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ค าส าคญั: อรรถกถาจริยาปิฎก/ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 
 อนุสรา ศรีวิระ: อรรถกถาจริยาปิฎก : การศึกษาในฐานะวรรณกรรมพระพุทธศาสนา. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อาจารย ์ดร. 
สุมาลี ล้ิมประเสริฐ. 334 หนา้. 
  
 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเน้ือเร่ือง กลวิธีการเรียบเรียงเร่ือง กลวิธีการเล่าเร่ือง และกลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อให้เขา้ถึง                  
การบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวใ์นอรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 35 เร่ือง เพื่อจะได้เห็นลักษณะเฉพาะของอรรถกถาจริยาปิฎกในฐานะ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา 
  ผลการศึกษาพบวา่ เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกคลา้ยคลึงกบัอรรถกถาชาดก เม่ือเปรียบเทียบเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกกบั
อรรถกถาชาดกพบว่า อรรถกถาจารยใ์ชก้ลวิธีการดดัแปลงเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 3 วิธี ไดแ้ก่ 1) การเพิ่ม แบ่งเป็นการเพิ่มความใหม่ 
และการขยายความ 2) การเปล่ียน แบ่งเป็นการเปล่ียนความ และการเปล่ียนรายละเอียด และ 3) การตดั แบ่งเป็นการตดัความ และการตดั
รายละเอียด กลวิธีท่ีใช้มากท่ีสุดคือการตดัรายละเอียด และกลวิธีท่ีเลือกใช้น้อยท่ีสุดคือการเปล่ียน  กลวิธีท่ีใช้น้ีไม่ได้ท าให้โครงเร่ืองของ                    
อรรถกถาจริยาปิฎกแตกต่างกบัอรรถกถาชาดก แต่ช่วยเนน้เร่ืองการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสตัวใ์หเ้ด่นชดัยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของ
การเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 
 ในดา้นกลวิธีการเรียบเรียงเร่ืองพบวา่ อรรถกถาจริยาปิฎกมีกลวิธีการเรียบเรียงเร่ืองอยา่งเป็นระบบสามารถแบ่งองคป์ระกอบการเล่า
เร่ืองได ้4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ส่วนน าเร่ือง ประกอบด้วยคนัถารัมภกถา และนิทานกถา 2) ส่วนเกร่ินน า (ปัจจุบนัวตัถุ) เป็นส่วนน าเร่ืองก่อนเขา้สู่               
เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 3) ส่วนเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง ประกอบด้วยเหตุการณ์หลกัจ านวน 12 เหตุการณ์ ได้แก่                    
ความเป็นมาของตวัละคร การไดรั้บสมบติั  การสงัเวช การตั้งความปรารถนา การละท้ิง การบ าเพญ็บารมี การพบอุปสรรค การตั้งมัน่ การไดรั้บ
การช่วยเหลือ การพน้อุปสรรค การช่วยเหลือผูอ่ื้น และการเทศนา การเกิดเหตุการณ์เหล่าน้ีอาจมีการขา้มบางเหตุการณ์ และสลบัท่ีเหตุการณ์ได้
อยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนั และ 4) ส่วนปิดเร่ือง แบ่งได ้3 ส่วน ไดแ้ก่ สโมธานรวมและอรรถกถารวมจริยา ปกิณณกกถา และค าลงทา้ย 
 ในดา้นกลวิธีการเล่าเร่ืองพบวา่ อรรถกถาจริยาปิฎกใชผู้เ้ล่าเร่ือง 3 ประเภท ไดแ้ก่ ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ืองแบบผูรู้้ ผูเ้ล่าเร่ือง
ท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองแบบพยานคือพระอานนท ์ และผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครหลกัแบบเปิดเผยตวัคือพระพุทธเจา้ เม่ือพิจารณาการจดัล าดบัเวลา
ในเร่ืองเล่ายงัสามารถแบ่งการเล่าเร่ืองได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัล าดบัเวลาในเร่ือง พบว่ามีการเล่าเร่ืองสลบัไปมาระหว่าง
ปัจจุบนักบัอดีต และการเล่าเร่ืองท่ีสมัพนัธ์กบัเวลาของผูอ่้านพบวา่มีการเล่าเร่ืองแบบยอ่และการหยุด  
 ในด้านกลวิธีทางภาษาพบว่า อรรถกถาจริยาปิฎกใช้กลวิธีทางภาษาท่ีส าคัญ 2 วิธี มาถ่ายทอดเร่ืองราวการบ าเพ็ญบารมีของ                    
พระโพธิสัตว ์ไดแ้ก่ 1 ) การใชค้วามเปรียบ 3 ประเภท ไดแ้ก่  การเปรียบเทียบโดยตรง การเปรียบเทียบโดยนยั และการเปรียบเทียบแบบผสม                       
2) การใชโ้วหาร 4 ประเภท ไดแ้ก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อธิบายโวหาร และเทศนาโวหาร โดยมีการใชบ้รรยายโวหารเป็นโวหารหลกั
ในการเล่าเหตุการณ์ในเร่ือง การใชค้วามเปรียบและโวหารเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยอธิบายเร่ืองราวในอรรถกถาจริยาปิฎกได้ชดัเจน ท าให้ผูอ่้าน
เขา้ใจลกัษณะและขั้นตอนการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสตัวม์ากยิ่งข้ึน  
 ในดา้นการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสตัวใ์นอรรถกถาจริยาปิฎก สามารถแบ่งการบ าเพญ็บารมีโดยใชเ้กณฑค์วามยากง่าย หรือส่ิงท่ี
สละได ้3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นบารมี คือการสละทรัพย ์บุตรและภรรยา ขั้นอุปบารมี  คือการสละร่างกาย และขั้นปรมตัถบารมี คือการสละชีวิต พบว่า
พระโพธิสตัวบ์ าเพญ็บารมีขั้นบารมีมากท่ีสุดจ านวน 14 เร่ือง สาเหตุท่ีพบว่าพระโพธิสัตวบ์ าเพญ็บารมีขั้นบารมีมากท่ีสุดอาจเป็นเพราะเป็นขั้น
ปกติท่ีท าไดง้่ายท่ีสุดในการบ าเพญ็บารมีทั้ง 3 ขั้น อยา่งไรกต็ามพระโพธิสตัวจ์ะบ าเพญ็บารมียากบา้ง ง่ายบา้งทุกพระชาติจนกวา่บารมีจะบริบูรณ์
และไดต้รัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้  
 การศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกท าให้เห็นว่า แมอ้รรถกถาจริยาปิฎกจะไดรั้บอิทธิพลด้านเน้ือหามาจากอรรถกถาชาดกแต่ก็น ามา                   
เรียบเรียงใหม่โดยใชก้ลวิธีการประพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเล่าเร่ือง คือการแสดงให้เห็นถึงความเพียรใน
การบ าเพญ็บารมีของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังเป็นพระโพธิสัตว ์ดว้ยมีปณิธานท่ีแน่วแน่ท่ีจะช่วยสรรพสัตวใ์ห้พน้ทุกข ์อรรถกถาจริยาปิฎกจึงเป็น
คมัภีร์ท่ีเลือกอรรถกถาชาดกบางเร่ืองมาเล่าใหม่เพื่อเชิดชูบทบาทของพระพุทธเจา้ใหสู้งเด่นข้ึนในฐานะพระศาสดาท่ีมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์
ทั้งหลาย 
 __________________________________________________________________________________________________________  
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ADVISOR: SUMALEE LIMPRASERT, Ph.D. 334 pp. 
 
 The purposes of this research were to study the content of Atthakatha Cariyapitaka, the composition arrangement of 35 
stories in Atthakatha Cariyapitaka, and the narrative techniques and narrative description of the Bodhisattva’s Perfections Practice in 
Atthakatha Cariyapitaka in order to study the specific characteristics of Atthakatha Cariyapitaka. 
 The analysis reveals that the content of Atthakatha Cariyapitaka is similar to the content of Atthakatha Jataka. The 
comparison of Atthakatha Cariyapitaka with Atthakatha Jataka is found that there are 3 re-narration techniques:  1) addition is re-
narration by giving content and details amplification, 2) alteration is re-narration by content and details alteration.  And deletion is re-
narration by content and details deletion. Most technique that was found is deletion and the alteration is very rarely found. Those 
techniques do not affect the plot of Atthakatha Cariyapitaka to be different from plot of Atthakatha Jataka, but  all techniques are 
supposed to display the clearness of the Bodhisattva’s Perfections Practice which is the main purpose of Atthakatha Cariyapitaka. 

In term of the narrative style of Atthakatha Cariyapitaka is systematically arranged in the way of the narrative sys tem of 
Atthakatha Cariyapitaka. It is found that Atthakatha Cariyapitaka is composed 4 parts: 1) background which can be divided into 2 types: 
Invocation of Atthakatha Cariyapitaka and Story of Buddha. 2) introduction 3) 35 stories narration of Atthakatha Cariyapitaka are 
composed of 12 situations :1) Background 2) Treasure getting 3) Commiseration 4) Desire 5) Desertion 6) Perfections Practice                            
7) Obstacle seeing 8) Persistence in a Perfections Practice 9) Help getting 10) Succeed in difficulty 11) Helping other 12) Preaching. 
And all situations are reasonable skipped and switched. 4) Ending can be divided into 3 types: Summary 35 stories narration of 
Atthakatha Cariyapitaka, Explanation of the Bodhisattva’s Perfections Practice and Ending. 

The study of narration technique is found that there are 3 kind of narrations: non-character (omniscient point of view), 
character in the name of witness, Anonda and the main character, the Lord of Buddha. In the way of narrative time scheduled 
conduction can be divided into 2 ways:  1) step-by-step narration which can be switched between present and past and 2) summary and 
stop narration.  

In terms of story description has found into 2 methods: 1) metaphor; explicit metaphors, implicit metaphors and mix 
metaphors. 2) 4 Narrative styles; narrative, description, exposition and also argumentation. Narrative is used for the main way of story 
narration. Metaphor and Narrative styles are important to narrate to easy to understand the Bodhisattva’s Perfections Practice in 
Atthakatha Cariyapitaka.  

The Bodhisattva’s Perfections Practice in Atthakatha Cariyapitaka can be divided into 3 types levels: 1) ordinary 
perfections, sacrifice by making sacrifice personal properties child and wife, 2) superior perfections; sacrifice by making sacrifice his 
body and 3) supreme perfections, sacrifice by making sacrifice his life. The study is found that the Bodhisattva’s Perfections Practice 
mostly occurred to 14 stories by the rules of easiest way to do, however the Bodhisattva have done all of Perfections Practice until 
become enlightened. 

The study of Atthakatha Cariyapitaka reveals that even if the narrative styles conception and some story are applied from 
Atthakatha Jataka, but it also has their own identity which related to the story objective that is the aims to narrate the at tempt of the 
Bodhisattva perfection practice to help and release all living creatures. In this way, Atthakatha Cariyapitaka is treatise which took some 
stories of Atthakatha Jataka to re-narrate according to praise the Lord of Buddha who is being kind to all living creatures. 
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กติติกรรมประกาศ 

  
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร. สุมาลี ล้ิมประเสริฐ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผูถ่้ายทอดความรู้ ช้ีน าความคิด ตลอดจนเสียสละเวลาให้ค  าแนะน า
และตรวจแก้วิทยานิพนธ์ด้วยความรักและความเอาใจใส่เสมอมา ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงและกราบ
ขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย ์                 
ดร. เสาวณิต วิงวอน ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล เทศทอง และ รองศาสตราจารย์บาหยนั                               
อ่ิมส าราญ ท่ีกรุณาตรวจแกแ้ละให้ค  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
และอาจารย์ทุกท่านตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และปูพื้นฐาน
การศึกษา ตลอดจนอาจารยแ์ละนกัวิชาการทุกท่านท่ีผูศึ้กษาไดน้ าหนงัสือและต ารามาใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการวเิคราะห์และอา้งอิงในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
  ขอขอบคุณ พี่วรัิลพชัร จรัสเพชร และพี่เกศนี นุชทองม่วง ผูจุ้ดประกายความคิดการศึกษา
อรรถกถาจริยาปิฎก ตลอดจนยงัให้ความช่วยเหลือและก าลงัใจในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ                
วิชลดา ยิม้แยม้ สุชาดา อมรศิริกุล สุรางคนางค ์รัตนวิจารณ์ และสุทธินนัท ์ศรีสมศกัด์ิ เพื่อนผูค้อย
ช่วยเหลือและแบ่งปันทุกขสุ์ขในการท าวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี ขอขอบคุณ จิตรนนัท ์กล่ินนอ้ย เพื่อนรัก
ท่ีคอยใหค้  าปรึกษาและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาท่ีท าวทิยานิพนธ์ รวมถึงกลัยาณมิตรทุกท่าน
ท่ีคอยไต่ถามดว้ยความห่วงใย 
 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ คุณป้า คุณน้า คุณยาย และครอบครัว ผูเ้ป็นพลงัใจ
อนัยิง่ใหญ่ คอยสนบัสนุน และส่งเสริมทางการศึกษาเสมอมา จนท าใหเ้กิดความส าเร็จในคร้ังน้ี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จริยาปิฎกเป็นคมัภีร์หน่ึงในพระไตรปิฎกท่ีรวบรวมอยูใ่นพระสุตตนัตปิฎก คมัภีร์ท่ีวา่ดว้ย 
พระธรรมเทศนาและค าบรรยายต่างๆ ท่ีพระพุทธเจา้ได้ตรัสให้เหมาะสมกบับุคคลและโอกาส                           
มีประวติัและเร่ืองเล่าประกอบ แบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่ ไดแ้ก่ ทีฆนิกาย มชัฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย                 
อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย จริยาปิฎกเป็นคัมภีร์ท่ี 16 ในหมวดขุททกนิกาย1กล่าวถึง                     
การบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เฉพาะกปัปัจจุบนัท่ีเรียกว่า ภทัทกปั2 ซ่ึงถือก าเนิดเป็นคนบา้ง 
เป็นสัตวบ์า้ง   

จริยาปิฎกแต่งด้วยค าประพนัธ์ประเภทฉันท์ และใช้ภาษาแบบง่ายๆ คล้ายกนักบัคมัภีร์                      
ธรรมบท3 แต่เม่ือเวลาผ่านไปท าให้เกิดการตีความและเข้าใจได้ยาก พระธรรมปาละจึงได้
อรรถาธิบายขยายความส่วนท่ีเป็นคาถาในจริยาปิฎกข้ึนเรียกว่า “อรรถกถาจริยาปิฎก” หรือ                    
“ปรมตัถทีปนี” ซ่ึงเป็นการน าพุทธวจนะของพระพุทธเจา้ท่ีอยูใ่นจริยาปิฎกมาเรียบเรียงและอธิบาย
ความใหม่เพื่อใหเ้ขา้ใจไดแ้จ่มแจง้ เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกจะเล่าถึงเร่ืองการบ าเพญ็บารมีใน
พระอดีตชาติของพระพุทธเจา้จ านวน 35 เร่ือง แบ่งได ้3 วรรค ไดแ้ก่ วรรคแรกอกิตติวรรค มี 10 
เร่ือง วรรคท่ี 2 หตัถินาควรรค มี 10 เร่ือง และวรรคท่ี 3 ยธุญัชยวรรค มี 15 เร่ือง  ดงัน้ี 

 
 

                                                           
1ขุททกนิกาย แปลวา่ หมวดเล็กหมวดนอ้ย ประกอบดว้ยคมัภีร์ 16 หมวด ไดแ้ก่ ขุททกปาฐะ ธรรมบท 

อุทาน อิติวตุตกะ สุตตนิบาต วิมานวตัถุ เปตวตัถุ เถรคาถา เถรีคาถา ชาดก มหานิทเทส จูฬนิทเทส ปฏิสัมภิทา
มรรค อปทาน พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก  ดูรายละเอียดจาก มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์,  
พระไตรปิฎกและอรรถกถำแปล พระสุตตนัตปิฎก ขุททกนิกำย จริยำปิฎก ภำค 2 เล่ม 3, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, 2552), ค าช้ีแจง. 

2ภทัทกปั คือกปัปัจจุบนัท่ีมีพระพุทธเจา้เกิดข้ึนภายในกปัเดียวกนั 5 พระองค์  คือ พระกกุสันธะ พระ  
โกนาคมนะ พระกสัสปะ พระโคตรมะ และพระเมตไตรย ์ ดูรายละเอียดจาก ราชบณัฑิตยสถาน, พจนำนุกรม 
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2556), 866. 

3บุณย ์นิลเกษ, อุดมกำรณ์ชีวติแบบโพธิสัตว์ เล่มที ่1 ตอน อุดมกำรณ์และก ำเนิดโพธิสัตว์ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2534), 89. 
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1. อกิตติวรรคมี 10 เร่ือง แสดงการบ าเพญ็ทานบารมี ดงัน้ี 
1. อกิตติจริยา  2.  สังขพราหมณจริยา      3.  กุรุธรรมจริยา           

      4.  มหาสุทสัสนจริยา 5.  มหาโควนิทจริยา      6.  เนมิราชจริยา 
      7.  จนัทกุมารจริยา  8.  สิวริาชจริยา       9.  เวสสันตรจริยา 
     10. สสปัณฑิตจริยา 
 

2.  หตัถินาควรรคมี 10 เร่ือง แสดงการบ าเพญ็ศีลบารมี ดงัน้ี 
     1.  สีลวนาคจริยา  2.  ภูริทตัตจริยา       3.  จมัเปยยจริยา 
     4.  จูฬโพธิจริยา  5.  มหิสราชจริยา      6.  รุรุมิคราชจริยา 
     7.  มาตงัคจริยา  8.  ธมัมเทวปุตตจริยา       9.  ชยทิสจริยา 
    10. สังขปาลจริยา 
 

 3.  ยธุญัชยวรรคมี 15 เร่ือง  5 เร่ืองแรก แสดงเนกขมัมบารมี เร่ืองท่ี 6 แสดงอธิษฐานบารมี 
เร่ืองท่ี 7-12 แสดงสัจจบารมี เร่ืองท่ี 13-14 แสดงเมตตาบารมี และเร่ืองสุดทา้ยแสดงอุเบกขาบารมี 
ดงัน้ี 

     1.  ยธุญัชยจริยา  2.  โสมนสัสจริยา      3.  อโยฆรจริยา 
     4.  ภิงสจริยา  5.  โสณนนัทปัณฑิตจริยา      6.  มูคผกัขจริยา 
     7.  กปิลราชจริยา  8.  สัจจสวหยปัณฑิตจริยา     9.  วฏัฏกโปตกจริยา 
     10. มจัฉราชจริยา  11. กณัหทีปายนจริยา      12. มหาสุตโสมจริยา 
 13. สุวณัณสามจริยา  14. เอกราชจริยา       15. มหาโลมหงัสจริยา  
 

 ถึงแม้ว่าอรรถกถาจริยาปิฎกจะกล่าวถึงการบ าเพ็ญบารมีไม่ครบ 10 ประการ กล่าวคือ                  
ในอรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 35 เร่ือง มี 10 เร่ืองแสดงทานบารมี 10 เร่ืองแสดงศีลบารมี 5 เร่ือง
แสดงเนกขมัมบารมี 1 เร่ืองแสดงอธิษฐานบารมี 6 เร่ืองแสดงสัจจบารมี 2 เร่ืองแสดงเมตตาบารมี 
และมี 1 เร่ืองแสดงอุเบกขาบารมี ไม่ปรากฏเร่ืองท่ีแสดงปัญญาบารมี วิริยบารมีและขนัติบารมี 
อยา่งไรก็ตามทั้ง 35 เร่ืองน้ีก็ท  าให้ผูอ่้านทราบแนวทางการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวเ์พื่อท่ีจะ
บรรลุพระโพธิญาณไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น อรรถกถาสีลวนาคจริยา และอรรถกถามูคผกัขจริยา ดงัน้ี 
 อรรถกถำสีลวนำคจริยำ พระพุทธเจา้ถือก าเนิดเป็นพญาชา้ง ผูมี้ก าลงัมาก บ าเพญ็ศีลบารมี
และเล้ียงดูมารดาตาบอดอยูใ่นป่า วนัหน่ึงควาญชา้งเขา้มาในป่าหมายจะจบัพระองคไ์ปให้พระราชา 
พระองคไ์ม่ต่อสู้และขดัขืน ทรงยนิยอมใหจ้บัแต่โดยดีเพราะเกรงวา่ศีลจะขาด ดงัขอ้ความท่ีวา่  
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 พระโพธิสัตวเ์ห็นควาญชา้งแลว้ตั้งจิตอธิษฐานวา่ ภยัของเราน้ีเกิดจากพรานป่าผูน้ี้ 
เรามีก าลงัมากสามารถจะก าจดัแมช้า้งตั้งพนัเชือกได.้ เราโกรธข้ึนมาพอท่ีจะยงัเหล่านักรบ
พร้อมด้วยแควน้ให้พินาศลงไปได้. แต่หากเราโกรธ ศีลของเราก็จะขาด เพราะฉะนั้ น                       
แมค้วาญชา้งจะเอาหอกท่ิมแทง เราก็จะไม่โกรธ ดงัน้ีแลว้ก็โนม้ศีรษะลงยืนน่ิงอยู.่ ดงัท่ีพระ             
ผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่ 

           ในกำลนั้น ก ำลงัของเรำทีม่อียู่ในกำยตำมปกติอันใด วันนีก้ ำลังของ
เรำนั้นเสมอเหมอืนกบัก ำลงัของช้ำงพนัเชือก   
  ถ้ำเรำโกรธควำญช้ำงเหล่ำนั้น ผู้เข้ำมำใกล้จับเรำ เรำก็สำมำรถจะ
เหยยีบเขำเหล่ำนั้นได้ แม้ตลอดถึงรำชสมบัตขิองมนุษย์.  
  แต่ถึงแม้เรำจะถูกเขำใส่ไว้ในเสำตะลุง เรำก็ไม่ท ำจิตโกรธเคือง เพื่อ
รักษำศีล เพือ่บ ำเพญ็ศีลบำรมใีห้บริบูรณ์.  
  ถ้ำเขำเหล่ำนั้นพงึท ำลำยเรำทีเ่สำตะลุงนีด้้วยขวำนและหอกซัด  เรำ
กจ็ะไม่โกรธเขำเลย เพรำะเรำกลวัศีลของเรำจะขำด.4 

 
 อรรถกถำมูคผักขจริยำ พระพุทธเจ้าประสูติเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสี ช่ือว่า                        
มูคผกัขกุมาร หรือท่ีเรียกอีกช่ือวา่ เตมียก์ุมาร พระองคไ์ม่ตอ้งการครองราชสมบติั เทพธิดาองคห์น่ึง
จึงแนะแนวทางในการเปล้ืองทุกข์แก่มูคผกัขกุมารด้วยการให้พระองค์บ าเพ็ญอธิษฐานบารมี 3 
ประการ คือขอให้เป็นใบ ้เป็นคนง่อยเปล้ียและเป็นคนหูหนวก แมว้่าพระราชบิดาและพระราช
มารดาจะทรงพยายามทดลองพระราชกุมารอยู่หลายคร้ัง เช่น ไม่ให้นมทั้งวนัจนพระกุมารซูบซีด 
น ากระเบ้ืองไฟมาไวใ้ตเ้ตียง และเอาน ้าออ้ยทาตวัใหแ้มลงวนัตอม แต่พระองคก์็ยงัไม่ร้องหรือแสดง
อาการผดิปกติใหผู้อ่ื้นเห็น ความวา่ 
 

 เม่ือพระมหาสตัวท์รงตั้งอยูใ่นนยัท่ีเทพธิดาให้ไว ้แลว้ทรงแสดงพระองคด์ว้ยความ
เป็นใบเ้ป็นตน้ ตั้งแต่ปีท่ีประสูติ พระมารดาพระบิดาและพวกนางนมเป็นตน้คิดวา่ “ธรรมดา
ปลายคางของคนใบ ้ช่องหูของคนหนวก มือเทา้ของคนง่อยเปล้ีย มิไดเ้ป็นอยา่งน้ี. ในเร่ืองน้ี
พึงมีเหตุ. เราจกัทดลองพระกุมารน้ีดู” คิดว่า “เราจกัทดลองดว้ยน ้ านมก่อน” จึงไม่ให้น ้ านม    
ตลอดวนั. พระกมุารนั้นแมซู้บซีดก็มิไดร้้องเพ่ือตอ้งการน ้ านม. 
   ล าดบันั้น พระมารดาของพระกุมาร ทรงด าริว่า “ลูกของเราคงหิว. พวกเจา้จงให้
น ้ านมแก่ลูกเราเถิด” แลว้ให้พวกแม่นมให้น ้ านม. พวกแม่นมไม่ให้น ้ านมเป็นระยะๆ อย่างน้ี  
แมท้ดลองอยูปี่หน่ึงก็ยงัไม่เห็นช่องทาง (พิรุธ). แต่นั้นพวกแม่นมคิดวา่ “ธรรมดาเด็กยอ่มชอบ

                                                           
4มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถำแปล พระสุตตนัตปิฎก                    

ขุททกนิกำย จริยำปิฎก ภำค 2 เล่ม 3,  พิมพค์ร้ังท่ี 3 ( กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, 2552) ,182-183. 
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ขนมและของเค้ียว ชอบผลาผล ชอบของเล่น ชอบอาหาร” จึงน าของปลอบใจเหล่านั้นๆ เขา้ไป
ให ้ปลอบใจดว้ยการทดลองก็ไม่เห็นช่องทางตลอด 5 ปี.  คร้ังนั้น พวกแม่นมคิดวา่ “ธรรมดา
เด็กย่อมกลัวไฟ กลัวช้างตกมัน กลัวงู กลัวคนเง้ือดาบ เราจักทดลองด้วยเหตุเหล่านั้ น”                          
จึงตระเตรียมดงักล่าว โดยท่ีมิให้เกิดอนัตรายแก่พระกุมารดว้ยอาการเหล่านั้นได ้แลว้ให้เพ่ิม
การแสดงอาการอนัน่ากลวัยิง่ข้ึน.  
  พระมหาสัตวท์รงร าพึงถึงภยัในนรก จึงไม่หวัน่ไหวดว้ยทรงเห็นว่า “นรกน่ากลวั                 
ยิง่กวา่น้ีร้อยเท่า พนัเท่า แสนเท่า.”...5 

  
จากตวัอย่างแสดงให้เห็นความประพฤติของพระโพธิสัตวท่ี์จะตอ้งปฏิบติัหรือเสริมสร้าง

บารมีเพื่อจะได้บรรลุพระโพธิญาณคือ พระองค์มีความตั้งมัน่ท่ีจะบ าเพ็ญบารมีสุดก าลงั ทรงไม่                  
ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้ งปวง โดยแต่ละพระชาติพระโพธิสัตว์ได้บ  าเพ็ญบารมีแตกต่างกันไป                     
ซ่ึงล้วนแลว้แต่เป็นการกระท าอนัยากยิ่ง ดงัปรากฏในอรรถกถาสีลวนาคจริยา พระโพธิสัตว์ถือ
ก าเนิดเป็นช้าง พระองค์บ าเพ็ญศีลบารมี ตั้งมัน่รักษาศีล ไม่โกรธและท าร้ายผูใ้ด แมว้่าพระองค ์            
จะถูกท าร้ายก็ตาม หรืออรรถกถามูคผกัขจริยา พระโพธิสัตวบ์  าเพ็ญอธิษฐานบารมี ทรงอดทน ไม่                
ยอ่ทอ้ต่อการทดลองน้อยใหญ่ทั้งหลาย ตั้งใจเป็นคนใบ ้ง่อยเปล้ียและหูหนวก ไม่ไหวติงต่อกิเลส
ใดๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกเหล่าน้ีเป็นส่วนส าคญัท่ีแสดงให้เห็น                            
แนวทางการปฏิบติัตนของพระโพธิสัตวเ์พื่อน าไปสู่พระโพธิญาณ  

เม่ือพิจารณาเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ืองอยา่งละเอียดพบวา่ แมแ้ต่ละเร่ือง
พระโพธิสัตวจ์ะแสดงการบ าเพ็ญบารมีแตกต่างกนัแต่ก็มกัมีเหตุการณ์หลกัท่ีเกิดข้ึนคลา้ยคลึงกนั  
เช่น เหตุการณ์พระโพธิสัตว์บ าเพ็ญบารมี และเหตุการณ์พระโพธิสัตว์พบอุปสรรคระหว่าง                     
การบ าเพ็ญบารมี เป็นต้น ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีมีพฤติกรรมท่ีตวัละครแสดงออกเหมือนกัน 
แตกต่างกนัท่ีตวัละครและรายละเอียดปลีกย่อย ลกัษณะของเหตุการณ์ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ กนั
ขา้งตน้จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจศึกษาโครงเร่ืองอรรถกถาจริยาปิฎก เพื่อท่ีจะไดท้ราบเหตุการณ์ส าคญัท่ี
ปรากฏในโครงเร่ือง ซ่ึงช่วยให้เห็นระเบียบการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ืองว่ามี
ลกัษณะอยา่งไรและเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
 ในการศึกษาเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกยงัพบว่า เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก
คลา้ยคลึงกบัอรรถกถาชาดก คมัภีร์ท่ีพระพุทธโฆษาจารย์แต่งข้ึนเพื่ออรรถาธิบายชาดกดว้ย ทั้งน้ี
สืบเน่ืองมาจากจริยาปิฎกซ่ึงเป็นคัมภีร์ชั้ นต้นนั้ นมีเน้ือเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกับอรรถกถาชาดก                        
พระธรรมปาละจึงไดอ้าศยัชาดก และอรรถกถาชาดกมาเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัในการแต่งอรรถกถา
จริยาปิฎกดว้ย ดงัปรากฏหลกัฐานในส่วนค าน าของอรรถกถาจริยาปิฎกวา่  
                                                           

  5เร่ืองเดียวกนั,  347-348. 
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...ข้าพเจ้าจะรักษาและยึดปิฎกนั้ นอันเป็นนัยแห่งอรรถกถาเก่า อาศัยชาดกโดย
ประการทั้งปวงซ่ึงเป็นท่ีอาศยัได ้มิใช่เพียงแต่เป็นทางแห่งค าพูด บริสุทธ์ิดว้ยดี ไม่วุน่วาย เป็น
ขอ้วินิจฉัยอรรถอันละเอียดของพระเถระทั้ งหลายผูอ้าศัยอยู่ ณ มหาวิหาร แล้วจักท าการ
พรรณนาอรรถแห่งจริยาปิฎกนั้น...6  

 

ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้คมัภีร์อรรถกถาจริยาปิฎกท่ีแต่งข้ึนใหม่น้ีมีลกัษณะเน้ือเร่ืองท่ีคลา้ยคลึง
กับอรรถกถาชาดก เช่น อรรถกถามหาโลมหังสจริยาและอรรถกถาโลมหังสชาดกท่ีกล่าวถึง                
พระโพธิสัตวท์รงละทิ้งทรัพยส์มบติัและครอบครัวเพื่อบ าเพญ็อุเบกขาบารมี ดงัน้ี 

อรรถกถำมหำโลมหังสจริยำ 
 
       พระมหาสัตวรั์งเกียจลาภและสักการะ ไม่เขา้ไปบวช ตรึกถึงตนวา่  “พอแลว้ เราจะ
ไม่เป็นผูไ้ม่ผิดปกติในลาภและเส่ือมลาภเป็นตน้” จึงคิดวา่ “เราบ าเพ็ญปฏิปทามีความอดทน             
ค  าเยย้หยนัของผูอ่ื้นเป็นตน้อยา่งวิเศษ จกัยงัอุเบกขาบารมีให้ถึงท่ีสุดได”้ จึงออกจากเรือนดว้ย
ผา้ผืนท่ีนุ่งอยูน่ัน่แหละ.  เป็นผูป้ระพฤติขดัเขลากิเลสอยา่งยิง่ หมดก าลงัก็ท าเป็นมีก าลงั ไม่โง่ก็
ท าเป็นโง่ ถูกคนอ่ืนเยาะเยย้ เยย้หยนัด้วยรูปร่างอนัไร้จิตใจ เท่ียวไปในหมู่บ้าน นิคมและ             
ราชธานีโดยอยูเ่พียงคืนเดียวเท่านั้น. ในท่ีใดไดรั้บการเยย้หยนัมาก ก็อยูใ่นท่ีนั้นนาน. เม่ือผา้ท่ี
นุ่งเก่า แมผ้า้นั้นจะเก่าจนเป็นผา้ข้ีร้ิวก็ไม่รับผา้ท่ีใครๆ ให้เท่ียวไปเพียงปกปิดอวยัวะยงัหิริให้
ก าเริบเท่านั้น...7 

 
อรรถกถำโลมหังสชำดก 
 
   ...พระโพธิสัตว์ด าริว่า เราจักทดลองตบะของพวกนอกลู่นอกทางดู จึงบวชเป็น
อาชีวก ไม่นุ่งผา้ คลุกเคลา้ดว้ยธุลี เงียบฉ่ีอยูค่นเดียว เห็นพวกมนุษยแ์ลว้ตอ้งวิง่หนี เหมือนมฤค
มีมหาวกิติัเป็นโภชนะ บริโภคโคมยัแห่งลูกโคเป็นตน้ เพ่ือจะอยูด่ว้ยความไม่ประมาท จึงอยูใ่น
ไพรสณฑ์เปล่ียวต าบลหน่ึงในราวไพร เม่ืออยูใ่นถ่ินนั้น เวลาหิมะตกตอนกลางคืน ออกจาก
ไพรสณฑ์อยู่กลางแจง้ชุ่มโชกดว้ยน ้ าหิมะ เวลากลางวนัก็ท านองเดียวกันให้ตนชุ่มโชกดว้ย
หยาดน ้ าท่ีไหลจากไพรสณฑ์ เสวยทุกขแ์ต่ความหนาวทั้งกลางวนักลางคืนอยูอ่ย่างน้ี อน่ึง ใน

                                                           
6เร่ืองเดียวกนั, 4. 
7เร่ืองเดียวกนั, 422-423. 
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เดือนทา้ยแห่งฤดูร้อน ตอนกลางวนัก็ถึงความรุ่มร้อนดว้ยแสงแดด ณ ท่ีโล่ง กลางคืนก็อยา่งนั้น
เหมือนกนั ถึงความรุ่มร้อนอยูใ่นไพรสณฑท่ี์ปราศจากลม หยาดเหง่ือไหลออกจากสรีระ... 8 
 

จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า อรรถกถามหาโลมหังสจริยาและอรรถกถาโลมหังสชาดกมี
เน้ือเร่ืองคลา้ยคลึงกนั คือกล่าวถึงพระโพธิสัตวท์รงละทิ้งทรัพยส์มบติัและครอบครัวเดินทางออก
จากเรือนเพื่อบ าเพญ็อุเบกขาบารมีอยา่งยิ่งยวดเพียงล าพงั อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ทั้ง 2 เร่ืองจะกล่าวถึง
การบ าเพญ็อุเบกขาบารมีดว้ยความอุตสาหะของพระโพธิสัตวเ์หมือนกนั แต่ก็มีรายละเอียดเก่ียวกบั
วิธีการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือในอรรถกถามหาโลมหังสจริยา พระโพธิสัตว์
ทรงบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีดว้ยการท าเป็นคนโง่ ไร้เร่ียวแรง วางเฉยต่อค าเยย้หยนัและการถูกรังแก
จากผูอ่ื้น ส่วนอรรถกถาโลมหังสชาดก พระโพธิสัตว์ทรงบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีดว้ยการอดทนและ
วางเฉยต่อสภาพภูมิอากาศทั้งร้อนและหนาว จะเห็นไดว้า่ อรรถกถาจริยาปิฎกและอรรถกถาชาดกมี
เหตุการณ์ในเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกันแต่ก็มีรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่งว่าเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกและอรรถกถาชาดกมีลกัษณะต่างกัน
อยา่งไร และเพราะเหตุใดจึงแตกต่างกนั 
 จากท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเร่ืองหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจและน่าศึกษาคน้ควา้เป็นอยา่งยิ่งทั้งระเบียบการเล่าเร่ือง 
ลกัษณะเน้ือเร่ืองท่ีมีความคล้ายคลึงกบัอรรถกถาชาดก ตลอดจนแนวทางการบ าเพ็ญบารมีของ                     
พระโพธิสัตวท่ี์ปรากฏอยูใ่นอรรถกถาจริยาปิฎก ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาอรรถกถาจริยา
ปิฎกในประเด็นดงักล่าวเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูส้นใจวรรณกรรมพระพุทธศาสนาสืบไป 
 
เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบ าเพญ็บารมีของพระพุทธเจา้ และเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอรรถกถาต่างๆ 
 

1. เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักำรบ ำเพญ็บำรมีของพระพุทธเจ้ำ 
ประพจน์ อศัววิรุฬหการ (2525) เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองพระ

โพธิสัตวเ์ถรวาทและคมัภีร์มหายาน” มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคิดเร่ืองพระโพธิสัตว ์และ
การไดม้าซ่ึงความเป็นพระโพธิสัตว ์ทั้งท่ีปรากฏในคมัภีร์เถรวาทและมหายาน ผลการศึกษาพบว่า 

                                                           
8มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถำแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกำย ชำดก เล่มที ่3 ภำคที ่2, 345-346. 
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ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ค าว่าโพธิสัตว ์มีปรากฏคร้ังแรกนั้นหมายถึงพระพุทธเจา้เม่ือยงัไม่   
ตรัสรู้ ต่อมาเม่ือพระพุทธศาสนาแยกเป็นส านกัต่างๆ มีการยกย่องโพธิของพระพุทธเจา้ข้ึนเหนือ
โพธิของพระอรหนัต ์ท าให้พระโพธิสัตวเ์ร่ิมกลายเป็นอุดมคติของพระพุทธศาสนาแทนการมุ่งมัน่
เป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวก์ลายเป็นผูมี้อภินิหารเหนือโลก ซ่ึงความคิดน้ีได้
พฒันามาเป็นพุทธศาสนามหายาน ซ่ึงมีการเหยียดและปฏิเสธพระอรหันต์ แต่มุ่งเน้นการเป็น                    
พระโพธิสัตวเ์พื่อความรู้อนัสูงสุดและมุ่งช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นพน้ทุกข ์ซ่ึงการจะเป็นพระโพธิสัตวไ์ด้
นั้นตอ้งมีการตั้งปณิธานการบ าเพญ็ธรรม อนัไดแ้ก่ บารมีหรือปารมิตาซ่ึงในพุทธศาสนามหายานมี
การเพิ่มรายละเอียดออกเป็นล าดบัขั้น เรียกวา่ ภูมิ  109 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2534) พระราชนิพนธ์วิทยานิพนธ์เร่ือง               

“ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงทางความหมายของ
ศพัทว์า่บารมีตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพุทธศาสนาท่ีแต่งข้ึนในยุคต่างๆ โดยใชว้ิธีการ 2 วิธี ไดแ้ก่ 
การศึกษาวิธีการประกอบศพัทแ์ละศึกษาศพัทท่ี์อยูใ่นค าแวดลอ้ม (context) ท่ีปรากฏในคมัภีร์ ผล
การศึกษาพบว่า ยุคแรกๆ ในระยะตน้นั้น ค าว่าบารมีหมายถึงความเป็นเลิศ หรือความบริบูรณ์ใน
ดา้นใดก็ได ้ต่อมาความหมายของค าศพัทแ์คบเขา้คือ จะหมายถึงความเป็นเลิศหรือความบริบูรณ์ใน
หมวดธรรมหมวดใดหมวดหน่ึงก็ได ้ในท่ีสุดจะหมายถึงความเป็นเลิศ หรือเป้าหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน ส่วนค าว่าบารมีในยุคหลังคือ หมวดธรรมมะหรือวิธีการ 10 
ประการท่ีจะท าให้ผู ้ประพฤติได้บรรลุถึงพระนิพพาน ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงทางด้าน
ความหมาย คือเปล่ียนจากเป้าหมายเป็นวธีิการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมาย10 

 
พฒัน์ เพง็ผลา (2534) วิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นนิบาต

ชาดก” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบ าเพญ็บารมีในนิบาตชาดก 547 เร่ือง ว่าเป็นการบ าเพญ็บารมี
ในชั้นใด ผลการศึกษาพบว่า ชาดก 547 เร่ือง จดัเป็นหมวดหมู่ได้คือ มีทานบารมี  35 เร่ือง                

                                                           
9ประพจน์ อศัววรุิฬหการ,  “การศึกษาเชิงวเิคราะห์เร่ืองพระโพธิสตัวใ์นคมัภีร์เถรวาทและคมัภีร์ 

มหายาน” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2525). 
  10สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี,  “ทศบารมีในพทุธศาสนาเถรวาท” (วทิยานิพนธ์
ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524). 
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ศีลบารมี 33 เร่ือง เนกขมัมบารมี 80 เร่ือง ปัญญาบารมี 256 เร่ือง วิริยบารมี 7 เร่ือง ขนัติบารมี 25 
เร่ือง สัจจบารมี 9 เร่ือง อธิษฐานบารมี 6 เร่ือง เมตตาบารมี 68 เร่ือง และอุเบกขาบารมี 26 เร่ือง11 

 
พระครูปริยติัคณานุรักษ์ (พงษ์สันต์ิ ศรีสมงาม) (2552) เขียนวิทยานิพนธ์  “การศึกษา

เปรียบเทียบบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน” มีวตัถุประสงค์เพี่อศึกษาบารมีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท บารมีในพระพุทธศาสนามหายาน และเปรียบเทียบบารมีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทและบารมีในพระพุทธศาสนามหายาน  ผลการศึกษาพบว่าบารมีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท   มีความหมายหน่ึงคือ เป้าหมายของการปฏิบติัธรรม  อีกความหมายหน่ึง
คือ เป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ส่วนบารมีในพระพุทธศาสนามหายาน                        
มีจุดมุ่งหมายหลกัอนัเบ่ียงไปจากความปรารถนาพระโพธิสัตวคื์อ ความปรารถนาความสุขให้เกิด
แก่สรรพสัตวเ์พราะการหวงัท่ีจะได้บรรลุพระสัพพญัญุตญาณคือ ความตอ้งการท่ีช่วยเหลือสัตว ์                  
ทั้ งปวงให้พ้นจากทุกข์อัน เ ป็นทุกข์ประจ า คือ  ชาติ  ชรา  มรณะ จากการศึกษาย ังพบว่า                                      
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นพระโพธิสัตว ์หมายถึง ผูบ้  าเพญ็บารมีเพื่อท่ีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้
ในอนาคต แต่ในพระพุทธศาสนามหายานไดพ้ฒันาไปอีกแบบหน่ึงคือ ศาสนิกชนควรตั้งโพธิจิต 
เพื่อเป็นพระโพธิสัตว์12 

 
พระนิพพาน สารคาญ (สุจิตตฺโต) (2553) เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “วิเคราะห์ภูมิปัญญาของ

พระโพธิสัตวใ์นทศชาติชาดก” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะแนวปฏิบติัอนัเป็นภูมิปัญญาและ
วิธีแกปั้ญหาของพระโพธิสัตวใ์นทศชาติชาดก ผลการวิจยัพบวา่ ภูมิปัญญาของพระโพธิสัตวท่ี์ใช้
บ าเพ็ญบารมีในทศชาติชาดกมีลกัษณะและแนวปฏิบติัท่ีต่างกนั เช่น เนกขมัมบารมี เป็นลกัษณะ
แนวปฏิบติัให้รู้จกัคิดอย่างมีเหตุผล วิริยบารมี พบแนวปฏิบติัท่ีมุ่งให้รู้คุณค่าของความเพียร 
แกปั้ญหาปริศนา เมตตาบารมี พบแนวปฏิบติัเมตตา กตญัญู สร้างมิตร มีเหตุผล อธิษฐานบารมี                    
พบแนวปฏิบติัเช่ือมัน่ในผลบุญ เช่ือมัน่ดว้ยปัญญา ปัญญาบารมี พบแนวปฏิบติัใช้เมตตาเก้ือกูล                    
ใชปั้ญญาใหเ้หนือปัญญา เป็นตน้ ส่วนภูมิปัญญาวธีิแกปั้ญหาสังคมของพระโพธิสัตวใ์นแต่ละชาติก็
แตกต่างกนัแต่แสดงใหเ้ห็นภูมิปัญญาของพระพุทธเจา้ เช่น เตมียช์าดกมีวิธีแกปั้ญหาแบบแกปั้ญหา

                                                           

  11พฒัน์ เพง็ผลา,  รำยงำนกำรวจิยักำรวเิครำะห์กำรบ ำเพญ็บำรมขีองพระโพธิสัตว์ในนิบำตชำดก  
(กรุงเทพฯ: รามค าแหง, 2530).   

12พระครูปริยติัคณานุรักษ ์(พงษส์นัต์ิ ศรีสมงาม), “การศึกษาเปรียบเทียบบารมีในพระพทุธศาสนา                 
เถรวาทและมหายาน”  (วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑิตวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2552). 
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ท่ีตน สุวรรณสามชาดกแกปั้ญหาแบบเนน้ผูน้ ามีศีลธรรม เนมิราชชาดกแกปั้ญหาดว้ยการคบบณัฑิต 
และแบบเนน้บาป บุญ นรก สวรรค ์ มโหสถชาดกแกปั้ญหาแบบมีเหตุผลและหลกัฐาน ภูริทตัต
ชาดกแกปั้ญหาแบบเช่ือมัน่ในคุณค่าของศีล เวสสันดรชาดกแกปั้ญหาแบบธรรมาธิปไตย และ
ประชาธิปไตย เป็นตน้13 

 
  2. เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัอรรถกถำต่ำงๆ 

สายวรุณ น้อยนิมิต (2542) เขียนวิทยานิพนธ์เร่ือง “อรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะ
วรรณคดีค าสอนของไทยและความสัมพนัธ์กบัวรรณคดีค าสอนเร่ืองอ่ืน” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
คุณค่าและความส าคญัของอรรถกถาชาดกในฐานะเป็นวรรณคดีของไทย และศึกษาความสัมพนัธ์
กบัวรรณคดีค าสอนเร่ืองอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา่ อรรถกถาชาดกไม่ไดมุ้่งสอนเฉพาะบรรพชิต แต่
มุ่งสอนคนทั่วไปทุกระดับชั้ น อรรถกถาชาดกมีลักษณะเด่นในด้านการสร้างเร่ืองเพื่อสอน 
โดยเฉพาะการแสดงหลกัธรรมท่ีเป็นเร่ืองเปรียบเทียบหรือเป็นอุทาหรณ์ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเป็น
นิทานสาธกในวรรณคดีค าสอนเร่ืองอ่ืน อรรถกถาชาดกจึงมีความส าคญัต่อวรรณคดีค าสอนของ
ไทยและจดัว่าเป็นวรรณคดีค าสอนของไทยเร่ืองหน่ึงท่ีมีคุณค่าและความส าคญัต่อวรรณคดีไทย
หลายดา้น14 

 
เกศนี นุชทองม่วง (2556) เขียนวิทยานิพนธ์ “อรรถกถาธรรมบท : การศึกษาในฐานะ

วรรณกรรมค าสอน” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระเบียบการเล่าเร่ืองและศึกษาแนวค าสอนท่ีปรากฏ
ในอรรถกถาธรรมบท ผลการศึกษาพบว่าอรรถกถาธรรมบทสามารถแบ่งระเบียบการเล่าเร่ืองได้
เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เร่ืองเล่าของนักบวชในพระพุทธศาสนา 2) เร่ืองเล่าของบุคคลนอก
พระพุทธศาสนา 3) เร่ืองเล่าของอุบาสก-อุบาสิกา และ 4) เร่ืองเล่าของพระพุทธเจา้ โดยแต่ละกลุ่ม
เร่ืองมีพฤติกรรมหลกั 10 พฤติกรรม ได้แก่ ความเป็นมา การเล่ือมใส การบวช การเกิดปัญหา                  
การแก้ปัญหา การรับผลของการกระท า การฟังธรรม การบรรลุธรรม การเกิดข้อสงสัย และ                     
การแสดงธรรม โดยทุกกลุ่มเร่ืองจะเร่ิมพฤติกรรมท่ีความเป็นมาและปิดทา้ยดว้ยพฤติกรรมการฟัง
ธรรม หรือการแสดงธรรมเสมอ ส่วนดา้นค าสอนพบวา่ อรรถกถาธรรมบทมีค าสอนท่ีสอดคลอ้งกบั

                                                           
13พระนิพพาน สารคาญ (สุจิตตฺโต), “วเิคราะห์ภูมิปัญญาของพระโพธิสตัวใ์นทศชาติชาดก”  

(วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2553). 
14สายวรุณ นอ้ยนิมิต,  “อรรถกถาชาดก: การศึกษาในฐานะวรรณคดีค าสอนของไทยและความสมัพนัธ์

กบัวรรณคดีค าสอนเร่ืองอ่ืนๆ”  (วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต ภาควชิาภาษาไทย คณะ                 
อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542). 
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หวัใจหลกัในพระพุทธศาสนาคือสอนใหล้ะเวน้ความชัว่ ท าความดี และมีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ โดยพบวา่
มีการสอนเร่ืองการท าจิตใจให้บริสุทธ์ิมากท่ีสุดเน่ืองจากใจเป็นตวัก าหนดการกระท าของมนุษย์15

  
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ มีการศึกษาเก่ียวกบัการบ าเพญ็บารมีของพระพุทธเจา้

และอรรถกถาต่างๆ อย่างกวา้งขวาง อย่างไรก็ตามยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกในฐานะ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก กลวิธี
การเรียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก และแนวทางการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวท่ี์ปรากฏ
ในอรรถกถาจริยาปิฎก  
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 
2. เพื่อศึกษากลวธีิการเรียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 
3. เพื่อศึกษาการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวท่ี์ปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก  

 
สมมติฐำน 
 อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการบ าเพญ็บารมี
ของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังท่ีถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตว ์แมว้่าจะมีเน้ือเร่ืองคลา้ยคลึงกบัอรรถกถา
ชาดกแต่ด้วยกลวิธีการประพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะจึงท าให้อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณกรรม                       
พระพุทธศาสนาท่ีส าคญัเร่ืองหน่ึง 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกจาก “พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก ขุททก
นิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3 ฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ พ.ศ. 2552” และ
ศึกษาอรรถกถาชาดกจาก “พระสูตรและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ชาดกเล่มท่ี 3 
ภาคท่ี 1-7 และชาดกเล่มท่ี 4 ภาค 1-2 ฉบบัมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์พ.ศ. 
2525”  
 

                                                           
15เกศนี นุชทองม่วง, “อรรถกถาธรรมบท: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมค าสอน”  (วทิยานิพนธ์ปริญญา

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย ภาควชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2556). 
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วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร และเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
โดยมีข้ึนตอนการศึกษาดงัน้ี 

1. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับจริยาปิฎก อรรถกถาจริยาปิฎก ชาดก อรรถกถาชาดกและ                          
การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว ์

2. ศึกษาหนงัสือ เอกสาร วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา 
3. วเิคราะห์กลวธีิการเรียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาชาดกและอรรถกถาจริยาปิฎก   
4. วเิคราะห์การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นเร่ืองเล่าของอรรถกถาจริยาปิฎก 

 5. สรุปผลและอภิปรายผล 
 6. น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาวเิคราะห์ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา หมายถึง เร่ืองราวท่ีเขียนข้ึนโดยอาศัยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หรืออิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเร่ืองราวของบุคคลต่างๆ ใน
พระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์พระสาวก และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยเร่ืองราวท่ี
เขียนข้ึนน้ีตอ้งใชก้ลวิธีทางวรรณศิลป์มาถ่ายทอดเร่ืองราวอยา่งประณีต และมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อ                   
การเทศนาสั่งสอนธรรม 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท  าใหท้ราบขอ้แตกต่างระหวา่งอรรถกถาจริยาปิฎกและอรรถกถาชาดก  

2. ท าให้ทราบกลวิธีการเรียบเรียงเร่ืองอย่างเป็นระบบของอรรถกถาจริยาปิฎก และช่วย                  
ท าใหเ้ขา้ใจลกัษณะคมัภีร์พระพุทธศาสนามากยิง่ข้ึน 
 3. ท าให้ทราบลกัษณะการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวก่์อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ และ
เขา้ใจปรัชญาวรรณศิลป์ทางพระพุทธศาสนา 
 4. ท  าให้ไดเ้ผยแพร่อรรถกถาจริยาปิฎกในฐานะวรรณกรรมพระพุทธศาสนาให้กวา้งขวาง
ต่อไป 
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บทที ่2 

ประวตัิความเป็นมาของจริยาปิฎกและอรรถกถาจริยาปิฎก 
 

จริยาปิฎก เป็นคมัภีร์หน่ึงในพระไตรปิฎกท่ีรวบรวมอยู่ในพระสุตตนัตปิฎก หมวดขุททก
นิกาย วา่ดว้ยเร่ืองการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นพระชาติต่างๆ เพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณ 
แต่งด้วยค าประพนัธ์ประเภทฉันท์ แต่เม่ือเวลาผ่านไปท าให้เกิดการตีความและเข้าใจได้ยาก                     
จึงจ าเป็นต้องมีการแต่งอรรถกถาอธิบายความในคาถานั้น ด้วยเหตุน้ีพระธรรมปาละจึงได้
อรรถาธิบายขยายความในจริยาปิฎกข้ึนเรียกวา่ “อรรถกถาจริยาปิฎก” หรือ “ปรมตัถทีปนี” ซ่ึงเป็น
การน าพุทธวจนะของพระพุทธเจา้ท่ีอยูใ่นจริยาปิฎกมาอธิบายขยายความใหม่เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน  

ในบทน้ีผูศึ้กษาจะขอกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของจริยาปิฎกและอรรถกถาจริยาปิฎก 
และเพื่อให้เขา้ใจถึงประวติัความเป็นมาของจริยาปิฎกและอรรถกถาจริยาปิฎกมากยิ่งข้ึน ผูศึ้กษา                  
จะขอกล่าวถึงก าเนิดและพฒันาการของพระไตรปิฎก และความเป็นมาของจริยาปิฎกและอรรถกถา
จริยาปิฎกไวใ้นบทท่ี 2 ดงัน้ี 

 
ก าเนิดและพฒันาการของพระไตรปิฎก 

 
ศาสนาทุกศาสนายอ่มมีหลกัธรรมค าสอนประจ าศาสนาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดสืบต่อกนัมา                          

ชา้นาน โดยในช่วงแรกท่ีมนุษยย์งัไม่มีตวัหนงัสือใชจ้ะอาศยัการถ่ายทอดหลกัธรรมทางศาสนาดว้ย
วธีิการท่องจ าสืบต่อกนัมา  แต่ภายหลงัท่ีมนุษยไ์ดคิ้ดคน้ประดิษฐ์ตวัหนงัสือเพื่อใชบ้นัทึกเร่ืองราว
และเหตุการณ์ต่างๆ จึงไดมี้การจดบนัทึกหลกัธรรมค าสอนในศาสนานั้นๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร                       
เป็นคมัภีร์ส าคญัประจ าศาสนา ศาสนาพุทธก็มีคมัภีร์ส าคญัท่ีใชเ้ป็นหลกัในการศึกษาและเผยแผ ่                     
ค  าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ เรียกว่า “พระไตรปิฎก” หรือท่ีเรียกกนัในภาษาบาลีวา่ “ติปิฏก” หรือ 
“เตปิฏก” 

เม่ือพิจารณาตามรูปศพัทข์อง ค าวา่ “พระไตรปิฎก”  จะแปลวา่ 3 คมัภีร์ สามารถแยกศพัท์
ไดเ้ป็น 3 ค  า คือ  พระ+ไตร+ปิฎก ค าวา่ “พระ” แปลวา่ ประเสริฐ ค าวา่ “ไตร” แปลวา่ 3  และค าว่า 
“ปิฎก” แปลวา่คมัภีร์หรือต าราอยา่งหน่ึง และแปลวา่กระจาดหรือตะกร้าอยา่งหน่ึง1 ดงันั้นเม่ือรวม

                                                           
1สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎก ฉบับส าหรับประชาชน, พิมพค์ร้ังท่ี 18 (กรุงเทพฯ: มหามกฏุ                               

ราชวทิยาลยั, 2555), 1.   
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ความค าว่า “พระไตรปิฎก”  จึงหมายถึงคมัภีร์อนัประเสริฐท่ีรวบรวมค าสอนของพระพุทธเจ้า 
แบ่งเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ พระวนิยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก  

พระไตรปิฎกน้ีมีก าเนิดและพฒันามาจากหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีทรงแสดง
ธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตวแ์ละทรงบญัญติัสิกขาบทต่างๆ ตามเวลาและสถานท่ีท่ีต่างกนั ในสมยั
พุทธกาลจะเรียกค าสอนของพระพุทธองค์ว่าพรหมจรรย์บ้าง ธรรมวินัยบ้าง ส่วนค าว่า 
“พระไตรปิฎก” นั้นมีปรากฏข้ึนในสมยัหลงัพุทธกาล มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดข้ึนช่วงเวลา
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 2-3 โดยเกิดข้ึนและพฒันามาจากการรวบรวมจดัหมวดหมู่และรักษา                   
ค  าสอนของพระพุทธเจา้ใหค้งอยูด่ว้ย “การสังคายนาพระธรรมวนิยั” 

การสังคายนา หมายถึง การประชุมสงฆ์เพื่อจัดระเบียบหมวดหมู่พระธรรมวินัยท่ี
พระพุทธเจา้ทรงแสดงไวจ้นเป็นท่ีสรุปของท่ีประชุมว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไวอ้ย่างน้ีแล้วจึง
ท่องจ าถ่ายทอดสืบกนัมา การสังคายนาจึงถือเป็นพิธีส าคญัท่ีจดัข้ึนเพื่อยืนยนัวา่พระธรรมวินยัท่ีได้
จดจ ากนัมานั้นเป็นค าสั่งสอนท่ีถูกตอ้งของพระพุทธเจา้2 

ในประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาพบวา่มีการท าสังคายนาพระธรรมวินยัเกิดข้ึนหลายคร้ัง
ซ่ึงการสังคายนาแต่ละคร้ังล้วนมีความส าคัญต่อพัฒนาการของพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิ่ง                            
จากการศึกษาพบวา่การนบัจ านวนการสังคายนาแต่ละคร้ังนั้นก็แตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศท่ี
นบัถือพระพุทธศาสนา แต่การสังคายนาท่ีทุกฝ่ายยอมรับตรงกนัไดแ้ก่การสังคายนา 3 คร้ังแรกท่ีจดั
ข้ึนในประเทศอินเดีย ไดแ้ก่ 

คร้ังท่ี 1  เกิดข้ึนหลงัจากท่ีพระพุทธเจา้เสด็จปรินิพพานได ้3 เดือน ณ กรุงราชคฤห์ 
คร้ังท่ี 2 เกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 100 ณ กรุงไพศาลี แควน้วชัชี  
คร้ังท่ี 3 เกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 234 เมืองปาฏลีบุตร 

  การสังคายนาคร้ังท่ี 1 เป็นการรวบรวมค าสอนของพุทธองคต์ลอดระยะเวลา 45 พรรษา                  
มาจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ และสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนัในหมู่สงฆ์ เน่ืองจากมีพระภิกษุรูปหน่ึงช่ือ
สุภทัทะไดก้ล่าวจาบจว้งดูหม่ินพระธรรมวินยัความวา่ “พอเถิด ท่านทั้งหลาย อยา่โศกเศร้าร ่ าร าพนั
ไปเลย พวกเราพน้ไปดีแลว้จากพระมหาสมณะพระองค์นั้น ด้วยว่าพวกเราถูกเบียดเบียนว่า ส่ิงน้ี
ควรแก่เธอส่ิงน้ีไม่ควรแก่เธอ ก็เด๋ียวน้ีพวกเราตอ้งการจะท าส่ิงใด ก็ท  าส่ิงนั้นได ้ไม่ตอ้งการท าส่ิงใด 

                                                           
2มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎก: ประวตัแิละความส าคญั 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2535), 2. 
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ก็ไม่ตอ้งท าส่ิงนั้น3” เม่ือพระมหากสัสปะไดย้ินดงันั้นจึงเห็นควรให้มีการสังคายนาพระพุทธพจน์
ของพระพุทธเจา้ทั้งหมดเพื่อยนืยนัถึงหลกัธรรมและแนวทางการปฏิบติัธรรมส าหรับพุทธบริษทั  
 การสังคายนาคร้ังท่ี 2 ได้จดัท าข้ึนเพราะมีพระภิกษุชาววชัชีบุตรกลุ่มหน่ึงย่อหย่อนใน                  
พระวินยั 10 ประการ ซ่ึงตอ้งอาบติั4 เช่น ภิกษุด่ืมสุราอ่อนๆ ได ้ซ่ึงขดัพระวินยับญัญติัขอ้วา่ “ภิกษุ
ตอ้งอาบติัเพราะด่ืมสุราและเมรัย” หรือภิกษุจะรับเงินและทองก็ควร ซ่ึงขดัพระวินยับญัญติัขอ้ว่า 
“ภิกษุใดรับเองหรือใช้ให้ผูอ่ื้นรับทองและเงิน หรือยินดีทองและเงินท่ีเขาเก็บไวใ้ห้ ต้องอาบติั
ปาจิตตีย”์  พระเถระผูใ้หญ่จึงมีมติให้จดัการสังคายนาพระพุทธศาสนาข้ึน ผลจากการสังคายนาใน
คร้ังท่ี 2 น้ีเป็นเหตุให้พวกวชัชี ประมาณ 10,000 รูป แยกตวัไปตั้งนิกายใหม่ ช่ือว่ามหาสังฆิกะ 
เน่ืองจากไม่พอใจท่ีถูกกล่าวหาว่าท าผิดพระวินัย ซ่ึงต่อมานิกายน้ีได้กลายมาเป็นนิกายหน่ึงใน
พระพุทธศาสนาท่ีรู้จกักนัในนาม “ นิกายมหายาน” 
 การสังคายนาทั้ ง 2 คร้ังมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎก แต่ไม่มีการกล่าวถึงค าว่า 
“พระไตรปิฎก”5 หากแต่ใช้ค  าว่า “ธมฺมวินยสงฺคีติ” ท่ีแปลว่า การสังคายนาพระธรรมวินัย6จาก
หลกัฐานดงักล่าวจึงสันนิษฐานไดว้่า ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสังคายนาพระธรรมวินยัคร้ังท่ี 1-2 
น่าจะยงัเรียกค าสอนของพระพุทธเจา้วา่ “พระธรรมวนิยั” เหมือนดงัสมยัพุทธกาล  
 จนกระทัง่การสังคายนาคร้ังท่ี 3 ท่ีมีการจดัหมวดหมู่พระธรรมวินยัเป็น 3 หมวดใหญ่ คือ 
พระวินยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ท าให้หลกัค าสอนของพระพุทธเจา้พฒันา
มาเป็นพระไตรปิฎกอย่างสมบูรณ์ทั้ งในด้านการจัดรูปแบบและเน้ือหาดังปรากฏในปัจจุบัน                       
จึงมีการเรียกค าสอนของพระพุทธเจา้ตามหมวดหมู่ท่ีแบ่งไวว้า่ “พระไตรปิฎก” 

                                                           
3สุภาพรรณ ณ บางชา้ง,  ประวตัวิรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา  (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

,2526), 31. 
4อาบติั คือ โทษท่ีเกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท มี 7 อยา่ง คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลจัจยั ปาจิตตีย ์

ปาฏิเทสนียะ ทุกกฎ ทุพภาษิต มีโทษ 3 สถาน คือ 1. โทษสถานหนกัเรียกวา่ ครุโทษหรือมหันตโทษ ท าให้ภิกษุ          
ผูต้อ้งอาบติัขาดจากความเป็นภิกษุ ไดแ้ก่ อาบติัปาราชิก ซ่ึงเรียกว่าครุกาบติั  2. โทษสถานกลาง เรียกวา่มชัฌิม
โทษ ท าให้ภิกษุผูต้อ้งอาบติัตอ้งอยู่ในกรรมก่อนจึงจะพน้โทษ ไดแ้ก่อาบติัสังฆาทิเสส และ 3. โทษสถานเบา 
เรียกว่า ลหุโทษ ท าให้ภิกษุผูต้อ้งอาบติัท่ีต ่ากว่าอาบติัสังฆาทิเสสตอ้งปลงอาบติั คือ บอกอาบติัของตนแก่ภิกษุ
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ อาบติัถุลลจัจยั ปาจิตตีย ์ปาฏิเทสนียะ ทุกกฎ และทุพภาษิต ซ่ึงเรียกวา่ ลหุกาบติั ดูรายละเอียดจาก 
ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
พบัลิเคชัน่ส์, 2556), 1405. 

5สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎก ฉบับส าหรับประชาชน, 8.   
6พิพฒัน์ คงประเสริฐ, วรรณคดบีาล,ี พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 

2552), 58. 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ในการสังคายนาคร้ังท่ี 3 มีการจดัรูปแบบและเน้ือหา                  
ค  าสอนของพระพุทธเจา้ออกเป็น 3 หมวดใหญ่อยา่งสมบูรณ์เป็นคมัภีร์พระไตรปิฎกดงัเช่นปัจจุบนั 
ท าให้สันนิษฐานได้ว่าคัมภีร์จริยาปิฎกน่าจะถือก าเนิดก่อนการสังคายนาคร้ังท่ี 3 และเม่ือมี                      
การสังคายนาคร้ังท่ี 3 จริยาปิฎกจึงถูกน ามารวบรวมและจดัหมวดหมู่ไวใ้นพระไตรปิฎก พระ
สุตตนัตปิฎก หมวดขทุทกนิกาย และไดรั้บสืบต่อกนัมาในพระพุทธศาสนา ซ่ึง Rhys Davids  B. C. 
Law และ   A. K. Warder ก็เห็นดว้ยกบัแนวคิดขา้งตน้ท่ีเช่ือวา่จริยาปิฎกน่าจะเป็นคมัภีร์ท่ีแต่งข้ึนใน
สมยัหลงัเหมือนกบัคมัภีร์พุทธวงศ์โดยน่าจะเกิดข้ึนก่อนการสังคายนาคร้ังท่ี 37 และไดรั้บอิทธิพล
มาจากลทัธิมหายาน8 
 ผลของการสังคายนาคร้ังท่ี 3 นอกจากจะท าให้มีการจดัหมวดหมู่พระธรรมวินยัไวเ้ป็น
ระบบคือ “พระไตรปิฎก” แล้ว ย ังมีเหตุการณ์ส าคัญอีกหน่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผล                       
สืบเน่ืองมาจากการสังคายนาในคร้ังน้ี คือหลงัจากท่ีมีการสังคายนาพระธรรมวินยัแลว้พระเจา้อโศก
มหาราชทรงส่งพระสงฆจ์ านวนหน่ึงเป็นพระสมณทูตไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ณ ดินแดนต่างๆ 9 
สาย9 ไดแ้ก่                       

1. พระมชัฌนัติกเถระและคณะไปแควน้กาศมีระและคนัธาระ ซ่ึงปัจจุบนัไดแ้ก่ดินแดน
แถบตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและบางส่วนของประเทศอฟักานิสถาน 

2. พระมหาเทวเถระและคณะไปมหิสสกมณฑลอยูท่างทิศใตข้องแม่น ้ าโคธาวรี ซ่ึงอยูท่าง
ทิศใตข้องอินเดีย 

3. พระรักขิตเถระและคณะไปวนวาสีประเทศ อยู่ในแควน้กนราเหนือ ทิศตะวนัตก                     
เฉียงเหนือของอินเดีย 

4. พระโยนกธรรมรักขิตเถระและคณะไปอปรันตกชนบทอยูริ่มฝ่ังทะเลอาระเบียน ไดแ้ก่
ชายทะเลเมืองบอมเบยใ์นปัจจุบนั  

5. พระมหาธรรมรักขิตเถระและคณะไปแควน้มหาราษฎร์ ภาคตะวนัตกของอินเดียไม่ห่าง
จากเมืองบอมเบยใ์นปัจจุบนั  

6. พระมหารักขิตเถระและคณะไปท่ีโยนกประเทศ ไดแ้ก่ เอเชียกลางเหนืออิหร่านข้ึนไปถึง
เตอร์กีสถาน 

                                                           
7เร่ืองเดียวกนั, 90. 
8สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, “ทศบารมีในพทุธศาสนาเถรวาท” (วทิยานิพนธ์

ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524), 56. 
9มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎก: ประวตัแิละความส าคญั, 26-27.    
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7. พระมชัฌิมเถระ พระกสัสปะโคตะ พระทุนทุภิสสระ และพระเทวะเดินทางไปยงั
ดินแดนแถบภูเขาหิมาลยั ปัจจุบนัคือประเทศเนปาลซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของอินเดีย   

8. พระโสณเถระ พระอุตตรเถระและคณะไปยงัสุวรรณภูมิประเทศ ไดแ้ก่ ไทย พม่า และ 
มอญ 
 9. พระมหินทเถระ พระอิฏฏิยเถระ พระอุตติยเถระ พระสัมพลเถระ  พระภัททสาร
เถระ และสุมนสามเณรไปประเทศสิงหล หรือประเทศศรีลงักาในปัจจุบนั  
 การส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชในคร้ังนั้นท าให้
พระพุทธศาสนาได้เขา้ไปหยัง่รากลึกในประเทศต่างๆ เช่น ศรีลงักา พม่า ลาวและไทย เป็นต้น 
ประชาชนในประเทศนั้ นๆ ต่างหันมานับถือพระพุทธศาสนา เป็นจ านวนมาก จนท าให้
พระพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาประจ าชาติ อย่างไรก็ตามเม่ือวนัเวลาผ่านพน้ไปหลักธรรม
ทั้งหลายท่ีเคยจดจ าและถ่ายทอดกันมานั้นก็อาจมีการบิดเบือนไปบ้าง หลายประเทศท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนาจึงได้จัดให้มีการสังคายนาพระธรรมวินัยข้ึนภายในประเทศของตนเพื่อเป็น                         
การรักษาหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ใหบ้ริสุทธ์ิต่อไป เช่น ประเทศศรีลงักาและไทย ดงัน้ี 
 การสังคายนาในประเทศศรีลงักาเกิดข้ึนทั้งหมด 4 คร้ัง ไดแ้ก่ 
 พ.ศ. 238 พระพุทธศาสนาเขา้ไปประดิษฐานในประเทศลงักา 
 พ.ศ. 433 มีการจารึกพระไตรปิฎกลงบนใบลานเป็นคร้ังแรก 
 พ.ศ. 956 มีการแปลคมัภีร์จากภาษาสิงหลเป็นภาษามคธ 
 พ.ศ. 1587 มีการรจนาคมัภีร์ฎีกาเพื่อใชอ้ธิบายคมัภีร์อรรถกถาข้ึนเป็นคร้ังแรก 
 การสังคายนาในประเทศไทยเกิดข้ึนทั้งหมด 4 คร้ัง ไดแ้ก่ 
 พ.ศ. 2020 มีการช าระพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา แลว้จารึกเป็นตวัอกัษร
ลา้นนา 
 พ.ศ. 2331 มีการช าระพระไตรปิฎกแล้วจารึกลงใบลานเรียกพระไตรปิฎกฉบบัน้ีว่า                
“ฉบบัทอง” 
 พ.ศ. 2431 มีการช าระพระไตรปิฎก แลว้ตีพิมพเ์ป็นหนงัสือคร้ังแรกของโลก 
 พ.ศ. 2530 มีการช าระพระไตรปิฎกทั้งภาษาไทยและภาษามคธ 
  จะเห็นไดว้า่พระไตรปิฎกคือคมัภีร์หลกัในพระพุทธศาสนาท่ีมีพฒันาการมาจากพุทธวจนะ
ของพระพุทธเจา้ท่ีตรัสเทศนาสั่งสอนบุคคลในโอกาสต่างๆ ในสมยัพุทธกาล ซ่ึงจะเรียกค าสอน
ของพระพุทธเจ้าในสมยันั้นว่าพรหมจรรย์บ้างและธรรมวินัยบ้าง ต่อมาในสมยัหลังพุทธกาล
หลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จปรินิพพานเหล่าพุทธสาวกต่างก็พยายามท่ีจะด ารงรักษา “พระธรรมวินยั” 
ให้คงอยู่สืบไปด้วยวิธีการสังคายนา และทุกคร้ังท่ีมีการสังคายนาพระธรรมวินัยก็จะก่อให้เกิด
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พฒันาการของพระไตรปิฎกในรูปแบบต่างๆ เช่น มีการจดัหมวดหมู่ค  าสอนของพระพุทธองค์ให้
เป็น 3 หมวด คือ พระวินยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก ซ่ึงก็คือ “พระไตรปิฎก” มี
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ มีการพัฒนารูปแบบค าสอนแต่เดิมท่ีเป็น                                
มุขปาฐะในสมยัพุทธกาลมาสู่รูปแบบลายลกัษณ์อกัษร มีการพิมพแ์ละแปลพระไตรปิฎกข้ึนหลาย
ภาษา ตลอดจนมีการรจนาคมัภีร์ประเภทต่างๆ ในพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ อรรถกถา ฎีกา 
และอนุฎีกา เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้า่ การสังคายนาท่ีกระท าข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลากวา่สองพนัปีน้ี
คือวิธีการส าคญัท่ีท าให้เกิดคมัภีร์พระไตรปิฎก และท าให้พระไตรปิฎกพฒันาอย่างต่อเน่ืองและ                   
คงอยูม่าจนถึงปัจจุบนั 
 

ความเป็นมาของจริยาปิฎกและอรรถกถาจริยาปิฎก 
 

ตามท่ีผูศึ้กษาไดก้ล่าวถึง “ก าเนิดและพฒันาการของพระไตรปิฎก” ไปแลว้ขา้งตน้ท าให้
ทราบวา่จริยาปิฎกเป็นคมัภีร์หน่ึงในพระไตรปิฎกท่ีรวบรวมอยู่ในพระสุตตนัตปิฎก หมวดขุททก
นิกาย ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นคมัภีร์ท่ีเกิดข้ึนในสมยัใด แต่จากการศึกษาก าเนิดและ
พฒันาการของพระไตรปิฎกท าให้สันนิษฐานได้ว่า จริยาปิฎกน่าจะเป็นคัมภีร์ท่ีเกิดข้ึนก่อน                      
การสังคายนาคร้ังท่ี 3 และไดน้ ามารวบรวมและจดัเป็นหมวดหมู่เม่ือมีการสังคายนาคร้ังท่ี 3 ท่ีมี     
การจดัเน้ือหาและรูปแบบค าสอนของพระพุทธเจา้เป็นหมวดหมู่ดงัปรากฏเป็น “พระไตรปิฎก” ใน
ปัจจุบนั  

จริยาปิฎก มาจากค าวา่ “จริยา” กบั “ปิฎก” ค าวา่ “จริยา” หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยา
ท่ีควรประพฤติ10 ในท่ีน้ีหมายถึงการบ าเพ็ญบารมีซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อจะไดบ้รรลุ
พระสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงเราเรียกช่วงท่ีบ าเพ็ญบารมีน้ีว่า “พระโพธิสัตว”์ 
ส่วนค าวา่ “ปิฎก” หมายถึง ตะกร้า หรือ หมวดแห่งค าสอนในพระพุทธศาสนา11 ดงันั้น ค าวา่ “จริยา
ปิฎก” จึงหมายถึง คมัภีร์ท่ีกล่าวถึงพระจริยาวตัร หรือการบ าเพญ็บารมีท่ีพระโพธิสัตวค์วรประพฤติ
เพื่อใหบ้รรลุพระโพธิญาณ 

จริยาปิฎกแต่งด้วยค าประพนัธ์ประเภทฉันท์ เน้ือหาในคมัภีร์จะเล่าเร่ืองในอดีตชาติของ
พระพุทธเจา้เม่ือคร้ังทรงถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวจ์  านวน 35 เร่ือง Winternitz ตั้งขอ้สังเกตว่า
จริยาปิฎกมีลกัษณะเน้ือเร่ืองไม่ต่างกบัชาดก ดงันั้นน่าจะได้รับอิทธิพลเน้ือเร่ืองมาจากชาดกและ

                                                           
10ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 303-304.   
11เร่ืองเดียวกนั, 744. 
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แต่งข้ึนในสมยัท่ีวรรณคดีพุทธศาสนาเฟ่ืองฟูในช่วงยุคหลงั12 จากนั้นก็ไดมี้การสืบทอดต่อกนัมา
จนถึงสมยัท่ีวรรณคดีพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา13เจริญรุ่งเรือง มีพระอรรถกถาจารยจ์  านวน
มากแต่งคมัภีร์อรรถกถาเพื่ออธิบายเน้ือหาในพระไตรปิฎก จริยาปิฎกก็เป็นหน่ึงในพระคมัภีร์
ทั้งหลายท่ีพระอรรถกถาจารยไ์ดน้ ามาอรรถาธิบายขยายความใหม่เพื่อให้เขา้ใจเร่ืองราวไดง่้ายข้ึน 
เรียกคมัภีร์ท่ีแต่งข้ึนใหม่น้ีวา่ “อรรถกถาจริยาปิฎก” หรือ “ปรมตัถทีปนี” 

ผูแ้ต่งอรรถกถาจริยาปิฎกคือพระธรรมปาละ หรือ พระธรรมปาล14 พระอรรถกถาจารยรู์ป
หน่ึงในพระพุทธศาสนา ประวติัของท่านมีกล่าวไวเ้พียงเล็กน้อยในคมัภีร์และบนัทึกต่างๆ ไดแ้ก่ 
คมัภีร์สารัตถทีปนี คมัภีร์คนัธวงศ ์คมัภีร์สาสนวงศ ์และบนัทึกการเดินทางของพระเห้ียนจัง๋ หรือ
พระถังซัมจั๋ง คัมภีร์และบันทึกเหล่าน้ีกล่าวว่า พระธรรมปาละเกิดท่ีพัทรติตถะฝ่ังทะเลทิศ
ตะวนัออกของอินเดียภาคใต ้ซ่ึงเป็นอาณาจกัรของชาวทมิฬ สันนิษฐานว่าท่านน่าจะเกิดหลงัพระ
พุทธโฆษาจารยเ์ล็กนอ้ย15 เม่ืออายุ 20 ปีไดอุ้ปสมบทเป็นภิกษุและไปศึกษาต่อท่ีเมืองอนุราธปุระ               
ศรีลงักาเป็นเวลานาน เม่ือกลบัมาอินเดียท่านจ าพรรษาถาวรท่ีมหาโพธ์ิสังฆาราม พุทธคยา และ
มรณภาพท่ีนัน่16 พระธรรมปาละไดเ้ขียนผลงานทางพระพุทธศาสนาไว้จ  านวนมาก คมัภีร์คนัธวงศ์
ระบุผลงานท่ีปรากฏช่ือว่าพระธรรมปาละเป็นผูแ้ต่งนั้นมีจ านวน 14 คมัภีร์ ประกอบด้วยคมัภีร์
                                                           

12บุณย ์นิลเกษ, อุดมการณ์ชีวติแบบโพธิสัตว์ เล่มที ่1 ตอน อุดมการณ์และก าเนิดโพธิสัตว์ (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2534), 89. 
  13อรรถกถาเป็นคมัภีร์ในพระพุทธศาสนาท่ีแต่งข้ึนมาเพ่ืออธิบายขยายความในพระไตรปิฎก มีทั้ ง                  
อรรถกถาพระวินัยปิฎก อรรถกถาพระสุตตนัตปิฎก และอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก กล่าวคือ ในพระไตรปิฎก 
แต่ละสูตร แต่ละส่วน แต่ละเร่ือง ต่างก็มีค าอธิบายจ าเพาะสูตร จ าเพาะส่วน จ าเพาะเร่ืองนั้นๆ โดยอธิบายทั้ ง
ค าศพัท์หรือถอ้ยค า อธิบายขอ้ความ ช้ีแจงความหมาย ขยายความหลกัธรรม พร้อมทั้งแสดงเหตุผลโดยอา้งอิง
หลกัฐานจากพระไตรปิฎก เล่าเร่ืองประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุปัจจัยแวดลอ้มหรือความเป็นมาของการท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสพุทธพจน์นั้ นๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจพุทธพจน์หรือเร่ืองราวในพระไตรปิฎกได้ชัดเจนยิ่งข้ึน                  
อรรถกถาจึงเป็นคมัภีร์ชั้นท่ีสองรองจากพระไตรปิฎกท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงอยา่งแพร่หลาย อาจารยผ์ูแ้ต่งคมัภีร์
อรรถกถาเหล่าน้ีจะเรียกว่า “อรรถกถาจารย”์  ดูรายละเอียดจาก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), รู้จัก
พระไตรปิฎกเพือ่เป็นชาวพุทธทีแ่ท้, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์ูลนิธิพทุธธรรม, 2543), 93-94. 

14ในวทิยานิพนธ์เล่มน้ี ผูศึ้กษาขอเรียกช่ือของท่านวา่  “พระธรรมปาละ” ตามอรรถกถาจริยาปิฎกท่ี
ปรากฏนามของท่านในส่วนค าลงทา้ยวา่ “อรรถกถาน้ี  พระอาจารยธ์รรมปาละผูอ้ยูใ่นพทัรดิตถวหิารแต่งไว ้              
ฉะน้ีแล”  

15จี พี มาลาลาเสเกร่า, ศรีลงักา: ว่าด้วยประวตัศิาสตร์ การณ์พระศาสนาและวรรณคดี, แปลโดย  
ลงักากมุาร (กรุงเทพฯ: สาละ, 2554), 159-160. 

16พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ,  ประวตัศิาสตร์พระพุทธศาสนาในอนิเดยี, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ:                
เมด็ทรายพร้ินติ้ง, 2550), 155.   
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อรรถกถา 8 คมัภีร์ ไดแ้ก่ อรรถกถาเนตติปกรณ์ อรรถกถาอุทาน อรรถกถาอิติวุตตกะ อรรถกถา
วมิานวตัถุ อรรถกถาเปตวตัถุ อรรถกถาเถรคาถา อรรถกถาเถรีคาถา และอรรถกถาจริยาปิฎก และยงั
ไดแ้ต่งคมัภีร์ฎีกาอีก 6 คมัภีร์ ไดแ้ก่ ฎีกาทีฆนิกาย ฎีกามชัฌิมนิกาย ฎีกาสังยุตตนิกาย ฎีกาวิสุทธิ
มรรค ฎีกาชาดก และฎีกาพุทธวงศ์17  

จริยาปิฎก และอรรถกถาจริยาปิฎกน้ีไดรั้บการสืบทอดต่อกนัมาพร้อมกบัคมัภีร์อ่ืนๆ ใน
พระพุทธศาสนา ประเทศไทยไดรั้บเอาคมัภีร์ดงักล่าวเขา้มาพร้อมทั้งมีการแปลเป็นภาษาไทยและ
พิมพไ์วใ้นพระไตรปิฎกหลายฉบบั เช่น ฉบบั ส. ธรรมภกัดี และฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลยั เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตามจริยาปิฎกและอรรถกถาจริยาปิฎกก็ไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัมากนกัเม่ือเทียบกบัคมัภีร์อ่ืนใน
พระไตรปิฎก ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกเพื่อเผยแพร่อรรถกถาจริยาปิฎก
ในฐานะวรรณกรรมพุทธศาสนาใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึนโดยจะใชอ้รรถกถาจริยาปิฎก
ฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลัยมาเป็นตัวบทในการศึกษา เพราะเป็นฉบับท่ีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยัได้จดัพิมพ์พระไตรปิฎกฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลัย                     
พร้อมดว้ยอรรถกถาจ านวน  91 เล่ม ข้ึนในรูปแบบภาษาไทย จุดเด่นของการแปลพระไตรปิฎกฉบบั
มหามกุฏราชวทิยาลยั พร้อมดว้ยอรรถกถาจ านวน  91 เล่ม น้ีคือ มีการน าเอาพระสูตรและอรรถกถา
แต่ละพระสูตรมาพิมพ์เช่ือมโยงต่อกนัไป เพื่อช่วยผูท่ี้ไม่เขา้ใจขอ้ความในพระสูตรสามารถหา
ค าตอบไดจ้ากอรรถกถาในเล่มเดียวกนั ส่วนการแปลนั้นจะก าหนดให้เป็นขอ้ความภาษาไทยมาก
ท่ีสุดเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาไดโ้ดยง่าย ในขณะเดียวก็ตอ้งมองเห็นศพัทภ์าษาบาลีดว้ย เพื่อช่วยให้
ผูท่ี้ไม่ไดศึ้กษาภาษาบาลีเขา้ใจ และนกัศึกษาภาษาบาลีก็สามารถสอบทานเรียบเรียงได ้ในอรรถกถา
จ านวน 91 เล่ม มี 1 เล่มท่ีเป็นอรรถกถาจริยาปิฎก ผลงานของพระธรรมปาละ หน้าปกหนงัสือจะ
เขียนวา่ “พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3”  

ลักษณะการอรรถาธิบายจริยาปิฎกทั้ ง 35 เ ร่ือง ของพระธรรมปาละมีลักษณะเป็น                           
การอธิบายและให้ความหมายของค าศพัท์มากกว่าเป็นการเล่าเร่ืองเพื่อเสริมความ เน่ืองจากจริยา
ปิฎกเป็นคมัภีร์ท่ีแต่งข้ึนใหม่ในสมยัหลงั ผูแ้ต่งไดร้้อยกรองเร่ืองราวไวอ้ยา่งดี คือบอกให้ทราบว่า
พระพุทธเจา้เคยถือก าเนิดเป็นผูใ้ด ทรงปฏิบติัพระองคอ์ยา่งไร และประทบัอยูท่ี่ไหนในพระชาตินั้น 
ดงัตวัอย่างพระสูตรเร่ืองมจัฉราชจริยาท่ีเล่าเร่ืองราวของพระพุทธเจา้ในพระอดีตชาติเม่ือคร้ังท่ี
พระองคป์ระสูติเป็นพญาปลา  ความวา่ 

 
 

                                                           
17สุภาพรรณ ณ บางชา้ง, ประวตัวิรรณคดบีาลใีนอนิเดยีและลงักา, 303. 
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10. มจัฉราชจริยา 
ว่าด้วยจริยาวตัรของพญาปลา 

   อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพญาปลาอยู่ในสระใหญ่ น ้าในสระแห้งขอด เพราะ
แสงพระอาทติย์ในฤดูร้อน. 

   ที่นั้น กา แร้ง นกกระสา นกตะกรุม และเหยี่ยว มาคอยจับปลากินทั้งกลางวัน
กลางคนื. 

   ในกาลนั้น เราคดิอย่างนีว่้า เรากับหมู่ญาติถูกบีบคั้น จะพึงเปลือ้งหมู่ญาติให้พ้นจาก
ทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไรหนอ. 

   เราคิดแล้ว ได้เห็นความสัตย์อันเป็นอรรถเป็นธรรมว่าเป็นที่พึ่งของหมู่ญาติได้                    
เราตั้งอยู่ในความสัตย์แล้ว จะเปลือ้งความพนิาศใหญ่ของหมู่ญาตนิั้นได้. 

   เรานึกถึงธรรมของสัตบุรุษ ปรมัตถธรรมอันยั่งยืนเที่ยงแท้ในโลก แล้วได้กระท า                          
สัจกริิยาว่า  

   ตั้งแต่เราระลึกตนได้ ตั้งแต่เรารู้ความมาจนถึงบัดนี้ เราไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียน
สัตว์แม้ตวัหนึ่งให้ได้รับความล าบากเลย.  

   ด้วยสัจวาจานี้ ขอเมฆจงยังฝนให้ตกห่าใหญ่ แน่ะ ปัชชุนนะ (เมฆ) ท่านจงเปล่ง
สายฟ้าค ารามให้ฝนตกจงท าขุมทรัพย์ของกาให้พนิาศไป. 

   ท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศก จงปลดเปลือ้งฝูงปลาจากความโศก พร้อม
กบัเมื่อเราท าสัจกิริยาอันประเสริฐ เมฆส่งเสียงสนั่นคร่ันครืน ยังฝนให้ตกครู่เดียวก็เต็มเป่ียม
ทั้งที่ดอนและที่ลุ่ม คร้ันเราท าความเพียรอย่างสูงสุด อันเป็นความสัตย์อย่างประเสริฐเห็น            
ปานนีแ้ล้ว อาศัยก าลงัอานุภาพความสัตย์จึงยังฝนให้ตกห่าใหญ่ ผู้เสมอด้วยความสัตย์ของเรา
ไม่ม ีนีเ้ป็นสัจจบารมขีองเรา ฉะนีแ้ล.18 

 
 จะเห็นไดว้า่พระสูตรขา้งตน้ไดใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัพระพุทธเจา้อยา่งครบถว้น คือบอก
ใหท้ราบวา่พระพุทธเจา้เคยถือก าเนิดเป็นพญาปลาอาศยัอยูใ่นสระใหญ่ท่ีน ้าแหง้ขอด นกทั้งหลายจึง
มาจบักินปลาทั้งวนัทั้งคืน พระองค์จึงได้ตั้งค  าสัตยข์อให้ฝนตกเพื่อช่วยเหลือฝูงปลาในสระนั้น 
ดงันั้นเม่ือพระธรรมปาละน าจริยาปิฎกมาอรรถาธิบายใหม่จึงไม่ไดเ้นน้การเล่าเร่ืองหรือแทรกนิทาน
เพิ่มเติมเป็นหลัก แต่ท่านจะอธิบายและให้ความหมายของค าศพัท์ท่ีปรากฏอยู่ในพระสูตรนั้น 
เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดแ้จ่มแจง้ยิง่ข้ึน ดงัเช่นอรรถกถามจัฉราชจริยา  
 

                                                           
18มูลนิธิมหามกฎุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามงกฎุราชวทิยาลยั, 2552), 373-374. 
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ในกาลเมื่อเราเป็นพญาปลาอยู่ในสระใหญ่ (ยทา โหมิ มจฺฉราชามหาสเร) ความว่า                   
ในอดีตกาล เราเกิดในก าเนิดปลายินดีอยูด่ว้ยสังคหวตัถุ 4 ประการของปลาทั้งหลาย ในสระ
ใหญ่แห่งหน่ึงซ่ึงปกคลุมดว้ยเถาวลัยอ์นัเป็นสระโบกขรณีใกลพ้ระเชตวนักรุงสาวตัถีแควน้
โกศล.  คร้ังนั้น เราเป็นพญาปลาแวดล้อมด้วยหมู่ปลาอาศัยอยู่ ณ ท่ีนั้ น. ค  าว่า ในฤดูร้อน                  
(อุณฺเห) ไดแ้ก่ ในกาลฤดูร้อน คือในสมยัท่ีร้อน. ค  าวา่ เพราะแสงพระอาทิตย์ (สูริยสนฺตาเป) 
ไดแ้ก่ เพราะความร้อนจากพระอาทิตย.์ ขอ้วา่ น า้ในสระแห้งขอด (สเร อุทก  ขียถ) ความวา่ น ้ า
ในสระนั้นแห้งขอด คือแห้งงวดลงไป. ในแควน้นั้น ขณะนั้นฝนไม่ตกเลย ขา้วกลา้เห่ียวแห้ง 
น ้ าในบึงเป็นตน้แหง้ขอด ปลาและเต่าพากนัเขา้ไปอาศยัเปือกตม. แมใ้นสระนั้นปลาทั้งหลาย 
ก็เขา้ไปซ่อนอยูใ่นเปลือกตมซ่อนในท่ีนั้นๆ.19  

 
 จากอรรถกถาข้างต้นจะพบว่า วิธีการอรรถาธิบายจริยาปิฎกของพระธรรมปาละมี 3                         
ขั้นตอนคือ 1) ท่านยกข้อความในพระสูตรข้ึนมา 2) แปลความหมายของข้อความนั้นๆ และ3) 
ตีความและอธิบายขยายขอ้ความเพิ่มเติมเพื่อให้เขา้ใจเน้ือเร่ืองมากยิ่งข้ึน เช่น 1) พระธรรมปาละได้
ยกขอ้ความจากพระสูตรข้ึนมาความวา่ “ในกาลเมื่อเราเป็นพญาปลาอยู่ในสระใหญ่ (ยทา โหมิ มจฺฉ
ราชามหาสเร)”   จากนั้น 2 และ 3 ) ท่านได้แปลความหมายและตีความเพิ่มเติมความว่า “ใน                   
อดีตกาล เราเกิดในก าเนิดปลายินดีอยูด่ว้ยสังคหวตัถุ 4 ประการ ของปลาทั้งหลายในสระใหญ่แห่ง
หน่ึงซ่ึงปกคลุมดว้ยเถาวลัยอ์นัเป็นสระโบกขรณีใกลพ้ระเชตะวนักรุงสาวตัถี แควน้โกศล.  คร้ังนั้น 
เราเป็นพญาปลาแวดลอ้มดว้ยหมู่ปลาอาศยัอยู ่ณ ท่ีนั้น.” จะเห็นไดว้า่ท่านอธิบายลกัษณะนิสัยและ
สถานท่ีอยู่ของพญาปลาเพิ่มเติม ท าให้ทราบว่าพญาปลาท่ีอาศยัอยู่ในสระใหญ่แห่งหน่ึงในกรุง                   
สาวตัถี แควน้โกศลเป็นผูมี้คุณธรรม และมีบริวารปลานอ้ยใหญ่จ านวนมาก  
 อีกตวัอย่าง 1) พระธรรมปาละไดย้กขอ้ความจากพระสูตรข้ึนมาความว่า “น ้าในสระแห้ง
ขอด (สเร อุทก  ขียถ)” จากนั้น 2) ท่านไดแ้ปลขอ้ความดงักล่าววา่หมายถึง  “ความวา่ น ้ าในสระนั้น
แหง้ขอด คือแหง้งวดลงไป.” และ 3) ท่านไดตี้ความและอธิบายลกัษณะการแห้งขอดของน ้ าเพิ่มเติม 
ความวา่ “ในแควน้นั้น ขณะนั้นฝนไม่ตกเลย ขา้วกลา้เห่ียวแห้ง น ้ าในบึงเป็นตน้แห้งขอด ปลาและ
เต่าพากันเข้าไปอาศัยเปือกตม. แม้ในสระนั้ นปลาทั้ งหลายก็เข้าไปซ่อนอยู่ในเปลือกตม.”                        
การอธิบายเพิม่เติมของพระธรรมปาละช่วยท าให้เห็นภาพและเขา้ใจลกัษณะการแห้งขอดของน ้ าวา่
มีลกัษณะเช่นใด การอรรถาธิบายจริยาปิฎกของพระธรรมปาละน้ีจึงมีลักษณะเหมือนเป็นคู่มือ
อธิบายความหมายของค าศพัท์เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายของค าหรือวรรคนั้นๆ ว่าหมายถึง

                                                           
19เร่ืองเดียวกนั, 374-375. 
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อะไร โดยท่านจะยกขอ้ความในพระสูตรข้ึนมาแลว้จึงแปล ตีความ และอธิบายความหมายของค า
หรือวรรคเพิ่มเติมแบบน้ีต่อเน่ืองกนัไปจนจบเร่ือง  
 ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้วา่จริยาปิฎกเป็นคมัภีร์ท่ีไดรั้บอิทธิพลเน้ือเร่ืองมาจากชาดก ดงันั้น
เน้ือหาในจริยาปิฎกจึงมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนักบัชาดก ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เน้ือเร่ืองในอรรถกถา
จริยาปิฎกมีเน้ือหาท่ีคลา้ยคลึงกนักบัอรรถกถาชาดกดว้ยเช่นกนั แต่เม่ือเปรียบเทียบการอรรถาธิบาย
ของคัมภีร์อรรถกถาจริยาปิฎกกับอรรถกถาชาดกแล้วผู ้ศึกษาพบว่าคัมภีร์ทั้ งสองมีวิธีการ
อรรถาธิบายท่ีแตกต่างกนั แมว้่าจะเป็นเร่ืองเดียวกนัก็ตาม ซ่ึงเป็นผลมาจากคมัภีร์ตน้ฉบบัคือจริยา
ปิฎกและชาดกนั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือจริยาปิฎกเป็นคมัภีร์ท่ีผูแ้ต่งร้อยกรองเร่ืองราวไว้
อยา่งดีมีความสมบูรณ์ในตวัเอง ในขณะท่ีชาดกมีลกัษณะเป็นคาถาสั้นๆ ดงันั้นเม่ืออรรถกถาจารย์
แต่งอรรถกถาชาดกจึงตอ้งเล่าเร่ืองหรือนิทานเพื่อขยายความคาถา เช่น ในมจัฉชาดก มีคาถาสั้นๆ 
ปรากฏอยู ่ความวา่ 
 
  ข้าแต่พระปัชชุนนะ ท่านจงค ารณค าราม ให้ขุมทรัพย์ของกาพินาศไป   จงท าลาย            

ฝูงกาด้วยความเศร้าโศก และจงปลดเปลือ้งข้าพเจ้าจากความโศกเถิด20 

 
  จะเห็นได้ว่าคาถาท่ีปรากฏอยู่ในชาดกมีลักษณะเป็นข้อความสั้ นๆ ท่ียงัไม่ได้บอก
รายละเอียดอย่างชัดเจนว่าใครท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร ดังนั้ นเม่ือน ามาอรรถาธิบายจึงต้องมี             
การเล่าเร่ืองประกอบเพื่ออธิบายเร่ืองราวนั้นๆ ใหแ้จ่มแจง้ยิง่ข้ึน ดงัเช่น อรรถกถามจัฉชาดก 
 
  ในอดีตกาล มีล าห้วยแห่งหน่ึง ลอ้มรอบดว้ยชฎัแห่งเถาวลัย ์อยูต่รงโบกขรณีเชตวนั

น้ี ณ เมืองสาวตัถี แควน้โกศลน้ีแหละ คร้ังนั้นพระโพธิสตัวบ์งัเกิดในก าเนิดปลา มีฝูงปลาเป็น
บริวารอยู่ในล าห้วยนั้น แมใ้นคราวนั้น แควน้นั้นฝนก็ไม่ตกเหมือนคราวน้ี ขา้วกลา้ของพวก
มนุษยเ์ห่ียวแห้ง ในบึงเป็นตน้ขาดน ้ า ฝูงปลาและเต่าพากนัคุดเขา้เปือกตม. แมท่ี้ล าห้วยนั้น              
ฝงูปลาก็พากนัคุดเขา้โคลนตม ซุกซ่อนในท่ีนั้นๆ ฝูงกาเป็นตน้ก็พากนัรุมจิกท้ึงออกมาจิกดว้ย
จะงอยปาก. พระโพธิสตัวเ์ห็นความพินาศของหมู่ญาติ...กล่าวคาถาวา่ 

  ข้าแต่พระปัชชุนนะ ท่านจงค ารณค าราม ให้ขุมทรัพย์ของกาพินาศไป จงท าลาย            
ฝูงกาด้วยความเศร้าโศก และจงปลดเปลือ้งข้าพเจ้าจากความโศกเถิด 

  บรรดาบทเหล่านั้นบทว่า อภิตถนย ปชฺชุนฺน ความว่า เมฆเรียกกนัว่า ทา้วปัชชุนะ                      
ก็พญาปลาน้ี เรียกวลาหกเทวราชเจา้แห่งฝน ผูไ้ดน้ามดว้ยอ านาจแห่งเมฆ. ไดย้ินวา่ พญาปลา

                                                           
20มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที ่3 ภาคที2่  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฎุราชวทิยาลยั, 2525), 207.    
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นั้นมีความประสงคด์งัน้ีวา่ ธรรมดาฝนไม่ตกค ารณค าราม ไม่ใหส้ายฟ้าแลบแปลบปลาบแมจ้ะ
ตกกระหน ่าก็ไม่งาม เพราะฉะนั้นท่านจงค ารณค าราม ใหส้ายฟ้าแปลบปลาบ ใหฝ้นตกเถิด.21 

 
 จะเห็นไดว้า่ในอรรถกถาชาดกมีการเล่าเร่ืองเพิ่มเติมคือ “ในอดีตกาล มีล าห้วยแห่งหน่ึง ...
พระโพธิสัตว์เห็นความพินาศของหมู่ญาติ...” ท าให้ทราบถึงเร่ืองราวของเร่ืองและสาเหตุของ                   
การตรัสคาถา “ข้าแต่พระปัชชุนนะ ท่านจงค ารณค าราม ให้ขุมทรัพย์ของกาพนิาศ...”  
 ด้วยกลวิธีการอธิบายท่ีแตกต่างกันของอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีมีลักษณะเป็นการให้
ความหมายของค าศัพท์ และอรรถกถาชาดกท่ีมีลักษณะเป็นการเล่าเร่ืองขยายความเพิ่มเติม 
ตลอดจนอายุของคมัภีร์อรรถกถาชาดกท่ีเป็นของเก่ากบัอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีสร้างข้ึนใหม่ในสมยั
หลงัน้ีจึงท าให้เน้ือเร่ืองในคมัภีร์อรรถกถาทั้ง 2 ฉบบัมีความแตกต่างกนัแมว้่าจะเป็นเร่ืองเดียวกนั                  
ก็ตาม ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจวา่คมัภีร์ทั้ง 2 ฉบบัมีเน้ือเร่ืองเหมือนและต่างกนัอยา่งไร เพราะ
เหตุใดจึงแตกต่างกนั ซ่ึงผูศึ้กษาจะขออธิบายเน้ือเร่ืองของอรรถกถาจริยาปิฎกกบัอรรถกถาชาดกใน
บทท่ี 3 ต่อไป 
 เม่ือพิจารณาลกัษณะเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ืองท่ีอรรถกถาจารยไ์ดแ้ต่งข้ึน
ใหม่เพื่ออธิบายคมัภีร์จริยาปิฎกพบว่า อรรถกถาจริยาปิฎกยงัปรากฏลกัษณะองค์ประกอบของ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาดว้ย กล่าวคืออรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ืองจะประกอบดว้ยส่วนส าคญั
ในเร่ือง 5 ส่วนคือ ปัจจุบันวตัถุ อดีตวตัถุ คาถา ไวยากรณ์ สโมธานหรือประชุมคาถา ซ่ึง
องคป์ระกอบเหล่าน้ีมีลกัษณะคลา้ยองคป์ระกอบของอรรถกถาชาดกท่ีมีกฎการเล่าเร่ืองชดัเจนท าให้
เห็นลกัษณะของเร่ืองเล่าในพระพุทธศาสนาวา่ประกอบดว้ยส่วนใดบา้ง ดงัน้ี 
 1. ปัจจุบันวัตถุ หรือ ปรารภเร่ือง เป็นส่วนเร่ิมต้นการเล่าเ ร่ืองในปัจจุบันสมัยของ
พระพุทธเจา้ว่าพระพุทธเจา้ประทบัอยูท่ี่ใด ทรงเล่าเร่ืองอะไร เล่าให้ผูใ้ดฟัง และอะไรเป็นสาเหตุ
ของการเล่าเร่ืองในอดีตนั้นๆ เพราะเม่ือพระพุทธเจา้จะทรงเทศนาธรรมคร้ังใดจะตอ้งมีเหตุอนัควร 
4 ประการ22 ไดแ้ก่ 
 1. อตัตชัฌาสยะ เกิดข้ึนจากอธัยาศยัของพระพุทธเจา้ท่ีพระองค์ปรารถนาจะแสดงธรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่พุทธบริษทั  
 2. ปรัชญาสยะ พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมเพราะอธัยาศยัของผูฟั้งคือผูฟั้งปรารถนาจะ
ทราบจึงกราบทูลขอใหพ้ระพุทธเจา้แสดงธรรมนั้นใหเ้ขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน 

                                                           
21เร่ืองเดียวกนั, 207-209. 
22เฉลิม มากนวล,  การวเิคราะห์และเปรียบเทยีบนิทานชาดกกบันิทานอสีป  (กรุงเทพฯ: หน่วย

ศึกษานิเทศก ์ กรมการฝึกครู, 2518), 19-20. 
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 3. อตัถุปัตติกะ คือถือเอาประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเหตุหรือมีเร่ืองใดเกิดข้ึนก่อนแล้ว 
พระพุทธเจา้จึงถือเป็นประโยชน์ท่ีจะน าเร่ืองนั้นมาเป็นสาเหตุในการเทศนาธรรม 
 4. ปุจฉาสิกา คือมีปัญหาเกิดข้ึน ผูถ้ามใคร่จะทราบจึงถามข้ึนเพื่อตอ้งการให้พระพุทธเจา้
ทรงแกปั้ญหาหรือปลดเปล้ืองความสงสัย 
  อรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ืองใช้ปัจจุบนัวตัถุร่วมกนัโดยปัจจุบนัวตัถุจะปรากฏอยู่ก่อน
อรรถกถาอกิตติจริยาซ่ึงเป็นอรรถกถาเร่ืองแรกในจริยาปิฎก โดยเน้ือหาในปัจจุบนัวตัถุไม่ได้
กล่าวถึงท่ีประทบัของพระพุทธเจา้ แต่จะกล่าวเฉพาะทรงเล่าเร่ืองอะไร เล่าใหผู้ใ้ดฟัง และอะไรเป็น
มูลเหตุของการเล่าเร่ือง ดงัน้ี 

   
 คร้ังนั้น พระผูมี้พระภาคเจา้คร้ันทรงยงัอุตสาหะในการฟังบุพจริยาของพระองค ์ให้
เกิดแก่ท่านพระสารีบุตรเถระ และแก่บริษทักบัทั้ งเทวดาและมนุษยแ์ลว้ บัดน้ี เม่ือจะทรง
กระท าบุพจริยานั้นซ่ึงรอยต่อแห่งภพปิดไวใ้หป้ระจกัษ ์ดุจมะขามป้อมบนฝ่ามือฉะนั้น จึงตรัส
พระด ารัสมีอาทิวา่23 

 
 จากตวัอย่างพบว่าพระพุทธเจา้ทรงเล่าเร่ืองการบ าเพ็ญบารมีในพระชาติอดีตให้แก่พระ                  
สารีบุตรและบริษทัทั้งหลายท่ีมาเขา้เฝ้าไดฟั้ง โดยมีมูลเหตุในการเล่าเร่ืองมาจากปัจจยัภายนอก 2 
ประการ ได้แก่ ปรัชญาสยะและอตัถุปัตติกะ มูลเหตุท่ีเกิดจากปรัชญาสยะ คือพระพุทธเจา้ทรง
แสดงธรรมเพราะอธัยาศยัของผูฟั้งปรารถนาท่ีจะทราบจึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจา้แสดงธรรม
นั้นให้เขา้ใจชดัเจนยิ่งข้ึน ในท่ีน้ีพระสารีบุตรปรารถนาท่ีจะให้ทุกคนท่ีมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ได้
ทราบเร่ืองราวการบ าเพ็ญบารมีในพระชาติก่อนของพระพุทธเจา้ ดงันั้นพระสารีบุตรจึงกราบทูล
ขอใหพ้ระองคเ์ทศนาธรรม  ส่วนมูลเหตุอตัถุปัตติกะ คือการถือเอาประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นสาเหตุ
หรือมีเร่ืองใดเกิดข้ึนก่อนแล้ว พระองค์จึงถือเป็นประโยชน์ท่ีจะน าเร่ืองนั้นมาเป็นสาเหตุใน                    
การเทศนาธรรม ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงเล็งเห็นวา่การเล่าเร่ืองการบ าเพญ็บารมีในพระอดีตชาติน่าจะ
เป็นประโยชน์แก่ผูค้นทั้งหลายท่ีมาเขา้เฝ้า ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งแสดงจริยาปิฎกจ านวน 35 เร่ือง  
  ปัจจุบนัวตัถุท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกจึงเป็นส่วนส าคญัในเร่ือง เพราะเป็นส่วนท่ี
อธิบายให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงมูลเหตุในการเล่าเร่ืองอรรถกถาจริยาปิฎกของพระพุทธเจา้ท่ีมีสาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกอนัเกิดจากความใคร่รู้ของบุคคลอ่ืน ซ่ึงพระพุทธเจา้ก็ทรงช่วยไขปัญหาของคน
เหล่านั้นใหก้ระจ่าง อนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นพระเมตตาของพระองคท่ี์มีแก่ชนทั้งหลาย 

                                                           
23มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 29. 
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  2. อดีตวัตถุ คือส่วนท่ีเล่าเร่ืองราวและเหตุการณ์ในอดีตของพระพุทธเจา้ในพระชาติต่างๆ  
ท่ีทรงถือก าเนิดเป็นคนบ้าง สัตว์บ้างอย่างละเอียด เพื่อแสดงให้เห็นว่าก่อนท่ีพระองค์จะเป็น
พระพุทธเจา้นั้นตอ้งบ าเพญ็บารมีและมีความมุ่งมัน่อนัแรงกลา้ในการแสวงหาพระโพธิญาณ ส่วนท่ี
เป็นอดีตวตัถุในอรรถกถาจริยาปิฎกจะข้ึนตน้การเล่าเร่ืองเพื่อบอกให้ทราบว่าเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน 
นานแลว้ในอดีตดว้ยค าวา่ “ในอดีตกาล” หรือ “ในคร้ังอดีต”  การข้ึนตน้ดว้ยค าท่ีบอกความเป็นอดีต
น้ีเป็นการบอกให้ทราบว่าเป็นส่วนท่ีแยกออกจากปัจจุบนัวตัถุอย่างชัดเจน ดงัอรรถกถาเนมิราช
จริยา ความวา่ 
 

ได้ยินว่า ในคร้ังอดีต ในนครมิถิลาแควน้วิเทหะ พระโพธิสัตว์ของเราได้เป็น
พระราชาพระนามวา่มฆเทพ. พระองคท์รงสนุกสนานตอนเป็นพระกุมารอยู ่84,000 ปี ทรง
ไดรั้บต าแหน่งอุปราชอยู ่84,000 ปี ทรงครองราชสมบติัอยู่ 84,000 ปี พระองค์ตรัสแก่ช่าง
กลับกวา่ “เม่ือใดเจา้เห็นผมหงอกบนศีรษะของเรา เม่ือนั้นเจา้พึงบอกแก่เรา” คร้ันต่อมา ช่าง
กลับกเห็นพระเกศาหงอกจึงกราบทูล แลว้เอาแหนบทองค าถอนวางไวบ้นพระหัตถ ์ทรงแลดู
พระเกศาหงอก ทรงเกิดความสังเวชวา่ “เทวทูตปรากฏแก่เราแลว้” ทรงด าริวา่ “บดัน้ีเราควร
ออกบวช” จึงพระราชทานบา้นส่วย 100,000 แก่ช่างกลับก แลว้ตรัสเรียกพระเชษฐกุมารมา
ตรัสวา่ ...24  

 
 จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการเล่าเร่ืองในพระอดีตชาติของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังท่ีพระองค์
เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราช กษตัริย์ผูย้ิ่งใหญ่แห่งเมืองมิถิลา  พระองค์ทรงใช้ชีวิตอย่าง
สนุกสนานเป็นพระกุมาร 84,000 ปี เป็นอุปราชอยู ่84,000 ปี และทรงครองราชสมบติั 84,000 ปี 
จนกระทัง่วนัหน่ึงทรงพบวา่พระเกศาหงอกจึงตดัสินใจออกบวชเพราะเกิดความสังเวชในร่างกาย  
 จะเห็นได้ว่าส่วนท่ีเป็นอดีตวตัถุก็คือส่วนท่ีเล่าถึงเร่ืองราวเหตุการณ์ของพระโพธิสัตวท่ี์
แสวงหาโพธิญาณในพระชาติต่างๆ ก่อนจะไดเ้ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ โดยพระพุทธเจา้จะเป็นผู ้
เล่าเร่ืองราวต่างๆ  เพื่อเป็นเร่ืองสาธกแก่บุคคลทั้งหลายดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นปัจจุบนัวตัถุ 
 3. คาถา คือค าร้อยกรองสั้นๆ ซ่ึงเป็นถอ้ยค าเจรจาแทรกอยู่ในส่วนของอดีตวตัถุอนัเป็น
หวัใจส าคญัของเร่ือง สามารถแบ่งตามการใชไ้ด ้2 ลกัษณะ คือ ระดบัตรงไปตรงมาเขา้ใจง่าย ไดแ้ก่ 
ขอ้ความท่ีเป็นบทสนทนาทัว่ไปหรือท่ีใชด้ าเนินเร่ือง อีกระดบัคือ เป็นระดบัท่ีเป็นขอ้สรุปทางธรรม
ท่ีตอ้งมีการพิจารณาตีความไดแ้ก่ขอ้ความท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสไวเ้ป็นขอ้สรุปทางธรรมเรียกว่า                     
อภิสัมพุทธคาถา ดงัน้ี 

                                                           
24เร่ืองเดียวกนั, 79. 
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  ลักษณะแรกใช้เป็นถ้อยค าเจรจาของพระโพธิสัตวห์รือคนอ่ืนๆ เช่น ในอรรถกถามหา  
สุทสัสนจริยา พระโพธิสัตวไ์ดใ้ห้โอวาทแก่นางสนมก านลัใน และอ ามาตยท่ี์มาเขา้เฝ้าในมรณสมยั
ดว้ยคาถา ความวา่  
 

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึน้และมีความเส่ือมไปเป็น
ธรรมดา สังขารทั้งหลายคร้ันเกดิขึน้แล้วกด็บัไป การเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้น
เป็นสุข25  

 
  ในอรรถกถาสังขพราหมณจริยาพระโพธิสัตวไ์ดส้นทนากบัเทพธิดาท่ีมาช่วยพระองคโ์ดย
ตรัสเป็นคาถา ความวา่  

 
 นางผู้มีร่างงาม มีตะโพกงาม มีคิว้และขาอ่อน มีสะเอวงาม ท่านเป็น

ผู้ใหญ่ในบุญกรรมทั้งหมดของเรา ท่านท าการบูชาเซ่นสรวงเรานี้เป็นผลแห่ง

กรรมอะไรของเรา 26 
 

  เม่ือเทพธิดาไดฟั้งจึงตอบค าถามสังขพราหมณ์ ความวา่                   
                     

ท่านสังขพราหมณ์ ท่านได้ถวายรองเท้าแก่ภิกษุรูปหนึ่ง ซ่ึงเหยียบย ่า
ไปบนทรายร้อน เร่าร้อนล าบากในทางอันร้อนระอุ ทักษิณานั้นเป็นผลให้ส่ิงที่
น่าปรารถนาแก่ท่านในวนันี้27  

 
  ลักษณะท่ีสอง คือ ใช้เป็นพุทธวจนะท่ีพระพุทธเจา้ตรัสแทรกข้ึนมาระหว่างเล่าเร่ืองอดีต                   
เพื่อเป็นการช้ีให้เห็นแง่ธรรม หรือสรุปเร่ืองราวให้เห็นว่าการกระท านั้นๆ ให้ผลอย่างไร เช่นใน
อรรถกถาสังขพราหมณจริยา พระพุทธเจา้ไดต้รัสคาถาสรุปเร่ืองราว ความวา่ 
 

เพราะฉะนั้น เราจงึเป็นผู้ละเอียดอ่อนเจริญสุขได้ร้อยเท่าพันทวี อนึ่ง 
เราเมือ่บ าเพญ็ทานให้บริบูรณ์ได้ถวายทานแก่ท่านนั้นอย่างนีแ้ล.28  

                                                           
25เร่ืองเดียวกนั, 68. 
26เร่ืองเดียวกนั, 47. 
27เร่ืองเดียวกนั, 48. 
28เร่ืองเดียวกนั, 49. 
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  ในเร่ืองอรรถกถามหาโควินทจริยาพระพุทธเจา้ตรัสแทรกข้ึนมาระหว่างเล่าเร่ืองในอดีต 
ความวา่  

 
ในกาลนั้น เคร่ืองบรรณาการอันใดในราชอาณาจักรทั้ง 7 ได้มีแก่เรา 

เราได้ให้มหาทานด้วยบรรณาการนั้น เป็นอักโขภิณี มสีาครเป็นเคร่ืองเปรียบ29  

   
 ขอ้ความทั้งสองลกัษณะมีการใชค้าถาแยกแยะตามระดบัความลึกซ้ึงของเน้ือความเป็นสอง
ระดบั คือระดบัตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย ได้แก่ ขอ้ความท่ีเป็นบทสนทนาทัว่ไปท่ีใช้ด าเนินเร่ือง                 
อีกระดับคือ เป็นระดับท่ีเป็นข้อสรุปทางธรรมท่ีต้องมีการพิจารณาตีความได้แก่ข้อความท่ี
พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวเ้รียกว่า อภิสัมพุทธคาถา ทั้งน้ีการเลือกให้พระพุทธองคเ์ป็นผูก้ล่าวคาถาท่ี
ลึกซ้ึงนั้นก็มีความเหมาะสมเพราะเป็นการกล่าวผา่นมุมมองของผูท่ี้ตรัสรู้ธรรมอยา่งลึกซ้ึง จะเห็น
ไดว้า่อรรถกถาจารยเ์ลือกใชค้าถาในการด าเนินเร่ืองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความรู้ของผูท่ี้กล่าวคาถา
นั้น 
  4. ไวยากรณ์ คือส่วนท่ีอธิบายศพัท์หรือขอ้ความบางส่วนท่ีอาจมีปัญหาในการท าความ
เขา้ใจ เน่ืองจากเน้ือหาในจริยาปิฎกเป็นคาถาร้อยกรองสั้ นๆ จึงท าให้ผูอ่้านท าความเขา้ใจไดย้าก                             
พระธรรมปาละจึงอรรถาธิบายไวใ้นเร่ืองเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจนโดยจะอธิบายทีละค า ทีละ
วลี หรือทีละคาถา ไวยากรณ์ท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎกแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ อธิบายความหมาย 
และอธิบายไวยากรณ์ ดังอรรถกถาสิวิราชจริยา ตอนท่ีพระโพธิสัตว์ให้พระเนตรแก่พราหมณ์                  
ความวา่ 

 
 เมื่อเราจะให้ก็ดี ก าลังให้ก็ดี ให้แล้วก็ดี จิตของเราไม่เป็นอย่างอื่น 
เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณนั่นเอง.  

 ในบรรดาค าเหล่านั้น 1) ค  าวา่ เมื่อเราจะให้ก็ดี (ททมานสฺส) ไดแ้ก่ ให้หมอควกัเพ่ือจะ
ให้นยัน์ตา. ค  าวา่  ก าลังให้ก็ดี (เทนฺตสฺส) ไดแ้ก่ วางนยัน์ตาท่ีควกัแลว้นั้นไวบ้นมือพราหมณ์. 
ค  าวา่ ให้แล้วกด็ ี(ทนฺินทานสฺส) ไดแ้ก่ ใหน้ยัน์ตาเป็นทานแลว้. ค  าวา่ จติของเราไม่เป็นอย่างอืน่ 
(จิตฺตสฺส อญฺญถา) ไดแ้ก่ อธัยาศยัในการให้มิไดเ้ป็นอยา่งอ่ืน. เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณ
นั่นเอง (โพธิยาเยว การณา) ไดแ้ก่ จกัษุทานนั้นเป็นเหตุแห่งพระสพัพญัญุตญาณนัน่เอง. 
 พระโพธิสัตวด์ าริวา่ “เราท าส่ิงท่ีท าไดย้ากอย่างน้ี เพราะพระสัพพญัญุตญาณหาได้
ยาก” เม่ือจะทรงแสดงวา่ เพราะเราไม่รักนยัน์ตาก็หามิได ้ไม่รักอตัภาพก็หามิได”้ จึงตรัสคาถา
สุดทา้ยวา่ เราจะเกลยีดชังจกัษุทั้งสองกห็ามไิด้ (น เม เทสฺสา) เป็นอาท.ิ  

                                                           
29เร่ืองเดียวกนั, 72. 
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 ในค าเหล่านั้น น อกัษรตวัแรกในขอ้ว่า อตฺตา น เม น เทสฺสิโย (แมต้นเราก็มิได้
เกลียดชงั) เป็นเพียงนิบาต. อธิบายว่า “ตวัเราก็ไม่โกรธ ไม่เป็นท่ีรักก็หามิได.้” ปาฐะว่า อตฺ
ตาน  เม น เทสฺสิย  (ตวัเราก็มิไดเ้กลียด) ก็มี. ค  านั้นมีความหมายวา่ “เราไม่ไดเ้กลียด ไม่โกรธ 
ไม่ควรจะโกรธตนของเรา คือตวัเรานั้นไม่ควรเกลียดชงั.” อาจารยบ์างท่านสวดวา่ อตฺตาปิ เม 
น เทสฺสิโย. ค  าวา่ อทาสห  (เราจึงให)้ ตดับทเป็น อทาสึ อห . ปาฐะวา่ อทาสิห  ก็มี.30 

 
  จากตวัอยา่งขา้งตน้  อรรถกถาจารยจ์ะอธิบายความหมายหรือขยายความ ค า วลี และคาถา 
เพื่อท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน ดงัตวัอย่างขา้งตน้ท่ีอรรถกถาจารยไ์ดอ้ธิบายขยาย
ความคาถาในตอนท่ีพระโพธิสัตวใ์หพ้ระเนตรของพระองคแ์ก่พราหมณ์ทีละวรรคเพื่อให้ผูอ่้านเห็น
ภาพและเขา้ใจเหตุการณ์ เช่น  ค าว่า “เมื่อเราจะให้ก็ดี  (ททมานสฺส)” อรรถกถาจารยอ์ธิบายว่า
หมายถึง “ให้หมอควกัเพื่อจะให้นัยน์ตา” หรือ ค าว่า  “ก าลังให้ก็ดี (เทนฺตสฺส)” อรรถกถาจารย์
อธิบายวา่หมายถึง “วางนยัน์ตาท่ีควกัแลว้นั้นไวบ้นมือพราหมณ์” เป็นตน้  
  ส่วนในดา้นหลกัไวยากรณ์ท่ีอาจเขา้ใจไดห้ลายลกัษณะ อรรถกถาจารยไ์ดอ้ธิบายไวยากรณ์
ไวเ้พื่อช่วยใหผู้อ่้านท าความเขา้ใจขอ้ความในคาถาไดง่้ายและชดัเจนยิ่งข้ึน  ดงัปรากฏในตวัอยา่งวา่  
“ในค าเหล่านั้น น อกัษรตวัแรกในขอ้วา่ อตฺตา น เม น เทสฺสิโย (แมต้นเราก็มิไดเ้กลียดชงั) เป็นเพียง
นิบาต.” นอกจากน้ีอรรถกถาจารยย์งัได้อธิบายและให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้ความดงักล่าว
ขา้งตน้วา่สามารถเขียนและสวดแบบอ่ืนๆ ไดด้ว้ย  ดงัปรากฏในขอ้ความวา่ “ปาฐะวา่ อตฺตาน  เม น 
เทสฺสิย  (ตวัเราก็มิไดเ้กลียด) ก็มี... อาจารยบ์างท่านสวดวา่ อตฺตาปิ เม น เทสฺสิโย. ค  าวา่ อทาสห  (เรา
จึงให)้ ตดับทเป็น อทาสึ อห . ปาฐะวา่ อทาสิห  ก็มี.”   
 จะเห็นไดว้่าส่วนของไวยากรณ์น้ีเป็นการอธิบายความหมายของค า โดยมีลกัษณะตีความ
เพื่อขยายความสั้นๆ ในคาถา ส่วนการอธิบายไวยากรณ์ก็เพื่อให้เขา้ใจหลกัไวยากรณ์ท่ีปรากฏใน                
อรรถกถา ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้ความในคาถาไดช้ดัเจนมากข้ึน 
 5. สโมธาน คือส่วนท่ีสรุปเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก ในอรรถกถาจริยาปิฎกมีสโมธาน 2 
ประเภท คือ สโมธานท่ีอยูต่อนทา้ยของแต่ละเร่ือง และสโมธานรวม ดงัน้ี  
  สโมธานท่ีอยู่ตอนทา้ยของแต่ละเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกจะบอกให้ทราบว่าตวัละคร
ในช่วงอดีตวตัถุกลบัชาติมาเกิดเป็นใครในปัจจุบนั และเป็นการเช่ือมโยงอดีตกบัปัจจุบนัเขา้ดว้ยกนั
ซ่ึงแสดงให้เห็นความเช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด เช่นอรรถกถาโสณนนัทปัณฑิตจริยาท่ีไดส้รุป
สโมธานไวค้วามวา่ 
 

                                                           
30เร่ืองเดียวกนั, 111-112. 
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มารดาบิดาในคร้ังนั้นไดเ้ป็นตระกลูมหาราชในบดัน้ี นนัทบณัฑิตในคร้ังนั้นไดเ้ป็น
พระอานนทเ์ถระในบดัน้ี  พระราชาพระนามวา่มโนชะในคร้ังนั้นไดเ้ป็นพระสารีบุตรในบดัน้ี 
พระราชาร้อยเอด็พระองคใ์นคร้ังนั้นไดเ้ป็นพระอสีติมหาเถระและพระเถระรูปอ่ืนๆ ในบดัน้ี 
บริษัท 24 อักโขภินีในคร้ังนั้นได้เป็นพุทธบริษัทในบัดน้ี โสณบัณฑิตในคร้ังนั้นคือพระ
โลกนาถในบดัน้ี.31  

 
  จากตวัอย่างขา้งตน้ท าให้ทราบว่าบุคคลท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าในอดีตวตัถุนั้นปัจจุบนัคือ                     
ผูใ้ดบา้ง ดงัในอรรถกถาโสณนนัทปัณฑิต มารดาและบิดาในอดีตชาติไดม้าเกิดในตระกูลมหาราช                 
นนัทบณัฑิตคือพระอานนทเ์ถระ พระมโนชะคือพระสารีบุตร พระราชาร้อยเอ็ดพระองคไ์ดเ้กิดเป็น
พระอสีติมหาเถระและพระเถระรูปอ่ืนๆ บริษัท 24 อักโขภินีได้เ กิดเป็นพุทธบริษัท และ                          
โสณบณัฑิตก็คือพระพุทธเจา้ 
  ส่วนสโมธานรวมเป็นส่วนท่ีสรุปเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้เล่าทั้งหมด 35 เร่ือง โดยจะกล่าวสรุป
และอธิบายถึงการบ าเพญ็บารมีทั้งหลายท่ีพระองคไ์ดป้ฏิบติัในแต่ละเร่ืองวา่ทรงบ าเพญ็บารมีชนิด
ใด และพึงปฏิบติัอยา่งไรบา้ง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

   เราได้ให้ทานอนัควรให้ บ าเพญ็ศีลโดยไม่มส่ีวนเหลอื.                                                   
  บรรดาค าเหล่านั้น ค  าวา่ เราได้ให้ทานอันควรให้ (ทตฺวาทาตพฺพก  ทาน ) ความวา่ ใน
กาลนั้ น เราได้สละไทยธรรมมีราชสมบัติเป็นต้นในภายนอก อวยัวะและดวงตา เป็นต้น                    
ในภายในท่ีควรให้ ท่ีพระมหาโพธิสัตวผ์ูป้ฏิบติัปฏิปทาอนัเป็นญานอนัเลิศ เพื่อบรรลุพระ
อนุตรสมัมาสมัโพธิญาณ จากนั้นไดบ้ริจาคทานอนัแยกเป็นทานบารมี ทานอุปบารมี และทาน
ปรมตัถบารมี มีการบริจาคทานใหญ่ 5 อยา่งเป็นท่ีสุด คือบริจาคราชสมบติั 1 บริจาคอวยัวะ 1 
บริจาคนยัน์ตา 1 บริจาคบุตรภรรยา 1 บริจาคตน 1 โดยไม่มีเหลือ.32 

 
   จากตวัอย่างขา้งตน้เป็นการอธิบายสรุปเก่ียวกบัการบ าเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้า 
เพื่อใหเ้ห็นวา่ในอดีตชาติพระพุทธเจา้ทรงใหท้าน 3 ประเภท คือ ทานบารมี ทานอุปบารมี และทาน
ปรมตัถบารมีเพราะมุ่งหวงัในพระสัพพญัญุตญาณ พระองค์ไดบ้ริจาคทานใหญ่ 5 อย่าง แก่ผูข้อ
ทั้งหลาย ไดแ้ก่ ราชสมบติั อวยัวะ ตา บุตรภรรยา และชีวติตนเอง  
  สโมธานท่ีปรากฏอยูใ่นอรรถกถาจริยาปิฎกเป็นส่วนส าคญัในเร่ือง กล่าวคือ ท าหนา้ท่ีสรุป
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองเล่า โดยสโมธานท่ีอยูต่อนทา้ยของแต่ละเร่ืองจะสรุปให้ทราบวา่บุคคลท่ี

                                                           
31เร่ืองเดียวกนั, 338. 
32เร่ืองเดียวกนั, 433. 
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ปรากฏในเร่ืองเล่าท่ีพระพุทธเจา้ทรงเล่านั้นในปัจจุบนัคือผูใ้ด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือเร่ือง
การเวยีนวา่ยตายเกิดทางพระพระพุทธศาสนา ส่วนสโมธานรวมท่ีปรากฏหลงัจากเร่ืองเล่าอรรถกถา
จริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ือง ท าหนา้ท่ีสรุปวา่ในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ืองพระโพธิสัตวท์รงบ าเพ็ญ
บารมีชนิดใด และพึงปฏิบติัพระองคอ์ยา่งไรบา้ง 
  จะเห็นว่าอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีพระธรรมปาละแต่งข้ึนใหม่เพื่ออธิบายจริยาปิฎกน้ีมี
องคป์ระกอบการเล่าเร่ืองของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเป็นส่วนประกอบ คือประกอบดว้ยส่วน
ส าคญั 5 ส่วน ได้แก่ ปัจจุบนัวตัถุ  อดีตวตัถุ คาถา ไวยากรณ์ และสโมธาน แสดงให้เห็นว่า                     
อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเร่ืองหน่ึงท่ีมีวิธีการเล่าเร่ืองชัดเจนและเป็น
ขั้นตอนเหมือนกบัคมัภีร์อ่ืนในพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะขอกล่าวอยา่งละเอียดต่อไปในบทท่ี 4 กลวิธี                                        
การเรียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก และบทท่ี 5 เร่ืองเล่ากบัการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 
  

สรุปไดว้า่ จริยาปิฎกเป็นคมัภีร์หน่ึงในพระไตรปิฎกท่ีมีก าเนิดและพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง
มาพร้อมกบัพระไตรปิฎก จากหลกัฐานการสังคายนาพระไตรปิฎกท าให้สันนิษฐานไดว้า่จริยาปิฎก
น่าจะเกิดข้ึนก่อนการสังคายนาคร้ังท่ี 3 และไดถู้กน ามาจดัรวบรวมไวเ้ม่ือมีการสังคายนาคร้ังท่ี 3 ท่ี
ได้จดัรูปแบบและเน้ือหาค าสอนของพระพุทธเจ้าออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระ
สุตตนัตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก โดยจริยาปิฎกเป็นคมัภีร์หน่ึงในพระสุตตนัตปิฎก หมวดขุททก
นิกาย ต่อมาพระไตรปิฎกอาจเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยากของคนในสมยัหลงั พระอรรถกถาจารยจึ์งตอ้ง
แต่งคัมภีร์อรรถกถาเพื่อมาอธิบายขยายความเน้ือหาในพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าใจเน้ือหาใน
พระไตรปิฎกไดแ้จ่มแจง้ยิ่งข้ึน จริยาปิฎกก็เป็นคมัภีร์หน่ึงท่ีพระธรรมปาละไดน้ ามาแต่งอรรถกถา
อธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อมุ่งหวงัให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองการบ าเพญ็บารมีของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ัง
ถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตว ์อรรถกถาจริยาปิฎกจึงเป็นคมัภีร์ชั้นรองท่ีมีความส าคญัเล่มหน่ึงใน
พระพุทธศาสนาท่ีพุทธศาสนิกชนควรศึกษาเพื่อใหเ้ห็นแนวทางการบ าเพญ็บารมีของพระพุทธเจา้ 
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บทที ่3 

เนือ้เร่ืองของอรรถกถาจริยาปิฎก 
  

จริยาปิฎกเป็นคมัภีร์ท่ีว่าดว้ยเร่ืองการบ าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา้จ านวน 35 ชาติ เม่ือ
พิจารณาเน้ือเร่ืองในจริยาปิฎกพบวา่ เน้ือเร่ืองในจริยาปิฎกหลายเร่ืองมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัชาดก 
Winternitz ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวว้่า การท่ีจริยาปิฎกมีเน้ือเร่ืองคลา้ยกบัชาดก                
บางเร่ือง อาจเป็นเพราะจริยาปิฎกอาจไดรั้บอิทธิพลเคา้โครงเร่ืองมาจากชาดก เพราะจริยาปิฎกเป็น
คมัภีร์ท่ีเกิดข้ึนในสมยัหลงัเช่นเดียวกบัคมัภีร์พุทธวงศ ์ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัความคิดของ Rhys Davids 
ท่ีเช่ือว่าจริยาปิฎกน่าจะแต่งข้ึนภายหลงัชาดก ในช่วงก่อนการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 31 
ดังนั้ นอาจเป็นไปได้ท่ีจริยาปิฎกน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากชาดก ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้คัมภีร์             
อรรถกถาจริยาปิฎกซ่ึงเป็นคมัภีร์ท่ีอธิบายคมัภีร์จริยาปิฎกจึงมีลักษณะเน้ือเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกับ             
อรรถกถาชาดกซ่ึงเป็นคมัภีร์ท่ีอธิบายคมัภีร์ชาดกดว้ยเช่นกนั  

เม่ือเปรียบเทียบอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 3 วรรค ไดแ้ก่ อกิตติวรรค  หัตถินาควรรค และ                  
ยุธญัชยวรรค จ านวน 35 เร่ือง กบัอรรถกถาชาดกพบว่า อรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ืองมีลกัษณะ
เน้ือเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกบัอรรถกถาชาดกถึง 32 เร่ือง และมี 2 เร่ืองท่ีตรงกบัพระสูตรในทีฆนิกาย 
มหาวรรค และมี 1 เร่ืองท่ีไม่ตรงกบัเร่ืองใดๆ ดงัน้ี   

 
อกิตติวรรค  
1. อรรถกถาอกิตติจริยา   ตรงกบั   อรรถกถาอกิตติชาดก   
2. อรรถกถาสังขพราหมณจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาสังขชาดก   
3. อรรถกถากุรุธรรมจริยา  ตรงกบั  อรรถกถากุรุธรรมชาดก   
4. อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา  ตรงกบั  อรรถกถามหาสุทสัสนสูตร  

ฑีฆนิกาย มหาวรรค  
5. อรรถกถามหาโควนิทจริยา  ตรงกบั    อรรถกถามหาโควนิทสูตร  

        ทีฆนิกาย มหาวรรค 
6. อรรถกถาเนมิราชจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาเนมิชาดก  

                                                           
1บุณย ์นิลเกษ, อุดมการณ์ชีวติแบบโพธิสัตว์ เล่มที ่1 ตอน อุดมการณ์และก าเนิดโพธิสัตว์  (กรุงเทพฯ:                     

โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2534), 88-90. 
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7. อรรถกถาจนัทกุมารจริยา  ตรงกบั   อรรถกถาขณัฑหาลชาดกหรือ 
       อรรถกถาจนัทกุมารชาดก  

8. อรรถกถาสิวริาชจริยา  ตรงกบั   อรรถกถาสิวชิาดก  
9. อรรถกถาเวสสันตรจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาเวสสันดรชาดก  
10. อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาสสปัณฑิตชาดก 
 
หตัถินาควรรค  
1. อรรถกถาสีลวนาคจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาสีลวนาคชาดก  
2. อรรถกถาภูริทตัตจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาภูริทตัตชาดก  
3. อรรถกถาจมัเปยยจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาจมัเปยยชาดก  
4. อรรถกถาจูฬโพธิจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาจุลลโพธิชาดก  
5. อรรถกถามหิสราชจริยา  ตรงกบั  อรรถกถามหิสชาดก  
6. อรรถกถารุรุมิคราชจริยา  ตรงกบั  อรรถกถารุรุชาดก   
7. อรรถกถามาตงัคจริยา  ตรงกบั  อรรถกถามาตงัคชาดก  
8. อรรถกถาธมัมเทวปุตตจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาธรรมเทวปุตชาดก 
9. อรรถกถาชยทิสจริยา   ตรงกบั  อรรถกถาชยัทิสชาดก  
10. อรรถกถาสังขปาลจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาสังขปาลชาดก  

 
 ยธุญัชยวรรค  

1. อรรถกถายธุญัชยจริยา  ตรงกบั  อรรถกถายธุญัชยัชาดก  
2. อรรถกถาโสมนสัสจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาโสมนสัสชาดก  
3. อรรถกถาอโยฆรจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาอโยฆรชาดก  
4. อรรถกถาภิงสจริยา   ตรงกบั  อรรถกถาภิสชาดก  
5. อรรถกถาโสณนนัทปัณฑิตจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาโสณนนัทชาดก  
6. อรรถกถามูคผกัขจริยา   ตรงกบั  อรรถกถาเตมิยชาดก 

        (มูคปักขชาดก)  
7. อรรถกถากปิลราชจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาวานรินทชาดก  
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8. อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา2  ตรงกบั  - 
9. อรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาวฏัฏกชาดก  
10. อรรถกถามจัฉราชจริยา  ตรงกบั  อรรถกถามจัฉชาดก  
11. อรรถกถากณัหทีปายนจริยา  ตรงกบั  อรรถกถากณัหทีปายนชาดก 
12. อรรถกถามหาสุตโสมจริยา  ตรงกบั  อรรถกถามหาสุตโสมชาดก 
13. อรรถกถาสุวณัณสามจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาสุวรรณสามชาดก 
14. อรรถกถาเอกราชจริยา  ตรงกบั  อรรถกถาเอกราชชาดก  
15. อรรถกถามหาโลมหงัสจริยา  ตรงกบั   อรรถกถาโลมหงัสชาดก  

  
  จากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ว่ามีอรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 32 เร่ือง ท่ีมีเน้ือเร่ืองคลา้ยคลึงกบั               
อรรถกถาชาดก และมี 2 เร่ืองท่ีตรงกบัพระสูตรในทีฆนิกาย มหาวรรค และมี 1 เร่ืองท่ีไม่ตรงกบั
เร่ืองใด คืออรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา ดว้ยเหตุน้ีในการศึกษาเปรียบเทียบเน้ือเร่ืองของคมัภีร์
ทั้ง 2 ฉบบั  ผูศึ้กษาจะเปรียบเทียบอรรถกถาจริยาปิฎกกบัอรรถกถาชาดกเพียง 34 เร่ืองเท่านั้น ผล
การเปรียบเทียบคมัภีร์ทั้ง 2 ฉบบัน้ี อาจแบ่งประเภทตามลกัษณะการเปล่ียนแปลงของเน้ือเร่ืองได ้2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีมีเน้ือเร่ืองและรายละเอียดเหมือนกนัทุกประการ พบจ านวน 3 เร่ือง ได้แก่                          
อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา อรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา และอรรถกถากปิลราชจริยา และกลุ่มท่ีมี                     
การดดัแปลงเน้ือเร่ือง พบจ านวน 31 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาอกิตติจริยา อรรถกถาสังขพราหมณจริยา         
อรรถกถากุรุธรรมจริยา อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา อรรถกถามหาโควินทจริยา อรรถกถาเนมิราช
จริยา อรรถกถาจนัทกุมารจริยา อรรถกถาสิวิราชจริยา อรรถกถาเวสสันตรจริยา อรรถกถาสีลวนาค
จริยา  อรรถกถาภูริทตัตจริยา อรรถกถาจมัเปยยจริยา อรรถกถาจูฬโพธิจริยา อรรถกถามหิสราช
จริยา อรรถกถารุรุมิคราชจริยา อรรถกถามาตงัคจริยา อรรถกถาธมัมเทวปุตตจริยา อรรถกถาชยทิส 
จริยา อรรถกถาสังขปาลจริยา อรรถกถายุธัญชยจริยา อรรถกถาโสมนัสสจริยา อรรถกถา                             

                                                           

 2B.C. Law กล่าววา่ อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา ตรงกบัอรรถกถาสัจจงักิรชาดก ชาดกเร่ืองท่ี 73 

แต่เม่ือเปรียบเทียบเน้ือเร่ืองแลว้พบวา่ทั้ง 2 เร่ือง มีเน้ือเร่ืองท่ีแตกต่างกนัตลอดเร่ือง ผูศึ้กษาจึงคิดวา่อรรถกถาทั้ง 2 

เร่ืองน่าจะเป็นคนละเร่ืองกนั สันนิษฐานไดว้า่ อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยาน้ีอาจเป็นเร่ืองท่ีผูแ้ต่งอรรถกถา

จริยาปิฎกแต่งข้ึนใหม่หรืออาจเป็นเร่ืองท่ีคร้ังหน่ึงเคยปรากฏในอรรถกถาชาดกแต่สูญหายไป หรืออาจเป็นเร่ืองท่ี

น ามาจากนิทานท้องถ่ินหรือคมัภีร์อ่ืน ด้วยเหตุน้ีเร่ืองน้ีจึงไม่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาชาดก ดูรายละเอียดจาก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิพนธ์ปริญญา  

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควชิาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524), 65. 



 
34 

 

อโยฆรจริยา อรรถกถาภิงสจริยา อรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริยา  อรรถกถามูคผกัขจริยา                                                                                                                         
อรรถกถามจัฉราชจริยา อรรถกถากณัหทีปายนจริยา อรรถกถามหาสุตโสมจริยา อรรถกถาสุวณัณ
สามจริยา อรรถกถาเอกราชจริยา และอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา  

ในการศึกษาพบวา่อรรถกถาจริยาปิฎกกลุ่มท่ีมีการดดัแปลงเน้ือเร่ืองจะยงัคงเหตุการณ์หลกั
ของเร่ืองท่ีปรากฏในอรรถกถาชาดกไว ้แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงเน้ือเร่ืองบางส่วน การดดัแปลง
เน้ือเร่ืองของอรรถกถาจริยาปิฎกในกลุ่มน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษาอย่างยิ่งว่ามีการดดัแปลง
อย่างไรและเหตุใดจึงต้องดัดแปลงเน้ือเร่ือง ดังนั้ นในบทน้ีจะศึกษาเปรียบเทียบเน้ือเร่ืองใน                 
อรรถกถาจริยาปิฎกกบัอรรถกถาชาดกเพื่อจะไดท้ราบกลวิธีการดดัแปลงเน้ือเร่ือง และเหตุผลของ
การดดัแปลงเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก  

จากการเปรียบเทียบอรรถกถาจริยาปิฎกกบัอรรถกถาชาดกท่ีมีการดดัแปลงเน้ือเร่ืองจ านวน                     
31 เร่ือง พบว่าอรรถกถาจารยใ์ชก้ลวิธีการดดัแปลงเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 3 วิธี ไดแ้ก่              
การเพิ่ม การเปล่ียน และการตดั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. การเพิม่ 
 การเพิ่ม คือการเพิ่มขอ้ความเพื่อใชถ่้ายทอดความหมายตั้งแต่ระดบัค า วลีหรือประโยค เพื่อ
แสดงความชดัเจนของเน้ือเร่ืองทั้งในดา้นตวัละคร สถานท่ี ส่ิงของ รวมถึงการพรรณนาความในบท
ต่างๆ อันเป็นการแสดงเหตุผลท่ีปรากฏในเร่ือง การเพิ่มความสามารถแบ่งตามลักษณะของ
เน้ือความท่ีเพิ่มเขา้มาได ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การเพิ่มความใหม่ และการขยายความ 
 
 1.1 การเพิ่มความใหม่ คือการเพิ่มเน้ือความท่ีไม่ไดป้รากฏอยูใ่นตน้ฉบบั ซ่ึงอาจมีการเพิ่ม
ทั้งรายละเอียดประกอบกับการขยายความเพื่อช่วยอธิบายเร่ืองให้ชัดเจน การเพิ่มความใหม่ใน   
อรรถกถาจริยาปิฎกแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงคุณสมบติัของบุคคล                      
การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผล และการเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุการณ์  

  1.1.1 การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงคุณสมบัติของบุคคล ในการศึกษาเปรียบเทียบ               
อรรถกถาชาดกกบัอรรถกกถาจริยาปิฎกพบวา่ อรรถกถาชาดกบางเร่ืองไม่ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของ
บุคคลไว ้ท าใหผู้อ่้านอาจเห็นลกัษณะนิสัยบุคคลไม่ชดัเจน ดว้ยเหตุน้ีอรรถกถาจารยจึ์งไดเ้พิ่มความ
ใหม่เพื่อแสดงคุณสมบติัของบุคคลเขา้มา โดยเฉพาะคุณสมบติัของพระโพธิสัตวซ่ึ์งเป็นตวัละครท่ี
ส าคญัท่ีสุดในเร่ือง อรรถกถาจริยาปิฎกทุกเร่ืองจะเปิดเร่ืองโดยการกล่าวถึงประวติัและลกัษณะของ
พระโพธิสัตวก่์อนแลว้จึงเล่าเหตุการณ์อ่ืนๆ ในเร่ืองต่อไป อรรถกถาชาดกเร่ืองใดท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง
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ประวติัหรือคุณสมบติัของพระโพธิสัตว์ไว ้อรรถกถาจารยจ์ะบรรยายเพิ่ม พบจ านวน 2 เร่ือง ไดแ้ก่
อรรถกถาเอกราชจริยา และอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา 
  ในอรรถกถาเอกราชจริยา อรรถกถาจารย์ได้เพิ่มความเก่ียวกับประวติัและ
คุณสมบติัของพระเจา้เอกราชเขา้มา โดยกล่าวว่าพระเจา้เอกราชทรงเป็นกษตัริยมี์คุณธรรม โปรด
การท าทาน ดงัน้ี  
ตารางท่ี  1 เปรียบเทียบอรรถกถาเอกราชชาดกกบัอรรถกถาเอกราชจริยา  ตอนท่ีกล่าวถึงประวติั

และคุณสมบติัของพระเจา้เอกราช 
 

อรรถกถาเอกราชชาดก อรรถกถาเอกราชจริยา 
      ในอดีตกาล อ ามาตย์ผู ้เป็นอุปัฏฐากของ 
พระเจ้าพาราณสีประทุษร้ายในราชส านัก 
พระราชาทรงเห็นโทษของเขาโดยประจกัษ ์จึง
ทรงให้ขบัไล่เสวกนั้นจากแว่นแควน้ เสวกนั้น
จึงไปอุ ปัฏฐากพระ เจ้าโกศลพระนามว่ า                  
ทุพภิเสน.3 

       ในคร้ังนั้น พระมหาสัตวท์รงอุบติัเป็นโอรส
พระเจ้ากรุงพาราณสี. คร้ันทรงเจริญวัยถึง 
ความส าเร็จศิลปะทุกแขนง เม่ือพระราชบิดา
เสด็จสวรรคตแล้ว  ได้ครองราชย์สมบัติ มี             
พระนามประกาศว่า เอกราช  เพราะทรงบ าเพ็ญ
บารมี ดว้ยการประกอบคุณวิเศษอนัไม่ทัว่ไปแก่
ผูอ่ื้นมีศีล อาจาระ ศรัทธา และสุตะอนัเป็นกุศล
เป็นตน้... 
      ไดย้ินว่า คร้ังนั้นพระมหาสัตวท์รงให้สร้าง
โรงทาน 6 แห่ง คือ 4 แห่งท่ีพระทวาร 4 ดา้น
ของพระนคร 1 แห่งท่ีท่ามกลางพระนคร 1 แห่ง
ท่ีประตูนิเวศน์ ทรงใหท้านแก่คนยากจนและคน
เดินทางเป็นตน้ ทรงรักษาศีลทรงรักษาอุโบสถ 
ทรงถึงพร้อมด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดู 
ทรงยินดีสรรพสัตวดุ์จมารดาบิดายินดีบุตรท่ีนัง่
บนตกั ทรงครองราชสมบติัโดยธรรม. อ ามาตย์
ของพระองคค์นหน่ึง คิดขบถภายในวงั ต่อมามี
คน รู้ภายหลัง .  พวกอ ามาตย์กราบทู ลแ ด่
พระราชา. พระราชาทรงคอยสังเกต ทรงรู้ชดั  

                                                           
3มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดกเล่มที ่3 ภาคที4่ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฎุราชวทิยาลยั,  2525), 286. 
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ตารางท่ี  1  เปรียบเทียบอรรถกถาเอกราชชาดกกบัอรรถกถาเอกราชจริยา ตอนท่ีกล่าวถึงประวติั
และคุณสมบติัของพระเจา้เอกราช (ต่อ) 

 
อรรถกถาเอกราชชาดก อรรถกถาเอกราชจริยา 

 อ ามาตยน์ั้นดว้ยพระองค ์จึงตรัสใหเ้รียกอ ามาตย์
นั้นมารับสั่ง “เจ้าคนอนัธพาล เจ้าท ากรรมไม่
สมควร เจา้ไม่ควรอยู่ในแว่นแควน้ของเรา จง
เก็บทรัพยแ์ละพาลูกเมียไปอยูท่ี่อ่ืน” แลว้ทรงขบั
ไล่ออกไปจากแวน่แควน้.4 

     
    จากตวัอยา่ง อรรถกถาเอกราชชาดกเร่ิมตน้เร่ืองโดยการเล่าเหตุการณ์อ ามาตยข์อง
พระเจา้เอกราชคิดกบฏ และไม่ปรากฏการกล่าวถึงประวติัและคุณสมบติัของพระเจา้เอกราชให้
ผูอ่้านทราบก่อน แต่อรรถกถาเอกราชจริยาอรรถกถาจารยไ์ดเ้พิ่มความใหม่เก่ียวกบัคุณสมบติัของ
พระเจา้เอกราชเขา้มา โดยอธิบายใหผู้อ่้านทราบประวติัและนิสัยของพระเจา้เอกราชวา่เป็นกษตัริยมี์
คุณธรรม พระองค์โปรดการท าทานจึงไดส้ร้างโรงทานไวช่้วยเหลือผูอ่ื้น จากนั้นจึงเล่าเหตุการณ์
พระเจา้เอกราชลงโทษอ ามาตยท่ี์ทุจริต การเพิ่มความใหม่น้ีช่วยส่งเสริมคุณสมบติัของพระโพธิสัตว์
เด่นชดัยิง่ข้ึน ท าใหผู้อ่้านทราบลกัษณะนิสัยของพระองคว์า่เป็นผูท้รงธรรมและมีเมตตาต่อสัตวโ์ลก 
และการอธิบายลกัษณะนิสัยของพระองคเ์ช่นน้ียงัท าให้เร่ืองด าเนินต่อไปอยา่งสมเหตุสมผลอีกดว้ย 
ดังปรากฏในตอนพระเจ้าเอกราชทรงลงโทษอ ามาตย์ทุจริตด้วยการขบัไล่ ซ่ึงเป็นการลงโทษ             
สถานเบา หรือพระเจา้เอกราชทรงไม่โกรธและมีเมตตาต่อพระเจา้โกศลท่ียกทพัมายึดเมืองและคิด
ฆ่าพระองค ์ทั้งน้ีเป็นเพราะลกัษณะนิสัยของพระเจา้เอกราชท่ีมีความเมตตาต่อผูอ่ื้น 
  อีกตวัอยา่งอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา อรรถกถาจารยไ์ดเ้พิ่มความใหม่เพื่อแสดง
คุณสมบติัของพระโพธิสัตวก่์อนจะเล่าเหตุการณ์ส าคญัอ่ืนในเร่ือง ดงัน้ี 
 
 
 
 

                                                           
4มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก                    

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฎุราชวทิยาลยั, 2552),  415-416. 
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ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบอรรถกถาโลมหังสชาดกกบัอรรถกถามหาโลมหังสจริยา ตอนกล่าวถึง
ประวติัและคุณสมบติัของอาชีวก 

 
อรรถกถาโลมหังสชาดก อรรถกถามหาโลมหังสจริยา 

      ในอดีตกาลท่ีสุดแห่งกปัท่ี 91 พระโพธิสัตว์
ด า ริว่า  เราจักทดลองตบะของพวกนอกลู่                 
นอกทาง ดู  จึ งบวช เ ป็นอา ชีวก  ไม่ นุ่ งผ้า 
คลุกเคล้าด้วยธุลี เงียบฉ่ีอยู่คนเดียว เห็นพวก
มนุษยแ์ลว้ตอ้งวิง่หนี... 5 

      ไดย้ินว่า ในคร้ังนั้น พระมหาสัตวบ์งัเกิดใน
ตระกูลมีโภคะใหญ่ เติบโตแล้วอยู่กับครูใน
ส านักทิศาปาโมกข์ ส า เ ร็จศิลปะทุกแขนง 
กลับมาย ังเ รือนของตระกูล เม่ือมารดาบิดา
ล่วงลับไปแล้ว แม้พวกญาติขอร้อง “ท่านจง
ครอบครองทรัพยส์มบติั”  เป็นผูเ้กิดความสังเวช
ในภาวะทั้งปวง ด้วยวิธีมนสิการถึงความเป็น
ของไม่เท่ียง ได้อสุภสัญญาในกาย ไม่ยึดถือ
กิเลสอนัท าให้มีความกังวลในการครองเรือน 
เพิ่มพูนอธัยาศยัในเนกขมัมะท่ีสะสมมาช้านาน 
ประสงคล์ะกองโภคะใหญ่ออกบวช จึงคิดต่อไป
ว่า “หากเราบวชจักเป็นผู ้ไม่ปรากฏด้วยการ             
ยกยอ่งทางคุณธรรม.” 
       พระมหาสัตวรั์งเกียจลาภและสักการะ ไม่
เขา้ไปบวช ตรึกถึงตนว่า “พอแล้ว เราจะเป็นผู ้
ไม่ผิดปกติในลาภและเส่ือมลาภเป็นตน้” จึงคิด
วา่ “เราบ าเพ็ญปฏิปทามีความอดทนค าเยย้หยนั
ของผูอ่ื้นเป็นตน้อย่างวิเศษ จกัยงัอุเบกขาบารมี
ให้ถึงท่ีสุดได”้ จึงออกจากเรือนด้วยผา้ผืนท่ีนุ่ง
อยูน่ัน่และ เป็นผูป้ระพฤติขดัเกลากิเลสอยา่งยิ่ง
...6  

 

                                                           
5มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่2, 345. 
6มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก                    

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 422. 
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จากตัวอย่าง อรรถกถาโลมหังสชาดก เร่ิมต้นเร่ืองโดยการเล่าเหตุการณ์พระ
โพธิสัตวอ์อกบวชเป็นอาชีวก นักบวชนอกพระพุทธศาสนาพวกหน่ึงท่ีไม่นุ่งผา้ เน้ือตวัคลุกฝุ่ น 
พระองค์อาศยัและปฏิบติัธรรมอยู่ในป่าแต่เพียงผูเ้ดียว และไม่ปรากฏการกล่าวถึงประวติัหรือ
คุณสมบติัของอาชีวกให้ผูอ่้านทราบ  แต่อรรถกถามหาโลมหงัสจริยาอรรถกถาจารยไ์ดเ้พิ่มความ
เก่ียวกับประวติัและคุณสมบัติของอาชีวกเข้ามา โดยอรรถกถาจารย์ได้บรรยายถึงครอบครัว 
การศึกษา นิสัย และอธิบายถึงสาเหตุท่ีท าให้พระองค์ละทิ้งสมบติัและออกบวช จากนั้นจึงเล่าเร่ือง              
การออกบวชเป็นอาชีวก การเพิ่มความส่วนน้ีช่วยให้ผูอ่้านทราบประวติัและลักษณะนิสัยของ                   
ตวัละครเบ้ืองตน้ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจวา่ท าไมพระองคจึ์งออกบวชและบ าเพญ็
เนกขมัมบารมี อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมคุณสมบติัของพระโพธิสัตวใ์ห้ผูอ่้านทราบว่าพระองค์เป็นผู ้
ประเสริฐและต่างกบัคนธรรมดาทัว่ไป  

การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงคุณลกัษณะของพระโพธิสัตว์ในตอนตน้เร่ืองช่วยท า
ให้ผูอ่้านทราบประวติัความเป็นมาและลกัษณะนิสัยของพระโพธิสัตวใ์นเบ้ืองตน้ และส่งเสริม
คุณสมบติัของพระโพธิสัตวใ์ห้เด่นชัดว่าพระองค์เป็นผูป้ระเสริฐพึงกระท าในส่ิงท่ีคนธรรมดา
ทัว่ไปมิอาจกระท าได ้และการเพิ่มความใหม่ดงักล่าวยงัส่งผลส าคญัต่อการด าเนินเร่ือง ท าให้เร่ือง
สามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  อีกทั้งยงัเป็นการสร้างรูปแบบเฉพาะให้กบัอรรถกถา
จริยาปิฎกดว้ย กล่าวคืออรรถกถาจริยาปิฎกทุกเร่ืองจะเปิดเร่ืองโดยการเล่าประวติัความเป็นมาของ                
พระโพธิสัตวก่์อนท่ีจะเล่าเหตุการณ์อ่ืนในเร่ืองต่อไป  
  1.1.2 การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผล อรรถกถาจารยเ์พิ่มความใหม่เพื่อแสดง
เหตุผลในอรรถกถาจริยาปิฎกเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจความคิด และการกระท าของตวัละคร ตลอดจน
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองมากยิ่งข้ึน พบจ านวน 10 เร่ือง ได้แก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริยา               

อรรถกถากุรุธรรมจริยา อรรถกถาสิวิราชจริยา อรรถกถาเวสสันตรจริยา  อรรถกถาสีลวนาคจริยา 
อรรถกถาจูฬโพธิจริยา อรรถกถาธมัมเทวปุตตจริยา อรรถกถายุธญัชยจริยา อรรถกถาอโยฆรจริยา 
และอรรถกถามูคผกัขจริยา  

  การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผลท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎกส่วนใหญ่เป็น                 
การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผลในการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ส าคญั
ของเร่ือง ทั้ งน้ีอรรถกถาชาดกบางเร่ืองไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลของการบ าเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตวไ์ว ้ดงันั้นอรรถกถาจารยจึ์งเพิ่มเติมส่วนน้ีเขา้มาในอรรถกถาจริยาปิฎก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

  ในอรรถกถากุรุธรรมจริยา ตอนพระเจา้ธนญัชยัโกรัพยราช (พระเจา้กุรุธรรม) ให้
ชา้งแก่พราหมณ์ทั้ง 8 แห่งเมืองกาลิงคราช อรรถกถาจารยไ์ด้เพิ่มเหตุผลท่ีพระเจา้ธนญัชยัให้ชา้งไว ้
ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบอรรถกถากุรุธรรมชาดกกบัอรรถกถากุรุธรรมจริยา   ตอนพระเจา้ธนญัชยั
โกรัพยราชใหช้า้งแก่พราหมณ์เมืองกาลิงคราช   

 
อรรถกถากุรุธรรมชาดก อรรถกถากุรุธรรมจริยา 

...ข้าพระพุทธเจ้าทั้ งหลายเม่ือจะขอช้างนั้ น 
อย่างน้ีจึงไดม้าท่ีน่ี ขอพระองค์ผูท้รงประเสริฐ
โปรดทรงทราบกิจท่ีจะพึงกระท าในเร่ืองช้าง
นั้ น. อีกนัยหน่ึงข้าพระพุทธเจ้าทั้ งหลายได้
ทราบพระคุณ คือศรัทธาคุณและศีลคุณของ
พระองค์จึงคิดกันว่า พระราชาผูมี้พระคุณอนั
ยิ่งใหญ่ แมแ้ต่ชีวิตท่ีถูกขอก็จะประทานให้ จะ
ป่วยการไปใยถึงช้างตวัประเสริฐอนัเป็นสัตว์
ดิรัจฉานเล่า จึงจะขอแลกคือเปรียบเทียบทอง
แก่พระองค์กับช้างอันมีสีอัญชันน้ี ไปไว้ใน
ส านกัของพระเจา้กาลิงคราชดว้ยประการฉะน้ี 
ดว้ยเหตุนั้น ขา้พเจา้ทั้งหลายจึงไดม้าในท่ีน้ี.     
       พระโพธิสัตวไ์ดส้ดบัดงันั้น จึงทรงเลา้โลม
ให้เบาใจว่าดูก่อนพราหมณ์ทั้งหลาย หากท่าน
ทั้งหลายใช้จ่ายทรัพย ์เพราะจะแลกเปล่ียนช้าง
ตัวประเสริฐเชือกน้ี เป็นการใช้จ่ายไปดีแล้ว 
อยา่ไดเ้สียใจเลย เราจะใหช้า้งตวัประเสริฐ...  
       พระมหาสัตว์ประทับอยู่บนคอช้างตัว
ประเสริฐ ตรัสให้ดว้ยพระวาจาอยา่งน้ีแลว้กลบั
เสด็จลงจากคอชา้งทรงด าเนินเวยีนขวาไป  3   

. . .  “ขอเดชะ แคว้นกาลิงคะถูกทุพภิกขภัย
ฉาตกภยัและโรคภยัรบกวน...ขอพระองค์โปรด
พระราชทานพญาคชสารสีดอกอญัชนัเชือกน้ีแก่
ขา้พระองคเ์ถิดพระเจา้ขา้.”  
      ...ล าดบันั้น พระโพธิสัตวต์รัสว่า “การท่ีเรา
จะท าลายความตอ้งการของยาจกทั้งหลายและ
ท าลายกุสลสมาทานของเราไม่เป็นการสมควร
แก่เรา” จึงเสด็จลงจากคอพญาคชสารทรงด าริวา่ 
“หากมีสถานท่ีมิไดต้กแต่ง เราจกัตกแต่งแลว้จกั
ให”้...  
      เ ม่ือพระราชทานพญาคชสารแล้วพวก
อ ามาตย์พากันกราบทูลพระโพธิสัตว์ว่า “ขอ 
เดชะมหาราชเจ้า เพราะเหตุไร พระองค์จึง
พระราชทานมงคลหตัถี...” พระมหาสัตวต์รัสวา่ 
“เราจะให้ส่ิงท่ียาจกทั้งหลายขอกะเรา หากขอ
ราชสมบติักะเรา เราก็จะให้ราชสมบติัแก่พวก
เขา พระสัพพญัญุตญาณเท่านั้นเป็นท่ีรักยิ่ง แม้
กวา่ราชสมบติั แมก้วา่ชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น 
เราจึงไดใ้หพ้ญาคชสารนั้น”...7 

 
 

                                                           
7มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก                    

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 55-57. 
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบอรรถกถากุรุธรรมชาดกกบัอรรถกถากุรุธรรมจริยา   ตอนพระเจา้ธนญัชยั
โกรัพยราชใหช้า้งแก่พราหมณ์เมืองกาลิงคราช  (ต่อ) 

 
อรรถกถากุรุธรรมชาดก อรรถกถากุรุธรรมจริยา 

รอบ ทรงพิจารณาว่า หากท่ีใดยงัไม่ได้ประดบั
ตกแต่งยงัมีอยู่จะประดบัตกแต่งก่อนแลว้จึงจะ
ให.้..8 

 

   
  จากตวัอยา่ง ในอรรถกถากุรุธรรมชาดก ตอนพระเจา้ธนญัชยัโกรัพยราชให้ชา้งแก่
พราหมณ์เมืองกาลิงคราช  ไม่ได้มีการกล่าวถึงเหตุผลท่ีพระเจ้าธนัญชัยให้ช้างเชือกส าคญัแก่
พราหมณ์ทั้ง 8 แห่งเมืองกาลิงคราช แต่ในอรรถกถากุรุธรรมจริยา อรรถกถาจารย์เพิ่มเหตุผลท่ี              
พระเจา้ธนญัชยัใหช้า้งไวใ้นเหตุการณ์เหล่าอ ามาตยท์ูลถามถึงเหตุผลท่ีพระเจา้ธนญัชยัให้ชา้ง ความ
วา่ “...ขอเดชะมหาราชเจา้ เพราะเหตุไร พระองคจึ์งพระราชทานมงคลหตัถี... ” พระองคจึ์งอธิบาย
เพื่อไขขอ้ขอ้งใจแก่เหล่าอ ามาตยว์า่ “เราจะให้ส่ิงท่ียาจกทั้งหลายขอกะเรา หากขอราชสมบติักะเรา 
เราก็จะให้ราชสมบติัแก่พวกเขา  พระสัพพญัญุตญาณเท่านั้นเป็นท่ีรักยิ่งแมก้วา่ราชสมบติั แมก้ว่า
ชีวติของเราเพราะฉะนั้นเราจึงไดใ้ห้พญาคชสารนั้น” การเพิ่มเหตุผลดงักล่าวเขา้มาช่วยท าให้ผูอ่้าน
เขา้ใจความคิดของพระโพธิสัตวไ์ด้กระจ่างยิ่งข้ึนว่าพระองค์ตั้งมัน่ในการท าทาน สละทรัพยสิ์น 
ส่ิงของหรือแมแ้ต่ชีวติของพระองคใ์หแ้ก่ผูอ่ื้นไดเ้พราะมุ่งหวงัในพระสัพพญัญุตญาณ  
  ในอรรถกถายธุญัชยจริยา ตอนพระยธุญัชยัปรารถนาออกบวชเพราะรู้สึกสังเวชใน
ชีวติ อรรถกถาจารยอ์ธิบายเหตุผลในการออกบวชเพิ่มเติม ดงัน้ี  
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบอรรถกถายุธัญชัยชาดกกับอรรถกถายุธัญชยจริยา ตอนพระยุธัญชัย

ปรารถนาออกบวชเพราะรู้สึกสังเวชในชีวติ 
 

อรรถกถายุธัญชัยชาดก อรรถกถายุธัญชยจริยา 
 ... ฝ่ายพระราชมารดาของพระโพธิสัตวน์ั้น ทรง
สดับ ว่ า  ข้ า แ ต่ พ ร ะ เ ท วี  พ ร ะ โ อ รสข อ ง                  
พระนางก าลังกราบทูลให้พระราชบิดาทรง
อนุญาตการบรรพชาอยูเ่จา้ค่ะ จึงตรัสวา่ พวกเจา้ 

     เม่ือพระราชมารดาพร้อมด้วยพวกนางสนม 
ได้ทรงสดับแล้วคร ่ าครวญอย่างน่าสงสารอยู ่                
ก็ทูลถึงมูลเหตุแห่งการบวชของพระองคว์า่  
  

                                                           
8มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่4 ภาคที ่3 , 195-196. 
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ตารางท่ี  4  เปรียบเทียบอรรถกถายุธัญชัยชาดกกับอรรถกถายุธัญชยจริยา ตอนพระยุธัญชัย
ปรารถนาออกบวชเพราะรู้สึกสังเวชในชีวติ (ต่อ) 

 
อรรถกถายุธัญชัยชาดก อรรถกถายุธัญชยจริยา 

พากันพูดเร่ืองอะไรกนั ทั้ งๆ ท่ีพระพกัตร์มิได้
ผดั ประทบันั่งเหนือพระวอทอง รีบเสด็จไปสู่
สถานท่ีวินิจฉัย เม่ือจะตรัสวิงวอน จึงตรัสคาถา
ท่ี 6 วา่ 
                ลูกเอ๋ย แม่ขอร้องเจ้า แม่ขอห้าม

เจ้า แม่ปรารถนาจะเห็นเจ้านานๆ เจ้า
อย่าบวชเลยนะ พ่อยุธัญชัย 

พระราชกุมาร ไดส้ดบัพระราชเสาวนียน์ั้นแลว้ 
จึงตรัสคาถาท่ี 7 วา่ 
            น ้าค้างบนยอดหญ้า พระอาทิตย์

ขึน้กเ็หือดแห้งไปฉันใด อายุของมนุษย์             
ทั้งหลายก็ฉันน้ัน ขอทูลกระหม่อมแม่ 
อย่าทรงห้ามฉันเลย พระเจ้าข้า9 

                   อา ยุของมนุษย์ทั้ งหลายก็
เหมือนน ้าค้างบนยอดหญ้า พอดวง
อาทิตย์ขึ้นก็เหือดแห้งไป ข้าแต่พระ
ราชมารดา ขอพระราชมารดาอย่า
ห้ามลูกเลย       

      บดัน้ี พระผูมี้พระภาคเจ้าเพื่อทรงแสดงว่า 
เราละสิ ริราชสมบัติ เ ช่นกับสมบัติพระเจ้า
จักรพรรดิ พระประยูรญาติอันเป็นท่ีรัก ไม่
ห่วงใย สละปริวารชนคนสนิทและยศอนัใหญ่ท่ี
ชาวโลกเขาช่ืนชมกนัได ้จึงไดต้รัสคาถา 2 คาถา
วา่ 
                เราสละราชสมบัติในแผ่นดิน 

และยศศักดิ์ทั้ งส้ินได้ ไม่คิดถึงเลย 
เพราะเหตุแห่งโพธิญาณเราจะเกลียด                 
พระราชมารดาพระราชบิดากห็ามิได้
แต่พระสัพพญัญุตญาณเป็นที่รักของ
เราฉะน้ัน เราจึงสละราชสมบัติ 10  

 
    จากตวัอย่าง อรรถกถายุธัญชัยชาดก ตอนพระยุธัญชยัปรารถนาออกบวชเพราะ
สังเวชในชีวิต พระยุธัญชัยออ้นวอนขอให้พระราชบิดาและพระราชมารดาอนุญาตให้พระองค ์           
ออกบวช อยา่งไรก็ตามไม่ไดมี้การอธิบายถึงเหตุผลท่ีพระองคท์รงสละราชสมบติัเพื่อออกบวช แต่
ในอรรถกถายุธัญชยจริยา อรรถกถาจารย์ได้เพิ่มเหตุผลในการออกบวชไวค้วามว่า “...เราสละ                 
                                                           

9มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 
ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3ภาคที ่6, 68-69. 

10มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 290. 
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ราชสมบติัในแผ่นดิน และยศศกัด์ิทั้ งส้ินได้ไม่คิดถึงเลยเพราะเหตุแห่งโพธิญาณ เราจะเกลียด              
พระราชมารดาและพระราชบิดาก็หามิได้ แต่พระสัพพญัญุตญาณเป็นท่ีรักของเรา...” การเพิ่ม
ข้อความท่ีพระพุทธเจ้าอธิบายถึงสาเหตุการออกบวชของพระเจ้ายุธัญชัย เข้ามาในอรรถกถา            
กุรุธรรมจริยาช่วยท าให้เข้าใจความคิดและวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์ว่าพระองค์ทรงยอมสละ                    
ทุกอยา่งและออกบวชเพราะปรารถนาพระสัพพญัญุตญาณ 
    จะเห็นวา่อรรถกถาจารยใ์ห้ความส าคญักบัการเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผลใน
การบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์อย่างมากเพราะเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยอธิบายให้ผูอ่้านเข้าใจ
ความคิดของพระโพธิสัตวไ์ดช้ดัเจนยิง่ข้ึนถึงเหตุผลท่ีพระองคท์รงบ าเพญ็บารมีอนัยากยิ่งนานปัการ
เพราะมุ่งหวงัท่ีจะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ นอกจากน้ีการเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผลใน                       
การบ าเพญ็บารมีใหป้รากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกทุกเร่ืองยงัเป็นการช่วยเนน้ย  ้าใหผู้อ่้านเห็นวิถีชีวิต
ของผูเ้ป็นพระโพธิสัตว์ท่ีจะตอ้งปฏิบติัเหมือนกันทุกพระชาติคือ “การมุ่งบ าเพ็ญบารมีเพื่อพระ
สัพพญัญุตญาณ”  

 1.1.3 การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุการณ์ อรรถกถาจารยเ์พิ่มความใหม่เพื่อ
แสดงเหตุการณ์ต่างๆ ในเร่ือง เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองไดแ้จ่มชดัยิ่งข้ึนพบ 3 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถา
มหาโควนิทจริยา อรรถกถามาตงัคจริยา และอรรถกถาจนัทกุมารจริยา ดงัน้ี 

 ในอรรถกถามาตงัคจริยา ตอนมาตังคบณัฑิตนอนอยู่หน้าบ้านของนางทิฏฐ-                  
มงัคลิกา อรรถกถาจารยไ์ด้เพิ่มเหตุการณ์ท่ีบิดานางทิฏฐมงัคลิกาเสนอทรัพยแ์ก่มาตงัคบณัฑิต
เพื่อใหม้าตงัคบณัฑิตลุกไปจากหนา้บา้น  
ตารางท่ี  5 เปรียบเทียบอรรถกถามาตงัคชาดกกบัอรรถกถามาตงัคจริยา ตอนมาตงัคบณัฑิตตั้งใจ

นอนอยูห่นา้บา้นของนางทิฏฐมงัคลิกาจนกวา่จะไดน้างเป็นภรรยา 
 
อรรถกถามาตังคชาดก อรรถกถามาตังคจริยา 

...บริวารชนของนางทิฏฐมังคลิกาโบยตีเราผู ้             
ไม่มีความผดิ เราไดน้างทิฏฐมงัคลิกาเป็นภรรยา
นัน่แหละจึงจะยอมลุกข้ึน ถา้ไม่ไดจ้ะไม่ยอมลุก
ข้ึน คร้ันตั้งใจดังน้ีแล้วจึงเดินไปนอนท่ีประตู
เรือนบิดาของนางทิฏฐมงัคลิกานั้น. เม่ือเศรษฐี 
ผูบิ้ดาของนางทิฏฐมงัคลิกามาถามวา่ เพราะเหตุ
ใดเจา้จึงมานอนท่ีน่ี? มาตงัคบณัฑิตจึงตอบว่า 
เหตุอยา่งอ่ืนไม่มี แต่ขา้พเจา้ตอ้งการนาง 

. . .  “ เอา เ ถิด  เร าจะท าล ายมานะของนาง                    
ทิฏฐมงัคลิกาน้ี” จึงไปยงัประตูหน้าบ้านของ
นางแล้วนอนลงด้วยตั้ งใจว่า “เราไม่ได้นาง
ทิฏฐมังค ลิกา จะไม่ ลุ ก ข้ึน”  บิดาของนาง
ทิฏฐมังคลิกาได้ยินว่า “มาตังคะมานอนอยู่ท่ี
ประตูเรือน” จึงกล่าวว่า “พวกท่านจงให้ทรัพย์
กากณิกหน่ึงแก่มาตงัคะ มาตงัคะเอาน ้ามนัลูบไล้
สรีระแลว้จงไปเถิด.” มาตงัคบณัฑิตกล่าวอยู ่
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบอรรถกถามาตงัคชาดกกบัอรรถกถามาตงัคจริยา ตอนมาตงัคบณัฑิตตั้งใจ
นอนอยูห่นา้บา้นของนางทิฏฐมงัคลิกาจนกวา่จะไดน้างเป็นภรรยา (ต่อ) 
 
อรรถกถามาตังคชาดก อรรถกถามาตังคจริยา 

ทิฏฐมังคลิกาเป็นภรรยา. ล่วงมาได้ว ันหน่ึง 
เศรษฐีนั้นก็มาถามอีก พระโพธิสัตวก์็ตอบยืนยนั
อยู่อย่างนั้น จนล่วงมาถึงวนัท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 
และท่ี 6 พระโพธิสัตว์ก็ยงัคงนอนและตอบ
ยนืยนัอยา่งนั้น...  
       เม่ือครบ 7 วนั คนทั้งหลายมีท่านเศรษฐี 
เป็นตน้ จึงน านางทิฏฐมงัคลิกามามอบให้มาตงัค
บณัฑิต.11 

อย่างเดียวว่า “เราไม่ได้นางทิฏฐมงัคลิกาแลว้ก็
จกัไม่ลุกข้ึน.” ล าดบันั้น แมพ้ราหมณ์จะพูดว่า 
“พวกท่านจงให้ทรัพย์สองกากณิก มาสกหน่ึง 
บาทหน่ึง กหาปณะหน่ึง สองสามกหาปณะ 
จนกระทัง่ร้อยกหาปณะ พนักหาปณะ” มาตงัค
บณัฑิตก็ไม่รับท่าเดียว... 
...ล่วงไป 6 วนั คร้ังถึงวนัท่ี 7 พวกมนุษยท่ี์อยู่
ใกล้เคียงและผู ้คุ ้นเคยโดยรอบ พากันลุกฮือ 
กล่าวว่า “พวกท่านจงให้ท่านมาตังคะลุกข้ึน 
หรือจงให้ลูกสาวไปเถิด อย่าให้พวกเราต้อง
พลอยพินาศไปดว้ยเลย.”... 
   ล าดบันั้นมารดาบิดาของนางทิฏฐมงัคลิกา จึง
ใหน้างทิฏฐมงัคลิกานุ่งห่มผา้เก่าๆ ให้ของใชอ้นั
จ า เ ป็นของคนจัณฑาล แล้วน านางซ่ึง ร้อง                  
คร ่ าครวญไปหามาตงัคะกล่าวว่า “เชิญท่านลุก
ข้ึนรับทาริกาในบดัน้ีเถิด”...12  

         
  จากตวัอยา่ง อรรถกถามาตงัคจริยา ตอนมาตงัคบณัฑิตนอนอยู่หน้าบา้นของนาง                      

ทิฏฐมงัคลิกา อรรถกถาจารยเ์พิ่มเหตุการณ์บิดาของนางทิฏฐมงัคลิกาเสนอเงินให้มาตงัคบณัฑิตเพื่อ
แลกกบัการให้มาตงัคบณัฑิตออกไปจากหน้าบา้นความว่า “พวกท่านจงให้ทรัพยก์ากณิกหน่ึงแก่                
มาตงัคะจนกระทัง่ร้อยกหาปณะ...มาตงัคบณัฑิตก็ไม่รับท่าเดียว” การเพิ่มขอ้ความน้ีช่วยท าให้
ผูอ่้านเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างละเอียดและท าให้เร่ืองมีความสมเหตุสมผลมากข้ึนว่าบิดาได้

                                                           

  
11มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3ภาคที ่7, 9. 
  12มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  244-245. 
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พยายามท าทุกวิธีเพื่อขอให้มาตงัคะออกไปจากหน้าบ้าน ทั้งขอโทษและเสนอทรัพยใ์ห้แต่ก็ไม่              
เป็นผล สุดทา้ยจึงมอบลูกสาวให้แก่มาตงัคะ และเหตุการณ์ท่ีเพิ่มมาใหม่ยงัช่วยส่งเสริมคุณสมบติั
ของพระโพธิสัตวใ์ห้เด่นชดัยิ่งข้ึนอีกดว้ยว่าพระโพธิสัตวเ์ป็นผูมี้ความเพียรเป็นเลิศ หากพระองค์
ทรงตั้งใจท ากิจใดแลว้ก็จะปฏิบติัดงัท่ีตั้งใจไวจ้นส าเร็จ ดงัท่ีพระองค์ไม่ยอ่ทอ้นอนอยูห่นา้บา้นของ
เศรษฐีจนไดน้างทิฏฐมงัคลิกามาเป็นภรรยา   

 ในอรรถกถาจันทกุมารจริยา ตอนจันทกุมารข้ึนครองราชย์ได้เพิ่มเหตุการณ์                  
การสร้างโรงทานและการใหท้านเขา้มา  
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบอรรถกถาจนัทกุมารชาดกกบัอรรถกถาจนัทกุมารจริยา ตอนจนัทกุมารให้

ทานหลงัจากท่ีพน้การบูชายญัและไดข้ึ้นครองราชย ์
 

อรรถกถาจันทกุมารชาดก อรรถกถาจันทกุมารจริยา 
พระศาสดาเม่ือจะทรงประกาศความขอ้นั้นจึง
ตรัสวา่ 

       เมื่อสัตว์ทั้ งปวงหลุดพ้นจาก
เคร่ืองจองจ าแล้ว ผู้ที่มาประชุมกัน
อยู่ ณ ที่น้ันในกาลน้ัน คือ พระราชา
ทั้ ง ห ล า ย ป ร ะ ชุ ม กั น อ ภิ เ ษ ก            
จันทกุมาร เมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้น
จากเคร่ืองจองจ าแล้ว ผู้ที่มาประชุม
กนัอยู่ ณ ทีน้ั่น ในกาลน้ัน คือ เทวดา
ทั้ งหลายประชุมพร้อมกันอภิเษก
พระจันทกุมาร 

... 
       ล าดบันั้นแลพระโพธิสัตวท์รงเร่ิมตั้งวตัร
ปฏิบติัต่อพระราชบิดา พระราชบิดาไม่เสด็จ
เขา้สู่พระนคร... 13 

       ในกาลน้ัน เราพ้นจากการบูชา
ยัญแล้ว ออกไปจากที่บวงสรวงน้ัน 
ยังความสังเวชให้เกิดขึ้น แล้วทรง
บริจาคมหาทาน. 

... 
       ได้ยินว่า  ในคร้ังนั้ นพระโพธิสัตว์ทรง
กระท าชมพูทวีปทั้ งส้ินให้เจริญงอกงาม ทรง
บริจาคมหาทานมากมายและประณีตทั้งนั้นมี
ขา้วและน ้ าเป็นตน้ในโรงทานแก่ผูข้อทั้งหลาย
ตามความพอพระทยัทุกๆ วนัก็จริง ถึงดังนั้ น
หากพระองค์ย ังไม่ได้บ ริจาคทานแก่ผู ้ขอ
ทั้งหลายก็จะไม่เสวยพระกระยาหารท่ีเตรียมไว้
ส าหรับพระองค ์                   

... 
       ในกาลนั้นเม่ือมหาชนขบัไล่พระบิดาไปอยู่
บา้นคนจณัฑาล พระโพธิสัตวไ์ดท้รงประทาน 

                                                           
13มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่4 ภาคที ่3, 202-203. 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบอรรถกถาจนัทกุมารชาดกกบัอรรถกถาจนัทกุมารจริยา ตอนจนัทกุมารให้
ทานหลงัจากท่ีพน้การบูชายญัและไดข้ึ้นครองราชย ์(ต่อ) 

 
อรรถกถาจันทกุมารชาดก อรรถกถาจันทกุมารจริยา 

 เสบียงผา้นุ่งและผา้ห่มอนัควรให้ แมพ้ระบิดา
นั้นก็ไม่ไดเ้ขา้พระนคร ... 14 

 

 จากตวัอย่าง อรรถกถาจนัทกุมารจริยา ตอนจนัทกุมารข้ึนครองราชย ์อรรถกถา

จารยไ์ดเ้พิ่มเหตุการณ์การสร้างโรงทานและการท าทานของพระโพธิสัตวเ์ขา้มาหลงัจากท่ีพระองค์

ข้ึนครองราชย ์ความวา่ “ไดย้ินวา่ ในคร้ังนั้นพระโพธิสัตวท์รงกระท าชมพูทวีปทั้งส้ินให้เจริญงอก

งาม ทรงบริจาคมหาทานมากมาย...” การเพิ่มขอ้ความน้ีช่วยท าให้ผูอ่้านเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง

ละเอียดคือ หลงัจากเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตว์ถูกพระบิดาจบับูชายญัก็ท าให้พระองค์เกิดความ

สังเวชใจ ดงันั้นเม่ือข้ึนครองราชยพ์ระองคจึ์งอยากช่วยเหลือผูอ่ื้น พระองคจึ์งสร้างโรงทานและแจก

ทานจ านวนมาก และเหตุการณ์ดงักล่าวน้ียงัช่วยส่งเสริมคุณสมบติัของพระโพธิสัตว์ให้เด่นชัด           

อีกดว้ยว่า พระองคท์รงเป็นผูมี้ความเมตตาอยากช่วยเหลือผูอ่ื้น และเป็นผูมี้ความตั้งมัน่ในการท า

ทานอยา่งยิง่ดงัปรากฏในขอ้ความวา่ “...พระองคจ์ะไม่ยอมเสวยอาหารถา้ยงัไม่ไดใ้หท้าน...”  

    การเพิ่มเหตุการณ์ต่างๆ เขา้มาในอรรถกถาจริยาปิฎกนั้นนอกจากจะช่วยอธิบาย
เหตุการณ์ในเร่ืองไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนแลว้ ยงัพบวา่เหตุการณ์ใหม่ท่ีเพิ่มเขา้มาในอรรถกถาจริยาปิฎกนั้น
ยงัแสดงใหเ้ห็นคุณลกัษณะและพระจริยาวตัรของพระโพธิสัตว์เด่นชดัดว้ยวา่พระองคเ์ป็นผูมี้ความ
เมตตา ตั้งมัน่ในการบ าเพ็ญบารมี และสามารถกระท าส่ิงท่ีพึงกระท าไดย้ากซ่ึงแตกต่างกบับุคคล
ธรรมดาทัว่ไป 

กล่าวได้ว่าการเพิ่มความใหม่ท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก 3 ประเภท ทั้ งการเพิ่ม                    
ความใหม่เพื่อแสดงคุณสมบติัของบุคคล การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผล และการเพิ่มความใหม่
เพื่อแสดงเหตุการณ์เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองราวและเหตุการณ์ในเร่ืองได้อย่าง                 
แจ่มชดั ท าใหเ้ร่ืองด าเนินต่อไปอยา่งสมเหตุสมผล  อีกทั้งยงัส่งเสริมคุณสมบติัและแสดงให้เห็นวิถี
ชีวติของพระโพธิสัตวอี์กดว้ย 

                                                           

  14มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3 , 92-93. 
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1.2 การขยายความ คือการเพิ่มรายละเอียดเพื่อขยายหรืออธิบายเน้ือความท่ีมีอยูเ่ดิมเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจเร่ืองนั้นๆ ไดดี้ การขยายความท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก แบ่งเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ การขยายความเพื่อแสดงคุณสมบติัของบุคคล การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล การขยายความ
เพื่อแสดงเหตุการณ์ และการขยายความเพื่อพรรณนาสถานท่ี 
   1.2.1 การขยายความเพื่อแสดงคุณลักษณะของบุคคล อรรถกถาจารยข์ยายความ
เพื่อแสดงคุณลกัษณะของบุคคลในอรรถกถาจริยาปิฎกเพิ่มเติมเพื่อให้ผูอ่้านทราบลกัษณะของตวั
ละครชดัเจนยิง่ข้ึน พบ 2 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถามาตงัคจริยา และอรรถกถาสุวณัณสามจริยา ดงัน้ี 

 ในอรรถกถามาตงัคจริยา ตอนนางทิฏฐมงัคลิกาเดินทางไปอุทยานมีการขยาย
ความลกัษณะของนางทิฏฐมงัคลิกาเพิ่มเติม โดยบอกรูปร่าง อายุ และท่ีมาของช่ือของนางทิฏฐมงัค-
ลิกา ดงัน้ี 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบอรรถกถามาตงัคชาดกกบัอรรถกถามาตงัคจริยา ตอนนางทิฏฐมงัคลิกา

เดินทางไปอุทยาน 
 

อรรถกถามาตังคชาดก อรรถกถามาตังคจริยา 
...ในกาลนั้นธิดาเศรษฐีในเมืองพาราณสี ช่ือ
ทิฏฐมังคลิกา เม่ือถึงวาระเดือนหน่ึง หรือก่ึง
เดือนก็พร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก จะไป
อุทยานเพื่อเล่นสนุกสนาน...15 

   ...อยูม่าวนัหน่ึง เม่ือบุคคลประกาศเล่นนกัขตั-
ฤกษ์ในพระนคร ชาวเมืองโดยมากก็พากันไป
เล่นนกัขตัฤกษ.์ หญิงสาวของพราหมณ์มหาศาล
คนหน่ึงมีอายุ 15-16 ปี มีรูปร่างสวยน่าดูน่า
เล่ือมใสดุจเทพกญัญาคิดว่า “เราจกัเล่นนักขตั-
ฤกษ์ตามสมควรแก่สมบติัของตน” จึงบรรทุก
ของเค้ียวของบริโภคเป็นอนัมากลงในเกวียน 
ข้ึนรถเทียมด้วยแม่ม้าขาวปลอด พร้อมด้วย
บริวารใหญ่ไปพื้นท่ีอุทยาน. หญิงสาวน้ีช่ือ
วา่ทิฏฐมงัคลิกา. ไดย้นิวา่นางไม่ปรารถนา                  

 
 
 

                                                           
15มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่7, 8-9. 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบอรรถกถามาตงัคชาดกกบัอรรถกถามาตงัคจริยา ตอนนางทิฏฐมงัคลิกา
เดินทางไปอุทยาน (ต่อ) 

 
อรรถกถามาตังคชาดก อรรถกถามาตังคจริยา 

 จะเห็นรูปท่ีมีลกัษณะชัว่เป็นอวมงคล. ด้วยเหตุ
นั้นนางจึงมีช่ือวา่ทิฏฐมงัคลิกา...        16 

 
 จากตวัอยา่ง อรรถกถามาตงัคชาดก มีการบรรยายคุณสมบติัของนางทิฏฐมงัคลิกา

วา่เป็นลูกเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีเท่านั้น แต่อรรถกถามาตงัคจริยาอรรถกถาจารยไ์ดบ้รรยายขยาย
ความคุณสมบติัของนางทิฏฐมงัคลิกาเพิ่มเติมวา่ “หญิงสาวของพราหมณ์มหาศาลคนหน่ึงมีอายุ 15-
16 ปี มีรูปร่างสวยน่าดูน่าเล่ือมใสดุจเทพกญัญา” และ “หญิงสาวน้ี ช่ือวา่ทิฏฐมงัคลิกา. ไดย้ินวา่นาง
ไม่ปรารถนาจะเห็นรูปท่ีมีลกัษณะชัว่เป็นอวมงคล. ดว้ยเหตุนั้นนางจึงมีช่ือวาทิฏฐมงัคลิกา” ท าให้
ผูอ่้านทราบลกัษณะของนางทิฏฐมงัคลิกาวา่เป็นผูห้ญิงท่ีสวยงาม และเป็นคนถือตวั มีทิฐิมานะ ดงั
ปรากฏในตอนท่ีอธิบายช่ือของนางวา่นางไม่ชอบเห็นรูปชัว่และส่ิงท่ีเป็นอวมงคล การขยายความ
ส่วนน้ีเพิ่มเติมท าใหผู้อ่้านเขา้ใจลกัษณะนิสัยของนางทิฏฐมงัคลิกาชดัเจน และนิสัยของนางยงัน ามา
ซ่ึงเหตุการณ์ส าคญัของเร่ืองกล่าวคือ ระหว่างทางท่ีนางทิฏฐมงัคลิกาเดินทางไปอุทยานได้เห็น                  
มาตงัคะผูเ้ป็นจณัฑาลซ่ึงมีวรรณะต ่ากวา่ นางถือทิฐิและรังเกียจมาตงัคะจึงสั่งให้คนรับใชน้ าน ้ ามา
ลา้งตาและเดินทางกลบับา้นทนัที ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้มาตงัคบณัฑิตอยากท าลายทิฐิมานะของนาง
ทิฏฐมงัคลิกาโดยการน านางมาเป็นภรรยา จะเห็นไดว้า่การขยายความในส่วนน้ีช่วยท าให้เหตุการณ์
ในเร่ืองด าเนินไปอยา่งสมเหตุสมผล  

 ในอรรถกถาสุว ัณณสามจริยา ตอนสุวรรณสามดูแลบิดามารดาท่ีตาบอด                
อรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความลกัษณะของสุวรรณสามเพิ่มเติม โดยกล่าวถึงความเมตตาของพระองค์
ท่ีมีต่อสัตวท์ั้งหลาย ดงัน้ี 
ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบอรรถกถาสุวรรณสามชาดกกบัอรรถกถาสุวณัณสามจริยา ตอนสุวรรณสาม

ดูแลบิดามารดาท่ีตาบอด 
 

อรรถกถาสุวรรณสามชาดก อรรถกถาสุวัณณสามจริยา 
...ใหบิ้ดามารดาอยูใ่นอาศรม ไปน ามูลผลาผล   ...สุวรรณสามจึงใหบิ้ดาอยูใ่นอาศรม น ารากไม ้ 
                                                           

16มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  243. 
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ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบอรรถกถาสุวรรณสามชาดกกบัอรรถกถาสุวณัณสามจริยา ตอนสุวรรณสาม
ดูแลบิดามารดาท่ีตาบอด (ต่อ) 

 
อรรถกถาสุวรรณสามชาดก อรรถกถาสุวัณณสามจริยา 

ในป่ามาเอง ตั้งไวใ้นบรรณศาลา กวาดท่ีอยูข่อง
บิดามารดาแต่เช้าทีเดียว ไหวบิ้ดาและถือหมอ้
น ้ าไปสู่มิคสัมมตานทีน าน ้ าด่ืมมา แต่งตั้งของ
ฉันไวใ้ห้ ไม้สีฟันและน ้ าบ้วนปากเป็นตน้ ให้
ผลาผลท่ีมีรสอร่อย เม่ือมารดาบริโภคแลบว้น
ปากแล้ว ตนเองจึงบริโภคผลท่ีเหลือ เสร็จกิจ
บริโภคแลว้ไหวบิ้ดามารดา มีฝูงมฤคแวดล้อม
เขา้ป่าเพื่อตอ้งการหาผลาผล เหล่ากินนรท่ีเชิง
บรรพตช่วยเก็บผลาผลใหพ้ระโพธิสัตว.์..17 

และผลาผลในป่าเล้ียงดูมารดาบิดา ตอนเชา้ตรู่ก็
กวาดท่ีอยู่ น าน ้ าของด่ืมมาให้ตั้ งของบริโภค   
ไว ้ให้ไมสี้ฟันและน ้ าลา้งหน้า และให้ผลาผลท่ี
มีรสอร่อย เม่ือมารดาบิดาบ้วนปากตนเองก็
บริโภค ไหวม้ารดาบิดาแลว้ก็นัง่อยูใ่กล้ๆ มารดา
บิดานั่น เองด้วย คิดว่ า  “มารดา บิดาจะสั่ ง
อะไรบา้ง” และโดยเฉพาะได้แผ่เมตตาไวม้าก 
ดว้ยเหตุนั้น สัตวท์ั้งหลายจึงไม่รบกวนสุวรรณ
สาม.พระโพธิสัตว์ไม่รบกวนสัตว์ทั้ งหลาย 
เหมือนอย่างท่ีสัตว์ทั้ งหลายไม่รบกวนพระ
โพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ทั้ งไปทั้ งมาสู่ป่าเพื่อ
ผลาผลทุกๆ วนัอยา่งน้ี จึงถูกแวดลอ้มไปดว้ยฝงู
เน้ือ. แมส้ัตวท่ี์เป็นศตัรูมีราชสีห์และเสือโคร่ง 
เป็นต้น ก็คุ ้นเคยเป็นอย่างดีกับพระโพธิสัตว ์
สัตว์เดียรัจฉาน ทั้ งหลายได้ความเป็นผู ้มีจิต
อ่อนโยน ต่อกันและกัน ใน ท่ีอยู่ ของพระ
โพธิสัตวน์ั้น ดว้ยประการฉะน้ีดว้ยอานุภาพแห่ง
เมตตาในท่ีทั้ งปวง พระโพธิสัตว์นั้ นจึงเป็นผู ้           
ไม่กลวั ไม่หวาดสะดุง้ ไม่มีเวร อยูดุ่จพรหม 18 

 
 จากตวัอยา่ง อรรถกถาสุวรรณสามชาดกไดบ้รรยายใหเ้ห็นคุณลกัษณะของสุวรรณ

สามว่าเป็นผูมี้ความกตญัญูต่อบิดามารดา ออกไปหาอาหารและปรนนิบติับิดามารดาเป็นอย่างดี                 

                                                           
17มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่4 ภาคที ่2, 178-179. 
18มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  408-409. 
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อีกทั้งยงัเป็นท่ีรักของสัตว ์ลิงและกวางต่างก็มาช่วยพระองค์เก็บอาหาร แต่อรรถกถาสุวณัณสาม
จริยาอรรถกถาจารยไ์ดข้ยายความคุณลกัษณะของพระโพธิสัตวเ์พิ่มท าให้ทราบวา่พระองคท์รงเป็น
ผูมี้ความเมตตามาก แมแ้ต่สัตว์ร้ายอย่างสิงโตและเสือก็ไม่ท าอนัตรายพระองค์เพราะเม่ือสัตว์
ทั้ งหลายมาอยู่ใกล้พระองค์ก็พลอยมีจิตใจอ่อนโยนเหมือนกับพระองค์ด้วย ดังความว่า “และ
โดยเฉพาะไดแ้ผเ่มตตาไวม้าก...แมส้ัตวท่ี์เป็นศตัรูมีราชสีห์และเสือโคร่งเป็นตน้ก็คุน้เคยเป็นอยา่งดี
กบัพระโพธิสัตว.์..”  การขยายความน้ีนอกจากช่วยส่งเสริมคุณสมบติัของพระโพธิสัตวเ์ด่นชดัมาก
ยิง่ข้ึนวา่พระองคท์รงเป็นผูเ้ป่ียมดว้ยความเมตตาแลว้ยงัมีผลต่อการด าเนินเร่ืองอีกดว้ย กล่าวคือช่วย
ท าให้เร่ืองมีความสมเหตุสมผลดงัปรากฏในตอนพระโพธิสัตวไ์ม่โกรธพระราชากปิลยกัษ์ท่ียิงศร
ใส่พระองคจ์นไดรั้บบาดเจ็บสาหัสเพราะพระองคท์รงเป็นผูมี้ความเมตตา จึงไม่ผูกใจอาฆาตหรือ
คิดร้ายต่อผูใ้ด 

 การขยายความเพื่อแสดงคุณลกัษณะของตวัละครในอรรถกถาจริยาปิฎกช่วยแสดง
ใหเ้ห็นภาพและรายละเอียดบางประการของตวัละครไดช้ดัเจน อีกทั้งยงัส่งเสริมคุณสมบติัของพระ
โพธิสัตว์ให้เด่นชัด ตลอดจนยงัเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เหตุการณ์ในเร่ืองด าเนินต่อไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

 1.2.2 การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล อรรถกถาจารยข์ยายความเพื่อแสดงเหตุผล
ในอรรถกถาจริยาปิฎกเพิ่มเติมเพื่อให้ผูอ่้านทราบเหตุผลของการกระท าของตวัละครชดัเจน พบ 3 
เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาอกิตติจริยา อรรถกถามหิสราชจริยา และอรรถกถามาตงัคจริยา  ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 
   ในอรรถกถาอกิตติจริยา ตอนอกิตติพราหมณ์ให้ใบหมากเม่าแก่พราหมณ์และไม่
ฉนัอาหารอ่ืนใดเป็นเวลาสามวนั มีการขยายความเพื่อแสดงเหตุผลการให้ทานของอกิตติพราหมณ์ 
ดงัน้ี 
ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบอรรถกถาอกิตติชาดกกบัอรรถกถาอกิตติจริยา ตอนอกิตติพราหมณ์ให้ใบ

หมากเม่าเพราะมุ่งหวงัพระสัพพญัญุตญาณ 
 

อรรถกถาอกติติชาดก อรรถกถาอกติติจริยา 
ล าดบันั้น ทา้วสักกะไดย้ืนอยูเ่ฉพาะหนา้ เพื่อขอ
ภิกษา. พระมหาสัตวไ์ดเ้ห็นทา้วสักกะแล้วด าริ
วา่ เป็นลาภเหลือหลายของเราซินะ เราเห็นยาจก 
วนัน้ี เราตอ้งให้ทานมโนรถของเราให้ลุถึงท่ีสุด 
ถือใบหมากเม่าน่ึงไปใส่ในภาชนะของทา้วเธอ  

พระมหาสัตว์ให้ภิกษายงักาลเวลาให้น้อมล่วง
เหมือนอยา่งนั้นอีก...แลว้คิดวา่ “น่าปล้ืมใจหนอ 
เป็นลาภของเรา เราประสบบุญมากหนอ หากเรา
ได้ทกัขิไณยบุคคลเราจะให้ทานอย่างน้ี ตลอด
หน่ึงเดือนบา้ง สองเดือนบา้ง.” แมใ้นสามวนั 
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ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบอรรถกถาอกิตติชาดกกบัอรรถกถาอกิตติจริยา ตอนอกิตติพราหมณ์ให้ใบ
หมากเม่าเพราะมุ่งหวงัพระสัพพญัญุตญาณ (ต่อ) 

 
อรรถกถาอกติติชาดก อรรถกถาอกติติจริยา 

มิได้เหลือไวเ้พื่อตนเลยด้วยคิดว่า ขอทานของ
เราน้ี จงเป็นปัจจยัแห่งพระสัพพญัญุตญาณ19  

ดาบสก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า “ดว้ยทานนั้นเรามิได้
ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญ ไม่
ปรารถนาสมบัติจักรพรรดิ ไม่ปรารถนาสักก  
สมบติั ไม่ปรารถนาพรหมสมบติั ไม่ปรารถนา
สาวกโพธิญาณ ไม่ปรารถนาปัจเจกโพธิญาณ                
ท่ีแท้ขอทานของเราน้ีจงเป็นปัจจัยแห่งพระ
สัพพญัญุตญาณเถิด.”20 

   
  จากตัวอย่าง อรรถกถาอกิตติชาดก ตอนอกิตติพราหมณ์ให้ใบหมากเม่าแก่
พราหมณ์เป็นเวลาสามวนั อรรถกถาจารยอ์ธิบายเหตุผลของการให้ทานวา่พระองคมุ์่งหวงัในพระ                
สัพพญัญุตญาณ แต่อรรถกถาอกิตติจริยามีการอธิบายขยายความเพิ่มเติมว่า “ดว้ยทานนั้นเรามิได้
ปรารถนาลาภสักการะ...จงเป็นปัจจยัแห่งพระสัพพญัญุตญาณ” การขยายความส่วนน้ีช่วยท าให้
ผูอ่้านเขา้ใจเหตุผลในการท าทานของพระโพธิสัตวแ์ละวธีิคิดของพระโพธิสัตวอ์ยา่งละเอียดมากข้ึน
ว่าพระองค์ทรงตั้งมัน่ท าทานโดยมิได้หวงัในลาภ ยศและค าสรรเสริญ มิได้หวงัในทรัพยส์มบติั 
สาวกโพธิญาณ หรือปัจเจกโพธิญาณอยา่งท่ีทา้วสักกะสงสัย แต่พระองคมุ์่งหวงัใหก้ารท าทานคร้ังน้ี
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหพ้ระองคบ์รรลุพระสัพพญัญุตญาณ ซ่ึงเป็นพระจริยาวตัรของพระโพธิสัตว ์
  ในอรรถกถามหิสราชจริยา  ตอนพระโพธิสัตว์ไม่ท าร้ายลิงเกเรท่ีอุจจาระใส่
พระองค ์อรรถกถาจารยข์ยายความเพื่อแสดงเหตุผลท่ีไม่ท าร้ายลิงขณะท่ีตรัสกบัรุกขเทวดา ดงัน้ี 
 
 
 

                                                           

  19มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 
ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่6, 286. 

20มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  32. 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบอรรถกถามหิสชาดกกบัอรรถกถามหิสราชจริยา ตอนมหิสราชตรัสกบั              
 รุกขเทวดาถึงสาเหตุท่ีพระองคไ์ม่ท าร้ายลิงท่ีอุจจาระรดพระองค ์
 

อรรถกถามหิสชาดก อรรถกถามหิสราชจริยา 
       พระโพธิสัตวไ์ด้ฟังดงันั้นจึงกล่าวว่า ท่าน   
รุกขเทวดา ถ้าเราเป็นผูย้ิ่งกว่าลิงตวัน้ี โดยชาติ
โดยโคตร และวสัสายกุาล เป็นตน้ จกัไม่อดกลั้น
โทษของลิงตัวน้ีไซร้ มโนรถความปรารถนา
ของเราจกัถึงความส าเร็จไดอ้ยา่งไร...21 

        เน้ือความแห่งคาถานั้ นว่า ท่านเทวดาผู ้
เจริญ ผิวา่เราโกรธลิงนั้น เราก็เลวกวา่มนั เพราะ
มนัเป็นลิงพาล เป็นลิงเลว ดว้ยไม่ประพฤติธรรม 
หากเราประพฤติธรรมลามกอนัมีก าลังกว่าลิง
นั้น เราก็จะพึงเป็นผูล้ามกกวา่ลิงนั้นดว้ยเหตุนั้น
มิใช่หรือขอ้ท่ีเรารู้โลกน้ีโลกหนา้อย่างดียิ่งแล้ว
ด ารงอยู่ ได้ปฏิบติัเพื่อประโยชน์ผูอ่ื้นโดยส่วน
เดียวเท่านั้นพึงประพฤติธรรมลามกเห็นปานนั้น
มิใช่ฐานะท่ีจะมีได้. มีอะไรยิ่งไปกว่านั้ นอีก.             
มีซิ.ข้อว่า  ศีลของเราก็จะพึงขาด (สีลญฺจ เม 
ปภิชฺเชยฺย)  ความว่า เราพึงได้. มีอะไรยิ่งไป             
กว่านั้นอีก. มีซิ.ข้อว่า  ศีลของเราก็จะพึงขาด 
(สีลญฺจ เม ปภิชฺเชยฺย) ความว่า เราพึงท าความ
ลามกเห็นปานนั้ น . ศีลบารมีของเราจะพึ ง
ขาด. ขอ้ว่า และวิญญูทั้งหลายพึงจะติเตียนเรา 
(วญิฺญู จ ครเหยฺยุ ม ) ความวา่ เทวดาและมนุษยผ์ู ้
เป็นบณัฑิตจะพึงติเตียนเราไดว้่า “พ่อแม่พี่น้อง
ทั้ งหลายจงดูพระโพธิสัตว์น้ี เ ท่ียวแสวงหา
โพธิญาณ ไดท้  าความชัว่เห็นปานน้ีแลว้.”...22  

    
 

                                                           

  
21มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่4 ภาคที ่2,  224. 
22มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  226-227. 
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  จากตวัอย่าง ในอรรถกถามหิสชาดก ตอนพระโพธิสัตวไ์ม่ท าร้ายลิงท่ีอุจจาระรด
ใส่พระองค ์มีการอธิบายถึงเหตุผลท่ีพระโพธิสัตวไ์ม่ท าร้ายลิงเกเรวา่ ถา้พระองคท์  าร้ายลิงนั้นจะท า
ให้เลวยิ่งกวา่ลิงเกเรเพราะรู้ว่าผิดแต่ก็ยงัท า และจะท าให้พระองคไ์ม่บรรลุพระสัพพญัญุตญาณ แต่
ในอรรถกถามหิสราชจริยาอรรถกถาจารยไ์ดอ้ธิบายขยายความเหตุผลเพิ่มเติมว่าท่ีพระองค์ไม่ท า
ร้ายลิงเพราะกลวัศีลจะขาด อีกทั้งยงัทรงเกรงกลวัวา่ชนทั้งหลายจะต าหนิพระองคซ่ึ์งเป็นผูแ้สวงหา
พระโพธิญาณแต่กลบัท าความชัว่ การขยายความเพื่อแสดงเหตุผลน้ีช่วยท าให้ผูอ่้านเขา้ใจแนวคิด
และวถีิปฏิบติัของพระโพธิสัตวไ์ดอ้ยา่งแจ่มชดั  
  จะเห็นไดว้า่การขยายความเพื่อแสดงเหตุผลเพิ่มเติมในอรรถกถาจริยาปิฎกช่วยท า
ให้ผูอ่้านเขา้ใจวิถีชีวิตและพระจริยาวตัรพระโพธิสัตวช์ัดเจนยิ่งข้ึน ทั้งด้านการปฏิบติัและด้าน
ความคิดของพระโพธิสัตวท่ี์ทรงมุ่งมัน่บ าเพญ็บารมีเพราะมุ่งหวงัในพระสัพพญัญุตญาณ 

  1.2.3 การขยายความเพื่อแสดงเหตุการณ์ เป็นการแสดงเหตุการณ์ท่ีเช่ือมโยงไปสู่
เหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงท าให้ผูอ่้านทราบรายละเอียดเหตุการณ์ชัดเจนยิ่งข้ึน พบ 1 เร่ือง ได้แก่                  
อรรถกถามจัฉราชจริยา ดงัน้ี 
  ในอรรถกถามจัฉราชจริยา ตอนท่ีพญาปลาท าสัจกิริยาเพื่อขอฝน อรรถกถาจารย์
ไดข้ยายความเหตุการณ์เพิ่มเติมโดยกล่าวถึงทา้วสักกะสั่งใหว้สัสวลาหกเทวราชไปท าฝนใหต้ก 
ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบอรรถกถามจัฉชาดกกบัอรรถกถามจัฉราชจริยา ตอนพญามจัฉราชท า                

สัจกิริยาเพื่อใหฝ้นตก 
 

อรรถกถามัจฉชาดก อรรถกถามัจฉราชจริยา 
...เราจกัท าสัจกิริยาใหฝ้นตก ปลดเปล้ืองฝงูญาติ
จากทุกข์คือความตายให้จงได้ แลว้แหวกตมสี
ด าออก พญาปลาใหญ่ สีกายเหมือนปุ่มดอก
อญัชนัลืมตาทั้งคู่อนัเปรียบไดก้บัแกว้มณีสีแดง
ท่ีเจียรนยัแลว้มองดูอากาศ บนัลือเสียงกล่าวแก่
เทวราชปัชชุนนะวา่ ขา้แต่พระปัชชุนนะผูเ้จริญ 
ข้าพเจ้าอาศัยหมู่ญาติเดือดร้อนมาก ในเม่ือ
ขา้พเจา้ผูท้รงศีลล าบากอยู ่ท  าไมท่านไม่ช่วยให้
ฝนตกลงมาเล่า ขา้พเจา้บงัเกิดในฐานะท่ีจะกดั
กินพวกเดียวกนั แต่ก็ยงัไม่เคยได้ช่ือว่ากดักิน
มจัฉาชาติ ตั้งตน้แต่ปลาเล็กแมมี้ขนาดเท่า  

       บัดน้ี พระมหาสัตว์ซ่ึงมีร่างเช่นกับสีปุ่ม
แก่นไมอ้ญัชนั ประสงค์จะรับเอาธรรมนั้นซ่ึงมี
อยู่ในตน แล้วประกอบค าพูดท่ีเป็นสัตย ์จึงคุ้ย
เปือกตมสีด าออกเป็นสองข้าง ลืมตาทั้ งสอง
แหงนมองอากาศ กล่าวคาถาวา่ 
               ตั้งแต่เราระลึกตนได้ ตั้งแต่เรารู้

ความมาจนถึงบัดนี้ เราไม่รู้สึกว่า
แกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้ตัวหน่ึง               
ให้ได้รับล าบากเลย. ด้วยสัจวาจานี ้
ขอเมฆจงยงัฝนให้ตกห่าใหญ่.  

        พระโพธิสัตวเ์รียกปัชชุนนะเทพบุตรดุจ  
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบอรรถกถามจัฉชาดกกบัอรรถกถามจัฉราชจริยา ตอนพญามจัฉราชท า                
สัจกิริยาเพื่อใหฝ้นตก (ต่อ) 

 
อรรถกถามัจฉชาดก อรรถกถามัจฉราชจริยา 

เมล็ดขา้วสาร ถึงสัตวมี์ปราณอ่ืนๆ เล่า ขา้พเจา้ก็
มิได้เคยแกล้งปลงชีวิตเลย ด้วยสัจจวาจาน้ี ขอ
ท่านจงให้ฝนตกลงมา ปลดเปล้ืองหมู่ญาติของ
ขา้พเจา้จากทุกข์เทอญ เม่ือจะเรียกเทวราชปัชชุน
นะประหน่ึงสั่งงานคนรับใช ้กล่าวคาถาน้ีความวา่ 

   "ข้าแ ต่พระปัช ชุนนะ ท่านจง
ค ารนค ารามให้ขุมทรัพย์ของกาพินาศ
ไป จงท าลายฝูงกาด้วยความโศก และ
จงปลดเปลื้องข้าพเจ้าจากความโศก
เถิด"  

                       ... 
        พระโพธิสัตวเ์รียกทา้วปัชชุนนะ เหมือนสั่ง
บงัคบัคนรับใชอ้ยา่งน้ี ให้ฝนห่าใหญ่ตกทัว่แควน้
โกศล ให้มหาชนพน้จากมรณทุกข ์ในปริโยสาน
กาลของชีวติก็ไดไ้ปตามยถากรรม. 23  

บงัคับคนรับใช้ของตนให้ฝนห่าใหญ่ตกทั่ว
แคว้นโกศล. ด้วยเดชแห่งศีลของพระมหา
สัตว์ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ของท้าวสักกะ
แสดงอาการร้อนตลอดกาล ด้วยสัจกิริยานั่น
แล.ท้าวสักกะทรง ร าพึงว่า “อะไรหนอ?” 
คร้ันทรงทราบเหตุนั้นแล้ว จึงรับสั่งให้เรียก
วสัสวลาหกเทวราชมามีเทวบญัชาว่า “น่ีแน่ะ
เจา้พระยาปลาผูเ้ป็นมหาบุรุษปรารถนาให้ฝน
ตกเพราะความเศร้าโศก คือความตายของญาติ
ทั้งหลาย. เจ้าจงท าเมฆให้เป็นกลุ่มเดียวกัน
แล้วให้ฝนตกทั่วแคว้นโกศลเ ถิด.”  ว ัสส
วลาหกเทวราชรับเทวบญัชาแล้ว นุ่งวลาหก
ก้อนหน่ึง ห่มก้อนหน่ึง ขับเพลงขับสายฝน 
บ่ า ยหน้ า ไป  มุ่ ง ไป ย ัง โลกท า งด้ า น ทิ ศ
ตะวนัออก. ทางด้านทิศตะวนัออก ก้อนเมฆ
กอ้นหน่ึงประมาณเท่าบริเวณลานไดต้ั้งข้ึนร้อย
ชั้ น พันชั้ น ค ารามเปล่งสายฟ้าไหลลงมา
เหมือนหมอ้น ้ าท่ีคว  ่า หลัง่น ้ าใหญ่ท่วมแควน้
โกศลทั้ งส้ิน. ฝนตกอยู่ไม่ขาดสาย ครู่เดียว
เท่านั้นสระใหญ่นั้นก็เต็ม. ปลาทั้งหลายก็พน้
จากมรณภยั. กาเป็นตน้ไดห้มดท่ีพึ่ง.ไม่เฉพาะ
ปลาอย่างเดียวเท่านั้น แมม้นุษยท์ั้งหลายก็ยงั
ขา้วกลา้หลายอย่างให้งอกงาม แมส้ัตว ์2 เทา้
เป็นตน้ทั้งหมดท่ีอาศยัฝนเล้ียงชีวติก็พน้ 

                                                           

  
23มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่2,  208-210. 
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบอรรถกถามจัฉชาดกกบัอรรถกถามจัฉราชจริยา ตอนพญามจัฉราชท า                
สัจกิริยาเพื่อใหฝ้นตก (ต่อ) 

 
อรรถกถามัจฉชาดก อรรถกถามัจฉราชจริยา 

  จากทุกขก์ายและทุกขใ์จ.  
        พระมหาสัตว์มีใจเร่งเร้าด้วยมหากรุณา               
อยา่งน้ี จึงไดป้ลดเปล้ืองมหาชนจากมรณทุกข์
ดว้ยยงัฝนห่าใหญ่ให้ตกทัว่แว่นแควน้ เม่ือส้ิน
อายกุ็ไปตามยถากรรม.24  

 
  จากตวัอยา่ง อรรถกถามจัฉชาดก พญามจัฉราชท าสัจกิริยาเพื่อให้ฝนตกโดยสั่งให้
เทพแห่งสายฝนท าใหฝ้นตก แต่อรรถกถามจัฉราชจริยาขยายความเหตุการณ์น้ีเพิ่มเติมเพื่อเช่ือมโยง
ให้เห็นท่ีมาของฝน กล่าวคือหลงัจากท่ีพระโพธิสัตวท์  าสัจกิริยาสั่งให้เทพแห่งสายฝนท าให้ฝนตก
แลว้ ทา้วสักกะรับรู้ถึงการท าวาจาสัตยข์องพระโพธิสัตวจึ์งสั่งให้วสัสวลาหกเทวราชไปท าฝน ฝน
จึงตกหนักทัว่แควน้โกศล ปลาทั้งหลายจึงพน้ภยั อีกทั้งมนุษยก์็สามารถกลบัมาปลูกขา้วกล้าได ้                    
อีกคร้ัง การขยายความในส่วนน้ีเขา้มาช่วยอธิบายเหตุการณ์การท าสัจกิริยาของพระโพธิสัตวท่ี์สั่ง
ให้เทพท าฝนได้อย่างละเอียด อธิบายให้เห็นผลของการท าสัจกิริยาได้ชัดเจนยิ่งข้ึนว่านอกจาก                
จะช่วยฝูงปลาแล้วยงัช่วยมนุษยใ์ห้พน้จากภยัแล้งอีกด้วย ท าให้ผูอ่้านสามารถคิดและจินตนการ
เหตุการณ์ฝนตกหลงักระท าสัจกิริยาได้อย่างแจ่มชัด อีกทั้งยงัส่งเสริมคุณสมบติัท่ีดีงามของพระ
โพธิสัตวว์่าเป็นผูมี้พระกรุณาแก่สัตวโ์ลกและมีบุญบารมีมาก ดงัปรากฏให้เห็นตอนท่ีพระองค์
สามารถช่วยเหลือสัตวท์ั้งหลายให้พน้จากภยัแลง้และการท าวาจาสัตยไ์ด้ส าเร็จ แมแ้ต่ทา้วสักกะ                     
ก็ยงัใหค้วามช่วยเหลือพระองค ์

   1.2.4 การขยายความเพื่อพรรณนาสถานที่ คือการเพิ่มรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ี
เพื่อใหผู้อ่้านสามารถจินตนาการภาพได ้พบ 1 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถารุรุมิคราชจริยา ดงัน้ี 

  ในอรรถกถารุรุมิคราชจริยา ตอนท่ีกล่าวถึงท่ีอยูอ่าศยัของพญารุรุ อรรถกถาจารย์
ไดอ้รรถาธิบายขยายความท่ีอยูอ่าศยัของพญารุรุเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

                                                           
24มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  377-379. 
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ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบอรรถกถารุรุชาดกกบัอรรถกถารุรุมิคราชจริยา ตอนท่ีกล่าวถึงท่ีอยูอ่าศยัของ               
พญารุรุ 

 
อรรถกถารุรุชาดก อรรถกถารุรุมิคราชจริยา 

        คร้ังนั้น พระมหาสัตวบ์งัเกิดในก าเนิดรุรุ
มฤค ทิ้งบริวารเสียพ านกัอยูท่ี่ป่ามะม่วงอนัมีช่อ
งดงาม ผสมกับดงรังอันน่าร่ืนรมย์ตรงวงัวน
แห่งแม่น ้ าคงคาล าพังตัว เ ดียว เท่ านั้ น เพื่ อ
ประสงคจ์ะกระท าการรักษาอุโบสถ.25  

        ...เน้ือนั้นละความคลุกคลีหมู่คณะประสงค์
อยู่อย่างสงบ จึงทิ้งบริวารอยู่ผูเ้ดียวในป่าใหญ่ 
อนัสะพร่ังดว้ยดอกไมบ้าน เจือปนตน้สาละน่า
ร่ืนรมยใ์กลแ้ม่น ้าคงคา. ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้
ตรัสไวว้า่  

        เราเข้าไปอาศัยอยู่ ณ ประเทศที่
น่ า ร่ื น ร ม ย์  เ ป็ น ร มณี ย ส ถ า น                  
สงัดเงียบ ปราศจากมนุษย์ เป็นที่
ยนิดีแห่งใจ ใกล้ฝ่ังคงคา. 
ในบรรดาค าเหล่านั้น ค าว่า ณ ประเทศที่              

น่ า ร่ืนรม ย์  ( ร มฺ เมป เท เส )  ความว่ า  ใน                  
อ รั ญญป ร ะ เ ท ศ อัน น่ า ร่ื น ร ม ย์  เ พ ร า ะ
ประกอบดว้ยภูมิภาคดว้ยทรายละเอียดเช่นกบั 
พื้นแกว้มุกดา ดว้ยพื้นป่าอนัปกคลุมหญา้เขียว
สดอยา่งสนิท ดว้ยพื้นศิลาวจิิตรดว้ยสีต่างๆ ดุจ
ปูไวอ้ยา่งสวยงาม และดว้ยสระมีน ้ าใสสะอาด
ดุจกอ้นแกว้มณี และเพราะปกคลุมดว้ยติณชาติ 
สัมผสัอ่อนนุ่มโดยมาก มีสีแดงคล้ายสีแมลง
ค่อมทอง... ค  าว่า  เป็นรมณียสถาน (รมฺมณี
เย) ความว่าเป็นรมณียสถาน ท าให้เกิดความ
ยินดีแก่ชนผูเ้ขา้ไป ณ ท่ีนั้น เพราะงดงามดว้ย
ป่าหนาทึบ มีก่ิงกา้นสาขาปกคลุมลว้นแลว้ไป 

                                                           

  
25มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่6, 317. 
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ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบอรรถกถารุรุชาดกกบัอรรถกถารุรุมิคราชจริยา ตอนท่ีกล่าวถึงท่ีอยูอ่าศยัของ               
พญารุรุ (ต่อ) 

 
อรรถกถารุรุชาดก อรรถกถารุรุมิคราชจริยา 

 ด้วยดอกไม้ ผลไม้และหน่อไม้ หมู่นกนานา
ชนิดส่งเสียงร้องเซ็งแซ่ รุ่งเรืองไปด้วยต้นไม้
เถาวลัยแ์ละป่าหลายอยา่งโดยมากก็มีมะม่วง ตน้
สาละ ไพรสณฑ์ประดบั.  สมดงัท่ีท่านกล่าวไว้
ในรุรุมิคราชชาดกวา่                         

 ในไพรสณฑ์น้ัน มีมะม่วงและ
ดอกสาละบานดารดาษไปด้วยแมลง
ค่อมทอง. ณ ทีนี่ ้มิคราชน้ันอาศัยอยู่. 26  

  
  จากตวัอยา่งในอรรถกถารุรุชาดกมีการอธิบายถึงท่ีอยูอ่าศยัของพญารุรุวา่ พระองค์

อาศยัอยู่ในป่ามะม่วงกบัดงรัง บริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าคงคา แต่ในอรรถกถารุรุมิคราชจริยาอรรถกถา
จารยไ์ดอ้ธิบายขยายความท่ีอยู่อาศยัของพญารุรุเพิ่มเติมท าให้ผูอ่้านสามารถจินตนาการภาพท่ีอยู่
อาศยัของพญารุรุไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนวา่ท่ีอยูอ่าศยัของพญารุรุเป็นสถานท่ีสงบ สะอาด สวยงาม คือมีดิน
ทรายละเอียดเหมือนมุกดา พื้นป่าเขียวขจี มีสระน ้าใสสะอาด และมีธรรมชาติร่ืนรมยม์าก ดว้ยเหตุน้ี
พญารุรุจึงเลือกสถานท่ีนั้นเพื่อรักษาอุโบสถ  

การขยายความท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎก ทั้ง 4  ประเภท ไดแ้ก่ การขยายความเพื่อแสดง
คุณสมบติัของบุคคล การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล  การขยายความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และ    
การขยายความเพื่อพรรณนาสถานท่ี ช่วยให้ผูอ่้านทราบเร่ืองราวโดยละเอียด สามารถเขา้ใจเร่ืองได้
แจ่มชัด นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมคุณสมบัติพระโพธิสัตว์ และช่วยท าให้เร่ืองด าเนินต่อไป                   
อยา่งสมเหตุสมผลอีกดว้ย 

 
การศึกษากลวิธีการการเพิ่มในอรรถกถาจริยาปิฎกพบวา่ มีการเพิ่มความ 2 ลกัษณะไดแ้ก่  

การเพิ่มความใหม่ และการขยายความ  การเพิ่มความใหม่แบ่งได ้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ การเพิ่มความ
ใหม่เพื่อแสดงคุณสมบติัของบุคคล การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผล และการเพิ่มความใหม่เพื่อ
                                                           

  26มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก   
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  231. 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1839
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แสดงเหตุการณ์ ส่วนการขยายความแบ่งได ้4  ประเภท ไดแ้ก่ การขยายความเพื่อแสดงคุณสมบติั
ของบุคคล การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล การขยายความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และการขยายความ
เพื่อพรรณนาสถานท่ี 

จากการศึกษากลวิธีการเพิ่มทั้งการเพิ่มความใหม่และการขยายความ พบวา่อรรถกถาจารย์
เลือกใชว้ธีิเพิ่มทั้งสองประเภทเพื่อจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรกคือท าใหผู้อ่้านสามารถ
เขา้ใจเหตุการณ์และเร่ืองราวไดอ้ยา่งละเอียด สามารถคิดจินตนาการภาพได ้ท าให้เร่ืองท่ีเกิดข้ึนมี
ความสมจริง มีการด าเนินเร่ืองไปอย่างสมเหตุสมผล ประการท่ีสองคืออรรถกถาจารย์ตอ้งการ
ส่งเสริมคุณสมบติัของพระโพธิสัตวใ์ห้เด่นชดัยิ่งข้ึนวา่พระองคมี์คุณสมบติัแตกต่างกบัคนธรรมดา
ทัว่ไป เพราะพระองค์สามารถกระท าในส่ิงยากท่ีคนธรรมดามิอาจกระท าได้ พระองค์เป็นผูน่้า
เล่ือมใสและควรไดรั้บการยกยอ่ง และประการสุดทา้ยคือช่วยอธิบายเร่ืองราวการบ าเพญ็บารมีและ
วถีิชีวติของพระโพธิสัตวใ์ห้ชดัเจนยิ่งข้ึน ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจความคิด แนวทางการบ าเพญ็บารมีและ
เป้าหมายของการบ าเพญ็บารมี ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคส์ าคญัของการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 
35 เร่ือง 

ในการเพิ่มความใหม่อรรถกถาจารย์ใช้กลวิธีการเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผลของ              
การบ าเพญ็บารมีมากท่ีสุด  ทั้งน้ีเพราะตอ้งการจะแสดงใหผู้อ่้านไดเ้ห็นวถีิชีวติของพระโพธิสัตวท่ี์มี
ความคิดมุ่งมัน่ปฏิบติัธรรม บ าเพ็ญบารมีทุกอย่างเพื่อมุ่งหวงับรรลุพระสัพพญัญุตญาณ และยงั
แสดงให้เห็นลกัษณะส าคญัของผูจ้ะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณเป็นพระพุทธเจา้ได้นั้นจะตอ้งตั้ง
ความปรารถนาทั้งกาย วาจา และใจวา่จะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณมานบัชาติไม่ถว้น การกล่าวถึง
เร่ืองน้ีซ ้ าๆ ช่วยส่งผลให้ผูอ่้านยอมรับ ตลอดจนเล่ือมใสและศรัทธาพระพุทธเจา้มากยิ่งข้ึนเพราะ
พระองคส์ามารถบ าเพ็ญบารมีนอ้ยใหญ่หลายพระชาติอยา่งไม่ยอ่ทอ้จนบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ 
ส่วนการขยายความทั้ง 4 ประเด็นพบว่า อรรถกถาจารย์ใช้การขยายความเก่ียวกบับุคคล และ              
การขยายความเก่ียวกบัเหตุผลมากท่ีสุด เพื่อให้รายละเอียดเก่ียวกบัพระโพธิสัตวช์ดัเจนยิ่งข้ึนและ
ช่วยให้เร่ืองด าเนินไปอย่างสมเหตุสมผล นอกจากน้ีการขยายความดงักล่าวยงัช่วยส่งเสริมและ            
เนน้ย  ้าคุณสมบติัของพระโพธิสัตวว์า่เป็นผูมี้บุญบารมีและน่าเล่ือมใสอีกดว้ย  

  
2. การเปลีย่น   
 การเปล่ียน คือ การใช้ค  าหรือขอ้ความใหม่เพื่อส่ือความหมายให้ต่างกบัความหมายเดิม 
สามารถแบ่งตามลกัษณะของเน้ือเร่ืองไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การเปล่ียนความและการเปล่ียน
รายละเอียด  
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 2.1 การเปลี่ยนความ คือการใช้ความใหม่เพื่อส่ือความหมายต่างไปจากเดิม เพื่อแสดง
ลกัษณะหรือคุณสมบติัของตวัละคร สถานท่ี รวมถึงเน้ือเร่ืองให้ตรงตามวตัถุประสงคข์องอรรถกถา
จารย ์พบ 1 ประเภท คือ การเปล่ียนความเพื่อแสดงเหตุการณ์การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวเ์พื่อ
เนน้ย  ้าคุณสมบติัของพระโพธิสัตว ์พบ 2 เร่ือง ไดแ้ก่  อรรถกถาสีลวนาคจริยา และอรรถกถามหา
โลมหงัสจริยา ดงัน้ี  

ในอรรถกถาสีลวนาคจริยาตอนพระโพธิสัตวถู์กพรานป่าท่ีพระองคเ์คยช่วยเหลือไวท้  าร้าย 
อรรถกถาจารยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงเหตุการณ์น้ีจากเดิมในอรรถกถาสีลวนาคชาดกกล่าววา่พระโพธิสัตว์
ถูกพรานป่าท าร้ายร่างกายโดยการถูกเล่ือยงาไปขาย แต่ในอรรถกถาสีลวนาคจริยา พระโพธิสัตวถู์ก
พรานป่าท าร้ายโดยการพาพระราชาและควาญชา้งมาจบัพระองคไ์ปเล้ียงไวใ้นพระราชวงั 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบอรรถกถาสีลวนาคชาดกกบัอรรถกถาสีลวนาคจริยา ตอนพรานป่าท าร้าย

พระโพธิสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นป่าใหญ่ 
  

อรรถกถาสีลวนาคชาดก อรรถกถาสีลวนาคจริยา 
     คร้ังนั้น บุรุษนั้นไปถึงพระนครพาราณสีแลว้ 
ก็ไปถึงถนนช่างสลักงา เห็นพวกช่างสลักงา
ก าลังท าเคร่ืองงาหลายชนิด จึงถามว่า ท่านผู ้
เจ ริญทั้ งหลายถ้าได้งาช้าง ท่ีย ัง เ ป็นๆ ท่าน
ทั้งหลายจะซ้ือหรือไม่? พวกช่างสลกังาตอบวา่ 
ท่านผูเ้จริญ ท่านพูดอะไร ธรรมดางาช้างเป็น          
มีค่ามากกวา่งาชา้งท่ีตายแลว้หลายเท่า. เขากล่าว
วา่ถา้เช่นนั้น ขา้พเจา้จกัน างาชา้งเป็นมาให้พวก
ท่าน แลว้จดัเสบียงคือเล่ือยคร้ังนั้น บุรุษนั้นไป
ถึงพระนครพาราณสีแลว้ ก็ไปถึงถนนช่างสลกั
งา เห็นพวกช่างสลกังาก าลงัท าเคร่ืองงาหลาย
ชนิด จึงถามว่า ท่านผูเ้จริญทั้งหลายไปสู่ท่ีอยู่
ของพระโพธิสัตว.์ พระโพธิสัตวเ์ห็นเขามาจึง
ถามว่า ท่านมาเพื่อประสงค์อะไร? เขาตอบว่า 
ดูก่อนท่านผูเ้ป็นจ่าโขลง ขา้พเจา้เป็นคนยากจน
ก าพร้า ไม่อาจด ารงชีวิตอยู่ได ้มาขอตดังาท่าน 
ถา้ท่านจกัใหก้็จะถืองานั้นไปขายเล้ียงชีวติ ดว้ย                 

        พระราชาไดใ้ห้พรานป่าเป็นผูน้ าทางไปป่า 
ทรงส่งควาญช้างไปกบับริวารด้วยมีพระด ารัส
วา่ “ท่านจงน าคชสารท่ีพรานป่าบอกมาให้ได.้” 
ควาญช้างนั้ นได้ไปกับพรานป่า  เ ห็นพระ
โพธิสัตวเ์ขา้ไปยงัสระบวัหาอาหาร ดงัพระผูมี้
พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่  

  แม้พระราชาทรงได้ยินค าของ
พรานป่าน้ันแล้วก็ทรงดีพระทัย ทรง
ส่งควาญช้างซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้ฉลาด
ศึกษาดีแล้ว. 

  ควาญช้างน้ันไป ได้พบช้าง
ก าลงัถอนเหง้าบัวอยู่ ในสระบัวหลวง
เพือ่เอาไปเลีย้งมารดา. 

   ควาญช้าง รู้ คุณศีลของเรา
พิจารณาดูลักษณะแล้ว กล่าวว่า มาน่ี
แน่ะลูก แล้วจับทีง่วงของเรา.  
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ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบอรรถกถาสีลวนาคชาดกกบัอรรถกถาสีลวนาคจริยา ตอนพรานป่าท าร้าย
พระโพธิสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นป่าใหญ่ (ต่อ) 

  
อรรถกถาสีลวนาคชาดก อรรถกถาสีลวนาคจริยา 

ทุนทรัพย์นั้ น. พระโพธิสัตว์กล่าวว่า เอาเถิด
พ่อคุณ เราจกัให้งาท่าน ถา้มีเล่ือยส าหรับตดังา.
เขากล่าวว่า ท่านผูเ้ป็นจ่าโขลง ข้าพเจ้าถือเอา
เล่ือยเตรียมมาแล้ว.  พระโพธิสัตว์กล่าวว่า                  
ถา้เช่นนั้น ท่านจงเอาเล่ือยตดังาเถิด แลว้คุกเทา้
หมอบลงเหมือนโคหมอบ เขาก็ตดัปลายงาทั้งคู่
ของพระโพธิสัตว ์
       พระโพธิสัตวจ์บังาเหล่านั้นด้วยงวง พลาง
ตั้งปณิธานเพื่อพระสัพพญัญุตญาณว่า ดูก่อน
บุรุษผูเ้จริญ ใช่ว่าเราจะให้งาคู่น้ีด้วยคิดว่า งา
เหล่าน้ีไม่เป็นท่ีรักไม่เป็นท่ีชอบใจของเราดงัน้ีก็
หามิได้ แต่ว่าพระสัพพญัญุตญาณอนัสามารถ
จะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงเป็นท่ีรักของเรายิ่งกว่างา
เหล่าน้ีตั้งร้อยเท่า พนัเท่า แสนเท่า การให้งาน้ี
เป็นทานของเรานั้น จงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
การตรัสรู้พระสัพพญัญุตญาณเถิด แล้วสละงา
ทั้งคู่ใหไ้ป. 
      เขาถืองานั้นไปขาย คร้ันส้ินทุนทรัพยน์ั้นก็
ไปสู่ส านกัพระโพธิสัตวอี์ก กล่าววา่ ดูก่อนท่าน
ผูเ้ป็นจ่าโขลง ทุนทรัพยท่ี์ได้เพราะขายงาของ
ท่าน เพียงพอแค่ช าระหน้ีของข้าพเจ้าเท่านั้ น
โปรดให้งาส่วนท่ีเหลือแก่ข้าพเจ้าเถิด. พระ
โพธิสัตวก์็รับค าแลว้ยอมให้เขาตดั ยกงาส่วนท่ี 
เหลือให้โดยนยัเดียวกบัคร้ังก่อน. ถึงเขาจะขาย
งาเหล่านั้นแลว้ก็ยงัยอ้นมาอีก กล่าวขอวา่ 

      ในบรรดาค าเหล่านั้น ค าว่า เป็นอาจารย์ผู้
ฉลาด  (เฉกาจริย ) ไดแ้ก่  ควาญชา้งผูฉ้ลาดในวิธี
จบัช้างเป็นตน้. ค าวา่ ศึกษาดีแล้ว (สุสิกฺขิต ) คือ
ศึกษาดีแลว้ดว้ยส าเร็จวิชาฝึกชา้ง. ค าวา่ รู้ศีลคุณ
ของเรา (วิญฺญาย เม สีลคุณ ) คือ ควาญชา้งรู้คุณ
ศีลของเราวา่ “ชา้งผูเ้จริญน้ีเป็นชา้งอาชาไนย ไม่
โง่ ไม่ดุ มีปกติไม่คลุกคลี.” รู้อย่างไร?   ค าว่า 
พิจารณาดูลักษณะแล้ว  (ลกฺขณ  อุปธารยิ) คือ 
ควาญช้างพิจารณาดูลกัษณะของเราโดยถ้วนถ่ี 
เพราะเป็นผูมี้ศิลปะในการดูชา้งซ่ึงศึกษามาเป็น
อย่างดี. ดว้ยเหตุนั้น ควาญชา้งจึงกล่าววา่ “มาน่ี
แน่ะลูก” แลว้จบัท่ีงวงของเรา. 
        พระโพธิสัตว์เห็นควาญช้างแล้วตั้ ง จิต
อธิษฐานว่า “ภยัของเราน้ีเกิดจากพรานป่าผูน้ี้ 
เรามีก าลังมากสามารถจะก าจัดแม้ช้างตั้ งพนั
เชือกได้. เราโกรธข้ึนมาพอท่ีจะยงัเหล่านักรบ
พร้อมดว้ยแควน้ให้พินาศลงไปได.้ แต่หากเรา
โกรธ ศีลของเราก็จะขาด เพราะฉะนั้น แมค้วาญ
ช้างจะเอาหอกท่ิมแทง เราก็จะไม่โกรธ” ดังน้ี
แล้วก็โน้มศีรษะลงยืนน่ิงอยู่. ดงัท่ีพระผูมี้พระ
ภาคเจา้ตรัสไวว้า่ 

        ในกาลน้ัน ก าลังของเราที่มีอยู่ใน
กายตามปกติอันใด วันนี้ก าลังของเรา
น้ันเสมอเหมือนกับก าลังของช้างพัน
เชือก  
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ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบอรรถกถาสีลวนาคชาดกกบัอรรถกถาสีลวนาคจริยา ตอนพรานป่าท าร้าย
พระโพธิสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นป่าใหญ่ (ต่อ) 

  
อรรถกถาสีลวนาคชาดก อรรถกถาสีลวนาคจริยา 

ดูก่อนท่านผูเ้ป็นจ่าโขลง ข้าพเจ้าไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ได้ โปรดให้โคนงาแก่ข้าพเจ้า
เถิด. พระโพธิสัตวรั์บค าแลว้ก็หมอบลงโดยนยั
ก่อน. คนใจบาปนั้ นก็ เหยียบงวงอันเปรียบ
เหมือนพวงเงินของมหาสัตว ์กา้วข้ึนสู่กระพอง
อนัเปรียบไดก้บัยอดเขาไกรลาส เอาส้นกระทืบ
พลายงาทั้งสองฉีกเน้ือตรงสนับงา ลงมาจาก
กระพองเอาเล่ือยตดัโคนงาแลว้ก็หลีกไป.  27 

       ถ้าเราโกรธควาญช้างผู้เข้ามาจับ
เรา เราพึงสามารถจะเหยียบย ่าเขา
เหล่าน้ันได้ แม้ตลอดราชสมบัติของ
มนุษย์. 
      แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่ไว้ในเสา
ตะลุง เรากค็ิดโกรธ เพื่อรักษาศีล เพื่อ
บ าเพ็ญศีลบารมีให้บริบูรณ์.  ถ้าเขา
พึงท าลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวาน
และหอกซัดเราก็จะไม่โกรธเขาเลย 
เพราะเรากลวัศีลของเราจะขาด. 28 

  
 จากตวัอยา่ง ในอรรถกถาสีลวนาคจริยามีการเปล่ียนแปลงวิธีการท่ีพระโพธิสัตวถู์กพราน
ป่าท าร้าย แต่เดิมในอรรถกถาสีลวนาคชาดกพระโพธิสัตวถู์กพรานป่าท าร้ายดว้ยการถูกตดังาไป
ขาย แต่ในอรรถกถาสีลวนาคจริยาพระโพธิสัตวถู์กพรานป่าท าร้ายโดยการน าพระราชาและควาญ
ช้างมาจับตวัพระองค์ไปขังไวใ้นพระราชวงั เหตุท่ีเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ในตอนน้ีเน่ืองจาก                    
อรรถกถาจารยต์อ้งการให้อรรถกถาสีลวนาคจริยาเป็นอรรถกถาท่ีวา่ดว้ยเร่ืองการบ าเพ็ญศีลบารมี
ของพระโพธิสัตวเ์ป็นหลกั แต่เน้ือเร่ืองเดิมท่ีปรากฏในอรรถกถาสีวนาคชาดกกลบัมีเน้ือเร่ืองท่ี
แสดงการบ าเพ็ญศีลบารมีไม่ชัดเจน กล่าวคือเน้ือเร่ืองเดิมในอรรถกถาสีวนาคชาดกเน้นเร่ือง                   
การบ าเพญ็ทานบารมีมากกวา่ศีลบารมีดงัปรากฏในเหตุการณ์พระโพธิสัตวท์รงสละงาของพระองค์
ให้พรานป่าน าไปขายไวย้งัชีพถึง 3 คร้ัง ด้วยเหตุน้ีอรรถกถาจารย์จึงได้เปล่ียนแปลงเหตุการณ์
ดงักล่าวมาเป็นเหตุการณ์พรานป่าไปบอกพระราชาและควาญช้างมาจบัพระโพธิสัตวแ์ทน ทั้งน้ี              
ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นการบ าเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิสัตว์ได้เด่นชัดยิ่งข้ึน ดังปรากฏในตอน
                                                           

27มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 
ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่2, 185-186. 

28มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  182-183. 
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พระองคท์รงทราบวา่พรานป่าท่ีพระองคท์รงเคยช่วยชีวติไวน้ าควาญชา้งมาจบัพระองค ์แต่พระองค์
ก็ไม่โกรธและไม่ท าร้ายพรานนั้น และยงัทรงยินยอมให้ควาญช้างจบัพระองค์ไปพระราชวงัแต่              
โดยดีเพราะพระองคก์ลวัศีลจะขาด ดงัขอ้ความท่ีวา่  “ ...  ถา้เขาพึงท าลายเราท่ีเสาตะลุงน้ีดว้ยขวาน
และหอกซดัเราก็จะไม่โกรธเขาเลย เพราะเรากลวัศีลของเราจะขาด.” จะเห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลง
เหตุการณ์ขา้งตน้ช่วยอธิบายเร่ืองราวการบ าเพญ็ศีลบารมีของพระโพธิสัตวช์ดัเจนยิง่ข้ึน ท าให้ผูอ่้าน
เขา้ใจความคิด และแนวทางการบ าเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิสัตวท่ี์ไม่โกรธและไม่ท าร้ายผูใ้ด                 
โดยเด็ดขาด 

 ในอรรถกถามหาโลมหงัสจริยาตอนพระโพธิสัตวบ์  าเพญ็อุเบกขาบารมี อรรถกถาจารยไ์ด้
เปล่ียนแปลงเหตุการณ์การบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ แต่เดิมในอรรถกถาโลมหังสชาดก
พระองคบ์  าเพญ็อุเบกขาบารมีโดยการวางเฉยต่อสภาพภูมิอากาศ แต่ในอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา                     
พระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็อุเบกขาบารมีโดยการวางเฉยต่อการถูกเยาะเยย้ และถูกรังแก 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบอรรถกถาโลมหงัสชาดกกบัอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา ตอนพระโพธิสัตว์

บ าเพญ็อุเบกขาบารมี 
 

อรรถกถาโลมหังสชาดก อรรถกถามหาโลมหัสจริยา 
...จึงบวชเป็นอาชีวก ไม่นุ่งผา้ คลุกเคลา้ดว้ยธุลี 
เงียบฉ่ีอยู่คนเดียว เห็นพวกมนุษย์แล้วต้องวิ่ง
หนี เหมือนมฤคมีมหาวิกติัเป็นโภชนะ บริโภค
โคมยัแห่งลูกโคเป็นตน้ เพื่อจะอยู่ดว้ยความไม่
ประมาท จึงอยู่ในไพรสณฑ์เปล่ียวต าบลหน่ึง
ในราวไพร เม่ืออยู่ในถ่ินนั้น เวลาหิมะตกตอน
กลางคืนออกจากไพรสณฑ ์อยูก่ลางแจง้ชุ่มโชก
ดว้ยน ้ าหิมะ เวลากลางวนัก็ท านองเดียวกนั ให้
ตนชุ่มโชกด้วยหยาดน ้ าท่ีไหลจากไพรสณฑ ์
เสวยทุกขแ์ต่ความหนาว ทั้งกลางวนักลางคืนอยู่
อย่างน้ี อน่ึง ในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อน ตอน
กลางวนัก็ถึงความรุ่มร้อนดว้ยแสงแดด ณ ท่ีโล่ง 
กลางคืนก็อย่างนั้นเหมือนกนั ถึงความรุ่มร้อน
อยู่ในไพรสณฑ์ท่ีปราศจากลม หยาดเหง่ือไหล
ออกจากสรีระคร้ังนั้น คาถาน้ีท่ีไม่เคยไดย้นิมา 

        พระมหาสัตวรั์งเกียจลาภและสักการะ ไม่
เขา้ไปบวชตรึกถึงตนวา่ เราเพียงพอเพื่อไม่เป็นผู ้
ผิดปกติในลาภและเส่ือมลาภเป็นต้น จึงคิดว่า 
“เราบ าเพญ็ปฏิปทามีความอดทนค าเยย้หยนัของ
ผูอ่ื้น เป็นตน้อยา่งวเิศษ จกัยงัอุเบกขาบารมีให้ถึง
ท่ีสุดได”้ จึงออกจากเรือนดว้ยผา้ผืนท่ีนุ่งอยู่นั่น
แหละ.   เป็นผู ้ประพฤติขัดเขลากิเลสอย่างยิ่ง 
หมดก าลงัก็ท  าเป็นมีก าลงั ไม่โง่ก็ท  าเป็นโง่ ถูก
คนอ่ืนเยาะเยย้ เยย้หยนัด้วยรูปร่างอนัไร้จิตใจ 
เท่ียวไปในหมู่บ้าน นิคมและราชธานีโดยอยู่
เพียงคืนเดียวเท่านั้น. ในท่ีใดไดรั้บการเยย้หยนั
มาก ก็อยูใ่นท่ีนั้นนาน.  เม่ือผา้ท่ีนุ่งเก่า แมผ้า้นั้น
จะ เก่ าจนเป็นผ้า ข้ี ร้ิวก็ไม่ รับผ้า ท่ี ใครๆ ให ้                
เท่ียวไปเพียงปกปิดอวยัวะยงัหิริใหก้ าเริบเท่านั้น. 
เม่ือกาลผา่นไปอยา่งน้ี เขาไดไ้ปถึงบา้นและนิคม 
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ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบอรรถกถาโลมหงัสชาดกกบัอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา ตอนพระโพธิสัตว์
บ าเพญ็อุเบกขาบารมี (ต่อ) 

 
อรรถกถาโลมหังสชาดก อรรถกถามหาโลมหัสจริยา 

ก่อนเลย ไดป้รากฏแจ่มแจง้ว่า “เราเร่าร้อนแล้ว 
หน า ว เ ห น็ บ แ ล้ ว อ ยู่ ผู ้ เ ดี ย ว ใ น ป่ า อัน น่ า
สะพรึงกลวั เป็นคนเปลือย ไม่ไดผ้ิงไฟ เป็นมุนี
ขวนขวายแลว้ในการแสวงบุญ” ดงัน้ี.  29 

แห่งหน่ึง. 
       ณ ท่ีนั้น เด็กชาวบา้นนิสัยนักเลงชอบตีรัน
ฟันแทง บางคนก็ เ ป็นบุตรหลานและทาส                   
เป็นตน้ ของพวกราชวลัลภ หยิ่ง ทะล่ึง ล่อกแล่ก
...จึงคิดว่า “บัดน้ี เราได้อุบายเคร่ืองบ าเพ็ญ
อุเบกขาบารมี แล้วจึงอยู่ ณ ท่ีนั้ น.”  พวกเด็ก
นกัเลงเห็นพระมหาบุรุษนั้น จึงเร่ิมท่ีจะท าความ
ไม่เหมาะสม. 
       พระมหาสัตวลุ์กข้ึนเดินไปท าคล้ายกบัทน
ไม่ได้ และท าคล้ายกลัวเด็กพวกนั้น. พวกเด็ก
เหล่านั้นก็ตามพระโพธิสัตวไ์ป. พระโพธิสัตว์
เม่ือถูกพวกเด็กตามไป จึงไปป่าช้าดว้ยเห็นว่าท่ี
ป่าชา้น้ีคงไม่มีใครขดัคอ เอาโครงกระดูกท าเป็น
หมอนหนุนแลว้นอน. พวกเด็กนกัเลงก็พากนัไป
ท่ีป่าช้านั้น ท าความไม่เหมาะสมหลายๆ อยา่งมี
การถ่มน ้ าลายเป็นตน้ แล้วก็กลับไป. พวกเด็ก
นกัเลงท าอย่างน้ีทุกๆ วนั.  พวกท่ีเป็นวิญญูชน
เห็นเด็กๆ ท าอย่างนั้ นก็ห้าม รู้ว่าท่ านผู ้น้ี มี
อานุภาพมาก มีตบะเป็นมหาโยคี จึงพากัน
กระท าสักการสัมมานะอยา่งมากมาย.  ฝ่ายพระ
มหาสัตวเ์ป็นเช่นเดียวคือเป็นกลางในทุกอยา่ง.30 

                                                           
29มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่2, 345-346. 
30มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก   

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  422-423. 
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จากตวัอยา่ง ในอรรถกถามหาโลมหงัสจริยามีการเปล่ียนแปลงวธีิการบ าเพญ็บารมีของพระ
โพธิสัตว ์แต่เดิมในอรรถกถาโลมหงัสชาดกพระองคบ์  าเพญ็อุเบกขาบารมีโดยการวางเฉยต่อสภาพ
ภูมิอากาศซ่ึงเป็นการใช้ความอดทนทางร่างกาย แต่ในอรรถกถามหาโลมหังสจริยาอรรถกถาจารย์
ไดเ้ปล่ียนแปลงเหตุการณ์การบ าเพญ็บารมีมาเป็นการวางเฉยต่อการถูกเด็กๆ เยาะเยย้และรังแก และ
การวางเฉยต่อลาภสักการะท่ีคนน ามาบูชา ซ่ึงทั้ง 2 เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ท่ีตอ้งใชค้วามอดทนทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ จะเห็นว่าเหตุการณ์ใหม่น้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีพึงกระท าไดย้ากยิ่งกว่าเหตุการณ์
เดิมซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณสมบติัของพระโพธิสัตวว์า่เป็นผูป้ระเสริฐมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัแสดงให้เห็น
ขั้นตอนและแนวทางการบ าเพญ็อุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตวไ์ดช้ดัเจนวา่พระองคท์รงปฏิบติัตน
วางเฉยต่อส่ิงเร้าต่างๆ ดงัท่ีพระองค์ถูกเด็กเยย้หยนั รังแกทุกวนัแต่ก็ทรงวางเฉย หรือเม่ือมีคนมา
สักการะบูชาพระองคก์็ยงัทรงวางเฉย 
  จะเห็นไดว้า่จุดประสงคห์ลกัท่ีท าให้อรรถกถาจารยเ์ปล่ียนแปลงความเพื่อแสดงเหตุการณ์
ในอรรถกถาจริยาปิฎกนั้นก็เพื่อจะไดแ้สดงการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวช์ดัเจนยิ่งข้ึน ท าให้
ผูอ่้านเกิดภาพ และเห็นแนวทางการปฏิบติัตนของพระโพธิสัตว ์ ทั้งยงัช่วยส่งเสริมคุณสมบติัของ
พระโพธิสัตว์ให้เหนือกว่าบุคคลธรรมดาและน่าเล่ือมใส ในการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่า ถึงแม ้              
อรรถกถาจารยเ์ปล่ียนแปลงเหตุการณ์ในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ก็ยงัคงรักษาเหตุการณ์ส าคญัของ
เร่ืองเดิมไว ้ดงัอรรถกถาสีลวนาคจริยาท่ีพระโพธิสัตวย์งัคงถูกพรานป่าท าร้ายเช่นเดียวกบัอรรถกถา
สีลวนาคชาดกแต่อาจมีวิธีการท่ีถูกท าร้ายแตกต่างกัน ส่วนอรรถกถามหาโลมหังสจริยาพระ
โพธิสัตว์ยงัออกบวชบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีเช่นเดียวกบัอรรถกถาโลมหังสชาดกแต่ต่างกันท่ีวิธี              
การบ าเพญ็บารมี ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหอ้รรถกถาจริยาปิฎกยงัคงมีเน้ือเร่ืองคลา้ยคลึงกบัอรรถกถาชาดก
แมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ในเร่ืองก็ตาม 
 

2.2 การเปลีย่นรายละเอยีด คือการใชค้  าหรือขอ้ความในรายละเอียดปลีกยอ่ยต่างไปจากเดิม 
เพื่อเน้นย  ้ารายละเอียดส าคญัและส่ือความหมายบางอยา่งให้ชดัเจนยิ่งข้ึน จากการศึกษาพบว่าใน
อรรถกถาจริยาปิฎกมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์ 3 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาจนัทกุมารจริยา 
อรรถกถาภิงสจริยา และอรรถกถาเอกราชจริยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  ในอรรถกถาจันทกุมารจริยา มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ์ตอนพระ
โพธิสัตวไ์ปเยี่ยมบิดาท่ีถูกเนรเทศไปเป็นจณัฑาลท่ีนอกเมือง แต่เดิมในอรรถกถาจนัทกุมารชาดก
กล่าววา่พระบิดาไหวพ้ระโพธิสัตว ์แต่ในอรรถกถาจนัทกุมารจริยาพระบิดาไม่ไดไ้หวพ้ระโพธิสัตว ์
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ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบอรรถกถาจนัทกุมารชาดกกบัอรรถกถาจนัทกุมารจริยา ตอนพระโพธิสัตว์
ออกไปเยีย่มพระบิดาท่ีถูกเนรเทศไปอยูน่อกเมือง 

  
อรรถกถาจันทกุมารชาดก อรรถกถาจันทกุมารจริยา 

       ล าดับนั้นแล พระโพธิสัตว์ทรงเร่ิมตั้งวตัร
ปฏิบติัต่อพระราชบิดา พระราชบิดาไม่ไดเ้สด็จ
เขา้สู่พระนคร. ในกาลเม่ือเสบียงอาหารส้ินไป 
พระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์แก่กิจ
ต่างๆ มีการเล่นสวนเป็นต้น .  ก็ เข้าไปเ ฝ้า                  
พระราชบิดานั้ น แต่ก็มิได้ถวายบังคม. ฝ่าย               
พระเจ้าเอกราชกระท าอัญชลีแล้วตรัสว่า ขอ
พระองค์จงทรงมีพระชนม์ยืนนานพระเจ้าข้า. 
เ ม่ือพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่า พระบิดาต้อง
ประสงค์ดว้ยส่ิงใด. พระเจา้เอกราชจึงทูลความ
ปรารถนาแลว้. พระโพธิสัตวก์็โปรดให้ถวายค่า
จบัจ่ายใชส้อยแก่พระราชบิดา. พระโพธิสัตวน์ั้น
ครองราชสมบติั โดยเท่ียงธรรมแลว้. ในกาลเป็น
ท่ีสุดแห่งอาย ุก็ไดเ้สด็จไปยงัเทวโลก.  31 

       ในกาลนั้นพระโพธิสัตวเ์ม่ือถูกมหาชนขบั
ไล่พระบิดาไปอยู่บ้านคนจัณฑาล ได้ทรง
ประทานเสบียงอนัควรให้ผา้นุ่งและผา้ห่ม. แม้
พระบิดานั้ นก็ไม่ได้ เข้าพระนคร เ ม่ือพระ
โ พ ธิ สั ต ว์ เ ส ด็ จ ไ ป น อ ก พ ร ะ น ค ร เ พื่ อ
ทอดพระเนตรพระอุทยาน. พระบิดาไม่ไหว ้ไม่
ท าอญัชลีกรรมดว้ยเห็นว่าเป็นบุตร แต่กล่าวว่า 
ขอให้ลูกจงมีอายุยืนนานเถิด.  แมพ้ระโพธิสัตว์
ในวนัท่ีเห็นพระบิดาก็ทรงกระท าสัมมานะเป็น
อย่างยิ่ง. พระโพธิสัตวท์รงครองราชสมบติัโดย
ธรรมอยา่งน้ี เม่ือสวรรคตก็เสด็จสู่เทวโลกพร้อม
ดว้ยบริษทั.32 

 
  จากตัวอย่าง อรรถกถาจันทกุมารชาดก ตอนพระโพธิสัตว์ออกไปเยี่ยมพระบิดาท่ีถูก
เนรเทศและถอดยศเป็นจณัฑาลท่ีนอกเมืองนั้น พระบิดาไหวแ้ละกล่าวค าอวยพรพระโพธิสัตว ์แต่
อรรถกถาจนัทกุมารจริยาไดเ้ปล่ียนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์ในตอนน้ีเป็นพระโพธิสัตวแ์สดง
ความเคารพพระบิดา พระบิดากล่าวค าอวยพรแต่ไม่ไดไ้หวพ้ระโพธิสัตว ์เหตุผลท่ีอรรถกถาจารย์
เปล่ียนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์เป็นพระโพธิสัตวแ์สดงความเคารพต่อพระบิดาและไม่ปรากฏ
เหตุการณ์ท่ีพ่อไหว้ลูกนั้นเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ให้ยงัคงความ                    

                                                           
31มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่4 ภาคที ่3, 203-204. 
32มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  95. 



 
65 

 

น่าเล่ือมใสและเป็นผูป้ระเสริฐ กล่าวคือในธรรมเนียมปฏิบติั ลูกท่ีดีก็ควรจะมีความกตญัญู เคารพ
และบูชาพอ่แม่ แมว้า่พอ่แม่จะอยูใ่นฐานะต ่ากวา่ตนก็ตาม  
  ในอรรถกถาภิงสจริยาไดเ้ปล่ียนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ์ตอนพระโพธิสัตวอ์อก
บวช แต่เดิมในอรรถกถาภิงสชาดกกล่าวว่าบิดามารดาตายแล้วจึงออกบวช แต่ในอรรถกถา              
ภิงสจริยาพระโพธิสัตวอ์อกบวชพร้อมบิดามารดา 
ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบอรรถกถาภิงสชาดกกบัอรรถกถาภิงสจริยา ตอนพระโพธิสัตวบ์วช 
  

อรรถกถาภิงสชาดก อรรถกถาภิงสจริยา 
      ...คร้ังนั้นมารดาบิดาปรารถนาจะผกูพนัท่าน
ไวด้ว้ยฆราวาส พูดกนัวา่ เราพึงสู่ขอทาริกาจาก
สกุลท่ีมีก าเนิดเสมอกับตนให้เจ้า เจ้าจงด ารง
ฆราวาสเถิด. ท่านบอกว่า คุณพ่อคุณแม่ครับ 
ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการครองเรือนเลย เพราะภพทั้ง 3 
ปรากฏแก่ขา้พเจา้วา่ มีภยัน่าสะพรึงกลวัเหมือน
ไฟติดอยู่ทั่วๆ ไป เป็นเคร่ืองจองจ าเหมือน
เรือนจ า เป็นของพึงเกลียดชงัอยา่งยิ่ง เหมือนกบั
แผ่นดินอนัเป็นท่ีเทโสโครก ขา้พเจา้ไม่เคยเห็น
เมถุนธรรมแม้แต่ความฝัน บุตรคนอ่ืนๆ ของ
ท่านมีอยู ่โปรดบอกให้เขาครองเรือนต่อไปเถิด. 
แม้จะถูกอ้อนวอนบ่อยๆ แม้จะถูกท่านบิดา
มารดา ส่งพวกสหายไปอ้อนวอนก็คงไม่
ปรารถนาเลย. 
      คร้ังนั้นพวกสหายพากนัถามท่านว่า เพื่อน
เอ๋ย ก็แกปรารถนาอะไรเล่า จึงไม่อยากจะ
บริโภคกามคุณเลย. ท่านบอกอธัยาศัยในการ
ออกจากกามแก่พวกนั้น มารดาบิดาฟังเร่ืองนั้น
แลว้ก็ขอร้องบุตรท่ีเหลือ. แมบุ้ตรเหล่านั้นต่างก็
ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร .  ก าญ จน เ ท วี ก็ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร
เหมือนกนั. อยูม่าไม่ชา้ มารดาบิดาก็พากนัถึงแก่
กรรม มหากาญจนบณัฑิต คร้ันกระท ากิจท่ี 

  ...ล าดับนั้ น มารดาบิดาประสงค์จะผูกพระ          
มหาสัตวใ์หอ้ยูค่รองเรือน จึงกล่าววา่ พ่อและแม่
จะน าทาริกาจากตระกลูท่ีมีชาติเสมอกบัตนมาให้
ลูก. พระมหาสัตวก์ล่าววา่ “แม่และพ่อจ๋า ลูกไม่
ต้องการอยู่ครองเรือน เพราะโลกสันนิวาส
ทั้งหมดมีภยัเฉพาะหนา้ส าหรับลูกดุจถูกไฟไหม ้
ผกูมดัดุจเรือนจ า ปรากฏเป็นของน่าเกลียดดุจท่ี
เทขยะ จิตของลูกมิได้ก าหนัดในกามทั้งหลาย. 
พ่อแม่ยงัมีลูกอ่ืนอยู่อีก ขอให้ลูกเหล่านั้ นอยู่
ครองเรือนเถิด.”  แมม้ารดาบิดาสหายทั้งหลาย
ขอร้องก็ไม่ปรารถนา. คร้ังนั้นพวกสหายถาม
พระโพธิสัตวว์่า “ดูก่อนสหาย ก็ท่านปรารถนา
อะไรเล่า จึงไม่อยากบริโภคกาม.” พระโพธิสัตว์
จึงบอกถึงอัธยาศัยในการออกบวชของตนแก่
สหายเหล่านั้น. ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว้
วา่  

    เ ร า เ ป็ นพี่ ใ ห ญ่ ข อ ง น้ อ ง ช า ย
เหล่าน้ันประกอบด้วยหิริและสุกก
ธรรม เราเห็นภพโดยความเป็นภัย จึง
ยนิดีอย่างยิง่ในเนกขัมมะ. 
      พวกสหายร่วมใจของเรา ที่มารดา
และบิดาส่งมาแล้ว เช้ือเชิญเราด้วยกาม 
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ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบอรรถกถาภิงสชาดกกบัอรรถกถาภิงสจริยา ตอนพระโพธิสัตวบ์วช (ต่อ) 
  

อรรถกถาภิงสชาดก อรรถกถาภิงสจริยา 
ตอ้งท าให้แก่มารดาบิดาแล้ว ก็ให้มหาทานแก่
คนก าพร้าและคนขดัสนดว้ยทรัพย ์80โกฎิ แลว้
ชวนน้องชาย 6 คนและน้องสาว ทาสชายคน
หน่ึง ทาสหญิงคนหน่ึง และสหายคนหน่ึง ออก
มหาภิ เนษกรมณ์ เข้า สู่ ป่ า หิมพานต์ .  ท่ าน
เหล่านั้นอาศยัสระปทุมในป่าหิมพานตน์ั้นสร้าง
อาศรม ณ ภูมิภาคอนัน่าร่ืนรมย ์แลว้พากนับวช
เล้ียงชีพดว้ยมูลผลาหารในป่า. 33  

ทั้ งหลายว่า เชิญท่านด ารงวงศ์สกุล
เถิด. 
    ค าใดที่สหายเหล่าน้ันกล่าวแล้วเป็น
เคร่ืองน าสุขมาให้ในธรรมของคฤหัสถ์
ค าน้ันเป็นเหมือนค าหยาบเสมอด้วย
ผาลอนัร้อน ได้มีแก่เรา     
       ในกาลน้ัน สหายเหล่าน้ันได้ถาม
เราผู้ห้ามอยู่ถึงความปรารถนาของเรา
ว่า ท่านปรารถนาอะไรเล่าเพื่อน ถ้า
ท่านไม่บริโภคกาม 
     เราผู้ใครประโยชน์แก่ตน ได้กล่าว
แก่สหายผู้แสวงหาประโยชน์เหล่าน้ัน
อย่างนี้ว่า เราไม่ปรารถนาความเป็น
คฤหัสถ์ เรายนิดีอย่างยิง่ในเนกขัมมะ. 
     สหายเหล่าน้ันฟังค าแล้วได้บอกแก่
มารดาและบิดาได้กล่าวอย่างนี้ว่า แม้
เราทั้งหมดกจ็ะบวช 

... 
     ก็และคร้ันสหายทั้งหลายกล่าวอย่างน้ีแล้ว 
มารดาบิดาจึงเรียกพระมหาสัตว์แจ้งความ
ประสงคแ์มข้องตนๆ แก่พระมหาสัตวแ์ลว้กล่าว
วา่ “ลูกรัก ถา้ลูกประสงคจ์ะบวชใหไ้ดลู้กจงสละ
ทรัพย ์80 โกฏิอนัเป็นของลูกตามสบายเถิด.” 

 

                                                           
33มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่6, 407-408. 
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ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบอรรถกถาภิงสชาดกกบัอรรถกถาภิงสจริยา ตอนพระโพธิสัตวบ์วช (ต่อ) 
  

อรรถกถาภิงสชาดก อรรถกถาภิงสจริยา 
      ล าดบันั้น พระมหาบุรุษบริจาคทรัพยน์ั้นแก่

คนยากจนและคนเดินทางเป็นตน้ แลว้ออกบวช
เขา้ไปยงัหิมวนัตประเทศ. 34 

 
  จากตวัอย่าง อรรถกถาภิงสชาดก ตอนพระโพธิสัตวอ์อกบวช พระองค์ออกบวชหลงัจาก
บิดามารดาถึงแก่กรรมแลว้ แต่ในอรรถกถาภิงสจริยาไดเ้ปล่ียนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์เป็นบิดา
มารดาเห็นชอบและออกบวชพร้อมกบัพระโพธิสัตว์ การเปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวช่วย
ส่งเสริมคุณสมบติัของพระโพธิสัตวใ์ห้เด่นชัดยิ่งข้ึนว่าพระองค์ทรงเป็นผูน่้าเล่ือมใส สามารถ
เทศนาธรรมและโนม้นา้วใจผูอ่ื้นให้คลอ้ยตามได ้ดงัท่ีพระองคเ์ทศนาธรรมสั่งสอนเพื่อน และบิดา
มารดาใหเ้ห็นโทษของการครองเรือน และยนิยอมออกบวชพร้อมกบัพระองค ์
 
 กลวิธีการเปล่ียนท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎกมี 2 ลกัษณะได้แก่ การเปล่ียนความและ                           
การเปล่ียนรายละเอียด โดยมีการเปล่ียนความเพื่อแสดงเหตุการณ์เพื่อจะเนน้ย  ้าคุณสมบติัและแสดง
การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์ห้ชดัเจนยิ่งข้ึน ท าให้ผูอ่้านสามารถจินตนาการภาพ เขา้ใจเร่ือง
และเห็นแนวทางการปฏิบติัของพระโพธิสัตว์ ส่วนการเปล่ียนรายละเอียดพบวา่ ในอรรถกถาจริยา
ปิฎกมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณสมบติัของพระโพธิสัตวใ์ห้
ยงัคงความน่าเล่ือมใสเหมาะแก่การเคารพนบัถือ  
 
3. การตัด 
 การตดั คืออรรถกถาจารยเ์ลือกไม่กล่าวถึงเน้ือเร่ืองบางประการท่ีปรากฏในอรรถกถาชาดก 
เพื่อเน้นขอ้ความท่ีเลือกไวแ้ละให้ความส าคญัมากกว่า อีกทั้งยงัท าให้การด าเนินเร่ืองกระชบัดว้ย 
วิธีการตดัความท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ การตดัความ และการตดั
รายละเอียด 
  

                                                           
34มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  317-321. 
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3.1 การตัดความ คือเลือกไม่กล่าวถึงเน้ือความบางตอนหรือตดัเหตุการณ์บางอย่าง               
ในเร่ืองออกไป เพราะเหตุการณ์ดงักล่าวอาจลดทอนความส าคญัของเหตุการณ์อ่ืนๆ หรือเหตุการณ์
ดงักล่าวไม่ใช่เหตุการณ์ส าคญัท่ีตอ้งกล่าวถึง หากกล่าวไปอาจท าให้เร่ืองเยิ่นเยอ้ และสร้างความ
สับสนได ้จากการศึกษาพบวา่อรรถกถาจารยใ์ชก้ลวิธีการตดัความ 5 ประเภท ไดแ้ก่ การตดัความท่ี
แสดงคุณสมบติัของบุคคล การตดัความท่ีแสดงเหตุผล การตดัความท่ีแสดงเหตุการณ์ การตดัความ
ท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึก และการตดัความท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี ดงัน้ี 
  3.1.1 การตัดความทีแ่สดงคุณสมบัติของบุคคล คือการตดัความท่ีแสดงคุณลกัษณะ
ของตวัละครออกไป เพราะอรรถกถาจารย์เห็นว่าเป็นส่วนท่ีไม่มีความส าคญัต่อเร่ือง ท าให้เร่ือง             
เยิ่นเยอ้ การตดัความท่ีแสดงคุณสมบติัของบุคคลท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎกส่วนใหญ่จะเป็น             
การตดัความท่ีแสดงคุณสมบติัของตวัละครรอง ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทและความส าคญัรองจาก
ตวัละครเอกของเร่ือง พบจ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริยา อรรถกถาเวสสันตร
จริยา อรรถกถารุรุมิคราชจริยา อรรถกถาภูริทตัตจริยา อรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริยา และ               
อรรถกถามหาสุตโสมจริยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  ในอรรถกถารุรุชาดก ตอนทา้วพรหมทตัรับปากพญารุรุว่าจะไวชี้วิตบุตรเศรษฐี
และให้สัจจะว่าจะไม่ท าร้ายสัตวท์ั้งหลายตลอดไปซ่ึงพระองค์ก็รักษาค าพูดท่ีให้ไวอ้ย่างเคร่งครัด 
แม้ว่าประชาชนจะมาร้องเรียนพระองค์ว่าฝูงเน้ือมากินข้าวกล้าท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนอย่างหนัก แต่ท้าวพรหมทตัก็ทรงน่ิงเฉยไม่ท าร้ายฝูงเน้ือนั้นดังท่ีให้สัจจะแก่พญารุรุ                   
วา่จะไม่ท าร้ายสัตวอี์กต่อไป แต่ในอรรถกถารุรุมิคราชจริยาไม่ปรากฏขอ้ความดงักล่าว  
ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบอรรถกถารุรุชาดกกบัอรรถกถารุรุมิคราชจริยา ตอนท่ีทา้วพรหมทตัให้พร

แก่พญารุรุวา่จะไม่ท าร้ายสัตวท์ั้งหลายตลอดไป 
 

อรรถกถารุรุชาดก อรรถกถารุรุมิคราชจริยา 
       ล าดับนั้น พระมหาสัตว์ด าริว่า ผูน้ี้จงอย่า
วอดวายเสียเพราะเราเลย จึงกล่าวคาถาท่ี 11 วา่ 

       ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่ง
ประชาชน  สัต บุ รุษทั้ งหลายไ ม่
สรรเสริญการฆ่าบัณฑิตและคนพาล
เลย คนผู้มีธรรมอันลามก จงกลับ
ไปสู่เรือน ของเขาตามปรารถนาเถิด  

   ล าดับนั้น พระมหาสัตว์ด าริว่า “บุรุษพาลน้ี
อย่าได้พินาศไปเพราะอาศยัเราเลย” จึงทูลว่า 
“ขา้แต่พระราชา ช่ือวา่การฆ่าคนพาลก็ดี บณัฑิต
ก็ดี วิญญูชนไม่สรรเสริญว่า เป็นความดี. ท่ีแท้
แล้ววิญญูชนติเตียนอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นขอ
พระองคอ์ยา่ฆ่าบุรุษพาลน้ีเลย ปล่อยเขาไปตาม
พอใจเถิด ขอพระองคอ์ยา่ทรงใหเ้ขาเส่ือมเสีย  
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ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบอรรถกถารุรุชาดกกบัอรรถกถารุรุมิคราชจริยา ตอนท่ีทา้วพรหมทตัให้พร
แก่พญารุรุวา่จะไม่ท าร้ายสัตวท์ั้งหลายตลอดไป (ต่อ) 

 
อรรถกถารุรุชาดก อรรถกถารุรุมิคราชจริยา 

          อน่ึง ขอได้โปรดพระราชทาน
ค่าจ้างตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขา
ด้วยเถิด อน่ึง ข้าพระองค์ขอท าความ
ปรารถนาของพระองค์...       

     ล าดบันั้น พระมหาสัตวเ์ม่ือจะลองหยัง่ทา้ว
เธอดูว่า ขา้แต่มหาราชเจา้ธรรมดามนุษย ์ปาก
พูดไปอย่างหน่ึง กระท าไปอย่างหน่ึง ไดก้ล่าว
คาถาสองคาถาวา่ 
              ข้าแต่พระราชา เ สียงของสุนัข

จิ้งจอกก็ดี ของนกก็ดี รู้ได้ง่าย เสียง
ของมนุษย์รู้ได้ยาก ยิ่งกว่าน้ัน อน่ึง 
ผู้ใดเมื่อก่อนเป็นคนใจดี คนทั้งหลาย
นับถือว่าเป็นญาติ เป็นมิตรเป็นสหาย 
ภายหลังผู้น้ันกลับกลายเป็นศัตรูไปก็
ได้ ใจของมนุษย์รู้ได้ยากอย่างนี ้

        พระราชาสดบัดงันั้นแลว้ ตรัสวา่ พญามฤค
อย่าได้ห ม่ินฉันอย่า ง น้ี  ฉัน น่ะแม้จะละทิ้ ง                   
ราชสมบัติ ก็จกัไม่ขอละทิ้งพรท่ีให้แก่เธอเลย 
เช่ือเถิดจงรับพรของฉันเถิด. พระมหาสัตว์เม่ือ
รับพรจาก ส านักของท้าวเธอ ขอรับพรคือ
อภยัทานแก่สรรพสัตวต์ั้งตน้แต่ตนเป็นตน้ไป 
                   

จงทรงพระราชทานส่ิงท่ีพระองคป์ฏิญาณไวแ้ก่
เขาวา่จกัพระราชทานเถิดพระเจา้ขา้”35  
 

 
ไม่ปรากฏ 

                                                           
35มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก   

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  290. 
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ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบอรรถกถารุรุชาดกกบัอรรถกถารุรุมิคราชจริยา ตอนท่ีทา้วพรหมทตัให้พร
แก่พญารุรุวา่จะไม่ท าร้ายสัตวท์ั้งหลายตลอดไป (ต่อ) 

 
อรรถกถารุรุชาดก อรรถกถารุรุมิคราชจริยา 

ฝ่ ายพระราชาก็ โปรดประทานพรแล้วพา                   
พระมหาสัตวสู่์พระนครตรัสสั่งให้ประดบันคร
และพระมหาสัตวเ์ชิญให้แสดงธรรมแก่พระเทว ี
...ฝูงเน้ือกินขา้วของหมู่คน ใครๆ ก็ไม่อาจห้าม
ได้. มหาชนพากนัไปสู่ทอ้งพระลานหลวงร้อง
ทุกขข้ึ์น... 
       พระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัส สอง
พระคาถาวา่ 

         ชนบทอย่าได้มี แม้แว่นแคว้นจะ
พินาศไปก็ตามทีเถิด เราให้อภัยแก่ฝูง
เนื้อและนกยูงแล้ว ไม่ขอประทุษร้าย
พญาเนื้อรุรุเป็นอันขาดชาวชนบทของ
เราจะไม่มีก็ตาม ชาวชนบทจะไม่พูด
กะเราก็ตาม เราได้ให้พรแก่พญาเนื้อไว้
แล้ว จะไม่พูดเทจ็เป็นอนัขาด36 

ไม่ปรากฏ 

 
  อรรถกถาจารย์ตดัข้อความ “ล าดับนั้น พระมหาสัตว์เม่ือจะลองหยัง่ท้าวเธอดู                     
วา่ ...” ซ่ึงเป็นขอ้ความส าคญัท่ีแสดงให้เห็นคุณสมบติัของพระเจา้พรหมทตัว่าเป็นกษตัริยผ์ูรั้กษา
สัจจะออกไปเพราะขอ้ความน้ีให้ความส าคญักบัพระเจา้พรหมทตัซ่ึงเป็นตวัละครรองมากเกินไป 
และขอ้ความดงักล่าวยงัไม่มีความส าคญัต่อการด าเนินเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นการบ าเพญ็บารมีและพระ
จริยาวตัรของพระโพธิสัตวอ์นัเป็นวตัถุประสงคห์ลกัในการเล่าเร่ืองอรรถกถาจริยาปิฎกอีกดว้ย จึง
ตดัเน้ือเร่ืองส่วนน้ีเพื่อไม่ใหเ้ร่ืองเยิน่เยอ้ 

                                                           

  36มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 
ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่6, 323-326. 
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   ในอรรถกถาสังขชาดก ตอนนางมณีเมขลาน าอาหารมาให้สังขพราหมณ์ท่ี                           
อดอาหารและลอยอยู่ในทะเลเป็นเวลา 7 วนั แต่สังขพราหมณ์ปฏิเสธท่ีจะรับอาหารและ                              
ความช่วยเหลือนั้น อุปัฏฐากเห็นสังขพราหมณ์พดูคนเดียวจึงคิดวา่สังขพราหมณ์เพอ้ สังขพราหมณ์
จึงเขา้ใจไดว้า่นางมณีเมขลาปรากฏกายให้พระองคเ์ห็นแต่เพียงผูเ้ดียวจึงไดอ้ธิบายให้อุปัฏฐากฟัง 
อุปัฏฐากจึงเตือนสติและแนะน าสังขพราหมณ์ใหถ้ามนางมณีเมขลาวา่เป็นนางฟ้าหรือมนุษยก่์อนจะ
ปฏิเสธความช่วยเหลือ ซ่ึงขอ้ความท่ีอุปัฏฐากเตือนสติน้ีไม่ปรากฏในอรรถกถาสังขพราหมณจริยา 
ดงัน้ี  
ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบอรรถกถาสังขชาดกกบัอรรถกถาสังพราหมณจริยา ตอนนางมณีเมขลาน า

อาหารมาใหส้ังขพราหมณ์  
 

อรรถกถาสังขชาดก อรรถกถาสังขพราหมณจริยา 
        คร้ังนั้ นนางเทพธิดาช่ือมณีเมขลา ท้าว
โลกบาลทั้ง 4 ตั้งไวใ้ห้พิทกัษรั์กษาสมุทร  ดว้ย
ค าสั่งว่าถ้าเรือมาแตกลง มนุษย์ท่ีถือไตรสรณ
คมน์ก็ ดี . . .ท่านพึงพิทักษ์ รักษาเขาไว้.  นาง
ประมาทด้วยความเป็นใหญ่ของตนเสีย 7 วนั 
พอ ถึ งว ัน ท่ี  7 น า งตรวจ ดูส มุทร  ได้ เ ห็ น                     
สังขพราหมณ์ประกอบดว้ยศีลและอาจาระ เกิด
สังเวชจิตคิดวา่ พราหมณ์น้ีตกทะเลมาได ้7 วนั
แลว้ ถา้พราหมณ์จกัตายลง เราคงไดรั้บค าครหา
เป็นอันมาก แล้วนางได้จัดถาดทองได้รับค า
ครหาเป็นอนัมาก แล้วนางได้จดัถาดทองใบ 1 
ให้เต็มไปด้วยทิพยโภชนะอันมีรสเลิศต่างๆ 
เหาะไป ณ ท่ีนั้ นโดยเ ร็ว  ยืนอยู่บนอากาศ
ตรงหนา้สังขพราหมณ์ กล่าววา่ ขา้แต่พราหมณ์ 
ท่านอดอาหารมา 7 วนัแลว้ จงบริโภคโภชนะน้ี
เถิด.สังขพราหมณ์แลดูนางเทพธิดาแลว้กล่าววา่ 
จงน าภตัของท่านหลีกไปเถิด เรารักษาอุโบสถ 

ในค ร้ังนั้ น  นาง เทพธิดามณี เมขลา ซ่ึงท้าว
โลกบาลทั้ง 4 ตั้งไวค้อบดูบุรุษคนดีเช่นน้ี เผลอ
ไป 7 วนั เก่ียวกบัหนา้ท่ีปกครองของตนในวนัท่ี 
7 ได้เห็นพระโพธิสัตวแ์ล้วสังเวชใจว่า “หาก
บุรุษน้ีตายในมหาสมุทรน้ี เราต้องได้รับความ              
ติเตียนมากมาย” จึงเอาอาหารทิพย์บรรจุลงใน
ภาชนะทองค ารีบมาแลว้กล่าววา่ “ท่านพราหมณ์ 
บริโภคอาหารทิพยน้ี์เถิด.” พระโพธิสัตว์มองดู
เทพธิดานั้นจึงปฏิเสธวา่ “เราไม่บริโภค เรารักษา
อุโบสถ” เม่ือจะถามเทพธิดานั้นจึงกล่าววา่ 

 ท่านจะเช้ือเชิญเราเป็นอย่างดี 
ท่านกล่าวกบัเราว่าเชิญบริโภคอาหาร 
นารีผู้มีอานุภาพมาก เราขอถามท่าน 
ท่านเป็นเทพธิดาหรือมนุษย์37 

 

                                                           

  
37มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  46. 
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 ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบอรรถกถาสังขชาดกกบัอรรถกถาสังพราหมณจริยา ตอนนางมณีเมขลาน า
อาหารมาใหส้ังขพราหมณ์  (ต่อ) 

 
อรรถกถาสังขชาดก อรรถกถาสังขพราหมณจริยา 

     ล าดบันั้น อุปัฏฐากอยู่ขา้งหลงัไม่เห็นเทวดา
ได้ฟังแต่เสียง จึงคิดว่า พราหมณ์น้ีเป็นสุขุมาล
ชาติโดยปกติมาถูกอดอาหารล าบากเขา้ 7 วนั
ชะรอยจะเพอ้เพราะกลวัตาย เราจะปลอบโยนเขา 
คิดดงัน้ีแลว้จึงกล่าวคาถาท่ี 1 วา่  

    ข้าแต่ท่านสังขพราหมณ์ ท่านก็เป็น
พ หู สู ต ไ ด้ ฟั ง ธ ร รม า แ ล้ ว  ทั้ ง ส มณ
พราหมณ์ทั้งหลาย ท่านกไ็ด้เห็นมา เหตุไร
ท่านจึงแสดงค าพร ่ าเพ้อในขณะอันไม่
สมควร คนอื่นนอกจากข้าพเจ้า ใครเล่าที่
จะมาเจรจากบัท่านได้? 

    สังขพราหมณ์ไดฟั้งค าของอุปัฏฐากแลว้ จึงคิด
วา่ ชรอยเทวดานั้นจะไม่ปรากฏแก่เขา จึงกล่าววา่ 
แน่ะสหาย เรามิได้กลวัมรณภยั ผูอ่ื้นท่ีมาเจรจา
กบัเรามีอยู.่..ล าดบันั้นอุปัฏฐากไดก้ล่าวคาถาท่ี 3 
แก่สังขพราหมณ์นั้นวา่  
             ข้าแต่ท่านสังขพราหมณ์วิสัยบุรุษ

ผู้ยังปรารถนาความสุข ได้พบเห็น
เทวดาเช่นนี้แล้วควรจะถามดูให้รู้แน่ 
ขอท่านจงลุ ก ขึ้นประนมมือถาม
เทวดาน้ันว่านางเป็นเทวดาหรือมนุษย์  

... 
พระโพธิสัตว์คิดว่าอุปัฏฐากพูดถูก เม่ือจะถาม
นางเทพธิดานั้นไดก้ล่าวคาถาท่ี 4 วา่ 
             

ไม่ปรากฏ 
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ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบอรรถกถาสังขชาดกกบัอรรถกถาสังพราหมณจริยา ตอนนางมณีเมขลาน า
อาหารมาใหส้ังขพราหมณ์  (ต่อ) 

 
อรรถกถาสังขชาดก อรรถกถาสังขพราหมณจริยา 

เพราะเหตุที่ท่านมาแลดูข้าพเจ้าด้วย
สาตาอันแสดงความรัก ร้องเชิญให้
ข้าพเจ้าบริโภคอากหาร ดูก่อนนางผู้มี
อานุภาพใหญ่ ข้าพเจ้าขอถามท่าน 
ท่านเทวดาหรือมนุษย์38 

ไม่ปรากฏ 

 
   ในอรรถกถาสังขพราหณจริยาได้ตัดข้อความท่ีแสดงให้เห็นคุณสมบัติของ
อุปัฏฐากท่ีมีความเฉลียวฉลาดและช่วยเตือนสติสังขพราหมณ์ให้ถามนางมณีเมขลาให้แน่ชดัก่อนท่ี
จะปฏิเสธความช่วยเหลือออกไป ความว่า “...ข้าแต่ท่านสังขพราหมณ์วิสัยบุรุษผูย้งัปรารถนา
ความสุข ไดพ้บเห็นเทวดาเช่นน้ีแลว้ควรจะถามดูให้รู้แน่ ขอท่านจงลุกข้ึนประนมมือถามเทวดานั้น
วา่ นางเป็นเทวดาหรือมนุษย.์..” เพราะขอ้ความน้ีลดทอนคุณสมบติัของพระโพธิสัตวผ์ูท่ี้มีปัญญา
และมีความรอบคอบ เน่ืองจากพระองค์ตอ้งให้อุปัฏฐากเป็นผูช้ี้แนะ จึงมีสติคิดไดแ้ละปฏิบติัตาม
ค าแนะน าของอุปัฏฐาก ดว้ยเหตุน้ีในอรรถกถาจริยาปิฎกอรรถกถาจารยจึ์งตดัขอ้ความน้ีออกไปและ
ใหส้ังขพราหมณ์เป็นผูคิ้ดและถามนางมณีเมขลาวา่เป็นมนุษยห์รือเทวดาดว้ยพระองคเ์อง 
  จากการศึกษากลวิธีการตัดความท่ีแสดงคุณลักษณะของบุคคลท่ีปรากฏใน                  

อรรถกถาจริยาปิฎกพบวา่ ส่วนใหญ่จะเป็นการตดัความท่ีแสดงคุณลกัษณะของตวัละครรอง ทั้งน้ี

เพราะอรรถกถาจารยเ์ห็นว่าขอ้ความดงักล่าวท าให้เร่ืองเยิ่นเยอ้ และไม่มีความส าคญัต่อการแสดง

เร่ืองการบ าเพ็ญบารมีและพระจริยาวตัรอนัดีงามของพระโพธิสัตว์ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์หลกัของ                                   

การเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก นอกจากน้ีบางขอ้ความท่ีแสดงคุณลกัษณะของตวัละครรองยงัมี

ส่วนลดทอนคุณสมบติัท่ีดีงามของพระโพธิสัตวอี์กดว้ย อรรถกถาจารย์จึงจ าเป็นตอ้งตดัความใน

ส่วนน้ีออกไปเพื่อให้เน้ือเร่ืองมีความกระชับ เขา้ใจง่ายและไม่ลดทอนคุณสมบติัท่ีดีงามของพระ

โพธิสัตว ์ 

                                                           

  
38มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่6, 323-326.เล่มท่ี 3 ภาคท่ี  5, 808. 



 
74 

 

  3.1.2 การตัดความทีแ่สดงเหตุผล คืออรรถกถาจารยเ์ลือกจะไม่กล่าวถึงสาเหตุของ
การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเร่ือง พบจ านวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาจมัเปยยจริยา อรรถกถากณัหที
ปายนจริยา อรรถกถาสังขปาลจริยา และอรรถกถาสุวณัณสามจริยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ในอรรถกถาจมัเปยยชาดก ตอนตน้เร่ืองมีการกล่าวถึงเหตุผลท่ีท าให้พระโพธิสัตว์
ถือก าเนิดเป็นพญานาค  แต่ในอรรถกถาจมัเปยยจริยาไม่ปรากฏ 
ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบอรรถกถาจมัเปยยชาดกกบัอรรถกถาจมัเปยยจริยา ตอนกล่าวถึงประวติั

ของจมัเปยยนาคราช  
 

อรรถกถาจัมเปยยชาดก อรรถกถาจัมเปยยจริยา 
      . . .กาลคร้ังนั้ น พระบรมโพธิสัตว์เ กิดใน
ตระกูลเข็ญใจไปท่ีฝ่ังน ้ าพร้อมด้วยราชบริษัท 
เห็นสมบติัของพระยานาคราชนั้นแล้วก็เกิดโลภ
เจตนา ปรารถนาจะได้สมบัตินั้ น จึงท าบุญให้
ทานรักษาศีล พอจมัเปยยนาคราชท ากาลกิริยาไป
ได ้7 วนัก็จุติไปบงัเกิดเหนือสิริไสยาสน์ ณ ห้อง
อนัมีสิริในปราสาทท่ีอยูข่องจมัเปยยนาคราชนั้น.  
สรีระร่างกายของพระบรมโพธิสัตว์ได้ปรากฏ
ใหญ่โต มีวรรณะขาวราวกะพวงดอกมะลิ
สด.  พระโพธิสัตวเ์ห็นดงันั้นก็เกิดวิปฏิสารคิดไป
ว่าอิสริยยศในฉกามาวจรสวรรค์ เป็นเสมือน
ขา้วเปลือกท่ีเขาโกยกองเก็บไวใ้นฉางไดมี้แก่เรา 
ด้วยผลแห่งกุศลท่ีเราท าไว้ เราสิกลับมาถือ
ปฏิสนธิในก าเนิดสัตวดิ์รัจฉานน้ีประโยชน์อะไร
ท่ี เราจะมี ชีวิตอยู่ดัง น้ีแล้ว เ กิดความคิดท่ีจะ
ตาย.   ล าดบันั้นนางนาคมาณวกิาช่ือวา่สุมนา เห็น
พระมหาสัตวน์ั้นแลว้ด าริวา่ ชะรอยจกัเป็นสัตวผ์ู ้
มีอานุภาพมากมาเกิดแน่ดงัน้ีแลว้จึงให้สัญญาแก่
นางนาคมาณวกิาทั้งหลาย นางนาคมาณวกิา 

ไม่ปรากฏ 
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 ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบอรรถกถาจมัเปยยชาดกกบัอรรถกถาจมัเปยยจริยา ตอนกล่าวถึงประวติั
ของจมัเปยยนาคราช (ต่อ) 

 
อรรถกถาจัมเปยยชาดก อรรถกถาจัมเปยยจริยา 

เหล่านั้นทั้งหมดต่างถือนานาดุริยสังคีต มากระท า
การบ าเรอขบักล่อมพระมหาสัตวน์าคพิภพท่ีสถิต
ของพระมหาสัตวน์ั้น ไดป้รากฏเสมือนพิภพแห่ง
ทา้วสักกเทวราชมรณจิต (คือจิตท่ีคิดอยากตาย) 
ของพระมหาสัตวก์็ดบัหายไป.  พระมหาสัตวเ์จา้
ละเสียซ่ึงสรีระของงู ทรงประดบัเคร่ืองสรรพา 
ลงัการประทบัเหนือพระแท่นบรรทม. นบัจ าเดิม
แต่นั้นมา พระอิสริยยศก็ปรากฏแก่พระมหาสัตว์
เจา้มากมาย. เม่ือพระมหาสัตว์เจ้าเสวยนาคราช
สมบัติอยู่ในนาคพิภพนั้ น ในเวลาต่อมาก็เกิด
วปิฏิสารคิดวา่ประโยชน์อะไรดว้ยก าเนิดดิรัจฉาน
น้ีแก่เรา เราจักอยู่รักษาอุโบสถกรรม พ้นจาก
อตัภาพน้ีไปสู่ดินแดนมนุษยจ์กัไดแ้ทงตลอดสัจ
ธรรม กระท าท่ีสุดแห่งทุกขด์งัน้ี...39 
 

     
 

ไม่ปรากฏ 
 

 
 
 

       
 มีเร่ืองยอ่วา่ พระโพธิสัตวใ์นกาลนั้นบงัเกิดใน
นาคพิ ภพ ช่ื อว่ า จัมป า  เ ป็ นน าคร าช ช่ื อ
ว่าจัม เปยยภะ  มีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมาก. 
นาคราชนั้นครอง นาคราชสมบติัอยู่ในนาค
พิภพนั้น เสวยอิสสริยสมบติัเช่นเดียวกบัโภค
สมบัติของเทวราช เพราะไม่ มีโอกาสได้
บ าเพ็ญบารมี จึงด าริว่า ประโยชน์อะไรด้วย
ก าเนิดเดียรัจฉานน้ี เราจกัเขา้อยูป่ระจ าอุโบสถ 
พน้จากน้ีแลว้จกับ าเพญ็บารมีใหดี้ทีเดียว. 

...40  
    
   ในอรรถกถาจมัเปยยชาดกมีการกล่าวถึงเหตุผลท่ีท าให้พระโพธิสัตวก์ลบัชาติ                     
มาเกิดเป็นพญานาคว่า ในพระชาติก่อนท่ีจะทรงถือก าเนิดเป็นพญานาคนั้นพระองค์ถือก าเนิดเป็น
ชายหนุ่มยากจน วนัหน่ึงพระองคเ์ห็นโภคทรัพยข์องพญานาคจมัเปยยนาคราชแลว้เกิดความโลภจึง

                                                           

  39มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 
ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่ 7, 196-198. 
  

40มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 202. 
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ตั้งใจปฏิบติัธรรมและท าบุญจนไดม้าเกิดเป็นจมัเปยยนาคราช แต่ในอรรถกถาจมัเปยยจริยาไดต้ดั
ความท่ีแสดงเหตุผลในส่วนน้ีออกไป เพราะขอ้ความดงักล่าวลดทอนคุณสมบติัท่ีดีงามของพระ
โพธิสัตวผ์ูป้รารถนาพระสัพพญัญุตญาณซ่ึงตอ้งละความอยากในทรัพยศ์ฤงคาร ถา้อรรถกถาจารย์
น าเสนอคุณสมบติัท่ีไม่ดีของพระโพธิสัตวใ์นอรรถกถาจริยาปิฎกก็อาจขดักบัวตัถุประสงคห์ลกัของ
การเล่าเร่ืองท่ีตอ้งการยกยอ่งและแสดงให้เห็นพระจริยาวตัรอนัดีงามของพระองค ์ดว้ยเหตุน้ีจึงตดั
ขอ้ความน้ีออกไป ซ่ึงการตดัความลกัษณะน้ียงัพบในอรรถกถาสังขปาลจริยาอีกด้วย กล่าวคือ                                                
อรรถกถาจารยไ์ดต้ดัความแสดงเหตุผลท่ีพระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญานาคสังขปาลเพราะความ
โลภออกไปดว้ยเช่นกนั 
   ในอรรถกถากณัหทีปายนชาดก มีการกล่าวถึงเหตุผลการท าทานของมญัฑพัยะ  
แต่ในอรรถกถากณัหทีปายนจริยาไม่ปรากฏเหตุผลดงักล่าว 
ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบอรรถกถากณัหทีปายนชาดกกบัอรรถกถากณัหทีปายนจริยา ตอนมญัฑพัยะ

ท าสัจกิริยา 
 

อรรถกถากัณหทปีายนชาดก อรรถกถากัณหทปีายนจริยา 
 ...ล าดบันั้น กณัหทีปายนดาบสจึงกล่าวกะบิดา
ของกุมารนั้นว่า ก าลงัของเรา เราท าได้เท่านั้น 
ท่านจงท าก าลงัของตนบา้งเถิด  เขากล่าวว่า เรา
จกัท าสัจกิริยาบา้ง แล้ววางมือลงท่ีหน้าอกบุตร 
จึงไดก้ล่าวคาถาท่ี 2 วา่ 

       เพราะเหตุที่เราเห็นแขกในเวลาที่
มาถึงบ้านเพื่อจะพักอยู่ บางคร้ังไม่
พอใจจะให้พักเลย แม้สมณพราหมณ์ผู้
เป็นพหูสูต ก็ไม่ทราบความไม่พอใจ
ของเรา แม้เราไม่ประสงค์จะให้ก็ให้ได้ 
ด้วยความสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี
แก่ยัญญทัตตกุมาร พิษจงคลายออก 
ยญัญทตัตกุมารจงรอดชีวติเถิด. 

... ดว้ยสัจกิริยาของพระมหาสัตว ์พิษไดต้กจาก
เบ้ืองบนถนัของกุมารแลว้ไหลไป. ดว้ยสัจกิริยา
ของบิดา พิษตกจากบนสะเอวของเด็ก. ดว้ยสัจ
กิริยาของมารดาพิษตกจากร่างกายท่ีเหลือของ
เด็กแล้วไหลไป. สมดังท่ีพระผูมี้พระภาคเจ้า
ตรัสไวว้า่  
      บางคร้ัง  เรา เ ห็นแขกมาเ รือนก็ไม่ยินดี               
จะให.้  อน่ึง สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นพหูสูตร ก็ไม่รู้
ความท่ีเราไม่รัก เราไม่ปรารถนาจะให้ ด้วย
ความสัตย์น้ี ขอความสวสัดีจงมีแก่เจ้า พิษจง
ระงบั                   
    ขอยญัญทตัตกุมารจงเป็นอยู.่ ดูก่อนพ่อยญัญ
ทตัตะ อสรพิษมีพิษร้ายออกจากปล่องไดเ้ห็นเจา้  
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ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบอรรถกถากณัหทีปายนชาดกกบัอรรถกถากณัหทีปายนจริยา ตอนมญัฑพัยะ
ท าสัจกิริยา (ต่อ) 

 
อรรถกถากัณหทปีายนชาดก อรรถกถากัณหทปีายนจริยา 

 บรรดาบทเหล่านั้น บทวา่ วาสกาเล คือในเวลาท่ี
แขกมาถึงบ้านเพื่อต้องการจะพกัอยู่. บทว่า น 
จาปิ  เม  อปฺ ปิยต  อ เวทุ  ความว่า  ก็แม้สมณ
พราหมณ์ท่ีเป็นพหูสูตก็ไม่ทราบเหตุ คืออาการ
อนัไม่เป็นท่ีพอใจน้ีของเราวา่ ผูน้ี้ไม่พอใจจะให ้
ผูน้ี้ไม่พอใจพวกเรา ดว้ยค าน้ีบิดาของกุมารยอ่ม
แสดงวา่ เราคงแลดูดว้ยสายตาอนัแสดงความรัก
อยู่. บทว่า เอเตน สจฺเจน อธิบายว่า ถา้เราแมใ้ห้
ทานก็ไม่เช่ือผลของทาน ให้ดว้ยความไม่พอใจ
ของตน และชนเหล่าอ่ืนก็ไม่ทราบเหตุ คืออาการ
อนัไม่เป็นท่ีพอใจของเราไซร้ ด้วยความสัตยน้ี์ 
ขอความสวสัดีจงมีแก่ยญัญทตัตกุมารเถิด. 
       เม่ือบิดาท าสัจกิริยาอย่างน้ีแล้ว พิษในกาย
ตอนเหนือสะเอวก็ตกเขา้แผน่ดิน กุมารลุกข้ึนนัง่
ไดแ้ต่ยงัยนืไม่ได ้

... 
     เม่ือจะย้อนถามนายมัณฑัพยะ จึงได้กล่าว
คาถาท่ี 6  วา่  

   ท่านเลี้ยงดูสมณพราหมณ์ และคน
เดินทาง ให้อิ่มหน าส าราญด้วยข้าวน ้า
และภิกษาหาร เรือนของท่านนี้บริบูรณ์
ด้วยข้าวและน ้าเป็นเหมือนบ่อน ้า เออ 
ก็ท่านเกลียดต่อถ้อยค าอะไร แม้ไม่
ประสงค์กใ็ห้ทานนีไ้ด้ 

 
      

วนัน้ีความพิเศษไรๆ ไม่มีแก่เรา เพราะความไม่
รักในอสรพิษนั้นและในบิดาของเจา้ ดว้ยความ
สัตย์น้ี ขอความสวสัดีจงมีแก่เจ้าพิษจงระงับ
ยญัญทตัตกุมารจงเป็นอยูเ่ถิด.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่ปรากฏ 



 
78 

 

ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบอรรถกถากณัหทีปายนชาดกกบัอรรถกถากณัหทีปายนจริยา ตอนมญัฑพัยะ
ท าสัจกิริยา (ต่อ) 

 
อรรถกถากัณหทปีายนชาดก อรรถกถากัณหทปีายนจริยา 

 บรรดาบทเหล่านั้น บทวา่ ภิกฺข   คือให้ภิกษาหาร
อย่างอุดมสมบูรณ์แก่สมณพราหมณ์ และคน
เดินทางทั้งหลายผูเ้ท่ียวไปอยู.่ บทวา่ โอปานภูต ว 
คือเหมือนบ่อน ้ าสาธารณะซ่ึงเขาขุดไวใ้นทาง
หลวง 4 แพร่ง. ล าดบันั้น นายมญัฑพัยะเม่ือจะ
บอกอธัยาศยัของตน จึงกล่าวคาถาท่ี 7 วา่ 

     บิดามารดาและปู่ย่าตายายของเรา 
เป็นคนมีศรัทธา เป็นทานบดี รู้หลัก
นักปราชญ์ เราอนุวัตรตามธรรมเนียม
ของตระกูลน้ัน ก าหนดใจไว้ว่า อย่าได้
เป็นคนตัดธรรมเนียมแห่งตระกูล
ภายหลัง เราเกลียดถ้อยค าเช่นนี้ แม้ไม่
ประสงค์กใ็ห้ทานนีไ้ด้. 

...          
      พระดาบสโพธิสัตวก์ล่าวกะนายมณัฑพัยะวา่ 
อาวุโส การท่ีท่านหาทรัพยไ์ดม้าโดยล าบากแลว้
บริจาคทานโดยไม่เช่ือกรรมและผลแห่งกรรม
นั้นเป็นการไม่สมควร แต่น้ีไปท่านจงเช่ือกรรม
และผลแห่งกรรมใหท้านเถิด...41 

ไม่ปรากฏ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
  พระโพธิสัตวเ์ม่ือเด็กหายจากโรคแล้ว จึงให้
บิดาของเด็กนั้นตั้งอยูใ่นความเช่ือกรรมและผล
ของกรรมว่า ช่ือว่าผูใ้ห้ทานควรเช่ือกรรมและ
ผลแห่งกรรมแล้ว พึงให้ดังน้ี ตนเองบรรเทา
ความไม่ยินดี แล้วยงัฌานและอภิญญา ให้เกิด
คร้ันส้ินอายกุ็ไปเกิดในพรหมโลก. 42   

    

                                                           
41มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่ 5, 840-846. 
  42มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 392. 
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 ในอรรถกถากัณหทีปายนชาดก หลังจากท่ีพระโพธิสัตว์ มัญฑัพยะและภรรยา
ของมญัฑพัยะท าสัจกิริยาเพื่อช่วยชีวิตยญัญทตัตกุมารท่ีถูกงูกดัแล้ว อรรถกถาจารยย์งัไดอ้ธิบาย
เหตุผลการท าทานของมญัฑพัยะดว้ยวา่ สาเหตุท่ีมณัฑพัยะให้ทานแก่ผูข้อทั้งหลายนั้นมิใช่เพราะ
ความศรัทธาหรืออยากท าทาน แต่ใหท้านเพราะปฏิบติัตามธรรมเนียมของตระกูลท่ีกระท าสืบต่อกนั
มาดงัขอ้ความ “... เราอนุวตัรตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น ก าหนดใจไวว้า่ อยา่ไดเ้ป็นคนตดัธรรม
เนียมแห่งตระกูลภายหลัง เราเกลียดถ้อยค าเช่นน้ี แม้ไม่ประสงค์ก็ให้ทานน้ีได้.”  แต่ใน                          
อรรถกถากณัหทีปายนจริยา ไม่ปรากฏเหตุผลดงักล่าว อาจเป็นเพราะอรรถกถาจารยเ์ห็นวา่ขอ้ความ
ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัตวัละครรองเป็นหลกั และไม่มีความส าคญัต่อการแสดงเร่ืองราวการบ าเพ็ญ
บารมีและพระจริยาวตัรอนัดีงามของพระโพธิสัตวซ่ึ์งเป็นวตัถุประสงค์หลกัของการเล่าเร่ืองใน
อรรถกถาจริยาปิฎก จึงตดัขอ้ความดงักล่าวออกไปเพื่อให้เน้ือเร่ืองมีความกระชบั การตดัความ
ลกัษณะน้ียงัปรากฏในอรรถกถาสุวณัณสามจริยาตอนท่ีบิดามารดาของพระสุวรรณสามตาบอด ใน
อรรถกถาสุวรรณสามชาดกไดอ้ธิบายเหตุผลว่าเป็นเพราะกรรมเก่าท่ีบิดามารดาของพระสุวรรณ
สามเคยท าร้ายคนจนตาบอด แต่ในอรรถกถาสุวณัณสามจริยาไม่ไดก้ล่าวถึงเหตุผลดงักล่าว ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะขอ้ความดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัตวัละครรองเป็นหลกั และไม่มีความส าคญัต่อการแสดง
เร่ืองราวการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว ์
   อาจสรุปได้ว่า กลวิธีการตดัความท่ีแสดงเหตุผลในอรรถกถาจริยาปิฎกจะเป็น                

การตัดความท่ีแสดงเหตุผลการกระท าของตัวละครรอง ท่ีไม่ มีความส าคัญต่อการแสดง                  

พระจริยาวตัรอนัดีงามของพระโพธิสัตว ์เพื่อใหเ้ร่ืองมีความกระชบั ไม่เยิ่นเยอ้ นอกจากน้ีอรรถกถา

จารยย์งัตดัความท่ีแสดงเหตุผลบางประการท่ีลดทอนคุณสมบติัท่ีดีงามของพระโพธิสัตว์ เช่นใน

อรรถกถาจมัเปยยนาคราชจริยา อรรถกถาจารยต์ดัความแสดงเหตุผลการถือก าเนิดเป็นพญาจมัเปยย

นาคราชท่ีแสดงให้เห็นความโลภของพระโพธิสัตวอ์อกไป เพราะขดักบัวตัถุประสงค์หลกัของ                           

การเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีตอ้งการยกย่องและแสดงให้เห็นพระจริยาวตัรอนัดีงามของ

พระองคเ์พื่อใหผู้อ่้านเกิดความศรัทธาและความเล่ือมใส  

3.1.3 การตัดความที่แสดงเหตุการณ์ การตดัความท่ีแสดงเหตุการณ์ออกไปเพราะ
เหตุการณ์ดงักล่าวไม่มีความส าคญัต่อเร่ือง หรือมีลกัษณะเหตุการณ์ท่ียาวมาก ท าให้เร่ืองเยิ่นเยอ้ 
และลดความส าคญัของเหตุการณ์บางเหตุการณ์ท่ีอรรถกถาจารยต์อ้งการจะเล่า พบจ านวน 4 เร่ือง 
ไดแ้ก่ อรรถกถามาตงัคจริยา อรรถกถาชยทิสจริยา อรรถกถาภูริทตัตจริยา และอรรถกถาโสณนนัท
ปัณฑิตจริยา   
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   ในอรรถกถามาตงัคชาดก มีการกล่าวถึงตอนมาตงัคบณัฑิตเดินทางไปท าลาย
มานะของพราหมณ์ 16,000 คน และถูกพราหมณ์เหล่านั้นวางอุบายลอบฆ่าจนถึงชีพิตกัษยั แต่ใน
อรรถกถามาตงัคจริยาไม่ปรากฏเหตุการณ์ดงักล่าว  
ตารางท่ี  21 เปรียบเทียบอรรถกถามาตังคชาดกกับอรรถกถามาตังคจริยา ตอนมาตงัคบณัฑิต

เดินทางไปท าลายมานะพราหมณ์ 16,000 คน  
 

อรรถกถามาตังคชาดก อรรถกถามาตังจริยา 
      ...พราหมณ์หม่ืนหกพนัเหล่านั้นไปอยู ่ณ ท่ี
แห่งใดหนอ? ทราบว่า ไปอยูใ่นส านกัของพระ
เจา้เมชฌราช คิดว่า เราจกัไปทรมานพราหมณ์
เห ล่ านั้ น  แล้ว เหาะไปด้วยฤท ธ์ิลง ท่ี ใกล ้                      
พระนคร ถือบาตรสัญจรไปเพื่อบิณฑบาตใน
เวตตวตีนคร. 
      พราหมณ์ทั้งหลายเห็นพระมหาสัตวแ์ลว้คิด
วา่ แมเ้ม่ือพระดาบสน้ีมาอยูใ่นท่ีน้ีเพียงวนัสอง
วนั ก็จกัท าให้เราทั้งหลายไม่มีท่ีพึ่ง จึงพากนัไป
ยงัราชส านกัโดยเร็ว กราบทูลพระราชาวา่ ขา้แต่
มหาราชเจา้ มีวิชาธรนกัเล่นกลตนหน่ึงเป็นโจร 
มาอาศยัอยูใ่นพระนครน้ี ขอพระองคโ์ปรดตรัส
สั่งให้จบัมนัเถิด.  พระราชก็ตรัสรับรองว่า ดีละ 
เราจะจดัการ. พระมหาสัตวไ์ดมิ้สสกภตัแลว้ จึง
น ามานัง่บนตัง่ พิงฝาแห่งหน่ึงฉนัอยู.่  ล าดบันั้น                       
ราชบุรุษท่ีพระราชาส่งมา ติดตามมา เอาดาบฟัน
คอพระมหาสัตวซ่ึ์งก าลงับริโภคอาหารอยู ่มิได้
ระมดัระวงัตวั ให้ถึงชีพิตกัษยั พระมหาสัตวน์ั้น
ท ากาลกิริยาแลว้ไปเกิดในพรหมโลก... 

ไม่ปรากฏ 
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ตารางท่ี  21 เปรียบเทียบอรรถกถามาตังคชาดกกับอรรถกถามาตังคจริยา ตอนมาตงัคบณัฑิต
เดินทางไปท าลายมานะพราหมณ์ 16,000 คน (ต่อ) 

 
อรรถกถามาตังคชาดก อรรถกถามาตังจริยา 

...แลว้ทรงประชุมชาดก มณัฑพัยกุมารในคร้ัง
นั้นได้มาเป็นพระเจา้อุเทนส่วนมาตงัคบณัฑิต
ไดม้าเป็น เราผูส้ัมมาสัมพุทธเจา้ น้ีแล. 43  

...มัณฑัพยในคร้ังนั้นได้เป็นพระเจ้าอุเทนใน
บัดน้ีมาตังคบัณฑิตในคร้ังนั้ นได้เ ป็นพระ
โลกนาถในบดัน้ี 

 
 
   ในอรรถกถามาตงัคชาดก หลังจากท่ีมาตงัคพราหมณ์ท าลายมานะของชาติมนั
พราหมณ์แลว้ มีการกล่าวถึงเหตุการณ์มาตงัคพราหมณ์เดินทางไปท าลายมานะพราหมณ์ 16,000 
คน และพราหมณ์เหล่าน้ีวางแผนลอบฆ่ามาตงัคพราหมณ์จนชีพิตกัษยั แต่ในอรรถกถามาตงัคจริยา
ไม่ปรากฏเหตุการณ์ดงักล่าว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะจุดประสงคข์องการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก
คืออรรถกถาจารยต์อ้งการยกยอ่งและน าเสนอคุณสมบติัท่ีดีงามของพระโพธิสัตว ์แสดงให้เห็นว่า
พระองคป์ระเสริฐกวา่คนธรรมดาทัว่ไป แต่เหตุการณ์น้ีลดทอนคุณสมบติัของพระโพธิสัตวท่ี์เป็นผู ้
มีปัญญาและมีความรอบ กล่าวคือพระองคป์ระมาทและไม่รอบคอบจึงถูกผูร้้ายรอบฆ่าจนชีพิตกัษยั    
    ในอรรถกถาภูริทตัตชาดก ไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์พญาครุฑจบันาคมากินเป็นอาหาร
ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้สถานท่ีจงกรมของพระฤๅษีถูกท าลายเสียหาย พญาครุฑจึงเดินทางมาขอขมา
และใหม้นตอ์าลยัพายน์แก่ฤๅษี แต่ในอรรถกถาภูริทตัตจริยาไม่ปรากฏเหตุการณ์ดงักล่าว 
ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบอรรถกถาภูริทตัตชาดกกบัอรรถกถาภูริทตัตจริยา ตอนพญาครุฑให้มนต์

อาลยัพายน์แก่ฤๅษี 
 

อรรถกถาภูริทตัตชาดก อรรถกถาภูริทตัตจริยา 
         ในกาลนั้น ยงัมีครุฑตนหน่ึงอยู่ท่ีตน้ง้ิวทาง
มหาสมุทรภาคใต ้กระพือลมปีกแหวกน ้าใน 

ไม่ปรากฏ 
 

 

                                                           
43มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่3 ภาคที ่ 5, 840-846. 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/s.php?B=32&A=1&Z=146
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ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบอรรถกถาภูริทตัตชาดกกบัอรรถกถาภูริทตัตจริยา ตอนพญาครุฑให้มนต์
อาลยัพายน์แก่ฤๅษี (ต่อ) 

 
อรรถกถาภูริทตัตชาดก อรรถกถาภูริทตัตจริยา 

มหาสมุทรลงไป จบัศีรษะนาคราชได้ตวัหน่ึง. 
แทจ้ริงในกาลนั้น ครุฑทั้งหลาย ยงัไม่รู้จกัวธีิจบั
นาค ค ร้ันภายหลัง จึง รู้จักวิ ธีจับนาคอย่าง
ในปัณฑรกชาดกแต่ครุฑตวันั้น เม่ือจบันาคทาง
ศีรษะ ยงัไม่ทนัน ้ าจะท่วมมาถึง ก็ห้ิวนาคข้ึนได ้
ปล่อยให้นาคห้อยหางลง พาบินไปเบ้ืองบนป่า
หิมพานต.์ ก็ในกาลนั้นมีพราหมณ์ชาวกาสิกรัฐ                
ผูห้น่ึง ออกบวชเป็นฤาษี สร้างบรรณศาลาอาศยั  
อยูใ่นหิมวนัตประเทศ. ท่ีสุดจงกรมของฤาษีนั้น
ตน้ไทรใหญ่อยู่ตน้หน่ึง. ฤาษีนั้นท าท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจ ในกลางวนัท่ีโคนตน้ไทรนั้น ครุฑห้ิว
นาคผา่นไปถึงตรงยอดไทร. นาคปล่อยหางห้อย
มีอยู่ก็เอาหางพนัคาคบ ตน้ไทรดว้ยหมายใจจะ
ใหพ้น้. ครุฑมิทนัรู้ก็รีบไปทางอากาศ เพราะมนั
มีก าลงัมาก. ตน้ไทรพร้อมทั้งรากติดหางนาคไป
ด้วย. เ ม่ือครุฑพานาคไปถึงต้นง้ิว ก็จิกด้วย
จะงอยปากฉีกทอ้งนาคกินมนัเหลวของนาค. ทิ้ง
ร่างลงไปในท้องมหาสมุทร ต้นไทรก็ตกลง
เสียงดงัสนัน่หวัน่ไหว. ครุฑสงสัยวา่ เสียงอะไร 
ก็มองไปดูเบ้ืองต ่า แลเห็นตน้ไทร. จึงคิดในใจ
ว่า ต้นไทรน้ีเราถอนมาแต่ไหน ก็นึกได้โดย  
ถ่องแท้ว่า  ต้นไทรนั้ นอยู่ท้ายท่ีจงกรมของ                 
พระดาบส. ตวัเราจะปรากฏวา่ ท าอกุศลหรือไม่
หนอ เราจักไปถามดาบสนั้นดูก็จะรู้ได้. ดังน้ี
แลว้ก็แปลงเพศ เป็นมาณพน้อยไปสู่ส านกัพระ
ดาบส. ขณะนั้นพระดาบสก าลงัท าท่ีนั้นให ้

ไม่ปรากฏ  
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ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบอรรถกถาภูริทตัตชาดกกบัอรรถกถาภูริทตัตจริยา ตอนพญาครุฑให้มนต์
อาลยัพายน์แก่ฤๅษี (ต่อ) 

 
อรรถกถาภูริทตัตชาดก อรรถกถาภูริทตัตจริยา 

สม ่าเสมอ. พระยาสุบรรณไหวพ้ระดาบสแลว้ก็
นัง่อยู่ ณ ท่ีสมควร ท าทีประหน่ึงว่า ไม่รู้แกล้ง
ถามว่า ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้จริญ ท่ีตรงน้ีเดิม
เป็นท่ีอยูข่องอะไร. ดาบสตอบวา่ ดูก่อนท่านผูมี้
อ า ยุ  สุบรรณตนหน่ึ งน านาคมา เพื่ อ เ ป็น
ภกัษาหาร. เม่ือนาคเอาหางพนัคาคบต้นไทร
ด้วยหมายจะให้พ้น สุบรรณนั้นมิทนัรู้บินไป
โดยเร็ว เพราะความท่ีตนมีก าลังมาก.เม่ือเป็น
เช่นน้ีต้นไม้ในท่ีน้ีก็ถูกถอนข้ึนทันที ท่ีตรงน้ี
แหละเป็นท่ีแห่งต้นไทรนั้นถอนข้ึน. สุบรรณ
ถามว่า ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้จริญ อกุศลกรรม
จะมีแก่สุบรรณหรือไม่. ดาบสตอบวา่ ถา้หากวา่ 
สุบรรณนั้นไม่รู้อกุศลกรรมก็ไม่มีเพราะไม่มี
เจตนา. สุบรรณถามว่า ก็อกุศลกรรมจะมีแก่
นาคนั้นหรือไม่เล่าเจา้ขา้. ดาบสตอบว่า นาคก็
มิได้จบัเหน่ียวไวเ้พื่อจะให้ตน้ไทรเสียหายจบั
เหน่ียวไว้เพื่ อจะให้พ้นภัย  เพราะ เหตุนั้ น
อ กุ ศ ล ก ร ร ม ก็ ไ ม่ มี แ ก่ น า ค แ ม้ นั้ น
เหมือนกนั.  สุบรรณได้ฟังค าของดาบสก็ยินดี
จึงกล่าวว่า ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้จริญ ขา้พเจา้น้ี
แหละ คือสุบรรณนั้น. ขา้พเจา้ยินดีด้วยพระผู ้
เป็นเจ้าแก้ปัญหา ข้าพเจ้ารู้มนต์ช่ือว่า อาลัม
พายน์ บทหน่ึงหาค่ามิได.้ขา้พเจา้จะถวายมนต์
นั้นแก่พระผูเ้ป็นเจา้ ใหเ้ป็นส่วนบูชาอาจารย.์  

ไม่ปรากฏ  
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ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบอรรถกถาภูริทตัตชาดกกบัอรรถกถาภูริทตัตจริยา ตอนพญาครุฑให้มนต์
อาลยัพายน์แก่ฤๅษี (ต่อ) 

 
อรรถกถาภูริทตัตชาดก อรรถกถาภูริทตัตจริยา 

พระผูเ้ป็นเจา้จงรับไวเ้ถิด. ดาบสกล่าววา่ พอละ 
เราไม่ตอ้งการดว้ยมนต ์ท่านจงไปเถิด. สุบรรณ
วิงวอนอยู่บ่อยๆ จนพระดาบสรับแลว้จึงถวาย
มนต.์ แลว้บอกยาแก่ดาบสแลว้ก็หลีกไป.               
     ในกาลนั้ น ยงัมีพราหมณ์คนหน่ึงในกรุง
พาราณสี กู้ยืมหน้ีสินไว้มากมาย ถูกเจ้าหน้ี
ทั้งหลายทวงถามก็คิดว่า เราจะอยู่ในเมืองน้ีไป
ท าไมอีก เขา้ไปตายเสียในป่ายงัประเสริฐกว่า. 
ดงัน้ีแล้วจึงออกจากบา้นเขา้ไปในป่า จึงบรรลุ
ถึงอาศรมแห่งพระฤาษี ปฏิบัติพระดาบสให้
ยินดีด้วยว ัตตสัมปทาคุณ. พระดาบสคิดว่า 
พราหมณ์ผูน้ี้เป็นผูมี้อุปการะแก่เรายิ่งนกั เราจกั
ให้ ทิพยมนต์  ซ่ึ ง สุบรรณราชให้ เราไว้แ ก่
พราหมณ์ผูน้ี้ ดงัน้ีแลว้ก็บอกพราหมณ์วา่ ดูก่อน
พราหมณ์ เรารู้มนต์ช่ือว่า อาลัมพายน์ จักให้
มนตน์ั้นแก่ท่าน ท่านจงเรียนมนตน์ั้นไว.้ ...44 

ไม่ปรากฏ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมยันั้น ดาบสองค์หน่ึงให้มนต์อาลัมพายน์ท่ี
ไดม้าจากพญาครุฑและโอสถอนัสมควรแก่มนต์
นั้น และมนตทิ์พยแ์ก่พราหมณ์คนหน่ึง ซ่ึงบ ารุง
ตน. 45 

 
  ในอรรถกถาภูริทตัตชาดกไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์พญาครุฑจบันาคมากินเป็นอาหาร
แต่นาคต่อสู้และใชห้างพนักบัตน้ไทรซ่ึงเป็นสถานท่ีจงกรมของฤๅษี ท าให้สถานท่ีจงกรมของฤๅษี
เสียหาย พญานาคจึงเดินทางมาขอขมาและให้มนตอ์าลยัพายน์แก่ฤๅษี แต่ในอรรถกถาภูริทตัตจริยา
ไม่ไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์ดงักล่าว อรรถกถาจารยบ์อกใหท้ราบเพียงวา่ฤๅษีไดม้นตอ์าลยัพายน์มาจาก
พญาครุฑเท่านั้น ดงัขอ้ความวา่ “สมยันั้น ดาบสองค์หน่ึงให้มนตอ์าลมัพายน์ท่ีไดม้าจากพญาครุฑ
                                                           

44มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 
ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่4 ภาคที ่ 3, 58-59. 
  45มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 193. 
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และโอสถอนัสมควรแก่มนต์นั้น และมนต์ทิพยแ์ก่พราหมณ์คนหน่ึง ซ่ึงบ ารุงตน.”  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเร่ืองเก่ียวกบัตวัละครรองซ่ึงไม่ค่อยมีบทบาทและความส าคญั จึงตดั
เหตุการณ์ในตอนน้ีออกเพื่อไม่ใหเ้ร่ืองเยิน่เยอ้    
   จะเห็นว่าอรรถกถาจารยต์ดัเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีเป็น
เหตุการณ์ขนาดยาวท่ีไม่ค่อยมีบทบาทความส าคญัต่อการแสดงพระจริยาวตัรอนัดีงามของพระ
โพธิสัตวเ์พื่อให้เร่ืองมีความกระชบั ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีตดัส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวั
ละครรองในเร่ือง นอกจากน้ียงัตดัเหตุการณ์ท่ีอาจลดทอนคุณสมบติัของพระโพธิสัตว์อีกด้วย                     
ดงัปรากฏในอรรถกถามาตงัคจริยาท่ีตดัเหตุการณ์พระโพธิสัตวป์ระมาทจนถูกผูร้้ายลอบฆ่าจน
ชีพิตกัษยั 

3.1.4 การตัดความทีแ่สดงอารมณ์ความรู้สึก การตดัความท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึก                
ท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎกส่วนมากจะเป็นการตดัความท่ีพรรณนาความเศร้าโศกท่ีมีขนาดยาวมาก 
พบจ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาจนัทกุมารจริยา  อรรถกถาเวสสันตรจริยา อรรถกถาโสณนนัท
ปัณฑิตจริยา อรรถกถาชยทิสจริยา และอรรถกถาภูริทตัตจริยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ในอรรถกถาเวสสันดรชาดก ตอนพระเจ้าสญชัยตัดสินพระทัยขับไล่พระ
เวสสันดรออกจากเมือง เม่ือพระนางผุสดีทราบข่าวทรงร้องไห้คร ่ าครวญออ้นวอนขอให้พระเจา้ 
สญชยัเปล่ียนพระทยั แต่ในอรรถกถาเวสสันตรจริยาไม่ปรากฏ 
 ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกบัอรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนพระนางผุสดี

ร้องไหค้ร ่ าครวญเสียใจท่ีพระเวสสันดรถูกขบัไล่ออกจากเมือง 
 

อรรถกถาเวสสันดรชาดก อรรถกถาเวสสันตรจริยา 
      พระนางผุสดีราชเทวีได้ทรงสดบัดงันั้นก็
ทรงครวญคร ่ าร าพนัวา่ 

      แต่กาลก่อนๆ เหล่าทหารถือธง และ
เหล่าทหารม้าเป็นอาทิ  ราวกะดอก
กรรณิการ์อันบานแล้ว และราวกะราว
ป่าดอกกรรณิการ์ ไปตามเสด็จพ่อ
เวสสันดร ผู้เสด็จไปไหนๆ. วันนี้ พ่อ
จะเสด็จไปแต่องค์เดียว. เหล่าราชบุรุษ
ผู้ห่มผ้ากมัพลเหลอืงมาแต่คันธารรัฐ มี
แสงสีดุจแมลงค่อมทองตามเสด็จไป 

ไม่ปรากฏ 
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ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกบัอรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนพระนางผุสดี
ร้องไหค้ร ่ าครวญเสียใจท่ีพระเวสสันดรถูกขบัไล่ออกจากเมือง (ต่อ) 

 
อรรถกถาเวสสันดรชาดก อรรถกถาเวสสันตรจริยา 

ไหนๆ. วันนี้ พ่อจะเสด็จไปแต่องค์เดียว. 
แต่ก่อนพ่อเคยเสด็จด้วยช้างที่ น่ัง พระ
วอหรือรถที่น่ัง. วันนี้พ่อจะต้องเสด็จไป
ด้วยพระบาทอย่างไรได้. 
         พ่อมีพระกายลูบไล้ด้วยแก่นจันทร์ 
อันเจ้าพนักงานปลุกให้ตื่นบรรทมด้วย
ฟ้อนร าขับร้อง จะต้องทรงหนังเสืออัน
หยาบขรุขระ และถือเสียมหาบคาน อัน
คอนเคร่ืองบริขารแห่งดาบสทุกอย่างไป
เองอย่างไรได้ไม่มีใครน าผ้ากาสาวะและ
หนังเสือไป. เมื่อพ่อเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ 
ใครจะช่วยแต่งองค์ด้วยผ้าเปลือกไม้ ก็
ไม่มี .  เพราะเหตุไร ขัตติยบรรพชิต
ทั้งหลายจะทรงผ้าเปลือกไม้ได้ อย่างไร
หนอ. 
          แม่มัทรีจักนุ่งห่มผ้าคากรองกะไร
ได้ แม่มัทรีเคยทรงภูษามาแต่แคว้นกาสี 
และโขมพัสตร์และโกทุมพรพัสตร์. 
บัดนี ้จะทรงผ้าคากรองจักท าอย่างไร. 
       แม่มัทรีเคยเสด็จไปไหนๆ ด้วยสิวิกา
กาญจน์ คานหามและรถทีน่ั่ง. วันนี้ แม่ผู้
มีวรกายหาทีต่ิมิได้ จะต้องด าเนินไปตาม
วถิีด้วยพระบาท แม่มัทรีผู้มีฝ่าพระหัตถ์ 

ไม่ปรากฏ 
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ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกบัอรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนพระนางผุสดี
ร้องไหค้ร ่ าครวญเสียใจท่ีพระเวสสันดรถูกขบัไล่ออกจากเมือง (ต่อ) 

 
อรรถกถาเวสสันดรชาดก อรรถกถาเวสสันตรจริยา 

และฝ่าพระบาทอ่อน มักมีพระหฤทัย
หวั่นขวัญอ่อน สถิตอยู่ในความสุข. 
เสด็จไปข้างไหนก็ต้องสวมฉลองพระ
บาททอง. วนันี ้แม่ผู้มีอวยัวะงาม จะต้อง
ด าเนินสู่วิถีด้วยพระบาทเปล่า แม่จะ
เสด็จไปไหนเคยมี สตรีนับด้วยพันนาง
น า เ ป็นแถวไปข้างหน้า .  วันนี้  แ ม่ ผู้
โฉมงามจะต้องเสด็จไปสู่ราวไพรแต่องค์
เดียว. แม่มัทรีได้ยินเสียงสุนัขป่า ก็จะ
สะดุ้งตกพระหฤทัยก่อนทันที หรือได้
ยนิเสียงนกเค้าอินทสโคตรผู้ร้องอยู่ ก็จะ
สะ ดุ้งกลัวอง ค์ ส่ัน ดุจแม่มด ส่ันอ ยู่ 
ฉะน้ัน. 
        วันนี้ แม่ผู้มีรูปงามเป็นผู้ขลาดไปสู่
แนวป่า ตัวแม่เองจักหมกไหม้ ด้วยความ
ทุกข์นาน เพราะอาศัยวังนี้เปล่าจากลูก
รัก ตัวแม่แลไม่เห็นลูกรัก จักผอมผิว
เหลือง จักแล่นไปในที่ น้ันๆ เหมือน            
นางนกมีลูกถูกเบียดเบียนเห็นแต่รังเปล่า 
ฉะน้ัน. ตัวแม่จักหมกไหม้ด้วยความ
ทุกข์นาน เพราะอาศัยวังนี้ว่างจากพระ
ลูกรัก ตัวแม่แลไม่เห็นลูกรัก กจั็กผอมผิว
เหลือง จักแล่นไปในที่น้ันๆ เปรียบดัง
นางนกเขามีลูกถูกเบียดเบียนแล้วเห็นแต่
รังเปล่า หรือเปรียบเหมือนนางนก 

ไม่ปรากฏ  
 

  



 
88 

 

ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกบัอรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนพระนางผุสดี
ร้องไหค้ร ่ าครวญเสียใจท่ีพระเวสสันดรถูกขบัไล่ออกจากเมือง (ต่อ) 

 
อรรถกถาเวสสันดรชาดก อรรถกถาเวสสันตรจริยา 

จากพรากตกในเปือกตมไม่มีน ้า ฉะน้ัน.  
          เมื่อหม่อมฉันพิลาปอยู่อย่างนี้ ถ้า
พระองค์ยังจะขับไล่ พระราชโอรสผู้ไม่
มีความผิดน้ันเสียจากแว่นแคว้น หม่อม
ฉันเห็นจะต้องสละชีวติเสียเป็นแน่.46  

ไม่ปรากฏ  
 

  

 
ในอรรถกถาเวสสันดรชาดก มีการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกเศร้าโศกของ                       

พระนางผุสดีในตอนท่ีทราบข่าววา่พระเจา้สญชยัตดัสินพระทยัขบัไล่พระเวสสันดรออกจากเมือง  
นางผสุดีจึงเดินทางไปเฝ้าพระเจา้สญชยัและร้องไห ้คร ่ าครวญ ออ้นวอนขอให้พระเจา้สญชยัเปล่ียน
พระทยั เพราะเป็นห่วงพระเวสสันดรและนางมทัรีท่ีเคยอยูสุ่ขสบายจะไดรั้บความล าบาก อยา่งไร              
ก็ตามในอรรถกถาเวสสันตรจริยาไม่ปรากฏขอ้ความดงักล่าว เพราะการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึก
ของนางผสุดีมีขนาดยาว ท าให้เร่ืองเยิ่นเยอ้และไม่มีผลต่อเหตุการณ์ส าคญัของเร่ือง อรรถกถาจารย์
จึงตดัขอ้ความดงักล่าวอออกไป 

ในอรรถกถาภูริทตัตชาดก ตอนพญานาคภูริทตัตถูกพราหมณ์เนสารทจบัตวัไป                        
พระมารดาและเหล่าพระสนมของพระองค์ต่างก็ร้องไห้คร ่ าครวญเพราะความเป็นห่วง แต่ใน                
อรรถกถาภูริทตัตจริยาไม่ปรากฏ 
ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบอรรถกถาภูริทตัตชาดกกบัอรรถกถาภูริทตัตจริยา ตอนพระมารดาและเหล่า

พระสนมร้องไหค้ร ่ าครวญ 
 

อรรถกถาภูริทตัตชาดก อรรถกถาภูริทตัตจริยา 
     ก็ในวนัท่ีอาลมัพายน์จบัพระมหาสัตวไ์ปนั้น 
พระมารดาของพระมหาสัตวไ์ดเ้ห็นใน  

       เม่ือพระโพธิสัตวต์กอยู่ในเง้ือมมือของคน
จบังู พระมารดาของพระโพธิสัตวท์รงฝันร้าย  

 

                                                           

  
46มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่4 ภาคที ่ 3, 634-636. 
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ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบอรรถกถาภูริทตัตชาดกกบัอรรถกถาภูริทตัตจริยา ตอนพระมารดาและเหล่า
พระสนมร้องไหค้ร ่ าครวญ (ต่อ) 

 
อรรถกถาภูริทตัตชาดก อรรถกถาภูริทตัตจริยา 

ระหวา่งทรงพระสุบินวา่ พระนางถูกชายคนหน่ึง
ตวัด า ตาแดง เอาดาบตดัแขนขวาของพระนาง
ขาดแล้วน าไปทั้ งๆ ท่ีมีเลือดไหลอยู่. คร้ันพระ
นางต่ืนข้ึน ก็สะดุ้งกลวัลุกข้ึนคล าแขนขวา ทรง
ทราบวา่เป็นความฝัน. ล าดบันั้น พระนางทรงด าริ
ว่าเราฝันเห็นร้ายแรงมาก บุตรของเราทั้ง 4 คน 
หรือทา้วธตรฐทั้งตวัเราเองคงจะเป็นอนัตราย. ก็
อีกอย่างหน่ึงพระนางทรงปรารภคิดถึงพระมหา
สัตวย์ิง่กวา่ผูอ่ื้น. เพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา่ นาค
นอกนั้นอยู่ในนาคพิภพของตน. ฝ่ายพระมหา
สัตวเ์พราะเป็นผูมี้ศีลเป็นอธัยาศยัไปยงัมนุษยโลก
กระท าอุโบสถกรรม. เพราะเหตุนั้นพระนางจึง
ทรงคิดถึงพระภูริทตัตยิ่งกวา่ใครๆ วา่หมองู หรือ
สุบรรณจะพึงจับเอาบุตรของเราไปเสียกระมัง
หนอ 

... 
        พระศาสดา เม่ือจะทรงประกาศความนั้นจึง
ตรัสวา่ 

         ภรรยาทั้งหลายของภูริทัต เห็น
พระมารดาของภูริทัตเสด็จมา ต่าง
ประคองแขนคร ่าครวญว่า ข้าแต่พระ
แม่เจ้า  หม่อมฉันทั้ งหลายไม่ทราบ
เกล้าล่วงมาเดือนหน่ึงแล้วว่า ภูริทตัผู้ 

ไม่ทรงเห็นโอรส  ณ  ท่ีนั้น ได้ถูกความโศก
ครอบง า.  47        

 
 
 
 

   ไม่ปรากฏ  
 
 

                                                           

  
47มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 197. 
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ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบอรรถกถาภูริทตัตชาดกกบัอรรถกถาภูริทตัตจริยา ตอนพระมารดาและเหล่า
พระสนมร้องไหค้ร ่ าครวญ (ต่อ) 

 
อรรถกถาภูริทตัตชาดก อรรถกถาภูริทตัตจริยา 

เรืองยศ โอรสของพระแม่เจ้า ส้ินชีพแล้ว
หรือว่ายงัด ารงชนม์อยู่.  

      บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปุตฺตนฺเตยฺเย ตัด
เป็น ปุตฺต  เต อยฺเย ข้าแต่พระแม่เจ้า โอรสของ
พระแม่เจ้า. คาถาคร ่ าครวญของหญิงเหล่านั้น
ดงัน้ี 
       พระมารดาของพระภูริทัตเสด็จพร้อมด้วย
หญิงสะใภท้รงพากนัคร ่ าครวญในระหว่างถนน 
ทรงพาหญิงเหล่านั้ นข้ึนสู่ปราสาทแห่งพระ
ภูริทัตนั้นตรวจดูท่ีนอนและท่ีนั่งของบุตรแล้ว
คร ่ าครวญจึงตรัสคาถาร าพนัวา่ 

     เราไม่เห็นภูริทัตจักตรอมตรมด้วย
ทุกข์ส้ินกาลนาน เหมือนนกพลัดพราก
จากลูกเห็นแต่รังเปล่า เราไม่เห็นภูริทัต 
จักตรอมตรมด้วยทุกข์ส้ินกาลนาน
เหมือนนางหงส์ขาว พลัดพรากจากลูก
อ่อน เราไม่เห็นภูริทัต จักตรอมตรม
ด้วยทุกข์ส้ินกาลนานเหมือนนางนก
จากพราก ในเปือกตมอันไม่มีน ้าเป็น
แน่. เราไม่เห็นภูริทตัจักตรอมตรมด้วย
ความโศกเศร้า เปรียบเหมือนเบ้าของ
ช่างทองเก รียมไหม้ ในภายใน  ไ ม่
ออกไปภายนอกฉะน้ัน. 48  

 ไม่ปรากฏ  
 
 

                                                           

  
48มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่4 ภาคที ่ 3, 71-75. 
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ในอรรถกถาภูริทตัตชาดก มีการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกเศร้าโศกของพระ
มารดา และเหล่านางสนมของพญานาคภูริทตัตะหลงัจากท่ีไม่เห็นพญานาคภูริทตัตะกลบัมายงันาค
พิภพเพราะคิดว่าพญานาคภูริทตัตะอาจได้รับอนัตราย แต่ในอรรถกถาภูริทตัตจริยาไม่ปรากฏ
ขอ้ความดงักล่าว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกของพระมารดา และเหล่านาง
สนมของพญานาคภูริทตัตะมีขนาดยาว เยิ่นเยอ้ และไม่มีความส าคญัต่อการแสดงการบ าเพญ็บารมี
ของพระโพธิสัตว ์ จึงตดัขอ้ความออกเพื่อใหเ้ร่ืองกระชบั 

 จะเห็นไดว้า่ ในอรรถกถาชาดกอรรถกถาจารยจ์ะพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกเศร้า
ของตวัละครอยา่งละเอียดเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ถึงอารมณ์ของตวัละครในเร่ืองไดช้ดัเจน แต่ในอรรถกถา
จริยาปิฎกไดต้ดัความท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกเหล่าน้ีออกไปเพื่อใหเ้ร่ืองมีความกระชบั  

 3.1.5 การตัดความที่เกี่ยวกับสถานที่ อรรถกถาจารยต์ดัความท่ีพรรณนาสถานท่ี 
เพื่อให้เร่ืองสั้นและกระชบั พบจ านวน 4 เร่ือง ได้แก่ อรรถกถาเนมิราชจริยา อรรถกถาเวสสันตร
จริยา อรรถกถาจมัเปยยจริยา และอรรถกถาสังขปาลจริยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 ในอรรถกถาเวสสันดรชาดก ตอนพรานเจตบุตรและอจัจุตดาบสบอกหนทางไป
อาศรมของพระเวสสันดรแก่ชูชก อรรถกถาจารยพ์รรณนาทางไปอาศรมของพระเวชสันดรอย่าง
ละเอียด แต่ในอรรถกถาเวสสันดรจริยาไม่ปรากฏ ดงัน้ี 
ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกบัอรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนพรานเจตบุตร

บอกทางไปอาศรมของพระเวสสันดรแก่ชูชก 
 
อรรถกถาเวสสันดรชาดก อรรถกถาเวสสันตรจริยา 

      พรานเจตบุตรให้พราหมณ์ชูชกบริโภค
แล้วให้กระบอกน ้ าผึ้ งและขาเน้ือย่างแก่ชูชก 
เพื่อเป็นเสบียงเดินทางอย่างน้ีแลว้ยืนท่ีหนทาง
ยกมือเบ้ืองขวาข้ึน. 
      เม่ือจะแจง้โอกาสเป็นท่ีประทบัอยูแ่ห่งพระ
เวสสันดรมหาสัตว ์จึงกล่าววา่  
       ก่อนมหาพราหมณ์ นั่นภูเขาคันธมาทน์
ล้วนแล้วไปด้วยศิลา ซ่ึงเป็นท่ีประทับแห่ง
พระราชาเวสสันดร พร้อมดว้ยพระมทัรีราชเทว ี
ทั้งพระชาลีและพระกณัหาชินา. ทรงเพศ                   

...เจตบุตรถามวา่ “จะไปไหนพราหมณ์”.  ชูชก
บ อ ก ว่ า  “ จ ะ ไ ป ห า พ ร ะ เ ว ส สั น ด ร
มหาราช.”   เจตบุตรคิดว่า “อีตาพราหมณ์น้ี
น่าจะไปทูลขอพระโอรสธิดาหรือพระเทวีของ
พระ เวสสันดร เ ป็นแ น่ ”  จึ งขู่ ต ะคอกว่ า 
“พราหมณ์ ท่านอยา่ไปท่ีนั้นนะ. หากไปเราจะ
ตดัหัวท่านเสียท่ีน่ีแหละ แล้วให้สุนัขของเรา
กิน.” ชูชกถูกขู่ก็กลวัตายจึงกล่าวเท็จวา่ “พระ
ชนกของพระเวสสันดรส่งเราเป็นทูตมาด้วย
หมายใจวา่จกัน าพระเวสสันดรกลบัพระนคร.”  
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ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกบัอรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนพรานเจตบุตร  
บอกทางไปอาศรมของพระเวสสันดรแก่ชูชก (ต่อ) 

 
อรรถกถาเวสสันดรชาดก อรรถกถาเวสสันตรจริยา 

บรรชิตอันประเสริฐ และทรงขอส าหรับสอย
ผลาผล ภาชนะส าหรับใช้ในการบูชาเพลิงกบัทั้ง
ชฎา ทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาทรง บรรทม
เหนือแผน่ดิน ทรงนมสัการเพลิง 
     ทิวไมเ้ขียวนั้นทรงผลต่างๆ และภูผาสูงยอด
เสียดเมฆเขียวชะอุ่ม. นัน่แลเป็นเหล่าอญัชนภูผา
เห็นปรากฏอยู่ นั่นเหล่าไม้ตะแบก ไม้หูกวาง     
ไม้ตะเคียน ไม้รัง ไม้สะคร้อและเถายางทราย 
อ่อนไหวไปตามลมดังมาณพด่ืมสุราคร้ังแรกก็
โซเซฉะนั้น. เหล่านกโพระดก นกดุเหวา่ส่งเสียง
ร้องบนก่ิงตน้ไม ้พึงฟังดุจสังคีตโผผินบินจากตน้
นั้นสู่ต้นน้ี. ก่ิงไม้และใบไม้ทั้ งหลายอนัลมให้
หว ั่นไหวแล้ว เ สี ยด สีกันดังจะชวนบุคคล                
ผูผ้า่นไปให้มายินดี และยงับุคคลผูอ้ยูใ่นท่ีนั้นให้
เพลิดเพลิน ซ่ึงเป็นท่ีประทับแห่งพระราชา
เวสสันดรพร้อมด้วยพระมัทรีราชเทวี ทั้ งพระ               
ชาลีและพระกัณหาชินาทรงเพศบรรพชิตอัน
ประเสริฐ และทรงขอส าหรับสอยผลาผล ภาชนะ
ส าหรับใช้ในการบูชาเพลิงกบัทั้งชฎาทรงหนัง
เสือเหลืองเป็นภูษาทรง บรรทมเหนือแผ่นดิน 
ทรงนมสัการเพลิง. 

... 
 

          เจตบุตรไดฟั้งดงันั้นก็ร่าเริงยินดี แสดง
ความเคารพนบัถือพราหมณ์ จึงบอกทางไป
เขาวงกตใหแ้ก่พราหมณ์. 49 
  

  ไม่ปรากฏ 
 

  

                                                           

  
49มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 145. 



 
93 

 

ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกบัอรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนพรานเจตบุตร
บอกทางไปอาศรมของพระเวสสันดรแก่ชูชก (ต่อ) 

 
อรรถกถาเวสสันดรชาดก อรรถกถาเวสสันตรจริยา 

     พรานเจตบุตร เม่ือจะพรรณนาถึงอาศรมบท
ให้ยิ่ง ข้ึนกว่าท่ีกล่าวมาแล้วนั้ น จึงกล่าวว่าท่ี
บริเวณอาศรมนั้น มีหมู่ไมม้ะม่วง มะขวิด ขนุน 
ไมรั้ง ไมห้วา้ สมอพิเภก สมอไทย มะขามป้อม 
ไมโ้พธ์ิ พุทรา มะพลบัทอง ไมไ้ทร ไมม้ะสัง ไม้
มะซางมีรสหวาน งามรุ่งเรือง และมะเด่ือผลสุก 
อยูใ่นท่ีต ่าทั้งกลว้ยงาชา้ง กลว้ยหอม ผลจนัทน์มี
รสหวานเหมือนน ้ าผึ้ง ในป่านั้นมีรวงผึ้งไม่มีตวั 
คนถือเอาบริโภคไดเ้อง. 
    อน่ึง ในบริเวณอาศรมนั้นมีดงมะม่วงตั้งอยู ่
บางตน้ก าลงัออกช่อ บางตน้มีผลเป็นหวัแมลงวนั 
บางตน้มีผลห่ามเป็นปากตะกร้อ บางตน้มีผลสุก 
ทั้ งสองอย่างนั้ นมีพรรณดังสีหลังกบ.  อน่ึง                   
ในบริเวณอาศรมนั้ น บุ รุษยืนอยู่ใต้ต้นก็ เก็บ
มะม่วงสุกกินได.้ ผลมะม่วงดิบและสุกทั้งหลาย 
มีสีสวยกล่ินหอมรสอร่อยท่ีสุด50  

  ไม่ปรากฏ  
 

  

  
ในอรรถกถาเวสสันดรชาดก ตอนพรานเจตบุตรบอกทางไปอาศรมพระเวสสันดร               

แก่ชูชก ไดพ้รรณนาทางไปอาศรมและบริเวณอาศรมของพระเวสสันดรอยา่งละเอียดวา่อาศรมของ
พระเวสสันดรอยูใ่นป่าท่ีร่มร่ืน อุดมสมบูรณ์  มีพืชพรรณและสัตวป่์าอยู่รายลอ้ม อยา่งไรก็ตามใน
อรรถกถาเวสสันตรจริยาไม่ปรากฏขอ้ความดงักล่าว อรรถกถาจารยอ์ธิบายเพียงวา่ พรานเจตบุตร
บอกทางแก่ชูชกแต่ไม่ไดพ้รรณนารายละเอียดทางไปอาศรมและบริเวณโดยรอบอาศรม ความว่า  
“...เจตบุตรไดฟั้งดงันั้นก็ร่าเริงยนิดี แสดงความเคารพนบัถือพราหมณ์ จึงบอกทางไปเขาวงกตให้แก่

                                                           

  
50มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่4 ภาคที ่ 3, 685-690. 
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พราหมณ์.” อรรถกถาจารยต์ดัขอ้ความดงักล่าวออกไปเพราะการพรรณนาทางไปอาศรมและบริเวณ
โดยรอบอาศรมของพระเวสสันดรมีเน้ือเร่ืองยาวมาก และไม่มีความส าคญัต่อการแสดงการบ าเพญ็
บารมีของพระโพธิสัตว์ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์หลกัของการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก จึงตดั
ขอ้ความน้ีออกเพื่อใหเ้ร่ืองกระชบั 
   ในอรรถกถาเนมิราชชาดก ตอนทา้วสักกะทูลเชิญพระเจา้เนมิราชมายงัสวรรค ์
ระหวา่งทางมาตลีเทพพาพระเจา้เนมิราชไปเยีย่มชมนรกและสวรรคช์ั้นต่างๆ พรรณนาให้ผูอ่้านเห็น
ภาพของนรกและสวรรคโ์ดยละเอียด แต่ในอรรถกถาเนมิราชจริยาไม่ปรากฏ  
ตารางท่ี  26 เปรียบเทียบอรรถกถาเนมิราชชาดกกบัอรรถกถาเนมิราชจริยา ตอนพระเจา้เนมิราช

เดินทางไปสวรรคเ์พื่อแสดงธรรมแก่เทวดา 
 

อรรถกถาเนมิราชชาดก อรรถกถาเนมิราชจริยา 
       วา่ดว้ยพระเจา้เนมิราชเสด็จไปทอดพระเนตร
นรก 
         ล าดบันั้น พระราชาด าริวา่ เราจกัไปเทวโลก
แน่ แต่จกัดูนรกก่อน จึงตรัสคาถาติดต่อกันไป
ว่า  เราจะดูนรกอนัเป็นท่ีอยู่ของเหล่าสัตว์ผูท้  า
บาป สถานท่ีอยู่ของเหล่าสัตวผ์ูมี้กรรมหยาบช้า 
และคติของเหล่าชนผูทุ้ศีลก่อน... 
       ล าดบันั้น มาตลีเทพสารถีไดแ้สดงแม่น ้ าช่ือ
เวตรณีแด่พระเจ้าเนมิราชก่อน. พระศาสดาเม่ือ
ทรงประกาศเน้ือความนั้น ตรัสวา่ 
       มาตลีเทพสารถีไดแ้สดงแม่น ้ าเวตรณี ซ่ึงขา้ม
ยากประกอบด้วยน ้ าแสบ เผ็ดร้อน เดือดพล่าน 
เปรียบดงัเปลวเพลิงแด่พระเจา้เนมิราช.  
     บรรดาบทเหล่านั้ น บทว่า เวตรณึ ความว่า 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มาตลีเทพสารถีได้ฟังพระ
ราชด ารัสแห่งพระเจา้เนมิราช. จึงขบัรถตรง 

...ท้าวสักกะตรัสรับว่า “ตกลง” แล้วตรัส
เรียกมาตลีเทพบุตรมารับสั่งว่า “ท่านจงไป
ทูลเชิญเนมิราชประทบัเวชยนัตปราสาทแลว้
น ามา.” มาตลีเทพบุตรรับเทวบญัชาแล้วน า
รถไปรับพระมหาสัตว์ พระมหาสัตว์ทรง
ซัก ไซ้ ไ ล่ เ ลี ย ง  จึ งทู ล ถึ ง ฐ านะของผู ้ มี
บาปกรรมและผูมี้บุญกรรมน าไปสู่เทวโลก
ตามล าดบั.51  
 

ไม่ปรากฏ 

 
                                                           

  51มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 86. 
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ตารางท่ี  26 เปรียบเทียบอรรถกถาเนมิราชชาดกกบัอรรถกถาเนมิราชจริยา ตอนพระเจา้เนมิราช
เดินทางไปสวรรคเ์พื่อแสดงธรรมแก่เทวดา (ต่อ) 

 
อรรถกถาเนมิราชชาดก อรรถกถาเนมิราชจริยา 

ไปนรก แสดงแม่น ้ าเวตรณีท่ีตั้ งข้ึนด้วยฤดูโดย
กรรมปัจจยัก่อน. นายนิรยบาลทั้งหลายในนรก
นั้นถือศสัตราวุธ มีดาบ มีด โตมร หอก และไม้
คอ้นเป็นตน้ อนัลุกโพลงประหารแทงโบยตีสัตว์
นรกทั้งหลาย สัตว์นรกเหล่านั้นทนต่อทุกข์นั้น
ไม่ไดก้็ตกลงในเวตรณีนที. 
     เวตรณีนทีนั้นดาดาษไปด้วยเครือเล้ือย อนัมี
หนามประมาณเท่าหอก มีเพลิงลุกโพลงขา้งบน. 
สัตวน์รกเหล่านั้นตอ้งอยู่ในเวตรณีนทีนั้นหลาย
พนัปี เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ในเพราะเถาวลัยมี์
หนามแหลมมีคมอนัคมกริบ มีเพลิงลุกโชติช่วง มี
หลาวเหล็กลุกโพลงประมาณเท่าล าตาล ตั้ งข้ึน
ภายใตเ้ถาวลัยเ์หล่านั้น. สัตวน์รกทั้งหลายยงักาล
ให้ล่วงไปนานมาก พลาดจากเถาวลัย์ตกลงท่ี
ปลายหลาว มีร่างกายถูกหลาวแทงไหม้อยู่ใน
หลาวนาน ดุจปลาท่ีเสียบไวใ้นไมแ้หลมย่างไฟ 
หลาวทั้งหลายลุกเป็นไฟ. สัตวน์รกทั้งหลายก็ลุก
เป็นไฟ ก็ภายใต้หลาวทั้ งหลาย มีใบบัวเหล็ก
แหลมคมดุจมีดโกนลุกเป็นไฟอยู่หลังน ้ า. สัตว์
นรกเหล่านั้นพลาดจากหลาวทั้งหลายตกลงในใบ
บวัเหล็กเสวยทุกขเวทนานาน. แต่นั้นสัตวน์รก
เหล่านั้นก็ตกในน ้ าแสบ แมน้ ้ าก็ลุกเป็นไฟ. แม้
สัตวน์รกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟ. แมค้วนัก็ตั้งข้ึน  

ไม่ปรากฏ 
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ตารางท่ี  26 เปรียบเทียบอรรถกถาเนมิราชชาดกกบัอรรถกถาเนมิราชจริยา ตอนพระเจา้เนมิราช
เดินทางไปสวรรคเ์พื่อแสดงธรรมแก่เทวดา (ต่อ) 

 
อรรถกถาเนมิราชชาดก อรรถกถาเนมิราชจริยา 

ก็พื้นแม่น ้าภายใตน้ ้าดาดาษไปดว้ยเคร่ืองประหาร
อนัคมกริบ. สัตวน์รกเหล่านั้นจมลงในน ้ าดว้ยคิด
วา่ใตน้ ้ าจะเป็นเช่นไรหนอ. ก็เป็นท่อนน้อยท่อน
ใหญ่เพราะเคร่ืองประหารอนัคมกริบ. สัตวน์รก
เหล่านั้นไม่สามารถจะอดกลั้นทุกข์ใหญ่นั้น ก็ร ่ า
ร้องน่ากลวัมาก. กระแสน ้ าบางคร้ังก็ไหลลอยไป
ตามกระแส บางคร้ังก็ทวนกระแส. ล าดบันั้น นาย
นิรยบาลผูอ้ยูท่ี่ฝ่ังก็ซดัลูกศร มีด โตมร หอก แทง
สัตว์นรกเหล่านั้นดุจปลา. สัตวน์รกเหล่านั้นถึง
ทุกขเวทนาก็ร้องกนัลัน่. ล าดบันั้น นายนิรยบาลก็
เอาเบ็ดเหล็กท่ีลุกเป็นไฟ เก่ียวสัตวน์รกเหล่านั้น
ข้ึน คร่ามาให้นอนบนแผ่นดินเหล็กท่ีลุกเป็นไฟ
โชติช่วง ยดักอ้นเหล็กท่ีลุกแดงเขา้ปาก. 
       พระเจา้เนมิราชทอดพระเนตรเห็น เหล่าสัตว์
ถูกทุกข์ใหญ่เบียดเบียนในเวตรณีนที ก็สะดุ้ง
กลวั. ตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่า สัตวเ์หล่าน้ีได้
ท าบาปกรรมอะไรไว.้ มาตลีเทพสารถีไดทู้ลถวาย
พยากรณ์ใหท้รงทราบ 

... 
      วา่ดว้ย พระเจา้เนมิราชเสด็จไปทอดพระเนตร
สวรรค ์
       ก็แลคร้ันทูลอยา่งน้ีแลว้ มาตลีเทพสารถีก็ขบั
รถมุ่งไปเทวโลก. พระเจา้เนมิราชเม่ือเสด็จไป                   

ไม่ปรากฏ 
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ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบอรรถกถาเนมิราชชาดกกบัอรรถกถาเนมิราชจริยา ตอนพระเจา้เนมิราช
เดินทางไปสวรรคเ์พื่อแสดงธรรมแก่เทวดา (ต่อ) 

 
อรรถกถาเนมิราชชาดก อรรถกถาเนมิราชจริยา 

เทวโลก ทอดพระเนตรเห็นวิมานอนัประดิษฐาน
อยู่ในอากาศของเทพธิดานามว่าวรุณี มียอด 5 
ยอด แลว้ไปดว้ยแกว้มณี ใหญ่ 12 โยชน์ ประดบั
ดว้ยอลงัการทั้งปวง สมบูรณ์ดว้ยอุทยานและสระ
โบกขรณี  มีต้นกัลปพฤกษ์แวดล้อม  และ
ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั้น นัง่อยูเ่หนือหลงัท่ี
ไสยาสน์ภายในกูฏาคาร หมู่อัปสรพันหน่ึง
แวดลอ้มเปิดมณีสีหบญัชรแลดูภายนอก. จึงตรัส 
คาถาถามมาตลีเทพสารถี แมม้าตลีเทพสารถีนอก
น้ีก็ไดพ้ยากรณ์แด่พระองค ์
       วิมาน 5 ยอดน้ีปรากฏอยู่ เทพธิดาผู ้มี
อานุภาพมากประดับดอกไม้ นั่งอยู่กลาง ท่ี
ไสยาสน์ แสดงฤทธ์ิไดต่้างๆ สถิตอยูใ่นวิมานนั้น 
ความปล้ืมใจปรากฏแก่เรา เพราะได้เห็นความ
เป็นไปนั้น. ดูก่อนมาตลีเทพสารถี เราขอถามท่าน 
เทพธิดาน้ีได้ท ากรรมดีอะไรไว ้จึงได้ถึงสวรรค์
บนัเทิงอยูใ่นวมิาน 
     มาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระด ารัสถาม 
ตามท่ีทราบวิบากแห่งสัตว ์ผูท้  าบุญทั้งหลาย แด่
พระราชาผูไ้ม่ทรงทราบว่า ก็เทพธิดาท่ีพระองค์
ทรงหมายถึงนั้นช่ือวรุณี. เม่ือยงัอยู่ในมนุษยโลก 
เป็นทาสี เกิดแต่ทาสีในเรือนของพราหมณ์. นางรู้
แจง้ซ่ึงแขก คือภิกษุผูมี้กาลอนัถึงแลว้ นิมนต์ให้
นั่งในเรือนของพราหมณ์ ยินดีต่อภิกษุนั้นเป็น
นิตยด์งัมารดายนิดีต่อบุตรผูจ้ากไปนานกลบั 

ไม่ปรากฏ 
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ตารางท่ี  26 เปรียบเทียบอรรถกถาเนมิราชชาดกกบัอรรถกถาเนมิราชจริยา ตอนพระเจา้เนมิราช
เดินทางไปสวรรคเ์พื่อแสดงธรรมแก่เทวดา (ต่อ) 

 
อรรถกถาเนมิราชชาดก อรรถกถาเนมิราชจริยา 

มาถึงฉะนั้น. นางองัคาสภิกษุนั้นโดยเคารพได้
ถวายส่ิงของของตนเล็กน้อย เป็นผูส้ ารวมและ
จ าแนกทานจึงมาบนัเทิงอยูใ่นวมิาน...52  

ไม่ปรากฏ 

 
   จากตวัอยา่ง ในอรรถกถาเนมิราชชาดกตอนพระเจา้เนมิราชเดินทางไปสวรรคเ์พื่อ
แสดงธรรมเทศนาแก่เทวดาทั้งหลายตามค าทูลเชิญของทา้วสักกะ ระหวา่งทางพระเจา้เนมิราชได้
เดินทางไปเยี่ยมชมนรกและสวรรค์ก่อนไปเฝ้าท้าวสักกะ มีการพรรณนาให้ผูอ่้านได้เห็นภาพ                
ความน่ากลวัของนรกขมุต่างๆ และความงดงามของสวรรคแ์ต่ละชั้น อีกทั้งยงัอธิบายถึงเหตุผลท่ีท า
ให้คนทั้งหลายตอ้งตกนรกและข้ึนสวรรค์อีกดว้ย แต่ในอรรถกถาเนมิราชจริยาไม่ปรากฏขอ้ความ
ดงักล่าว อรรถกถาจารยก์ล่าวเพียงว่ามาตลีเทพไปรับพระเจา้เนมิราชข้ึนมาเทศนาธรรมยงัสวรรค ์
ความวา่ “...ตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรมารับสั่งวา่ ท่านจงไปทูลเชิญเนมิราชประทบัเวชยนัตปราสาท
แลว้น ามา. มาตลีเทพบุตรรับเทวบญัชาแลว้น ารถไปรับพระมหาสัตว ์พระมหาสัตวท์รงซักไซ้ไล่
เลียง จึงทูลถึงฐานะของผูมี้บาปกรรมและผูมี้บุญกรรม น าไปสู่เทวโลกตามล าดับ.”  สาเหตุท่ี              
อรรถกถาจารยต์ดัขอ้ความดงักล่าวออกไปเพราะการพรรณนานรกและสวรรคช์ั้นต่างๆ มีเน้ือเร่ืองท่ี
ยาวมาก และไม่ใช่ส่วนส าคญัของเร่ือง จึงตดัขอ้ความน้ีออกเพื่อใหเ้ร่ืองกระชบั 
     จะเห็นว่า ในอรรถกถาชาดกมีการพรรณนาสถานท่ีในเร่ืองโดยละเอียดเพื่อให้
ผูอ่้านเห็นภาพและสามารถเขา้ใจเร่ืองไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน แต่ในอรรถกถาจริยาปิฎกอรรถกถาจารยต์ดั
ความท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีออกเพราะขอ้ความดงักล่าวมีเน้ือเร่ืองท่ียาวมาก และไม่มีความส าคญัต่อ                    
การแสดงการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวซ่ึ์งเป็นจุดประสงค์หลกัของการเล่าเร่ืองในอรรถกถา
จริยาปิฎก  
 ในการศึกษากลวิธีการตดัความในอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่ามีการตดัความ 5 ประเภท 
ไดแ้ก่ การตดัความท่ีแสดงคุณสมบติัของบุคคล  การตดัความท่ีแสดงเหตุผล การตดัความท่ีแสดง
เหตุการณ์ การตดัความท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึก และการตดัความท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี จุดประสงค์
หลกัของการตดัความในอรรถกถาจริยาปิฎกมี 2 ประการคือ ประการแรกท าให้เร่ืองมีความกระชบั
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ขุททกนิกาย  ชาดก เล่มที ่4 ภาคที ่ 2, 252-297. 
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ท าให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเร่ืองไดโ้ดยง่ายและตรงประเด็นตามความตอ้งการของอรรถกถาจารย์
ยิง่ข้ึน และประการท่ีสองคือเพื่อรักษาคุณสมบติัของพระโพธิสัตวท่ี์ดีงาม ประเสริฐกวา่คนธรรมดา
ทัว่ไป ท าใหผู้อ่้านเกิดความเล่ือมใสและศรัทธา  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาตั้งขอ้สังเกตวา่ขอ้ความท่ี
ตดัส่วนใหญ่จะเป็นขอ้ความท่ีไม่ใช่เหตุการณ์หลกัและไม่มีความส าคญัในเร่ือง มกัเก่ียวขอ้งกบัตวั
ละครรองซ่ึงไม่ค่อยมีบทบาทส าคญั  

 
  3.2 การตัดรายละเอียด  หมายถึง อรรถกถาจารย์ตัดค าหรือข้อความบางส่วนท่ีเป็น
รายละเอียดเชิงพรรณนาของเน้ือความเดิมออกไป อยา่งไรก็ตามเน้ือเร่ืองท่ีตดัออกไปนั้นก็ไม่ไดท้  า
ให้ใจความส าคญัของเร่ืองเปล่ียนแปลงไป จากการเปรียบเทียบเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกกบั
อรรถกถาชาดกพบว่า อรรถกถาจารย์ใช้กลวิธีการตัดรายละเอียด 2 ประเภท ได้แก่ การตัด
รายละเอียดท่ีแสดงเหตุผล และการตดัรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ ดงัน้ี 
  3.2.1 การตัดรายละเอียดที่แสดงเหตุผล คือการตดัรายละเอียดท่ีแสดงเหตุผล                  
การกระท าบางประการของตวัละครรองออกไป พบจ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาชยทิสจริยา 
อรรถกถาอโยฆรจริยา และอรรถกถามหาสุตโสมจริยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  ในอรรถกถาอโยฆรชาดก ตอนพระอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตคลอด                      
พระราชโอรส นางยกัษ์แปลงกายมากินพระราชโอรสของพระองค์ทุกคร้ัง เพราะในพระชาติก่อน                      
นางยกัษ์เคยเกิดเป็นสตรีนางหน่ึงซ่ึงเป็นหมนัและมีสามีร่วมกบัพระอคัรมเหสีท่ีมีบุตร นางจึงเกิด
ความอิจฉาและตั้งความปรารถนาไวว้่าจะขอกินลูกของพระอคัรมหสีท่ีคลอดแลว้ ดว้ยเหตุน้ีใน 
พระชาติน้ีจึงมาเกิดเป็นยกัษค์อยกินพระราชโอรสของพระมเหสี อยา่งไรก็ตามในอรรถกถาอโยฆร
จริยาไดต้ดัรายละเอียดเหตุผลดงักล่าวออกไป 
ตารางท่ี  27 เปรียบเทียบอรรถกถาอโยฆรชาดกกบัอรรถกถาอโยฆรจริยา ตอนนางยกัษแ์ปลงกายมา

กินพระราชโอรสของพระเจา้พรหมทตัและพระอคัรมเหสี                  
 

อรรถกถาอโยฆรชาดก อรรถกถาอโยฆรจริยา 
     เม่ือพระเจา้พรหมทตัเสวยราชสมบติั ณ พระ
นครพาราณสี พระอคัรมเหสีของทา้วเธอทรงพระ
ครรภ์ ไดรั้บการบริหารพระครรภ์เป็นอย่างดี จน
พระครรภแ์ก่แลว้ประสูติพระราชโอรส ใน 

     ในกาลนั้ น ในอัตภาพก่อนทางพระอัคร
มเหสีของพระเจ้ากาสี  หญิง ร่วมสามีตั้ ง          
ความปรารถนาว่า เราพึงกินบุตรท่ีเกิดแล้วๆ 
ของเจา้ แลว้เกิดในก าเนิดนางยกัษิณี คร้ันได ้ 
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ตารางท่ี  27 เปรียบเทียบอรรถกถาอโยฆรชาดกกบัอรรถกถาอโยฆรจริยา ตอนนางยกัษแ์ปลงกายมา
กินพระราชโอรสของพระเจา้พรหมทตัและพระอคัรมเหสี (ต่อ)                  

 
อรรถกถาอโยฆรชาดก อรรถกถาอโยฆรจริยา 

ระหวา่งเวลาปัจจุสมยัใกลรุ่้ง 
       ในภพก่อนมีสตรีผูห้น่ึงร่วมสามีเดียวกนักบั
พระนางเทวนีั้น ตั้งความปรารถนาไวว้า่ ขอให้เรา
ไดกิ้นลูกของท่านท่ีคลอดแลว้ๆ. ไดย้ินว่า สตรีผู ้
นั้ นตนเองเป็นหญิงหมัน ท าความปรารถนา
เช่นนั้น เพราะความโกรธสตรีท่ีมีบุตร แลว้ไดม้า
บงัเกิดในก าเนิดนางยกัษิณี สตรีท่ีมีบุตรนั้นไดม้า
เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัต จน
คลอดพระโอรสองคน้ี์     
     คราวนั้น นางยกัษิณีไดโ้อกาสจึงแปลงกายมา 
เม่ือพระเทวีทอดพระเนตรดูอยูน่ัน่แล ตรงเขา้จบั
ทารกนั้นแลว้หนีไป. พระนางเทวีทรงร้องข้ึนดว้ย
เสียงอนัดงัว่า นางยกัษิณีจบัโอรสของเราหนีไป
แลว้. ฝ่ายนางยกัษิณีก็กดักินทารกท าเสียงมุรุ มุรุ 
เห มื อน กิน เหง้ าบัว  แสดงท่ า ยก มือ ช้ีหน้ า
คุกคาม พระเทวี แลว้ก็หลีกหนีไป พระราชาทรง
สดบัพระเสาวนียข์องพระเทวแีลว้ทรงด าริวา่ไฉน
นางยกัษิณีจึงบงัอาจกระท าไดแ้ต่ทรงน่ิงเฉยเสีย. 
ในกาลท่ีพระเทวีทรงประสูติพระโอรสอีกท้าว
เธอได้ทรงจัดการอารักขามั่นคง. พระเทวีก็
ประสูติพระโอรสอีกเป็นค ารบสอง. นางยกัษิณีก็
มาเค้ียวกินพระกุมารนั้นแลว้หนีไปอีก. 53 

โอกาสในการท่ีอคัรมเหสีนั้นประสูติ จึงกิน
พระโอรสเสีย 2 คร้ัง54 

 
ไม่ปรากฏ 

 

                                                           

  
53มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดกเล่มที ่3 ภาคที ่ 7, 279. 
  54มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  309. 
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   จากตวัอยา่งในอรรถกถาอโยฆรชาดกอธิบายเหตุผลท่ียกัษ์กินพระราชโอรสของ
พระเจา้พรหมทตัและพระอคัรมเหสีอยา่งละเอียดว่ามีผลสืบเน่ืองพระชาติก่อนท่ีนางยกัษ์เกิดเป็น
สตรีนางหน่ึงซ่ึงเป็นหมนัและมีสามีร่วมกบัพระอคัรมเหสีของพระเจา้พรหมทตัท่ีมีบุตร นางอิจฉา
จึงตั้งความปรารถนาวา่จะขอกินลูกของพระอคัรมหสีท่ีคลอดแลว้ ท าใหช้าติน้ีนางยกัษจึ์งตามมากิน
พระราชโอรส การอธิบายเหตุผลข้างต้นน้ีท าให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน แต่ใน                  
อรรถกถาอโยฆรจริยาอรรถกถาจารยต์ดัรายละเอียดเหตุผลออกไปเพื่อให้เร่ืองกระชบัและสั้นลง 
เพราะไม่ใช่ส่วนส าคญัท่ีอรรถกถาจารยต์อ้งการจะส่ือสารกบัผูอ่้าน จึงกล่าวถึงเหตุผลท่ียกัษ์กิน 
พระราชโอรสเพียงสั้นๆ วา่ “ ...ในอตัภาพก่อนทางพระอคัรมเหสีของพระเจา้กาสี หญิงร่วมสามีตั้ง
ความปรารถนาวา่ เราพึงกินบุตรท่ีเกิดแลว้ๆ ของเจา้ แลว้เกิดในก าเนิดนางยกัษิณี ...” 
   ในอรรถกถาสุตโสมชาดก ตอนพระเจา้โปริสาทเสวยเน้ือมนุษยเ์ป็นอาหาร เพราะ
เน้ือในวงัถูกสุนขักินหมด คนท าเคร่ืองเสวยจึงไปตดัเอาเน้ือส่วนขาของมนุษยท่ี์ตายในป่าชา้มาท า
ให้สุกและปรุงอาหารให้พระยาโปริสาทเสวย แต่ในอรรถกถามหาสุตโสมจริยาไดต้ดัรายละเอียด
เหตุผลดงักล่าวออกไป 
ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบอรรถกถาสุตโสมชาดกกับอรรถกถามหาสุตโสมจริยา ตอนพระเจ้า                     

โปริสาทเสวยเน้ือมนุษย ์
 

อรรถกถาสุตโสมชาดก อรรถกถามหาสุตโสมจริยา 
     ...พระเจ้าพาราณสีเวน้มงัสะเสียแล้ว เสวย
อาหารไม่ได้ แมใ้นวนัอุโบสถพวกห้องเคร่ือง
ตน้ ก็ต้องเก็บมงัสะไวถ้วายท้าวเธอ อยู่มาวนั
หน่ึง เน้ือท่ีเก็บไวอ้ย่างนั้น พวกโกไลยสุนขัใน
พระราชวงักินเสียหมด เพราะความเลินเล่อของ
คนท าเคร่ืองตน้ คนท าเคร่ืองตน้ไม่เห็นมงัสะ 
จึงถือกหาปณะก ามือหน่ึงเท่ียวไป ก็ไม่อาจจะ
หามงัสะได้ จึงด าริว่า ถ้าหากเราจกัตั้ งเคร่ือง
เสวยไม่มีมงัสะ เราก็จะไม่มีชีวิต จกัท าอย่างไร
เล่าหนอคร้ันนึกอุบายได ้ในเวลาค ่าจึงไปสู่ 

      พระเจา้พาราณสีเวน้เน้ือแล้วก็ไม่เสวย คน
ท าอาหารเม่ือไม่ได้เน้ืออ่ืน ก็ท  าเน้ือมนุษย์ให้
เสวย ทรงติดในรสรับสั่งให้ฆ่ามนุษย ์แลว้เสวย
เน้ือมนุษย ์จึงมีพระนามวา่โปริสาท.55 

ไม่ปรากฏ 

                                                           

  55มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  309. 



 
102 

 

ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบอรรถกถาสุตโสมชาดกกับอรรถกถามหาสุตโสมจริยา ตอนพระเจ้า                     
โปริสาทเสวยเน้ือมนุษย ์(ต่อ) 

 
อรรถกถาสุตโสมชาดก อรรถกถามหาสุตโสมจริยา 

ป่าชา้ผดิีบตดัเอาเน้ือตรงขาของบุรุษท่ีตาย เม่ือครู่
หน่ึงนั้น น ามาท าให้สุกดีแล้ว หุงข้าวจดัแจงตั้ง
เคร่ืองเสวย พร้อมดว้ยมงัสะ พอพระราชาวางช้ิน
มงัสะลง ณ ปลายพระชิวหา ช้ินมังสะนั้นก็แผ่
ไปสู่ เส้นประสาทท่ีรับรสทั้ง 7 พนั ซาบซ่านไป
ทัว่พระสรีระ มีค าถามสอดเข้ามาว่า ท่ีเป็นดงัน้ี 
เพราะเหตุไร เฉลยว่า เพราะเคยเสวยมาก่อน
แลว้.      
      ได้ยินว่า ในอตัภาพต่อกนัท่ีล่วงไปแลว้ ทา้ว
เธอเกิดเป็นยกัษ์กินเน้ือมนุษย์เสียเป็นอันมาก 
เพราะฉะนั้น เน้ือมนุษยจึ์งไดเ้ป็นส่ิงท่ีโปรดปราน
ของพระองค์56  

ไม่ปรากฏ 

 
  จากตวัอย่างในอรรถกถาสุตโสมชาดกบรรยายเหตุผลท่ีพระเจ้าพรหมทตัหรือ                 
พระเจา้โปริสาทเสวยเน้ือมนุษยอ์ยา่งละเอียดวา่  เน้ือในวงัถูกสุนขักินจนหมด คนท าเคร่ืองเสวยจึง
ตดัเอาเน้ือส่วนขาของมนุษยท่ี์ตายในป่าช้ามาท าให้สุกและปรุงอาหารให้พระยาโปริสาท ท าให้
พระองคติ์ดใจในรสชาติของเน้ือนั้นและสั่งให้คนปรุงเน้ือมนุษยม์าเสวย ทั้งยงัมีการอธิบายเหตุผล
เพิ่มเติมว่าเหตุท่ีพระองค์ติดใจเน้ือมนุษยน์ั้นสืบเน่ืองมาจากในพระชาติก่อนพระองค์เกิดเป็นยกัษ์
และไดกิ้นเน้ือมนุษยเ์ป็นจ านวนมากจึงติดใจในรสชาติของเน้ือนั้น แต่ในอรรถกถามหาสุตโสม
จริยาไดต้ดัรายละเอียดเหตุผลดงักล่าวออกไปเพื่อใหเ้ร่ืองกระชบั เพราะไม่ใช่ประเด็นส าคญัในเร่ือง 
จึงกล่าวถึงเหตุผลท่ีพระเจา้โปริสาทเสวยเน้ือมนุษยด์ว้ยขอ้ความสั้นๆ วา่ “ ...พระเจา้พาราณสีเวน้
เน้ือแลว้ก็ไม่เสวย คนท าอาหารเม่ือไม่ไดเ้น้ืออ่ืน ก็ท  าเน้ือมนุษยใ์ห้เสวย ทรงติดในรส รับสั่งให้ฆ่า
มนุษย ์แลว้เสวยเน้ือมนุษย ์จึงมีพระนามวา่โปริสาท. ...”  

                                                           

  
56มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดกเล่มที ่4 ภาคที ่ 1, 642. 
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  จะเห็นวา่อรรถกถาจารยต์ดัรายละเอียดเหตุผลบางประการในเร่ืองออกไปเพื่อให้
เร่ืองกระชับไม่เยิ่นเยอ้ ซ่ึงข้อความท่ีตดัส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนส าคญัท่ีอรรถกถาจารย์ต้องการจะ
ส่ือสารกบัผูอ่้านโดยมากมกัเก่ียวขอ้งกบัตวัละครรอง  แมว้่าจะตดัรายละเอียดเหตุผลออกไปบา้ง
เพื่อใหเ้ร่ืองมีความกระชบั แต่ก็ยงัคงรักษาใจความส าคญัของเร่ืองไว ้ดงันั้นเม่ือผูอ่้านอ่านเร่ืองแลว้
ก็ยงัสามารถเขา้ใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

  3.2.2 การตัดรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ คือกลวิธีท่ีอรรถกถาจารยใ์ชม้ากท่ีสุด
ในอรรถกถาจริยาปิฎก อรรถกถาจารยใ์ชก้ลวิธีการตดัรายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์เพื่อท าให้เน้ือ
เร่ืองสั้นและกระชบั พบจ านวน 18  เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถากุรุธรรมจริยา อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา 
อรรถกถามหาโควินทจริยา  อรรถกถาเนมิราชจริยา  อรรถกถาจนัทกุมารจริยา อรรถกถาสิวิราช
จริยา อรรถกถาเวสสันตรจริยา อรรถกถาภูริทตัตจริยา อรรถกถาจมัเปยยจริยา อรรถกถามาตงัค
จริยา อรรถกถาชยทิสจริยา อรรถกถาสังขปาลจริยา อรรถกถาโสมนสัสจริยา อรรถกถาอโยฆรจริยา  
อรรถกถาโสณนนัทปัณฑิตจริยา  อรรถกถามูคผกัขจริยา อรรถกถามหาสุตโสมจริยา และอรรถกถา
สุวณัณสามจริยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
    ในอรรถกถากุรุธรรมชาดก ตอนท่ีอ ามาตยแ์ละพราหมณ์เมืองกาลิงคราชเดินทาง
มาขอจดครุธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน ไดแ้ก่ พระเจา้ธนญัชยัโกรัพยราช พระชนนี พระ
มเหสี พระอุปราช ปุโรหิต พนกังานรังวตั สารถี เศรษฐี พนกังานเก็บภาษีอากร คนเฝ้าประตู และ
หญิงงามเมือง ทั้ง 11 คนรักษาและปฏิบติัตามครุธรรมแต่ก็คิดวา่ตนเองยงัเป็นผูไ้ม่ถึงพร้อม เพราะ
ต่างก็ปฏิบติัตนผิดครุธรรมบา้ง ในอรรถกถากุรุธรรมชาดกไดบ้รรยายการท าผิดครุธรรมของแต่ละ
คนไวอ้ย่างละเอียดจนครบ 11 คน แต่ในอรรถกถากุรุธรรมจริยาไม่ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของ                      
การรักษาครุธรรมและการผิดครุธรรมของบุคคลทั้ง 11 คน เพียงแต่บอกให้ทราบวา่ครุธรรมท่ีทรง
ปฏิบติัคืออะไร ดงัน้ี 
ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบอรรถกถากุรุธรรมชาดกกับอรรถกถากุรุธรรมจริยา ตอนอ ามาตย์และ

พราหมณ์เมืองกาลิงคราชเดินทางมาขอจดครุธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน 
 

อรรถกถากุรุธรรมชาดก อรรถกถากุรุธรรมจริยา 
. . .ขอพระองค์จงประทานกุ รุธรรมนั้ นแ ก่
พระพุทธเจ้าทั้ งหลายเถิด พระเจ้าข้า.  พระ
โพธิสัตว ์ตรัสวา่ดูก่อนพ่อทั้งหลาย เรารักษากุรุ
ธรรมนั้นจริง แต่บดัน้ี เรามีความรังเกียจในกุรุ
ธรรมนั้นอยู ่กุรุธรรมนั้นไม่ท าจิตของเราใหย้นิดี  

        พระโพธิสัตว์ทรงรักษาศีล 5 เหล่านั้ น
กระท าใหบ้ริสุทธ์ิเป็นอยา่งดี. อน่ึง พระมารดา 
พระอคัรมเหสี พระกนิษฐา อุปราช ปุโรหิต 
พราหมณ์ พนักงานรังว ัด อ ามาตย์ สารถี 
เศรษฐี พนกังานเก็บภาษีอากร คนเฝ้าประตู  
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ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบอรรถกถากุรุธรรมชาดกกับอรรถกถากุรุธรรมจริยา ตอนอ ามาตย์และ
พราหมณ์เมืองกาลิงคราชเดินทางมาขอจดครุธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน (ต่อ) 

 
อรรถกถากุรุธรรมชาดก อรรถกถากุรุธรรมจริยา 

เพราฉะนั้ น เราไม่อาจให้กุ รุธรรมแก่ท่าน
ทั้งหลาย.ถามว่า ก็เพราะเหตุไร ศีลนั้นจึงไม่ท า
ให้พระราชาทรงยินดี ตอบว่า ...พระราชาแม้
พระองค์น้ีเม่ือจะเล่นมหรสพนั้น จึงประทบัยืน
ในส านกัของ จิตตราชยกัษใ์กลแ้นวบึงแห่งหน่ึง 
แลว้ทรงยิงจิตตศรไปในทิศทั้ง 4. บรรดาลูกศร
เหล่านั้น พระองค์ทรงเห็นลูกศร 3 ลูกท่ียิงไป
ทิศท่ีเหลือ แต่ไม่เห็นลูกศรท่ียิงไปบนหลงัพื้น
น ้า. พระราชาทรงรังเกียจวา่ ลูกศรท่ีเรายิงไป คง
จะตกลงในตวัปลากระมังหนอ พระองค์ทรง
ปรารภถึงศีลเภท เพราะกรรมคือท าสัตวมี์ชีวิต
ให้ตกล่วงไป. เพราะฉะนั้ นศีลจึงไม่ท าให้
พระราชายินดี...ทูตทั้งหลายจึงกราบทูลว่า ข้า
แต่มหาราชเจา้ พระองค์ไม่เจตนาว่าจกัฆ่าสัตว ์
เพราะเวน้เจตนานั้นจึงช่ือว่าไม่เป็นปาณาติปา
ตาขอพระองค์จงให้กรุธรรมท่ีทรงรักษาแก่
ขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายเถิด พระโพธิสัตวต์รัส
ว่า ถ้าอย่างนั้นจงเขียนเอาเถิดพ่อ แลว้ให้จารึก
ลงในแผน่สุพรรณบฏัวา่ ปาโณ น หนฺตพฺโพ ไม่
พึงฆ่าสัตว์ 1 อทินฺน  นาทาตพฺพ  ไม่พึงถือ
ส่ิงของท่ีเจ้าของมิให้ 1 กาเมสุมิจฺฉาจาโร น 
จริตพฺโพ ไม่พึง ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 1 
มุสาวาโท น ภาสิตพฺโพ ไม่พึงกล่าวค าเทจ็ 1  

นครโส เภ ณี  ว รรณทา สีก็ รั กษ าค รุธ รรม
เช่นเดียวกบัพระโพธิสัตว.์ ดว้ยเหตุนั้น ท่านจึง
กล่าววา่  
         คน 11 คน คือ  พระราชา 1 พระชนนี 
1  พระมเหสี 1 อุปราช 1 ปุโรหิต 1 พนักงาน
รังวัด 1สารถี 1 เศรษฐี 1พนักงานเก็บภาษีอากร 
1 คนเฝ้าประตู 1 หญิงงามเมือง1 ตั้ งอยู่ในครุ
ธรรม.            
       พวกอ ามามาตย์เหล่านั้ นเข้าไปเฝ้าพระ
โพธิสัตว์ ถวายบังคมแล้วกราบทูลความนั้น. 
พระมหาสัตวต์รัสวา่ “เรายงัมีความเคลือบแคลง
ในครุธรรมอยู ่แต่พระชนนีของเรารักษาไวอ้ยา่ง
ดีแลว้ พวกท่านจงรับในส านกัของพระชนนีนั้น
เถิด” พวกอ ามาตยท์ูลวิงวอนว่า “ขา้แต่มหาราช
เจ้า ช่ือว่าเคลือบแคลงย่อมมีแก่ผู ้ยงัต้องการ
อาหาร...ขอพระองค์ทรงโปรดพระราชทาน...” 
แลว้รับสั่งให้เขียนในสุพรรณบฏัว่า “ไม่ควรฆ่า
สัตว ์1 ไม่ควรลกัทรัพย ์1 ไม่ควรประพฤติผิดใน
กาม 1 ไม่ควรพูดปด 1 ไม่ควรด่ืมน ้ าเมา 1” คร้ัน
พวกพราหมณ์เขียนเสร็จแล้วจึงตรัสว่า “พวก
ท่านจงไปรับในส านกัของพระชนนีเถิด.”57 
 

 

                                                           

  57มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  58-59. 
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ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบอรรถกถากุรุธรรมชาดกกับอรรถกถากุรุธรรมจริยา ตอนอ ามาตย์และ
พราหมณ์เมืองกาลิงคราชเดินทางมาขอจดครุธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน (ต่อ) 

 
อรรถกถากุรุธรรมชาดก อรรถกถากุรุธรรมจริยา 

มชฺชปาน  นปาตพพ  ไม่พึงด่ืมน ้ าเมา 1 ก็แลคร้ัน
ใหจ้ารึกแลว้จึงตรัสวา่ แมเ้ป็นอยา่งน้ี ศีลก็ยงัให้
เรายนิดีไม่ได ้พวกท่านจงไปเฝ้ามารดาเถิด 
        ทูตทั้งหลายถวายบงัคมพระราชาแลว้ไปยงั
ส านักของพระมารดาของพระโพธิสัตว ์กราบ
ทูลว่า ข้าแต่พระเทวี ได้ยินว่า พระองค์ทรง
รักษากุรุธรรม ขอพระองคจ์งประทานกุรุธรรม
นั้นแก่ขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลาย.       
        พระเทวีตรัสว่า ดูก่อนพ่อทั้ งหลาย เรา
รักษากุ รุธรรมก็จริง แต่บัดน้ี  เราเกิดความ
รังเกียจในกุรุธรรมนั้น กุรุธรรมนั้นไม่ท าเราให้
ยินดี เพราะเหตุนั้ น เราจึงไม่อาจให้แก่ท่าน
ทั้งหลาย. 
      ไดย้ินวา่ พระเทวีนั้นมีพระโอรส 2 องค ์คือ
พระราชาผูเ้ป็นพระเชษฐาและอุปราชผูเ้ป็นพระ
แก่นจนัทน์อนัมีค่าแสนหน่ึง และดอกไมท้องมี
ค่าพนัหน่ึงมาถวายพระโพธิสัตว.์ พระองคท์รง
คิดว่าจกับูชาพระมารดา จึงทรงส่งของทั้งหมด
นั้นไปถวายพระราชมารดา. พระราชมารดาทรง
พระด าริวา่ เราจะไม่ลูบไลแ้ก่นจนัทน์ จะไม่ทดั
ทรงดอกไม้ จักให้แก่นจันทน์และระเบียบ
ดอกไมน้ั้นแก่สะใภท้ั้งสอง.กนิษฐา. คร้ังนั้นมี
พระราชาองคห์น่ึงทรงส่ง                  
      ล าดับนั้ น พระเทวีได้มีความด าริดังน้ีว่า 
สะใภ้คนโตของเรา เ ป็นใหญ่ ด ารงอยู่ ใน
ต าแหน่งอคัรมเหสี เราจกัใหร้ะเบียบดอกไม ้

  
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ปรากฏ 
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ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบอรรถกถากุรุธรรมชาดกกับอรรถกถากุรุธรรมจริยา ตอนอ ามาตย์และ
พราหมณ์เมืองกาลิงคราชเดินทางมาขอจดครุธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน (ต่อ) 

 
อรรถกถากุรุธรรมชาดก อรรถกถากุรุธรรมจริยา 

ทองแก่สะใภ้คนโต ส่วนสะใภ้คนเล็กเป็นคน
ยากจน เราจกัใหแ้ก่นจนัทน์แก่สะใภค้นเล็ก. พระ
นางจึงประทานระเบียบดอกไมท้องแก่พระเทวี
ของพระราชา ได้ประทานแก่นจันทน์แก่พระ
มเหสีของพระอุปราช. ก็แหละคร้ันประทานไป
แลว้ พระราชมารดาไดมี้ความรังเกียจวา่ เรารักษา
กุรุธรรม ความท่ีหญิงสะใภ้เหล่านั้ น ยากจน
หรือไม่ยากจน ไม่เป็นประมาณส าหรับเรา ก็การ
กระท าเชษฐาปจายิกกรรมเท่านั้นสมควรแก่เรา 
เพราะความท่ีเราไม่ท าเชษฐาปจายิกกรรมนั้น ศีล
ของเราจะแตกท าลายบา้งไหมหนอ. เพราะฉะนั้น 
พระราชมารดาจึงตรัสอยา่งนั้น...58 

  
ไม่ปรากฏ 

 
  จากตวัอย่าง ในอรรถกถากุรุธรรมชาดกกล่าวถึงเหตุการณ์อ ามาตยแ์ละพราหมณ์
เมืองกาลิงคราชเดินทางมาขอจดครุธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน ได้แก่ พระเจ้าธนัญชัย 
โกรัพยราช พระชนนี พระมเหสี พระอุปราช ปุโรหิต พนกังานรังวตั สารถี เศรษฐี พนกังานเก็บภาษี
อากร คนเฝ้าประตู และหญิงงามเมืองอยา่งละเอียด แต่ในอรรถกถากุรุชาจริยาไดต้ดัรายละเอียดของ
เหตุการณ์ออกไป เพราะรายละเอียดดงักล่าวค่อนขา้งยาวและมีมากถึง 11 คน หากใส่รายละเอียด
ดงักล่าวเข้ามาทั้งหมดอาจลดทอนความส าคญัของเหตุการณ์หลักในเร่ืองตอนพระเจ้าธนัญชัย
โกรัพยราชให้ช้างมงคลแก่ชาวกาลิงคราช ซ่ึงเป็นตอนส าคญัท่ีตอ้งการจะส่ือสารไปยงัผูอ่้านเพื่อ
แสดงให้เห็นคุณสมบติัท่ีดีงามของพระองคท่ี์ทรงเป็นกษตัริยท่ี์ดี มีคุณธรรม มีเมตตาต่อสรรพสัตว์
ทั้งหลาย ดงันั้นจึงตดัเน้ือเร่ืองดงักล่าวออกไป  
   อีกตัวอย่างในอรรถกถาเตมิยราชชาดก ตอนท่ีพระเจ้ากาสีทดสอบพระเจ้า                      
เตมิยราช เพราะสงสัยวา่พระเจา้เตมิยราชเป็นคนเปล้ียง่อย หูหนวก และเป็นใบจ้ริงหรือไม่ พระองค์
                                                           

  
58มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดกเล่มที ่3 ภาคที ่4, 199-200. 
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ทดสอบพระเจา้เตมิยราชดว้ยวิธีการต่างๆ จ านวน 16 คร้ัง เช่น ไม่ให้น ้ า  ขนม ของเล่นและอาหาร 
และจุดไฟเผา เป็นตน้ ในอรรถกถาเตมิยราชชาดกมีการบรรยายการทดลองแต่ละคร้ังของพระองค์
อย่างละเอียด แต่ในอรรถกถามูคผกัขจริยานั้นจะบอกเฉพาะเหตุการณ์การทดสอบว่ามีอะไรบา้ง 
ไม่ไดอ้ธิบายรายละเอียดของการทดสอบนั้นไว ้ ดงัน้ี 
ตารางท่ี 30 เปรียบเทียบอรรถกถาเตมิยราชชาดกกบัอรรถกถามูคผกัขจริยา ตอนพระเจ้ากาสี

ทดสอบพระเจา้เตมิยราช  
 

อรรถกถาเตมิยราชชาดก อรรถกถามูคผกัขจริยา 
        แต่นั้น คณะอมาตยก์ราบทูลพระราชว่า ข้า
แต่พระมหาราช ธรรมดาทารกสองขวบชอบ
ผลไมน้้อยใหญ่ พวกขา้พระองค์จกัทดลองพระ
กุมารดว้ยผลไม ้กราบทูลดงัน้ีแลว้ น าผลไมน้้อย
ใหญ่ต่างๆ เข้าไปวางไวใ้กล้พระโพธิสัตว ์แล้ว
กล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงถือเอาผลไม้น้อยใหญ่
เหล่านั้นตามใจชอบเถิด แล้วพากนัยืนแอบดูอยู ่
เหล่าทารกท่ีเหลือต่างต่อสู้ทุบตีกนัและกนั ถือเอา
ผลไม้เหล่านั้นเค้ียวกินอยู่ ฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็
โอวาทพระองค์ว่า แน่ะพ่อเตมิยกุมาร ถ้าเจ้า
ประสงคน์รก ก็จงประสงคผ์ลไมน้อ้ยใหญ่เลย... 
       แ ต่นั้ น  คณะอมาตย์กราบทูลพระราชา                         
ว่า ธรรมดาทารกห้าขวบย่อมกลัวไฟ พวกข้า
พระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยไฟ กราบทูล
ดงัน้ี แล้วให้ ท าเรือนใหญ่มีหลายประตู ท่ีพระ
ลานหลวง มุงด้วยใบตาล ให้พระมหาสัตว์ซ่ึง
แวดล้อมด้วยเหล่าทารกท่ีเหลือ นั่งท่ามกลาง
ทารกเหล่านั้นแล้วจุดไฟ เหล่าทารกท่ีเหลือเห็น
เรือนไฟลุกโพลง  

       ..แต่นั้ นพวกแม่นมคิดว่า “ธรรมดาเด็ก
ยอ่มชอบขนมและของเค้ียว ชอบผลาผล ชอบ
ของเล่น ชอบอาหาร” จึงน าของปลอบใจ
เหล่านั้นๆ เขา้ไปให้ ปลอบใจดว้ยการทดลอง
ก็ไม่เห็นช่องทางตลอด 5 ปี. คร้ังนั้น พวกแม่
นมคิดวา่ “ธรรมดาเด็กยอ่มกลวัไฟ กลวัชา้งตก
มนั กลวังู กลวัคนเง้ือดาบ เราจกัทดลองด้วย
เหตุเหล่านั้น” จึง ตระเตรียมเร่ืองดงักล่าว โดย
ท่ีมิให้เกิดอันตราย แก่พระกุมารด้วยอาการ
เหล่านั้นได.้.. 59 

 
                                                           

59มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  394. 
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ตารางท่ี 30 เปรียบเทียบอรรถกถาเตมิยราชชาดกกบัอรรถกถามูคผกัขจริยา ตอนพระเจ้ากาสี
ทดสอบพระเจา้เตมิยราช (ต่อ) 

 
อรรถกถาเตมิยราชชาดก อรรถกถามูคผกัขจริยา 

ทั้งกลัวทั้งสะดุ้ง ต่างร้องลั่นวิ่งหนีไป ฝ่ายพระ
มหาสัตวด์ าริว่า  ความร้อนแห่งเพลิงน้ี ยงัดีกว่า
ไหม้ด้วยไฟนรก พระมหาสัตว์มิได้มีความ
หวัน่ไหวเลย.. 60 

 

 
   ในอรรถกถาเตมิยราชชาดกมีการบรรยายเหตุการณ์การทดลองพระเจา้เตมิยราช

ด้วยวิธีต่างๆ จ านวน 16 คร้ัง อย่างละเอียด แต่ในอรรถกถามูคผกัขจริยาจะบอกให้ทราบว่ามี                   
การทดสอบพระเจา้เตมิยราชดว้ยวิธีต่างๆ 16 คร้ัง โดยไม่ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของการทดลองใน
แต่ละคร้ัง ทั้งน้ีเพราะรายละเอียดของการทดสอบ 16 คร้ัง มีเน้ือเร่ืองยาวมาก อรรถกถาจารยจึ์งตดั
รายละเอียดเน้ือเร่ืองส่วนน้ีออกไปเพื่อใหเ้ร่ืองมีความกระชบั และตรงประเด็น  
   จะเห็นได้ว่า หากเหตุการณ์ใดในอรรถกถาชาดกท่ีมีขนาดของเร่ืองยาวมาก                
อรรถกถาจารยจ์ะใชก้ลวธีิการตดัรายละเอียดปลีกยอ่ยของเหตุการณ์ออกเพื่อให้เร่ืองมีความกระชบั 
ไม่เยิน่เยอ้ และสามารถส่ือความไดต้รงวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด  
 
  การศึกษากลวิธีการตดัในอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่ามีการตดัเน้ือเร่ือง  2 ลกัษณะ ได้แก่                    
การตดัความและการตดัรายละเอียด การตดัความแบ่งได ้5 ประเภท ไดแ้ก่ การตดัความท่ีแสดง
คุณสมบติัของบุคคล การตดัความท่ีแสดงเหตุผล การตดัความท่ีแสดงเหตุการณ์ การตดัความท่ี
แสดงอารมณ์ความรู้สึก และการตดัความท่ีเก่ียวกับสถานท่ี ประเด็นท่ีอรรถกถาจารย์ตดัความ                 
มากท่ีสุดคือการตดัความท่ีแสดงคุณสมบติัของบุคคล โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตดัความแสดง
คุณสมบติัของตวัละครรองท่ีไม่ค่อยมีบทบาทและความส าคญัต่อเร่ือง อรรถกถาจารย์จึงตดัออก
เพื่อใหเ้ร่ืองกระชบัและท าใหเ้น้ือความส่วนท่ีคงไวมี้ความส าคญัเด่นชดัข้ึน ส่วนการตดัรายละเอียด
แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ การตดัรายละเอียดท่ีแสดงเหตุผล และการตดัรายละเอียดท่ีเก่ียวกับ
เหตุการณ์ ประเด็นการตดัรายละเอียดท่ีพบมากท่ีสุด คือการตดัรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
เน่ืองจากเหตุการณ์ในอรรถกถาชาดกส่วนใหญ่มีเน้ือเร่ืองท่ียาวมาก อรรถกถาจารย์จึงตัด
                                                           

  
60มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 

ขุททกนิกาย  ชาดกเล่มที ่4 ภาคที ่2,  26-27. 
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รายละเอียดของเหตุการณ์ออกเพื่อให้เร่ืองกระชับ สามารถส่ือความได้ตรงความต้องการของ                     
อรรถกถาจารย ์ซ่ึงความและรายละเอียดท่ีอรรถกถาจารย์ตดัออกไปส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัละครรองในเร่ืองท่ีไม่มีความส าคญัต่อการแสดงการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว์
ซ่ึงเป็นจุดประสงคห์ลกัของการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก  

อน่ึง การท่ีอรรถกถาจารย์ตดัความและรายละเอียดบางบางส่วนออกไปนั้นน่าจะมีผล             
สืบเน่ืองมาจากคมัภีร์จริยาปิฎกซ่ึงเป็นคมัภีร์ชั้นตน้ท่ีอรรถกถาจารยน์ ามาอรรถาธิบายขยายความ
เพิ่มนั้นมีขนาดเร่ืองท่ีสั้น และเน้นเล่าเฉพาะเร่ืองการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว์เท่านั้น ดงันั้น
เม่ืออรรถกถาจารย์น าจริยาปิฎกมาอรรถาธิบายก็จะขยายความตามเน้ือเร่ืองในจริยาปิฎก โดย               
อรรถกถาจารยจ์ะตดัรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวอ์อกไป  
เน้ือเร่ืองท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกจึงเนน้เฉพาะเร่ืองราวการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
เท่านั้น  
  จากการศึกษาพบว่า อรรถกถาจารย์เลือกใช้กลวิธีการตดัทั้ งการตัดความและการตัด
รายละเอียดเพื่อวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก ตดัเน้ือความและรายละเอียดออก
เพื่อท าใหก้ารด าเนินเร่ืองกระชบั ไม่เยิ่นเยอ้ ส่วนประการท่ีสอง ตดัความและรายละเอียดเพื่อรักษา
คุณสมบติัท่ีดีงามของพระโพธิสัตว ์ดงัปรากฏในอรรถกถาจมัเปยยจริยา อรรถกถาจารยต์ดัความ
แสดงเหตุผลการถือก าเนิดเป็นพญาจมัเปยยนาคราชท่ีแสดงให้เห็นความโลภของพระโพธิสัตว์
ออกไป เพราะเป็นส่วนท่ีลดทอนคุณสมบติัท่ีดีงามของพระโพธิสัตว ์ซ่ึงขดักบัวตัถุประสงค์หลกั
ของการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีตอ้งการยกย่องและแสดงให้เห็นพระจริยาวตัรอนัดีงาม
ของพระองคเ์พื่อใหผู้อ่้านเกิดความศรัทธาและความเล่ือมใส    
  ในการศึกษากลวิธีการตดัในอรรถกถาจริยาปิฎกคร้ังน้ียงัพบวา่ ถึงแมอ้รรถกถาจารยจ์ะตดั
ความและรายละเอียดบางประการออกไปแต่ก็ยงัคงรักษาใจความส าคญัของเร่ืองไว ้ท าให้เน้ือเร่ือง
ในอรรถกถาชาดกและอรรถกถาจริยาปิฎกมีความคลา้ยคลึงกนั  
  
 การศึกษาเปรียบเทียบอรรถกถาจริยาปิฎกกบัอรรถกถาชาดกพบวา่ อรรถกถาจารยด์ดัแปลง
เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกโดยใช้กลวิธีการดดัแปลง 3 วิธี ไดแ้ก่ การเพิ่ม การเปล่ียน และ               
การตดั ดงัน้ี 

1. การเพิ่ม 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การเพิ่มความใหม่ และการขยายความ การเพิ่มความใหม่ 
ไดแ้ก่  การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงคุณสมบติัของบุคคล  การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผล และ
การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุการณ์ และการขยายความ ไดแ้ก่ การขยายความเพื่อแสดงคุณสมบติั
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ของบุคคล การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล  การขยายความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และการขยายความ
เพื่อพรรณนาสถานท่ี 

2. การเปล่ียน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การเปล่ียนความ และการการเปล่ียนรายละเอียด  ไดแ้ก่                    
การเปล่ียนความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และการเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์ 

3. การตดั 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การตดัความและการตดัรายละเอียด การตดัความ ไดแ้ก่ การตดั
ความท่ีแสดงคุณสมบติัของบุคคล  การตดัความท่ีแสดงเหตุผล การตดัความท่ีแสดงเหตุการณ์               
การตดัความท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึก และการตดัความท่ีพรรณนาสถานท่ี ส่วนการตดัรายละเอียด
ไดแ้ก่ การตดัรายละเอียดท่ีแสดงเหตุผล และการตดัรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์  

กลวิธีการดดัแปลงท่ีอรรถกถาจารยใ์ช้มากท่ีสุดคือการตดั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเน้ือเร่ืองใน
อรรถกถาชาดกมีเน้ือเร่ืองยาวมาก จึงไดต้ดัความและรายละเอียดส่วนท่ีไม่ส าคญัในเร่ืองออกไป
เพื่อให้เร่ืองกระชับและตรงประเด็นท่ีต้องการจะน าเสนอ นั่นก็คือการแสดงให้เห็นเร่ืองราว                
การบ าเพญ็บารมีและพระจริยาวตัรท่ีดีงามของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังท่ีถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวใ์น
พระชาติต่างๆ ท าให้คนเกิดความศรัทธา และเล่ือมใส ส่วนกลวิธีท่ีใช้รองลงมาคือการเพิ่ม                     
อรรถกถาจารยเ์ลือกใชว้ธีิการเพิ่มความใหม่และการขยายความเพื่ออธิบายเร่ืองราวต่างๆ ให้ละเอียด
และชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการอธิบายถึงเหตุผลการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวท่ี์อรรถกถา
จารยต์อ้งการจะแสดงให้ผูอ่้านเขา้ใจและเห็นวิถีชีวิตของพระโพธิสัตวท่ี์มุ่งมัน่ปฏิบติัธรรมบ าเพ็ญ
บารมีดว้ยความอุตสาหะนั้นก็เพราะมุ่งหวงับรรลุพระสัพพญัญุตญาณ  ส่วนกลวิธีท่ีพบน้อยสุดคือ
การเปล่ียน ผูศึ้กษาพบวา่อรรถกถาจารยไ์ม่ค่อยปรับเปล่ียนเน้ือเร่ือง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเน้ือเร่ืองเดิม
ท่ีปรากฏในอรรถกถาชาดกแสดงให้เห็นการบ าเพ็ญบารมีและพระจริยาวตัรของพระโพธิสัตวไ์ด้
ชดัเจนดีแลว้  

ถึงแมว้่าอรรถกถาจารยจ์ะปรับเน้ือเร่ืองและรายละเอียดในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ก็ยงัคง
รักษาเหตุการณ์ส าคญัของเร่ืองเดิมไว ้เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกและอรรถกถาชาดกจึงมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั แต่อาจต่างกนัท่ีวตัถุประสงค์ของการเล่าเร่ืองและมุมมองการเล่าเร่ืองของ
อรรถกถาจารย ์กล่าวคือในอรรถกถาชาดกจะเป็นการเล่าเร่ืองราวในพระอดีตชาติของพระพุทธเจา้
ว่าทรงกระท าส่ิงใดบ้าง และก็จะใช้เร่ืองต่างๆ เหล่าน้ีสอนผูอ่้านและผูฟั้ง ในอรรถกถาชาดก                    
บางเร่ืองพระโพธิสัตวก์็อาจท าผิดพลาดบา้ง ดีบา้ง ไม่ดีบา้ง เป็นตวัอยา่งท่ีคนทัว่ไปสามารถเขา้ถึง 
เรียนรู้เป็นอุทาหรณ์ได ้แต่ในอรรถกถาจริยาปิฎกจะเป็นเร่ืองท่ียกย่องสรรเสริญพระโพธิสัตวห์รือ
พระพุทธเจา้ท่ีสามารถปฏิบติัในส่ิงท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัไดย้าก อรรถกถาจริยาปิฎกมีวตัถุประสงค์
ในการเล่าเร่ืองเพื่อยกยอ่งพระจริยาวตัรของพระโพธิสัตวห์รือพระพุทธเจา้ท่ีบ าเพญ็บารมีดว้ยความ
อุตสาหะและยงัประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ฐานะของพระโพธิสัตวห์รือพระพุทธเจา้ในอรรถกถาจริยาปิฎก
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จึงไดรั้บการเชิดชูให้อยู่สูงกวา่ในอรรถกถาชาดก การท่ีอรรถกถาจารยเ์ลือกน าเสนอเร่ืองราวของ
พระพุทธเจา้ในมุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิมท าให้เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกและอรรถกถา
ชาดกจึงมีรายละเอียดแตกต่างกนับางส่วน แมว้า่จะเป็นเร่ืองเดียวกนัก็ตาม 
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บทที ่4 
กลวธีิการเรียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 

   
อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นคัมภีร์อธิบายขยายความคาถาในจริยาปิฎก เน้ือเร่ืองว่าด้วย                       

การบ าเพญ็บารมีของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังเป็นพระโพธิสัตวจ์  านวน 35 เร่ือง จากการศึกษาอรรถกถา
จริยาปิฎกพบวา่ อรรถกถาจารยไ์ดว้างกลวิธีการเรียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกไวอ้ยา่งเป็น
ระบบ ในบทน้ีจึงเป็นการศึกษากลวิธีการเรียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกเพื่อให้เห็นระเบียบ
การเล่าเร่ืองของอรรถกถาจริยาปิฎกชดัเจนยิง่ข้ึน 

เม่ือพิจารณาอรรถกถาจริยาปิฎกเป็นเร่ืองเล่าเร่ืองหน่ึงแลว้พบวา่ อรรถกถาจริยาปิฎกเป็น
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีมีรูปแบบการเล่าเร่ืองคล้ายกับเร่ืองเล่าบันเทิงคดี สามารถแบ่ง
องค์ประกอบของเร่ืองเล่าไดเ้ป็น  3 ส่วน คือส่วนน าเร่ือง ส่วนด าเนินเร่ือง หรือส่วนเน้ือเร่ืองใน
อรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง และส่วนปิดเร่ือง1 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่อรรถกถาจริยาปิฎกจะมีลกัษณะ
การเล่าเร่ืองแบบบนัเทิงคดี แต่ก็ยงัคงมีลกัษณะเฉพาะของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภท
อรรถกถาปรากฏอยู ่กล่าวคือ ก่อนท่ีจะเขา้สู่ส่วนด าเนินเร่ือง หรือส่วนเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยา
ปิฎก 35 เร่ืองนั้น จะมีการเกร่ินน าถึงท่ีมาของการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกเพื่อให้ผูอ่้านทราบ
ถึงสาเหตุการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีขอเรียกส่วนน้ีว่า ส่วนเกร่ินน า
ดงันั้นจึงสามารถแบ่งองคป์ระกอบส าคญัของอรรถกถาจริยาปิฎกไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. ส่วนน าเร่ือง  
2. ส่วนเกร่ินน า 
3. ส่วนเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง  
4. ส่วนปิดเร่ือง 
 

1. ส่วนน าเร่ือง 
 ส่วนน าเร่ืองจะปรากฏอยู่ตอนตน้ของอรรถกถาจริยาปิฎก เป็นส่วนเกร่ินน าเพื่อให้ขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคมัภีร์อรรถกถาจริยาปิฎก ก่อนจะเล่าเร่ืองราวในอรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 35 
เร่ือง ส่วนน าเร่ืองประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ คนัถารัมภกถา และนิทานกถา ส่วนน าเร่ือง
เป็นลกัษณะเฉพาะของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา กล่าวคืออรรถกถาเร่ืองใดท่ี

                                                           
1ฌอ็ง-ปิแยร์ โกลเดน้ชไตน์, การอ่านนวนิยาย, พิมพค์ร้ังท่ี 3, แปลโดย วลัยา วฒัน์ศร (กรุงเทพฯ :                       

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541), 123-124. 
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น าเสนอเร่ืองราวท่ีมีประวติัและเร่ืองเล่าเป็นส่วนประกอบจะมีการเกร่ินน าเร่ืองดว้ยส่วนส าคญั 2  
ส่วนก่อนเล่าเหตุการณ์ในเร่ืองเสมอ ดงัน้ี 
 1.1 คันถารัมภกถา เป็นถอ้ยค าเร่ิมตน้ของอรรถกถาจารยผ์ูแ้ต่งอรรถกถา ในท่ีน้ีคือค ากล่าว
ของพระธรรมปาละผูแ้ต่งอรรถกถาจริยาปิฎก เน้ือหาท่ีปรากฏสามารถแบ่งได ้3 ส่วน คือ 
    ส่วนท่ี 1 การสรรเสริญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
   ส่วนท่ี 2 การกล่าวถึงประวติัของคมัภีร์  
   ส่วนท่ี 3 การแสดงจุดมุ่งหมายในการแต่งอรรถกถา  
 

ปรมตัถทปีน ี
อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิฎก 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มพีระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
คนัถารัมภกถา 
กถาปรารภคมัภร์ี 

  
ส่วนท่ี 1 การสรรเสริญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
 

พระจริยาเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่สรรพโลกของพระผูมี้พระภาคเจา้ ผูท้รงแสวงหา
คุณใหญ่พระองคใ์ด ขา้พเจา้ขออภิวาทพระผูมี้พระภาคเจา้องคน์ั้น ผูมี้อานุภาพเป็นอจินไตย            
ผูเ้ป็นนายกเลิศของโลก. 

พระจริยาสมบูรณ์ดว้ยวชิชาและจรณะน าสตัวอ์อกจากโลกดว้ยธรรมะใด ขา้พเจา้ขอ
นมสัการพระธรรมอนัอุดมนั้น อนัพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงบูชาแลว้. 

พระอริยสงฆ์ใด เป็นผูต้ ั้ งมัน่อยู่ในมรรคและผลสมบูรณ์ด้วยคุณอนัมีศีลเป็นตน้ 
ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มพระอริยสงฆน์ั้น ผูเ้ป็นเน้ือนาบุญอนัยอดเยีย่ม. 

บุญใดเกิดแต่การนอบนอ้มนมสัการพระรัตนตรัยขอขา้พเจา้จงปราศจากอนัตรายใน
ท่ีทั้งปวงดว้ยเดชแห่งบุญนั้น 

 

ส่วนท่ี 2 การกล่าวถึงประวติัของคมัภีร์  
 

บารมีใดมีทานบารมีเป็นตน้ อนัเป็นบารมีชั้นอุกฤษฏ์ซ่ึงบุคคลท าไดย้าก อนัพระผูมี้
พระภาคเจา้ผูท้รงแสวงหาคุณใหญ่ประทบัอยู่ ณ นิโครธารามในแควน้สักกะ ทรงประกาศ
อานุภาพแห่งสมัโพธิจริยาแห่งบารมีเหล่านั้น ทรงสัง่สมไวใ้นภทัรกปัน้ี 
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ปิฎกใด ช่ือว่าจริยาปิฎก อันพระโลกนาถทรงแสดงแล้วแก่พระธรรมเสนาบดี                    
สารีบุตรผูเ้ป็นยอดแห่งพระสาวก 

 

ส่วนท่ี 3 การแสดงจุดมุ่งหมายในการแต่งอรรถกถา 
  

พระธรรมสังคาหกาจารยท์ั้งหลายผูแ้สวงหาคุณใหญ่ไดร้้อยกรองปิฎกใด อนัแสดง
ถึงเหตุสมบติัของพระศาสดาไวใ้นขทุทกนิกาย การพรรณนาอรรถท่ีท าไดย้าก ขา้พเจา้สามารถ
ท าได ้เพราะอาศยันยัอนัจ าแนกสมัโพธิภารแห่งปิฎกนั้น. 

เพราะการพรรณนาอันเป็นค าสอนของพระศาสดาจะทรงอยู่ การวินิจฉัยของ
บุรพาจารยผ์ูเ้ป็นดงัสีหะจะด ารงอยู่ ฉะนั้น ขา้พเจา้จะรักษาและยึดปิฎกนั้นอนัเป็นนัยแห่ง
อรรถกถาเก่า อาศัยชาดกโดยประการทั้ งปวงซ่ึงเป็นท่ีอาศัยได้ มิใช่แต่เป็นทางแห่งค าพูด 
บริสุทธ์ิดว้ยดี ไม่วุน่วาย เป็นขอ้วินิจฉัยอรรถอนัละเอียดของพระเถระทั้งหลายผูอ้าศยัอยู ่ณ 
มหาวหิาร แลว้จกัท าการพรรณนาอรรถแห่งจริยาปิฎกนั้น แสดงบารมีอนัต่างโดยนีตตัถะและ
เนยยตัถะต่อไป. 

ดว้ยประการฉะน้ี ขอท่านสาธุชนทั้งหลาย เม่ือหวงัให้พระสัทธรรมด ารงอยู่ตลอด
กาลนาน จงพิจารณาอรรถแห่งปิฎกนั้นซ่ึงจ าแนกไว ้ฉะน้ีแล2  

 
จากตัวอย่างคันถา รัมภกถาประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนท่ี  1                              

การสรรเสริญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ตามธรรมเนียมการเขียนงานประเภทวรรณกรรม
พระพุทธศาสนา ตอ้งมีการสรรเสริญบูชาและขอพร พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เพื่อแสดง
ความเคารพและสร้างขวญัก าลงัใจในการเขียนงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี3 พระธรรมปาละจึง
เร่ิมตน้อรรถกถาดว้ยบทบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือบูชาพระพุทธเจา้ผูท่ี้สมควรบูชา
เพราะพระองคเ์ป็นผูมี้พระจริยาวตัรท่ีงดงาม และทรงเป็นผูมี้เมตตาน าพาสรรพสัตวท์ั้งหลายให้พน้
จากทุกข ์บูชาพระธรรมท่ีพระพุทธเจา้ทรงบูชาแลว้ และบูชาพระอริยสงฆท่ี์ตั้งมัน่อยูใ่นศีลวา่เป็นผู ้
ควรแก่การกราบไหว ้และในตอนทา้ยอรรถกถาจารยย์งัไดข้อพรจากการบูชาพระรัตนตรัยให้ท่าน
ปราศจากภยัอนัตรายทั้งปวงอีกดว้ย 

                                                           
2มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามงกฎุราชวทิยาลยั, 2552), 3-4. 
3นิตยา แกว้คลัณา, บทพรรณนาในกวนีิพนธ์ไทย : ลลีา ความคดิ การสืบสรรค์ (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557), 19-20. 
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 ส่วนท่ี 2 การกล่าวถึงประวัติของคัมภีร์ คือบอกให้ทราบว่าจริยาปิฎกเป็นคัมภีร์ท่ี
พระพุทธเจา้ทรงแสดงข้ึนเพื่อประกาศอานุภาพแห่งบารมีท่ีพระพุทธเจา้ทรงสั่งสมไวใ้นภทัรกปัแก่
พระสารีบุตรและเหล่าสาวกทั้งหลาย 
 ส่วนท่ี 3 การแสดงจุดมุ่งหมายในการแต่งอรรถกถา พระธรรมปาละไดก้ล่าวถึงสาเหตุใน
การแต่งอรรถกถาจริยาปิฎกไวว้า่ ท่านตอ้งการอธิบายขยายความให้ผูศึ้กษารับรู้เร่ืองราวการบ าเพญ็
บารมีของพระพุทธเจา้มากยิ่งข้ึนโดยการประพนัธ์ในคร้ังน้ีท่านยึดมัน่ในพระไตรปิฎกอนัเป็นปิฎก
เก่า และอาศยัชาดกมาประกอบขอ้วนิิจฉยั 

 จะเห็นได้ว่า คันถารัมภกถาเปรียบเสมือนค าน าของผู ้แต่งท่ีแจ้งให้ผู ้อ่านทราบถึง
วตัถุประสงค์ และประวติัความเป็นมาของคมัภีร์เบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะน าผูอ่้านเขา้สู่ส่วนเน้ือหาของ
เร่ืองต่อไป   

1.2 นิทานกถา เป็นนิทานท่ีเล่าเร่ืองราวของพระพุทธเจา้ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 3 ช่วง 
ไดแ้ก่  

      1. ทูเรนิทาน  เป็นเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจา้ตั้ งแต่ถือก าเนิดเป็นพระ
โพธิสัตวใ์นสมยัพระพุทธเจา้ทีปังกรเป็นตน้มา จนถึงพระชาติสุดทา้ยท่ีเกิดเป็นพระเวสสันดร                    

  2. อวทิูเรนิทาน เป็นเร่ืองราวของพระพุทธเจา้ตั้งแต่คร้ังท่ีอยูใ่นสวรรคช์ั้นดุสิตจนลง
มาประสูติเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้  

  3. สันติเกนิทานคือ เป็นเร่ืองราวของพระพุทธเจา้ตั้งแต่หลงัการตรัสรู้จนกระทัง่
เสด็จปรินิพพาน  

   มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

นิทานกถา 
เพราะการพรรณนาอรรถน้ี ท่านกล่าวแสดงนิทาน 3 เหล่าน้ี คือทูเรนิทาน นิทานมีใน

ท่ีไกล อวทูิเรนิทาน นิทานมีในท่ีไม่ไกล สันติเกนิทาน นิทานมีในท่ีใกล ้เป็นอนัผูฟั้งทั้งหลาย
ยอ่มรู้แจง้ดว้ยดีตั้งแต่เร่ิมเร่ือง.  ฉะนั้น พึงทราบการจ าแนกนิทานเหล่านั้น ดงัต่อไปน้ี.  

กถามรรคตั้งแต่พระมหาโพธิสตัวท์รงสะสมบารมี ในศาสนาของพระทศพลพระนาม
วา่ทีปังกรจนกระทัง่ทรงอุบติัในสวรรคช์ั้นดุสิต ช่ือวา่ทูเรนิทาน. กถามรรคท่ีเป็นไปแลว้ตั้งแต่
สวรรคช์ั้นดุสิตจนถึงบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ ณ โพธิมณฑล ช่ือวา่อวิทูเรนิทาน.  กถามรรค
ท่ีเป็นไปแลว้ตั้งแต่มหาโพธิมณฑลจนถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ช่ือว่าสันติเกนิทาน. ใน
นิทาน 3 อยา่งน้ี เพราะทูเรนิทานและอวทูิเรนิทาน เป็นสรรพสาธารณะ ฉะนั้น นิทานเหล่านั้น
พึงทราบโดยพิสดารตามนัยท่ีกล่าวไวพิ้สดารแลว้ในอรรถกถาชาดกนั่นแล. แต่ในสันติเก
นิทานมีความต่างออกไป ดังนั้ น พึงทราบกถาโดยสังเขปแห่งนิทานแม้ 3 อย่าง ตั้ งแต่ต้น
ดงัต่อไปน้ี.  
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... 
พระผูมี้พระภาคเจา้แวดลอ้มดว้ยพระขีณาสพสองหม่ืนเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ ถึง

กรุงกบิลพสัดุป์ระมาณ 60โยชน์ เวลาสองเดือน.  บรรดาเจา้ศากยะทั้งหลายทรงประชุมกนัดว้ย
หวงัพระทยัว่า จักเห็นพระญาติผูป้ระเสริฐของพวกเรา จึงรับสั่งให้สร้างนิโครธารามเป็นท่ี
ประทบัของพระผูมี้พระภาคเจา้ และเป็นท่ีอยูข่องภิกษุสงฆ ์ต่างถือของหอมและดอกไมเ้ป็นตน้ 
ทรงกระท าการตอ้นรับทูลอาราธนาพระศาสดาใหเ้สด็จเขา้ไปยงันิโครธาราม. 

 ณ ท่ีนั้ น พระผูมี้พระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยพระขีณาสพสองหม่ืน ประทับเหนือ                    
พุทธาสนะอนัประเสริฐท่ีเจา้ศากยะปูถวาย. เจา้ศากยะทั้งหลายทรงมานะจดัมิไดท้รงท าความ
เคารพ. พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงตรวจดูอธัยาศยัของเจา้ศากยะเหล่านั้น แลว้ทรงเขา้จตุตถฌานมี
อภิญญาเป็นบาทเพ่ือท าลายมานะ แลว้ท าเจา้ศากยะเหล่านั้นให้เป็นภาชนะรองรับพระธรรม
เทศนา ทรงออกจากสมาบติัเหาะไปสู่อากาศ ดุจเร่ียรายฝุ่ นพระบาทลงบนพระเศียรของเจ้า
ศากยะเหล่านั้ น ได้ทรงกระท ายมกปาฏิหาริย์เช่นกับปาฏิหาริย์ท่ีพระองค์กระท า ณ โคน
ตน้คณัฑมพัพฤกษ.์  

พระราชาทอดพระเนตรเห็นความอศัจรรยน์ั้น ทรงด าริว่าโอรสน้ีเป็นบุคคลเลิศใน
โลก. เม่ือพระราชาถวายบงัคมแลว้ เจา้ศากยะทั้งหลายเหล่านั้นไม่อาจเฉยอยูไ่ด ้ทั้งหมดก็พากนั
ถวายบงัคม. 

นัยว่า ในคร้ังนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้ เม่ือทรงกระท ายมกปาฏิหาริย ์ไดท้รงกระท า
ปาฏิหาริยเ์ปิดโลก เม่ือปาฏิหาริยเ์ป็นไปอยู่พวกมนุษยย์ืนอยู่ก็ตาม นัง่อยูก็่ตามในมนุษยโลก 
ยอ่มเห็นแต่เทวดาสนทนาธรรมซ่ึงกนัและกนั ตั้งแต่สวรรคช์ั้นจาตุมมหาราชิกาถึงชั้นอกนิฏฐ
ภพดว้ยตาของตนดว้ยพทุธานุภาพ ในผืนแผน่ดินเบ้ืองล่าง ยอ่มเห็นสตัวท์ั้งหลายเสวยมหาทุกข์
ในนรกนั้นๆ คือ ในมหานรก 8 ขมุ ในอุสสทนรก 16 ขุม และในโลกนัตริยนรก. อยา่งไม่เคยมี 
ประคองอญัชลีนมสัการ พากนัเขา้ไปเฝ้า ต่างเปล่งคาถาปฏิสังยตุดว้ยพระพุทธคุณ สรรเสริญ
ปรบมือร่ืนเริง ประกาศถึงปีติและโสมนสั.  

  ... 
เม่ือพระตถาคตทรงแสดงปาฏิหาริย ์แสดงถึงพุทธานุภาพของพระองค์อย่างน้ีแลว้

ทรงแสดงธรรม ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ยืนอยูบ่นภูเขาคิชฌกูฎในกรุงราชคฤห์ เห็น
ดว้ยทิพยจกัษุ เกิดจิตอศัจรรยไ์ม่เคยมีดว้ยการเห็นพุทธานุภาพนั้น จึงเกิดความคิดข้ึนวา่ เอาละ 
เราจกัท าพุทธานุภาพให้ปรากฏแก่โลกให้ยิ่งๆ ข้ึนไป จึงแจง้ความนั้นแก่ภิกษุ 500 ซ่ึงเป็น
บริวารของตน. ทนัใดนั้นเองจึงมาทางอากาศดว้ยฤทธ์ิพร้อมกบับริวาร เขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระ
ภาคเจ้า ถวายบงัคมดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ ประคองอญัชลีข้ึนเหนือศีรษะ กราบทูลถามถึง                
มหาภินิหารและการบ าเพญ็บารมีของพระตถาคต.  

พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงกระท าท่านพระสารีบุตรนั้นใหเ้ป็นกายสกัขีคือพยานทางกาย 
เม่ือจะทรงแสดงพุทธานุภาพของพระองค์ แก่พวกมนุษยท่ี์ประชุมกัน และเทวดาพรหมใน
หม่ืนจกัรวาฬจึงทรงแสดงพทุธวงศส์มดงัท่ีท่านกล่าวไวว้า่ 
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  พระสารีบุตรผู้มีปัญญามาก ฉลาดในสมาธิฌาน  บรรลุบารมี
ด้วยปัญญา ย่อมทูลถามพระผู้มพีระภาคเจ้า ผู้เป็นนายกแห่งโลกว่า ข้าแต่
พระมหาวรีะผู้สูงสุดกว่าคนอภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไร ข้าแต่ท่านผู้
ทรงปัญญาในกาลไรที่พระองค์ทรงปรารถนาความตรัสรู้อันอุดม. ทาน 
ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วริิยะ ขันต ิสัจจะ อธิษฐาน เมตตาและอุเบกขาเป็น
เช่นไร. ข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญา ผู้เป็นนายกแห่งสัตวโลก บารมี 10 ที่
พระองค์ทรงบ าเพ็ญแล้วเป็นเช่นไร. อุปบารมีเป็นอย่างไร ปรมัตถบารมี
เป็นอย่างไร. พระองค์ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดุจนกการะเวก ข้าพระองค์
เมือ่จะยงัหทยัให้เยอืกเยน็ ยังมนุษย์พร้อมด้วยเทวดาให้ร่ืนเริง จึงทูลถาม
ขอพระองค์ทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิด.                

... 
   ล าดบันั้น พระผูมี้พระภาคเจา้ประทบันัง่ขดัสมาธิ 3 ชั้น ณ รตนะจงกรมนั้น ประทบั
นัง่รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตยอ่์อนรุ่งเรืองอยู ่ณ ภูเขายคุนธร ฉะนั้น ทรงแสดงแก่พระสารีบุตรว่า 
ดูก่อนสารีบุตร พุทธการกธรรมของเราไดเ้จริญงอกงามจากภพสู่ภพ จากชาติสู่ชาติ ในกปัทั้ง
ปวง เพราะท าดว้ยความเคารพติดต่อกนั และดว้ยการอุปถมัภ์ของวิริยะตั้งแต่สมาทานแต่ใน
ภทัรกปัน้ี พุทธการกธรรมเหล่านั้นเกิดแก่กลา้ในชาติเท่าน้ีแลว้ไดต้รัสธรรมปริยาย อนัมีช่ือ
เป็นท่ีสองวา่ “จริยาปิฎกเป็นท่ีตั้งแห่งต านานของพระพทุธเจา้” ดว้ยบทมีอาทิวา่ “แสนกปั.” 

... 
นิทานกถา จบ4 

 
  จากการศึกษานิทานกถาในอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่า อรรถกถาจารยจ์ะกล่าวถึงนิทาน                    
3 ช่วง ไดแ้ก่ ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน และสันติเกนิทาน โดยอรรถกถาจารยจ์ะเนน้เล่าเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในช่วงสันติเกนิทานมากท่ีสุด โดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจ้าเดินทางไปโปรด                           
พระราชบิดา ณ กรุงกบิลพสัดุ์ เพราะเป็นเหตุการณ์ส าคญัอนัน ามาซ่ึงการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยา
ปิฎกจ านวน 35 เร่ือง กล่าวคือหลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ พระองค์ทรงเผยแผพ่ระพุทธศาสนา
อนุเคราะห์สัตวโ์ลกทั้งหลายท่ีพระองค์ทรงเห็นว่าจะมีดวงตาเห็นธรรม พระเจา้สุทโธทนะทรง
ทราบข่าวจึงมีรับสั่งให้อ ามาตยไ์ปกราบทูลเชิญพระพุทธเจา้มายงันิโครธาราม กรุงกบิลพสัดุ์ เม่ือ
พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็ทรงทราบว่าเจ้าศากยะท่ีมาเข้าเฝ้านั้ นถือทิฐิมานะไม่ยอมเคารพ                       
พระองค ์จึงไดแ้สดงปาฏิหาริยเ์พื่อท าลายทิฐิมานะของเจา้ศากยะดว้ยการเหาะไปสู่อากาศและแสดง 

                                                           
4มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
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ยมกปาฏิหาริย์5 พระเจา้สุทโธทนะเห็นอศัจรรยด์งันั้นจึงทรงถวายบงัคมพระพุทธเจา้ เจา้ศากยะเห็น
ดงันั้นจึงปฏิบติัตาม 
 นอกจากน้ีพระพุทธเจา้ยงัไดแ้สดงปาฏิหาริยเ์ปิดโลก ท าให้มนุษยท่ี์มาเฝ้าพระพุทธเจา้เห็น
เทวดาสนทนาธรรมกนัตั้งแต่สวรรคช์ั้นจาตุมหาราชิกาถึงชั้นอกนิฏฐาภูมิ ไดเ้ห็นสัตวท์ั้งหลายทุกข์
ทรมานในมหานรก 8 ขุม ในอุสสทนรก 16 ขุม และในโลกนัตริยนรกดว้ยตาของตนเอง ส่วนพวก
เทวดาทั้งหลายในหม่ืนโลกธาตุก็ไดเ้ดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจา้ด้วย สร้างความอศัจรรยใ์จให้แก่
มนุษย ์เทวดา และพระสงฆท่ี์อยูนิ่โครธารามอยา่งยิ่ง พระสารีบุตรซ่ึงอยูบ่นยอดเขาคิชฌกูฏในกรุง
ราชคฤห์เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนด้วยทิพยจกัษุญาณ เกิดอศัจรรยใ์จจึงเหาะมาเฝ้าพระพุทธเจา้แล้ว
กราบทูลถามถึงอภินิหารท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงวา่ เพราะเหตุใดพระองค์จึงมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์
เช่นน้ี พระพุทธเจา้จึงทรงเล่าพุทธการกธรรม ซ่ึงก็คือเร่ืองราวการบ าเพญ็ในพระอดีตชาติหรือจริยา
ปิฎกใหพ้ระสารีบุตร เทวดาและมนุษยท์ั้งหลายไดฟั้งกนั 
 จะเห็นไดว้า่ นิทานกถาก็คือส่วนเกร่ินน าเร่ืองเพื่อเล่าประวติัของพระพุทธเจา้ในช่วงเวลา
ต่างๆ โดยสังเขป ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่เหตุการณ์ในอดีตชาติท่ีถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวใ์นสมยั
พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นมา  จนกระทัง่ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ออกผนวช ตรัสรู้และ
ปรินิพพาน การท่ีอรรถกถาจารยเ์กร่ินน าเร่ืองดว้ยนิทานกถาน้ีช่วยท าให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงความเป็นมา
ในการเล่าเร่ืองอรรถกถาจริยาปิฎกของพระพุทธเจา้ไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยสร้างความเขา้ใจ
แก่ผูอ่้านในเบ้ืองต้นว่าเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงเล่าในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ืองนั้นเป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสมยัทูเรนิทาน ซ่ึงเป็นเร่ืองในอดีตชาติตั้งแต่ถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวใ์น
สมยัของพระพุทธเจา้ทีปังกรเป็นตน้มา จนถึงพระชาติสุดทา้ยท่ีถือก าเนิดเป็นพระเวสสันดร 
 สรุปได้ว่า ส่วนน าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ส่วน ได้แก่                        
ส่วนแรกคนัถารัมภกถา คือส่วนท่ีอยูต่อนตน้ของเร่ือง ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วน
ท่ี 1 การสรรเสริญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนท่ี 2 การกล่าวถึงประวติัของคมัภีร์ และ
ส่วนท่ี 3 การแสดงจุดมุ่งหมายในการแต่งอรรถกถา ส่วนท่ีสองนิทานกถา ว่าดว้ยเร่ืองราวของ
พระพุทธเจา้ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 3 ช่วง ไดแ้ก่ ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน และสันติเกนิทาน ทั้ง

                                                           
5การท าปาฏิหาริยใ์ห้บงัเกิดเป็นคู่ ๆ โดยวิธีต่าง ๆ คือ มีท่อน ้ าและท่อไฟพุ่งมาจากส่วนต่าง ๆ ของพระ

วรกายสลบักนัไป  เช่น ท่อไฟพุง่ออกเบ้ืองบน สายน ้ าไหลออกเบ้ืองล่าง ท่อไฟพุ่งออกเบ้ืองล่าง สายน ้ าไหลออก
เบ้ืองบน  ท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตรขวา สายน ้ าไหลออกจากพระเนตรซ้าย ท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตรซ้าย 
สายน ้ าไหลออกจากพระเนตรขวา เป็นต้น ดูรายละเอียดจาก ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 , พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2556), 939. 
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คนัถารัมภกถาและนิทานกถา เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัอรรถกถาจริยาปิฎก
ใหแ้ก่ผูอ่้านในเบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะน าเขา้สู่เร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ืองต่อไป 
 
2. ส่วนเกร่ินน า 
  ส่วนเกร่ินน า คือเน้ือหาท่ีปรากฏอยูก่่อนการเล่าเร่ืองอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35  เร่ือง ในท่ีน้ี
คือเน้ือหาในส่วนปัจจุบนัวตัถุ หรือปรารภเร่ือง เป็นส่วนเร่ิมตน้ของการเล่าเร่ืองในปัจจุบนัสมยัของ
พระพุทธเจา้ว่าพระพุทธเจา้ประทบัอยูท่ี่ใด ทรงเล่าเร่ืองอะไร เล่าให้ผูใ้ดฟัง และอะไรเป็นสาเหตุ
ของการเล่าเร่ืองในอดีตนั้นๆ ของพระองค ์ส่วนเกร่ินน าในอรรถกถาจริยาปิฎกจึงเป็นส่วนส าคญัท่ี
ท าใหท้ราบถึงท่ีมาของการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง  
 ปัจจุบนัวตัถุท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกน้ีไม่ได้กล่าวถึงท่ีประทบัของพระพุทธเจ้า
เพราะไดก้ล่าวไวใ้นส่วนนิทานกถาอยา่งละเอียดแลว้วา่ พระพุทธเจา้ทรงเล่าเร่ืองน้ีขณะประทบัอยู่
นิโครธาราม ณ กรุงกบิลพสัดุ์ ดงันั้นส่วนปัจจุบนัวตัถุจึงกล่าวเฉพาะทรงเล่าเร่ืองอะไร เล่าให้ผูใ้ด
ฟัง และอะไรเป็นมูลเหตุของการเล่าเร่ืองโดยยอ่ ดงัน้ี  
 

  คร้ังนั้น พระผูมี้พระภาคเจา้คร้ันทรงยงัอุตสาหะในการฟังบุพจริยาของพระองค ์ให้
เกิดแก่ท่านพระสารีบุตรเถระ และแก่บริษทักบัทั้ งเทวดาและมนุษยแ์ลว้ บัดน้ี เม่ือจะทรง
กระท าบุพจริยานั้นซ่ึงรอยต่อแห่งภพปิดไวใ้หป้ระจกัษ ์ดุจมะขามป้อมบนฝ่ามือฉะนั้น จึงตรัส
พระด ารัสมีอาทิวา่6 

  
 จากตวัอย่าง เน้ือเร่ืองในส่วนปัจจุบนัวตัถุกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงเล่าเร่ืองการบ าเพ็ญ
บารมีในพระชาติอดีตให้แก่พระสารีบุตรและบริษทัทั้งหลายท่ีมาเขา้เฝ้าได้ฟัง โดยการเล่าเร่ือง           
คร้ังน้ีมีมูลเหตุมาจากพระสารีบุตรปรารถนาท่ีจะให้ทุกคนท่ีมาเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ไดท้ราบเร่ืองราว                   
การบ าเพญ็บารมีในพระชาติก่อนของพระพุทธเจา้จึงกราบทูลขอใหพ้ระองคเ์ทศนาธรรม ดว้ยเหตุน้ี
พระองคจึ์งแสดงอรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 35 เร่ือง  
 สรุปไดว้่า ส่วนเกร่ินน าในอรรถกถาจริยาปิฎกก็คือส่วนปัจจุบนัวตัถุ เป็นส่วนส าคญัท่ีท า
หน้าท่ีเกร่ินน า และอธิบายถึงมูลเหตุของการเล่าเร่ืองการบ าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา้ในพระ
อดีตชาติ ถึงแม้ว่าจะมีการอธิบายเน้ือเร่ืองในส่วนน้ีอย่างละเอียดแล้วในนิทานกถาก็ตาม แต่                     
การข้ึนตน้ดว้ยส่วนน้ีโดยย่ออีกคร้ังก่อนการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกนั้นยิ่งช่วยท าให้ผูอ่้าน

                                                           
6มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
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เขา้ใจถึงท่ีมาในการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35  เร่ือง ไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน และส่วนน้ียงัเป็น
ส่วนส าคญัท่ีท าหนา้ท่ีร้อยเรียงเร่ืองเล่าจ านวน 35 เร่ืองท่ีวา่ดว้ยการบ าเพญ็บารมีของพระพุทธเจา้ใน
พระอดีตชาติเขา้ไวด้ว้ยกนั กล่าวคือ เพราะพระสารีบุตรทูลขอใหพ้ระพุทธเจา้แสดงเร่ืองการบ าเพญ็
บารมีในพระอดีตชาติให้ผูม้าเขา้เฝ้าไดฟั้ง พระองค์จึงทรงเล่าเร่ืองราวในพระอดีตชาติทีละเร่ืองๆ 
ต่อเน่ืองกนัไปจ านวน 35 เร่ือง เพื่อเป็นเร่ืองสาธกให้ผูฟั้งเขา้ใจเร่ืองการบ าเพญ็บารมีและพระจริยา
วตัรอนังดงามของพระองคไ์ดอ้ยา่งแจ่มชดั นอกจากน้ีการเร่ิมตน้เร่ืองดว้ยปัจจุบนัวตัถุในอรรถกถา
จริยาปิฎกก่อนการเล่าเร่ืองในอดีตของพระโพธิสัตว์นั้นก็ยงัเป็นการรักษาและปฏิบติัตามขนบ                  
การแต่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถาอีกดว้ย  
 
3. ส่วนเนือ้เร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง 
  ส่วนเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง คือส่วนอดีตวตัถุเป็นส่วนท่ีเล่าเร่ืองราวใน
อดีตของพระพุทธเจา้ท่ีทรงถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวแ์ละบ าเพญ็บารมีต่างๆ จ านวน 35 เร่ือง โดย
พระพุทธเจา้จะทรงเล่าเร่ืองราวในอดีตของพระองค์ทีละเร่ืองๆ ต่อเน่ืองกนัไปจนครบ 35 เร่ือง เพื่อ
แสดงให้เห็นพระจริยาวตัรอนังดงามของพระองค์ท่ีทรงบ าเพ็ญบารมีอนัยากยิ่งได้ส าเร็จ แมว้่า
พระองคท์รงพบอุปสรรคต่างๆ มากมายแต่ก็ไม่ยอ่ทอ้เพราะมุ่งหวงัท่ีจะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ 
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อจะไดช่้วยเหลือสรรพสัตวท์ั้งหลายให้พน้ทุกข ์เน้ือเร่ืองในส่วน
น้ีจึงเป็นส่วนส าคญัของอรรถกถาจริยาปิฎก เพราะเป็นเร่ืองเล่าท่ีมีโครงเร่ือง มีเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 อรรถกถามูคผักขกุมาร พระพุทธเจ้าประสูติเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสี ช่ือว่า                      
มูคผกัขกุมาร หรือท่ีเรียกอีกช่ือวา่เตมียก์ุมาร วนัหน่ึงมูคผกัขกุมารทรงเห็นพระราชบิดาตดัสินโทษ
โจรแลว้สลดพระทยัและทรงคิดวา่การกระท าขา้งตน้จะเป็นเหตุให้พระราชบิดาตอ้งตกนรก กอปร
กบัมูคผกัขกุมารสามารถระลึกชาติไดว้า่เคยตกนรก และไดเ้ห็นเหตุการณ์ชีวิตในภายภาคหนา้ท่ีจะ
ได้เป็นพระราชาครองเมือง และเม่ือตายไปแล้วจะต้องตกนรก  ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้พระองค์ไม่
ปรารถนาครองราชย ์เทพธิดาซ่ึงเคยเป็นมารดาของมูคผกัขกุมารในชาติหน่ึงจึงปรากฏตวัข้ึนและได้
ช้ีแนะแนวทางในการเปล้ืองทุกข์เหล่าน้ีแก่มูคผกัขกุมาร ดว้ยการบ าเพญ็อธิษฐานบารมี 3 ประการ 
คือใหแ้สร้งเป็นคนใบ ้เป็นคนง่อยเปล้ีย และเป็นคนหูหนวก ความวา่ 
 

เราถึงความตัดสินใจว่า เมื่อไหร่หนอ เราถึงจะเปลื้องราชสมบัตินี้ได้ (วินิจฺฉย  
สมาปนฺโน กถาห  อิม  มุญฺจิสฺส ) ความวา่ เราตรึกตรองอยา่งน้ีวา่ “เราจะปลดเปล้ืองราชสมบติั
อนัเป็นกาลกรรณีน้ีไดอ้ยา่งไรหนอ.” ค าวา่เทพธิดาผูเ้ป็นมารดาของเราในอตัภาพหน่ึงซ่ึงสถิต
อยู่ในเศวตฉัตรนั้นเป็นผูใ้คร่ประโยชน์ แสวงหาประโยชน์แก่เรา. ขอ้ว่า นางเห็นเราเป็นผู ้
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ประกอบดว้ยทุกข ์เพราะทุกขใ์จอยา่งนั้น จึงแนะน าให้เราประกอบในเหตุท่ีจะออกจากทุกข์

ในราชสมบติั 3 ประการ คือ เป็นใบ ้เป็นคนง่อยเปล้ีย เป็นคนหนวก.7  
 

 อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา พระพุทธเจา้ประสูติเป็นกระต่าย  ในพระชาตินั้นพระองคท์รงมี
สหายเป็นลิง สุนขัจ้ิงจอก และลูกนาก พระองค์ทรงสั่งสอนให้สัตวท์ั้งหลายรู้จกับาปบุญ ตั้งตนอยู่
ในความดีงาม และทรงแสดงธรรมสั่งสอนสัตวท์ั้งสามตามความเหมาะสม ความวา่  
 

 พระมหาสัตวแ์มอุ้บติัในก าเนิดสัตวเ์ดียรัจฉานอย่างน้ี ก็ยงัเป็นกลัยาณมิตร เพราะ
เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยญาณ ทรงแสดงธรรมโดยการให้โอวาทแก่สัตวท์ั้ง 3 เหล่านั้นผูเ้ขา้ไปหา
ตามกาลเวลา. สตัวท์ั้ง 3 เหล่านั้นรับโอวาทของพระมหาสัตวแ์ลว้ก็เขา้ไปอยูใ่นท่ีของตน. เม่ือ
กาลเวลาผ่านไปอย่างน้ี พระโพธิสัตวม์องดูอากาศเห็นพระจนัทร์เต็มดวง จึงสอนว่า “พวก
ท่านจงรักษาอุโบสถ”8  

 
 จะเห็นไดว้า่ ส่วนเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง เป็นการเล่าเร่ืองราวเหตุการณ์ใน
อดีตของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวอ์ย่างละเอียดว่าพระองค์ได้ปฏิบติัตน
อยา่งไรบา้ง  
 การศึกษาเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ือง พบวา่เร่ืองเล่าการบ าเพญ็บารมีของ
พระพุทธเจา้ในอรรถกถาจริยาปิฎกมีความน่าสนใจยิง่ อรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ืองมีเหตุการณ์ใน
เร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์การทดสอบ
หรือลองใจพระโพธิสัตว ์หรือเหตุการณ์พระโพธิสัตวพ์บอุปสรรคระหวา่งการบ าเพญ็บารมี เป็นตน้ 
ในเหตุการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีพบว่าการแสดงออกของตวัละครหลกัในแต่ละเร่ืองมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนั อาจต่างกนัท่ีรายละเอียดปลีกยอ่ย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เหตุการณ์เหล่านั้นเป็นเหตุการณ์ส าคญัของ
เร่ืองเล่าในอรรถกถาจริยาปิฎก กล่าวคือ แมว้า่จะเปล่ียนเร่ือง เปล่ียนตวัละครหรือฉาก แต่เหตุการณ์
และการแสดงออกของตวัละครหลักยงัคงมีลักษณะท่ีคล้ายกันทุกเร่ือง จะขอเรียกเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนซ ้ าๆ กนัในแต่ละเร่ืองเหล่าน้ีวา่ “เหตุการณ์หลกั”  
  เหตุการณ์หลกัท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกมีความส าคญัยิ่ง เพราะท าหน้าท่ีเป็นแกน
เหตุการณ์ท่ีร้อยเรียงเร่ืองทั้ง 35 เร่ือง ท่ีมีรายละเอียดแตกต่างกนัให้เป็นกลุ่มเร่ืองเดียวกนั คือ
เร่ืองราวของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังเป็นพระโพธิสัตวท่ี์บ าเพ็ญบารมีต่างๆ เพื่อมุ่งสู่พระสัพพญัญุต-

                                                           
7เร่ืองเดียวกนั, 346. 
8เร่ืองเดียวกนั, 166. 
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ญาณให้อยู่กลุ่มเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเหตุการณ์หลกัท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยา
ปิฎก  
 จากการศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ือง พบว่า  มีเหตุการณ์หลกัท่ีเกิดข้ึนซ ้ ากัน
จ านวน 12 เหตุการณ์ดงัน้ี 
 1. ความเป็นมาของตวัละคร  
 2. การไดรั้บสมบติั  
 3. การสังเวช  
 4. การตั้งความปรารถนา  
 5. การละทิ้ง 
 6. การบ าเพญ็บารมี   
 7. การพบอุปสรรค  
 8. การตั้งมัน่  
 9. การไดรั้บการช่วยเหลือ  
 10. การพน้อุปสรรค  
 11. การช่วยเหลือผูอ่ื้น  
 12. การเทศนา  
   
 1.  ความเป็นมาของตัวละคร  เป็นเหตุการณ์ท่ีเล่าถึงท่ีมาของตัวละคร ตัวบุคคลหรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง ความเป็นมาของตวัละครในอรรถกถาจริยาปิฎกจะกล่าวถึงประวติั               
ความเป็นมาของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวใ์นพระชาติต่างๆ ว่าพระองค์ถือ
ก าเนิดเป็นผูใ้ด มีลกัษณะนิสัยอย่างไร ความเป็นมาของตวัละครจึงเป็นส่วนท่ีท าให้ทราบประวติั 
และลกัษณะนิสัยของตวัละครเบ้ืองตน้ อีกทั้งยงัเป็นส่วนส าคญัต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมา
ในภายหลงัอีกดว้ย เช่น การไดรั้บสมบติั การบ าเพญ็บารมี การพบอุปสรรค  เป็นตน้  
 2. การไดรั้บสมบติั คือตวัละครไดรั้บทรัพยสิ์น มรดกจากพ่อแม่ เช่น เงิน ทอง ของใช้ ใน
ท่ีน้ีหมายรวมไปถึงการข้ึนครองราชยสื์บต่อบิดามารดา 
 3. การสังเวช เป็นเหตุการณ์ท่ีตัวละครเกิดความเศร้าสลด หดหู่ต่อส่ิงต่างๆ รอบตัว                        
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การสังเวชในทรัพย ์และการสังเวชในชีวติ  
 4. การตั้งความปรารถนา เป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครตั้งเป้าหมาย และพยายามปฏิบติัตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้การตั้งความปรารถนาของพระโพธิสัตวท่ี์ปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก คือพระ
โพธิสัตวต์ั้งความปรารถนาท่ีจะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณจึงตอ้งบ าเพญ็บารมี 
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 5. การละทิ้ง คืออาการแยกตวัให้พน้จากส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งอยู่ ไม่ไปเก่ียวขอ้งดว้ย 
การละทิ้งท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎก พบ 2 ประการ คือการละทิ้งทรัพยส์มบติั และการละทิ้ง
ครอบครัวเพื่อไปบ าเพญ็บารมี หรือออกบวชเพื่อมุ่งหวงัในพระสัพพญัญุตญาณ  
 6. การบ าเพ็ญบารมี เป็นเหตุการณ์การปฏิบติัธรรม 10 ประการ ท่ีจะน าไปสู่ความเป็น
พระพุทธเจา้ ดงัน้ี 

1. ทาน คือการให ้การเสียสละ (giving, charity, generosity, liberality) 
 2.  ศีล คือการรักษากายวาจาใหเ้รียบร้อย ความประพฤติดีงามถูกตอ้งตามระเบียบวินยั 

(morality, good conduct) 
 3. เนกขมัมะ คือการออกบวช ความปลีกตวัปลีกใจจากกาม (renunciation) 

  4. ปัญญา คือความรอบรู้ ความหยัง่รู้เหตุผล เขา้ใจสภาวะของส่ิงทั้งหลายตามความ
เป็นจริง (wisdom, insight, understanding) 

5. วริิยะ คือความเพียร ความแกลว้กลา้ ไม่เกรงกลวัอุปสรรค พยายามบากบัน่อุตสาหะ 
กา้วหนา้เร่ือยไป ไม่ทอดทิ้งธุระหนา้ท่ี (energy, effort, endeavour) 

  6. ขนัติ คือความอดทน ความทนทานของจิตใจ สามารถใชส้ติปัญญาควบคุมตนให้อยู่
ในอ านาจเหตุผล และแนวทางความประพฤติท่ีตั้ งไว้เพื่อจุดหมายอันชอบไม่ลุอ านาจกิเลส 
(forbearance, tolerance, endurance) 

 7. สัจจะ คือความจริง คือพดูจริง ท าจริง และจริงใจ (truthfulness) 
    8. อธิษฐาน คือความตั้งใจมัน่ การตดัสินใจเด็ดเด่ียว วางจุดหมายแห่งการกระท าของ

ตนไวแ้น่นอน และด าเนินตามนั้นแน่วแน่ (resolution, self-determination) 
 9. เมตตา คือความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเก้ือกูลให้ผูอ่ื้นและเพื่อนร่วม

โลกทั้งปวงมีความสุขความเจริญ (loving-kindness, friendliness) 
 10. อุเบกขา คือความวางใจเป็นกลาง ความวางใจสงบราบเรียบสม ่าเสมอ เท่ียงธรรม 

ไม่เอนเอียงไปดว้ยความยินดียินร้ายหรือชอบฟัง (equanimity, indifference to praise and blame in 
the performance of duty)9 
 7. การพบอุปสรรค คือการพบปัญหาในขณะท ากิจบางอย่าง ท าให้ส่ิงท่ีกระท าอยู่นั้นไม่
ส าเร็จไดโ้ดยง่าย  

                                                           
9พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต),  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม (กรุงเทพฯ: จนัทร์

เพญ็, 2552), 325. 
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8. การตั้งมัน่ คือความตั้งใจจะกระท าการใดๆ ให้ส าเร็จลุล่วง แมว้า่จะมีอุปสรรคมากแต่ยงั
พยายามท าการนั้นๆ ต่อไป อยา่งไม่ยอ่ทอ้  

9. การไดรั้บการช่วยเหลือ คือเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวไ์ดรั้บการช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ 
ท าใหผ้า่นพน้อุปสรรคได ้ 

10. การพน้อุปสรรค คือการผ่านพน้เคร่ืองขดัขวางในขณะท ากิจบางอย่างไปได ้บางคร้ัง
พระโพธิสัตวส์ามารถผา่นพน้อุปสรรคไดด้ว้ยความพยายามของพระองค์เอง แต่ในบางคร้ังตอ้งมี
ผูช่้วยจึงท าใหพ้น้อุปสรรคไปได ้ 
  11.การช่วยเหลือผูอ่ื้น คือการสงเคราะห์ ค ้ าจุนผูอ่ื้นให้ส าเร็จดงัประสงค์หรือให้พน้จาก
ความล าบาก พระโพธิสัตวช่์วยเหลือผูอ่ื้นอยูเ่สมอ ไม่เวน้แมแ้ต่ผูท่ี้ประสงคร้์ายต่อพระองค ์
  12. การเทศนา คือการแสดงธรรมสั่งสอนบุคคลในเร่ืองต่างๆ ในอรรถกถาจริยาปิฎกพระ
โพธิสัตวจ์ะเทศนาธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ เพื่อใหต้ั้งตนอยูใ่นศีลในธรรม 
  จากการศึกษาเหตุการณ์หลกัท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ือง สามารถสรุปเป็น
ตารางแสดงเหตุการณ์หลกัในอรรถกถาจริยาปิฎกไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี  31 โครงสร้างเหตุการณ์หลกัในอรรถกถาจริยาปิฎก 
 
วรรค/ช่ืออรรถกถา เหตุการณ์ 

คว
าม
เป็
นม

าข
อง
ตวั

ละ
คร

 

กา
รไ
ดร้ั
บส

มบ
ตัิ 

กา
รส

ังเว
ช 

กา
รต

ั ้งค
วา
มป

รา
รถ
นา

 

กา
รล
ะทิ้

ง 

กา
รบ

 าเพ
ญ็บ

าร
มี 

กา
รพ

บอ
ุปส

รร
ค 

กา
รต

ั ้งม
ัน่ 

กา
รไ
ดร้ั
บก

าร
ช่ว

ยเห
ลือ

 

กา
รพ

น้อ
ุปส

รร
ค 

กา
รช่
วย
เห
ลือ

ผูอ้ื่
น 

กา
รเท

ศน
า 

อกิตติวรรค             
1. อกิตติจริยา             
2. สงัขพราหมณจริยา             
3. กรุุธรรมจริยา             
4. มหาสุทสัสนจริยา             
5. มหาโควนิทจริยา             
6. เนมิราชจริยา             
7. จนัทกมุารจริยา             
8. สิวริาชจริยา             
9. เวสสนัตรจริยา             
10. สสปัณฑิตจริยา             

หตัถินาควรรค             
1. สีลวนาคจริยา             
2. ภูริทตัตจริยา             
3. จมัเปยยจริยา             
4. จูฬโพธิจริยา             
5. มหิสราชจริยา             
6. รุรุมิคราชจริยา             
7. มาตงัคจริยา             
8. ธมัมเทวปุตตจริยา             
9. ชยทิสจริยา             
10. สงัขปาลจริยา             
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ตารางท่ี  31 โครงสร้างเหตุการณ์หลกัในอรรถกถาจริยาปิฎก (ต่อ) 
 
วรรค/ช่ืออรรถกถา เหตุการณ์ 

คว
าม
เป็
นม

าข
อง
ตวั

ละ
คร

 

กา
รไ
ดร้ั
บส

มบ
ตัิ 

กา
รส

ังเว
ช 

กา
รต

ั ้งค
วา
มป

รา
รถ
นา

 

กา
รล
ะทิ้

ง 

กา
รบ

 าเพ
ญ็บ

าร
มี 

กา
รพ

บอ
ุปส

รร
ค 

กา
รต

ั ้งม
ัน่ 

กา
รไ
ดร้ั
บก

าร
ช่ว

ยเห
ลือ

 

กา
รพ

น้อ
ุปส

รร
ค 

กา
รช่
วย
เห
ลือ

ผูอ้ื่
น 

กา
รเท

ศน
า 

ยธุญัชยวรรค             
1. ยธุญัชยจริยา             
2. โสมนสัสจริยา             
3. อโยฆรจริยา             
4. ภิงสจริยา             
5.โสณนนัทปัณฑิต 
จริยา 

            

6. มูคผกัขจริยา             
7. กปิลราชจริยา             
8. สจัจสวหยปัณฑิต 
จริยา 

            

9. วฏัฏกโปตกจริยา             
10. มจัฉราชจริยา             
11. กณัหทีปายนจริยา             
12. มหาสุตโสมจริยา             
13. สุวณัณสามจริยา             
14. เอกราชจริยา             
15. มหาโลมหงัสจริยา             
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 เม่ือน าตารางขา้งตน้มาศึกษาและหาค่าความถ่ีการเกิดเหตุการณ์หลกัต่างๆ ในอรรถกถา
จริยาปิฎก จ านวน 35 เร่ือง พบค่าความถ่ีดงัน้ี 
  1.  ความเป็นมาของตวัละคร   พบ 35 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100  
 2.  การไดรั้บสมบติั    พบ 7   เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 20  
 3.  การสังเวช     พบ 17 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 48.57  
 4.  การตั้งความปรารถนา    พบ 35 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100   
 5.  การละทิ้ง     พบ 16 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 45.71 
  6.  การบ าเพญ็บารมี    พบ 35 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100  
 7.  การพบอุปสรรค    พบ 35 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100 
 8.  การตั้งมัน่     พบ 35 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100 
 9.  การไดรั้บการช่วยเหลือ   พบ 13 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 37.14        
 10. การพน้อุปสรรค    พบ 35 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 100  
 11. การช่วยเหลือผูอ่ื้น    พบ 10 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 28.57  
 12. การเทศนา     พบ 14 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 40 
  

จากการศึกษาพบวา่ เหตุการณ์หลกัทั้ง 12 เหตุการณ์ ท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ือง
จะมีจ านวนเหตุการณ์ไม่ครบ 12 เหตุการณ์ โดยมีจ านวนเหตุการณ์ตั้งแต่ 6 เหตุการณ์จนถึง 10 
เหตุการณ์ ดงัน้ี  

เร่ืองท่ีปรากฏเหตุการณ์จ านวน 6 เหตุการณ์ มีจ านวน 4 เร่ือง ได้แก่ อรรถกถามหิสราช
จริยา (15) อรรถกถาธัมมเทวปุตตจริยา (18) อรรถกถากปิลราชจริยา (27) และอรรถกถาเอกราช
จริยา (34) 

เร่ืองท่ีปรากฏเหตุการณ์จ านวน 7 เหตุการณ์ มีจ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถากุรุธรรมจริยา 
(3) อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา (4) อรรถกถาชยทิสจริยา (19) อรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา (29) และ
อรรถกถาสุวณัณสามจริยา (33)  

เร่ืองท่ีปรากฏเหตุการณ์จ านวน 8 เหตุการณ์ มีจ านวน 8 เร่ือง ได้แก่ อรรถกถา 
สังขพราหมณจริยา (2) อรรถกถามหาโควินทจริยา (5) อรรถกถาสิวิราชจริยา(8)  อรรถกถา
เวสสันตรจริยา (9) อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา (10)  อรรถกถามจัฉราชจริยา (30) อรรถกถากณัหที
ปายนจริยา (31) และอรรถกถามหาสุตโสมจริยา (32)   

เร่ืองท่ีปรากฏเหตุการณ์จ านวน 9 เหตุการณ์ มีจ านวน 15 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาอกิตติจริยา 
(1) อรรถกถาจนัทกุมารจริยา (9) อรรถกถาสีลวนาคจริยา (11)  อรรถกถาภูริทตัตจริยา (12)                  
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อรรถกถาจูฬโพธิจริยา (14)  อรรถกถามาตงัคจริยา (17) อรรถกถาสังขปาลจริยา (20) อรรถกถา                 
ยุธญัชยจริยา (21) อรรถกถาโสมนสัสจริยา (22) อรรถกถาอโยฆรจริยา (23) อรรถกถาภิงสจริยา 
(24) อรรถกถาโสณนนัทปัณฑิตจริยา (25) อรรถกถามูคผกัขจริยา (26) อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิต  
จริยา (28) และอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา (35) 

เร่ืองท่ีปรากฏเหตุการณ์จ านวน 10 เหตุการณ์ มีจ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาเนมิราช
จริยา (6)  อรรถกถาจมัเปยยจริยา (13)  อรรถกถารุรุมิคราชจริยา (16)   

ในการศึกษาพบวา่ เหตุการณ์หลกัท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกมากท่ีสุดมี 6 เหตุการณ์ 
ไดแ้ก่ เหตุการณ์ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์การบ าเพ็ญ
บารมี เหตุการณ์การพบอุปสรรค เหตุการณ์การตั้งมัน่ และเหตุการณ์การพน้อุปสรรค โดยทั้ง 6 
เหตุการณ์น้ีปรากฏอยูใ่นอรรถกถาจริยาปิฎกทุกเร่ือง ส่วนเหตุการณ์หลกัอ่ืนๆ ท่ีปรากฏรองลงมา
คือเหตุการณ์การสังเวช พบจ านวน 17 เร่ือง เหตุการณ์การละทิ้ง พบจ านวน 16 เร่ือง  เหตุการณ์              
การไดรั้บความช่วยเหลือ และเหตุการณ์การเทศนา พบจ านวน 14 เร่ือง เหตุการณ์การช่วยเหลือผูอ่ื้น
พบจ านวน 10 เร่ือง และเหตุการณ์หลกัท่ีปรากฏนอ้ยท่ีสุด คือเหตุการณ์การไดรั้บสมบติัพบเพียง 7 
เร่ือง 

เหตุการณ์หลกัท่ีเกิดข้ึนในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 12 เหตุการณ์ มกัจะเกิดข้ึนเรียงตามล าดบั 
1-12 แต่ก็อาจมีการขา้มเหตุการณ์ และสลบัท่ีเหตุการณ์ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนัของเร่ืองนั้นๆ ซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพาะของเร่ืองเล่าในพระพุทธศาสนา ท่ีมีการเล่าเร่ืองยอ้นไปในอดีตแลว้กลบัมาใน
ปัจจุบนั จึงท าใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอรรถกถาจริยาปิฎกไม่เรียงล าดบัเวลาและสามารถสลบัท่ีกนั
ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนั  

การศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่า อรรถกถาจริยาปิฎกกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญบารมีประเภท
เดียวกนัจะมีการเกิดและการเรียงล าดบัของเหตุการณ์หลกัท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงสามารถแบ่งโครงสร้าง
เหตุการณ์หลกัในอรรถกถาจริยาปิฎกตามประเภทการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวไ์ด้ 7 ประเภท 
ดงัน้ี 
 1. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมี  
 2. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ศีลบารมี  
 3. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมี  
 4. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อธิษฐานบารมี  
 5. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็สัจจบารมี 
 6. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมี 
 7. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อุเบกขาบารมี  
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 การจดัโครงสร้างเหตุการณ์หลกัในอรรถกถาจริยาปิฎกจะพิจารณาจากค่าความถ่ีการเกิด
เหตุการณ์ในเร่ือง เหตุการณ์ใดท่ีมีค่าความถ่ีการเกิดเหตุการณ์มากกวา่ร้อยละ 50 ข้ึนไป ของจ านวน
เร่ืองแต่ละกลุ่มท่ีแสดงการบ าเพ็ญบารมี จดัเป็นเหตุการณ์หลกัท่ีมกัเกิดข้ึนในกลุ่มเร่ืองนั้นๆ ส่วน
เหตุการณ์ใดท่ีมีค่าความถ่ีการเกิดเหตุการณ์น้อยกว่าร้อยละ 50 จดัเป็นเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน
หรือไม่เกิดข้ึนในเร่ืองก็ได ้โดยผูศึ้กษาจะใชพ้ยญัชนะตวัเอียงใส่ไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บเพื่อแยกให้
ทราบวา่ไม่ใช่เหตุการณ์หลกั เช่น (ก...) (ข...) (ค...) 
 

1. เร่ืองทีแ่สดงการบ าเพญ็ทานบารมี คือเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตว์
เพื่อบ าเพญ็ทานบารมี พบจ านวน 10 เร่ือง ไดแ้ก่ 

1.  อรรถกถาอกิตติจริยา           2.  อรรถกถาสังขพราหมณจริยา  
3.  อรรถกถากุรุธรรมจริยา             4.  อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา  
5.  อรรถกถามหาโควนิทจริยา   6.  อรรถกถาเนมิราชจริยา 
7.  อรรถกถาจนัทกุมารจริยา   8.  อรรถกถาสิวริาชจริยา   
9.  อรรถกถาเวสสันตรจริยา   10. อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา 
 

 จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมีในอรรถกถา
จริยาปิฎกพบวา่ มีเหตุการณ์หลกัท่ีมกัเกิดข้ึนในเร่ือง 8 เหตุการณ์ และมีเหตุการณ์หลกัท่ีอาจเกิดข้ึน
ในเร่ืองอีก 4 เหตุการณ์ โดยมีการเกิดและเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัดงัน้ี 

1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร  
2. เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั  

(ก. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช)  
3. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา  

(ข. เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิง้)  
4. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี  
5. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค 
6.  เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่  
7. เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ  
8. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค  

(ค. เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน)  
(ง. เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา)  
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1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร พบ 10 เร่ือง เป็นการกล่าวถึงประวติั                        
ความเป็นมาของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังท่ีถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวใ์นพระชาติต่างๆ ว่าพระองค ์               
ถือก าเนิดเป็นผูใ้ด มีลกัษณะนิสัยอย่างไร ท าให้ผูอ่้านทราบท่ีมาของตวัละครซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัต่อไป  

จากการศึกษาสามารถแบ่งความเป็นมาของตัวละครตามการเสวยพระชาติของพระ
โพธิสัตวไ์ด ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเสวยพระชาติเป็นมนุษยพ์บ 9  เร่ือง สามารถแบ่งตามชนชั้น
วรรณะอินเดียได้เป็น เสวยพระชาติในวรรณะกษตัริย์ 6 เร่ือง ได้แก่ อรรถกถากุรุธรรมจริยา                   
อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา อรรถกถาเนมิราชจริยา อรรถกถาจนัทกุมารจริยา อรรถกถาสิวิราช
จริยา และอรรถกถาเวสสันตรจริยา เสวยพระชาติในวรรณะพราหมณ์ 2 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาอกิตติ
จริยา และอรรถกถามหาโควนิทจริยา และเสวยพระชาติในวรรณะแพศย์ คือเป็นเศรษฐีหรือพ่อคา้ 1 
เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริยา และ 2) การเสวยพระชาติเป็นสัตวพ์บ 1 เร่ือง ได้แก่                                    
อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา พระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นกระต่าย ถึงแมว้า่ในแต่ละชาติพระองคมี์
ก า เนิดท่ีแตกต่างกัน แต่ทุกพระชาตินั้ นพระองค์มีลักษณะนิสัยท่ีคล้ายคลึงกัน คือเป็นผู ้                 
ทรงธรรม มีศีลและชอบท าทานอยูเ่ป็นนิจ  
 ตัวอย่างอรรถกถากุรุธรรมจริยา เหตุการณ์ความเป็นมาของตัวละครท่ีพระพุทธเจ้า
เสวยพระชาติเป็นพระราชโอรสของกษตัริยพ์ระนามวา่ธนญชยั  
 

 ในอดีตกาล ในนครอินทปัตถะแควน้กุรุ พระโพธิสัตวท์รงถือปฏิสนธิในพระครรภ์
ของพระอคัรมเหสีของพระเจา้กุรุราช ถึงความเจริญวยัโดยล าดบัไปยงัเมืองตกักสิลา เรียน
ศิลปศาสตร์อันเป็นประโยชน์ในการปกครองและวิชาหลัก คร้ันเรียนจบกลับพระนคร                      
พระชนกใหด้ ารงต าแหน่งอุปราช. 
         คร้ันต่อมาเม่ือพระชนกสวรรคต ได้รับราชสมบัติยงัทศพิธราชธรรมไม่ให้ก าเริบ 
ครองราชสมบติัโดยธรรมมีพระนามวา่ธนญชยั พระเจา้ธนญชยัทรงให้สร้างโรงทาน 6  แห่ง 
คือท่ีประตูพระนคร 4 แห่ง กลางพระนคร 1 แห่ง ประตูราชนิเวศน์ 1 แห่ง ทรงสละทรัพยว์นั
ละ 600,000 ทุกวนั ทรงกระท าชมพูทวีปทั้ งส้ินเจริญรุ่งเรืองแล้วทรงบริจาคทาน เพราะ
พระองคมี์พระอธัยาศยัในการทรงบริจาค ความยนิดีในทานแผไ่ปทัว่ชมพทูวปี.10  

  
 จากตัวอย่างท าให้ทราบความเป็นมาในพระชาติหน่ึงของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้
เสวยพระชาติเป็นพระราชโอรสของพระเจา้กุรุราช เม่ือพระราชบิดาสวรรคตพระองค์ได้ครอง                    

                                                           
10มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  53-54. 
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ราชสมบติัสืบต่อจากพระราชบิดา พระองคโ์ปรดการท าทานมากจึงสร้างโรงทาน 6 แห่ง เพื่อไวเ้ป็น
สถานท่ีส าหรับใหท้านแก่ผูอ่ื้นทุกวนั  
 
 2. เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั พบจ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาอกิตติจริยา อรรถกถา                  
กุรุธรรมจริยา อรรถกถาเนมิราชจริยา อรรถกถาจันทกุมารจริยา อรรถกถาสิวิราชจริยา และ                     
อรรถกถาเวสสันตรจริยา  เป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครถือก าเนิดเป็นบุตรของผูร้ ่ ารวย มีทรัพยม์หาศาล
เม่ือเติบใหญ่ไดรั้บทรัพยสิ์น มรดกจากพอ่แม่ ในท่ีน้ีรวมถึงการข้ึนครองราชยสื์บต่อบิดามารดาดว้ย 
การรับสมบติัน้ีเป็นเหตุการณ์ส าคญัในกลุ่มเร่ืองท่ีบ าเพ็ญทานบารมี เพราะช่วยท าให้ตวัละคร
กลายเป็นผูมี้ทรัพยม์ากจนสามารถน าไปให้ทานและช่วยเหลือผูอ่ื้นต่อไปได ้ อย่างไรก็ตามมีบาง
เร่ืองท่ีไม่ปรากฏเหตุการณ์น้ีเพราะตวัละครในเร่ืองนั้นพระโพธิสัตวเ์ป็นผูมี้ทรัพยอ์ยูแ่ลว้ และบาง
เร่ืองพระองคถื์อก าเนิดเป็นสัตวจึ์งไม่ปรากฏเหตุการณ์การไดรั้บสมบติั  
 ตวัอย่างอรรถกถาสิวิราชจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นพระเจ้าสิวิราช และได้รับ                  
ราชสมบติัจากพระราชบิดา 
 
  ...พระมหาสัตวท์รงอุบัติเป็นพระโอรสของพระเจา้สิวิราชนั้น. พระนามของพระ           

มหาสัตวน์ั้นวา่สิวิกุมาร.  คร้ันพระมหาสัตวเ์จริญวยัไดเ้สด็จไปยงัเมืองตกักสิลา  ทรงเล่าเรียน
ศิลปะ ส าเร็จแลว้เสด็จกลบั ทรงแสดงศิลปะแก่พระบิดาไดรั้บต าแหน่งอุปราช.  ต่อมาพระบิดา
สวรรคต ไดเ้ป็นพระราชา ทรงละอคติ ทรงตั้งอยู่ในราชธรรม ครองราชสมบติั ทรงให้สร้าง 
โรงทาน 6 แห่ง คือท่ีประตูพระนคร 4 แห่ง ท่ามกลางพระนคร 1 แห่ง ท่ีประตูพระราชนิเวศน์ 1 
แห่ง ทรงบริจาคมหาทานวนัละ 600,000  กหาปณะทุกวนั. ในวนั 8  ค  ่า 14 ค ่าและ 15 ค ่า ได้
เสด็จไปยงัโรงทานดว้ยพระองคเ์อง ทรงตรวจตราโรงทาน...11 

           
 จากตวัอย่าง พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพระราชโอรสของพระเจา้สิวิราชนามว่าสิวิกุมาร 
เม่ือพระราชบิดาสวรรคตพระองคไ์ดรั้บราชสมบติัสืบต่อพระราชบิดา หลงัจากนั้นพระองค์โปรด
ให้สร้างโรงทาน 6 แห่ง เพื่อบริจาคทานทุกวนั วนัละ 600,000 กหาปณะ เม่ือถึงวนัพระพระองค์
เสด็จไปใหท้านและตรวจตราโรงทานดว้ยพระองคเ์อง 
 
 3. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา พบ 10 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครได้
ตั้งเป้าหมาย และพยายามปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การตั้งความปรารถนาของทั้ง 10 เร่ือง คือ 

                                                           
11เร่ืองเดียวกนั, 98. 

http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%C3%D2%AA%B8%C3%C3%C1
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การบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ ซ่ึงหนทางท่ีจะท าให้บรรลุพระสัพพญัญุตญาณไดน้ั้นจะตอ้งบ าเพญ็
บารมี 10 ประการ ดว้ยเหตุน้ีตวัละครจึงมุ่งบ าเพญ็ทานบารมีอยา่งไม่ลดละ 
 ตวัอยา่งอรรถกถาสิวริาชจริยา พระโพธิสัตวป์รารถนาใหท้านท่ีเป็นวตัถุภายใน  
  

   บางคราวในวนั 15 ค ่า ตอนเช้าตรู่ พระองค์ประทับนั่งบนราชบัลลงัก์ ภายใต้พระ
เศวตฉัตรท่ียกข้ึน ทรงด าริว่า ทานภายนอกของเราไม่ยงัจิตให้ยินดีเหมือนทานภายใน. ไฉน
หนอในเวลาท่ีเราไปโรงทาน จะมีผูข้อไรๆ ไม่ขอวตัถุภายนอก พึงขอวตัถุภายในอยา่งเดียว. ก็
หากวา่ใครๆ พึงขอเน้ือหรือเลือดในร่างกายของเรา ศีรษะ เน้ือหัวใจ นยัน์ตา ร่างกายคร่ึงหน่ึง
หรืออตัภาพทั้งส้ินเอาไปเป็นทาส เราก็ยงัความประสงคข์องผูน้ั้นให้บริบูรณ์ในทนัที สามารถ
จะใหไ้ด.้12  

 
 จากตวัอยา่ง พระโพธิสัตวท์รงด าริว่า มีแต่คนมาขอทานภายนอกและไม่มีผูใ้ดมาขอทาน
ภายในจากพระองค์ พระองคป์รารถนาจะให้ทานภายในอนัไดแ้ก่ เน้ือ เลือด อวยัวะต่างๆ แก่ผูอ่ื้น
เป็นอย่างมากเพราะเป็นส่ิงท่ีกระท าอนัได้ยากยิ่งและสร้างความปิติยินดีให้แก่พระองค์มากกว่า 
พระองคท์รงคิดวา่ถา้หากมีผูใ้ดมาขอทานท่ีเป็นวตัถุภายในจากพระองคก์็จะใหท้านนั้นแก่ผูข้อทนัที 
 
 4. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี พบ 10 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวบ์  าเพญ็ทาน
บารมีเป็นหลกั คือเป็นการให้ส่ิงของท่ีมีค่าแก่ผูอ่ื้น เช่น ทรัพยสิ์น อาหาร และเคร่ืองใช ้เป็นตน้ ใน
เหตุการณ์การบ าเพ็ญบารมีน้ียงัสามารถแบ่งเป็นเหตุการณ์ยอ่ยได ้ 3 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์          
การมีทรัพย ์หรือการหาทรัพย ์เหตุการณ์การสร้างโรงทาน และเหตุการณ์การใหท้าน ดงัน้ี 
  เหตุการณ์ย่อยท่ี 1 การมีทรัพย์ หรือการหาทรัพย์ อรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 10 เร่ืองท่ี
แสดงการบ าเพ็ญทานบารมี ตวัละครในทุกเร่ืองจะต้องเป็นผูมี้ทรัพย ์อาจเป็นเงินทอง ขา้วของ 
เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีมีไวส้ าหรับท าทานแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะไดม้าจากมรดกของพ่อแม่  หรือถา้ใน
เร่ืองใดท่ีตวัละครไม่มีทรัพยก์็จะเเสวงหาทรัพยม์าท าทาน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  อรรถกถาสังขพราหมณจริยา ตอนสังขพราหมณ์น าสินคา้ข้ึนเรือไปขายเพื่อหาทรัพย์
มาท าทาน 
 
   ในอดีต กรุงพาราณสีน้ีช่ือวา่โมฬินีนคร เม่ือพระเจา้พรหมทตัเสวยราชสมบติัอยู ่ณ 

โมฬินีนคร. พระโพธิสัตวเ์ป็นพราหมณ์ช่ือวา่สังขะ เป็นผูม้ ัง่คัง่ มีทรัพยม์ากให้ตั้งโรงทาน 6 
แห่ง ในท่ีทั้ง 6 คือท่ีประตูนคร 4 ท่ีกลางนคร 1 ท่ีประตูบา้นของตน 1 สละทรัพยทุ์กวนั วนัละ 

                                                           
12เร่ืองเดียวกนั, 99. 
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600,000 ย ังมหาทานให้เ ป็นไปในบรรดาคนยากจนและคนเดินทางเป็นต้น.ว ันหน่ึง                          
สังขพราหมณ์คิดว่า “เม่ือทรัพยใ์นเรือนหมด เราก็จักไม่สามารถจะให้ทานได้ เม่ือทรัพยย์งั                
ไม่หมดทีเดียว เราจกัไปยงัสุวรรณภูมิดว้ยเรือแลว้น าทรัพยม์า.” 13 

 
  จากตัวอย่าง พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นเศรษฐีผูช้อบท าทานช่ือสังขพราหมณ์                  
พระองคส์ร้างโรงทาน 6 แห่ง เพื่อแจกจ่ายส่ิงของให้คนยากจน วนัหน่ึงพระองคเ์ห็นวา่ทรัพยท่ี์มีอยู่
นั้นใกลห้มดและเกรงวา่จะไม่ไดท้  าทานให้แก่ผูอ่ื้น จึงคิดหาทรัพยเ์พิ่มเติมโดยการน าสินคา้ข้ึนเรือ
ไปขายยงัสุวรรณภูมิเพื่อหาเงินมาท าทานต่อไป  
   ในอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา ตอนสสปัณฑิตไม่มีส่ิงของมาท าทานและคิดไดว้า่จะ
น าร่างกายใหเ้ป็นทาน  
 

   ฝ่ายพระโพธิสตัวอ์อกในเวลาอนัสมควร คิดวา่ “เราจกักินหญา้มีหญา้แพรกเป็นตน้”
นอนท่ีพุม่ไมอ้นัเป็นท่ีอยูข่องตน คิดวา่ “ยาจกทั้งหลายมาหาเรา ไม่อาจกินหญา้ได ้เราไม่มีแม้
งาและขา้วสารเป็นตน้. หากยาจกมาหาเรา เราเล้ียงชีวิตดว้ยหญา้ เราจกัให้เน้ือในร่างกายของ
ตน.” ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่ 

                          เรานอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักขิไณยบุคคลว่า ถ้าเราพึงได้
ทักขิไณยบุคคล เราจักให้อะไรเป็นทาน งา ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวสารและ
เปรียงของเราไม่มี  เราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้า เราไม่อาจให้หญ้าได้ ถ้า
ทักขิไณยบุคคลมาสักท่านหนึ่งเพื่อขอในส านักของเรา เราพึงให้ตนของตน
ทกัขิไณยบุคคลจกัไม่ไปเปล่า.14 

  
  จากตวัอย่าง พระโพธิสัตว์คิดได้ว่าไม่มีส่ิงใดจะให้ทานแก่ผูข้อทั้งหลาย เพราะ
พระองค์กินแต่หญ้าเป็นอาหารซ่ึงผูข้อทั้งหลายไม่อาจกินหญ้าได้ เม่ือคิดได้ดังนั้นพระองค์จึง
ตอ้งการน าร่างกายของพระองคใ์หเ้ป็นทานแก่ผูข้อ 
  เหตุการณ์ย่อยท่ี 2 การสร้างโรงทาน เหตุการณ์การสร้างโรงทานพบ 8 เร่ือง ไดแ้ก่                
อรรถกถาสังขพราหมณจริยา อรรถกถากุรุธรรมจริยา อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา อรรถกถามหา                 
โควนิทจริยา อรรถกถาเนมิราชจริยา อรรถกถาจนัทกุมารจริยา อรรถกถาสิวริาชจริยา และอรรถกถา
เวสสันตรจริยา ไม่พบเหตุการณ์น้ีในอรรถกถาอกิตติจริยาและอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา เน่ืองจาก
อรรถกถาอกิตติจริยา อกิตติพราหมณ์ไดบ้ริจาคทรัพยท่ี์มีอยูท่ ั้งหมดเพียงคร้ังเดียวโดยใชเ้วลานาน

                                                           
13เร่ืองเดียวกนั, 43. 
14เร่ืองเดียวกนั, 168. 
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ถึง 7 วนั แลว้จึงตดัสินใจออกบวช ส่วนอรรถกถาสสปัณฑิตจริยาพระพุทธเจา้ทรงถือก าเนิดเป็น
กระต่ายและใชร่้างกายของตนสละเป็นทาน  
  ในเหตุการณ์การสร้างโรงทาน พระโพธิสัตวส์ร้างโรงทานไวเ้ป็นสถานท่ีส าหรับ
แจกจ่ายส่ิงของ เคร่ืองใช้ อาหาร ยา เคร่ืองนุ่มห่ม และอ่ืนๆ ให้แก่ผูข้อทั้งหลาย แต่ละเร่ืองก็จะมี 
การสร้างโรงทานจ านวนแตกต่างกนัไป  5 แห่งบา้ง 6 แห่งบา้ง และ 100 แห่งบา้ง โดยโรงทาน
เหล่าน้ีเปิดแจกจ่ายทานทุกวนั พระโพธิสัตวไ์ปดูแลและใหท้านดว้ยพระองคเ์องบา้งในวนัพระ หรือ
ทุกๆ คร่ึงเดือน ดงัปรากฏในอรรถกถาเนมิราชจริยา 
 

 ฝ่ายพระเนมิราชเพราะทรงมีอธัยาศยัในการให้ จึงทรงให้สร้างโรงทาน 5 แห่ง  คือ 
ท่ีประตูพระนคร 4 แห่ง ท่ามกลางพระนคร 1 แห่ง แลว้ทรงบริจาคมหาทาน ทรงบริจาคทรัพย์
วนัละ 500,000 กหาปณะ โรงทานละ 100,000  กหาปณะ ทรงรักษาศีล 5 ทรงสมาทาน
อุโบสถกรรมในวนัปักษ์ ทรงให้มหาชนยึดมัน่ในบุญมีทานเป็นตน้ ทรงบอกทางสวรรค์ให ้
ทรงขู่ใหก้ลวัดว้ยภยันรก15 

 
 จากตวัอยา่ง พระเจา้เนมิราชชอบให้ทาน จึงสร้างโรงทาน 5 แห่ง คือ ท่ีประตูเมือง 4 
แห่ง กลางเมือง 1 แห่ง แลว้บริจาคมหาทาน บริจาคทรัพยว์นัละ 500,000 กหาปณะ โรงทานละ 
100,000  กหาปณะ นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงรักษาศีล 5 และสั่งสอนประชาชนใหต้ั้งอยูใ่นศีลธรรม
อีกดว้ย 
  เหตุการณ์ย่อยท่ี  3 การให้ทาน เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวใ์ห้วตัถุทั้งหลายแก่
บุคคลต่างๆ เพื่อใช้ในการด ารงชีวิต แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การให้ทานท่ีเป็นวตัถุภายนอก 
และการใหท้านท่ีเป็นวตัถุภายในดงัน้ี 
   1. การให้ทานท่ีเป็นวตัถุภายนอก วตัถุภายนอก หมายถึง ทรัพยสิ์น เงินทอง 
ส่ิงของ อาหาร เคร่ืองใช้และอ่ืนๆ ท่ีเป็นของนอกกาย เม่ือใช้หมดไปแล้วสามารถหาใหม่ได ้                           
พระโพธิสัตวไ์ดใ้ห้ส่ิงของเหล่าน้ีแก่ผูข้อทั้งหลาย ผูศึ้กษาพบวา่ในอรรถกถา 9 ใน 10 เร่ือง ยกเวน้
อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา  จะกล่าวถึงการบริจาคทานของพระโพธิสัตวว์่า นอกจากจะให้เงินทอง 
ส่ิงของอาหารและยารักษาโรคแลว้ พระองคย์งัไดบ้ริจาค “มหาทาน” เป็นการให้ทานคร้ังใหญ่หรือ
เรียกอีกอยา่งวา่ “สัตสดกมหาทาน” คือการใหท้านส่ิงของอยา่งละ 100 จ  านวน  7 อยา่ง ประกอบไป
ดว้ย ช้าง 100 มา้ 100 รถ 100 โคนม 100 หญิงสาว 100 ทาส 100 และ ทาสี 100 ดงัปรากฏใน                 
อรรถกถาจนัทกุมารจริยา 

                                                           
15เร่ืองเดียวกนั,81. 
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 ล าดับนั้ น ราชบริษัท ชาวนคร ชาวชนบท แม้ทั้ งหมดประชุมกัน อภิเษกพระ
โพธิสัตว์ไว ้ในราชสมบัติ. พระโพธิสัตว์ทรงเสวยราชสมบัติโดยธรรม ทรงระ ลึกถึง           
ความพินาศอนัเกิดข้ึนแก่พระองคแ์ละแก่มหาชน โดยเหตุอนัไม่สมควร ทรงเกิดความสงัเวช มี
พระอุตสาหะในการบ าเพญ็บุญให้ยิ่งข้ึนไป ทรงบริจาคมหาทาน. ทรงรักษาศีล. ทรงสมาทาน
อุโบสถกรรม. ดว้ยเหตุนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสพระด ารัสมีอาทิวา่  

 ในกาลนั้น เราพ้นจากการบูชายัญแล้วออกไปจากที่บวงสรวงนั้น                      
ยงัความสังเวชให้เกดิขึน้ แล้วบริจาคมหาทาน.16 

 
 พระโพธิสัตว์ได้ข้ึนครองราชสมบติัสืบต่อจากพระราชบิดา เม่ือพระองค์
พิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีผา่นมา คือพระราชบิดาหูเบาเช่ือคนชัว่จนท าให้พระองคเ์กือบเสียชีวิตก็เกิด
ความสังเวชใจ พระองคจึ์งรักษาศีลและท าทานมากยิง่ข้ึนดว้ยการบริจาคมหาทาน 
 2. การให้ทานท่ีเป็นวตัถุภายใน หมายถึง อวยัวะและชีวิตท่ีหมายรวมทั้งชีวิต
ของตนและผูเ้ป็นท่ีรักดว้ย การใหท้านท่ีเป็นวตัถุภายในน้ีถือวา่เป็นการกระท าท่ีคนทัว่ไปพึงกระท า
ไดย้ากยิ่ง เพราะอวยัวะ ชีวิต และบุตร ภรรยา คือส่ิงท่ีทุกคนหวงแหน เพราะไม่สามารถมีอวยัวะ
หรือชีวติใหม่ทดแทน แต่พระโพธิสัตวใ์ห้ส่ิงเหล่าน้ีแก่ผูข้อทั้งหลาย ดงัปรากฏในอรรถกถาสิวิราช
จริยา อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา และอรรถกถาเวสสันตรจริยา ดงัน้ี 
    2.1 การใหบุ้ตร และภรรยาแก่ผูอ่ื้น ปรากฏในอรรถกถาพระเวสสันตร
จริยา ตอนพระเวสสันดรสนทนากบัพราหมณ์เร่ืองการใหบุ้ตรชาย บุตรสาว และภรรยาแก่ผูอ่ื้น 
 

 แมพ้ระมหาบุรุษก็ตรัสวา่ ท่านพราหมณ์ผูเ้จริญ พระสพัพญัญุตญาณเท่านั้น เรารักยิ่ง
กวา่แม่มทัรี ร้อยเท่า พนัเท่า แสนเท่า. ขอทานของเราน้ีจงเป็นปัจจยัแห่งการรู้แจง้แทงตลอด
พระสพัพญัญุตญาณเถิด แลว้พระราชทานทาน. ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่  

     เมื่อเราสละพ่อชาลี แม่กัณหาชินาผู้เป็นธิดาและพระนางมัทรีผู้จง
รักสามี ไม่คิดถึงเลย เพราะเหตุแห่งโพธิญาณนั่นเอง บุตรทั้งสองเราก็ไม่
เกลียด พระนางมัทรี เราก็ไม่เกลียด แต่สัพพัญญุตญาณเป็นที่ รักของ
เรา เพราะฉะนั้นเราจงึได้ให้บุตรและภริยาอนัเป็นทีรั่กของเราอกีคร้ังหนึ่ง. 17 

 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ พระเวสสันดรไดส้นทนากบัทา้วสักกะท่ีแปลงกาย
เป็นพราหมณ์มาขอนางมทัรี โดยพระองคก์ล่าวถึงสาเหตุท่ีให้บุตรชาย บุตรสาว และภรรยาแก่ผูอ่ื้น

                                                           
16เร่ืองเดียวกนั, 92. 
17เร่ืองเดียวหนั, 153-154. 
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นั้นไม่ใช่เพราะความเกลียดหรือไม่รัก แต่เพราะปรารถนาบรรลุพระสัพพญัญุตญาณพระองคจึ์งให้
ทานนั้น 
   2.2 การให้อวยัวะและชีวิต ดงัปรากฏในอรรถกถาสิวิราชจริยา ตอน
พระเจา้สิวริาชใหด้วงตาแก่พราหมณ์ 
 

  พระราชาทรงอดกลั้นเวทนาแลว้ตรัสวา่ “อยา่ชกัชา้ไปเลยพ่อคุณ.” หมอทูลรับสนอง
แลว้ยดึพระเนตรดว้ยมือซา้ย จบัศสัตราดว้ยมือขวาตดัสายพระเนตรแลว้หยิบพระเนตรวางไว้
บนพระหัตถ์ของพระมหาสัตว.์ พระมหาสัตวท์รงทอดพระเนตร พระเนตรขา้งขวาด้วย              
พระเนตรขา้งซ้าย เสวยทุกขเวทนา ทรงข่มไวด้ว้ยปีติในการบริจาค รับสั่งเรียกพราหมณ์ว่า 
“ท่านพราหมณ์จงมาเถิด” แลว้ตรัสวา่ “สมนัตจกัษุของเรา เป็นท่ีรักกวา่นัยน์ตาน้ีตั้งร้อยเท่า      
พนัเท่า แสนเท่า  การให้ดวงตาของเราน้ี จงเป็นปัจจัยแห่งสมันตจักษุนั้ นเถิด.”  แล้วได้
พระราชทานพระเนตรแก่พราหมณ์ พราหมณ์หยบิพระเนตรนั้นใส่ท่ีนยัน์ตาของตน. พระเนตร
นั้นปรากฏดุจดอกอุบลแยม้ดว้ยอานุภาพแห่งพราหมณ์แปลงนั้น พระมหาสตัวท์รงเห็นนยัน์ตา
ของพราหมณ์ดว้ยพระเนตรขา้งซา้ย มีพระวรกายซาบซ่านดว้ยปีติผุดข้ึนภายในเป็นล าดบัว่า 
“โอ เราใหน้ยัน์ตาดีแลว้” ไดพ้ระราชทานอีกขา้งหน่ึง.  แมท้า้วสักกะก็กระท าเหมือนอยา่งเดิม 
เสด็จออกจากพระราชนิเวศน์ เม่ือมหาชนแลดูอยู่นั่นเอง เสด็จออกจากพระนครกลบัไปยงั                  
เทวโลก.18  

 
  จากตวัอย่าง พระเจา้สิวิราชให้หมอใช้มีดควกัดวงตาทั้ง 2 ขา้งของ
พระองค์ให้แก่พราหมณ์ตาบอด แม้ว่าพระเจ้าสิวิราชจะทรงเจ็บปวดแต่ก็ทรงข่มไว้ด้วย                
ความปิติยนิดีท่ีไดใ้หท้าน เพราะมุ่งหวงัวา่การให้ทานคร้ังน้ีจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้พระองคบ์รรลุ
พระโพธิญาณ หลงัจากนั้นพราหมณ์ตาบอดจึงน าดวงตาทั้งสองขา้งใส่ท่ีนยัน์ตาของตน  
   ในอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา ตอนสสปัณฑิตให้ร่างกายเพื่อเป็นอาหาร
แก่พราหมณ์ 
 

จากนั้น พราหมณ์จึงเขา้ไปหาสสบัณฑิต. แมเ้ม่ือสสบณัฑิตถามว่า  “ท่านมาเพ่ือ
อะไร?”พราหมณ์ก็บอกเหมือนอยา่งนั้น. ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่  

  ท้าวสักกะทรงทราบความด าริของเราแล้ว แปลงเพศเป็นพราหมณ์ 
เสดจ็เข้ามายงัส านักของเราเพือ่ทรงทดลองทานของเรา.  
 เราเห็นพราหมณ์นั้นแล้วกย็นิด ีได้กล่าวค านีว่้า ท่านมาถึงในส านักเรา 
เพราะเหตุแห่งอาหารเป็นการดีแล้ว วันนีเ้ราจักให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆ 

                                                           
18เร่ืองเดียวกนั, 108.  
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ไม่เคยให้แก่ท่าน ท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณ การเบียดเบียนผู้อื่นไม่ควรแก่
ท่าน 
 ท่านจงไปเอาไม้ต่างๆ มาก่อไฟขึน้ เราจกัย่างตวัของเรา ท่านจักได้กิน
เนือ้ทีสุ่ก.  
   พราหมณ์นั้นรับค าแล้วมใีจร่าเริง น าเอาไม้ต่างๆ มาท าเป็นเชิงตะกอน
ใหญ่ ท าเป็นห้องอนัเตม็ด้วยถ่านเพลงิ  
 ก่อไฟโพลงขึน้ ณ ทีน่ั้นทนัทเีหมอืนไฟนั้นเป็นกองใหญ่ เราสลัดตัวมี
ธุลเีข้าไปอยู่ข้างหนึ่ง  
 ในเมื่อกองไม้อันไฟติดทั่วแล้ว เป็นควันตระหลบอยู่ ในกาลนั้นเรา
โดดลงในท่ามกลางระหว่างเปลวไฟ.  
 น ้าเย็นอันผู้หนึ่งผู้ใดด าลงแล้ว ย่อมระงับความกระวนกระวายและ
ความร้อน ย่อมให้ความยนิดแีละปีตฉัินใด.  
 ในกาลเมือ่เราเข้าไปยงัไฟทีลุ่กโพลงก็ฉันนั้นเหมือนกัน ความกระวน
กระวายทั้งปวง ย่อมระงบัเหมอืนด าลงในน า้เยน็ฉะนั้น.  

... 
 ขอ้วา่ ในกาลนั้น เรากระโดดลงในท่ามกลางภายในเปลวไฟ (ตทุปฺปตตฺิวา ปปต,ึ มชฺเฌ 
ชาลสิขนฺตเร) ความวา่ ในกาลนั้น คือเวลานั้น เราคิดวา่ “กองถ่านเพลิงน้ีสามารถเผาร่างกายเรา
ได”้ จึงโดดลงไปใหร่้างทั้งส้ินเป็นทาน โดดลงในท่ามกลางกองถ่านเพลิงนั้นซ่ึงอยูภ่ายในเปลว
ไฟ มีใจเบิกบานดุจพญาหงส์โดลงในกอปทุมฉะนั้น  
 ค าว่า อันผู้ใดผู้หนึ่งด าลงแล้ว (ปวิฏฺฐ  ยสฺ กสฺสจิ) น ้ าเยน็อนัผูห้น่ึงผูใ้ดด าลงไป ยอ่ม
ระงบัความกระวนกระวายเดือดร้อนของผูน้ั้นได ้คือให้เกิดความพอใจและปีติฉันใด. ขอ้วา่ ใน
กาลเมือ่เราเข้าไปยงัไฟทีลุ่กเพลงิ กฉั็นนั้นเหมอืนกนั (ตเถว ชลิต  อคฺคึ ) ความวา่ ในกาลเม่ือเรา
เขา้ไปในกองถ่านเพลิงท่ีลุกเพลิงก็ฉันนั้น มิได้มีแมค้วามร้อนเลย โดยท่ีแท้ได้มีการระงับ              
ความกระวนกระวายเดือดร้อนทั้งปวง ดว้ยความอ่ิมในทานสรีราพยพทั้งหมดมีขนและหนัง
เป็นตน้ของเรา เขา้ถึงความเป็นของควรให้เป็นทาน ความปรารถนาท่ีเราปรารถนาไวไ้ดถึ้ง
ความส าเร็จแลว้ส้ินกาลนานหนอ. ดงัท่ีพระผูพ้ระภาคเจา้ตรัสไวว้า่ 

  เราได้ให้แล้วซ่ึงกายทั้ งส้ินโดยไม่เหลือ  คือ ขน หนัง เนื้อ เอ็น 
กระดูกและช้ินเนือ้หัวใจแก่พราหมณ์ ฉะนีแ้ล.  

...  
  ฝ่ายพระโพธิสัตวท์น (สงสัย) ไม่ไดท่ี้กองไฟนั้นไม่ท าความร้อนแมเ้พียงขุมขนใน
ร่างกายของตน เป็นดุจเขา้ห้องหิมะ จึงกล่าวกะท้าวสักกะผูท้รงรูปเป็นพราหมณ์อย่างน้ีว่า 
“ท่านพราหมณ์ท่านท าไฟให้เยน็จดัได ้ท าไดอ้ยา่งไร.” พราหมณ์กล่าววา่ “ท่านบณัฑิตขา้พเจา้
มิใช่พราหมณ์ดอก. ขา้พเจา้เป็นทา้วสักกะ มาท าอยา่งน้ีก็เพ่ือทดลองท่าน.” พระโพธิสัตวไ์ด้
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บนัลือสีหนาทวา่ “ขา้แต่ทา้วสกักะช่างเถิด หากวา่โลกทั้งส้ินพึงทดลองขา้พเจา้ดว้ยทาน เขาจะ
เห็นวา่ขอ้ท่ีขา้พเจา้ไม่อยากใหน้ั้นไม่มีเลย.”19 

  
 พระพุทธเจ้าถือก าเนิดเป็นกระต่าย พระองค์ปรารถนาท าทานแก่
พราหมณ์ผูห้น่ึง แต่เน่ืองจากพระองคไ์ม่มีอาหารหรือส่ิงใดท่ีสามารถบริจาคเป็นทานได ้จึงไดส้ละ
ชีวิตของพระองคเ์องเพื่อเป็นอาหารแก่พราหมณ์ผูน้ั้น โดยให้พราหมณ์น าไมม้าก่อไฟ หลงัจากนั้น
พระองค์กระโดดเขา้กองไฟ แต่ไฟกลบัไม่ร้อนและไม่ท าอนัตรายใดๆ พระองคจึ์งสงสัยว่าเพราะ
เหตุใดไฟจึงไม่ท าอนัตราย พราหมณ์จึงอธิบายวา่เป็นทา้วสักกะปลอมตนมาเน่ืองจากทราบวา่พระ
โพธิสัตวป์รารถนาท าทานจึงอยากช่วยเหลือให้พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็ทานบารมีไดส้ าเร็จ ซ่ึงน่ีเป็น
บทบาทของท้าวสักกะในพระพุทธศาสนาท่ีมีหน้าท่ีอนุเคราะห์เก้ือกูลพระโพธิสัตว์และ
พระพุทธเจา้ในเร่ืองต่างๆ ใหส้ าเร็จ   
  แนวคิดเร่ืองท้าวสักกะหรือพระอินทร์ท าหน้าท่ีเป็นผู ้ ช่วยเหลือ
อนุเคราะห์พระโพธิสัตวแ์ละพระพุทธเจา้น้ีมีมาชา้นาน เช่ือวา่น่าจะเกิดจากคมัภีร์นิทานกถา บทน า
ของชาตกฏัฐกถา วรรณกรรมพุทธประวติัฝ่ายเถรวาทท่ีเก่าแก่และมีเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติั
ต่อเน่ืองและเป็นเอกภาพมากท่ีสุด ในนิทานกถากล่าวถึงบทบาทของทา้วสักกะหลายประการ ดงัน้ี 
 1.  ท้าวสักกะเสด็จพร้อมด้วยท้าวจตุมหาราชผูเ้ป็นเทวบดีแห่ง                        
ฉกามาวจรสวรรค ์ทา้วมหาพรหมทั้งหลาย กบัเทวดาในหม่ืนจกัรวาลไปเฝ้าพระดุสิตโพธิสัตว ์เพื่อ
ทูลอาราธนาใหท้รงจุติยงัมนุษยโลก     
 2. เม่ือพระโพธิสัตวก์ุมารเจริญชนัษาได ้7-8 พระชนัษา ทา้วสักกะทรง
ทราบพระด าริของพระเจา้สุทโธทนะวา่ มีพระประสงคจ์ะสร้างสระโบกขรณีแก่พระกุมาร จึงโปรด
ใหพ้ระวสิสุกรรมเทวบุตรลงมานิรมิตโบกขรณีอนัอุดมดว้ยสัตตรัตนะ 
 3. เม่ือพระโพธิสัตวจ์ะออกมหาภิเนษกรมณ์ ทา้วสักกะโปรดให้พระ
วสิสุกรรมเทวบุตรลงมาจากเทวโลกอีกคร้ังเพื่อตบแต่งพระโพธิสัตวด์ว้ยวตัถาลงัการะอนัประณีต 
 4. เม่ือพระโพธิสัตวท์รงปลงพระมสัสุและพระเมาฬีแล้วทรงโยนสู่                 
นภากาศ ทา้วสักกะไดน้ าผอบรัตนะมารองรับแลว้ทรงน าไปประดิษฐานไวท่ี้พระจุฬามณีเจดีย ์
 5. ระหวา่งท่ีนางสุชาดาก าลงัหุงขา้วมธุปยาส ทา้วสักกะไดค้อยน าฟืน
มาใส่เตา 
 6. ขณะท่ีพระโพธิสัตวก์  าลงัเสด็จข้ึนสู่โพธิบลัลงัก์ ทา้วสักกะไดเ้ป่า                   
วชิยตุตรสังขถ์วาย 

                                                           
19เร่ืองเดียวกนั, 170-173. 
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 7. ในวนัสุดทา้ยท่ีพระพุทธเจา้ทรงเสวยพระวิมุตติสุข ทา้วสักกะได้
เสด็จลงมาถวายผลสมอและไมสี้พระทนต ์
 8. เม่ือพระสหัมบดีพรหมเสด็จไปทูลอาราธนาให้พระพุทธเจา้ทรง
แสดงธรรมแก่สัตวโ์ลก ทา้วสักกะก็ไดเ้สด็จไปเฝ้าพระพุทธเจา้พร้อมเทวดาองคอ่ื์นๆ ดว้ย 
 9. เม่ือพระพุทธเจา้ก าลงัเสด็จไปโปรดพระเจา้พิมพิสารท่ีนครราชคฤห์ 
ชาวนครราชคฤห์จ านวน 18 โกฏิรุมชมบารมีของพระพุทธเจา้ ท าให้พระองคไ์ม่อาจเสวยโภชนะได ้
พระอินทร์ไดแ้ปลงเพศเป็นมาณพหนุ่มรูปงามเพื่อหนัเหความสนใจของชาวราชคฤห์20 
 บทบาทของทา้วสักกะในนิทานกถาท่ีอนุเคราะห์เก้ือกูลพระโพธิสัตว์
และพระพุทธเจา้น้ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง จึงไดน้ าไปกล่าวซ ้ าในวรรณกรรมพุทธศาสนา
หลายเร่ืองท่ีแต่งข้ึนในสมยัหลงั รวมทั้งอรรถกถาชาดก และอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีจะกล่าวถึงทา้ว
สักกะว่ามีหน้าท่ีเป็นผูช่้วยเหลือและอนุเคราะห์พระโพธิสัตวใ์ห้บ าเพ็ญบารมีได้ส าเร็จ ดงัท่ีทา้ว
สักกะแปลงกายเป็นพราหมณ์มาขอนางมทัรีจากพระเวสสันดร ทา้วสักกะแปลงกายเป็นพราหมณ์
ตาบอดมาขอดวงตาจากพระเจ้าสิวิราช และท้าวสักกะแปลงกายเป็นพราหมณ์มาขออาหาร
จากสสปัณฑิต 
  บทบาทของทา้วสักกะท่ีช่วยเหลือพระโพธิสัตวใ์นอรรถกถาจริยาปิฎก
น้ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์ยอ่ยอีก 1 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์การไดท้านคืน กล่าวคือเม่ือพระโพธิสัตว์
ให้ทานท่ีเป็นวตัถุภายในแก่ผูอ่ื้นแลว้ พระองค์จะไดท้านท่ีให้ไปกลบัคืนมา ทั้งน้ีเป็นเพราะความ           
ตั้งมัน่ในการใหท้านและความยนิดีในการใหท้านของพระองค ์ทา้วสักกะจึงช่วยเหลือใหไ้ดท้านนั้น
คืนมา เช่น อรรถกถาเวสสันตรชาดก พระเวสสันดรให้บุตรแก่ชูชก และให้ภรรยาแก่สักกพราหมณ์ 
ภายหลงัทา้วสักกะก็ช่วยใหพ้ระองคไ์ดบุ้ตรและภรรยากลบัคืนมา อรรถกถาสิวิราชจริยา พระเจา้สิวิ
ราชใหด้วงตาเป็นทานแก่พราหมณ์ ภายหลงัทา้วสักกะแนะวิธีให้พระองคไ์ดด้วงตาคืนมา สามารถ
กลบัมามองเห็นไดอี้กคร้ัง หรืออรรถกถาสสปัณฑิตจริยา พระโพธิสัตวส์ละร่างกายเป็นอาหารแก่
พราหมณ์ แต่ทา้วสักกะก็ช่วยใหไ้ฟไม่ร้อน ร่างกายของพระโพธิสัตวจึ์งไม่ไดรั้บอนัตรายใดๆ   
  เหตุการณ์ยอ่ยการไดท้านคืนเพราะความช่วยเหลือของทา้วสักกะน้ีเป็น
การขยายความเพิ่มเติมของอรรถกถาจารยท่ี์ยึดเร่ืองตามอรรถกถาชาดก ผูศึ้กษาพบวา่ในจริยาปิฎก
ไม่ปรากฏเหตุการณ์ยอ่ยดงักล่าว เน้ือเร่ืองในจริยาปิฎกจะจบเร่ืองดว้ยเหตุการณ์การให้ทานของพระ
โพธิสัตวท่ี์ทรงสละบุตร ภรรยา ดวงตา และชีวิตให้แก่ผูข้อทั้งหลาย โดยมิไดรั้บทานนั้นกลบัคืนมา

                                                           
20อนนัต ์เหล่าเลิศวรกลุ, “พระอินทร์กบัพิณ 3 สาย กบัการละท้ิงทุกรกิริยาของพระโพธิสตัว”์ ภาษาและ

วรรณคดไีทย 19, 19 (ธนัวาคม 2545) : 71-111. 
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จะเห็นได้ว่าเน้ือเร่ืองในจริยาปิฎกนั้นแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ในการให้ทานท่ีส าเร็จสมบูรณ์
พร้อมของพระพุทธเจา้มากกวา่ในอรรถกถาจริยาปิฎก 
 สรุปว่าการบ าเพ็ญทานบารมีท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 10 เร่ือง สามารถแบ่งเป็น
เหตุการณ์ยอ่ยได ้3 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์การมีทรัพย ์หรือการหาทรัพย ์เหตุการณ์การสร้าง                  
โรงทาน และเหตุการณ์การให้ทาน โดยการให้ทานแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การให้ทานท่ีเป็น
วตัถุภายนอก ได้แก่ ทรัพยสิ์น อาหาร และเคร่ืองใช้ เป็นตน้ ส่วนการให้ทานท่ีเป็นวตัถุภายใน 
ไดแ้ก่ บุตร ภรรยา อวยัวะและชีวติ การใหท้านดว้ยวตัถุภายในน้ีถือวา่เป็นการให้ทานท่ีบุคคลทัว่ไป
พึงกระท าไดย้ากยิ่งแต่พระโพธิสัตวส์ามารถกระท าได ้ในการให้ทานดว้ยวตัถุภายในมีเหตุการณ์
ยอ่ย 1 เหตุการณ์คือ การไดรั้บทานคืน กล่าวคือเม่ือพระโพธิสัตวใ์ห้ทานแก่ผูใ้ดภายหลงัพระองคก์็
จะไดท้านท่ีใหไ้ปกลบัคืนมาเพราะความช่วยเหลือของทา้วสักกะ 
 
 5. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค พบ 10 เร่ือง คือ เหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวเ์จอเคร่ือง
ขดัขวางในขณะท ากิจบางอยา่ง ท าใหส่ิ้งท่ีกระท าอยูน่ั้นไม่ส าเร็จไดโ้ดยง่าย คืออาจมีเหตุการณ์หรือ
มีผูม้าขดัขวางไม่ใหพ้ระโพธิสัตวบ์  าเพญ็ทานบารมีไดโ้ดยง่าย บางคร้ังก็เป็นแบบทดสอบจิตใจและ
ความมุ่งมัน่ท่ีจะท าทานของพระโพธิสัตวว์่าพระองค์จะทรงมีความแน่วแน่ท่ีจะให้ทานมากน้อย
เพียงใด จากการศึกษาพบว่า อุปสรรคของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญทานบารมีทั้ง 10 เร่ือง สามารถ
แบ่งเป็นเหตุการณ์ย่อยได ้3 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์การไม่มีทรัพย ์เหตุการณ์การถูกทดสอบ 
และเหตุการณ์การเกิดขอ้สงสัย ดงัน้ี 

เหตุการณ์ย่อยท่ี 1 การไม่มีทรัพย์ หมายถึงการไม่มีทรัพยบ์ริจาคทาน พบ 2 เร่ือง 
ไดแ้ก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริยา และอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา ในอรรถกถาสังขพราหมณจริยา 
สังขพราหมณ์เกรงว่าทรัพย์ท่ีบริจาคทานอยู่นั้ นใกล้จะหมดและจะไม่ได้ท าทานให้แก่ผู ้อ่ืน                         
สังขพราหมณ์จึงน าสินคา้ข้ึนเรือไปขายเพื่อหาเงินมาท าทานต่อไป และระหว่างเดินเรือก็เจอพาย ุ             
ท าให้เรืออบัปาง ส่วนอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา พระพุทธเจ้าถือก าเนิดเป็นกระต่าย พระองค์
ปรารถนาท าทานแก่ผูข้อ แต่ไม่มีขา้วของ เคร่ืองใช ้หรืออาหารมาใหท้าน 

เหตุการณ์ย่อยท่ี 2 การถูกทดสอบ หมายถึงมีการสร้างสถานการณ์ต่างๆ หรือมี
เหตุการณ์บางอยา่งเกิดข้ึนเพื่อทดสอบหรือพิสูจน์ว่าพระองคท์รงมีความมุ่งมัน่ในการบ าเพ็ญทาน
บารมีมากนอ้ยเพียงใด เหตุการณ์การถูกทดสอบน้ีปรากฏอยูใ่นเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมีทั้ง 
10 เร่ือง กล่าวคือจะมีผูม้าขอส่ิงของจากพระโพธิสัตวอ์ยู่เป็นนิจและพระองค์ก็จะให้ส่ิงของ อาทิ 
ขา้วของ เคร่ืองใช ้ยารักษาโรค เป็นตน้ แก่ผูข้ออยา่งสม ่าเสมอทุกวนัดว้ยความยินดีท่ีไดท้  าทาน เป็น
การแสดงให้เห็นความมุ่งมัน่ท่ีจะบ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตวเ์ป็นอย่างยิ่ง เช่นอรรถกถา              
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สิวิราชจริยา ทา้วสักกะปลอมตวัเป็นพราหมณ์เพื่อมาขอดวงตาจากพระเจา้สิวิราช พระเจา้สิวิราชก็
ทรงสละดวงตาทั้งสองขา้งของพระองค์ให้แก่พราหมณ์ หรืออรรถกถาเวสสันตรจริยา ชูชกมา
ขอกณัหาและชาลี พระราชโอรสและพระราชธิดาของพระโพธิสัตวเ์พื่อไปไวรั้บใช ้พระเวสสันดร
ทรงมอบให้ดว้ยความเต็มใจ หรืออรรถกถากุรุธรรมจริยา พระเจา้กาลิงคะส่งพราหมณ์มาขอช้าง
อญัชนะซ่ึงเป็นช้างคู่บา้นคู่เมืองจากพระเจา้กุรุธรรม (พระเจา้ธนญชยั) พระองค์ทรงให้ช้างด้วย
ความยนิดี เป็นตน้  

 เหตุการณ์ย่อยท่ี 3 การมีข้อสงสัย พบ 2 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถามหาโควินทจริยา
และอรรถกถาเนมิราชจริยา เหตุการณ์การมีขอ้สงสัย หมายถึงการท่ีพระโพธิสัตวเ์กิดค าถามภายใน
จิตใจของพระองค์เองเก่ียวกบัเร่ืองการบ าเพ็ญบารมีว่าปฏิบติัอย่างไรจึงจะได้ไปพรหมโลก และ
ระหวา่งทานกบัพรหมจรรย ์(การบวช) ส่ิงใดประเสริฐกวา่กนั 

 
6. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ พบ 10 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวมี์ความมุ่งมัน่และ

ตั้งใจบ าเพ็ญทานบารมีอย่างสม ่าเสมอ แมว้า่พระองคท์รงพบอุปสรรคมากมายแต่ก็มิยอ่ทอ้ ใครมา
ขอส่ิงใดก็มอบให้ดว้ยความยินดี แมว้า่ส่ิงของนั้นจะเป็นส่ิงท่ีคนทัว่ไปมิอาจจะมอบให้แก่ผูอ่ื้นได้
โดยง่ายแต่พระองค์ก็สามารถให้ไดด้ว้ยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์น เงินทอง อวยัวะ ชีวิต 
บุตร และภรรยา เป็นตน้ และเม่ือพระองคไ์ม่มีทรัพยก์็พยายามหาทรัพยม์าเพื่อจะไดท้  าทาน  

ตวัอยา่งอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นกระต่ายพระองคป์รารถนา
ใหท้านแก่พราหมณ์ แต่เน่ืองจากพระองคไ์ม่มีส่ิงใดจะใหจึ้งไดส้ละชีวติเพื่อเป็นอาหารแก่พราหมณ์ 

 
จากนั้น พราหมณ์จึงเขา้ไปหาสสบัณฑิต. แมเ้ม่ือสสบัณฑิตถามว่า “ท่านมาเพ่ือ

อะไร?” พราหมณ์ก็บอกเหมือนอยา่งนั้น. ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่  
  ท้าวสักกะทรงทราบความด าริของเราแล้ว แปลงเพศเป็นพราหมณ์ 
เสดจ็เข้ามายงัส านักของเราเพือ่ทรงทดลองทานของเรา.  
 เราเห็นพราหมณ์นั้นแล้วกย็นิด ีได้กล่าวค านีว่้า ท่านมาถึงในส านักเรา 
เพราะเหตุแห่งอาหารเป็นการดีแล้ว วันนีเ้ราจักให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆ 
ไม่เคยให้แก่ท่าน ท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณ การเบียดเบียนผู้อื่นไม่ควรแก่
ท่าน 
 ท่านจงไปเอาไม้ต่างๆ มาก่อไฟขึน้ เราจกัย่างตวัของเรา ท่านจักได้กิน
เนือ้ทีสุ่ก.  
   พราหมณ์นั้นรับค าแล้วมใีจร่าเริง น าเอาไม้ต่างๆ มาท าเป็นเชิงตะกอน
ใหญ่ ท าเป็นห้องอนัเตม็ด้วยถ่านเพลงิ  
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 ก่อไฟโพลงขึน้ ณ ทีน่ั้นทันทีเหมือนไฟนั้นเป็นกองใหญ่เราสลัดตัวมี
ธุลเีข้าไปอยู่ข้างหนึ่ง  
 ในเมือ่กองไม้อนัไฟตดิทัว่แล้ว เป็นควันตระลบอยู่ ในกาลนั้นเราโดด
ลงในท่ามกลางระหว่างเปลวไฟ. 21 

 
จากตวัอยา่ง พระโพธิสัตวต์ั้งมัน่ในการให้ทานแก่ผูอ่ื้นอยา่งมาก เม่ือสักกพราหมณ์ก่อไฟ

เสร็จ พระองค์กระโดดลงกองไฟเพื่อสละตนเป็นอาหารแก่สักกพราหมณ์ทนัทีโดยมิไดเ้กรงกลวั
อนัตรายหรือความร้อนจากกองไฟแต่อยา่งใด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการบ าเพญ็ทานบารมี
อยา่งยิง่ 
 

7. เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ พบ 7 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริยา 
อรรถกถามหาโควนิทจริยา อรรถกถาเนมิราชจริยา อรรถกถาจนัทกุมารจริยา อรรถกถาสิวิราชจริยา 
อรรถกถาเวสสันตรจริยา และอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา หมายถึง โพธิสัตวไ์ดรั้บการช่วยเหลือจาก
บุคคลต่างๆ ท าใหผ้า่นพน้อุปสรรคไปได ้ซ่ึงบุคคลท่ีมกัจะปรากฏตวัเพื่อช่วยเหลือพระโพธิสัตวใ์ห้
พน้อุปสรรค ไดแ้ก่ เทวดา และนางฟ้า  

ในอรรถกถามหาโควินทจริยา และอรรถกถาเนมิราชจริยา พระโพธิสัตว์เกิดข้อสงสัย
เก่ียวกบัการบ าเพญ็บารมีวา่ปฏิบติัอยา่งไรจึงจะไดไ้ปพรหมโลก และระหวา่งทานและพรหมจรรย์
อะไรประเสริฐกวา่กนั สนงักุมารพรหมและทา้วสักกะจึงไดม้าปรากฏตวัข้ึนเพื่อไขขอ้ขอ้งใจให้แก่
โควนิทพราหมณ์และเนมิราชทราบวา่ พรหมจรรยน์ั้นเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด และไดช้ี้แนะให้พระ
โพธิสัตวค์วรปฏิบติัธรรมทั้ง 2 อย่าง หรืออรรถกถาสังขพราหมณจริยา สังขพราหมณ์เดินทางน า
สินคา้ไปขายเพื่อหาเงินมาบริจาคทาน แต่ระหวา่งทางเรือเกิดล่ม สังขพราหมณ์ตอ้งวา่ยน ้ าเป็นเวลา 
7 วนั เม่ือนางมณีเมขลามาตรวจทะเลและเห็นจึงช่วยชีวิตพระองค์ไว ้หรืออรรถกถาสิวิราชจริยา 
และอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา หลงัจากท่ีพระโพธิสัตวไ์ดรั้บการทดสอบจากทา้วสักกะท่ีแปลงร่าง
เป็นพราหมณ์มาขอดวงตาและอาหารแลว้ ทา้วสักกะไดช่้วยให้พระโพธิสัตวก์ลบัมามีร่างกายและ
ชีวติเป็นปกติอีกคร้ัง เป็นตน้  

 
8. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค พบ 10 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวส์ามารถผา่น

พ้นเคร่ืองขัดขวางในขณะท ากิจบางอย่างไปได้ บางคร้ังพระองค์สามารถผ่านพ้นได้ด้วย             
ความพยายามของพระองค์เอง เช่น อรรถกถาอกิตติจริยา ทา้วสักกะทดสอบอกิตติพราหมณ์ดว้ย     

                                                           
21เร่ืองเดียวกนั, 170-173. 
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การขอใบหมากเม่าซ่ึงเป็นอาหารของพระโพธิสัตวอ์ยูห่ลายวนั แต่พระองคก์็ทรงให้ดว้ยความยินดี
ทุกวนั เป็นตน้ แต่บางคร้ังพระโพธิสัตวก์็ตอ้งมีผูช่้วยจึงท าให้พน้อุปสรรคไปได้ เช่น  อรรถกถา 
สังพราหมณจริยา เรือของสังขพราหมล่์ม นางมณีเมขลาจึงมาช่วยสังขพราหมณ์ข้ึนจากทะเลและยงั
เนรมิตเรือและทรัพยสิ์น เงินทองใหส้ังขพราหมณ์เพื่อใชบ้ริจาคทานอีกดว้ย 

 
 จะเห็นไดว้่า โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญทานบารมีมีเหตุการณ์
หลกัท่ีมกัเกิดข้ึนในเร่ือง 8 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 2 
การไดรั้บสมบติั เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี เหตุการณ์ท่ี 7 
การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ และเหตุการณ์ท่ี 10 
การพน้อุปสรรค อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่มีเหตุการณ์หลกัอีก 4 เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในกลุ่มเร่ืองน้ี  
ไดแ้ก่ (เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช) (เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง) (เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) 
และ(เหตุการณ์ท่ี 12 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) การเกิดข้ึนของเหตุการณ์หลัก 4 เหตุการณ์น้ีมี                          
ความน่าสนใจยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์หลกัท่ี 1-12 สามารถปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
เหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมีได้ทั้งหมด กล่าวคือในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงทาน
บารมีมีเหตุการณ์หลกัท่ีมกัเกิดข้ึนในเร่ือง 8 เหตุการณ์ ดงัท่ีกล่าวอยา่งละเอียดแลว้ขา้งตน้ และยงัมี
เหตุการณ์หลกัท่ีอาจเกิดข้ึนในเร่ืองไดอี้ก 4 เหตุการณ์ ซ่ึงเหตุการณ์หลกัทั้ง 4 เหตุการณ์ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมี มีการเกิดและการเรียงล าดบัเหตุการณ์ดงัน้ี  
 
 (ก. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช)  พบ 1 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ือง อรรถกถาอกิตติจริยา คือเหตุการณ์ท่ี
ตวัละครเศร้าสลดต่อทรัพยสิ์นและชีวิต จะปรากฏหลงัเหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั คือเม่ือพระ
โพธิสัตวไ์ดรั้บทรัพยม์าแลว้เกิดความเศร้าและหดหู่ในทรัพย ์เหตุท่ีพบเหตุการณ์การสังเวชในกลุ่ม
เร่ืองการบ าเพญ็ทานบารมีเพียง 1 เร่ือง อาจเป็นเพราะในอรรถกถาเร่ืองอ่ืนนั้นพระโพธิสัตวท์รงคิด
วา่การรับราชสมบติัหรือมรดกนั้นเป็นธรรมเนียมหรือหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงของบุตรท่ีพึงปฏิบติัต่อบิดา
มารดา จึงไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายในทรัพยส์มบติัท่ีไดม้า มิไดคิ้ดว่าสมบติันั้นเป็นของพระองค ์
เม่ือพระองค์ไดรั้บสมบติัแลว้ก็จะน าไปบริจาคทานต่อไป ซ่ึงต่างกบัอรรถกถาอกิตติจริยา เม่ือพระ
โพธิสัตวไ์ดรั้บราชสมบติัจากบิดามารดาแลว้ทรงคิดวา่ทรัพยเ์ป็นของพระองค ์พระองค์จึงเกิดความ
เศร้าและหดหู่ในทรัพย์สมบติันั้น เพราะทรงคิดว่าเม่ือตายไปแล้วก็มิสามารถน าทรัพย์น้ีไปได ้
ดงันั้นพระองคจึ์งน าทรัพยท์ั้งหมดไปบริจาค ความวา่ 
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คร้ังนั้น มารดาบิดาของอกิตติไดถึ้งแก่กรรม. อกิตติท าฌาปนกิจมารดาบิดาแลว้ ล่วง
ไปสองสามวนั ให้ผูจ้ดัการมรดกตรวจตราทรัพยสิ์น คร้ันสดบัว่าทรัพยสิ์นส่วนของมารดา
ประมาณเท่าน้ี ส่วนของบิดาประมาณเท่าน้ี ส่วนของปู่ย่าตายายประมาณน้ี จึงเกิดสังเวชว่า 
“ทรัพยน้ี์เท่านั้นยงัปรากฏอยู ่แต่ผูจ้ดัหาทรัพยม์าไม่ปรากฏ ทั้งหมดละทรัพยน้ี์ไป แต่เราจกัเอา
ทรัพยน้ี์ไป” จึงกราบทูลพระราชาให้ตีกลองป่าวประกาศวา่ “ผูมี้ความตอ้งการทรัพยจ์งมายงั
เรือนของอกิตติบณัฑิต”22  

 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ หลงัจากท่ีบิดามารดาถึงแก่กรรม อกิตติพราหมณ์ไดรั้บทรัพยสิ์นของ
บิดามารดา และปู่ ย่าตายายทั้งหมด พระองค์เกิดความเศร้าและหดหู่ใจในทรัพยแ์ละชีวิตเพราะ
ตระหนกัรู้วา่ เม่ือตายไปแลว้ก็ไม่สามารถน าทรัพยเ์หล่าน้ีติดตวัไปได ้ทรัพยท์ั้งหลายจึงปรากฏอยู่
และเป็นสมบติัของพระองค ์เม่ือทรงคิดไดด้งันั้นจึงทูลพระราชาให้ประกาศถึงผูท่ี้ตอ้งการทรัพยใ์ห้
มาท่ีบา้นอกิตติพราหมณ์ พระองคจ์ะบริจาคทรัพยท์ั้งหมดแก่ผูข้อ 
  
 (ข. เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิง้) พบจ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาอกิตติจริยา อรรถกถามหา                   
โควนิทจริยา และอรรถกถาเนมิราชจริยา เป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครแยกตวัใหพ้น้จากส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึง
เก่ียวขอ้งอยู ่ไม่ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ปรากฏอยูห่ลงัเหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา และเหตุการณ์
ท่ี 10 การพน้อุปสรรค การละทิ้งท่ีปรากฏใน 3 เร่ืองมีอยู ่2 ประการ คือการละทิ้งทรัพยส์มบติั และ
การละทิ้งครอบครัวเพื่อออกบวชปฏิบติัธรรม เพราะพระโพธิสัตวท์รงตระหนกัรู้ไดว้า่การออกบวช
นั้นเป็นการปฏิบติัท่ีได้บุญมากกว่าการให้ทาน และเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่พระสัพพญัญุตญาณ 
อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าพระองค์ทรงละทิ้งครอบครัวเพื่อออกบวชแลว้แต่ก็ยงัทรงให้ทานแก่ผูอ่ื้น
ดว้ย 
 ตวัอย่างอรรถกถามหาโควินทจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นมหาโควินทพราหมณ์ 
หลงัจากท่ีพระองคท์รงทราบจากสนงักุมารพรหมวา่ การออกบวชเป็นหนทางท่ีใหท้  าให้พระองคถึ์ง
พรหมโลกได ้พระองคจึ์งละทิ้งทรัพยแ์ละครอบครัวเพื่อออกบวชปฏิบติัธรรม 
  

 แมพ้ระพรหมก็กล่าวว่า “ดีแลว้ ท่านมหาบุรุษ จงบวชเถิด.    เม่ือเป็นอย่างน้ีการท่ี
ขา้พเจา้มาหาท่าน จึงเป็นการมาดีทีเดียว. พ่อเจา้ประคุณ พ่อเป็นอคัรบุรุษทัว่ชมพูทวีปยงัอยูใ่น
ปฐมวยั ช่ือว่าการละสมบติัและความเป็นใหญ่ ถึงอย่างน้ีออกบวชเป็นความประเสริฐยิ่ง ดุจ
คันธหัตถีท าลายเคร่ืองผูกท าด้วยเหล็กแล้วกลับไปป่าฉะนั้ น น้ี ช่ือว่าเป็นเช้ือสายของ
พระพทุธเจา้.” พระพรหมไดท้ าความมัน่ใจ (รับรอง) แก่พระมหาสตัวแ์ละกลบัไปยงัพรหมโลก

                                                           
22เร่ืองเดียวกนั, 30. 
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ตามเดิม  แมพ้ระมหาสัตวก็์ด าริวา่ “เราออกจากเมืองน้ีไปบวชไม่เป็นการสมควร เรายงัถวาย                     
อนุสาสน์อรรถและธรรมแก่ราชตระกูลอยู่ เพราะฉะนั้น เราทูลพระราชาเหล่านั้น หากว่า 
พระราชาเหล่านั้นจะบวชบ้างก็จะเป็นการดีทีเดียว เราจักคืนต าแหน่งปุโรหิตของเราแล้ว
บวช”  จึงทูลแด่พระราชาเรณุก่อน พระราชาเรณุทรงปลอบโยนดว้ยกามมากมาย จึงทูลถึงเหตุ
ความสงัเวชของตนและความประสงคเ์พ่ือจะบวชอยา่งเดียวแด่พระราชา.23   
 

 จากตวัอย่าง พระโพธิสัตวต์ั้งใจออกบวชหลงัจากฟังค าแนะน าของพระพรหมท่ีกล่าวว่า 
การออกบวชเป็นหนทางท่ีท าให้พระองคถึ์งพรหมโลกได ้พระองค์จึงกราบทูลพระเจา้เรณุเพื่อขอ
ออกบวช แต่พระเจา้เรณุไม่ยอมและพยายามโน้มน้าวใจดว้ยกามทั้งหลาย พระโพธิสัตวจึ์งแสดง
ธรรมแก่พระเจา้เรณุจนยนิยอมใหพ้ระโพธิสัตวอ์อกบวช 

 
 (ค. เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) พบ 2 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริยา และ
อรรถกถาจนัทกุมารจริยา เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตว์ได้สงเคราะห์ ช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จาก
ความล าบาก ปรากฏหลงัเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค คือเม่ือพระองคผ์า่นพน้อุปสรรคแลว้ก็ยงั
ทรงช่วยเหลือผูอ่ื้นให้ผ่านพ้นอุปสรรคด้วย ในการศึกษาน้ีจะไม่น าเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตว์
ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยการท าทานมาไวใ้นเหตุการณ์น้ี เพราะถือว่าเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงใน
เหตุการณ์การบ าเพ็ญบารมีซ่ึงปรากฏอยู่ในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง10 เร่ืองอยู่แล้ว เหตุการณ์                     
การช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีปรากฏในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญทานบารมีน้ีจึงเป็นการช่วยเหลือใน
ลกัษณะอ่ืนท่ีไม่ใช่การใหท้าน 

ตวัอย่างอรรถกถาสังขพราหมณจริยา เม่ือเรือล่มนางมณีเมขลาได้มาช่วยสังขพราหมณ์
เพราะเห็นว่าสังขพราหมณ์เป็นผูมี้จิตกุศล ชอบท าทาน แต่นางมณีเมขลาไม่ไดช่้วยเหลือคนรับใช้
ของสังขพราหมณ์ สังขพราหมณ์เห็นดงันั้นจึงตั้งจิตอุทิศผลบุญท่ีเคยท ามาให้แก่คนรับใช้ นางมณี
เมขลาจึงช่วยเหลือคนรับใชข้องสังขพราหมณ์ดว้ย หรืออรรถกถากุรุธรรมจริยา เม่ือพราหมณ์จาก
แควน้กาลิงคะเดินทางมาขอใหพ้ระเจา้กุรุธรรมสอนหลกัครุธรรม (ศีล 5) เพื่อน าไปปฏิบติั พระองค์
ก็ทรงสอนและเขียนหลกัครุธรรมให้ด้วยความยินดี หรือในอรรถกถาจนัทกุมารจริยา ชาวเมือง
โกรธแคน้และท าร้ายพระราชบิดาของจนัทกุมารท่ีหูเบา หลงเช่ือคนชัว่สร้างความเดือดร้อนให้กบั
ราชวงศแ์ละบา้นเมือง พระองคจึ์งเขา้ไปหา้มและช่วยเหลือพระราชบิดา  
  

                                                           
23เร่ืองเดียวกนั, 76. 
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(ง. เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา) พบ 3 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา อรรถกถา
เนมิราชจริยา และอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา เหตุการณ์การเทศนาน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตว์
แสดงธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ ให้มีศีลและรู้จกัปฏิบติัธรรม ปรากฏหลงัเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้
อุปสรรค หลงัจากพระองคผ์า่นพน้อุปสรรคก็ไดเ้ทศนาสั่งสอนธรรม เช่น ในอรรถกถามหาสุทสัสน
จริยา พระมหาสุทสัสนะเทศนาสั่งสอนเร่ืองสังขารแก่นางสุภทัทาเทวี หรืออรรถกถาเนมิราชจริยา 
พระเจ้าเนมิราชเดินทางไปเทศนาธรรมสั่งสอนเทวดายงัสวรรค์ตามค าทูลเชิญของท้าวสักกะ                   
เป็นตน้ 
   
 สรุปวา่ โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมีมีเหตุการณ์หลกัท่ี
มกัเกิดข้ึนในเร่ือง 8 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 2                       
การไดรั้บสมบติั เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี เหตุการณ์ท่ี 7 
การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ และเหตุการณท่ี 10 
การพน้อุปสรรค และยงัมีเหตุการณ์หลกัท่ีอาจเกิดข้ึนในเร่ืองอีก 4 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ (เหตุการณ์ท่ี 3 
การสังเวช) (เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง) (เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) และ(เหตุการณ์ท่ี 12             
การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เหตุการณ์หลกัตั้งแต่ 1-12 สามารถปรากฏอยูใ่นโครงสร้าง
เหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมีไดทุ้กเหตุการณ์ โดยเหตุการณ์หลกัท่ีเกิดข้ึน
นั้นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอย่างเป็นเหตุเป็นผลกนั อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีเร่ืองท่ี
แสดงการบ าเพ็ญทานบารมีเร่ืองใดท่ีเกิดเหตุการณ์หลกัครบทั้ง 12 เหตุการณ์  เร่ืองท่ีพบจ านวน             
การเกิดเหตุการณ์มากสุดมี 10 เหตุการณ์  ไดแ้ก่ อรรถกถาเนมิราชจริยา24ดงันั้นโครงสร้างเหตุการณ์
หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญทานบารมีจึงมีการเกิดและการเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัในเร่ือง
ดงัน้ี 
 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็บารมีทุกเร่ืองจะเร่ิมตน้ดว้ยเหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร 
เพื่อบอกประวติัความเป็นมาของตวัละครวา่พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นผูใ้ด มีลกัษณะนิสัยอยา่งไร 
ท าให้ผูอ่้านทราบท่ีมาของตวัละครซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเร่ืองต่อไป 
เน้ือหาในความเป็นมาส่วนใหญ่ไม่ว่าพระโพธิสัตวจ์ะเกิดเป็นมนุษยห์รือสัตวก์็มกัมีนิสัยชอบท า
ทาน ซ่ึงเหตุการณ์ความเป็นมาน้ีมีความสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั กล่าวคือหาก
ความเป็นมากล่าวถึงพระโพธิสัตวว์า่เป็นบุตรของเศรษฐี บุตรของพราหมณ์ผูมี้ทรัพยม์หาศาล หรือ

                                                           

 24ดูรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์ไดท่ี้ ตารางท่ี  31 โครงสร้างเหตุการณ์หลกัในอรรถกถาจริยาปิฎก  หนา้ 
125 
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เป็นพระราชโอรสของกษตัริย์แล้ว เม่ือพระองค์เติบใหญ่จะได้รับทรัพย์สมบติัจากบิดามารดา                  
การไดรั้บสมบติัเป็นเหตุการณ์ส าคญัในกลุ่มเร่ืองบ าเพ็ญทานบารมี เพราะท าให้ตวัละครเป็นผูมี้
ทรัพย ์และสามารถน าทรัพยท่ี์มีไปท าทานได ้เหตุการณ์น้ีมีความสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ท่ี 4 การตั้ง
ความปรารถนา เม่ือพระองค์ทรงมีทรัพยจึ์งตั้งความปรารถนาให้ทานแก่ผูอ่ื้นเสมอ และน าไปสู่
เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี พระโพธิสัตวใ์หท้านแก่ผูอ่ื้น การใหท้านท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยา
ปิฎกส่วนใหญ่เป็นการให้ทานท่ีเป็นวตัถุภายนอก ได้แก่ ทรัพยส์มบติั เงินทอง อาหาร เคร่ืองใช ้
และอ่ืนๆ เพราะเป็นทานท่ีท าไดง่้ายกวา่ทานท่ีเป็นวตัถุภายใน 
 ทุกเร่ืองระหว่างท่ีพระองค์บ าเพ็ญทานบารมีจะเกิดเหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรคและ
เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ กล่าวคือขณะพระองค์บ าเพญ็ทานบารมีจะพบอุปสรรคบางประการแต่
พระองคย์งัคงตั้งมัน่บ าเพญ็ทานบารมีต่อไป หลงัจากท่ีพระองคพ์บอุปสรรคบางคร้ังเกิดเหตุการณ์ท่ี 
9 การได้รับช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนท่ีท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ี 10 พระโพธิสัตวส์ามารถผ่านพน้
อุปสรรคได ้ในบางเร่ืองพระองคไ์ม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูใ้ดแต่ก็ยงัสามารถผา่นพน้อุปสรรคไป
ไดด้ว้ยความมุ่งมัน่ของพระองคเ์อง  
 อย่างไรก็ตาม มีอรรถกถาจริยาปิฎกบางเร่ืองท่ีมีการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ไม่เป็นไป
ตามล าดับข้างต้น อาจมีการสลับท่ีและข้ามเหตุการณ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล เช่นอรรถกถา                 
จนัทกุมารจริยา และอรรถกถาเวสสันตรจริยามีการสลบัท่ีเหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติัไปไวห้ลงั
เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค กล่าวคือพระโพธิสัตวผ์่านพน้อุปสรรคนานัปการแลว้จึงไดรั้บ                 
ราชสมบติัจากพระราชบิดา หลงัจากนั้นพระองคจึ์งน าทรัพยไ์ปบ าเพญ็ทานบารมีต่อไป นอกจากน้ี
ยงัพบว่ามีอรรถกถาจริยาปิฎกหลายเร่ืองท่ีมีการขา้มเหตุการณ์ เช่น อรรถกถาสังขพราหมณจริยา 
อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา อรรถกถามหาโควนิทจริยา และอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา ท่ีไม่ปรากฏ
เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั เพราะตวัละครพระโพธิสัตวบ์างเร่ืองเป็นผูมี้ทรัพยอ์ยูแ่ลว้ หรือบาง
เร่ืองพระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นสัตว์จึงไม่ปรากฏเหตุการณ์การได้รับสมบัติ จึงข้ามไปเกิด
เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา  
 นอกจากเหตุการณ์หลกั 8 เหตุการณ์ขา้งตน้แลว้ยงัพบว่า ในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญ
ทานบารมีอาจปรากฏเหตุการณ์หลกัในเร่ืองอีก 4 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ (ก. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช) 
ปรากฏหลงัเหตุการณ์ท่ี 1 การไดรั้บสมบติั คือเม่ือพระโพธิสัตวไ์ดรั้บสมบติัแลว้พระองคเ์กิดความ
สังเวชในทรัพย ์(ข. เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง) ปรากฏอยูห่ลงัเหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา 
และเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค คือเม่ือพระโพธิสัตวต์ั้งความปรารถนาจะออกบวชก็ทรงละทิ้ง
ทรัพยแ์ละครอบครัว หรือเม่ือพระองคผ์า่นพน้อุปสรรคทั้งปวงแลว้ก็ทรงละทิ้งทรัพยแ์ละครอบครัว
เพื่อออกบวช (เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) ปรากฏหลงัเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค คือ
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เม่ือพระองคผ์า่นพน้อุปสรรคแลว้ก็ยงัทรงช่วยเหลือผูอ่ื้นให้ผา่นพน้อุปสรรคดว้ย และ(ง. เหตุการณ์
ท่ี 12 การเทศนา) ปรากฏหลงัเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค หลงัจากพระโพธิสัตวผ์่านพน้
อุปสรรคก็ไดเ้ทศนาสั่งสอนธรรมผูอ่ื้น  
 
 2. เร่ืองที่แสดงการบ าเพ็ญศีลบารมี คือเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตว์
เพื่อบ าเพญ็ศีลบารมี พบจ านวน 10 เร่ือง ไดแ้ก่ 
 1.  อรรถกถาสีลวนาคจริยา             2. อรรถกถาภูริทตัตจริยา   
 3.  อรรถกถาจมัเปยยจริยา            4.  อรรถกถาจูฬโพธิจริยา   
 5.  อรรถกถามหิสราชจริยา  6.  อรรถกถารุรุมิคราชจริยา 
 7.  อรรถกถามาตงัคจริยา   8.  อรรถกถาธมัมเทวปุตตจริยา   
 9.  อรรถกถาชยทิสจริยา       10. อรรถกถาสังขปาลจริยา 
 
 จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญศีลบารมีในอรรถกถา
จริยาปิฎกพบวา่ มีเหตุการณ์หลกัท่ีมกัเกิดข้ึนในเร่ือง 9 เหตุการณ์ และมีเหตุการณ์หลกัท่ีอาจเกิดข้ึน
ในเร่ืองอีก 2 เหตุการณ์ โดยมีการเกิดและเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัดงัน้ี 

1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร  
(ก. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช)  

2. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา  
3. เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง  
4. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี  

(ข. เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน)  
5. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค  
6. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่  
7. เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ  
8. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค  
9. เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา 

  
1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร พบ 10 เร่ือง จากการศึกษาสามารถแบ่ง                   

ความเป็นมาของตวัละครตามการเสวยพระชาติของพระโพธิสัตวไ์ด ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเสวย                   
พระชาติเป็นมนุษยพ์บ 3 เร่ือง สามารถแบ่งตามชนชั้นวรรณะอินเดียไดเ้ป็นเสวยพระชาติในวรรณะ
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กษตัริยพ์บ 1 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาชยทิสจริยา  เสวยพระชาติในวรรณะพราหมณ์พบ 1 เร่ือง ไดแ้ก่                  
อรรถกถาจูฬโพธิจริยา และเสวยพระชาติในวรรณะจณัฑาล วรรณะท่ีสังคมรังเกียจพบ 1 เร่ือง 
ไดแ้ก่ อรรถกถามาตงัคจริยา 2) การเสวยพระชาติเป็นสัตวพ์บ 6 เร่ือง ไดแ้ก่ เสวยพระชาติเป็น
พญานาคพบ 3 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาภูริทตัตจริยา อรรถกถาจมัเปยยจริยา และอรรถกถาสังขปาล
จริยา  เสวยพระชาติเป็นเป็นช้าง 1 เร่ืองไดแ้ก่ อรรถกถาสีลวนาคจริยา  เป็นกระบือ 1 เร่ือง ไดแ้ก่ 
อรรถกถามหิสราชจริยา  และเป็นกวาง 1 เร่ือง ได้แก่ อรรถกถารุรุมิคราชจริยา และ3)                                     
การเสวยพระชาติเป็นเทวดาพบ 1 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาธมัมเทวปุตตจริยา เหตุการณ์ความเป็นมา
ทุกเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญศีลบารมีกล่าวถึงพระโพธิสัตวค์ลา้ยคลึงกนัว่า พระโพธิสัตวเ์ป็นผูท้รง
ศีล มีปัญญา มีอิทธิฤทธ์ิและใฝ่ในธรรม 
 ตวัอยา่งอรรถกถาธมัมเทวปุตตจริยา เหตุการณ์ความเป็นมาของตวัละครท่ีพระโพธิสัตวถื์อ
ก าเนิดเป็นธรรมเทพบุตร 
  

ในกาลนั้ นบังเกิดเป็นเทพบุตรช่ือว่าธรรมเทพบุตร .  ธรรมเทพบุตรตกแต่งด้วย
เคร่ืองประดบัเป็นทิพย ์ ข้ึนทิพยรถ แวดลอ้มดว้ยหมู่นางอปัสร เม่ือมนุษยท์ั้ งหลายบริโภค
อาหารในตอนเย็นแล้ว นั่งสนทนากันอย่างเป็นสุขท่ีประตูเ รือน ในวันอุโบสถ 15 ค  ่ า 
ประดิษฐานอยู่บนอากาศ ในบ้าน นิคมและราชธานี ชกัชวนมนุษยท์ั้ งหลายให้ตั้งอยู่ในกุศล
กรรมบถ 10 วา่ “ท่านทั้งหลายจงเวน้จากอกุศลกรรมบถ 10  มีปาณาติบาตเป็นตน้ แลว้บ าเพญ็
สุจริตธรรม  3 อยา่ง. จงนบัถือมารดาบิดา สมณะพราหมณ์ อ่อนนอ้มต่อผูใ้หญ่ในตระกูล. ท่าน
ทั้งหลายจกัไดไ้ปสวรรค ์เสวยยศยิง่ใหญ่”...25 

 
จากตัวอย่าง พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นเทพช่ือว่าธรรมเทพบุตร พระองค์ทรงมี

เคร่ืองประดบัทิพยแ์ละรถทิพย์ แวดลอ้มไปด้วยนางอปัสร ทรงเป็นผูท้รงศีล และเม่ือถึงวนัพระ
พระองคท์รงเทศนาธรรมสั่งสอนมนุษยท์ั้งหลายให้เวน้จากอกุศลกรรมบถ 10 คือทางอนัน าไปสู่
ความชัว่ 10 ประการ ตั้งตนอยูใ่นสุจริตธรรม 3 ประการ คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต และ
ใหน้บัถือมารดา บิดา นกับวช และอ่อนนอ้มต่อญาติผูใ้หญ่ เพื่อจะไดไ้ปสวรรค ์

 
 2. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา พบ 10 เร่ือง เน่ืองจากพระโพธิสัตวเ์ป็นผูท้รงศีลอยู่
แลว้ พระองคจึ์งมุ่งบ าเพญ็ศีลบารมีอยา่งเคร่งครัดเพื่อจะไดบ้รรลุพระสัพพญัญุตญาณ 
 ตวัอย่างอรรถกถาสีลวนาคจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญาช้างผูท้รงศีล พระองค์
มุ่งหวงัพระสัพพญัญุตญาณจึงรักษาศีลไม่ใหข้าด 
                                                           

25เร่ืองเดียวกนั, 255-256.  

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1515
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 พระโพธิสัตวเ์ห็นควาญชา้งแลว้ตั้งจิตอธิษฐานวา่  “ภยัของเราน้ีเกิดจากพรานป่าผูน้ี้ 
เรามีก าลงัมากสามารถจะก าจัดแมช้้างตั้ งพนัเชือกได้. เราโกรธข้ึนมาพอท่ีจะยงัเหล่านักรบ
พร้อมดว้ยแควน้ใหพิ้นาศลงไปได.้ แต่หากเราโกรธ ศีลของเราก็จะขาด เพราะฉะนั้น แมค้วาญ
ช้างจะเอาหอกท่ิมแทง เราก็จะไม่โกรธ”  ดังน้ีแล้วก็โน้มศีรษะลงยืนน่ิงอยู่. ดังท่ีพระผูมี้           
พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่ 
      ในกาลนั้น ก าลงัของเราทีม่อียู่ในกายตามปกติอันใด วันนีก้ าลัง

ของเรานั้นเสมอเหมอืนกบัก าลงัของช้างพนัเชือก  
     ถ้าเราโกรธควาญช้างผู้เข้ามาจับเรา เราพึงสามารถจะเหยียบย ่า

เขาเหล่านั้นได้ แม้ตลอดราชสมบัตขิองมนุษย์. แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่ไว้
ในเสาตะลุง เรากไ็ม่คดิโกรธเพือ่รักษาศีล เพือ่บ าเพญ็ศีลบารมใีห้บริบูรณ์.  

     ถ้าเขาพึงท าลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวานและหอกซัดเราก็จะ

ไม่โกรธเขาเลย เพราะเรากลวัศีลของเราจะขาด.26 
 
 จากตวัอย่าง พระโพธิสัตวบ์  าเพ็ญศีลบารมีอย่างเคร่งครัดเพราะปรารถนาจะบรรลุพระ
สัพพญัญุตญาณ พระองค์ทรงไม่โกรธพรานป่าท่ีน าควาญช้างมาจบัและยินยอมให้ควาญนั้นจบั
พระองคแ์ต่โดยดี ทั้งน้ีเพราะเกรงวา่ศีลจะขาด  
 
 3. เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง พบ 6 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาภูริทตัตจริยา อรรถกถาจมัเปยยจริยา 
อรรถกถาจูฬโพธิจริยา อรรถกถารุรุมิคราชจริยา อรรถกถามาตงัคจริยา และอรรถกถาสังขปาลจริยา 
เป็นเหตุการณ์พระโพธิสัตวแ์ยกตวัให้พน้จากส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งอยู ่กล่าวคือหลงัจากท่ีพระ
โพธิสัตวท์รงตั้งความปรารถนาจะบ าเพญ็ศีลบารมี พระองค์ทรงแยกตวัออกมาอาศยัอยู่เพียงล าพงั
เพื่อมิใหผู้ใ้ดรบกวนขณะบ าเพญ็ศีลบารมี การละทิ้งท่ีปรากฏแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือการละทิ้งทรัพย์
สมบติัและการละทิ้งครอบครัวเพื่อไปปฏิบติัธรรมหรือออกบวชเพียงล าพงั 
 ตวัอยา่งอรรถกถาจูฬโพธิจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดในตระกูลพราหมณ์ เม่ือบิดามารดา
ถึงแก่กรรม พระองคท์รงละทิ้งสมบติัและภรรยาเพื่อออกบวช 
  

  คร้ันต่อมา เม่ือมารดาบิดาถึงแก่กรรม พระโพธิสัตวก์ระท าฌาปนกิจมารดาบิดาแลว้
จึงเรียกภริยามากล่าวว่า “นางผู ้เจริญ แม่นางจงครองทรัพย์ 80 โกฏิ เ ล้ียงชีพให้สบาย
เถิด.”  ภริยาถามวา่ “ท่านผูเ้จริญ ก็ท่านเล่า.”  พระมหาสตัวต์อบวา่ “เราไม่ตอ้งการทรัพย ์เราจกั
บวช.” นางถามว่า “ก็การบวชไม่สมควรแมแ้ก่สตรีหรือ.” พระโพธิสัตวต์อบว่า “ควรซิแม่

                                                           
26เร่ืองเดียวกนั,  277. 
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นาง.” นางตอบว่า “ถา้เช่นนั้น แมฉ้ันก็ไม่ตอ้งการทรัพย ์ฉันจกับวชบา้ง.” ทั้งสองสละสมบติั
ทั้งหมดใหท้านเป็นการใหญ่ ออกจากเมืองเขา้ป่าแลว้บวช... 27 
 

 จากตวัอย่าง หลงัจากท่ีบิดามารดาของพระโพธิสัตวถึ์งแก่กรรมแล้ว พระองค์ทรงละทิ้ง
ทรัพยส์มบติัและภรรยาเพื่อออกบวช เม่ือภรรยาเห็นพระโพธิสัตวป์รารถนาจะบวชก็ขอออกบวช
บา้ง ทั้งสองจึงน าทรัพยท์ั้งหมดไปใหท้านและออกบวชอยูใ่นป่า  
 
 4. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี พบ 10 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวบ์  าเพญ็ศีล
บารมีเป็นหลกั คือพระโพธิสัตวรั์กษากาย วาจา และใจให้ประพฤติ ปฏิบติัแต่ส่ิงดีงาม ในเหตุการณ์
การบ าเพญ็บารมีน้ีสามารถแบ่งเป็นเหตุการณ์ย่อยได ้ 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์การปลีกวิเวก 
และเหตุการณ์การรักษาศีล ดงัน้ี 

เหตุการณ์ย่อยท่ี 1 การปลีกวิเวก พบ 7 เร่ือง ได้แก่ อรรถกถาสีลวนาคจริยา                        
อรรถกถาภูริทตัตจริยา อรรถกถาจมัเปยยจริยา อรรถกถาจูฬโพธิจริยา อรรถกถารุรุมิคราชจริยา                       
อรรถกถามาตงัคจริยา และอรรถกถาสังขปาลจริยา 
  การปลีกวิเวก คือการหาท่ีสงบเพื่อปฏิบติัธรรมและรักษาศีล สาเหตุท่ีพระโพธิสัตว์
ตอ้งออกมาหาท่ีสงบเพื่อปฏิบติัธรรมนั้นจะช่วยให้พระองครั์กษาศีลไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากไม่มีผูใ้ด
มารบกวน ดงัปรากฏในอรรถกถาจมัเปยยจริยา ตอนจมัเปยยนาคราชปลีกวิเวกไปปฏิบติัธรรม ณ 
จอมปลวก 
 

 ...พระโพธิสัตวด์ าริว่า “อยู่ท่ีปราสาทน้ีจักเป็นอนัตรายแก่ศีลของเรา” จึงออกจาก
ปราสาทไปอยูใ่นสวน. แมใ้นสวนนั้นพวกนางนาคมาณวกิาก็มาหา พระโพธิสัตวด์ าริวา่ “ใน
สวนน้ี ศีลของเราก็จักเศร้าหมอง เราจักออกจากนาคพิภพน้ีไปยงัมนุษยโลก แล้วอยู่จ  า
อุโบสถ.” ตั้งแต่นั้นมา พระโพธิสัตวก็์ออกจากนาคพิภพในวนัอุโบสถ สละร่างกายให้เป็น
ทานโดยอธิษฐานวา่ “ผูต้อ้งการหนงัเป็นตน้ของเรา จงเอาหนงัไปเถิด หรือประสงคจ์ะเอาไป
ท ากีฬางู ก็จงท าเถิด”  แลว้นอนขดขนดอยูบ่นยอดจอมปลวก ใกลท้างไม่ไกลบา้นชายแดน
แห่งหน่ึง อยูป่ระจ าอุโบสถในวนั 14 ค  ่าและ 15 ค  ่า ในวนัแรมค ่าหน่ึงจึงไปนาคพิภพ...28 

    
  จากตวัอย่างขา้งตน้ พระโพธิสัตวต์อ้งการรักษาศีล พระองคเ์ห็นวา่ในปราสาทของ
พระองคน์ั้นมีส่ิงย ัว่เยา้ใจและเป็นอนัตรายต่อการรักษาศีลโดยเฉพาะนางนาคมาณวิกา ในวนัข้ึน 14 
                                                           

27เร่ืองเดียวกนั, 213-214. 
28เร่ืองเดียวกนั, 203. 
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ค ่า และ15 ค ่า พระองคจึ์งเดินทางออกจากนาคพิภพไปปฏิบติัธรรมบนยอดจอมปลวกท่ีสงบแห่ง
หน่ึงบนโลกมนุษย ์และในวนัแรมค ่าจึงกลบัไปนาคพิภพ 
 เหตุการณ์ย่อยท่ี 2 การรักษาศีล พบ 10 เร่ือง คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย                     
ความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบ ศีลจะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวควบคุมความประพฤติให ้                       
พระโพธิสัตวท์  าแต่ความดี ช่วยยบัย ั้งใจและกายของพระองคไ์ม่ให้โกรธหรือท าความชัว่ ถึงแมว้่า
จะมีผูใ้ดมาท าร้ายพระองคก์็ตาม ดงัปรากฏในอรรถกถาจมัเปยยจริยา ตอนพญานาคจมัเปยยยอมให้
มาณพหนุ่มใชม้นตส์ะกดพระองคข์ณะปฏิบติัธรรมอยู ่ณ จอมปลวก 
 
    ในกาลนั้น มาณพชาวกรุงพาราณสีคนหน่ึงไปเม่ืองตกักสิลา เรียนมนตอ์าลมัพายน์ คือ

มนตส์ะกดจิต เรียนจบแลว้ก็กลบับา้นของตน มาตามทางนั้นเห็นพระมหาสัตว ์จึงคิดวา่ “เร่ือง
อะไรท่ีเราจะกลบับา้นมือเปล่า จบันาคน้ีไปแสดงการเล่นในหมู่บา้นนิคมและราชธานี หาเงิน
ไปเร่ือยๆ” จึงไดห้ยิบโอสถทิพย ์ร่ายทิพยมนตเ์ขา้ไปหานาคราช. ตั้งแต่ไดย้ินทิพยมนต ์พระ
มหาสัตวเ์ป็นดุจซ่ีเหล็กร้อนยอนเขา้ไปในหูสองขา้ง เป็นดุจปลายหงอนถูกขยี้ . พระมหาสัตว์
ยกศีรษะออกจากระหว่างขนดมองดูว่า “นั่นใครหนอ”  เห็นหมองู จึงด าริว่า “พิษของเรา                  
แรงกลา้ หากเราโกรธจกัพน่ลมออกจากจมูก ร่างกายของหมองูน้ีก็จะกระจุยกระจายดุจแกลบ. 
ทีนั้นศีลของเราก็จะขาด เราจกัไม่มองดูหมองูละ.”... 

 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นจมัเปยยนาคราช วนัหน่ึงมาณพหนุ่ม
ไดใ้ชม้นตส์ะกดและจบัจมัเปยยนาคราชไปแสดงหาเงินตามหมู่บา้นต่างๆ ถึงแมว้า่จมัเปยยนาคราช
มีอิทธิฤทธ์ิมากสามารถสู้กบัมาณพหนุ่มไดแ้ต่พระองค์ก็ไม่ต่อสู้ ขดัขืนหรือท าร้าย ยอมให้มาณพ
หนุ่มจบัแต่โดยดีเพราะไม่อยากผดิศีล 
 จะเห็นว่าการบ าเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิสัตว ์คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ระงบั
ความโกรธ และควบคุมตนเอง ในพระชาติท่ีพระโพธิสัตวบ์  าเพ็ญศีลบารมีเป็นหลกั พระองค์มี
ความแน่วแน่ในการรักษาศีลอยา่งเคร่งครัด ไม่วา่ผูใ้ดจะท าร้ายพระองคก์็ทรงอดกลั้นไวเ้พื่อไม่ให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้นและผดิศีล 
  

5. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค พบ 10 เร่ือง คือเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวเ์จอเคร่ือง
ขดัขวางไม่ให้พระองค์บ าเพญ็บารมีส าเร็จโดยง่าย จากการศึกษาพบวา่ อุปสรรคของเร่ืองท่ีแสดง
การบ าเพญ็ศีลบารมีทั้ง 10 เร่ือง คือการถูกปองร้าย พระโพธิสัตวจ์ะถูกผูอ่ื้นท าร้ายทางร่างกาย วาจา 
หรือจิตใจ อุปสรรคน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูอ่้านเห็นถึงความมุ่งมัน่ในการบ าเพ็ญศีลบารมีของพระ
โพธิสัตว ์ 
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ตวัอยา่งอรรถกถามหิสราชจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญากระบือ พระองคถู์กลิงตวั
หน่ึงแกลง้ทุกวนั 

 
...พระโพธิสตัว ์บงัเกิดในก าเนิดกระบือในหิมวนัตประเทศ คร้ันเจริญวยั สมบูรณ์ดว้ย

เร่ียวแรงมีร่างใหญ่ประมาณเท่าช้างหนุ่มเท่ียวไปตามเชิงเขา เง้ือมเขา ซอกเขา ป่าและห้วย              
เป็นตน้ เห็นโคนตน้ไมใ้หญ่น่าสบายตน้หน่ึง หาอาหารแลว้ก็มาอาศยัอยู่ท่ีโคนตน้ไมน้ั้นใน
เวลากลางวนั. คร้ังนั้ น มีลิงลามกตัวหน่ึงลงจากต้นไม้ข้ึนหลังพระมหาสัตว์ ถ่ายอุจจาระ
ปัสสาวะรด จบัเขาโหนตวั จบัหางเล่นห้อยโหน. พระโพธิสัตวไ์ม่สนใจการท าอนาจารของลิง
นั้น เพราะถึงพร้อมดว้ยขนัติ เมตตาและความเอน็ดู...29 

 

จากตัวอย่างพระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นพญากระบือ มีพละก าลังมากเท่ากับช้างหนุ่ม 
ขณะท่ีพระองค์ก าลงัพกัอยู่ใตต้น้ไมก้็ถูกลิงตวัหน่ึงถ่ายอุจาระและปัสสาวะรดใส่พระองค์ทุกวนั 
บางวนัก็จบัเขา โหนตวั และจบัหางเล่น ถึงแมพ้ระองค์จะถูกลิงแกลง้เช่นน้ีแต่ก็ไม่โกรธเพราะทรง
เป็นผูมี้ขนัติ มีความเมตตาและยงัเอน็ดูลิงตวันั้นอีกดว้ย 
 

6. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ พบ 10 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวมี์ความมุ่งมัน่และ
ตั้งใจบ าเพ็ญศีลบารมีอย่างต่อเน่ือง แมว้่าพระองค์จะทรงพบอุปสรรคมีคนคิดท าร้ายแต่ก็มิย่อทอ้ 
ยงัคงปฏิบติัธรรม บ าเพ็ญศีลบารมีต่อไป เช่น อรรถกถาสีลวนาคจริยา พระพุทธเจา้ถือก าเนิดเป็น
พญาช้างผูท้รงศีล มีอิทธิฤทธ์ิมาก วนัหน่ึงถูกควาญช้างจบัตวัไปแต่พระองค์ก็ไม่ขดัขืน ไม่โกรธ
และยอมให้จบัโดยดี เพราะพระองค์ตั้งมัน่รักษาศีล หรืออรรถกถามหิสราชจริยา พระพุทธเจา้ถือ
ก าเนิดเป็นกระบือผูท้รงศีล วนัหน่ึงพระองค์นอนอยู่ใตต้น้ไมใ้หญ่และถูกวานรพาลตวัหน่ึงแกลง้
ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะใส่ทุกวนั พระองคก์็ไม่โกรธยงัคงตั้งมัน่รักษาศีลต่อไป  เป็นตน้ เหตุการณ์ท่ี
พระโพธิสัตว์ไม่ท าร้ายและโกรธเคืองผูอ่ื้นน้ีแสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นบ าเพ็ญศีลบารมีของ
พระองคเ์ป็นอยา่งยิง่ 

 
7. เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ พบ 5 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาสีลวนาคจริยา                       

อรรถกถาภูริทตัตจริยา อรรถกถาจมัเปยยจริยา อรรถกถารุรุมิคราชจริยา อรรถกถาสังขปาลจริยา 
เหตุการณ์การไดรั้บการช่วยเหลือ คือพระโพธิสัตวไ์ดรั้บการช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ ท าให้ผ่าน
พน้อุปสรรคได ้เหตุการณ์น้ีเป็นเหตุการณ์ส าคญัในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ศีลบารมี เน่ืองจาก
พระโพธิสัตวท์รงเป็นผูท้รงศีล และไม่คิดร้ายต่อผูใ้ด เม่ือพระองค์ถูกผูอ่ื้นท าร้ายจึงทรงน่ิงเฉย มิ
                                                           

29เร่ืองเดียวกนั, 225. 
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ต่อสู้ แมว้า่พระองคท์รงมีอิทธิฤทธ์ิและพละก าลงัมหาศาลก็ตาม เพราะเกรงวา่ศีลจะขาด ดว้ยเหตุน้ี
จึงน าไปสู่การเกิดเหตุการณ์ การไดรั้บการช่วยเหลือ คือพระโพธิสัตวไ์ดรั้บการช่วยเหลือจากบุคคล
ต่างๆ ท าใหผ้า่นพน้อุปสรรคไดส้ าเร็จ  

บุคคลท่ีมกัปรากฏตวัเพื่อช่วยเหลือพระโพธิสัตวใ์ห้พน้อุปสรรคต่างๆ ในอรรถกถาจริยา
ปิฎกกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ศีลบารมี ไดแ้ก่ กษตัริยแ์ละญาติของพระโพธิสัตว ์เช่น อรรถกถา
สีลวนาคจริยา พระพุทธเจา้ทรงเป็นพญาชา้งและถูกจบัมาเล้ียงไวท่ี้วงั เม่ือพระราชาทราบความจริง
ทั้ งหมดจึงปล่อยพระองค์กลับสู่ป่าเพื่อเ ล้ียงดูมารดาตามเดิม หรืออรรถกถาภูริทัตตจริยา 
พระพุทธเจา้ถือก าเนิดเป็นพญานาคถูกนายพรานจบัตวัไปท าการแสดงเพื่อหารายได ้พญานาคนาม
วา่สุทสัสนะผูเ้ป็นพี่ชายของพระโพธิสัตวท์ราบเร่ืองจึงเดินทางมาช่วยเหลือ เป็นตน้ ส่วนอีก 5 เร่ือง
ท่ีไม่ปรากฏเหตุการณ์การได้รับการช่วยเหลือนั้น ผูศึ้กษาพบว่าพระโพธิสัตวส์ามารถช่วยเหลือ
พระองค์เองได้ด้วยการบ าเพ็ญศีลบารมีจนในท่ีสุดผูท่ี้คิดปองร้ายก็พ่ายแพไ้ปเอง เช่นอรรถกถา 
มหิสราชจริยา พระพุทธเจา้ถือก าเนิดเป็นกระบือผูท้รงศีล ถูกวานรพาลตวัหน่ึงแกลง้ถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะใส่ทุกวนั พระองคก์็ไม่โกรธ จนกระทัง่วนัหน่ึงวานรพาลไดแ้กลง้ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะใส่
กระบือตวัอ่ืนเพราะนึกว่าเป็นพระโพธิสัตว ์ท าให้กระบือตวันั้นโกรธมากใชเ้ขาขวิดวานรจนตาย 
เป็นตน้ 

 
8. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค พบ 10 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวส์ามารถผา่น

พน้เคร่ืองขดัขวางในขณะบ าเพ็ญบารมีได ้ในท่ีน้ีคือการรอดพน้จากการถูกท าร้ายและการทรมาน 
บางเร่ืองพระโพธิสัตวส์ามารถผ่านพน้อุปสรรคไดด้ว้ยพระองคเ์อง แต่บางเร่ืองก็ตอ้งมีผูช่้วยเหลือ
จึงท าใหพ้น้อุปสรรคไป  
  

9. เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา พบ 5 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาสีลวนาคจริยา อรรถกถาจมัเปยย
จริยา อรรถกถาจูฬโพธิจริยา อรรถกถารุรุมิคราชจริยา และอรรถกถามาตังคจริยา เหตุการณ์                           
การเทศนาน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวไ์ดแ้สดงธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ เพื่อให้ตั้งตนอยูใ่นศีล
ในธรรม เช่น อรรถกถาสีลวนาคจริยา พระโพธิสัตวไ์ดเ้ทศนาสั่งสอนทศพิธราชธรรมแด่พระราชา 
และบอกให้พระราชาตั้งตนอยูใ่นความไม่ประมาท หรืออรรถกถารุรุมิคราชจริยา พระโพธิสัตวไ์ด้
เทศนาธรรมแด่พระราชา พระมเหสีและประชาชน ก่อนจะเดินทางกลบัเขา้ป่า เป็นตน้ 

 
 จะเห็นไดว้่า โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญศีลบารมีมกัปรากฏ 9
เหตุการณ์หลกัขา้งตน้ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความ
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ปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค 
เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค 
และเหตุการณ์ท่ี 12  การเทศนา อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่มีเหตุการณ์หลกัอีก 2 เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน
ในกลุ่มเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ (เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช) และ (เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) ทั้ง 2 
เหตุการณ์น้ีมีจ านวนค่าความถ่ีการเกิดเหตุการณ์ร้อยละ 40 ของเร่ืองทั้งหมด ซ่ึงถือวา่มีค่าความถ่ี
การเกิดเหตุการณ์ค่อนขา้งสูง จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจศึกษาการเกิดและการเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกั
ทั้ง 2 เหตุการณ์ว่ามีการเกิดและการเรียงล าดบัเหตุการณ์ในโครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ี
บ าเพญ็ศีลบารมีอยา่งไร 
 จากการศึกษาพบวา่ เหตุการณ์หลกัทั้ง 2 เหตุการณ์ มีการเกิดและการเรียงล าดบัเหตุการณ์ 
ดงัน้ี 
 
 (ก. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช) พบ 4 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาภูริทตัตจริยา อรรถกถาจมัเปยย
จริยา อรรถกถาจูฬโพธิจริยา  และอรรถกถาสังขปาลจริยา เป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครเศร้าสลดต่อ
ทรัพยสิ์นและชีวติ จึงปรารถนาบ าเพญ็ศีลบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณ จะปรากฏหลงัเหตุการณ์ท่ี 
1 ความเป็นมาของตวัละคร คือพระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นผูมี้ฤทธ์ิและมีทรัพยม์าก จึงท าให้
พระองค์เกิดความสังเวชใจ และน าไปสู่การบ าเพญ็ศีลบารมี โดยมากพบเหตุการณ์การสังเวชน้ีใน
เร่ืองท่ีพระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญานาค ดงัอรรถกถาสังขปาลจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็น
พญานาคช่ือสังขปาละ วนัหน่ึงพระองค์รังเกียจทรัพย์ และปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์จึงตั้ งใจ
บ าเพญ็ศีลบารมี 
  
   ...จริงอยู ่พระมหาสตัวเ์ป็นผูข้วนขวายในบุญมีทานและศีลเป็นตน้ ท่องเท่ียวไปมาใน

คติของเทวดาและมนุษยท์ั้ งหลาย ด้วยการแสวงหาโพธิญาณ บางคร้ังเกิดในนาคพิภพอนัมี
สมบติัเช่นกบัสมบติัของเทพ เป็นนาคราชช่ือวา่สังขปาละ มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก. นาคราช

นั้น เม่ือกาลผา่นไป รังเกียจสมบติันั้นปรารถนาก าเนิดมนุษยจึ์งอยูจ่  าอุโบสถ.30 
 
 จากตวัอย่าง พระโพธิสัตวไ์ด้ถือก าเนิดเป็นพญานาคนามว่าสังขปาละ มีอิทธิฤทธ์ิ และมี
ทรัพยส์มบติัมากเหมือนดงัเทพ อยา่งไรก็ตามเม่ือเวลาผา่นไปพระองคเ์กิดเบ่ือหน่ายในทรัพยส์มบติั
นั้นและปรารถนาจะเป็นมนุษย ์พระองคจึ์งรักษาศีลเพื่อจะไดไ้ปเกิดเป็นมนุษย ์
 

                                                           
30เร่ืองเดียวกนั,  277. 
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 (ข. เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) พบ 4 เร่ือง ได้แก่ อรรถกถาสีลวนาคจริยา         
อรรถกถารุรุมิคราชจริยา อรรถกถามาตงัคจริยา  และอรรถกถาชยทิสจริยา คือการช่วยผูอ่ื้นให้ส าเร็จ
ดงัประสงคห์รือใหพ้น้จากความล าบาก ในอรรถกถาจริยาปิฎกกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ศีลบารมี
อาจปรากฏเหตุการณ์พระโพธิสัตว์ทรงช่วยเหลือผู ้อ่ืน โดยจะปรากฏอยู่หลังเหตุการณ์ท่ี 6                      
การบ าเพญ็บารมี คือขณะท่ีพระโพธิสัตวบ์  าเพ็ญศีลบารมีอยูน่ั้นพระองคท์รงช่วยเหลือผูอ่ื้น และใน
บางคร้ังการช่วยเหลือของพระโพธิสัตวย์งัน ามาซ่ึงปัญหาและอุปสรรคดว้ย ดงัปรากฏในอรรถกถา
สีลวนาคจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญาชา้ง วนัหน่ึงพระองคช่์วยพาพรานป่าท่ีหลงทางออก
จากป่า ต่อมาพรานป่าเขา้วงัไปทูลพระราชาให้มาจบัตวัพระโพธิสัตว ์หรืออรรถกถารุรุมิคราชจริยา 
พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญากวางอาศยัอยู่ในป่าเงียบสงบ วนัหน่ึงพระองค์ช่วยบุตรเศรษฐีท่ี
ลอยอยู่ในแม่น ้ า ต่อมาบุตรเศรษฐีน าเร่ืองท่ีพบกวางสีทองไปทูลพระราชา พระองคจึ์งถูกจบัไปอยู่
ในวงั เป็นตน้ ถึงแมพ้ระโพธิสัตวจ์ะถูกคนท่ีเคยช่วยเหลือไวท้  าร้าย แต่พระองคก์็ไม่โกรธคนท่ีปอง
ร้าย อีกทั้งยงัมีเมตตาให้การช่วยเหลือคนเหล่านั้นเม่ือยามมีภยัอีกดว้ย ดงัปรากฏในอรรถกถารุรุมิค
ราชจริยา พระโพธิสัตวท์รงช่วยเหลือบุตรเศรษฐีท่ีคิดร้ายต่อพระองคไ์ม่ใหถู้กพระราชาฆ่า 
 

 ล าดบันั้น พระมหาสตัวด์ าริวา่ “บุรุษพาลน้ีอยา่ไดพิ้นาศไปเพราะอาศยัเราเลย” จึงทูล
วา่ “ขา้แต่มหาราช ช่ือวา่การฆ่าคนพาลก็ดี บณัฑิตก็ดี วิญญูชนไม่สรรเสริญวา่เป็นคนดี. ท่ีแท้
แลว้วิญญูชนติเตียนอยา่งยิ่ง เพราะฉะนั้นขอพระองคอ์ยา่ฆ่าบุรุษพาลน้ีเลย ปล่อยเขาไปตาม
ความพอใจเถิด. ขอพระองคอ์ยา่ทรงใหเ้ขาเส่ือมเสีย จงทรงพระราชทานส่ิงท่ีพระองคป์ฏิญญา
ไวแ้ก่เขาว่า จักพระราชทานเถิดพระเจ้าขา้.” แลว้ทูลต่อไปว่า “อน่ึง ขา้พระองค์จักน าส่ิงท่ี
พระองคป์รารถนา ขา้พระองคจ์ะมอบตนแด่พระองค.์” ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่ 

เราตามรักษาคนผู้ประทุษร้ายมิตรนั้นได้มอบตนของเราถวายว่า ข้า
แต่มหาราช ขอได้ทรงโปรดงดก่อนเถิดพระเจ้าข้า ข้าพระองค์จะท าตาม                                           
พระราชประสงค์ของพระองค์. 31 

 

 จากตวัอย่างข้างต้น พระโพธิสัตว์ช่วยเหลือบุตรเศรษฐีท่ีคิดร้ายต่อพระองค์ไม่ให้ถูก
พระราชาฆ่า พระโพธิสัตวข์อร้องและโนม้นา้วใจให้พระราชาปล่อยบุตรเศรษฐีไป อีกทั้งยงัขอให้
พระราชามอบเงินรางวลัแก่บุตรเศรษฐีนั้นตามท่ีได้ตกลงกันไว ้โดยมีข้อแลกเปล่ียนคือพระ
โพธิสัตวจ์ะยนิยอมท าตามส่ิงท่ีพระราชาปรารถนาทุกประการ 
  

                                                           
31เร่ืองเดียวกนั, 238-239. 
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 สรุปวา่ โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ศีลบารมีมีเหตุการณ์หลกัท่ีมกั
เกิดข้ึน 9 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความ
ปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค 
เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค 
และเหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา และยงัมีเหตุการณ์หลกัท่ีอาจเกิดข้ึนในเร่ืองอีก 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ 
(เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช) และ (เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) จะเห็นว่า ในกลุ่มเร่ืองน้ีมี
เหตุการณ์ท่ีสามารถปรากฏในโครงสร้างเหตุการณ์หลกัได ้11 เหตุการณ์ โดยไม่พบเหตุการณ์ท่ี 2 
การได้รับสมบติัในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญศีลบารมี ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มเร่ืองท่ีแสดง                     
การบ าเพ็ญศีลบารมีเน้นเร่ืองการรักษากาย วาจาใจให้ดีงาม ไม่ไดเ้น้นการให้ทานเหมือนกบักลุ่ม
เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญทานบารมี ตวัละครพระโพธิสัตวจึ์งไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บทรัพยส์มบติัหรือ
มรดกใดๆ ดงันั้นโครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญศีลบารมีจึงมีการเกิดและ                 
การเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัในเร่ืองดงัน้ี 
   เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญศีลบารมีทุกเร่ืองเร่ิมตน้ดว้ยเหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวั
ละคร ซ่ึงเน้ือหาในส่วนความเป็นมาของตวัละครของกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญศีลบารมีน้ี                 
ส่วนใหญ่กล่าวอย่างชดัเจนว่าพระโพธิสัตวเ์กิดมามีอิทธิฤทธ์ิ มีก าลงัมาก เป็นผูมี้ทรัพยร์ ่ ารวยและ
รักษาศีลอย่างเคร่งครัด ด้วยลักษณะนิสัยของพระโพธิสัตว์ขา้งต้นจึงสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ท่ี 4                
การตั้งความปรารถนา และเหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง เน่ืองจากพระโพธิสัตว์ทรงเป็นผูท้รงศีล 
พระองค์จึงตั้ งความปรารถนาท่ีจะบ าเพ็ญศีลบารมี และทรงละทิ้งทรัพยแ์ละครอบครัว แยกตวั
ออกมาอยูเ่พียงล าพงัเพื่อหาท่ีสงบส าหรับบ าเพญ็ศีลบารมี  
 หลงัจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี ระหวา่งพระองคบ์  าเพญ็ศีลบารมีนั้นเกิด
เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรคตามมา กล่าวคือในขณะท่ีพระโพธิสัตวก์  าลงับ าเพญ็ศีลบารมีอยูน่ั้นมี
ผูม้าขดัขวางการบ าเพญ็ศีลบารมี ท าร้ายพระโพธิสัตวด์ว้ยวิธีต่างๆ จนน าไปสู่เหตุการณ์ท่ี 8  การตั้ง
มัน่ เม่ือใดก็ตามท่ีพระโพธิสัตวพ์บอุปสรรค พระองค์จะตัง่มัน่บ าเพ็ญศีลบารมีต่อไป เหตุการณ์น้ี
เช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ท่ี 9  การไดรั้บการช่วยเหลือ และเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค เหตุการณ์
ท่ี 9  การไดรั้บการช่วยเหลือ ถือเป็นเหตุการณ์ส าคญัยิ่งของกลุ่มเร่ืองบ าเพญ็ศีลบารมี เน่ืองจากพระ
โพธิสัตวเ์ป็นผูท้รงศีล เม่ือพระองค์ถูกท าร้ายจึงไม่ใช้ก าลงัต่อสู้เพราะเกรงว่าศีลจะขาด พระองค์
ทรงยนิยอมใหผู้อ่ื้นท าร้ายแต่โดยดี ดงันั้นพระโพธิสัตวต์อ้งอาศยัการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นจึงสามารถ
ผา่นพน้อุปสรรคได ้ อยา่งไรก็ตาม บางคร้ังพระองคก์็สามารถผา่นพน้อุปสรรคไดด้ว้ยพระองคเ์อง 
หลงัจากผา่นพน้อุปสรรคจึงเกิดเหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนาธรรม พระโพธิสัตวเ์ทศนาสั่งสอนธรรม
แก่คนทั้งหลายใหรู้้จกัผดิชอบชัว่ดี และหมัน่ท าบุญรักษาศีล 
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  เหตุการณ์หลกัในเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญศีลบารมีมกัมีการเกิดและเช่ือมโยงเหตุการณ์
ดงักล่าวขา้งตน้ แต่บางคร้ังอาจมีการขา้มเหตุการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลกนั เช่น อรรถกถา                 
มหิสราชจริยา ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง เพราะพระองค์ทรงอาศยัอยูใ่นป่าเพียงล าพงัอยู่
แลว้ จึงไม่ปรากฏเหตุการณ์การละทิ้งและขา้มไปเกิดเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี หรืออรรถกถา
จูฬโพธิจริยา ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ เพราะพระโพธิสัตวส์ามารถผา่นพน้
อุปสรรคไดด้ว้ยพระองคเ์อง จึงไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระองคไ์ดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น และขา้ม
ไปเกิดเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค เป็นตน้ 
  นอกจากน้ียงัพบเหตุการณ์หลกัอีก 2 เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดในกลุ่มเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ (ก. เหตุการณ์
ท่ี 3 การสังเวช) อาจปรากฏอยูห่ลงัเหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร คือบางคร้ังตวัละครเป็น
ผูมี้ทรัพยส์มบติัมากจึงเกิดความสังเวชในทรัพยแ์ละน าไปสู่การบ าเพ็ญศีลบารมี เหตุการณ์น้ีมกั
ปรากฏในพระชาติท่ีพระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญานาค และ (ข. เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน) อาจปรากฏอยู่หลงัเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี คือขณะท่ีพระโพธิสัตวบ์  าเพญ็ศีลบารมี 
พระองค์ก็ไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากความยากล าบาก อย่างไรก็ตาม บางคร้ังการช่วยเหลือของ
พระโพธิสัตวย์งัน ามาซ่ึงปัญหาและอุปสรรคอีกดว้ย 
 
 3. เร่ืองที่แสดงการบ าเพ็ญเนกขัมมบารมี คือเร่ืองท่ีพระพุทธเจ้าทรงถือก าเนิดเป็น                               
พระโพธิสัตวเ์พื่อบ าเพญ็เนกขมัมบารมี พบจ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่  

1.  อรรถกถายธุญัชยจริยา 2. อรรถกถาโสมนสัสจริยา   
3.  อรรถกถาอโยฆรจริยา        4. อรรถกถาภิงสจริยา    
5.  อรรถกถาโสณนนัทปัณฑิตจริยา   
 

 จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญเนกขมัมบารมีใน                
อรรถกถาจริยาปิฎกพบวา่ มีเหตุการณ์หลกัท่ีมกัเกิดข้ึนในเร่ือง 9 เหตุการณ์ มีการเกิดและเรียงล าดบั
เหตุการณ์ดงัน้ี 

1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร  
2. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช  
3. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา  
4. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค  
5. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ 
6. เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา  
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7. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค 
8. เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง  
9. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี  

 
1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร พบ 5 เร่ือง จากการศึกษาพบวา่ในกลุ่มเร่ืองท่ี

แสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมี พระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นมนุษยท์ั้ง 5 เร่ือง สามารถแบ่งตาม
ชนชั้นวรรณะอินเดียไดเ้ป็น เสวยพระชาติในวรรณะกษตัริย ์3 เร่ือง ไดแ้ก่เร่ือง อรรถกถายุธัญชย
จริยา อรรถกถาโสมนสัสจริยา และอรรถกถาอโยฆรจริยา และเสวยพระชาติในวรรณะพราหมณ์ 2 
เร่ือง ไดแ้ก่  อรรถกถาภิงสจริยา และอรรถกถาโสณนนัทปัณฑิตจริยา  โดยทั้ง 5 เร่ืองพระโพธิสัตว์
มีลกัษณะนิสัยชอบท าทาน รักษาศีล ใฝ่ปฏิบติัธรรม และปรารถนาออกบวช 
 ตวัอยา่งอรรถกถาโสณนนัทปัณฑิตจริยา เหตุการณ์ความเป็นมาของตวัละครท่ีพระพุทธเจา้
เสวยพระชาติเป็นบุตรของพราหมณ์ 
 

 ไดย้ินว่า ในกาลนั้น พระมหาสัตวจุ์ติจากพรหมโลกบงัเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์
มหาศาลคนหน่ึงมีสมบติั 80 โกฏิ ในพรหมวฒันนคร. ในวนัตั้งช่ือกุมารนั้น มารดาบิดาตั้งช่ือ
ว่าโสณกุมาร. คร้ันโสณกุมารนั้นเดินได ้สัตวอ่ื์นจุติจากพรหมโลกไดถื้อปฏิสนธิในครรภ์
มารดาของพระโพธิสัตว ์ มารดาบิดาตั้งช่ือว่านันทกุมาร. มารดาบิดาเห็นรูปสมบติัของบุตร 
ทั้งสองผูเ้จริญวยัเรียนจบพระเวท ส าเร็จศิลปะทุกอย่าง ยินดีร่าเริง คิดว่า จกัผูกให้อยู่ครอง
เรือน จึงกล่าวกะโสณกุมารก่อนว่า “ลูกรักพ่อแม่จกัน าทาริกาจากตระกูลท่ีสมควรมาให้ลูก  
ลูกจงปกครองสมบติัเถิด” 
 พระมหาสัตวก์ล่าวว่า “ลูกไม่ตอ้งการอยูค่รองเรือน ลูกจะปฏิบติัพ่อแม่ตลอดชีวิต 
เม่ือพอ่แม่ล่วงลบัแลว้ลูกจกับวช”32  

 

 จากตวัอย่าง พระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นบุตรของพราหมณ์ผูร้ ่ ารวยช่ือว่าโสณกุมาร มี
นอ้งชายหน่ึงคนช่ือนนัทกุมาร หลงัจากท่ีพระองค์เรียนรู้พระเวทครบถว้นแลว้บิดามารดาตอ้งการ
ใหพ้ระองคแ์ต่งงาน แต่ก็ทรงปฏิเสธเพราะตอ้งการอยูป่ฏิบติับิดามารดา และปรารถนาออกบวช 
 
 2. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช พบ 5 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวเ์ศร้าสลดต่อทรัพยสิ์น
และชีวติ เน่ืองจากทรงเห็นถึงสัจธรรมของชีวติท่ีไม่มีความแน่นอนจึงปรารถนาออกบวช 

                                                           
32เร่ืองเดียวกนั,  330-331. 
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 ตวัอยา่งอรรถกถายุธญัชยจริยา พระยุธญัชยัทอดพระเนตรเห็นน ้ าคา้งเกิดข้ึนและสลายไป
ตามกาลเวลาจึงเกิดความสังเวชใจ 

 
...ว ันหน่ึง พระโพธิสัตว์ข้ึนประทับรถอันประเสริฐแต่เช้าตรู่ เสด็จประพาส                    

พระราชอุทยานดว้ยสมบติัอนัเป็นสิริใหญ่ ทอดพระเนตรเห็นหยาดน ้ าคา้งท่ีคา้งอยูบ่นยอดไม ้
ยอดหญา้ ปลายก่ิงและใยแมงมุมเป็นตน้มีลกัษณะเหมือนข่ายแกว้มุกดา ตรัสถามว่า “ดูก่อน
สารถี นั่นอะไร?” คร้ันทรงสดบัว่า “นั่นคือหยาดน ้ าคา้งท่ีตกในเวลามีหิมะพระเจา้ขา้” ทรง
เพลิดเพลินอยู ่ณ พระราชอุทยาน ตอนกลางวนั คร้ันตกเยน็เสด็จกลบั ไม่ทรงเห็นหยาดน ้ าคา้ง
เหล่านั้น จึงตรัสถามวา่ “สารถี หยาดน ้ าคา้งเหล่านั้นหายไปไหนหมด เด๋ียวน้ีเราไม่เห็นหยาด
น ้ าคา้งเหล่านั้น” คร้ันทรงสดบัวา่ “เม่ือพระอาทิตยข้ึ์นหยาดน ้ าคา้งทั้งหมดก็สลายละลายไป 
พระเจา้ขา้” ทรงด าริวา่ “หยาดน ้ าคา้งเหล่าน้ีเกิดข้ึนแลว้สลายไปฉันใด แมส้ังขารคือชีวิตของ
สตัวท์ั้งหลายเหล่าน้ีก็ฉนันั้น เช่นกบัหยาดน ้ าคา้งท่ียอดหญา้. เพราะฉะนั้น เราซ่ึงยงัไม่ถูกพยาธิ 
ชราและมรณะเบียดเบียนควรทูลลาพระมารดาพระบิดาออกบวช” ...33 

 
 จากข้อความ พระโพธิสัตว์เ ดินทางไปอุทยานในตอนเช้า  ระหว่างทางพระองค์
ทอดพระเนตรเห็นหยาดน ้ าคา้งบนยอดหญา้ แต่ตอนเสด็จกลบัทรงไม่เห็นน ้ าคา้งนั้นจึงถามสารถี 
สารถีตอบวา่เม่ือดวงอาทิตยข้ึ์นน ้าคา้งก็จะหายไป พระองคจึ์งด าริไดว้า่หยาดน ้ าคา้งน้ีไดเ้กิดข้ึนแลว้
ก็สลายไปเหมือนกับชีวิตของมนุษย์ท่ีต้องมีวนัดับสลาย เม่ือพระองค์ด าริได้ดังนั้นจึงต้องการ                
ออกบวช  
    
 3. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา พบ 5 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตว์
ตั้งเป้าหมายจะออกบวชเพื่อบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ เพราะเกิดความหดหู่และเศร้าใจต่อส่ิงต่างๆ 
 ตวัอยา่งอรรถกถาอโยฆรจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นอโยฆรกุมาร พระองคป์รารถนา
ออกบวชเพราะสังเวชในชีวติ 
 

  ...พระราชาทรงทราบวา่ “พระโอรสมีพระชนม ์16 พรรษา จึงมีรับสั่งพวกอ ามาตยว์า่ เรา
จกัมอบราชสมบติัให้ พวกท่านจงน าพระโอรสของเรามาเถิด.” พวกอ ามาตยก์ราบทูลรับพระ
บัญชาแลว้ ให้ตกแต่งพระนคร น ามงคลหัตถีประดับด้วยเคร่ืองสรรพาลงัการไป ณ ท่ีนั้ น 
ตกแต่งพระกุมารให้ประทับนั่งท่ีคอมงคลหัตถี...พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระวรกาย
พระโอรสงดงาม จึงทรงกอดพระโอรสนั้นดว้ยความสิเนหาอยา่งยิ่ง รับสั่งกะพวกอ ามาตยว์่า 
“พวกเจา้จงอภิเษกพระโอรสของเราวนัน้ีแหละ” พระมหาสัตวถ์วายบงัคมพระชนกแลว้ทูลวา่ 

                                                           
33เร่ืองเดียวกนั, 286-287. 
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“หม่อมฉนัไม่ตอ้งการสมบติั หม่อมฉนัจกับวช ขอจงทรงอนุญาตให้หม่อมฉันบวชเถิดพระเจา้
ขา้”34 
 

 จากตวัอยา่ง เม่ือพระโพธิสัตวอ์ายุ 16 พรรษา พระราชาพระราชทานพระราชสมบติัให้แก่
พระโพธิสัตว ์แต่พระโพธิสัตวท์รงปฏิเสธเพราะปรารถนาจะออกบวช 
 

4. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค พบ 5 เร่ือง คือเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวเ์จอเคร่ือง
ขดัขวางในขณะพระองค์จะออกบวช ท าให้ส่ิงท่ีกระท าอยู่นั้นไม่ส าเร็จได้โดยง่าย จากการศึกษา
พบวา่ อุปสรรคของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมีทั้ง 5 เร่ือง คือมีคนห้ามและไม่ตอ้งการให้
พระโพธิสัตวอ์อกบวช ได้แก่ บิดามารดา ญาติพี่น้องและประชาชน เช่น อรรถกถายุธัญชยจริยา 
พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นโอรสกษตัริย ์วนัหน่ึงพระองคท์รงเห็นน ้ าคา้งระเหยก็สังเวชในชีวิตจึง
ตอ้งการออกบวช แต่พระบิดามารดาและประชาชนทั้งหลายต่างก็ห้ามและไม่อนุญาตให้พระองค์
บวช หรืออรรถกถาโสณนนัทปัณฑิตจริยา พระพุทธเจา้ถือก าเนิดในตระกูลพราหมณ์ท่ีร ่ ารวย บิดา
มารดาอยากใหพ้ระโพธิสัตวแ์ต่งงาน และไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีพระโพธิสัตวจ์ะออกบวช เป็นตน้ 

 
5. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ พบ 5 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวมี์ความมุ่งมัน่และ

ตั้งใจบ าเพ็ญเนกขมัมบารมีอย่างต่อเน่ือง แมว้่าพระองค์ทรงพบอุปสรรคแต่ก็มิไดย้่อทอ้ ยงัคงคิด
บ าเพ็ญเนกขมัมบารมีอยู่ตลอดเวลา เช่น อรรถกถาอโยฆรจริยา พระพุทธเจา้ถือก าเนิดเป็นโอรส
กษตัริยช่ื์อวา่อโยฆระ ทั้งชีวติพระองคต์อ้งอาศยัอยูแ่ต่ในเรือนเหล็กตลอดเวลาเพราะกลวัวา่ยกัษจ์ะ
มาจบักิน พระองคต์ระหนกัรู้ถึงความทุกขท์รมานของการใช้ชีวิตแบบฆราวาส พระองคจึ์งตั้งใจท่ี
ออกบวชเพื่อหลุดพน้ความทุกข์ ดงันั้นเม่ือพระราชามอบราชสมบติัให้พระองค์จึงปฏิเสธและขอ
ออกบวชแทน แมว้่าพระบิดาพระมารดาห้ามเท่าใดก็ไม่สามารถเปล่ียนใจของพระองค์ได้ หรือ
อรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริยา พระพุทธเจา้ถือก าเนิดในตระกูลพราหมณ์ท่ีร ่ ารวย บิดามารดา
อยากให้พระโพธิสัตวแ์ต่งงาน แต่พระองค์ปฏิเสธเพราะตอ้งการออกบวช ไม่ว่าบิดามารดาจะพูด
โน้มน้าวใจพระองค์เท่าใดก็ยงัคงปฏิเสธการแต่งงานเช่นเดิม เป็นตน้ การท่ีพระโพธิสัตวป์ฏิเสธ       
การแต่งงาน และปฏิเสธทรัพยส์มบติัแสดงให้เห็นถึงความตั้งมัน่ท่ีจะบ าเพ็ญเนกขมัมบารมีของ
พระองคเ์ป็นอยา่งยิง่ 
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6. เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา พบ 5 เร่ือง เหตุการณ์การเทศนา คือเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตว์
ไดแ้สดงธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ ให้เห็นความเป็นจริงของโลก เช่น เร่ืองของสังขารเป็นส่ิงไม่
เท่ียง เร่ืองโทษการถือเพศคฤหัสถ์น ามาซ่ึงการประพฤติผิดในกามได้โดยง่าย เป็นตน้ เหตุการณ์     
การเทศนาเป็นเหตุการณ์ส าคญัในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมี เพราะเป็นเหตุการณ์ท่ี
ช่วยท าให้พระโพธิสัตวไ์ดรั้บอนุญาตให้ออกบวช กล่าวคือเม่ือบุคคลทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนา
ของพระองค์ก็เขา้ใจในเหตุผลท่ีพระโพธิสัตวต์ดัสินใจออกบวชจึงยอมให้พระองค์ออกบวชและ
ปฏิบติัธรรมดว้ยความเตม็ใจ  

ตวัอยา่งอรรถกถายธุญัชยจริยา พระโพธิสัตวเ์ทศนาเร่ืองสังขารมนุษย ์
  
  เม่ือพระราชมารดาพร้อมด้วยพวกนางสนม ได้ทรงสดับแล้วคร ่ าครวญอย่างน่า
สงสารอยู ่ก็ทูลถึงเหตุแห่งการบวชของพระองคว์า่ 

  อายุของมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกับน ้าค้างบนยอดหญ้า พอดวง
อาทติย์ขึน้กเ็หือดแห้งไป ข้าแต่พระราชมารดาขอพระราชมารดาอย่าห้ามลูก
เลย35 

 

 จากตวัอย่าง พระโพธิสัตวท์รงเทศนาธรรมแก่พระมารดาและเหล่าสนมถึงสาเหตุท่ีทรง
ออกบวชว่า พระองค์ทรงเห็นความเป็นจริงของสังขารเป็นส่ิงไม่เท่ียงเส่ือมสลายไปตามวนัเวลา 
เหมือนกบัน ้าคา้งบนยอดหญา้ท่ีเหือดแห้งไปเม่ือพระอาทิตยข้ึ์น ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งสังเวชใจและ
ตอ้งการออกบวช  

 

7. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค พบ 5 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวส์ามารถผา่น
พน้เคร่ืองขดัขวางการบ าเพญ็เนกขมัมบารมีไดส้ าเร็จ ในท่ีน้ีคือพระโพธิสัตวเ์ทศนาธรรมสั่งสอนให้
คนทั้งหลายเห็นชอบและยนิยอมใหพ้ระองคอ์อกบวชดงัท่ีพระองคป์รารถนา 

 
8. เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง พบ 5 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครแยกตวัให้พน้จากส่ิงใดส่ิง

หน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งอยู ่ไม่ไปเก่ียวขอ้งดว้ย หลงัจากท่ีพระโพธิสัตวไ์ดรั้บอนุญาตจากบิดารมารดา และ
ครอบครัวให้ออกบวชแล้ว พระองค์ทรงละทิ้งทรัพย์สมบติัและครอบครัวเข้าป่าเพื่อออกบวช 
ปฏิบติัธรรมเพราะมุ่งหวงับรรลุพระสัพพญัญุตญาณ เป็นเหตุการณ์ส าคญัในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดง               
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การบ าเพ็ญเนกขมัมบารมี พระโพธิสัตวต์อ้งละทิ้งทุกอย่างและเขา้สู่ป่าเพื่อออกบวชและปฏิบติั
ธรรม 
 
 9. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี พบ 5 เร่ือง พระโพธิสัตวบ์  าเพ็ญเนกขมัมบารมี คือ                 
การออกบวช การท าจิตให้อยู่ห่างจากกาม เหตุการณ์การบ าเพ็ญบารมีสามารถแบ่งเป็นเหตุการณ์
ยอ่ยได ้2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์การเล่ือมใส และเหตุการณ์การออกบวช ดงัน้ี 
  เหตุการณ์ย่อยท่ี 1 การเล่ือมใส พบ 5 เร่ือง คือการมีความเช่ือถือ การมีจิตยินดี                   
การเห็นชอบในส่ิงใดส่ิงหน่ึง จากการศึกษาพบว่าพระโพธิสัตวท์รงมีความเล่ือมใสท่ีจะออกบวช 
และปฏิบติัธรรม เช่น อรรถกถาอโยฆรจริยา ตอนพระเจา้อโยฆรปรารถนาออกบวช  
 

พระมหาสตัวท์รงแน่พระทยัในการบวชของพระองคแ์ลว้ เม่ือพระราชาตรัสวา่ “ลูกรัก 
ลูกจะบวชไปท าไม?” จึงทูลว่า “ขา้แต่พระชนก ลูกอยูใ่นครรภข์องพระชนนีตลอด 10 เดือน 
เหมือนอยูใ่นคูถนรก. คร้ันออกจากพระครรภข์องพระชนนีแลว้ก็ยงัตอ้งอยูใ่นเรือนจ าอีกถึง 16 
ปี เพราะกลวันางยกัษิณี ไม่ไดแ้มแ้ต่จะเห็นในภายนอก ไดเ้ป็นเหมือนตกอยูใ่นอุสสทนรก. แม้
ลูกพน้จากนางยกัษิณีก็จะไม่พน้ความแก่และความตายไปไดเ้ลย. ข้ึนช่ือวา่มจัจุน้ี อนัใครๆ ไม่
สามารถจะชนะได.้ ลูกเบ่ือหน่ายในภพ ลูกจกับวชประพฤติธรรมจนกวา่พยาธิ ชราและมรณะ
จะไม่มาถึงลูกได ้พอกนัทีส าหรับราชสมบติัของลูก ขา้แต่พระชนก ขอจงทรงอนุญาตให้ลูก
บวชเถิด”36  

 
  จากตวัอยา่ง พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นโอรสกษตัริยช่ื์อวา่อโยฆระ ทั้งชีวิตพระองค์
ตอ้งอาศยัอยูแ่ต่ในเรือนเหล็กเพื่อป้องกนัไม่ให้ยกัษม์าจบักินเป็นเวลา 16 ปี เหมือนกบัการตกอยูใ่น
นรก เม่ือออกมาจากเรือนทรงคิดไดว้า่ พระองคก์็ยงัหนีไม่พน้เร่ืองความแก่และความตาย ดว้ยเหตุน้ี
พระองค์จึงทุกข์และเบ่ือหน่ายในชีวิต เม่ือพระราชามอบราชสมบติัให้พระองค์จึงปฏิเสธและขอ
ออกบวช  
 เหตุการณ์ย่อยท่ี 2 การออกบวช พบ 5 เร่ือง คือการท่ีพระโพธิสัตวอ์อกบวช ปฏิบติั
ธรรมรักษาศีล โดยพระโพธิสัตวล์ะทิ้งทรัพยแ์ละครอบครัว เขา้ป่าเพื่อปฏิบติัธรรม ดงัปรากฏใน
อรรถกถาอโยฆรจริยา ตอนพระเจา้อโยฆรขอลาบิดามารดาออกบวช 
 
  แลว้ทูลวา่ “ขา้แต่พระบิดา ราชสมบติัของพระบิดาก็จงเป็นของพระบิดาเท่านั้นเถิด  ลูก

ไม่ตอ้งการราชสมบติัน้ีเลย. เม่ือลูกพดูอยูก่บัพระบิดาน่ีแหละ พยาธิ ชราและมรณะ ก็พึงมาถึง. 

                                                           
36เร่ืองเดียวกนั, 314. 
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จงทรงหยุดเถิดพระเจา้ขา้” แลว้ทรงละกามทั้งหลาย ดุจชา้งตกมนัตดัเชือกเหล็ก ดุจลูกสีหะ
ท าลายกรงทองฉะนั้น แลว้ถวายบงัคมพระชนกชนนีเสด็จออกบรรพชา.  

                ล าดบันั้น พระชนกของพระมหาสัตวท์รงด าริวา่ “กุมารน้ีใคร่จะบวช ก็เราเล่าจะอยู่ไปท าไม 
แมเ้ราก็ไม่ตอ้งการราชสมบติั.” จึงทรงสละราชสมบติัเสด็จออกบรรพชา.  

          เม่ือพระราชาเสด็จออกบรรพชา ชาวพระนครทั้ งส้ินมีพระเทวี อ ามาตย์ พราหมณ์ 
คฤหบดีเป็นตน้ ก็ท้ิงโภคสมบติัออกบวช. ไดเ้ป็นมหาสมาคม มีบริษทัประมาณ 12 โยชน์. พระ
มหาสตัวท์รงพาชนเหล่านั้นเสด็จเขา้สู่หิมวนัตประเทศ.37 

 
 จากตวัอยา่ง พระโพธิสัตวข์อใหพ้ระราชบิดาและพระราชมารดาอนุญาตให้พระองค์
ออกบวช พร้อมทั้งยกเร่ืองพยาธิ ชราและมรณะให้บิดามารดาฟัง แลว้จึงถวายบงัคมลาบวช โดยมี
พระราชบิดาและคนอ่ืนๆ บวชตามดว้ยจ านวนมาก  
 ผูศึ้กษาพบวา่ในหลายๆ เร่ืองเม่ือพระโพธิสัตวอ์อกบวชก็จะมีผูเ้ล่ือมใสขอบวชตาม
ดว้ยดงัเช่นอรรถกถายธุญัชยจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพระโอรสพระราชา วนัหน่ึงพระองค์
เห็นน ้ าคา้งบนยอดไมร้ะเหยก็สังเวชใจจึงตอ้งการออกบวช โดยมียุธิฏฐิลกุมารผูเ้ป็นพระอนุชาขอ
ติดตามออกบวชด้วย หรืออรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริยา พระพุทธเจ้าถือก าเนิดในตระกูล
พราหมณ์ท่ีร ่ ารวย แต่พระองคไ์ม่อยากอยู่ครองเรือนจึงออกบวชโดยมีบิดามารดาและน้องชายขอ
บวชดว้ย เป็นตน้ 
 จะเห็นไดว้า่ พระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็เนกขมัมบารมี คือออกบวชเพื่อท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ 
พระองคท์รงเล่ือมใสในการบวชเพราะทรงคิดวา่เป็นวธีิท่ีท าใหพ้ระองคพ์น้ทุกข ์ดว้ยเหตุน้ีพระองค์
จึงออกบวชเพื่อปฏิบติัธรรมและในบางคร้ังจะมีผูอ่ื้นขอบวชตามดว้ย 

 
สรุปว่า โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญเนกขมัมบารมีมีเหตุการณ์

หลกัท่ีมกัเกิดข้ึนในเร่ือง 9 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 3 
การสังเวช เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8                    
การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง และ
เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี  

กลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมี ไม่ปรากฏเหตุการณ์หลกั 3 เหตุการณ์ ไดแ้ก่  1)
ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั เพราะกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมีเนน้เร่ือง
การปลีกวเิวก ออกบวชเพื่อปฏิบติัธรรม พระโพธิสัตว์จึงไม่ปรารถนาในทรัพยส์มบติั 2) ไม่ปรากฏ

                                                           
37เร่ืองเดียวกนั. 
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เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ เพราะพระโพธิสัตวส์ามารถผา่นพน้อุปสรรคต่างๆ ไดด้ว้ย
พระองคเ์อง คือพระองคส์ามารถเทศนาธรรมสั่งสอนให้บิดามารดายินยอมให้พระองคอ์อกบวชได้
ส าเร็จ  และ 3) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น เพราะในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญ
เนกขมัมบารมีเนน้เร่ืองการแกปั้ญหาและช่วยเหลือพระองคเ์องเพื่อให้ไดอ้อกบวชเป็นหลกั ดงันั้น
โครงสร้างหลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญเนกขมัมบารมีจึงมีเหตุการณ์หลกั 9 เหตุการณ์และมี                 
การเรียงล าดบัการเกิดเหตุการณ์หลกั ดงัน้ี 
 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมีเร่ิมตน้ดว้ยเหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร 
กล่าวถึงพระโพธิสัตวว์่าทรงถือก าเนิดในตระกูลท่ีดี บา้งก็เป็นบุตรของกษตัริย ์บา้งก็เป็นบุตรของ
พราหมณ์ พระองคท์รงเป็นผูมี้ศีลและคุณธรรม นอกจากน้ีในส่วนของความเป็นมายงัไดก้ล่าวถึง
เหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวไ์ดค้น้พบสัจธรรมของชีวิต น าไปสู่เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช กล่าวคือ เม่ือ
พระโพธิสัตวเ์กิดเป็นมนุษย ์พระองคใ์ชชี้วติอยา่งมีความสุข แต่วนัหน่ึงเกิดเหตุการณ์บางอยา่งท่ีท า
ให้พระองคเ์กิดความสังเวชในชีวิตและทรัพยสิ์น จึงน าไปสู่เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนาท่ี
จะออกบวช เพราะต้องการหลุดพน้จากสังสารวฏัและมุ่งหวงัจะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ ซ่ึง
เหตุการณ์การตั้งความปรารถนาน้ีมกัจะถูกคดัคา้นจึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค 
และเหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ คือ เม่ือพระโพธิสัตวต์ั้งใจจะออกบวชไดไ้ปทูลขออนุญาตบิดา มารดา 
แต่ไม่มีผูใ้ดอนุญาตให้พระองค์ออกบวช อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยงัตั้งมัน่ท่ีจะออกบวชให้ส าเร็จ 
และเกิดเหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนาสั่งสอนธรรม เป็นเหตุการณ์หลกัเฉพาะของกลุ่มเร่ืองท่ีแสดง                           
การบ าเพ็ญเนกขมัมบารมี พระโพธิสัตวไ์ดเ้ทศนาธรรมสอนบุคคลทั้งหลายท่ีห้ามไม่ให้พระองค์
บวชเพื่อให้เห็นถึงความทุกข์ในเพศฆราวาส ในท่ีสุดผูค้นเหล่านั้นก็ยินยอมให้พระองค์ออกบวช
และน าไปสู่เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค เม่ือไดรั้บการยินยอมให้ออกบวชแลว้จึงเกิดเหตุการณ์
ท่ี 5 การละทิ้ง และจบลงดว้ยเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี คือพระโพธิสัตวไ์ดล้ะทิ้งทรัพยส์มบติั
และครอบครัว เดินทางเขา้ป่าเพื่อออกบวชบ าเพญ็เนกขมัมบารมี 

กลุ่มเร่ืองท่ีแสดงเนกขมัมบารมีส่วนใหญ่จบเร่ืองท่ีเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี อยา่งไร              
ก็ตามมี 2 เร่ืองท่ีมีเหตุการณ์หลกัอ่ืนๆ เกิดข้ึนต่อจากเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี ไดแ้ก่ เร่ือง
อรรถกถาภิงสจริยาและอรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริยา ทั้ง 2 เร่ืองน้ีจะปรากฏเหตุการณ์ท่ี 7                
การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรคซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง 
กล่าวคือ เม่ือพระโพธิสัตวอ์อกบวชแลว้ พระองคพ์บอุปสรรคอีกคร้ัง ถึงแมพ้ระองคจ์ะพบอุปสรรค
เป็นคร้ังท่ีสองแต่พระองค์ยงัคงตั้งมัน่บ าเพ็ญบารมีต่อไปจนในท่ีสุดพระองค์ก็สามารถผ่านพน้
อุปสรรคไดส้ าเร็จอีกคร้ัง 
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 4. เร่ืองที่แสดงการบ าเพ็ญอธิษฐานบารมี  คือเร่ืองท่ีพระพุทธเจ้าทรงถือก าเนิดเป็น                               
พระโพธิสัตวเ์พื่อบ าเพญ็อธิษฐานบารมี พบจ านวน 1 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถามูคผกัขจริยา  
 จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญอธิษฐานบารมีใน               
อรรถกถาจริยาปิฎก พบเหตุการณ์หลกัในเร่ือง 9 เหตุการณ์ มีการเกิดและเรียงล าดบัเหตุการณ์ดงัน้ี 

1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร  
2. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช  
3. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา  
4. เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ  
5. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี  
6. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค  
7. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่  
8. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค  
9. เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา 

 
1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร กล่าวถึงท่ีมาของพระโพธิสัตวว์า่พระองคถื์อ

ก าเนิดเป็นมนุษยอ์ยูใ่นวรรณะกษตัริย ์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจา้กาสีและพระนางจนัเทว ี
 
        ....ทา้วสกักะทรงร าพึงก็ทรงทราบเหตุนั้น จึงด าริวา่ “เราจกัอนุเคราะห์นางจนัทาเทวีให้ได้
โอรส” ทรงใคร่ครวญถึงโอรสผูส้มควรแก่พระเทวนีั้น ทรงเห็นพระโพธิสตัวผ์ูป้ระสงคจ์ะอุบติั
ในดาวดึงส์พิภพด ารงอยู่บนดาวดึงส์พิภพนั้ นตราบเท่าอายุแล้วจุติจากนั้ น ไปบังเกิดใน                   
เทวโลกสูงข้ึนไป จึงเสด็จเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ ตรัสว่า “ดูก่อนสหาย เม่ือท่านเกิดใน
มนุษยโลก บารมีเหล่านั้นจกับริบูรณ์ ความเจริญจกัมีแก่มหาชน พระนางจนัทาอคัรมเหสีของ
พระเจ้ากาสีทรงปรารถนาพระโอรส ขอให้ท่านจงไปอุบัติในพระครรภ์ของพระนางนั้ น
เถิด.” พระโพธิสัตว์รับเทวด ารัส แล้วจึงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวี
นั้น.  เทพบุตร 500 สหายของพระโพธิสตัวน์ั้นส้ินอาย ุจุติจากเทวโลก คือปฏิสนธิในครรภข์อง
ภริยาอ ามาตยท์ั้งหลายของพระราชานั้น... 38 
 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ ท าให้ทราบความเป็นมาของพระโพธิสัตวว์า่ ทา้วสักกะทูลเชิญขอให้
พระโพธิสัตวม์าเกิดเป็นพระราชโอรสของพระนางจนัเทวี เม่ือคร้ังท่ีพระองค์ถือก าเนิดนั้นเหล่า
เทพบุตรผูเ้ป็นพระสหายของพระองคก์็ลงมาเกิดยงัครรภข์องภรรยาอ ามาตยด์ว้ย 

                                                           
38เร่ืองเดียวกนั, 352-353. 
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 2. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช เป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครมีความเศร้าสลดต่อทรัพยสิ์นและชีวิต 
จึงอยากออกบวชเพื่อปฏิบติัธรรม ในอรรถกถามูคผกัขจริยา มูคผกัขกุมารทอดพระเนตรเห็น                  
พระราชบิดาลงโทษคนร้ายจึงเกิดความสังเวชในชีวิตของมนุษย์ท าให้พระองค์ไม่อยากข้ึน
ครองราชย ์ 
 

  ล าดบันั้น พวกแม่นมตกแต่งพระกมุารซ่ึงมีพระชนมไ์ด ้1 เดือน น ามาเฝ้าพระราชา. 
พระราชาทรงแลดูพระโอรสน่ารัก จึงทรงสวมกอดให้พระกุมารประทับนั่งบนพระเพลา 
ประทับนั่งทรงร่ืนรมย์กับพระโอรส.  ในขณะนั้ น โจร 4 คนถูกน ามาให้ทรงพิพากษา
โทษ.  ในโจร 4 คนนั้น คนหน่ึง พระราชาทรงตดัสินให้เฆ่ียนดว้ยหวายมีหนาม 1,000 คร้ัง. 
คนหน่ึง ใส่ตรวนส่งเขา้เรือนจ า. คนหน่ึง ให้เอาหอกท่ิมแทงบนร่างกาย. คนหน่ึง เสียบดว้ย
หลาว.  พระมหาสัตวส์ดับค าพิพากษาของพระบิดาก็เกิดสลดใจ ทรงด าริว่า “โอน่าเศร้า                   
พระบิดาของเราอาศยัความเป็นพระราชา กระท ากรรมอนัจะน าไปสู่นรก เป็นกรรมหนกั.”  
รุ่งข้ึน พวกแม่นมใหพ้ระมหาสตัวบ์รรทมเหนือสิริไสยาสน์ท่ีตกแต่งไวภ้ายใตเ้ศวตฉตัร. 
 พระมหาสัตวบ์รรทมหลบัไปไดห้น่อยหน่ึง ทรงลืมพระเนตรแลดูเศวตฉัตรทรง
เห็นสิริสมบติัใหญ่โต. ท่ีนั้น พระมหาสตัวแ์มต้ามปกติก็ทรงสลดพระทยัอยูแ่ลว้ ยิ่งเกิดความ
กลวัหนักข้ึน. พระมหาสัตวท์รงร าพึงอยูว่่า  “เรามาสู่พระราชวงัน้ีจากไหนหนอ” คร้ันทรง
ทราบว่ามาจากเทวโลกด้วยทรงระลึกชาติได้ จึงทรงตรวจดูเหนือไปจากนั้น ทรงเห็นว่า 
พระองค์เคยหมกไหมอ้ยู่ในอุสสทนรก. ทรงตรวจดูเหนือไปจากนั้ นอีกทรงเห็นความท่ี
พระองคเ์ป็นพระราชาอยูใ่นนคร ล าดบันั้น พระโพธิสัตวบ์รรทมด าริวา่ “เราครองราชสมบติั

อยู ่20 ปี หมกไหมอ้ยูใ่นอุสสทนรก 80,000  ปี.” บดัน้ี เราเกิดในเรือนโจรน้ีเอง. 39 
 
จากตวัอย่าง เม่ือคร้ังท่ีพระโพธิสัตวอ์ายุ 1 เดือน แม่นมได้อุม้พระองค์ไปหาพระราชา 

ระหวา่งนั้นพระโพธิสัตวท์รงเห็นพระราชาตดัสินโจร 4 คน โดยแต่ละคนไดรั้บค าพิพากษาแตกต่าง
กนั คนหน่ึงพระราชาทรงตดัสินให้เฆ่ียนดว้ยหวายมีหนาม 1,000 คร้ัง คนหน่ึงถูกสั่งใส่ตรวนขงัอยู่
ในเรือนจ า คนหน่ึงถูกลงโทษใช้หอกท่ิมแทงบนร่างกาย และอีกคนหน่ึงถูกลงโทษให้เสียบดว้ย
หลาว พระโพธิสัตวไ์ดย้ินค าพิพากษาก็เกิดสลดใจเพราะทราบวา่พระบิดาทรงท ากรรมหนกัจะได้
ไปเกิดในนรก และเม่ือตอนเขา้บรรทมพระโพธิสัตวส์ามารถระลึกชาติได ้จึงได้ตรวจดูพระชาติ
ต่างๆ ของพระองคก์็พบว่าพระองคม์าจากเทวโลก และเคยตกนรกเพราะในพระชาตินั้นถือก าเนิด
เป็นพระราชา ครองราชสมบติัอยู ่20 ปี จึงตกนรก 80,000  ปี ดว้ยเหตุน้ีพระโพธิสัตวจึ์งไม่ตอ้งการ
ข้ึนครองราชยสื์บต่อพระราชบิดาอีกคร้ัง 
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3. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวไ์ดต้ั้งเป้าหมายว่า
พระองค์ปรารถนาจะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ และไม่ตอ้งการข้ึนครองราชยสื์บต่อพระราชบิดา 
ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งมุ่งบ าเพญ็อธิษฐานบารมี 

  
4. เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ คือเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวไ์ดรั้บการช่วยเหลือ

จากบุคคลต่างๆ ท าให้ผา่นพน้อุปสรรค ในเร่ืองน้ีพระโพธิสัตวไ์ดรั้บความช่วยเหลือจากนางฟ้ามา
แนะน าวิธีท่ีจะช่วยให้พระโพธิสัตวไ์ม่ตอ้งเป็นกษตัริย ์โดยนางฟ้าให้พระองค์แสร้งท าเป็นคนง่อย
เปล้ีย หูหนวกเป็นใบ ้ซ่ึงพระโพธิสัตวป์ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

 
  เราไม่ตอ้งการราชสมบติัอนัจะน าความพินาศอยา่งใหญ่หลวง ซ่ึงยงัไม่ปรากฏน้ีมา. 
เราจะพึงพน้ไปจากเรือนโจรน้ีไดอ้ยา่งไรหนอ.  
  ล าดบันั้น เทพธิดาองคห์น่ึงไดป้ลอบพระโพธิสตัวน์ั้นวา่ “พอ่เตมิยกมุาร พ่ออยา่กลวั. 
ความปลอดภยัจกัมีแก่ท่านเพราะอธิษฐานองค ์3.” พระมหาสัตวส์ดบัดงันั้นมีพระประสงคจ์ะ
พน้จากความพินาศ คือราชสมบติั จึงทรงอธิษฐานองค์ 3 ตลอด 16 ปี ดว้ยความอธิษฐานไม่
หวัน่ไหว... 40 
 

 5. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี ในอรรถกถามูคผกัขกุมาร พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็อธิษฐาน
บารมี คือการตั้งใจอยูใ่นความดี และตั้งปณิธานให้แน่วแน่วา่จะตอ้งท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ส าเร็จลุล่วง 
ถา้ยงัไม่ส าเร็จก็จะไม่ละเลิกไป พระมูคผกัขกุมารทรงบ าเพ็ญอธิษฐานบารมีว่าจะไม่เป็นกษตัริย์
เพราะทรงเกรงกลวัต่อบาป พระองคจึ์งแสร้งเป็นคนง่อยเปล้ีย หูหนวก และเป็นใบ ้เพื่อจะไดไ้ปพน้
จากพระราชวงั แมพ้ระราชบิดาท าการทดสอบต่างๆ หลายคร้ังแต่พระองคก์็ยงัตั้งจิตอธิษฐานบารมี
ต่อไป ดงัน้ี 
 

 พระมหาสตัวท์รงร าพึงถึงภยัในนรก จึงไม่หวัน่ไหวดว้ยทรงเห็นวา่ “นรกน่ากลวัยิ่ง
กว่าน้ี ร้อยเท่า พนัเท่า แสนเท่า”  พวกแม่นมทดลองอยู่แมอ้ย่างน้ีก็ไม่เห็นช่องทาง จึงคิดว่า 
“ธรรมดาเด็กตอ้งการดูมหรสพ จึงให้สร้างโรงมหรสพ” เอาม่านกั้นพระมหาสัตว ์แลว้ให้
ประโคมดว้ยเสียงสงัขแ์ละเสียงกลองให้กึกกอ้งเป็นอนัเดียวกนัในทนัที ณ ขา้งทั้ง 2 ของพระ
กุมารผูไ้ม่รู้เร่ืองเลย จุดตะเกียงส่องในท่ีมืด ให้แสงสว่าง เอาน ้ าออ้ยทาทัว่ตวัให้นอนในท่ีมี
แมลงวนัชุม ไม่ใหอ้าบน ้ าเป็นตน้ เขา้ไปคอยดูกมุารนอนบนอุจจาระ ปัสสาวะ. เสียดสีดว้ยการ
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เยาะเยย้ และด่าว่า กุมารซ่ึงนอนจมมูตรและกรีส. ท ากระเบ้ืองไฟไวใ้ตเ้ตียง แลว้เผาให้ร้อน
บา้ง. แมท้ดลองอยูด่ว้ยอุบายหลายๆ อยา่ง อยา่งน้ีก็ไม่เห็นช่องทางของพระกมุารนั้น. 41 

 

     จากตวัอยา่ง พระโพธิสัตวไ์ดรั้บการทดสอบหลายประการทั้งไม่ใหดู้มหรสพ ใหอ้ยูใ่นท่ีมืด
เอาน ้าออ้ยทาตวัใหแ้มลงวนัตอม ไม่ใหอ้าบน ้า เขา้ไปมองดูพระองคต์อนนอนบนอุจจาระ ปัสสาวะ
และด่าทอพระองคว์่านอนจมปฏิกูล เอากระเบ้ืองร้อนไวใ้ตเ้ตียง เป็นตน้ แมจ้ะทดลองพระองคอ์ยู่
เช่นน้ี แต่พระองคก์็ไม่หว ัน่ไหวยงัแสร้งเป็นคนง่อยเปล้ีย หูหนวก และเป็นใบ ้เพราะทรงคิดวา่นรก
นั้นน่ากลวัยิง่กวา่การทดลองเหล่าน้ีมากนกั 

   
6. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค คือเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวเ์จอเคร่ืองขดัขวางในขณะ

พระองค์บ าเพ็ญบารมี ท าให้ส่ิงท่ีกระท าอยู่นั้นไม่ส าเร็จไดโ้ดยง่าย จากการศึกษาพบว่า อุปสรรค
ของอรรถกถามูคผกัขกุมารก็คือการถูกทดสอบ พระโพธิสัตวถู์กทดสอบนอ้ยใหญ่จากพระราชบิดา 
เช่น ไม่ใหน้มทั้งวนัจนพระกุมารซูบซีดแต่ก็ไม่ร้อง น ากระเบ้ืองไฟมาไวใ้ตเ้ตียง และเอาน ้ าออ้ยทา
ตวัให้แมลงวนัตอม แต่พระองค์ก็ยงัไม่ร้องหรือแสดงอาการผิดปกติให้ผูอ่ื้นเห็น และเม่ือพระ
โพธิสัตวอ์าย ุ16 ปี พระราชาก็ยงัมีรับสั่งใหท้ดสอบพระราชโอรสอีก 16 คร้ัง แต่ก็ไม่พบพิรุธใดๆ 

 
7. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวมี์ความมุ่งมัน่และตั้งใจแน่วแน่ท่ี

จะบ าเพ็ญบารมี ในอรรถกถามูคผกัขจริยาพระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาจะข้ึนครองราชย์สืบต่อ                   
พระราชบิดา พระองค์จึงมุ่งมัน่บ าเพ็ญอธิษฐานบารมีแสร้งเป็นคนง่อยเปล้ีย หูหนวกและเป็นใบ ้
ถึงแมพ้ระองคท์รงถูกทดสอบหลายคร้ังแต่ก็มิไดย้อ่ทอ้ ยงัคงบ าเพญ็อธิษฐานบารมีต่อไปดว้ยความ                
แน่วแน่ 

 
8. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวส์ามารถผ่านพน้เคร่ือง

ขดัขวางในขณะบ าเพ็ญบารมีได้ ในท่ีน้ีคือการท่ีพระโพธิสัตวส์ามารถผ่านพน้การทดสอบต่างๆ 
และท าให้พระชนกเช่ือว่าพระองคท์รงเป็นกาลกิณีจึงมีรับสั่งให้น าไปฝัง ท าให้พระองคไ์ม่ไดเ้ป็น
กษตัริยอ์ยา่งท่ีทรงตั้งใจ และสามารถออกบวชไดต้ามท่ีปรารถนาไว ้

 
9. เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา คือพระโพธิสัตวไ์ดแ้สดงธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ ให้ตั้งตน

อยู่ในธรรม ในอรรถกถามูคผกัขจริยาหลังจากท่ีพระราชาทราบว่าพระโพธิสัตว์ออกบวชก็ได้

                                                           
41เร่ืองเดียวกนั, 348. 
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เดินทางไปหาพระโพธิสัตวท่ี์อาศรมและเชิญพระองค์ให้ข้ึนครองราชย ์แต่พระองค์ก็ปฏิเสธและ
เทศนาธรรมสั่งสอนพระราชบิดา จนพระราชบิดาเกิดความเล่ือมใสจึงขอออกบวช นอกจากน้ี
พระองคย์งัไดเ้ทศนาธรรมสั่งสอนพระราชาสามนตราช ท่ียกทพัมายึดกรุงพาราณสีให้ตั้งตนอยูใ่น
ธรรมอีกดว้ย 

 
    พระราชาสามนตราชทั้งหลายไดท้รงสดบัวา่ “พระเจา้กาสีทรงผนวช” จึงด าริวา่ “จกั
ยดึราชสมบติัในกรุงพาราณสี” จึงเสด็จเขา้พระนคร ทรงเห็นพระนครเช่นกบัเทพนครและพระ
ราชนิเวศน์เช่นกับเทพวิมานเต็มไปดว้ยรัตนะ 7 ประการ ทรงคิดว่า จะพึงมีภยัเพราะอาศัย
ทรัพยน้ี์ เสด็จออกกลับไปในทันใดนั้นเอง.   พระมหาสัตวท์รงสดับการมาของพระราชา
เหล่านั้น จึงเสด็จไปชายป่าประทบันัง่ ทรงแสดงธรรมอยูบ่นอากาศ.พระราชาเหล่านั้นทั้งหมด 
พร้อมดว้ยบริวารก็พากันบวชในส านักของพระโพธิสัตวน์ั้น.ดว้ยประการฉะน้ี ได้เป็นมหา
สมาคมอ่ืนๆ อีกมากมาย.  ฤๅษีทั้งหมดบริโภคผลาผล แลว้บ าเพ็ญสมณธรรม. ผูใ้ดวิตกถึง
กามวิตกเป็นตน้ พระโพธิสัตวท์รงทราบจิตของผูน้ั้น แลว้เสด็จไป ณ ท่ีนั้น ประทบันั่งแสดง
ธรรมบนอากาศ. 
    พระราชานั้นทรงไดส้ัปปายะในการฟังธรรม จึงยงัสมาบติัและอภิญญาให้เกิด. แม้
ผูอ่ื้นๆ ก็เป็นอยา่งน้ี ดว้ยประการฉะน้ี ทั้งหมดเม่ือส้ินชีวิตก็ไปบงัเกิดในพรหมโลก. แมส้ัตว์
เดียรัจฉานทั้งหลายท่ีมีใจเล่ือมใสในพระมหาสัตว ์แมใ้นหมู่ฤๅษีก็ไปบงัเกิดในสวรรคช์ั้นกาม
ภูมิ 6 ชั้น.42  

 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ พระราชาสามนตราชไดเ้ดินทางมาเมืองพาราณสีดว้ยมุ่งหวงัวา่จะยึด
ครองเมืองเน่ืองจากพระเจา้กาสีไดเ้สด็จออกบวช แต่เม่ือมาถึงในเมืองพระองคเ์ห็นทรัพยม์ากจึงทรง
เปล่ียนใจเพราะเกรงวา่หากน าทรัพยน้ี์ไปจะเกิดภยัข้ึนกบัพระองค ์ดว้ยเหตุน้ีจึงเสด็จกลบัเมือง เม่ือ
พระโพธิสัตวท์ราบการมาถึงของพระราชาเหล่านั้น พระองค์ได้เดินทางไปเทศนาสั่งสอนธรรม 
พระราชาเหล่านั้นจึงบรรลุสมาบติัและอภิญญา เม่ือตายแลว้ก็ไปเกิดในพรหมโลก 

 
 สรุปวา่ โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อธิษฐานบารมี มี 9 เหตุการณ์ 
ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช  เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้ง                
ความปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 9 การได้รับการช่วยเหลือ เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี และ
เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค และ
เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา 

                                                           
42เร่ืองเดียวกนั, 357-358. 
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 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อธิษฐานบารมีไม่ปรากฏเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ 1) ไม่ปรากฏ
เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั เพราะมูคผกัขกุมารไม่ปรารถนาในราชสมบติัและตอ้งการออกบวช  
2) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง เพราะอรรถกถามูคผกัขกุมารเน้นเร่ืองการบ าเพ็ญอธิษฐาน
บารมีเป็นหลัก การละทิ้งไม่ใช่เหตุการณ์ส าคัญของเร่ืองน้ี  และ3) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ี 11                   
การช่วยเหลือผูอ่ื้น เพราะอรรถกถามูคผกัขกุมารเน้นเร่ืองการแกปั้ญหาและช่วยเหลือพระองคเ์อง
เป็นหลกั คือพระองค์ไม่ปรารถนาข้ึนครองราชยต่์อจากพระราชบิดา จึงท าให้พระองคต์อ้งบ าเพ็ญ
อธิษฐานบารมีแสร้งเป็นคนใบ้ คนหูหนวก และคนเปล้ียง่อย ดังนั้นเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญ
อธิษฐานบารมีจึงมีโครงสร้างการเกิดและการเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัดงัน้ี 

อรรถกถามูคผกัขกุมารเร่ิมตน้เร่ืองดว้ยเหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละครเพื่อบอก
ท่ีมาของตัวละครท าให้ทราบว่าพระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นผูใ้ด โดยเหตุการณ์น้ีสัมพนัธ์กับ
เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช และเหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา กล่าวคือพระโพธิสัตวเ์ป็นโอรส
กษตัริยจึ์งไดเ้ห็นพระราชบิดาท าโทษโจรดว้ยวิธีต่างๆ อาทิ เสียบดว้ยหลาว เอาหอกท่ิมตามร่างกาย 
เม่ือพระโพธิสัตว์เห็นพระราชบิดาลงโทษโจรเช่นนั้นจึงเกิดความสังเวชใจ พระองค์จึงตั้งความ
ปรารถนาอยา่งแน่วแน่วา่ไม่ตอ้งการเป็นกษตัริย ์  

หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ท่ี 9 การได้รับการช่วยเหลือ หลงัจากท่ีพระโพธิสัตว์ได้ตั้ ง                                  
ความปรารถนาว่าจะไม่เป็นกษตัริยแ์ลว้ เทพธิดาองค์หน่ึงทราบถึงความตั้งใจของพระองค์จึงให้
ความช่วยเหลือโดยบอกวธีิใหพ้ระโพธิสัตวอ์ธิษฐานองค ์3 ประการ คือ เป็นคนใบ ้คนหูหนวก และ
คนเปล้ียง่อย อนัน าไปสู่เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี และเหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค พระ
โพธิสัตวบ์  าเพญ็อธิษฐานบารมี 3 ประการ โดยแสร้งท าเป็นเป็นคนใบ ้คนหูหนวก และคนเปล้ียง่อย 
ซ่ึงระหว่างท่ีพระองค์บ าเพ็ญอธิษฐานบารมีจะพบอุปสรรค คือถูกทดสอบน้อยใหญ่นานปัการว่า
พระองค์เป็นใบ ้หูหนวกและง่อยเปล้ียจริงหรือไม่ ซ่ึงเหตุการณ์น้ีมีความสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ท่ี 7 
การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ท่ี 10  การพน้อุปสรรค แมว้่าพระองค์จะถูกทดสอบดว้ยวิธีต่างๆ แต่
พระองคก์็ยงัคงตั้งมัน่และผา่นพน้อุปสรรคไดส้ าเร็จ เพราะสุดทา้ยพระราชาไดส้ั่งให้คนน าพระองค์
ออกไปฆ่าทิ้งท่ีนอกเมือง พระองค์จึงได้ออกบวชและไม่ได้เป็นกษตัริยต์ามท่ีปรารถนาไว ้ซ่ึง
น าไปสู่เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา  หลงัจากออกบวชพระองคไ์ดเ้ทศนาธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ 
จ านวนมาก ไดแ้ก่ บิดา มารดา เป็นตน้ 

 
5. เร่ืองทีแ่สดงการบ าเพญ็สัจจบารมี คือเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตว์

เพื่อบ าเพญ็สัจจบารมี พบจ านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ 
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 1.  อรรถกถากปิลราชจริยา            2. อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา 
 3.  อรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา          4. อรรถกถามจัฉราชจริยา   
 5.  อรรถกถากณัหทีปายนจริยา 6.  อรรถกถามหาสุตโสมจริยา 
 
 จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็สัจจบารมีในอรรถกถา
จริยาปิฎกพบว่า มีเหตุการณ์หลกัท่ีมกัเกิดข้ึนในเร่ือง 8 เหตุการณ์ มีการเกิดและการเรียงล าดบั
เหตุการณ์ดงัน้ี 

1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร  
2. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค 
3. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช  
4. เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
5. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา  
6. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี 
7. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ 
8. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค 

 
1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร พบ 6 เร่ือง จากการศึกษาสามารถแบ่ง                     

ความเป็นมาของตวัละครตามการเสวยพระชาติของพระโพธิสัตวไ์ด ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การเสวย  
พระชาติเป็นมนุษยพ์บ 3  เร่ือง สามารถแบ่งตามชนชั้นวรรณะอินเดียไดเ้ป็น เสวยพระชาติใน
วรรณะกษตัริย ์1 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถามหาสุตโสมจริยา  เสวยพระชาติในวรรณะพราหมณ์ 2 เร่ือง 
ไดแ้ก่ อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา และอรรถกถากณัหทีปายนจริยา และ 2) การเสวยพระชาติ
เป็นสัตวพ์บ 3 เร่ือง ไดแ้ก่  เป็นลิง 1 เร่ือง คือ อรรถกถากปิลราชจริยา เป็นนก 1 เร่ือง คือ  อรรถกถา   
วฏัฏกโปตกจริยา และเป็นปลา 1 เร่ือง คืออรรถกถามจัฉราชจริยา ลกัษณะนิสัยของพระโพธิสัตวท์ั้ง 
6 เร่ือง มีลกัษณะนิสัยคลา้ยคลึงกนัคือชอบท าทาน รักษาศีล และชอบปฏิบติัธรรม  
 ตวัอยา่งอรรถกถามจัฉราชจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญาปลา 
  

  ...ในกาลเม่ือเราเป็นพญาปลาอยูใ่นสระใหญ่. ความวา่ ในอดีตกาล เราเกิดในก าเนิด
ปลายินดีอยูด่ว้ยสังคหวตัถุ 4 ประการของปลาทั้งหลาย ในสระใหญ่แห่งหน่ึงซ่ึงปกคลุมดว้ย
เถาวลัยอ์นัเป็นสระโบกขรณี ใกลพ้ระเชตวนักรุงสาวตัถี แควน้โกศล.43 

                                                           
43เร่ืองเดียวกนั, 375. 

http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%CA%D1%A7%A4%CB%C7%D1%B5%B6%D8_4
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  จากตัวอย่าง ท าให้ทราบความเป็นมาในพระชาติหน่ึงของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์
เสวยพระชาติเป็นพญาปลาผูป้ระพฤติตนอยู่ในสังคหวตัถุ 4 หลกัธรรมท่ีว่าด้วยการสงเคราะห์
เก้ือกลูผูอ่ื้น 4 ประการ ไดแ้ก่ ทาน ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานตัตา พระองคอ์าศยัอยูใ่นสระใหญ่
ท่ีปกคลุมไปดว้ยเถาวลัยใ์กลพ้ระเชตวนั กรุงสาวตัถี แควน้โกศล  
 

2. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค พบ 6 เร่ือง คือเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวเ์จอเคร่ือง
ขดัขวาง หรือปัญหาบางประการในการด าเนินชีวิต ซ่ึงอุปสรรคท่ีพบในเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญ                 
สัจจบารมีทั้ง 6 เร่ืองมกัเป็นภยัทางธรรมชาติหรืออุบติัเหตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด ท าให้
พระองคต์อ้งหาวธีิแกไ้ขและช่วยเหลือผูอ่ื้น  

ตวัอยา่งอรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นลูกนกคุ่มอาศยัอยูใ่นรัง วนั
หน่ึงไฟไหมป่้า พระองคไ์ม่สามารถบินหนีไฟป่าไดเ้พราะยงัเล็กอยู ่

 
เมือ่ก่อน เราสะดุ้งหวาดหวัน่พงึเข้าไปซ่อนตวัในระหว่างปีกของมารดาบิดา  (เยสาห  

อุปธาเวยฺย  ภีโต ตสิตเวธิโต) ความวา่ เราเพรามรณภยัหวาดสะดุง้เพราะจิตสะดุง้ต่อมรณภยันั้น 
หวัน่ไหวเพราะร่างกายสั่น บดัน้ีถูกไฟป่ารบกวน ส าคญัดุจหล่มน ้ าจึงวิ่งเขา้ไปซ่อนตวัอยู่ใน
ระหวา่งปีกของมารดาบิดา. มารดาบิดาของเราเหล่านั้นท้ิงเราไวแ้ต่ผูเ้ดียวหนีไปเสียแลว้. ขอ้วา่ 
วนันีเ้ราจะท าอย่างไร (กถ  เม อชฺช กาตเว) ความวา่ วนัน้ีเราควรท าควรปฏิบติัอยา่งไร...44 
 
จากตวัอยา่งพระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นลูกนกคุ่มตวันอ้ยท่ียงับินไม่ได ้วนัหน่ึงไฟไหมป่้า 

พระองค์หวาดสะดุ้งกลัวภยัไฟป่าจึงต้องการหลบซ่อนตวัในอ้อมอกแม่เหมือนทุกคร้ังแต่ก็ไม่
สามารถท าได้เพราะแม่ของพระองค์ตกใจกลวับินหนีและทิ้งพระองค์ไวใ้นรังเพียงล าพงั พระ
โพธิสัตวจึ์งพยายามหาทางช่วยเหลือพระองคเ์องใหพ้น้จากภยัไฟป่า 

 
 3. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช พบจ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่  อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา                  
อรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา  อรรถกถามจัฉราชจริยา อรรถกถากณัหทีปายนจริยา และอรรถกถามหา
สุตโสมจริยา เหตุการณ์น้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครมีความเศร้าสลดต่อทรัพย์สินและชีวิต เช่น                
อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา พระพุทธเจา้ถือก าเนิดในตระกูลพราหมณ์ท่ีร ่ ารวย บิดามารดา
อยากให้พระองค์แต่งงานแต่พระองค์เห็นโทษของการครองเรือนจึงปฏิเสธและออกบวช หรือ 
อรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา พระพุทธเจา้ถือก าเนิดเป็นลูกนกคุ่ม วนัหน่ึงไฟไหมป่้าดว้ยความตกใจ

                                                           
44เร่ืองเดียวกนั, 370. 
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ท าให้แม่นกบินหนีไปและทิ้งพระองค์ไวเ้พียงล าพงั พระองค์ทรงสังเวชในชีวิต หรืออรรถกถา          
มจัฉราชจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญาปลา วนัหน่ึงน ้ าในสระแห้งขอดท าให้กุง้ หอย ปู 
ปลาในสระถูกกาจบักินเป็นจ านวนมาก เม่ือพระโพธิสัตวท์รงเห็นเหตุการณ์ท่ีพี่นอ้งของพระองค์
ถูกจบักินก็เศร้าใจ เป็นตน้ 
 

4. เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น พบ 4 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ือง อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิต 
จริยา อรรถกถามจัฉราชจริยา อรรถกถากณัหทีปายนจริยา และอรรถกถามหาสุตโสมจริยา เป็น
เหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวช่์วยผูอ่ื้นใหพ้น้จากความล าบากโดยอาศยัการบ าเพญ็สัจจบารมี 
  ตวัอยา่งอรรถกถากณัหทีปายนจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นทีปายนพราหมณ์ พระองค์
ช่วยบุตรของมณัฑพัยพราหมณ์ท่ีถูกงูกดัโดยการท าสัจกิริยา 
 
    บดัน้ี พระผูมี้พระภาคเจา้เพื่อทรงแสดงสจักิริยาโดยสรุป จึงตรัสคาถาวา่  

            เราต้องการบุญ ได้ประพฤตพิรหมจรรย์มจีติเลื่อมใสอยู่ 7 วันเท่านั้น. 
ต่อแต่นั้นมา การประพฤติของเราไม่เลื่อมใส 50 ปีเศษ.เราไม่ปรารถนาจะ
ประพฤติเสียเลย ด้วยความสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เด็กนี้เถิด พิษจง
ระงบั ยญัญทตัตกมุารจงเป็นอยู่.  

... 
  ก็เม่ือพระมหาสัตวท์ าสัจกิริยาอย่างน้ีแลว้ พิษตกจากสรีระของยญัญทตัตะลงไปสู่
แผน่ดิน. กมุารลืมตาแลดูมารดาบิดาแลว้ลุกข้ึนเรียก แม่จ๋า พอ่จ๋า.ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัส
ไวว้า่  

          พร้อมกับเมื่อเราท าสัจกิริยา เด็กหวั่นไหวด้วย ก าลังพิษไม่รู้สึกตัวได้
ฟ้ืนกายหายโรค ลุกขึน้ได้.45 
                

  จากตัวอย่างข้างต้น พระโพธิสัตว์ช่วยเหลือบุตรของมัณฑัพยพราหมณ์ท่ีถูกงูกัดโดย               
การกล่าวค าสัตยเ์ก่ียวกบัการประพฤติพรหมจรรยว์่า พระองค์เล่ือมใสในพรหมจรรยเ์พียง 7 วนั
เท่านั้น หลงัจากนั้น 50 ปี พระองคไ์ม่มีความเล่ือมใสในพรหมจรรย ์ดว้ยวาจาสัตยน้ี์พระองคข์อให้
ยญัญทตักุมารจงหายจากอาการเจ็บป่วยดว้ยพิษงู เม่ือพระโพธิสัตวก์ล่าวค าสัตยน์ั้นพิษงูก็ไหลออก
จากร่างยญัญทตักุมารตกลงสู่พื้นดิน และยญัญทตักุมารก็หายเป็นปกติสามารถลุกข้ึนยนืได ้
 

                                                           
45เร่ืองเดียวกนั, 389-390. 
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5. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา พบ 6 เร่ือง คือเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวไ์ด้
ตั้ งเป้าหมายท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในอรรถกถาจริยาปิฎกกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญ                       
สัจจบารมีพบวา่ พระโพธิสัตวต์ั้งความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือพระองคเ์องและผูอ่ื้นดว้ยการบ าเพญ็
สัจจบารมีคือ พระองคท์รงรักษาค าพดูและพดูแต่ความจริงเสมอ  

 
 6. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี พบ 6 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถากปิลราชจริยา อรรถกถา                       
สัจจสวหยปัณฑิตจริยา อรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา อรรถกถามจัฉราชจริยา อรรถกถากณัหทีปายน
จริยา และอรรถกถามหาสุตโสมจริยา การบ าเพญ็สัจจบารมี คือการรักษาค าสัตย ์การตั้งใจปฏิบติั
บางอย่างด้วยความจริงใจ และผลของการปฏิบติันั้นจะได้รับผลส าเร็จตามปรารถนา สามารถ
แบ่งเป็นเหตุการณ์ยอ่ยได ้2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์การกล่าวค าสัตย ์และเหตุการณ์การไดรั้บผล
ของค าสัตยน์ั้น ดงัน้ี 
  เหตุการณ์ย่อยท่ี 1 การกล่าวค าสัตย์ พบ 6 เร่ือง เป็นการกล่าวค าพูดบางประการ และ
ปฏิบติัตามค าพูดนั้น เช่น อรรถกถากปิลราชจริยา ตอนพระโพธิสัตวป์ฏิบติัตามค าพูดท่ีให้ไวก้บั
จระเข ้
   

 ล าดบันั้น พระมหาสัตวด์ าริว่า “เราไม่มีทางอ่ืนจะไป วนัน้ีเราจะลวงจระเข ้เราจะ
เปล้ืองจระเขจ้ากบาปใหญ่ดว้ยอาการอย่างน้ี และเราก็จะไดชี้วิตดว้ย.” พระมหาสัตวจึ์งกล่าว
กะจระเขว้า่ “จระเขส้หาย เราจกัโดดไปบนตวัท่าน.” จระเขก้ล่าวว่า “พญาวานร ท่านอย่ามวั
ชกัชา้เชิญมาขา้งน้ีซิ.” พระมหาสตัวไ์ดก้ล่าววา่ “เราก าลงัมา แต่ท่านจงอา้ปากของท่านไว ้แลว้
งบัเราตอนท่ีเรามาหาท่าน.”  ธรรมดาเม่ือจระเขอ้า้ปากตาทั้ งสองขา้งก็ปิด. จระเขน้ั้นมิได้
ก าหนดเหตุการณ์นั้นจึงอา้ปาก. ตาของจระเขก็้หลบั. จระเขอ้า้ปากนอนไม่ลืมตาเลย. พระมหา
สตัวรู้์ความเป็นจริงของจระเขน้ั้น จึงกระโดดจากเกาะไปเหยยีบหวัจระเข ้แลว้กระโดดจากนั้น
ไปยนืบนฝ่ังโนน้ดุจสายฟ้าแลบ. ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่                            

   จระเข้นั้นกล่าวกะเราว่าจงมา. แม้เราก็กล่าวกะจระเข้ว่าเราจะมา. เรา
โดดลงเหยยีบหัวจระเข้นั้น แล้วโดดไปยนือยู่ทีฝ่ั่งโน้น. 46 

   
  จากขอ้ความขา้งตน้ พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นลิง วนัหน่ึงขณะท่ีพระองค์จะขา้ม
แม่น ้ าก็เห็นจระเขป้ลอมตนเป็นกอ้นหิน พระองค์ทรงทราบและบอกจระเขใ้ห้ทราบว่าพระองคจ์ะ
ขา้มจระเขน้ั้นไปโดยขอใหจ้ระเขอ้า้ปากไวใ้นขณะท่ีขา้มไป ซ่ึงพระโพธิสัตวก์็ปฏิบติัตามท่ีกล่าวไว ้  

                                                           
46เร่ืองเดียวกนั, 361-362. 
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 นอกจากการกล่าวค าสัตยแ์ละปฏิบติัตามส่ิงท่ีพูดแลว้ ผูศึ้กษายงัพบวา่ในอรรถกถา
จริยาปิฎกนั้นพระโพธิสัตวไ์ดก้ล่าวค าสัตยห์รือแสดงความจริงใจบางประการเพื่ออธิษฐานขอให้
เกิดผลใดๆ ตามท่ีพระองค์ปรารถนาอีกด้วย ดังปรากฏในอรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา ตอนพระ
โพธิสัตวก์ล่าวความสัตยจ์ริงเพื่ออธิษฐานใหไ้ฟป่าดบั 
 

 ... “ในโลกน้ีคุณของศีลยงัมีอยู ่คุณของสัจจะยงัมีอยู.่ ธรรมดาพระสัพพญัญูพุทธเจา้
ทั้งหลายในอดีตบ าเพ็ญบารมี นั่ง ณ พ้ืนโพธิมณฑลตรัสรู้แลว้ ถึงพร้อมแลว้ด้วยศีล สมาธิ 
ปัญญา วมิุติและวมิุตติญาณทศันะ ประกอบดว้ยสจัจะความเอน็ดูกรุณาและขนัติ บ าเพญ็เมตตา
ในสรรพสัตวย์งัมีอยู.่ พระธรรมอนัพระสัพพญัญูพุทธเจา้เหล่านั้นแทงตลอดแลว้ เป็นคุณอนั
ประเสริฐโดยส่วนเดียว ยงัมีอยู.่ อน่ึง ความสตัยอ์ยา่งน้ีแมใ้นเราก็ยงัมีอยู.่ สภาวธรรมอยา่งหน่ึง
ยงัมีอยู่ย่อมปรากฏ. เพราะฉะนั้ น เราควรระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีต และคุณธรรมท่ี
พระพุทธเจา้เหล่านั้นแทงตลอดแลว้ ถือเอาสภาวธรรมอนัเป็นสัจจะซ่ึงมีอยู่ในตน แลว้ท า                  
สจักิริยาใหไ้ฟกลบัไป แลว้ท าความสวสัดีแก่ตนเอง และแก่สตัวท่ี์เหลือซ่ึงอยู ่ณ ท่ีน้ี ในวนัน้ี.” 
ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่ 

  คุณของศีล ความสัตย์ พระสัพพัญญูพุทธเจ้า ผู้ประกอบด้วยความ
สัตย์ เอ็นดูกรุณามีอยู่ในโลก. ด้วยความสัตย์นั้น เราจักกระท าสัจกิริยาอัน
สูงสุด. เราค านึงถึงก าลงัของพระธรรม ระลกึถึงพระพุทธเจ้า ผู้พชิิตมารอนัมี
อยู่ในก่อนได้กระท าสัจกริิยา แสดงก าลงัความสัตย์. 

  ในข้อนั้ นมีเน้ือความว่า พระมหาสัตว์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้ งหลายซ่ึง
ปรินิพพานแลว้ในอดีต ปรารภสภาพของสัจจะอนัมีอยู่ในตน แลว้ได้กล่าวคาถาใด กระท า                    
สจักิริยาในกาลนั้น. เพ่ือแสดงคาถานั้น จึงกล่าวคาถามีอาทิวา่ 

  ปีกของเรามีอยู่ แต่บินไปไม่ได้ เท้าของเรามีอยู่ แต่ยังเดินไม่ได้ 
มารดาบิดากพ็ากนับินออกไปแล้ว แน่ะไฟ จงกลบัไปเถิด. 47 

 
 จากตวัอย่าง พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นลูกนกคุ่ม วนัหน่ึงไฟไหมป่้า แม่นกพ่อนก
ตกใจบินหนีไปทิ้งพระองคไ์วใ้นรัง พระโพธิสัตวจึ์งระลึกถึงคุณของศีล ความสัตยข์องพระพุทธเจา้
ท่ีมีมาในอดีต พร้อมกบักล่าวค าสัตยข์องตนวา่ “ปีกของเรามีอยู ่แต่ยงับินไม่ได ้เทา้ของเรามีอยู ่แต่
ยงัเดินไม่ได ้มารดาบิดาพากนับินออกไปแลว้ แน่ะไฟ จงดบัเถิด” จะเห็นไดว้า่พระองคท์รงกล่าวแต่
ความจริง ดว้ยอานุภาพความสัตยจึ์งท าใหไ้ฟป่าดบัลง 

                                                           
47เร่ืองเดียวกนั, 371. 
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 เหตุการณ์ย่อยท่ี 2 การได้รับผลของความสัตย์ พบ 6 เร่ือง คือการท่ีพระโพธิสัตว์
ได้รับผลจากการรักษาค าพูด เช่น ได้รับความปลอดภยัและช่วยผูอ่ื้นให้รอดชีวิต ดังอรรถกถา                    
กปิลราชจริยา พระโพธิสัตวส์ามารถขา้มหลงัจระเขไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั 

  
 อน่ึงเกาะนั้นน่าร่ืนรมย ์ประดับด้วยแนวตน้ไมผ้ลมีมะม่วง หวา้ขนุนเป็นตน้ และ
เหมาะท่ีจะเป็นท่ีอยู่. แมพ้ระมหาสัตวรั์กษาค าสัจ เพราะไดใ้ห้ปฏิญญาไวว้า่ “เราจะไป” ก็ได้
กระท าอยา่นั้นวา่ “เราจกัไปแน่นอน.” ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่ 
   เรามไิด้พูดหลอกลวงจระเข้นั้น เราได้ท าตามค าพูดไว้แล้ว. 
 เพราะรักษาค าสจัน้ี ไดส้ละชีวติของตนท าแลว้ ฉะนั้นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไวว้า่ 
   ผู้เสมอด้วยค าสัจของเราไม่ม ีนีเ้ป็นสัจบารมขีองเรา. 
 จระเขเ้ห็นความอศัจรรยด์งันั้นคิดว่า “พญาวานรน้ีท าอศัจรรยย์ิ่งนัก” จึงกล่าวว่า 
“พญาวานรผูเ้จริญ บุคคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม 4 อย่างในโลกน้ี ย่อมครอบง าศตัรูได ้ธรรม
ทั้งหมดคงมีอยูใ่นตวัท่าน.”48 
 

 จากตวัอย่างขา้งตน้เม่ือพระโพธิสัตวป์ฏิบติัตามค าสัตยท่ี์ให้ไวก้บัจระเขว้่าจะขา้ม
หลังจระเข้ไป แต่ขอให้จระเข้อ้าปากขณะท่ีข้าม พระองค์ก็ปฏิบัติตามค าพูดนั้ นและผลคือ                   
พระโพธิสัตวส์ามารถขา้มหลงัจระเขไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั เพราะในขณะท่ีจระเขอ้า้ปากก็จะหลบัตาท า
ให้มองไม่เห็นว่าพระองค์ไดข้า้มฝ่ังไปแลว้ ทั้งน้ีจระเขย้งัยกย่องพระโพธิสัตวว์า่เป็นผูมี้คุณธรรม
เพราะรักษาสัตยอี์กดว้ย  
 ในอรรถกถามจัฉราชจริยา พระโพธิสัตวไ์ดช่้วยชีวติของฝงูปลาและสัตวท์ั้งหลายใน
หนองน ้าดว้ยการกล่าวค าสัตยท์  าใหฝ้นตก 
 

 บดัน้ี พระมหาสตัวซ่ึ์งมีร่างเช่นกบัสีปุ่มแก่นไมอ้ญัชนั ประสงคจ์ะรับเอาธรรมนั้นซ่ึง
มีอยู่ในตน แลว้ประกอบค าพูดท่ีเป็นสัตย ์จึงคุย้เปือกตมสีด าออกเป็นสองขา้ง ลืมตาทั้งสอง
แหงนมองอากาศ กล่าวคาถาวา่  

        ตั้งแต่เราระลึกตนได้ ตั้งแต่เรารู้ความมา จนถึงบัดนี้ เราไม่รู้สึกว่า
แกล้งเบียดเบียน สัตว์แม้ตัวหนึ่งให้ได้รับล าบากเลย. ด้วย สัจวาจานี ้ขอเมฆ
จงยงัฝนให้ตกห่าใหญ่. 

... 
พระโพธิสตัวเ์รียกปัชชุนนะเทพบุตร ดุจบงัคบัคนรับใชข้องตนให้ฝนห่าใหญ่ตกทัว่

แควน้โกศล. ดว้ยเดชแห่งศีลของพระมหาสัตว ์ปัณฑุกมัพลศิลาอาสน์ของท้าวสักกะแสดง

                                                           
48เร่ืองเดียวกนั, 362. 
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อาการร้อนตลอดกาล ดว้ยสัจกิริยานั่นแล. ทา้วสักกะทรงร าพึงว่า “อะไรหนอ?” คร้ันทรง
ทราบเหตุนั้นแลว้จึงรับสัง่ใหเ้รียกวสัสวลาหกเทวราชมามีเทวบญัชาวา่ “น่ีแน่ะเจา้พระยาปลาผู ้
เป็นมหาบุรุษปรารถนาใหฝ้นตกเพราะความเศร้าโศก คือความตายของญาติทั้งหลาย. เจา้จงท า
เมฆให้เป็นกลุ่มเดียวกนั แลว้ให้ฝนตกทัว่แควน้โกศลเถิด.” วสัสวลาหกเทวราชรับเทวบญัชา
แลว้ นุ่งวลาหกกอ้นหน่ึง ห่มกอ้นหน่ึง ขบัเพลงขบัสายฝน บ่ายหนา้ไป มุ่งไปยงัโลกทางดา้น
ทิศตะวนัออก. ทางดา้นทิศตะวนัออก กอ้นเมฆกอ้นหน่ึงประมาณเท่าบริเวณลานไดต้ั้งข้ึนร้อย
ชั้ น พันชั้ น ค  ารามเปล่งสายฟ้าไหลลงมาเหมือนหม้อน ้ าท่ีคว  ่า หลั่งน ้ าใหญ่ท่วมแคว้น
โกศล ฝนตกอยูไ่ม่ขาดสาย ครู่เดียวเท่านั้นสระใหญ่นั้นก็เต็ม. ปลาทั้งหลายก็พน้จากมรณภยั. 
กาเป็นตน้ไดห้มดท่ีพึ่ง. 

 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นปลา พระองคเ์ห็นญาติๆ ถูกฝงูนกจบั
กินเป็นอาหารเพราะน ้ าแห้งขอด ก็เกิดสร้างความสังเวชใจ พระองค์จึงกล่าวค าสัตยข์อให้ฝนตก 
ดว้ยค าสัตยท่ี์กล่าวไปท าให้ฝนตกลงมา ดว้ยเหตุท่ีทา้วสักกะทราบวา่พระโพธิสัตวก์ล่าวค าสัตยจึ์ง
สั่งให้วสัสวลาหกท าให้ฝนตก สัตวท์ั้งหลายในหนองน ้ านั้นจึงปลอดภยัจากการเป็นอาหารของ           
ฝงูนก 
 การบ าเพ็ญสัจจบารมีของพระโพธิสัตว์ท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกคือการกล่าว                    
ค  าสัตย ์และปฏิบติัตามค าสัตยน์ั้นอย่างเคร่งครัด แต่ในบางคร้ังการกล่าวค าสัตยข์องพระโพธิสัตว์
นั้นก็เพื่ออธิษฐานขอใหเ้กิดผลบางประการ แต่ไม่วา่พระองคจ์ะกล่าวค าสัตยใ์นลกัษณะใด พระองค์
จะไดรั้บผลท่ีดีจากการกล่าวค าสัตยน์ั้นเสมอ 
 

7. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ พบ 6 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวต์ั้งมัน่อยา่งแน่วแน่ท่ี
จะบ าเพญ็สัจจบารมี คือรักษาค าสัตย ์หรือกล่าววาจาสัตยเ์พื่อช่วยเหลือพระองคเ์องและผูอ่ื้นให้พน้
จากอุปสรรค เช่นอรรถกถากปิลราชจริยา พระโพธิสัตวท์รงรักษาค าสัตยท่ี์ให้ไวก้บัจระเขว้า่จะขา้ม
หลงัจระเขไ้ป พระองค์ก็ปฏิบติัตามค าท่ีพูดไว ้หรือ อรรถกถากณัหทีปายนจริยา พระโพธิสัตวไ์ด้
กล่าววาจาสัตยท์  าสัจกิริยาเพื่อช่วยบุตรของมณัฑพัยพราหมณ์ท่ีถูกงูกดั เป็นตน้ 

 
 8. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค พบ 6 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวส์ามารถผา่น

พน้เหตุการณ์ต่างๆ ไปได ้เพราะการบ าเพ็ญสัจจบารมี เช่นอรรถกถามจัฉราชจริยาพระโพธิสัตว์
กล่าวค าสัตย ์ท าให้ฝนตกลงมาสัตวน์ ้ าในสระจึงรอดชีวิตจากการเป็นอาหารของฝูงนก หรือใน
อรรถกถากณัหทีปายนจริยา พระโพธิสัตวก์ล่าวค าสัตยช่์วยให้ยญัญทตัตกุมารรอดชีวิตจากพิษงู 
เป็นตน้ 
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 สรุปวา่ โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญสัจจบารมีมีเหตุการณ์หลกัท่ี
มกัเกิดข้ึนในเร่ือง 8 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 7 การพบ
อุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความ
ปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้
อุปสรรค 

กลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญสัจจบารมีไม่ปรากฏเหตุการณ์หลัก 4 เหตุการณ์ ได้แก่                        
ไม่ปรากฏ 1) เหตุการณ์ท่ี 2 การได้รับสมบติั  2) เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง 3) เหตุการณ์ท่ี 12                    
การเทศนา ทั้งน้ีเพราะเหตุการณ์ทั้ง 4 ไม่ใช่เหตุการณ์ส าคญัในกลุ่มเร่ืองน้ี และไม่ปรากฏ 4) 
เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ เพราะในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็สัจจบารมีพระโพธิสัตว์
สามารถผา่นพน้อุปสรรคต่างๆ ไดด้ว้ยการบ าเพญ็สัจจบารมีของพระองคเ์อง คือทรงรักษาสัตย ์และ
กล่าววาจาสัตย์ ดังนั้ นเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญอธิษฐานบารมี จึงมีโครงสร้างการเกิดและ                                
การเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัดงัน้ี 
 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็สัจจบารมีทุกเร่ืองเร่ิมตน้เร่ืองดว้ยเหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวั
ละคร กล่าวถึงประวติัความเป็นมาของพระโพธิสัตวว์่าพระองคถื์อก าเนิดเป็นใคร อาศยัอยู่ท่ีไหน 
และมกัจะเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของพระองค์โดยย่อ ซ่ึงเหตุการณ์ในส่วน 
ความเป็นมาน้ีจะเช่ือมโยงไปสู่เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค ซ่ึงปรากฏทุกเร่ือง กล่าวคือ ในขณะ
ท่ีพระองคไ์ดใ้ชชี้วิตประจ าวนัอยูน่ั้นก็เกิดปัญหาบางประการข้ึนโดยไม่คาดคิดมาก่อน อุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช และเหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นเหตุการณ์
ส าคัญในก ลุ่ม น้ี  ก ล่ าว คืออุปสรรคท่ี เ กิด ข้ึนนั้ นไม่ ได้แ ต่จะท า ให้พระโพธิสัตว์ได้ รับ                   
ความเดือดร้อนเพียงผู ้เดียวเท่านั้ นแต่ยงัท าให้ผู ้อ่ืนเดือดร้อนด้วย ด้วยเหตุน้ีพระองค์จึงเกิด                         
ความสังเวชใจและตอ้งการจะช่วยเหลือผูอ่ื้น และน ามาซ่ึงเหตุการณ์ท่ี 4  การตั้งความปรารถนา 
และเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญสัจจบารมี คือพระองคต์ั้งความปรารถนาท่ีจะบ าเพญ็สัจจบารมีเพื่อ
อาศยัความสัตยช่์วยให้ผ่านพน้อุปสรรคทั้งปวง และในขณะท่ีพระองค์บ าเพ็ญสัจจบารมีก็จะเกิด
เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ พระโพธิสัตวก์ล่าววาจาสัตยด์้วยความมุ่งมัน่ หรือพระโพธิสัตวต์ั้งใจ
ปฏิบติัตามค าสัตยท่ี์ให้ไวอ้ย่างแน่วแน่ ซ่ึงเหตุการณ์ท่ี 8 จะเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้
อุปสรรค หลงัจากท่ีพระโพธิสัตวก์ล่าวค าสัตยอ์อกไปแลว้พระองคก์็จะไดรั้บผลตามท่ีพระองคข์อ
ไวทุ้กประการ หรือปฏิบติัไดต้ามค าสัตยท่ี์ใหไ้วทุ้กประการ 
     เร่ืองท่ีแสดงบ าเพ็ญสัจจบารมีส่วนใหญ่มีการเช่ือมโยงเหตุการณ์ดังท่ีกล่าวไวข้้างต้น 
อย่างไรก็ตาม มีอรรถกถาจริยาบางเร่ืองท่ีมีการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามล าดบัขา้งตน้ 
อาจมีการขา้มเหตุการณ์กนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล เช่น อรรถกถากปิลราชจริยา ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ี 
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3 การสังเวช และเหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น ก็จะขา้มไปเกิดเหตุการณ์ท่ี 4  การตั้ง               
ความปรารถนา และเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี คือเม่ือพระโพธิสัตวพ์บอุปสรรคแลว้พระองค์
จะตั้งความปรารถนาและบ าเพญ็สัจจบารมี  เป็นตน้ 
 

6. เร่ืองที่แสดงการบ าเพ็ญเมตตาบารมี  คือเร่ืองท่ีพระพุทธเจ้าทรงถือก าเนิดเป็นพระ
โพธิสัตวเ์พื่อบ าเพญ็เมตตาบารมี พบจ านวน 2 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาสุวณัณสามจริยา และอรรถกถา
เอกราชจริยา  
 จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญเมตตาบารมีใน                    
อรรถกถาจริยาปิฎกพบว่า มีเหตุการณ์หลักท่ีมักเกิดข้ึนในเร่ือง 7 เหตุการณ์ มีการเกิดและ                         
การเรียงล าดบัเหตุการณ์ดงัน้ี 

1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร  
2. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา  
3. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี  
4.  เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค  
5. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่  
6. เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ  
7. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค  

 
1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร พบ 2 เร่ือง จากการศึกษาความเป็นของตวัละคร

ของอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 2 เร่ืองพบว่า พระพุทธเจา้ถือก าเนิดเป็นมนุษยท์ั้ง 2 เร่ือง พระองค์
เสวยพระชาติในวรรณะกษตัริย์ 1 เร่ือง คืออรรถกถาเอกราชจริยา และเสวยพระชาติวรรณะ
พราหมณ์ 1 เร่ือง คืออรรถกถาสุวณัณสามจริยา ทั้ง 2 เร่ือง กล่าวถึงลกัษณะนิสัยของพระโพธิสัตว์
ไวค้ล้ายกัน คือเป็นผูท้รงศีล ชอบท าทาน และปฏิบัติธรรม เช่น อรรถกถาเอกราชจริยา พระ
โพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นกษตัริยมี์พระนามวา่พระเจา้เอกราช 

 
  ในคร้ังนั้น พระมหาสตัวท์รงอุบติัเป็นโอรสพระเจา้กรุงพาราณสี. คร้ันทรงเจริญวยั
ถึงความส าเร็จศิลปะทุกแขนง. คร้ันพระบิดาสวรรคต จึงครองราชสมบติัมีพระนามประกาศ
ว่าเอกราช เพราะทรงบ าเพ็ญบารมี ด้วยการประกอบคุณวิเศษอนัไม่ทั่วไปแก่ผูอ่ื้นมีศีล                   

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=510


 
181 

 

 

อาจาระ ศรัทธาและสุตะอนัเป็นกุศลเป็นตน้ และดว้ยความเป็นหัวหนา้เพราะไม่มีใครเป็นท่ี
สองในพ้ืนชมพทูวปี.49  

 
จากตวัอย่างขา้งตน้พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นพระราชโอรสของพระเจา้กรุงพาราณสี 

หลงัจากบิดาสวรรคตพระองค์ข้ึนครองราชย์สมบติัสืบต่อบิดาและประกาศพระนามว่าพระเจ้า                   
เอกราชซ่ึงมีความหมายวา่พระราชาผูเ้ป็นหน่ึงในชมพทูวปี เน่ืองจากพระองคป์ระกอบดว้ยคุณวิเศษ 
อนัไม่ทัว่ไปแก่ผูอ่ื้น คือเป็นผูท้รงศีล มีอาจาระ ศรัทธา และสุตะเป็นกุศล  

 
 2. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา พบ 2 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวไ์ด้
ตั้งเป้าหมาย คือตั้งใจบ าเพญ็บารมีเพื่อบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ ในเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตา
บารมีพระโพธิสัตวจ์ะตั้งความปรารถนาบ าเพญ็เมตตาบารมี 
 
 3. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี พบ 2 เร่ือง พระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็เมตตาบารมี คือมี
เมตตาต่อสัตวท์ั้งหลาย มีจิตใจเผื่อแผ่ปรารถนาให้ทุกคนมีความสุข ดงัอรรถกถาสุวณัณสามจริยา 
ตอนสุวรรณสามมีเมตตาและไม่โกรธพระราชากปิลยกัษท่ี์ยงิศรใส่พระองคข์ณะเดินทางไปตกัน ้า 

  
 ...ในขณะท่ีพระมหาสตัวอ์าบน ้ า นุ่งผา้เปลือกไม ้กระท าหนงัเสือเหลืองเฉวยีงบ่า ตกั

น ้ าเตม็หมอ้น ้ าแลว้ยกข้ึนตั้งไวท่ี้จะงอยบ่าขา้งซา้ย พระราชาทรงด าริวา่ “บดัน้ีไดเ้วลายิงแลว้” 
จึงยิงพระมหาสัตวท่ี์ขา้งขวาด้วยลูกศรอาบยาพิษ ลูกศรทะลุออกขา้งซ้าย ฝูงกวางรู้ว่าพระ
โพธิสตัวถู์กยงิ ต่างก็กลวัพากนัหนีไป. 

ส่วนสามบณัฑิต แมถู้กยิงแลว้ก็มิไดต้ระหนกตกใจ คงแบกหมอ้น ้ าอยูอ่ย่างนั้น ตั้ง
สติค่อยๆ ยกลง เกล่ียทรายวางไว ้ก าหนดทิศทางนอนหันศีรษะไปทางทิศท่ีอยูข่องมารดาบิดา 
บว้นโลหิตออกจากปาก กล่าววา่ “เราไม่มีเวรกะใครๆ ช่ือวา่ เวรในท่ีไหนๆ ก็ไม่มีแก่เรา” แลว้
กล่าวคาถาน้ีวา่ 

ใครหนอยิงเราผู้เผลอก าลังแบกน ้าด้วยลูกศร ใครเป็นกษัตริย์ 
พราหมณ์ แพศย์ ยงิเราแล้วแอบอยู่. 
พระราชาคร้ันสดบัดงันั้น ทรงด าริวา่ “มนุษยน้ี์แมถู้กเรายิงจนลม้ลงบนแผ่นดิน ไม่

ด่า ไม่บริภาษเรา ยงัเรียกหาเราดว้ยวาจาอ่อนหวานคลา้ยจะบีบเน้ือหัวใจเรา เราจะไปหาเขา” 
จึงเสด็จเขา้ไปประกาศพระองค ์และรับวา่พระองคย์ิง แลว้ตรัสถามพระมหาสัตวว์า่ “ท่านเป็น
ใคร? หรือวา่เป็นบุตรใคร?”50  

                                                           
49เร่ืองเดียวกนั, 415. 
50เร่ืองเดียวกนั, 411. 



 
182 

 

 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้พระพุทธเจา้ถือก าเนิดเป็นบุตรของดาบสช่ือสุวรรณสาม ผูมี้จิตใจดีงาม 
และปรารถนาใหทุ้กคนมีความสุข พระองคเ์ป็นผูมี้เมตตาธรรมแก่สัตวท์ั้งหลายจึงมิเกรงกลวัวา่สัตว์
จะมาท าร้าย วนัหน่ึงพระองคไ์ดเ้ดินทางไปตกัน ้ าแต่ถูกพระราชานามวา่กปิลยกัษย์ิงลูกศรใส่ไดรั้บ
บาดเจบ็สาหสัแต่พระองคก์็ไม่โกรธ ไม่ต่อวา่ ทั้งยงัพดูจากบัพระราชากปิลยกัษด์ว้ยดี  
 ในอรรถกถาเอกราชจริยา พระเจา้เอกราชไม่โกรธพระเจา้ทพัพเสนะท่ีท าร้ายและตีเมือง
พระองค ์

 
พระมหาสัตวท์รงเจริญเมตตาปรารภพระราชาโจรแลว้ ทรงกระท ากสิณบริกรรมยงั

ฌานและอภิญญาให้เกิด ทรงผุดข้ึนจากทรายประทับนั่งขดัสมาธิบนอากาศ. ดังท่ีพระผูมี้                   
พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่ 

 เราเห็นพระเจ้าทัพพเสนะกับหมู่อ ามาตย์ ชิงเอาราชสมบัติอันมั่งคั่ง
ภายในพระนครของ เราเหมอืนบุตรสุดทีรั่ก.51 

      
จากตวัอยา่งขา้งตน้ พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นกษตัริยพ์ระนามวา่พระเจา้เอกราช พระองค์

เป็นผูมี้ความเมตตา ชอบท าทานและปฏิบติัธรรม วนัหน่ึงพระเจา้ทพัพเสนะ  เจา้เมืองโกศลช่ือว่า
พระเจา้ทพัพเสนะไดย้กทพัมายึดราชสมบติัของพระเจา้เอกราช เม่ือพระเจา้เอกราชทรงทราบจึงยก
เมืองใหแ้ต่โดยดี พระองคท์รงไม่โกรธพระเจา้ทพัพเสนะท่ียดึเมือง และยงัทรงมีเมตตาเอ็นดูพระเจา้                    
ทพัพเสนะเป็นเหมือนบุตรของพระองค์ นอกจากน้ีพระองค์ยงัทรงแผเ่มตตาให้พระเจา้ทพัพเสนะ
อีกดว้ย 

จะเห็นวา่ การบ าเพญ็เมตตาบารมี คือการท่ีพระโพธิสัตวมี์เมตตาต่อสัตวท์ั้งหลายปรารถนา
ให้ทุกคนมีความสุข แมว้า่คนเหล่านั้นท าร้ายพระองคก์็ตาม ดงัอรรถกถาสุวณัณสามจริยา สุวรรณ
สามมีเมตตาและไม่โกรธพระราชากปิลยกัษท่ี์ยงิศรใส่พระองค ์หรืออรรถกถาเอกราชจริยา พระเจา้
เอกราชไม่โกรธพระเจา้ทพัพเสนะท่ีเขา้มายดึบา้นเมืองของพระองค ์  

 
4. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค พบ 2 เร่ือง พระโพธิสัตวเ์จอเหตุการณ์บางอยา่งท่ีเป็น

อุปสรรคในการด าเนินชีวิต ในอรรถกถาสุวณัณสามจริยา พระโพธิสัตว์พบอุปสรรคคือถูก               
พระราชกปิลยกัษ์ยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะไปตกัน ้ าแต่พระองค์ไม่โกรธ ส่วนอรรถกถา                                
เอกราชจริยา พระโพธิสัตวถู์กพระเจา้ทพัพเสนะยกทพัมายึดเมืองและท าร้าย แต่พระองคก์็ไม่โกรธ
กลบัมีเมตตาเอน็ดูพระเจา้ทพัพเสนะ  

                                                           
51เร่ืองเดียวกนั, 418-419.  
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5. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ พบ 2 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวมี์ความมุ่งมัน่และ
ตั้งใจจะท่ีจะบ าเพญ็เมตตาบารมีต่อไป คือพระองคท์รงมีจิตเมตตาต่อสรรพสัตวท์ั้งหลายเสมอ แมว้า่
พระองค์จะถูกสรรพสัตวเ์หล่านั้นท าร้ายก็ตาม ดงัอรรถกถาสุวรรณสาม แมพ้ระองค์ถูกยิงไดรั้บ
บาดเจ็บสาหัสแต่พระองค์ก็ไม่โกรธและยงัสนทนากับผูท่ี้ท  าร้ายพระองค์อย่างเป็นมิตร หรือ                  
อรรถกถาเอกราชจริยา พระโพธิสัตวไ์ม่โกรธพระเจา้ทพัพเสนะท่ีท าร้ายและยึดเมืองของพระองค ์
นอกจากน้ียงัทรงแผเ่มตตาใหพ้ระเจา้ทพัพเสนะอีกดว้ย 

 
6. เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือพบ 1 เร่ือง คืออรรถกถาสุวณัณสามจริยา ดงั

ปรากฏในตอนพระโพธิสัตวถู์กยิงบาดเจ็บสาหสั พระองคไ์ดรั้บการช่วยเหลือจากบิดามารดา และ
นางฟ้าท่ีเคยเป็นมารดาของพระโพธิสัตวใ์นพระชาติหน่ึงมาช่วยท าสัจกิริยาขอให้พระองคห์ายจาก
อาการบาดเจบ็ 

 
 มารดาบิดาไปในท่ีนั้นแลว้พร ่ าเพอ้ร าพนัมีประการต่างๆ แลว้คล าไปท่ีอกของสาม

บณัฑิต กล่าววา่  “บนร่างกายบุตรของเรายงัมีไออุ่นอยู ่คงจะสลบไปเพราะก าลงัของพิษ คิด
วา่เราจกัท าสจักิริยาเพ่ือใหพิ้ษออกไป” จึงตั้งสตัยาธิษฐานวา่  

บุญอันใดที่พ่อสุวรรณสามท าแล้ว แก่มารดาและบิดา ด้วย
อานุภาพแห่งบุญนั้นทั้งหมด ขอพษิจงหายไปเถิด. 
เม่ือบิดาตั้งสตัยาธิษฐานวา่ 

บุญอันใดที่พ่อสุวรรณสามท าแล้ว แก่มารดาและบิดา ด้วย
อานุภาพแห่งบุญนั้นทั้งหมด ขอพษิจงหายไปเถิด. 
และ เม่ือเทพธิดาท าสจักิริยาวา่  
  เราอยู่ทีเ่ขาคนัธมาทน์มาเป็นเวลานาน เราไม่รักใครยิง่กว่าสามะ
นีเ้ลย ด้วยความสัตย์ ขอให้พษิจงหายไป. 
พระมหาสัตวก็์ลุกข้ึนทันที ความเจ็บปวดก็หมดไป ดุจหยาดน ้ าบนใบบัวฉะนั้น 

อวยัวะตรงท่ีถูกยงิก็หายเป็นปกติ จกัษุทั้งสองขา้งของมารดาบิดาก็ปรากฏเป็นปกติ.52 

 
จากตวัอย่าง บิดามารดา และเทพธิดาไดท้  าสัจกิริยา คือการกล่าวความสัตยจ์ริงเพื่อขอให้

พิษออกจากร่างกายพระโพธิสัตว์ โดยบิดามารดาได้กล่าวค าสัตย์ขอให้อานุภาพของผลบุญท่ี
สุวรรณสามท าแก่บิดามารดาช่วยให้พิษในร่างกายพระโพธิสัตวห์ายไป ส่วนเทพธิดาได้กล่าวค า
สัตยว์่า นางอยูท่ี่เขาคนัธมาทน์เป็นเวลานาน และรักสุวรรณสามมากขอให้พิษในร่างกายของพระ

                                                           
52เร่ืองเดียวกนั, 412. 
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โพธิสัตวห์ายไป หลงัจากท่ีทั้ง 3 คนท าสัจกิริยา พระโพธิสัตวก์็หายเป็นปกติ และการท าสัจกิริยาใน
คร้ังน้ียงัช่วยใหต้าบิดาและมารดากลบัมามองเห็นไดอี้กคร้ังดว้ย 

 
7. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค พบ 2 เร่ือง เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวส์ามารถผา่น

พน้เคร่ืองขดัขวางทั้งหลายไปได ้ดงัอรรถกถาสุวณัณสามจริยา พระโพธิสัตวท์รงปลอดภยัเพราะ
ความช่วยเหลือของบิดามารดาและนางฟ้า ส่วนอรรถกถาเอกราชจริยาพระโพธิสัตว์ได้รับ             
ราชสมบติัคืน 

 
 สรุปวา่ โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมีมีเหตุการณ์หลกั
ท่ีมกัเกิดข้ึนในเร่ือง 7 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 4                     
การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 
การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ และเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค  
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญเมตตาบารมี ไม่ปรากฏเหตุการณ์ 5 
เหตุการณ์ ไดแ้ก่  1) เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั  2) เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช  3) เหตุการณ์ท่ี 5 
การละทิ้ง 4) เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น และ 5) เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา เพราะทั้ง 5 
เหตุการณ์ไม่มีความส าคญัต่อการบ าเพญ็เมตตาบารมีของพระโพธิสัตว ์ท่ีเนน้เร่ืองการฝึกพระองค์
ให้มีเมตตาต่อผูอ่ื้นเป็นหลกั ดงันั้นกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมีจึงมีโครงสร้างการเกิด
และการเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัดงัน้ี 

เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมีทั้ง 2 เร่ือง เร่ิมเร่ืองดว้ยเหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของ
ตวัละคร ส่วนใหญ่เล่าถึงประวติัความเป็นมาของพระโพธิสัตวว์า่พระองคถื์อก าเนิดเป็นใคร อาศยั
อยูท่ี่ไหน และมีการกล่าวถึงลกัษณะนิสัยของพระโพธิสัตวว์า่เป็นผูมี้ศีลและมีความเมตตาต่อผูอ่ื้น 
มีการยกตวัอย่างเหตุการณ์ส าคญัท่ีแสดงให้เห็นพระเมตตาของพระโพธิสัตวป์ระกอบด้วย ซ่ึง
เน้ือหาความเป็นมาของตวัละครน้ีมีความเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนาและ
เหตุการณ์ท่ี 6  การบ าเพญ็บารมี เน่ืองจากพระโพธิสัตวเ์ป็นผูถื้อศีลและมีเมตตาต่อสัตวโ์ลก ท าให้
พระองค์ตั้งความปรารถนาว่าจะไม่ท าร้ายผูอ่ื้น อนัน าไปสู่เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็เมตตาบารมี 
พระโพธิสัตวเ์ป็นผูมี้จิตใจดี ปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสุข และไม่คิดอาฆาตพยาบาทใคร  

อยา่งไรก็ตามขณะท่ีพระโพธิสัตวบ์  าเพญ็เมตตาบารมีจะเกิดเหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค
และเหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ กล่าวคือ ในขณะท่ีพระโพธิสัตวบ์  าเพญ็เมตตาบารมีก็จะถูกผูอ่ื้นปอง
ร้าย แต่พระองค์ก็ยงัคงตัง่มัน่บ าเพ็ญเมตตาบารมีต่อไป โดยไม่โกรธเคืองและมีจิตเมตตาต่อผูท่ี้
คิดร้ายดว้ย และท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ต่อเน่ืองดว้ยเหตุการณ์ท่ี 
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10  การพน้อุปสรรค หลงัจากพระองคไ์ดพ้บอุปสรรคและตั้งมัน่บ าเพญ็บารมีอยูน่ั้น พระองคไ์ดรั้บ
การช่วยเหลือจากผูอ่ื้นจึงท าให้พระองคส์ามารถผา่นพน้อุปสรรคได ้ดงัอรรถกถาสุวณัณสามจริยา
พระโพธิสัตวถู์กพระเจา้กปิลยกัษย์งิจนบาดเจบ็สาหสั บิดา มารดา และนางฟ้าผูท่ี้เคยเป็นมารดาของ
สุวรรณสามในพระชาติหน่ึงได้ท าสัจกิริยาขอให้สุวรรณสามหายเป็นปกติ แต่ในอรรถกถาเอกราช
จริยา พระโพธิสัตวส์ามารถผ่านพน้อุปสรรคได้โดยอาศยัความมุ่งมัน่ของพระองค์เอง คือขณะท่ี
พระองคถู์กฝังอยูใ่นหลุมทรงกระท ากสิณบริกรรม ยงัฌานและอภิญญาให้เกิด จึงสามารถพน้จาก
หลุมประทบัไดส้ าเร็จ 

 
 7. เร่ืองที่แสดงการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี คือเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ทรงถือก าเนิดเป็นพระ
โพธิสัตวเ์พื่อบ าเพญ็อุเบกขาบารมี พบ 1 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถามหาโลมหงัสจริยา  
 จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีใน                   
อรรถกถาจริยาปิฎกพบวา่ มีเหตุการณ์หลกัในเร่ือง 9 เหตุการณ์ มีการเกิดและเรียงล าดบัเหตุการณ์
หลกัดงัน้ี 

1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร  
2. เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั 
3. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช 
4. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา  
5. เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง  
6. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี  
7.  เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค  
8. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่  
9. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค 

 
1. เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร คือเหตุการณ์ท่ีกล่าวถึงท่ีมาของตวัละครหรือ

เหตุการณ์ในเร่ือง บอกให้ทราบว่าพระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นผู ้ใด ในเร่ืองอรรถกถามหา                       
โลมหงัสจริยา พระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นมนุษย ์มีฐานะร ่ ารวยมาก  
  

 ไดย้นิวา่ ในคร้ังนั้น พระมหาสัตวบ์งัเกิดในตระกูลมีโภคะยิ่งใหญ่ อาศยัความเจริญ
อยู่กับครูในส านักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ส าเร็จศิลปะทุกแขนง มายงัเรือนของตระกูล.  
           เม่ือมารดาบิดาล่วงลบัไปแลว้ แมพ้วกญาติขอร้องให้ครอบครองทรัพยส์มบติั เป็นผู ้
เกิดความสังเวชในภาวะทั้งปวงดว้ยมนสิการถึงความเป็นของไม่เท่ียง ไดอ้สุภสัญญาในกาย 
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ไม่ยดึถือกิเลสอนัท าใหมี้ความกงัวลในการครองเรือน เพ่ิมพนูอธัยาศยัในเนกขมัมะท่ีสะสมมา
ชา้นาน ประสงค์ละกองโภคะใหญ่ออกบวช จึงคิดต่อไปวา่ “หากเราบวชจกัเป็นผูไ้ม่ปรากฏ
ดว้ยการยกยอ่งทางคุณธรรม.”  
 พระมหาสตัวรั์งเกียจลาภและสกัการะ ไม่เขา้ไปบวชตรึกถึงตนวา่ เราเพียงพอเพ่ือไม่
เป็นผูผ้ิดปกติในลาภและเส่ือมลาภเป็นตน้ จึงคิดว่า “เราบ าเพญ็ปฏิปทามีความอดทนค าเยย้
หยนัของผูอ่ื้นเป็นตน้อยา่งวเิศษ จกัยงัอุเบกขาบารมีใหถึ้งท่ีสุดได ้จึงออกจากเรือนดว้ยผา้ผืนท่ี
นุ่งอยูน่ัน่แหละ.”...  53   
 

  จากตัวอย่างท าให้ทราบความเป็นมาในพระชาติหน่ึงของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์
เสวยพระชาติเป็นคนร ่ ารวย หลงัจากท่ีบิดามารดาเสียชีวติ พระองคเ์กิดความสังเวชใจไม่อยากครอง
เรือนและก็ไม่ตอ้งการออกบวชเพราะรังเกียจลาภสักการะและเป็นหนทางท่ีไม่ปรากฏการยกย่อง
ทางคุณธรรม เม่ือด าริไดด้งันั้นพระองคจึ์งตั้งใจบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี คือการอดทนต่อค าเยย้หยนั
และวางใจเป็นกลางต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ และเดินทางออกจากบา้นดว้ยผา้นุ่งผนืเดียว 

 
 2. เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวไ์ดรั้บมรดกมาจากพ่อแม่ 
ในอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา หลงัจากบิดามารดาพระโพธิสัตวถึ์งแก่กรรม พระองคไ์ดรั้บทรัพย์
สมบติัจ านวนมาก 
 
 3. เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช เป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครมีความเศร้าสลดต่อทรัพยสิ์นและชีวิต 
หลงัจากบิดามารดาถึงแก่กรรม พระโพธิสัตวไ์ดรั้บทรัพยส์มบติัจ านวนมาก แต่พระองคก์็ไม่ไดย้ินดี
ในทรัพยน์ั้น ทรงสังเวชในภาวะทั้งปวง จึงตอ้งการออกจากเรือนเพื่อบ าเพญ็อุเบกขาบารมี 
 
 4. เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวไ์ดต้ั้งเป้าหมาย และ
ลงมือปฏิบติัตามท่ีไดคิ้ดไว ้ในอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา พระองคต์ั้งความปรารถนาท่ีจะบ าเพญ็
อุเบกขาบารมีจึงไดอ้อกจากเรือนดว้ยผา้ผืนเดียว 
 
 5. เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง เป็นเหตุการณ์ท่ีตวัละครแยกตวัให้พน้จากส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึง
เก่ียวขอ้งอยู่ ไม่ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ในเร่ืองน้ีพระโพธิสัตวไ์ดล้ะทิ้งทรัพยแ์ละญาติแลว้ออกเดินทาง
บ าเพญ็อุเบกขาบารมีเพื่อตอ้งการขดัเกลากิเลส  
 
                                                           

53เร่ืองเดียวกนั,  422. 
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     ...เม่ือบิดามารดาล่วงลบัไปแลว้ แมพ้วกญาติของร้องวา่ “ท่านจงครองทรัพยส์มบติั” 
เป็นผูเ้กิดความสังเวชในภาวะทั้งปวง ดว้ยวิธีมนสิการถึงความไม่เท่ียง ไดอ้สุภสัญญาในกาย 
ไม่ยดึถือกิเลสอนัท าใหมี้ความกงัวลในการครองเรือนเพ่ิมพูนอธัยาศยัในเนกขมัมะท่ีสะสมมา
ชา้นาน ประสงค์ละกองโลภะใหญ่ออกบวช จึงคิดต่อไปว่า “หากเราบวชจกัเป็นผูไ้ม่ปรากฏ
ดว้ยการยกยอ่งทางคุณธรรม.” 

     พระมหาสัตวรั์งเกียจลาภและสักการะ ไม่เขา้ไปบวช ตรึกถึงตนว่า “พอแลว้ เราจะ
เป็นผูไ้ม่ผิดปกติในลาภและเส่ือมลาภเป็นตน้” จึงคิดวา่ “เราบ าเพญ็ปฏิปทามีความอดทนค าเยย้
หยนัของผูอ่ื้นเป็นตน้อยา่งวเิศษ จกัยงัอุเบกขาบารมีให้ถึงท่ีสุดได”้ จึงออกจากเรือนดว้ยผา้ผืน
ท่ีนุ่งนัน่แหละ เป็นผูป้ระพฤติขดัเกลากิเลสอยา่งยิง่ มีก าลงัก็ท าเป็นหมดก าลงั ไม่โง่ก็ท าโง่ ถูก
คนอ่ืนเยาะเยย้...54 

     
  จากตวัอยา่งขา้งตน้ หลงัจากท่ีบิดามารดาของพระโพธิสัตวถึ์งแก่กรรม พระโพธิสัตวไ์ดรั้บ
ทรัพย์สมบติัทั้งหมดนั้น แต่พระองค์เกิดความสังเวชในชีวิตและทรัพยสิ์นจึงตั้งใจละทิ้งทรัพย์
สมบติัและญาติ ออกจากบา้นดว้ยผา้ผืนเดียวเพื่อบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีโดยแกลง้ท าเป็นคนโง่ ไม่มี
แรงเพื่อใหค้นอ่ืนดูถูกและเยาะเยย้พระองค ์
 
 6. เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี ในอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา พระโพธิสัตวบ์  าเพ็ญ
อุเบกขาบารมี คือทรงรักษาสภาวะจิตใจใหค้งท่ี วางเฉย มิยินดียินร้ายต่อส่ิงต่างๆ ดงัปรากฏในตอน
พระโพธิสัตวถู์กเด็กแกลง้ แต่ก็ทรงวางเฉยไม่โตต้อบ 
 

... “บดัน้ี เราไดอุ้บายเคร่ืองบ าเพญ็อุเบกขาบารมี” แลว้จึงอยู ่ณ ท่ีนั้น. พวกเด็กนกัเลง
เห็นพระมหาบุรุษนั้น จึงเร่ิมท่ีจะท าความไม่เหมาะสม.  

พระมหาสตัวลุ์กข้ึนเดินไปท าคลา้ยกบัทนไม่ได ้และท าคลา้ยกลวัเด็กพวกนั้น. พวก
เด็กเหล่านั้นก็ตามพระโพธิสัตวไ์ป. พระโพธิสัตวเ์ม่ือถูกพวกเด็กตามไป จึงไปป่าชา้ดว้ยเห็น
วา่ “ท่ีป่าชา้น้ีคงไม่มีใครขดัคอ” เอาโครงกระดูกท าเป็นหมอนหนุนแลว้นอน. พวกเด็กนกัเลงก็
พากนัไปท่ีป่าชา้นั้น ท าความไม่เหมาะสมหลายๆ อยา่งมีการถ่มน ้ าลายเป็นตน้ แลว้ก็กลบัไป. 
พวกเด็กนกัเลงท าอยา่งน้ีทุกๆ วนั. พวกท่ีเป็นวญิญูชนเห็นเด็กๆ ท าอยา่งนั้นก็ห้าม รู้วา่ “ท่านผู ้
น้ีมีอานุภาพมาก มีตบะเป็นมหาโยคี” จึงพากนักระท าสักการสัมมานะอยา่งมากมาย. ฝ่ายพระ
มหาสตัวเ์ป็นเช่นเดียว คือเป็นกลางในทุกอยา่ง.55 

 

                                                           
54เร่ืองเดียวกนั, 422. 
55เร่ืองเดียวกนั, 423. 



 
188 

 

 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ พระโพธิสัตวถู์กเด็กๆ กลัน่แกล้ง พระองค์จึงแสร้งท าเป็นทนไม่ได้
และเดินทางไปอาศยัในป่าชา้ เพราะคิดว่าเป็นสถานท่ีเงียบสงบคงไม่มีผูใ้ดมาขดัขวางการบ าเพ็ญ
บารมี พระองคเ์อากระดูกในป่าช้ามาท าเป็นหมอนหนุนแลว้นอน อยา่งไรก็ตาม เด็กๆ ในหมู่บา้น
ต่างยงัคงตามไปแกล้งพระองค์ถึงในป่าช้า บ้างก็โรยดินใส่ บา้งก็ต่อว่า บ้างก็ถ่มน ้ าลายใส่พระ
โพธิสัตว ์แต่พระองคท์รงน่ิงเฉยและวางใจเป็นกลาง ฝ่ายฝงูชนเม่ือเห็นพระโพธิสัตวน่ิ์งเฉย ไม่ตอบ
โตเ้ด็กๆ เช่นนั้นก็เกิดความศรัทธาเล่ือมใสอยา่งมาก น าของมาสักการบูชา  แต่พระโพธิสัตวก์็ยงัคง
น่ิงเฉย วางใจเป็นกลาง และไม่รู้สึกยนิดียนิร้ายใดๆ 
  

7. เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค คือเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวเ์จอเคร่ืองขดัขวางในขณะ
พระองคก์ระท าการส่ิงใดอยู ่ท  าให้กระท าส่ิงนั้นไม่ส าเร็จไดโ้ดยง่าย จากการศึกษาพบวา่ อุปสรรค
ของเร่ือง คือการท่ีพระองค์ถูกเด็กกลั่นแกล้งทุกวนั บ้างก็ถ่มน ้ าลายใส่ บ้างก็ปัสสาวะรดใส่ 
นอกจากน้ียงัมีฝงูชนน าเคร่ืองสักการบูชาต่างๆ มาถวายพระองคอี์กดว้ย 

 
8. เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวมี์ความมุ่งมัน่และตั้งใจบ าเพ็ญ

อุเบกขาบารมีอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าพระองค์จะทรงพบอุปสรรค ถูกเด็กกลั่นแกล้ง หรือมีคนมา
สักการบูชาทุกวนั แต่พระองค์ยงัทรงตั้งมัน่บ าเพ็ญอุเบกขาบารมีต่อไป คือทรงน่ิงเฉย วางใจเป็น
กลาง ไม่โกรธ ไม่ต่อวา่และตอบโตเ้ด็กเหล่านั้น 

 
9. เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค เป็นเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวส์ามารถผ่านพน้เคร่ือง

ขดัขวางในขณะบ าเพญ็บารมีได ้กล่าวคือพระองคท์รงวางเฉย มีใจเป็นกลาง มิยนิดียนิร้ายกบัการถูก
เด็กๆ รังแก หรือลาภสักการะต่างๆ ท่ีคนน ามาบูชา และสามารถบ าเพญ็อุเบกขาบารมีไดส้ าเร็จ  

 
สรุปว่า โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีมีเหตุการณ์

หลกัท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง 9 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 2         
การไดรั้บสมบติั เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 5                     
การละทิ้ง เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค  เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ 
และเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค 

ในการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อุเบกขาบารมีไม่ปรากฏ
เหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ ได้แก่ 1) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ เพราะพระ
โพธิสัตว์สามารถบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีโดยการวางเฉยต่อส่ิงเร้าและผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วย
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พระองค์เอง 2) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น และ 3) เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา 
เพราะในเร่ืองท่ีแสดงอุเบกขาบารมีพระโพธิสัตวต์อ้งมีใจเป็นกลาง และวางเฉยต่อส่ิงเร้า ดงันั้นจึง
ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีพระองค์ช่วยเหลือหรือเทศนาธรรมสั่งสอนผูใ้ด ดังนั้นเร่ืองท่ีแสดง                            
การบ าเพญ็อุเบกขาบารมีจึงมีโครงสร้างการเกิดและการเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัดงัน้ี 

เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีเร่ิมตน้เร่ืองดว้ยเหตุการณ์ท่ี 1 ความเป็นมาของตวั
ละครเช่นเดียวกบัเร่ืองอ่ืนๆ ในอรรถกถาจริยาปิฎก โดยจะกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของพระ
โพธิสัตวว์า่พระองคถื์อก าเนิดในตระกูลท่ีร ่ ารวย  อนัน ามาซ่ึงเหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั และ
เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช เม่ือพระโพธิสัตวไ์ดรั้บสมบติัจ านวนมหาศาลหลงัจากท่ีบิดามารดาถึง                
แก่กรรม พระองคเ์กิดความสังเวชในทรัพยแ์ละชีวติจึงน ามาซ่ึงเหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา
บ าเพญ็อุเบกขาบารมี เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้งทรัพย ์และเหตุการณ์ท่ี 6  การบ าเพญ็บารมี  

เม่ือพระโพธิสัตวต์ั้งความปรารถนาแลว้ พระองค์ละทิ้งญาติพี่น้องและทรัพยส์มบติัเพื่อ
บ าเพญ็อุเบกขาบารมี โดยออกจากบา้นดว้ยผา้ผืนท่ีนุ่งผืนเดียวและเดินทางไปยงัท่ีต่างๆ ดว้ยอาการ
ท่ีสงบน่ิงเฉย ไม่ยนิดียนิร้ายกบัส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งท่ีพระองคบ์  าเพญ็บารมีก็จะเกิดเหตุการณ์
ท่ี 7 การเกิดอุปสรรคกล่าวคือมีคนมาแกลง้ เยย้หยนัและมีคนน าของมาสักการบูชา  ซ่ึงเหตุการณ์ท่ี 
7 น้ีมีความเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่และเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค คือ แมว้า่พระ
โพธิสัตวจ์ะถูกเด็กๆ กลัน่แกลง้หรือมีคนเล่ือมใสศรัทธาน าของมีค่ามาถวายมากมาย แต่พระองค์ก็
ยงัวางเฉย มีใจเป็นกลางและบ าเพ็ญบารมีต่อไปดว้ยความมุ่งมัน่ จนในท่ีสุดพระองค์สามารถผ่าน
พน้อุปสรรคได ้
 

สรุปวา่ จากการศึกษาเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ืองพบวา่ แต่ละเร่ืองมีเหตุการณ์
หลกัท่ีปรากฏซ ้ าๆ กนั จ  านวน 12 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์
การได้รับสมบติั  เหตุการณ์การสังเวช เหตุการณ์การตั้ งความปรารถนา เหตุการณ์การละทิ้ง 
เหตุการณ์การบ าเพ็ญบารมี เหตุการณ์การพบอุปสรรค เหตุการณ์การตั้งมัน่ เหตุการณ์การได้รับ                 
การช่วยเหลือ เหตุการณ์การพน้อุปสรรค เหตุการณ์การช่วยเหลือผูอ่ื้น และเหตุการณ์การเทศนา  

อรรถกถาจริยาปิฎกกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญบารมีประเภทเดียวกันจะมีการเกิด                  
และเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัท่ีคลา้ยคลึงกนั สามารถแบ่งโครงสร้างเหตุการณ์หลกัในอรรถกถา
จริยาปิฎกตามประเภทการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวไ์ด ้7 ประเภท ดงัน้ี 

1.โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญทานบารมี  มีเหตุการณ์หลกัท่ีมกั
เกิดข้ึนในเร่ือง 8 เหตุการณ์ โดยมีการเรียงล าดบัการเกิดเหตุการณ์หลกัคือ เร่ิมตน้ดว้ยเหตุการณ์ท่ี 1 
ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา 
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เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์
ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค โครงสร้างเหตุการณ์หลกัในเร่ืองส่วน
ใหญ่มีการเกิดและเรียงล าดับเหตุการณ์หลักตามล าดับข้างต้น แต่ก็อาจมีการข้ามและสลับท่ี
เหตุการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยพบว่ามีการข้ามเหตุการณ์ท่ี 2 การได้รับสมบติั ไปเกิด
เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เพราะตวัละครพระโพธิสัตวบ์างเร่ืองเป็นผูมี้ทรัพยอ์ยู่แล้ว                   
มีการขา้มเหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ ไปเกิดเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค เพราะพระ
โพธิสัตวส์ามารถผ่านพน้อุปสรรคไดด้ว้ยพระองค์เอง และมีการสลบัท่ีเหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บ
สมบติั สามารถปรากฏอยู่หลงัเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรคได ้กล่าวคือพระโพธิสัตวผ์า่นพน้
อุปสรรคนานปัการแลว้จึงไดรั้บสมบติั 

 นอกจากเหตุการณ์หลกั 8 เหตุการณ์ขา้งตน้แลว้ ยงัพบวา่มีเหตุการณ์หลกัท่ีอาจเกิดข้ึนใน
เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมีอีก 4 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ (เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช) จะปรากฏอยู่
หลงัเหตุการณ์ท่ี  2 การไดรั้บสมบติั (เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิง้) จะปรากฏอยู่หลงัเหตุการณ์ท่ี  4                      
การตั้งความปรารถนา และเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค (เหตุการณ์ท่ี 11การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) จะ
ปรากฏอยูห่ลงัเหตุการณ์ท่ี 10  การพน้อุปสรรค และ(เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา) จะปรากฏอยูห่ลงั
เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค ในการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลกัในอรรถกถาจริยาปิฎกพบวา่ 
กลุ่มเร่ืองท่ีแสดงทานบารมีเป็นกลุ่มเร่ืองเดียวท่ีเหตุการณ์หลกัท่ี 1-12 สามารถปรากฏอยู่ใน
โครงสร้างไดทุ้กเหตุการณ์ อยา่งไรก็ตาม ไม่พบวา่มีเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมีเร่ืองใดท่ีเกิด
เหตุการณ์หลกัครบทั้ง 12 เหตุการณ์ เร่ืองท่ีพบจ านวนการเกิดเหตุการณ์มากสุดมี 10 เหตุการณ์ 
ไดแ้ก่ อรรถกถาเนมิราชจริยา  
 2. โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญศีลบารมี มีเหตุการณ์หลกัท่ีมกั
เกิดข้ึนในเร่ือง 9 เหตุการณ์ โดยมีการเรียงล าดบัการเกิดเหตุการณ์หลกัคือ เร่ิมตน้ดว้ยเหตุการณ์ท่ี 1 
ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง  เหตุการณ์
ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 9                     
การไดรั้บการช่วยเหลือ เหตุการณ์ท่ี 10  การพน้อุปสรรค และเหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา โครงสร้าง
เหตุการณ์หลกัของเร่ืองส่วนใหญ่มีการเกิดและเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัตามล าดบัขา้งตน้ แต่อาจมี
การขา้มบางเหตุการณ์ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนั โดยพบวา่มีการขา้มเหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง ไป
เกิดเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี เพราะพระโพธิสัตวป์ลีกวิเวกและอาศยัอยู่เพียงล าพงัอยู่แลว้ 
และมีการขา้มเหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ ไปเกิดเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค เพราะ
พระโพธิสัตวส์ามารถผ่านพน้อุปสรรคได้ด้วยพระองค์เอง นอกจากน้ียงัมีเหตุการณ์หลกัท่ีอาจ
เกิดข้ึนในเร่ืองอีก 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ (เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช) จะปรากฏอยู่หลงัเหตุการณ์ท่ี 1 
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ความเป็นมาของตวัละคร และ (เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผู้ อ่ืน) จะปรากฏอยูห่ลงัเหตุการณ์ท่ี 6 
การบ าเพญ็บารมี ในกลุ่มเร่ืองน้ีจึงมีเหตุการณ์ท่ีสามารถปรากฏในโครงสร้างเหตุการณ์หลกัได ้11 
เหตุการณ์ โดยไมพ่บเหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั  

3. โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขัมมบารมี มีเหตุการณ์หลกัท่ี
มกัเกิดข้ึนในเร่ือง 9 เหตุการณ์ โดยมีการเรียงล าดบัการเกิดเหตุการณ์หลกัคือ เร่ิมตน้ดว้ยเหตุการณ์
ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 3  การสังเวช เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา 
เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา เหตุการณ์ท่ี 10 
การพน้อุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง  และเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี โครงสร้างเหตุการณ์
หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมีมีการเรียงล าดบัเหตุการณ์ดงัขา้งตน้ โดยส่วนใหญ่
มกัจบเร่ืองท่ีเหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี คือการออกบวชปฏิบติัธรรม อยา่งไรก็ตามพบว่า ใน
บางเร่ืองอาจมีการเกิดเหตุการณ์ท่ี 7  การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ท่ี 10 
การพน้อุปสรรคซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง กล่าวคือ เม่ือพระโพธิสัตวอ์อกบวชแลว้ พระองคท์รงพบอุปสรรค
อีกคร้ัง ถึงแมพ้ระองคจ์ะพบอุปสรรคเป็นคร้ังท่ีสองแต่พระองคก์็ยงัคงตั้งมัน่บ าเพญ็บารมีต่อไปจน
สามารถผ่านพน้อุปสรรคไดส้ าเร็จ  ในกลุ่มเร่ืองน้ีไม่ปรากฏเหตุการณ์หลกั 3 เหตุการณ์ ไดแ้ก่  
เหตุการณ์ท่ี 2  การได้รับสมบติั เหตุการณ์ท่ี 9 การได้รับการช่วยเหลือ  และเหตุการณ์ท่ี 11                      
การช่วยเหลือผูอ่ื้น  
 4. โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อธิษฐานบารมี มีเหตุการณ์หลกัท่ี
เกิดข้ึนในเร่ือง 9 เหตุการณ์ โดยมีการเรียงล าดบัการเกิดเหตุการณ์หลกัคือ เร่ิมตน้ดว้ยเหตุการณ์ท่ี 1 
ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช  เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์
ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพญ็บารมี และเหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค 
เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค และเหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา ในเร่ืองน้ี
ไม่ปรากฏเหตุการณ์หลกั 3 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั เหตุการณ์ท่ี 5 การละ
ทิ้ง และเหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น   
  5. โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็สัจจบารมี มีเหตุการณ์หลกัท่ีมกั
เกิดข้ึนในเร่ือง 8 เหตุการณ์ โดยมีการเรียงล าดบัการเกิดเหตุการณ์หลกัคือ เร่ิมตน้เร่ืองดว้ยเหตุการณ์
ท่ี 1 ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค  เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช เหตุการณ์ท่ี 
11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี 
เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ี
แสดงการบ าเพ็ญสัจจบารมีส่วนใหญ่มีการเช่ือมโยงเหตุการณ์ดงัขา้งตน้ แต่ก็อาจมีการขา้มบาง
เหตุการณ์ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนั โดยพบวา่มีการขา้มเหตุการณ์ท่ี 3  การสังเวช และเหตุการณ์ท่ี 
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11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น ไปเกิดเหตุการณ์ท่ี 4  การตั้งความปรารถนา กล่าวคือเม่ือพระโพธิสัตวพ์บ
อุปสรรคแล้วพระองค์ก็จะตั้ งความปรารถนาท่ีจะบ าเพ็ญสัจจบารมี ในกลุ่มเร่ืองน้ีไม่ปรากฏ
เหตุการณ์หลกั 4 เหตุการณ์ ไดแ้ก่  เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั  เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง 
เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ และเหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา 
  6.โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมี มีเหตุการณ์หลกัท่ีมกั
เกิดข้ึนในเร่ือง 7 เหตุการณ์ โดยมีการเรียงล าดบัการเกิดเหตุการณ์คือ เร่ิมตน้ด้วยเหตุการณ์ท่ี 1 
ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี 
เหตุการณ์ท่ี 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ และ
เหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค โครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมี
มกัมีการเช่ือมโยงเหตุการณ์ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ อยา่งไรก็ตาม อาจมีการขา้มเหตุการณ์ไดอ้ยา่งเป็น
เหตุเป็นผลกนั โดยพบว่ามีการขา้มเหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ ไปเกิดเหตุการณ์ท่ี 10  
การพน้อุปสรรค เพราะพระโพธิสัตวส์ามารถผ่านพน้อุปสรรคไดด้้วยพระองค์เอง ในกลุ่มน้ีไม่
ปรากฏเหตุการณ์หลกั 5 เหตุการณ์ ไดแ้ก่  เหตุการณ์ท่ี 2  การไดรั้บสมบติั  เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช   
เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง เหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น และเหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา  
 7. โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อุเบกขาบารมี มีเหตุการณ์หลกัท่ี
เกิดข้ึนในเร่ือง 9 เหตุการณ์ โดยมีการเรียงล าดบัการเกิดเหตุการณ์คือ เร่ิมตน้ด้วยเหตุการณ์ท่ี 1 
ความเป็นมาของตวัละคร เหตุการณ์ท่ี 2 การไดรั้บสมบติั เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช เหตุการณ์ท่ี 4 
การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง เหตุการณ์ท่ี 6 การบ าเพ็ญบารมี เหตุการณ์ท่ี 7                   
การพบอุปสรรค เหตุการณ์ท่ี 8 การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ท่ี 10 การพน้อุปสรรค 
 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างเหตุการณ์หลกัการบ าเพ็ญบารมีทั้ง 7 ประเภทมีการเกิดและ                   
การเรียงล าดบัเหตุการณ์หลกัท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะการบ าเพญ็บารมีแต่ละประเภทของพระ
โพธิสัตวน์ั้นมีล าดบัขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัเฉพาะท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้โครงสร้างเหตุการณ์
หลกัของการบ าเพญ็บารมีแต่ละประเภทแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสามารถสรุปโครงสร้างเหตุการณ์หลกั
ในอรรถกถาจริยาปิฎกตามประเภทการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ 7 ประเภทได้ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 32 โครงสร้างเหตุการณ์หลกัแสดงการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว ์7 ประเภท 
 

โครงสร้างเหตุการณ์หลกัในอรรถกถาจริยาปิฎก 
เร่ืองที่แสดง
ทานบารมี 

เร่ืองที่แสดง 
ศีลบารมี 

เร่ืองที่แสดง
เนกขัมมบารม ี

เร่ืองที่แสดง
อธิษฐานบารมี 

เร่ืองที่แสดง                
สัจจบารมี 

เร่ืองที่แสดง
เมตตาบารมี 

เร่ืองที่แสดง
อุเบกขาบารมี 

1.ความเป็นมา
ของตวัละคร 

1.ความเป็นมา
ของตวัละคร 

1. ความเป็นมา
ของตวัละคร 

1. ความเป็นมา
ของตวัละคร 

1. ความเป็นมา
ของตวัละคร 

1. ความเป็นมา
ของตวัละคร 

1. ความเป็นมา
ของตวัละคร 

2.การไดรั้บ
สมบติั 

(ก. การสังเวช) 2. การสงัเวช 2. การสงัเวช 2. การพบ
อุปสรรค 

2. การตั้งความ
ปรารถนา 

2. การไดรั้บ
สมบติั 

(ก.การสังเวช)56 2.การตั้งความ
ปรารถนา 

3. การตั้งความ
ปรารถนา 

3. การตั้งความ
ปรารถนา 

3. การสงัเวช 3. การบ าเพญ็
บารมี 

3. การสงัเวช 

3. การตั้งความ
ปรารถนา 

3. การละทิ้ง 4. การพบ
อุปสรรค 

4. การไดรั้บ
การช่วยเหลือ 

4. การช่วย 
เหลือผูอ่ื้น 

4. การพบ
อุปสรรค 

4. การตั้งความ
ปรารถนา 

(ข. การละทิง้) 4. การบ าเพญ็
บารมีผูอ่ื้น) 

5. การตั้งมัน่ 5. การบ าเพญ็
บารมี 

5. การตั้งความ
ปรารถนา 

5. การตั้งมัน่ 5. การละทิ้ง 

4. การบ าเพญ็
บารมี 

(ข.การช่วย 
เหลือผู้ อ่ืน) 

6. การเทศนา 6. การพบ
อุปสรรค 

6. การบ าเพญ็
บารมี 

6. การไดรั้บ
การช่วยเหลือ 

6. การบ าเพญ็
บารมี 

5. การพบ
อุปสรรค 

5. การพบ
อุปสรรค 

7. การพน้
อุปสรรค 

7. การตั้งมัน่ 7. การตั้งมัน่ 7. การพน้
อุปสรรค 

7. การพบ
อุปสรรค 

6. การตั้งมัน่ 6. การตั้งมัน่ 8. การละทิ้ง 8. การพน้
อุปสรรค 

8. การพน้
อุปสรรค 

 8. การตั้งมัน่ 

7. การไดรั้บ
การช่วยเหลือ 

7. การไดรั้บ
การช่วยเหลือ 

9. การบ าเพญ็
บารมี 

9. การเทศนา   9. การพน้
อุปสรรค 

8. การพน้
อุปสรรค 

8. การพน้
อุปสรรค 

     

(ค.การช่วย 
เหลือผู้ อ่ืน) 

9.การเทศนา      

(ง.การเทศนา)       

 
จากตารางพบว่า การเกิดและการเรียงล าดบัเหตุการณ์แต่ละกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญ

บารมีในอรรถกถาจริยาปิฎกส่วนใหญ่มกัเรียงตามล าดบัเหตุการณ์จากเหตุการณ์ท่ี 1-12 แต่อาจมี
การขา้มเหตุการณ์ หรือไม่ปรากฏเหตุการณ์บางเหตุการณ์ และสลบัท่ีเหตุการณ์กนัไดอ้ยา่งเป็นเหตุ
เป็นผล ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้แต่ละกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็บารมีในอรรถกถาจริยาปิฎกมีจ านวน
เหตุการณ์ และการเรียงล าดบัเหตุการณ์แตกต่างกนั  

                                                           
56ตารางท่ีแรเงาหมายถึง เหตุการณ์หลกัท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนในเร่ืองก็ได ้
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จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลกัของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็บารมีทั้ง 7 กลุ่ม ยงัพบ
ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจคือ เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญทานบารมีมีเหตุการณ์หลกัต่างจากกลุ่มอ่ืนโดย
ปรากฏเหตุการณ์ท่ี 2 การได้รับสมบติัในกลุ่มน้ี แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์การได้รับสมบติัคือ
เหตุการณ์หลกัเฉพาะของเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญทานบารมี เพราะการจะให้ทานแก่ผูอ่ื้นได้นั้น 
ผูใ้ห้ทานต้องมีทรัพย์ก่อน ดงันั้นจึงปรากฏเหตุการณ์พระโพธิสัตว์ได้รับสมบติัจากบิดามารดา 
หลงัจากนั้นพระองคจึ์งน าทรัพยท่ี์มีไปใหท้าน 
 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ศีลบารมีพบวา่ มีเหตุการณ์หลกัเฉพาะในกลุ่มน้ี 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ 
เหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง และเหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ กล่าวคือในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดง 
การบ าเพญ็ศีลบารมี พระโพธิสัตวจ์ะละทิ้งทรัพยสิ์นและครอบครัว แยกตวัออกมาอยูเ่พียงล าพงั ณ 
ท่ีสงบเพื่อรักษาศีล และขณะท่ีรักษาศีลมกัมีผูข้ดัขวางการบ าเพญ็ศีลบารมี แต่พระองคก์็มิโกรธหรือ
ต่อสู้เพราะเกรงวา่ศีลจะขาด ดงันั้นพระองคต์อ้งอาศยัผูอ่ื้นมาช่วยเหลือจึงสามารถผา่นพน้อุปสรรค 
 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมีพบวา่ มีเหตุการณ์หลกัเฉพาะในกลุ่มน้ี 2 เหตุการณ์ 
ได้แก่ เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช และเหตุการณ์ท่ี 12 การเทศนา กล่าวคือในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดง                        
การบ าเพญ็เนกขมัมบารมี พระโพธิสัตวเ์กิดความสังเวชในชีวิตและทรัพยสิ์นจึงปรารถนาออกบวช 
แต่พ่อแม่และญาติพี่น้องไม่อนุญาตให้พระองค์ออกบวช ด้วยเหตุน้ีพระองค์จึงตอ้งเทศนาธรรม                    
สั่งสอนจนในท่ีสุดคนเหล่านั้นก็ยนิยอมใหพ้ระองคอ์อกบวช 
 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญอธิษฐานบารมีพบว่า มีเหตุการณ์หลกัเฉพาะในเร่ือง 2 เหตุการณ์ 
ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช และเหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ คือพระโพธิสัตวส์ังเวช
ในชีวิตจึงไม่อยากข้ึนครองราชยต่์อจากพระราชบิดา นางฟ้าองคห์น่ึงจึงช่วยเหลือ แนะน าให้พระ
โพธิสัตว์บ าเพ็ญอธิษฐานบารมีโดยแสร้งท าเป็นใบ ้หูหนวก และเปล้ียง่อยเพื่อจะได้ไม่ตอ้งข้ึน
ครองราชย ์
  เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็สัจจบารมีพบวา่ มีเหตุการณ์หลกัเฉพาะในกลุ่ม 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ 
เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช และเหตุการณ์ท่ี 11 การช่วยเหลือผูอ่ื้น กล่าวคือในกลุ่มเร่ืองท่ีแสดง                    
การบ าเพญ็สัจจบารมี พระโพธิสัตวเ์กิดความสังเวชในชีวติของสัตวท์ั้งหลายท่ีพบกบัอุปสรรคต่างๆ 
พระองค์จึงช่วยเหลือสัตวเ์หล่านั้นดว้ยการท าสัจกิริยา กล่าวความจริงเพื่อขอให้ผลของการกล่าว
ความจริงยงัอานุภาพใหพ้ระองคป์ระสบความส าเร็จดงัใจปรารถนา 
 เ ร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญเมตตาบารมีพบว่า เหตุการณ์หลักเฉพาะในกลุ่มเร่ืองน้ีคือ 
เหตุการณ์ท่ี 9 การไดรั้บการช่วยเหลือ เน่ืองจากพระโพธิสัตวเ์ป็นผูมี้ความเมตตาต่อผูอ่ื้น แมแ้ต่คน
ท่ีท าร้ายพระองคก์็ตาม ในบางคร้ังพระองคถู์กท าร้ายจนเจ็บหนกัมากและตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ
จากผูอ่ื้นจึงสามารถผา่นพน้อุปสรรคได ้
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 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีพบว่า เหตุการณ์หลักเฉพาะในกลุ่มเร่ืองน้ีมี 2 
เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ี 3 การสังเวช และเหตุการณ์ท่ี 5 การละทิ้ง กล่าวคือพระโพธิสัตว ์                    
ทรงสังเวชในชีวติและทรัพยสิ์น พระองคจึ์งละทิ้งทรัพยแ์ละครอบครัวเพื่อบ าเพญ็อุเบกขาบารมีอยู่
ในป่า 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงสร้างเหตุการณ์หลักในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละประเภทมี
รายละเอียดเหตุการณ์แตกต่างกนั แต่โครงสร้างเหตุการณ์หลกัทุกประเภทจะตอ้งประกอบด้วย
เหตุการณ์หลัก 6 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ความเป็นมาของตัวละคร เหตุการณ์การตั้ ง                          
ความปรารถนา เหตุการณ์การบ าเพ็ญบารมี เหตุการณ์การพบอุปสรรค เหตุการณ์การตั้งมัน่ และ
เหตุการณ์การพน้อุปสรรค โดยอรรถกถาจริยาปิฎกทุกเร่ืองเร่ิมตน้เร่ืองท่ีความเป็นมาของตวัละคร
เพื่อเล่าถึงประวติัความเป็นมาของพระพุทธเจา้ในอดีตชาติว่าพระองค์เคยถือก าเนิดเป็นผูใ้ด ทรง
บ าเพญ็บารมีอะไรบา้ง และเม่ือเกิดมาพระองคจ์ะทรงตั้งความปรารถนาท่ีจะบ าเพญ็บารมีเพื่อท่ีจะ
ไดบ้รรลุพระสัพพญัญุตญาณ และขณะท่ีพระองค์บ าเพ็ญบารมีน้อยใหญ่ในแต่ละพระชาติจะพบ
อุปสรรคนานปัการ แต่ดว้ยความมุ่งหวงัในพระสัพพญัญุตญาณและมีศรัทธาอนัแรงกลา้จึงท าให้
พระองคย์งัคงตั้งมัน่บ าเพญ็บารมีต่อไป ในท่ีสุดพระองคก์็สามารถผา่นพน้อุปสรรคต่างๆ ได ้  
 สาเหตุท่ีอรรถกถาจริยาปิฎกทุกเร่ืองปรากฏเหตุการณ์ทั้ง 6 น้ีเป็นเพราะเหตุการณ์ดงักล่าว
เป็นวิถีชีวิตของพระโพธิสัตวท่ี์จะตอ้งปฏิบติัเพื่อจะได้บรรลุพระสัพพญัญุตญาณเป็นพระสัมมา    
สัมพุทธเจา้ สอดคล้องกบัความเช่ือในพระพุทธศาสนาท่ีว่าผูท่ี้จะเกิดเป็นพระพุทธเจา้จะตอ้งผ่าน
ขั้นตอนส าคญั 3 ขั้นตอน คือ การตั้งปณิธาน การไดรั้บค าพยากรณ์ และการบ าเพญ็บารมี57 ดงัน้ี 

1. การตั้ งปณิธาน  คือ  พระโพธิสัตว์มีศ รัทธาและมี จิตมุ่ งหวังในอนุตตรสัมมา                      
สัมโพธิญาณ ปรารถนาท่ีจะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยจิตท่ีกรุณาและต้องการช่วยเหลือผูอ่ื้น ตาม                    
ความเช่ือของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเช่ือว่าก่อนท่ีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะตรัสรู้จะต้องตั้ง
ปณิธานมาเป็นระยะเวลาเน่ินนานมากจนไม่สามารถนบัเป็นวนั เดือน หรือปีได้ ระยะเวลาท่ีนับ
ไม่ไดเ้ช่นน้ีเรียกว่า “อสงไขยกปั” อาจแบ่งได ้3 ระยะ คือ ระยะแรกจะตั้งความปรารถนาในใจ 
(มโนปณิธาน) คือระยะเวลาท่ีพระโพธิสัตวคิ์ดปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้เป็นคร้ังแรกสืบมาจนถึง
ระยะเวลาท่ีตั้งมโนปณิธานจะเป็นพระพุทธเจา้ให้ได ้ระยะท่ีสองจะตั้งความปรารถนาด้วยวาจา                 
(วจีปณิธาน) คือระยะเวลาท่ีพระโพธิสัตวต์ั้งมโนปณิธานจะเป็นพระพุทธเจา้ไดเ้ร่ือยมาจนถึงระยะ
ท่ีเปล่งวาจาออกมาเฉพาะพระพกัตร์ของพระพุทธเจา้องคใ์ดองคห์น่ึง แต่ยงัไม่ไดรั้บพุทธพยากรณ์
วา่จะไดต้รัสรู้อย่างแน่นอน และระยะท่ีสามจะตั้งความปรารถนาดว้ยกายและวาจา คือระยะเวลาท่ี
                                                           

57ประพจน์ อศัววรุิฬหการ, โพธิสัตว์จรรยา : มรรคาเพือ่มหาชน (กรุงเทพ : โครงการเผยแพร่ผลงาน              
วชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546) , 57. 
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เปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิแลว้ไดรั้บพุทธพยากรณ์วา่จะไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้แน่นอน จากนั้น
ก็จะบ าเพ็ญบารมียิ่งข้ึนถึงขั้นยอมสละชีวิตได ้จนถึงชาติท่ีไปเกิดอยู่ในสวรรคช์ั้นดุสิตเพื่อรอเวลา
ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้  

พระโพธิสัตวสิ์ทธตัถะไดป้ฏิบติัเช่นน้ีเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้โดยใชเ้วลายาวนานถึง 20 
อสงไขยกปั กบัอีก 100,000 กปั  พระองค์เร่ิมปรารถนาพุทธภูมิตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้า                  
ทรงพระนามว่า “พรหมเทวะ” จนถึงช่วงเวลาใกล้ถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า                   
“ปรณศากยมุนี” รวมเวลา 7 อสงไขย ต่อมาพระโพธิสัตว์ก็ได้ตั้งปรารถนาด้วยวาจาต่อหน้า
พระพุทธเจา้ โดยทรงเร่ิมเปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิในศาสนาของพระพุทธเจา้ทรงพระนามว่า 
“ปุราณศากมุนี” จนถึงเวลาใกลศ้าสนาของพระเจา้พระนามว่า “ทีปังกร”  รวมเวลาได ้9 อสงไขย 
แต่พระองค์ก็ยงัไม่ได้รับการท านายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน จนกระทัง่ในระยะ
สุดทา้ยท่ีพระองคไ์ดต้ั้งความปรารถนาดว้ยกายและวาจา  พระองคไ์ดบ้  าเพญ็บารมีถึงขั้นยอมสละ
ชีวติ เร่ิมตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจา้นามวา่ “ทีปังกร” จนถึงศาสนาของพระพุทธเจา้ทรงพระนาม
วา่ “กสัสปะ” รวมเวลาได ้4 อสงไขย กบัอีก 100,000 กปั และพระองคก์็ไดรั้บการพยากรณ์จาก        
พระเจา้ทีปังกรวา่จะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้58 

2. การได้รับการพยากรณ์ คือพระโพธิสัตวไ์ดรั้บการพยากรณ์จากพระพุทธเจา้พระองคใ์ด
พระองค์หน่ึงว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอน ซ่ึงในชาตินั้ นผู ้ท่ีจะได้รับ                           
การพยากรณ์นั้นตอ้งประกอบดว้ย “ธรรมสโมธาน” หรือ “คุณสมบติัครบสมบูรณ์ 8 ประการ คือ  

1. มนุสสตตะ มีก าเนิดเป็นมนุษย ์ 
2. ลิงคสัมปัตติ สมบูรณ์ดว้ยเพศ คือเป็นเพศชาย 
3. เหตุ มีอุปนิสัยสมบติัท่ีจะเป็นพระอรหนัต ์ได้แก่มีอินทรีย ์5 คือ ศรัทธา วิริยะ 

สติ สมาธิ และปัญญา 
4. สัตถารทสัสนะ ไดพ้บพระพุทธเจา้ 
5. ปัพพชัชา ถือเพศนกับวช 
6. คุณสัมปัตติ สมบูรณ์ดว้ยคุณวิเศษคือ อภิญญา 5 ไดแ้ก่ อิทธิวิธิญาณ ความรู้ท่ี

ท าให้แสดงฤทธ์ิได ้ทิพพโสตตญาณ ความรู้ท่ีท าให้มีหูทิพย ์ทิพจกัขุญาณ ความรู้ท่ีท าให้มีตาทิพย ์
เจโตปริยญาณ ความรู้ท่ีท าให้รู้ใจผูอ่ื้น และปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ท่ีท าให้ระลึกชาติได ้ 
สมาบติั 8 ไดแ้ก่ รูปฌาน 4 และ อรูปฌาน 4 

7. อธิกาโร ไดก้ระท าคุณความดียิง่ใหญ่ถวายแด่พระพุทธเจา้ 

                                                           
58เร่ืองเดียวกนั,57-59. 
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8. ฉนัทตา ตอ้งมีความพอใจและปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจา้อยา่งแรงกลา้59 
 3 .การบ าเพญ็บารมี หลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ไดรั้บพุทธพยากรณ์แลว้ พระโพธิสัตวจ์ะปฏิบติั
ธรรมเพื่อการเป็นพระพุทธเจา้ท่ีเรียกวา่ พุทธการกธรรม หรือ ทศบารมี ไดแ้ก่ ทานบารมี ศีลบารมี 
เนกขมัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขนัติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี และ
อุเบกขาบารมี60 
 พระโพธิสัตวจ์ะบ าเพ็ญบารมีทั้ง10 ประการน้ีทุกชาติโดยไม่มีการละเวน้ แต่การบ าเพ็ญ
บารมีแต่ละขอ้ในแต่ละชาตินั้นอาจมีขอ้ยอ่หยอ่นกวา่กนับา้ง เน่ืองจากพระโพธิสัตวย์งัเป็นปุถุชน 
  เม่ือพิจารณาเหตุการณ์หลกัทั้ง 6 เหตุการณ์กบัขั้นตอนส าคญัของการเป็นพระพุทธเจา้ทั้ง 3 
ขั้นตอนแลว้พบว่าเหตุการณ์หลกัทั้ง 6  เหตุการณ์คือขั้นตอนส าคญั 2 ขั้นตอนท่ีพระโพธิสัตว์
จะตอ้งปฏิบติัเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดแ้ก่ การตั้งปณิธานและการบ าเพญ็บารมี กล่าวคือ
พระโพธิสัตวต์อ้งแสดงการตั้งปณิธานได้แก่ ความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะท าความดีขอ้ใดขอ้หน่ึงอย่าง
ชดัเจนและปฏิบติัตามความตั้งใจนั้นอยา่งไม่ยอ่ทอ้จนกวา่จะบรรลุผลส าเร็จ การบ าเพญ็บารมีไดแ้ก่ 
การพิสูจน์ตนโดยการปฏิบติัซ ้ าๆ ทุกพระชาติเพื่อท่ีจะไดบ้รรลุพระสัพพญัญุตญาณ ส่วนขั้นตอนท่ี 
2 การไดรั้บการพยากรณ์นั้นไม่อยูใ่นเน้ือเร่ืองของอรรถกถาจริยาปิฎก เพราะปรากฏก่อนหนา้แลว้
ในส่วนทูเรนิทานในนิทานกถา โดยมีขอ้ความตอนหน่ึงกล่าวถึงพระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็น “สุเมธ
ดาบส” และไดพ้บพระพุทธเจา้พระองคห์น่ึงมีพระนามวา่ “พระพุทธทีปังกร” คร้ังนั้นพระพุทธเจา้
ทีปังกรเสด็จผา่นทางท่ีเป็นโคลน สุเมธดาบสจึงทอดตนเป็นสะพานให้พระพุทธเจา้ทีปังกรเสด็จ
ขา้ม เม่ือพระพุทธเจา้ทีปังกรเสด็จถึง ไดท้อดพระเนตรดูสุเมธดาบสก็ทราบว่าปรารถนาพุทธภูมิ 
พระองคจึ์งตรวจดูเหตุการณ์ในอนาคตดว้ยอนาคตงัสญาณและทรงเห็นวา่ ถดัจากน้ีอีกส่ีอสงไขยกบั
แสนกปัสุเมธดาบสจะสมปรารถนา61 จึงได้ตรัสพยากรณ์แก่สุเมธดาบสว่า “จากน้ีไปในท่ีสุดส่ี
อสงไขยแสนกปั สุเมธบณัฑิตน้ีจกัเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่โคดม”62 หลงัจากนั้นพระ
โพธิสัตว์ก็ตั้ งความปรารถนาและบ าเพ็ญบารมีเร่ือยมาทุกพระชาติ เพราะการตั้งปณิธานและ                    
การบ าเพ็ญบารมีเป็นขั้นตอนส าคญัของวิถีพระโพธิสัตว ์ซ่ึงส่วนน้ีก็คือเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยา
ปิฎก  
  

                                                           
59บรรจบ บรรณรุจิ, พระโพธิสัตว์ในนิกายเถรวาท (กรุงเทพ : ส านกัพิมพสุ์ขใจ, 2529), 12-15. 

 60ประพจน์ อศัววรุิฬหการ, โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพือ่มหาชน, 57. 
61บรรจบ บรรณรุจิ, พระโพธิสัตว์สิทธัตถะ กบัพระพุทธเจ้าในอดตี, 27. 
62มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 19-20. 
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4. ส่วนปิดเร่ือง 
ส่วนปิดเร่ือง คือส่วนท่ีสรุปเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

สโมธานรวมและอรรถกถารวมจริยา ปกิณณกกถา และค าลงทา้ย 
4.1 สโมธานรวมและอรรถกถารวมจริยา คือส่วนท่ีสรุปเหตุการณ์ของเร่ืองเล่าทั้ง 35 เร่ือง 

โดยจะกล่าวสรุปและอธิบายถึงการบ าเพญ็บารมีท่ีพระองคไ์ดป้ฏิบติัมาทั้งหมดในแต่ละเร่ืองวา่ทรง
บ าเพญ็บารมีชนิดใด และพึงปฏิบติัอยา่งไรบา้ง ดงัน้ี 

 
สโมธานกถา 

สรุปการบ าเพญ็บารม ี30 ข้อ 
 

   พระผูมี้พระภาคเจา้ผูแ้สวงหาคุณยิง่ใหญ่ ตรัสไวด้งัน้ี 
    การบ าเพ็ญบารมีอนัเป็นเคร่ืองบ่มพระโพธิญาณเหล่านี ้จัดเป็นบารมี

10 อปุบารมี 10 ปรมัตถบารมี 10 คือการบ าเพ็ญทานในภพท่ีตถาคตเป็นพระ
เจ้าสิวิราชผู้ประเสริฐเป็นทานบารมี ในภพท่ีเราเป็นเวสสันดรและเป็น                    
เวลามพราหมณ์ เป็นทานอุปบารมี ในภพท่ีเราเป็นอกิติดาบสอดอาหารน้ัน
เป็นทานอุปบารมี ในภพท่ีเราเป็นพระยาไก่ป่า สีลวนาคและพระยากระต่าย 
เป็นทานปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็นพระยาวานร ช้างฉัททันต์ และช้างเลีย้ง
มารดาเป็นศีลบารมี พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ตรัสไว้ดังนี ้            
การรักษาศีลในภพท่ีเราเป็นจัมเปยยกนาคราช และภูริทัตตนาคราชเป็นศีล 
อุปบารมี ในภพท่ีเราเป็นสังขปาลบัณฑิต เป็นศีลปรมัตถบารมี…บารมีของ
เรา 10 ประการนี้ เป็นส่วนแห่งโพธิญาณอันเลิศ บารมียิ่งกว่า 10 ไม่มีหย่อน
กว่า 10 กไ็ม่มี เราบ าเพ็ญบารมีทุกอย่างไม่ยิ่งไม่หย่อนเป็น10 ประการฉะนีแ้ล. 

 
จบสโมธานกถา 
จบจริยาปิฎก 

 

อรรถกถารวมจริยา 
  
 เราผู้แสวงหาคุณอนัใหญ่ ได้ประพฤตจิริยา ดงันีค้อื 

  1. ยุธัญชยจริยา 2. โสมนัสสจริยา 3. อโยฆรจริยา 4. ภิงสจริยา              
5. โสณนันทปัณฑิตจริยา 6. มูคผักขจริยา 7. กปิลราชจริยา 8. สัจจ  
สวหยปัณฑิตจริยา  9.  วัฏฏกโปตกจริยา   10. มัจฉราชจริยา 11. กัณหที
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ปายนจริยา 12. สุตโสมจริยา 13. สุวัณณสามจริยา   14. เอกราชจริยา  15. 
มหาโลมหังสจริยา เป็นอุเบกขาบารม ี

พึงทราบวนิิจฉยั อุทานคาถา ดงัต่อไปน้ี อุททานคาถา (คาถาหวัขอ้เร่ือง) ค  าเร่ิมตน้วา่ 
ยุธัญชยจริยา (ยุทฺธญฺชโย). 

บรรดาค าเหล่านั้น ค  าวา่ ภิงสจริยา (ภิเสน) ท่านแสดงมหากญัจนจริยา ดว้ยช่ือเร่ืองวา่
ภิงสจริยา. ท่านแสดงโสณนนัทบณัฑิตจริยาดว้ยค าวา่ โสณนันทบัณฑิตจริยา (โสณนนฺโท) น้ี. 
อน่ึง ค  าวา่  มูคผกัขจริยา (มูคผกฺโข) ท่านแสดงเตมิยบณัฑิตจริยา ดว้ยช่ือเร่ืองวา่มูคผกัขะ. ท่าน
แสดงมหาโลมหังสจริยา ดว้ยหัวขอ้ธรรมคืออุเบกขาบารมี. ขอ้ว่า ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
ประพฤติดังนี้ (อาสิ อิติ วุตฺต  มเหสินา) อธิบายว่า “พระสารีบุตร ในคร้ังนั้ น เราเป็นพระ
โพธิสัตว ์ช่ือว่าแสวงคุณอันยิ่งใหญ่ เพราะแสวงหาโพธิสมภาร มีทานบารมีเป็นตน้บัดน้ี
แหละ”  

... 
  ขอ้วา่ บ าเพญ็ศีลโดยไม่มีส่วนเหลือ (สีล  ปูเรตฺวา อเสสโต) ความวา่ อนัผูบ้  าเพญ็ศีล
ของพระโพธิสัตว ์มีอาทิอยา่งน้ี คือส ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมอินทรีย ์รู้จกัประมาณใน
กามบริโภค มีอาชีพบริสุทธ์ิ ควรบ าเพ็ญบารมีอนัมีประเภทศีลบารมี ศีลอุปบารมี ศีลปรมตัถ
บารมี ยงัศีลทั้ งปวงให้บริบูรณ์ คือให้ถึงพร้อมชอบ โดยไม่มีส่วนเหลือ. แมใ้นท่ีน้ีก็ไม่มี
ปริมาณของอตัภาพท่ีพระมหาสัตวบ์ าเพญ็ศีลบารมี ในกาลท่ีมาแลว้ ในจริยาน้ี มีอาทิอย่างน้ี 
คือในกาลเป็นสีลวนาคราช ในกาลเป็นจมัเปยยนาคราช และในกาลท่ีมิไดย้กมา มีอาทิอยา่งน้ี
คือ ในกาลเป็นมหาวานร ในกาลเป็นช้างฉัททันต์. ศีลบารมีของพระโพธิสัตว ์คร้ังเป็น                 
สงัขปาละท่ีสละตนอยา่งน้ีวา่ 
    เราไม่โกรธเคืองพวกบุตรพราน แม้จะแทงด้วยหลาว แม้จะทิ่ม

ด้วยหอก นีเ้ป็นศีลบารมขีองเรา 
... 

 ดว้ยประการฉะน้ี พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสถึงการบ าเพญ็ทุกรกิริยาท่ีทรงบ าเพ็ญ
แลว้ในภทัรกปัน้ี เพ่ือบรรลุสมัมาโพธิญาณโดยสงัเขปวา่ 

   เราได้เสวยทุกข์และสมบัติมากมายหลายอย่าง ในภพน้อยภพ
ใหญ่ ตามนัยทีก่ล่าวแล้วอย่างนีแ้ล้วจงึได้บรรลุสัมมาโพธิญาณอนัสูงสุด 

 แลว้ทรงแสดงบารมี 10 ท่ีพระองคท์รงบ าเพญ็แลว้โดยชอบอีกวา่ 
   เราได้ให้ทานอันควรให้  บ าเพ็ญศีลโดยไม่มีส่วนเหลือ ถึง

เนกขัมมบารมแีล้ว จงึบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอนัสูงสุด 
   เราสอบถามบัณฑิตทั้งหลาย ท าความเพยีรอย่างอุกฤษฏ์ ถึงขันติ

บารมแีล้ว จงึบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอนัสูงสุด 
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   เรากระท าอธิษฐานอย่างมั่น ตามรักษาสัจวาจาถึงเมตตาบารมี
แล้ว จงึบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอนัสูงสุด 

   เราเป็นผู้มจีติใจเสมอในลาภและความเส่ือมลาภ ในยศและความ
เส่ือมยศ นความนับถือและความดูหมิน่ทั้งปวงแล้ว จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิ
ญาณอนัสูงสุด 

 
            อรรถกถารวมจริยา จบ63 

 
  จากข้อความข้างต้นพบว่า ในสโมธานรวมจะเป็นการสรุปการบ าเพ็ญบารมีในแต่ละ                 
พระชาติวา่เป็นบารมี อุปบารมี  หรือปรมตัถบารมี  ดงัปรากฏขอ้ความวา่ “...การรักษาศีลในภพท่ีเรา
เป็นจมัเปยยกนาคราช และภูริทตัตนาคราชเป็นศีลอุปบารมี ในภพท่ีเราเป็นสังขปาลบณัฑิต เป็นศีล
ปรมตัถบารมี”   
  ส่วนอรรถกถารวมจริยาเป็นการสรุปวา่ในแต่ละพระชาติพระองค์บ าเพญ็บารมีอะไร และ
ทรงบ าเพญ็บารมีนั้นอยา่งไรบา้ง ดงัตวัอยา่งท่ีสรุปการบ าเพญ็ศีลบารมีของพระโพธิสัตวว์า่ “ขอ้วา่ 
บ าเพ็ญศีลโดยไม่มีส่วนเหลือ (สีล  ปูเรตฺวา อเสสโต) ความว่า อนัผูบ้  าเพ็ญศีลของพระโพธิสัตว ์มี
อาทิอยา่งน้ี คือส ารวมกาย ส ารวมวาจา ส ารวมอินทรีย ์รู้จกัประมาณ... มีอาทิอยา่งน้ี คือในกาลเป็น 
สีลวนาคราช ในกาลเป็นจมัเปยยนาคราช ...” จากขอ้ความขา้งตน้ไดอ้ธิบายสรุปเก่ียวกบัการบ าเพญ็
ศีลบารมีของพระพุทธเจา้เพื่อแสดงให้เห็นวา่พระองคไ์ดบ้  าเพญ็ศีลบารมีหลายพระชาติดงัท่ีไดเ้ล่า
ไปในอรรถกถาจริยาปิฎก ได้แก่ พระชาติท่ีถือก าเนิดเป็นสีลวนาคราช พระชาติท่ีถือก าเนิด
เป็นจมัเปยยนาคราช เป็นต้น นอกจากพระชาติท่ีได้ทรงเล่าไวใ้นอรรถกถาจริยาปิฎกแล้วยงัมี                  
พระชาติอ่ืนๆ ท่ีพระองค์บ าเพ็ญศีลบารมี แต่ไม่ได้กล่าวไวใ้นจริยาปิฎกด้วย เช่น พระชาติท่ีถือ
ก าเนิดเป็นมหาวานร และพระชาติท่ีถือก าเนิดเป็นช้างฉัททนัต์ โดยทุกพระชาติท่ีกล่าวถึงน้ีพระ
โพธิสัตวจ์ะบ าเพ็ญศีลบารมีเป็นหลกั กล่าวคือ พระองค์ทรงส ารวมกาย วาจา และใจให้บริสุทธ์ิ                  
อีกทั้งยงัยกตวัอยา่งวธีิการบ าเพญ็ศีลบารมีในเร่ืองสังขปาลจริยาอีกดว้ยวา่ พระองคท์รงรักษาศีลดว้ย
การข่มใจไม่โกรธบุตรพราหมณ์ท่ีใชห้ลาวแทง 
  หลงัจากสรุปการบ าเพ็ญบารมีเสร็จแลว้ ในตอนทา้ยของอรรถกถารวมจริยาจะกล่าวสรุป
บารมี 10 ประการท่ีพระพุทธเจา้บ าเพญ็อีกคร้ัง เพื่อเป็นการย  ้าวา่การบ าเพญ็บารมีทั้ง 10 ประการน้ี
คือหนทางท่ีท าใหพ้ระองคบ์รรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ดงัความวา่ “เราไดใ้หท้านอนัควรให ้บ าเพญ็ศีล

                                                           
63เร่ืองเดียวกนั, 434. 
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โดยไม่มีส่วนเหลือ ถึงเนกขมัมบารมีแลว้ จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอนัสูงสุด เราสอบถามบณัฑิต
ทั้งหลาย ท าความเพียรอยา่งอุกฤษฏ ์ถึงขนัติบบารมีแลว้ จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอนัสูงสุด...”  
  จะเห็นวา่ ส่วนสโมธานรวมและอรรถกถารวมจริยาเป็นส่วนท่ีช่วยสรุปเร่ืองในอรรถกถา
จริยาปิฎกเพื่อให้ผู ้อ่านเข้าใจเร่ืองการบ าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนว่า
พระพุทธเจา้ทรงบ าเพญ็บารมีชนิดใด และทรงบ าเพญ็บารมีนั้นอยา่งไรบา้ง 
 4.2 ปกิณณกกถา คือส่วนท่ีอรรถกถาจารยแ์ต่งข้ึนมาเพื่ออธิบายเร่ืองการบ าเพญ็บารมีของ
พระพุทธเจา้เพื่อมุ่งหวงัให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองการบ าเพ็ญบารมีมากยิ่งข้ึน และจะได้เป็นแนวทาง
ส าหรับบุคคลท่ีตอ้งการบ าเพญ็บารมีเพื่อบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ ในการอธิบายน้ีพระธรรมปาละ
ใชก้ลวธีิการตั้งค  าถามแลว้ตอบค าถามจ านวน 16 ขอ้  

1. บารมี เหล่าน้ีคืออะไร 
2. ช่ือวา่บารมีเพราะอรรถวา่กระไร 
3. บารมีมีก่ีอยา่ง 
4. ล าดบัของบารมีเป็นอยา่งไร 
5. อะไรเป็นลกัษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทฏัฐาน64 
6. อะไรเป็นปัจจยั 
7. อะไรเป็นความเศร้าหมอง 
8. อะไรเป็นความผอ่งแผว้ 
9. อะไรเป็นปฏิปักษ ์ 
10. อะไรเป็นขอ้ปฏิบติั 
11. อะไรเป็นการจ าแนก 
12. อะไรเป็นการสงเคราะห์ (รวมไดอ้ยา่งไร)  

                                                           
64ลกัษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐาน เป็นหลกัธรรมย่อยท่ีอยู่ในหมวด “วิเสสลกัษณะ” หมายถึง 

ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะประจ าตวัเป็นพิเศษเฉพาะของส่ิงนั้นๆ หรือเป็นธรรมชาติท่ีมีประจ าตวัของธรรมแต่ละอยา่ง
แต่ละชนิด โดยไม่เหมือนกนัเลย วเิสสลกัษณะมี 4 ประการ ไดแ้ก่  1) ลกัษณะ หมายถึง คุณภาพ เคร่ืองแสดง หรือ
สภาพ โดยเฉพาะท่ีมีอยูเ่ป็นประจ าตวัของธรรมนั้นๆ 2) รสะ หรือรส หมายถึงกิจการงาน หรือหนา้ท่ีการงานของ
ธรรมนั้นๆ พึงกระท าตามลกัษณะของตนเช่นความร้อนของไฟ มีหนา้ท่ีการงานท าให้ส่ิงต่างๆ สุกได ้แสงของไฟ 
มีหนา้ท่ีการงานท าให้สวา่งได ้3) ปัจจุปัฏฐาน หมายถึงอาการท่ีปรากฏจากรสะนั้น ซ่ึงก็คือผลอนัเกิดจากรสะ 4) 
ปทฏัฐาน หมายถึงปัจจยัโดยตรงท่ีเป็นตวัการให้เกิดลกัษณะอาการนั้นๆ ข้ึนมา เรียกว่า เป็นเหตุใกลใ้ห้เกิด ดู
รายละเอียดจาก โกวทิ ปัทมะสุนทร, ผูร้วบรวม, คู่มอืการศึกษารูปสังคหวิภาค พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที ่
6 (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2518), 4. 
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13. อะไรเป็นอุบายใหส้ าเร็จ 
14. ใหส้ าเร็จโดยกาลไหน 
15. อะไรเป็นอานิสงส์ 
16. อะไรเป็นผลของบารมีเหล่านั้น 

   
ปกณิณกกถา 

 
เพ่ือความฉลาดหลายประการในโพธิสมภารของกุลบุตรทั้งหลาย ผูต้ ั้งอยูใ่นฐานะนั้นมีความ
อุตสาหะในการปฏิบติัเพ่ือไปสู่มหาโพธิญาณ จึงควรกล่าวปกิณณกกถาในบารมีทั้งปวง. 
               ในบารมีนั้นมีปัญหาดงัต่อไปน้ี 
               บารมีนั้นคืออะไร บารมีเพราะอรรถวา่กระไร บารมีมีก่ีอย่าง ล าดบัของบารมีเป็น
อยา่งไร อะไรเป็นลกัษณะ รสปัจจุปัฏฐานและปทฏัฐาน อะไรเป็นปัจจยั อะไรเป็นความเศร้า
หมอง อะไรเป็นความผ่องแผว้ อะไรเป็นปฏิปักษ ์อะไรเป็นขอ้ปฏิบติั อะไรเป็นการจ าแนก 
อะไรเป็นการสงเคราะห์ อะไรเป็นอุบายให้ส าเร็จ ให้ส าเร็จโดยกาลไหน อะไรเป็นอานิสงส์ 
และอะไรเป็นผลของบารมีเหล่านั้น. 
                ค าตอบมีดงัต่อไปน้ี  
               บารมีคืออะไร?  
               บารมีคือคุณธรรมทั้งหลายมีทานเป็นตน้ ก าหนดดว้ยความเป็นผูฉ้ลาดในอุบายคือ

กรุณา อนัตณัหามานะและทิฐิไม่เขา้ไปก าจดั...65 

 
 เน้ือหาในค าถามทั้ง 16 ขอ้น้ีอาจแบ่งเน้ือหาไดเ้ป็น 3 ประเด็น คือ 1) อธิบายเร่ืองบารมีคือ
อะไร ได้แก่ ค  าถามขอ้ 1-5 เป็นการอธิบายให้ทราบว่าบารมีนั้นคืออะไรและประกอบไปด้วย
คุณธรรมขอ้ใดบา้ง 2) อธิบายวธีิการบ าเพญ็บารมี ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ท่ี 6-14 เป็นการอธิบายถึงวิธีการ
ปฏิบติัตนในการบ าเพ็ญบารมีว่าตอ้งปฏิบติัตนเช่นใด และใช้เวลานานเท่าไรจึงจะส าเร็จ และ 3) 
อธิบายเร่ืองผลของการบ าเพญ็บารมี ไดแ้ก่ ค  าถามขอ้ท่ี 15 และ 16 เป็นการอธิบายให้ทราบถึงผล
ของการบ าเพ็ญบารมี คือจะเป็นผูส้ าเร็จพระโพธิญาณ ไม่ตอ้งเวียนว่ายอยู่ในสังสารวฏั ซ่ึงก็คือ                   
การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
  จะเห็นได้ว่า ปกิณณกกถา คือส่วนส าคัญท่ีอรรถกถาจารย์แต่งเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้าง                     
ความเขา้ใจเก่ียวกับการบ าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าให้แก่ผูอ่้านมากยิ่งข้ึน เพราะเน้ือเร่ืองใน 
อรรถกถาจริยาปิฎกไม่ไดมี้การอธิบายเร่ืองการบ าเพญ็บารมีอยา่งละเอียด 

                                                           
65เร่ืองเดียวกนั, 439-520.  
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  4.3 ค าลงทา้ย คือส่วนท่ีอรรถกถาจารยส์รุปผลงานการแต่งอรรถกถาจริยาปิฎกของท่าน 
โดยสรุปท่ีมาของคมัภีร์จริยาปิฎก พร้อมทั้งบอกขั้นตอนการท า ความมุ่งหวงัและช่ือผูแ้ต่งไว ้
เพื่อให้ผูอ่้านไดท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนในการแต่งอรรถกถาวา่ท่านไดแ้ต่งจากอรรถกถา
เก่า ความวา่ 
 

ค าลงท้าย 

 
 พระศาสดามีพระจริตบริสุทธ์ิ ทรงถึงฝ่ังแห่งพุทธิจริยา ทรง
ฉลาดในสรรพจริยาทั้งหลาย ทรงฉลาดในสรรพจริยาทั้งหลาย ทรงเป็น
อาจารย์ของโลกอย่างยอดเยีย่ม 
 ทรงบรรุลุความอัศจรรย์ทั้งปวงแห่งอัจฉริยธรรมทั้งหลาย           
ทรงประกาศอานุภาพแห่งบุพจริยาของพระองค์. 
 พระศาสดาผู้เป็นที่พึ่ง ทรงแสดงจริยาปิฎก และพระมหาเถระ                  
ผู้คงทีผู้่สังคายนาพระธรรม ได้สังคายนาจริยาปิฎกเหมอืนอย่างนั้น. 
 เพื่อประกาศเนื้อความแห่งจริยาปิฎกนั้น  ข้าพเจ้าได้เ ร่ิม
พรรณนาเนือ้ความโดยอาศัยนัยแห่งอรรถกถาเก่า 
 เลือกประกาศความอันยิ่งใหญ่ในจริยาปิฎกนั้นตามสมควรโดย
ช่ือปรมตัถทปีนี 
 การวนิิจฉัยไม่ยุ่งยาก ถึงความส าเร็จ โดยภาณวารแห่งบาล ี28 
บูรณ์ 
 ดังนั้น ขอให้ข้าพเจ้าผู้ปรับปรุงปรมัตถทีปนีนั้นได้บรรลุถึงบุญ
อนัเป็นค าสอนของพระโลกนาถ ด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้นเถิด 
 ขอสัตว์โลกแม้ทั้งปวง จงหยั่งลงปฏิบัติศีลเป็นต้นอันบริสุทธ์ิ
แล้ว จงมส่ีวนแห่งวมิุตตริสเถิด. 
 ขอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงประดิษฐานอยู่ในโลก
ตลอดกาลนาน ขอสัตว์แม้ทั้งปวงจงมีความเคารพในศาสนาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นนิจเถิด. 
 เทพผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดนิ จงให้ฝนตกตามฤดูกาลโดยชอบ เป็นผู้
ยนิดใีนพระสัทธรรม จงปกครองโลกโดยธรรมเถิด ด้วยประการฉะนีแ้ล. 
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 อรรถกถาน้ี พระอาจารย์ธรรมปาละผู ้อยู่ในพัทรดิตถวิหาร                   
แต่งไวฉ้ะน้ีแล.  
   อรรถกถาจริยาปิฎก จบ66 

 
 จากตวัอย่าง อรรถกถาจารยไ์ดก้ล่าวถึงท่ีมาของจริยาปิฎกวา่ พระพุทธเจา้ทรงแสดงจริยา
ปิฎกเพื่อให้พระมหาเถระไดรั้บรู้พระจริยาวตัรอนัยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระเถระไดฟั้งจึงรวบรวม
ไว ้อรรถกถาจารยเ์ห็นความส าคญัของคมัภีร์ฉบบัน้ีจึงน ามาแต่งอรรถกถาขยายความโดยอาศยั  
อรรถกถาเก่ามาประกอบขอ้วินิจฉยัเรียกช่ือวา่ ปรมตัถทีปนี (อรรถกถาจริยาปิฎก) มีขนาดภาณวาร
แห่งบาลี 28 บูรณ์ อรรถกถาจารยไ์ดข้อให้ผลบุญท่ีไดแ้ต่งคมัภีร์ช่วยให้ท่านบรรลุพระโพธิญาณ 
ขอให้สัตวท์ั้งหลายจงตั้งมัน่อยู่ในศีล ขอให้พระพุทธศาสนาจงย ัง่ยืนสืบไป และขอให้ทวยเทพ
บนัดาลให้ฝนตกและจงตั้งตนอยู่ในธรรม และในตอนทา้ยเร่ืองท่านใส่ช่ือผูแ้ต่งไวว้า่ “อรรถกถาน้ี 
พระอาจารยธ์รรมปาละผูอ้ยูใ่นพทัรดิตถวหิารแต่งไวฉ้ะน้ีแล.” 
 ส่วนค าลงทา้ยเป็นส่วนท่ีช่วยสรุปท่ีมาของจริยาปิฎกให้ผูอ่้านทราบอีกคร้ังว่าคมัภีร์จริยา
ปิฎกเป็นคมัภีร์ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประกาศจริยาวตัรอนัดีงามของพระองค์ และบอก
ขั้นตอนการท า ความมุ่งหวงัและช่ือผูแ้ต่งไว ้ 

จะเห็นได้ว่า ส่วนปิดเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ สโมธานรวมและ                    
อรรถกถารวมจริยา ปกิณณกกถา และค าลงทา้ย เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัยิ่งในอรรถกถาจริยาปิฎก 
เพราะช่วยสรุปสาระส าคญัท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองและตระหนกัรู้ถึงคุณค่าความส าคญัของคมัภีร์
อรรถกถาจริยาปิฎกมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการย  ้าใหเ้ห็นหนา้ท่ีส าคญัของพระโพธิสัตวคื์อการบ าเพญ็
บารมี พระโพธิสัตว์ตอ้งบ าเพ็ญบารมีต่างๆ ด้วยความอุตสาหะทุกพระชาติจนกว่าบารมีจะเต็ม
บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้  
 
 สรุปวา่ อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาท่ีมีระเบียบการเล่าเร่ืองอยา่งเป็น
ระบบสามารถแบ่งส่วนต่างๆ ตามหน้าท่ีและลกัษณะเน้ือหาได ้4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนน าเร่ือง ส่วน
เกร่ินน า ส่วนเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง และส่วนปิดเร่ือง  
 ส่วนน าเร่ือง เป็นส่วนเกร่ินน าเพื่อให้ขอ้มูลเบ้ืองต้นเก่ียวกบัคมัภีร์อรรถกถาจริยาปิฎก 
ก่อนท่ีจะน าเขา้สู่เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ือง ประกอบด้วย 2 ส่วน  ได้แก่ 1)                     
คนัถารัมภกถา เป็นค าน าของอรรถกถาจารย ์แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนสรรเสริญบูชาพระพุทธ               
พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนท่ีกล่าวถึงประวติัของคมัภีร์ และส่วนท่ีแสดงจุดมุ่งหมายการแต่ง                    

                                                           
66เร่ืองเดียวกนั, 421-422. 
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อรรถกถา 2) นิทานกถา เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวของพระพุทธเจา้ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั  3 
ช่วง ไดแ้ก่  ทูเรนิทาน อวทิูเรนิทาน และสันติเกนิทาน  
 ส่วนเกร่ินน า คือเน้ือหาท่ีอยูใ่นปัจจุบนัวตัถุ หรือปรารภเร่ือง เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงมูลเหตุท่ี
พระพุทธเจา้ทรงเล่าเร่ืองราวการบ าเพญ็บารมีในอรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 35 เร่ือง อยา่งสรุป เพื่อ
ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงท่ีมาของการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก และการเร่ิมตน้เร่ืองดว้ยปัจจุบนั
วตัถุน้ียงัเป็นลกัษณะเฉพาะของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา ซ่ึงพระธรรมปาละ
ไดป้ฏิบติัตามขนบการแต่งอรรถกถาท่ีสืบทอดต่อกนัมาดว้ย 

 ส่วนเนือ้เร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง คือเน้ือเร่ืองในส่วนอดีตวตัถุท่ีเล่าเร่ืองราวใน
อดีตของพระพุทธเจา้ท่ีทรงถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวแ์ละบ าเพ็ญบารมีต่างๆ จ านวน 35 เร่ือง                  
เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 35 เร่ือง จะมีเหตุการณ์หลกัท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ กนั จ  านวน 12 
เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ความเป็นมาของตัวละคร เหตุการณ์การได้รับสมบัติ  เหตุการณ์                      
การสังเวช เหตุการณ์การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์การละทิ้ง เหตุการณ์การบ าเพ็ญบารมี 
เหตุการณ์การพบอุปสรรค เหตุการณ์การตั้งมัน่ เหตุการณ์การไดรั้บการช่วยเหลือ เหตุการณ์การพน้
อุปสรรค เหตุการณ์การช่วยเหลือผูอ่ื้น และเหตุการณ์การเทศนา 

เหตุการณ์หลกัท่ีเกิดข้ึนในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 12 เหตุการณ์ มกัจะเกิดข้ึนเรียงตามล าดบั 
1-12 แต่ก็อาจมีการขา้มเหตุการณ์ และสลบัท่ีเหตุการณ์ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนัของเร่ืองนั้นๆ ซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพาะของเร่ืองเล่าในพระพุทธศาสนา ท่ีมีการเล่าเร่ืองยอ้นไปในอดีตแลว้กลบัมาใน
ปัจจุบนั จึงท าใหเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอรรถกถาจริยาปิฎกไม่เรียงล าดบัเวลาและสามารถสลบัท่ีกนั
ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนั  

ในการศึกษายงัพบว่าอรรถกถาจริยาปิฎกกลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญบารมีประเภท
เดียวกนัจะมีการเกิดและการเรียงล าดบัของเหตุการณ์หลกัคลา้ยคลึงกนั จึงสามารถแบ่งโครงสร้าง
เหตุการณ์หลกัในอรรถกถาจริยาปิฎกตามประเภทการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวไ์ด้ 7 ประเภท 
ดงัน้ี 
 1. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมี  
 2. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ศีลบารมี  
 3. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมี  
 4. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อธิษฐานบารมี  
 5. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็สัจจบารมี 
 6. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมี 
 7. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อุเบกขาบารมี  



 
206 

 

 

เม่ือพิจารณาโครงสร้างอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละประเภทพบวา่มกัมีการเกิดและเรียงล าดบั
เหตุการณ์คลา้ยกนัทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคือลกัษณะและวิถีชีวิตของพระโพธิสัตวท่ี์
จะตอ้งปฏิบติัเพื่อท่ีจะไดบ้รรลุพระสัพพญัญุตญานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ส่วนอีกเหตุผลหน่ึง
อาจเป็นเพราะความตั้งใจของผูเ้ล่าเร่ืองท่ีจงใจใชโ้ครงสร้างเร่ืองซ ้ ากนัเพื่อให้ผูฟั้งเขา้ใจและเขา้ถึง
พระจริยาวตัรของพระสัมมาสัมพุทธเจา้เม่ือคร้ังท่ีพระองคท์รงถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวใ์นพระ
ชาติต่างๆ วา่พระองคไ์ดบ้  าเพญ็บารมีดว้ยความอุตสาหะมาแลว้ทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นการย  ้าประเด็นเพื่อให้
เห็นภาพของพระพุทธเจา้ว่าพระองค์ทรงเป็นผูป้ระเสริฐกว่ามนุษยท์ั้งปวงเพราะสามารถบ าเพ็ญ
บารมีอนัยากยิง่ไดส้ าเร็จ  
  ส่วนปิดเร่ือง คือส่วนท่ีสรุปเหตุการณ์ในอรรถกถาจริยาปิฎก แบ่งได้ 3 ส่วน ได้แก่                          
1) สโมธานรวมและอรรถกถารวมจริยา เป็นส่วนสรุปเหตุการณ์ของเร่ืองเล่าในอรรถกถาจริยาปิฎก
ทั้ง 35 เร่ืองวา่พระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็บารมีชนิดใดและพึงปฏิบติัพระองคอ์ยา่งไรบา้ง 2) ปกิณณก 
กถา เป็นส่วนท่ีอรรถกถาจารยแ์ต่งข้ึนเพื่ออธิบายเร่ืองการบ าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจา้โดยจะใช้
กลวิธีการตั้งค  าถามแลว้ตอบค าถามจ านวน 16 ขอ้ และ 3) ค  าลงทา้ย คือส่วนท่ีอรรถกถาจารยส์รุป
ผลงานการแต่งอรรถกถาจริยาปิฎก พร้อมทั้งบอกขั้นตอนการท า ความมุ่งหวงัและช่ือผูแ้ต่งไว ้ 
 จะเห็นไดว้า่อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีมีการเรียบเรียงเร่ืองอยา่ง
เป็นระบบแบบแผนทั้งด้านรูปแบบและเน้ือหา ในด้านรูปแบบเน่ืองจากอรรถกถาจริยาปิฎกเป็น
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา จึงท าให้อรรถกถาจริยาปิฎกมี รูปแบบการด าเนิน
เร่ืองแบบอรรถกถา ซ่ึงมีองค์ประกอบและกลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีมีรูปแบบเฉพาะ คือมีการเร่ิมต้น
คมัภีร์ดว้ย ส่วนน าเร่ือง และ ส่วนเกร่ินน า เพื่อให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัคมัภีร์อรรถกถาจริยาปิฎก
ก่อนท่ีจะเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกท้ัง 35 เร่ือง และเม่ือเล่าเร่ืองจบแลว้ก็มีการสรุปเร่ืองในส่วน
ปิดเร่ือง ส่วนในด้านเน้ือหาพบว่า อรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ือง มีการเกิดและการเรียงล าดบั
เหตุการณ์หลกัในเร่ืองอย่างเป็นระบบ เพราะเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกอิงอยู่กับขั้นตอน                  
การบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ซ่ึงการบ าเพ็ญบารมีแต่ละประเภทของพระโพธิสัตวน์ั้นจะมี
ล าดบัขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัอยา่งชดัเจนวา่พระองค์ตอ้งปฏิบติัอย่างไรบา้ง ดงันั้นจึงท าให้เน้ือ
เร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ืองเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบตามขั้นตอนการบ าเพญ็บารมีของพระ
โพธิสัตว ์ซ่ึงการเรียบเรียงเร่ืองอย่างเป็นระบบแบบแผนทั้งด้านรูปแบบและเน้ือหาน้ีช่วยท าให้
ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเร่ืองราวในอรรถกถาจริยาปิฎกไดง่้ายและชดัเจนยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีการแบ่ง
องคป์ระกอบ และเรียงล าดบัเน้ือหาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน และการเรียบเร่ืองอยา่งเป็นระบบน้ียงัท า
ให้อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีมีลกัษณะเฉพาะอีกด้วย สามารถสรุป
กลวธีิการเรียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกไดด้งัแผนภูมิต่อไปน้ี 
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ระเบียบการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 

 

    
   
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  1 แผนภูมิการเรียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 

ส่วนน าเร่ือง 

คนัถารัมภกถา นิทานกถา 

ส่วนเกร่ินน า 
(ปัจจุบนัวตัถุ) 

อรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง 

ทาน ศีล เนกขมัมะ

มะ

อธิษฐาน สจัจะ เมตตา อุเบกขา 

ส่วนปิดเร่ือง 

สโมธานรวมและ
อรรถกถารวม

จริยา 

ปกิณณกกถา ค าลงทา้ย 
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บทที ่5 
เร่ืองเล่ากบัการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 

   
เร่ืองเล่า (narrative) หมายถึงเหตุการณ์ท่ีร้อยเรียงเป็นเร่ืองราวท่ีอาจส่ือได้ทั้งในแง่ของ

ตวัอกัษร เสียง หรือภาพ ซ่ึงอาจครอบคลุมไปถึงกวีนิพนธ์ บนัเทิงคดี ภาพยนตร์ ภาพเขียน การ์ตูน 
และนิทานท่ีเล่าแบบมุขปาฐะ1ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองจริงหรือเร่ืองท่ีแต่งข้ึนก็ได ้  

เม่ือพิจารณาเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่า อรรถกถาจริยาปิฎกจดัเป็นเร่ืองเล่า                
เร่ืองหน่ึงเช่นกนั เพราะอรรถกถาจริยาปิฎกเล่าถึงเหตุการณ์การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์น
พระอดีตชาติจ านวน 35 ชาติ โดยมีท่วงท านองการเล่าเร่ืองแบบนิทาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอรรถกถา
จริยาปิฎกเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีพฒันามาจากนิทานมุขปาฐะ ซ่ึงมีทั้งนิทานชาวบา้น
และเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในสมยัพุทธกาล เพราะปรากฏช่ือบุคคลท่ีมีชีวติจริงในพุทธประวติั ดว้ยเหตุน้ี
จึงพบลกัษณะความเป็นนิทานปรากฏอยูใ่นอรรถกถาจริยาปิฎก กล่าวคือผูเ้รียบเรียงจะเกร่ินน าเร่ือง
ก่อนวา่เร่ืองนั้นกล่าวข้ึนเม่ือใดและมีมูลเหตุอนัใดท่ีท าให้พระพุทธเจา้ทรงเล่าเร่ืองนั้นๆ จากนั้นจึง
เขา้สู่เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 35 เร่ือง ซ่ึงเป็นการเล่าเร่ืองท่ียอ้นกลบัไปในอดีต 
(flashback) เพื่อเล่าเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเม่ือคร้ังท่ีพระองค์ถือก าเนิดเป็นพระ
โพธิสัตว์ และเม่ือเร่ิมเล่าเหตุการณ์ในอดีตจะน าเร่ืองด้วยค าว่า “ได้ยินว่า...” หรือ “ได้ยินว่า                       
ในอดีตกาล”  

จากลกัษณะการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ท าให้ผูศึ้กษาสนใจศึกษา
กลวิธีการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 2 ประเด็นคือ ผูเ้รียบเรียงอรรถกถาจริยาปิฎกให้ใครเป็น                
ผูเ้ล่าเร่ืองและมีกลวธีิการเล่าเร่ืองนั้นอยา่งไร  
   
ผู้เล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก  
 ส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้เร่ืองเล่านั้นจดัเป็นเร่ืองเล่าไดคื้อตอ้งมีผูเ้ล่าเร่ือง (narrator)  เร่ืองเล่า               
ทุกเร่ืองตอ้งมีผูเ้ล่าเร่ืองเสมอ แมเ้ร่ืองเล่าท่ีเป็นลายลกัษณ์ก็ตาม2ดงัเห็นไดจ้ากอรรถกถาจริยาปิฎกท่ี
แมจ้ะแปรรูปจากเร่ืองเล่ามุขปาฐะมาเป็นลายลกัษณ์แล้วก็ยงัคงมีผูเ้ล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต

                                                           
1อิราวดี ไตลงัคะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเร่ือง, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546), ค าน า. 
2เร่ืองเดียวกนั, 28. 
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ปรากฏอยูใ่นอรรถกถาจริยาปิฎกดว้ย แต่ไม่ไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนวา่ผูใ้ดเป็นผูเ้ล่าเร่ือง ซ่ึงผูศึ้กษาจะ
พิจารณาต่อไป 
 ในการศึกษากลวิธีการเล่าเร่ืองนั้น ส่ิงท่ีควรทราบประการหน่ึงคือความแตกต่างระหว่าง                    
ผูแ้ต่งและผูเ้ล่าเร่ือง  ผู้แต่ง (author) คือบุคคลท่ีมีตวัตนจริง มีชีวิตอยู่หรือเคยมีชีวิตอยู่ในเวลา 
สถานท่ีท่ีระบุได ้เป็นบุคคลท่ีผูอ่ื้นสามารถสืบเสาะประวติัชีวิตได ้ส่วนผู้ เล่าเร่ือง (narrator) คือผูท่ี้
เล่าเร่ืองแต่ง3  ดงันั้นผูเ้ล่าเร่ืองในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงผูแ้ต่ง แต่เป็นผูท่ี้ผูแ้ต่งสมมุติข้ึนมาท าหนา้ท่ีแทน
ตน4 ผูแ้ต่งและผูเ้รียบเรียงจึงเป็นผูท่ี้อยูน่อกเร่ืองเล่า มีหนา้ท่ีคดัเลือกเหตุการณ์ ตวัละคร และวิธีการ
เล่าเร่ือง ขณะท่ีผูเ้ล่าเร่ืองจะเป็นผูท่ี้อยูใ่นเร่ืองเล่าซ่ึงอาจเป็นตวัละครหลกั หรือตวัละครรอง หรือไม่
มีตวัละครใดท าหนา้ท่ีเล่าเร่ืองก็ได ้คือมีการเล่าเร่ืองท่ีเป็นเหมือน “เสียง” ในเร่ืองเล่าแต่ไม่สามารถ
บอกไดว้า่เป็นค าพดูของตวัละครใด5   
  ผูเ้ล่าเร่ืองสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละคร และผูเ้ล่าเร่ืองท่ี
ไม่ใช่ตวัละคร6 ดงัน้ี 
 1. ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละคร (internal narrator) แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวั
ละครหลกั และผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นพยาน  
  1.1 ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครหลกั7 (character narrator) คือผูเ้ล่าเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัเหตุการณ์ในเร่ือง อาจไดเ้ห็น หรือไดย้นิแลว้น ามาถ่ายทอด แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  1.1.1 ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครหลกัท่ีเปิดเผยตวั ผูเ้ล่าเร่ืองจะเล่าเร่ืองตามทรรศนะ
ของเขา และเม่ือพูดถึงตวัเองจะใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 การใชผู้เ้ล่าเร่ืองแบบน้ีจะไดท้รรศนะท่ีจ ากดั
เฉพาะส่ิงท่ีผูเ้ล่าเร่ืองเห็น ไดย้นิหรือรับรู้  
  1.1.2 ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครหลกัท่ีไม่เผยตวั ผูเ้ล่าเร่ืองจะพรรณนาเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเป็นประสบการณ์ของตนเองโดยไม่บอกใหท้ราบวา่เป็นเร่ืองท่ีรู้เห็นดว้ยตนเอง และเม่ือเอ่ย
                                                           

3ฌอ็ง-ปิแยร์โกลเดน้ชไตน์, การอ่านนวนิยาย , พิมพค์ร้ังท่ี 3, แปลโดย วลัยา วฒัน์ศร (กรุงเทพฯ :                       
โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541), 54. 

4ยวุพาส์ ชยัศิลป์วฒันา, ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวรรณคด,ี พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552), 131. 

5ฌอ็ง-ปิแยร์โกลเดน้ชไตน์, การอ่านนวนิยาย , 54. 
  6อิราวดี ไตลงัคะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเร่ือง, 31-39.  
  7ตวัละครหลกั (protagonist) คือ ตวัละครท่ีส าคญัท่ีสุดในบทละคร นิทาน หรือภาพยนตร์ เป็นตวัน าใน
แง่ความส าคญัและในแง่ความสามารถท่ีท าใหค้นสนใจและเห็นอกเห็นใจไม่วา่จะมีสาเหตุมาจากความกลา้หาญ 
หรือความน่าละอาย หรือความต ่าตอ้ยก็ตาม  ดูรายละเอียดจาก ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม
ไทย (กรุงเทพ: ยเูนียน อุลตา้ไวโอเร็ต, 2552), 342.  
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ถึงตวัเองจะใชส้รรพนามบุรุษท่ี 3 จนเม่ือเล่าเร่ืองจบแลว้จึงเปิดเผยตน ซ่ึงท าให้การเสนอเร่ืองราวมี
ทรรศนะท่ีเป็นวตัถุวิสัยมากข้ึน เพราะท าให้คลา้ยกบัว่าผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครหลกันั้นออกห่าง
จากเหตุการณ์และเป็นเหมือนผูเ้ฝ้าดูเหตุการณ์อยา่งปราศจากอคติส่วนตวั 
  1.2 ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นพยาน (witness-narrator) คือผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครหลกั แต่เป็น
ตวัละครรองในเร่ืองท่ีเป็นพยานหรือผูส้ังเกตการณ์ ไดรั้บรู้เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครหลกั และ
ไดน้ าเร่ืองมาเล่าโดยใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 ในการเล่าเร่ือง ผูเ้ล่าเร่ืองประเภทน้ีจะมีทรรศนะจ ากดั
เพราะไม่สามารถอยูใ่นทุกเหตุการณ์ และไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ความคิดทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนกบัตวั
ละครหลกัได ้จึงอาจตอ้งคาดเดาเหตุการณ์ หรือรับฟังจากตวัละครหลกัอีกทอดหน่ึง 
 2. ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละคร (external narrator) ผูเ้ล่าเร่ืองประเภทน้ีไม่ใช่ผูแ้สดงบทบาท
หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในเร่ือง มี 3 ลกัษณะ ผูเ้ล่าเร่ืองแบบผูป้ระพนัธ์ ผูเ้ล่าเร่ืองเสมือนมี
ตวัตน และผูเ้ล่าเร่ืองแบบไม่แสดงทรรศนะของตน 
  2.1 ผูเ้ล่าเร่ืองแบบผูป้ระพนัธ์ (authorial narrator) เป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครแต่
เรียกตวัเองวา่ “ขา้พเจา้ผูเ้ขียน” หรือ “ผูเ้ขียน” แต่ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเรียกตนเองเช่นน้ีก็ไม่ใช่ผูเ้ขียน แต่เป็น
ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีผูเ้ขียนสมมติข้ึนมาใหอ้ยูใ่นเร่ืองเล่า รับรู้เร่ืองราวทุกเร่ืองของตวัละคร โดยตวั “ผูเ้ขียน” 
น้ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ท่ีตนเล่า แต่ท าหน้าท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีรับรู้นั้น บางคร้ัง 
“ผูเ้ขียน” อาจแสดงความคิดเห็นวพิากษว์จิารณ์ตวัละครหรือเหตุการณ์ท่ีเล่าดว้ย 
  2.2 ผูเ้ล่าเร่ืองแบบเสมือนมีตวัตน (personal narrator) แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ผูเ้ล่า
เร่ืองแบบผูรู้้ ผูเ้ล่าเร่ืองแบบผูรู้้ท่ีไม่แสดงทรรศนะ และผูเ้ล่าเร่ืองแบบรับรู้จ ากดั 
   2.2.1 ผูเ้ล่าเร่ืองแบบผูรู้้ (omniscient) เป็นผูเ้ล่าเร่ืองคล้ายกับผูเ้ล่าเร่ืองแบบ
ผูป้ระพนัธ์ แต่จะไม่เรียกตวัเองว่า “ขา้พเจา้ผูเ้ขียน” หรือ “ผูเ้ขียน” หากสามารถแสดงทรรศนะ
วิพากษ์วิจารณ์ และรู้เร่ืองราวทั้งด้านการกระท าและความคิดของตวัละครทุกตวั สามารถรู้เห็น
เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัได ้สามารถรู้ทรรศนะของตวัละครตวัหน่ึงท่ีมีต่อตวั
ละครอีกตวัหน่ึงได ้หรือทรรศนะของตวัละครท่ีมีต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง การใชผู้เ้ล่าเร่ือง
ประเภทน้ีจะท าใหเ้ห็นทรรศนะท่ีเปล่ียนไปตามตวัละคร เหตุการณ์เดียวกนั ตวัละครแต่ละตวัก็อาจ
คิดไม่เหมือนกัน การใช้ผู ้เล่าเร่ืองเช่นน้ีจึงเป็นลักษณะท่ีผู ้รู้ เป็นผู ้เล่าเร่ือง แต่ตัวละครเป็น
ผูเ้ห็นเหตุการณ์ 
  2.2.2 ผูเ้ล่าเร่ืองแบบผูรู้้ท่ีไม่แสดงทรรศนะ (omniscient impersonal narrator) มี
ลกัษณะคลา้ยกบัผูเ้ล่าเร่ืองแบบผูรู้้ คือรู้ทั้งความคิด การกระท าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตของตวั
ละคร แต่ต่างกนัท่ีจะไม่แสดงทรรศนะวพิากษว์จิารณ์ตวัละคร หรือเหตุการณ์ในเร่ือง 



 
211 

 

  2.2.3 ผูเ้ล่าเร่ืองแบบรู้จ ากดั (limited) เป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเล่าความคิด ความรู้สึก หรือ
ความเป็นไปทุกอยา่งของตวัละครตวัเดียว ผูเ้ล่าเร่ืองประเภทน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัผูเ้ล่าเร่ืองแบบตวั
ละครหลกัท่ีเปิดเผยตวั เพราะไดท้ราบทรรศนะจากตวัละครตวัเดียว มีความต่างกนัท่ีสรรพนามเรียก
ตวัละครเท่านั้นท่ีจะไม่ใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 เน่ืองจากเป็น “เสียง” ท่ีเล่าเร่ือง ไม่ใช่ตวัละครเล่าเร่ือง
ของตวัเอง 
  2.3  ผูเ้ล่าเร่ืองแบบไม่แสดงทรรศนะของตน (impersonal narrator) หรือแบบวตัถุวิสัย 
(objective) หรือแบบตาของกลอ้ง (camera eye) เร่ืองท่ีมีผูเ้ล่าเร่ืองแบบน้ีดูคลา้ยกบัวา่ เหตุการณ์
เกิดข้ึนเองโดยไม่มีผูเ้ล่าเร่ือง คลา้ยก าลงัดูละครหรือภาพยนตร์ เพราะผูเ้ล่าเร่ืองจะแสดงเฉพาะส่ิง
ภายนอก คือเฉพาะเหตุการณ์ หรือบทสนทนนา คลา้ยผูเ้ล่าเร่ืองแบบผูรู้้ชนิดไม่แสดงทรรศนะ แต่
ต่างกนัท่ีผูเ้ล่าเร่ืองลกัษณะเช่นน้ีจะไม่ล่วงเขา้ไปในความคิดของตวัละคร 
 
 ผู้เล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีมี
การเล่าเร่ืองไม่เรียงตามล าดบัเวลา  กล่าวคืออรรถกถาจริยาปิฎกจะเร่ิมตน้เล่าเร่ืองจากปัจจุบนั 
(ปัจจุบนัวตัถุ) และยอ้นไปในอดีตท่ีต่างจากชาติภพปัจจุบนั (อดีตวตัถุ) แลว้จึงกลบัมาปัจจุบนัอีก
คร้ังหน่ึง (สโมธาน) เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกจึงแบ่งตามระยะเวลาการเกิดเหตุการณ์ไดเ้ป็น 2 
ช่วง คืออดีตกบัปัจจุบนั  
 การเล่าเร่ืองท่ีมีช่วงเวลาห่างไกลกนัเช่นน้ี ผูเ้รียบเรียงเร่ืองจึงเลือกใชผู้เ้ล่าเร่ือง 3 ประเภท 
มาเล่าเร่ืองราวในอรรถกถาจริยาปิฎก ไดแ้ก่ ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ืองแบบผูรู้้ และผูเ้ล่าเร่ือง
ท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองแบบเป็นพยาน และผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครแบบเปิดเผยตวั ดงัน้ี  
 

1. ผู้ เล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตัวละครในเร่ืองแบบผู้ รู้ เป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีอยู่นอกเร่ือง จะรู้เร่ืองราวทั้ง                     
การกระท าและความคิดของตวัละครในเร่ืองทุกตวั  สามารถรู้เห็นเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนพร้อมกันได้ การใช้ผูเ้ล่าเร่ืองเช่นน้ีจึงเป็นลักษณะท่ีผูรู้้เป็นผูเ้ล่าเร่ือง แต่ตวัละครเป็น
ผูเ้ห็นเหตุการณ์ จะท าหนา้ท่ีเล่าเร่ือง 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนเกร่ินน า (ปัจจุบนัวตัถุ) และตอนตน้เร่ือง
ของอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ือง ดงัน้ี 
 ส่วนเกร่ินน า (ปัจจุบนัวตัถุ) ปรากฏอยู่ก่อนอรรถกถาอกิตติจริยาซ่ึงเป็นอรรถกถาเร่ืองท่ี 1 
ในอรรถกถาจริยาปิฎก  เน้ือหาในส่วนน้ีกล่าวถึงมูลเหตุการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 
เร่ือง ของพระพุทธเจา้วา่เกิดจากพระสารีบุตรไดทู้ลขอใหพ้ระพุทธเจา้ทรงเล่าเร่ืองการบ าเพญ็บารมี
ของพระองคใ์หพ้ระสารีบุตร บริษทั และเทวดาทั้งหลายท่ีมาเขา้เฝ้าไดฟั้ง ความวา่ 
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คร้ังนั้น พระผูมี้พระภาคเจา้คร้ันทรงยงัอุตสาหะในการฟังบุพจริยาของพระองค ์ให้
เกิดแก่ท่านพระสารีบุตรเถระ และแก่บริษทักับทั้ งเทวดาและมนุษยแ์ลว้ บดัน้ี เม่ือจะทรง
กระท าบุพจริยานั้นซ่ึงรอยต่อแห่งภพปิดไวใ้หป้ระจกัษ ์ดุจมะขามป้อมบนฝ่ามือฉะนั้น จึงตรัส
พระด ารัสมีอาทิวา่8  

  
  ส่วนตอนตน้เร่ืองของอรรถกถาจริยาปิฎก คือผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ืองแบบผูรู้้ 
ท าหนา้ท่ีเล่าเร่ืองในตอนตน้เร่ืองของอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ืองดว้ยค าวา่ “พึงทราบวินิจฉยัและ
ตามด้วยช่ือเร่ืองท่ีจะเล่า” เพื่อบอกให้ทราบว่าก าลังจะเร่ิมต้นเล่าเร่ืองใหม่เร่ืองใดต่อไป ดัง                
อรรถกถาสังขพราหมณจริยา ความวา่ 

 
 พึงทราบวินิจฉัยในสังขพราหมณจริยาท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี. ค  าวา่ ปุนาปรํ (อีกเร่ืองหน่ึง) 
ตดับทเป็น ปุน อปรํ. อธิบายว่า มิใช่อกิตติจริยาน้ีอย่างเดียวเท่านั้ น ท่ีแท้เราจักกล่าว
แมส้ังขจริยาอ่ืนอีก ท่านจงฟัง. แมใ้นค าอ่ืนจากน้ีก็มีนยัเหมอนกนั. ค  าว่า มีนามว่าสังขะ 
(สงฺขสวฺหโย) ไดแ้ก่ มีช่ือว่าสังขะ. ค  าว่า ต้องการจะข้ามมหาสมุทร (มหาสมุทฺทํตริตุกา
โม) ไดแ้ก่ ประสงคจ์ะขา้มมหาสมุทรดว้ยเรือเพ่ือไปยงัสุวรรณภูมิ...9 
 

หรือในอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา ความวา่ 
 

 พึงทราบวนิิจฉยัในสสปัณฑิตจริยาท่ี 10 ดงัต่อไปน้ี. ค  าวา่ ในกาลเมื่อเราเป็นกระต่าย 
(ยทา โหมิสสโก) ความว่า สารีบุตร เราเท่ียวแสวงหาโพธิญาณ ในกาลเม่ือเราเป็นสสปัณฑิต 
(กระต่าย). จริงอยู่พระโพธิสัตวท์ั้ งหลาย แม้ถึงผูช้  านาญในเร่ืองกรรม ก็ยงัเกิดในก าเนิด
เดียรัจฉานเพ่ืออนุเคราะห์สตัวเ์ดียรัจฉานเช่นนั้น....10 
 

 จะเห็นว่า ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ืองแบบผูรู้้จะท าหน้าท่ีเล่าเหตุการณ์ในส่วนเกร่ิน
น า (ปัจจุบนัวตัถุ) และส่วนตน้ของอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ือง จากนั้นผูเ้รียบเรียงก็จะเปล่ียนผู ้
เล่าเร่ืองมาเป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองแบบพยานเม่ือตอ้งการเล่าเร่ืองราวในอดีต 
 

                                                           
8มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3 ,พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามงกฎุราชวทิยาลยั, 2552), 29. 
9เร่ืองเดียวกนั, 42. 
10เร่ืองเดียวกนั, 165. 
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2. ผู้ เล่าเร่ืองท่ีเป็นตัวละครในเร่ืองแบบพยาน คือผูท่ี้รับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครหลกัใน
เร่ืองและน าเร่ืองนั้นมาเล่าต่ออีกทอดหน่ึง ซ่ึงการเล่าเร่ืองแบบน้ีเป็นการเลียนแบบพระสูตร               
เร่ืองเล่าต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเช่ือวา่พระอานนทซ่ึ์งเป็นพหูสูตเป็นผูเ้ล่า มกัจะเร่ิมเล่าเร่ืองและ
ข้ึนตน้เร่ืองดว้ยค าวา่ “ดงัไดส้ดบัมา” เน้ือหาท่ีเล่าในส่วนน้ีจะปรากฏอยูส่่วนเร่ิมตน้ของเน้ือเร่ืองใน          
อรรถกถาจริยาปิฎก ซ่ึงก็คือ “เหตุการณ์ความเป็นมาของตัวละคร” โดยจะกล่าวถึงประวติั                     
ความเป็นมาของตวัละครหลกัในเร่ืองคือพระโพธิสัตวว์่าถือก าเนิดเป็นผูใ้ด มีลกัษณะนิสัยเช่นใด 
จนน าเขา้สู่เหตุการณ์ส าคญัท่ีมีการปรากฏตวัของพระพุทธเจา้จากนั้นจึงจะเปล่ียนผูเ้ล่าเร่ือง 
 อรรถกถาจริยาปิฎกมีลกัษณะการเล่าเร่ืองคลา้ยกบัอรรถกถาชาดกซ่ึงเป็นชาดกท่ีเลียนแบบ 
พระสูตร ในพระสูตรมีค าข้ึนตน้เร่ืองว่า “ขา้พเจา้ไดฟั้ง (สดบั) มาแลว้อย่างน้ี” ดงัในเทวทหสูตร 
ของมชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก ์ท่ีมีความตอนตน้วา่  
 

ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาอยา่งน้ี 
   สมยัหน่ึงพระผูมี้พระภาคเจ้าประทบัอยู่ท่ีสักยนิคม อนัมีนามว่า เทวทหะ ในสักก 
ชนบท สมยันั้นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้น
ทูลรับพระด ารัสแลว้ฯ.11 
  
ส่วนอรรถกถาชาดกใช้ค  าว่า “(ขา้พเจา้) ได้ยินว่า” หรือ “ดงัท่ี (ขา้พเจา้) ได้สดบัมา” ดงั 

อรรถกถาภลัลาติกชาดก วสีตินิบาต 
 
  พระศาสดาเม่ือเสด็จประทบัอยู ่ณ พระเชตะวนัมหาวิหาร ทรงพระปรารภพระนาง
มลัลิกาเทว ีตรัสพระธรรมเทศนาน้ีมีค าเร่ิมตน้วา่ ภลฺลาติโก นาม อโหสิ ราชา ดงัน้ี 
  ไดย้นิวา่ วนัหน่ึงอาศยัเหตุท่ีพระนางมลัลิกาเทว ีบรรทมร่วมกบัพระเจา้โกศลราช จึง
เกิดววิาท พระราชาทรงกร้ิว ถึงกบัไม่ทอดพระเนตรเหลียวแลพระนางมลัลิกาอคัรมเหสี...12 
  
ในอรรถกถาจริยาปิฎกปรากฏลกัษณะเช่นเดียวกบัอรรถกถาชาดก ดงัอรรถกถาอกิตติจริยา 
   

                                                           
11สุมาลี ล้ิมประเสริฐ “การศึกษาเร่ืองอวทานขกลัปลตาของเกษเมนทระ ความสัมพนัธ์ของเร่ืองสุธน-

กินรีกบัวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤตภาควิชาภาษา
ตะวนัออก บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), 72. 

12เร่ืองเดียวกนั. 
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  คร้ังนั้น พระผูมี้พระภาคเจา้คร้ันทรงยงัอุตสาหะในการฟังบุพจริยาของพระองค ์ให้
เกิดแก่ท่านพระสารีบุตรเถระ และแก่บริษทักบัทั้ งเทวดาและมนุษยแ์ลว้ บัดน้ี เม่ือจะทรง
กระท าบุพจริยานั้นซ่ึงรอยต่อแห่งภพปิดไวใ้หป้ระจกัษ ์ดุจมะขามป้อมบนฝ่ามือฉะนั้น ... 
  ไดย้ินว่า ในอดีตกาล ภทัรกปัน้ีแล คร้ันเม่ือพระเจา้พรหมทตัเสวยราชชมบติัอยู่ใน
กรุงพาราณสี พระโพธิสตัวอ์ุบติัในตระกลูพราหมณ์มหาศาลมีสมบติั 80 โกฏิ ญาติทั้งหลายตั้ง
ช่ือวา่อกิตติ. เม่ืออกิตตินั้นเดินไดน้อ้งสาวก็เกิด ญาติทั้งหลายตั้งช่ือวา่ยสวดี...13 
 
หรือในอรรถกถามหาสุตโสมจริยา  
   
  พึงทราบวนิิจฉยัในมหาสุตโสมจริยาท่ี 12 ดงัต่อไปน้ี... 

ได้ยินว่า ในกาลนั้นพระมหาสัตวท์รงอุบัติในพระครรภ์ของพระอคัรมเหสีของ                
พระเจา้โกรัพยะ ในกรุงอินทปัตถ ์แควน้กุรุ. พระราชมารกาพระราชบิดาทรงขนานพระนาม
พระกุมารว่าสุตโสม เพราะปล้ืมใจด้วยการฟัง และเพราะมีพระพระฉวีเปล่งปลัง่เสมอดุจ
พระจนัทร์...14 
 
 จากตวัอย่างในอรรถกถาจริยาปิฎกจะเห็นว่ามีลกัษณะเช่นเดียวกบัอรรถกถาชาดก คือ

ประกอบด้วยส่วนปัจจุบนัวตัถุซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองในปัจจุบนัสมยัของพระพุทธเจา้ และมูลเหตุของ                     
การปรารภเร่ืองต่างๆ ของพระพุทธองค ์จากนั้นผูเ้ล่าเร่ืองจะกล่าวค าวา่ “ไดย้ินวา่” เพื่อเร่ิมเล่าเร่ือง
ดงักล่าวต่อไป 

เน่ืองจากชาดกเป็นส่วนหน่ึงของพระสูตรคืออยู่ในขุททกนิกายของพระสุตตนัตปิฎก จึง
อาจท าใหมี้การเล่าเร่ืองเลียนแบบพระสูตร ทั้งน้ีเช่ือกนัวา่พระสูตรทั้งหลายน้ีเป็นส่วนท่ีพระอานนท์
ท่องจ ามาจากพระพุทธเจ้า และเม่ือคร้ังปฐมสังคายนาท่านได้รับหน้าท่ีตอบค าถามเก่ียวกับ                     
พระธรรมเพื่อจดัระเบียบค าสอนของพระพุทธเจา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่15 ดงันั้นจึงเช่ือกนัวา่ “ขา้พเจา้” ท่ี
ปรากฏอยูใ่นพระสูตรทั้งหลายคือ “พระอานนท”์ เน่ืองจากท่านเป็นพระเถระท่ีไดรั้บการยกยอ่งจาก
พระพุทธเจ้าว่ามีความจ าเป็นเลิศและเป็นพหูสูต รวมทั้ งด้านอ่ืนๆ ดังปรากฏในเอตทัคคบาลี                        
องัคุตตรนิกาย วรรคท่ี 4 ความวา่  

  

                                                           
13มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 30. 
14เร่ืองเดียวกนั, 394. 
15สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวตัศิาสตร์ศาสนา, พิมพค์ร้ังท่ี 5.  (กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2532), 34.   
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  ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอานนทเ์ลิศกวา่พวกภิกษุสาวกของเราผูเ้ป็นพหูสูตฯ  
        พระอานนท ์เลิศกวา่พวกภิกษุสาวกของเราผูมี้สติ 
  พระอานนท ์เลิศกวา่พวกภิกษุสาวกของเราผูมี้คติ 
  พระอานนท ์เลิศกวา่พวกภิกษุสาวกของเราผูมี้ความเพียร 
  พระอานนท ์เลิศกวา่พวกภิกษุสาวกของเราผูมี้อุปัฏฐาก16 
  

ในพระสูตรจะใช้ค  าว่า “ขา้พเจ้าได้สดบัมาดังน้ี” คือ “เอวมัเม สุตงั” ค าว่า “สุต” ในแง่
ความหมายมีน ้ าหนกัและน่าเช่ือถือมาก เพราะมีนยัหมายถึงผูน้ั้นไดเ้รียนรู้และไดฟั้งมาอยา่งดีแลว้                         
เป็นลกัษณะท่ีไดฟั้งขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เช่ือกนัว่าพระอานนทผ์ูเ้ป็นพระสาวกท่ี
ใกลชิ้ดพระพุทธเจา้ท่ีสุดและไดรั้บยกย่องว่าเป็นพหูสูตเป็นผูเ้ล่า ส่วนในอรรถกถาชาดกใช้ค  าว่า                          
“ไดย้ินวา่” หรือค าวา่ “กิร” หมายความวา่ เขาเล่าวา่ หรือขา้พเจา้ไดย้ินมาวา่ เม่ือน ามาใชใ้นการเล่า
เร่ืองจึงมีน ้ าหนักความน่าเช่ือถือน้อยกว่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอรรถกถาจารยไ์ม่ตอ้งการท าเทียม               
พระเถระผูมี้คุณูปการยิง่ต่อพระพุทธศาสนา จึงใชค้  าวา่ “กิร” แทนค าวา่ “สุต”  

จากตัวอย่างอรรถกถาจริยาปิฎกท่ียกไปข้างต้นเห็นได้ว่ามีการใช้ค  าว่า “ได้ยินว่า” 
เช่นเดียวกบัอรรถกถาชาดกซ่ึงในคาถาใช้ค  าว่า “กิร” การเร่ิมตน้เร่ืองของอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีมี
ลกัษณะเดียวกบัอรรถกถาชาดกน้ี แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคมัภีร์มีลกัษณะร่วมกนั คือเป็นคมัภีร์ท่ี
รวบรวมและแต่งข้ึนภายหลงั อรรถกถาจารยจึ์งใช้ค  าว่า “ไดย้ินว่า”  เป็นการเลียนแบบพระสูตร 
ทั้งน้ีเพื่อให้ผูอ่้านอนุมานได้ว่าเร่ืองเล่าท่ีฟังน้ีเป็นเร่ืองท่ีพระอานนท์ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้า                         
แลว้น ามาถ่ายทอด 

จากการศึกษาพบวา่ อรรถกถาจริยาปิฎกส่วนใหญ่ปรากฏค าว่า “ไดย้ินว่า” หรือ “ไดย้ินว่า 
ในอดีตกาล” อยูเ่กือบทุกเร่ือง แต่มีบางเร่ืองท่ีมีการละค าวา่ “ไดย้ินวา่” เหลือเพียงแต่ค าวา่ “ในอดีต
กาล” เพื่อบอกให้ทราบว่าจะเร่ิมเล่าเร่ืองราวในอดีต หรือเล่าเร่ืองอดีตโดยไม่ปรากฏค าเกร่ินน า 
ดงันั้นการเล่าเร่ืองเลียนแบบพระสูตรท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกอาจแบ่งได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “ไดย้ินวา่ ” หรือ “ไดย้ินว่า ในอดีตกาล” พบจ านวน 16 เร่ือง ไดแ้ก่ 
เร่ืองอรรถกถาอกิตติจริยา อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา อรรถกถาเนมิราชจริยา อรรถกถาจนัทกุมาร
จริยา อรรถกถาสิวิราชจริยา อรรถกถาสีลวนาคจริยา อรรถกถาภูริทตัตจริยา อรรถกถามหิสราช
จริยา  อรรถกถาชยทิสจริยา อรรถกถาภิงสจริยา อรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริยา อรรถกถา                  

                                                           
16มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก

องัคุตตรนกิาย เอก-ทุก-ตกินบิาตร. 
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กปิลราชจริยา อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา อรรถกถากณัหทีปยนจริยา อรรถกถามหาสุตโสม
จริยา และอรรถกถามหาโลมหงัสจริยา   

ตวัอยา่ง อรรถกถาภูริทตัตจริยา 
  
  พึงทราบวนิิจฉยัในภูริทตัตจริยาท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี. ค  าวา่ ช่ือภูริทัตตะ (ภูริทตฺโต) ไดแ้ก่ 
ผูมี้ปัญญาเสมอดว้ยแผน่ดิน จึงช่ือวา่ ภูริทตัตะ. ช่ือท่ีมารดาบิดาของพระโพธิสัตวต์ั้งให้ในคร้ัง
นั้นวา่ ทตัตะ.ก็พระโพธิสตัวน์ั้นวนิิจฉยัปัญญาอนัเกิดข้ึนในนาคพิภพ ในพิภพของทา้ววรูิปักษ์
มหาราช และในดาวดึงส์พิภพดว้ยดี. เม่ือทา้ววิรูปักษ์มหาราชไปเมืองไตรทศกบับริษทันาค
แลว้นั่งลอ้มท้าวสักกะ ปัญหาตั้งข้ึนในระหว่างทวยเทพ ใครๆ ก็ไม่สามารถแก้ปัญหานั้ น
ได.้ พระมหาสตัวน์ัง่อยูบ่นบลัลงักอ์นัประเสริฐ ซ่ึงทา้วสกักะอนุญาต จึงแกปั้ญหานั้นได.้.. 
        ไดย้นิวา่ ในอดีตกาล ในกปัน้ีแหละ โอรสของพระเจา้กรุงพาราณสีถูกพระบิดาขบัไล่
ออกจากแว่นแควน้ไปอยู่ในป่า ไดอ้ยู่กินกบันางนาคมาณวิกาตนหน่ึง. เม่ืออยู่ร่วมกนัก็เกิด
ทารกสองคนเป็นชาย 1 หญิง 1. บุตรช่ือสาครพรหมทตั. ธิดาช่ือสมุททชา. ต่อมาเม่ือพระบิดา
สวรรคต พระโอรสจึงเสด็จไปกรุงพาราณสี แลว้ครองราชสมบติั...17 

 
2. ข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “ในอดีตกาล,ในกาลนั้น, ในคร้ังนั้น” โดยละค าวา่ “ไดย้ินวา่” ไว ้และ

ข้ึนตน้ดว้ยค าว่า “ในอดีตกาล,ในกาลนั้น, ในคร้ังนั้น” เพื่อบอกให้รู้วา่ก าลงัจะเล่าเร่ืองราวในอดีต                          
พบจ านวน 13 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาสังขพรามหณจริยา อรรถกถากุรุธรรมจริยา อรรถกถาจูฬโพธิ
จริยา อรรถกถารุรุมิคราชจริยา อรรถกถามาตงัคจริยา อรรถกถาธมัมเทวปุตตจริยา อรรถกถา     อโย
ฆรจริยา อรรถกถาโสมนสัสจริยา อรรถกถามูคผกัขจริยา อรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา อรรถกถา                    
มจัฉราชจริยา อรรถกถาสุวณัณสามจริยา และอรรถกถาเอกราชจริยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตวัอยา่ง อรรถกถารุรุมิคราชจริยา 
 

  พึงทราบวินิจฉัยในรุรุมิคจริยาท่ี 6 ดงัต่อไปน้ี. ค  าว่า มีขนสีเหลืองคล้ายทองคําที่
หลอมดแีล้ว (สุตตฺตกนกสนฺนิโภ) ความวา่ พญาเน้ือช่ือรุรุน้ี ปราศจากสีด าหมดจดทั้งตวั ฉันใด 
ทองค าท่ีใส่เขา้ไปในไฟแลว้ร้อนไดท่ี้ก็เปล่งปลัง่ ฉนันั้น. ค  าวา่ เป็นพญาเนือ้ช่ือรุรุ (มคิราชารุรุ 
นาม) ความวา่ โดยความส าเร็จแห่งชาติ คือ โดยช่ือเป็นผูช่ื้อวา่รุรุ โดยชาติเป็นพญาเน้ือ อธิบาย
วา่ เป็นผูช่ื้อวา่รุรุ และเป็นพญาแห่งหมู่เน้ือ... 

                                                           
17มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  188. 
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        ในกาลนั้น พระโพธิสัตวบ์งัเกิดในก าเนิดเน้ือช่ือว่ารุรุ ผิว (ขน) ในร่างกายของเน้ือ
นั้น มีสีเหมือนแผ่นทองค าท่ีหลอมแลว้ขดัเป็นอยา่งดี เทา้ทั้ง 4 ดุจฉาบดว้ยคร่ัง หางดุจหาง
จามรี เขามีสีเหมือนพวงเงิน...18 
 

3. เล่าเร่ืองในอดีตโดยไม่มีค  าเกร่ินน า จ  านวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถามหาโควินทจริยา 
อรรถกถาเวสสันตรจริยา อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา อรรถกถาจมัเปยยจริยา อรรถกถาสังขปาลจริยา 
และอรรถกถายธุญัชยจริยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตวัอยา่ง อรรถกถาสังขปาลจริยา 

  
  พึงทราบวินิจฉัยในสังขปาลจริยาท่ี 10 ดงัต่อไปน้ี. ความสังเขปในค าวา่ สังขปาละ 
เป็นตน้มีดงัน้ี. ช่ือวา่มีฤทธ์ิมาก (มหิทฺธิโก) เพราะประกอบดว้ยฤทธ์ิของนาคใหญ่เช่นกบัโภค
สมบติัเทพ. ช่ือวา่มีเขีย้วเป็นอาวุธ (ทาฐาวุโธ) เพราะมีเข้ียวเป็นอาวุธ 4 เข้ียว คือ ขา้งล่าง 2 
ขา้งบน 2. ช่ือวา่มีพษิแรงกล้า (โฆรวโิส) เพราะมีพิษมีเดชสูง. 
        จริงอยู ่พระมหาสัตวเ์ป็นผูข้วนขวายในบุญมีทานและศีลเป็นตน้ท่องเท่ียวไปมาใน
คติของเทวดาและมนุษยท์ั้ งหลาย ดว้ยการแสวงหาพระโพธิญาณ บางคร้ัง เกิดในนาคพิภพ
อนัมีสมบติัเช่นกบัสมบัติของเทพ เป็นนาคราชช่ือว่าสังขปาละ มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก. 
นาคราชนั้น เม่ือกาลผา่นไป รังเกียจสมบติันั้น ปรารถนาก าเนิดเป็นมนุษย.์..19 

 
 การเล่าเ ร่ืองเลียนแบบพระสูตรท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเ ร่ืองอาจมี                         
การเร่ิมตน้ท่ีแตกต่างกนับา้ง คือบางเร่ืองก็อาจปรากฏค าวา่ “ไดย้ินวา่” แต่บางเร่ืองก็ไม่ปรากฏค าวา่                          
“ไดย้ินวา่” เหลือเพียงแต่ค าว่า “ในอดีตกาล, ในกาลนั้น, ในคร้ังนั้น” และบางเร่ืองก็ไม่ปรากฏค า
ใดๆ และเล่าเร่ืองราวในอดีตเลย แต่ก็อนุมานไดว้า่คนท่ีเล่าเร่ืองในอดีตของพระพุทธเจา้ทั้ง 35 เร่ือง 
ก็คือพระอานนท ์พระองคไ์ดฟั้งเร่ืองการบ าเพญ็บารมีมาจากพระพุทธเจา้แลว้น ามาถ่ายทอด ทั้งน้ีก็
เพื่อใหเ้ร่ืองท่ีเล่ามีความน่าเช่ือถือและสมจริง ผูเ้รียบเรียงจึงท าให้เขา้ใจวา่พระอานนท์เกร่ินน าเร่ือง 
และเม่ือเล่าเร่ืองราวในอดีตจะเปล่ียนตวัผูเ้ล่าเร่ือง 
 
 3. ผู้ เล่าเร่ืองท่ีเป็นตัวละครหลักแบบเปิดเผยตัว คือผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเล่าเร่ืองตามทรรศนะของ
ตนเอง และเม่ือพูดถึงตนจะใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 ในท่ีน้ีก็คือพระพุทธเจา้ หลงัจากผูเ้รียบเรียงให้
พระอานนท์เกร่ินน าเร่ืองราวจนน าเขา้สู่เหตุการณ์ในอดีตก็จะเปล่ียนตวัผูเ้ล่าเร่ืองเป็นพระพุทธเจา้ 

                                                           
18เร่ืองเดียวกนั, 230-231. 
19เร่ืองเดียวกนั, 276-277. 
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คือให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูเ้ล่าเร่ืองราวการบ าเพ็ญบารมีในอดีตของพระองค์เองโดยจะใช ้                    
สรรพนามเรียกแทนพระองคว์า่ “เรา” ดงัน้ี               
 

  ไดย้นิวา่ ในอดีตกาล คร้ังเม่ือพระเจา้สีวคิรองราชสมบติัอยูใ่นอริฏฐปุรนคร แควน้สี
พี. พระมหาสตัวท์รงอุบติัเป็นพระโอรสของพระเจา้สีวิราชนั้น.พระนามของพระมหาสัตวน์ั้น
วา่สิวิกุมาร. คร้ันพระมหาสัตวเ์จริญวยัไดเ้สด็จไปยงัเมืองตกักสิลา ทรงเล่าเรียนศิลปะ ส าเร็จ
แลว้เสด็จกลบั ทรงแสดงศิลปะแก่พระบิดา ไดรั้บต าแหน่งอุปราช. ต่อมาพระบิดาสวรรคต ได้
เป็นพระราชา ทรงละอคติ ทรงตั้งอยูใ่นราชธรรม ครองราชสมบติั ทรงใหส้ร้างโรงทาน 6 แห่ง 
คือ ท่ีประตูพระนคร 4 แห่ง ท่ามกลางพระนคร1 แห่ง ท่ีประตูพระราชนิเวศน์ 1 แห่ง ทรง
บริจาคมหาทานวนัละ 600,000 ทุกวนั. ในวนั 8 ค  ่า 14 ค  ่า และ 15 ค  ่า ไดเ้สด็จไปยงัโรงทาน
ดว้ยพระองคเ์อง ทรงตรวจตราโรงทาน.  
               บางคราวในวนั 15 ค  ่า ตอนเชา้ตรู่ พระองค์ประทบันั่งบนราชบัลลงัก์ ภายใตพ้ระ
เศวตฉัตรท่ียกข้ึน ทรงด าริวา่ “ทานภายนอกของเราไม่ยงัจิตให้ยินดีเหมือนทานภายใน. ไฉน
หนอในเวลาท่ีเราไปโรงทาน จะมีผูข้อไรๆ ไม่ขอวตัถุภายนอก พึงขอวตัถุภายในอยา่งเดียว. ก็
หากวา่ใครๆ พึงขอเน้ือหรือเลือดในร่างกายของเรา ศีรษะ เน้ือหัวใจ นยัน์ตา ร่างกายคร่ึงหน่ึง
หรืออตัภาพทั้งส้ินเอาไปเป็นทาส เราก็ยงัความประสงคข์องผูน้ั้นให้บริบูรณ์ในทนัที สามารถ
จะใหไ้ด”้.  แต่ในบาลีกล่าวไวเ้พียงนยัน์ตาเท่านั้น.ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่  

  ในกาลเมื่อ ...เรานั่งอยู่บนปราสาทอันประเสริฐ ได้ดําริอย่างนี้ว่า 
ทานทีม่นุษย์พงึให้อย่างใดอย่างหนึ่งทีเ่ราไม่ได้ให้แล้วไม่ม ีแม้ผู้ใดพึงขอจักษุ
ของเรา เรากจ็ะพงึให้ไม่หวัน่ใจเลย.20 

   
 จากขอ้ความขา้งตน้ หลงัจากท่ีมีการเกร่ินน าเร่ืองวา่พระเจา้สิวิราชเป็นผูช้อบท าทานแลว้ ผู ้
เรียบเรียงให้พระพุทธเจา้เป็นผูเ้ล่าเหตุการณ์ในอดีตของพระองคเ์องวา่ในพระชาติหน่ึงพระองคถื์อ
ก าเนิดเป็นพระเจา้สิวิราช พระองคป์รารถนาท าทานภายใน หากใครมาขอดวงตาของพระองคก์็จะ
ให้ดว้ยความยินดี จะเห็นวา่ในส่วนท่ีพระพุทธเจา้ทรงเล่าเร่ืองน้ีจะใชส้รรพนามเรียกแทนพระองค์
วา่ “เรา” เป็นการเล่าแบบเปิดเผยตวัตนให้ผูอ่้านทราบวา่พระพุทธเจา้คือ พระเจา้สิวิราชในพระชาติ
อดีต  
 การใหพ้ระพุทธเจา้เป็นผูเ้ล่าเหตุการณ์ในอดีตของพระองคน์ั้นมีความเหมะสมเป็นอยา่งยิ่ง
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระสัพพญัญู สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต สามารถเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครในเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
                                                           

20เร่ืองเดียวกนั, 98-99. 

http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%C3%D2%AA%B8%C3%C3%C1
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ผู้เล่าที ่1 ผู้เล่าเร่ืองทีไ่ม่ใช่ตัวละครในเร่ืองแบบผู้รู้ 

เล่าเร่ืองส่วนเกร่ินน า (ปัจจุบนัวตัถุ) และส่วนตน้ของอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ือง  

 

ผู้เล่าที ่2 ผู้เล่าเร่ืองทีเ่ป็นตัวละครในเร่ืองแบบ 
เป็นพยาน (พระอานนท์) 

เล่าเร่ืองส่วนเร่ิมตน้ของเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 
(เหตุการณ์ความเป็นมาของตวัละคร) 

ผู้เล่าที ่3 ผู้เล่าเร่ืองทีเ่ป็นตัวละครหลกัแบบ
เปิดเผยตัว (พระพุทธเจ้า) 

เล่าเร่ืองส่วนเร่ืองราวในอดีต (อดีตวตัถุ) 

  สรุปว่า ในอรรถกถาจริยาปิฎกมีผูเ้ล่าเร่ือง 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละคร 
ในเร่ืองแบบผูรู้้ ท าหน้าท่ีเล่าเร่ืองในส่วนเกร่ินน า (ปัจจุบนัวตัถุ) และส่วนตน้ของอรรถกถาจริยา
ปิฎกแต่ละเร่ือง 2) ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองแบบพยาน คือผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไดย้ินได้ฟังเร่ืองใด           
เร่ืองหน่ึงแลว้น าเร่ืองนั้นมาถ่ายทอดต่อ มกัเร่ิมตน้การเล่าเร่ืองดว้ยค าวา่ “ไดย้ินวา่”  ในท่ีน้ีคือพระ
อานนทโ์ดยจะท าหนา้ท่ีเล่าเร่ืองในส่วนเร่ิมตน้ของเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ือง โดย
จะกล่าวถึงความเป็นมาของตวัละครหลกัในเร่ือง (เหตุการณ์ความเป็นมาของตวัละคร) และ3) ผู ้           
เล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครหลักแบบเปิดเผยตวัคือพระพุทธเจา้ท าหน้าท่ีเล่าเร่ืองราวในอดีตโดยใช ้  
สรรพนามบุรุษท่ี 1 วา่ “เรา”  สามารถสรุปโครงสร้างของผูเ้ล่าเร่ืองไดด้งัน้ี  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 2 แผนภูมิแสดงผูเ้ล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 
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การเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก  
เจราด์ เจอเน็ตต์ นักทฤษฎีเร่ืองเล่าได้ศึกษาเก่ียวกบักลวิธีการเล่าเร่ืองในการเล่าเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการจดัล าดบัเวลาท่ีผูเ้ขียนอาจใช้ไว ้3 ประเภท คือ ล าดบั ระยะเวลา และความถ่ี21 การเล่า
เร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัล าดบัเวลาในเร่ือง 
และการเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัเวลาของผูอ่้าน 

 
1.  การเล่าเร่ืองท่ีสัมพันธ์กับล าดับเวลาในเร่ือง เป็นกลวิธีในการเล่าเร่ืองโดยใช้ล าดบั

เหตุการณ์ตามเวลาปฏิทิน บนัเทิงคดีบางเร่ืองอาจมีล าดับเหตุการณ์ของเร่ืองและโครงเร่ืองไม่
เหมือนกนั การล าดบัเหตุการณ์ในอรรถกถาจริยาปิฎกตามเวลาในเร่ืองนั้นมีช่วงเวลาทั้งในปัจจุบนั
และอดีต ช่วงเวลาในปัจจุบัน คือการกล่าวถึงเหตุการณ์ในชาติปัจจุบันของบุคคลในท่ีน้ีก็คือ
เหตุการณ์ปัจจุบนัสมยัของพระพุทธเจา้ ส่วนช่วงเวลาในอดีต คือการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตของ
พระพุทธเจา้ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยูใ่นอดีตวตัถุ การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัล าดบัเวลาท่ีปรากฏในอรรถกถา
จริยาปิฎกนั้นมีลกัษณะเป็นการเล่าเร่ืองสลบัไปมาระหว่างปัจจุบนักบัอดีต โดยจะเร่ิมตน้เร่ืองดว้ย
การเล่าเหตุการณ์ในปัจจุบนัสมยัของพระพุทธเจา้ จากนั้นก็เล่ายอ้นไปเหตุการณ์ในพระอดีตชาติ
ของพระโพธิสัตวเ์ม่ือเล่าจบแลว้ก็จะกลบัมายงัเหตุการณ์ปัจจุบนัอีกคร้ังหน่ึงในตอนทา้ยเร่ือง เพื่อ
บอกให้ทราบว่าบุคคลท่ีเล่าในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในอดีตนั้นคือผูใ้ดในปัจจุบนั (สโมธาน) และเม่ือเล่า
เร่ืองหน่ึงจบก็จะเร่ิมเล่าเร่ืองราวในอดีตอีกเร่ืองต่อไปจนครบ 35 เร่ือง ดงันั้นทั้ง 35 เร่ืองจะใช้
เหตุการณ์ปัจจุบนัร่วมกนั ดงัน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 แผนภูมิการเล่าเร่ืองสลบัระหวา่งปัจจุบนักบัอดีตในอรรถกถาจริยาปิฎก 

                                                           
21อิราวดี ไตลงัคะ, ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเร่ือง, 9. 

 

 

 

 

                                                    

                                                         

เร่ืองที่ 1 

อดีต (อดีตวตัถุ) 

ปัจจุบนั (สโมธาน) 

ปัจจุบนั   

เร่ืองที่ 2 

อดีต (อดีตวตัถุ) 

ปัจจุบนั (สโมธาน)   +...+ 

เร่ืองที่ 35 

อดีต (อดีตวตัถุ) 

ปัจจุบนั  (สโมธาน) 
  +...+ 
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ปัจจุบนั 

    อดีต 

  ปัจจุบนั 

  อดีต 

  ปัจจุบนั 

ตวัอยา่ง การเล่าเร่ืองสลบัระหวา่งปัจจุบนักบัอดีตในอรรถกถาจริยาปิฎก 
 
  คร้ังนั้น พระผูมี้พระภาคเจา้คร้ันทรงยงัอุตสาหะในการฟังบุพ
จริยาของพระองค์ ให้เกิดแก่ท่านพระสารีบุตรเถระ และแก่บริษทักบัทั้ง
เทวดาและมนุษยแ์ลว้ บดัน้ี เม่ือจะทรงกระท าบุพจริยานั้นซ่ึงรอยต่อแห่ง
ภพปิดไวใ้ห้ประจกัษ ์ดุจมะขามป้อมบนฝ่ามือฉะนั้น จึงตรัสพระด ารัสมี

อาทิวา่…22 
เร่ืองท่ี 1 อรรถกถาอกิตติจริยา 

ได้ยินว่า ในอดีตกาล ภทัรกัปน้ีแล คร้ันเม่ือพระเจ้าพรหมทัต
เสวยราชสมบติัอยูใ่นกรุงพาราณสี พระโพธิสัตวอ์ุบติัในตระกูลพราหมณ์
มหาศาลมีสมบติั 80 โกฏิ ญาติทั้งหลายตั้งช่ือว่า    อกิตติ.  เม่ืออกิตตินั้น
เดินไดน้อ้งสาวก็เกิด ญาติทั้งหลายตั้งช่ือวา่ ยสวดี... 

 
ทา้วสักกะในกาลนั้น เป็นพระอนุรุทธะในบดัน้ี. อกิตติบณัฑิต

ในกาลนั้น เป็นพระโลกนาถในบดัน้ี.23 
 
เร่ืองท่ี 2 อรรถกถาสงัขพราหมณจริยา 

 
ในอดีต กรุงพาราณสีน้ีช่ือว่าโมฬีนคร. เม่ือพระเจ้าพรหมทัต                    

เสวยราชสมบติัอญู่ ณ โมฬีนคร พระโพธิสัตวเ์ป็นพราหมณ์ช่ือว่าสังขะ 
เป็นผูม้ ัง่คัง่มีทรัพยม์าก ใหต้ั้งโรงทาน 6 แห่ง  

 
เทพธิดาในกาลนั้น ไดเ้ป็นพระอุบลวรรณาเถรีในบดัน้ี. บุรุษรับ

ใชใ้นกาลนั้น ไดเ้ป็นพระอานนทเถระในบดัน้ี สงัขพราหมณ์ในกาลนั้นได้
เป็นพระโลกนาถในบดัน้ี.24 

                                  ... 
เร่ืองท่ี 35 อรรถกถามหาโลมสงัหจริยา 

 

                                                           
22มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 29. 
23เร่ืองเดียวกนั, 29-30. 
24เร่ืองเดียวกนั, 50. 
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จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกนั้นจะมีการเล่าเร่ืองสลบั
ไปมาระหวา่งปัจจุบนักบัอดีต โดยผูเ้ล่าไดเ้ล่าเร่ืองราวในอดีตของพระพุทธเจา้ท่ีตนไดย้ินมาทั้ง 35 
เร่ือง โดยทั้ง 35 เร่ืองจะใชเ้หตุการณ์ปัจจุบนัร่วมกนัคือเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้ทรงนัง่อยูท่่ามกลาง
เหล่าพระสาวก เทวดา และมนุษยท์ั้งหลายท่ีได้เดินทางมาเขา้เฝ้าพระพุทธองค์ หลงัจากนั้นพระ    
สารีบุตรก็ได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าเล่าเร่ืองราวการบ าเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระองค์ให้ผู ้         
เขา้เฝ้าไดฟั้ง พระองค์จึงเล่าเร่ืองราวในอดีตจ านวน 35 เร่ืองต่อเน่ืองกนัไป โดยจะเร่ิมตน้ท่ีเร่ือง
อรรถกถาอกิตติจริยาและเม่ือเล่าจบก็บอกใหท้ราบวา่คนท่ีเล่าในเร่ืองคือผูใ้ดในปัจจุบนั จากนั้นก็จะ
เล่าเร่ืองในอดีตเร่ืองท่ี 2 คืออรรถกถาสังขพราหมณจริยาต่อไป และเม่ือเล่าจบก็จะทรงบอกให้
ทราบวา่คนท่ีเล่าในเร่ืองนั้นคือผูใ้ดในปัจจุบนั ซ่ึงผูเ้ล่าเร่ืองจะเล่าเร่ืองราวในอดีตท่ีไดย้ินมาเช่นน้ี
จนครบทั้ง 35 เร่ือง  

 
2. การเล่าเร่ืองท่ีสัมพันธ์กับเวลาของผู้ อ่าน  เป็นกลวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ความสัมพนัธ์

ระหวา่งเวลาท่ีผูอ่้านใชอ่้านบนัเทิงคดีกบัเวลาท่ีเล่าในเร่ืองมี 5 ประเภท คือ 
1. การเล่ายอ่ (summary) คือการท่ีผูเ้ขียนอาจยอ่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละคร เช่น อาจเล่า

เร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครในระยะเวลานบัสิบปีภายในยอ่หนา้เดียวเพื่อใหเ้ร่ืองเดินไปเร็วข้ึน คือเวลา
ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองอาจใชเ้วลาหลายสิบปี แต่ผูอ่้านใชเ้วลาอ่านเพียงไม่ก่ีนาที 

2. การเล่าขา้ม (ellipsis) คือผูเ้ขียนตดัเหตุการณ์บางตอนแลว้ไปเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิด
หลงัจากนั้นแทน อาจเพราะเป็นเหตุการณ์ไม่ส าคญั หรือเป็นการขา้มเพื่อสร้างปมเร่ืองและคล่ีคลาย
ต่อไป ซ่ึงเปรียบเทียบกบัภาพยนตร์คือการตดัภาพ (cut) 
  3. การเล่าละเอียดแบบดูละคร (scene) คือการใช้การน าเสนอแบบละครมาผสมกบั
เร่ืองเล่า เป็นการบรรยายอยา่งละเอียด เวลาท่ีใชอ่้านกบัเวลาท่ีเล่าในเร่ืองใกลเ้คียงกนั 
  4. การยืดเวลา (stretch) เกิดข้ึนเม่ือเวลาท่ีเล่าช้ากว่าเวลาในเร่ือง ในภาพยนตร์คือ                  
การถ่ายภาพช้า (slow motion) ส าหรับบนัเทิงคดีอาจเป็นการถ่ายทอดความคิดของตวัละคร ทั้งน้ี
เพราะการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือย่อมช้ากว่าความคิดจริงๆ หรืออาจเป็น                
การบรรยายรายละเอียดของวตัถุหรือลกัษณะตวัละคร ซ่ึงอาจใช้พื้นท่ีในการบรรยายมาก ทั้งท่ีใน
ความเป็นจริงสามารถมองเห็นไดท้นัที 
   5. การหยุด (pause) เกิดข้ึนเม่ือเหตุการณ์หน่ึงด าเนินอยูแ่ต่ผูเ้ล่าเร่ืองไม่เล่าเหตุการณ์
นั้นต่อ กลบัไปเล่าประเด็นอ่ืนแลว้อาจยอ้นกลบัไปเล่าเร่ืองต่อได ้
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 ในอรรถกถาจริยาปิฎกจะใช้กลวิธีการเล่าเร่ืองโดยใช้ความสัมพนัธ์ระหว่างเวลากบัผูอ่้าน               
2 ประเภท ไดแ้ก่ การเล่ายอ่  และการหยดุ ดงัน้ี 
 1. การเล่าย่อ อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นเร่ืองท่ีเล่าเร่ืองราวในอดีตของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังท่ี
ถือก าเนิดเป็นคนบา้ง สัตวบ์า้ง ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตนั้นเป็นช่วงเวลาท่ียาวนาน ผูเ้ล่าจึงไม่
สามารถเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างได้ตามเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง ด้วยเหตุน้ีจึงต้องใช้วิธีการเล่าย่อ ดัง               
อรรถกถาภิงสจริยา 
 
     ไดย้นิวา่ ในกาลนั้นพระโพธิสตัวบ์งัเกิดเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาล มีสมบติั 80 โกฏิ 

ในกรุงพาราณสี. ญาติทั้งหลายตั้งช่ือวา่กญัจนกุมาร. คร้ันเม่ือกญัจนกุมารเดินได ้ไดมี้บุตรอ่ืน
เกิดข้ึนอีก ญาติทั้งหลายตั้งช่ือวา่อุปกญัจนกุมาร. ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ชนทั้งหลายพากนัเรียก
พระมหาสตัวว์า่มหากญัจนกุมาร. โดยล าดบัอยา่งน้ี ไดมี้บุตรชาย 7 คน. ส่วนนอ้งเล็กเป็นธิดา
คนเดียว ช่ือว่ากญัจนเทวี พระมหาคร้ันเจริญวยัไดไ้ปเมืองตกักสิลา เล่าเรียนศิลปะทุกอย่าง
ส าเร็จแลว้กลบัมา. 

     ล าดบันั้น มารดาบิดาประสงคจ์ะผกูมหาสตัวใ์หอ้ยูค่รองเรือนจึงกล่าววา่ “พ่อและแม่
จะน าทาริกาจากตระกลูท่ีมีชาติเสมอกบัตนมาให้ลูก.” พระมหาสัตวก์ล่าววา่ “พ่อแม่จ๋า ลูกไม่
ตอ้งการอยูค่รองเรือน เพราะโลกสนันิวาสทั้งหมดมีภยัเฉพาะหนา้ส าหรับลูกดุจถูกไฟไหม ้ถูก
ขงัดุจเรือนจ า...” 25 

          จากตใันอรรถกถาจริยาปิฎกจะใชก้ลวธีิการเล่าเร่ืองโดยใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งเวลากบัผูอ่้านอยูล่กัษณะเดียว คือการเล่ายอ่  เน่ืองจากอรรถกถาจริยาปิฎกเป็นเร่ืองท่ีเล่าเร่ืองราวในอดีตของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังท่ีถือก าเนิดเป็นคนบา้ง สัตวบ์า้ง ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิ 
  จากตวัอย่างขา้งต้นจะเห็นได้ว่ามีการเล่าระยะเวลาชีวิตของพระโพธิสัตวใ์นช่วงวยัเด็ก
จนกระทัง่เป็นหนุ่มอยา่งยอ่ๆ คือบอกใหท้ราบวา่พระองคเ์กิดในตระกูลพราหมณ์มีพี่นอ้ง 8 คน เม่ือ
โตเป็นหนุ่มไดเ้ดินทางไปเรียนหนงัสือท่ีเมืองตกักสิลา เม่ือเรียนจบก็ไดก้ลบัมายงับา้น จากนั้นจึง
เล่าเหตุการณ์ท่ีพอ่แม่ขอใหพ้ระโพธิสัตวแ์ต่งงานแต่พระองคป์ฏิเสธเพราะปรารถนาจะออกบวช 
    หรือในเร่ืองอรรถกถาสังขปาลจริยามีการเล่ายอ่ดงัน้ี 

 
     จริงอยู ่พระมหาสัตวเ์ป็นผูข้วนขวายในบุญมีทานและศีลเป็นตน้ ท่องเท่ียวไปมาใน

คติเทวดาและมนุษยท์ั้ งหลาย ดว้ยการแสวงหาพระโพธิญาณ บางคร้ังเกิดในนาคพิภพอนัมี
สมบติัเช่นกบัสมบติัของเทพ เป็นนาคราชช่ือสังขปาละ มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก. นาคราช
นั้นเมื่อกาลผ่านไปรังเกียจสมบติั ปรารถนาก าเนิดมนุษย ์จึงอยูจ่  าอุโบสถ. เม่ือนาคราชนั้นอยู่
ในพิภพ การอยูรั่กษาอุโบสถไม่สมบูรณ์ ศีลจกัเศร้าหมอง ดว้ยเหตุนั้น นาคราชจึงออกจากนาค
พิภพพนัจอมปลวกแห่งหน่ึงในระหวา่งทางใหญ่ และทางเดินเทา้เดินไดค้นเดียว ไม่ไกลจาก

                                                           
25เร่ืองเดียวกนั, 317-318. 
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แม่น ้ ากณัหวรรณาแลว้อธิษฐานอุโบสถ สมาทานในวนั 14-15 ค ่า เป็นปกติ อธิษฐานว่า “ผู ้

ตอ้งการหนงัเป็นตน้ของเราจงมาเอาไป”... 
    อยูม่าวนัหน่ึง เม่ือสงัขปาลนาคราชสมาทานศีลอยา่งนั้นแลว้นอน บุตรของพราน 16 

คน คิดกนัวา่จะหาเน้ือ จึงถือเอาอาวธุเท่ียวไปในป่า คร้ันไม่ไดอ้ะไรๆ ก็กลบัออกมา เม่ือเห็น
นาคราชนั้นนอนอยูบ่นจอมปลวกคิดวา่ “วนัน้ีเราไม่ไดเ้ลยแมแ้ต่ลูกเห้ีย เราจะฆ่านาคราชน้ี
กิน”...26 

 
  จากตวัอย่าง มีการเล่าถึงท่ีมาและเหตุการณ์ของการปฏิบติัธรรมและรักษาศีลของพระ
โพธิสัตวไ์วโ้ดยย่อ คือบอกให้ทราบว่าพระองคเ์กิดมาเป็นพญานาค มีทรัพยม์าก แต่รู้สึกเบ่ือจึงไป
รักษาศีลเพราะอยากเกิดเป็นมนุษย ์เหตุการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีท่ีจริงใช้ระยะเวลานานเห็นไดจ้ากค าว่า 
“เม่ือกาลผ่านไปรังเกียจสมบติั...” แต่ผูเ้ล่าเร่ืองไดย้่อเร่ืองในส่วนน้ีไวอ้ย่างกระชบั จากนั้นจึงเล่า
เหตุการณ์ท่ีบุตรของพรานมาพบพระโพธิสัตวแ์ละตั้งใจฆ่าพระองคต่์อไป 
  2. การหยุด ระหวา่งท่ีผูเ้ล่าเล่าเร่ืองราวในอดีตของพระพุทธเจา้ในพระชาติต่างๆ ท่ีพระองค ์                  
ถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตว ์ก็จะมีการหยุดเล่าเร่ืองเป็นระยะๆ เพื่อให้อรรถกถาจารยอ์ธิบายขยาย
ความคาถา ค าศพัท์และวลีต่างๆ ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่า และเม่ืออรรถกถาจารยอ์ธิบายขยายความ                  
เสร็จแล้วผูเ้ล่าก็จะเล่าเร่ืองนั้นๆ ต่อไป ซ่ึงการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกจะมีลกัษณะเช่นน้ี                
ทุกเร่ือง ดงัอรรถกถายธุญัชยจริยา 
 

  บัดน้ี พระผู ้มีพระภาคเจ้าเม่ือทรงแสดงว่า เราละสิริราชสมบัติเช่นกับสมบัติ
จกัรพรรดิ พระประยูรญาติอนัเป็นท่ีรัก ไม่ห่วงใย สละปริวารชน คนสนิทและยศอนัใหญ่ท่ี
ชาวโลกเขาเพง่เลง็กนัได ้ตรัสพระคาถาสองคาถาวา่ 

  เราสละราชสมบัติในแผ่นดิน หมู่ญาติ บริวารชนและยศศักดิ์
ทั้งส้ินมิได้คิดถึงเลย เพราะเหตุแห่งโพธิญาณเราจะเกลียดพระมารดา
พระบิดาก็หามิได้ เราจะเกลียดยศ  ศักดิ์อันยิ่งใหญ่ก็หามิได้ แต่พระ
สัพพญัญุตญาณเป็นทีรั่ก ของเรา เพราะฉะนั้น เราจงึสละราชสมบัต ิ 

                   ในบรรดาค าเหล่านั้นค าวา่ ทั้งส้ิน(เกวล)ํ ไดแ้ก่ ส้ินเชิง. อธิบายวา่ เราสละต าหนกันาง
สนมจนหมดส้ิน และแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นท่ีสุด ด้วยประสงค์จะบวช ไม่คิดถึงอะไรๆ 
เพราะเหตุแห่งโพธิญาณอยา่งเดียววา่ เราสามารถบรรลุสมัมาสมัโพธิญาณไดด้ว้ยอาการอยา่งน้ี
คือวา่ เราไม่เกิดความเก่ียวเกาะในส่ิงนั้นแม่แต่นอ้ย...  

               เม่ือพระมหาสัตวท์รงสละทุกส่ิงทุกอย่าง เสด็จออกบวช. ยุธิฏฐิลกุมารพระกนิษฐา
ของพระโพธิสัตวน์ั้นถวายบงัคมพระชนก ทรงขออนุญาตบวชติดตามพระโพธิสัตว.์ ทั้งสอง

                                                           
26เร่ืองเดียวกนั, 277-278. 
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กษตัริยก็์ออกจากพระนคร รับสัง่ใหม้หาชนกลบั เสด็จเขา้ป่าหิมวนัตะ สร้างอาศรมบทในท่ีน่า
พอใจ ทรงบวชเป็นฤๅษี ยงัฌานและอภิญญาให้เกิด ทรงเล้ียงชีวิตดว้ยรากไมแ้ละผลไมใ้นป่า
เป็นตน้จนตลอดพระชนม ์แลว้ก็เสด็จไปสู่พรหม…27 

 
 จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นได้ว่าผูเ้ล่าเร่ืองจะเล่าเหตุการณ์ในอดีตของพระพุทธเจา้ท่ีถือ
ก าเนิดเป็นพระเจา้ยุธัญชยัมาเร่ือยๆ และก็หยุดเล่าเพื่อให้อรรถกถาจารยอ์ธิบายขอ้ความในคาถาท่ี
เล่าไป ดงัปรากฏในขอ้ความท่ีขีดเส้นใตค้วามว่า “ในบรรดาค าเหล่านั้นค าวา่ ทั้งส้ิน(เกวลํ) ไดแ้ก่ 
ส้ินเชิง. อธิบายวา่ เราสละต าหนกันางสนมจนหมดส้ิน...” เม่ืออรรถกถาจารยอ์ธิบายความนั้นจบลง
ก็จะเล่าเร่ืองท่ีหยุดไวต่้อไปความว่า “เม่ือพระมหาสัตวท์รงสละทุกส่ิงทุกอย่าง เสด็จออกบวช. 
ยธิุฏฐิลกุมารพระกนิษฐาของพระโพธิสัตวน์ั้นถวายบงัคมพระชนก ทรงขออนุญาตบวชติดตามพระ
โพธิสัตว.์..” 
    
 จากการศึกษากลวิธีการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกจะเห็นได้ว่าอรรถกถาจารยมี์วิธี                                   
เรียบเรียงเร่ืองเล่าอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากอรรถกถาจริยาปิฎกเป็นเร่ืองเล่าท่ีมีทั้งเหตุการณ์ปัจจุบนั
และอดีตจึงใช้ผูเ้ล่าเร่ือง 3 ประเภทท าหนา้ท่ีเล่าเร่ือง ไดแ้ก่  1) ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ือง
แบบผูรู้้ เป็นผูเ้ล่าท่ีอยู่นอกเร่ือง จะเล่าในส่วนเกร่ินน า (ปัจจุบนัวตัถุ) และส่วนตน้ของอรรถกถา
จริยาปิฎกแต่ละเร่ืองก่อนจะส่งผ่านการเล่าเร่ืองไปสู่เน้ือเร่ืองในอดีตต่อไป 2) ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวั
ละครในเร่ืองแบบพยาน ในท่ีน้ีคือพระอานนท์ มกัเร่ิมตน้การเล่าเร่ืองดว้ยค าว่า “ไดย้ินว่า”  ผูเ้ล่า
เร่ืองประเภทน้ีจะท าหนา้ท่ีเล่าเร่ืองในส่วนเร่ิมตน้เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ือง โดยจะ
กล่าวถึงประวติัความเป็นมาของพระโพธิสัตวว์่าถือก าเนิดเป็นผูใ้ด การท่ีให้พระอานนท์ท าหน้าท่ี
เป็นผูเ้ล่าเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าน้ีท าให้เร่ืองมีความสมจริง สมเหตุสมผลและ
น่าเช่ือถือยิ่งข้ึนว่าเร่ืองท่ีเล่านั้ นไม่ใช่เร่ืองท่ีแต่งข้ึนแต่เป็นเร่ืองท่ีพระอานนท์ได้ยินเร่ืองท่ี
พระพุทธเจา้ทรงเล่าแล้วน ามาถ่ายทอดยงัผูอ่ื้นต่อไป และ 3) ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครหลกัแบบ
เปิดเผยตวั คือพระพุทธเจา้ท าหนา้ท่ีเล่าเร่ืองราวในอดีตโดยใชส้รรพนามบุรุษท่ี 1 วา่ “เรา” 
 ส่วนวิธีการเล่าเร่ืองท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกแบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 1) การเล่า
เร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัล าดบัเวลาในเร่ือง พบว่าอรรถกถาจริยาปิฎกมีการเล่าเร่ืองสลบัไปมาระหว่าง
ปัจจุบนักบัอดีต โดยทั้ง 35 เร่ืองจะใชเ้หตุการณ์ปัจจุบนัร่วมกนัคือเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้ทรงนัง่
อยู่ท่ามกลางเหล่าสาวกและเล่าเร่ืองยอ้นกลบัไปในอดีตทีละเร่ืองๆ จนครบทั้ง 35 เร่ือง ส่วน 2)                 
การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัเวลาของผูอ่้าน พบ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การเล่ายอ่ เป็นการเล่าเหตุการณ์ใน

                                                           
27เร่ืองเดียวกนั, 290. 
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อดีตชาติของพระพุทธเจา้โดยย่อเน้ือเร่ืองให้สั้ นลงเน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีระยะเวลาจริงท่ี
ยาวนาน ผูเ้ล่าจึงมิอาจเล่าทุกอยา่งไดต้ามเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง และ 2) การหยุด เป็นการหยุดเล่าเร่ือง
เป็นระยะๆ เพื่อใหอ้รรถกถาจารยอ์ธิบายขยายความคาถา ค าศพัทแ์ละวลีต่างๆ ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่า
นั้นๆ ซ่ึงการหยดุเล่าเร่ืองน่ีถือเป็นลกัษณะเด่นของเร่ืองเล่าประเภทอรรถกถาท่ีจะตอ้งมีการหยุดเล่า
เพื่ออธิบายขยายความเร่ืองท่ีเล่าเสมอ 
 จะเห็นไดว้่า อรรถกถาจารยผ์ูเ้รียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกเลือกใช้ผูเ้ล่าเร่ืองและ
วธีิการเล่าเร่ืองไดอ้ยา่งเหมาะสมและสัมพนัธ์กบัเร่ืองเล่าในอรรถกถาจริยาปิฎกซ่ึงเป็นเร่ืองเล่าท่ีไม่
เรียงตามล าดบัเวลา กล่าวคือมีการเล่าเร่ืองสลบัไปมาระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนั การเลือกใชผู้เ้ล่าเร่ือง
และวิธีการเล่าเร่ืองของผูเ้รียบเรียงช่วยท าให้เร่ืองเล่าในอรรถกถาริยาปิฎกมีระบบการเล่าเร่ืองท่ี
ชดัเจน  และช่วยท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวในอรรถกถาจริยาปิฎกไดแ้จ่มชดัยิง่ข้ึน 
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บทที ่6 

กลวธีิทางวรรณศิลป์เพือ่การเข้าถึงการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาจริยาปิฎก 
 

ภาษาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของวรรณกรรม วรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่แต่งดีนั้น
นอกจากจะมีเน้ือหาและรูปแบบท่ีดีแล้วยงัต้องมีภาษาท่ีดีและมีวรรณศิลป์ด้วย ดังท่ีสุจิตรา                     
จงสถิตยว์ฒันา กล่าวไวว้า่  

 
วรรณคดีจะต้องมีความงดงามทางภาษาเป็นข้อส าคัญยิ่ง นั่นคือ ภาษาท่ีใช้ใน

วรรณคดีนั้นตอ้งเป็นภาษาท่ีสละสลวยงดงาม สามารถสร้างภาพ สร้างอารมณ์สะเทือนใจ 
ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมของผูอ่้านงานนั้นๆ ซ่ึงหมายความวา่ผูเ้ขียนจะตอ้งมีศิลปะในการใช้
ภาษา สามารถใชภ้าษาสร้างใหเ้กิดวรรณศิลป์ หรือความงามของภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้วรรณศิลป์น้ีเป็นเคร่ืองมือส่ือ “สาร” อนัเป็นหัวใจส าคญัของงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แม้
นกัเขียนจะมีความคิดหรือ “สาร”  อนัสุนทรงดงาม มีคุณค่าท่ีจะส่ือในงานเขียนของตน หาก
ไม่สามารถสร้างวรรณศิลป์ในงานได ้สารอนังดงามมีคุณค่านั้นก็ไม่อาจมีพลงัอนัสมบูรณ์ท่ีจะ
สร้างความยิง่ใหญ่อมตะใหแ้ก่งานเขียนนั้นๆ ได้1 

 
  เม่ือพิจารณาอรรถกถาจริยาปิฎกซ่ึง เป็นวรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ผูศึ้กษาพบว่า                       
อรรถกถาจารยไ์ดใ้ชภ้าษามาเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยถ่ายทอดเร่ืองราวการบ าเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตวใ์นพระชาติต่างๆ ไดดี้ มีการใชถ้อ้ยค าอนัประณีต และใชค้วามเปรียบมาบรรยายเร่ืองราว
เป็นความเรียงอนัสละสลวย เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวและเหตุการณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน จึงเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจอย่างยิ่งวา่อรรถกถาจารยไ์ดใ้ชก้ลวิธีทางวรรณศิลป์มาถ่ายทอดเร่ืองราวการบ าเพญ็บารมี
ของพระโพธิสัตวใ์นอรรถกถาจริยาปิฎกอย่างไร และในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ืองนั้นพระ
โพธิสัตวท์รงแสดงการบ าเพญ็บารมีอะไรบา้ง  
 ดงันั้นในบทท่ี 6  น้ีจะแบ่งหวัขอ้การศึกษาเป็น 2 ประเด็น คือกลวิธีทางภาษาท่ีปรากฏใน                          
อรรถกถาจริยาปิฎก และการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นอรรถกถาจริยาปิฎก 
 
 
 
                                                           

  1สุจิตรา จงสถิตยว์ฒันา, เจมิจนัทน์กงัสดาล : ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดไีทย, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ 
: โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549), 1-2. 
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กลวธีิทางภาษาทีป่รากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก 
  
 ในหัวข้อกลวิธีทางภาษาในอรรถกถาจริยาปิฎก ผู ้ศึกษาจะศึกษากลวิธีทางภาษาใน                     
อรรถกถาจริยาปิฎก 2 ประเด็น ได้แก่ การใช้ความเปรียบท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก และ                 
การใชโ้วหารในการด าเนินเร่ือง ดงัน้ี 
 
การใช้ความเปรียบทีป่รากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก 
  ความเปรียบเป็นกลวิธีทางภาษาท่ีส าคญัในวรรณคดี เพราะเป็นวิธีหน่ึงท่ีกวีใช้ถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดของตนไปยงัผูอ่้านผา่นทางภาษา โดยกวีจะน าส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
มาเปรียบเทียบกบัส่ิงอ่ืนท่ีมีลกัษณะบางประการท่ีคลา้ยคลึงกนั เพื่ออธิบายให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราว 
เกิดอารมณ์ความรู้สึกและเกิดจินตภาพตามท่ีกวีตอ้งการจะส่ือ2เช่น ตาใสเหมือนตาตัก๊แตน ตาคน
กบัตาตัก๊แตนยอ่มมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั แต่ในท่ีน้ีกวีจะแสดงให้เห็นวา่ตาของคนกบัตาตัก๊แตนมี
ลกัษณะเหมือนกนัคือตาใสวาว  เป็นตน้  
  ลกัษณะของความเปรียบท่ีช่วยท าให้ผูรั้บสารเกิดภาพในใจหรือภาพพจน์ดงักล่าวน้ี จึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัภาษาภาพพจน์3 แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะไม่ศึกษาความเปรียบตามวิธีการตาม
ภาษาภาพพจน์ท่ีมีการใช้ภาพพจน์ต่างๆ ซ่ึงแบ่งเป็น อุปมา อุปลกัษณ์ หรืออ่ืนๆ แต่จะมุ่งศึกษา
วิธีการใช้ความเปรียบท่ีกวีใช้เล่าเร่ืองราวในอรรถกถาจริยาปิฎกด้วยการน าส่ิงต่างๆ สองส่ิงมา
เปรียบเทียบกนั โดยส่ิงท่ีน ามาเปรียบเทียบนั้นจะมีลกัษณะบางอยา่งร่วมกนั  
 จากการศึกษาลักษณะการใช้ความเปรียบเบ้ืองต้นพบว่า ในการใช้ความเปรียบเพื่อ
เปรียบเทียบของสองส่ิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนันั้นอาจแสดงดว้ยการใชค้  าท่ีมีความหมายท่ีแสดง
ถึงการเปรียบเทียบ เช่น เหมือน อยา่ง เป็น ดัง่ คือ เป็นตน้วา่ ขาวดงัส าลี ด าเหมือนอีกา แต่บางคร้ังก็

                                                           
2ญาดา อรุณเวช, “ความเปรียบในบทละครในพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2” (วิทยานิพนธ์                    

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2526), 5.  
   3ภาษาภาพพจน์ (Figurative language) คือภาษาท่ีผิดแผกไปจากปรกติหรือผิดไปจากภาษาตามตวัอกัษร
ในดา้นการเรียบเรียงค าหรือความหมายของค า ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นส านวนท่ีแปลกใหม่ และมีพลงั หรือให้มองเห็น
ภาพหรือพรรณนาโดยการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความคลา้ยคลึงในส่ิงท่ีไม่คลา้ยคลึงกัน ภาษาภาพพจน์คือ
ขอ้เขียนท่ีน าภาพพจน์อย่างเดียวหรือหลายอย่างมาใช้ ภาพพจน์ท่ีรู้จักกันมากท่ีสุด ได้แก่ ภาวะแยง้ อุปมา                             
อุปลกัษณ์ บุคลาธิษฐาน และการกล่าวซ ้ า 
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แสดงการเปรียบเทียบโดยไม่ใชค้  าท่ีแสดงความเปรียบ กล่าวคือกวีจะน าส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบและส่ิง
ท่ีน ามาเปรียบมาวางไวด้ว้ยกนั เช่น ใจหิน4  
 ดงันั้น ในการศึกษาความเปรียบท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 110 ชุดนั้น  สามารถ
จ าแนกประเภทตามวิธีการใช้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบโดยตรง  การเปรียบเทียบ
โดยนยั และการเปรียบเทียบแบบผสม5  ดงัน้ี 
  
 1. การเปรียบเทยีบโดยตรง เป็นการเปรียบเทียบลกัษณะภายนอกโดยอาศยั “ค าเปรียบ” เพื่อ
ส่ือความหมายว่าส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึงอย่างชดัเจนพบ 100 ชุด แบ่งได้เป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่                     
การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึง การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงหน่ึง และการเปรียบเทียบ
แบบขนานความ 
  1.1 การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึง  คือความเปรียบท่ีอาศยัค าท่ีแสดง
ความหมายเปรียบเทียบมาเช่ือมโยงส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบกบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบไวด้ว้ยกนั เช่น เหมือน 
อยา่ง ดัง่ ดุจ และ ประดุจ เป็นตน้ จากการศึกษาพบวา่ มีการใชค้วามเปรียบประเภทน้ีมาเปรียบเทียบ
ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัจ านวน 91 ชุด แบ่งความเปรียบประเภทน้ีตามจ านวนของส่ิงท่ีน ามา
เปรียบไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเปรียบท่ีใชส่ิ้งท่ีน ามาเปรียบหน่ึงส่ิง และความเปรียบท่ีใชส่ิ้งท่ี
น ามาเปรียบมากกวา่หน่ึงส่ิง 
   1.1.1 ความเปรียบที่ใช้ส่ิงที่น ามาเปรียบหน่ึงส่ิง หมายถึงการเปรียบเทียบ
ของสองส่ิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแบบหน่ึงต่อหน่ึง คือจะเปรียบส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบ 1 ส่ิง กบัส่ิง
ท่ีน ามาเปรียบ 1 ส่ิง โดยอาศยัค าท่ีแสดงความหมายเปรียบเทียบมาเช่ือมโยงส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบกบั
ส่ิงท่ีน ามาเปรียบไว ้ 
   จากการศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกพบวา่ ความเปรียบท่ีใชส่ิ้งท่ีน ามาเปรียบ  
หน่ึงส่ิงปรากฏ 86 ชุด แบ่งกลุ่มการเปรียบเทียบของส่ิงต่างๆ ไดเ้ป็น 4 กลุ่มดงัน้ี  

1.1.1.1 การเปรียบเทียบรูปร่างและลกัษณะ  
1.1.1.2 การเปรียบเทียบปริมาณ 

 

                                                           
4ปรีชา ชา้งขวญัยนื, พืน้ฐานของการใช้ภาษา  (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2517), 19-20. 
5ในการศึกษาความเปรียบในอรรถกถาจริยาปิฎกคร้ังน้ีจะแบ่งประเภทความเปรียบโดยดูรายละเอียดจาก 

ปรีชา ชา้งขวญัยนื,  พืน้ฐานของการใช้ภาษา (กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานิช , 2517), 69-74. และ สุมาลี                     
ล้ิมประเสริฐ,  ความเปรียบเกีย่วกบัสุนัขและแมวในพระไตรปิฎก  ( 2557), 15-40.  
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1.1.1.3 การเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึก 
1.1.1.4 การเปรียบเทียบอากปักิริยา  

  
1.1.1.1 การเปรียบเทียบรูปร่างหรือลักษณะ คือการน าส่ิงท่ี                       

ตอ้งการเปรียบกบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบมาเปรียบเทียบกนัเพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านรับรู้และเขา้ใจรูปร่าง
หรือลกัษณะของส่ิงนั้น พบจ านวน 41 ชุด อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบรูปร่าง
หรือลกัษณะของตวัละคร การเปรียบเทียบรูปร่างหรือลกัษณะของส่ิงของ และการเปรียบเทียบ
รูปร่างหรือลกัษณะของสถานท่ี 

1.1.1.1.1  การเปรียบเทียบรูปร่างหรือลักษณะของตัว
ละคร คือการอธิบายให้ผูอ่้านเขา้ใจรูปพรรณสัณฐาน ส่วนต่างๆ ของตวัละครวา่มีลกัษณะอยา่งไร                                    
การเปรียบเทียบรูปร่างและลกัษณะของตวัละครน้ีพบความเปรียบจ านวน 36 ชุด แบ่งได ้4 ประเภท 
ได้แก่ การเปรียบเทียบขนาด  การเปรียบเทียบรูปร่าง การเปรียบเทียบสี และการเปรียบเทียบ                
ความงาม ดงัน้ี 

ก.  การเปรียบเทยีบขนาด  คือการเปรียบเทียบขนาดของ
ตวัละครกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงขนาดรูปร่างของตวัละครนั้นๆ  พบจ านวน 4 ชุด ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 ตวัอย่างท่ี 1 อรรถกถาจมัเปยยจริยา ตอนเปรียบเทียบ
ขนาดของพญานาคในแต่ละพระชาติวา่มีขนาดท่ีแตกต่างกนั ความวา่ 
 

...ร่างกายประมาณหวังอนไถ เม่ือคร้ังเป็นพระภูริทตัตะประมาณขาอ่อน เม่ือคร้ังเป็น
พระสงัขปาละประมาณเรือโกลนล าหน่ึง.6 

 

 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ   ขนาดล าตวัของพญานาคทั้ง 3 พระชาติ ไดแ้ก่  
     จมัเปยยนาคราช พระภูริทตัตะ และพระสังขปาละ 

 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  1. หวังอนไถ 
     2. ขาอ่อน  
     3. เรือโกลนล าหน่ึง 
 

                                                           
6มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฎุราชวทิยาลยั, 2552), 203. 
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 ค าเปรียบ  ประมาณ 
 ลกัษณะร่วม  ขนาด 

 

     จากตวัอยา่ง อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบขนาดล าตวัของ
พญานาคในพระชาติต่างๆ ทั้ง 3 พระชาติ ไดแ้ก่ จมัเปยยนาคราช พระภูริทตัตะ และพระสังขปาละ
กบัขนาดของหวังอนไถ ขาอ่อนและเรือโกลนล าหน่ึง เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นขนาด
ของพญานาคในแต่ละพระชาติท่ีมีขนาดต่างกนั พระชาติท่ีถือก าเนิดเป็นจมัเปยยนาคราชมีขนาด
ล าตวัเท่าหัวงอนไถ พระชาติท่ีถือก าเนิดเป็นพระเจา้ภูริทตัตะมีขนาดล าตวัเท่าขาอ่อน และเม่ือถือ
ก าเนิดเป็นพญานาคสังขปาละมีขนาดตวัใหญ่เท่ากบัเรือโกลนล าหน่ึง  
 ตวัอย่างท่ี 2 อรรถกถามหิสราชจริยา ตอนเปรียบเทียบ
ขนาดของพระโพธิสัตวเ์ม่ือคร้ังท่ีถือก าเนิดเป็นกระบือ ความวา่ 
 

ไดย้ินวา่ ในกาลนั้น พระโพธิสัตวบ์งัเกิดในก าเนิดกระบือในหิมวนัตประเทศ คร้ัน                   
เจริญวยั สมบูรณ์ดว้ยเร่ียวแรง มีร่างใหญ่ประมาณเท่าชา้งหนุ่ม. 7 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระโพธิสัตว ์(กระบือ)  
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ชา้งหนุ่ม 
 ค าเปรียบ  ประมาณ 
 ลกัษณะร่วม  รูปร่าง 

 
     จากตวัอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบพระโพธิสัตว์
กบัชา้งหนุ่ม เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นลกัษณะรูปร่างของพระโพธิสัตวท่ี์มีขนาดใหญ่
เท่ากบัชา้งหนุ่ม 

ตวัอย่างท่ี 3 อรรถกถากปิลราชจริยา ตอนเปรียบเทียบ
ขนาดของพระโพธิสัตวเ์ม่ือคร้ังท่ีถือก าเนิดเป็นพญาวานร ความวา่ 

 
ในกาลเม่ือเราเกิดในก าเนิดวานร เติบโตแลว้ไดเ้ป็นพญาวานรมีก าลงัดุจชา้งสาร สมบูรณ์

ดว้ยเร่ียวแรง มีร่างกายใหญ่ประมาณลูกมา้.8 

                                                           

 7เร่ืองเดียวกนั, 225.  
8เร่ืองเดียวกนั, 360. 
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 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พญาวานร 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ลูกมา้ 
 ค าเปรียบ  ประมาณ 
 ลกัษณะร่วม  รูปร่าง 

 
     จากตัวอย่าง  เปรียบเทียบพญาวานรกับลูกม้า เพื่อ
เช่ือมโยงใหเ้ห็นวา่พญาวานรมีขนาดรูปร่างใหญ่เท่ากบัลูกมา้ 

ข. การเปรียบเทียบรูปร่าง คือการเปรียบเทียบส่วนต่างๆ 
ในร่างกายของตวัละครกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อให้ผูอ่้านเข้าใจและเห็นภาพตวัละครชัดเจนยิ่งข้ึน                               
การเปรียบเทียบรูปร่างท่ีพบนั้นจะเป็นการเปรียบเทียบอวยัวะของตวัละคร ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบ 
ร่างกาย ดวงตา ปาก ศีรษะ และหาง จ านวน 10 ชุด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  ตวัอยา่งท่ี 1 อรรถกถารุรุมิคราชจริยา ตอนอธิบายรูปร่าง
และลกัษณะของอวยัวะต่างๆ ไดแ้ก่ หาง เขา ตา และปากของพระโพธิสัตวเ์ม่ือคร้ังท่ีถือก าเนิดเป็น
พญาเน้ือ ความวา่ 

 
ในกาลนั้น พระโพธิสัตวบ์งัเกิดในก าเนิดเน้ือช่ือว่ารุรุ ผิว (ขน) ในร่างกายของเน้ือ

นั้น มีสีเหมือนแผ่นทองค าท่ีหลอมแลว้ขดัเป็นอยา่งดี เทา้ทั้ง 4 ดุจฉาบดว้ยคร่ัง หางดุจจามรี 
เขามีสีเหมือนพวงเงิน ตาดุจกอ้นแกว้มณีท่ีขดัดีแลว้ ปากดุจลูกคลีหนงัหุ้มผา้กมัพลสีแดงสอด
ตั้งไว.้ 9 

 
1. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ หางพระโพธิสัตว ์(พญาเน้ือ)  
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  หางจามรี 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  เป็นพวง 
2. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ตา   
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  กอ้นแกว้มณีท่ีขดัแลว้ 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  ใสวาว 
 

                                                           
9เร่ืองเดียวกนั, 231. 
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3. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ปาก  
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ลูกคลีหนงัหุม้ผา้กมัพลสีแดงสอดตั้งไว ้
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  มีลกัษณะกลมและมีสีแดง 
 

     จากตวัอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบอวยัวะต่างๆ 
ของพระโพธิสัตวโ์ดยเปรียบหางพระโพธิสัตวก์บัหางจามรี เพื่อเช่ือมโยงให้เห็นลกัษณะของหางท่ี
เป็นพวงเหมือนหางของจามรี เปรียบเทียบดวงตากบักอ้นแกว้มณีท่ีขดัแลว้ เพื่อเช่ือมโยงความหมาย
ให้ผูอ่้านเห็นลกัษณะดวงตาของพระโพธิสัตวท่ี์มีลกัษณะใสวาวเหมือนแกว้มณี และเปรียบเทียบ
ปากกบัลูกคลีหนงัหุ้มผา้กมัพลสีแดงสอดตั้งไว ้เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้เห็นลกัษณะปากของ
พระโพธิสัตวท่ี์กลมเหมือนกบัลูกคลีหนงัหุม้ผา้กมัพลสีแดงสอดตั้งไว ้

       ตวัอยา่งท่ี 2 อรรถกถาสังขปาลจริยา ตอนอธิบายรูปร่าง
และลักษณะตา และศีรษะของพระโพธิสัตว์เม่ือคร้ังท่ีถือก าเนิดเป็นพญานาคช่ือว่าสังขปาละ              
ความวา่ 

 
...เเมพ้ระโพธิสัตวก็์มีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าเรือโกลนล าหน่ึง ดุจพวงมะลิท่ีร้อย

วางไวง้ามยิง่นกัประกอบดว้ยดวงตาเช่นกบัผลมะกล ่า และศีรษะเช่นกบัดอกชบา.10 

 
1. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ดวงตา   
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ผลมะกล ่า 
 ค าเปรียบ  เช่น 
 ลกัษณะร่วม  มีลกัษณะเป็นสีแดงกลมขนาดเล็ก 
2. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ศีรษะ  
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ชบา 
 ค าเปรียบ  เช่นกบั 
 ลกัษณะร่วม  บาน, แผอ่อก 

 
      จากตวัอยา่ง เปรียบเทียบอวยัวะของพระพระโพธิสัตวท่ี์
ถือก าเนิดเป็นพญานาคดงัน้ี เปรียบเทียบดวงตากบัผลมะกล ่า เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเห็นว่าดวงตา
                                                           

10เร่ืองเดียวกนั, 278. 
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ของพระองคมี์ลกัษณะกลมเล็กและมีสีแดงเหมือนผลมะกล ่า เปรียบเทียบศีรษะของพระโพธิสัตว์
กบัชบา เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นลกัษณะศีรษะของพญานาคท่ีแผอ่อกเหมือนกบัดอก
ชบาท่ีบาน 

 ค. การเปรียบเทยีบสี คือการเปรียบเทียบสีส่วนต่างๆ ใน
ร่างกายของตวัละครกบัสีของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อให้ผูอ่้านเข้าใจรูปร่างและลักษณะของตวัละคร
ชดัเจนยิง่ข้ึน พบการเปรียบเทียบสีผวิ สีตา สีเทา้ และสีเขา จ านวน 9 ชุด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตวัอย่างท่ี 1 อรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนอธิบายสี                          
พระสรีระของพระศาสดา ความวา่ 

 
  พระธิดาไดเ้อาแก่นจนัทน์นั้นบดเป็นผงละเอียดบรรจุลงพระอบ เสด็จไปวิหารบูชา                
พระสรีระของพระศาสดาซ่ึงมีผิวดุจทองค าแลว้ 11 
 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ สีพระสรีระของพระศาสดา 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ทองค า 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  เหลืองอร่าม 

 
      จากตวัอยา่ง อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบสีพระสรีระของ
พระศาสดากบัทองค า  เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นลกัษณะพระสรีระของพระศาสดาวา่มี
สีทองเหลืองอร่ามเหมือนกบัสีของทองค า 

ตวัอย่างท่ี 2 อรรถกถาจูฬโพธิจริยา ตอนอธิบายสี                          
ผวิของภรรยาเก่าพระโพธิสัตว ์ความวา่ 

 
ค าวา่ ภรรยาเก่า (ทุติยิกา) ไดแ้ก่ ภรรยาเดิม คือภรรยาคร้ังเป็นคฤหัสถ.์ ค  าวา่ ผูม้ีผิว

ดงัทองค า (กนกสนฺนิภา) ไดแ้ก่มีผิวพรรณงามดงัทองค า.12 
 

 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ สีผวิ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ทองค า 

                                                           
11เร่ืองเดียวกนั, 123. 
12เร่ืองเดียวกนั, 212. 
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 ค าเปรียบ  ดงั 
 ลกัษณะร่วม  เหลืองอร่าม 

 

  จากตวัอยา่ง อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบสีผิวของภรรยา
เก่าพระโพธิสัตวก์บัทองค า เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้เห็นว่าสีผิวภรรยาของพระโพธิสัตวมี์สี
เหลืองอร่ามเหมือนกบัสีของทองค า 

 ง. การเปรียบความงาม คือการเปรียบเทียบความงามของ                
ตัวละครกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อให้ผู ้อ่านเข้าใจและรับรู้ความงามของตัวละครนั้ นๆ อาจแบ่ง                     
การเปรียบเทียบความงามตามประเภทของตวัละครได้เป็น 2  ประเภท ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบ                
ความงามของตวัละครท่ีเป็นมนุษย ์และการเปรียบเทียบของตวัละครท่ีเป็นสัตว ์พบจ านวน 10 ชุด 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

    1. การเปรียบเทียบความงามของตวัละครท่ีเป็น
มนุษย ์พบวา่มีการเปรียบเทียบความงามตวัละครท่ีเป็นมนุษยก์บัเทวดาและนางฟ้าท่ีคนทัว่ไปรับรู้
และเขา้ใจวา่เป็นผูมี้รูปร่างงดงาม พบจ านวน 3 ชุด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  ตวัอยา่งท่ี 1 อรรถกถาเวสสันตรจริยา อรรถกถา
จารยอ์ธิบายความงามของพระเวสสันดรโดยเปรียบเทียบกบัเทวราช ความวา่ 

 
ล าดับนั้ น พระเจ้าสญชัยมหาราชทรงให้พระมหาสัตว์ยกโทษให้แล้ว ทรงมอบ               

ราชสมบติัให้ครอบครอง ในขณะนั้นเอง ทรงให้พระมหาสัตวต์กแต่งพระเกศาและพระมสัสุ
เป็นตน้ ให้ทรงสรงสนาน ทรงอภิเษกพระมหาสัตวผ์ูท้รงตกแต่งดว้ยสรรพาภรณ์งดงามดัง
เทวราชไวใ้นราชสมบติัพร้อมพระนางมทัรีเทวี13 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระมหาสัตวผ์ูท้รงตกแต่งดว้ยสรรพาภรณ์ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  เทวราช 
  ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  ความงาม 

 

                                                           
13เร่ืองเดียวกนั, 159. 
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        จากตัวอย่าง เปรียบเทียบพระมหาสัตว์กับ
เทวราช เพื่อเช่ือมโยงความหมายใหผู้อ่้านเห็นความงามของพระเวสสันดรท่ีแต่งตวังดงามเหมือนดงั
เทวดา 

ตวัอยา่งท่ี 2 อรรถกถาจูฬโพธิจริยา ตอนอธิบาย                 
ความงามของกุลสตรีนางหน่ึงโดยเปรียบเทียบกบัเทพอปัสร ความวา่ 

 
เม่ือโพธิกมุารเจริญวยั เขาไปสู่เมืองตกักสิลา เรียนศิลปะทุกสาขา เม่ือเขากลบัมาทั้งๆ 

ท่ีเขาไม่ปรารถนา มารดาบิดาไดน้ ากลุสตรีท่ีมีชาติเสมอกนัมาให.้ แมก้ลุสตรีนั้นก็จุติจากพรหม
โลกเหมือนกนั มีรูปงดงาม เปรียบดว้ยเทพอปัสร.14 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ กุลสตรีนางหน่ึง 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  เทพอปัสร 
 ค าเปรียบ  เปรียบดว้ย 
 ลกัษณะร่วม  ความงาม 

 
   จากตวัอย่าง เปรียบเทียบกุลสตรีนางหน่ึงกับ

เทพอปัสร เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้เห็นความงามของกุลสตรีนางนั้นว่าสวยงามเหมือนกับ
นางฟ้า 

2. การเปรียบเทียบความงามของตวัละครท่ีเป็น
สัตว ์พบว่าอรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบความงามตวัละครท่ีเป็นสัตวก์บัสัตวท่ี์มีรูปร่างงดงาม พบ
จ านวน 1 ชุด ดงัปรากฏในอรรถกถาเวสสันตรจริยา โดยอธิบายความงามของละมัง่โดยเปรียบเทียบ
กบัมา้ ความวา่ 

 

ล าดับนั้น เทพบุตร 4 องค์แปลงเพศเป็นละมัง่ แบกแอกรถไวแ้ลว้ลากไป. พระ                    
มหาสตัวท์รงทราบวา่ละมัง่นัน่เป็นเทพบุตร จึงตรัสกบัพระนางมทัรีวา่ 

  แม่มัทรี เชิญดูเถิด เนื้อละมั่งปรากฏรูปร่างงดงามเหมือนม้าที่
ช านาญพาเราไป.15 

 
 
                                                           

14เร่ืองเดียวกนั, 213. 
15เร่ืองเดียวกนั, 138. 
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 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ละมัง่ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  มา้ท่ีช านาญการ 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  รูปร่างงดงาม 
 

        จากตวัอยา่ง เปรียบเทียบละมัง่กบัมา้ช านาญการ 
เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นลักษณะของละมัง่ท่ีแปลงร่างมาจากเทพบุตรเพื่อมาเป็น
พาหนะของพระนางมทัรีและพระเวสสันดรนั้นมีรูปร่างลกัษณะงดงามเหมือนกบัมา้ท่ีช านาญการ 

1.1.1.1.2  การเปรียบเทียบรูปร่างหรือลักษณะของ
ส่ิงของ คือการอธิบายให้ผูอ่้านเขา้ใจรูปร่างลกัษณะของส่ิงของต่างๆว่ามีลกัษณะอย่างไรโดยน า
ส่ิงของนั้นไปเปรียบเทียบกบัส่ิงต่างๆ พบความเปรียบประเภทน้ี 4 ชุด แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่                    
การเปรียบเทียบรูปร่าง และการเปรียบเทียบอุณหภูมิ 

ก. การเปรียบเทียบรูปร่าง คือการเปรียบเทียบรูปร่างและ
ลกัษณะของส่ิงต่างๆ กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั พบจ านวน 2 ชุด ดงัน้ี 

ตวัอย่างท่ี 1 อรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนอธิบาย
ลกัษณะของฝนแกว้ 7 ประการท่ีทา้วสักกะบนัดาลใหต้กลงมาทัว่พระนครเชตุดร ความวา่ 

 
ในขณะนั้น อาสนะของทา้วสกักะแสดงอาการร้อน. ทา้วเธอทรงร าพึงทรงทราบเหตุ

นั้นแลว้ ทันใดนั้นเอง ทรงบันดาลให้ฝนแก้ว 7 ประการ ดุจฝนลูกเห็บตกลงเต็มบริเวณ
ดา้นหนา้และดา้นหลงัพระราชนิเวศน์สูงถึงเข่า. ในทัว่เมือง (ฝนแกว้) ก็ตกสูงถึงเข่าดว้ย.16 

  
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ฝนแกว้ 7 ประการ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ฝนลูกเห็บ 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  ของแขง็สีขาวท่ีตกลงจากทอ้งฟ้า 
 

     จากตัวอย่าง เปรียบเทียบฝนแก้วกับฝนลูกเห็บเพื่อ
เช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นว่าฝนแก้วท่ีตกลงมาจากฟ้ามีลักษณะคล้ายกับฝนลูกเห็บท่ีมี
ลกัษณะเป็นของแขง็สีขาวและตกลงจากทอ้งฟ้าเหมือนกนั  

                                                           
16เร่ืองเดียวกนั, 160. 
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ตวัอยา่งท่ี 2 อรรถกถายุธญัชยจริยา ตอนอธิบายลกัษณะ
ของหยาดน ้าคา้งท่ีเกาะอยูบ่นยอดไม ้ยอดหญา้ ปลายก่ิง และใยแมงมุม ความวา่ 

 
...พระโอรสนั้นทรงใหม้หาทานทุกๆ วนั ตามนยัดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ในหนหลงันั้นแล. 

เม่ือกาลผ่านไปอย่างน้ี วนัหน่ึงพระโพธิสัตว์ข้ึนประทับรถอันประเสริฐแต่เช้าตรู่ เสด็จ
ประพาสพระราชอุทยานดว้ยสมบติัอนัเป็นสิริใหญ่ ทอดพระเนตรเห็นหยาดน ้ าคา้งท่ีเกาะอยู่
บนยอดไม ้ยอดหญา้ ปลายก่ิงและใยแมงมุมเป็นตน้ มีลกัษณะเหมือนข่ายแกว้มุกดา17 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ หยาดน ้ าค้างท่ีเกาะอยู่บนยอดไม้ ยอดหญ้า 

ปลายก่ิง และใยแมงมุมท่ีมีน ้าคา้งเกาะ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ข่ายแกว้มุกดา 
 ค าเปรียบ  เหมือน 
 ลกัษณะร่วม  เป็นตาข่ายสีขาวใสแวววาว 

 
      จากตวัอย่าง เปรียบเทียบหยาดน ้ าคา้งท่ีเกาะอยู่บนยอด
ไม ้ยอดหญา้ ปลายก่ิง และใยแมงมุมท่ีมีน ้ าคา้งเกาะกบัข่ายแกว้มุกดา เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้
เห็นลักษณะหยาดน ้ าค้างท่ีเกาะตามก่ิงไม้ ยอดหญ้า และใยแมงมุมมีลักษณะเป็นตาข่ายสีขาว         
แวววาวคลา้ยกบัข่ายแกว้มุกดา  
     ข. การเปรียบเทียบอุณหภูมิ คือการน าส่ิงท่ีต้องการ
เปรียบกับส่ิงท่ีน ามาเปรียบมาเปรียบเทียบกันเพื่อเช่ือมโยงให้ผู ้อ่านรับรู้และเข้าใจอุณหภูมิ                      
ความร้อนและความเยน็ของส่ิงต่างๆ พบการเปรียบเทียบจ านวน 2 ชุด ดงัน้ี 
     ตวัอยา่งท่ี 1 อรรถกถาสังขพราหมณจริยา ตอนอธิบาย                
ความร้อนของทรายโดยเปรียบเทียบกบัถ่านไฟความวา่ 
 

 ...สังขพราหมณ์นั้น คร้ันเวลาเท่ียง เหยียบทรายร้อนดว้ยลมและแดดอนัร้อนแรง
คลา้ยกบัลาดไวด้ว้ยถ่านไฟ...18 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ทรายท่ีร้อนดว้ยลมและแดดอนัร้อนแรง 

                                                           
17เร่ืองเดียวกนั, 286. 
18เร่ืองเดียวกนั, 44. 
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 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ทรายท่ีลาดไวด้ว้ยถ่านไฟ 
 ค าเปรียบ  คลา้ยกบั 
 ลกัษณะร่วม  ความร้อน 
 

      จากตวัอย่าง เปรียบเทียบทรายร้อนดว้ยลมและแดดอนั
ร้อนแรงกับทรายท่ีลาดไว้ด้วยถ่านไฟ เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผู ้อ่านเห็นว่า  ทรายท่ี                            
สังขพราหมณ์เดินเหยยีบนั้นมีความร้อนมากเหมือนกบัทรายท่ีถูกลาดไวด้ว้ยถ่านไฟ 
      ตวัอย่างท่ี 2 อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา ตอนอธิบาย  
ความเยน็ของกองไฟโดยเปรียบเทียบกบัหิมะ ความวา่ 
 

ฝ่ายพระโพธิสัตวท์น (สงสัย) ไม่ไดท่ี้กองไฟนั้นไม่ท าความร้อนแมเ้พียงขุมขนใน
ร่างกายของตน เป็นดุจเขา้ไปอยู่หิมะ  จึงกล่าวกะทา้วสักกะผูแ้ปลงเป็นพราหมณ์อย่างน้ีว่า 
“ท่านพราหมณ์ ไฟท่ีท่านก่อเยน็ดีจริง ท าไมจึงเป็นเช่นน้ี?”19 

  
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ กองไฟ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  หิมะ 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  เยน็ 

 
     จากตวัอย่าง อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบกองไฟกบัหิมะ 
เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ากองไฟท่ีพระโพธิสัตวก์ระโดดเขา้ไปนั้นเยน็เหมือนกบัการเขา้ไปอยูใ่น
หิมะ กองไฟจึงไม่ท าอนัตรายใดๆ แก่พระโพธิสัตว ์

1.1.1.1.3  การเปรียบเทียบรูปร่างหรือลักษณะของ
สถานที่  คือการอธิบายให้ผูอ่้านเขา้ใจรูปร่างลกัษณะของสถานท่ีโดยน ามาเปรียบเทียบกบัส่ิงต่างๆ 
เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านรับรู้ว่าสถานท่ีนั้นมีรูปร่างและลกัษณะอย่างไร พบความเปรียบประเภทน้ี 4 
ชุด แบ่งได ้ 2 ประเภท  ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบลกัษณะ และการเปรียบเทียบความงาม 

ก. การเปรียบเทยีบลักษณะ คือการอธิบายรูปร่างลกัษณะ
ของสถานท่ีโดยน ามาเปรียบเทียบกบัส่ิงต่างๆ พบ 2 ชุด ดงัน้ี 

                                                           
19เร่ืองเดียวกนั, 173. 
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ตวัอย่างท่ี 1 อรรถกถารุรุมิคราชจริยา ตอนอธิบาย
ลกัษณะภูมิประเทศอนัร่ืนรมยท่ี์พระโพธิสัตวท์รงอาศยัอยู ่ความวา่ 
 

...ในอรัญประเทศอนัร่ืมรมย ์เพราะประกอบไปดว้ยภูมิภาคสีขาวดว้ยทรายละเอียด
เช่นกบัพ้ืนแกว้มุกดา ดว้ยพ้ืนป่าสีเขียวสดอยา่งสนิท ดว้ยพ้ืนศิลาวจิิตรดว้ยสีต่างๆ ...20 

 

 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ภูมิภาคสีขาวดว้ยทรายละเอียด 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  พื้นแกว้มุกดา 
 ค าเปรียบ  เช่นกบั 
 ลกัษณะร่วม  มีสีขาวแวววาวสวยงาม 

 

    จากตวัอยา่ง เปรียบเทียบภูมิภาคสีขาวดว้ยทรายละเอียด
กบัพื้นแกว้มุกดา เพื่อเช่ือมโยงความหมายใหผู้อ่้านเห็นลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีทรายละเอียดสีขาววา่
มีความแวววาวสวยงามเหมือนกบัพื้นแกว้มุกดา 

ตวัอย่างท่ี 2 อรรถกถาอโยฆรจริยา อธิบายลกัษณะของ
เรือนเหล็กท่ีพระพระเจา้อโยฆรกุมารทรงประทบัอยู ่ความวา่ 

 
 การเลี้ยงดูข้าพระองค์ในที่คับแคบนี้ไม่มีใครเหมือนในโลก ข้า

พระองค์เตบิโตอยู่ในเรือนเหลก็เหมอืนพระจนัทร์พระอาทติย์ไม่มรัีศมี21 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การเจริญเติบโตในเรือนเหล็ก 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  พระจนัทร์พระอาทิตยไ์ม่มีรัศมี 
 ค าเปรียบ  เหมือน 
 ลกัษณะร่วม  ไม่มีแสงสวา่ง 
 
     จากตวัอย่าง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตในเรือนเหล็ก

กบัพระจนัทร์พระอาทิตยไ์ม่มีรัศมี เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้เห็นว่าการท่ีตอ้งอยู่ในเรือนเหล็ก
ของพระโพธิสัตว ์เหมือนกบัถูกขงัใหอ้ยูใ่นท่ีมืดมิดเปรียบไดก้บัพระจนัทร์พระอาทิตยท่ี์ไม่มีรัศมี 

                                                           
20เร่ืองเดียวกนั, 231. 
21เร่ืองเดียวกนั, 311. 
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ข. การเปรียบเทียบความงาม คือการอธิบายความงาม
ของสถานท่ีโดยอรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบความงามของสถานท่ีต่างๆ กบัเทพวิมานท่ีอยูอ่าศยัของ
เทวดาซ่ึงคนทัว่ไปรับรู้และเขา้ใจวา่เป็นสถานท่ีสวยงาม  พบจ านวน 2 ชุด ดงัน้ี 

    ตวัอย่างท่ี 1 อรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนอธิบาย                 
ความงามของนครเชตุดร ความวา่ 

 
พระเทวีไดรั้บการบริหารพระครรภเ์ป็นอยา่งมาก เม่ือครบ 10 เดือน มีพระประสงค์

จะทอดพระเนตรพระนคร จึงกราบทูลพระราชสวามี. พระราชารับสั่งให้ตกแต่งพระนครดุจ
เทพนคร อญัเชิญพระเทวข้ึีนรถอนัประเสริฐแลว้ใหท้ าประทกัษิณพระนคร...22 

  
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระนครเชตุดร 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  เทพนคร 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  ความงาม 

 
      จากตวัอย่าง เปรียบเทียบนครเชตุดรกบัเทพนคร เพื่อ
เช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นลกัษณะความงามของเชตุดรวา่มีความงามเหมือนดงัเทพนครซ่ึง
เป็นเมืองของเทวดานางฟ้า 

ตวัอยา่งท่ี 2 อรรถกถามาตงัคจริยา ตอนอธิบายความงาม
เรือนของนางทิฏฐมงัคลิกา ความวา่ 

 
...พวกพรหมภตั (พวกนบัถือพระพรหม) ประชุมกนัไปบา้นคนจณัฑาลนั้น ตกแต่ง

เรือนของนางทิฏฐมงัคลิกาดว้ยผา้ขาวหอมและดอกไมเ้ป็นตน้ ดุจเทพวมิาน.23 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ เรือนของนางทิฏฐมงัคลิกา 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  เทพวมิาน 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  ตกแต่งสวยงาม 

                                                           

 22เร่ืองเดียวกนั, 127.  
23เร่ืองเดียวกนั, 246. 
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     จากตวัอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบเรือนของนาง
ทิฏฐมงัคลิกากบัเทพวิมาน เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้เห็นวา่เรือนของนางทิฏฐมงัคลิกาตกแต่งไว้
อยา่งสวยงามเหมือนกบัวมิานของเทพ 
    จะเห็นได้อรรถกถาจารยใ์ช้กลวิธีการเปรียบเทียบมาใช้อธิบาย
รูปร่างและลกัษณะของตวัละคร ส่ิงของและสถานท่ีเพื่อเช่ือมโยงของสองส่ิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนั ท าให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการ สามารถรับรู้และเขา้ใจรูปร่างหรือลกัษณะของส่ิงนั้นๆ และเขา้ใจ
เร่ืองไดม้ากยิง่ข้ึน   

1.1.1.2  การเปรียบเทียบปริมาณ การน าส่ิงตอ้งการเปรียบมา
เทียบกับส่ิงต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านรับรู้และเข้าใจถึงจ านวนและปริมาณของส่ิงของ จาก
การศึกษาพบวา่  มีการเปรียบเทียบปริมาณลาภสักการะท่ีเกิดข้ึนแก่พระโพธิสัตว ์ปริมาณทานท่ีพระ
โพธิสัตวใ์หแ้ก่ประชาชน และปริมาณความดงัของเสียง จ านวน  5 ชุด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตวัอย่างท่ี 1 อรรถกถาอกิตติจริยา ตอนอธิบายปริมาณลาภ
สักการะของอกิตติดาบส ความวา่ 
 

 ...พวกมนุษยช์าวบา้นชาวนิคมและชาวเมืองหลวงไดฟั้งว่าอกิตติบัณฑิตบวชแลว้ 
ต่างมีใจถูกคุณธรรมของอกิตติดาบสนั้นดึงดูด จึงพากนับวชตาม. อกิตติดาบสไดมี้บริวารมาก. 
ลาภสกัการะเป็นอนัมากเกิดข้ึนดุจพทุธุปบาทกาล.24 

  
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ บริวารและลาภสักการะท่ีเกิดข้ึนแก่อกิตติดาบส 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  บริวารและลาภสักการะท่ีเกิดข้ึนแก่พระพุทธเจา้ 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  จ านวนมาก 
 

     จากตวัอยา่ง มีการเปรียบเทียบบริวารและลาภสักการะท่ีเกิดข้ึน
แก่อกิตติดาบสกบับริวารและลาภสักการะท่ีเกิดข้ึนในพุทธุปบาทกาล เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้
ผูอ่้านเห็นวา่ บริวารและลาภสักการะท่ีอกิตติดาบสมีนั้นมีจ านวนมากเหมือนดงัสมยัพุทธุปบาทกาล 
คือสมยัท่ีพระพุทธเจา้ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ซ่ึงในสมยันั้นพระองค์มีบริวารและลาภสักการะเป็น
จ านวนมาก  

                                                           
24เร่ืองเดียวกนั, 31. 
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     ตวัอย่างท่ี 2 อรรถกถามหาโควินทจริยา ตอนอธิบายปริมาณ
ความดงัของเสียง ความวา่ 
 

...หมู่ชนผูม้าโรงทานหวงัจะไดล้าภของพระโพธิสัตวไ์ดรั้บไทยธรรมกลบัไป และ
ประกาศคุณวเิศษของพระมหาสตัว ์โดยรอบดา้นทั้งภายในพระนครและภายนอกพระนคร ได้
มีเสียงเซ็งแซ่ อึงคะนึงเป็นอนัเดียวกนั ดุจมหาสมุทรมีห้วงน ้ าเป็นอนัเดียวกนัหมุนวนเพราะ
กระทบพายใุหญ่อนัตั้งข้ึนตลอดกปั. 25 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ เสียงเซ็งแซ่อึงคะนึงเป็นอนัเดียวกนั 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  มหาสมุทรมีหว้งน ้าเป็นอนัเดียวกนัหมุนวน 
     เพราะกระทบพายใุหญ่อนัตั้งข้ึนตลอดกปั 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  เสียงท่ีดงัมาก 
 

    จากตัวอย่าง มีการเปรียบเทียบเสียงเซ็งแซ่อึงคะนึงเป็นอัน
เดียวกนักบัมหาสมุทรมีห้วงน ้ าเป็นอนัเดียวกนัหมุนวนเพราะกระทบพายุใหญ่อนัตั้งข้ึนตลอดกปั 
เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นว่า เสียงเซ็งแซ่ของประชาชนท่ีประกาศคุณวิเศษของพระ              
มหาสัตวน์ั้นดงัมากเหมือนกบัเสียงของมหาสมุทรท่ีโดนลมก่อตวัข้ึนเป็นพายใุหญ่ 
      อรรถกถาจารยใ์ชก้ลวิธีการเปรียบเทียบมาใชอ้ธิบายปริมาณของ
ส่ิงต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการ เห็นภาพและเขา้ใจเร่ืองไดอ้ยา่งแจ่มชดัมากยิ่งข้ึนวา่
ปริมาณส่ิงของท่ีไดก้ล่าวถึงมีจ านวนมากนอ้ยเท่าใด  

1.1.1.3  การเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึก คือการน าอารมณ์
ความรู้สึกของตวัละครในเร่ืองมาเปรียบกบัอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านรับรู้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในเ ร่ืองได้ชัดเจนยิ่ง ข้ึน ในอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่า มี                                     
การเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครจ านวน 5 ชุด คือ เปรียบเทียบความรู้สึกอ่ิม ความเบิก
บานใจ ความมีเมตตา  ความสลดใจ และความโกรธ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตวัอย่างท่ี 1 อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา ตอนอธิบายความรู้สึก                
เบิกบานใจของสสปัณฑิตท่ีกระโดดลงไปในกองไฟ ความวา่ 
 

                                                           
25เร่ืองเดียวกนั, 72. 
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...เราคิดวา่ “กองถ่านเพลิงน้ีสามารถเผาร่างของเราได”้ จึงโดดลงไปใหร่้างทั้งส้ินเป็น
ทาน โดดลงในท่ามกลางกองถ่านเพลิงนั้นซ่ึงอยูภ่ายในเปลวไฟ มีใจเบิกบานดุจพญาหงส์โดด
ลงในกอปทุมฉะนั้น.26 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระโพธิสัตวก์ระโดดเขา้กองไฟ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  พญาหงส์กระโดดลงในกอปทุม 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  ความรู้สึกยนิดี, ความเบิกบานใจ 

 
    จากตวัอยา่ง มีการเปรียบเทียบเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวก์ระโดด
เขา้กองไฟกบัพญาหงส์โดดลงในกอปทุม เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านรับรู้ความรู้สึกของ                         
พระโพธิสัตวข์ณะท่ีกระโดดลงเขา้กองไฟวา่ พระองคก์ระโดดลงไปดว้ยความยินดีเหมือนกบัพญา
หงส์ท่ีโดดลงไปในกอปทุม 

ตวัอยา่งท่ี 2 อรรถกถาจูฬโพธิจริยา ตอนอธิบายความรู้สึกโกรธ
ของโพธิพราหมณ์ ความวา่ 

 
  พราหมณีนั้นถูกราชบุรษฉุดเขา้ไปโดยพลการต่อหนา้ท่าน. ความโกรธท่ีนอนเน่ือง
อยูช่า้นาน ไดผุ้ดข้ึนดว้ยมานะของลูกผูช้ายวา่ “โพธิพราหมณ์ ท่านเป็นลูกผูช้ายเสียเปล่า” จะ
พลนัเกิดข้ึนจากใจของเรา ดุจอสรพิษถูกบุรุษคนใดคนหน่ึงฉุดครูดออกจากปล่องจอมปลวก 
แผแ่ม่เบ้ียขู่ ฟ่อ ฟ่อ.27 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ความโกรธท่ีนอนเน่ืองอยูช่า้นาน ไดผ้ดุข้ึนดว้ย 
     มานะของลูกผูช้าย  
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ              อสรพิษถูกบุรุษคนใดคนหน่ึงฉุดครูดออกจากปล่อง 
     จอมปลวก แผแ่ม่เบ้ียขู่ ฟ่อ ฟ่อ 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  ความโกรธท่ีถูกกระตุน้ท าใหเ้กิดข้ึน 

 

                                                           
26เร่ืองเดียวกนั, 172. 
27เร่ืองเดียวกนั, 217. 
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    จากตวัอย่าง อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบความโกรธท่ีนอนเน่ือง
อยูช่้านานไดผุ้ดข้ึนดว้ยมานะของลูกผูช้ายกบัอสรพิษถูกบุรุษคนใดคนหน่ึงฉุดครูดออกจากปล่อง
จอมปลวก แผแ่ม่เบ้ียขู่ ฟ่อ ฟ่อ เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้เห็นความรู้สึกโกรธของพระโพธิสัตวท่ี์
ถูกกระตุน้ท าใหเ้กิดข้ึนเหมือนกบัความรู้สึกโกรธของงูท่ีถูกผูใ้ดผูห้น่ึงฉุดมนัข้ึนมาจากรู งูจึงขู่ดว้ย
การแผแ่ม่เบ้ีย  

การเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในเร่ืองกับ
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน ท าให้ผูอ่้านเห็นภาพและสามารถรับรู้อารมณ์
ความรู้สึกของตวัละครในเร่ืองไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึนวา่ตวัละครเหล่านั้นมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งไร  

1.1.1.4 เปรียบเทียบอากัปกิ ริยา คือการอธิบายอากัปกิ ริยา                    
การแสดงอาการต่างๆ ของตวัละคร โดยจะน าอากปักิริยาหน่ึงมาเปรียบเทียบกบัอากปักิริยาของส่ิง
หน่ึงท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเห็นภาพและเข้าใจเร่ืองได้ชัดเจนยิ่งข้ึน                         
ในอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่ามีการเปรียบเทียบอากปักิริยาต่างๆ ของตวัละครจ านวน 32 ชุด เช่น  
การออกบวช การสลบ การลืมตา และการตาย เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

   ตัวอย่างท่ี 1 อรรถกถามหาโควินทจริยา ตอนมหาโควินท
พราหมณ์ทูลพระราชาวา่จะออกบวช ไดอ้ธิบายการออกบวช ความวา่ 

 
 ... “ขา้พเจา้จกับวชในบดัน้ีละ” แมพ้ระพรหมก็กล่าววา่ “ดีแลว้ท่านมหาบุรุษ จงบวชเถิด เม่ือ

เป็นอยา่งน้ี การท่ีขา้พเจา้มาหาท่าน จึงเป็นการมาดีทีเดียว พ่อเจา้ประคุณ พ่อเป็นอคัรบุรุษทัว่
ชมพูทวีป ยงัอยู่ในปฐมวยั ช่ือวา่การละสมบติัและความเป็นใหญ่อยา่งน้ีออกบวช เป็นความ
ประเสริฐยิง่ ดุจคนัธหตัถีท าลายเคร่ืองผกูท าดว้ยเหลก็แลว้กลบัไปป่าฉะนั้น...28 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การละสมบติัและความเป็นใหญ่เพื่อออกบวช  
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  คนัธหตัถี (ชา้ง) ท าลายเคร่ืองผกูท าดว้ยเหล็ก 
     แลว้กลบัป่า 
  ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  การหลุดพน้จากพนัธนาการ 
 

     จากตวัอย่าง เปรียบเทียบการละสมบติัและความเป็นใหญ่เพื่อ
ออกบวชของพระโพธิสัตว์กับช้างท่ีท าลายเคร่ืองผูกท่ีท าด้วยเหล็กแล้วกลับป่า เพื่อเช่ือมโยง

                                                           
28เร่ืองเดียวกนั, 76. 
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ความหมายให้ผูอ่้านเห็นว่า การท่ีพระโพธิสัตวล์ะสมบติัและความเป็นใหญ่ออกบวชนั้นถือว่า
พระองค์ทรงหลุดพน้จากพนัธนาการทางโลกหรือกิเลสต่างๆ เปรียบได้กับช้างท่ีถูกโซ่เหล็ก
พนัธนาการไวแ้ต่ก็สามารถท าลายเคร่ืองผกูนั้นและเดินทางคืนสู่ป่าได ้ 

 ตวัอย่างท่ี 2 อรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนท่ีพระนางมัทรี                      
เศร้าโศกเสียใจเพราะหาลูกไม่พบจนเป็นลมสลบไป อรรถกถาจารย์ได้อธิบายอาการสลบของ                   
พระนางมทัรี ความวา่ 

 
คร้ันรุ่งสวา่ง พระนางไดเ้ขา้ไปหาพระโพธิสัตว ์ประทบัยืนอยู่ ถูกความโศกมีก าลงั

ครอบง าเพราะไม่เห็นลูก จึงลม้สลบลงบนพ้ืนดินแทบพระบาทของพระโพธิสัตวน์ั้น ดุจตน้
กลว้ยถูกตดัฉะนั้น.29 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การสลบลงพื้นดิน 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ตน้กลว้ยท่ีถูกตดั 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  การลม้ลงอยา่งรวดเร็ว 

 
     จากตวัอย่าง มีการเปรียบเทียบการสลบลงพื้นดินกบัตน้กลว้ยท่ี
ถูกตดั เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นลกัษณะอาการสลบล่วงลงยงัพื้นดินอย่างรวดเร็วของ
พระนางมทัรีเหมือนกบัลกัษณะของตน้กลว้ยท่ีถูกตดัแลว้ตกลงบนพื้นดินอยา่งรวดเร็ว 
   ตวัอย่างท่ี 3 อรรถกถาสังขปาลจริยา ตอนพระโพธิสัตวแ์สดง
ธรรมแก่พระราชาไดมี้การเปรียบเทียบความตายของมนุษยท์ั้งหลาย ดงัน้ี 
 

เม่ือจะทูลถึงเหตุท่ีตนบวช จึงทูลเร่ืองราวทั้ งหมด ตั้งตน้แต่การขอให้พวกพราน
ปล่อย พระโพธิสตัวจ์ากเง้ือมมือ แด่พระราชาแลว้แสดงธรรมดว้ยคาถาทั้งหลายเหล่าน้ีวา่ 

      มหาบพิตร แม้กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์ เป็นส่ิงไม่เที่ยง ม ี                  
ความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา อาตมภาพก็ได้เห็นแล้ว อาตมภาพเห็นโทษ
ในกามคุณทั้งหลาย จึงบวชด้วยศรัทธา มหาบพิตร มนุษย์ทั้งหลาย ทั้งหนุ่ม
ทั้งแก่ ตายหมด เหมือนผลไม้ในป่าหล่นฉะนั้น อาตมภาพเห็นดังนั้นจึงบวช 
ความเป็นสมณะไม่ผดิ เป็นส่ิงประเสริฐ.30 

                                                           
29เร่ืองเดียวกนั, 149. 
30เร่ืองเดียวกนั, 282. 
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 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การตายของมนุษยท์ั้งหลาย 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ผลไมป่้าท่ีร่วงหล่น 
 ค าเปรียบ  เหมือน 
 ลกัษณะร่วม  ความไม่จีรังย ัง่ยนื, การดบัสูญ 
 
    จากตวัอย่าง อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบการล้มตายของมนุษย์

ทั้งหลายกบัผลไมท่ี้ร่วงหล่นเพื่อเช่ือมโยงความหมายให้เห็นลกัษณะความไม่จีรังย ัง่ยืนของมนุษยท่ี์
เกิดมาแลว้ก็ตอ้งตายเปรียบไดก้บัผลไมป่้าเม่ือแก่แลว้ก็จะล่วงหล่นลงพื้นดิน 
    จะเห็นได้ว่า  การเปรียบเทียบอากัปกิริยาของตัวละครกับ
อากปักิริยาของส่ิงต่างๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกนั ช่วยให้ผูอ่้านเห็นภาพและสามารถเข้าใจเร่ืองได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน  
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนกบัส่ิงหน่ึง ประเภทส่ิงท่ีน ามาเปรียบ
หน่ึงส่ิงพบวา่ สามารถแบ่งการเปรียบเทียบไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบรูปร่างและลกัษณะ                                     
การเปรียบเทียบปริมาณ การเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึก  และการเปรียบเทียบอากัปกิริยา                                
การเปรียบเทียบท่ีพบมาก คือ  การเปรียบเทียบรูปร่างและลกัษณะ และการเปรียบเทียบอากปักิริยา
ของตวัละคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการเปรียบเทียบรูปร่างและลกัษณะของส่ิงต่างๆ นั้นเป็นส่วน
ส าคญัท่ีจะช่วยอธิบายลกัษณะของส่ิงต่างๆอาทิ ลกัษณะของตวัละคร ลกัษณะส่ิงของ และลกัษณะ
ของสถานท่ี ท าให้ผู ้อ่านเกิดจินตนาการ และเห็นภาพของส่ิงต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่ง ข้ึน ส่วน                            
การเปรียบเทียบอากปักิริยาและการแสดงออกของตวัละครนั้นก็เป็นส่วนส าคญัของการด าเนินเร่ือง 
ดงันั้นอรรถกถาจารย์จึงตอ้งอธิบายให้ผูอ่้านเขา้ใจและเห็นภาพเหตุการณ์ในเร่ืองได้แจ่มชัดท่ีสุด 
ส่วนการเปรียบเทียบปริมาณ และการเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกพบค่อนขา้งนอ้ย  
 

   1.1.2 ความเปรียบที่ใช้ส่ิงที่น ามาเปรียบมากกว่าหน่ึงส่ิง  หมายถึง                                  
การเปรียบเทียบของส่ิงหน่ึงกบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือจะเปรียบส่ิง
ท่ีตอ้งการเปรียบ 1 ส่ิง กบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบมากกว่า 1 ส่ิงข้ึนไป โดยอาศยัค าท่ีแสดงความหมาย
เปรียบเทียบมาเช่ือมโยงส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบกบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบไวด้ว้ยกนั  
   จากการศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่า มีความเปรียบท่ีใช้ส่ิงท่ีน ามา
เปรียบมากกวา่หน่ึงส่ิงจ านวน 8 ชุด แบ่งกลุ่มการเปรียบเทียบของส่ิงต่างๆ ไดเ้ป็น 4 กลุ่มดงัน้ี  

1.1.2.1 การเปรียบเทียบรูปร่างและลกัษณะ  
1.1.2.2 การเปรียบเทียบปริมาณ 
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1.1.2.3 การเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึก 
1.1.2.4 การเปรียบเทียบอากปักิริยา   

 
    1.1.2.1  การเปรียบเทียบรูปร่างและลักษณะ คือการเปรียบเทียบ
รูปร่างและลกัษณะของตวัละคร ส่ิงของและสถานท่ี กบัส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั พบ 1 ชุด 
คือ การเปรียบเทียบลกัษณะนิสัยของตวัละคร  ดงัปรากฏในอรรถกถาโสมนสัสจริยา ตอนท่ีอธิบาย
ลกัษณะนิสัยของดาบสโกง ความวา่ 
 

 เราได้เห็นดาบสโกงนั้น เหมือนกองแกลบอันไม่มีข้าวสาร 
เหมอืนไม้โพรงข้างใน เหมอืนต้นกล้วยไม่มแีก่น.31 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ดาบสโกง 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  1. กองแกลบอนัไม่มีขา้วสาร 
     2. ไมโ้พรงขา้งใน 
     3. ตน้กลว้ยไม่มีแก่น 
 ค าเปรียบ  เหมือน 
 ลกัษณะร่วม  ดูดีแต่ภายนอก 

 
    จากตวัอยา่ง เปรียบเทียบดาบสโกงกบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบ 3 ส่ิง ท่ีมี

ลักษณะคล้ายกัน คือกองแกลบอันไม่มีข้าวสาร ไม้โพรงข้างใน และต้นกล้วยไม่มีแก่น เพื่อ
เช่ือมโยงความหมายใหผู้อ่้านเห็นวา่ดาบสโกงเม่ือมองจากภายนอกก็เหมือนเป็นคนดีแต่ภายในเป็น
คนเลวเหมือนกบักองแกลบอนัไม่มีขา้วสาร ไมท่ี้มีโพรงขา้งใน และตน้กลว้ยท่ีไม่มีแก่นท่ีมองจาก
ภายนอกแลว้ดูดีแต่เม่ือแกะดูเน้ือในแลว้แย ่
    1.1.2.2 การเปรียบเทียบปริมาณ คือการเปรียบเทียบปริมาณของ           
ส่ิงหน่ึงกบัปริมาณของต่างๆ พบ 1 ชุด คือ การเปรียบเทียบปริมาณลาภสักการะ ดงัปรากฏใน                 
อรรถกถาโสมนสัสจริยา ตอนชนทั้งหลายน าลาภสักการะมาใหม้หาโควนิทพราหมณ์ ความวา่ 
 

ล าดบันั้น ลาภสักการะมากมายนับไม่ถว้น อนัพระราชาผูต่ื้นเตน้ดว้ยอานุภาพของ
พระโพธิสตัว ์กษตัริยผ์ูน้บัถือพระราชาเหล่านั้น พราหมณ์ คฤหบดี และชาวนิคม ชนบท นอ้ม

                                                           
31เร่ืองเดียวกนั, 298-299. 
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น าเขา้ไปถมไว้ๆ  ดุจหว้งน ้ าใหญ่ท่วมทบัโดยรอบ เหมือนอยา่งลาภสักการะเกิดแก่ผูส้ั่งสมบุญ
อนัไพบูลยซ่ึ์งไดส้ัง่สมไวใ้นชาตินบัไม่ถว้น32 

 

  ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ลาภสักการะท่ีเกิดข้ึน 

 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  1. หว้งน ้าใหญ่ท่ีท่วมโดยรอบ 
2. ลาภสักการะของผูส้ั่งสมบุญท่ีไดส้ั่งสมไวใ้น
ชาติต่างๆนบัไม่ถว้น 

 ค าเปรียบ  ดุจ, เหมือน 
 ลกัษณะร่วม  จ านวนมาก 
 

      จากตัวอย่าง มีการเปรียบเทียบลาภสักการะท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงท่ี
น ามาเปรียบ 2 ส่ิง ไดแ้ก่ ห้วงน ้ าขนาดใหญ่ท่ีท่วมโดยรอบและลาภสักการะของผูส้ั่งสมบุญท่ีได ้             
สั่งสมไวใ้นชาติต่างๆ นบัไม่ถว้น เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นวา่ บริวารและลาภสักการะ
ท่ีพระโพธิสัตวไ์ด้รับนั้นมีจ านวนมากเปรียบเหมือนปริมาณน ้ าห้วงใหญ่ท่ีท่วมทัว่บริเวณหน่ึง
โดยรอบและยงัเปรียบไดก้บัจ านวนลาภสักการะของผูท่ี้ไดส้ั่งสมบุญในชาติต่างๆ มาหลายชาติจึง
ท าใหมี้ลาภสักการะเกิดข้ึนปริมาณมากเช่นกนั  
    1.1.2.3 การเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึก คือการเปรียบเทียบ
ความรู้สึกของตวัละคร กบัอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองไดช้ดัเจน พบวา่
มีการเปรียบเทียบความรู้สึกกลวั 3 ชุด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
    ตวัอยา่งท่ี 1 อรรถกถาภิงสจริยา ตอนท่ีพระโพธิสัตวป์ฏิเสธท่ีจะ
ครองเรือนตามค าขอร้องของบิดามารดา เพราะพระองคก์ลวัภยัของการครองเรือน ความวา่ 

 
...พระมหาสัตวก์ล่าวว่า “พ่อแม่จ๋า ลูกไม่ตอ้งการอยูค่รองเรือนเพราะโลกสันนิวาส

ทั้งหมดมีภยัเฉพาะหน้าส าหรับลูกดุจถูกไฟไหม ้ถูกขงัดุจเรือนจ า ปรากฏเป็นของเน่าดุจท่ีเท
ขยะ จิตของลูกมิไดมี้ก าหนดัในกามทั้งหลาย พ่อแม่ยงัมีลูกคนอ่ืนอยูอี่ก ขอให้ลูกเหล่านั้นอยู่
ครองเรือนเถิด”...33 

 

 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ภยัของการอยูค่รองเรือน 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  1. การถูกไฟไหม ้

                                                           
32เร่ืองเดียวกนั, 71. 
33เร่ืองเดียวกนั, 318. 
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     2. การถูกขงัดุจเรือนจ า 
     3. ของเน่าดุจท่ีเทขยะ 
 ค าเปรียบ  ดุจ,เป็น 
 ลกัษณะร่วม  ทุกขท์รมาน, ไร้อิสระ, น่ารังเกียจ 

 
    จากตวัอยา่ง อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบภยัของการอยูค่รองเรือน

กบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบ 3 ส่ิง ไดแ้ก่ การถูกไฟไหม ้การถูกขงัดุจเรือนจ า และของเน่าดุจท่ีเทขยะ เพื่อ
เช่ือมโยงความหมายให้เห็นวา่การอยูค่รองเรือนเป็นความทุกข์ทรมานเปรียบเหมือนกบัการถูกไฟ
เผา การครองเรือนยงัเหมือนกบัการถูกคุมขงัเพราะไร้อิสระ และการอยู่ครองเรือนท่ีเต็มไปด้วย
กิเลสนั้นยงัเหมือนกบัท่ีเทขยะเพราะเป็นส่ิงน่ารังเกียจ 

     ตวัอยา่งท่ี 2 อรรถกถาภิงสจริยา ตอนท่ีพระโพธิสัตวป์ฏิเสธท่ีจะ
ครองเรือนและตดัสินใจออกบวช เพราะพระองคก์ลวัภยัของภพทั้ง 3 ความวา่ 

 
...เราเห็นภพทั้งหมดมีกามภพเป็นตน้มีภยัเฉพาะหนา้ โดยความเป็นของน่ากลวั ดุจ

เห็นชา้งดุแล่นมา ดุจเห็นเพชฌฆาตเง้ือดาบมาเพ่ือประหาร ดุจเห็นราชสีห์ ยกัษ ์รากษส สัตวมี์
พิษร้าย อสรพิษ และถ่านเพลิงท่ีร้อน แลว้ยนิดีบรรพชาเพ่ือพน้จากนั้น...34 

 

 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ภยัของภพทั้ง 3 มีกามภพ เป็นตน้ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  1. ชา้งดุแล่นมา 
     2. เห็นเพชฌฆาตเง้ือดาบมาเพื่อประหาร 
     3.เห็นราชสีห์ ยกัษ ์รากษส สัตวมี์พิษร้าย อสรพิษ 
     4. ถ่านเพลิงท่ีร้อน 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  อนัตรายและน่ากลวั 

 
      จากตวัอย่าง อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบภยัของภพทั้ง 3 ไดแ้ก่

กามภพ รูปภพ และอรูปภพ กบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบ 4 ส่ิง ได้แก่ การเห็นช้างดุแล่นมา การเห็น
เพชฌฆาตเง้ือดาบมาเพื่อประหาร การเห็นราชสีห์ ยกัษ์ รากษส สัตวมี์พิษร้าย อสรพิษ และถ่าน
เพลิงท่ีร้อน ทั้งน้ีเพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเห็นความอนัตรายและน่ากลัวของภพทั้ง 3 

                                                           
34เร่ืองเดียวกนั, 319. 
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เปรียบไดก้บัการเห็นชา้งดุแล่นมา การเห็นเพชฌฆาตเง้ือดาบมาเพื่อประหาร การเห็นราชสีห์ ยกัษ ์
รากษส สัตวมี์พิษร้าย อสรพิษและถ่านเพลิงท่ีร้อน 

    ตวัอยา่งท่ี 3 อรรถกถาโสณนนัทปัณฑิตจริยา ตอนพระโพธิสัตว์
ปฏิเสธท่ีจะครองเรือนตามค าขอร้องของบิดามารดา เพราะพระองคก์ลวัภยัของการครองเรือน  

 
พระมหาสัตวก์ล่าวว่า “ลูกไม่ตอ้งการอยู่ครองเรือน ลูกจะปฏิบติัพ่อแม่ตลอดชีวิต 

เม่ือพ่อแม่ล่วงลบัไปแลว้ลูกจกับวช.” เพราะในกาลนั้นภพทั้งสามไดป้รากฏแก่พระมหาสัตว์
ดุจเรือนไฟไหม ้และดุจอยูใ่นหลุมถ่านเพลิง.35 

  
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ภยัของภพทั้ง 3  
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  1. เรือนไฟไหม ้
     2. การอยูใ่นหลุมถ่านเพลิง 
  ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  ความร้อนรุ่ม 

 

     จากตวัอย่าง มีการเปรียบเทียบภยัของภพทั้ง 3 กบัส่ิงท่ีน ามา
เปรียบ 2 ส่ิง ไดแ้ก่ เรือนไฟ และการตกอยูใ่นหลุมถ่านเพลิง ทั้งน้ีเพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้าน
เห็นความร้อนรุ่มของภพทั้ง 3 เปรียบไดก้บัอยูใ่นเรือนท่ีไฟไหมแ้ละการตกอยูใ่นหลุมถ่านเพลิงซ่ึง
ร้อนมาก 
    1.1.2.3 การเปรียบเทียบอากัปกิริยา คือการเปรียบเทียบท่าทาง
และการแสดงออกของตวัละคร กบัการแสดงออกของส่ิงต่าง ๆ พบวา่มีการเปรียบเทียบอากปักิริยา 
3 ชุด คือ การเจบ็ปวด การออกบวช ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  ตวัอยา่งท่ี 1 อรรถกถาจมัเปยยนาคจริยา ตอนพราหมณ์ร่ายมนต ์              
อาลมัพายน์ใส่จมัเปยยนาคราช อรรถกถาจารยอ์ธิบายท่าทางการเจ็บปวดของจมัเปยยนาคราชเม่ือ
คร้ังโดนมนต ์ความวา่ 

 
...ตั้งแต่ไดย้นิทิพยมนต ์พระมหาสตัวเ์ป็นดุจเวลาถูกซ่ีเหล็กร้อนยอนเขา้ไปในหูสอง

ขา้งเป็นดุจปลายหงอนถูกขยี้.36 

                                                           
35เร่ืองเดียวกนั, 331. 
36เร่ืองเดียวกนั, 203-204. 
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  ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การไดย้นิทิพยมนต ์
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  1. การถูกซ่ีเหล็กร้อนยอนเขา้ไปในหู 
     2. การท่ีปลายหงอนถูกขยี้ 
 ค าเปรียบ  ดุจ, เป็นดุจ 
 ลกัษณะร่วม  ความเจบ็ปวด 

 
จากตวัอย่าง อรรถกถาจารยเ์ปรียบการไดย้ินทิพยมนต์กบัของ 2 

ส่ิง คือการถูกซ่ีเหล็กร้อนเขา้ไปในหูและการท่ีปลายหงอนถูกขยี้  เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้เห็นวา่
การไดย้ินทิพยม์นต์นั้นท าให้พระโพธิสัตวไ์ดรั้บความเจ็บปวดมากเหมือนกบัมีซ่ีเหล็กร้อนเขา้ไป
ในหูหรือการท่ีปลายหงอนของพระองคถู์กขยี้ 
     ตวัอย่างท่ี 2 อรรถกถาอโยฆรจริยา ตอนอโยฆรกุมารทูลลา                         
พระราชบิดาเพื่อออกบวช อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบการออกบวชกบัการแสดงอากปักิริยาของส่ิง
ต่างๆ  ดงัน้ี 

 
“ขา้แต่พระบิดา ราชสมบัติของพระบิดาก็จงเป็นของพระบิดาเองนั้ นเถิด ลูกไม่

ตอ้งการราชสมบติัน้ีเลย เม่ือลูกพูดอยูก่บัพระบิดาน่ีแหละ พยาธิ ชราและมรณะก็พึงมาถึง จง
หยุดเถิดพระเจา้ขา้” และทรงละกามทั้งหลาย ดุจชา้งตกมนัตดัโซ่เหล็ก ดุจลูกราชสีห์ท าลาย
กรงทองฉะนั้น แลว้ถวายบงัคมพระชนกชนนีเสด็จออกบรรพชา.37 

 

 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การละกามทั้งหลาย (การออกบวช) 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  1. ชา้งตกมนัตดัโซ่เหล็ก 
     2. ลูกราชสีห์ท าลายกรงทอง 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  การหลุดพน้จากเคร่ืองผกูมดั 
 
    จากตวัอยา่ง มีการเปรียบเทียบการออกบวชกบัความเปรียบ 2 ส่ิง 

ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั ได้แก่ ช้างตกมนัตดัโซ่เหล็ก และลูกราชสีห์ท าลายกรงทอง เพื่อเช่ือมโยง
ความหมายให้ผู ้อ่านเห็นว่าพระโพธิสัตว์สามารถออกบวชและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายใน
วฏัสงสารไดเ้หมือนกบัชา้งตกมนัท่ีตดัโซ่เหล็ก และลูกราชสีห์ท่ีท าลายกรงทอง  

                                                           
37เร่ืองเดียวกนั, 314. 
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   ตวัอยา่งท่ี 3 อรรถกถามหาสุตโสมจริยา ตอนพระเจา้โปริสาทจบั
ตวัพระราชาและวิ่งหนีเขา้ป่า  อรรถกถาจารยอ์ธิบายเปรียบเทียบการเหยียบส่ิงกีดขวางของพระยา                          
โปริสาท ดงัน้ี 

 
...ควาญชา้งเป็นตน้ไดย้นิเสียงของพระเจา้โปริสาทนั้น ก็ตกจากชา้งเป็นตน้ หมู่ทหาร

ท่ียืนอยู่ไกลก็หนีไปจากท่ีนั้น ท่ีอยู่ใกลก็้ท้ิงอาวุธของตนนอนหมอบ. พระเจ้าโปริสาทอุม้
พระราชาประทบันัง่ท่ีคอ กระโดดขา้มก าแพงสูง 18 ศอกไปต่อหนา้ เหยยีบกระพองชา้งตกมนั 
ให้ลม้ลงดุจยอดเขาลม้ เหยียบหลงัมา้แกว้ซ่ึงวิ่งเร็วให้ลม้ลง เหยียบงอนรถให้ลม้ลง ดุจหมุน
ลูกข่าง ดุจขยี้ใบตน้ไทรสีเขียว ไปส้ินทาง 3 โยชน์ ดว้ยความเร็ว ไม่เห็นใครตามจึงค่อยๆ ไป
...38 

 
1. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การเหยยีบชา้งตกมนัลม้ลง 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ยอดเขาลม้ 
  ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  ท าใหส่ิ้งท่ีแขง็แรงลม้ลง 
2. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การเหยยีบงอนรถใหล้ม้ลง  
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  1. การหมุนลูกข่าง 
     2. การขยี้ใบตน้ไทรสีเขียว 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  การท าใหส่ิ้งท่ีแขง็แรงหมุนควา้งและแหลก 
     ละเอียด 
 

  จากตวัอยา่ง มีการใชค้วามเปรียบ 2 ความเปรียบ คือ เปรียบเทียบ
การเหยยีบชา้งตกมนัลม้ลงกบัการท่ียอดเขาลม้ลง เพื่อเช่ือมโยงความหมายใหท้ราบลกัษณะของชา้ง
ท่ีตกมนัแข็งแรงและคลุ้มคลัง่ล้มลงนั้นสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทัว่คล้ายกบัการท่ียอดเขาล้มลง 
ส่วนความเปรียบท่ี 2 อรรถกถาจารยเ์ปรียบการเหยยีบงอนรถให้ลม้ลงกบัของ 2 ส่ิง ไดแ้ก่ การหมุน
ลูกข่างและการขยี้ ใบตน้ไทรสีเขียวเพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเห็นว่าการเหยียบงอนรถให้ลมลงนั้น
เหมือนกบัการหมุนลูกข่างและการขยี้ ใบตน้ไทรคือการท าให้ส่ิงท่ีแข็งแรงหมุนควา้งและแหลก
ละเอียด 

                                                           
38เร่ืองเดียวกนั, 396. 
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   การศึกษาการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนกบัส่ิงหน่ึง ประเภทใชส่ิ้งท่ีน ามา
เปรียบมากกวา่หน่ึงส่ิงพบวา่ สามารถแบ่งการเปรียบเทียบไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือการเปรียบเทียบรูปร่าง
และลักษณะการเปรียบเทียบปริมาณ การเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึก  และการเปรียบเทียบ
อากปักิริยา  การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนกบัส่ิงหน่ึง ประเภทท่ีใชส่ิ้งท่ีน ามาเปรียบมากกวา่หน่ึง
ส่ิงน้ีช่วยอธิบายและท าให้เราเห็นภาพส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบไดอ้ยา่งชดัเจนมากกวา่ประเภทท่ีใชส่ิ้งท่ี
น ามาเปรียบหน่ึงส่ิง เพราะมีการใช้ส่ิงท่ีน ามาเปรียบเทียบหลายส่ิงจึงให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่
ผูอ่้านไดม้ากยิง่ข้ึน เช่นการเปรียบเทียบความรู้สึกกลวัท่ีจะอยูค่รองเรือน อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบ
กบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบ 3 ส่ิง คือการถูกไฟไหม ้การถูกขงัดุจเรือนจ า และของเน่าดุจท่ีเทขยะ ซ่ึงช่วย
บรรยายให้เห็นภาพและเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวละครมากยิ่งข้ึนว่าเพราะเหตุใดจึงเกิด
ความรู้สึกกลวัท่ีจะอยูค่รองเรือน  
 

1.2  การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงหน่ึง คือความเปรียบท่ีอาศัยค าท่ีแสดง
ความหมายเปรียบเทียบมาเช่ือมโยงส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบกบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบไวด้้วยกนั โดยจะมี
ลกัษณะการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงหน่ึง มีค าวา่ “เป็น” และ “คือ” เป็นค าเปรียบเทียบ  
 จากการศึกษาพบว่า มีการใช้ความเปรียบประเภทน้ีเปรียบเทียบส่ิงนามธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัทางพระพุทธศาสนา  นามธรรมคือส่ิงท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถรับรู้ไดท้างตา หู 
จมูก ล้ิน กาย แต่รับรู้ไดด้้วยใจ39 ในพระพุทธศาสนาได้มีการกล่าวถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมอยู่มาก 
อาทิ กิเลส นิพพาน สังสารวฏั ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก ดงันั้นอรรถกถาจารย์
จึงต้องพยายามอธิบายส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีให้ผูอ่้านเขา้ใจโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็น                   
ส่ิงหน่ึงเพื่อเช่ือมโยงใหผู้อ่้านเห็นภาพและเขา้ใจเร่ืองไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ในอรรถกถาจริยาปิฎกพบวา่มี
การเปรียบเทียบนามธรรม 2 ชุด ดงัน้ี 

 ตวัอย่างท่ี 1 อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา ตอนพระโพธิสัตวช่์วยเหลือสัตว์
ทั้งหลายใหพ้น้จากสังสารวฏั ความวา่ 

 
“การท่ีเห็นสัตว์เหล่าน้ีขวนขวายในบาป แล้วทะเลาะกันแล้ววางเฉยเสีย ไม่เป็น                      

การสมควรแก่เรา เพราะเราปฏิบติัมหาสัมโพธิญาณดว้ยหวงัว่า จะขนสัตวท์ั้ งหลายออกจาก
เปือกตมคือสงสาร แลว้ใหต้ั้งอยูบ่นบกคือนิพพาน เพราะฉะนั้นเพ่ือไม่ให้ผิดปฏิญญานั้น ทาง

                                                           
39ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพค์ร้ังท่ี 2.   

  (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2556), 622.   
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ท่ีดีเราควรไปยงัท่ีอยู่ของมนุษย ์สอนสัตวเ์หล่านั้นให้งดเวน้จากบาป และให้การวิวาทของ
มนุษยเ์หล่านั้นสงบลง.”40 

 
1. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ สงสาร (การเวยีนวา่ยตายเกิด) 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  การอยูใ่นเปือกตม 
 ค าเปรียบ  คือ 
 ลกัษณะร่วม  การตกอยูใ่นท่ีไม่ดี 
2.  ส่ิงทีต้่องการเปรียบ นิพพาน 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  การข้ึนมาอยูบ่นบก 
 ค าเปรียบ  คือ 
 ลกัษณะร่วม  การไดอ้ยูใ่นท่ีดี 
 

จากตวัอยา่ง มีความเปรียบ 2 ชุด คือเปรียบเทียบสงสาร(การเวียนวา่ยตายเกิด) กบั                
การตกอยู่ในเปือกตม เพื่อเช่ือมโยงให้เห็นภาพของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นการอยู่ในท่ี
เคล่ือนไหวไม่สะดวก ถูกยึดไวเ้หมือนกบัการไดอ้ยู่ในเปือกตมท่ีอาจถูกโคลนดูดอยู่กบัท่ี และได้
เปรียบเทียบนิพพานกบัการได้อยู่บนบก ท่ีเคล่ือนไหวได้คล่องแคล่วเพื่อเช่ือมโยงให้เห็นภาพ
หลงัจากการท่ีอยูใ่นเปือกตมหรือการเวียนว่ายตายเกิด พระโพธิสัตวก์็ไดน้ าสัตวท์ั้งหลายข้ึนมาอยู่
บนบกคือนิพพาน เป็นสถานท่ีท่ีน าพาสรรพสัตวใ์ห้เคล่ือนไปสู่ทางขา้งหนา้ไดอ้ย่างสะดวกและมี
ความสุข 
  ตวัอย่างท่ี 2 อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา ตอนพระมหาสุทสัสนะกล่าวถึงการท า
ทาน ความวา่ 

 
  บรรดาค าเหล่านั้น ค  าน้ีแสดงเน้ือความพร้อมดว้ยการเปรียบเทียบโดยอุปมา เหมือน
บุรุษถูกโรคครอบง ากระสับกระส่าย ประสงค์จะให้ตนหายจากโรค ตอ้งการจะให้หมอผู ้
เยยีวยาพอใจ คือยนิดีดว้ยทรัพยมี์เงินและทองเป็นตน้ แลว้ปฏิบติัตามวิธี ก็หายจากโรคนั้นฉัน
ใด แมเ้ราก็ฉนันั้นเหมือนกนั ประสงคจ์ะเปล้ืองสตัวโ์ลกทั้งส้ินท่ีมืดบอดจากโรคคือกิเลส และ
จากโรคคือทุกขใ์นสงสารทั้งส้ิน...41 

 

                                                           
40เร่ืองเดียวกนั, 365. 
41เร่ืองเดียวกนั, 67. 



    
256 

  

 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ กิเลส, ทุกข,์ สงสาร 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  โรค 
 ค าเปรียบ  คือ 
 ลกัษณะร่วม  ส่ิงท่ีท าร้ายร่างกาย เม่ือเป็นแลว้ตอ้งรักษา 

 
 จากตวัอยา่ง เปรียบเทียบกิเลส ทุกขแ์ละสงสาร (การเวยีนวา่ยตายเกิด) กบัโรค เพื่อ

เช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านทราบถึงลกัษณะของกิเลส ทุกขแ์ละสงสารวา่เป็นส่ิงท่ีท าร้ายร่างกาย 
เม่ือเป็นแลว้ตอ้งไดรั้บการเยียวยาและรักษาจึงเปรียบไดก้บัโรค ในท่ีน้ีพระโพธิสัตวไ์ดรั้กษาโรค
หรืออาการเกิดกิเลส ทุกขแ์ละสงสารใหแ้ก่สัตวท์ั้งหลายดว้ยการใหท้รัพยสิ์น เงิน และทองเป็นตน้   
 จะเห็นวา่ อรรถกถาจารยน์ าการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงหน่ึงมาใชเ้ปรียบเทียบ 
นามธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทางพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ กิเลส นิพพาน สังสารวฏั เพื่อเช่ือมโยงให้
ผูอ่้านเห็นภาพและเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเหล่าน้ีไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 
   1.3 การเปรียบเทียบแบบขนานความ คือความเปรียบท่ีมีขอ้ความท่ีตอ้งการเปรียบ
กบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบขนานความกนัโดยจะมีค าท่ีแสดงความเหมือนปรากฏร่วมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ได ้
แต่ตอ้งมีการใชค้  าเปรียบคู่ คือ “ฉนัใด ฉนันั้น” ซ่ึงแปลมาจากภาษาบาลีวา่ “ยถา ตถา” ใชเ้ช่ือมความ
ในเชิงเปรียบเทียบท่ีขอ้ความส่วนหนา้และส่วนหลงัท่ีเปรียบเทียบเสมอ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
ภาษาบาลีท่ีใชบ้นัทึกพระไตรปิฎก พบจ านวน 7 ชุด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
   ตวัอย่างท่ี 1 อรรถกถาสังขพราหมณจริยา ตอนสังขพราหมณ์เห็นพระพุทธเจา้                  
เดินสวนมาจึงอยากท าทาน ความวา่ 

 
  คร้ันเราเห็นท่านเดินสวนทางมา จึงคิดประโยชน์น้ีวา่ บุญเขตน้ีมาถึงแก่เราผูเ้ป็นสตัว์
ท่ีตอ้งการบุญ เปรียบเหมือนบุรุษชาวนา เห็นนาอนัเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าแต่ไม่ปลูกพืชลงในนานั้น 
เขาช่ือวา่เป็นผูไ้ม่ตอ้งการดว้ยขา้วเปลือกฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกนั เป็นผูต้อ้งการบุญ เห็น
เขตบุญอนัประเสริฐแลว้ ถา้ไม่ท าบุญคือสกัการะ เราก็ช่ือวา่เป็นผูไ้ม่ตอ้งการบุญ.42 

  
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ สังขพราหมณ์เห็นพระพุทธเจา้แลว้จึงปรารถนาท าบุญ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ชาวนาเห็นนาอนัอุดมสมบูรณ์แลว้จึงปรารถนาท านา 
 ค าเปรียบ  เปรียบ, ฉนัใด  ฉนันั้น 

                                                           
42เร่ืองเดียวกนั, 41-42. 
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 ลกัษณะร่วม  ความรู้สึกปรารถนาท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพราะหวงั 
      ผลบางประการ  

 
   จากตัวอย่าง เปรียบเทียบเหตุการณ์ท่ีสังขพราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจึง
ปรารถนาท าบุญกบัเหตุการณ์ท่ีชาวนาเห็นนาอนัอุดมสมบูรณ์แลว้จึงปรารถนาท านา เพื่อเช่ือมโยง
ความหมายให้ผูอ่้านเขา้ใจความรู้สึกตอ้งการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพราะหวงัผลบางประการ กล่าวคือ 
เม่ือสังขพราหมณ์เห็นพระพุทธเจา้ก็อยากท าบุญเพราะปรารถนาท่ีจะไดบุ้ญ ซ่ึงก็เหมือนกบัชาวนา
เม่ือเห็นนาอนัอุดมสมบูรณ์ก็อยากท านาเพราะคิดวา่น่าจะผลิตขา้วเปลือกไดจ้  านวนมาก  
     ตวัอย่างท่ี 2 อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา ตอนสสปัณฑิตกระโดดลงในกองไฟ                          
ความวา่ 

 
ในเมื่อกองไฟใหญ่อันไฟติดทั่วแล้ว เป็นควันตลบอยู่ ในกาลนั้น เรา

กระโดดลงในท่ามกลางภายในเปลวไฟ. 
น ้าเย็นอันผู้ใดผู้หนึ่งด าลงแล้ว ย่อมระงับความกระวนกระวายและ

ความร้อน ย่อมให้ความยนิดแีละปิติฉันใด 
ในกาลเมือ่เราเข้าไปยงัไฟทีลุ่กโพลงกฉั็นนั้นเหมือนกัน ความกระวน

กระวายทั้งปวงย่อมระงบัเหมอืนด าลงในน า้เยน็ฉะนั้น43 

 
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ความรู้สึกสบายใจเม่ือไดก้ระโดดลงในกองไฟ 

ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ความรู้สึกสบายใจเม่ือไดด้ าอยูใ่นน ้าเยน็ 

 ค าเปรียบ  เหมือน, ฉนัใด  ฉนันั้น 
 ลกัษณะร่วม  ความรู้สึกสบายใจ, ไม่กระวนกระวายใจ 

 
 จากตวัอย่าง อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบความรู้สึกสบายใจเม่ือไดก้ระโดดลงใน

กองไฟกับความรู้สึกสบายใจเม่ือได้ด าอยู่ในน ้ าเย็น เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านเข้าใจ
ความรู้สึกท่ีสสปัณฑิตกระโดดลงกองไฟนั้น พระองค์ทรงรู้สึกสบายและไม่กระวนกระวายใจ
เหมือนกบัไดด้ าอยูใ่นน ้าเยน็ 

  จะเห็นได้ว่าความเปรียบประเภทขนานความน้ีจะมีลักษณะการเปรียบเทียบ
ขอ้ความขนานคู่กนัไประหว่างส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบและส่ิงท่ีน ามาเปรียบโดยมีค าว่า ฉันใด ฉนันั้น

                                                           
43เร่ืองเดียวกนั, 170-171. 
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เป็นค าเช่ือมขอ้ความทั้งสอง ซ่ึงค าว่า “ฉันใด” จะเป็นค าท่ีปรากฏอยู่ดา้นหลงัขอ้ความส่ิงท่ีน ามา
เปรียบ ส่วนค าวา่ “ฉนันั้น” อาจวางไวท่ี้ดา้นหนา้หรือดา้นหลงัส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบก็ได ้

 
 สรุปได้ว่าการเปรียบเทียบโดยตรงคือการเปรียบเทียบโดยการอาศยั “ค าเปรียบ” เพื่อ
เช่ือมโยงความหมายว่าส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึงอย่างชดัเจน การเปรียบโดยตรงท่ีพบในอรรถกถา
จริยาปิฎกน้ีแบ่งได ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึง การเปรียบเทียบส่ิง
หน่ึงเป็นส่ิงหน่ึง และการเปรียบเทียบแบบขนานความ   การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึงน้ียงั
แบ่งประเภทตามจ านวนของส่ิงท่ีน ามาเปรียบไดอี้ก 2 ประเภท คือความเปรียบท่ีใชส่ิ้งท่ีน ามาเปรียบ
หน่ึงส่ิง และความเปรียบท่ีใช้ส่ิงท่ีน ามาเปรียบมากกว่าหน่ึงส่ิง ความเปรียบทั้งสองประเภทน้ีมี
ลกัษณะการเปรียบเทียบคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ ใช ้“ค าเปรียบ” เหมือนกนั แตกต่างกนัท่ีจ  านวนของ
ส่ิงท่ีน ามาเปรียบเท่านั้น และดว้ยความแตกต่างกนัขา้งตน้จึงท าใหค้วามเปรียบท่ีใชส่ิ้งท่ีน ามาเปรียบ
มากกว่าหน่ึงส่ิงจึงสามารถอธิบายรายละเอียดและให้ขอ้มูลไดม้ากกวา่ความเปรียบท่ีใชส่ิ้งท่ีน ามา
เปรียบหน่ึงส่ิง ดงันั้นความเปรียบท่ีใช้ส่ิงท่ีน ามาเปรียบมากกว่าหน่ึงส่ิงจึงท าให้ผูอ่้านเห็นภาพได้
ชัดเจนมากกว่า ส่วนการเปรียบเทียบแบบขนานความนั้นจะมีลกัษณะการเปรียบเทียบขอ้ความ
ขนานคู่กนัไประหว่างส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบและส่ิงท่ีน ามาเปรียบโดยมีการใชค้  าว่า “ฉันใด ฉนันั้น” 
เป็นค าเช่ือมเปรียบเทียบขอ้ความทั้งสอง  
 
 2. การเปรียบเทยีบโดยนัย  คือความเปรียบท่ีไม่ไดอ้าศยัค าท่ีมีความหมายเปรียบเทียบ เช่น 
ดุจ เหมือน มาเป็นตวัเช่ือม แต่จะอาศยัค าหรือขอ้ความบางค าท่ีแนะให้ผูอ่้านนึกถึงการเปรียบเทียบ 
ซ่ึงอาจต้องใช้บริบทแวดล้อมมาช่วยตดัสินว่าความเปรียบนั้นหมายถึงอะไร44  จากการศึกษา                
อรรถกถาจริยาปิฎกพบการใช้การเปรียบเทียบโดยนัยจ านวน 8 ชุด แบ่งได ้ 2 ลกัษณะ ได้แก่                     
การเปรียบเทียบแบบการใชค้  าท่ีมีความหมายโดยนยั  และการเปรียบเทียบแบบขนานความโดยไม่มี
ค  าเปรียบ   
 
 2.1 การเปรียบเทียบแบบการใช้ค าที่มีความหมายโดยนัย คือ การเปรียบเทียบโดย                    
การใชค้  าหรือขอ้ความท่ีมีความหมายไม่ตรงหรือมีความหมายประจ ารูป แต่เป็นความหมายแฝงซ่ึง
ผูอ่้านตอ้งอาศยับริบทแวดล้อมตีความด้วยตนเองว่าค านั้นหมายถึงอะไร พบจ านวน 7 ชุด ดัง
ตวัอยา่ง   ต่อไปน้ี 

                                                           

 44ปรีชา ชา้งขวญัยนื, พืน้ฐานของการใช้ภาษา, 71.  
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 ตัวอย่างท่ี 1 อรรถกถาสังขพราหมณจริยา ตอนสังขพราหมณ์พบปัจเจก
พระพุทธเจา้ ความวา่ 
 

           ในขณะนั้น ณ ภูเขาคนัธมาทน์มีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หน่ึงเขา้นิโรธสมาบติัอยู่
ตลอด 7 วนั คร้ันออกจากนิโรธสมาบัติแลว้จึงตรวจดูสัตวโ์ลกเห็นสังขพราหมณ์ก าลงัน า
ทรัพยม์า ร าพึงอยู่ว่า มหาบุรุษจะไปน าทรัพยม์า อนัตรายในมหาสมุทรจกัมีแก่เขาหรือไม่มี
หนอ รู้ว่าจกัมีอนัตราย คิดว่ามหาบุรุษผูน้ี้เห็นเราจกัถวายร่มและรองเทา้แก่เราดว้ยอานิสงส์
ถวายรองเทา้ เม่ือเรือแตกในมหาสมุทรจกัไดท่ี้พึ่ง เราจกัอนุเคราะห์เขา จึงเหาะไปทางอากาศ 
แลว้ลงไม่ไกลสังขพราหมณ์นั้น คร้ันเวลาเท่ียงดว้ยลมและแดดอนัร้อนแรง เหยียบทรายร้อน
คลา้ยกบัลาดไวด้ว้ยถ่านไฟ เดินมาถึงขา้งหนา้สังขพราหมณ์นั้นสังขพราหมณ์เห็นพระปัจเจก
พทุธเจา้นั้น มีความยนิดีร่าเริงคิดวา่ บุญเขตมาหาเราแลว้วนัน้ี เราควรจะหวา่นพืชในเขตน้ี. 45 

  
1. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระปัจเจกพุทธเจา้ 

ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  บุญเขต 

 ลกัษณะร่วม  ท่ีแห่งการสร้างบุญ, ผูท่ี้ท  าใหเ้กิดสร้างบุญ  
2. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การท าบุญ 

ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  การหวา่นพืช 

 ลกัษณะร่วม  การกระท าท่ีน ามาซ่ึงผลประโยชน์ในภายหนา้ 
 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้มีการใช้ความเปรียบโดยนยั 2 ชุด คือเปรียบเทียบพระปัจเจก                

พุทธเจา้กบัเขตบุญ และเปรียบเทียบการท าบุญกบัการหวา่นพืช เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้าน
ทราบวา่พระพุทธเจา้คือท่ีแห่งการสร้างบุญ เม่ือสังขพราหมณ์เห็นเขตบุญผา่นมาท่านจึงอยากหวา่น
พืชในเขตบุญนั้นเพื่อหวงัผลผลิตในภายหนา้ ซ่ึงการหวา่นพืชในเขตบุญน้ีจึงหมายถึงการท าบุญแก่                     
พระปัจเจกพระพุทธเจา้อนัจะน ามาซ่ึงผลบุญในภายหนา้  
 ตวัอยา่งท่ี 2 อรรถกถามูคผกัขจริยา ตอนมูคผกัขกุมารตรัสกบัสารถี ความวา่ 
    

   เราไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่คนธรรพ์ ไม่ใช่ท้าวสักกะ เราเป็นโอรสของ                  
พระเจ้ากาสีที่ท่านจะฝังในหลุมนี้แหละ. ท่านอาศัยเราผู้เป็นโอรสของ
พระราชาพระองค์นั้นเป็นอยู่. ดูก่อนสารถี หากท่านฝังเราในป่า ท่านพึงท า

                                                           
45เร่ืองเดียวกนั,44. 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=36&A=2827&Z=2939
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ส่ิงที่ไม่ชอบธรรม. บุคคลพึงนั่งหรือพึงนอนใต้ร่มไม้ใด ไม่พึงหักกิ่งไม้นั้น 
เพราะผู้ท าลายมติร เป็นคนลามก..46  

 
1. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ สารถี 

ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  บุรุษผูอ้าศยัใตร่้มเงาของตน้ไม ้

 ลกัษณะร่วม  ผูท่ี้อาศยัผูอ่ื้นในการด าเนินชีวติ, ผูท่ี้อยูภ่ายใต ้
     การปกครอง 
2. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระราชา 

ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ตน้ไม ้

 ลกัษณะร่วม  ผูป้กครอง, ผูใ้หค้วามช่วยเหลือและดูแลผูอ่ื้น 
3. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ มูคผกัขกุมาร 

ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ก่ิงไม ้(ส่วนส าคญัของตน้ไม)้ 
 ลกัษณะร่วม  ผูมี้ความส าคญัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
 
จากตวัอยา่งขา้งตน้อรรถกถาจารยต์อ้งการอธิบายให้ผูอ่้านเห็นภาพความสัมพนัธ์ของคน 3 

คน ระหว่างพระราชา มูคผกัขกุมาร และสารถี โดยมีการใช้ความเปรียบโดยนัย 3 ชุด ได้แก่ 
เปรียบเทียบสารถีกับบุรุษผู ้อาศัยใต้ร่มเงาของต้นไม้ เปรียบเทียบพระราชากับต้นไม้ และ
เปรียบเทียบมูคผกัขกุมารกับก่ิงไม้ เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเห็นภาพความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั กล่าวคือสารถีท่ีอยู่ภายใตป้กครองและไดรั้บการดูแลจากพระราชาย่อมมิควรท าร้าย
พระราชโอรสของพระราชาซ่ึงถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีบุญคุณและเป็นเจา้นายของตน เปรียบไดก้บั
บุคคลท่ีเขา้ไปอาศยัร่มเงาของตน้ไมใ้หญ่ใดก็ตามบุคคลนั้นไม่ควรท่ีจะหกัก่ิงไมท่ี้ใหร่้มเงานั้น 
   ตวัอย่างท่ี 3 อรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนทา้วสักกะสรรเสริญพระโพธิสัตว ์
ความวา่ 
 

ก็เม่ือพระมหาสัตวท์รงให้พระนางมทัรีเทวีอย่างน้ีแลว้ ทา้วสักกะทรงบงัเกิดความ
อศัจรรยอ์นัไม่เคยมี ไดท้รงสรรเสริญดว้ยการอนุโมทนาทานของพระมหาบุรุษโดยนยัมีอาทิ
วา่ 

  ข้าศึกทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พระองค์ชนะได้
ทั้งหมดปฐพ ีพระองค์กใ็ห้กกึก้องได้พระเกยีรติศัพท์ของพระองค์ก็ระบือไป

                                                           
46เร่ืองเดียวกนั, 355-356. 
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ถึงไตรทิพย์. เมื่อพระองค์ทรงให้ส่ิงที่ให้ได้ยาก กระท าส่ิงที่ท าได้ยาก คนที่
เป็นอสัตบุรุษกท็ าตามได้ยาก ธรรมของสัตบุรุษน าไปได้ยาก เพราะฉะนั้นคติ
ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษ จากโลกนี้ไปจึงต่างกัน อสัตบุรุษย่อมไปนรก
สัตบุรุษย่อมไปสวรรค์.47  

 
  ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การใหน้างมทัรีเป็นทาน 

ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  การชนะขา้ศึกทั้งท่ีเป็นของเทวดาและของมนุษย ์

 ลกัษณะร่วม  การท าส่ิงท่ียากไดส้ าเร็จ 
 
 จากตวัอย่าง เปรียบเทียบการให้นางมทัรีเป็นทานกบัการชนะขา้ศึกทั้งท่ีเป็นของ

เทวดาและของมนุษย ์เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านทราบวา่ พระโพธิสัตวส์ามารถกระท าส่ิงท่ี
ยากไดส้ าเร็จคือพระองคใ์หน้างมทัรีเป็นทานเปรียบไดก้บัการเอาชนะขา้ศึกทั้งท่ีเป็นของเทวดาและ
ของมนุษยซ่ึ์งเป็นการท าส่ิงท่ียากไดส้ าเร็จเหมือนกนั 
 สรุปได้ว่าการเปรียบเทียบแบบการใช้ค  า ท่ี มีความหมายโดยนัย  จะเป็น                                
การเปรียบเทียบท่ีใช้ค  าท่ีมีความหมายไม่ตรงกบัรูป เป็นความหมายแฝงท่ีผูอ่้านตอ้งอาศยับริบท
แวดลอ้มค าหรือขอ้ความนั้นเพื่อตีความอีกคร้ังวา่อรรถกถาจารยต์อ้งการส่ือถึงอะไร   
 
 2.2 การเปรียบเทียบแบบขนานความโดยไม่มีค าเปรียบ  คือความเปรียบท่ีใช้
ขอ้ความขนานกนัในลกัษณะท่ีเน้ือความเสมอกนัแบบไม่มีค  าเปรียบ พบจ านวน 1 ชุด 

 
 พระมหาสัตวผ์ูเ้ป็นพระโพธิสัตว ์มีอานุภาพเป็นอจินไตย มีพระสัทธรรมเป็นโคจร
ในกาลทุกเม่ือ มีความประพฤติขดัเกลากิเลสอยา่งหมดจด.  
 พายใุหญ่ มหาสมุทรมีคล่ืนซดัเป็นวงกลม พระโพธิสัตวก์ระโดดขา้มแดนนั้นไปได้
ไม่ใช่เร่ืองธรรมดา48 

            
 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระโพธิสัตวเ์ป็นผูมี้ความสามารถ มีธรรม  
     มีความประพฤติดีสามารถขดัเกลากิเลสไดอ้ยา่งหมดจด 

  
 

                                                           
47เร่ืองเดียวกนั, 156. 
48เร่ืองเดียวกนั, 40. 
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 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  พระโพธิสัตวส์ามารถกระโดดขา้มดินแดนท่ีมีพายใุหญ่  
     มหาสมุทรมีคล่ืนซดัเป็นวงกลมได ้
 ลกัษณะร่วม  มีความสามารถและปฏิบติัตนจนผา่นพน้อุปสรรค 
      
  จากตวัอยา่ง อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบพระโพธิสัตวเ์ป็นผูมี้ความสามารถ มีธรรม 

มีความประพฤติดี สามารถขดัเกลากิเลสได้อย่างหมดจดกับเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวส์ามารถ
กระโดดขา้มดินแดนท่ีมีพายุใหญ่ มหาสมุทรมีคล่ืนซัดเป็นวงกลมได ้เพื่อเช่ือมโยงความหมายให้
ผูอ่้านเห็นความสามารถของพระโพธิสัตวท่ี์ทรงเป็นผูมี้ความสามารถและปฏิบติัตนได้ดีเลิศจน
สามารถผ่านพน้อุปสรรคทั้งปวงไดส้ าเร็จ แต่กว่าท่ีพระโพธิสัตวจ์ะสามารถบ าเพ็ญบารมีและขดั
เกลากิเลสส าเร็จไดน้ั้นพระองค์ตอ้งพบความยากล าบากมากมาย เปรียบไดก้บัการท่ีพระองค์ตอ้ง
เดินทางขา้มดินแดนท่ีมีพายุใหญ่ มีมหาสมุทรและคล่ืนซัดเป็นวงกลมโดยรอบ แต่ในท่ีสุดพระ
โพธิสัตวก์็สามารถผา่นพน้ความล าบากนั้นไปได ้

 
 สรุปได้ว่าการเปรียบโดยนัยท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎกแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ                              
การเปรียบเทียบแบบการใชค้  าท่ีมีความหมายโดยนยั  และการเปรียบเทียบแบบขนานความโดยไม่มี                     
ค  าเปรียบ การเปรียบเทียบโดยนยัทั้ง  2 ลกัษณะน้ีจะต่างจากการเปรียบเทียบโดยตรง กล่าวคือผูอ่้าน
ตอ้งอาศยัการตีความจากบริบทแวดลอ้มและอาศยัค าแนะบางค าจึงจะสามารถเขา้ใจความหมายท่ี
อรรถกถาจารยต์อ้งการจะส่ือสารได ้
 
 3. การเปรียบเทียบแบบผสม คือการเปรียบเทียบท่ีผสมผสานระหว่างการเปรียบเทียบ
โดยตรงกบัการเปรียบเทียบโดยนยั วธีิการน้ีพบวา่จะมีโครงสร้างใหญ่เป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์  
ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบโดยนยัประเภทหน่ึงท่ีจะเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึง โดยขยายให้ยาว
ข้ึนดว้ยการวิเคราะห์คุณสมบติั หรือลกัษณะของส่ิงท่ีตอ้งการเปรียบกบัส่ิงท่ีน ามาเปรียบ และใน
โครงสร้างหลักน้ีจะประกอบไปด้วยโครงสร้างย่อย คือความเปรียบประเภทต่างๆ อีกหลาย               
ความเปรียบ จากการศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกพบวา่มีการเปรียบเทียบแบบผสม 2 ชุด  ดงัน้ี 
 ในอรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนพระเวสสันดรบริจาคบุตรและภริยา  พบว่า มี                          
การใชค้วามเปรียบโครงสร้างใหญ่เป็นการเปรียบเทียบวเิคราะห์และการเปรียบเทียบโครงสร้างยอ่ย  
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3 ประเภท ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบแบบสาธก49 การเปรียบเทียบคู่ขนาน และการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึง
เหมือนส่ิงหน่ึง ดงัน้ี 
 

     ธรรมท่ีประพฤติสะสมมาสม ่าเสมอน้ี เป็นวงศ์ของตระกูลเป็นประเพณีของตระกูล
ของพระโพธิสัตว์ทั้ งปวง คือการบริจาคของทุกส่ิง. แต่โดยพิเศษออกไปในข้อนั้ น ก็คือ                  
การบริจาคส่ิงอนัเป็นท่ีรักกว่า. จริงอยู่ พระโพธิสัตวบ์างองค์เป็นพระพุทธเจ้า เพราะทรง
บริจาคมหาบริจาค 5 เหล่าน้ี คือ บริจาคทรัพยมี์ความเป็นอิสระในราชสมบติัเป็นตน้อนัสืบวงค์
มา 1 การบริจาคอวยัวะ มีศีรษะและนัยน์ตาเป็นตน้ของตน 1 บริจาคชีวิตอนัเป็นท่ีรักบริจาค
บุตรเป็นท่ีรักผูจ้ะด ารงวงศต์ระกลู 1 บริจาคภริยาเป็นท่ีรักมีความประพฤติเป็นท่ีชอบใจ 1 เคย
มีมาแลว้มิใช่หรือ?  เป็นความจริงดงันั้น เม่ือพระผู้ มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุมังคละ คร้ังเป็น
พระโพธิสัตว์ทรงแสวงหาโพธิญาณประทับอยู่  ณ ภูเขาลูกหน่ึงพร้อมด้วยบุตรภรรยาใน
อัตภาพท่ี 3 จากอัตภาพก่อนมียักษ์ช่ือว่าขรทาฐิกะ  (เขี ้ยวแหลม) ได้ฟังว่าพระมหาบุรุษมี
อัธยาศัยในการให้ จึงแปลงเพศเป็นพราหมณ์ เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ขอทารกท้ังสอง.                

พระมหาสัตว์เบิกบานใจว่า เราจะให้บุตรท้ังสองแก่พราหมณ์ ยังปฐพีมีน า้เป็นท่ีสุด
ให้หวั่นไหวได้ให้ทารกท้ังสอง. ยักษ์ยืนพิงกระดานส าหรับยึดในท่ีสุดท่ีจงกรม เม่ือพระ
โพธิสัตว์เห็นอยู่น่ันเอง ได้เคีย้วกินเดก็ท้ังสองดุจเหง้าบัว. เม่ือพระมหาบุรุษแลดูปากของยักษ์ 
ซ่ึงพ่นสายเลือดออกมาดุจเปลวไฟ ไม่ให้โอกาสแก่จิตตุปบาทเกิดขึ้นว่ายักษ์ลวงเรา เพราะ
ความเป็นผู้ฉลาดในอุบายได้อบรมดีมาแล้ว เพราะสภาพของธรรมในอดีตไม่มีปฏิสนธิ และ
เพราะความย า่ยีของสังขารท้ังหลายด้วยอ านาจแห่งความเป็นของไม่เท่ียงเป็นต้น จึง เกิด
โสมนัสขึน้ว่า ทานบารมีของเราเตม็แล้ว. เรายงัประโยชน์ใหญ่ให้ส าเร็จแล้วได้บรรล ุดังนีด้้วย
กองสังขารอันหาสาระมิได้ผพุังไปตั้งอยู่เด๋ียวเดียวอย่างพระมหาสัตว์ทราบความดีงามแห่งจิต
ของตนในขณะน้ันอันไม่ท่ัวไปแก่ผู้ อ่ืน จึงตั้งความปรารถนาว่า ด้วยผลอันนีใ้นอนาคตขอรัศมี
ของเราจงออกจากร่างกาย โดยท านองเดียวกันนีเ้ถิด . รัศมีจากสรีระของพระโพธิสัตว์ผู้ เป็น
พระพทุธเจ้าน้ัน เพราะอาศัยความปรารถนาน้ันได้แผ่ซ่านตลอดโลกธาต ุ10,000 ตั้งอยู่ เป็นนิจ.
พระโพธิสัตว์แม้เหล่าอ่ืนก็อย่างน้ันสละส่ิงอันเป็นท่ีรักของตนและบุตรภรรยา ก็รู้แจ้ งแทง
ตลอดพระสัพพัญญตุญาณ.  

อีกอย่างหน่ึง เหมือนบุรุษคนบางคนรับจ้างท าการงานบ้านหรือชนบทในส านักของ
คน พึงท าทรัพย์หายไปด้วยความประมาทของตนหรือของลูกน้อง เขาถูกจับส่งเข้าไปยัง
เรือนจ า. เขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราท าการงานของพระราชานี ้เกบ็ทรัพย์ไว้ได้ประมาณ

                                                           
49ความเปรียบโดยนยัประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นความเปรียบอยา่งยาวท่ีใชว้ธีิยกเร่ืองมาเล่าเพ่ือใชค้วามแฝงท่ี

อยูใ่นเร่ืองนั้นเป็นเคร่ืองอธิบายความคิดบางอยา่ง ผูรั้บสารจะเขา้ใจความคิดและตีความไดเ้องดว้ยการเปรียบเทียบ 
โดยท่ีผูส่้งสารอาจมีการสรุปวเิคราะห์ความคิดท่ีตอ้งการอธิบายนั้นหรือไม่มีก็ได ้ ดูรายละเอียดจาก สุมาลี                     
ล้ิมประเสริฐ, ความเปรียบเกีย่วกบัสุนัขและแมวในพระไตรปิฎก, 15-40.  

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i=4
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เท่านี้ เราถูกพระราชาน้ันส่งเข้าไปในเรือนจ า. หากเราอยู่ ในเรือนจ านี้ ตนก็จะพินาศ บุตร
ภรรยา กรรมกรและบุรุษของเราไม่มีผู้ เลีย้งดูก็พึงถึงความพินาศย่อยยับ ถ้ากระไรเราจักทูล
พระราชา ให้ทรงจองจ าบุตรหรือพ่ีชายน้องชายของเราไว้ในท่ีนีแ้ทน แล้วพึงออกไป เราพ้น
จากเรือนจ านี้ ไม่ช้าก็จะรวบรวมทรัพย์ จากมิตรจากสหาย แล้วถวายคืนแด่พระราชา แล้วไถ่
บุตรพ่ีชายน้องชายน้ันจากเรือนจ า. เราเป็นผู้ไม่ประมาทจักกระท าสมบัติตนให้เสมือนเดิมด้วย
ก าลงัความเพียร.” ดงัน้ี ฉนัใด พระมหาสตัวน์ั้นก็พึงท าฉันนั้น พึงเห็นขอ้อุปมาอุปไมยน้ีอยา่ง
น้ี.  

ในขอ้นั้นมีความเปรียบเทียบดงัต่อไปน้ี. การงานดุจพระราชา. สงสารดุจเรือนจ า.            
พระมหาบุรุษผู ้ท่องเท่ียวไปในสงสารด้วยอ านาจกรรม  ดุจบุรุษท่ีพระราชาตั้ งไว ้ใน
เรือนจ า. การท่ีพระมหาบุรุษให้บุตรเป็นตน้ของตนแก่คนอ่ืน แลว้ปลดเปล้ืองสัตวท์ั้งปวงให้
พน้จากทุกขใ์นวฏัฏะดว้ยการไดพ้ระสัพพญัญุตญาณ ดุจการพน้จากทุกขข์องบุตรหรือพี่นอ้ง
และของตนซ่ึงถูกจ าอยูใ่นเรือนจ าดว้ยการพึ่งผูอ่ื้น. การถึงพร้อมดว้ยสมบติัคือพระสัพพญัญุต
ญาณมีทศพลญาณเป็นตน้ ดว้ยความเป็นพระพุทธเจ้าของพระมหาบุรุษผูป้ราศจากทุกข์ใน
วฏัฏะดว้ยอรหัตมรรค และการถึงพร้อมดว้ยสมบติัมีวิชา 3 เป็นตน้ของผูท้  าตามค าสอนของ
ตน ดุจการตั้งอยูใ่นสมบติัตามความประสงคก์บัชนเหล่านั้นของบุรุษผูพ้น้ทุกขแ์ลว้. เพราะเหตุ
นั้น การบริจาคบุตรภรรยาของพระมหาบุรุษทั้งหลาย จึงเป็นสภาพอนัหาโทษมิไดด้ว้ยประการ
ฉะน้ี50.  

 
การเปรียบเทยีบโดยนัยแบบสาธก 

ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระเวสสันดรบริจาคบุตรและภริยาแก่ผูอ่ื้น 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  พระพุทธเจา้สุมงัคละบริจาคบุตรทั้งสองแก่ผูอ่ื้น 
  ลกัษณะร่วม  การใหค้นท่ีรักแก่ผูอ่ื้นเพื่อมุ่งหวงัประโยชน์แก่ 

ส่วนรวม 

 
 การเปรียบเทยีบโดยตรงแบบคู่ขนาน 

ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระเวสสันดรบริจาคบุตรและภริยา 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ บุรุษผูห้น่ึงให้คนขงับุตร พี่ชายและน้องชายแทนตนเอง

เพราะถ้าไม่ถูกคุมขงัตนเอง ครอบครัวและบริวารจะ
เดือดร้อน แต่ถา้ตนเองเป็นอิสระจะสามารถหาทรัพยม์า
ไถ่บุตรและพี่นอ้งไดใ้นไม่ชา้ 

 
                                                           

50เร่ืองเดียวกนั, 153-155. 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.3&i=9&p=2#ข้ออุปมาอุปมัย
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ค าเปรียบ  เหมือน, ฉนัใด ฉนันั้น 
ลกัษณะร่วม  การสละคนท่ีรักเพื่อมุ่งหวงัประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 
  การเปรียบเทยีบโดยตรงแบบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึง 

1. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ การงาน 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  พระราชา 
 ค าเปรียบ  ดุจ 

 ลกัษณะร่วม  ความยิง่ใหญ่ 
2. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ สงสาร (การเวยีนวา่ยตายเกิด) 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  เรือนจ า 
 ค าเปรียบ  ดุจ 

 ลกัษณะร่วม  สถานท่ีกกัขงัท าใหไ้ปไหนไม่ได,้ อยูแ่ลว้มีแต่ความทุกข ์
3. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ มหาบุรุษผูท้่องเท่ียวไปในสงสาร 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  บุรุษท่ีพระราชาตั้งไวใ้นเรือนจ า 
 ค าเปรียบ  ดุจ 

 ลกัษณะร่วม  ผูท่ี้ตกอยูใ่นพนัธนาการ 
4. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระโพธิสัตวใ์หบุ้ตรและภรรยาแก่ผูอ่ื้นแลว้สามารถ   

      ปลดเปล้ืองสัตวท์ั้งปวงใหพ้น้จากทุกขด์ว้ยการบรรลุ 
    พระสัพพญัญุตญาณ  

 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  บุรุษใหบุ้ตร พี่ชายและนอ้งชายจ าคุกแทนตน  
     แลว้สามารถหาเงินมาไถ่ถอนทุกคนออกจากคุก 
 ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  การมุ่งหวงัท าประโยชน์แก่ส่วนรวม ท าใหทุ้กคน 
     พน้ทุกข ์
5. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ พระโพธิสัตวถึ์งพร้อมดว้ยสมบติัคือ 

     พระสัพพญัญุตญาณ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  บุรุษนั้นพน้จากความทุกข ์

  ค าเปรียบ  ดุจ 
 ลกัษณะร่วม  การประสบความส าเร็จอยา่งท่ีตั้งใจ 
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  จากตัวอย่าง โครงสร้างใหญ่ของข้อความข้างต้นคือการเปรียบเทียบวิเคราะห์เร่ือง                             
พระเวสสันดรบริจาคบุตรและภริยาแก่ผู ้อ่ืน โดยอรรถกถาจารย์ได้น าเหตุการณ์ดังกล่าวมา
เปรียบเทียบกบัเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์พระพุทธเจา้สุมงัคละบริจาคบุตรทั้ง 2 คน 
แก่ยกัษท่ี์แปลงกายเป็นพราหมณ์มาขอบุตร และเหตุการณ์บุรุษผูห้น่ึงขอให้พระราชาขงับุตร พี่ชาย
และน้องชายแทนตนเอง โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบโดยนยัแบบสาธกและวิธีเปรียบเทียบโดยตรง
แบบคู่ขนาน เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเขา้ใจการกระท าของพระเวสสันดรท่ีทรงยอมเสียสละคนท่ีรัก
แก่ผูอ่ื้นเพื่อมุ่งหวงัประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือประโยชน์หน่ึงประโยชน์ใดท่ีส าคญักวา่ เหมือนกบั        
พระเจา้สุมงัคละท่ีทรงบริจาคบุตรทั้ง 2 คน เพราะมุ่งหวงับ าเพ็ญบารมีให้ครบถว้น จะได้บรรลุ               
พระสัพพญัญุตญาณเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้ทุกข์ต่อไป เช่นเดียวกนักบับุรุษผูห้น่ึงท่ีตอ้งโทษจาก
พระราชาเพราะท าทรัพยห์าย จึงขอให้พระราชาจองจ าบุตร พี่ชายและน้องชายแทนตนเอง ทั้งน้ี
เพราะคิดว่าถ้าตนติดคุกก็จะไม่มีใครดูแลภรรยา บุตร และลูกน้อง อีกทั้งขณะท่ีอยู่ขา้งนอกนั้น            
ตนจะไดไ้ปหาทรัพยม์าคืนพระราชา และสามารถไถ่ตวับุตร พี่ชายและนอ้งชายได ้ 
 ทั้งน้ีในตอนเปรียบเทียบเหตุการณ์พระเวสสันดรบริจาคบุตรและภริยาแก่ผูอ่ื้นกบัเหตุการณ์ 
บุรุษผูห้น่ึงขอใหพ้ระราชาขงับุตร พี่ชายและนอ้งชายแทนตนเองนั้น ยงัไดมี้การอธิบายรายละเอียด
เหตุการณ์เพิ่มเติมโดยใช้ความเปรียบโดยตรงแบบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึงจ านวน 5 ชุด มาอธิบาย
เร่ืองราวใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนดว้ย ดงัน้ี 
 อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบการงานกบัพระราชา เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเขา้ใจลกัษณะของ
การงานท่ีพระโพธิสัตวต์อ้งปฏิบติัทั้งหลายนั้นเป็นภาระท่ียิ่งใหญ่เปรียบเหมือนพระราชาซ่ึงอยูใ่น
ฐานะท่ีส าคญัและสูงสุดในแผน่ดินเป็นผูส้ั่งใหบุ้รุษผูน้ั้นตอ้งรับโทษ ไดรั้บความทุกข ์
 อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบสงสารกบัเรือนจ า เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายของ
สงสาร (การเวยีนวา่ยตายเกิด) กล่าวคือสัตวโ์ลกทั้งหลายท่ียงัไม่บรรลุนิพพานลว้นเวียนวา่ยตายเกิด
ติดอยูใ่นหว้งพนัธนาการอยา่งน้ีต่อไปเร่ือยๆ ไม่รู้จบ ซ่ึงการตกอยูใ่นสงสารก็เปรียบไดก้บัเรือนจ าท่ี
ขงัเราไวไ้ม่ใหไ้ปไหนได ้อยูแ่ลว้มีแต่ความทุกข ์  
 อรรถกถาจารย เ์ปรียบเทียบมหาบุรุษผูท้่องเท่ียวไปในสงสารกบับุรุษท่ีพระราชาตั้งไวใ้น
เรือนจ าเพื่อเช่ือมโยงความหมายให้ผูอ่้านทราบวา่การท่ีมหาบุรุษท่องเท่ียวไปในสงสาร คือการตอ้ง
เวยีนวา่ยตายเกิดไปเร่ือยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุด เปรียบไดก้บับุรุษท่ีพระราชาตั้งไวใ้นเรือนจ าท่ีขงัไวไ้ม่ให้
ออกไปไหน 
  อรรถกถาจารยเ์ปรียบเหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตวใ์หบุ้ตรและภรรยาแก่ผูอ่ื้น แลว้สามารถปลด
เปล้ืองสัตวท์ั้งปวงให้พน้จากทุกข์ดว้ยการบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ กบัเหตุการณ์ท่ีบุรุษให้บุตร 
พี่ชายและนอ้งชายจ าคุกแทนตน แลว้สามารถหาเงินมาไถ่ถอนทุกคนออกจากคุก เพื่อเช่ือมโยงให้
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เห็นการกระท าของพระเวสสันดรท่ีมุ่งหวงัท าประโยชน์แก่ส่วนรวม แล้วท าให้ทุกคนพน้ทุกข ์
เช่นเดียวกบับุรุษผูน้ั้นท่ีขอใหพ้ระราชาจองจ าคนอ่ืนแทนตน ในตอนสุดทา้ยก็สามารถช่วยเหลือให้
ทุกคนพน้ทุกขไ์ด ้
 อรรถกถาจารย์ เปรียบเทียบเหตุการณ์พระโพธิสัตว์ถึงพร้อมด้วยสมบัติ คือพระ                      
สัพพญัญุตญาณกบัเหตุการณ์บุรุษนั้นพน้จากความทุกข ์เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านไดท้ราบผลในตอน
สุดท้ายของเร่ืองหลังจากท่ีพระเวสสันดรทรงบริจาคลูกและภรรยา พระองค์ก็ทรงประสบ
ความส าเร็จอย่างท่ีทรงตั้งใจไว ้คือถึงพร้อมดว้ยสมบติั คือพระสัพพญัญุตญาณ เหมือนกบับุรุษนั้น
หลงัจากท่ีตดัสินใจใหบุ้ตร พี่ชาย และนอ้งชายเขา้ไปในเรือนจ าแทนตน หลงัจากนั้นบุรุษก็สามารถ
หาทรัพยม์าคืนพระราชาและไถ่ถอนทุกคนไดส้ าเร็จ 
 อีกตวัอยา่งในอรรถกถาจูฬโพธิจริยา ตอนพระโพธิสัตวก์ล่าวโทษของความโกรธ พบวา่มี                 
การใช้ความเปรียบโครงสร้างใหญ่เป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์ และการเปรียบเทียบโครงสร้าง
ย่อย 3 ประเภท ได้แก่ การเปรียบเทียบคู่ขนาน การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงหน่ึง และ                       
การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึง ดงัน้ี 

 
.. .  บุคคลถูกความโกรธใดครอบง า ย่อมละกุศลธรรมก าจัด

ประโยชน์แม้อนัไพบูลย์ออกไปเสีย มหาบพติร ความโกรธนั้นเป็นกองทพัอนั
น่ากลวั มกี าลงัย า่ยสัีตว์ อาตมาจงึไม่ปล่อยออกไป 

เมือ่ไม้ถูกสี ช่ือว่าไฟย่อมเกิดขึน้ ไฟย่อมเกิดจากไม้ใด ก็ย่อมเผาไม้
นั้นนั่นแหละ ฉันใด เพราะความฉุนเฉียวความโกรธย่อมเกิดแก่คนผู้มีปัญญา
น้อยเขลา ไม่รู้แจ้ง ความโกรธนั้นนั่นแหละย่อมผลาญบุคคลแม้นั้น ฉันนั้น 

ความโกรธย่อมเจริญแก่ผู้ใด เหมอืนไฟทีลุ่กโชน เพราะหญ้าและไม้                        
ยศของผู้นั้นย่อมเส่ือม เหมอืนดวงจนัทร์ในวนัข้างแรมฉะนั้น. 

ความโกรธของผู้ใดสงบ เหมอืนไฟไม่มเีช้ือ ยศของผู้นั้นย่อมเต็ม
เป่ียม เหมอืนดวงจนัทร์ในวนัข้างขึน้ฉะนั้น51 

 
  การเปรียบเทยีบโดยตรงแบบคู่ขนาน 

 ส่ิงทีต้่องการเปรียบ คนมีความโกรธ ความโกรธนั้นจะเผาผลาญคน 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ไมสี้ข้ึนจนติดไฟ ไฟก็จะเผาไมน้ั้นจนมอดไหม ้
 ค าเปรียบ  ฉนัใด  ฉนันั้น 

 ลกัษณะร่วม  การกระท าท่ีท าแลว้เกิดผลร้ายต่อตนเอง 
                                                           
51เร่ืองเดียวกนั, 219-220. 
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การเปรียบเทยีบโดยตรงแบบส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงหน่ึง 
  ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ความโกรธ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  กองทพั 

ค าเปรียบ  เป็น 
ลกัษณะร่วม  ความน่ากลวั, อนัตราย และสามารถท าร้าย 

ผูอ่ื้นได ้

 
การเปรียบเทยีบโดยตรงแบบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึง 
1. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ความโกรธท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ไฟท่ีลุกโชน  
 ค าเปรียบ  เหมือน 

 ลกัษณะร่วม  อาการปะทุ, ความรุ่มร้อน 
2. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ผูท่ี้โกรธท าใหเ้ส่ือมยศ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ดวงจนัทร์ในวนัขา้งแรม 
 ค าเปรียบ  เหมือน 

 ลกัษณะร่วม  ความมืดมน, ชีวติท่ีเส่ือมถอย 
3.  ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ความโกรธท่ีส้ินไป 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ไฟไม่มีเช้ือ  
 ค าเปรียบ  เหมือน 

 ลกัษณะร่วม  อาการไม่ปะทุ, ความสงบ 
4. ส่ิงทีต้่องการเปรียบ ผูท่ี้ไม่โกรธท าใหมี้ยศ 
 ส่ิงทีน่ ามาเปรียบ  ดวงจนัทร์ในวนัขา้งข้ึน 
 ค าเปรียบ  เหมือน 

 ลกัษณะร่วม  ความสวา่ง, มีชีวติท่ีเจริญรุ่งเรือง 
 

 จากตัวอย่าง โครงสร้างใหญ่ของข้อความข้างต้นคือการเปรียบเทียบวิเคราะห์เร่ือง                             
ความโกรธ อรรถกถาจารยไ์ดน้ าความโกรธมาเปรียบเทียบกบัส่ิงต่างๆ เป็นความเปรียบยอ่ยจ านวน 
6 ชุด เพื่ออธิบายลกัษณะของความโกรธ ดงัน้ี  
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 อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบความโกรธกบักองทพั เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านทราบถึงลกัษณะ
ของความโกรธวา่มีความอนัตราย น่ากลวัและสามารถท าร้ายผูอ่ื้นไดเ้หมือนกบักองทพัท่ีสามารถ 
ท าร้ายคนได ้ 
 อรรถกถาจารยเ์ปรียบผูมี้ความโกรธ และความโกรธนั้นเผาผลาญตนเอง กบัไมท่ี้สีข้ึนจน
ติดไฟและไฟก็เผาไมน้ั้นจนมอดไหม ้เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเขา้ใจลกัษณะของคนท่ีมีความโกรธ
เกิดข้ึนภายในจิตใจแลว้ความโกรธนั้นก็จะท าลายตนเอง เปรียบไดก้บัไมท่ี้ถูกสีจนติดไฟ ไมก้็จะถูก
เผาไหมด้ว้ยไฟนั้นเอง 
 อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบความโกรธกบัไฟลุกโชน เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเห็นภาพของคน
ท่ีมีความโกรธเกิดข้ึนก็จะมีอาการใจร้อน หุนหันพลนัแล่น เปรียบไดก้บักองไฟลุกโชนท่ีพร้อมจะ
ปะทุอยูต่ลอดเวลา 
 อรรถกถาจารย์เปรียบเทียบผูท่ี้โกรธท าให้เส่ือมยศ กับดวงจันทร์ในวนัข้างแรมเพื่อ
เช่ือมโยงใหผู้อ่้านเห็นลกัษณะของผูท่ี้มีความโกรธจนท าใหต้นเส่ือมยศนั้นจะมีลกัษณะไม่มีสง่าราศี 
ชีวติมืดมนเส่ือมถอยเหมือนกบัดวงจนัทร์ในวนัขา้งแรมท่ีไม่มีแสงสวา่ง 
 อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบความโกรธท่ีส้ินไปกบัไฟไม่มีเช้ือ เพื่อเช่ือมโยงให้ผูอ่้านเห็น
ภาพของคนท่ีไม่มีความโกรธภายในจิตใจก็จะเกิดความสงบน่ิงเปรียบไดก้บัไฟท่ีไม่มีเช้ือ 
 อรรถกถาจารยเ์ปรียบเทียบผูท่ี้ไม่โกรธท าให้มียศกบัดวงจนัทร์ในวนัขา้งข้ึน เพื่อเช่ือมโยง
ใหผู้อ่้านเห็นลกัษณะของผูไ้ม่มีความโกรธ ยศของผูน้ั้นจะเตม็เป่ียมนั้นมีลกัษณะท่ีมีสง่า มีราศี ชีวิต
เจริญรุ่งเรือง เหมือนกบัดวงจนัทร์ในวนัขา้งข้ึนท่ีส่องสวา่งมีแสงงดงาม  
 
 จะเห็นได้ว่า  การเปรียบเทียบแบบผสมคือการเปรียบเทียบท่ีประกอบไปด้วย                                  
การเปรียบเทียบโดยตรงและการเปรียบเทียบโดยนยั ความเปรียบผสมท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎก
จะมีโครงสร้างใหญ่เป็นการเปรียบเทียบวิเคราะห์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และในโครงสร้างใหญ่นั้นจะ
ประกอบไปด้วยโครงสร้างย่อย คือการเปรียบเทียบประเภทต่างๆ อีกหลายประเภทท่ีจะมาช่วย
อธิบายรายละเอียดในโครงสร้างใหญ่ ซ่ึงความเปรียบท่ีพบในโครงสร้างย่อยส่วนใหญ่คือ                             
การเปรียบเทียบโดยตรงแบบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึง และการเปรียบเทียบโดยตรงแบบคู่ขนาน ดว้ย
เหตุน้ีจึงท าใหก้ารเปรียบเทียบผสมเป็นความเปรียบท่ีสามารถอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลไดดี้ ท า
ใหผู้อ่้านเขา้เร่ืองราวไดก้ระจ่างและชดัเจน 
 

สรุปได้ว่า อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณคดีเร่ืองหน่ึงท่ีมีความเปรียบปรากฏอยู่มาก 
สามารถแบ่งการเปรียบเทียบได้ 3 ประเภท ได้แก่ การเปรียบโดยตรง การเปรียบโดยนัย และ                        
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การเปรียบเทียบแบบผสม ความเปรียบทั้ง 3 ประเภทน้ีมีส่วนส าคญัยิ่งต่อการเล่าเร่ืองในอรรถกถา
จริยาปิฎก เพราะเป็นส่วนท่ีช่วยอธิบายเร่ืองราว ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองและเขา้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก
ท่ีอรรถกถาจารย์ตอ้งการจะส่ือสารได้อย่างถูกตอ้งและชดัเจนยิ่งข้ึน ผลการศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่า                  
การเปรียบเทียบท่ีพบมากท่ีสุดคือการเปรียบเทียบโดยตรง รองลงมาคือการเปรียบโดยนยั ส่วนท่ี
ปรากฏนอ้ยท่ีสุดคือการเปรียบเทียบแบบผสม เหตุท่ีพบการเปรียบเทียบโดยตรงมากท่ีสุด อาจเป็น
เพราะความเปรียบประเภทน้ีเป็นความเปรียบท่ีง่ายต่อการส่ือสารและอธิบายเร่ืองราวแก่ผูอ่้านได้
ดีกวา่การเปรียบเทียบโดยนยั และการเปรียบเทียบแบบผสม ซ่ึงเป็นความเปรียบท่ีผู ้อ่านตอ้งอาศยั
บริบทเพื่อตีความดว้ยตนเองวา่อรรถกถาจารยต์อ้งการเปรียบเทียบอะไร และตอ้งการส่ือสารอะไร
ไปยงัผูอ่้าน ดว้ยเหตุน้ีอรรถกถาจารยจึ์งใชเ้ร่ืองการเปรียบโดยตรงมาอธิบายเร่ืองมากท่ีสุดเพื่อท่ีจะ
ไดใ้หผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดโ้ดยง่าย                     
 
การใช้โวหารในการด าเนินเร่ือง 
 โวหาร คือถอ้ยค าท่ีใช้ในการส่ือสารดว้ยการเรียบเรียงอยา่งมีวิธีการ มีชั้นเชิงและมีศิลปะ
เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราว เกิดจินตภาพและความรู้สึกตรงตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ จากการศึกษา
โวหารการด าเนินเร่ืองอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่าอรรถกถาจารยใ์ช้โวหาร 4 ประเภท ในการเล่า
เร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจา้ได้แก่ บรรยายโวหาร  พรรณนาโวหาร เทศนาโวหารและ
อธิบายโวหาร ดงัน้ี  
 
  1. บรรยายโวหาร เป็นกระบวนการแต่งท่ีมีเน้ือเร่ือง มีบทบาทด าเนินเร่ืองวา่ใครท าอะไร 
ท าอย่างไร ท่ีไหน และเม่ือไร บรรยายโวหารจึงใช้ในการเล่าเร่ือง52 เน่ืองจากอรรถกถาจริยาปิฎก
เป็นวรรณกรรมท่ีเล่าเร่ืองในอดีตของพระพุทธเจา้ ด้วยเหตุน้ีจึงพบว่าอรรถกถาจริยาปิฎกจะใช้
บรรยายโวหารเป็นโวหารหลกัในการด าเนินเร่ือง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
  ในอรรถกถากุรุธรรมจริยา อรรถกถาจารยบ์รรยายประวติัของพระโพธิสัตวท่ี์ถือก าเนิด
เป็นพระเจา้ธนญชยั (พระเจา้กุรุธรรม) ความวา่ 
 
    ในอดีตกาล ในนครอินทปัตถะแควน้กุรุ พระโพธิสัตวท์รงถือปฏิสนธิในพระครรภ์

ของพระอคัรมเหสีของพระเจา้กุรุราช ถึงความเจริญวยั (ทรงรู้เดียงสา) โดยล าดับ ไปยงัเมือง
ตกักสิลา เรียนศิลปศาสตร์อนัเป็นประโยชน์ในการปกครองและวิชาหลกั คร้ันเรียนจบแลว้

                                                           
52ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย  (กรุงเทพ :บริษทัยเูนียน อุลตา้ไวโอเร็ต, 2552)                   

, 47. 
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เสด็จกลบั พระชนกทรงแต่งตั้งไวใ้นต าแหน่งอุปราช. คร้ันต่อมาเม่ือพระชนกสวรรคต ไดรั้บ
การอภิเษกเป็นพระราชาด ารงอยู่ในทศพิธราชธรรมครองราชสมบติัโดยธรรม มีพระนามว่า
ธนญชยั . พระเจา้ธนญชยัทรงให้สร้างโรงทาน 6 แห่ง คือท่ี ประตูพระนครทั้ง 4 แห่ง กลาง
พระนคร 1 แห่ง ประตูราชนิเวศน์ 1 แห่ง ทรงสละทรัพยว์นัละ 600,000 กหาปณะทุกวนั...53 

 
 ขอ้ความขา้งตน้เป็นการบรรยายประวติัของพระโพธิสัตวท่ี์ถือก าเนิดเป็นพระเจา้ธนญชยัวา่
พระองคท์รงเป็นพระราชโอรสของพระเจา้กุรุธรรมกบัพระอคัรมเหสี เม่ือโตข้ึนพระองคไ์ดเ้ดินทาง
ไปศึกษาวิชาการปกครองและวิชาหลกัท่ีเมืองตกักศิลา เม่ือจบแลว้จึงเดินทางกลบัมายงัเมืองและ
ไดรั้บต าแหน่งอุปราช ต่อมาบิดาสวรรคตจึงไดข้ึ้นครองราชย ์หลงัจากข้ึนครองราชยพ์ระองค์ได้
สร้างโรงทาน 6 แห่ง เพื่อไวเ้ป็นสถานท่ีแจกทาน โดยพระองค์ทรงแจกทานวนัละ 600,000 
กหาปณะทุกวนัจะเห็นได้ว่าการบรรยายในตอนน้ีเป็นการบรรยายเพื่อให้ผูอ่้านเข้าใจประวติั
เบ้ืองต้นของพระเจา้ธนญชัยว่าท่านเป็นใคร เรียนท่ีไหน ได้ข้ึนครองราชยอ์ย่างไร และได้ทรง
กระท าการส่ิงใดบา้ง 
  หลงัจากเล่าประวติัของพระเจา้ธนญชยัแลว้ยงัไดบ้รรยายเหตุการณ์ท่ีแควน้กาลิงคะเกิดภยั
จึงส่งพราหมณ์มาขอชา้งจากพระเจา้ธนญชยัต่อไป   ความวา่ 
 

  ในกาลนั้น แควน้กาลิงคะเกิดภยั 3 อยา่ง คือทุพภิกขภยั ฉาตกภยั โรคภยั. ชาวแควน้
ทั้งส้ินพากนัไปทนัตบุรี กราบทูลร้องเรียนส่งเสียงอึงคะนึงท่ีประตูพระราชวงัว่า ขา้แต่เทวะ 
ขอพระองคจ์งทรงใหฝ้นตกเถิดพระเจา้ขา้. พระราชาทรงสดบัดงันั้นแลว้ตรัสถามพวกอ ามาตย์
ว่ า  พวกประชาชนร้อง เ รี ยน เ ร่ือ งอะไรกัน .  พวกอ าม าตย์กร าบ ทูลความนั้ นแ ด่
พระราชา. พระราชามีพระด ารัสถามว่า พระราชาแต่ก่อน เม่ือฝนไม่ตกทรงท าอยา่งไร. กราบ
ทูลวา่ ทรงให้ทาน ทรงอธิษฐานอุโบสถ ทรงสมาทานศีลเสด็จเขา้ห้องสิริบรรทมตลอด 7 วนั 
ณ พระท่ีทรงธรรม ขอให้ฝนตก.  พระราชาสดับดังนั้ นก็ได้ทรงกระท าอย่างนั้ น ฝนก็ไม่
ตก. พระราชาตรัสวา่ เราไดก้ระท ากิจท่ีควรท าแลว้ ฝนก็ไม่ตก เราจะท าอยา่งไรต่อไป. กราบ
ทูลวา่ ขอเดชะเม่ือน าพระยาคชสารมงคลหัตถีของพระเจา้ธนญชยักุรุราชในอินทปัตถนครมา 
ฝนจึงจักตกพระเจ้าข้า.พระราชารับสั่งว่า พระราชาพระองค์นั้ นมีพลพาหนะเข้มแข็ง 
ปราบปรามไดย้าก เราจกัน าพระยาคชสารของพระองคม์าไดอ้ยา่งไรเล่า. กราบทูลวา่ ขอเดชะ 
ขา้แต่มหาราชเจา้มิไดมี้การรบพุง่กบัพระราชานั้นเลย พระเจา้ขา้. พระราชาพระองคน์ั้นมีพระ
อธัยาศยัในการบริจาค ทรงยนิดีในทาน เม่ือมีผูทู้ลขอแลว้ แมพ้ระเศียรท่ีตกแต่งแลว้ก็ตดัให้ได ้
แมพ้ระเนตรท่ีมีประสาทบริบูรณ์ก็ทรงควกัใหไ้ด ้แมร้าชสมบติัทั้งส้ินก็ทรงมอบใหไ้ด ้ไม่ตอ้ง

                                                           
53มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 53-54. 
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พดูถึงพระยาคชสารเลย เม่ือทูลขอแลว้จกัพระราชทานเป็นแน่แท ้พระเจา้ขา้. ตรัสถามวา่ ก็ใคร
จะเป็นผูส้ามารถทูลขอได้เล่า.กราบทูลว่า ขอเดชะข้าแต่มหาราช พราหมณ์ พระเจ้าข้า.
พระราชารับสัง่ใหเ้รียกพราหมณ์ 8 คนเขา้เฝ้าท าสกัการะสมัมานะแลว้ทรงให้เสบียงส่งไปเพ่ือ
ขอพระยาคชสาร. พราหมณ์เหล่านั้นรีบไปคืนเดียว บริโภคอาหารท่ีโรงทานใกลป้ระตูพระ
นครอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อย คร้ันอ่ิมหน าส าราญแล้วก็ยืนอยู่ท่ีประตูด้านตะวนัออก รอเวลา
พระราชาเสด็จมายงัโรงทาน.54  

 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ บรรยายให้เห็นว่าแควน้กาลิงคะประสบภยัทางธรรมชาติ ฝนไม่ตก
ประชาชนเดือดร้อนจึงมาร้องเรียนพระราชาแควน้กาลิงคะ พระราชาจึงปรึกษากบัเหล่าอ ามาตยเ์พื่อ
หาทางแกไ้ข โดยเหล่าอ ามาตยท์ูลแนะน าใหพ้ระราชารักษาศีลปฏิบติัธรรมเป็นเวลา 7 วนัแต่ฝนก็ยงั
ไม่ตก พวกอ ามาตยจึ์งกราบทูลใหพ้ระราชาส่งพราหมณ์ไปทูลขอพระยาคชสารมงคลหตัถีของพระ
เจา้ธนญชัยมาไวใ้นเมืองแล้วจะท าให้ฝนตก พระราชาจึงมีรับสั่งให้พราหมณ์ทั้ง 8 เดินทางไป
ขอช้าง เหล่าพราหมณ์จึงเดินทางไปยงัเมืองอินทปัตถนครและรอพระเจ้าธนญชัยท่ีประตูด้าน
ตะวนัออก การบรรยายข้างต้นท าให้ผูอ่้านทราบถึงสาเหตุท่ีพระราชาแควน้กาลิงคะต้องส่ง
พราหมณ์มาขอชา้งจากพระเจา้ธนญชยั ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวน้ียงัน ามาซ่ึงเหตุการณ์ส าคญัอ่ืนๆ ใน
เร่ืองต่อไปอีกดว้ย เช่น เหตุการณ์ท่ีพระเจา้ธนญชยัพระราชทานช้างแก่พราหมณ์ หรือเหตุการณ์ท่ี
น าชา้งไปแควน้กาลิงคะแลว้ฝนยงัคงไม่ตก เป็นตน้ 
 ในอรรถกถากปิลราชจริยา อรรถกถาจารยบ์รรยายกิจวตัรประจ าวนัของพระพุทธเจา้เม่ือ
คร้ังท่ีพระองคท์รงถือก าเนิดเป็นพญาวานร ความวา่ 
 
       ไดย้ินว่า ในกาลนั้น พระโพธิสัตวมิ์ไดดู้แลฝูง เท่ียวไปผูเ้ดียว. ก็ ณ ท่ามกลางแม่น ้ า

นั้นมีเกาะอยู่เกาะหน่ึง สมบูรณ์ด้วยผลไมมี้ขนุน และมะม่วงเป็นตน้หลายๆ อย่าง. เพราะ
สมบูรณ์ดว้ยก าลงัเร็ว พระโพธิสตัวจึ์งกระโดดจากฝ่ังน้ีของแม่น ้ า ไปถึงแผ่นหินแผ่นหินหน่ึง
ซ่ึงมีอยูท่่ามกลางเกาะและแม่น ้ า กระโดดจากแผ่นหินนั้นไปถึงเกาะนั้น. พญาวานรกินผลาผล
หลายๆ อยา่ง ณ เกาะนั้น ตอนเยน็ก็กลบัโดยวิธีนั้นนัน่เอง อยูใ่นท่ีของตน รุ่งข้ึนก็ท าอยา่งนั้น
อีก ส าเร็จการอยูโ่ดยท านองน้ี.55 

  ในกาลนั้น มีจระเขต้วัหน่ึงพร้อมดว้ยนางจระเขอ้าศยัอยูใ่กลแ้ม่น ้ านั้น. นางจระเขเ้มีย
ของจระเขน้ั้นเห็นพระโพธิสัตวไ์ปๆ มาๆ อยูเ่กิดแพท้อ้งอยากกินหัวใจของพระโพธิสัตว ์จึง

                                                           
54เร่ืองเดียวกนั.  
55เร่ืองเดียวกนั, 359-360. 
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บอกจระเขผู้เ้ป็นผวัวา่ “นายจ๋า ฉนัแพท้อ้งอยากกินหวัใจลิงนั้น” จระเขก้ล่าววา่ “ไดซิ้เธอ.”... 56

  
  จากบทบรรยายขา้งตน้ เป็นการเล่าเร่ืองราวในอดีตของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังท่ีถือก าเนิดเป็น
พญาวานรโดยอรรถกถาจารยจ์ะเร่ิมบรรยายให้เห็นการด ารงชีวิตของพระโพธิสัตวท่ี์อาศยัอยู่เพียง
ล าพงัผูเ้ดียว จากนั้นจึงบรรยายฉากส าคญัในเร่ืองก็คือเกาะกลางน ้ าอนัอุดมสมบูรณ์ แลว้จึงกล่าวถึง
กิจวตัรประจ าวนัของพระโพธิสัตว ์คือทุกๆ เชา้พระองคจ์ะกระโดดไปบนหินเพื่อขา้มแม่น ้ าไปเก็บ
ผลไมท่ี้เกาะกลางน ้า เม่ือถึงตอนเยน็ก็จะขา้มกลบัมา จะเห็นไดว้า่การบรรยายในตอนน้ีท าให้ทราบ
กิจวตัรประจ าวนัของพระโพธิสัตวท่ี์ตอ้งขา้มแม่น ้าไปหาอาหารท่ีเกาะทุกวนัซ่ึงเหตุการณ์น้ีน ามาซ่ึง
เหตุการณ์ส าคญัอ่ืนๆ ของเร่ืองต่อไป คือเหตุการณ์ท่ีนางจระเขเ้ห็นพระโพธิสัตวแ์ลว้อยากกินหวัใจ
ของพระองค ์นางจึงขอใหจ้ระเขผู้เ้ป็นสามีไปจบัพระโพธิสัตว ์ 
 จะเห็นได้ว่าอรรถกถาจารย์ใช้บรรยายโวหารเป็นโวหารหลกัในการด าเนินเร่ืองเพื่อเล่า
เหตุการณ์ในอดีตของพระพุทธเจา้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและด าเนินไปตามล าดบั ท าให้ผูอ่้านทราบ
ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนบา้ง เพราะเหตุใดจึงท าให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ และเหตุการณ์ดงักล่าวได้
ส่งผลใหเ้ร่ืองด าเนินต่อไปอยา่งไร  
 
 2. พรรณนาโวหาร คือขอ้ความส่ือสารท่ีใหร้ายละเอียดหรือการอธิบายความอยา่งถว้นถ่ี แต่
ไม่มีการด าเนินเร่ือง เช่น พรรณนาเกียรติคุณ ความงาม สถานท่ีและภูมิประเทศ พรรณนา
ความรู้สึก57  ในอรรถกถาจริยาปิฎกมีการใช้โวหารชนิดน้ีปรากฏอยู่น้อย โดยพบว่ามีการใช้
พรรณนาตวัละคร พรรณนาความคิดของตวัละคร พรรณนาส่ิงของ และธรรมชาติ ดงัน้ี 
   2.1 พรรณนาตัวละคร ส่วนใหญ่เป็นจะเป็นการพรรณนาลักษณะของพระ
โพธิสัตวซ่ึ์งเป็นตวัละครเอกในอรรถกถาจริยาปิฎก ดงัน้ี 
   ในอรรถกถารุรุมิคราชจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญาเน้ือ อรรถกถาจารย์
พรรณนารูปร่างของพระโพธิสัตวด์งัน้ี 
 

ในกาลนั้น พระโพธิสัตวบ์งัเกิดในก าเนิดเน้ือช่ือว่ารุรุ ผิว (ขน) ในร่างกายของเน้ือ
นั้น มีสีเหมือนแผ่นทองค าท่ีหลอมแลว้ขดัเป็นอยา่งดี เทา้ทั้ง 4 ดุจฉาบดว้ยคร่ัง หางดุจจามรี 

                                                           
56เร่ืองเดียวกนั, 359-360. 
57ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย , 47. 
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เขามีสีเหมือนพวงเงิน ตาดุจกอ้นแกว้มณีท่ีขดัดีแลว้ ปากดุจลูกคลีหนงัหุ้มผา้กมัพลสีแดงสอด
ตั้งไว.้ 58 

 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ อรรถกถาจารยพ์รรณนารูปร่างของพระโพธิสัตว ์เม่ือคร้ังท่ีถือ
ก าเนิดเป็นพญาเน้ือช่ือรุรุวา่มีขนเป็นสีเหลืองสวา่งไสวเหมือนกบัแผน่ทองค าท่ีหลอมและขดัไว ้เทา้
ทั้ง 4 มีสีแดงเหมือนกบัสีของคร่ัง หางนั้นเป็นพวงเหมือนกบัหางของตวัจามรี เขามีสีขาวเหมือนกบั
ดอกพวงเงิน มีดวงตาใสวาวเหมือนกบัแกว้มณี และมีปากเหมือนกบัลูกคลีหนงัท่ีหุ้มดว้ยกมัพลสี
แดง การใชค้วามเปรียบมาอธิบายรูปร่างของพระโพธิสัตวเ์ช่นน้ีช่วยสร้างจินตภาพให้แก่ผูอ่้านได้
อยา่งแจ่มชดัท าใหผู้อ่้านเขา้ใจไดว้า่รูปร่างของพระโพธิสัตวมี์ความงดงามกวา่สัตวจ์  าพวกเน้ือทัว่ไป 
   ในอรรถกถาสังขปาลจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญานาค มีการพรรณนา
รูปร่างของพระโพธิสัตวต์อนท่ีพระองคน์อนขดตวับ าเพญ็บารมีอยูบ่นจอมปลวก ดงัน้ี 

 
...พระโพธิสัตวก็์มีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าเรือโกลนล าหน่ึง ดุจพวงมะลิท่ีร้อยวาง

ไวง้ามยิง่นกัประกอบดว้ยดวงตาเช่นกบัผลมะกล ่า และศีรษะเช่นกบัดอกชบา.59 

  
   จากตวัอยา่งขา้งตน้ อรรถกถาจารยพ์รรณนารูปร่างของพระโพธิสัตว ์เม่ือคร้ังท่ีถือ
ก าเนิดเป็นพญานาคและนอนขดอยูท่ี่จอมปลวกวา่มีรูปร่างใหญ่โต มีขนาดเท่าเรือโกลนคือเรือท่ีท า
จากซุงท่อนใหญ่ๆ ล าหน่ึง พระองค์นอนขดตวัเหมือนพวงมาลยัท่ีร้อยไวอ้ย่างสวยงาม มีดวงตา
เหมือนกับผลมะกล ่า และมีศีรษะเหมือนกับดอกชบา จะเห็นได้ว่าอรรถกถาจารย์เปรียบเทียบ
ร่างกายของพระโพธิสัตวก์บัส่ิงต่างๆ เพื่อช่วยให้ผูอ่้านสามารถจินตนาการภาพของพระองค์ได้
อยา่งชดัเจน  
   2.2 พรรณนาความคิดของตัวละคร เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจลกัษณะนิสัยของตวัละคร
และเร่ืองราวต่างๆ ในเร่ืองไดช้ดัเจนข้ึน ดงัน้ี 
   ในอรรถกถาเวสสันตรจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นพระเวสสันดร มี                         
การพรรณนาความคิดของพระองคท่ี์ปรารถนาบริจาคทานดงัน้ี 
 

    เม่ือพระชนมไ์ด ้8 พระพรรษา บรรทมเหนือพระยี่ภู่ทรงด าริวา่ เราให้ทานภายนอก 
ทานนั้นก็ไม่พอใจเรา. เราประสงคจ์ะให้ทานภายใน หากวา่ใครๆ พึงขอหทยักะเรา เราจะน า

                                                           
58มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 231. 
59เร่ืองเดียวกนั, 278. 
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หทยัออกให้. หากพึงขอจกัษุกะเรา.เราก็จกัควกัจกัษุให้. หากพึงขอเน้ือหรือเลือดในร่างกาย
ทั้งส้ินของเรา เราก็จะเชือดเน้ือจากร่างกายทั้งส้ิน เอาดาบเจาะเลือดให.้ แมใ้ครๆ จะพึงกล่าววา่ 
ขอท่านจงเป็นทาสของเราเถิด เราก็จะประกาศแลว้ใหต้นแก่เขา.60   
  

  จากตวัอยา่งขา้งตน้ อรรถกถาจารยพ์รรณนาความคิดของพระเวสสันดรเม่ือคร้ังท่ี
มีอาย ุ8 พรรษาวา่พระองคอ์ยากท าทานภายในเป็นอยา่งมาก ถา้มีใครมาขอหวัใจพระองคก์็จะให้ ถา้
มีใครมาขอดวงตาก็จะควกัให้ ถา้มีใครมาขอเลือดเน้ือ พระองคก์็จะทรงเอาดาบเจาะเลือดให้ หากมี
ใครมาขอให้พระองค์เป็นทาส พระองคก์็จะยอมมอบกายเป็นทาส  การพรรณนาความรู้สึกนึกคิด
ขา้งตน้ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจความคิดและลกัษณะนิสัยของพระโพธิสัตวว์า่เป็นคนใจบุญ ชอบท าทาน
เป็นอยา่งมากโดยเฉพาะการใหท้านภายใน คือการใหท้านดว้ยอวยัวะ หรือชีวติซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคนทัว่ไป
พึงกระท าไดย้ากยิง่แต่พระองคท์รงคิดท่ีจะกระท าตั้งแต่ยงัเด็ก มีพระชนมายเุพียง 8 พรรษาเท่านั้น  

  ในอรรถกถาสีลวนาคจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นช้างช่ือสีลวนาค มี                         
การพรรณนาความคิดของพระโพธิสัตวเ์ม่ือคร้ังท่ีเห็นพรานป่ามาจบัพระองคว์า่ 

 
     พระโพธิสัตวเ์ห็นควาญชา้งแลว้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ภยัของเราน้ีเกิดจากพรานป่าผูน้ี้ 
เรามีก าลงัมากสามารถจะก าจดัแมช้า้งตั้งพนัเชือกได.้ เราโกรธข้ึนมากพอท่ีจะยงัเหล่านักรบ
พร้อมดว้ยแควน้ใหพิ้นาศลงไปได.้ แต่หากเราโกรธ ศีลของเราก็จะขาด เพราะฉะนั้น แมค้วาญ
ชา้งจะเอาหอกท่ิมแทง เราก็จะไม่โกรธ ดงัน้ีแลว้ก็โนม้ศีรษะลงยนืน่ิงอยู.่61  
 

   ขอ้ความขา้งตน้เป็นการพรรณนาความคิดของพระโพธิสัตวเ์ม่ือคร้ังเห็นควาญชา้ง
จะมาจบัตวัว่า พระองค์ทรงรู้ว่าภัยน้ีเกิดจากพรานป่า และพระองค์ตระหนักรู้ว่าถ้าพระองค์มี
อารมณ์โกรธก็จะท าใหพ้ระองคท์รงมีพละก าลงัมหาศาลถึงขนาดสามารถท าร้ายชา้งพนัเชือก ทหาร
และแควน้ใหพ้ินาศได ้แต่พระองคคิ์ดไดว้า่ไม่ควรโกรธเพราะจะท าใหศี้ลขาด ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์ง
ตั้งใจวา่จะไม่โกรธแมว้า่ควาญชา้งจะเอาหอกมาท่ิมแทงพระองคก์็ตาม คิดไดด้งันั้นพระโพธิสัตวจึ์ง
น้อมศีรษะลงและยืนน่ิงเฉย การพรรณนาความคิดของพระโพธิสัตวท์  าให้ผูอ่้านเขา้ใจความรู้สึก
และเหตุผลท่ีพระองคไ์ม่โกรธและใชก้ าลงัท่ีมีมหาศาลท าร้ายผูอ่ื้น ทั้งน้ีก็เพราะพระองคเ์กรงวา่ศีล
จะขาด ซ่ึงแสดงให้เห็นลกัษณะนิสัยของพระโพธิสัตวว์า่เป็นผูมี้ความตั้งใจในการบ าเพญ็ศีลบารมี
อยา่งยิง่ 

                                                           
60เร่ืองเดียวกนั, 128-129. 
61เร่ืองเดียวกนั, 182. 
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   2.3 พรรณนาส่ิงของ ในอรรถกถาจริยาปิฎกมีการพรรณนาส่ิงของปรากฏอยูบ่า้ง 
ดงัอรรถกถาเวสสันตรจริยา ตอนท่ีพรรณนาเคร่ืองประดบัของชา้งและส่ิงของท่ีพระเวสสันดรให้แก่
พราหมณ์ ความวา่ 
 

 เคร่ืองประดบัท่ีเทา้ทั้ง 4 ของคชสารนั้นมีค่า 400,000.  เคร่ืองประดบัท่ีขา้งทั้งสองมี
ค่า 200,000. ผา้กมัพลท่ีใตท้อ้งมีค่า 100,000 ข่ายบนหลงั 3 ข่ายคือข่ายแกว้มุกดา ข่ายแกว้มณี 
ข่ายทองค า มีค่า 300,000. เคร่ืองประดบัหูทั้งสองขา้ง มีค่า 200,000.  ผา้กมัพลท่ีลาดบนหลงัมี
ค่ า  100,000.  เ ค ร่ืองประดับกระพอง มีค่ า  100,000.  พวงมาลัย  3 พวง มีค่ า  300,000. 
เคร่ืองประดบัปลายหูมีค่า 100,000. เคร่ืองประดบังาทั้งสองขา้งมีค่า 200,000.  เคร่ืองประดบั
ตาบทาบท่ีงวงมีค่า 100,000. เคร่ืองประดับหางมีค่า 100,000 . บันไดพาด มีค่า 100,000 . 
ภาชนะใส่อาหารมีค่า100,000. ของประมาณเท่าน้ี มีค่าสองลา้นส่ีแสนนอกจากของท่ีหาค่า
มิได.้ ของหาค่ามิได ้6 อยา่งเหล่าน้ีคือ แกว้มณีท่ีพุ่มฉัตร 1 จุฬามณี 1 แกว้มุกดาหาร 1 แกว้มณี
ท่ีขอ 1 แกว้มุกดาหารท่ีสวมคอคชสาร 1 แกว้มณีท่ีกระพอง 1 แมช้า้งก็หาค่ามิไดเ้หมือนกนั 
รวมของหาค่ามิได้ 7 อย่างกับช้าง.  พระโพธิสัตวไ์ด้พระราชทานของทั้ งหมดเหล่านั้นแก่
พราหมณ์ทั้งหลาย…62 
 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นการพรรณนาเคร่ืองประดบัของชา้งท่ีพระเวสสันดรให้แก่

พราหมณ์อยา่งละเอียด โดยมีการอธิบายวา่มีเคร่ืองประดบัหลายอยา่งและเคร่ืองประดบัแต่ละอยา่ง
นั้นก็มีมูลค่ามากน้อยแตกต่างกันไป ซ่ึงของบางอย่างอาจประเมินค่าได้และบางอย่างก็มิอาจ
ประเมินค่าได ้ทั้งน้ีการอธิบายอย่างละเอียดน้ีก็เพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ห็นภาพความอลงัการของช้างและ
ส่ิงของท่ีพระเวสสันดรมอบให้แก่พราหมณ์นั้นมีมูลค่ามหาศาลมากจนมิอาจประเมินค่าได้ แต่
พระองคก์็ใหข้องเหล่านั้นแก่พราหมณ์ดว้ยความยนิดี 
   ในอรรถกถามหาโควินทจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นพราหมณ์ช่ือมหา                 
โควนิทะ มีการพรรณนาถึงส่ิงของท่ีมีผูค้นน ามาบูชาพระโพธิสัตวด์งัน้ี 
     

อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่ามหาโควินทะ                  
เป็นปุโรหิตของพระราชา 7 พระองค์ อนันรชนและเทวดาบูชาแล้ว 
ล าดบันั้น ลาภสักการะมากมายนับไม่ถว้น อนัพระราชาผูต่ื้นเตน้ดว้ยอานุภาพของ                    

พระโพธิสัตว ์กษตัริยผ์ูน้บัถือพระราชาเหล่านั้น พราหมณ์ คฤหบดี และชาวนิคม ชาวชนบท 

                                                           
62เร่ืองเดียวกนั, 132-133. 
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นอ้มน าเขา้ไปถมไวดุ้จห้วงใหญ่ท่วมทบัโดยรอบ เหมือนลาภสักการะเกิดแก่ผูส้ั่งสมบุญอนั
ไพบูลยซ่ึ์งไดส้ัง่สมไวใ้นนบัชาติไม่ถว้น …63 

 
   ขอ้ความข้างต้น พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นพราหมณ์ช่ือว่าพระมหาโควินทะ                     
อรรถกถาจารย์ได้พรรณนาให้เห็นจ านวนส่ิงของท่ีพระราชา พราหมณ์ พ่อค้า และชาวบ้าน                 
ทุกคนต่างน าทรัพยสิ์นและส่ิงของมาบูชาพระองคจ์  านวนมหาศาลเปรียบไดก้บัห้วงน ้ าขนาดใหญ่ท่ี
ท่วม ณ ท่ีแห่งนั้น ทั้งน้ียงัได้เปรียบทรัพยท่ี์เกิดข้ึนว่าเหมือนกบัทรัพยข์องผูท่ี้ไดท้  าบุญสั่งสมมา
ตั้งแต่ในอดีตชาติอีกดว้ย การอธิบายดงักล่าวช่วยใหผู้อ่้านเห็นภาพของทรัพยจ์  านวนมหาศาลท่ีมีคน
น ามาถวายพระโพธิสัตว ์อีกทั้งยงัแสดงให้เห็นวา่พระโพธิสัตวท์รงเป็นท่ีรักและเคารพของบุคคล
ต่างๆ เป็นอยา่งมากจนมีผูน้ าของมาสักการบูชาพระองคม์ากมาย  
   2.4 พรรณนาธรรมชาติ ในอรรถกถามจัฉราชจริยา มีการพรรณนาธรรมชาติตอน
ท่ีวสัสวลาหก เทพแห่งสายฝนไดท้  าใหฝ้นตกหนกั ความวา่ 
 

 วสัสวลาหกเทวราชรับเทวบญัชาแลว้ นุ่งวลาหก (เมฆ) กอ้นหน่ึง ห่มกอ้นหน่ึง ขบั
เพลงขบัสายฝน บ่ายหนา้ไป มุ่งไปยงัโลกทางดา้นทิศตะวนัออก. ทางดา้นทิศตะวนัออก กอ้น
เมฆกอ้นหน่ึงประมาณเท่าบริเวณลานไดต้ั้งข้ึนร้อยชั้นพนัชั้น ค  ารามเปล่งสายฟ้าไหลลงมา
เหมือนหมอ้น ้ าท่ีคว  ่า หลัง่น ้ าห่าใหญ่ท่วมทัว่แควน้โกศล. ฝนตกอยูไ่ม่ขาดสาย ครู่เดียวเท่านั้น
สระใหญ่ก็เตม็. …64 

 
  ขอ้ความขา้งตน้เป็นการพรรณนาให้เห็นภาพของวสัสวลาหก เทพแห่งสายฝนท่ี
เดินทางไปยงัทิศตะวนัออกเพื่อท าใหฝ้นตก โดยอรรถกถาจารยพ์รรณนาให้เห็นภาพของทอ้งฟ้าท่ีมี
เมฆจ านวนมาก มีขนาดกวา้งเท่ากบัลานท่ีตั้งข้ึนร้อยชั้นพนัชั้น หลงัจากนั้นก็เกิดฟ้าร้องดงั และฝนก็
ตกลงมาเหมือนกบัหมอ้น ้ าท่ีคว  ่าท าให้น ้ าท่วมทัว่เมืองโกศล สระใหญ่ก็เต็มไปดว้ยน ้ า จะเห็นไดว้า่
อรรถกถาจารยน์ าความเปรียบมาใชเ้พื่อพรรณนาให้ผูอ่้านเห็นภาพของฝนท่ีตกลงอยา่งหนกั โดยมี
การเปรียบปริมาณกอ้นเมฆกบัลานกวา้งท่ีตั้งข้ึนหลายร้อยพนัชั้นช่วยท าให้เห็นภาพของทอ้งฟ้าท่ี
เตม็ไปดว้ยเมฆมหาศาลท่ีสามารถท าให้ฝนตกหนกัได้ มีการเปรียบเสียงฟ้าท่ีร้องดงัเหมือนกบัเสียง
ค ารามของสัตว ์และยงัเปรียบฝนท่ีตกเหมือนกบัหมอ้น ้ าท่ีคว  ่าช่วยให้เห็นภาพของฝนท่ีตกลงมา
อยา่งหนกัมาก การใชค้วามเปรียบมาพรรณนาท าใหผู้อ่้านสามารถจิตนาการภาพท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองได้
อยา่งแจ่มชดั 
                                                           

63เร่ืองเดียวกนั, 278. 
64เร่ืองเดียวกนั, 379. 
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 สรุปได้ว่า ในอรรถกถาจริยาปิฎกมีการใช้พรรณนาโวหารมาด าเนินเร่ือง เพื่อพรรณนา
รายละเอียดของส่ิงต่างๆ ใหเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน โดยอรรถกถาจารยไ์ดน้ ามาใชพ้รรณนาตวัละคร ความคิด
ของตวัละคร ส่ิงของ และธรรมชาติ การพรรณนาท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกน้ีพบวา่มีการใช้
ความเปรียบอยูม่าก ซ่ึงก็ช่วยใหผู้อ่้านเกิดจินตนาการ มีอารมณ์ และความรู้สึกคลอ้ยตามเร่ืองไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 
 3. อธิบายโวหาร เป็นโวหารท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจความรู้ ความคิด วิธีการ
ต่างๆ ในเร่ืองไดก้ระจ่างแจง้ยิง่ข้ึน65  ในอรรถกถาจริยาปิฎกจะพบโวหารชนิดน้ีอยู ่3 ลกัษณะ ไดแ้ก่
การอธิบายด้วยการให้ค  านิยามหรือค าจ ากดัความ การอธิบายดว้ยการยกตวัอย่าง และการอธิบาย
ดว้ยการช้ีสาเหตุและผลลพัธ์ท่ีสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี  
   3.1 การอธิบายด้วยการให้ค านิยามหรือค าจ ากัดความ คือการอธิบายความหมาย
ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงอย่างกระชับและชัดเจน 66 เ น่ืองจากอรรถกถาจริยาปิฎกเป็นคัมภี ร์ใน
พระพุทธศาสนาท่ีแต่งข้ึนมาเพื่ออธิบายขยายความคมัภีร์จริยาปิฎกเพื่อมุ่งหวงัให้ผูอ่้านเขา้ใจเน้ือหา
ในจริยาปิฎกแจ่มแจง้ยิง่ข้ึน ดงันั้นอรรถกถาจารยจึ์งมุ่งอธิบายให้ค  านิยามหรือค าจ ากดัความค าศพัท์
และขอ้ความต่างๆ ในจริยาปิฎกเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้าย ถูกตอ้งและชดัเจน ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 
    อรรถกถาสังขปาลจริยา ตอนท่ีกล่าวถึงลกัษณะของพระสังขปาล ความวา่ 
 
  พึงทราบวินิจฉัยในสังขปาลจริยาท่ี 10 ดงัต่อไปน้ี. ความสังเขป ในค าวา่ สังขปาละ 

เป็นตน้มีดงัน้ี.  ช่ือวา่มฤีทธ์ิมาก (มหิทฺธิโก) เพราะประกอบดว้ยฤทธ์ิของนาคใหญ่เช่นกบัโภค
สมบติัของเทพ.67 ช่ือวา่มเีขีย้วเป็นอาวุธ (ทาฐาวุโร) เพราะมีเข้ียวเป็นอาวธุ 4 เข้ียว คือ ขา้งล่าง 
2 ขา้งบน 2. ช่ือวา่มีพิษแรงกล้า (โฆรวิโส) เพราะพิษมีเดชสูง. ช่ือวา่ มีลิน้สองแฉก (ทฺวิชิวฺโห) 
เพราะประกอบดว้ยล้ินสองแฉก ส าเร็จมาแต่ก าเนิดนาค. ช่ือวา่เป็นใหญ่กว่านาคทั้งหลาย   (อุร
คาภิภู) เพราะความเป็นใหญ่กวา่นาคทั้งหลาย แมมี้อานุภาพมากก็ไดช่ื้อวา่อุรค  เพราะไปดว้ย
อก... 68 

                                                           
65ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย , 85. 
66จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และวรีวฒัน์  อินทรพร, ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร (นครปฐม: โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2556), 60-68. 
67ขอ้ความท่ีขีดเสน้ใต ้คือส่วนท่ีอรรถกถาจารยอ์ธิบายขยายความเพ่ิมเติม 
68มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 277. 
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    จากบทบรรยายขา้งตน้ อรรถกถาจารยย์กขอ้ความในพระสูตรข้ึนมา แลว้จึงอธิบาย
ค านั้นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน เช่น  ขอ้ความว่า“มีฤทธ์ิมาก (มหิทฺธิโก)” 
อรรถกถาจารยอ์ธิบายไวว้่า “เพราะประกอบดว้ยฤทธ์ิของนาคใหญ่เช่นกบัโภคสมบติัของเทพ.” 
หรือค าว่า “มีเขี้ยวเป็นอาวุธ (ทาฐาวุโร) อธิบายว่า“ เพราะมีเข้ียวเป็นอาวุธ 4 เข้ียว คือ ขา้งล่าง 2 
ขา้งบน 2” หรือค าวา่ “ลิน้สองแฉก (ทฺวิชิวฺโห)” อธิบายว่า “เพราะประกอบดว้ยล้ินสองแฉก ส าเร็จ
มาแต่ก าเนิดนาค” เป็นตน้  การอธิบายความหมายเพิ่มเติมน้ีช่วยท าให้เห็นลกัษณะรูปร่างของ                         
สังขปาละไดเ้ด่นชดัยิ่งข้ึน กล่าวคือ สังขปาลเป็นพญานาคท่ีมีฤทธ์ิมาก มีเข้ียว 4 เข้ียวเป็นอาวุธ คือ 
ขา้งล่าง 2 ขา้งบน 2 และมีล้ินสองแฉกมาตั้งแต่เกิด  
   อรรถกถาสีลวนาคจริยา ตอนท่ีพรานป่ามาจบัพระโพธิสัตวซ่ึ์งในพระชาตินั้นถือ
ก าเนิดเป็นชา้ง ความวา่ 
 
   ในบรรดาค าเหล่านั้น ค  าว่า พรานป่าพบเราในป่าใหญ่แล้ว (ปวเน ทิสฺวา วจนโร) 

ไดแ้ก่ พรานป่าคนหน่ึงเท่ียวไปในป่าใหญ่เห็นเราแลว้. ค  าวา่ ได้กราบทูลถึงเราแด่พระราชา 
(รญฺโญ ม  ปฏิเวทยิ) ไดแ้ก่ ไดก้ราบทูลถึงเราแด่พระเจา้กรุงพาราณสี. ค าว่า สมควรเป็นช้าง
พระทีน่ั่ง (ตวานุจฺฉโว) ไดแ้ก่ สมควรท าเป็นชา้งพระท่ีนัง่ทรงของพระองค.์ ขอ้วา่ อันการจับ
ช้างนั้นไม่ต้องขุดคู (น ตสฺส ปริกฺขายตโถ) ความว่า ในการจับช้างนั้ นไม่จ าเป็น คือไม่มี
ประโยชน์ท่ีจะตอ้งขุดคูรอบๆ เพ่ือไม่ให้ชา้งหนี หรือปักเสาตะลุงคอยผูกชา้งท่ี (คนจบั) ให้หู
นางชา้งต่อบงัตวัเอง แลว้ใชเ้ชือกท่ีผกูเป็นหว้งคลอ้งไว ้หรือดว้ยการขดุหลุมพราง เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหช้า้งท่ีตกลงไปหนีไปได.้ ค าว่า ในขณะจบั (สหคหิเต) ไดแ้ก่ ในเวลาท่ีจบันัน่แหละ. ค าว่า 
ช้างนั้นกจ็กัมา (เอหิต)ิ ไดแ้ก่ จกัมา.69 

 
    จากบทบรรยายขา้งตน้ อรรถกถาจารยจ์ะยกขอ้ความในพระสูตรข้ึนมา แลว้อธิบาย
ขอ้ความนั้นๆ เพิ่มเติม เช่น “พรานป่าพบเราในป่าใหญ่แล้ว (ปวเน ทิสฺวา วจนโร)” อรรถกถาจารย์
อธิบายว่าหมายถึง  “พรานป่าคนหน่ึงเท่ียวไปในป่าใหญ่เห็นเราแลว้” หรือ “อันการจับช้างน้ันไม่
ต้องขุดคู  (น ตสฺส ปริกฺขายตโถ)”  อรรถกถาจารยอ์ธิบายขยายความถึงสาเหตุและวิธีการจบัชา้งท่ี
ไม่ตอ้งขดุคูวา่ “ในการจบัชา้งนั้นไม่จ  าเป็น คือไม่มีประโยชน์ท่ีจะตอ้งขุดคูรอบๆ เพื่อไม่ให้ชา้งหนี 
...หรือดว้ยการขดุหลุมพรางเพื่อป้องกนัไม่ใหช้า้งท่ีตกลงไปหนีไปได”้  เป็นตน้ การอธิบายเพิ่มเติม
ของอรรถกถาจารย์ช่วยท าให้เห็นภาพและเขา้ใจเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ในเร่ืองมากยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากเร่ืองบางเร่ือง เหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็อาจเป็นส่ิงท่ีผูอ่้านไม่เข้าใจ ไม่รู้จักและมี
ประสบการณ์ร่วม เป็นตน้วา่วิธีการจบัชา้งท่ีผูอ่้านบางท่านก็อาจมิทราบสาเหตุของการขุดคูเพื่อจบั
                                                           

69เร่ืองเดียวกนั, 181. 
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ชา้ง ดงันั้นจึงตอ้งมีการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวท่ีถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ
ของอรรถกถาจารย ์
   3.2 การอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง คือการอธิบายดว้ยการยกตวัอย่างท่ีมีอยู่มา
ประกอบ เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดอ้ยา่งแจ่มแจง้70 จากการศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกพบวา่ส่วนใหญ่ใน
ตอนจบของอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ืองนั้นจะมีการอธิบายสรุปให้เห็นคุณานุภาพ หรือความดี
อนัยิง่ใหญ่ของพระโพธิสัตวท่ี์มีต่อสัตวโ์ลกโดยมีการยกตวัอยา่งเหตุการณ์การปฏิบติัธรรมและการ
บ าเพญ็บารมีของพระองคท่ี์โดดเด่นในแต่ละพระชาติมาประกอบเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจ ดงัน้ี 
    ในอรรถกถาสังขพราหมณจริยา มีการอธิบายให้เห็นคุณานุภาพของพระโพธิสัตว์ 
ความวา่ 
  

    ...อน่ึง พึงทราบคุณของพระมหาสัตวมี์อาทิอยา่งน้ีวา่ การไม่ค านึงถึงโภคสุขของ
ตนดว้ยมหากรุณาคิดวา่ เราจกับ าเพญ็ทานบารมีดงัน้ี แลว้เตรียมการเดินทางมหาสมุทรเพื่อน า
สัมภาระในการให้ไป แมเ้ม่ือตกลงไปในมหาสมุทรก็อธิษฐานอุโบสถในมหาสมุทรนั้น และ
การไม่ใหเ้ทพธิดาน าอาหารมาเขา้ไปใกลเ้พราะกลวัจะท าลายศีล... 71 

 
   จากตวัอย่างขา้งตน้ เป็นการอธิบายให้ผูอ่้านไดเ้ห็นคุณานุภาพของพระโพธิสัตว์
เม่ือคร้ังถือก าเนิดเป็นสังขพราหมณ์วา่ เป็นผูมี้ความกรุณา บ าเพญ็บารมีและรักษาศีลอยา่งเคร่งครัด 
โดยยกตวัอย่างเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองมาประกอบ ได้แก่ เหตุการณ์ท่ีพระองค์อยาก
ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยการบ าเพญ็ทานบารมีจนไม่ไดค้  านึงถึงความสุขส่วนตวั เหตุการณ์ท่ีพระองคต์ก
ลงไปในมหาสมุทรแต่ก็ยงัอธิษฐานบารมีตั้งมัน่ท่ีจะท าทาน และเหตุการณ์ท่ีพระองคไ์ม่กินอาหารท่ี
เทวดาน ามาให้เพราะกลวัศีลขาด  การยกเหตุการณ์ขา้งตน้มาอธิบายเป็นตวัอยา่งประกอบน้ีช่วยให้
ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวและเห็นภาพความดีงามของพระโพธิสัตวม์ากยิง่ข้ึน  
   ในอรรถกถาภูริทตัตจริยา มีการอธิบายให้เห็นคุณานุภาพของพระโพธิสัตวโ์ดย                     
การยกตวัอยา่งการปฏิบติัธรรมของพระองคใ์นพระชาติน้ี ความวา่ 
 
   แมใ้นภูริทตัตจริยาน้ีก็พึงเจาะจงกล่าวถึงบารมีท่ีเหลือของพระภูริทตัตะนั้น โดยนยั

ดงักล่าวแลว้นั้นแล.แมใ้นจริยาน้ีก็พึงทราบคุณานุภาพของพระโพธิสัตว ์มีอาทิอย่างน้ี คือ 
การท่ีพระโพธิสัตวอ์นันางนาคกญัญา 16,000 บ าเรออยูดุ่จรูปวิจิตร ในนาคพิภพของตนร้อย

                                                           
70จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และวรีวฒัน์  อินทรพร, ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร, 60-68. 
71มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระ

สุตตนัตปิฎก ขุททกนกิาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 50. 
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โยชน์ แมด้ ารงอยูใ่นความเป็นอิสระในโลกของนาค เช่นกบัสมบติัในเทวโลก ก็มิไดม้วัเมาใน
ความเป็นอิสระ บ ารุงมารดาบิดาทุกก่ึงเดือน. การอ่อนน้อมต่อผูเ้ป็นใหญ่ในตระกูล. การตดั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่หมู่นาค หมู่เทพชั้นจาตุมหาราชิกา หมู่เทพชั้นดาวดึงส์ทั้งส้ิน ดว้ยศสัตราคือ
ปัญญาของตน ในท่ามกลางบริษทันั้นๆ ไดท้นัทีทนัใด ดุจตดัก ากา้นบวัดว้ยศสัตราท่ีลบัดีแลว้ 
ฉะนั้น แลว้แสดงธรรมสมควรแก่จิตของบริษทัเหล่านั้น.ละโภคสมบติัมีประการดงักล่าวแลว้ 
อธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์ 4 ไม่ค านึงถึงร่างกายและชีวิตของตน.การยอมตกอยู่ใน
เง้ือมมือของหมองู เพราะเกรงจะพูดผิดค าปฏิญญา. แมเ้ม่ือเนสาทอาลมัพายน์ท าการทารุณมี
ประการต่างๆ มีอาทิอยา่งน้ี คือพน่น ้ าลายเจือดว้ยยาพิษลงในปาก จบัหางฉุดกระชากครูดสีบน
แผน่ดิน เหยยีบ.แมพ้ระโพธิสตัวไ์ดรั้บทุกขใ์หญ่ถึงปานน้ี แมส้ามารถจะท าเนสาทอาลมัพายน์
ให้เป็นเถา้ถ่านดว้ยเพียงโกรธแลว้มองดู ก็ร าพึงถึงศีลบารมี ไม่มีจิตคิดร้ายแมแ้ต่นอ้ยเพราะ
เกรงศีลจะขาด... 72 

 
  จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นการอธิบายให้ผูอ่้านไดเ้ห็นคุณานุภาพ ของพระโพธิสัตวเ์ม่ือ
คร้ังถือก าเนิดเป็นพญานาคช่ือภูริทตัตะ โดยอรรถกถาจารยไ์ดย้กตวัอย่างเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึน
ในเร่ืองมาประกอบ ได้แก่ เหตุการณ์ท่ีพระโพธิสัตว์ไม่มัวเมาลุ่มหลงสตรี และทรัพย์สมบัติ 
เหตุการณ์ท่ีพระองค์ดูแลบิดามารดาและมีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ เหตุการณ์ท่ีพระองคใ์ชปั้ญญาใน
การแกปั้ญหาให้แก่เทพทั้งปวง เหตุการณ์ท่ีพระองค์ละทรัพยส์มบติัเพื่อไปรักษาศีล เหตุการณ์ท่ี
พระองค์ถูกเนสาทอาลยัลมัพายน์ท าร้ายแต่ก็ไม่ตอบโตเ้พราะกลวัศีลขาด การยกเหตุการณ์ขา้งตน้
มาอธิบายเป็นตวัอย่างประกอบน้ีช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองราวและเห็นภาพความดีงามของพระ
โพธิสัตวไ์ด้อย่างเด่นชัด  อีกทั้งยงัเป็นการเน้นย  ้าให้เห็นว่าพระโพธิสัตวน์ั้นมีลกัษณะพิเศษและ
แตกต่างจากคนธรรมดาทัว่ไป เพราะพระองค์สามารถกระท าในส่ิงยากยิ่งท่ีคนทัว่ไปมิอาจพึง
กระท าได ้
  3.2 การอธิบายด้วยการช้ีสาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน คือการอธิบายให้เห็นว่า                
ถ้าเหตุเป็นอย่างน้ีแล้วผลจะเป็นอย่างไร หรือการท่ีผลเป็นอย่างนั้นมาจากสาเหตุอันใด73 จาก
การศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกพบวา่ในตอนจบของอรรถกถาจริยาปิฎกบางเร่ืองจะมีการอธิบายดว้ย                          
การช้ีใหเ้ห็นเหตุท่ีท าใหพ้ระโพธิสัตวบ์  าเพญ็บารมีส าเร็จ ดงัน้ี 
  ในอรรถกถาอกิตติจริยา มีการอธิบายดว้ยการช้ีให้เห็นถึงสาเหตุท่ีท าให้พระโพธิสัตว์
บ าเพญ็บารมีส าเร็จและไดรั้บบารมี 10 ประการไว ้ความวา่ 
 

                                                           
72เร่ืองเดียวกนั, 181. 
73จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และวรีวฒัน์  อินทรพร, ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร, 60-68. 
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   ท่านอกิตติบณัฑิตไดรั้บบารมี 10 เหล่าน้ี คือ ช่ือวา่เนกขมัมบารมี เพราะการออกไป
ของท่านอกิตติบณัฑิตนั้นเช่นกบัมหาภิเนษกรมณ์. ช่ือวา่ศีลบารมี เพราะมีศีลาจารอนับริสุทธ์ิ
ดว้ยดี. ช่ือวา่วิริยบารมี เพราะข่มกามวิตกเป็นตน้ดว้ยดี. ช่ือวา่ขนัติบารมี เพราะขนัติสังวรถึง
ความยอดเยี่ยมอยา่งยิ่ง. ช่ือวา่สัจจบารมี เพราะปฏิบติัตามสมควรแก่ปฏิญญา. ช่ือวา่อธิษฐาน
บารมี เพราะตั้งใจสมาทานไม่หวัน่ไหวในท่ีทั้งปวง. ช่ือวา่เมตตาบารมี ดว้ยอธัยาศยัเก้ือกูลใน
สรรพสัตวท์ั้งหลาย. ช่ือวา่อุเบกขาบารมี เพราะถึงความเป็นกลางในความผิดปกติท่ีสัตวแ์ละ
สังขารกระท าแลว้. ช่ือวา่ปัญญาบารมี ไดแ้ก่ปัญญาอนัเป็นอุบายโกศลซ่ึงเป็นสหชาตปัญญา 
และปัญญาใหส้ าเร็จความประพฤติในการขดัเกลากิเลสอยา่งยิง่ เพราะรู้ธรรมเป็นอุปการะ และ
ธรรมไม่เป็นอุปการะแก่บารมีเหล่านั้น ละธรรมอนัไม่เป็นอุปการะเสีย มุ่งประพฤติอยูใ่นธรรม
อนัเป็นอุปการะ... 74 

 
   จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นการอธิบายให้ผูอ่้านไดท้ราบถึงสาเหตุท่ีท าให้อกิตติพราหมณ์
สามารถบ าเพญ็บารมีส าเร็จและไดรั้บบารมี 10 ประการ คือ เหตุท่ีพระองคไ์ด้รับเนกขมัมบารมี ก็
เพราะออกจากเรือนเพื่อไปปฏิบติัธรรม ไดรั้บศีลบารมี ก็เพราะรักษาศีล ไดรั้บวิริยบารมี เพราะมี
ความเพียรในการข่มจิตใจ  ได้รับขันติบารมี  เพราะ มีความอดทนต่อการส ารวม ช่ือว่า                       
สัจจบารมี เพราะปฏิบติัตามท่ีพูดไว ้ได้รับอธิษฐานบารมี เพราะมีความตั้งใจท่ีจะท าทานและไม่
หว ัน่ไหวไปกบัส่ิงเร้าต่างๆ ได้รับเมตตาบารมีนั้นมีเหตุจากการท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลสัตวท์ั้งหลาย 
ไดรั้บอุเบกขาบารมี เพราะวางเฉยต่อสังขาร ไดรั้บปัญญาบารมีเพราะมีปัญญารู้ธรรมท่ีจะประพฤติ
ขดัเกลากิเลส    
  ในอรรถกถายุธัญชยจริยา มีการการอธิบายด้วยการช้ีให้เห็นถึงสาเหตุท่ีท าให ้                             
พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็บารมีส าเร็จและไดรั้บบารมี 10 ประการไว ้ความวา่ 
 
   การบริจาคมหาทานเม่ือก่อนบวชและการสละราชสมบติัเป็นตน้ของพระมหาสัตว์

นั้นเป็นทานบารมี.การส ารวมกายวาจาเป็นศีลบารมี. การบรรพชาและการบรรลุฌานเป็น
เนกขมัมบารมี. ปัญญาเร่ิมตน้ดว้ยท ามนสิการโดยความเป็นของไม่เท่ียง จนบรรลุอภิญญาเป็น
ท่ีสุดและปัญญา ก าหนดธรรมเป็นอุปการะและไม่เป็นอุปการะแห่งทานเป็นตน้ เป็นปัญญา
บารมี.ความเพียรยงัประโยชน์นั้นให้ส าเร็จในท่ีทั้งปวงเป็นวีริยบารมี. ญาณขนัติและอธิวาสน
ขนัติเป็นขนัติบารมี. การไม่พูดผิดจากค าปฏิญญา ช่ือว่าสัจจบารมี.การตั้งใจสมาทานอนัไม่
หวัน่ไหวในท่ีทั้งปวง ช่ือว่าอธิษฐานบารมี.เพราะจิตคิดแต่ประโยชน์ในสรรพสัตวท์ั้ งหลาย
ดว้ยอ านาจแห่งเมตตาพรหมวหิาร ช่ือวา่เมตตาบารมี. ดว้ยการวางเฉยในความผิดปกติท่ีท าแลว้

                                                           
74มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
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ในสัตตสังขาร และด้วยอุเบกขาพรหมวิหาร ช่ือว่าอุเบกขาบารมีเป็นอนัได้บารมี 10 ด้วย
ประการดงัน้ี. ... 75 

 
  จากตวัอยา่งขา้งตน้ เป็นการอธิบายให้ผูอ่้านไดท้ราบถึงสาเหตุท่ีท าให้พระเจา้ยุธญัชยั
สามารถบ าเพญ็บารมีส าเร็จและไดรั้บบารมี 10 ประการ สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆ คือ การท่ี
พระองคบ์ริจาคทานมาก่อนบวชและสละราชสมบติัจึงไดรั้บทานบารมี การท่ีพระองคส์ ารวมกาย
วาจา จึงได้รับศีลบารมี การท่ีออกบวชและบรรลุธรรม จึงได้รับเนกขมัมบารมี การท่ีพระองค์มี
ปัญญาในการปฏิบติัธรรม จึงไดรั้บปัญญาบารมี การท่ีพระองค์มีความเพียรในการท าส่ิงต่างๆ ทั้ง
ปวงจึงไดรั้บวิริยบารมี การท่ีพระองคมี์ความอดทนจึงไดรั้บขนัติบารมี การท่ีพระองค์ปฏิบติัตามท่ี
พดูไวจึ้งไดรั้บสัจจบารมี การท่ีมีจิตใจมัน่คงพระองคจึ์งไดรั้บอธิษฐานบารมี การท่ีพระองคมี์เมตตา
ต่อสัตวท์ั้งหลายจึงไดรั้บเมตตาบารมี และการท่ีพระองคว์างเฉยต่อส่ิงต่างๆ จึงไดรั้บอุเบกขาบารมี  
การท่ีอรรถกถาจารยอ์ธิบายช้ีแจงถึงเหตุและผลท่ีสัมพนัธ์กนัน้ีช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองการบ าเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตวม์ากยิง่ข้ึนวา่พระองคต์อ้งปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะสามารถบ าเพญ็บารมีส าเร็จ
และไดรั้บบารมี 10 ประการ 
 จะเห็นวา่ อรรถกถาจารยน์ าอธิบายโวหารมาใชเ้ป็นโวหารด าเนินเร่ืองเพื่ออธิบายเร่ืองราว
ต่างๆ ให้ผูอ่้านเขา้ใจไดช้ดัเจนยิ่งข้ึนใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การอธิบายดว้ยการให้ค  านิยามหรือค า
จ ากดัความและขอ้ความต่างๆ เน่ืองจากค าบางค าและขอ้ความบางขอ้ความเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก 
อรรถกถาจารยจึ์งตอ้งอธิบายเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองโดยง่าย ซ่ึงการอธิบายลกัษณะน้ีเป็นลกัษณะ
เด่นของงานประเภทอรรถกถา ส่วนการอธิบายดว้ยการยกตวัอยา่ง และการอธิบายดว้ยการช้ีสาเหตุ
และผลลพัธ์ท่ีสัมพนัธ์กนัท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนปิดเร่ืองของอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ืองนั้น จะเป็น
การอธิบายสรุปเร่ืองอีกคร้ังเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวของพระโพธิสัตวม์ากยิ่งข้ึน กล่าวคือ เพื่อ
ตอ้งการสรุปให้ผูอ่้านทราบถึงคุณานุภาพ หรือความดีอนัยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตวท่ี์มีต่อสัตวโ์ลก
ไดอ้ยา่งเด่นชดั อรรถกถาจารยจึ์งอธิบายดว้ยการยกตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นพระจริยาวตัร
ของพระโพธิสัตว์มาประกอบ และเพื่อตอ้งการสรุปให้ผูอ่้านทราบว่าพระโพธิสัตว์ตอ้งปฏิบติั
พระองค์อย่างไรจึงน ามาซ่ึงความส าเร็จในการบ าเพ็ญบารมีในแต่ละพระชาติ อรรถกถาจารยจึ์ง
อธิบายดว้ยการช้ีสาเหตุและผลลพัธ์ท่ีสัมพนัธ์กนั ซ่ึงอธิบายโวหารทั้ง 3 ลกัษณะน้ีช่วยให้ผูอ่้าน
เขา้ใจเร่ืองราวในอรรถกถาจริยาปิฎกไดอ้ยา่งแจ่มชดั ตรงตามท่ีอรรถกถาจารยต์อ้งการยิง่ข้ึน 

 

                                                           
75เร่ืองเดียวกนั, 291. 
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 4. เทศนาโวหาร เป็นโวหารท่ีเก่ียวกบัการสั่งสอน ช้ีแจงเหตุผลท่ีถูกตอ้ง อธิบายคุณโทษ 
หรือกล่าวถึงขอ้เท็จจริงพึงจ าไวเ้ป็นคติสอนใจ76 ในอรรถกถาจริยาปิฎกมกัจะพบเทศนาโวหารใน
ตอนท่ีพระโพธิสัตวเ์ทศนาสั่งสอนธรรมแก่บุคคลต่างๆ ในเร่ืองเสมอ ส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ใน
ส่วนของคาถา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 อรรถกถามหาสุตโสมจริยา ตอนท่ีพระเจา้สุตโสมไดเ้ทศนาสั่งสอนธรรมท่ีพระองคไ์ดฟั้ง
มาแก่พระเจา้โปริสาท ความวา่ 
 
    พระมหาสัตวท์รงด าริวา่ “โปริสาทน้ี เกิดความสนใจใคร่ฟังอย่างยิ่ง เอาเถิด เราจกั

กล่าวคาถาแก่เขา” จึงตรัสวา่ “สหายถา้เช่นนั้น ท่านจงฟังให้ดี จงใส่ไวใ้นใจ”...พระมหาสัตว์
จึงทรงแสดงธรรมแก่พระเจา้โปริสาทวา่ 

   มหาราช การสมาคมกบัสัตบุรุษแม้คราวเดียวเท่านั้น การสมาคมนั้น 
ย่อมรักษาผู้นั้นได้ แต่การสมาคมมากกบัอสัตบุรุษย่อมรักษาไม่ได้ บุคคลควร
สมาคมกับสัตบุรุษเท่านั้น ควรท าความคุ้นเคยกับสัตบุรุษ บุคคลรู้ทั่วถึง
สัทธรรมของสัตบุรุษแล้ว มแีต่ความเจริญไม่มคีวามเส่ือม 

    ราชรถวิจิตรงดงามยังคร ่าคร่าได้ อนึ่งแม้ร่างกายก็เข้าถึงความ          
คร ่าคร่า แต่ธรรมของสัตบุรุษไม่ถึงความคร ่าคร่า สัตบุรุษย่อมยินดีกับ
สัตบุรุษ ข้าแต่ราชา ฟ้าและแผ่นดนิไกลกนั ฝ่ังข้างโน้นของมหาสมุทรเขากว่็า
ไกลกัน ธรรมของสัตบุรุษ และธรรมของอสัตบุรุษ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า 
ไกลกนัยิง่กว่านั้น. 77 

 
 จากบทบรรยายข้างต้น พระเจ้าสุตโสมได้เทศนาธรรมสั่งสอนพระเจ้าโปริสาทเร่ือง                   
การเลือกคบคนวา่ การเลือกคบคนดียอ่มพาตนไปสู่ทางธรรมได ้แต่ถา้คบคนไม่ดีก็จะน าพาตนไปสู่
ทางเส่ือมโดยมีการเปรียบเทียบความช ารุดทรุดโทรมของคุณธรรมของคนดีกับส่ิงของ ได้แก่                  
ราชรถและร่างกายไวว้่าธรรมของคนดีนั้นไม่มีวนัเก่าหรือช ารุดไปตามกาลเวลา ไม่เหมือนกับ                  
ราชรถและร่างกายท่ีแม้จะสวยงดงามแค่ไหนก็ย่อมมีวนัช ารุดและเส่ือมลง  ทั้ งน้ีพระองค์ยงั
ไดเ้ปรียบเทียบธรรมของคนดีและธรรมของคนไม่ดีวา่มีความแตกต่างและห่างกนัมากเปรียบไดก้บั
ระยะห่างของฟ้าและดิน และระยะห่างของชายฝ่ังและมหาสมุทรท่ีอยูห่่างไกลกนัมาก จะเห็นไดว้า่
มีการใชก้ลวธีิการเปรียบเทียบมาใชเ้พื่อใหผู้อ่้านเห็นภาพไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

                                                           
76ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย , 49. 
77มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3, 404. 
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 อรรถกถาโสมนัสสจริยา ตอนท่ีพระเจา้โสมนัสทรงเทศนาสั่งสอนพระบิดาท่ีทรงหูเบา
หลงเช่ือคนง่าย ความวา่ 
 
    เม่ือจะทรงสัง่สอนพระบิดา จึงทรงแสดงธรรมดว้ยคาถาเหล่าน้ีวา่” 
  กรรมทีบุ่คคลไม่ใคร่ครวญแล้วท าลงไป ไม่ก าหนดความคดิ เหมอืนความ

วบิัตขิองยาย่อมเป็นผลช่ัว. 
  ส่วนกรรมที่บุคคลใคร่ครวญก่อนแล้วท า ก าหนดความคิดโดยชอบ 

เหมอืนสมบัตขิองยาย่อมเป็นผลเจริญ. 
  คฤหัสถ์เกียจคร้านบริโภคกามไม่ดีเลย. บรรพชิตไม่ส ารวมก็ไม่ด ี

พระราชาไม่ใคร่ครวญแล้วท าลงไปกไ็ม่ด ีผู้ทีเ่ป็นบัณฑิตมกัโกรธกไ็ม่ด.ี 
  ข้าแต่ราชะผู้เป็นใหญ่ในทิศ กษัตริย์พึงใคร่ครวญก่อนแล้วท า ไม่

ใคร่ครวญก่อนแล้วไม่ท า ยศและเกียรติเจริญแก่พระราชาผู้ใคร่ครวญก่อนแล้ว
ท า. 

  ข้าแต่พระภูบาล ผู้เป็นใหญ่ใคร่ครวญก่อนแล้วจงึปรับสินไหม ย่อมอิ่มใจ
ถึงส่ิงที่ท าแล้วโดยพลัน ประโยชน์ทั้งหลายของคนที่ได้มาด้วยความตั้งใจชอบ
ย่อมไม่ตามเดอืดร้อนในภายหลงั. 

  ผู้จ าแนกกรรมทั้งหลายในโลกวิญญูชนสรรเสริญแล้วอันมีสุขเป็นก าไร 
ท ากรรมอันไม่ตามเดือดร้อน กรรมเหล่านั้นย่อมเป็นกรรม อันบัณฑิตทั้งหาย
เห็นชอบแล้ว...78 

 
  จากบทบรรยายขา้งตน้ พระเจา้โสมนสัไดส้ั่งสอนพระราชบิดาท่ีทรงหูเบาเช่ือค ายุยงของ
ชฏิลโกงจึงมีรับสั่งให้ประหารพระองค ์พระองค์จึงไดต้รัสธรรมเทศนาธรรมสั่งสอนพระราชบิดา
เร่ืองการกระท าและความประพฤติว่าหากจะท าการส่ิงใดควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน เพราะ
หากท าโดยขาดการย ั้งคิดอาจน ามาซ่ึงความเดือดร้อนภายหลงัโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพระราชบิดา
ทรงเป็นพระราชาผูมี้เกียรติยศก็ควรปฏิบติัเช่นเดียวกบัข้าราชการท่ีตดัสินคดีความ เม่ือจะปรับ
สินไหมก็ตอ้งไตร่ตรองให้รอบครอบก่อน ทั้งน้ีพระองค์ยงัทรงยกตวัอยา่งการกระท าอนัควรของ
บุคคลต่างๆ ให้เห็นอีกด้วยคือ หากเป็นราษฎรไม่ควรข้ีเกียจ เป็นบรรพชิตก็ควรส ารวม เป็น
พระราชาก็ควรคิดก่อนท า เป็นบณัฑิตก็ไม่ควรโกรธง่าย หากกระท าได้ตามน้ีก็จะไม่เกิดเร่ือง
เดือดร้อนข้ึนภายหลงั  

                                                           
78เร่ืองเดียวกนั, 304-305. 
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 เทศนาโวหารท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกส่วนใหญ่จะปรากฏในตอนท่ีพระโพธิสัตว์
เทศนาสั่งสอนธรรมแก่บุคคลต่างๆ ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อช้ีแจงเหตุผลหรือโนม้นา้วใจให้บุคคล
นั้นซาบซ้ึงในหลกัธรรม และปรับปรุงพฤติกรรม โดยจะยกเหตุผล คติธรรมและสัจธรรมมาเป็น
อุทาหรณ์ 
 
 สรุปไดว้่า อรรถกถาจารยใ์ช้โวหาร 4 ประเภทในการเล่าเร่ืองราวอดีตของพระพุทธเจา้ 
ไดแ้ก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อธิบายโวหาร และเทศนาโวหาร โดยจะใช้บรรยายโวหาร
เป็นโวหารหลกัในการเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดในเร่ือง และเม่ือใดท่ีอรรถกถาจารยต์อ้งการบรรยาย
เร่ืองอยา่งละเอียดก็จะใชพ้รรณนาโวหาร ซ่ึงพบวา่มีการพรรณนาตวัละคร พรรณนาความคิดของตวั
ละคร พรรณนาส่ิงของ และพรรณนาธรรมชาติ อรรถกถาจารยจ์ะใช้อธิบายโวหารเม่ือตอ้งการ
อธิบายขยายความเร่ืองราวบางประการเพิ่มเติมเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกไดดี้
ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะพบการอธิบาย 3 ลกัษณะ ได้แก่ การให้ค  านิยามหรือค าจ ากดัความ การอธิบายดว้ย                         
การยกตวัอยา่ง และการอธิบายดว้ยการอธิบายช้ีสาเหตุและผลลพัธ์ท่ีสัมพนัธ์กนั และอรรถกถาจารย์
จะใช้เทศนาโวหารในตอนท่ีพระโพธิสัตวเ์ทศนาธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ  เพื่อโน้มน้าวใจและ
ช้ีแจงเหตุผลให้บุคคลนั้นๆ เห็นดว้ยหรือเกิดปัญญาทางธรรม ซ่ึงส่วนน้ีเป็นหน่ึงในลกัษณะส าคญั
ของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีช่วยใหแ้ง่คิดและคติธรรมแก่ผูอ่้านอีกดว้ย 
  

จากการศึกษากลวิธีทางภาษาในอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่า อรรถกถาจริยาปิฎกเป็น
วรรณกรรมร้อยแกว้ท่ีมีวรรณศิลป์งดงาม  อรรถกถาจารยไ์ดใ้ชก้ลวิธีทางภาษาท่ีส าคญั 2 วิธี ไดแ้ก่
การใชค้วามเปรียบและการใชโ้วหารมาประพนัธ์อรรถกถาจริยาปิฎก ซ่ึงกลวิธีทางภาษาทั้ง 2 วิธีน้ี
ช่วยอธิบายเร่ืองราวในอรรถกถาจริยาปิฎกไดอ้ย่างชดัเจน ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจสารท่ีอรรถกถาจารย์
ตอ้งการจะส่ือมายงัผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแสดงให้เห็นพระจริยาวตัรอนังดงาม
ของพระโพธิสัตว์ท่ีทรงบ าเพ็ญบารมีนานัปการด้วยความอุตสาหะยิ่งเน่ืองจากมุ่งหวงัในพระ
สัพพญัญุตญาณ ดงัจะอธิบายต่อไปในหวัขอ้  “การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นอรรถกถาจริยา
ปิฎก” 
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การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาจริยาปิฎก 
 
   อรรถกถาจริยาปิฎกคือคมัภีร์ว่าด้วยเร่ืองราวความประพฤติของพระโพธิสัตว์ท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัหรือเสริมสร้างบารมี 10 ประการ ประกอบดว้ย ทานบารมี ศีลบารมี  เนกขมัมบารมี ปัญญา
บารมี วิริยบารมี ขนัติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี  เพื่อจะได้
บรรลุพระโพธิญาณจ านวน 35 เร่ือง ซ่ึงแต่ละเร่ืองพระโพธิสัตวจ์ะบ าเพญ็บารมีท่ีแตกต่างกนัไป   
  จากการศึกษาพบว่า อรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 35 เ ร่ืองนั้ นสามารถแบ่งกลุ่มตาม              
การบ าเพญ็บารมีได ้3 วรรค ไดแ้ก่ อกิตติวรรค หตัถินาควรรค และยธุญัชยวรรค ดงัน้ี 
 

1. อกิตติวรรคมี 10 เร่ือง แสดงการบ าเพญ็ทานบารมี ดงัน้ี 
1.  อกิตติจริยา  2.  สังขพราหมณจริยา      3.  กุรุธรรมจริยา           

     4.  มหาสุทสัสนจริยา  5.  มหาโควนิทจริยา      6.  เนมิราชจริยา 
     7.  จนัทกุมารจริยา  8.  สิวริาชจริยา       9.  เวสสันตรจริยา 
    10. สสปัณฑิตจริยา 
 
2.  หตัถินาควรรคมี 10 เร่ือง แสดงการบ าเพญ็ศีลบารมี ดงัน้ี 
     1.  สีลวนาคจริยา  2.  ภูริทตัตจริยา       3.  จมัเปยยจริยา 
     4.  จูฬโพธิจริยา  5.  มหิสราชจริยา      6.  รุรุมิคราชจริยา 
     7.  มาตงัคจริยา  8.  ธมัมเทวปุตตจริยา       9.  ชยทิสจริยา 
    10. สังขปาลจริยา 
 

 3.  ยธุญัชยวรรคมี 15 เร่ือง  5 เร่ืองแรก แสดงเนกขมัมบารมี เร่ืองท่ี 6 แสดงอธิษฐานบารมี 
เร่ืองท่ี 7-12 แสดงสัจจบารมี เร่ืองท่ี 13-14 แสดงเมตตาบารมี และเร่ืองสุดทา้ยแสดงอุเบกขาบารมี 
ดงัน้ี 

     1.  ยธุญัชยจริยา  2.  โสมนสัสจริยา      3.  อโยฆรจริยา 
     4.  ภิงสจริยา              5.  โสณนนัทปัณฑิตจริยา      6.  มูคผกัขจริยา 
     7.  กปิลราชจริยา  8.  สัจจสวหยปัณฑิตจริยา    9.  วฏัฏกโปตกจริยา 
     10. มจัฉราชจริยา  11. กณัหทีปายนจริยา      12. มหาสุตโสมจริยา 
 13. สุวณัณสามจริยา  14. เอกราชจริยา       15. มหาโลมหงัสจริยา  
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  ในแต่ละพระชาติพระโพธิสัตวจ์ะแสดงการบ าเพ็ญบารมีท่ีโดดเด่นหน่ึงบารมี เช่น ใน                    
อรรถกถามูคผกัขจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นมูคผกัขกุมาร ทรงบ าเพ็ญอธิษฐานบารมี 
พระองคท์รงตั้งมัน่ในการบ าเพญ็อธิษฐานบารมี 3 ประการ คือ แสร้งเป็นใบ ้เป็นคนง่อยเปล้ียและ
เป็นคนหูหนวก เพราะไม่ตอ้งการครองราชยแ์ละอยากออกบวช พระองคท์รงอดทนต่อการทดลอง
นอ้ยใหญ่ทั้งหลายและไม่ไหวติงต่อกิเลสใดๆ ดงัความวา่ 
 

   เม่ือพระมหาสตัวท์รงตั้งอยูใ่นนยัท่ีเทพธิดาให้ไว ้แลว้ทรงแสดงพระองคด์ว้ยความ
เป็นใบเ้ป็นตน้ ตั้งแต่ปีท่ีประสูติ พระมารดาพระบิดาและพวกนางนมเป็นตน้คิดวา่ “ธรรมดา
ปลายคางของคนใบ ้ช่องหูของคนหนวก มือเทา้ของคนง่อยเปล้ีย มิไดเ้ป็นอยา่งน้ี.” ในเร่ืองน้ี
พึงมีเหตุ. เราจักทดลองพระกุมารน้ีดู. คิดว่า “เราจกัทดลองดว้ยน ้ านมก่อน จึงไม่ให้น ้ านม
ตลอดวนั. พระกมุารนั้นแมซู้บซีดก็มิไดร้้องเพ่ือตอ้งการน ้ านม.” 
   ล าดบันั้น พระมารดาของพระกุมาร ทรงด าริว่า “ลูกของเราคงหิว. พวกเจา้จงให้
น ้ านมแก่ลูกเราเถิด” แลว้ให้พวกแม่นมให้น ้ านม. พวกแม่นมไม่ให้น ้ านมเป็นระยะๆ อย่างน้ี 
แมท้ดลองอยูปี่หน่ึงก็ยงัไม่เห็นช่องทาง. แต่นั้นพวกแม่นมคิดวา่ “ธรรมดาเด็กยอ่มชอบขนม
และของเค้ียว. ชอบผลาผล. ชอบของเล่น. ชอบอาหาร จึงน าของปลอบใจเหล่านั้นๆ เขา้ไปให ้
ปลอบใจดว้ยการทดลองก็ไม่เห็นช่องทางตลอด 5 ปี.” ล าดบันั้น พวกแม่นมคิดว่า “ธรรมดา
เด็กย่อมกลวัไฟ กลวัชา้งตกมนั กลวังู กลวัคนเง้ือดาบ. เราจกัทดลองด้วยเหตุเหล่านั้น” จึง
ตระเตรียมดงักล่าวโดยท่ีมิใหเ้กิดความเสียหายแก่พระกุมารดว้ยอาการเหล่านั้นได ้แลว้ให้เขา้
ไปแสดงโดยอาการอนัน่ากลวัอยา่งยิง่.  
  พระมหาสัตวท์รงร าพึงถึงภยัในนรก จึงไม่หวัน่ไหวดว้ยทรงเห็นว่า นรกน่ากลวัยิ่ง

กวา่น้ี ร้อยเท่า พนัเท่า แสนเท่า...79 

 
  หรือในอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา พระชาติท่ีพระโพธิสัตวเ์กิดเป็นกระต่ายไดบ้  าเพ็ญทาน
บารมีเป็นหลกั พระองค์ตั้งมัน่ว่าจะบริจาคทานให้แก่พราหมณ์จึงยอมสละชีวิตของตนเพื่อเป็น
อาหารแก่พราหมณ์ ดงัขอ้ความวา่ 
 

 ต่อจากนั้น พราหมณ์จึงเขา้ไปหาสสบณัฑิต. แมเ้ม่ือสสบณัฑิตถามว่า ท่านมาเพ่ือ
อะไร? พราหมณ์ก็บอกเหมือนอยา่งนั้  ดงัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไวว้า่ 

  ท้าวสักกะทรงทราบความด าริของเราแล้วจึงแปลงเพศเป็น
พราหมณ์เสดจ็เข้ามายงัส านักของเรา เพือ่ทรงทดลองทานของเรา.     

                                                           

  79มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก 
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  347-348. 
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  เราเห็นพราหมณ์นั้นแล้วก็ยินดี ได้กล่าวค านี้ว่า ท่านมาถึงใน
ส านักเราเพราะเหตุแห่งอาหารเป็นการดแีล้ว  
  วันนี้ เราจักให้ทานอันประเสริฐ ใครๆ ไม่เคยให้แก่ ท่านผู้
ประกอบด้วยศีลคุณ การเบียดเบียนผู้อืน่ไม่ควรแก่ท่าน  
  ท่านจงไปเอาไม้ต่างๆ มาก่อไฟขึน้ เราจักย่างตัวของเรา ท่านจัก
ได้กนิเนือ้ทีสุ่ก.  
   พราหมณ์นั้นรับค าแล้วมีใจร่าเริง น าเอาไม้ต่างๆ มาท าเป็นเชิง
ตะกอนใหญ่ ท าเป็นห้องอนัเตม็ด้วยถ่านเพลงิ  
  ก่อไฟโพลงขึ้น ณ ที่นั้นทันทีเหมือนไฟนั้นเป็นกองใหญ่.  เรา
สลดัตวัมธุีลเีข้าไปอยู่ข้างหนึ่ง  
   ในกองไม้อันไฟติดทั่วแล้ว เป็นควันตระหลบอยู่ ในกาลนั้นเรา
โดดลงในท่ามกลางภายในเปลวไฟ... 80 

 
 จะเห็นได้ว่า แม้แต่พระชาติท่ีพระพุทธเจ้าประสูติเป็นกระต่ายซ่ึงเป็นสัตว์เดียรัจฉาน 
พระองคก์็ยงัทรงเป็นผูแ้น่วแน่ในการบ าเพญ็บารมี ซ่ึงพระชาติน้ีพระองคไ์ดท้รงบ าเพญ็ทานบารมีท่ี
กระท าไดย้ากยิง่ดว้ยการสละชีพของตนเพื่อเป็นอาหารแก่พราหมณ์ 
   ตวัอยา่งขา้งตน้แสดงให้เห็นเร่ืองราวความประพฤติของพระโพธิสัตวท่ี์จะตอ้งเสริมสร้าง
บารมีท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละพระชาติได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละพระชาติจะมีการบ าเพ็ญบารมี                  
ท่ีโดดเด่นหน่ึงบารมี และมีระดับความยากง่ายในการบ าเพ็ญบารมีท่ีแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าใน                
อรรถกถาจริยาปิฎกจะกล่าวถึงการบ าเพญ็บารมีไม่ครบ 10 ประการ กล่าวคือ จริยาปิฎก 35 เร่ือง มี
10 เร่ืองแสดงการบ าเพญ็ทานบารมี มี 10 เร่ืองแสดงการบ าเพญ็ศีลบารมี มี  5 เร่ืองแสดงการบ าเพญ็
เนกขมัมบารมี มี 1 เร่ืองแสดงการบ าเพญ็อธิษฐานบารมี มี 6 เร่ืองแสดงการบ าเพ็ญสัจจบารมี มี 2 
เร่ือง แสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมี และมี 1 เร่ืองแสดงการบ าเพญ็อุเบกขาบารมี และไม่พบเร่ืองท่ี
กล่าวถึงการแสดงการบ าเพ็ญปัญญาบารมี วิริยบารมีและขนัติบารมี แต่ทั้ง 35 เร่ืองน้ี ท าให้ผูอ่้าน
ทราบแนวทางการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อท่ีจะบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้ 
  ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษาการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวท่ี์ปรากฏในอรรถกถา
จริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ือง เพื่อจะไดท้ราบวิธีการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวอ์ันน าไปสู่การบรรลุ
พระสัพพญัญุตญาณ และเพื่อใหท้ราบวธีิการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวม์ากยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาจะขอ

                                                           

  80เร่ืองเดียวกนั, 170-171. 
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กล่าวถึงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
แลว้จึงจะกล่าวถึงการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวท่ี์ปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก  
 
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ในหัวข้อความ รู้ เ บ้ืองต้น เ ก่ียวกับการบ า เพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในคัมภี ร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทจะแบ่งเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ความหมายของค าว่า “พระโพธิสัตว์” 
ประเภทของพระโพธิสัตว ์ ความหมายของค าว่า “บารมี” ลกัษณะของบารมี และล าดบัขั้นบารมี 
ดงัน้ี 
 

1. ความหมายของค าว่า “พระโพธิสัตว์” 
 ในทางพระพุทธศาสนา ค าว่า “พระโพธิสัตว”์ เป็นท่ีทราบกนัดีว่าเป็นค าท่ีใช้เรียกบุคคล
หรือสัตวผ์ูมี้ลกัษณะพิเศษท่ีก าลงับ าเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ความหมาย
ของพระโพธิสัตว์ท่ีปรากฏในคมัภีร์ต่างๆ นั้นมีการตีความท่ีแตกต่างกันไป เพราะแนวคิดเร่ือง                    
พระโพธิสัตวมี์พฒันาการมาเป็นระยะเวลานาน  
  หากพิจารณาความหมายตามรูปศพัท ์ค าว่า“พระโพธิสัตว”์ (Bodhisattva) เป็นค าสมาส มี                   
รากศพัท์มาจากค าสามค า คือค าว่า “พระ” ใช้ประกอบหน้าค านามเพื่อแสดงความหมายยกย่องว่า
ประเสริฐ หรือสูงส่ง81  + โพธิ ซ่ึงมาจากธาตุว่าพุธ แปลว่า ตรัสรู้ รู้เขา้ใจ ประกอบดว้ย อิ ปัจจยั                      
ในนามกิตต ์(พุธ+อิ = โพธิ) แปลวา่ ผู ้การ ความ โพธิ จึงหมายถึง ความรู้ ปัญญา การตรัสรู้ หรือ 
ความเป็นพระพุทธเจา้82 + สัตว ์ในภาษาสันสกฤต หรือ สตฺต ในภาษาบาลี มาจากธาตุวา่ สช ธาตุ 
หรือ สญช ธาตุ แปลว่า ติด ขดั ขอ้ง ค านามหมายถึง สัตว ์มนุษย ์ผูติ้ดในวฏัฏะ ค ากริยาแปลว่า               
ติดแล้ว ขอ้งแล้ว83 ดงันั้น ค าว่า “พระโพธิสัตว”์  จึงหมายถึงบุคคลหรือสัตว์ผูข้อ้งอยู่ในโพธิ คือ
ความรู้ หรือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้นัน่เอง  

                                                           
81ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554,  พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ: นาน

มีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2556), 809.   
  82ไรซ เดวดิส์ และ ที. ดบับลิว,  พจนานุกรมบาล-ีไทย-องักฤษ ฉบับภูมพิโลภิกข ุ, แปลโดย มูลนิธิ               
ภูมิพโลภิกข ุ(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์ูลนิธิภูมิพโลภิกขุ , 2532. พิมพเ์พื่อนอ้มเกลา้ถวายเป็นพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสพระราชพิธีมงัคลาภิเษก วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531) 
 , 2552-2554.  

83พฒัน์ เพง็ผลา, รายงานการวจิยัวเิคราะห์การบ าเพญ็บารมขีองพระโพธิสัตว์ในนบิาตชาดก (กรุงเทพฯ: 
รามค าแหง, 2530), 25-26. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E44%7d%7bu0E23%7d%7bu0E0B%7d+%7bu0E40%7d%7bu0E14%7d%7bu0E27%7d%7bu0E34%7d%7bu0E14%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E4C%7d%2C+%7bu0E17%7d%7bu0E35%7d.+%7bu0E14%7d%7bu0E31%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E25%7d%7bu0E34%7d%7bu0E27%7d./a|c3e4ab+b4e0c7d4b4caec+b7d5+b4d1babac5d4c7/-3,-1,0,B/browse
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   ส่วนการศึกษาความหมายค าวา่ “พระโพธิสัตว”์ จากคมัภีร์เถรวาท และหนงัสือสมยัใหม่ 
เช่น พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิต และพจนานุกรมพุทธศาสน์  ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นของ
นกัวชิาการ พบวา่มีการใหนิ้ยามความหมาย ดงัน้ี 
 พระสูตรทีฆนิกายและมชัฌิมนิกาย ให้ความหมายของ “พระโพธิสัตว”์ ว่าหมายถึงสัตว ์                          
ผูเ้ป็นบณัฑิต สัตวท่ี์ฉลาดและบุคคลผูข้อ้งในมรรคทั้ง 4 อนัเรียกวา่โพธิ84  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ พระโพธิสัตวว์า่
หมายถึง ท่านผูท่ี้จะไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้85 
 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวลศพัท์ได้ให้ความหมายของค าว่าพระโพธิสัตวว์่า 
ท่านผูท่ี้จะไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ ซ่ึงก าลงับ าเพญ็บารมี 10 คือ ทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ 
ขนัติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา86 
 พจนานุกรมประมวลศพัท์ศาสนาส าหรับนักศึกษาและประชาชน ให้ความหมายค าว่า                         
พระโพธิสัตว ์หมายถึงผูท่ี้จะไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต กล่าวคือบุคคลใดไดรั้บพยากรณ์
จากพระพุทธเจา้องค์ใดองค์หน่ึงแลว้ว่าจะไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต ผูน้ั้นเรียกว่าพระ
โพธิสัตว ์พระโพธิสัตวท่ี์ยงัท่องเท่ียวอยูใ่นสงสารอาจเกิดเป็นมนุษย ์เทวดา หรือสัตวดิ์รัจฉานก็ได ้
ถึงแมจ้ะมีก าเนิดอยา่งไรก็เป็นผูมี้สัมมาทิฐิ ท าแต่ความดี และถา้เกิดเป็นดิรัจฉานก็เป็นสัตวท่ี์ฉลาด87 
 สุชีพ ปัญญานุภาพ ให้ความหมายพระโพธิสัตว์วา่หมายถึง สัตวผ์ูท่ี้จะไดต้รัสรู้ หรือบุคคล
ท่ีจะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้88 
 บรรจบ บรรณรุจิ ใหค้วามหมายค าวา่ พระโพธิสัตวห์มายถึง ผูเ้ก่ียวขอ้งอยูใ่นโพธิญาณ ซ่ึง 
โพธิญาณ คือ ญาณเป็นเคร่ืองรู้อริยสัจ 4 ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และมรรค หรือผูป้รารถนาเป็น
พระพุทธเจา้ พระโพธิสัตวท์  าส่ิงท่ียากเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข์89 
                                                           

 84มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระ
สุตตันตปิฎก, ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม 10 และ มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม 14  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หา
จุฬาลงกรณ์ ราชวทิยาลยั, 2539), 11 และ 234. 

85ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554,  852.   
  86พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์ร้ังท่ี 14, 
(กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ: ธนชชัการพิมพ,์ 2553) , 167.  
  87ป่ิน มุทุกนัต,์ ประมวลศัพท์ศาสนาส าหรับนกัศึกษาและประชาชน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุ่์งเรืองธรรม, 
2505), 450. 
  88สุชีพ ปัญญานุภาพ, พจนานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพค์ร้ังท่ี 8  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฏุ              
ราชวทิยาลยั, 2541), 176. 

89บรรจบ บรรณรุจิ, พระโพธิสัตว์ในนิกายเถรวาท, ( กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2529), 9-11 .   
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 จากความหมายขา้งตน้สรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์หมายถึงผูท่ี้ก าลงับ าเพ็ญบารมีธรรม 10 
ประการ คือ ทาน ศีล เนกขมัมะ ปัญญา วิริยะ ขนัติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขาอยา่งยิ่งยวด
เพื่อท่ีจะไดบ้รรลุพระโพธิญาณคือการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และช่วยเหลือสรรพสัตว์
ทั้งหลายใหพ้น้ทุกข ์
 

2. ประเภทของพระโพธิสัตว์ 
การศึกษาเร่ืองพระโพธิสัตวใ์นคมัภีร์พุทธศาสนาเถรวาทพบว่า มีการจ าแนกประเภทของ                 

พระโพธิสัตวโ์ดยใชห้ลกัเกณฑต่์างๆ 90ดงัน้ี  
 ในอรรถกถาพระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย พุทธวงศ ์แบ่งประเภทพระโพธิสัตวต์ามเกณฑ ์               
การไดรั้บค าพยากรณ์จากพระพุทธเจา้เป็น 2 ประเภท  คือ 
 1. พระนิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตวผ์ูท่ี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้อย่าง
แน่นอน โดยไดรั้บค าพยากรณ์จากพระพุทธเจา้พระองค์ใดพระองค์หน่ึงว่าจะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้
ในอนาคต ในชาติท่ีได้รับพยากรณ์จะต้องมีคุณสมบติัและคุณพิเศษท่ีเรียกว่าธรรมสโมธาน 8 
ประการ คือ 

1. มนุสสตตะ มีก าเนิดเป็นมนุษย ์ 
2. ลิงคสัมปัตติ สมบูรณ์ดว้ยเพศ คือเป็นเพศชาย 
3. เหตุ มีอุปนิสัยสมบติัท่ีจะเป็นพระอรหนัต ์ไดแ้ก่มีอินทรีย ์5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ 

สมาธิ และปัญญา 
4. สัตถารทสัสนะ ไดพ้บพระพุทธเจา้ 
5. ปัพพชัชา ถือเพศนกับวช 
6. คุณสัมปัตติ สมบูรณ์ดว้ยคุณวเิศษคือ อภิญญา 5 ไดแ้ก่ อิทธิวธิิญาณ ความรู้ท่ีท าให้

แสดงฤทธ์ิได ้ทิพพโสตตญาณ ความรู้ท่ีท าให้มีหูทิพย ์ทิพจกัขุญาณ ความรู้ท่ีท าให้มีตาทิพย ์เจโต
ปริยญาณ ความรู้ท่ีท าให้รู้ใจผูอ่ื้น และปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความรู้ท่ีท าให้ระลึกชาติได้  
สมาบติั 8 ไดแ้ก่ รูปฌาน 4 และ อรูปฌาน 4 

7. อธิกาโร ไดก้ระท าคุณความดียิง่ใหญ่ถวายแด่พระพุทธเจา้ 
8. ฉนัทตา ตอ้งมีความพอใจและปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจา้อยา่งแรงกลา้91 

                                                           
90พระบุญเทียน พทฺุธวโร (ปัญญาแกว้), “ศึกษาวเิคราะห์เร่ืองพระโพธิสตัวใ์นอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง.”  

(วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2554), 16-19. 
91เร่ืองเดียวกนั, 12-15. 
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 2. พระอนิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตวผ์ูย้งัไม่แน่นอนว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้ในอนาคต เพราะยงัไม่ไดรั้บค าพยากรณ์จากพระพุทธเจา้ว่าจะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้ใน
อนาคตเน่ืองจากยงัธรรมสโมธานไม่ครบ92 
  การแบ่งประเภทของพระโพธิสัตว ์2 ประเภทขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความยากล าบากของ                 
การตรัสรู้ธรรม แมว้า่ทุกคนปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจา้แต่ก็ไม่สามารถเป็นไดโ้ดยง่าย เพราะตอ้ง
บ าเพญ็บารมี และมีคุณสมบติัครบถว้น  
 ในอรรถกถาจริยาปิฎก แบ่งประเภทพระโพธิสัตวต์ามระดบัปัญญาเป็น 3 ประเภท คือ 

1. พระอุคฏิตัญญูโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผูมี้ปัญญาแก่กล้า สามารถตรัสรู้ได้รวดเร็ว 
ปรารถนาจะใคร่ได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นแล้วก็อาจจะส าเร็จพระอรหันต์พร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทาญาณทั้ง 6 ในการเม่ือพระพุทธเจา้ตรัสเทศนาบาทแห่งคาถาเป็นค ารบ 3 บาท ยงัมิทนัท่ี
จะจบลง 

2. พระวปิจิตัญญูโพธิสัตว์ พระโพธิสัตวผ์ูมี้ปัญญามธัยมหรือปานกลาง ถา้จิตนอ้มไปทาง
สาวกโพธิญาณ ปรารถนาจะใคร่ได้ส าเ ร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้ นแล้วก็อาจจะส าเร็จ                            
พระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยพร้อมปฏิสัมภิทาญาณทั้ง 6 ในการเม่ือพระพุทธเจา้ตรัสเทศนาบาทแห่งคาถา
เป็นค ารบ 4 บาท ยงัมิทนัท่ีจะจบลง 

3. พระเนยยโพธิสัตว์ พระโพธิสัตวผ์ูมี้ปัญญานอ้ย ตอ้งสร้างบารมีมากๆ ถา้จิตนอ้มไปทาง
สาวกโพธิญาณ ปรารถนาใคร่จะส าเร็จเป็นพระอรหนัตใ์นชาตินั้นแลว้ ก็อาจจะส าเร็จพระอรหนัต์
พร้อมดว้ยพร้อมปฏิสัมภิทาญาณทั้ง 6 ในการเม่ือพระพุทธเจา้ตรัสเทศนาบาทแห่งคาถาเป็นค ารบ 4 
บาท โดยการจ าแนกแจกแจงอรรถไปโดยพิสดารปัญญานั้นจึงค่อยกลา้หาญข้ึน93 
  การเปรียบเทียบขา้งตน้น้ีแสดงให้เห็นวา่พระโพธิสัตวก์็ไม่แตกต่างจากบุคคลธรรมดา ท่ีมี
ระดับปัญญาแตกต่างกัน เพราะพระโพธิสัตว์ก็เกิดจากคนธรรมดาท่ีมีความปรารถนาจะเป็น
พระพุทธเจา้โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากพระพุทธเจา้พระองคใ์ดพระองคห์น่ึงซ่ึงพระโพธิสัตว์
แต่ละพระองคจ์ะใชเ้วลาในการบรรลุธรรมท่ีแตกต่างกนัตามระดบัปัญญา 

                                                           
92ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพยากรณ์ไดท่ี้ มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ,์                     

พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก ขุททกนกิาย  พุทธวงศ์เล่มที ่9  ภาคที ่2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หา
มงกฎุราชวทิยาลยั,  2525), 162-254. 

93มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  
ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  512. 
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 ในสารัตสังคหะแบ่งพระโพธิสัตว์ตามระดับปัญญาของพระโพธิสัตว์และระยะเวลา                    
การสร้างบารมีได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ พระปัญญาธิกโพธิสัตว์ พระสัทธาโพธิสัตวแ์ละพระวิริยา
โพธิสัตวด์งัน้ี 

1. พระปัญญาธิกโพธิสัตว์  คือ พระพุทธเจ้าท่ีทรงสร้างสมบารมีด้าน  “ปัญญา” อย่าง                       
แก่กลา้แต่มีพระศรัทธาน้อย จึงใช้เวลาสั่งสมบารมีน้อยกว่าพระพุทธเจา้อีกสองประเภท บ าเพ็ญ
บารมีรวมทั้งส้ิน 20 อสงไขยแสนกัป คือเม่ือบ าเพ็ญบารมีแล้ว นึกอยู่แต่ในพระทยัว่าจะเป็น
พระพุทธเจา้พระองค์หน่ึง แต่ยงัไม่ไดอ้อกพระโอษฐ์เปล่งพระวาจานั้นออกมา ตอ้งใช้เวลานาน 7 
อสงไขย ต่อจากนั้นก็ออกพระโอษฐ์เปล่งพระวาจาปรารถนาว่า “เราจกัตรัสเป็นพระพุทธเจา้ใน
อนาคตกาลเบ้ืองหน้าให้จงได้” นบัได้ 9  อสงไขย หลงัจากนั้นจึงได้รับค าลทัธยาพยากรณ์จาก
พระพุทธเจา้พระองคใ์ดพระองคห์น่ึงวา่ “จกัไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้อยา่งแน่นอน” แลว้ก็ใชเ้วลา
บ าเพญ็บารมีอีก 4 อสงไขย กบัอีกหน่ึงแสนกปั 

2. พระสัทธาโพธิสัตว์ คือ พระพุทธเจา้ท่ีทรงสร้างสมบารมีดา้น “ศรัทธา” อยา่งแก่กลา้ แต่
มีพระปัญญาปานกลาง จึงใชเ้วลาสั่งสมพระบารมีอยา่งปานกลาง ซ่ึงเวลาในการสั่งสมพระบารมี 40 
อสงไขยแสนกัป คือ นึกอยู่แต่ในพระทยัว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หน่ึง แต่ยงัไม่ได้ออก                    
พระโอษฐ์เปล่งพระวาจานั้นออกมาใชเ้วลานาน 14 อสงไขย จากนั้นเปล่งพระวาจาวา่ “เราจกัตรัส
เป็นพระพุทธเจา้ในอนาคตกาลเบ้ืองหน้าให้จงได”้ นับได้ 18 อสงไขย หลงัจากได้รับค าลทัธยา
พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หน่ึงว่า “จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าง
แน่นอน” แลว้ก็ใชเ้วลาบ าเพญ็บารมีอีก 8 อสงไขยแสนกปั 

3. พระวริิยาโพธิสัตว์  คือ พระพุทธเจา้ท่ีทรงสร้างสมบารมีดา้น “ความเพียร” อยา่งแก่กลา้  
แต่ทรงมีพระปัญญานอ้ยกวา่ จึงใชเ้วลาสั่งสมพระบารมีอยา่งยาวนานมากกวา่พระพุทธเจา้ประเภท
อ่ืน บ าเพญ็บารมีรวมทั้งส้ิน 80 อสงไขยแสนกปั คือเม่ือบ าเพญ็บารมีแลว้ นึกอยูแ่ต่ในพระทยัวา่จะ
เป็นพระพุทธเจา้พระองคห์น่ึง แต่ยงัไม่ไดอ้อกพระโอษฐเ์ปล่งพระวาจานั้นออกมา ตอ้งใชเ้วลานาน 
28 อสงไขย ต่อจากนั้นก็ออกพระโอษฐ์เปล่งพระวาจาปรารถนาวา่ “เราจกัตรัสเป็นพระพุทธเจา้ใน
อนาคตกาลเบ้ืองหน้าให้จงได้” นับได้ 36 อสงไขย จากนั้ นจึงได้รับค าลัทธยาพยากรณ์จาก
พระพุทธเจา้พระองคใ์ดพระองคห์น่ึงวา่ “จกัไดต้รัสรู้เป็นพระพุทธเจา้อยา่งแน่นอน” แลว้ก็ใชเ้วลา
บ าเพญ็บารมีอีก 16  อสงไขย94  
 จะเห็นว่าการแบ่งประเภทพระโพธิสัตวใ์นสารัตถสังคะมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัการแบ่ง
ประเภทพระโพธิสัตวใ์นอรรถกถาจริยาปิฎก คือมีการแบ่งพระโพธิสัตว์ตามระดับปัญญาและ

                                                           
94สารัตถสังคหแปล เล่ม 1,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเ์ลียงเชียง, 2528), 5-6. 
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ระยะเวลาเวลาในการบ าเพญ็บารมีเหมือนกนั คมัภีร์ทั้งสองฉบบัแสดงให้เห็นวา่พระโพธิสัตวท่ี์มี
ปัญญามากจะสามารถตรัสรู้ไดเ้ร็วกวา่พระโพธิสัตวท่ี์มีปัญญานอ้ย  
 นอกจากน้ีในอรรถกถาจริยาปิฎก ยงัไดจ้ดัพระโพธิสัตวต์ามแรงปรารถนาเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1. พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตวผ์ูบ้  าเพญ็บารมีทั้งหลายเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
2. พระปัจเจกโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู ้บ  าเพ็ญบารมีทั้ งหลายเพื่อความเป็นปัจเจก

พระพุทธเจา้ 
 3. พระสาวกโพธิสัตว์ พระโพธิสัตวผ์ูบ้  าเพ็ญบารมีทั้งหลายเพื่อเป็นสาวกของพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้95 
 ถึงแมว้่าพระโพธิสัตวท์ั้ง 3 ประเภทจะมีแรงปรารถนาท่ีแตกต่างกนั แต่พระโพธิสัตว ์                 
ทั้ง 3 ประเภทต่างก็ตอ้งอาศยัเคร่ืองบ่มโพธิญาณ คือจะตอ้งบ าเพญ็บารมี 10 ประการเหมือนกนั จึง
จะสามารถบรรลุพระโพธิญาณได ้
 สรุปไดว้่าการแบ่งประเภทของพระโพธิสัตวน์ั้นจะใช้คุณสมบติัต่างๆ ของพระโพธิสัตว์
เป็นเกณฑใ์นการแบ่ง ไดแ้ก่ ระดบัปัญญา ศรัทธา และความเพียร พระโพธิสัตวแ์ต่ละประเภทจะใช้
ระยะเวลาในการบ าเพญ็บารมีไม่เท่ากนั ผูศึ้กษาตั้งขอ้สังเกตวา่พระโพธิสัตวผ์ูมี้ปัญญาอยา่งแรงกลา้                
จะใช้ระยะเวลาในการบ าเพ็ญบารมีน้อยกว่าพระโพธิสัตวผ์ูมี้ศรัทธาและความเพียรอย่างแรงกลา้  
ถึงแมว้่าแต่ละคมัภีร์จะมีหลกัเกณฑ์การแบ่งประเภทพระโพธิสัตวท่ี์แตกต่างกนั แต่ผูศึ้กษาพบว่า              
ทุกคมัภีร์แสดงให้เห็นว่า การถือก าเนิดเป็นพระพุทธเจา้นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย พระโพธิสัตว์ต้องมี
คุณสมบติัอยา่งครบถว้น มีทั้งปัญญา ศรัทธาและความเพียรท่ีจะบ าเพญ็บารมีอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ
เวลานานจึงจะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้  
 

3. ความหมายของค าว่า “บารมี”  
  ในการศึกษาความหมายของค าว่า “บารมี” ตามรูปศพัท์ และท่ีปรากฏในคมัภีร์เก่า ทั้งใน      
อรรถกถา ฎีกา หนงัสือสมยัใหม่ในพระพุทธศาสนา ตลอดจนความคิดเห็นของนักวิชาการต่างๆ 
พบวา่ ค าวา่ “บารมี” เป็นค าท่ีมีพฒันาการทางดา้นความหมายมาชา้นาน  
 หากพิจารณาตามรูปศพัท์ ค  าว่า “บารมี” น่าจะมาจากศพัท์เดิม “ปรม” ลง ณ ปัจจยั ใน
ราคาทิตทัธิต ไดศ้พัทว์า่ ปารม แลว้ลง อี อิตถีลิงค ์อีกคร้ัง เป็นปารมี ค าวา่ “ปรม” ท่ีเป็นตน้ศพัท ์มี

                                                           
95มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระสุตตนัตปิฎก  

ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,   448. 
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ความหมายวา่ คุณสมบติั หรือปฏิปทาอนัยิ่งยวด หรือ ความเป็นเลิศ96  ซ่ึงคมัภีร์ในพระพุทธศาสนา
ในยุคแรกๆ ได้ใช้ค  าว่า “บารมี” ในความหมายท านองเดียวกันน้ี คือหมายถึงความเป็นเลิศ ผล
สุดทา้ย หรือความเตม็เป่ียม ซ่ึงมีทั้งท่ีใชใ้นหมายถึงความเป็นเลิศทัว่ๆ ไป ท่ีไม่เก่ียวกบัพุทธศาสนา
เถรวาท บางคมัภีร์อาจหมายถึงความเป็นเลิศในธรรมะ และหมายถึงผลสุดทา้ยในพุทธปรัชญา               
เถรวาท คือพระอรหันตผล ดังปรากฏในคมัภีร์มชัฌิมนิกาย คมัภีร์ท่ีเก่าแก่และส าคญัของพระ
สุตตนัตปิฎก พบวา่มีหลายพระสูตรท่ีกล่าวถึงความหมายบารมีวา่หมายถึง ความเป็นเลิศการบรรลุ
ธรรมตามลทัธิของตน ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งสังคารวสูตร ในมชัฌิมปัณณาสก์ ไดก้ล่าวอธิบายวา่ 
บารมี คือความเป็นเลิศ เป็นท่ีสุดแห่งอภิญญาในทิฏฐธรรม ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสกบัภารัทวาชะวา่ 
 

  ดูกรภารัทวาชะ เราย่อมกล่าวความต่างกัน (แยกประเภท) ของสมณพราหมณ์
ทั้งหลายผูบ้รรลุความเป็นเลิศ (บารมี) อนัเป็นท่ีสุดแห่งอภิญญาในทิฏฐธรรมแลว้ยอ่มปฏิญาณ 
คือ ยอมรับซ่ึงอาทิพรหมจรรย ์บางพวกเป็นผูฟั้งตามกนัมา เหมือนพราหมณ์ทั้งหลายผูท้รง
ไตรวชิชา สมณพราหมณ์พวกหน่ึงเป็นผูบ้รรลุความเป็นเลิศ อนัเป็นท่ีสุดแห่งอภิญญาในทิฏฐ
ธรรมแล้วรู้ เฉพาะซ่ึงอาทิพรหมจรรย์เพราะสักว่าศรัทธา  เหมือนพวกนักตรึกตรอง                               
นักใคร่ครวญ สมณพราหมณ์ทั้งหลายพวกหน่ึง เป็นผูบ้รรลุความเป็นเลิศ อนัเป็นท่ีสุดแห่ง
อภิญญาในทิฏฐธรรมแลว้ ดว้ยการรู้ยิ่งแลว้ซ่ึงธรรมดว้ยตนเองนัน่เทียว ในธรรมทั้งหลายอนั

ไม่ไดฟั้งกนัมาก่อน ยอ่มรู้เฉพาะซ่ึงอาทิพราหมณ์ เรายอ่มเป็นผูห้น่ึง97  
 
   จากขอ้ความขา้งตน้ พระพุทธเจา้จ าแนกพราหมณ์หรือนกับวชสมยันั้นเป็น 3 พวก โดย
แสดงให้เห็นว่าพราหมณ์หรือนักบวชทุกคนล้วนบรรลุความเป็นเลิศตามลัทธิของตน  ใช้ค  าว่า
“ทิฏฐธมฺมาภิญฺญาโวสาน ปารมิปฺปตฺตา” ผูถึ้งแล้วซ่ึงความเป็นเลิศ  คือถึงความเป็นท่ีสุดแห่ง
อภิญญาในปัจจุบัน ในท่ีน้ีอธิบายค าว่า “บารมี” ได้ว่าหมายถึง “ความเป็นท่ีสุดอภิญญาใน
ปัจจุบนั” ในพระสูตรน้ี “อภิญญาโวสาน” หมายถึง “ท่ีสุดแห่งความรู้ ผลสุดทา้ย ผลเลิศท่ีสุดตามคติ
ของพราหมณ์หรือนกับวชแต่ละนิกาย” 
 จะเห็นว่าความหมายค าว่า “บารมี” ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาในช่วงแรกยงัมีความหมาย
คลา้ยคลึงกบัรากศพัท์เดิมอยูม่าก คือหมายถึงความเป็นเลิศเหมือนกนัแต่จะเน้นเร่ืองความเป็นเลิศ                 
การปฏิบติัธรรมของปัจเจกบุคคล บุคคลใดก็ได ้ลทัธิใดก็ได ้ไม่จ  ากดัว่าจะตอ้งเป็นความเป็นเลิศ
เฉพาะในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น  
                                                           

96สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, ทศบารมใีนพุทธศาสนาเถรวาท.   
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, 2534), 9.  

97 เร่ืองเดียวกนั, 22. 
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ต่อมาความหมายค าว่า “บารมี” ท่ีปรากฏอยู่ในคมัภีร์พระพุทธศาสนาท่ีแต่งข้ึนสมยัหลงั
ช่วงการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 3 ไดแ้ก่ คมัภีร์อปทาน พุทธวงศ ์และจริยาปิฎก พบวา่มีการใช ้
“บารมี” ในความหมายต่างไปจากระยะตน้ท่ีจะหมายถึง “ผลเป็นเลิศ หรือ ผลสุดทา้ย” แต่คมัภีร์
สมยัหลงัให้ความหมายค าว่า “บารมี” วา่หมายถึง “คุณธรรมหลายอย่างท่ีพระโพธิสัตวพ์ึงบ าเพ็ญ 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นหนทางสู่ผล
สุดทา้ย คือพระโพธิญาณ และหนทางน้ีไม่ใช่หนทางท่ีใครก็สามารถปฏิบติัได้โดยง่าย แต่เป็น
หนทางเฉพาะพระโพธิสัตว”์  

ในพุทธาปทาน พระพุทธเจา้ไดท้รงประกาศวา่พระองคเ์ป็นธรรมราช ผูส้มบูรณ์ดว้ยบารมี 
30 ทศั และไดท้รงอธิบายกวา้งๆวา่  
  

...ชนเหล่าใด สร้างสมกุศลสมภารในพระพุทธเจา้ทุกพระองค ์ยงัไม่ไดโ้มกขธรรม
ในศาสนาของพระชินเจา้ ชนเหล่านั้นเป็นนกัปราชญโ์ดยมุข คือ การตรัสรู้นั้นแล แมมี้อธัยาศยั 
มีก าลงัมาก มีปัญญาแก่กลา้ ยอ่มไดบ้รรลุความเป็นพระสัพพญัญูดว้ยเหตุแห่งปัญญา แมเ้รา
เป็นธรรมราชาผูส้มบูรณ์ด้วยบารมี 30 ทศั ปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้ ในพระพุทธเจา้องค์
ก่อนๆนบัไม่ถว้น นมสัการพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นนายกของโลกพร้อมดว้ยสงฆ์ดว้ยน้ิวทั้ง 10 แลว้
กราบไหวส้มัโพธิญาณของพระพทุธเจา้ ผูป้ระเสริฐสุดทั้งหลายดว้ยเศียรเกลา้ รัตนะทั้งท่ีมีใน
อากาศและอยูท่ี่พ้ืนดิน ในพทุธเขต มีประมาณเท่าใด เราจกัน ารัตนะทั้งหมดนั้นมาดว้ยใจ... 
  ...เราใหแ้ลว้ซ่ึงทานอนัควรให ้บ าเพญ็ศีลโดยไม่เหลือ ไปแลว้สู่เนกขมัมบารมี เป็นผู ้
บรรลุแลว้ซ่ึงพระสมัโพธิญาณอนัอุดม เราเรียนถามบณัฑิตแลว้ กระท าความเพียรอนัสูงสุดไป
แลว้สู่ขนัติบารมี เป็นผูบ้รรลุแลว้ซ่ึงพระสัมโพธิญาณอนัอุดม เรากระท าแลว้ซ่ึงอธิษฐานอนั
มัน่คง บ าเพญ็สจัจบารมีไปแลว้สู่บารมีในเมตตา เป็นผูบ้รรลุแลว้ ซ่ึงพระสัมโพธิญาณอนัอุดม 
เราเป็นผูมี้ใจเสมอในอารมณ์ทั้ งปวง คือ ในลาภความเส่ือมลาภ ในสุข ทุกข์ ในสรรเสริญ 
นินทา เป็นผูบ้รรลุพระสมัโพธิญาณอนัอุดม98  

 
 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บารมีได้เปล่ียนความหมายจาก ความเป็นเลิศใน                  
การปฏิบติัธรรม คือการพน้อาสวะทั้งปวงมาเป็นธรรมท่ีพึงบ าเพญ็ ปฏิบติัใหถึ้งท่ีสุดเพื่อจะไดบ้รรลุ
สัมโพธิญาณ  
 “บารมี” ท่ีปรากฏคมัภีร์พุทธวงศพ์บวา่มีรายละเอียดมากกวา่อปทาน กล่าวคือ บารมีแต่ละ
อยา่งมีล าดบัการปฏิบติัแตกต่างกนัเป็น 3 ขั้น เรียกวา่ บารมี อุปบารมี และปรมตัถบารมี รวมทั้งส้ิน
เป็น 30 บารมีดว้ยกนั เพื่อแสดงประวติัของพระพุทธเจา้ในอดีตชาติ โดยเฉพาะเร่ืองการบ าเพญ็ทศ
                                                           

98มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 
ขุททกนิกาย  อปทาน  เล่มที ่ 8 ภาคที ่1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามงกฎุราชวทิยาลยั,  2525), 9. 
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บารมีท่ีอธิบายการบ าเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์แล้วเป็นไฉน อุปบารมีเต็มเพียงใด ปรมตัถบารมีเต็ม
เพียงใด พระพุทธเจา้ไม่ไดแ้สดงความต่างของบารมีทั้ง 3 ขั้น แต่ทรงอธิบายรวมกนัไป นอกจาก              
ค  าวา่ “บารมี” ท่ีปรากฏในคมัภีร์พุทธวงศจ์ะใชใ้นความหมายถึงคุณธรรม 10 อยา่ง ท่ีพระโพธิสัตว์
บ าเพญ็เพื่อเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคตแลว้ คมัภีร์พุทธวงศ์ยงัใชค้  าวา่ “บารมี” ในความหมาย “เป็น
เลิศหรือผลสุดทา้ย” เหมือนในคมัภีร์ระยะตน้ดว้ย ดงัปรากฏตอนท่ีพระพุทธเจา้ตรัสเล่าเร่ืองราวใน
อดีตของพระองคเ์ม่ือเป็นพราหมณ์ช่ือ สุเมธวา่ “ อชฺฌายโก มนฺตธโร ติณฺณ  เวทาน  ปารคู ลกฺขเณ อิ
ติหาเส สธมฺเม ปารมี คโต แปลว่า  เราเป็นผู ้คงแก่เรียน ทรงจ ามนต์ จบคัมภีร์ไตรเพทใน                     
ลกัษณศาสตร์และอิติหาสศาสตร์ กบ็รรลุถงึฝ่ังในพราหมณ์ธรรมของตน.”99 ขอ้ความท่ีวา่ “...บรรลุ
ถงึฝ่ังในพราหมณ์ธรรมของตน” นั้นหมายถึงความเป็นเลิศหรือผลสุดทา้ยท่ีไดจ้ากการปฏิบติัธรรม
นัน่เอง 
  ส่วนคมัภีร์จริยาปิฎก อธิบายความหมายของค าวา่ “บารมี” ไวอ้ยา่งกวา้งขวาง มีทั้งเหมือน
และต่างกบัคมัภีร์อปทาน และพุทธวงศ์ ความคิดท่ีเหมือนกนัคือ บารมีเป็นพุทธกรธรรม คือธรรม 
10 อยา่งซ่ึงน าไปสู่การบรรลุพระโพธิญาณและเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต บารมีแต่ละอยา่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้น คือ บารมี อุปบารมี และปรมตัถบารมี รวมกนัมี 30 อยา่ง แต่ไม่มีค  าอธิบายท่ีชดัเจน 
มีเพียงแสดงให้เห็นการบ าเพ็ญบารมีโดยล าดบั คือบ าเพ็ญอย่างง่ายไปสู่การบ าเพ็ญท่ียากข้ึน และ
ไม่ไดก้ล่าวถึงความเป็นเลิศเหมือนในคมัภีร์อ่ืนๆ 
 สรุปไดว้่า ค  าวา่ “บารมี” ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกจะใชใ้นความหมายท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ
หมายถึง “ความเป็นเลิศ” โดยมีการประกอบรูปศพัท์มาจากค าว่า “ปรม” แต่อาจใช้ในความหมาย 
“ความเป็นเลิศ” ท่ีแตกต่างกนั ความหมายดั้งเดิมสุดของ “บารมี” หมายถึงความเป็นเลิศอะไรก็ได ้
และเป็นคุณสมบติัของผูใ้ดก็ได ้ไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเป็นความเป็นเลิศในพระพุทธศาสนา ต่อมาค าวา่ 
“บารมี” ไดใ้ชม้ากข้ึนในพระพุทธศาสนาและใชใ้นความหมายวา่ความเป็นเลิศในการปฏิบติัธรรม 
และในท่ีสุดความหมายของบารมี ไดข้ยายเจาะจงจ าเพาะถึงความเป็นเลิศท่ีสุดในการปฏิบติัธรรม
ในพระพุทธศาสนา คือ การปฏิบติัคุณธรรม 10 ประการ เพื่อน าไปสู่การบรรลุพระโพธิญาณเป็น                      
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
 

4.  ลกัษณะของ “บารมี”  
 บารมีคือคุณธรรมท่ีจะเป็นเคร่ืองช่วยให้พระโพธิสัตวส์ามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิ
ญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้ งหลายพ้นจากสังสารว ัฏ  ใน
                                                           

  99มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตนัตปิฎก                 
ขุททกนิกาย  พุทธวงศ์ เล่มที ่9 ภาคที ่2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามงกฎุราชวทิยาลยั,  2525), 168-170. 
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พระพุทธศาสนาเถรวาทแบ่งประเภทของบารมีไว ้10 ประการ จึงเรียกอีกอย่างว่าทศบารมี 
ประกอบดว้ย ทานบารมี ศีลบารมี เนกขมัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขนัติบารมี สัจจบารมี 
อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี โดยปกติแลว้บารมีทั้งหลายเหล่าน้ีมีลกัษณะร่วมกนั
คือการช่วยเหลืออนุเคราะห์ผูอ่ื้น มีรสคือการกระท าความช่วยเหลือ (อุปการะ) ผูอ่ื้น หรือรสคือ
ความไม่หว ัน่ไหว สภาพท่ีปรากฏคือการมุ่งช่วยเหลือผู ้อ่ืนหรือสภาพท่ีปรากฏคือความเป็น
พระพุทธเจ้า  และมีพื้นฐานคือ มหากรุณา หรือมีพื้นฐาน คือความกรุณาและอุบายโกศล                                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ทานบารมี คือเจตนาท่ีจะบริจาคตนเองและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีความกรุณาและอุบาย
โกศล (ปัญญา) ก ากับอยู่มีลักษณะคือ การบริจาค มีรส คือการขจัดความโลภในไทยธรรม มี      
ความปรากฏคือความไม่ยดึติด มีพื้นฐานคือวตัถุท่ีควรบริจาค 

2. ศีลบารมี คือความประพฤติทางกาย วาจา ท่ีมีความกรุณาและอุบายโกศลก ากบัอยูด่ว้ย             
การงดเว้นส่ิงท่ีไม่ควรกระท าและมีความตั้ งใจกระท าส่ิงท่ีควรกระท าเป็นต้น มีลักษณะคือ                
การสมาทาน มีรสคือการท าลายความทุศีล มีรสคือความไม่มีโทษ มีสภาพท่ีปรากฏคือ ความเป็น
ของสะอาด มีพื้นฐานคือหิริโอตตปัปะ  

3. เนกขัมมบารมี คือการมีจิตคิดออกจากกามและภพ อนัมีการเห็นโทษของกามและภพ
ทั้งหลายก่อน โดยมีความกรุณาและอุบายโกศลก ากบั มีลกัษณะคือการออกจากกามและภพ มีรสคือ 
การอบรมประกอบดว้ย อนิจจา ทุกขงั และอนตัตา 

4. ปัญญาบารมี คือความรู้สึกลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะวิเศษ (รายละเอียด) ของธรรม
ทั้งหลายโดยมีความกรุณาและอุบายโกศลก ากบั มีลกัษณะคือ ความเห็นแจง้แทงตลอดสภาวะตาม
ความเป็นจริง หรือการเห็นแจง้แทงตลอดอย่างไม่ผิดพลาด มีรสคือ ความโอภาสในวิสัยเพียงดงั
ประทีป มีสภาพท่ีปรากฏคือ ความไม่หลง มีพื้นฐานคือ สมาธิหรืออริยสัจ 4 

5. วิริยบารมี คือการขวนขวายท่ีจะกระท าประโยชน์ต่อผูอ่ื้นดว้ยกาย และใจ โดยมีความ
กรุณาและอุบายโกศลก ากบั มีลกัษณะคือ ความพยายาม มีรสคือ ความอุปถมัภ ์มีสภาพท่ีปรากฏคือ
การไม่ยอ่หยอ่น มีพื้นฐานคือ เร่ืองท่ีท าใหมี้วริิยะ หรือความสังเวช 

6. ขันติบารมี คือการเกิดของจิต (ความตั้งใจ) ท่ีจะอดทนต่อความผิดอนัสัตวท์ั้ งหลาย
กระท าแลว้มีความไม่โกรธเป็นใหญ่ โดยมีความกรุณาและอุบายโกศลก ากบั มีลกัษณะคือความข่ม 
มีรสคือความอดทนต่อทั้ งส่ิงท่ีน่าพอใจและไม่น่าพอใจ สภาพท่ีปรากฏคือ ความอดกลั้นหรือ                
ความไม่โกรธ มีพื้นฐานคือ ความเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริง 

7. สัจจบารมี คือการไม่กล่าวคลาดเคล่ือนจากความจริง มีการเวน้กล่าวบางอย่างเป็นตน้ 
โดยมีความกรุณาและอุบายโกศลก ากับ มีลักษณะคือ การกล่าวไม่ผิดจากความจริง มีรสคือ                  
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การกระท าภาวะตามเป็นจริงให้แจ่มแจ้ง สภาพท่ีปรากฏคือ ความดีความถูกต้อง มีพื้นฐานคือ                     
ความเป็นผูย้นิดีในธรรมอนังาม 

8. อธิษฐานบารมี คือการตั้งมัน่สมาทานอยา่งไม่หว ัน่ไหว คือการตั้งมัน่ท่ีเป็นไปในอาการ
ต่างๆ ดว้ยความกรุณาและอุบายโกศลก ากบั มีลกัษณะคือ การตั้งมัน่ในโพธิสมภารทั้งหลาย มีรสคือ 
การข่มขจดัปฏิปักษข์องโพธิสมภารทั้งหลายเหล่านั้น สภาพท่ีปรากฏคือ ความไม่หว ัน่ไหวในท่ีนั้น 
มีพื้นฐานคือ โพธิสมภาร 

9. เมตตาบารมี คือมีจิตใจไม่ประทุษร้าย มีความปรารถนาท่ีจะน าประโยชน์สุขมาให้แก่
โลกอันมีความกรุณาและอุบายโกศลก ากับ มีลักษณะคือ ความเป็นไปเพื่อประโยชน์ มีรสคือ                    
การน ามาซ่ึงประโยชน์เก้ือกูล มีรสคือ การน าออกซ่ึงความอาฆาตเบียดเบียน สภาพท่ีปรากฏคือ
ความน่ารัก มีพื้นฐานคือ การเห็นความพอใจของสัตวท์ั้งหลาย 

10.  อุเบกขาบารมี คือการด าเนินไปสม ่าเสมอในการปรุงแต่งของสัตว ์ทั้งท่ีน่าพอใจและไม่
น่าพอใจ อนัขจดัอนุนยะ (คลอ้ยตาม) และปกิฆะ (ความกระทบ, ติดขดั) โดยมีความกรุณาและอุบาย
โกศลก ากบั มีลกัษณะคือ การวางเฉยเป็นกลาง มีรสคือ การเห็นความเสมอ มีส่ิงปรากฏคือ ความ
สงบระงบัความตึงเครียด มีพื้นฐานคือ การประจกัษช์ดัวา่กรรมเป็นของตน100 

จะเห็นว่าบารมีแต่ละอย่างมีความเก่ียวเน่ืองกนั คืออาศยักนัข้ึนไปเป็นล าดบั โดยมีความ
กรุณาและอุบายโกศล (ปัญญา) เป็นหลกัธรรมสนบัสนุนให้พระโพธิสัตวส์ามารถบ าเพญ็บารมีได้
ครบถว้นบริบูรณ์ กล่าวคือ ดว้ยความกรุณาท าใหพ้ระโพธิสัตวมุ์่งปฏิบติับารมีเพื่อบ าบดัทุกขแ์ละน า
สุขมาใหส้รรพสัตว ์ และดว้ยปัญญาจึงช่วยใหพ้ระโพธิสัตวบ์  าเพญ็บารมีไดอ้ยา่งถูกทาง เป็นภาวะท่ี
น าไปสู่โพธิคือความรู้แจง้  

 
5. ล าดับขั้นของบารม ี

  ในบารมี 10 ประการ ท่ีพระโพธิสัตวบ์  าเพญ็แต่ละพระชาตินั้นจะไม่เท่ากนั บางพระชาติก็
ทรงบ าเพ็ญบารมีปกติธรรมดา บางพระชาติก็บ  าเพ็ญบารมีปานกลาง และบางพระชาติก็บ  าเพ็ญ
บารมีอยา่งสูงสุด ดว้ยเหตุน้ีจึงแบ่งระดบัขั้นของการบ าเพ็ญแต่ละบารมีได ้3 ระดบั คือ “ขั้นบารมี 
(บารมีสามญัหรือปกติธรรมดา)” “ขั้นอุปบารมี” (บารมีขั้นกลาง) และ “ขั้นปรมตัถบารมี” (บารมี
ระดบัสูงสุด)  รวมเป็น 30 บารมี หรือเรียกอีกอยา่งวา่ บารมี 30 ทศั ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
                                                           

100สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, ทศบารมใีนพุทธศาสนาเถรวาท, 104-106.  
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ตารางท่ี 33 ตารางแสดงบารมี 30 ทศั 
 

ขั้นบารมี ข้ันอุปบารมี ขั้นปรมัตถบารมี 
ทานบารมี ทานอุปบารมี ทานปรมตัถบารมี 
ศีลบารมี ศีลอุปบารมี ศีลปรมตัถบารมี 
เนกขมัมบารมี เนกขมัมอุปบารมี เนกขมัมปรมตัถบารมี 
ปัญญาบารมี ปัญญาอุปบารมี ปัญญาปรมตัถบารมี 
วริิยบารมี วริิยอุปบารมี วริิยปรมตัถบารมี 
ขนัติบารมี ขนัติอุปบารมี ขนัติปรมตัถบารมี 
สัจจบารมี สัจจอุปบารมี สัจจปรมตัถบารมี 
อธิษฐานบารมี อธิษฐานอุปบารมี อธิษฐานปรมตัถบารมี 
เมตตาบารมี เมตตาอุปบารมี เมตตาปรมตัถบารมี 
อุเบกขาบารมี อุเบกขาอุปบารมี อุเบกขาปรมตัถบารมี 
 
 ส่วนเกณฑ์ท่ีใชจ้  าแนกล าดบัขั้นของบารมีนั้นพบวา่ ในคมัภีร์และเอกสารทางพุทธศาสนา                  
เถรวาทต่างๆ  ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑใ์นการจ าแนกล าดบัขั้นของบารมีไวค้ลา้ยๆ กนัดงัน้ี 
 ในอรรถกถาจริยาปิฎก พระอรรถกถาจารยไ์ด้กล่าวสรุปถึงหลกัเกณฑ์ท่ีใช้จ  าแนกล าดบั
บารมี มี 4 หลกัใหญ่คือ 

1. ใชธ้รรมขาว-ธรรมด า คือบารมีปกติเป็นธรรมขาวเจือดว้ยธรรมด า อุปบารมี เป็นธรรม
ขาวไม่เจือดว้ยธรรมด า และปรมตัถบารมีเป็นธรรมไม่ด าไม่ขาว 

2. ใช้ระยะเวลา คือ บารมีเร่ิมตน้ก่อนเป็นโพธิสัตว ์อุปบารมีนบัตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว ์
และปรมตัถบารมีนบัแต่การบรรลุพระโพธิญาณ 

3. ใช้การบ าเพ็ญประโยชน์ คือ บารมีบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู ้อ่ืน อุปบารมีบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อตน ปรมตัถบารมีบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ยการบรรลุพลธรรมและเวสารัชชธรรม 

4. ใชค้วามยาก-ง่าย เช่น ทานบารมี ไดแ้ก่ การบริจาคบุตร ภรรยาและทรัพยข์องตน ทาน
อุปบารมี ไดแ้ก่ การบริจาคอวยัวะของตน และทานปรมตัถบารมี ไดแ้ก่ การบริจาคชีวติของตน101   
   สมเด็จพระสังฆราชตรัสไวใ้น “ทศบารมี ทศพิธราชธรรม” เก่ียวกบัการบ าเพ็ญบารมีว่า 
ระดบัการสร้างบารมีสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือตามส่ิงท่ีสละ และตามภูมิธรรมดงัน้ี 
                                                           

  101มูลนิธิมหามกฏุราชวทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ,์ พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล พระ
สุตตนัตปิฎก ขุททกนกิาย จริยาปิฎก ภาค 2 เล่ม 3,  498-500. 
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1. ตามส่ิงท่ีสละ คือการแบ่งเกณฑ์โดยมุ่งถึงขอ้ท่ีพระโพธิสัตวท์  านั้น เป็นการเสียสละ
อยา่งธรรมดา หรืออยา่งพิเศษข้ึนไป หรืออยา่งพิเศษท่ีสุด คือถา้เป็นการสละทรัพยส่ิ์งของและส่ิงอนั
เป็นท่ีรักและคนท่ีรักจดัเป็น คือ “ขั้นบารมี” (บารมีสามญัหรือปกติธรรมดา) ถา้เป็นการสละอวยัวะ
ร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึง เช่น บริจาคดวงตาหรือหวัใจจดัเป็น“ขั้นอุปบารมี” (บารมีขั้นกลาง) และ 
ถา้เป็นการสละชีวติจดัเป็น “ขั้นปรมตัถบารมี” (บารมีระดบัสูงสุด) การแบ่งเกณฑ์ตามส่ิงท่ีสละน้ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัการใชเ้กณฑ์ความยาก-ง่าย ท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกคือเรียงล าดบัจากส่ิงท่ี
กระท าไดง่้ายไประดบัปานกลาง และระดบัยากท่ีสุดนัน่เอง 

2. ตามภูมิธรรม “บารมี” เป็นการสร้างคุณความดีในชาติต่างๆ เหมือนคนปกติทัว่ไปมีดี
บา้ง ชัว่บา้งคละเคลา้กนัไป “อุปบารมี” เป็นการสร้างความดียิ่งๆ ข้ึนไป ความดีก็เร่ิมจะสมบูรณ์ข้ึน  
“ปรมตัถบารมี” เป็นขั้นท่ีบารมีเตม็เป่ียมจนสามารถบรรลุธรรมได้102 
 จะเห็นได้ว่ามีการใช้หลกัเกณฑ์จ าแนกบารมีหลายอย่าง แต่เกณฑ์ท่ีรู้จกัและใช้จ  าแนก
บารมีของพระโพธิสัตว์กนัอย่างกวา้งขวางก็คือ การใช้หลกัความยาก-ง่ายของการบ าเพ็ญบารมี  
โดยพิจารณาตามส่ิงท่ีเสียสละ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเกณฑ์ดงักล่าวสามารถสรุปและจดัเร่ืองจากชาดก
และอรรถกถาชาดกทั้งหลายเขา้ในบารมี 3 ได้ง่ายและเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ซ่ึงในการศึกษา                   
การบ าเพ็ญบารมีของ พระโพธิสัตว์ในอรรถกถาจริยาปิฎกคร้ังน้ีผู ้ศึกษาก็จะใช้หลักเกณฑ ์                              
ดงักล่าวดว้ย 
  สรุปได้ว่า พระโพธิสัตว์คือบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษกว่าคนธรรมดาทัว่ไป พระองค์ตั้ ง                        
ความปรารถนาท่ีจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้และช่วยเหลือสรรพสัตวท์ั้งหลายให้พน้ทุกข ์
แต่กวา่ท่ีจะถึงขั้นน้ีไดน้ั้นพระองคต์อ้งมีคุณสมบติัต่างๆ ท่ีครบถว้นและตอ้งบ าเพ็ญบารมีธรรม 10 
ประการ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา                        
อยา่งอุตสาหะเป็นระยะเวลานานมากจนบารมีเต็มเป่ียมจึงจะสามารถบรรลุพระโพธิญาณ  การถือ
ก าเนิดเป็นพระพุทธเจา้จึงไม่ใช่เร่ืองง่าย พระโพธิสัตวท่ี์บ าเพญ็บารมีตอ้งมีอุดมการณ์และปณิธาน
อนัแน่วแน่เพื่อการตรัสรู้ธรรมนั้น103 
 
 
 

                                                           

  102สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก , ทศบารม ีทศพธิราชธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกฏุราชวทิยาลยั, 2536), 75-76. 

103ประพจน์ อศัววรุิฬหการ, โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพือ่มหาชน (กรุงเทพ : โครงการเผยแพร่ผลงาน
วชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546) , 57. 
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การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว์ทีป่รากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก 
 การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวท่ี์ปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกนั้นพบวา่  พระโพธิสัตว์
ทรงบ าเพ็ญบารมีเพื่อน าไปสู่การบรรลุพระสัพพญัญุตญาณและไดเ้ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ใน
อนาคต จากการศึกษาพบวา่ แมอ้รรถกถาจริยาปิฎกจะไม่ปรากฏเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็บารมีครบ 
10 ประการ กล่าวคือในจริยาปิฎก 35 เร่ือง กล่าวถึงการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวเ์พียง 7 บารมี 
ประกอบดว้ย เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมี 10 เร่ือง  เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ศีลบารมี 10 เร่ือง 
เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญเนกขมัมบารมี 5 เร่ือง เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็สัจจบารมี 6 เร่ือง  เร่ืองท่ี
แสดงการบ าเพ็ญอธิษฐานบารมี 1 เร่ือง เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญเมตตาบารมี 2 เร่ือง และเร่ืองท่ี
แสดงการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี 1 เร่ือง และไม่ปรากฏเร่ืองท่ีกล่าวถึงการแสดงการบ าเพ็ญปัญญา
บารมี วิริยบารมีและขนัติบารมี อีกทั้งยงัพบว่าในอรรถกถาจริยาปิฎกไม่ได้มีการแบ่งขั้นตอน                
การบ าเพญ็บารมีท่ีชดัเจน แต่จากการพิจารณาจากเน้ือเร่ืองและขั้นตอนการบ าเพญ็แต่ละบารมีของ
พระโพธิสัตวโ์ดยใชเ้กณฑ ์ความยาก-ง่าย หรือส่ิงของท่ีสละในการบ าเพญ็บารมีมาใชแ้บ่งล าดบัขั้น
ของบารมีแล้วก็สามารถแบ่งการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เป็นล าดับขั้นได้ 3 ขั้น ได้แก่                   
ขั้นบารมี  (ขั้นปกติ) ขั้นอุปบารมี (ขั้นกวา่) และปรมตัถบารมี (ขั้นสูง) ดงัน้ี 
 

1. การบ าเพ็ญทานบารมี คือการให้ การเสียสละ พระโพธิสัตวท์ั้งหลายไม่วา่จะเกิดภพใด
จะตอ้งมีความยินดีในการบ าเพญ็ทานอยู่เสมอ มีน ้ าใจท่ีจะบริจาคทานอยู่ตลอดเวลา ในอรรถกถา
จริยาปิฎก มี 10 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์ คือ อรรถกถาอกิตติจริยา                                 
อรรถกถาสังขพราหมณจริยา  อรรถกถากุรุธรรมจริยา  อรรถกถามหาสุทสัสนจริยา อรรถกถามหา                 
โควินทจริยา อรรถกถาเนมิราชจริยา อรรถกถาจนัทกุมารจริยา อรรถกถาสิวิราชจริยา อรรถกถา
เวสสันตรจริยา และอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา ในการแบ่งล าดบัขั้นของทานบารมีอาจแบ่งตาม
ส่ิงของท่ีใหท้านได ้3 ระดบั ดงัน้ี 
 ทานบารมี คือการสละทรัพยส์มบติั ส่ิงของ หรือภรรยา บุตรและบุคคลอนัเป็นท่ีรัก  

 อุปบารม ีคือการสละอวยัวะ เป็นตน้วา่เลือด เน้ือ ดวงตาแก่ผูข้อทั้งหลาย 
 ปรมัตถบารมี คือการสละชีวติเพื่อผูข้อทั้งหลาย104 
 

1.1 ทานบารมี คือการสละทรัพยส์มบติั ส่ิงของ หรือบุคคลอนัเป็นท่ีรัก จดัเป็นทาน
บารมีล าดบัตน้ท่ีสามารถปฏิบติัได้โดยง่าย ส่ิงของท่ีสละเป็นทานส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงของภายนอก 

                                                           
104เร่ืองเดียวกนั, 101. 
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พบจ านวน 8 เร่ือง ได้แก่ อรรถกถาอกิตติจริยา อรรถกถาสังขพราหมณจริยา อรรถกถากุรุ
ธรรมจริยา อรรถกถามหาสุทัสสนจริยา อรรถกถามหาโควินทจริยา อรรถกถาเนมิราชจริยา                    
อรรถกถาจนัทกุมารจริยา อรรถกถาเวสสันตรจริยา และอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา ซ่ึงแต่ละเร่ืองมี
เน้ือเร่ืองโดยสังเขปดงัน้ี 

 
   ทานบารมีในอรรถกถาอกิตติจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นดาบสช่ืออกิตติ
พราหมณ์ อกิตติพราหมณ์ปฏิบติัธรรมอยู่ในป่า ดว้ยเดชแห่งความปรารถนาท่ีจะบ าเพญ็ทานบารมี
ของอกิตติพราหมณ์ท าให้พระอินทร์รู้สึกร้อนอาสน์จึงตอ้งแปลงกายเป็นพราหมณ์มาขออาหาร                  
จากอกิตติพราหมณ์เพื่อเป็นโอกาสให้อกิตติพราหมณ์ไดท้  าทาน อกิตติพราหมณ์ให้ใบหมากเม่าน่ึง
แก่อินทพราหมณ์ด้วยความยินดีและไม่ได้กังวลว่าตนจะไม่มีอาหาร พระองค์ให้ทานแก่                 
อินทพราหมณ์เป็นระยะเวลา 3 วนัโดยไม่ได้บริโภคอาหารใด แต่ร่างกายก็ยงัสดช่ืนเน่ืองจาก                            
มีความสุขท่ีไดท้  าทาน อกิตติพราหมณ์ท าทานเช่นน้ีเพราะมุ่งหวงัในพระสัพพญัญุตญาณ 
  ทานบารมีอรรถกถาสังขพราหมณจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นสังขพราหมณ์ผู ้
ม ัง่คัง่ และชอบบริจาคทรัพยทุ์กวนัอยูเ่ป็นนิจ วนัหน่ึงระหวา่งเดินทางไปคา้ขายสังขพราหมณ์ไดพ้บ
กบัพระปัจเจกพุทธเจา้ท่ีก าลงัเดินสวนทางท่ามกลางอากาศร้อนในยามเท่ียง จึงถวายรองเทา้และร่ม
ของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าโดยไม่ได้กลัวว่าตนจะล าบาก การกระท าดังกล่าวถือว่าเป็น             
การเสียสละตนเป็นอยา่งยิง่ และการใหท้านในคร้ังน้ียงัส่งผลใหส้ังขพราหมณ์ไดรั้บความช่วยเหลือ
จากนางมณีเมขลาเม่ือคร้ังท่ีเรือล่มอีกดว้ย 
  ทานบารมีในอรรถกถากุรุธรรมจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นกษตัริยช่ื์อพระเจา้
ธนญชยั  ในพระชาติน้ีพระองคพ์ระราชทานชา้งเชือกส าคญัซ่ึงเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองให้แก่พราหมณ์
เมืองกาลิงคะเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองกาลิงคะท่ีประสบปัญหาฝนแลง้ และขาดแคลนอาหาร พระองค์
ทรงอธิบายเหตุผลท่ีทรงพระราชทานช้างเ ชือกส าคัญนั้ นเพราะพระองค์มุ่งหว ังในพระ                    
สัพพญัญุตญาณ 
  ทานบารมีในอรรถกถามหาสุทัสสนจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นกษตัริยช่ื์อมหา                 
สุทสัสนะ โปรดการท าทานเป็นอย่างยิ่ง พระองค์สร้างโรงทานร้อยแห่ง และบริจาคทานวนัละ 3 
คร้ัง เชา้ เยน็และกลางคืน ส่ิงของท่ีให้ทานประกอบไปดว้ยทรัพย ์อาหาร น าด่ืม เคร่ืองหอม เส้ือผา้ 
และเคร่ืองใชจ้  าเป็นอ่ืนๆ อีกมากมาย ผูใ้ดตอ้งการส่ิงใดก็สามารถเลือกสรรไดต้ามใจชอบ พระมหา                      
สุทสัสนะทรงกระท ามหาทานแก่ผูอ่ื้นนั้นก็เพราะมุ่งหวงัท่ีจะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ  
  ทานบารมีในอรรถกถามหาโควินทจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพราหมณ์นามว่า                    
มหาโควินทะ พระองค์บริจาคมหาทานด้วยการน าเคร่ืองบรรณาการท่ีมีคนศรัทธาน ามาให้อาทิ 
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ทรัพย ์ขา้วเปลือก อาหาร ไปบริจาคแก่ผูอ่ื้น โดยตั้งโรงทานข้ึน 6 แห่ง และบริจาคทรัพยทุ์กๆ วนั 
เม่ือมีผูใ้ดน าของขวญัมาให้ก็จะน าไปไวท่ี้โรงทานทั้งหมด พระองค์บริจาคมหาทานเช่นน้ีเพราะ
มุ่งหวงัพระสัพพญัญุตญาณ 
  ทานบารมีในอรรถกถาเนมิราชจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นกษตัริยพ์ระนามว่า                  
พระเจา้เนมิราช พระองค์ทรงบริจาคมหาทานเพื่อพระสัพพญัญุตญาณ โปรดให้สร้างโรงทาน 5 
แห่ง แลว้ทรงบริจาคทาน เป็นตน้วา่ ขา้ว น ้ า เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีนอน อาหารแก่คน และสัตว ์ตลอดจน
เปรตทั้งหลายพระองคก์็ทรงอุทิศส่วนบุญใหทุ้กๆ วนั  
  ทานบารมีในอรรถกถาจันทกุมารจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นโอรสของพระเจา้                  
เอกราชพระนามว่าจันทะ พระองค์ทรงบริจาคมหาทานเพราะมุ่งหวังพระสัพพัญญุตญาณ
เช่นเดียวกบัพระชาติอ่ืนๆ ทรงตั้งโรงทาน6 แห่ง เพื่อบริจาคมหาทาน มีน ้ า และขา้วเป็นตน้  หาก
พระองค์ยงัมิไดบ้ริจาคทานแก่ผูข้อทั้งหลายก็จะไม่เสวยอาหาร ซ่ึงแสดงให้เห็นความมุ่งมัน่และ
ความปรารถนาท่ีจะท าทานของพระโพธิสัตวเ์ป็นอยา่งยิง่ 
   ทานบารมีในอรรถกถาเวสสันตรจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นพระเวสสันดร                 
ในพระชาติน้ีพระองคท์รงบ าเพญ็ทานบารมีเพราะมุ่งหวงัจะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ โดยทรงเร่ิม
บริจาคทานตั้งแต่อยูใ่นพระครรภ์ของพระมารดา คือทรงดลบนัดาลให้พระมารดาอยากท าทานแก่
คนยากจน คนป่วย คนแก่ คนเดินทาง เม่ือประสูติจากครรภ์มารดาก็ได้เปล่งวาจาขอเงินมารดา 
1,000 กหาปณะเพื่อบริจาคทาน เม่ือพระชนม์พรรษา 4-5 พรรษาก็เปล้ืองเคร่ืองประดับของตน
ให้แก่พวกแม่นม  เม่ืออายุ 8 พรรษา ทรงมีด าริท่ีจะบริจาคหวัใจ ตา เลือดและเน้ือเป็นทาน เม่ือข้ึน
ครองราชยพ์ระองค์ทรงบริจาคมหาทาน ทรงสละพระราชทรัพยว์นัละ 600,000 กหาปณะทุกวนั 
เสด็จตรวจตราทานทุกเดือน ต่อมาพระราชทานช้างคู่บา้นคู่เมืองแก่พราหมณ์แควน้กาลิงครัฐจึงถูก
ขบัไล่ออกจากเมือง เม่ือถูกขบัไล่ออกจากเมืองพระองคย์งัทรงให้สัตสดกมหาทาน คือ การให้ทาน
ส่ิงของคร้ังใหญ่อยา่งละ 700 ไดแ้ก่ ชา้ง 700 ตวั มา้ 700  ตวั หญิง 700  คน โคนม 700  ตวั โคอุสภะ 
700  ตวั ทาสชาย 700  คน ทาสหญิง 700 คน เม่ือเขา้ไปอยู่ในป่าพระองค์ก็ยงัพระราชทานกณัหา               
ชาลีแก่ชูชกและพระราชทานนางมทัรีแก่ทา้วสักกะผูแ้ปลงกายเป็นพราหมณ์มาขออีกดว้ย 
 

1.2 ทานอุปบารมี คือการบริจาคอวยัวะทั้ งหลาย มีดวงตา และเลือด เป็นต้น พบ
จ านวน 1 เร่ือง คืออรรถถาสิวริาชจริยา  

 
ทานอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถาสิวิราชจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นกษัตริย ์                    

พระนามวา่สิวิราช พระองค์ทรงปรารถนาจะบริจาคทานท่ีเป็นวตัถุภายใน  ทา้วสักกะทราบเร่ืองจึง
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แปลงร่างเป็นพราหมณ์แก่ตาบอด งกๆ เง่ินๆ เขา้ไปทูลขอดวงตา พระราชาจึงเรียกหมอมาควกั
ดวงตาให้แก่พราหมณ์ ระหว่างท่ีหมอควกัดวงตาพระองค์ทรงไม่หว ัน่ไหว ไม่รู้สึกเจ็บปวด เพราะ
พระองคท์รงปรารถนาจะบ าเพญ็ทานบารมีเพื่อพระสัพพญัญุตญาณ 

 
1.3 ทานปรมัตถบารมี คือการบริจาคชีวิตหรือร่างกายของตนแก่ผูข้อทั้งหลาย พบ

จ านวน 1 เร่ืองไดแ้ก่ อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา  
 

   ทานปรมัตถบารมีในอรรถกถาสสปัณฑิตจริยา  พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็นกระต่าย 
ทา้วสักกะแปลงกายมาขออาหารจากพระโพธิสัตว ์พระองค์จึงสละชีวิตเพื่อเป็นอาหารแก่พราหมณ์ 
โดยทรงก่อกองไฟข้ึนและโดดเขา้กองไฟนั้นดว้ยจิตเบิกบานท่ีไดท้  าทาน 
 
 จากเร่ืองพอสรุปใหเ้ห็นไดว้า่ ลกัษณะการใหท้านของพระโพธิสัตวคื์อ การให้ของท่ีดีท่ีสุด
ท่ีตนเองมีแก่ผูข้อทั้งหลาย เช่น อกิตติให้ใบหมากเม่าเป็นทาน หรือสังขพราหมณ์ให้รองเทา้และร่ม
ของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจา้ เป็นตน้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าลกัษณะการให้ทานของพระโพธิสัตว์
ไม่ได้ว ัดท่ีราคาแต่ดูท่ี เจตนาและประโยชน์ของการให้ทานเป็นหลัก แต่การให้ทานของ                       
พระโพธิสัตว์บา้งคร้ังก็อาจมีลักษณะท่ีไม่เหมาะสมบ้างในมุมมองความคิดของคนทัว่ไป เช่น                     
พระเจา้ธนญชยัและพระเวสสันดรพระราชทานช้างคู่บา้นคู่เมืองให้กบัเมืองอ่ืนโดยมิได้ค  านึงถึง
ชาวเมืองของตน หรือพระเวสสันดรพระราชทานกณัหา ชาลี และพระนางมทัรีแก่ผูข้อโดยไม่ได้
ค  านึงถึงจิตใจของคนเหล่านั้น การกระท าขา้งตน้ท าใหค้นทัว่ไปคิดวา่พระโพธิสัตวเ์ป็นคนท่ีเห็นแก่
ตวั ยอมปฏิบติัทุกอยา่งเพื่อให้ตนบรรลุพระสัพพญัญุตญาณ อยา่งไรก็ตามน่ีคือลกัษณะและวิถีชีวิต
ของพระโพธิสัตวท่ี์จ  าเป็นตอ้งปฏิบติัและสละไดทุ้กอย่างเพื่อโพธิญาณ แมบ้างอย่างอาจจะดูไม่
เหมาะสมแต่เพื่อประโยชน์อนัยิ่งใหญ่มากกวา่พระองคก์็ตอ้งท า  กล่าวคือพระโพธิสัตวท์รงบริจาค
ทานดงักล่าวท่ีอาจท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนบา้งก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของสัตวโ์ลกทั้งหลาย เพราะหาก
พระองคบ์รรลุพระสัพพญัญุตญาณเป็นพระพุทธเจา้ไดส้ าเร็จพระองคก์็จะสามารถน าพาสรรพสัตว์
กา้วพน้สังสารวฏัได ้ 
 ในแต่ละพระชาติพระโพธิสัตวจ์ะบ าเพญ็ทานบารมียากง่ายแตกต่างกนัไป  แบ่งได ้3 ล าดบั
ขั้นตามส่ิงของท่ีให้ทาน เร่ิมตั้งแต่การท าทานขั้นธรรมดาซ่ึงเป็นขั้นท่ีง่ายท่ีสุดคือ การบริจาค
ทรัพยสิ์น ขา้วของเคร่ืองใช ้ภรรยาและบุตร เช่น อรรถกถาอกิตติจริยา พระโพธิสัตวใ์ห้ใบหมากเม่า
เป็นอาหารแก่อินทพราหมณ์ หรืออรรถกถาสังขพราหมณจริยา พระโพธิสัตวถ์วายรองเทา้และร่ม
แก่ปัจเจกพุทธเจา้ การท าทานขั้นกลาง คือการบริจาคอวยัวะดงัปรากฏในอรรถกถาสิวิราชจริยา 
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พระโพธิสัตว์บริจาคดวงตาแก่พราหมณ์ตาบอด และขั้นสูงสุด คือการบริจาคชีวิตดังอรรถกถา 
สสปัณฑิตจริยา พระโพธิสัตวบ์ริจาคชีวติตนเพื่อเป็นอาหารของพราหมณ์ 
 
 

2. การบ าเพ็ญศีลบารมี คือการรักษากายวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม ไม่เบียดเบียดผูอ่ื้น                   
พระโพธิสัตวท์ั้งหลายต่างรักษาศีล ผูกจิตยึดมัน่ในศีลอยูเ่ป็นนิตย ์รักษาศีลไม่ให้ขาดตกบกพร่อง 
ในอรรถกถาจริยาปิฎก มี 10 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิสัตว ์คือ อรรถกถา                 
สีลวนาคจริยา อรรถกถาภูริทตัตจริยา  อรรถกถาจมัเปยยจริยา อรรถกถาจูฬโพธิจริยา อรรถกถา
มหิสราชจริยา  อรรถกถารุรุมิคราชจริยา อรรถกถามาตงัคจริยา อรรถกถาธัมมเทวปุตตจริยา                   
อรรถกถาชยทิสจริยา  และอรรถกถาสังขปาลจริยา จากการศึกษาการรักษาศีลของพระโพธิสัตวท์ั้ง 
10 เร่ืองพบวา่ การรักษาศีลของพระโพธิสัตวคื์อการน่ิงเฉย ไม่โกรธและไม่ท าร้ายบุคคลต่างๆ ท่ี
คิดร้ายต่อพระองค์ในระดบัยากง่ายแตกต่างกนั ในการแบ่งล าดบัขั้นของบารมีอาจแบ่งตามความ
ร้ายแรงของเหตุการณ์ ไดด้งัน้ี 

ศีลบารมี คือการรักษากายวาจาใจไม่ให้โกรธ หรือท าร้ายบุคคลท่ีท าร้ายภรรยาและบุตร 
ตลอดจนทรัพยส์มบติัหรือของรัก   
 ศีลอุปบารมี คือการรักษากาย วาจาใจไมให้โกรธ หรือท าร้ายบุคคลท่ีปองร้ายพระองค์ให้
ไดรั้บบาดเจบ็หรือสูญเสียอวยัวะ  
 ศีลปรมัตถบารมี คือการรักษากายวาจาใจไมให้โกรธ หรือท าร้ายบุคคลท่ีหมายมุ่งจะฆ่า
หรือเอาชีวติของพระองค์105 
 

2.1   ศีลบารมี คือ การรักษากายใจวาจาให้น่ิงเฉย ไม่โกรธและท าร้ายบุคคลท่ีท าร้าย
บุตร ภรรยา ทรัพยสิ์นหรือของรักของพระองค ์จดัเป็นศีลบารมีล าดบัตน้ท่ีสามารถปฏิบติัไดโ้ดยง่าย  
พบจ านวน 1 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาจูฬโพธิจริยา มีเน้ือเร่ืองโดยสังเขปดงัน้ี 

 
  ศีลอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถาจูฬโพธิจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นปริพาชกผูมี้ศีล
ช่ือจูฬโพธิ มีภรรยาเก่าช่ือพราหมณี ทั้งสองมิไดอ้าลยัในสังสารวฏัจึงออกบวช วนัหน่ึงพระราชา
เห็นนางพราหมณีอยากไดน้างเป็นสนมจึงสั่งให้คนจบันางไปดว้ย นางพราหมณีร้องไห้เสียใจ แต่
พระโพธิสัตว์ข่มความห่วงใยและความโกรธไม่ให้เกิดข้ึนภายในจิตใจเพราะหวงัจะบรรลุ                    
พระสัพพญัญุตญาณ 
 
                                                           

105เร่ืองเดียวกนั, 141. 
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2.2  ศีลอุปบารมี คือการรักษากายใจวาจาให้น่ิงเฉย ไม่โกรธและท าร้ายบุคคลท่ีคิด                       
จะท าร้าย หรือปองร้ายพระโพธิสัตวใ์ห้ไดรั้บบาดเจ็บหรือสูญเสียอวยัวะ พบจ านวน 7 เร่ือง ไดแ้ก่         
อรรถกถาสีลวนาคจริยา อรรถกถาภูริทตัตจริยา อรรถกถาจมัเปยยจริยา อรรถกถามหิสราชจริยา 
อรรถกถารุรุมิคราชจริยา อรรถกถามาตงัคจริยา และอรรถกถาธมัมเทวปุตตจริยา 

 
  ศีลอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถาสีลวนาคจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญาชา้งเผือก                   
รูปงาม มีพละก าลงัมากช่ือสีลวนาค ทรงเล้ียงดูมารดาและอาศยัอยูใ่นป่าหิมพานต์ วนัหน่ึงมีควาญ
ชา้งมาไล่ล่าตามจบัพระองค ์พระองคก์็ทรงยินยอมให้ควาญชา้งจบัแต่โดยดี เหตุผลท่ีพระองคท์รง
ไม่ขดัขืนและต่อสู้กบัควาญชา้งเพราะไม่ตอ้งการใหศี้ลขาด 
   ศีลอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถาสีลวนาคจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญานาคมี
อิทธิฤทธ์ิมากช่ือ ภูริทตัตะ พระองคป์รารถนาพระโพธิญาณจึงตั้งใจบ าเพญ็ศีลบารมีโดยเสด็จข้ึนไป
บ าเพ็ญศีลบารมีท่ีโลกมนุษย ์ระหว่างบ าเพ็ญบารมีพระองค์ถูกหมองูจบัใส่ตระกร้า บีบดว้ยฝ่ามือ
และท าร้ายร่างกายดว้ยมนตอ์าลมัพายน์ แมพ้ระโพธิสัตวถู์กท าร้าย แต่พระองคก์็ไม่โกรธและไม่ใช้
ก าลงัต่อสู้กบัหมองูนั้น เพราะเกรงวา่ศีลจะขาด  
 ศีลอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถาจัมเปยยนาคราชจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็น
พญานาคมีอิทธิฤทธ์ิมากช่ือ จมัเปยยนาคราช พระองคท์รงเป็นผูรั้กษาศีล วนัหน่ึงพระองคถู์กหมองู
จบั โดนท าร้ายร่างกายและถูกบีบบงัคบัให้ไปร่ายร าต่อหนา้ฝงูชนเพื่อหาเงิน พระองคก์็ปฏิบติัตาม
ค าสั่งของหมองูนั้นแต่โดยดี ไม่โกรธ และไม่ท าร้ายหมองู เพราะเกรงวา่ศีลจะขาด 
  ศีลอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถามหิสราชจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญากระบือ 
มีพละก าลงัและรักษาศีล ทุกวนัพระองคจ์ะถูกลิงลามากตวัหน่ึงปีนข้ึนหลงักระบือและถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะรดใส่ บางคร้ังก็จบัเขาโหนตวั จบัหางเล่นห้อยโหน แต่พระองค์ก็ไม่โกรธและท าร้ายลิง
ดว้ยกลวัวา่ศีลจะขาด 
 ศีลอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถารุรุมิคราชจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญากวางผู ้
ทรงศีลช่ือ รุรุ อาศยัอยูใ่นอรัญประเทศอนัน่าร่ืนรมย ์วนัหน่ึงพระองคไ์ดช่้วยชายหนุ่มผูห้น่ึงให้รอด
ชีวิตจากการตกน ้ า แต่ชายหนุ่มผูน้ั้นกลบัน าพระราชามาจบัพระองค์เพราะหวงัในเงินรางวลั เม่ือ
พระราชาทราบเร่ืองว่าชายหนุ่มเป็นผูอ้กตญัญูจึงมีรับสั่งให้ประหารชายหนุ่ม แต่พญากวางไดข้อ
ชีวิตไวแ้ละขอให้ประหารพระองค์แทน พญากวางไม่โกรธชายหนุ่มผูน้ั้นแมแ้ต่น้อย ทั้งน้ีเพราะ
พระองคท์รงรักษาศีลและมุ่งหวงัพระสัพพญัญุตญาณ   

ศีลอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถามาตังคจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นชฏิลผูท้รงศีล
ช่ือมาตงัคะ ในพระชาติน้ีพระองคถู์กพราหมณ์ชาติมนัแช่งให้ศีรษะแตกเป็น 7 เส่ียง แต่พระองคก์็
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ไม่โกรธ และไม่ท าร้ายพราหมณ์นั้น อีกทั้งยงัช่วยเหลือพราหมณ์ไม่ให้ไดรั้บผลกรรมท่ีบริภาษพระ
โพธิสัตว์อีกด้วย  กล่าวคือพระโพธิสัตวช่์วยชีวิตพราหมณ์ชาติมนัไม่ให้หัวแตกตาย เหตุท่ีพระ
โพธิสัตวท์  าเช่นน้ีเพราะมุ่งหวงัพระสัพพญัญุตญาณ 
 ศีลอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถาธัมมเทวปุตตจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นเทพบุตร
ผูมี้อิทธิฤทธ์ิและครองตนอยู่ในศีลช่ือธรรมเทพบุตร วนัหน่ึงธรรมเทวบุตรและอธรรมเทพบุตร                  
นัง่รถสวนทางกนัมาและชนรถของกนัและกนั อธรรมเทพบุตรพดูจาดูถูก ทา้ทายธรรมเทพบุตรและ
ไม่ยอมหลีกทางให้ จนในท่ีสุดธรรมเทพบุตรก็หลีกทางให้เพราะคิดไดว้่าไม่ควรจะโกรธและใช้
ก าลงัสู้รบ เพราะจะท าใหศี้ลขาด เม่ือคิดไดด้งันั้นอธรรมเทพบุตรก็ถูกธรณีสูบเอง 
 

2.3 ศีลปรมัตถบารมี คือการรักษากายใจวาจาให้น่ิงเฉย ไม่โกรธและท าร้ายบุคคลท่ี                  
หมายมุ่งเอาชีวิตของพระโพธิสัตว  ์พบ 2 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถาชยทิสจริยา และอรรถกถาสังขปาล
จริยา มีเน้ือเร่ืองยอ่ดงัน้ี 

 
  ศีลปรมัตถบารมีในเร่ืองอรรถกถาชยทิสจริยา  พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นอลีนสัตต
กุมาร พระราชโอรสของพระเจา้ชยทิส ผูต้ ั้งอยูใ่นศีล วนัหน่ึงพระเจา้ชยทิสเดินทางเขา้ไปในป่าเพื่อ
ล่าเน้ือและถูกพระยาโปริสาทจบัไปกินเป็นอาหาร พระโพธิสัตวจึ์งได้เข้าป่าและเสนอตนเป็น
อาหารใหพ้ระยาโปริสาทกินแทนพระราชบิดา ซ่ึงการเดินทางไปพบพระยาโปริสาทคร้ังน้ีพระองค์
ไม่ไดพ้กอาวธุไปดว้ยเพราะเกรงวา่จะท าให้พระยาโปริสาทตกใจกลวัแลว้จะท าให้พระองค์ศีลขาด
ได ้พระองคท์รงใชเ้มตตาธรรมสั่งสอนพระยาโปริสาทจนกลบัใจและออกบวช  
 ศีลปรมัตถบารมีในเร่ืองอรรถกถาสังขปาลจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพญานาค                   
ผูท้รงศีล มีฤทธ์ิมาก ช่ือสังขปาล ระหวา่งท่ีพระองคจ์  าศีลอยูท่ี่จอมปลวกมีบุตรนายพราน 16 คน ใช้
หอกแทงจบัพระองค์ไปฆ่ากินเป็นอาหาร พญานาคราชไม่ต่อสู้ ไม่โกรธและยินยอมให้พราน 16 
คนจบัไปแต่โดยดีเพราะเกรงวา่ศีลจะขาด กฎุมพีช่ืออาฬาระผา่นมาเห็นเหตุการณ์จึงไดน้ าทรัพยม์า
ไถ่ตวัพระองค ์
 
  แมว้า่อรรถกถาจริยาปิฎกไม่ไดอ้ธิบายการบ าเพญ็ศีลบารมีอยา่งชดัเจนวา่มีลกัษณะอยา่งไร 
แต่จากเร่ืองสามารถสรุปลกัษณะการบ าเพญ็ศีลบารมีไดว้า่ เม่ือพระโพธิสัตวต์ั้งมัน่บ าเพญ็ศีลบารมี
หรือเป็นผูมี้ศีลบารมีอยูแ่ลว้ พระองคก์็จะทรงตั้งมัน่ท่ีจะรักษาศีลบารมีไม่ให้ขาด โดยศีลท่ีกล่าวถึง
ในอรรถกถาจริยาปิฎกน้ีจะเนน้เร่ืองการไม่ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น (ปาณาติปาต) และการรักษาใจไม่ให้
เกิดอารมณ์โกรธเป็นหลกั และจากการศึกษายงัตั้งขอ้สังเกตไดว้่า แทบทุกเร่ืองจะมีแนวคิดใน                      
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การบ าเพ็ญศีลบารมีคล้ายๆ กันว่า “การรักษาศีลส าคญักว่าการรักษาชีวิต”  ดังนั้นไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ข้ึนกบัพระโพธิสัตว ์พระองค์ก็ยงัทรงบ าเพ็ญศีลบารมีต่อไปอย่างไม่ลดละ ทั้งน้ี
เพราะพระองคมุ์่งหวงัในพระสัพพญัญุตญาณ 
 ในแต่ละพระชาติพระโพธิสัตว์จะบ าเพ็ญศีลบารมีแตกต่างกัน สามารถแบ่งล าดับขั้น                    
การบ าเพ็ญศีลบารมีตามความร้ายแรงของเหตุการณ์ท่ีเกิดกับพระโพธิสัตวไ์ด้ 3 ล าดับ ได้แก่                          
การบ าเพ็ญศีลขั้นธรรมดาซ่ึงเป็นขั้นท่ีง่ายท่ีสุดคือ การรักษากาย วาจาใจไม่ให้โกรธ หรือท าร้าย
บุคคลท่ีท าร้ายภรรยาและบุตร ตลอดจนทรัพยส์มบติัหรือของรัก เช่นในอรรถกถาจูฬโพธิจริยา พระ
โพธิสัตวไ์ม่ท าร้ายและโกรธพระราชาท่ีฉุดภรรยาเก่า  การบ าเพญ็ศีลบารมีขั้นกลาง คือการรักษา
กาย วาจาใจไม่ให้โกรธ หรือท าร้ายบุคคลท่ีปองร้ายพระองค์ให้ไดรั้บบาดเจ็บหรือสูญเสียอวยัวะ 
เช่น อรรถกถามหิสราชจริยา พระโพธิสัตวไ์ม่โกรธและท าร้ายลิงท่ีอุจจาระและปัสสาวะรดพระองค ์
หรือในอรรถกถารุรุมิคราชจริยา พระโพธิสัตวไ์ม่โกรธชายอกตญัญูท่ีน านายพรานมาจบัพระองค ์
และการบ าเพญ็ศีลบารมีขั้นสูงสุด คือการรักษากายวาจาใจไม่ให้โกรธ หรือท าร้ายบุคคลท่ีหมายมุ่ง
จะฆ่าหรือเอาชีวิตของพระองค์ ดงัปรากฏในอรรถกถาสังขปาลจริยา พระโพธิสัตวไ์ม่โกรธลูก
นายพรานท่ีท าร้ายและจบัพระองคไ์ปฆ่าเพื่อท าอาหาร  
 

3. การบ าเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวช การละชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอนับริสุทธ์ิ 
เป็นการปลดเปล้ืองตนจากโลกียวิสัยไปบ าเพ็ญเพียรเพื่อปลอดจากราคะและตณัหา ในอรรถกถา
จริยาปิฎก มี 5 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมีของพระโพธิสัตว ์ไดแ้ก่อรรถกถายุธญัชยจริยา 
อรรถกถาโสมนัสสจริยา อรรถกถาอโยฆรจริยา อรรถกถาภิงสจริยา และอรรถกถาโสณนันท
ปัณฑิตจริยา ในการแบ่งล าดบัขั้นของการบ าเพญ็เนกขมัมบารมีอาจแบ่งตามการตระหนกัรู้ถึงโทษ
ในส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริงของพระโพธิสัตว ์แบ่งได ้3 ระดบั ดงัน้ี 
 เนกขัมมบารมี คือการเห็นโทษในการมีสมบติั บุตรและภรรยาจึงออกบวช 
 เนกขัมมอุปบารมี คือการเห็นโทษในกายอนัถูกโลภะ โมหะ และราคะครอบง าหน่วง
เหน่ียวจึงอยากออกบวช 
 เนกขัมมปรมัตถบารมี คือการเห็นโทษในชาติ ชรา มรณะแลว้ออกบวช106 

 

                                                           
106ปัญญา ใชบ้างยาง, พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร?, (กรุงเทพ: รติธรรม, 2548), 39. 
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3.1 เนกขัมมบารมี คือการเห็นโทษในการมีทรัพยส์มบติั บุตรภรรยาแลว้จึงออกบวช 
พบจ านวน 2  เร่ือง คือ อรรถกถาภิงสจริยา และอรรถกถาโสณนนัทปัณฑิต มีเน้ือเร่ืองโดยสังเขป
ดงัน้ี 

 
  เนกขัมมบารมีในเร่ืองอรรถกถาภิงสจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดในตระกูลพราหมณ์
ชั้นสูงมีทรัพย์สมบติัมหาศาล ช่ือมหากญัจนกุมาร มีน้องชาย 6 คน น้องสาว 1 คน เม่ือส าเร็จ
การศึกษาบิดามารดาอยากให้ครองเรือนแต่กญัจนกุมารปฏิเสธเพราะเห็นโทษในการครองเรืองจึง
อยากออกบวช บิดามารดา นอ้งๆ และสหายต่างห้าม กญัจนกุมารไดเ้ทศนาธรรมสั่งสอนทุกคนให้
เห็นถึงโทษของกามคือการมีและยดึติดในทรัพยส์มบติั เม่ือทุกคนไดฟั้งจึงขอออกบวชตาม 
  เนกขัมมบารมีในเร่ืองอรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริยา พระโพธิสัตวเ์กิดในตระกูล
พราหมณ์มหาศาลเป็นผูเ้ป็นเลิศและถึงพร้อมดว้ยวชิา ช่ือวา่โสณกุมาร มีนอ้งชายช่ือนนัทกุมาร เม่ือ              
ทั้งสองเติบใหญ่บิดารมารดาก็ขอให้ทั้งสองครองเรือนแต่โสณกุมารปฏิเสธ เพราะเห็นโทษในกาม 
ส่วนนันทกุมารก็เห็นด้วยกบัพี่ชาย พ่อแม่พยายามพูดขอร้องลูกชายทั้งสองคนแต่ก็ไม่ส าเร็จ จึง
ตดัสินใจออกบวชดว้ย 
  

3.2 เนกขัมมอุปบารมี  คือการเห็นโทษในกายท่ีถูกโมหะ โลภะ ราคะครอบง า                       
หน่วงเหน่ียวจึงออกบวช พบจ านวน 1 เร่ือง คือ อรรถกถาโสมนสัสจริยา มีเน้ือเร่ืองโดยสังเขปดงัน้ี 

 
   เนกขัมมอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถาโสมนัสสจริยา พระโพธิสัตวถื์อก าเนิดเป็นพระราช
โอรสของพระเจา้เรณุ มีพระนามว่าโสมนสั พระโพธิสัตวถู์กชฎิลผูมี้ความโลภใส่ร้ายว่าพระองค์
เป็นกาลกิณี พระเรณุจึงสั่งให้ประหารพระโพธิสัตว ์แต่หลงัจากท่ีพระโพธิสัตวไ์ดอ้ธิบายเร่ืองราว
ทั้งหมดให้พระเจา้เรณุฟัง พระองคก์็ทรงเช่ือและขอขมาพระโพธิสัตว ์พร้อมทั้งมอบราชสมบติัให้
แต่พระองคไ์ม่รับโดยอธิบายว่าไม่ไดรั้งเกียจราชสมบติั บิดามารดาหรือส่ิงอ่ืนใด แต่พระองคท์รง
เห็นโทษของโลภะ โทสะและโมหะท่ีครอบง ามนุษย์ ท าให้พระองค์ไดรั้บทุกข์อย่างแสนสาหัส
เกือบตาย จึงอยากออกบวชเพื่อพระสัพพญัญุตญาณ 
 

3.3 เนกขัมมปรมัตถบารมี คือการเห็นโทษในชาติ ชรา มรณะแล้วออกบวช  พบ
จ านวน 2 เร่ือง ไดแ้ก่ อรรถกถายธุญัชยจริยา และอรรถกถาอโยฆรจริยา มีเน้ือเร่ืองโดยสังเขปดงัน้ี 
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 เนกขัมมปรมัตถบารมีในเร่ืองอรรถกถายุธัญชยจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็น                         
พระราชโอรสของพระเจ้าสัพพทตัตราชมีพระนามว่ายุธัญชัย วนัหน่ึงพระองค์เสด็จอุทยานแต่
เช้าตรู่ ทอดพระเนตรเห็นหยาดน ้ าคา้งท่ีเกาะอยู่บนยอดไม ้แต่ตอนเสด็จกลบัพระองค์ทรงไม่เห็น
น ้ าค้าง จึงสลดพระทยั และตระหนักรู้ถึงความไม่เท่ียงของสรรพส่ิงทั้งหลายท่ีมีเกิดและดับไป
เช่นเดียวกบัน ้าคา้ง  เม่ือทรงด าริเช่นนั้นจึงกลบัไปเขา้เฝ้าพระราชบิดาและทูลขอบรรพชา  
 เนกขัมมปรมัตถบารมีในเร่ืองอรรถกถาอโยฆรจริยา พระโพธิสัตว์ถือก าเนิดเป็น                           
พระราชโอรสของพระเจา้กาสีมีพระนามว่า อโยฆระ ตั้งแต่พระองค์ประสูติก็ประทบัอยู่แต่ใน                     
เรือนเหล็กเพราะพระราชบิดากลวัว่ายกัษ์จะจบัไปกินดงัเช่นพระราชโอรสองค์ก่อนๆ จนกระทัง่
นางยกัษส้ิ์นชีวติพระราชบิดาก็มอบราชสมบติัให ้แต่พระองคป์ฏิเสธเพราะทรงคิดไดว้า่แมพ้ระองค ์                        
จะหลบหนีไม่ให้ยกัษ์กินไดส้ าเร็จแต่ก็ไม่สามารถหลบหนีความตายได้ พระองค์จึงขอออกบวช
เพื่อท่ีจะไดบ้รรลุพระสัพพญัญุตญาณ  
 
 จากการศึกษาเร่ืองท่ีแสดงบ าเพญ็บารมีทั้ง 5 เร่ืองสามารถสรุปลกัษณะการบ าเพญ็เนกขมัม
บารมีไดว้า่ การบ าเพญ็เนกขมัมบารมีก็คือการสละส้ินทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นทรัพยส์มบติั บา้นเรือน 
หรือครอบครัวแลว้จึงเดินทางเขา้ป่าเพื่อออกบวชปฏิบติัธรรมเพื่อพระสัพพญัญุตญาณ ถึงแมจ้ะมีผู ้
ทดัทานไม่ให้พระองค์ออกบวช พระองค์ก็ยงัคงตั้งมัน่และยืนยนัในปณิธานท่ีตั้งไวอ้ย่างแน่วแน่ 
นอกจากน้ีบางคร้ังพระองคก์็ยงัทรงเทศนาธรรมจนท าให้ผูท่ี้ทดัทานเกิดเห็นชอบและออกบวชตาม
อีกดว้ย ในแต่ละพระชาติพระโพธิสัตวจ์ะมีเหตุผลให้ออกบวชหรือบ าเพญ็เนกขมัมบารมีแตกต่าง
กนัไป  
 จากการศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎก สามารถแบ่งล าดบัขั้นการบ าเพญ็บารมีตามการตระหนกั
รู้ถึงโทษในส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริงของพระโพธิสัตว ์ได ้3 ระดบัคือ การบ าเพญ็เนกขมัมบารมี
ขั้นธรรมดาคือ การออกบวชเพราะเห็นโทษในการมีสมบติั บุตรและภรรยา ดงัเช่นอรรถกถาภิงส
จริยา และอรรถกถาโสณนนัทปัณฑิต พระโพธิสัตวไ์ม่ยอมครองเรือนตามค าขอร้องของบิดามารดา 
เพราะตระหนักถึงโทษของการครองเรือน การบ าเพ็ญเนกขมัมบารมีขั้นกลางคือ การออกบวช
เพราะเห็นโทษจากการท่ีถูกโลภะ โมหะ และราคะครอบง า ดงัปรากฏในอรรถกถาโสมนสัสจริยา 
พระโพธิสัตวเ์ห็นโทษของการมวัเมาในกิเลสตณัหาของบิดาและอ ามาตยท่ี์ใส่ร้ายพระองคจ์นเกือบ
ถึงแก่ความตาย พระองค์จึงละทางโลกเพื่อออกบวช และการบ าเพญ็เนกขมัมขั้นสูงสุด คือการเห็น
โทษในชาติ ชรา มรณะแลว้ ออกบวช ดงัปรากฏในอรรถกถายุธัญชยจริยา พระโพธิสัตวเ์ห็นความ
ไม่เท่ียงของธรรมชาติท่ีเส่ือมไปตามกาลเวลา และอรรถกถาอโยฆรจริยา พระองคต์ระหนกัรู้ถึงชรา 
และมรณะท่ีไม่มีผูใ้ดสามารถหลุดพน้ไปได ้ 
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4. การบ าเพ็ญอธิษฐานบารมี คือความตั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหวต่อส่ิงเร้าต่างๆ เพื่อจะไดบ้รรลุ                     
พระโพธิญาณ ในอรรถกถาจริยาปิฎก มี 1 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว ์
ได้แก่อรรถกถามูคผกัขจริยา ในการแบ่งล าดับขั้นของการบ าเพ็ญอธิษฐานบารมีอาจแบ่งตาม                   
การตั้งมัน่และไม่หว ัน่ไหวต่อส่ิงเร้าต่างๆ แบ่งได ้3 ระดบั ดงัน้ี 
 อธิษฐานบารมี คือการตั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหว เพื่อจะไดบ้รรลุพระโพธิญาณ แมว้่าจะตอ้งเสีย
ทรัพยส์มบติั ส่ิงของท่ีรักหรือบุตรภรรยา 
 อธิษฐานอุปบารมี คือการตั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหว เพื่อจะไดบ้รรลุพระโพธิญาณ แมว้่าจะตอ้ง
สละอวยัวะก็ยอม 
 อธิษฐานปรมัตถบารมี คือการตั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหว เพื่อจะได้บรรลุพระโพธิญาณ แมว้่า
จะตอ้งสละชีวติก็ยอม107 
 จากการศึกษาพบว่าอรรถกถามูคผกัขจริยาจัดเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมี เพราะพระ
โพธิสัตวมี์ความตั้งมัน่ไม่หว ัน่ไหว เพื่อจะไดบ้รรลุพระโพธิญาณ โดยพระองคท์รงตั้งปณิธานไวว้า่
แมว้า่จะตอ้งสละชีวติก็ยอม มีเร่ืองยอ่ดงัน้ี 
 
  อธิษฐานปรมัตถบารมีในเร่ืองอรรถกถามูคผักขจริยา ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตวเ์ป็น
โอรสของพระเจา้กาสีช่ือวา่ มูคผกัขกุมาร หรือเตมิยกุมาร พระโพธิสัตวไ์ม่อยากข้ึนครองราชยจึ์ง
บ าเพ็ญอธิษฐานบารมี 3 ประการ คือแสร้งเป็นใบง่้อยเปล้ีย แมจ้ะถูกทดสอบใหญ่ถึง 16 คร้ังและ
การทดลองเล็กๆ น้อยๆ อีกมากมาย แต่พระองค์ก็ยงัไม่หว ัน่ไหว แมว้่าตอนสุดทา้ยพระราชาจะมี
รับสั่งให้คนน าพระองค์ไปฆ่า แต่พระองค์ก็ยงับ าเพ็ญอธิษฐานบารมี 3 ประการอย่างตั้งมัน่ ทั้งน้ี
เพราะพระองคมุ์่งหวงัในพระสัพพญัญุตญาณ 
 
  แมว้า่ในอรรถกถาจริยาปิฎกจะปรากฏเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อธิษฐานบารมีเพียงเร่ืองเดียว 
คือเร่ืองอรรถกถามูคผกัขจริยาแต่ก็ท  าให้เห็นลกัษณะการบ าเพญ็อธิษฐานบารมี กล่าวคือ เม่ือพระ
โพธิสัตว์ทรงมีความตั่งมั่นและปรารถนาในเร่ืองใดแล้ว พระองค์ก็จะท าอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ แม้ว่าจะต้องจะต้องเสียทรัพย์สมบติั ส่ิงของท่ีรัก บุตรภรรยา อวยัวะ หรือชีวิต
พระองคก์็สามารถสละไดเ้พียงเพื่อให้ส่ิงท่ีมุ่งหวงัประสบความส าเร็จ ดงัท่ีพระมูคผกัขกุมารแสร้ง
เป็นคนใบง่้อยเปล้ียเพราะไม่อยากครองราชย ์เพราะปรารถนาในพระสัพพญัญุตญาณ  
 

                                                           
107สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก , ทศบารม ีทศพธิราชธรรม,  241. 
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5. การบ าเพ็ญสัจจบารมี คือ การพูดจริง ท าจริงและจริงใจ พระโพธิสัตวท์ั้งหลายต่างตอ้ง
พยายามเพิ่มพูนสัจธรรม กล่าวคือการมีจิตใจท่ีมัน่คง ไม่ล่วงละเมิดเกิดเป็นเท็จ ในอรรถกถาจริยา
ปิฎก มี 6 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญสัจจบารมีของพระโพธิสัตว์ ไดแ้ก่อรรถกถากปิลราชจริยา                   
อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา อรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา อรรถกถามจัฉราชจริยา อรรถกถา              
กณัหทีปายนจริยา และอรรถกถามหาสุตโสมจริยา การแบ่งล าดบัขั้นของการบ าเพญ็สัจจบารมีอาจ
แบ่งตามสาเหตุในการรักษาสัจจะของพระโพธิสัตวไ์ด ้3 ระดบั ดงัน้ี 
 สัจจบารมี คือการไม่กล่าวค าเทจ็เพราะเหตุแห่งทรัพย ์บุตร ภรรยา และบุคคลอ่ืนๆ 
 สัจจอุปบารมี คือไม่กล่าวค าเทจ็เพราะเหตุแห่งอวยัวะ  

สัจจปรมัตถบารมี คือไม่กล่าวค าเทจ็เพราะเพราะเหตุแห่งชีวติ108  
 จากการศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีแสดงการบ าเพ็ญสัจจบารมีทั้ ง 6 เร่ืองพบว่า                            
พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็สัจจบารมี และสัจจปรมตัถบารมี แต่ไม่ปรากฏเร่ืองท่ีแสดงสัจจอุปบารมี ดงัน้ี 

 
5.1 สัจจบารมี คือการไม่กล่าวค าเทจ็เพราะเหตุแห่งทรัพย ์บุตร ภรรยา และบุคคลอ่ืนๆ 

พบจ านวน 3  เร่ือง ได้แก่ อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา อรรถกถามัจฉราชจริยา และ                      
อรรถกถากณัหทีปายนจริยา มีเน้ือเร่ืองโดยสังเขปดงัน้ี 

 
  สัจจบารมีในเร่ืองอรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยา  ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตว์ถือ
ก าเนิดเป็นดาบสนามวา่สัจจะ วนัหน่ึงดาบสไดน้ัง่ตรวจดูความเป็นไปบนโลกพบวา่มนุษยบ์นโลก
ลว้นแต่ขวนขวายในอกุศลธรรม 10 บา้งก็ทะเลาะกนั บา้งก็ตั้งตนอยูใ่นกาม พระองค์จึงเดินทางไป
เทศนาสั่งสอนธรรมและกล่าวแต่ความสัตยจ์ริงเพื่อช่วยเหลือให้มนุษยท์ั้งหลายประพฤติตนอยูใ่น
กุศลธรรม 10 ประการ 
  สัจจบารมีในเร่ืองอรรถกถามัจฉราชจริยา ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตวเ์ป็นพญาปลา
อาศยัในสระใหญ่อนัขอดแหง้ ท าใหป้ลาต่างก็เขา้ไปซ่อนอยูใ่นโคลนตม พวกนกตะกรุมและเหยี่ยว
ต่างก็เขา้มาหากินปลาท่ีอยู่ในตมนั้น พญาปลาเห็นดงันั้นจึงท าสัจกิริยาหรือกล่าววาจาสัตยว์่า ถ้า    
การท่ีเราไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ใดๆ นั้นเป็นความจริงขอให้ฝนตก ด้วยอานุภาพความสัตยข์อง
พระองคจึ์งท าให้ฝนตกลงมา ท าให้นกทั้งหลายไม่สามารถหาอาหารกินไดอี้กต่อไป น่ีจึงถือวา่เป็น
สัจจบารมี 

                                                           
108เร่ืองเดียวกนั, 223-224. 
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 สัจจบารมีในเร่ืองอรรถกถากัณหทีปายนจริยา ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตว์ถือก าเนิด
เป็นฤๅษีช่ือทีปายนะ วนัหน่ึงบุตรของสหายพระองคถู์กงูกนัและสลบไป พระองคจึ์งกล่าววาจาสัตย์
เพื่อช่วยเหลือบุตรของสหายนั้นวา่ การท่ีเราปฏิบติัตนรักษาพรหมจรรยน์ั้นเรามีความเล่ือมใสเพียง 
7 วนัเท่านั้น จากนั้นเป็นเวลา 50 กวา่ปีเศษเราไม่รู้สึกยินดีเลยแต่ก็ยงัประพฤติอยู่ ดว้ยความสัตยน้ี์
ขอใหเ้ด็กนอ้ยฟ้ืนคืนชีพ เม่ือพระองคพ์ดูจบเด็กนอ้ยก็ลืมตาลุกข้ึน จึงถือวา่เป็นสัจจบารมีอยา่งหน่ึง
ของพระองค ์
 
 5.2 สัจจปรมัตถบารมี คือไม่กล่าวค าเท็จเพราะเหตุแห่งชีวิต พบจ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่                 
อรรถกถากปิลราชจริยา อรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา และอรรถกถามหาสุตโสมจริยา 

 
 สัจจปรมัตถบารมีในเร่ืองอรรถกถากปิลราชจริยา ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตวเ์ป็น
พญาวานรมีพละก าลงัมาก อาศยัอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า พระองคจ์ะกระโดดขา้มแม่น ้ าไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงเพื่อ
หาอาหารทุกวนั แต่วนัหน่ึงมีจระเขน้อนขวางทางหมายวา่จะจบัพญาวานรเป็นอาหาร และเช้ือเชิญ
พญาวานรให้ขา้มตวัจระเขไ้ป พญาวานรรับปากโดยมีขอ้แมว้า่จระเขต้อ้งอา้ปากและงบัพญาวานร
ขณะท่ีไปหาใหไ้ด ้ซ่ึงโดยธรรมชาติของจระเขเ้วลาอา้ปากตาจะปิดดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้จระเขม้องไม่
เห็นอะไร พญาวานรอาศยัจงัหวะน้ีเหยียบหัวจระเข้ข้ามไปอีกฝ่ังหน่ึงอย่างรวดเร็ว จระเขรู้้สึก
สรรเสริญพญาวานรท่ีรักษาสัจจะของตนเม่ือบอกวา่จะขา้มก็ไดข้า้มดงัท่ีพดู  
 สัจจปรมัตถบารมีในเร่ืองอรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยา ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตวเ์กิด
เป็นลูกนกคุ่มยงัหาอาหารเองไม่ได ้ตอ้งอาศยัแม่น าอาหารมาป้อนและดูแล วนัหน่ึงเกิดไฟไหมป่้าท่ี 
บิดามารดาต่างตกใจจึงทิ้งลูกนกคุ่มและบินหนีไป ลูกนกคุ่มจึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีต 
คุณธรรม  ความดี และไดแ้สดงสัจกิริยาวา่ถา้การท่ีเราบินไม่ไดแ้ละถูกพอ่แม่ทอดทิ้งน้ีเป็นความจริง
ขอให้ไฟในป่าจงหลีกไปจากท่ีแห่งน้ี หลงัจากท่ีไดก้ล่าวสัจกิริยาเสร็จแลว้ไฟป่าก็ลุกไหมไ้ปท่ีอ่ืน 
ดว้ยความสัตยจ์ริงช่วยใหพ้ระองคท์รงพน้ภยัจากไฟป่า น่ีจึงถือเป็นสัจจบารมีของพระโพธิสัตว ์
 สัจจปรมัตถบารมีในเร่ืองอรรถกถามหาสุตโสมจริยา ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตวเ์ป็น
พระราชาในกรุงอินทปัตถ์ แควน้กุรุ  มีพระนามว่าสุตโสม ขณะพระราชาเสด็จประพาสป่าถูก                
พระยาโปริสาทจบัไปเป็นอาหารแต่พระองคข์อร้องให้พระยาโปริสาทปล่อยพระองคก์ลบัเมืองเพื่อ
ไปฟังธรรมจากพราหมณ์ผูห้น่ึงท่ีเคยรับปากไวก่้อนมาป่า พระยาโปริสาทก็อนุญาต หลงัจากท่ีฟัง
ธรรมจบพระองค์ก็กลับมาให้พระยาโปริสาทกินตามท่ีได้ตรัสไว ้ไม่มีผูใ้ดมีความสัตย์เท่ากับ
พระองค ์น่ีจึงเป็นสัจจบารมี 
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 สรุปไดว้า่ ลกัษณะการบ าเพญ็สัจจบารมีของพระโพธิสัตวท่ี์ปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก
ก็คือการกล่าวแต่ความจริง 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะแรกการกระท าสัจกิริยา คือการกล่าวความจริง
เพื่อขอให้ผลของการกล่าวความจริงของพระโพธิสัตว์นั้นยงัอานุภาพช่วยให้พระองค์ประสบ
ความส าเร็จในเร่ืองท่ีปรารถนา ดงัอรรถกถาวฏัฏกโปตกจริยาท่ีพระองค์แสดงสัจกิริยาว่าถา้การท่ี
เราบินไม่ได้และถูกพ่อแม่ทอดทิ้งน้ีเป็นความจริงขอให้ไฟในป่าจงหลีกไป หรือในอรรถกถา                   
มจัฉราชจริยา พระโพธิสัตวท์  าสัจกิริยากล่าววาจาสัตยว์า่ ถา้การท่ีเราไม่เคยเบียดเบียนสัตวใ์ดๆ นั้น
เป็นความจริงขอใหฝ้นตก เป็นตน้  
  ลกัษณะท่ีสอง คือการรักษาค าพูด กล่าวคือเม่ือพระโพธิสัตวพ์ูดส่ิงใดไวก้็จะปฏิบติัตาม
ค าพูดนั้น แมว้่าการรักษาค าพูดอาจส่งผลให้พระองค์ไดรั้บความเดือดร้อนหรืออนัตรายจนถึงแก่
ความตายก็ตาม เช่นอรรถกถากปิลราชจริยาท่ีพระโพธิสัตวป์ฏิบติัตามค าพูดท่ีให้ไวก้บัจระเขว้า่จะ
เหยยีบตวัจระเขข้า้มไปอีกฝ่ังหน่ึง หรือในอรรถกถามหาสุตโสมจริยาพระโพธิสัตวรั์กษาค าพูดท่ีให้
ไวก้บัพระยาโปริสาท หลงัจากฟังธรรมจบพระองค์ก็เดินทางกลบัไปหาพระยาโปริสาท เป็นตน้ 
 ส่วนลกัษณะท่ีสาม คือการกล่าวความจริง พูดส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ดงั
ปรากฏในอรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริยาท่ีพระโพธิสัตว์เทศนาและสั่งสอนมนุษยใ์ห้ตั้งตนอยูใ่น
ศีลธรรม  
 ในแต่ละพระชาติพระโพธิสัตวจ์ะมีเหตุผลในการบ าเพญ็สัจจบารมีแตกต่างกนัไป อาจแบ่ง
ตามสาเหตุในการรักษาสัจจะได ้3 ล าดบั คือการบ าเพ็ญสัจจบารมีขั้นธรรมดา ขั้นกลางและขั้น
สูงสุด แต่ในอรรถกถาจริยาปิฎกปรากฏเพียง 2 ล าดบัขั้น คือการบ าเพญ็สัจจบารมีขั้นธรรมดาและ
ขั้นสูงสุด การบ าเพญ็สัจจบารมีขั้นธรรมดา คือการพดูความจริง ไม่กล่าวค าเทจ็เพราะเหตุแห่งทรัพย ์
บุตร ภรรยา และบุคคลอ่ืนๆเป็นตน้วา่พระองคพ์ูดแต่ความจริงและไม่เคยกล่าวความเท็จ แมใ้นยาม
ท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นใหร้อดชีวติ ดงัปรากฏในอรรถกถากณัหทีปายนจริยา พระโพธิสัตวพ์ูดความจริง
หรือกระท าสัจกิริยาเพื่อช่วยเหลือเด็กชายให้รอดชีวิตจากการถูกงูกดั หรือในอรรถกถามจัฉราช
จริยา ท่ีพระองค์พูดความจริง หรือท าสัจกิริยา เพื่อช่วยเหลือเหล่าปลาทั้งหลายให้รอดชีวิตจาก                   
การเป็นอาหารของนก จะเห็นว่าพระองคจ์ะพูดแต่ความสัตยจ์ริงเท่านั้น  แมบ้างคร้ังความจริงอาจ
เป็นเร่ืองท่ีไม่ดีของพระโพธิสัตว์ก็ตาม ดังอรรถกถากัณหทีปายนจริยาท่ีกล่าวถึงการบวชของ
พระองคว์า่ พระองคท์รงเล่ือมใสพรหมจรรยเ์พียง 7 วนั เท่านั้น หลงัจากนั้นอีก 50 ปี พระองคท์รง
หมดความเล่ือมใสแต่ก็ยงัคงบวชอยู ่ ส่วนสัจจบารมีขั้นสูงสุด คือไม่กล่าวค าเท็จเพราะเหตุแห่งชีวิต 
คือพระองค์จะพูดแต่ความจริงและรักษาค าพูดท่ีพระองค์พูดไวอ้ย่างถึงท่ีสุดแมว้่าอาจจะตอ้งสละ
ชีวิตก็ตาม เช่นอรรถกถามหาสุตโสมจริยาพระโพธิสัตว์รักษาค าพูดท่ีให้ไวก้บัพระยาโปริสาท 
หลงัจากพระองคฟั์งธรรมเสร็จก็เดินทางกลบัมาเพื่อเป็นอาหารของพระยาโปริสาท หรืออรรถกถา                    
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วฏัฏกโปตกจริยา พระโพธิสัตวท์รงกล่าวแต่ความจริงหรือกระท าสัจกิริยาแมใ้นยามท่ีพระองคท์รง
ใกลจ้ะตายเพราะไฟไหมป่้า และผลของการกล่าวความสัตยน์ั้นก็ช่วยใหพ้ระองคร์อดชีวติ    
 

6. การบ าเพ็ญเมตตาบารมี คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความมีน ้ าใจท่ีเป่ียมไปด้วย                          
ความเมตตาต่อสรรพสัตวท์ั้งหลาย ในอรรถกถาจริยาปิฎก มี 2 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมี
ของพระโพธิสัตว ์ไดแ้ก่ อรรถกถาสุวณัณสามจริยา และอรรถกถาเอกราชจริยา การแบ่งล าดบัขั้น
ของการบ าเพญ็เมตตาบารมีอาจแบ่งตามความรุนแรงของเหตุการณ์ได ้3 ระดบั ดงัน้ี 
 เมตตาบารมี คือความมีเมตตาต่อสัตวท์ั้งหลาย แมจ้ะเป็นผูท้  าลายทรัพย ์บุตร ภรรยา และ         
บุคคลอ่ืนๆ  
 เมตตาอุปบารมี คือความมีเมตตาต่อสัตวท์ั้งหลาย แมจ้ะเป็นผูท้  าร้ายร่างกายพระโพธิสัตว ์

เมตตาปรมัตถบารมี คือความมีเมตตาต่อสัตวท์ั้งหลาย แมจ้ะเป็นผูมุ้่งปลงชีวิตของพระ
โพธิสัตว์109 
 จากการศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมี พบวา่อรรถกาจริยาปิฎก
ทั้ง 2 เร่ืองแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมีขั้นสูงสุดหรือ เมตตาปรมตัถบารมี ไม่ปรากฏเร่ืองท่ีแสดง
เมตตาบารมี และเมตตาอุปบารมี ดงัน้ี 
  
 เมตตาปรมัตถบารมีในเร่ืองอรรถกถาสุวัณณสามจริยา ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตวถื์อ
ก าเนิดเป็นบุตรของดาบสช่ือสุวรรณสาม ท าหน้าท่ีเล้ียงดูบิดามารดาอยู่ในป่า ขณะพระองค์ไปตกั
น ้ าด่ืมและหาของบริโภค พระราชานามว่ากปิลยกัษ์ได้ยิงลูกศรอาบยาพิษใส่ไปท่ีอกซ้ายของ                  
พระโพธิสัตวเ์พราะคิดว่าไม่ใช่มนุษย ์ สุวรรณสามลม้ลงและไดพู้ดคุยกบัพระราชาดว้ยดีจนทราบ
ความจริงว่าเป็นมนุษย ์ พระโพธิสัตวท์รงมีเมตตาและไม่โกรธพระราชากปิลยกัษท่ี์ท าร้ายและมุ่ง
หมายจะเอาชีวติของพระองคเ์ลยแมแ้ต่นอ้ย 
 เมตตาปรมัตถบารมีในเร่ืองอรรถกถาเอกราชจริยา ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตวถื์อก าเนิด
เป็นพระราชโอรสพระเจา้กรุงพาราณสี มีพระนามว่าพระเจา้เอกราช ตั้งอยู่ในศีลประพฤติแต่กุศล 
วนัหน่ึงพระเจา้ทพัพเสนะอยากไดเ้มืองพาราณสีจึงยกทพัมาชิงพระนคร และหมายมุ่งจะฆ่าพระเจา้
เอกราช พระเจา้เอกราชเห็นพระเจา้โกศลยกทพัมาก็สั่งใหเ้หล่าอ ามาตยไ์ม่ตอ้งสู้รบและยกเมืองและ
ราชสมบติัให้แก่ศตัรูดว้ยความเมตตาเพราะไม่ตอ้งการให้ผูใ้ดลม้ตาย พระโพธิสัตวท์รงเมตตาต่อ                      
พระเจา้ทพัพเสนะประหน่ึงวา่เป็นบุตรสุดท่ีรัก 

                                                           
109ปัญญา ใชบ้างบาง, พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร?, 39. 
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 จะเห็นไดว้า่ ลกัษณะการบ าเพญ็เมตตาบารมีของพระโพธิสัตวท่ี์ปรากฏในอรรถกถาจริยา
ปิฎก คือความรักใคร่ ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ไม่ว่ามิตรหรือว่าศตัรูผูห้ลงมวัเมาในกิเลสตณัหา 
พระองคก์็มีความเมตตาใหเ้สมอ ถึงแมว้า่ผูน้ั้นจะหมายมุ่งเอาชีวิตของพระองคก์็ตาม พระองคก์็ทรง
ยนิยอมสละไดเ้พราะปรารถนาให้ผูน้ั้นมีสุข ซ่ึงถือเป็นการบ าเพญ็เมตตาบารมีขั้นสูงสุดท่ีปฏิบติัได้
โดยยาก แต่พระโพธิสัตวก์็สามารถปฏิบติัได ้ดงัปรากฏในอรรถกถาสุวณัสามจริยา พระโพธิสัตว์
ไม่โกรธและมีเมตตาต่อพระเจา้กปิลยกัษท่ี์ยิงศรอาบยาพิษใส่พระองค ์แมจ้ะถูกท าร้ายจนเจ็บหนกั
เกือบตายแต่พระองค์ก็ยงัพูดจากับพระราชาด้วยดี ไม่มีความรู้สึกแค้นเคืองแต่อย่างใด หรือใน              
อรรถกถาเอกราชจริยา พระโพธิสัตวส์ละชีวิตและยกเมืองของพระองค์ให้พระเจา้ทพัพเสนะผู ้             
มวัเมาในกิเลสตณัหา อยากฆ่าพระโพธิสัตวแ์ละยึดเอาเมืองเป็นของตน ทั้งน้ีเพราะพระโพธิสัตวมี์
เมตตา และปรารถนาใหพ้ระเจา้ทพัเสนะมีความสุข 
   

7. การบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี คือการวางใจเป็นกลาง ไม่ชอบไม่ชงัในส่ิงใดๆ ไม่ยินดี                
ยินร้ายกับสรรพส่ิงต่างๆโดยอาศยัปัญญาเป็นพื้นฐาน เพราะรู้ว่าสัตวโ์ลกเป็นไปตามกรรม ใน                
อรรถกถาจริยาปิฎกมี 1 เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อุเบกขาบารมีของพระโพธิสัตว ์ไดแ้ก่ อรรถกถา
มหาโลมหังสจริยา การบ าเพ็ญอุเบกขาบารมีอาจแบ่งตามความรุนแรงของเหตุการณ์ได้ 3 ระดบั 
ดงัน้ี 

 อุเบกขาบารมี คือความเป็นกลางในสัตวแ์ละสังขารทั้งหลาย ทั้งผูท้  าลายและไม่ท าลาย
ทรัพยข์องตน 

 อุเบกขาอุปบารมี คือความเป็นกลางในสัตวแ์ละสังขารทั้งหลาย ทั้งผูท้  าร้ายและไม่ท าร้าย
ร่างกายของตน 

 อุเบกขาปรมัตถบารมี คือความเป็นกลางในสัตวแ์ละสังขารทั้งหลาย ทั้งผูมุ้่งเอาชีวิตและ
มิไดมุ้่งเอาชีวติของตน110 

  จากการศึกษาพบว่าอรรถกถามหาโลมหังสจริยาจดัเป็นอุเบกขาอุปบารมี เพราะพระ
โพธิสัตวมี์ใจเป็นกลางต่อสัตวแ์ละสังขารทั้งหลาย ทั้งผูท้  าร้ายและไม่ท าร้ายร่างกายของพระองค ์มี
เร่ืองยอ่ดงัน้ี 

 
 

                                                           
110เร่ืองเดียวกนั. 
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  อุเบกขาอุปบารมีในเร่ืองอรรถกถามหาโลมหังสจริยา ในพระชาติหน่ึงพระโพธิสัตว์ถือ
ก าเนิดในตระกูลร ่ ารวย  เติบใหญ่แลว้ออกบวชไปอาศยัอยูป่่าชา้ สวมผา้นุ่งผืนเก่าๆ  เด็กๆ ก็เขา้ไป
ท ากิริยาหยาบชา้ใส่ แกลง้พระองคต์ามความพอใจ บา้งก็ถ่มน ้ าลายรดใส่และหวัเราะเยาะ บา้งก็ถ่าย
ปัสสาวะรดใส่ บางพวกก็น าของไปบรรณาการ แต่พระองคก์็น่ิงเฉยไม่โกรธ ไม่ยนิดีต่อส่ิงใดๆ  
 
  แมว้า่ในอรรถกถาจริยาปิฎกจะปรากฏเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อุเบกขาบารมีเพียงเร่ืองเดียว 
คือเร่ืองอรรถกถามหาโลมหังสจริยาแต่ก็ท  าให้เห็นลักษณะการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี กล่าวคือ                    
เม่ือพระโพธิสัตวท์รงมีความตัง่มัน่และปรารถนาจะบ าเพญ็อุเบกขาบารมี พระองคจ์ะมีใจเป็นกลาง 
วางเฉยต่อส่ิงเร้าต่างๆ ไม่มีความเอ็นดู ความโกรธ ความยินดี วางเฉยในทุกขแ์ละสุขในทุกสถานท่ี
และในกาลทุกเม่ือ ทั้งน้ีก็เพราะมุ่งหวงัท่ีจะบรรลุพระโพธิญาณ ดงัเช่นอรรถกถามหาโลมหสัจริยา                      
พระโพธิสัตวไ์ม่รู้สึกยนิดี ยนิร้าย ไม่รักไม่ชงั มีใจเป็นกลางต่อส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 

การศึกษาการบ าเพ็ญบารมีในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ือง สามารถสรุปการบ าเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตวต์ามล าดบัขั้น 3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นบารมี  (ขั้นปกติ) ขั้นอุปบารมี (ขั้นกว่า) และ
ปรมตัถบารมี (ขั้นสูง) ดงัน้ี 
 การบ าเพญ็ทานบารมี พบวา่พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็ทานบารมี 8 เร่ือง ทานอุปบารมีจ านวน 1
เร่ือง และทานปรมตัถบารมีจ านวน 1 เร่ือง 
 การบ าเพญ็ศีลบารมี พบวา่พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็ศีลบารมีจ านวน 1 เร่ือง ศีลอุปบารมีจ านวน 
7 เร่ือง และศีลปรมตัถบารมีจ านวน 2 เร่ือง 
 การบ าเพ็ญเนกขัมมบารมี พบว่าพระโพธิสัตว์บ  าเพ็ญเนกขมัมบารมีจ านวน 2 เร่ือง 
เนกขมัมอุปบารมีจ านวน 1 เร่ือง และเนกขมัมปรมตัถบารมีจ านวน 2 เร่ือง 
 การบ าเพญ็อธิษฐานบารมี พบวา่พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็อธิษฐานปรมตัถบารมีจ านวน 1 เร่ือง 

การบ าเพญ็สัจจบารมี พบวา่พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็สัจจบารมีจ านวน 3 เร่ือง และสัจจปรมตัถ
บารมีจ านวน 3 เร่ือง 
 การบ าเพญ็เมตตาบารมี พบวา่พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็เมตตาปรมตัถบารมีจ านวน 2 เร่ือง 

การบ าเพญ็อุเบกขาบารมี พบวา่พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็อุปบารมีมีจ านวน 1 เร่ือง  
  เม่ือพิจารณาการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวท์ั้ง 35 เร่ือง พบว่า พระโพธิสัตวบ์  าเพ็ญ
บารมีขั้นบารมี  (ขั้นปกติ ) คือ การสละทรัพย ์บุตรและภรรยา หรือส่ิงของอนัเป็นท่ีรักเพื่อให้ได้
บ าเพญ็บารมีมากท่ีสุดจ านวน 14 เร่ือง สาเหตุท่ีพบวา่พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็บารมีขั้นบารมีมากท่ีสุด
อาจเพราะเป็นการบ าเพญ็บารมีขั้นท่ีท าไดง่้ายท่ีสุดในการบ าเพญ็บารมีทั้ง 3 ขั้น ท่ีพบรองลงมาคือ
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ขั้นปรมตัถบารมี (ขั้นสูง) เป็นขั้นท่ียากท่ีสุดในการบ าเพญ็บารมี คือการสละชีวิตเพื่อให้ไดบ้  าเพ็ญ
บารมี พบจ านวน 11 เร่ือง ส่วนท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือขั้นอุปบารมี (ขั้นกวา่) เป็นขั้นท่ีท าไดย้ากมากกวา่
ขั้นบารมี คือการสละร่างกายเพื่อใหไ้ดบ้  าเพญ็บารมี พบจ านวน 10 เร่ือง  
 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจ านวนเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญบารมีแต่ละขั้นแล้วพบว่า มี
จ านวนเร่ืองท่ีแสดงบารมีแต่ละขั้นไม่แตกต่างกนัมาก อน่ึงอาจเป็นความตั้งใจของพระพุทธเจา้ผูเ้ล่า
เร่ืองจริยาปิฎกท่ีตอ้งการแสดงให้เห็นการบ าเพ็ญบารมีของพระองค์ทุกขั้นเท่าๆ กนั ทั้งขั้นบารมี  
อุปบารมี และปรมตัถบารมีเพื่อให้ผูฟั้งทราบว่าพระองค์ทรงบ าเพ็ญบารมีแต่ละขั้นด้วยความ
อุตสาหะ ทรงสละทรัพยส์มบติั อวยัวะ และชีวิตมาแลว้ทุกพระชาติ เพื่อสั่งสมบารมีให้ครบถว้น
บริบูรณ์ จนบรรลุพระสัพพญัญุตญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้  
 

ในการศึกษาอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่า อรรถกถาจารยไ์ด้ใช้กลวิธีทางภาษามาถ่ายทอด
เร่ืองราวการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ได้ดี  ถึงแม้ว่าอรรถกถาจริยาปิฎกจะเป็นวรรณคดี
ประเภทร้อยแก้ว แต่ก็มีการใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยงดงาม สามารถสร้างภาพ อารมณ์และ
ความรู้สึกให้แก่ผูอ่้านไดดี้โดยพบกลวิธีทางภาษาท่ีส าคญั 2  วิธี ไดแ้ก่ การใช้ความเปรียบ และ                  
การใช้โวหาร การใช้ความเปรียบในอรรถกถาจริยาปิฎกแบ่งได้ 3  ประเภท ได้แก่ การเปรียบ
โดยตรง การเปรียบโดยนยั และการเปรียบเทียบแบบผสม ความเปรียบทั้ง 3 ท่ีปรากฏในอรรถกถา
จริยาปิฎกมีส่วนส าคญัในการเล่าเร่ือง เพราะเป็นส่วนท่ีช่วยอธิบายรายละเอียดต่างๆ ในเร่ือง ท าให้
ผูอ่้านเขา้ใจเหตุการณ์ในเร่ืองไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพและมีอารมณ์ ความรู้สึกร่วม
ไปกบัตวัละคร 

 ส่วนการใช้โวหารพบว่า มีการใช้โวหาร 4 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร 
อธิบายโวหาร และเทศนาโวหาร อรรถกถาจารยใ์ช้บรรยายโวหารเป็นโวหารหลกัในการเล่าเร่ือง 
และใชพ้รรณนาโวหาร อธิบายโวหารและเทศนาโวหารเป็นส่วนเสริม คือจะใชพ้รรณนาโวหารเม่ือ
ตอ้งการเล่าเร่ืองอยา่งละเอียด ใชอ้ธิบายโวหารเม่ือตอ้งการอธิบายเน้ือเร่ืองเพิ่มเติมและจะใชเ้ทศนา
โวหารในช่วงท่ีตวัละครต่างๆ ในเร่ืองไดเ้ทศนาสั่งสอนธรรมบางประการ   

 การใชก้ลวิธีทางภาษาดงักล่าวมาเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก ช่วยท าให้ผูอ่้านสามารถ
เข้าใจการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ชัดเจนยิ่งข้ึนว่าพระองค์ทรงบ าเพ็ญบารมีด้วยความ
อุตสาหะมาแล้วทุกพระชาติ พระองค์ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงและสามารถสละได้ทุกส่ิง                  
ทรงบ าเพ็ญบารมีตั้งแต่ขั้นบารมี สละทรัพยส์มบติั และครอบครัว บ าเพ็ญอุปบารมี สละอวยัวะ 
จนกระทัง่บ าเพ็ญปรมตัถบารมี สละชีวิตของพระองค์เพื่อให้บรรลุพระสัพพญัญุตญาณตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทั้งน้ีก็เพื่อจะไดช่้วยน าพาสรรพสัตวท์ั้งหลายใหพ้น้จากสังสารวฏั 
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บทที ่7 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
  จากการศึกษาเน้ือเร่ือง กลวธีิการเรียบเรียงเร่ือง กลวธีิการเล่าเร่ือง และกลวิธีทางวรรณศิลป์
เพื่อใหเ้ขา้ถึงการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นอรรถกถาจริยาปิฎกจ านวน 35 เร่ือง ผลการศึกษา
พบวา่ 

เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัอรรถกถาชาดก 32 เร่ือง มี 2 เร่ืองท่ี
ตรงกบัพระสูตรในทีฆนิกาย มหาวรรค และมี 1 เร่ืองท่ีไม่ตรงกบัเร่ืองใด คือ อรรถกถาสัจจสว-
หยปัณฑิตจริยา เม่ือเปรียบเทียบเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกกบัอรรถกถาชาดกพบวา่ อรรถกถา
จริยาปิฎกจะยงัคงเหตุการณ์หลกัๆ ของเร่ืองท่ีปรากฏในอรรถกถาชาดกไวแ้ต่อาจมีการดดัแปลง 
เน้ือเร่ืองโดยใชว้ธีิการเพิ่ม การเปล่ียน และการตดั ดงัน้ี 

1. การเพิ่ม คือการเพิ่มขอ้ความเพื่อถ่ายทอดความหมายให้ชดัเจนยิ่งข้ึน แบ่งได ้2 ประเภท   
ไดแ้ก่ 1) การเพิ่มความใหม่ แบ่งได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงคุณสมบติัของ
บุคคล การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผล และการเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุการณ์ และ 2)                      
การขยายความ แบ่งได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ การขยายความเพื่อแสดงคุณสมบติัของบุคคล การขยาย
ความเพื่อแสดงเหตุผล การขยายความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และการขยายความเพื่อพรรณนาสถานท่ี  
 2. การเปล่ียน คือการใชค้  าหรือขอ้ความใหม่ท่ีส่ือความหมายต่างจากเดิม แบ่งได ้2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และ2) การเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ์  
 3. การตดั คือ อรรถกถาจารยเ์ลือกไม่กล่าวถึงเน้ือเร่ืองบางประการท่ีปรากฏในตน้ฉบบั พบ 
2 ประเภท ไดแ้ก่ 1 ) การตดัความ  คือการเลือกไม่กล่าวถึงขอ้ความหรือเหตุการณ์บางตอน แบ่งได ้
5 ประเภท ไดแ้ก่ การตดัความท่ีแสดงคุณสมบติัของบุคคล การตดัความท่ีแสดงเหตุผล การตดัความ
ท่ีแสดงเหตุการณ์ การตัดความท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึก และการตัดความท่ีเก่ียวกับสถานท่ี                        
2) การตดัรายละเอียด คือการเลือกไม่กล่าวถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ในเร่ืองพบ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
การตดัรายละเอียดท่ีแสดงเหตุผล และการตดัรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์  

ในการศึกษาเน้ือเร่ืองอรรถกถาจริยาปิฎกพบว่า อรรถกถาจารยใ์ช้กลวิธีการตดัมากท่ีสุด 
เพราะเน้ือเร่ืองในอรรถกาชาดกมีขนาดเร่ืองยาวมากจึงตอ้งตดัความและรายละเอียดท่ีไม่ส าคญั
ออกไปเพื่อเน้นขอ้ความส าคญัในเร่ืองท่ีอรรถกถาจารยต์อ้งการส่ือสาร นั่นก็คือเร่ืองการบ าเพ็ญ
บารมีของพระโพธิสัตว์ในพระชาติต่างๆ ถึงแม้ว่าอรรถกถาจารย์ปรับเปล่ียนเน้ือเร่ืองและ
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รายละเอียดในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ก็ยงัคงรักษาเหตุการณ์ส าคญัไว ้เน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยา
ปิฎกและอรรถกถาชาดกจึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
 กลวิธีการเรียบเรียงเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก อรรถกถาจารยเ์รียบเรียงเร่ืองอย่างเป็น
ระบบ สามารถแบ่งองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองตามลกัษณะเน้ือเร่ืองและหนา้ท่ีไดเ้ป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1. ส่วนน าเร่ือง เป็นส่วนเกร่ินน าให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคมัภีร์อรรถกถาจริยาปิฎกก่อน
จะน าเขา้สู่เร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ือง ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ 1) คนัถา                   
รัมภกถา เป็นค าน าของอรรถกถาจารยท่ี์แจง้ให้ทราบวตัถุประสงค์การแต่งอรรถกถา และประวติั
คมัภีร์โดยยอ่ และ2) นิทานกถาเป็นนิทานท่ีเล่าประวติัของพระพุทธเจา้ในช่วงเวลาต่างๆ โดยสังเขป  
 2. ส่วนเกร่ินน า คือเน้ือหาท่ีอยูใ่นส่วนปัจจุบนัวตัถุ เป็นส่วนท่ีเล่าถึงสาเหตุของการเล่าเร่ือง
การบ าเพญ็บารมีในพระอดีตชาติจ านวน 35 เร่ืองของพระพุทธเจา้ การเกร่ินน าเร่ืองในส่วนน้ีช่วยท า
ให้เร่ืองเล่ามีความน่าเช่ือถือและมีความสมจริงยิ่งข้ึนวา่เร่ืองเล่าในอรรถกถาจริยาปิฎกไม่ใช่เร่ืองท่ี
แต่งข้ึน แต่เป็นเร่ืองจริงท่ีพระพุทธเจา้ทรงเล่าใหพ้ระสารีบุตรและเหล่าสาวกไดฟั้ง 

3. ส่วนเน้ือเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง เป็นส่วนแสดงเร่ืองราวการบ าเพ็ญบารมี
ของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวจ์  านวน 35 เร่ือง อรรถกถาจริยาปิฎก 35 เร่ือง มี
เหตุการณ์หลกัท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ กนัจ านวน 12 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ความเป็นมาของตวัละคร 
เหตุการณ์การได้รับสมบัติ  เหตุการณ์การสังเวช เหตุการณ์การตั้ งความปรารถนา เหตุการณ์                
การละทิ้ง เหตุการณ์การบ าเพ็ญบารมี เหตุการณ์การพบอุปสรรค เหตุการณ์การตั้งมัน่ เหตุการณ์ 
การไดรั้บการช่วยเหลือ เหตุการณ์การพน้อุปสรรค เหตุการณ์การช่วยเหลือผูอ่ื้น และเหตุการณ์             
การเทศนา ซ่ึงการเกิดข้ึนของเหตุการณ์มักเรียงล าดับจากเหตุการณ์ท่ี 1-12 อย่างไรก็ตาม                          
การเรียงล าดบัเหตุการณ์น้ีอาจมีการขา้มบางเหตุการณ์ และสามารถสลบัท่ีเหตุการณ์ไดอ้ย่างเป็น
เหตุเป็นผลกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของเร่ืองเล่าในพระพุทธศาสนาท่ีมีการเล่าเร่ืองยอ้นไปในอดีต
แล้วกลบัมาในปัจจุบนัจึงท าให้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอรรถกถาจริยาปิฎกไม่เรียงล าดบัเวลาและ
สามารถสลบัท่ีกนัไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนั  

ในการศึกษายงัพบว่ากลุ่มเร่ืองท่ีแสดงการบ าเพ็ญบารมีประเภทเดียวกันมีโครงสร้าง               
การเกิดและเรียงล าดบัเหตุการณ์คลา้ยกนัจึงสามารถแบ่งโครงสร้างเหตุการณ์หลกัในอรรถกถาจริยา
ปิฎกตามประเภทการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวไ์ด ้7 ประเภท ดงัน้ี 
 1. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ทานบารมี  
 2. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็ศีลบารมี  
 3. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เนกขมัมบารมี  
 4. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อธิษฐานบารมี  
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 5. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็สัจจบารมี 
 6. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็เมตตาบารมี 
 7. เร่ืองท่ีแสดงการบ าเพญ็อุเบกขาบารมี  
 เม่ือพิจารณาโครงสร้างการบ าเพ็ญบารมีแต่ละประเภทพบว่ามกัมีการเกิดและเรียงล าดบั
เหตุการณ์คลา้ยกนั ทั้งน้ีเพราะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคือลกัษณะและวิถีชีวิตของพระโพธิสัตวท่ี์จะตอ้ง
ปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การเป็นพระพุทธเจ้า ส่วนอีกเหตุผลหน่ึงเป็นความตั้ งใจของผู ้เล่าเร่ืองท่ี              
จงใจใชโ้ครงเร่ืองซ ้ ากนัเพื่อใหผู้ฟั้งเกิดความศรัทธาและความเล่ือมใสพระพุทธเจา้ท่ีสามารถบ าเพญ็
บารมีอนัยากยิง่ไดส้ าเร็จ 
  4. ส่วนปิดเร่ือง เป็นส่วนสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดของเร่ือง สามารถแบ่งได ้3 ส่วน ไดแ้ก่                 
1) สโมธานรวมและอรรถกถารวมจริยาเป็นส่วนสรุปเหตุการณ์ในอรรถกถาจริยาปิฎกทั้ง 35 เร่ืองวา่
พระโพธิสัตวท์รงบ าเพญ็บารมีชนิดใด และปฏิบติัพระองค์อยา่งไรบา้ง 2) ปกิณณกกถา เป็นส่วนท่ี
อรรถกถาจารยแ์ต่งข้ึนเพื่ออธิบายการบ าเพญ็บารมีของพระพุทธเจา้โดยใชก้ลวิธีการตั้งค  าถามแลว้
ตอบค าถามจ านวน 16 ขอ้ และ 3) ค  าลงทา้ย คือส่วนท่ีอรรถกถาจารยส์รุปผลงานการแต่งอรรถกถา
จริยาปิฎกโดยบอกขั้นตอนการท า ความมุ่งหวงัและช่ือผูแ้ต่ง  
 กลวิธีการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎก อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นเร่ืองเล่าท่ีไม่เรียงล าดบั
ตามเวลา คือมีการเล่าเร่ืองจากปัจจุบนัและยอ้นกลบัไปในอดีตและกลบัมายงัปัจจุบนัอีกคร้ัง การเล่า
เร่ืองท่ีมีช่วงเวลาท่ีห่างไกลกนัท าให้อรรถกถาจารยต์อ้งใช้ผูเ้ล่าเร่ือง 3 ประเภทมาเล่าเร่ืองใน              
อรรถกถาจริยาปิฎก ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ใช่ตวัละครในเร่ืองแบบผูรู้้ เป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีอยูน่อกเร่ือง
ท าหน้าท่ีเล่าเร่ืองในส่วนเกร่ินน า (ปัจจุบนัวตัถุ) และส่วนตน้ของอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ือง                    
2) ผูเ้ล่าเร่ืองท่ีเป็นตวัละครในเร่ืองแบบพยาน คือผูท่ี้รับรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครหลกัในเร่ืองและน า
เร่ืองนั้นมาเล่าต่ออีกทอดในท่ีน้ีก็คือพระอานนท์ ท่านท าหน้าท่ีเล่าเร่ืองในส่วนเร่ิมตน้เน้ือเร่ืองใน
อรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ืองโดยจะกล่าวถึงความเป็นมาของพระโพธิสัตวโ์ดยย่อ และ3) ผูเ้ล่า
เร่ืองท่ีเป็นตวัละครหลกัแบบเปิดเผยตวัคือพระพุทธเจา้  พระองค์ทรงเล่าเร่ืองราวในอดีตโดยใช้
สรรพนามเรียกแทนพระองคว์า่ “เรา”  
 การเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกยงัสามารถแบ่งวธีิการเล่าเร่ืองเก่ียวการจดัล าดบัเวลาของ
เร่ืองเล่าไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัล าดบัเวลาในเร่ือง พบวา่ในอรรถกถา
จริยาปิฎกมีการเล่าเร่ืองสลบัไปมาระหวา่งปัจจุบนักบัอดีต โดยทั้ง 35 เร่ืองจะใชเ้หตุการณ์ปัจจุบนั
ร่วมกนัคือเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจา้ทรงนัง่อยูท่่ามกลางเหล่าสาวกแลว้เล่าเหตุการณ์ยอ้นไปในอดีต
แลว้กลบัมายงัปัจจุบนัสลบักนัไปมาจนครบ 35 เร่ือง และ 2) การเล่าเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กบัเวลาของ
ผูอ่้านพบวา่ ในอรรถกถาจริยาปิฎกมีการเล่าเร่ืองแบบยอ่ และการหยุด เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
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จริงในอรรถกถาจริยาปิฎกแต่ละเร่ืองนั้นมีระยะเวลาการเกิดเหตุการณ์ท่ียาวนาน ไม่สามารถเล่า
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งละเอียดได ้ ดงันั้นจึงตอ้งใช้วิธีการเล่าเหตุการณ์ในพระอดีตชาติของพระ
โพธิสัตวแ์บบย่อ ส่วนการหยุดพบว่าขณะเล่าเร่ืองก็จะหยุดเล่าเร่ืองเป็นระยะๆ เพื่อให้อรรถกถา
จารย์อธิบายขยายความคาถา ค าศพัท์และวลีต่างๆ ท่ีปรากฏในเร่ืองซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา 
 ในดา้นกลวธีิทางภาษาพบวา่ อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภท
ร้อยแกว้ท่ีมีวรรณศิลป์งดงาม อรรถกถาจารย์ได้ใช้กลวิธีทางภาษาท่ีส าคญั 2 วิธี ได้แก่ การใช ้               
ความเปรียบ และการใชโ้วหาร มาถ่ายทอดเร่ืองราวการบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตวใ์นอรรถกถา
จริยาปิฎกจ านวน 35 เร่ือง ดงัน้ี 
 1. การใชค้วามเปรียบ แบ่งได ้3  ประเภท ไดแ้ก่ 1) การเปรียบเทียบโดยตรง คือ การเปรียบ 
เทียบโดยอาศยั “ค าเปรียบ” แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนส่ิงหน่ึง                      
การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงหน่ึง และการเปรียบเทียบแบบขนานความ 2) การเปรียบโดยนยั คือ                   
การเปรียบเทียบท่ีไม่ไดอ้าศยัค าเปรียบเทียบมาเช่ือม แต่อาจจะอาศยัค าแนะบางค ามาท าให้ผูอ่้านนึก
ถึงการเปรียบเทียบ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ การเปรียบเทียบแบบใชค้  าท่ีมีความหมายโดยนยั และ                     
การเปรียบเทียบแบบขนานความโดยไม่มีค  าเปรียบ และ 3) การเปรียบเทียบแบบผสมคือ                             
การเปรียบเทียบท่ีผสมผสานระหวา่งการเปรียบเทียบโดยตรงและการเปรียบเทียบโดยนยั  
 2. การใชโ้วหาร พบ 4 ประเภท ไดแ้ก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อธิบายโวหาร และ
เทศนาโวหาร อรรถกถาจารยใ์ช้บรรยายโวหารเป็นโวหารหลกัในการเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในเร่ือง 
และใช้พรรณนาโวหารเม่ือจะเล่าเร่ืองโดยละเอียด ใช้อธิบายโวหาร เม่ือตอ้งการอธิบายเน้ือเร่ือง
เพิ่มเติม ส่วนการใชเ้ทศนาโวหาร จะพบเม่ือตวัละครเทศนาสั่งสอนธรรมกนั 
 กลวิธีทางภาษาทั้ง 2 วิธีน้ีเป็นส่วนส าคญัในการเล่าเร่ือง เพราะช่วยอธิบายเร่ืองราวใน                                  
อรรถกถาจริยาปิฎกได้อย่างชัดเจน ท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ และมีความรู้สึกร่วมไปกบัตวัละคร             
อีกทั้งยงัท าให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจสารท่ีอรรถกถาจารยต์อ้งการจะส่ือมายงัผูอ่้านได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแสดงให้เห็นลกัษณะและขั้นตอนส าคญัของการบ าเพญ็บารมีทั้ง 7 ประเภท
ของพระโพธิสัตวท่ี์ปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก ดงัน้ี 
 การบ าเพ็ญทานบารมี ลกัษณะการให้ทานของพระโพธิสัตว์ไม่ไดว้ดัท่ีมูลค่าแต่ดูท่ีเจตนา
เป็นส าคญั พระโพธิสัตวจ์ะใหข้องท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองมีแก่ผูข้อทั้งหลาย บางคร้ังการให้ทานของพระ
โพธิสัตวอ์าจมีลกัษณะท่ีไม่สมควรในมุมมองความคิดของคนทัว่ไป เช่น พระเจา้ธนญชยัและพระ
เวสสันดรพระราชทานชา้งคู่บา้นคู่เมืองให้กบัเมืองอ่ืน หรือพระเวสสันดรพระราชทานกณัหาชาลี 
และพระนางมทัรี ผูเ้ป็นบุตรและภรรยาแก่ชูชก อย่างไรก็ตาม น่ีเป็นลกัษณะและวิถีชีวิตของพระ
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โพธิสัตว์ท่ีตอ้งปฏิบติัและสละได้ทุกอย่างเพื่อโพธิญาณอนัจะน ามาซ่ึงความสุขของสรรพสัตว์
ทั้งหลาย 
 การบ าเพญ็ศีลบารมี ลกัษณะการรักษาศีลท่ีพบในอรรถกถาจริยาปิฎกส่วนใหญ่จะกล่าวถึง
เร่ืองการไม่ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น (ปาณาติปาต) และการรักษาใจไม่ให้เกิดอารมณ์โกรธ และทุกเร่ือง
จะมีแนวคิดในการบ าเพญ็ศีลบารมีคลา้ยกนัวา่ “การรักษาศีลส าคญักวา่การรักษาชีวติ”   
 การบ าเพญ็เนกขัมมบารมี ลกัษณะการบ าเพญ็เนกขมัมบารมีก็คือการสละทุกอยา่งในทาง
โลกทั้งทรัพยส์มบติั บา้นเรือน หรือครอบครัวและเดินทางเขา้ป่าเพื่อออกบวชปฏิบติัธรรมเพราะ
มุ่งหวงัในพระสัพพญัญุตญาณ 
 การบ าเพ็ญอธิษฐานบารมี  ลักษณะการบ าเพ็ญอธิษฐานบารมีคือเม่ือมีความตัง่มัน่และ
ปรารถนาในเร่ืองใดแล้ว จะปฏิบติัอย่างเต็มก าลงัความสามารถ แมว้่าจะตอ้งสละทรัพย์สมบติั 
อวยัวะหรือชีวติ พระองคก์็สามารถสละได ้
 การบ าเพ็ญสัจจบารมี ลกัษณะการบ าเพ็ญสัจจบารมีท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎกคือ                   
การกล่าวแต่ความจริง 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะแรกการกระท าสัจกิริยา คือการกล่าวความจริงเพื่อ
ขอให้ผลของการกล่าวความจริงของพระโพธิสัตว์นั้ นย ังอานุภาพช่วยให้พระองค์ประสบ
ความส าเร็จในเร่ืองท่ีปรารถนา ลกัษณะท่ีสอง คือการรักษาค าพูด กล่าวคือเม่ือพระโพธิสัตวพ์ูดส่ิง
ใดไวก้็จะปฏิบติัตามค าพูดนั้น และลกัษณะท่ีสาม คือการกล่าวความจริง พูดส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็น
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
 การบ าเพญ็เมตตาบารมี ลกัษณะการบ าเพญ็เมตตาบารมีท่ีปรากฏในอรรถกถาจริยาปิฎก คือ 
ความรักใคร่ ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ไม่ว่ามิตรหรือว่าศตัรูผูท่ี้มุ่งหมายจะเอาชีวิตของพระองค ์     
ก็ตาม พระองคก์็ทรงมีความเมตตาใหเ้สมอ  
 การบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี  ลักษณะการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี คือพระโพธิสัตว์มีจิตใจ                     
เป็นกลาง วางเฉยต่อส่ิงต่างๆ วางเฉยในทุกขแ์ละสุขในทุกสถานท่ีและในกาลทุกเม่ือ 
 เม่ือพิจารณาการบ าเพ็ญบารมีแต่ละประเภทของพระโพธิสัตวโ์ดยใช้เกณฑ์ความยากง่าย 
หรือส่ิงท่ีสละในการบ าเพ็ญบารมีแลว้จะสามารถแบ่งการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวใ์นแต่ละ
พระชาติไดเ้ป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นบารมี (ขั้นปกติ) เป็นขั้นท่ีง่ายท่ีสุด คือ การสละทรัพย ์บุตรและ
ภรรยา หรือส่ิงของอนัเป็นท่ีรักเพื่อให้ไดบ้  าเพ็ญบารมี  ขั้นอุปบารมี (ขั้นกว่า) เป็นขั้นท่ีท าไดย้าก
มากกว่าขั้นบารมี คือการสละร่างกายเพื่อให้ไดบ้  าเพ็ญบารมี และปรมตัถบารมี (ขั้นสูง) เป็นขั้นท่ี
ยากท่ีสุดในการบ าเพญ็บารมี คือการสละชีวติเพื่อใหไ้ดบ้  าเพญ็บารมี จะเห็นวา่พระโพธิสัตวบ์  าเพญ็
บารมียากบ้าง ง่ายบ้างเช่นน้ีทุกพระชาติจนกว่าบารมีจะครบถ้วนบริบูรณ์และได้ตรัสรู้เป็น                   
พระสัมมาสัมพุทธเจา้  
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 อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการบ าเพญ็บารมี
ของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังท่ีถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตว ์ถึงแมว้่าอรรถกถาจริยาปิฎกจะมีเน้ือเร่ือง
คลา้ยคลึงกบัอรรถกถาชาดกแต่เม่ือศึกษาโดยละเอียดแลว้พบวา่ อรรถกถาจริยาปิฎกไดน้ าเน้ือเร่ือง
จากอรรถกถาชาดกมาเล่าใหม่โดยใชก้ลวิธีการประพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะและเป็นระบบแบบแผน
ทั้ งกลวิธีการเรียบเรียงเร่ือง กลวิธีการเล่าเร่ือง และกลวิธีทางภาษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของการเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกท่ีตอ้งการแสดงให้เห็นพระจริยาวตัรท่ีดีงาม
ของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังถือก าเนิดเป็นพระโพธิสัตวว์่าพระองค์บ าเพ็ญบารมีด้วยความอุตสาหะ
มาแลว้หลายพระชาติ ทรงสละไดท้ั้งทรัพยสิ์น ของท่ีรัก อวยัวะและชีวิต เพราะมีปณิธานแน่วแน่ท่ี
จะบรรลุพระสัพพญัญุตญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อจะไดน้ าพาสรรพสัตวท์ั้งหลาย
ขา้มผ่านสังสารวฏั การเล่าเร่ืองในอรรถกถาจริยาปิฎกจึงเป็นการเลือกเร่ืองในอรรถกถาชาดก            
บางเร่ืองมาเล่าใหม่โดยมีการดดัแปลงเร่ืองดว้ยการเพิ่ม การเปล่ียน และการตดัเน้ือเร่ืองบางประการ 
เพื่อเชิดชูและยกยอ่งพระพุทธเจา้ให้สูงเด่นข้ึนในฐานะท่ีเป็นผูมี้ความกรุณาต่อสรรพสัตวท์ั้งหลาย 
ดว้ยเน้ือเร่ืองและกลวธีิการประพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะจึงท าให้อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นวรรณกรรม
เร่ืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัยิง่ในพระพุทธศาสนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ศึ กษา มีข้อ เสนอแนะในการศึกษาอรรถกถาจริยา ปิฎก  และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาดงัน้ี 

1. การศึกษาระเบียบการเล่าเร่ืองช่วยท าให้เห็นระเบียบการเล่าเร่ืองอยา่งเป็นระบบ อาจน า
แนวคิดน้ีไปศึกษาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป 

2. อรรถกถาจริยาปิฎกเป็นคมัภีร์ท่ีว่าดว้ยการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวใ์นพระชาติ
ต่างๆ ท่ีแต่งข้ึนในสมยัหลงั ดงันั้นอาจศึกษาเปรียบเทียบการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวใ์น  
อรรถกถาจริยาปิฎกกบัคมัภีร์อ่ืนๆ ในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาแนวคิดการบ าเพญ็บารมี   

 



 

327 
 

รายการอ้างอิง 
 

กรมศาสนา.  ประวตัิพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์
การศาสนา, 2525.     

_______.  ประวตัิพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ภาค 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์
การศาสนา, 2526.   

แกว้ ชิดตะขบ, ผูร้วบรวม. เร่ืองเล่าชาวพุทธ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ านกังานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ, 2549. 

โกลเดน้ชไตน์, ฌอ็ง-ปิแยร์. การอ่านนวนิยาย.  แปลโดย วลัยา ววิฒัน์ศร.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541. 
โกวทิ ปัทมะสุนทร, ผูร้วบรวม. คู่มือการศึกษารูปสังคหวภิาค พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที ่6  

กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2518. 
ไกรวฒิุ มะโนรัตน์.  วรรณคดีบาล ี1. กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศก์ารพิมพ,์ 2549.   
คณาจารยม์หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ประวตัิพระพุทธศาสนา.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  

กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2542. 
_______.  พระไตรปิฎกศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยรายวนัการพิมพ,์ 2552.   
_______.  วรรณคดีบาล.ี  กรุงเทพฯ: ไทยรายวนัการพิมพ,์ 2542. 
จารุณี และคณะ. คุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระโพธิสัตว์.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550. 
จ านง คนัธิก.  พระไตรปิฎกศึกษา 3.  กรุงเทพฯ: ธนาเพรส, 2551.   
จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และวรีวฒัน์  อินทรพร. ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร. นครปฐม: โรงพิมพ ์

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2556. 
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ.  “พระราชวจิารณ์วา่ดว้ยนิทานชาดก.”  ใน นิบาต 

ชาดก.เล่ม 10. 6-14.  กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวติัศาสตร์, 
2539. 

เจตนา นาควชัระ.  ทฤษฎเีบือ้งต้นแห่งวรรณคดี.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ศยาม, 2542.   
เจือ สตะเวทิน.  วรรณคดีพระพุทธศาสนา.  พระนคร: อกัษรสัมพนัธ์, 2506.   
เฉลิม มากนวล.  การวเิคราะห์และเปรียบเทยีบนิทานชาดกกบันิทานอสีป.  กรุงเทพฯ:  

หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมการฝึกครู, 2518.   
ทรัพย ์ประกอบสุข.  วรรณคดีชาดก.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2527.   
ธมัมนนัทาภิกษุณี.  บนเส้นทางโพธิสัตต์.  กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2554.   
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นิตยา แกว้คลัณา.  บทพรรณนาในกวนิีพนธ์ไทย : ลลีา ความคิด การสืบสรรค์ พมิพ์คร้ังที ่2  
กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2557. 

บรรจบ บรรณรุจิ.  พระโพธิสัตว์ในนิกายเถรวาท.  กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2529.   
_______.  พระโพธิสัตว์สิทธิสัตว์กบัพระพุทธเจ้าในอดีต.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หา 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2532.   
บุณย ์นิลเกษ.  พุทธศาสนามหายาน.  กรุงเทพฯ: แพร่วทิยา, 2526. 
_______.  อุดมการณ์ชีวติแบบโพธิสัตว์ เล่มที ่1 ตอน อุดมการณ์และก าเนิดโพธิสัตว์.   

กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2534.   
ปรีชา ชา้งขวญัยนื. พืน้ฐานของการใช้ภาษา. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2517. 
ประทีป เหมือนนิล. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: เจริญวทิยก์ารพิมพ,์ 2523. 
ประพจน์ อศัววรุิฬหการ. โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพือ่มหาชน .  กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ 

ผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 
ปัญญา ใชบ้างยาง, ผูร้วบรวม. พระโพธิสัตว์เป็นมาอย่างไร?.  กรุงเทพ : รติธรรม, 2548. 
ป่ิน มุทุกนัต,์ ประมวลศัพท์ศาสนาส าหรับนักศึกษาและประชาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุ่์งเรือง 

ธรรม, 2505. 
พงษจ์นัทร์ คลา้ยสุบรรณ์.  วรรณคดีศาสนาและขนบประเพณี.  กรุงเทพฯ: เจริญรัตน์การพิมพ,์  

2528.   
พร รัตนสุวรรณ.  สัพพัญญู.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,  

2533.    
พระเทพมุนี.  ศาสตร์ว่าด้วยการเป็นพระพุทธเจ้า.  กรุงเทพฯ: สารมวลชน, 2534. 
พระนิรามโย ภิกฺขุ, ผูร้วบรวม.  พระอนาคตวงศ์.  กรุงเทพฯ: การพิมพพ์ระนคร, 2531.   
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต).  รู้จักพระไตรปิฎกเพื่อเป็นชาวพุทธทีแ่ท้. พิมพค์ร้ังท่ี 2.   

กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์ูลนิธิพุทธธรรม, 2543. 
_______.   พระไตรปิฎกส่ิงทีช่าวพุทธต้องรู้.  กรุงเทพฯ: เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมส โปรดกัส์, 2545.  
_______.  พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ : มัชเฌนธรรมเทศนา/ มัชฌิมาปฏิปทา หรือ   

กฎธรรมชาติและคุณค่าส าหรับชีวติ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,  
2552.    

_______.   พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: จนัทร์เพญ็, 2552.  
_______.   พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพค์ร้ังท่ี 14.  กรุงเทพฯ: ธนชชัการพิมพ,์  

2553.  
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พระพุทธโฆษาจารย.์ สมนฺตปาสาทกิาย นาม วนิยฎฺฐกถาย ปฐโม ภาโค. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช 
วทิยาลยั, 2545.   

พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.  ประวตัิศาสตร์พระพุทธศาสนาในอนิเดีย. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  
กรุงเทพฯ:  เมด็ทรายพร้ินต้ิง, 2550.   

พระศรีวสุิทธิโสภณ.  ก าเนิดพระพุทธเจ้า พระมุณนีาถทีปนี.  ชลบุรี: ชลบุรีการพิมพ,์ 2526.   
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พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) [ผูร้วบรวม]. ประวตัิศาสตร์พระพุทธศาสนา.   
กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพิมพร, 2529. 

พฒัน์ เพง็ผลา.  รายงานการวิจัยการวเิคราะห์การบ าเพญ็บารมีของพระโพธิสัตว์ในนิบาต 
ชาดก.  กรุงเทพฯ: รามค าแหง, 2530.   

พิทูร มลิวลัย.์  ความรู้เร่ืองพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ: ศูนยพ์ฒันาหนงัสือ กรมวชิาการ, 2535.   
พิพฒัน์ คงประเสริฐ.  วรรณคดีบาล.ี  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณ             
  ราชวทิยาลยั, 2552.   
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.  พระไตรปิฎก: ประวตัิและความส าคัญ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2533.    
_______.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พระสุตตันตปิฎก ทฆีนิกาย  

มหาวรรค เล่ม 10.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2539.  
_______.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  

อุปริปัณณาสก์ เล่ม 14. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2539.  
_______.  มหาว โส ปฐโม ภาโค. กรุงเทพฯ: วญิญาณ, 2540.   
_______.  วนิยสงฺคหฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพว์ชิรญาณ, 2540.   
มาลาลาเสเกร่า จี พี. ศรีลงักา: ว่าด้วยประวตัิศาสตร์ การณ์พระศาสนาและวรรณคดี.  แปลโดย  
  ลงักากุมาร.  กรุงเทพฯ: สาละ,2554.   
มูลนิธิมหามกุฏราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์.  พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย  

ชาดกเล่มที ่3 ภาคที่1-7. 7 เล่ม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกุฎราชวทิยาลยั, 2525.   
_______. พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  พุทธวงศ์เล่มที ่9  ภาคที ่2.  
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_______. พระสูตรและอรรถกถาแปล  พระสุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  อปทานเล่มที ่ 8 ภาคที ่1.  
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_______.  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก                 
ภาค 2 เล่ม 3.  พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามกุฎราชวทิยาลยั, 2552.   
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กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2552.   

รัตนปัญญาเถระ.  ชินกาลมาลปีกรณ์.  แปลโดย แสง มนวทิูร เปรียญ.  พระนคร: 
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