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46105901 : สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
คําสําคัญ :  ชาดก/ อวทาน/ สุธน/ มโนหรา 
  สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ : การศึกษาเรื่องอวทาน - กัลปลตาของเกษเมนทระ : ความสัมพันธของเรื่องสุธน-กินรีกับ
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 วิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเรื่องอวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะและ
ความแตกตางกับชาดกและอวทานทั่วไป นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหความสัมพันธของเรื่องสุธน-กินรีทั้งของเกษเมนทระและ
สํานวนสันสกฤตอื่นกับสํานวนไทยวามีอนุภาคและการปรับเปลี่ยนเปนกาวยะเหมือนหรือตางกันอยางไร 
 ขอมูลที่นํามาศึกษาประกอบดวยเร่ืองอวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระ เรื่องสุธน-กินรีภาษาสันสกฤต 3 
สํานวน ไดแก กินรีชาดก สุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน และเรื่องสุธน-กินรีภาษาไทย 3 สํานวน ไดแก สุธนชาดก 
บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา และพระสุธนคําฉันท โดยใชการวิเคราะหเรื่องเลา และทฤษฎีโครงสรางนิทานของ
พรอพพเปนเครื่องมือในการศึกษาลักษณะของชาดกและอวทาน อวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระ และเรื่องสุธน-กินรี 
 ผลการศึกษาพบวาอวทาน-กัลปลตาของเกษเมนทระ มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกับชาดกและอวทานทั่วไป 3 
ประการ ไดแก กลวิธีการเลาเรื่อง โครงเร่ือง และแกนเรื่อง ดานกลวิธีการเลาเรื่อง พบวาเกษเมนทระใชกลวิธีการเลาเรื่อง 5 
กลวิธี กลวิธีการเลาเรื่องที่แตกตางกับชาดกทั่วไปมี 4 กลวิธี ไดแก การตัดการเลาเหตุการณ การใหภิกษุเปนผูเลาในฐานะที่เปน
พยาน การใหผูเรียนคือภิกษุหรือผูใครรูเปนศูนยกลาง การทําใหพระพุทธองคเปนบุคคลที่เขาถึงไดงายในสวนปจจุบันวัตถุ 
สวนการเลาเรื่องที่แตกตางกับอวทานทั่วไป คือ การใหภิกษุเปนผูสรุปทายเรื่องในสวนสโมธาน 
 ในดานลักษณะของโครงเรื่องสวนที่เปนชาดกพบวามีการใชโครงเรื่อง 5 แบบที่สัมพันธกับบารมี 5 ประการ 
ไดแก ทาน ศีล กษานติ วีรยะ และธยานะ โครงเรื่องที่พบมากที่สุดคือเกี่ยวกับทาน ซึ่งนาจะเปนเพราะเกษเมนทระเห็นวาเปน
แนวทางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวกัศมีระ สวนโครงเรื่องของสวนที่เปนอวทานนั้น พบวาเกษเมนทระยังคงลักษณะ            
โครงเรื่องของอวทานไว แตสิ่งที่แตกตางคือเกษเมนทระเนนยํ้าเกี่ยวกับการศรัทธาพระพุทธองคมากขึ้นสอดคลองกับความเชื่อ
ของเขาที่วาพระพุทธองคมีพระจริยานายกยองและทรงเปนอวตารของพระวิษณุ ในดานแกนเรื่องพบวา ทั้งชาดกและอวทาน
ทั่วไปมุงเนนเรื่องกรรมเปนหลัก แตเกษเมนทระเนนเสนอเรื่องกรรมในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น คือกรรมที่อิงกับหลักปฏิจจสมุปบาท  
 การศึกษาความสัมพันธของเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤตกับสุธนกินรีสํานวนไทยนั้น พบวาอนุภาคสวน
ใหญของสุธนชาดกตรงกับฉบับไภษัชยวัสตุ  และสุธนกุมาราวทาน  มีอนุภาคบางอนุภาคตรงกับกินรีชาดก  และ                                   
สุธนกินนรยวทาน สวนในเรื่องการปรับเปลี่ยนเปนกาวยะ พบวาลักษณะที่สุธนกินนรยวทานของเกษเมนทระปรับเปลี่ยนจาก
นิทานศาสนา 3 สํานวน คือ กินรีชาดก ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน มีลักษณะคลายกับเรื่องพระสุธนคําฉันทที่
ปรับเปลี่ยนจากนิทานศาสนาเรื่องสุธนชาดก  
 ผลสรุปของวิทยานิพนธนี้ช้ีใหเห็นวา วรรณคดีไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องสุธน-กินรี มิไดมีที่มาจากแหลงเดียว
ตามที่ไดมีการศึกษากันมากอนหนานี้ นอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นอีกวา การศึกษาตนฉบับภาษาสันสกฤตนั้นมีความจําเปนและมี
ความสําคัญอยางย่ิง ไมเพียงแตจะชวยใหแยกแยะลักษณะเฉพาะของชาดกและอวทานไดชัดเจนขึ้นเทานั้น ที่สําคัญกวานั้นก็คือ 
ยังชวยใหเกิดความเขาใจวรรณคดีไทยในแงมุมที่ลึกซึ้งย่ิงขึ้นอีกดวย  
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46105901 : MAJOR : SANSKRIT 
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 SUMALEE  LIMPRASERT : A STUDY OF THE KSEMENDRA'S AVADANA– 
KALPALATA : ITS RELATION OF SUDHANA-KINNARI TO THAI LITERATURE.. THESIS 
ADVISORS : CHAINARONG KLINNOI, Ph.D., ASST. PROF. CHIRAPAT PRAPANDVIDYA, Ph.D. 
AND ASST. PROF. MANEEPIN PHROMSUTHIRAK, Ph.D. .  610  pp. 
 
 
 This dissertation aims to study the outstanding Ksemendra’s Avadana-Kalpalata in 
its distinguished characteristics in comparison with other jataka and avadana, and to analyze 
Sudhanakinnaryavadana and other Sanskrit Sudhana-Kinnari versions comparing with Thai  
versions to find out their relation and kavya transformation methods.  

  The data consists of Ksemendra’s Avadana-Kalpalata and three Sanskrit versions 
of Sudhana-Kinnari namely Kinnari ja taka, Sudhana-Kinnari in Bhaisajyavastu, 
Sudhanakumaravadana and three  Thai versions of Sudhana-Kinnari namely Sudhanajataka, 
Botlakornkrangkrungkaoreungnang-Manohara, Phra-Sudhanakamchan. Narrative analysis 
and Propp’s Structure of Folktale theory are used  as the method to analyze the characteristics 
of jataka and avadana, Ksemendra’s Avadana-Kalpalata, and all versions of Sudhana-Kinnari.  

 The analysis reveals that three main characteristics of Ksemendra’s 
Avadana-Kalpalata are distinguished from other jataka and avadana. These are narrative 
strategies, plot and themes. Five narrative strategies are used in Ksemendra’s work. These are  the event  
omission;  witness-narrator;  the learner center; human Buddha;  and the Bhiksu’s conclusion. 
The first four strategies distinguish from other jataka at the present part (Paccuppanavatthu) 
and the last one distinguishes from other avadana at the connexion part (Samodhana). 
 
 Regarding to the characteristics of plot, the analysis shows that five types of the plot  
of jataka are selected namely those relating to five Perfections (Paramita). These are giving 
(Dana), morality (Wila), forbearance (Ksanti), effort (Virya), and meditation (Dhyana). The type 
mostly selected is giving which probably due to Ksemendra’s view that it is a proper  practices 
for Kawmira people.  On the other hand, Ksemendra retains the plot similar to other  avadana but 
he explicitly intensifies the  faith for the Lord Buddha, one of  Visnu’s incarnation, and his 
respectful deeds. The analysis also shows that different to other jataka and avadana the                          
karma in Ksemendra’s Avadana-Kalpalata is highly presented as the extremely profound,  
so-called the Dependent Origination (Paticcasamuppada). 
 
 The study on the relation of various versions of Sanskrit and Thai Sudhana-Kinnari 
shows that their motifs and the transformation to kavya are coincided. Most of the motifs of 
Thai Sudhanajataka are related to Bhaisajyavastu and Sudhanakumaravadana but some 
are related to those of Kinnarijataka and Ksemendra’s Sudhanakinnaryavadana.The 
kavya Sudhanakinnaryavadana of Ksemendra is transformed from the Sanskrit versions 
religious folktale of the same story. Likewise, Phra-Sudhanakamchan from Sudhanajataka  
follows the same pattern.                     
 
 Finally, it is arguable that Thai literature, Sudhana-Kinnari in this case, is not 
influenced by only one resource as shown in previous studies by other scholars. Studying the 
original version in Sanskrit manuscripts can afford Thai scholars not only to elucidate the 
characteristics of jataka and avadana in general but also to have more understandings of Thai  
literature in particular. 
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 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร. ชัยณรงค กล่ินนอย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
จิรพัฒน ประพันธวิทยา และผูชวยศาสตราจารย ดร. มณีปน พรหมสุทธิรักษ อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธซ่ึงไดกรุณาใหคําปรึกษาและคําชี้แนะอันมีคายิ่งตอการเรียบเรียงวิทยานิพนธ  
 วิทยานิพนธนี้จะไมสํา เร็จสมบูรณหากขาดคําแนะนําอันมีคุณประโยชนของ                            
รองศาสตราจารย ดร. สําเนียง เล่ือมใส และศาสตราจารย ดร. กุสุมา รักษมณี ผูวิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่
กรุณาชวยรับภาระงานแทนตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยลาศึกษาตอ 
 การเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับนี้ ไมไดทําใหผูวิจัยมีความรูในเรื่องที่คนควาเพิ่มขึ้น
เทานั้น แตไดเรียนรูดวยวาความเพียรเปนของยาก และตองใชความพยายามมาก แตในระหวาง
ความพยายามนั้น ก็ไดรับรูถึงแรงสนับสนุน กําลังใจที่อยูรอบขางทั้งทางตรงและทางออม ผูวิจัยจึง
ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ทุกกําลังใจที่สงมาชวยใหความยากของความเพียรลดลง 
 ในบรรดาแรงสนับสนุนทั้งหลายนั้น มี “เพื่อน” ซ่ึงเปน “ผูแนะประโยชน” ใหความ
คิดเห็นเมื่อมีขอสงสัย และ “ผูมีน้ําใจ” ใหความชวยเหลือเมื่อขอรอง ที่ทําใหผูวิจัยไดตระหนักวาไม
วาจะอยูในภาวะใด  “เพื่อน”  ก็จะอยูดวยเสมอ ขอขอบคุณ “เพื่อน” อาจารยอารียา หุตินทะ และ
อาจารย ดร. จันทิมา เอียมานนท ที่ชวยใหผานชวงแหงความพยายามไดงายขึ้น 
 ผูที่เปนกําลังใจอันยิ่งใหญที่เปนแรงหนุนนําทําใหไดรับส่ิงดีๆ ในชีวิต โดยเฉพาะเปนผู
ที่สอนเสมอวา “ความรูคือทรัพย” และสนับสนุนใหขวนขวายหา “ทรัพย” นั้นมา ผูวิจัยจึงขอนอม
นํา “ทรัพย” นี้ เปนของบูชา “พอและแม” ผูเปนจุดหมายสําคัญของความพยายามครั้งนี้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

เกษเมนทระ (Ksemendra) เปนกวีชาวกัศมีระที่มีชีวิตอยูชวงประมาณ พ.ศ.1533-1613 
บรรพบุรุษของเขาที่นับยอนไปไดคือ นเรนทระ (Narendra) เปนเสนาบดีในรัชสมัยของพระเจา
ชยาปฑะ∗ เมื่อเกษเมนทระกลาวถึงครอบครัว โดยเฉพาะบิดา ก็มักกลาวถึงความมั่งคั่งทางฐานะ
และความเปนคนใจบุญของบิดาเสมอ (Vaidya 1959 : ix)  ดวยการกําเนิดในตระกูลที่มีช่ือเสียง
และมั่งคั่งดังกลาว   จึงทําใหเกษเมนทระไดรับการศึกษาอยางดี   ไดเรียนกับครูหลายคนที่มีช่ือเสียง  
หนึ่งในบรรดาครูของเขาคือ อภินวคุปตะ (Abhinavagupta)∗∗  

การที่เกษเมนทระไดรับการศึกษาจากครูที่มีความรูดีหลายๆ คนนี้เอง จึงทําใหเขามีความ
รอบรูในหลายสาขา ทั้งดานสุนทรียศาสตร การละคร การจัดทําพจนานุกรม และประวัติศาสตร ดัง
ผลงานที่มีหลากหลายประเภทรวมประมาณ 42 เร่ือง  (Chattopadhyay 1994 : 21, 24) ทั้งดาน
การสอนจริยธรรม  เชน  จารุจรรยา ศตกะ (Carucarya Wataka)  ทรรปทลนะ (Darpadalana)                  

เทโศปเทศะ  (Dewopadewa)  นรรมมาลา  (Narmamala)   ดานศิลปะการประพันธ    เชน                  
เอาจิตยวิจารจรรจา (Aucityavicaracarca) สุวฤตตติลกะ (Suvrttatilaka) ดานสดุดีบุคคล  เชน   
รามายณมัญชรี   (Ramayanamabjari) ภารตมัญชรี  (Bharatamabjari)  พฤหัตกถามัญชรี 
(Brhatkathamabjari) ทศาวตารจริต (Dawavataracarita)    รวมทั้งยังมีผลงานประเภทเบ็ดเตล็ด
อีกหลายเรื่อง เชน  โลกประกาศโกษะ (Lokaprakawakosa) และวยาสาษฏกะ (Vyasastaka)   
เปนตน (Vaidya 1959 : ix) 

การที่เกษเมนทระมีผลงานการประพันธจํานวนมาก และหลากหลายประเภทนี้ นอกจาก
เปนเพราะมีความรอบรูแลว อาจเปนไดวาตองการดําเนินรอยตามฤษีวยาสะ ที่เชื่อกันวาเปนผู

                                                                 
 ∗ ครองราชยในเมืองกัศมีระชวงพ.ศ.1322-1356 (Dasgupta, 1962 : 197) 
 ∗∗ อภินวคุปตะเปนนักวรรณคดีในปลายคริสตศตวรรษที่ 10 (พุทธศตวรรษที่ 16) แตงตําราชื่อ                 

อภินวภารตี เปนอรรถาธิบายของนาฏยศาสตร ของภรตมุนี และโลจนา เปนอรรถาธิบายของธวันยาโลกะ ของ
อานันทวรรธนะ (กุสุมา รักษมณี 2549 : 59) 
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รวบรวมพระเวท ผูเรียบเรียงมหาภารตะ ปุราณะ และวรรณคดีเร่ืองสําคัญของฮินดูหลายเรื่อง∗ 
(Dowson 1992 : 370) ทั้งนี้เพราะเกษเมนทระมักเรียกชื่อตนเองวา วยาสทาส (Vyasadasa-ทาส
ของวยาสะ) ในผลงานการประพันธของเขา (Dhar 2006) ถึงแมเกษเมนทระจะมีผลงานที่
หลากหลายจนไดรับการยกยองวาเปน “ปราชญแหงกัศมีระ (Kashmir Polymath)” (Keith 1966 

: 546)  แตผลงานที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางคือ กวีนิพนธที่เกษเมนทระใชช่ือเร่ืองลงทาย
ดวยมัญชรีทั้ง  3  เร่ือง ไดแก รามายณมัญชรีที่เรียบเรียงตามเนื้อเร่ืองของรามายณะ ภารตมัญชรีที่
เรียบเรียงตามเนื้อเร่ืองของมหาภารตะ และพฤหัตกถามัญชรีที่เรียบเรียงตามเนื้อเร่ืองของพฤหัตกถา
(Brhatkatha) ของคุณาฒยะ (Gunadhya)∗∗ ผลงานทั้ง 3 เร่ืองดังกลาวไดรับการยกยองวาเปน            
กวีนิพนธที่มีลักษณะเฉพาะตัวไมเหมือนผูใด และเปนตัวอยางที่ดีในการเรียบเรียงงานประเภท               
ยอความวรรณคดี เ ร่ื องยาว  เพราะสามารถรักษาโครง เรื่ อ ง เดิ มไว ไดอย า งครบถวน 
(Krishnamachariar 1989 : 419) 

 ความสามารถดานการยอความวรรณคดีเร่ืองยาวที่มีเร่ืองราวซับซอนใหอานเขาใจงาย
ขึ้นนี้  จึงทําใหเพื่อนของเขาคือสัชชนะ (Sajjana) และนักกะ (Nakka) ซ่ึงนับถือพุทธศาสนาได
ขอรองใหเขาเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธองคแบบเดียวกับเรื่องอวทาน ใหอยูในลักษณะที่
ส้ันกระชับ แตยังจรรโลงจิตใจเหมือนเดิม ทั้งนี้เพราะอวทานที่มีอยูเดิมนั้นเรียบเรียงอยูในรูป
ของจัมปู (campu) ซ่ึงเปนการประพันธที่มีทั้งรอยแกวและรอยกรองผสมผสานกันจึงมักจะมีการ
พรรณนายืดยาว ทําใหผูอานเขาใจไดยาก (Warder 1992 : 6 : 433-434)  

 แตเดิมเกษเมนทระนับถือไศวนิกายตามครอบครัว แตไดเปลี่ยนมานับถือไวษณพนิกาย
ในภายหลัง ทวาสนใจศึกษาพุทธศาสนาดวยความเชื่อที่วาพระพุทธองคทรงเปนอวตารหนึ่งของ  
 
 
 
                                                                 

 ∗ ความเชื่อเรื่องฤษีวยาสะเปนผูประพันธวรรณคดีสําคัญๆ ของอินเดียดังกลาว นักวิชาการสวนใหญ
เห็นวาเปนไปไดยากที่วรรณคดีสําคัญขนาดยาวเหลานั้นจะมีผูเรียบเรียง ผูรวบรวมเพียงคนเดียว แมดอวสันเองก็
ไมเห็นดวยกับความเชื่อดังกลาว 

  ∗∗ คุณาฒยะ เปนกวีที่ไดรับการยกยองวามีความสามารถเทียบเทากับวาลมีกิ และวยาสะ มีชีวิตอยูใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 7 (ประมาณค.ศ.78) (Krishnamachariar 1989 : 413,417) คุณาฒยะไดแตงเรื่องพฤหัตกถา
เปนภาษาไปศาจี แตตนฉบับไดสูญหายไป แตเรื่องพฤหัตกถาตกทอดมาถึงยุคหลังไดเพราะไดมีผูนํามา           
เรียบเรียงใหมเปนภาษาสันสกฤต 3 สํานวนคือ 1) กถาสริตสาคร ของโสมเทวะ 2) โศลกสังเคราะห ของ                 
พุธสวามี 3) พฤหัตกถามัญชรี ของเกษเมนทระ (จําลอง สารพัดนึก 2530 : 94) 
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พระวิษณุ∗ (Warder 1992 : 6 : 365) ดวยความศรัทธาประกอบกับคําขอรองของเพื่อนที่เห็น
ความสามารถในการยอความดังกลาว เกษเมนทระจึงเริ่มตนเรียบเรียงเรื่องอวทานเปนรอยกรอง ใน
ช้ันแรกเรียบเรียงไดเพียง 3 เร่ืองเทานั้น ก็ตองหยุดพักไปเนื่องจากเปนงานที่ยาก และตองใชเวลา
มาก แตไดเกิดนิมิตฝนวาพระพุทธองคทรงมาปรากฏพระวรกาย และตรัสขอรองใหเรียบเรียงงาน
ตอ  ดวยความปติศรัทธาจึงทําใหเกษเมนทระมุงมั่นทํางานตอไป โดยมีครูผูรอบรูคัมภีรพุทธศาสนา
คือวีรยภัทระ (Viryabhadra) คอยชวยเหลือดานการใหขอมูล จนกระทั่งเกษเมนทระไดเรียบเรียง
อวทานแลวเสร็จ 107 เร่ือง เมื่อประมาณพ.ศ.1595  และใหช่ือหนังสือรวมอวทานนั้นวา                         
โพธิสัตตวาวทาน-กัลปลตา (Bodhisattvavadana-Kalpalata) หรือมักนิยมเรียกในอีกชื่อหนึ่ง

                                                                 
 ∗พุทธาวตารเปนอวตารที่ 9 ในนารายณอวตาร 10 ปาง ทั้งนี้เปนเพราะเมื่อพระพุทธองคทรงเปน

ศาสดาที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ฝายพราหมณจึงไดทําใหผูนับถือพระพุทธองคไดเขาใจวาพระพุทธองค
ทรงเปนอวตารหนึ่งของพระวิษณุ (Dawson 1992 : 38) เพื่อเชิดชูเทพเจาของตนใหมากขึ้น ในนารายณอวตาร
ฉบับสํานวนไทยไมกลาวถึงพุทธาวตารโดยมักจะเลี่ยงเปนสมณาวตาร ดังในฉบับหอพระสมุดแหงชาติ  ฉบับ             
โรงพิมพหลวง ฉบับโรงพิมพวัชรินทร และฉบับคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ ก็ไมกลาวถึงพุทธาวตาร แตจะกลาวถึง                
สมณาวตาร เรื่องที่พระนารายณอวตารเปนสมณะมีศีรษะโลนมาปราบตรีบุรําอสูรซึ่งไดพรจากพระศิวะวาใครก็
ทําอันตรายตรีบุรําอสูรไมได แมแตพระนารายณ เมื่อตรีบุรําอสูรเห็นพระนารายณซึ่งอยูในรูปของสมณะศีรษะ
โลน ก็ตองการทําตามบาง พระนารายณอวตารจึงลวงใหตรีบุรําอสูรเอาศิวลึงคออกจากศีรษะกอนโกนผม เมื่อ            
ตรีบุรําอสูรสงศิวลึงคใหพระนารายณ พระนารายณจึงคืนรางเดิม ตรีบุรําอสูรตามมาทวงศิวลึงคคืนและตอสูกับ
พระนารายณ พระศิวะเห็นดังนั้นก็กริ้วมาก จึงทรงบันดาลใหเกิดเพลิงกรดเผาไหมตรีบุรําอสูร(นิยะดา เหลาสุนทร 
2540 : 32, 166-168) สวนลิลิตนารายณ 10 ปาง ฉบับพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น 
ทรงกลาวถึงพุทธาวตารไวในปางที่ 9 ตามฉบับของสันสกฤตวาพระนารายณอวตารมาเปนพระสมณโคดม แต
กลาวถึงอยางยนยอเพื่อรักษาเคาเรื่องเดิมของฉบับสันสกฤตเทานั้น  เนื้อหาจึงเปนทํานองสรรเสริญพระพุทธองค 
และไมไดกลาวถึงพระนารายณเลย ดังโคลง 2 บทแรกที่วา  

ไพษณพปางที่เกา   ลําดับ 
สมณะโคดม              พุทธเจา 
นี่เพราะจะไมรับ        รองพระ เสียเลย 
เกรงวาจะเสียเคา        มากไป 

        เราไซรยอมรูอยู    ไปไฉน 
วาพระสุคตจอม         โลกนั้น 
เปนเลิดณสากล          ยิ่งกวา 
สุรเทพในชั้น              สรวงสวรรค    
                                  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 2503 : 390) 
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วาอวทาน-กัลปลตา (Avadana-Kalpalata)∗ ตอมาภายหลังโสเมนทระ (Somendra) บุตรชายของ
เกษเมนทระไดเรียบเรียงอวทานเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งเรื่อง เพื่อใหไดจํานวนตัวเลขที่เปนมงคล 108 
เร่ือง คือเร่ืองชีมูตวาหนาวทาน (Jimutavahanavadana) (Winternitz 1993 : 2 : 283)  

 อวทาน-กัลปลตาเปนวรรณคดีที่รวบรวมอวทานไวมากที่สุด เพราะวรรณคดีที่รวบรวม
อวทานไวกอนหนานี้  เชน  อวทาน ศตกะ (Avadana Wataka)  เรียบเรียงขึ้นเมื่อประมาณ                     
พุทธศตวรรษที่ 7 (ราวค.ศ.100) (Vaidya 1957 : x)  มีอวทานรวม 100 เร่ือง หรือทิวยาวทาน 
(Divyavadana) ซ่ึงเรียบเรียงประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-9 (ราวคริสตศตวรรษที่ 1-3) (Winternitz 

1993 : 2 : 274) มีอวทานรวม 38 เร่ือง เปนตน จํานวนเรื่องของอวทานที่มีมากกวาวรรณคดีรวม
อวทานเลมอื่นๆ นี้ เนื่องมาจากเกษเมนทระไดรวบรวมอวทานมาจากหลายแหลง นอกจากจะมาจาก
วรรณคดีรวมอวทานที่แตงกอนหนาทั้งสองเลมดังที่กลาวมาแลว  ยังมาจากชาดกบาลี เร่ืองใน
มหาวัสตุ ซ่ึงเปนคัมภีรพระวินัยของนิกายโลโกตตรวาท ในสํานักมหาสังฆิกะ เปนตน แตทั้งนี้ก็มี
อวทานบางเรื่องที่ไมพบวามีเคาเรื่องมาจากที่ใด (Warder 1992 : 6 : 434) และสิ่งที่นาสนใจคือ
เกษเมนทระไดเรียบเรียงอวทานเปนเรื่องของหลักธรรม  ที่ไมไดมีเร่ืองราวของบุคคลที่แสดง
พฤติกรรมตางๆ ในเรื่องอยางชาดก หรืออวทานไวดวย  ไดแก  เร่ืองที่ 75 ประตีตยสมุตปาทาวทาน
(Pratityasamutpadavadana) เปนหลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่อธิบายถึงการที่ทุกขเกิดขึ้น
เพราะอาศัยปจจัยของกันและกัน ลักษณะการดําเนินเรื่องดวยหลักธรรมโดยเฉพาะเชนนี้ ไมพบใน
วรรณคดีรวมอวทานเลมอื่น  การที่อวทาน-กัลปลตาไดรวบรวมเรื่องจากหลายแหลงนี้ จึงทําให
อวทาน-กัลปลตาเปนแหลงขอมูลสําหรับการศึกษาวรรณคดีพุทธศาสนาประเภทอวทาน ชาดก 
รวมทั้งพุทธประวัติ และหลักธรรมไดเปนอยางดี  

 ในเรื่องราวความหลากหลายดังกลาวนี้ มีบางเรื่องที่มีเนื้อเร่ืองคลายคลึงกับวรรณคดี
ไทย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะมาจากแหลงที่มาเดียวกัน  กลาวคือแหลงขอมูลที่ เกษเมนทระ                          
นํามาเรียบเรียงในอวทาน-กัลปลตานี้ คงเปนแหลงขอมูลที่แพรกระจายไปยังดินแดนแถบอื่น                      
ดังที่ Padmanabh S. Jaini (2001 : 237, 316) ไดกลาววาเรื่องสุธนกุมาราวทาน  
(Sudhanakumaravadana)   ในทิวยาวทาน  เกษเมนทระไดนํ ามาเรียบเรียงใหมในเรื่อง                          
สุธนกินนรยวทาน (Sudhanakinnaryavadana) นั้น เปนเรื่องที่แพรหลายมาก ทั้งในจีน ทิเบต            
อีกทั้งปรากฏอยูในคัมภีรชาดกของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเทศไทยดวย  

                                                                 
 ∗อ ว ท า น -กั ล ป ล ต า  มี ช่ื อ เ รี ย ก อี ก ห ล า ย ช่ื อ  ไ ด แ ก   เ พ า ท ธ า ว ท า น กั ล ป ล ต า 

( Bauddhavadanakalpalata)   เพ าทธาวทานลติ ก า  ( Bauddhavadanalatika)  และ  เพ าทธาวทานลตา
(Bauddhavadanalata) (Chattopadhyay 1994 : 24) 
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 เร่ืองในอวทาน-กัลปลตาที่คลายคลึงกับวรรณคดีไทยนี้  มีลักษณะเรื่องที่มีอนุภาค
ตรงกันหลายอนุภาค ดังเรื่องที่  23 วิศวันตราวทาน (Viwvajtaravadana) มีอนุภาคตอน              
พระวิศวันตระ (Viwvajtara) ประทานชางชยกุญชระ (Jayakubjara) แกเหลาพราหมณ ตรงกับ
อนุภาคตอนพระเวสสันดรประทานชางปตยนาท∗แกพราหมณทั้งแปดจากเมืองกาลิงคราษฎรใน
กัณฑหิมพานตของมหาชาติคําหลวง ตางกันเพียงรายละเอียดที่ช่ือชาง และจํานวนพราหมณที่                   
วิศวันตราวทานไมไดระบุไว  หรืออนุภาคตอนพระอินทรแปลงเปนพราหมณมากราบทูลขอ              
พระนางมาทรี  (Madri) จากพระวิศวันตระเพื่อไปเปนหญิงรับใช ตรงกับอนุภาคตอนพระอินทร
แปลงเปนพราหมณมากราบทูลขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดรเพื่อไปเปนหญิงรับใช ในกัณฑ
สักรบรรพของมหาชาติคําหลวง เปนตน 

 เร่ืองที่ 33 นันโทปนันทาวทาน (Nandopanandavadana) มีอนุภาคตอนพญานาค                
นันทะ (Nanda) และพญานาคอุปนันทะ (Upananda) ไดยืดตัวโอบรอบเขาพระสุเมรุ ตรงกับอนภุาค
ตอนนันโทปนันทนาคราชขนดตัวรอบเขาสิเนรุ (สุเมรุ)  7 รอบ ในนันโทปนันทสูตรคําหลวง หรือ
อนุภาคตอนที่พระเมาทคัลยายนะ (Maudgalyayana) แปลงเปนนาคใหญโอบทับพญานาคนันทะ 
และพญานาคอุปนันทะ  ตรงกับอนุภาคตอนพระโมคคัลลานะแปลงเปนนาคใหญกวา  2  เทาโอบ
ทับนันโทปนันทนาคราช  ในนันโทปนันทสูตรคําหลวง  อนุภาคที่ตรงกันขางตนมีรายละเอียด
ตางกันเรื่องจํานวนรอบที่พญานาคโอบรอบเขาที่ในนันโทปนันทสูตรคําหลวงระบุจํานวนรอบ 
ขณะที่นันโทปนันทาวทานไมไดระบุไว  และตางกันที่จํานวนพญานาคที่ในนันโทนปนันทาวทาน
กลาววามีนาค  2   ตัว คือ พญานาคนันทะและพญานาคอุปนันทะ  แตในนันโทปนันทสูตรคําหลวง
กลาวถึงนาคตัวเดียวคือ นันโทปนันทนาคราช  

  เร่ืองที่ 64 สุธนกินนรยวทาน มีอนุภาคตอนมโนหรา (Manohara) ชอบมาเลนน้ําใน
แดนมนุษยกับกินรี 5 นาง โดยมีเหลากินรีหอมลอมอยูหลายรอย ตรงกับอนุภาคตอนมโนหราชอบ
มาเลนน้ําในแดนมนุษยพรอมกับพี่ทั้ง 6 นางในบทละครนอกครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา และ

                                                                 
  ∗ ในอรรถกถาเวสสันตรชาดกนั้นชางชื่อปจจัยนาค สวนมหาชาติคําหลวงกลาวถึงช่ือชางในตอน

ขนานนามวา “...ใหฝูงคนสมมุติวาชางแกวปรตยนาท...” (กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตร 2540 : 
57) แตตอมาเมื่อเอยถึงชางจะเรียกวาชางปตยนาท หรือชางปตยเสมอ ทั้งนี้คําวาปรตย และปตย มาจากภาษา
สันสกฤตวาปรตยยะ (pratyaya) ตรงกับภาษาบาลีวาปจจัย สวนนาทเปนภาษาบาลีและสันสกฤตหมายถึงความ
บันลือ เสียงบันลือ เสียงรอง (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 576) อาจเปนเพราะ นาท มีเสียงใกลเคียงกับ นาค ที่
แปลวาชาง บางสํานวนจึงใช ปจจัยนาค สวนคําวาปรตยย วรรณคดีไทยมักใชเปนปรัตยัย [ปฺรัดตะไย]
(ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 668) หรือปตยัย (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 688)ในมหาชาติคําหลวงจึงใชทั้งปรตย
และปตย โดยตัด ย ตัวหลังออก แตวาปตยออกเสียงไดงายกวาปรตย จึงมีการใชคําวาปรตยแหงเดียวเทานั้น 
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พระสุธนคําฉันท มีรายละเอียดตางกันที่จํานวนของกินรีที่มาเลนน้ําพรอมกับมโนหรา  หรืออนุภาค
ตอนพระสุธนแอบใสแหวนไวในหมอน้ําสําหรบัมโนหราอาบชําระกลิ่นมนุษย กต็รงกบัอนุภาคในเรือ่ง
พระสุธนคําฉันทเชนกัน สวนในบทละครนอกครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหราไมมีตนฉบับตอนนี้ 

 ในจํานวนเรื่องทั้ง 3 เร่ืองที่มีอนุภาคตรงกับวรรณคดีไทยนี้ ที่เห็นไดวามีความสัมพันธ
กับวรรณคดีไทยอยางมากคือ สุธนกินนรยวทาน เพราะไมเพียงมีอนุภาคที่ตรงกันกับบทละคร               
คร้ังกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา และพระสุธนคําฉันทเทานั้น แตเมื่อพิจารณาดานลักษณะคําประพันธ              
ในเบื้องตน ก็เห็นไดถึงลักษณะการแปรรูปจากนิทานศาสนามาเปนกาวยะอยางเห็นไดชัดเจน                
คือมุงใหเกิดความงามทางวรรณศิลป และสุนทรียทางอารมณ สุธนกินนรยวทานจึงเปนเรื่องที่ยาว
ที่สุดของอวทาน-กัลปลตา เนื่องจากไมเพียงรักษาอนุภาคของเดิม แตมีการเพิ่มเติมความเปนกาวยะ
เขาไปดวย  ขณะที่วิศวันตราวทาน  และนันโทปนันทาวทาน  จะเห็นไดวาเกษเมนทระมุง                   
รักษาอนุภาคไวมากกวาที่จะเจตนาแปรรูปใหเปนกาวยะ เพราะมีความสั้นกระชับ และมีรายละเอียด
เกี่ ยวกับเหตุการณ  อารมณความรู สึกของตัวละครนอย  ตางกับมหาชาติคํ าหลวง  และ                           
นันโทปนันทสูตรคําหลวงที่มีการใหรายละเอียดของเหตุการณ อารมณความรูสึกของตัวละครอยาง
ละเอียด  วิ  ศวันตราวทาน  และนันโทปนันทาวทาน  จึงมีความสัมพันธในดานอนุภาคกับ            
มหาชาติคําหลวง และนันโทปนันทสูตรคําหลวง แตไมเห็นถึงความสัมพันธดานการแปรรูป             
นิทานศาสนาเปนกาวยะ 

 ความหลากหลายของขอมูล และอนุภาคที่ตรงกับวรรณคดีไทย โดยเฉพาะเรื่อง                    
สุธนกินนรยวทานที่มีลักษณะการแปรรูปเปนกาวยะเชนเดียวกับบทละครครั้งกรุงเกาเรื่อง                  
นางมโนหรา และพระสุธนคําฉันทดังกลาว จึงทําใหอวทาน-กัลปลตาเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษาเปน
อยางยิ่ง อีกทั้งในดานงานศึกษาคนควาของวงวรรณคดีไทย ก็ยังไมมีผูใดศึกษาเรื่องอวทานไวอยาง
ชัดเจน และการศึกษาความสัมพันธของเรื่องอวทาน-กัลปลตากับวรรณคดีไทยในดานอนุภาคและ
ลักษณะความเปนกาวยะ ก็ยังไมมีผูใดศึกษาในเชิงเปรียบเทียบไว หากนําประเด็นดังกลาวมาศึกษาก็
คงจะมีประโยชนตอผูสนใจวรรณคดีพุทธศาสนาตอไป 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะเฉพาะของอวทาน-กัลปลตา 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของอวทาน-กัลปลตากับวรรณคดีไทยที่มีอนุภาคตรงกัน และ
มีการปรับเปลี่ยนใหเปนกาวยะเชนกัน 
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สมมติฐานของการศึกษา 
 อวทานบางเรื่องในอวทาน-กัลปลตามีเนื้อเร่ืองคลายคลึงกับวรรณคดีไทย ทั้งนี้นาจะ
เปนเพราะมีแหลงที่มาของเนื้อเร่ืองจากที่เดียวกัน หากแตดวยความเปนวรรณคดีคนละทองถ่ิน ที่แม
จะยังรักษาอนุภาคที่สําคัญของเรื่องเดิมไวได และทําใหเห็นถึงรองรอยความสัมพันธทางเนื้อเร่ืองที่
มีตอกัน แตก็มีความแตกตางกันทั้งในสวนของการเพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลง ซ่ึงนาจะมีสาเหตุมา
จากหลายปจจัยดวยกัน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีการทําใหนิทานทางศาสนาเปนกาวยะดวย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
  1. ศึกษาความหมาย ที่มา ลักษณะของเรื่องอวทาน และความสัมพันธของอวทานกับ
ชาดก 
  2. ศึกษาลักษณะเฉพาะของอวทาน-กัลปลตาจํานวน 106 เร่ือง เนื่องจากอวทานเรื่องที่   
49  ษัฑทันตาวทาน (Saddantavadana)   ตนฉบับภาษาสันสกฤตที่ Vaidya เปนบรรณาธิการ ซ่ึง
ผูวิจัยใชศึกษาไมมีตนฉบับเรื่องนี้ และเรื่องที่ 108  ชีมูตวาหนาวทานเปนอวทานที่โสเมนทระแตง
เพิ่มเติมจึงไมนํามาศึกษา 
  3. ปริวรรตและแปลอวทานเรื่องที่ 23 วิศวันตราวทาน เร่ืองที่ 33 นันโทปนันทาวทาน        
และเรื่องที่ 64 สุธนกินนรยวทาน ซ่ึงมีอนุภาคหลายอนุภาคตรงกับวรรณคดีไทย แตในการศึกษาถึง
ความสัมพันธของอวทาน-กัลปลตากับวรรณคดีไทยที่เนนพิจารณาถึงความสัมพันธทั้งดานอนุภาค
และการแปรรูปเปนกาวยะดวยนั้น จะเลือกเรื่องสุธนกินนรยวทานมาศึกษาเทานั้น เพราะเห็นถึง
ลักษณะความสัมพันธกับวรรณคดีไทยทั้ง 2 ดานดังกลาว 
  4. วรรณคดีไทยเรื่องสุธน-กินรีที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบนั้นจะเลือกศึกษาที่เปนสํานวน
แบบฉบับ ไมศึกษาสํานวนทองถ่ิน หากวรรณคดีแบบฉบับนั้นมีหลายสํานวน และมีวัตถุประสงค
ในการแตงเหมือนกัน จะเลือกศึกษาเฉพาะสํานวนที่เกาที่สุด ซ่ึงไดแก สุธนชาดก บทละครครั้ง            
กรุงเกาเรื่องนางมโนหรา และพระสุธนคําฉันทของพระยาอิศรานุภาพ (อน) ขณะที่แตงเปน                
พระพิพิธสาลี 
  5. ในการศึกษาเปรียบเทียบอวทาน-กัลปลตากับวรรณคดีไทยเรื่องสุธน-กินรีนี้ มี 
ตนฉบับสํานวนภาษาสันสกฤตที่แตงกอนหนาสุธนกินนรยวทาน  ผูวิจัยจึงจะนํามาศึกษา
เปรียบเทียบรวมดวย ดังไดแก กินรีชาดก (Kinnarijataka) ในมหาวัสตุ (Mahavastu) เร่ืองสุธน-
กินรีในไภษัชยวัสตุ ของพระวินัยมูลสรวาสติวาท  และสุธนกุมาราวทานในทิวยาวทาน 
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ขอตกลงเบื้องตน  

 ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยจะถอดตัวอักษรเทวนาครีในภาษาสันสกฤตของชื่อเฉพาะ
ตามอักขรวิธีไทย โดยใหใกลเคียงกับเสียงอานของภาษาเดิม และจะใสการถอดตัวอักษรจากอักษร                  
เทวนาครีเปนอักษรโรมันไวในนขลิขิตเมื่อกลาวถึงคํานั้นในครั้งแรก เชน พระพุทธเจาวิปศยี
(Vipawyi) พระเจาศรีเสนะ (Wrisena) และ สรรวารถสิทธาวทาน (Sarvarthasiddhavadana)  
เปนตน และเมื่อมีการแปลเนื้อเร่ืองของวรรณคดีที่นํามาศึกษาจากภาษาสันสกฤตเปนภาษาไทย 
ผูวิจัยจะกลาวถึงขอความที่แปลไวในเนื้อหาของวิทยานิพนธ ทั้งนี้ขอความที่แปลนั้นจะเปนสวนที่
ผูวิจัยแปลเรียบเรียงเอง สวนตนฉบับภาษาสันสกฤต ผูวิจัยจะถอดตัวอักษรจากเทวนาครีเปนอักษร
โรมันไวในเชิงอรรถ 
 อนึ่ง หากมีช่ือเฉพาะชื่อใดที่มีรูปคําที่ใกลเคียงหรือมีรูปคําที่แปลงมาจากภาษาสันสกฤต 
ใชในภาษาไทยแลว ผูวิจัยจะถอดตัวอักษรตามรูปคําที่คนไทยใช และจะใสการถอดตัวอักษรจาก
อักษรเทวนาครีเปนอักษรโรมันไวในนขลิขิต เพื่อใหเห็นรูปเดิมของคําเมื่อกลาวถึงครั้งแรก เชน 
เมืองกบิลพัสดุ (Kapilavastu, Kapilavastu)∗  พระเจาพรหมทัต (Brahamadatta) พระเจาอโศก
(Awoka)  พระอานนท (Ananda) โดยจะไมถอดตัวอักษรตามรูปคําและการออกเสียงในภาษา
สันสกฤต เปน กปลวัสตุ หรือกปลวาสตุ  พระเจาพรหมทัตตะ  พระเจาอโศกะ  และ พระอานันทะ                
เปนตน สวนชื่อเฉพาะชื่อใดที่มีรูปคําตางกับรูปคําที่คนไทยใช ผูวิจัยจะใชตามรูปคําภาษาสันสกฤต 
เ ชน  เมื องศราวัสตี  (Wravasti)  พระพุทธ เจ ากาศยปะ (Kawyapa) พระ เมาทคัลยายนะ
(Maudgalyayana) และ พระอาชญาตเกาณฑินยะ (Ajbatakaundinya) เปนตน 
 
คําศัพทท่ีเก่ียวของ 
  กาวยะ (kavya) กุสุมา รักษมณี (2549 : 11) ไดใหความหมายของกาวยะวา คืองานเขียน
ที่มีวรรณศิลปมุงแสดงอารมณสุนทรีย มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย โดยสะทอนใหเห็นประสบการณ
ชีวิตมนุษย อาจมีรูปแบบเปนนิทาน เชน ปญจตันตระ เปนนิยาย เชน กาทัมพรี เปนบทกวี เชน                
เมฆทูต หรือเปนบทละคร เชน ศกุนตลา ซ่ึงกุสุมา รักษมณีกลาววาความหมายของกาวยะที่กลาวมา
ขางตนนี้ตรงกับความหมายของคําวาวรรณคดีที่กําหนดไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2546 : 1055) คือ วรรณกรรมที่ไดรับยกยองวาแตงดีมีคุณคาเชิงวรรณศิลปถึงขนาด เชน                         
พระราชพิธีสิบสองเดือน มัทนะพาธา สามกก เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน 

                                                                 
  ∗เกษเมนทระใชทั้ง กปลวัสตุ ดังในเรื่องสุนทรีนันทาวทาน (Sundrinandavadana) และกปลวาสตุ 
ดังในเรื่องศากโยตปตติ (Wakyotpatti) 
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  ปราณี ฬาพานิช (2519 : 3) ไดใหความหมายของกาวยะวา คือถอยคําที่มีความหมายอัน
ทําใหเกิดความชื่นใจ ทั้งนี้เปนผลมาจากกวีหลีกเลี่ยงการใชถอยคําไมเหมาะสม แตเลือกใชคําที่
ไพเราะ มีความหมายแจมชัด และรุงโรจน รวมทั้งประดับดวยเครื่องประดับอันมีการสัมผัสอักษร 
และอุปมา เปนตน  
  คําอธิบายของคําวากาวยะ ตามที่นักวิชาการทั้งสองไดกลาวไวนี้ จึงสรุปไดวา กาวยะ 
คืองานเขียนที่กวีเลือกสรรถอยคําอยางดีทั้งดานเสียงที่ใหสัมผัสที่ไพเราะ และดานความหมายที่มี
ความแจมชัด เพื่อใหเกิดวรรณศิลป และอารมณสุนทรีย  โดยกวีอาจนําเสนอไดหลายรูปแบบ เชน 
นิทาน นิยาย บทกวี หรือบทละคร และคําประพันธที่ใชแตงกาวยะใชไดทั้งรอยแกว และรอยกรอง 
ทั้งนี้มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย โดยสะทอนใหเห็นประสบการณชีวิตมนุษย  
  วรรณคดีแปรรูป ในวิทยานิพนธฉบับนี้ หมายถึงวรรณคดีที่มีเคาโครงเรื่องคลายกัน แต
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบคําประพันธ และการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีการทําใหมีลักษณะเปนกาวยะคือ
มุงใหเกิดวรรณศิลป และความสุนทรียทางอารมณเพิ่มขึ้นดวย ดังที่สุธนกินนรยวทานไดรับ                 
เคาโครงเรื่องจากเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน แตไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
คําประพันธจากจัมปูที่มีทั้งรอยแกวและรอยกรองซึ่งบางครั้งก็มีการซ้ําความ และมีขอความยืดยาว
ใหเปนปทยะ (padya) หรือรอยกรองที่กระชับชัดเจนมากขึ้น   ในขณะที่พระสุธนคําฉันทไดรับ              
เคาโครงเรื่องมาจากสุธนชาดกในปญญาสชาดก แตไดเปลี่ยนรูปแบบคําประพันธจากรอยแกวเปน
รอยกรองคําฉันท เพื่อเพิ่มการพรรณนาความ และใหมีเสียงที่ไพเราะนาฟงมากยิ่งขึ้น 
  วรรณคดีแบบฉบับ  (Classic) หมายถึงวรรณกรรมที่รับรองกันแลววามีความเยี่ยมใน
ประวัติวรรณคดี (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 81)  
  อนุภาค (motif) หมายถึงหนวยยอยในนิทานที่ไดรับการสืบทอดและดํารงอยูในสังคม
หนึ่งๆ  และเหตุที่ไดรับการสืบทอดก็เพราะมีความ “ไมธรรมดา”  มีความนาสนใจทางความคิดและ
จินตนาการ เชน มาเหาะได ทารกที่เกิดมาแลวพูดได เปนตน (ศิราพร ณ ถลาง 2548 : 36) อนุภาค
อาจจะเกี่ยวของดานเหตุการณ วัตถุ และตัวละคร อนุภาคดานเหตุการณนั้น อนุภาคหนึ่งจะมีเพียง
เหตุการณเดียว เชน น้ําทวมโลก การรบกับยักษ  เปนตน อนุภาคดานวัตถุ อาจเปนสิ่งของ เชน 
ตะเกียงวิเศษ มนตชุบชีวิต หรืออาจเปนความเชื่อ เชน การตั้งความปรารถนาขอพร หรืออาจเปน
ขนบธรรมเนียม เชน การเลือกคู การปลอยราชรถเสี่ยงหาพระราชา เปนตน และอนุภาคดาน                 
ตัวละคร เชน แมมด นางฟา มังกร นาค  เปนตน (เอื้อนทิพย พีระเสถียร 2529 : 9) 
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ขั้นตอนของการศึกษา 
  1. ศึกษาทฤษฎีและความรูที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการศึกษาเรื่องอวทาน-              
กัลปลตาที่มีความสัมพันธกับวรรณคดีไทย 

  2. รวบรวมขอมูลและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอวทาน-กัลปลตา และวรรณคดีไทย 
คือ สุธนชาดก บทละครนอกครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา และพระสุธนคําฉันท 

  3. แปลและยอเรื่องในอวทาน-กัลปลตา รวมทั้งปริวรรต และแปลเรียบเรียงเรื่อง                    
วิศวันตราวทาน นันโทปนันทาวทาน และสุธนกินนรยวทานที่มีอนุภาคตรงกับวรรณคดีไทย 

  4. ศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองสุธนกินนรยวทานกับวรรณคดีไทยที่เลือกมาเพื่อพิจารณาถึง
ความสัมพันธดานอนุภาคและการแปรรูปเปนกาวยะ 

  5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบตามความมุงหมายที่กําหนดและอภิปรายผล 
  6.  สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลการศึกษา 
 

วิธีการศึกษา 
  1. ศึกษาวจิัยขอมูลทางเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งไดรวบรวมไว 
  2. ศึกษาลักษณะของอวทาน และความสัมพันธของอวทานกับชาดก 

  3. วิเคราะหหาลักษณะเฉพาะของเรื่องอวทาน-กัลปลตา 
  4. ศึกษาเปรียบเทียบอนุภาคเรื่องสุธนกินนรยวทานกับวรรณคดีไทยที่เลือกมา 

  5. ศึกษาลักษณะของการปรับเปลี่ยนคัมภีรทางศาสนาใหเปนกาวยะ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  งานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะหเร่ืองอวทาน-กัลปลตามีผูศึกษาไว 1 เร่ือง คือ Bhodhisattva 

Avadanakalpalata : A Critical Study (ค.ศ. 1994) ของ Jayanti Chattopadhyay เสนอ
เปนวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยกัลกัตตา ฉัตโตปธยายไดศึกษาประวัติของ                    
เกษเมนทระความเปนมาของอวทาน และอวทาน-กัลปลตา รวมทั้งไดกลาวถึงเนื้อเร่ืองโดยยอ               
ของอวทาน-กัลปลตาไว ทั้งนี้ฉัตโตปธยายไดศึกษาอวทาน-กัลปลตาตามหลักกรรม โดยมีความเห็น
วาที่เกษเมนทระเนนเรื่องกรรมมากกวาหลักธรรมขออ่ืน เพราะเรื่องกรรมเปนหลักธรรมที่เปนที่
ยอมรับอยางกวางขวางในสมัยของเกษเมนทระ ที่แมจะมีคนจํานวนมากไมเห็นดวยกับแนวคิดของ
พุทธศาสนา หากแตก็ยอมรับและเขาใจเรื่องกรรมเปนอยางดี  นอกจากนี้ยังไดศึกษาสภาพสังคม 
และเศรษฐกิจในอินเดียสมัยพุทธกาลที่อยูในอวทาน-กัลปลตาไว โดยกลาววาในสมัยพุทธกาล
ประกอบดวยคนหลายกลุมอาชีพ ทั้งพอคา ชาวนา ชาวประมง คนเลี้ยงโค และรวมถึงโสเภณีดวย 
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ซ่ึงก็มีฐานะแบงตามวรรณะทั้งสี่ และมีคนนอกวรรณะ เชน จัณฑาล แตพระพุทธองคก็ทรงแสดง
ธรรมแกทุกคน 

  สวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของอวทานกับวรรณคดีไทยมี 4 เร่ือง คือ 
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของปญญาสชาดกกับอวทาน มี 2 เร่ือง และงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการแพรกระจายของเรื่องสุธน-กินรี 2 เร่ือง 

  งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของปญญาสชาดกกับอวทาน 2 เร่ือง เร่ืองแรก
เปนงานวิจัยที่ศึกษาถึงลักษณะความสัมพันธของปญญาสชาดกฉบับตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตที่มีความเกี่ยวของกันในดานการยืมเนื้อหากัน  และกลาววาที่มาของชาดกบางเรื่องใน                    
ปญญาสชาดกมาจากวรรณคดีประเภทอวทาน นั่นคือเร่ือง An Historical and Structural 

Study of the Pabbasa Jataka (ค.ศ. 1978) ของ Dorothy Helen Fickle ซ่ึงเสนอเปน
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  ฟกเกิลไดสํารวจปญญาสชาดกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตคือ เขมร พมา ลาว และไทย แลวพบวามีเร่ืองตรงกันเปนสวนใหญ 
โดยเฉพาะฉบับเขมรกับไทยมีเร่ืองชาดกที่ตรงกันมากที่สุด จากนั้นฟกเกิลไดเลือกชาดกใน 
ปญญาสชาดกของไทยไดแก กนกวรรณชาดก มาแปลเปรียบเทียบกับกนกวรรณาวทานของ                    
อวทาน ศตกะ และทิวยาวทาน  ซ่ึงฟกเกิลเห็นวากนกวรรณชาดกมีเนื้อเร่ืองใกลเคียงกับเรื่องใน              
ทิวยาวทานมากกวา แตมีการตัดทอนเรื่องใหกระชับมากขึ้น และธัมมโสธกชาดก แปลเปรียบเทียบ
กับเรื่องในรสวาหินี และชาดกสํานวนของเขมร ทําใหเห็นวาทั้งสามสํานวนนั้นมีเนื้อเร่ืองตรงกัน
ทุกประการ นอกจากนี้    ฟกเกิลยังไดศึกษาวิเคราะหปญญาสชาดกตามทฤษฎีโครงสรางนิทาน   

ของVladimir Propp เพื่อใหเห็นลักษณะความเปนสากลที่ปรากฏในโครงสรางของนิทานใน
ปญญาสชาดก โดยฟกเกิลไดเลือกเรื่องสุธนชาดกมาศึกษาตามทฤษฎีดังกลาว พบวาสุธนชาดกมี
พฤติกรรมหลัก (function) ตรงตามทฤษฎีของพรอพพ 21 ประการ จากที่พรอพพกําหนดไว  31 
ประการ เชน ตัวโกงพยายามสืบหาขอมูลของฝายตัวเอก ดังตอนที่นันทราชาแหงเมืองมหาปญจาละ
ใหสืบหาเหตุที่เมืองอุตรปญจาลมีพืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ  การออกตามหา ดังในตอนที่
พระสุธนออกตามหานางมโนหรา ตัวเอกถูกทดสอบใหทํางานที่ยาก ดังในตอนที่พระเจาทุมราชให
พระสุธนยิงศรเจาะตนตาล 7 ตน กระดานไมมะเดื่อ 7แผน เสาศิลา 7 ตน แผนเหล็ก 7 แผน แผน
ทองแดง 7 แผน และเกวียนบรรทุกทราย 7 เลม เปนตน 

  สวนอีกเรื่องหนึ่งเปนงานวิจัยที่กลาวถึงปญญาสชาดกวามีอิทธิพลตอการสรางวรรณคดี
ไทย ทั้งนี้ในสวนหนึ่งของงานไดกลาวถึงที่มาของปญญาสชาดกวามาจากหลายแหลงโดยเฉพาะ
จากอินเดีย และไดกลาววาปญญาสชาดกเปนตนเคาที่ทําใหเกิดวรรณกรรมรอยกรองของไทยหลาย
เร่ือง นั่นคือหัวขอเร่ืองปญญาสชาดก : ประวัติและความสําคัญท่ีมีตอวรรณกรรมรอยกรองของไทย  
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(พ.ศ. 2524) ของนิยะดา  สาริกภูติ ซ่ึงเสนอเปนวิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิยะดาไดกลาวถึงที่มาของชาดกในปญญาสชาดกวามีทั้งมาจากวรรณคดี
พุทธศาสนาภาษาบาลี  และภาษาสันสกฤต  วรรณคดีไชนะ  วรรณคดีสันสกฤต  ชาดกใน                  
ปญญาสชาดกดวยกัน และนิทานพื้นเมือง ในสวนของชาดกที่มาจากวรรณคดีพุทธศาสนาภาษา
สันสกฤต ไดแก ชาดกที่ลอกเนื้อเร่ืองมาจากคัมภีรทิวยาวทาน คือเร่ืองกนกวรรณชาดก ที่มีทั้งชื่อ
เร่ือง ช่ือตัวละคร และรายละเอียดของเหตุการณตรงกับเรื่องกนกวรรณาวทาน สวนชาดกที่ได                
เคาโครงเรื่องจากคัมภีรมหาวัสตุ คือเร่ืองสุธนชาดก ที่เขาใจวานาจะไดตนเคามาจากเรื่องกินรี และ 
เร่ืองโสนันทชาดก ที่มีเนื้อเรื่องและชื่อตัวละครคลายกับเรื่องปทุมาวดี ชาดกที่ไดเคาโครงเรื่อง                
จากอวทาน-กัลปลตา คือเร่ืองสุวรรณกัจฉปชาดก คลายกับเรื่องกัจฉปาวทานมาก ตางกันเพียง
รายละเอียดเล็กนอยเทานั้น สวนวรรณกรรมรอยกรองของไทยที่สันนิษฐานวาไดรับเคาเรื่องมาจาก
ปญญาสชาดก เชน บทละครเรื่องสังขทอง สมุทรโฆษคําฉันท สิริวิบุลกิตติ์กลอนอาน เปนตน 

  งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการแพรกระจายของเรื่องสุธน-กินรีมี 2 เร่ือง เร่ืองแรกมุงศึกษา
วาเรื่องสุธน-กินรี ในสุธนกุมาราวทานของทิวยาวทานมีการแพรกระจายจากอินเดียไปยังดินแดน
แถบอื่น และไดรับความนิยมอยางมากในดินแดนนั้นๆ นั่นคือบทความเรื่อง The Story of 

Sudhana and Manohara : An Analysis of Text and the Borobudur Reliefs  (ค.ศ. 
1966) ของ Padmanabh S. Jaini  ในบทความนี้ ไชนีศึกษาเรื่องพระสุธนและนางกินรีจากสํานวน
สันสฤต บาลี  จีน และไทย ในดานความเหมือนและความตางของชื่อ และจํานวนตัวละคร รวมทั้ง
เหตุการณบางเหตุการณ  โดยไดกลาวไววากินรีชาดกเปนที่ รูจักแพรหลายมากอน  สวน                           
สุธนกุมาราวทานเปนที่รูจักภายหลังแตไดรับความนิยมมากกวา เห็นไดจากมีความแพรกระจายไป
ทั้งในอินเดียเอง ดังที่เกษเมนทระไดนํามาเรียบเรียงใหม และใหช่ือวาสุธนกินนรยวทาน และไปยัง
ดินแดนแถบอื่นที่พุทธศาสนาเผยแผไปถึง โดยเฉพาะจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  สวนอีกเรื่องหนึ่งนั้นมุงเสนอการแพรกระจายของเรื่องสุธน-กินรีในประเทศไทย เพื่อ
สืบหาที่มาของเรื่องสุธน-กินรีในประเทศไทย นั่นคือเร่ืองพระสุธน-นางมโนหรา : การศึกษา
เปรียบเทียบท่ีมาและความสัมพันธระหวางฉบับตาง ๆ (พ.ศ. 2520) ของวินัย ภูระหงษ เสนอเปน
วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยวินัยไดสรุปวาเรื่อง
พระสุธน-มโนหรา∗ที่แพรหลายและไดรับความนิยมอยางมากในประเทศไทย ดังเห็นไดจากมี
ปรากฏอยูหลายสํานวนนั้น  เ ร่ิมแรกนาจะไดรับเนื้อเ ร่ืองมาจากนิทานของอินเดียผานทาง
นครศรีธรรมราชที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตรวาโบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมอินเดียจะเผยแพร

                                                                 
 ∗ เรียกตามวิทยานิพนธของวินัย ภูระหงษ 
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มายังประเทศไทยทางนครศรีธรรมราชเปนแหงแรก และเผยแพรไปยังดินแดนอื่นในประเทศไทย 
แตในดินแดนแถบนครศรีธรรมราชถายทอดเรื่องของพระสุธน-มโนหราดวยการเลา จึงทําให
เร่ืองราวแตกตางกันไปตามแตผูเลาเรื่องจะจดจําได สวนเรื่องพระสุธน-นางมโนหราที่แพรไปถึง
ดินแดนภาคเหนือและรวบรวมอยูในปญญาสชาดกนั้นถายทอดตอๆ กันดวยการทองจําจึงทําใหคง
รักษาเนื้อเร่ืองไวไดเหมือนกันทุกสํานวน ทั้งนี้ไดกลาวถึงเนื้อเร่ืองยอและความสัมพันธของ                
เร่ืองพระสุธน-มโนหราสํานวนสันสกฤตกับสํานวนไทยไวและใหขอสรุปวา ตนเคาของเรื่อง               
พระสุธน-มโนหราที่มีอยูในประเทศไทย ไดแก สุธนกุมาราวทานที่มีในคัมภีรทิวยาวทานของ                
พุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท ซ่ึงเปนเรื่องที่ปรับปรุงจากกินรีชาดกในคัมภีรมหาวัสตุของ                   
พุทธศาสนานิกายโลโกตตรวาทอีกตอหนึ่ง  
 งานวิจัยทั้ง 5 เร่ืองดังกลาว มีประโยชนตอการเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับนี้อยางยิ่ง  
เพราะงานวิจัยของฉัตโตปธยาย จะชวยทําใหเขาใจประวัติของเกษเมนทระที่มีอิทธิพลตอการสราง
งานของเขา รวมทั้งภาพรวมของอวทาน-กัลปลตาที่จะเปนขอมูลนํามาใชศึกษาลักษณะเฉพาะของ
เร่ืองอวทาน-กัลปลตาได สวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธของปญญาสชาดกกับอวทานทั้ง 2 
เร่ืองนั้น งานวิจัยของฟกเกิล ทําใหเห็นวา อวทานเปนแหลงขอมูลสําคัญของปญญาสชาดกที่เปน 
บอเกิดวรรณคดีไทยหลายเรื่อง ซ่ึงจะเปนแนวทางสําหรับการศึกษาความสัมพันธของเรื่องสุธน-
กินรีกับวรรณคดีไทยตอไป อีกทั้งการที่ฟกเกิลไดนําทฤษฎีโครงสรางนิทานของพรอพพที่ศึกษา
จากนิทานมหัศจรรย (fairy tale) มาศึกษานิทานศาสนาอยางสุธนชาดก ก็ทําใหเห็นวาทฤษฎี
โครงสรางนิทานของพรอพพนี้ นาจะนํามาประยุกตใชศึกษาเรื่องในอวทาน-กัลปลตาไดเชนกัน 
สวนงานวิจัยของนิยะดา สาริกภูติ ก็เปนขอมูลสําคัญที่ทําใหเห็นวา วรรณคดีไทยหลายเรื่องมีตนเคา
มาจากนิทานพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต  ซ่ึงเปนแนวทางที่ ผูวิจัยสามารถนํามาศึกษาถึง
ความสัมพันธของวรรณคดีเร่ืองสุธน-กินรีสํานวนไทยกับสํานวนสันสกฤตตอไป  
 สวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการแพรกระจายของเรื่องสุธน-กินรี 2 เร่ือง คือ บทความ
ของไชนี ที่ทําใหเห็นวาสุธน-กินรี เปนเรื่องที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะมีหลายสํานวน 
และปรากฏอยูในที่ตางๆ เชนเดียวกับงานวิจัยของวินัย ภูระหงษ ที่ทําใหเห็นวาในประเทศไทยนั้น 
เร่ืองสุธน-กินรีก็ไดรับความนิยมอยางยิ่ง เพราะมีหลากหลายสํานวน แตกตางกันในแตละทองถ่ิน 
งานวิจัยทั้ง 2 เร่ืองนี้ จึงเปนงานที่มีความคิดสอดคลองกันวาเรื่องสุธน-กินรีที่แพรหลายทั้งดินแดน
อ่ืน  และในประเทศไทยนั้น  ลวนมาจากแหลงที่มาเดียวกัน  คือ เ ร่ืองสุธน-กินรีของนิทาน                     
พุทธศาสนาสันสกฤต โดยเฉพาะเรื่องสุธนกุมาราวทานที่เปนสํานวนที่แพรหลายที่สุด ทั้งนี้ขอสรุป
ของการศึกษาดังกลาว เปนสิ่งที่ทําใหผูวิจัยสนใจ และจะไดนํามาขยายการศึกษาใหเห็นชัดเจน
ยิ่งขึ้นตอไป 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหวรรณคดีประเภทอวทานเปนที่รูจกัและเขาใจอยางกวางขวางในวงวรรณคดี
ไทย    
 2. ทําใหเห็นถึงความสัมพันธของวรรณคดีสันสกฤตกับวรรณคดีไทยทั้งในดานเนื้อหา
และความเปนกาวยะ 
 3. เปนแนวทางในการศึกษาความสัมพันธของวรรณคดสัีนสกฤตกับวรรณคดีไทย 
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บทท่ี 2 

 
ลักษณะของอวทาน 

 
  พระพุทธองคทรงเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองวาเปนศาสดาที่เผยแผธรรมดวยวิถี

ธรรมชาติ กลาวคือทรงพิจารณาบุคคลที่จะทรงสอนตามอุปนิสัย สภาพ และระดับชีวิตเพื่อที่คน
เหลานั้นจะไดสามารถนําคําสอนกลับไปใชประโยชนใหสอดคลองกับความเปนจริงตามสภาพชีวิต
ของตนเอง โดยพระองคจะทรงสอนดวยวิธีการที่วา 

 
    ...สิ่งที่จะพึงรูไดดวยคําพูด ทรงแนะนําดวยคําพูด สิ่งที่จะพึงรูดวยการเห็น ทรงใหเขาดู มิใชให
ดูสิ่งที่จะตองเห็นดวยคําพูด...คําสอนของพระองคจึงมีหลายระดับทั้งสําหรับผูครองเรือน ผู
ดํารงชีวิตอยูในสังคม และผูสละเรือนแลว ทั้งคําสอนเพื่อประโยชนทางวัตถุ และเพื่อประโยชน
ลึกซึ้งทางจิตใจ เพื่อใหทุกคนไดรับประโยชนจากพุทธธรรมทั่วถึงกัน...(พระธรรมปฎก 2546 ข : 
11)  

 
  ทั้งนี้พระพุทธองคทรงมีแนวทางเทศนาธรรมหรือเทศนาวิธีที่ทรงเลือกใชใหเหมาะสม

กับบุคคล เพื่อใหทุกคนไดรับประโยชนเสมอกันนี้ 4 ลักษณะ คือ (พระธรรมปฎก 2546 ก : 134) 
   1. สันทัสสนา การใหเห็นชัดแจง หรือช้ีใหชัด คือช้ีแจงใหเขาใจชัดเจน จนสามารถ
มองเห็นเรื่องราวและเหตุผลตางๆ อยางแจมแจง เหมือนทรงพาไปดูใหประจักษแกตา 
   2. สมาทปนา การใหสมาทาน หรือชวนใหปฏิบัติ คืออธิบายใหเห็นวาเปนความจริง 
และเปนสิ่งที่ดีจริง จนยอมรับที่จะนําไปปฏิบัติ 
   3. สมุตเตชนา การทําใหอาจหาญ คือเราใจใหแกลวกลา ปลุกใจใหคึกคัก เกิด                  
ความกระตือรือรน มีกําลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทําใหสําเร็จ ไมกลัวความเหน็ดเหนื่อยหรือ                
ความยากลําบากในการที่จะปฏิบัติตาม 

 4. สัมปหังสนา การทําใหราเริง หรือปลุกใจใหราเริง คือทําบรรยากาศใหสนุกสดชื่น
แจมใส เบิกบานใจ ใหผูฟงแชมชื่นมีความหวัง มองเห็นผลดีและทางสําเร็จในแนวทางที่ทรงชี้แนะ 
   แนวทางการเทศนาธรรมดังกลาวนี้ จะเห็นไดวา 2  ประการแรกเหมาะสําหรับผูที่พรอม
จะฟงธรรมและมีแนวโนมที่จะสนใจปฏิบัติตาม พระพุทธองคก็จะทรงอธิบายและแสดงใหเห็นจริง
แลวชวนใหปฏิบัติตามไดทันที สวน  2  ประการหลังเหมาะสําหรับผูที่ยังไมพรอมจะฟงและปฏิบัติ
ตามธรรมะของพระองค จึงทรงจําเปนตองสงเสริมปลุกเราดานจิตใจใหพรอมกอนแลวจึงจะทรง
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สอนธรรมะ แนวทางดังกลาวนี้ พระองคจะทรงเลือกใชแนวทางใดกอน ก็จะพิจารณาจากผูฟงเปน
สําคัญ แตในที่สุดแลวเปาหมายสําคัญก็คือทรงปรารถนาที่จะทําใหทุกคนเขาใจธรรมะของพระองค
อยางกระจางแจง หากพิจารณาจากคํากลาวที่วาพระธรรมของพระพุทธองคมีทั้งสําหรับผูสละเรือน 
และผูครองเรือน สําหรับธรรมะของผูสละเรือนแลวนั้นเปนที่แนใจไดวา พระองคทรงสามารถสอน
ไดอยางแจมชัด เพราะทรงดํารงพระชนมชีพอยูในวัตรปฏิบัติที่เครงครัดของผูสละเรือนแลว ธรรมะ
ที่ตรัสนั้นจึงผานการพิสูจนมาแลวดวยพระองคเอง จนทรงนํามาชี้แจงไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังทรง
แสดงเปนตัวอยางใหประจักษแกตาไดโดยตรง แตในสวนของผูที่ยังครองเรือนดําเนินชีวิตอยู
ในทางโลกนั้น พระองคคงไมสามารถจะทรงชี้แจงไดอยางกระจางแจมชัดหรือแสดงใหเห็นจน
ประจักษแกตาได เพราะทรงเปนผูสละทางโลกแลว จึงไมไดทรงอยูในฐานะที่จะสอนไดโดยตรง 
ในกรณีเชนนี้พระพุทธองคจึงทรงเลือกแสดงเปนนิทานทํานองสาธกโวหารวา เมื่อในครั้งกอนมี
เหตุการณใดเกิดขึ้น และใหผลอยางไร (สมเด็จพระญาณสังวร 2536 : 46) โดยเหตุการณในนิทาน
นั้นจะสอดคลองกับเหตุการณในชีวิตของผูที่พระพุทธองคมีพระประสงคจะเทศนาสั่งสอน ทั้งนี้ก็
เพื่อใหนําไปใชกับสถานการณจริงที่เกิดขึ้นได  
  นิทานที่ตรัสเลานี้จะทรงผสมผสานหลักธรรมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินเขา
ดวยกัน เพื่อเปนอุบายที่จะโนมนาวใจคนใหสนใจฟง  วิธีการสอนเชนนี้ จึงเปนการปลุกใจคนฟงให
ราเริงเบิกบานกอน สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูครองเรือนที่ยังผูกพันกับความสุข และความ
สนุกสนานทางโลก นิทานซึ่งเปนสิ่งที่สรางความสุขความบันเทิงชนิดหนึ่งที่คนเหลานี้คุนเคย จึงได
กลายมาเปนเครื่องมือที่พระพุทธองคทรงใชในการปลุกเราใหคนกลุมนี้สนใจฟงธรรม เพราะเมื่อมี
จิตใจเบิกบานกับสิ่งที่ชอบแลว ก็จะมีจิตใจแจมใสพรอมจะรับฟงเรื่องราวตางๆ ได ถึงเวลานี้             
พระพุทธองคก็จะไดทรงชี้ใหเห็นธรรมะที่แทรกอยูในเรื่อง ซ่ึงจะนําไปปรับใชไดกับชีวิตจริง  
  วิธีการสอนเชนนี้ จึงเปนไปตามแนวทางการสอนทั้ง 4 ลักษณะตามที่กลาวมาขางตน 
โดยพระพุทธองคทรงเลือกใชสัมปหังสนา คือกระตุนใหมีจิตใจราเริงเปนการนํามากอน แลวจึงใช
แนวทางอื่นๆ ตามมา เพื่อใหเหมาะกับผูที่ยังติดอยูกับโลกียสุข จึงกลาวไดวาพระพุทธองคทรงใช
นิทานของชาวบานสั่งสอนชาวบานนั่นเอง โดยเปนการใชประโยชนจากการกระหายใครฟงนิทาน
ของชาวบาน ดวยการนํานิทานที่เลาสืบตอกันมาตั้งแตสมัยกอนพุทธกาลนั้นมาขยายเพิ่มเรื่อง
หลักธรรมเขาไป (ฐานิสร  ชาครัตพงศ 2537 : 53-54) การที่ทรงเลือกใชนิทานซึ่งมีมาแตเดิมมาปรับ
ใชใหเขากับหลักธรรมเชนนี้ จึงเปนไปไดที่นิทานของชาวบานไดรับการเปลี่ยนบทบาทของมนุษย 
สัตว หรือเทพที่อยูในนิทานมาเปนพระโพธิสัตว นิทานชาวบานจึงกลายมาเปนวรรณคดีทาง             
พุทธศาสนา (Winternitz 1993 : 2 : 109) ทําใหเกิดวรรณคดีคําสอนประเภทหนึ่งจํานวนมาก ทั้ง
ที่เชื่อวารวบรวมมาจากพุทธวจนะที่ดัดแปลงมาจากนิทานเกาแกของชาวบาน และเรื่องที่เรียบเรียง
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ขึ้นใหมจากหมูผูเผยแผศาสนาในชั้นหลัง หากไดมีการเลียนแบบพุทธวจนะ ซ่ึงตอมาไดมีการ
รวบรวมเปนหมวดหมูขึ้นเรียกวา ชาดก  
          ชาดกที่ดัดแปลงจากนิทานชาวบานนี้ เปนวรรณคดีคําสอนที่รวบรวมอยูในคัมภีรของ
พุทธศาสนาดั้งเดิม  ตอมาเมื่อพุทธศาสนาไดมีการแยกเปนนิกาย ดวยสาเหตุจากการตีความคําสอน
ในคัมภีรตางกัน โดยมีมหาสังฆิกะไดแยกออกมาเปนนิกายแรก จนกระทั่งตอมาไดแยกออกไปอีก
หลายนิกาย เมื่อรวมกับพุทธศาสนาดั้งเดิม หรือที่เรียกวาเถรวาทดวยแลวจึงมีทั้งหมด 18 นิกาย∗ 
และนิกายยอยบางนิกายเหลานี้ก็ไดมีการรวบรวมคําสอนที่มีทวงทํานองการเลาเรื่องคลายคลึงกับ
ชาดกแลวเรียกเรื่องเหลานั้นวา อวทาน  โดยท่ีมาของอวทานเหลานี้ไมแตกตางกับชาดกเทาใดนัก 
คือเร่ิมแรกนาจะมาจากกถา∗∗ที่เลาสืบเนื่องตอ ๆ กันมา ตอมาจึงไดมีการผสมผสานความเชื่อเร่ือง
การบริจาคทาน การทําดีในรูปแบบตาง ๆ ที่จะทําใหไดไปเกิดบนสวรรคแทรกเขาไปในเรื่อง 
(Takahata quoted in Sharma 1985 : 18) โดยเปนการเนนใหคนทั่วไปเขาใจเรื่องการทําดีวาเปน
ส่ิงที่ทําไดไมยาก และเมื่อทําแลวยอมไดรับผลตอบแทนที่ดีเชนกัน 
 ในชั้นแรกอวทานเปนวรรณคดีคําสอนที่รวบรวมอยูในคัมภีรของพุทธศาสนาฝายที่มี
การตีความคําสอนตางกับฝายเถรวาท เชน โลโกตตรวาท ในฝายมหาสังฆิกะ และที่สําคัญ คือ             
                                                 

∗ มหาสังฆิกะเปนนิกายแรกที่แยกจากฝายเถรวาทเมื่อพระพุทธองคเสด็จปรินิพพานแลวได 100 ป 
ในการสังคายนาครั้งที่ 2 ที่วาลิการาม เมืองเวสาลี แควนวัชชี สังคายนาครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพระยสะ กากัณฑกบุตร
ปรารภวินัยยอหยอน 10 ประการของหมูภิกษุวัชชีบุตร เชน ถือวาควรเก็บเกลือไวในเขนงสัตวเพื่อไวฉันได ตะวัน
ชายเกินไป 2 องคุลีแลวควรฉันอาหารได ควรรับเงินทองได เปนตน พระยสะ กากัณฑกบุตรจึงชักชวนพระเถระ
จํานวน 700 รูปรวมกันทบทวนพระวินัย โดยมีพระเรวตะเปนผูถาม และพระสัพพกามีเปนผูตอบปญหาทางวินัย 
กระทําอยู  8 เดือนจึงแลวเสร็จ  (สุชีพ ปุญญานุภาพ 2524 : 8-9)  เมื่อผลการสังคายนายืนยันพระวินัยตามปฐม
สังคายนาที่มีพระมหากัสสปะเปนประธาน ซึ่งกระทําเมื่อพระพุทธองคเสด็จปรินิพพานไปแลว 3 เดือน จึงทําให
หมูภิกษุวัชชีบุตรไมพอใจ พากันไปชักชวนคณะภิกษุตางๆ ที่มีความเห็นวาควรหยอนพระวินัยลงเขาพวกดวย
จํานวนนับหมื่น แลวสังคายนาขึ้นตางหาก เรียกวา มหาสังคีติ แปลวาสังคายนาของพวกมาก และเรียกพวกตนวา 
มหาสังฆิกะ แปลวา สงฆหมูใหญ และตอมาตามที่ปรากฏในปกรณสันสกฤต ไดมีการแยกนิกายออกจากเถรวาท
ต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 2 เปนตนมาอีก 11 นิกาย  ไดแก  เหมวันตวาท   สรวาสติวาท   มหีศาสกวาท   กาศยปยวาท    
เสาตรานติกวาท    วาตสีปุตรียวาท  ธรรมคุปตวาท  ศันนาคาริกวาท  สามมมีติยวาท  ภัทรยานิยวาท  และ                      
ธรรโมตตริยวาท และมีนิกายที่แยกจากมหาสังฆิกะตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 1 เปนตนมาอีก 8 นิกาย ไดแก                       
เอกวยหาริกวาท  โลโกตตรวาท  โคกุลิกวาท  พหุศรุติยวาท  ปญญัติวาท  ไจติกวาท  อปรเสลิยวาท  และ                        
อุตตรเสลิยวาท รวมทั้งหมดมี 21 นิกาย ทั้งนี้ในปกรณบาลีมีทั้งหมด 18 นิกาย โดยไมไดกลาวถึงโลโกตตรวาท                       
อปรเสลิยวาท และ อุตตรเสลิยวาท ที่แยกมาจากมหาสังฆิกะ (เสถียร โพธินันทะ 2544 : 104, 115) 

∗∗กถา (katha) มาจากรากศัพทวา กถฺ (kath) แปลวา การเลา กถาจึงหมายถึงเรื่องเลา ตรงกับ
ความหมายที่ขยายกวางออกแลวของคําวานิทานในภาษาไทย (กุสุมา รักษมณี 2525 : 10) 
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สรวาสติวาท∗ ที่มีคัมภีรของตนเองครบถวนทั้งพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม และอื่นๆ ที่
รวบรวมไวในวินัยปฎกที่มีทั้งตํานาน และอวทาน (Thomas 1971 : 167) นิกายที่แยกจากเถรวาท
ยุคแรกๆ เหลานี้ แมจะมีการตีความคําสอนบางประการแตกตางกับฝายเถรวาท และไดเรียบเรียง
คัมภีรตามแนวคิดของฝายตนขึ้นใหมเปนภาษาสันสกฤต แตก็ยังมีแนวคิดหลายประการใกลเคียง
กับฝายเถรวาท วรรณคดีคําสอนของกลุมนี้จึงจัดเปนคําสอนที่มีแนวคิดหีนยาน  (เถรวาท) ผสมกับ
มหายาน∗∗  (Brandon 1970 : 33)  และแนวคิดของนิกายเหลานี้ก็ถือเปนรากฐานสําคัญในการ
                                                 

∗ สรวาสติวาทเปนนิกายที่แยกมาจากมหีศาสกะ (Mahiwasaka) นิกายหนึ่งของฝายเถรวาท โดย               
สรวาสติวาทนาจะมีรากฐานแนวคิดมาตั้งแตการสังคายนาครั้งที่ 2 เพราะในครั้งนั้น พระยสะ กากัณฑกบุตรได
ชักชวนพระภิกษุมาจาก 2 สาย คือสายจากเมืองโกสัมพี และเมืองมถุรา ที่ไมเห็นดวยกับหมูภิกษุวัชชีบุตร ตอมา
พระภิกษุจากเมืองโกสัมพีก็คือกลุมเถรวาทและมหีศาสกะ สวนพระภิกษุจากเมืองมถุราไดพัฒนามาเปน             
สรวาสติวาท โดยชวงเวลาที่กอต้ังเปนสรวาสติวาทอยางชัดเจน คือประมาณพุทธศตวรรษที่ 3 หลังการสังคายนา
ครั้งที่ 3 ที่มีพระเจาอโศกทรงเปนองคอุปถัมภที่เมืองปาฏลีบุตร และมีพระโมคคลีบุตร ติสสะเปนประธาน                  
พระโมคคลีบุตร ติสสะมีความเห็นไปทางเถรวาท จึงทําใหพระภิกษุที่เห็นไมตรงกับเถรวาทออกจากเมือง                
ปาฏลีบุตร และมาตั้งหลักฐานอยูที่เมืองมถุราเปนเมืองแรก ตอมาก็เจริญรุงเรืองอยูทางตอนเหนือของอินเดีย มี
ศูนยกลางที่มถุรา และกัศมีระ โดยมีอิทธิพลตอการเกิดพุทธศาสนากลุมตางๆ ขึ้นอีกหลายกลุม ดังที่นลินากษะ 
ทัตต (Nalinaksha Dutt) มีความเห็นวามูลสรวาสติวาทนั้นรักษาแนวคิดของสรวาสติวาทในยุคแรกๆ ไว และรับ
บางสวนจากไวภาษิกะ ซึ่งเดิมมีคัมภีรช่ือ วิภาษา (Vibhasa) ที่พัฒนาแนวคิดมาจากสรวาสติวาท ตอมาไดมีการ
เรียบเรียงคัมภีรขึ้นใหมช่ือมหาวิภาษา (Mahavibhasa)  ที่มีสวนทําใหไวภาษิกะไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง 
โดยเฉพาะในสมัยพระเจากนิษกะ (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 7 รัชสมัยของพระเจากนิษกะระบุไดไมแนชัด บางวา 
58 ปกอนคริสตกาลถึงค.ศ. 278 (พ.ศ. 485-822)แตปจจุบันนักประวัติศาสตรมีความคิดวานาจะอยูระหวางค.ศ. 78-
144 (พ.ศ. 621-687) (แบชัม 2549 : 125)) พระพุทธศาสนากลุมที่ไดรับการกลาวถึงมากคือไวภาษิกะที่นับถือ             
พระอภิธรรมเปนหลักตามอยางสรวาสติวาท และเสาตรานติกะที่มีแนวคิดใกลเคียงกับสรวาสติวาทในตอนแรก 
ตอมาไดคอยๆ พัฒนาแนวคิดตางไปจากสรวาสติวาท เพราะนับถือพระสูตรเปนหลักดวยเห็นวาพระอภิธรรม
ไมใชพุทธวจนะแท (Dutt 1978 : 30, 128-131) เมื่อสรวาสติวาทคอยๆ เสื่อมความนิยมลง หลังจากแนวคิด
มหายานเกิดขึ้น เสาตรานติกะจึงแยกออกมาเปนเอกเทศเมื่อพุทธศตวรรษที่ 9  และมูลสรวาสติวาทแยกออกมาเมื่อ
พุทธศตวรรษที่ 10-11 ดินแดนที่เคยเปนศูนยกลางของสรวาสติวาทอยางมถุรา กัศมีระ ก็กลายมาเปนศูนยกลาง
ของมูลสรวาสติวาท  ที่ภายหลังได เจริญในแถบเอเชียกลางและจีน  โดยปจจุบันนี้ทิ เบตยังถือวินัยของ                          
มูลสรวาสติวาทอยู (ราชบัณฑิตยสถาน 2548 : 459) 

∗∗ คําวาหีนยานและมหายานนั้น ฝายมหายานตั้งขึ้น หีนยาน แปลวา ยานเล็ก หรือยานเลว เพราะนํา
สัตวใหขามวัฏสงสารไดไมมากเหมือนมหายาน แตเปนที่รับรูกันวาช่ือนี้ต้ังขึ้นในสมัยที่มีการแขงขันกันระหวาง
นิกาย จึงมีการยกฝายหนึ่ง และกดอีกฝายหนึ่ง ในพ.ศ. 2493 เมื่อมีการประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกครั้งที่ 
1 ในประเทศลังกา เพื่อใหพุทธศาสนาทุกฝายรวมมือกันทําใหพุทธศาสนามีกําลังที่เขมแข็งขึ้น จึงมีมติใหเลิกใช
คําวาหีนยาน และใหใชคําวาเถรวาทแทน ทั้งนี้เถรวาท และมหายาน ยังมีคําเรียกอื่นอีก ไดแก เรียกตามที่ต้ังของ
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พัฒนามาสูแนวคิดของพุทธศาสนาฝายมหายานในที่สุด∗ตอมาภายหลังเมื่อพุทธศาสนามหายาน
เจริญรุงเรือง และไดนําเรื่องอวทานไปรวมไวในคัมภีรของฝายตน จึงทําใหเปนที่ เขาใจกัน
โดยทั่วไปวาอวทานเปนคําสอนประเภทหนึ่งของพุทธศาสนามหายาน 
 ความเขาใจที่วาอวทานเปนของฝายมหายานนั้น เปนการเขาใจในชั้นหลัง ที่แนวคิดของ
นิกายตางๆ ที่แยกออกมาจากเถรวาทไดพัฒนามาจนกลายมาเปนของมหายานแลว อวทานซึ่งเปน
สวนหนึ่งในคัมภีรของนิกายเหลานี้จึงตกทอดมาอยูในมหายานดวย หากยอนกลับไปพิจารณาถึง
ที่มาของอวทานซึ่งเกิดขึ้นในนิกายของพุทธศาสนาที่แยกจากเถรวาทในยุคแรกๆ และยังมีแนวคิด
ใกลชิดกับแนวคิดของเถรวาทอยูมากนั้น ก็อาจตั้งเปนขอสันนิษฐานในเบื้องตนไดวาการที่อวทานมี
ความคลายคลึงกับชาดกนั้น นาจะเปนเพราะอวทานมีสวนไดรับอิทธิพลมาจากชาดกของเถรวาทที่
เกิดขึ้นกอนและไดรับความนิยมแพรหลายเปนเวลานานนับรอยป∗∗ แตนั่นก็เปนแคการเชื่อมโยง
ความสัมพันธของอวทานกับชาดกที่เปนขอสันนิษฐานในเบื้องตนเทานั้น หากจะเขาใจลักษณะ          
ของอวทาน และความสัมพันธของอวทานกับชาดกอยางชัดเจนแลว จะตองศึกษารายละเอียดตอไป 
และเพื่อจะไดเขาใจลักษณะของอวทานไดงายขึ้น ในแตละหัวขอของบทนี้ ผูวิจัยจึงจะกลาวถึง
ชาดกและอวทานในเชิงเปรียบเทียบคูกันไป และเลือกกลาวถึงชาดกกอนในฐานะที่เปนวรรณคดี
พุทธศาสนาที่เกิดขึ้นกอนอวทาน และนาจะมีอิทธิพลตอการสรางอวทานที่เกิดขึ้นภายหลังดวย  
 

ความหมายของชาดกและอวทาน 
 ชาดกและอวทานนั้น แมจะมีที่มาและวัตถุประสงคของการเลาเรื่องคลายคลึงกันคือ เปน
เร่ืองที่มาจากนิทาน และใชเพื่อเปนอุทาหรณโนมนาวใหคนทําความดีในลักษณะตางๆ แตใน
                                                                                                                                            
นิกาย เถรวาทเจริญอยูทางอินเดียใต จึงไดช่ือวาทักษิณนิกาย และ มหายานที่เจริญทางอินเดียเหนือ จึงไดช่ือวา
อุตตรนิกาย หรือบางครั้งก็เรียกมหายานวา อาจริยวาท เปนคําคูกับเถรวาท เพราะเถรวาทหมายถึงวาทะของ              
พระเถระรุนแรกที่ทันเห็นพระพุทธองค  สวนอาจริยวาท  หมายถึงวาทะของอาจารยรุนตอๆ  มา  (สุชีพ                    
ปุญญานุภาพ 2541 : 194-196) 

∗ การพัฒนาพุทธศาสนาในอินเดีย แบงเปน 3 ชวงคือ 1. 350-450  ป กอนคริสตกาล (พุทธศตวรรษที่  
1-2 ) เปนยุคหีนยาน 2. 100-350 ปกอนคริสตกาล (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 2-5) เปนยุคหีนยานแบบผสมที่จะ
พัฒนาไปเปนแนวคิดแบบมหายาน 3. 100 ปกอนคริสตกาล-คริสตศตวรรษที่ 4 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-9) 
เปนชวงที่มหายานเจริญงอกงาม  (Dutt 1978 : 220, 222, 249) 

∗∗ ตามที่เอฟ. แมกซ มึลเลอร (Müller 1990 : 21)ไดอางขอความจากทีปวงศวา เมื่อมหาสังฆิกะแยก
ออกมาจากเถรวาท ก็ไดเรียบเรียงและจัดระเบียบคัมภีรตางกับเถรวาท และมีการเปลี่ยนแปลงคําสอนบางประการ 
โดยไดตัดเนื้อหาของเถรวาทออกบางสวน และเรียบเรียงของใหมเขาไปแทน เชน สวนของ ปริวาร นิทเทส 
ปฏิสัมภิทา และชาดก มึลเลอร จึงใหความเห็นเพิ่มเติมวา ชาดกนาจะมีการรวบรวมมากอนการสังคายนาครั้งที่ 2  
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แนวคิดของพุทธศาสนาเถรวาทแลว ชาดกจัดเปนหมวดคําสอนหนึ่ง ในนวังคสัตถุศาสน คือคําสอน
ของพระศาสดามีองค  9 ไดแก สูตร เคยยะ ไวยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก  อัพภูตธรรม 
และ เวทัลละ∗และยังถือวาเปนวรรณคดีคําสอนประเภทหนึ่ง (genre) ที่มีรูปแบบเฉพาะ  
 อยางไรก็ตาม หลังจากที่พุทธศาสนามีการแยกนิกาย ตั้งแตการสังคายนาครั้งที่ 2 ขณะที่
ฝายเถรวาทยังคงรักษาการจัดระเบียบหมวดหมูคําสอนตามที่พระเถระทั้งหลายไดกระทําไวตั้งแต      
สังคายนาครั้งแรก นิกายอื่นก็ไดรวบรวมและจัดระเบียบคัมภีรขึ้นใหมตามแนวคิดของตนซึ่ง
แตกตางกับเถรวาท เชน สรวาสติวาท โลโกตตรวาทในฝายมหาสังฆิกะ ไดรวบรวมคําสอนจํานวน
มากที่เถรวาทจัดใหอยูในสุตตันตปฎกมารวมไวในพระวินัยปฎกที่มีทั้งพุทธประวัติ และเร่ืองราว
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับพระพุทธองครวมอยูดวย (Warder 1992 : 6 : 430) การที่นิกายที่แยกออกมา
เหลานี้จัดระเบียบคัมภีรใหม โดยนําเรื่องราวและคําสอนหลายหมวดหมูที่เถรวาทจัดใหอยูแยกจาก
กันมาไวในคัมภีรเลมเดียวกัน อีกทั้งยังมีการเพิ่มของใหมที่ตางกับเถรวาทเขาไปดวย กลาวคือ      
สรวาสติวาท  มหาสังฆิกะ รวมทั้งนิกายอื่นๆ ไดมีการเพิ่ม และเปลี่ยนหมวดหมูคําสอนที่เถรวาทจัด
ไว 9 องค เปน 12  องค คือเพิ่ม นิทาน อวทาน และ อุปเทศ เขามา และเปลี่ยนเวทัลละเปนไวปูลยะ 
แทน และเปนไปไดที่ตั้งใจทําใหเร่ืองราวหรือคําสอนที่คลายคลึงกันมารวมไวดวยกันจนกลืน
กลายเปนเรื่องประเภทเดียวกัน เพื่อยกแนวคิดของฝายตนขึ้นใหสําคัญกวาดวยหวังผลตอการเผยแผ
แนวคิดของฝายตนใหไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง (Dutt 1978 : 224, 226) ดังที่มีการใชคําวา
ชาดก และอวทานในความหมายรวมกันโดยเรียกรวมกันวา ชาดกาวทาน  (Jatakavadana) 
หมายถึง เร่ืองราวการกระทําความดีที่ยิ่งใหญที่เกิดจากความเลื่อมใสในทางศาสนาที่แสดงโดยพระ
                                                 

∗ สูตร คือพุทธวจนะที่มีสาระเปนแกนรอยเรียงเรื่องหนึ่งๆ หมายเอาอุภโตวิภังค นิทเทส ขันธกะ 
ปริวาร พระสูตรในสุตตนิบาต และพุทธวจนะอื่นๆ ที่มีช่ือวา สุตตะ หรือสุตตันตะ กลาวอยางงายๆ คือ วินัยปฎก 
คัมภีรนิทเทสทั้งสอง และพระสูตรทั้งหลาย  เคยยะ คือความที่มีรอยแกวและรอยกรองผสมกัน หมายรวมพระ
สูตรที่มีคาถาทั้งหมดโดยเฉพาะสคาถวรรคในสังยุตตนิกาย  ไวยากรณ คือความรอยแกวลวน หมายรวม                 
พระอภิธรรมทั้งหมด พระสูตรที่ไมมีคาถา และพุทธวจนะที่ไมจัดเขาในองค 8 หมวดที่เหลือ คาถา คือความ              
รอยกรองลวน หมายรวมธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา และคาถาลวนในสุตตนิบาตที่ไมมีช่ือวาเปนสูตร อุทาน คือ
พระคาถาที่ทรงเปลงดวยพระหฤทัย สหรคตดวยโสมนัส สัมปยุตดวยญาณ พรอมทั้งขอความอันประกอบอยูดวย 
รวมเปนพระสูตร 82 สูตร อิติวุตตกะ คือพระสูตร 110 สูตร ที่ตรัสโดยนัยวา วุตฺตํ เหตํ ภควตา ชาดก คือชาดก 
550 เรื่อง (มีอยูในขุททกนิกาย 547 เรื่อง-ผูวิจัย) มีอปณณกชาดก เปนตน อัพภูตธรรม หรือเรื่องอัศจรรย คือ             
พระสูตรที่วาดวยขออัศจรรย ไมเคยมีทุกสูตร เชน ที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย ขออัศจรรยไมเคยมี 4 อยางนี้ หาได
อานนท ดังนี้” เปนตน เวทัลละ คือพระสูตรแบบสอบถาม ซึ่งผูถามไดทั้งความรูและความพอใจ ถามตอๆ ไป เชน 
จูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร สักกปญหสูตร สังขารภาชนียสูตร และมหาปุณณมสูตร เปนตน 
(พระธรรมปฎก 2546 ก : 221)  
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โพธิสัตวซ่ึงจะเปนพระพุทธเจาตอไป (Speyer 1990 : xx)∗ หรือชาดกมาลา (Jatakamala) ที่เปน
ช่ือใชเรียกงานรวมเรื่องชาดกของนิกายที่แยกจากเถรวาท ซ่ึงมีหลายฉบับ ทั้งของ อารยศูระ (Arya 

Wura) และโคปทัตตะ (Gopadatta) เปนตน ชาดกมาลาจะมีอีกชื่อหนึ่งวาโพธิสัตตวาวทานมาลา 
(Bodhisattvavadanamala) ลักษณะเชนนี้เปนการเรียกชาดกที่มีพระโพธิสัตวเปนผูมีบทบาท
สําคัญในเรื่องนั้นวาโพธิสัตตวาวทาน หรือเรื่องอวทานของพระโพธิสัตว กลาวอยางงายๆ ก็คือ 
นิกายที่แยกจากเถรวาททําใหชาดกกลายมาเปนเรื่องอวทาน โดยชั้นแรกยังเนนวาเปนเรื่องของ            
พระโพธิสัตวเพื่อใหตางกับอวทานเรื่องอื่นที่ไมไดมาจากชาดก การเรียกชาดกวาโพธิสัตตวาวทาน
นี้ ยังเห็นไดวามีการเชื่อมโยงกับลัษณะเฉพาะของชาดกอยูบาง แตเมื่อเวลาผานไป ก็เรียกเรื่องที่มี
และไมมีพระโพธิสัตวโดยรวมวา อวทาน จึงทําใหชาดกถูกกลืนกลายมาเปนสวนหนึ่งของอวทาน
ในที่สุด (Nariman 1992 : 45)   
 การที่มีการใชคําวา ชาดกและอวทานแทนกันและรวมกัน จนทําใหชาดกซึ่งเปนคําสอน 
และวรรณคดีคําสอนประเภทหนึ่ง (genre) ที่มีอยูเปนจํานวนมากของฝายเถรวาทกลายเปนสวน
หนึ่ง (sub-genre) ของอวทานซึ่งเปนวรรณคดีคําสอนประเภทหนึ่ง (genre) ในพุทธศาสนาฝายที่
ไมใชเถรวาทนี้ เปนสิ่งที่ควรจะทําความเขาใจความหมายของชาดกและอวทานใหมากขึ้น เพื่อจะได
เห็นความเหมือนและความตางของทั้งสองคํานี้ วาเหตุใดจึงมามีสวนสัมพันธกันได ทั้งนี้จะไดศึกษา
ทั้งความหมายตามรูปศัพทและความหมายเฉพาะ 

 
ความหมายตามรูปศัพท 
 วิธีการสรางคําศัพทในภาษาบาลี และสันสกฤต∗∗ มีวิธีการที่คลายคลึงกัน คือ มีอยู 2 วิธี 
ไดแก การสรางศัพทจากธาตุ (Nominal Stem Formation) และการสรางศัพทจากการสมาส 

(Compounds) (Macdonell 1971: 159-168) 
 1. การสรางศัพทจากธาตุ เปนการสรางศัพทดวยวิธีลงปจจัย มี 2 วิธี คือ 
   1.1 การลงปจจัยข้ันแรก หรือวิธีกฤต (Primary Suffixes) คือการนําธาตุมาลงปจจัย
แลวเกิดศัพทใหม เชน ธาตุ ทิศ (diw) หมายถึง ช้ี แสดง ลงปจจัย อะ (a) ไดศัพทวา เทศะ หมายถึง 

                                                 
∗  เจ. เอส. สเปเยอร (Speyer 1990 : xx) ไมเห็นดวยกับการใชความหมายของชาดกและอวทาน

รวมกันและแทนกันดังกลาว โดยกลาววาตัวเขายังคงใชคําวาชาดกในความหมายเดิมคือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิด
ตามอยางการอธิบายในทางพุทธศาสนาที่มีมาแตเดิม  

∗∗ ในที่นี้จะกลาวโดยรวมเพราะคําวา ชาดก ใชในวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาบาลี และคําวา อวทาน 
ใชในวรรณคดีพุทธศาสนาภาษาสันสกฤต 
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สถานที่หรือ ธาตุ ทา (da) หมายถึง ให ลงปจจัย อนะ (ana) ไดศัพท ทาน (dana) หมายถึง ของที่
ให หรือการให เปนตน  
   1.2 การลงปจจัยขั้นที่ 2 หรือวิธีตัทธิต (Secondary Suffixes) คือการนําศัพทที่ลง
ปจจัยขั้นแรกเรียบรอยแลว มาลงปจจัยอีกครั้งหนึ่ง เชน ปุระ (pura) หมายถึง เมือง ลงปจจัย อะ ได
ศัพทตัทธิตเปน เปาระ หมายถึง พลเมือง ธนะ (dhana) หมายถึง ทรัพย ลงปจจัย อิน (in) ไดศัพท
ตัทธิตเปน ธนิน (dhanin) หมายถึง คนมีทรัพย เปนตน 
 2. การสรางศัพทจากการสมาส มี 2 วิธี คือ 
   2.1 การลงอุปสรรคหนาคํากริยา (Verbal Compounds) ซ่ึงมีทั้งอุปสรรคที่เปน            
บุพบท หรือคําวิเศษณ ที่สามารถวางไวหนาธาตุที่เปนคํากริยาทั่วไป และอุปสรรคที่วางไวไดเฉพาะ
หนากริยาบางคําเทานั้น  
   อุปสรรคที่วางไวหนาคํากริยาทั่วไป เชน อนุ (anu) หมายถึง (ขาง)หลัง เปนอุปสรรค
หนาธาตุกริยา คัม (gam) เปน อนุคัม (anugam) หมายถึง ตามไป คนหา เลียนแบบ เชื่อ ปรา (para) 
หมายถึง หางๆ พน เปนอุปสรรคหนาธาตุกริยา ชิ (ji) หมายถึง ชนะ ไดเปน ปราชิ (paraji) 
หมายถึง แพ เปนตน  
   อุปสรรคที่วางไวไดเฉพาะหนากริยาบางคํา เชน อลัง (alaj) หมายถึง พอ เปน
อุปสรรคหนาธาตุกริยา กฤ (kr) เปน อลังกฤ (alajkr) หมายถึง ประดับ ตกแตง  ติรัส (tiras) 
หมายถึง อีกดานหนึ่ง ตรงขาม ขางๆ เปนอุปสรรคหนาธาตุกริยา ธา เปน ติโรธา (tirodha) หมายถึง 
วางไวขางๆ เปนตน 
   2.2 การนําคําศัพทมาประสมกัน (Nominal Compounds) เปนการนําคําศัพท 2 คํา
มาประสมกัน  (ยกเวนทวันทวสมาส  (Co-ordinatives) สามารถประสมกันไดมากกวา 1 คํา)           
การนําศัพทมาประสมกันหรือสมาสกันนี้ มีทั้งที่ไดความตอกัน (Co-ordinatives) ความขยายกัน
(Derterminatives)  และความแสดงความเปนเจาของ (Possessives)    
   การสมาสที่ไดความตอกัน เชน ศีโตษณะ (witosna=wita+usna) หมายถึง รอนและ
หนาว  เทวคันธรวมานุโษรครากษสาะ (devagandharvamanusoragaraksasah=deva+ gandharva+  
manusa+uraga+raksasah) หมายถึง เทวดา คนธรรพ มนุษย นาค(อุรคะ) และรากษส เปนตน 

   การสมาสที่ไดความขยายกัน เชน เทวทัตตะ (devadatta=deva+datta) หมายถึง 
ใหแลวโดยเทวดา เมฆทูต (meghaduta= megha+duta) หมายถึง ทูตที่เปนเมฆ เปนตน 
 การสมาสที่ไดความแสดงความเปนเจาของ สวนใหญจะใชเปนคํานามเรียกแทนชื่อ
เฉพาะ หรือเปนคําคุณศัพทบอกลักษณะเฉพาะ เชน จตุรภุชะ (caturbhuja=catur+bhuja) 
หมายถึงผูมี 4 แขน คือพระวษิณุ ทุรมนัส (durmanas= dur+manas) หมายถึง ผูมีใจชั่วราย เปนตน  
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  ชาดก มาจากคําภาษาบาลี-สันสกฤตวา ชาตกะ (jataka) สรางจากรากศัพทวา ชนฺ (jan) 
แปลวา เกิด ประกอบกับปจจัย ต (ta) เรียกวากิริยากฤต เปนกิริยาที่กระทําสําเร็จแลว ใชเปนกิริยาไม
แทหรือกิริยาระหวางประโยคกอนกิริยาหลัก ไดรูปคือ ชาต (jata) หมายถึง เกิดแลว  หรือใชเปน
คุณศัพท ตรงกับ past passive participle ในภาษาอังกฤษ (เจิม ชุมเกตุ 2530 : 123, 133) ขยาย
คํานาม หมายถึง (ส่ิง) ที่เกิดขึ้นแลว หรือ (ผู)ที่เกิดขึ้นแลว และเมื่อนําคําวา ชาต มาประกอบกับ
ปจจัยขั้นที่ 2 หรือตัทธิต คือ ก (ka) จะไดรูปเปน คํานามนปุงสกลิงคคือ ชาตกะ (jataka) หมายถึง 
ส่ิง (ผู) ที่เกิดขึ้นแลว (Davids and Stede 1972 : 280-281) และเมื่อนําคําวา ชาตกะ มาใชใน
ภาษาไทยจึงกลายเสียงเปน ชาดก เพื่อใหออกเสียงไดงายขึ้น โดยไดมีการแปลงเสียง ต เปน ด  
 การสรางศัพท ชาดก และความหมายที่ไดตามรูปศัพทนี้ กลาวไดวาไมมีนักวิชาการที่มี
ความเห็นตางกัน ซ่ึงตางกับอวทาน ที่มีความเห็นที่แตกตางกันไป 
 
 อวทาน  เปนภาษาสันสกฤต ประกอบขึ้นจากคําวา อว+ทาน (ava+dana)  โดยคําวา อว 
มาจากธาตุ อว (av) ซ่ึงมีหลายความหมาย เชน สนับสนุน โนมนาว กระตุน มอบให  ทําใหพอใจ 
ชอบ ยอมรับอยางพอใจ นําไป  ปกปอง คุมครอง เปนตน เมื่อทําธาตุ อว ใหเปนเปนคํานาม
นปุงสกลิงค อว (ava) จึงหมายถึง พึงพอใจ (Williams 1999 : 96) สวนคําวา ทาน (dana) มาจาก
ธาตุ ทา (da) ที่หมายถึง ให สละให  เมื่อเปนคํานามนปุงสกลิงค จึงหมายถึง การกระทําที่เกี่ยวกับ
การให หรือการบริจาคทาน (Williams 1999 : 473-474) ฉะนั้นคําสมาสของคําวา อว+ทาน จึงได
รูปเปน อวทาน ซ่ึงหมายถึง การกระทําที่ยิ่งใหญ การกระทําที่นายินดี หรือความสําเร็จ (Williams 

1999 : 99) ทั้งนี้นาจะเปนเพราะเกิดจากการใหที่ทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งผูใหและผูรับนั่นเอง   
 หากอีกนัยหนึ่งคือ อวทาน ที่ ทาน มาจากธาตุ โท (do) หมายถึง ตัด แบง เก็บเกี่ยว  

(Williams 1999 : 498) และลงอุปสรรค อว หมายถึง ออกจาก ลงมา ก็จะได คําวา อวทาน ที่
หมายถึง การตัดออก การแบงเปนชิ้น สวน ภาค (Williams 1999 : 96, 99) ความหมายที่สองของ 
อวทาน นี้โจเอล เทเทิลมัน (Tatelman 2001 : 4) ไดอธิบายความหมายโดยอาศัยความหมายที่ตรง
กับ อปทาน∗ในภาษาบาลีประกอบกับตีความรวมกับบริบททางสังคมในสมัยพุทธกาลไววา คําวา 

                                                 
∗ที. ดับเบิลยู. รีส เดวิดส และวิลเลียม สตีด ( Davids and Stede 1972 : 51) ไดใหความหมายของ

อปทานไว 3 ความหมาย คือ การตัดออก การแนะนํา และ ชีวประวัติหรือตํานาน สวนแฟรงคลิน เอ็ดเจอรตัน 
(Edgerton 1998 : 72) กลาววาอวทานตรงกับคําบาลีวา อปทาน โดยใหความหมายไววา สวนหนึ่ง หรือหลาย
สวนของคัมภีรพุทธศาสนา และวิลเฮลม ไกเกอร (Geiger 1996 : 22) เห็นวาอปทานเปนหนึ่งในงานที่อายุนอย
ที่สุดของพระไตรปฎก เชนเดียวกับจริยาปฎก และพุทธวงส แตไมนาจะมีอายุนอยกวาอวทาน  สวนวินเทอรนิตซ 
มีความเห็นวาอปทานมีความใกลเคียงกับอวทานมาก แตยังไมอาจสรุปไดวามีความสัมพันธกันอยางไร 
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อวทาน ที่ตรงกับ อปทาน ในภาษาบาลีนั้น แปลวา การตัดออก ในอัคคัญญสูตร ของทีฆนิกาย ใชคํา
วาอปทาน และมหาวัสตุ ของนิกายโลโกตตรวาทใชคําวา อวทาน ในความหมายวา การเกบ็เกีย่ว(ผล
ทางการเกษตร)∗ ในการพัฒนาความหมายของคํานี้ เห็นไดชัดเจนวา ในพุทธศาสนานั้น ไดใช
ความหมายในเชิงเกษตรกรรมมาเปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นถึงหลักธรรมเรื่องกรรม ที่วาหวานพืชเชนไร 
ยอมไดผลเชนนั้น ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่ไดรับอิทธิพลมาจากสังคมเกษตรกรรมในสมัยนั้น 
ทั้งนี้เพราะเทเทิลมันเห็นวา อวทานเปนคําที่หมายถึงการกระทําทั้งดีและไมดีที่มีนัยสําคัญเกี่ยวของ
กับกรรมที่บุคคลทําสิ่งใดก็ไดรับสิ่งนั้น สอดคลองกับความเห็นของสเปเยอร ที่กลาวไวในคํานํา             
ของอวทานศตกะวา อวทาน หรืออปทานนั้น มีความหมายวา ตัดบางสิ่งออก หรือเลือกบางสิ่งไว 
(quoted in Sharma 1985 : 5) ในที่นี้ สเปเยอรคงหมายถึง การเลือกทําสิ่งที่ดี และไมควรทําสิ่งที่
ไมดี เพราะไดอธิบายตอมาวา ดวยอวทานเปนเรื่องที่แสดงถึงผลของการกระทํา รายละเอียดเกี่ยวกับ
เร่ืองของผลของการกระทํา หรือกรรมตามที่นักวิชาการทั้งสองกลาวไวนี้คงเปนเรื่องที่ตองนํามา
อภิปรายเมื่อไดมีการวิเคราะหเร่ืองอวทานในบทตอไป 

 สวนความเห็นของนักวิชาการคนอื่นๆ นั้น ก็มีความเห็นเรื่องการสรางศัพท อวทาน เปน
อ่ืนอีก เชน  มึลเลอร มีความเห็นวา อวทานมาจาก อว+ไท (dai)  (quoted in Sharma 1985 : 5) 
โดย อว เปนอุปสรรค สวนธาตุ ไท มีความหมายวา ทําใหสะอาด ทําใหบริสุทธ (Williams 1999 : 

497) เมื่อทําธาตุ ไท เปนคํานาม จะไดรูปเปนคํานามเพศหญิงวา ทา ที่หมายถึง การทําใหสะอาด 
การทําใหบริสุทธ และเปน คํานามนปุงสกลิงควา ทาน หมายถึง การทําใหบริสุทธ หรือการชําระ
ลางเพื่อเขาพิธี (Williams 1999 : 495) คําวาอวทานจึงมีความหมายวาการกระทําที่บริสุทธิ์ หรือ
การทําความดี ซ่ึง มึลเลอร เห็นวาการที่อวทาน มีรากศัพทที่หมายถึง ทําใหบริสุทธิ์นี้เอง ภายหลังจึง
ใชในความหมายเชิงยกยอง คือหมายถึงเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงอาจเปนเพราะการไดฟงเรื่องเหลานี้จะ
ทําใหผูฟงไดชําระลางจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์นั่นเอง 

                                                                                                                                            
(Winternitz 1993 : 2 : 154) ตามที่ผูวิจัยไดสํารวจอปทานในเบื้องตน อปทานที่ใชเปนความหมายเฉพาะในทาง
พุทธศาสนานั้น ใชในความหมายที่ 3 ตามที่รีส เดวิดส และสตีดกลาวไว คือใชเรียกเรื่องประเภทหนึ่งที่รวมอยู
ในขุททกนิกาย ดําเนินเรื่องดวยคาถา กลาวถึงเรื่องราวของพระพุทธเจาในอดีตที่ทรงบําเพ็ญบารมีเปนเวลานับไม
ถวน รวมทั้งเรื่องราวของพระปจเจกพุทธเจา และพระเถระ พระเถรีทั้งหลาย มีช่ือเฉพาะวาพุทธาปทาน                   
ปจเจกพุทธาปทาน เถราปทาน และเถรีปทานตามลําดับ  

∗ในอัคคัญญสูตร ใชวา นาปทานํ ปฺายติ หมายถึง ไมมีการเก็บเกี่ยวผลถูกรับรูได และใน           
มหาวัสตุ ใชวา อวทานํ จาสฺย น ปฺรชฺายติ หมายถึง และการเก็บเกี่ยวผลของมันยอมไมถูกรับรู (quoted in 

Tatelman 2001 : 6) 
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 ที่มาของศัพท และการสรางศัพท อวทาน ที่กลาวมานี้ สามารถสรุปความหมายของ             
อวทานตามรูปศัพทได 3 ความหมาย คือ  

 1. การกระทําที่ยิ่งใหญ หรือการกระทําที่นายินดี 
 2. การตัดออก หรือการเก็บเกี่ยว หรือการเลือกวาสิ่งใดควรทําและไมควรทํา ที่มีนัย

ความหมาย หมายถึง ผลของการกระทํา คือเมื่อทําสิ่งใดก็จะไดส่ิงนั้น 
 3. การกระทําที่บริสุทธิ์ หรือการทําความดี 
 ความหมายของอวทานทั้ง 3 ความหมายขางตน แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ ความหมายที่ 
1 กับ 3 บงบอกความหมายดานดี สวนความหมายที่ 2 ไมไดบงบอกวาดี หรือไมดี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
การกระทําที่ลงมือทําวาดี หรือไมดีเปนสําคัญ แตสวนใหญแลวการใชคําวาอวทานนั้น จะใชใน
ความหมายที่บงบอกความหมายดานดี ดังที่มีการใชในวรรณคดีที่ไมใชของพุทธศาสนาอยาง
วรรณคดีสมัยพระเวท เชน ศตปถพราหมณะ (Watapatha Brahmana) ใชในความหมายวา ของ
สําหรับบูชายัญ อาจพิจารณาไดวาการใชคํานี้เปนเพราะผูที่บูชายัญจะตองสละสิ่งของเพื่อทําให              
เทพเจาพอใจ  หรือในรามายณะ (Ramayana) และรฆุวงศ (Raghuvajwa) ใชในความหมายวา 
วีรกรรม อาจหมายถึงการตองยอมสละชีวิต สวนในไนษธียจริต (Naisadhiya carita) ใชใน
ความหมายวา การกระทําที่ประเสริฐ (Sharma 1985 : 3-4) จะเห็นไดวาความหมายของคําวา     
อวทานที่ใชทั่วไป ซ่ึงไมใชวรรณคดีพุทธศาสนาที่ยกมาขางตนนี้ ลวนเปนความหมายในทํานอง  
ยกยองการกระทําที่ดีงาม หรือเสียสละซึ่งสอดคลองกับความหมายตามรูปศัพทดานดีดังที่กลาวมา
ขางตนทั้งสิ้น ทําใหตั้งขอสังเกตไดวา ขณะที่ความหมายที่ 1 กับ 3 ใชไดโดยทั่วไป ความหมายอว
ทานความหมายที่ 2 นั้นคงเปนความหมายที่ใชเฉพาะในพุทธศาสนาเทานั้น เพราะเกี่ยวพันกับเรื่อง
ของผลของการกระทํา ซ่ึงเปนความหมายที่ตองผานการตีความโดยอาศัยความเขาใจเรื่องหลักธรรม
ในพุทธศาสนาเปนพื้นฐานดวย  ถาพิจารณาเฉพาะขอสังเกตนี้ อาจกลาวไดวาอวทานนาจะตรงกับ
ความหมายที่ 2 มากที่สุด เนื่องจากเปนความหมายที่ใชในทางพุทธศาสนา แตยังไมนาจะเปน
ขอสรุปที่สมบูรณ เพราะควรพิจารณาตัวเร่ืองของอวทานประกอบดวย จึงจะทําใหไดขอสรุปที่มี
เหตุผลอ่ืนๆ ประกอบ ชัดเจนขึ้น 

 ในดานความหมายตามรูปศัพทของคําวาชาดกและอวทานนี้  กลาวไดวาในสวนของ
ชาดกนั้นไมมีปญหาในดานความหมายตามรูปศัพท เพราะเปนคําที่มีการสรางศัพทและมี
ความหมายตามรูปศัพทที่ชัดเจน ไมมีความเห็นแตกตางกันเปนอยางอื่น แตในสวนของอวทานนั้น
มีความเห็นที่หลากหลายตางกันไป เพราะเปนคําที่อาจเลือกธาตุมาสรางเปนศัพทวาอวทานไดหลาย
ธาตุซ่ึงนักวิชาการแตละคนก็มีเหตุผลของตนมาสนับสนุนใหเกิดความนาเชื่อถือไดไมยิ่งหยอนไป
กวากัน แตที่นาสนใจคือในแงความหมายที่แมจะไดจากศัพทตางธาตุกัน และไดความหมายในเชิง
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รายละเอียดตางกัน หากเมื่อพิจารณาความหมายโดยรวมที่เปนแกนสําคัญแลวก็ใกลเคียงกัน คือเนน
หมายถึงการกระทําโดยเฉพาะการกระทําดานดี มีเพียงกลุมหนึ่งที่เห็นวาเปนการกระทําที่อาจดี
หรือไมดีก็ได 

 นอกจากชาดกและอวทานจะมีความแตกตางกันในเรื่องการสรางศัพท และความหมาย
ในเชิงรายละเอียดแลว ยังมีความแตกตางกันที่เห็นไดชัดเจนประการหนึ่งคือ การสรางคําศัพท ที่
ชาดกประกอบขึ้นจากศัพทที่บงบอกความเปนอดีตกาล สวนอวทานนั้นไมไดบงบอกเรื่องกาลอยูใน
ความหมายตามรูปศัพท นอกจากนี้ชาดกยังบอกความหมายเกี่ยวกับการเกิด ขณะที่อวทานบอก
ความหมายเกี่ยวกับการกระทํา ฉะนั้น ความแตกตางกันของการบอกกาล และบอกความหมายใน
รูปศัพทนี้นาจะมีสวนสําคัญยิ่งที่ทําใหเห็นลักษณะเฉพาะของวรรณคดี 2 ประเภทนี้ตางกัน 
 
ความหมายของชื่อเฉพาะ 
 ช่ือเฉพาะ หรือวิสามานยนาม คือคํานามที่เปนชื่อเฉพาะของคน สัตว สถานที่ และ
ส่ิงของ ซ่ึงเปนชื่อที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใชเรียกเจาะจงลงไปวาเปนใคร หรืออะไร (กําชัย ทองหลอ 
2540 : 215) การสรางศัพท หรือการบัญญัติศัพทขึ้นมาเพื่อใชเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้ ก็เพื่อใหเปนที่
เขาใจรวมกัน อยางเชน คําวา กามเทพ (Kamadeva) เปนคํานามปุลลิงค กามะ (kama) มาจากธาตุ 
กัม (kam) แปลวา ปรารถนา รัก ลงปจจัย อะ (a) ดวยวิธีกฤตเปน กามะ หมายถึง ความปรารถนา 
ความรัก (Williams 1999 : 252)  สวนคําวา เทพ หรือ เทวะ (deva) เปนคํานามปุลลิงค มาจาก
ธาตุ ทิว (div) แปลวา สวรรค ฟา ลงปจจัย อะ (a) ดวยวิธีกฤต เปน เทวะ หมายถึง ที่เกี่ยวกับสวรรค 
เทวดา (Williams 1999 : 478, 492) เมื่อนําศัพทวา กามะ ประสมกับศัพทวา เทวะ ดวยวิธีสมาส
จึงไดคําสมาสที่มีความขยายกันวา กามเทวะ หรือภาษาไทยนิยมใชวา กามเทพ เปนชื่อเฉพาะ
หมายถึง เทพแหงความรัก ที่มีลักษณะเปนชายหนุมรูปงาม มีนกแกวเปนพาหนะ มีธงรูปมกรบน
พื้นสีแดงเปนสัญลักษณ ถือธนูที่คันทําดวยทอนออย สายเปนตัวผ้ึง และลูกศรเปนดอกไม หากใคร
ถูกลูกศรของกามเทพก็จะตกอยูในหวงรัก (Dawson 1992 : 146) จะเห็นไดวาการสรางศัพทขึ้น
ใชเปนศัพทของชื่อเฉพาะนี้ ตองอาศัยความหมายตามรูปศัพทใหสอดคลองกับสิ่งหรือบุคคลที่จะนํา
ศัพทนั้นมาใชเรียกดวย ซ่ึงคําวาชาดกและอวทานก็นาจะเปนทํานองเดียวกันนี้ คือเมื่อนําไปใชเปน
ช่ือเฉพาะควรจะตองมีความหมายเกี่ยวโยงอยูกับความหมายตามรูปศัพท 
 

 ชาดก ที่เปนชื่อเฉพาะ ใชหมายถึงหมวดคําสอนของพระพุทธองคหมวดหนึ่งในเกา
หมวด  ที่ เ รียกวา นวังคสัตถุศาสน นอกจากนี้แลวยังใชเปนชื่อเฉพาะที่หมายถึง วรรณคดี                     
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พุทธศาสนาประเภทหนึ่ง ที่นักวิชาการทั้งไทย และตางประเทศใหความหมายของชาดกในฐานะที่
เปนวรรณคดีคําสอนไวตางๆ กันในรายละเอียด ดังเชน 

 ฐานิสร ชาครัตพงศ (2537 : 53) กลาววา ชาดก “...ไดแกเร่ืองของพระโพธิสัตวหรือ
อดีตชาติของพระพุทธเจาที่ไดแสดงบทบาทความเปนวีรบุรุษ หรือบทบาทอื่น ฉะนั้นคํานี้ จึงอาจ
แปลความหมายไดวา เร่ืองของพระโพธิสัตว แตการแปลความหมายที่ใชกันทั่วไปนั้นก็คือเร่ือง    
พระชาติในอดีตของพระพุทธเจา” 
 ศักดิ์ศรี แยมนัดดา (2543 : 32) กลาววา ชาดก คือ “...เร่ืองราวในอดีตชาติของ                   
พระโพธิสัตวกอนที่จะมาเกิดในชาติสุดทายและไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เร่ืองราวของ
ชาติหนึ่งๆ ก็เรียกวาชาดกหนึ่งๆ...” 

 สุชีพ ปุญญานุภาพ (2524 : 614) กลาววา  
 

 ชาดก แปลวา ผูเกิด คือเลาถึงการที่พระพุทธเจาทรงเวียนวายตายเกิด ถือเอากําเนิดในชาติ
ตางๆ ไดพบปะผจญกับเหตุการณดีบาง ช่ัวบาง แตก็ไดพยายามทําความดีติดตอกันมากบาง นอย
บางตลอดมา จนเปนพระพุทธเจาในชาติสุดทาย กลาวอีกอยางหนึ่ง จะถือวาเรื่องชาดกเปน
วิวัฒนาการแหงการบําเพ็ญคุณงามความดีของพระพุทธเจา ต้ังแตยังเปนพระโพธิสัตวอยูก็ได… 
 

 ที. ดับเบิลยู รีส เดวิดส  (Davids 1973 : 58) กลาววา ชาดก คือหนังสือที่รวบรวม
นิทานอุทาหรณเกาแก รวมทั้งเรื่องราวของชาวอารยันที่ทําใหมีความศักดิ์สิทธิ์ ดวยการใหตัวละคร
หลักของแตละเรื่องไมวาจะเปนมนุษย เทพ หรือสัตว เปนอดีตชาติของพระพุทธองค 
 เอฟ. แมกซ มึลเลอร (Müller 1990 : ix-x) กลาววา ชาดก แปลอยางตรงตัวหมายถึง
เร่ืองราวเกี่ยวกับการเกิด หรือเร่ืองราวเกี่ยวกับชาติกอน ใชเรียกเรื่องประเภทหนึ่งที่พระพุทธองค
ตรัสเลาถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองคที่ผานมาแลวนับไมถวนแกสาวก เพื่อแสดงใหเห็น
แนวคิดที่วาทุกคนเกิดมาแลวหลายชาติ และเมื่อตายไปก็จะไปเกิดอีกหลายชาติ 
 เอ็ดเวิรด เจ. โธมัส (Thomas 1971 : 279-280) กลาววาชาดก คือเร่ืองราวเกี่ยวกับ     
พระชาติกอนของพระพุทธองค ซ่ึงรวบรวมเรื่องมาจากนิทานชาวบาน และทําใหตัวละครตัวใดตัว
หนึ่งในเรื่องคือพระพุทธองคในอนาคต 
 มอริซ วินเทอรนิตซ (Winternitz 1993 : 2 : 109) กลาววา ชาดกคือเร่ืองราวของ           
พระพุทธองคเมื่อคร้ังที่ทรงเปนพระโพธิสัตวผูทรงแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณในหลายๆ ชาติ 
ทั้งในฐานะมนุษย สัตว หรือเทพ กอนที่จะประสูติในพระชาติสุดทายเปนเจาชายในศากยวงศ และ
ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 
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 ความหมายชื่อเฉพาะของชาดกตามที่มีนักวิชาการไดกลาวไวขางตนนี้ เห็นไดวามี
ความหมายทํานองเดียวกัน เพราะถึงแมจะมีรายละเอียดขยายความที่แตกตางกันไปบาง แตใจความ
สําคัญของความหมายเหมือนกัน คือ หมายถึงเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจา เมื่อคร้ังที่ยัง
ทรงเปนพระโพธิสัตว ซ่ึงหมายถึงบุคคลที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจา โดยในชาดกนั้นมักจะหมาย
เปนไปทางสัตว หรือบุคคลที่ฉลาด มีคุณธรรม มีสติปญญาสามารถชวยเหลือผูอ่ืน∗ (ประพจน   
อัศววิรุฬหการ 2546 : 47) คําสําคัญที่ปรากฏในความหมายของชื่อเฉพาะของคําวาชาดกนั้นมี
ตรงกันคือ “อดีตชาติ” (previous, earlier, former existence) ซ่ึงสอดคลองกับความหมายตาม
รูปศัพทที่บงบอกความเปนอดีตกาล ทั้งนี้การที่เรียกวรรณคดีคําสอนประเภทนี้วา ชาดก ก็เห็นได
ชัดเจนวาเปนการพิจารณาจากเนื้อหาที่ใหความสําคัญกับเหตุการณในอดีตที่พระพุทธองค
เสวยพระชาติเปนมนุษย และไมใชมนุษย ที่ทรงมีพฤติกรรมตางๆ กันไป  
 เนื้อหาสวนที่เปนอดีตชาตินี้ พระพุทธองคจะทรงยกเปนตัวอยาง เมื่อทรง “...แสดง
ธรรมถึงที่ควรจะใหความชัดขึ้นดวยชักนิทานมากลาวก็ชักมาสาธกใหความกระจางขึ้น...” 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  2539 : 8) ดังเรื่องราวที่แสดงถึงอดีตชาติของ                       
พระพุทธองคที่ เปนที่รูจักกันดีเร่ืองหนึ่งในสังคมไทย คือ เวสสันดรชาดก ซ่ึงพระพุทธองค
เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร พระโอรสของพระเจากรุงสญชัย พระชาติสุดทายกอนจะ
เสวยพระชาติเปนเจาชายสิทธัตถะ  ไดทรงแสดงถึงพระจริยาที่นาสรรเสริญยิ่งคือการที่มีพระกรุณา
ตอทุกคน และพรอมที่จะเสียสละใหแกคนทั่วไป ไดแก การบริจาคทานทุกสิ่ง ทั้งทรัพยสมบัติ และ
แมแตคนที่รักยิ่ง คือบุตรและภรรยา อันเปนตัวอยางใหเห็นวาการทําดีสูงสุดคือการคํานึงถึง
ประโยชนของผูอ่ืนมากกวาประโยชนของตนเอง 
 ลักษณะการใหความสําคัญกับเนื้อหาในอดีตที่มีเหตุการณเกิดขึ้นซึ่งแตกตางกันไปใน
แตละชาติเชนนี้ นับเปนสวนสําคัญที่พระเถระซึ่งรวมกันสังคายนาคําสอนของพระพุทธองค และ
ไดจัดหมวดหมูคําสอนประเภทนี้โดยใหช่ือวา ชาดก ที่หมายถึงผูที่เกิดแลว ซ่ึงก็คือพระพุทธองคที่
ประสูติมาแลวหลายชาตินับไมถวน และไดทรงนําเรื่องราวในอดีตนั้นมาตรัสเลาใหพุทธบริษัทฟง
เพื่อเปนตัวอยางของการกระทําที่นําไปปรับใชใหเปนประโยชนแกตนเอง ตอมาไดมีผูเผยแผ                
พุทธศาสนาโดยการเลียนแบบเรื่องชาดกที่ตรัสเลาเพื่อใหคนฟงเกิดความเลื่อมใส เร่ืองชาดกจึงมีอยู
เปนจํานวนมากทั้งที่เชื่อวารวบรวมจากพุทธวจนะ และเรื่องที่เลียนแบบพุทธวจนะ 
 

  อวทาน ที่มีความหมายตามรูปศัพทซ่ึงใชทั่วไปวาการกระทําที่ยิ่งใหญ หรือการกระทํา
ที่นายินดี หรือการกระทําที่บริสุทธิ์ หรือดีงาม กับความหมายวา การเก็บเกี่ยว ที่ใชในเชิงตีความทาง
                                                 

 ∗ เรื่องพระโพธิสัตว รวมถึงคุณธรรมหรือมีคําเฉพาะเรียกวาบารมีนี้จะอภิปรายในบทตอไป 
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พุทธศาสนาวา ผลที่ไดจากการกระทํา เมื่อนิกายพุทธศาสนาที่แยกออกจากเถรวาทไดเรียบเรียง
คัมภีรของฝายตนก็ไดเพิ่มหมวดคําสอนใหมดังที่กลาวมาแลว หนึ่งในหมวดคําสอนที่เพิ่มใหมคือ 
อวทาน และก็เปนไปเชนเดียวกับชาดกที่นอกจากจะเปนชื่อของหมวดคําสอนแลว ยังเปนชื่อของ
วรรณคดีคําสอนประเภทหนึ่งดวย ดังไดมีการรวบรวมงานประเภทอวทานไวในเลมเดียวกัน เชน 
อวทาน ศตกะ ทิวยาวทาน ซ่ึงเปนงานของสรวาสติวาท (Thomas 1933 : 33)  สวนมหาวัสตุ หรือ
มหาวัสตุอวทาน ตามที่มีนักวิชาการซึ่งศึกษาเรื่องมหาวัสตุเรียก ทั้งนี้เพราะเห็นวามหาวัสตุซ่ึงเปน
พระวินัยปฎกของโลโกตตรวาท มีเนื้อหาสวนที่เปนพระวินัยนอยมาก แตรวบรวมเรื่องอวทาน
(ความหมายกวาง)ไวเปนจํานวนมากเหมือนกับทิวยาวทาน (Rahula 1978 : 2-3) แตถาพิจารณา
จากตนฉบับที่มีเนื้อหาที่หลากหลาย ที่นาจะมีการรวบรวมขึ้นตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ 4-9 
นั้น พบวามีลักษณะของการตัดทอนและเพิ่มเติมมาก (Winternitz 1993 : 2 : 238) และเมื่อ
ตรวจสอบกับตนฉบับแลว จะพบวาในคัมภีรเองก็เรียกชื่อของคัมภีรตางกัน คือตอนตนของ                 
นิทานกถา (เลม 1) จะเรียกวา มหาวัสตุ “นี่เปนเลมแรกแหงมหาวัสตุ อันเปนวินัยปฎกที่ทองจําสืบ
ตอกันมาของ(นิกาย)โลโกตตรวาทิน ใน(สํานัก)มหาสังฆิกะอันประเสริฐ ซ่ึงอยูในมัธยมประเทศ”∗ 
หากในตอนทาย (เลม 3) เรียกวา มหาวัสตุอวทาน “นี่เปนตอนจบ(ของ)ศรีมหาวัสตุอวทาน ซ่ึง
ทองจําสืบตอกันมาของ(นิกาย)โลโกตตรวาทิน ใน(สํานัก)มหาสังฆิกะอันประเสริฐ”∗∗ 

 การเรียกชื่อที่แตกตางกันนี้นาจะแสดงใหเห็นประการหนึ่งวา จุดประสงคเร่ิมแรกของ  
มหาวัสตุคงตั้งใจใหเปนพระวินัยปฎก แตดวยการรวบรวมขึ้นใหมหลายครั้ง จึงมีการแทรกเรื่อง            
อวทานเขาไปซึ่งอาจเปนเพราะชวงเวลาการรวบรวมใหมนั้น อวทานไดรับความนิยมอยาง
กวางขวาง อีกทั้งตามที่อากิระ ยูยามา (Yuyama 2001 : 1 : xxiii) ไดศึกษาตนฉบับใบลาน 
(Palm-leaf manuscript) และตนฉบับกระดาษ (Paper manuscript) ที่เก็บไวเปนไมโครฟลมใน
หองสมุดแหงรัฐของเมืองเบอรลิน (The State Library of  Berlin) เทียบกับฉบับที่พิมพคร้ังแรก
ซ่ึงมีเอมิล เซอนารต (Émile Senart) เปนบรรณาธิการแลว พบวาตนฉบับทั้งสองนี้ ในตอนทาย
ของเรื่องยอยแตละเร่ือง จะมีขอความบอกเพียงวาเปนตอนจบของเรื่องใดเทานั้น เชน  “ทีปงกระ             
วัสตุม สมาปตัม (Dipajkara vastuj samaptaj)” (นี่เปน)ตอนจบ(ของ)เร่ืองทีปงกร “สมาปตัม 
ฉัตรวัสตุม (samaptaj Chatravastuj)”  (นี่เปน)ตอนจบ(ของ)เร่ืองฉัตร “ชโยติปาลัสยะ 
วยากรณัม (Jyotipalasya vyakaranaj) (นี่เปน)เร่ืองพยากรณของชโยติปาละ แตฉบับของ
เซอนารตจะมีวลีที่วา “อิติ ศรีมหาวัสตุ อวทาเน...(iti wrimahavastu avadane…)” นําหนาเสมอ 
                                                 

 ∗aryamahasajghikanaj lokottaravadinaj madhyadewikanaj pathena vinayapitakasya 
mahavastuye adi | (Bagchi, ed. 1970 : 1 : 2) 

 ∗∗iti aryamahasajghikanaj lokottaravadinaj pathena iti wrimahavastuavadanaj  
samaptaj || (Basak, ed. 1968 : 3 : 619) 
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คือ “อิติ ศรีมหาวัสตุ อวทาเน ทีปงกรวัสตุม สมาปตัม” นี่เปนตอนจบ(ของ)เร่ืองทีปงกรในศรี
มหาวัสตุอวทาน “อิติ ศรีมหาวัสตุอวทาเน ฉัตรวัสตุม”  นี่เปนตอนจบ(ของ)เร่ืองฉัตรในศรีมหาวัสตุ
อวทาน “อิติ ศรีมหาวัสตุ อวทาเน ชโยติปาลัสย วยากรณัม”  นี่เปนเรื่องพยากรณของชโยติปาละใน
ศรีมหาวัสตุอวทาน เปนตน ยูยามามีความเห็นวานาจะเปนการเพิ่มวลีสวนหนานี้ลงไปในตนฉบับ
สมัยใหม (modern manuscript) ตามความเห็นที่วาเรื่องราวในมหาวัสตุเปนอวทานมากกวา            
พระวินัย และเซอนารตก็ยึดตามตนฉบับสมัยใหมนี้∗ และฉบับพิมพสมัยหลังตอมาก็ยึดตามฉบับ
ของเซอนารตเปนสวนใหญ  
 จากที่กลาวมาขางตน ทําใหเห็นวาแมมหาวัสตุจะมีอวทานรวมอยูมากและอาจมีหลาย
สวนที่เพิ่มเติมขึ้นภายหลัง แตในชั้นแรกโลโกตตรวาทคงไมไดเรียกคัมภีรของตนวา มหาวัสตุ
อวทาน เพราะในเรื่องยอยของคัมภีรก็ยังคงเรียกเรื่องอดีตชาติของพระพุทธองควาชาดก เชน               
มั ญ ช รี ช า ด ก  ( Mabjarijataka)   ศ ร เ ก ษ ปณช า ด ก  ( Waraksepanajataka)  ฤษ ภ ช า ด ก 
(Rsabhajataka) เปนตน หรือแมแตอดีตชาติของบุคคลอื่นก็เรียกวาชาดก เชน ยโศทชาดก
(Yasodajataka) อาชญาตเกาณฑินยชาดก(Ajabatakaundinyajataka) เปนตน ทั้งนี้เพราะเนน
เร่ืองราวที่เกิดในอดีตชาติเปนสําคัญ โดยไมจําเปนวาจะตองเปนอดีตชาติของพระพุทธองคเทานั้น 
สวนเรื่องราวของผูที่ศรัทธาพระพุทธองคที่ดําเนินเรื่องในปจจุบัน(พุทธกาล) ก็เรียกวา วัสตุ ที่
หมายถึงเรื่องราวบาง เชน ปูรณัสยะ ไมตรายณีปุตรัสยะ วัสตุ (Purnasya Maitrayaniputrasya 

vastu) เร่ืองของปูรณะบุตรของนางไมตรายณี หรือใชช่ือของบุคคลสําคัญในเรื่องเปนชื่อเร่ืองโดย
ไมมีคําวาวัสตุบาง เชน ตระปุสภัลลิเกา สารถวาเหา (Trapusabhallikau sarthavahau) เร่ืองพอคา
สองคนคือตระปุสะ และภัลลิกะ ฉะนั้น การที่มีนักวิชาการเรียกมหาวัสตุ วามหาวัสตุอวทาน ก็
นาจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่อมีผูศึกษามหาวัสตุ และเห็นวามีอวทานมากกวาพระวินัย จึงเพิ่มคําวา              
อวทานเขาไปโดยที่โลโกตตรวาทไมไดเรียกงานของฝายตนเชนนั้น จึงเปนที่ชัดเจนวา “อวทาน” 
เปนคําที่สรวาสติวาทเปนฝายริเร่ิมใชเรียกวรรณคดีคําสอนประเภทหนึ่งของตน ที่ไดรับความนิยม
อยางกวางขวางจนทําใหเกิดเรื่องลักษณะเดียวกันตามมาอีกมาก ซ่ึงนักวิชาการไดใหความหมายของ  
“อวทาน” ไวตางๆ กัน แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เห็นวาอวทานเปนเรื่องการกระทําของบุคคล 
และกลุมที่เห็นวาเปนเรื่องการกระทําของพระพุทธองคและบุคคลอื่น 

                                                 
∗ เซอนารต ใชตนฉบับสมัยใหมในการชําระ 6 ฉบับคือ 1. Société Asiatique, Paris : No. 9                

2. Bibliothèque Nationale, Paris : No. 87-88-89 (Collection Burnouf No. 94) 3. University Library of 
Cambridge : Add. 1339 4. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London : No. 9                       
5. Collection Minayeff [Bibbliothèque Nationale, No.1549/Ms Senart No.205] 6. Bibbliothèque 
Nationale, Paris : No. 90-91-92 (Collection Burnouf No. 94) (Senart : 1 : v-ix quoted in Yuyama 2001 : 

1 : xxxi) 
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 1. กลุมที่เห็นวาอวทานเปนเรื่องการกระทําของบุคคล นักวิชาการที่ใหความหมายของ
อวทานเปนชื่อเฉพาะในทํานองนี้มีหลายคน สวนใหญเปนนักวิชาการฝายตะวันตก ไดแก 
 เจ. เจ. โจนส (Jones 1987 : 1 :xiv) กลาววา อวทาน คือเร่ืองราวของบุคคลที่แสดง
ความกลาหาญหรือความดีอ่ืนๆ ซ่ึงพระพุทธองคทรงอธิบายวาเปนผลมาจากความดีที่เคยกระทําเมื่อ
อดีตชาติ 
 เอ. บี. คีธ (Keith 1966 : 64-65) กลาววา อวทาน คือเร่ืองของการกระทําที่ยิ่งใหญ 
หรืออาจเปนเรื่องเกี่ยวกับการบอกถึงอนาคตของบุคคล โดยที่คนนั้นไมตองเปนผูที่มีคุณธรรม
เฉพาะดานใดดานหนึ่ง เพราะไมไดเปนเรื่องที่ตองการแสดงถึงเรื่องของการทําดีไดดีตามหลักธรรม
เทานั้น แตกลาวถึงเรื่องราวของบุคคลที่มีศรัทธาอยางแรงกลาตอพระพุทธองค หรือพระสาวก แลว
ไดรับสิ่งดีๆ ในชีวิต ในทางกลับกันหากดูหมิ่นพระพุทธองคก็ยอมไดรับผลรายอยางแนนอน 
 โจเอล เทเทิลมัน (Tatelman 2005 : 15) กลาววา อวทาน คือเร่ืองเลาของบุคคลซึ่งมี
การกระทําที่แสดงใหเห็นวามีความเลื่อมใสทางศาสนา จึงมักจะเปนเรื่องชีวประวัติของภิกษุรูป
สําคัญ หรือสาวกที่เปนคฤหัสถ หรือสมาชิกหลายๆ คนของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง สวนใหญ
แลวอวทานจะใชคําประพันธรอยแกวและรอยกรองสลับกัน และมีแนวคิดที่แสดงถึงความจริงแท
ของหลักธรรมทางพุทธศาสนาทั้งดานพระธรรมและพระวินัย 
 จอหน เอส. สตรอง(Strong 2002 : 22) กลาววา อวทาน คือเร่ืองราวเกี่ยวกับการทํา
ความดีของบุคคล และสิ่งสําคัญที่เนนคือเร่ืองกรรม เร่ืองความศรัทธาและความเลื่อมใสบูชา  
 เอ็ดเวิรด เจ. โธมัส (Thomas 1971 : 280) กลาววา อวทาน คือเร่ืองราวที่กลาวถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับบุคคลในสมัยพุทธกาล ซ่ึงพระพุทธองคทรงอธิบายวาผลของการกระทําที่นา  
ยกยองของคนเหลานั้นมีเหตุมาจากการกระทําในอดีตชาติ 
  มอริซ วินเทอรนิตซ (Winternitz 1993 : 2 : 266-267) กลาววา อวทาน หมายถึง 
เร่ืองราวของการกระทําที่โดดเดน ที่อาจหมายถึงการกระทําที่ไมดีก็ได แตสวนใหญจะเปนการ
กระทําดี โดยที่ความดีนั้นอาจเกิดขึ้นจากการเสียสละบางสิ่งบางอยางในชีวิต ซ่ึงอาจเปน ธูป 
ดอกไม ทอง รัตนะ เพื่อบูชาสิ่งที่เคารพ หรืออาจเปนการสรางสถูป เจดีย หรือส่ิงอื่นๆ อวทานจะ
เปนเรื่องที่แสดงถึงการทําดีไดดีทําชั่วไดช่ัว และเรื่องของกรรมที่ช้ีใหเห็นวาการกระทําของบุคคล
ในปจจุบันนั้น เชื่อมโยงกับอดีต ปจจุบัน และอนาคตอยางไร 
 คําอธิบายที่ยกมาขางตนนี้ ไดมีการใชคําบางคําที่ตรงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป ซ่ึงกลาวได
วานาจะเปนคําสําคัญที่บงบอกความหมายของอวทานที่เปนชื่อเฉพาะในทางที่สอดคลองกัน และคํา
ที่ใชตรงกันดังกลาวนาจะชวยในการสรุปความเห็นของนักวิชาการกลุมนี้ไดชัดเจนมากขึ้น คํา
เหลานั้นคือกรรม  (karman) การกระทํา  (deeds) ความศรัทธา  (faith) บุคคล (individual)        
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พระพุทธองคตรัสอธิบาย (explained by the Buddha) อดีตชาติ (previous existence, former 

existence)  อนาคตชาติ (man’s future, future existence) ซ่ึงสามารถนําคําสําคัญเหลานี้มา 
เรียบเรียงเชื่อมตอเปนความหมายของคําวา อวทาน ใหสอดคลองตามความเห็นของนักวิชาการกลุม
นี้ไดวา อวทาน คือเร่ืองราวของบุคคลซึ่งมีความศรัทธาตอพระพุทธองคไดแสดงการกระทําตางๆ 
และพุทธองคไดตรัสอธิบายวาการกระทํานั้น เปนผลมาจากการกระทําในอดีตชาติและจะสงผลถึง
การกระทําในอนาคตชาติดวย การกระทําของบุคคลที่เชื่อมโยงกันทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคตนี้
เรียกวากรรม คําอธิบายที่เรียบเรียงไดจากคําสําคัญที่นักวิชาการกลุมนี้ใชตรงกัน จะเห็นไดวาเปน
การอธิบายความหมายชื่อเฉพาะของอวทานที่มีแกนสําคัญคือเร่ืองของการกระทําหรือกรรมที่เมื่อ
บุคคลใดทําแลวยอมใหผลไดจริงและถูกตองตั้งแตอดีต ปจจุบัน และอนาคต ซ่ึงเปนไปตามแนวคิด
ของสรวาสติวาทที่เชื่อเร่ืองเหตุและผลที่สงตอกัน ตามหลักการที่วาทุกสิ่งมีอยูจริงทั้ง 3 กาล เมื่อทํา
ส่ิงใดไวจึงเปนเหตุที่สงเปนผลถึงกาลตอไปเรื่อยๆ (สุมาลี มหณรงคชัย 2548 : 28-29) 
 2. กลุมที่เห็นวาอวทานเปนเรื่องการกระทําของพระพุทธองคและบุคคลอื่น นักวิชาการ
ที่ใหความหมายของอวทานเชนนี้ จะเปนนักวิชาการอินเดีย ไดแก  
 นลินากษะ ทัตต (Dutt 1978 : 267) กลาววา อวทาน คือเร่ืองราวในอดีตชาติของ              
พระพุทธองค เร่ืองของพระสาวก และเรื่องของบุคคลซึ่งมีความศรัทธาตอพระพุทธองค 
 ศรมิษฐา ศรมา (Sharma 1985 : 6) กลาววา อวทาน คือเร่ืองราวเกี่ยวกับการกระทําที่         
ดีงามของพระพุทธองคหรือผูศรัทธาตอพระองค โดยศรมาไดใชคํานิยามของสารานุกรมฉบับ              
บริทานิกา (Encyclopaedia Britanica) ชวยขยายความในเชิงอรรถวา อวทาน คือเร่ืองเลาทาง
พุทธศาสนาที่กลาววาพระพุทธองคตรัสเลาเพื่อทรงชี้ใหเห็นถึงผลของกรรม และคําอธิบาย
ของทัตตที่กลาวมาขางตนชวยขยายความดวยเชนกัน จึงสรุปไดวา ศรมาเห็นวา อวทาน คือเร่ืองที่
พระพุทธองคตรัสเลาทั้งเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค และเรื่องของคนอื่นที่มีศรัทธาตอ
พระองค โดยเรื่องทั้งหมดชี้ใหเห็นเรื่องของกรรมเปนสําคัญ  
 นักวิชาการทั้งสองที่ไดอธิบายความหมายชื่อเฉพาะของอวทานขางตนนั้น มีความเห็น
เชนเดียวกัน คือเห็นวาอวทานคือเร่ืองราวท่ีมีทั้งเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธองค เร่ืองราวของ
พระสาวก และบุคคลทั่วไปที่มีความศรัทธาตอพระพุทธองค โดย ศรมามีการอธิบายเพิ่มเติมตาม 
สารานุกรมฉบับบริทานิกาในเรื่องของกรรม แตส่ิงที่เห็นไดชัดเจนประการหนึ่งคือ นักวิชาการทั้ง
สองนี้ อธิบายชื่อเฉพาะของอวทานโดยพิจารณาจากตัวบุคคลที่ปรากฏในเรื่องอวทานเปนสําคัญ  
เพราะเห็นไดจาก การอธิบายวา เปนเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธองค ซ่ึงก็คือชาดก เร่ืองของ           
พระสาวก นาจะหมายถึงภิกษุ หรือภิกษุณีรูปสําคัญ และเรื่องของบุคคลที่ศรัทธาพระพุทธองค 
นาจะหมายถึงอุบาสก อุบาสิกาที่มีช่ือเสียง เชน อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เปนตน หรือคน
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ทั่วไปที่พระพุทธองคไดทรงพบ แสดงใหเห็นวา กลุมนี้มีความเห็นวา อวทานเปนวรรณคดีที่
รวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาไวหลากหลายมาก เพราะไดรวมกลุมเรื่องยอย (sub-genre)ไวถึง 
3 กลุม คือ ชาดก เร่ืองของพระสาวก และเรื่องของบุคคลทั่วไปที่ศรัทธาพระพุทธองค 
 หากพิจารณาความหมายของอวทานจากนักวิชาการทั้งสองกลุมแลว ก็จะพบวามีความ
แตกตางที่เห็นไดชัดเจนประการหนึ่งคือ การอธิบายความหมายที่เชื่อมโยงกับชาดกทั้งแงปฏิเสธ 
และแงตอบรับ กลาวคือ กลุมแรก เห็นวาอวทานเปนวรรณคดีประเภทหนึ่งที่ตางกับชาดก ดังที่           
เอ็ดเวิรด เจ. โธมัส (Thomas 1971 : 280) ไดแสดงความเห็นไววา ชาดกตางกับอวทาน เพราะ
ชาดกเปนเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธองคซ่ึงเปนวรรณคดีคําสอนของเถรวาทที่มีมากอนแลว 
สวนอวทานเปนเรื่องของบุคคลในสมัยพุทธกาล เปนวรรณคดีคําสอนของสรวาสติวาทที่เกิดขึ้น
ภายหลัง การอธิบายของโธมัสเปนการอธิบายโดยเนนที่ผูมีบทบาทสําคัญของเรื่อง และนิกายที่เกิด
ของชาดกและอวทาน โดยมีเงื่อนไขของเวลากอนและหลังเปนสิ่งที่แยกวรรณคดีสองประเภทออก
จากกัน สวนจอหน เอส. สตรอง (Strong 2002 : 22) ไดแสดงความเห็นไววา อวทานกับชาดก
ตางกัน เพราะอวทานไมใชเร่ืองราวของพระพุทธองค แตเปนเรื่องราวของบุคคลอื่น ซ่ึงสวนใหญ
เปนผูครองเรือน การอธิบายของสตรองเปนการอธิบายโดยใชเนื้อหาดวยการเนนวาผูมีบทบาท
สําคัญในเรื่องอวทานไมใชพระพุทธองค ขณะที่ชาดกผูที่มีบทบาทสําคัญคือพระโพธิสัตวซ่ึงคือ
พระพุทธองคในอดีตชาติ  
 การอธิบายความหมายของอวทานโดยอิงกับชาดกในเชิงปฏิเสธนี้ นอกจากพิจารณาจาก
เนื้อหาวาผูใดมีบทบาทสําคัญในเรื่องแลว ยังอาจเปนเพราะพิจารณาจากการที่เปนวรรณคดีเกิดจาก
ตางนิกายกัน และที่สําคัญคือ สรวาสติวาทที่เรียบเรียงอวทานขึ้นเปนจํานวนมากนั้น ก็ยังยอมรับ
ชาดกเปนคําสอนหมวดหนึ่งในคัมภีรของตน และเมื่อมีการเรียบเรียงคัมภีรที่รวมเรื่องอวทาน เชน  
อวทาน ศตกะ และทิวยาทานนั้น กลับนําชาดกมารวมไวในคัมภีรรวมอวทานเหลานี้ ซ่ึงทําใหเกิด
ความขัดแยงกันตามขอเท็จจริง เพราะขณะที่ชาดกกลายเปนสวนหนึ่งของอวทาน แตชาดกก็ยังมี
ฐานะเปนหมวดคําสอนหมวดหนึ่งอยู จึงนาจะมีสวนที่ทําใหนักวิชาการกลุมนี้ยังคงจัดใหชาดก 
และอวทานเปนวรรณคดีคนละประเภทกัน  
 สวนการอธิบายคําวาอวทานที่อิงกับชาดกในเชิงตอบรับของนักวิชาการกลุมที่สองนั้น 
กลาวไดวาเปนการพิจารณาจากตัววรรณคดีที่รวมเรื่องอวทานเปนสําคัญ โดยไมไดนําปจจัย
แวดลอมอื่น เชน นิกาย หรือชวงเวลาที่เกิดของชาดกและอวทานมาพิจารณารวมดวย  ทั้งนี้เพราะ
กลุมนี้อธิบายความหมายของอวทานดวยการพิจารณาจากคัมภีรอวทานเกาแก โดยนลินากษะ ทัตต 
(Dutt 1978 : 222) ไดอธิบายวา คัมภีรที่เกิดในยุคหีนยานผสมมหายานมีไมมากนัก คัมภีรที่
สมบูรณก็มี เชน มหาวัสตุ ลลิตวิสตระ ทิวยาวทาน อวทาน ศตกะ และอโศกาวทาน นอกนั้นสวน
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ใหญ เปนคัมภีรที่ไมสมบูรณ ฉะนั้น จึงเปนไปไดที่เมื่อจะอธิบายความหมายเฉพาะของอวทานจึง
มักพิจารณาจากอวทานที่เกาแกสมบูรณอยางอวทานศตกะ ทิวยาวทาน หรือมหาวัสตุซ่ึงมีเร่ืองชาดก
รวมอยูมากนี้เปนเกณฑเสมอ 
 ความเห็นของนักวิชาการที่อธิบายความหมายชื่อเฉพาะของอวทานซึ่งแบงเปน 2 กลุม
ขางตนนี้ แมจะมีความเห็นที่ตางกัน แตก็ไมไดทําใหเกิดความขัดแยงโจมตีกันวาความเห็นของอีก
กลุมหนึ่งผิด ดวยตางก็มีเกณฑการพิจารณาที่ชัดเจน เพียงแตใชเกณฑที่ตางกัน คือกลุมแรกพิจารณา
จากเหตุที่เกิดอวทานวาเกิดเพราะมีความเห็นตางกับแนวคิดของพุทธศาสนาดั้งเดิมจึงสรางคัมภีร         
คําสอนของตนขึ้นใหม สวนกลุมที่สองพิจารณาจากผลที่เกิดแลวคือตัวบทที่รวบรวมเรื่องอวทานวา
ประกอบดวยเร่ืองราวใดบาง ในกรณีเชนนี้ถาจะสรุปความหมายเฉพาะของอวทานที่มีเกณฑการ
พิจารณาที่ตางกันนี้อยางงายที่สุด คือ คําวาอวทานที่เปนชื่อเฉพาะของวรรณคดีประเภทหนึ่งนี้ 
สามารถแยกความหมายได 2 ลักษณะ คือความหมายแคบ และความหมายกวาง  
 อวทาน ในความหมายแคบคือ เร่ืองราวเกี่ยวกับการกระทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคคลที่
สวนใหญมีความศรัทธาตอพระพุทธองค และพระพุทธองคไดตรัสอธิบายวาการกระทํานั้นๆ เปน
ผลมาจากการกระทําในอดีตชาติ และสงผลถึงอนาคตชาติดวย และการกระทําที่เชื่อมโยงอดีตชาติ 
ปจจุบันชาติ และอนาคตชาตินี้เรียกวากรรม 
 อวทานในความหมายกวางคือ เร่ืองราวที่มีทั้งเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธองค 
เร่ืองราวของพระสาวก และเรื่องราวของบุคคลทั่วไปที่มีศรัทธาตอพระพุทธองค ซ่ึงแสดงใหเห็น
แนวคิดเรื่องกรรมเปนสําคัญ 
 นักวิชาการทั้ง 2 กลุมนี้ แมจะมีความเห็นตางกัน แตก็มีความเห็นรวมกันประการหนึ่ง 
คือเห็นวาอวทานมีแนวคิดเรื่องกรรม ซ่ึงความจริงแลวก็สอดคลองกับความหมายตามรูปศัพทที่มี
ความหมายเนนหนักที่เร่ืองการกระทํา เพราะกรรม ตามความหมายที่งายที่สุดก็คือการกระทาํนัน่เอง 
แตในความหมายเฉพาะเจาะจงทางพุทธศาสนาแลว กรรมก็คือการกระทําที่ประกอบดวยเจตนา ที่
แสดงออกทางกาย วาจา หรืออยูในใจ เปนอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต ดีหรือช่ัว ลวนเปนกรรมทั้งสิ้น 
(พระพรหมคุณาภรณ 2548 : 7) เร่ืองกรรมนี้คงจะไดพิจารณาตอไปวาเปนแนวคิดที่สําคัญของ              
อวทานอยางไรในบทวิเคราะหบทที่ 3 
 ดวยความหมายของอวทานมีทั้งความหมายแคบและกวางดังกลาว การใชความหมาย
ของอวทานในวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงจะเลือกใชคําวาอวทานในความหมายแคบ เพราะเห็นวาชาดก
และอวทานควรเปนวรรณคดีแยกประเภทกัน ดวยมีระยะเวลาการเกิดที่ตางกัน และเปนวรรณคดีที่
เกิดจากพุทธศาสนาตางนิกาย แมวาจะเปนนิกายที่มีแนวคิดที่คลายกันอยูมากก็ตาม อีกทั้งการแยก
ประเภทชาดกและอวทานออกจากกันนั้น ทําใหงายตอการศึกษาวิเคราะหลักษณะเฉพาะของแตละ
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ประเภทไดชัดเจนขึ้น และนาจะทําใหเขาใจไดงายกวา เพราะในสังคมไทยที่มีผูนับถือพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทเปนจํานวนมากยอมคุนเคย และเขาใจวาชาดกเปนวรรณคดีคําสอนประเภทหนึ่ง
มากกวาที่จะยอมรับวาชาดกเปนกลุมเรื่องยอยประเภทหนึ่งของอวทาน ดังนั้นเพื่อความชัดเจนใน
การวิเคราะห และกันความสับสนที่เกิดจากความขัดแยงกับความรูเดิมที่มีอยู ผูวิจัยจึงจะใชคําวา        
อวทานที่เปนชื่อเฉพาะในวิทยานิพนธฉบับนี้ ในความหมายแคบ หากมีกรณีจําเปนจะใชใน
ความหมายตามรูปศัพท หรือช่ือเฉพาะในความหมายกวางจะระบุอยางชัดเจน 
 จากการศึกษาความหมายของชาดกและอวทานทั้งความหมายตามรูปศัพท และ
ความหมายของชื่อเฉพาะแลว พบวา ความหมายตามรูปศัพทของชาดกและอวทาน มีความสําคัญตอ
การนําคําทั้งสองนี้มาใชเปนชื่อเฉพาะ เพราะความหมายตามรูปศัพทของชาดกที่บงบอกความเปน
อดีตกาลนั้น เมื่อนํามาใชเปนชื่อเฉพาะก็สอดคลองกับเรื่องราวของเรื่องประเภทนี้ ที่เปนเรื่องใน
อดีตชาติของพระพุทธองค ในขณะที่คําวาอวทานมีการอธิบายความหมายตามรูปศัพทได 3 
ความหมายตามธาตุที่นํามาสรางเปนศัพท คือ 1) การกระทําที่ยิ่งใหญหรือนายินดี 2) การตัดออก 
หรือการเก็บเกี่ยว ซ่ึงมีนัยความหมายวาเมื่อทําสิ่งใดก็จะไดส่ิงนั้น 3) การกระทําที่บริสุทธิ์ หรือดี 
ความหมายที่ 1 และ 3 เปนความหมายของการกระทําที่เนนทางดานดี สวนความหมายที่ 2 เปน
ความหมายของการกระทําที่ไมไดระบุวาดีหรือไมดีขึ้นอยูกับสิ่งที่ทํา แตทั้งสามความหมายก็มีแกน
สําคัญเหมือนกัน คือเนนถึงการกระทําของบุคคล เมื่อนํามาใชเปนชื่อเฉพาะก็มีความสอดคลองกับ
เนื้อหาของเรื่องประเภทอวทาน ซ่ึงเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการกระทําของบุคคล ถาเปนความหมาย
แคบก็จะหมายถึงการกระทําของผูที่สวนใหญมีความศรัทธาตอพระพุทธองค ถาเปนความหมาย
กวาง ก็จะหมายรวมถึงการกระทําในอดีตชาติของพระพุทธองคหรือเร่ืองชาดกเพิ่มขึ้นจาก
ความหมายแคบ แตทั้งความหมายแคบและกวางของอวทานตางก็บอกถึงแนวคิดสําคัญของเรื่องคือ
พระพุทธองคจะทรงเปนผูช้ีใหเห็นถึงกรรมของแตละคนที่กลาวถึงในเรื่อง 
  

ลักษณะของชาดกและอวทาน 
 ชาดกและอวทานใชเปนชื่อเรียกวรรณคดีตางประเภทกัน เพราะมาจากพุทธศาสนาตาง
นิกายกัน ดังที่กลาวมาแลว ชาดกซึ่งเปนเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธองค และอวทานเปน
เร่ืองราวการกระทําของผูที่เล่ือมใสพระพุทธองค จึงเปนเรื่องที่นาจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน
ออกไป ขณะเดียวกันในความแตกตางนั้นก็นาจะมีลักษณะรวมกันอยูดวย เพราะถึงอยางไรก็เปน
วรรณคดีคําสอนในพุทธศาสนาเชนเดียวกัน ถึงจะตางนิกายกันก็ตาม แตหลักใหญคําสอนของ            
พระพุทธองคก็ไมนาจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เห็นไดจากความหมายของชื่อเฉพาะของชาดกและ
อวทานมีการกลาวถึงอดีตชาติเหมือนกัน แมจะเปนอดีตชาติของตางบุคคลกันก็ตาม แตก็แสดงให
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เห็นวาแนวคิดเรื่องการเวียนวายตายเกิด และกรรมเปนเครื่องผูกพันของบุคคลในทุกชาตินั้นยังมี
ความสอดคลองกัน ดังนั้น ชาดกและอวทานจึงนาจะมีทั้งลักษณะที่เหมือน และตางกันอยู และ
ความเหมือนและตางนั้นนาจะมีความเกี่ยวของกันในฐานะที่เปนวรรณคดีคําสอนในพุทธศาสนา
ของนิกายที่ยังมีแนวคิดใกลชิดกัน ทั้งนี้หากจะเห็นลักษณะความเหมือนและความตางไดอยาง
ชัดเจนแลว คงตองศึกษาในรายละเอียด 3  ดานดวยกัน คือประเภท องคประกอบ และผูเลาเรื่องของ
ชาดกและอวทาน 
 
ประเภทของชาดกและอวทาน 
 ในการแบงประเภทของชาดกและอวทานนี้ ผูวิจัยจะใชเกณฑการแบงวาชาดกและ
อวทานนั้นอยูในคัมภีร∗ทางศาสนาหรือไม เพราะทั้งชาดกและอวทานที่มีการรวบรวมขึ้นเปน
หมวดหมูคร้ังแรกคือการรวมเปนคําสอนหมวดหนึ่งในคัมภีรหลักของแตละนิกาย กอนที่จะมีการ
นําเรื่องชาดกและอวทานจากคัมภีรมารวบรวมและเรียบเรียงขึ้นใหม เปนคัมภีรรวมเฉพาะเรื่อง
ชาดกและอวทาน หรืออาจจะมีการแตงขึ้นใหมเลียนแบบเนื้อเร่ืองของเดิมในคัมภีร ความ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นของการรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องชาดกและอวทานขึ้นใหมในลักษณะตางๆ 
จึงทําใหเกิดประเภทของวรรณคดีทั้งสองนี้ตางกันหลายประเภท 
  
 ประเภทของชาดก ดวยชาดกเปนหนึ่งในหมวดคําสอนของพระไตรปฎกตามที่พระเถระ
ไดจัดไว แตในขณะเดียวกันก็มีชาดกจํานวนมากที่ไมไดรวมอยูในพระไตรปฎก แตก็มีความสําคัญ
ตอการศึกษาชาดกอยางมาก ฉะนัน้ เพือ่ใหเห็นชาดกประเภทตางๆ เหลานัน้ไดชดัเจนขึน้ จงึจะแบงประเภท
ของชาดกโดยอิงกับพระไตรปฎก เรียงตามลําดับความสัมพันธที่ใกลชิดกับพระไตรปฎกจากมาก
ไปนอย∗∗คือ ชาดกในพระไตรปฎก ชาดกในอรรถกถาพระไตรปฎก และชาดกนอกพระไตรปฎก 
 1. ชาดกในพระไตรปฎก ในที่นี้จะแบงชาดกในพระไตรปฎกออกเปน 2 ประเภท เพราะ
นอกจากเรื่องชาดกที่อยูในพระไตรปฎกจะมีสวนที่รวมเปนหมวดหมูชัดเจนที่เรียกวานิบาตแลว ยัง
มีเร่ืองที่เปนอดีตชาติของพระพุทธองคที่ปรากฏในพระไตรปฎกแตไมไดจัดใหอยูในนิบาต และ
ไมไดมี ช่ือเรียกวาชาดก  แตถาใช เกณฑการพิจารณาวาชาดกคือเ ร่ืองราวในอดีตชาติของ                        
พระพุทธองค เร่ืองราวเหลานี้ก็ควรจะเปนชาดกดวยเชนกัน ฉะนั้นเพื่อใหเห็นวาในพระไตรปฎก
                                                 

∗ คัมภีรในที่นี้ใชในความหมายที่เปนตําราที่ไดรับการยกยองทางศาสนา (พระธรรมปฎก 2540 : 33) 
∗∗ ยึดตามลําดับช้ันของคัมภีรทางพุทธศาสนาที่เรียงลําดับดังนี้ 1) พระไตรปฎกเปนหลักฐานชั้นที่ 1 

เรียกวาบาลี 2) คําอธิบายพระไตรปฎกเปนหลักฐานชั้นที่ 2 เรียกวาอรรถกถาหรือวัณณนา 3) คําอธิบายอรรถกถาเปน
หลักฐานชั้นที่ 3 เรียกวาฎีกา 4) คําอธิบายฎีกา เปนหลักฐานชั้นที่ 4 เรียกวาอนุฎีกา (สุชีพ ปุญญานุภาพ 2524 : 23) 
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ไมไดมีเร่ืองชาดกเฉพาะที่เรียกวาชาดก และรวมอยูในนิบาตเทานั้น จึงจะขอกลาวถึงเรื่องทํานอง
ชาดกเหลานี้ดวย โดยจะแบงเปน ชาดกในนิบาต และ เร่ืองทํานองชาดกที่อยูนอกนิบาต  
   1.1 ชาดกในนิบาต ชาดกประเภทนี้รวมอยูในสุตตันตปฎก∗ สวนขุททกนิกาย ซ่ึง
ประกอบดวย ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตตนิบาต วิมานวัตถุ  เปตวัตถุ เถรคาถา  
เถรีคาถา ชาดก นิทเทส ปฏิสัมภิทามัคค อปทาน พุทธวงส และจริยาปฎก ชาดกที่อยูในขุททกนิกาย
นี้ เปนคาถารอยกรองบาลีลวน บางสวนสันนิษฐานวารวบรวมจากพุทธวจนะ และบางสวนอาจมา
จากพระเถระอื่นๆ ระยะเวลารวบรวมนาจะกอนสังคายนาครั้งที่ 2 และนาจะมีการจัดระเบียบและ
รวบรวมสวนใหมๆ เพิ่มเขาไปในการสังคายนาครั้งที่ 2 (Müller 1990 : xiii)  
   การจัดหมวดหมูคาถาชาดกที่มีทั้งหมด 547 เร่ืองนี้ แบงเปนนิบาต รวม 22 นิบาต 
โดยกําหนดนิบาตตามจํานวนคาถาในเรื่อง ทั้งนี้มีการจัดเปน 4 ลักษณะ คือลักษณะแรก เพิ่มทีละ 1 
คาถาเริ่มตั้งแตชาดกที่มี 1 คาถา ถึง 13 คาถา ไดแก เอกนิบาตชาดก 150 เรื่อง ทุกนิบาตชาดก 100 เรื่อง
ติกนบิาตชาดก 50 เรื่อง จตกุกนิบาตชาดก 50 เรื่อง ปญจกนบิาตชาดก 25 เรื่อง ฉกักนบิาตชาดก 20 เรื่อง
 สัตตกนิบาตชาดก 21 เร่ือง อัฏฐกนิบาตชาดก 10 เร่ือง นวกนิบาตชาดก 12 เร่ือง ทสกนิบาตชาดก 
16 เร่ือง เอกาทสนิบาตชาดก 9 เร่ือง ทวาทสนิบาตชาดก 10 เร่ือง และเตรสนิบาตชาดก 10 เร่ือง รวม 
13 นิบาต ลักษณะที่สอง เฉพาะชาดกที่มีคาถาไมสม่ําเสมอ คือ เกิน 13 คาถา แตไมถึง 20 คาถา และ
เกิน 20 คาถาแตไมถึง 30 คาถา จัดเปนปกิณณกนิบาตชาดก 13 เรื่อง มี 1 นิบาต ลักษณะที่สาม เพิ่มทีละ
10 คาถา โดยเริ่มตั้งแต 20 คาถา จนถึง 80 คาถา ไดแก วีสตินิบาตชาดก 14 เร่ือง ติงสตินิบาตชาดก 
10 เร่ือง จัตตาฬีสนิบาตชาดก 5 เร่ือง ปญญาสนิบาตชาดก 3 เร่ือง สัฏฐินิบาตชาดก 2 เร่ือง                 
สัตตตินิบาตชาดก 2 เร่ือง และอสีตินิบาตชาดก 5 เร่ือง รวม 7 นิบาต และลักษณะสุดทายคือ ชาดกที่
มีคาถาเกิน 80 คาถา เรียกวามหานิบาต 10 เร่ือง มี  1 นิบาต 
   ในแตละนิบาตของชาดกนี้ จะแบงยอยออกเปนวรรค โดยแตละวรรคจะมีชาดกเรื่อง
ตางๆ สวนใหญจะมีวรรคละ 10 เร่ือง และมีช่ือประจําวรรคซึ่งสวนใหญก็จะไดจากชื่อของชาดก
เร่ืองแรกในวรรค เชน ในเอกนิบาตชาดก มีอปณณกวรรค ที่เร่ิมดวยอปณณกชาดก กุลาวกวรรค 
เร่ิมดวยเร่ืองกุลาวกชาดก เปนตน แตบางสวนก็ใชคําบาลีคําแรกของคาถาเรื่องแรกในวรรคเปนชื่อ
วรรค เชน ในทุกกนิบาต มีนตังทัฬหวรรค ที่มีพันธนาคารชาดกเปนเรื่องแรก มีคําขึ้นตนของคาถา

                                                 
∗ สุตตันตปฎกมี 5 นิกาย คือ 1) ทีฆนิกาย ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว 2) มัชฌิมนิกาย ชุมนุมพระสูตร

ที่มีความยาวปานกลาง 3) สังยุตตนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่รวมเขาไวเปนหมวดๆ เรียกวา สังยุตต หนึ่งๆ ตามเรื่องที่
เนื่องกัน  4) อังคุตตรนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่รวมเขาไวเปนหมวดๆ เรียกวา นิบาตหนึ่งๆ ตามลําดับจํานวนหัวขอ
ธรรม 5) ขุททกนิกาย ชุมนุมพระสูตร ขอธรรม คําอธิบายและเรื่องราวเบ็ดเตล็ดที่จัดเขากับนิกายทั้งสี่ขางตนไมได 
(พระธรรมปฎก 2546 ก : 87-88) 
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แรกวา น ตํ ทฬฺหํ ∗หรือสิคาลวรรค ที่มีสัพพทาฐชาดกเปนเรื่องแรก มีคําขึ้นตนของคาถาแรกวา           
สิคาโล∗∗  เปนตน หรือบางสวนก็ไดจากคําบางคําในชาดกเรื่องแรกของวรรค เชนในทุกกนิบาต
ชาดก มีพีรณัตถัมภวรรค ที่มีโสมทัตตชาดกเปนเรื่องแรก มีคําวา พีรณตฺถมฺภกสฺมึ∗∗∗ อยูในคาถา
แรก เปนตน การตั้งชื่อวรรคเชนนี้ ก็เพื่อเปนการชวยใหทองจําไดงาย 
   เนื้อหาของคาถาชาดกนี้ จะมีลักษณะเปนคติธรรมที่ใหขอคิดเตือนใจ และดวย
เนื้อความที่เปนคติสอนใจนี้เอง จึงพบวามีการนําคาถาชาดกไปใชประกอบกับเรื่องอื่นๆ ดวย เชน 
อรรถกถาธรรมบท บางครั้งไดมีการนําคาถาชาดกไปชวยเสริมความใหกระจางชัดเจนขึ้น ดังใน
เร่ืองภิกษุโกกาลิกะ หรือในบาลีวาโกกาลิกวัตถุ เปนเรื่องของพระภิกษุโกกาลิกะที่ตกนรกเพราะดา
วาอัครสาวกทั้งสอง ในอรรถกถาไดกลาววาพระพุทธองคไดทรงนําชาดกมาเปรียบเทียบใหเห็น
โทษของการไมสํารวมวาจา โดยคาถาชาดกที่นํามาไวในเรื่องนี้ คือกัจฉปชาดก ในทุกกนิบาต ที่วา 
 

 เตาเปลงวาจา ไดฆาตนเองแลวหนอ, เมื่อทอนไมที่ตนคาบไวดีแลว, ก็ฆา(ตน) ดวยวาจาอัน
เปนของๆ ตน. ขาแตพระองคผูแกลวกลาประเสริฐในหมูคน บุคคลเห็นเหตุแมนั่นแลว ควรเปลง
วาจาที่ดี ไมควรเปลงวาจาที่ลวงเลยเวลา.+พระองคยอมทอดพระเนตรเห็นเตาตัวถึงความฉิบหาย
เพราะพูดมาก (มิใชหรือ) ++(พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 8 2542 : 84) 

                                                 
∗ [251] น ตํ ทฬฺหํ พนฺธนมาหุ ธีรา   ยทายสํ ทารุชปพฺพช�ฺจ   

                           สารตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ   ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา ฯ   
             (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร  2548) 
∗∗ [332] สิคาโล มานถทฺโธ จ        ปริวาเรน อตฺถิโก   

                             ปาปุณิ มหตึ ภูมึ            ราชาสิ สพฺพทาฐินํ ฯ 
                (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร  2548) 
∗∗∗ [271] อกาสิ โยคฺคํ ธุวมปฺปมตฺโต       สํวจฺฉรํ พีรณตฺถมฺภกสฺมึ   

                            พฺยากาสิ อ�ฺญํ ปริสํ วิคยฺห        น นิยฺยโม ตายติ อปฺปป�ฺญํฯ   
                (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร  2548) 

+ บาลีวา วาจํ ปมฺุเจ กุสลํ นาติเวลํ  คําวา นาติเวลํ มาจาก น (วาจํ ปมฺุเจ) + อติเวลํ  นาจะไดความ
วา ไมควร (เปลงวาจา) มากเกินควร เพราะ อติเวลํ เปนคําวิเศษณ มีความหมายวา เวลายาวนานมาก อยางมากเกิน
กวาที่ควรจะเปน (Davids and Stede 1972 : 21) 

++ อวธิ วต อตฺตานํ             กจฺฉโป วฺยาหรํ คิรํ, 
    สุคฺคหีตสฺมึ กฏฐสฺมึ        วาจาย สกิยา วธิ. 
             เอตํป ทิสฺวา นรวีรเสฏฐ 
             วาจํ ปมฺุเจ กุสลํ นาติเวลํ  
             ปสฺสสิ พหุภาเณน กจฺฉป พฺยสนํ คตํ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
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   จะเห็นไววาคาถาชาดกเรื่องที่นํามาไวในเรื่องของพระภิกษุโกกาลิกะนี้มีความ
สอดคลองกลมกลืนไปกับเรื่องไดอยางดี เพราะเนื้อความในคาถาไดกลาวถึงการไมรูจักสํารวมวาจา
โดยมีเตาเปนตัวอยางในการเปรียบเทียบ ฉะนั้นชาดกในนิบาตที่เปนคาถาจํานวนมากนี้ แมจะเปนขอความ
ส้ันๆ แตมีเนื้อหาลึกซึ้ง จึงเปนขอมูลอยางดใีนการสนบัสนุนขอธรรมประการตางๆ ทีอ่รรถกถาจารย
หรือผูเผยแผศาสนาในชั้นหลังสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับธรรมะที่ตนตองการสั่งสอน 
   1.2 เร่ืองทํานองชาดกที่อยูนอกนิบาต หากพิจารณาจากความหมายชื่อเฉพาะของ
ชาดกที่วาเปนเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธองคแลว จะพบวาในพระไตรปฎกนั้น ยังมีเร่ืองที่เปน
อดีตชาติของพระพุทธองคที่ไมไดรวมอยูในนิบาตจํานวนหนึ่ง ซ่ึงมีทั้งเรื่องที่ตรงและไมตรงกับ
ชาดกในนิบาต แตทั้งหมดนั้นมีเนื้อเร่ืองยาวกวาคาถาชาดก จึงทําใหสามารถเขาใจความได ดังที่พบ
ในพระสูตรบางพระสูตรที่มีมากอนการรวบรวมชาดกขึ้นเปนหมวดหมู เพราะการแบงคําสอน
ออกเปน 9 องค ที่มีชาดกรวมอยูดวยนั้น นาจะอางอิงจากเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธองคในสวน
ของคัมภีรที่เกาแก ซ่ึงไมไดเรียกวาเรื่องชาดก แตเปนแนวคิดเริ่มแรกที่ทําใหเกิดคําวา ชาดก และได
พัฒนามาเปนเรื่องราวที่จัดเปนหมวดหมูในเวลาตอมา (Davids 1981 : 196) พระสูตรสวนทีเ่กาแก 
และมีเนื้อเร่ืองเปนชาดก จะมีรูปแบบเปนรอยแกวแทรกดวยคาถา เนื้อเร่ืองจึงยาวและมีรายละเอียด
ชัดเจน เชน มหาโควินทสูตร และมหาสุทัสสนสูตร ในทีฆนิกาย มหาวรรค โดยมหาโควินทสูตร 
เปนเรื่องราวของพระพุทธองคเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปนมหาโควินทพราหมณ ไดออกบวชถือ
พรหมจรรย เพื่อเปนหนทางไปสูความเปนพรหมในพรหมโลก พระพุทธองคตรัสเลาเรื่องนี้ใหแก
คนธรรพปญจสิขะฟง เพื่อช้ีแจงใหเขาใจวา การประพฤติพรหมจรรยเชนนั้น ไมไดเปนไปเพื่อ
นิพพิทา (ความเบื่อหนายแหงกองทุกข) แตพรหมจรรยของพระองคในกาลสมัยนี้ที่ดําเนินอยูบน
มรรค 8 ตางหากที่เปนไปเพื่อนิพพิทา ดังมีพุทธวจนะวา 
 

 ดูกรปญจสิขะ เรายังระลึกไดอยู สมัยนั้น เราเปนมหาโควินทพราหมณ เราแสดงพรหมจรรย
นั้นวา เปนหนทางแหงความเปนสหายของพรหมในพรหมโลก แกสาวกทั้งหลาย ปญจสิขะ แตวา
พรหมจรรยนั้นไมเปนไปเพื่อ นิพพิทา วิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ ยอม
เปนไปเพียงเพื่อบังเกิดในพรหมโลก ดูกรปญจสิขะ สวนพรหมจรรยของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อ
นิพพิทาโดยสวนเดียว เพื่อวิราคะ นิโรธะ อุปสมะ อภิญญา สัมโพธะ นิพพานะ พรหมจรรยเปนไป
เพื่อนิพพิทาโดยสวนเดียว เพื่อวิราคะ  นิโรธะ อุปสมะ อภิญญาสัมโพธะ นิพพานะ นั้นเปนไฉน 
คืออัฏฐังคิกมรรค เปนอริยะนี้เอง คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  ดูกรปญจสิขะ พรหมจรรยนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
นิพพิทาโดยสวนเดี ยว  เพื่ อ วิราคะ  นิโรธะ   อุปสมะ  อภิญญา  สัมโพธะ  นิพพานะ . . .
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
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    สวนมหาสุทัสสนสูตร เปนเรื่องราวของพระพุทธองคเมื่อคร้ังเสวยพระชาติเปน              
พระเจามหาสุทัสสนะ ผูทรงเปนพระจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ ทรงมีแกว 7 ประการที่เปนของคูบารมี
พระจักรพรรดิ ไดแก จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คหบดีแกว และปรินายกแกว โดย
พระพุทธองคตรัสเลาเรื่องนี้ใหพระอานนทฟง  เหตุ เพราะพระอานนทกราบทูลขอไมให                   
พระพุทธองคเสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินาราของพระเจามัลละซึ่งเปนเมืองเล็กๆ พระพุทธองคจึง
ตรัสวา “อานนท เธออยาไดกลาวอยางนี้วา กุสินาราเปนเมืองเล็กเมืองดอน เมืองกิ่งนครเลย...”              
(วรภัทร ภู เจริญ และคณะ 2544) เพราะเมืองกุสินารานั้นเคยเปนราชธานีของพระเจา                         
มหาสุทัสสนะผูยิ่งใหญนั่นเอง และไดตรัสเผยในทายที่สุดวาพระเจามหาสุทัสสนะก็คือพระองคเอง 
ดังมีพุทธวจนะวา 
 

 ...ดูกรอานนท ขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น  สมัยนั้น เราไดเปนพระเจามหาสุทัสสนะ              
พระนครแปดหมื่นสี่พันอันมีกุสาวดีราชธานีเปนประมุขเหลานั้นของเรา ปราสาทแปดหมื่นสี่พัน
อันมีธรรมปราสาทเปนประมุขเหลานั้น เรือนยอดของเราแปดหมื่นสี่พันอันมีเรือนยอดหลังใหญ
เปนประมุขเหลานั้นของเรา บัลลังกแปดหมื่นสี่พันอันแลวดวยทอง แลวดวยเงิน แลวดวยงา แลว
ดวยแกวบุษราคัม ลาดดวยขนเจียม ลาดดวยสักหลาด ลาดดวยผาปกเปน  ลวดลายลาดดวยหนัง
กวางอยางดี มีพนักอันสูง มีนวมแดงทั้งสองขางเหลานั้นของเรา ชางแปดหมื่นสี่พัน มีเครื่อง
อลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง  มีตาขายเครื่องปกคลุมแลวดวยทองมีพระยาชางตระกูล
อุโบสถเปนประมุขเหลานั้นของเรา มาแปดหมื่นสี่พัน มีเครื่องอลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวย
ทอง มี ตาขายเครื่องปกคลุมแลวดวยทอง มีวลาหกอัศวราชเปนประมุขเหลานั้นของเรา รถแปด
หมื่นสี่พัน หุมดวยหนังราชสีห หนังเสือโครง หนังเสือเหลือง หุมดวยผากัมพลเหลือง มีเครื่อง
อลังการแลวดวยทอง มีธงแลวดวยทอง มีตาขายเครื่องปกคลุมแลวดวยทอง มีรถเวชยันตเปน
ประมุขเหลานั้นของเรา แกวมณีแปดหมื่นสี่พันดวง มีแกวมณีเปนประมุขเหลานั้นของเรา สตรี
แปดหมื่นสี่พันนาง มีสุภัททาเทวีเปนประมุขเหลานั้นของเรา คฤหบดีแปดหมื่นสี่พันคนมีคฤหบดี
แกวเปนประมุขเหลานั้นของเรา กษัตริยแปดหมื่นสี่พันองคผูสวามิภักดิ์ มีปริณายกแกว  เปน
ประมุขเหลานั้นของเรา...(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
 

   นอกจากพระสูตรแลว ยังมีเ ร่ืองทํานองชาดกที่อยูในพระไตรปฎกอีก  ไดแก                 
จริยาปฎก∗ ที่มีรูปแบบเปนคาถา แตมีจํานวนมากพอที่จะเขาใจเรื่องได เปนสวนที่อยูในขุททกนิกาย

                                                 
∗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2543 : 56) ทรงกลาววาบี. ซี. ลอว (B.C Law)  

และ เอ. เค. วอรเดอร (A .K. Warder) มีความเห็นวาจริยาปฎกนาจะเรียบเรียงขึ้นหลังสมัยพระเจาอโศก และ
ไดรับอิทธิพลมหายานมาก และทรงเสริมดวยขอสังเกตของลิลี เดอ ซิลวา (Lily de Silva) วาจริยาปฎกอาจเปน
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เชนเดียวกับชาดกในนิบาต เร่ืองทํานองชาดกเรื่องหนึ่งๆ ในจริยาปฎกจะเรียกวาจริยา จริยาหนึ่งก็
กลาวถึงพระชาติหนึ่ง มีทั้งหมด 35 จริยา แบงได 3 วรรค คือ อกิตติวรรค มี 10 จริยา เชน                  
อกิตติจริยา เนมิราชจริยา เปนตน หัตถินาควรรค มี 10 จริยา เชน สีลวนาคจริยา ภูริทัตตจริยา              
เปนตน ยุธัญชยวรรค มี 15 จริยา เชน ยุธัญชยจริยา มหาโลมหังสจริยา เปนตน โดยการตั้งชื่อวรรค
คลายกับชาดกในนิบาตที่ใชช่ือจริยาเรื่องแรก หรือเปนคําที่เกี่ยวของกับจริยาเรื่องแรก แตที่ตางกัน
คือการจับกลุมเรื่องเปนวรรคนี้ไมไดมีจํานวนคาถาเปนเกณฑ แตใชเร่ืองบารมี∗หรือส่ิงที่เลิศที่
ประเสริฐที่พระโพธิสัตวทรงกระทําเพื่อจะขามไปสูโลกุตตระอันหมายถึงนิพพาน (สมเด็จพระ
ญาณสังวร 2530 : 28 ) เปนเกณฑ โดยอกิตติวรรคเนนที่ทานบารมี หัตถินาควรรคเนนที่ศีลบารมี 
และยุธัญชยวรรค กลาวถึงหลายบารมี คือ 5 จริยาแรก เกี่ยวกับเนกขัมมบารมี จริยาที่ 6 แสดง
อธิษฐานบารมี จริยาที่ 7-12 แสดงสัจจบารมี จริยาที่ 13-14 แสดงเมตตาบารมี และจริยาสุดทาย 
แสดงอุเบกขาบารมี ในนิคมนกถาของจริยาปฎกกลาววาพระโพธิสัตวบําเพ็ญปญญาบารมี                       
วิริยบารมี และขันติบารมีดวย แตไมปรากฏอยูในทั้ง 35 จริยา รีส เดวิดส (Rhys Davids) และอาร. 
มอรริส (R. Morris) สันนิษฐานวาแตเดิมผูรวบรวมคงตั้งใจใหมี 100 จริยา คือแตละบารมีมี 10 
จริยา (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2543 : 56) ดังที่ปรากฏอยูใน 2 วรรคแรก
ที่เนนการบําเพ็ญทานบารมี และการบําเพ็ญศีลบารมี เร่ืองอดีตชาติของพระพุทธองคในจริยาปฎกนี้ 
สวนใหญตรงกับชาดกในนิบาต เชน อกิตติจริยา ตรงกับอกิตติชาดก ในเตรสนิบาต ภูริทัตตจริยา 
ตรงกับภูริทัตตชาดกในมหานิบาต เปนตน 

   เมื่อไดพิจารณาความหมายของชาดกที่หมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดในอดีตชาติ
ของพระพุทธองค โดยไมไดพิจารณาเพียงยึดเกณฑวาเปนเรื่องชาดกที่จัดเปนหมวดหมูอยูในนิบาต
เทานั้น ชาดกประเภทที่อยูในพระไตรปฎกนี้จึงควรรวมทั้งชาดกในนิบาต และเรื่องทํานองชาดกที่
อยูนอกนิบาตที่กลาวถึงอดีตชาติของพระพุทธองคดังกลาวขางตนนี้ดวย แมจะไมไดเรียกชื่อเร่ืองวา
ชาดกก็ตาม แตเนื้อเร่ืองก็เปนอดีตชาติของพระพุทธองค เพราะมีกลาวไวในเนื้อหาอยางชัดเจนวา

                                                                                                                                            
คัมภีรที่รับอิทธิพลมหายาน หรือเปนคัมภีรที่เถรวาทรับมาใช เพราะมหายานมีคัมภีรที่ช่ือลงทายวาปฎกมาก เชน                
องคุลิมาลปฎก ไวตุลยปฎก วรรณปฎก เวทัลลปฎก สังขารปฎก สวนเถรวาทมีเลมเดียวคือ จริยาปฎก 

∗ ฝายเถรวาทคือบารมี 10 (ทศบารมี) ไดแก ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน 
เมตตา และอุเบกขา ฝายมหายาน มีคฤหโพธิสัตวปารมิตา หรือบารมีของพระโพธิสัตวที่อยูครองเรือน คือ                    
ปารมิตา 6 ไดแก ทาน ศีล  กษานติ  วีรยะ ธยานะ  และ ปรัชญา และไนษกรมยโพธิสัตวปารมิตา หรือบารมีของ
พระโพธิสัตวที่เปนนักบวช มี 10 ประการ คือนอกจาก 6 ประการขางตนแลวยังมีอีก 4 ประการ คืออุปายะ 
ประณิธาน พละ และ ชญานะ (ราชบัณฑิตยสถาน 2548 : 367-368) ในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูวิจัยจะเลือกใชคําวา
บารมีที่คุนเคยกันมากกวา                                                                                                                                         
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เปนเรื่องในอดีตของพระพุทธองค ดังในจริยาปฎก จะขึ้นตนวาจริยานั้นๆ วาทรงเปนผูใด เชน “ใน
กาลใดเราเปนดาบสชื่ออกิตติ...” ในอกิตติจริยา หรือ “อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนมหาราชานาม
วาเนมิเปนบัณฑิต...” ในเนมิราชจริยา (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย จริยาปฎก เลมที่ 9 
ภาคที่ 3 2530 : 39, 104) เปนตน หรือในมหาโควินทสูตร และมหาสุทัสสนสูตรก็ทรงกลาวอยาง
ชัดเจนวาพระองคคือพราหมณมหาโควินทะ และพระเจามหาสุทัสสนะ ซ่ึงอดีตชาติทั้งสองเรื่องนี้ก็
รวมอยูในจริยาปฎกดวย คือมหาสุทัสสนจริยา และมหาโควินทจริยา เร่ืองที่ 3 และ 4 ในอกิตติวรรค 
แสดงให เห็นวาเรื่องอดีตชาติของพระพุทธองคในจริยาปฎกนี้ เ รียบเรียงขึ้นภายหลังที่มี
พระไตรปฎกเปนหมวดหมูชัดเจนแลว จึงเปนสวนที่เพิ่มเขามาเปนสวนทายสุดในขทุทกนิกายที่รวม
เร่ืองที่ไมสามารถจัดเขาในสี่นิกายแรกได ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมี
พระวินิจฉัยไว แตระยะเวลาในการเรียบเรียงเกาหรือใหมก็ไมไดเปนเกณฑพิจารณาวาเรื่องใดเปน
ชาดกหรือไมเปนชาดก เพราะสวนสําคัญที่สุดคือเร่ืองนั้นเปนอดีตชาติของพระพุทธองคหรือไม 
ดังนั้น ชาดกประเภทที่อยูในพระไตรปฎกนี้ ผูวิจัยจึงหมายรวมทั้งเรื่องอดีตชาติของพระพุทธองคที่
รวมไวใน 22 นิบาต และเรื่องทํานองชาดกที่อยูนอกนิบาต อันมีจริยาปฎก มหาโควินทสูตร และ
มหาสุทัสสนสูตรในทีฆนิกาย เปนอาทิ 

  2. ชาดกในอรรถกถาพระไตรปฎก อรรถกถาเปนหนังสือที่มีผูเขียนขึ้นเพื่ออธิบายขยาย
ความพระไตรปฎกใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น ชาดกในอรรถกถาพระไตรปฎกหรือเรียกสั้นๆ วาอรรถกถา
ชาดก จึงเปนหนังสือที่แตงขึ้นเพื่อขยายความชาดกที่เปนคาถาลวน เพื่อใหเขาใจขอความสั้นๆ ของ
คาถานั้นไดชัดเจนมากขึ้น โดยไดรวมเอาคาถาชาดกมาไวเปนสวนหนึ่งของอรรถกถาดวย ใน             
อรรถกถาชาดกนี้เร่ิมตนดวยนิทานกถา ที่ประกอบดวยทูเรนิทาน คือเร่ืองราวของพระพุทธองคเมื่อ
เร่ิมทําความเพียรเพื่อหวังพุทธภูมิในอดีตชาติจนถึงชาติสุดทายคือเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร 
และไปอุบัติบนสวรรคช้ันดุสิต อวิทูเรนิทาน คือเร่ืองราวของพระพุทธองคตั้งแตจุติจากสวรรคช้ัน
ดุสิตประสูติเปนเจาชายสิทธัตถะจนตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ และสันติเกนิทาน คือเร่ืองราวตั้งแต
พระพุทธองคตรัสรูแลวจนกระทั่งเสด็จปรินิพพาน  

  การเริ่มตนนิทานกถาเชนนี้ มีเหตุผลสําคัญ คือเพื่อเปนการชี้แจงใหทราบวาชาดกที่จะ
กลาวถึงตอไปนั้นมีสวนสัมพันธกับเรื่องที่กลาวถึงในนิทานกถา กลาวคือเร่ืองชาดกที่เปนอดีตชาติ
ทั้งหมดคือเร่ืองที่อยูในชวงทูเรนิทาน สวนเหตุการณในชวงอวิทูเรนิทานเปนการเชื่อมเหตุการณให
เห็นวาหลังจากเหตุการณในชวงทูเรนิทานแลวดําเนินสูเหตุการณในสันติเกนิทานที่เปนชวงที่           
พระพุทธองคทรงเผยแผศาสนา และไดตรัสเทศนาเรื่องชาดกนั้นเพราะเหตุใด 

  อรรถกถาชาดกฉบับที่ตกทอดมาถึงปจจุบันนี้ แปลจากฉบับภาษาสิงหลของลังกา มา
เปนภาษาบาลี ดังที่อรรถกถาจารยไดเขียนไวในสวนนําของประณามคาถาวา  
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  ...เพระฉะนั้นเรื่องราวที่ทานจัดใหแปลกออกไปตามที่เกิดกอนและหลัง รจนาไวในภาษา
สิงหลของเกาก็ดี ในอรรถกถาของเกาก็ดี เมื่อมาถึงวิธีนั้นๆ แลว ยอมไมสําเร็จประโยชนตามที่
สาธุชนตองการ เหตุนั้นขาพเจาก็จักอาศัยนัยตามอรรถกถาของเกานั้น เวนไมเอาเนื้อความที่ผิดเสีย 
แสดงแตเนื้อความที่แปลกออกไป กระทําการพรรณนาเฉพาะแตที่แปลก ซึ่งดีที่สุดเทานั้น ดวย
ประการฉะนี้. (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 1 2530 : 3) 

 
  เดิมอรรถกถาชาดกนี้ เปนภาษาบาลี โดยมีผูนําไปลังกาในพุทธศตวรรษที่ 3  หลังจากมี

การสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 3 ที่เมืองปาฏลีบุตร ซ่ึงมีพระเจาอโศกทรงเปนองคอุปภัมภ∗ และ
มีพระโมคคลีบุตร ติสสเถระเปนประธาน หลังจากสังคายนาแลว พระโมคคลีบุตร ติสสเถระได
ถวายการแนะนําใหพระเจาอโศกทรงสงคณะสมณทูตไปยังดินแดนตางๆ∗∗ เพื่อประกาศพระ
ศาสนา โดยมีพระมหินทเถระพระราชโอรสของพระเจาอโศกเปนหัวหนาคณะไปที่ลังกา ในการนี้
พระมหินทเถระและคณะไดจดจําพระไตรปฎกพรอมอรรถกถาที่มีการสังคายนาแลวนั้นไปยังลังกา 
และอรรถกถาที่ทองจําไปนั้นก็ไดมีการแปลเปนภาษาสิงหล (Davids 1973 : 230) ทั้งนี้ก็เพื่อให
พุทธศาสนาแผกระจายไปยังคนพื้นเมืองไดมากที่สุด ซ่ึงก็ถือวาประสบความสําเร็จดวยดี เพราะ
นับตั้งแตพระเจาเทวานัมปยะ ติสสะ ที่ทรงตอนรับคณะของพระมหินทเถระอยางดียิ่ง  และตั้งแต
นั้นมา พระราชาของลังกาก็ทรงรับพุทธศาสนาไวในพระราชูปถัมภ จนถึงรัชสมัยของพระเจา           
วัฏฏคามินี ผูปกครองลังการะหวางพ.ศ. 439-467 จึงไดโปรดใหมีการจารึกพระไตรปกฎกจากการ
ทองจําปากเปลาเปนลายลักษณ (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย 2545 : 43) และเขาใจวาครั้งนี้ อรรถกถา
พระไตรปฎกที่ทองจํากันเปนภาษาสิงหลก็ไดมีการบันทึกเปนลายลักษณดวย โดยในสวนของ  
อรรถกถาชาดกนี้ เรียกในภาษาสิงหลวาชาตกัฏฐวัณณนา และเมื่อฉบับภาษาบาลีสูญหายไป จึงไดมี
ผูแปลจากฉบับภาษาสิงหลเปนภาษาบาลีอีกครั้ง เวนแตสวนที่เปนคาถาที่เปนภาษาบาลีแตเดิม และ

                                                 
 ∗ เรื่องระยะเวลาของรัชสมัยของพระเจาอโศก แหงราชวงศโมริยะนี้ ยังเปนที่ถกเถียงกัน เพราะแต

เดิมเชื่อวานาจะอยูชวงพ.ศ. 218-260 แตภายหลังนักประวัติศาสตรสมัยใหมสวนใหญเช่ือวานาจะเปนพ.ศ. 270-
312 (พระเทพเวที 2534 : 216) 

 ∗∗ ตามที่ปรากฏในคัมภีรทีปวงศ (Singh, ed. n.d. : 125-126) และมหาวงศ (Geiger, trans. 1986 : 

82) มีคณะสมณทูตทั้งหมด 9 คณะ คือ 1) พระมัชฌันติกเถระ ไปยังแควนกัศมีระ และคันธาระ 2) พระมหา
เทวเถระ ไปยังแควนมหิสะ 3) พระรักขิตเถระ ไปยังแควนวนวาสะ 4) ธัมมรักขิตเถระ ชาติกรีก(บาลีเรียกวา
โยนก) ไปยังแควนอปรันตกะ  5)  พระมหาธัมมรักขิตเถระ ไปยังรัฐมหาราษฎร (บาลีวามหารัฏฐะ) 6) พระมหา
รักขิตเถระ ไปยังกลุมประเทศที่อยูในอิทธิพลของกรีก  7) พระมัชฌิมเถระ ไปยังแควนหิมาลัย หรือในบาลีเรียกวา
หิมวันตะ 8) พระโสณะและอุตตรเถระ สองพี่นองไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ 9) พระมหินทะพรอมกับลูกศิษย คือ
พระอุตติยะ พระสมพละ พระอิฏฐิยะ และพระภัททสาละ ไปยังเกาะลังกา  
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เรียกฉบับภาษาบาลีที่แปลกลับมาจากภาษาสิงหลนี้วา ชาตกัฏฐกถา (Winternitz 1993 : 2 : 111-

113) เดิมนักวิชาการพุทธศาสนาเชื่อกันวาผูที่แปลอรรถกถาชาดกจากภาษาสิงหลเปนภาษาบาลีคือ                       
พระพุทธโฆส (Müller 1990 : xiv) ในประมาณพุทธศตวรรษที่ 9-10∗แตประเด็นดังกลาวยังไม
เปนขอสรุป จึงอาจพิจารณาไดวา ถาพระพุทธโฆสไมใชผูแปล ก็นาจะมีผูแปลขึ้นหลังจากนั้นไม
นาน คือหลังพ.ศ. 973 ที่เชื่อวาเปนชวงเวลาที่มีการแปลอรรถกถาชาดก (Cowell 1973 : x) ฉะนั้น
เร่ืองที่วาผูใดแปลอรรถกถาชาดกจากภาษาสิงหลกลับมาเปนภาษาบาลีนี้จึงเปนเรื่องที่ยังสรุปไมได
แนชัด อาจเปนไปไดวางานจํานวนมากเชนนี้มีผูรวมแปลหลายคน และอาจตางชวงเวลากันบาง จึง
ทําใหไมมีการระบุช่ือผูแปลไวอยางชัดเจน 

 สวนเนื้อความของอรรถกถาชาดกที่ขยายความคาถาชาดกในนิบาตนี้ นาจะเปนสวนที่มี
การเปลี่ยนแปลงมากกวาคาถา เพราะคาถานั้นเปนสวนที่ไมตองแปลกลับไปมาจากบาลีเปนสิงหล 
และสิงหลกลับมาเปนบาลีอีกครั้งหนึ่งเหมือนอรรถกถา แมวาจะมีนักวิชาการยอมรับวาเนื้อเร่ืองที่
เปนรอยแกวของอรรถกถาชาดกจํานวนหนึ่งเปนของเดิมที่มีอยูคูกับคาถา เพราะหากมีแตคาถายอม
เขาใจเรื่องไมได และก็มีหลักฐานยืนยันไดวาอรรถกถาชาดกฉบับที่ถายทอดมาถึงปจจุบันไดรักษา
เนื้อเร่ืองเดิมมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 3 ตามที่ปรากฏเปนภาพสลักหินที่ภารหุต และสาญจี (Davids 

1981 : 206,208) แตกอนที่จะมีการบันทึกอรรถกถาเปนลายลักษณนั้นไดใชวิธีการทองจํากันตอๆ 
มา เนื้อความรอยแกวที่เปนขอความยาวๆ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงมากกวาคาถาซึ่งเปนคําสั้นๆ และมี
สัมผัสคลองจองกัน อีกทั้งในแงของภาษาแลวคาถาก็ใชภาษาที่เกากวาอรรถกถาอยางชัดเจน จึงตอง
มีสวนของไวยากรณชวยอธิบายขยายความ แตถึงแมอรรถกถาจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก และเชื่อวา
ไมใชพุทธวจนะแททั้งหมด แตก็เปนสิ่งที่มีคุณคายิ่ง เพราะนอกจากจะทําใหเห็นเรื่องราวที่สมบูรณ
ของชาดก และทําใหเขาใจธรรมะที่มีอยูในเรื่องไดชัดเจนขึ้นแลว ยังสะทอนแงมุมชีวิตของผูคนใน
หลายลักษณะ ซ่ึงเปนไปตามความเห็นของผูเรียบเรียงที่เปนผูเผยแผศาสนาในชั้นหลัง ที่มาจากชน
ที่หลากหลายอาชีพ และฐานะ ( Winternitz 1993 : 2 : 121) จึงยอมนําเสนอเรื่องราวชาดกผาน
มุมมอง ความคิด วิถีชีวิตของตนที่คุนเคย ดังเห็นไดจากอรรถกถาชาดกนั้นมีเนื้อหาทั้งที่เปนเรื่อง
ของกษัตริย พราหมณ พอคา ชาวนา เปนตน และที่สําคัญเปนแรงบันดาลใจใหมีผูแตงชาดก
เลียนแบบอรรถกถาชาดกขึ้นเปนจํานวนมาก จนเกิดชาดกนอกพระไตรปฎกขึ้น 

                                                 
∗วินเทอรนิตซกลาววาชวงเวลาของพระพุทธโฆสอยูประมาณครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ 5            

(พุทธศตวรรษที่ 9-10)โดยที่เขามีความเห็นวาพระพุทธองคปรินิพพานประมาณ 477-487 ปกอนคริสตกาล 

(Winternitz  1993 : 2 : 572, 583-584) ถาเทียบกับไทยที่เช่ือวาเสด็จปรินิพพาน 543 ปกอนคริสตกาลก็นาจะ
ตรงกับพุทธศตวรรษที่ 10 
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  3.  ชาดกนอกพระไตรปฎก∗ชาดกในกลุมนี้หมายถึงวรรณคดีพุทธศาสนาอื่นๆ ที่
กลาวถึงเรื่องชาดกหรือดําเนินเรื่องแบบชาดก รวมทั้งวรรณคดีรวมชาดกที่ไมตรงกับนิบาตชาดก 
ทั้งนี้เพราะสันนิษฐานวาชาดกนั้นนาจะมีมากกวา 547 เร่ือง แตไมไดรวมอยูในนิบาตชาดก เห็นได
จากมีชาดกอีกหลายเรื่องปรากฏอยูในวรรณคดีพุทธศาสนาเลมอื่นๆ ที่มีเนื้อเร่ืองไมตรงกับเรื่องใน
นิบาตชาดก เชน มิลินทปญหา อรรถกถาพระธรรมบท หรือ ชาดกภาษาสันสกฤตที่อยูในมหาวัสตุ 
(Winternitz 1993 : 2  : 111) นอกจากนี้ยังรวมถึงชาดกนอกพระไตรปฏกที่มีลักษณะการแตง
เลียนแบบอรรถกถาชาดกที่แพรหลายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางปญญาสชาดกดวย 
  ชาดกทั้ง 3 ประเภท ไดแก ชาดกในพระไตรปฎก ชาดกในอรรถกถาพระไตรปฎก และ
ชาดกนอกพระไตรปฎกนี้   เห็นไดวาสามารถจําแนกออกไดเปนเรื่องที่เชื่อวาเปนพุทธวจนะ และ
ไมใชพุทธวจนะ โดยชาดกที่เชื่อวาเปนพุทธวจนะคือ ชาดกในพระไตรปฎก ยกเวนเรื่องทํานอง
ชาดกที่เรียบเรียงขึ้นภายหลังอยางจริยาปฎกที่นาจะนําขอมูลจากชาดกในนิบาตผสมกับชาดกใน
อรรถกถามาใชเรียบเรียง สวนชาดกที่อาจจะมีบางสวนเปนพุทธวจนะคือชาดกในอรรถกถา ที่เชื่อ
วารอยแกวบางสวนมีอยูคูกับคาถา แตคงจะมีการเปลี่ยนแปลงมากไมตรงกับพุทธวจนะของเดิม 
และชาดกที่ไมใชพุทธวจนะคือ ชาดกนอกพระไตรปฎกจํานวนมากที่มีการแตงขึ้นใหมเลียนแบบ
ชาดกในอรรถกถา อยางไรก็ตามความสําคัญของเรื่องชาดกนี้ไมไดอยูที่วาสวนใดเปนพุทธวจนะ 
และสวนใดไมใชพุทธวจนะ เพราะในความเปนจริงแลวคงมีชาดกอีกจํานวนมากที่เปนพุทธวจนะ
แตไมไดรับการรวบรวมไวในนิบาตชาดก ดังนั้นการที่เร่ืองราวของชาดกจะเปนพุทธวจนะหรือไม 
ไมใชสาระสําคัญของเรื่องชาดก เนื่องจากสาระที่เปนแกนหลักของเร่ืองชาดกนั้นตางก็มาจากสาระ
แหงพระธรรมของพระพุทธองคทั้งสิ้น 
 
 ประเภทของอวทาน   อวทานเบื้องตนเปนผลงานของนิกายยอยที่แยกมาจากเถรวาทคือ       
สรวาสติวาท ตอมาภายหลังเมื่อพุทธศาสนามหายานเจริญขึ้นแลว จึงไดมีการนําเรื่องอวทานมารวม
กับคัมภีรคําสอนของมหายาน ดังนั้นหากจะแบงประเภทของอวทานแลว สามารถแบงไดเปน 2 
ประเภท คือ อวทานที่เปนคัมภีรหรือไดเนื้อหามาจากคัมภีร และอวทานที่ไมใชคัมภีร 
 1. อวทานที่เปนคัมภีรหรือไดเนื้อหามาจากคัมภีร  แบงเปน 3 กลุม คือ 
   1.1 อวทานที่มาจากพระวินัย หมายถึงคัมภีรอวทานที่รวบรวมเรื่องอวทานมาจาก
พระวินัย หรือเปนพระสูตรที่เปนตัวอยางจากพระวินัย เชน ทิวยาวทานของนิกายสรวาสติวาทซึ่งมี
                                                 

∗ นักวิชาการไทยสวนใหญนิยมเรียกนิบาตชาดก หรือชาดกในนิบาตคูกับชาดกนอกนิบาตหรือ             
พาหิรกชาดก แตในที่นี้ผูวิจัยเรียกชาดกนอกพระไตรปฎกเพื่อใหสอดคลองกับชาดกในพระไตรปฎกประเภทแรก 
ที่ไมไดหมายถึงเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาแบบชาดกที่รวมอยูในทั้ง 22 นิบาตเทานั้น  
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อวทานจํานวนมากกวาครึ่งของอวทานทั้งหมด 38 เร่ืองไดมาจากแหลงอื่น และสวนหนึ่งตรงกับ
เร่ืองในพระวินัยของนิกายมูลสรวาสติวาท (Lévi quoted in Winternitz 1993 : 2 : 111)         
มูลสรวาสติวาทรักษาความในคัมภีรดั้งเดิมของสรวาสติวาทในยุคตนไวไดอยางดี และอีกสวนหนึ่ง
อยูในมหาวัสตุที่มีเนื้อหาจํานวนมากเปนอวทาน ก็จัดเปนคัมภีรในกลุมนี้  เพราะเปนคัมภีรที่เปน
พระวินัยของนิกายโลโกตตรวาท ในสํานักมหาสังฆิกะ อีกทั้งมีเนื้อหาของอวทานบางสวนที่ไดจาก
สรวาสติวาท และพระวินัยของมูลสรวาสติวาท (Rahula 1978 : 14) 
   1.2 อวทานที่มาจากพระสูตรอื่น หมายถึงคัมภีรอวทานที่รวบรวมอวทานมาจาก         
พระสูตรอ่ืนที่ไมใชพระวินัย ไดแก อวทานศตกะ ที่เ ร่ืองอวทานสวนใหญเรียบเรียงมาจาก                  
เนื้อหาของปรินิรวาณสูตร พระสูตรสันสกฤตอื่นๆ ของนิกายสรวาสติวาท อปทาน และชาดกบาลี 
เปนตน (Vaidya ed. 1957 : x) 
   1.3 อวทานที่รวบรวมอยูในคัมภีรของมหายาน สวนใหญมักมีการกลาวกันวาคัมภีร
ของฝายมหายานแบงคําสอนของพระพุทธองคเปน  12  องค ไดแก สูตร (sutra) เคยะ (geya) 
วยากรณะ (vyakarana) คาถา (gatha) อุทาน (udana) นิทาน (nidana) อวทาน (avadana)             
อิติวฤตกะ (itivrtaka) ชาดก (jataka) ไวปูลยะ (vaipulya) อัทภุตธรรม (adbhutadharma) และ 
อุปเทศ (upadewa) รวมอยูในมหาวยุตปตติ (Mahavyuttpatti) แตถาพิจารณาแลวก็จะพบวาหมวด
คําสอนทั้ง 12 องคในมหาวยุตปตตินี้ เปนคําสอนของสรวาสติวาทมากกวาของมหายาน แตดวย              
สรวาสติวาทแยกมาจากเถรวาทยุคแรกๆ จึงมักมีการกลาวโดยรวมวานิกายที่แยกจากเถรวาทเปน
มหายาน ซ่ึงไมถูกตองนัก เพราะสรวาสติวาทเปนนิกายที่มีมากอนมหายานและมีแนวคิดและเนื้อหา
ของคัมภีรหลายสวนที่มหายานรับไปเปนของตน อีกทั้งคัมภีรยุคแรกๆ ของพุทธศาสนามหายาน ก็
กลาวถึงหมวดคําสอนไวไมเทากัน บางก็มีไมถึง 12 องค อยางในสัทธรรมปุณฑรีกสูตรกลาววามี 9 
องค  ธรรมสังเคราะห กลาววามี 10 องค และการัณฑวยูหะ กลาววามี 11 องค และทั้งหมดก็ไมได
กลาวถึงอวทานไว (Thomas 1971 : 277-278) ฉะนั้น การที่กลาววาอวทานรวมอยูในคัมภีรของ
มหายานที่เรียกวามหาวยุตปตตินี้ จึงนาจะเกิดขึ้นหลังจากที่มหายานเจริญและแผขยายไปอยาง
กวางขวาง จนทําใหสรวาสติวาทเสื่อมความนิยมลง ในที่สุดมหายานจึงไดนําคําสอนที่เคยไดรับ
ความนิยมของสรวาสติวาทมาเปนของตน เพราะการนําคําสอนที่คนคุนเคยดีแลวมาปรับใชยอมทํา
ใหการเผยแผแนวคิดของฝายตนทําไดงายขึ้น 
 2. อวทานที่ไมใชคัมภีร อวทานกลุมนี้คือวรรณคดีที่รวบรวมเรื่องอวทานขึ้นในชั้นหลัง 
สวนใหญจะนําเนื้อเร่ืองมาจากอวทานกลุมแรกโดยเฉพาะอวทานที่มาจากพระวินัย และพระสูตร
อ่ืน รวมทั้งคัมภีรบาลี มาเรียบเรียงใหม เชน วิจิตรกรรณิกาวทาน (Vicitrakarnikavadana) ที่มี
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อวทานรวม 32 เร่ืองโดยบางสวนมาจากอวทานศตกะ  และอวทานกัลปลตา ที่ไดเนื้อเร่ืองมาจาก
หลายแหลง ทั้งอวทานศตกะ ทิวยาวทาน และมหาวัสตุ เปนตน 
 อวทานทั้ง 2 ประเภทที่กลาวมาขางตนนี้ กลาวไดวา อวทานกลุมแรกที่เปนคัมภีรหรือมี
เนื้อหามาจากคัมภีร โดยเฉพาะอวทานกลุมที่มาจากพระวินัย และพระสูตร มีอิทธิพลตอการเกิด
อวทานของกลุมอื่นในเวลาตอมาทั้งอวทานในคัมภีรมหายาน และวรรณคดีรวมอวทานที่ไมใช
คัมภีร ทั้งนี้เพราะอวทานทั้งที่มาจากพระวินัย และพระสูตร เปนอวทานที่เกาแกที่สุดในประวัติ
วรรณคดีพุทธศาสนาสันสกฤต คือมหาวัสตุ อวทาน ศตกะ และทิวยาวทาน มหาวัสตุ เรียบเรียงขึ้น
ประมาณชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ 4-9 (ประมาณกอนคริสตกาล 200 ป–คริสตศตวรรษที่ 4) 
(Winternitz 1993 : 2 : 238) อวทาน ศตกะเรียบเรียงขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 7(ค.ศ.100) 
( Vaidya ed. 1957 : x) สวนทิวยาวทานเรียบเรียงขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 8 (กอน
คริสตศตวรรษที่ 3) มีบางสวนอาจเกาแกกวาคือเรียบเรียงขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 7(คริสตศตวรรษที่ 
1) แตเนื้อเร่ืองทั้งหมดเรียบเรียงขึ้นไมเกินพุทธศตวรรษที่ 9 (คริสตศตวรรษที่ 4) ( Winternitz 

1993 : 2 : 274) โดยจะเห็นไดวาคัมภีรที่รวบรวมเรื่องอวทานที่เกาแกทั้ง 3 ฉบับนี้ มีชวงเวลาการ
เรียบเรียงเรื่องอยูรวมสมัยเดียวกัน ฉะนั้นนอกจากจะมีอิทธิพลตอการเกิดอวทานในชั้นหลังแลว ยัง
มีอิทธิพลตอการเรียบเรียงเนื้อเร่ืองอวทานตอกันในฐานะที่อยูรวมสมัยเดียวกันดวย เพราะเห็นไดวา
มีการยืมเนื้อหาระหวางคัมภีรของแตละนิกายดวย 
 
องคประกอบของชาดกและอวทาน 
 ชาดกและอวทานมีองคประกอบหรือขั้นตอนในการเรียบเรียงเรื่องที่มีทั้งความคลายคลึง
กันและแตกตางกัน โดยแยกพิจารณาไดดังนี้  
 

 องคประกอบของชาดก  องคประกอบหรือขั้นตอนในการเรียบเรียงเรื่องชาดกในที่นี้จะ
กลาวถึงโดยพิจารณาจากอรรถกถาชาดกที่มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณ และมีอิทธิพลตอการเรียบเรียง
เร่ืองชาดกในชั้นหลัง แบงองคประกอบไดเปน 5 สวน คือ ปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา ไวยากรณ 
สโมธาน หรือประชุมชาดก 
  1. ปจจุบันวัตถุ คือเหตุการณปจจุบันที่บอกถึงสถานที่ประทับของพระพุทธองค และ
สาเหตุที่พระพุทธองคตรัสเลาเรื่องในอดีตชาติของพระองค สวนใหญเนื้อหาสวนนี้จะไดจากสวน
อ่ืนๆ ของพระไตรปฎก เชน วินัยปฎก สุตตนิบาต อปทาน หรืออรรถกถาอื่น (Winternitz 1993 :  

2 : 119) การที่ตองมีสวนปจจุบันวัตถุนี้ ก็เพื่อแสดงใหเห็นวาชาดกทุกเรื่องที่พระพุทธองคตรัสเลา
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นั้น ลวนตองมีจุดเริ่มตนที่เปนสาเหตุนําไปสูการเลาเรื่องชาดกทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะพระพุทธองคจะ
ทรงเทศนาธรรมเรื่องใดจะตองมีเหตุอันสมควร 4 ประการ คือ (เฉลิม มากนวล 2518: 19-20) 
     1.1 อัตตัชฌาสยะ คือเกิดขึ้นจากอัธยาศัยของพระพุทธองคที่ทรงปรารถนาจะแสดง
ธรรมอยางใดอยางหนึ่งแกพุทธบริษัท  
   1.2 ปรัชญาสยะ ทรงแสดงธรรมเพราะอัธยาศัยของผูฟงที่ปรารถนาจะทราบเรื่องจึง
กราบทูลขอพระพุทธองคใหทรงแสดงธรรมนั้น หรืออภิปรายขอธรรมนั้นใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น  
   1.3 อัตถุปตติกะ คือถือเอาประโยชนที่เกิดขึ้นเปนเหตุหรือมีเร่ืองใดเกิดขึ้นกอนแลว 
พระพุทธองคจึงถือเปนประโยชนในการจะนําเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเปนสาเหตุในการเทศนาธรรม 
   1.4 ปุจฉาสิกา คือมีปญหาเกิดขึ้น ผูถามใครจะทราบ ถามขึ้นเพื่อตองการให
แกปญหาหรือปลดเปลื้องความสงสัย  
 เมื่อพิจารณาเหตุในการเลาเรื่องชาดกแลว พบวาจะมีสาเหตุจากปจจัยภายนอกคือทรง
ปรารภถึงเหตุการณ หรือบุคคลที่เปนสาเหตุทําใหพระพุทธองคตองทรงเลาเรื่องชาดก คือจะเกิดจาก
เหตุปรัชญาสยะ  อัตถุปตติกะ  และปุจฉาสิกา  แตจะไม เกิดจากปจจัยภายในอันเปนเหตุ
จากอัตตัชฌาสยะที่พระพุทธองคทรงปรารถนาจะแสดงธรรมเอง และเหตุของการเลาเรื่องชาดกที่
พบมากคืออัตถุปตติกะ กลาวคือเมื่อมีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้น พระพุทธองคก็จะถือเปนประโยชนที่
จะทรงแสดงธรรม ชาดกที่เกิดจากเหตุอัตถุปตติกะนี้สวนใหญแลวจะมีรูปแบบการดําเนินเรื่องใน
สวนปจจุบันวัตถุคลายคลึงกัน คือมีเหตุการณที่ทําใหภิกษุทั้งหลายนํามาอภิปรายกันที่โรงธรรม 
และพระพุทธองคเสด็จเขามาทรงไตถามวาสนทนาเรื่องใดอยู เมื่อภิกษุกราบทูลใหทรงทราบแลว     
พระพุทธองคก็จะตรัสวาเรื่องทํานองนี้เคยมีมาเมื่อคร้ังอดีตแลว จากนั้นก็ทรงเลาเรื่องชาดก ดัง
อรรถกถาสุนัขชาดก ในทุกนิบาตชาดก สิคาลวรรค ความวา 
 

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภสุนัขกินอาหารที่ศาลานั่งพัก 
ใกลซุมรางน้ํา ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา พาโล วตายํ สุนโข ดังนี้. 

   ไดยินวา พวกตักน้ํานําสุนัขนั้นมาเลี้ยงไวในที่นั้นตั้งแตเกิด. ครั้นตอมาสุนัขนั้นไดกินอาหาร
ในที่นั้นจนมีรางกายอวนพี. วันหนึ่งมีบุรุษชาวบานผูหนึ่งมาถึงที่นั่น เห็นสุนัขจึงใหผาสาฏกเนื้อดี
และเงินแกคนตักน้ํา แลวเอาโซผูกพาสุนัขไป. สุนัขนั้นถูกเขานําไปก็ไมดิ้นรน กินอาหารที่เขาให
เดินตามไปขางหลัง. บุรุษนั้นคิดวาเดี๋ยวนี้สุนัขนี้รักเรา จึงแกโซออก. สุนัขพอเขาแกแลวเทานั้น ว่ิง
รวดเดียวถึงศาลานั่งพักตามเดิม. ภิกษุทั้งหลายเห็นสุนัขนั้น  ทราบเหตุที่มันทํา จึงสนทนากันใน
โรงธรรมในตอนเย็นวา อาวุโสทั้งหลาย สุนัขที่ศาลานั่งพัก ฉลาดในการทําใหพนจากเครื่องผูก พอ
เขาปลอยเทานั้นกลับหนีมาได. พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย สุนัขนั้นมิใชฉลาดในการทําใหพนจากเครื่องผูกในบัดนี้เทานั้น แมเมื่อกอนก็ฉลาดใน
การทําใหพนจากเครื่องผูกเหมือนกัน แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา (พระสูตรและอรรถกถาแปล 
ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 3 2530 : 480-481) 

 
   สวนเหตุของการเลาเรื่องชาดกที่เกิดจากปรัชญาสยะ ก็พบมากเชนเดียวกับชาดกที่มีเหตุ
เกิดจากอัตถุปตติกะ ชาดกที่มีเหตุจากปรัชญาสยะนั้น สวนใหญจะมีการดําเนินเรื่องวามีเหตุการณ
หนึ่งเกิดขึ้น และพระพุทธองคทรงอยูในเหตุการณ หรือทรงทราบเรื่องนั้น หรือเมื่อมีผูกราบทูลให
ทรงทราบ พระพุทธองคจึงไดตรัสขอความที่เหมือนเปนปริศนาธรรมบางประการ ทําใหผูนั้นใคร
ทราบรายละเอียด จึงกราบทูลอาราธนาขอใหทรงขยายความใหกระจางแจง พระพุทธองคจึงทรงเลา
เร่ืองชาดกเปนการสาธก ดังอรรถกถาภัทรฆฏเภทกชาดก ในติกนิบาตชาดก กุมภวรรค ความวา 
 

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภหลานของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี จึงตรัสเรื่องนี้ มีคําเริ่มตนวา สพฺพกามททํ กุมฺภํ ดังนี้ 

   ไดยินวา หลานของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้น ผลาญเงิน 40 โกฏิอันเปนของบิดามารดา ให
ฉิบหายไปดวยการดื่มสุรา แลวจึงไดไปยังสํานักของทานเศรษฐี. แมทานเศรษฐีก็ไดใหทรัพยแกเขา
พันหนึ่ง โดยสั่งวา จงทําการคาขาย. เขาก็ทําทรัพยทั้งพันใหฉิบหายแลวไดมาอีก. ทานเศรษฐีก็ให
ทรัพยเขาอีก 500 เขาทําทรัพย 500 นั้นใหฉิบหายแลวกลับมาขออีก ทานเศรษฐีจึงใหผาสาฏกเนื้อ
หยาบไป 2 ผืน. เขาทําผาสาฏกแมทั้งสองผืนนั้นใหฉิบหายแลวมาหาอีก ทานเศรษฐีจึงใหคนใชจับ
คอลากออกไป. เขากลายเปนคนอนาถาอาศัยฝาเรือนคนอื่นตายไป. ชนทั้งหลายจึงลากเขาไปทิ้ง
เสียภายนอกบาน. ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปยังพระวิหาร กราบทูลความเปนไปของหลานชายนั้น
ทั้งหมด ใหพระตถาคตเจาทรงทราบ. พระศาสดาตรัสวาเมื่อกอน เราแมใหหมอสารพัดนึก ก็ยังไม
สามารถทําบุคคลใดใหอิ่มหนําได ทานจะทําบุคคลนั้นใหอิ่มหนําไดอยางไร   อันทานอนาถบิณฑิก  

  เศรษฐีนั้น ทูลอาราธนาแลว   จึงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังตอไปนี้ (พระสูตรและอรรถกถา 
  แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 4 2530 : 321-322) 

 
  นอกจากนี้ เหตุของการเลาเรื่องชาดกที่เกิดจากปุจฉาสิกานั้น มีอยูบางเล็กนอย โดยจะมี
การดําเนินเรื่องวา มีบุคคลบางคนที่พบปญหาที่ไมอาจหาคําตอบไดดวยตนเอง จึงคิดวาผูที่สามารถ
ตอบปญหานั้นไดคือพระพุทธองค จึงไดเขาไปกราบทูลถามเพื่อใหพระองคขจัดขอสงสัยนั้นให
หมดไป พระพุทธองคจึงไดทรงเลาเรื่องชาดกเพื่อเปนการขจัดความสงสัยของบุคคลนั้น ดัง               
อรรถกถาสาธุศีลชาดก ในทุกนิบาตชาดก รุหกวรรค ความวา 
 

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพราหมณคนหนึ่ง ตรัส             
พระธรรมเทศนานี้ มีคําเริ่มตนวา สรีรทพฺยํ วุฑฺฒพฺยํ ดังนี้. 
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   ไดยินวา พราหมณนั้นมีลูกสาวสี่คน. มีชายสี่คนตองการลูกสาวเหลานั้น. ในชายสี่คนนั้น คน
หนึ่งรูปงาม รางกายสมบูรณ  คนหนึ่งอายุมากเปนผูใหญ คนหนึ่งสมบูรณดวยชาติ คนหนึ่งมีศีล. 
พราหมณคิดวา เมื่อจะปลูกฝงลูกสาว ควรจะใหแกใครหนอ ควรใหแกคนรูปงามหรือ คนมีอายุ คน
สมบูรณดวยชาติ  และคนมีศีล  คนใดคนหนึ่งดี .  แม เขาจะพยายามคิดก็ไมรูแน  จึงคิดวา                        
พระสัมมาสัมพุทธเจาจักทรงทราบเหตุนี้ เราจักทูลถามพระองคแลวยกลูกสาวใหแกผูที่สมควรใน
ระหวางคนเหลานั้น จึงไดถือของหอมดอกไมเปนตน ไปวิหารถวายบังคมพระศาสดา นั่ง ณ สวน
หนึ่ง กราบทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาตั้งแตตน แลวทูลถามวา ขาแตพระองคควรจะใหแก
ใครในชายทั้งสี่เหลานี้. พระศาสดาตรัสวา แตปางกอนบัณฑิตทั้งหลายก็ยังถามปญหานี้แก
พระองค แตเพราะยังอยูในหัวเลี้ยวหัวตอของภพ จึงไมอาจจดจําได เมื่อพราหมณทูลอาราธนา จึง
ทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 3 
2530 : 271-272) 

 
  ปจจุบันวัตถุของอรรถกถาชาดก ที่ยกมาขางตนนี้ จะเห็นไดวาแบงเปนสองสวน   สวน

แรกคือกลาวถึงที่ประทับของพระพุทธองค ซ่ึงพบไดทั่วไปในเรื่องที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎก
โดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตร ที่จะขึ้นตนเรื่องดวยการบอกสถานที่ประทับของพระพุทธองค
กอนเสมอ เพื่อเปนการยืนยันวาเปนเรื่องที่พระพุทธองคตรัสเรื่องนั้นจริง จนผูตอบคําถามทาง          
พระวินัยคือพระอุบาลี และทางพระธรรมคือพระอานนท สามารถอางถึงสถานที่พระพุทธองคตรัส
เร่ืองนั้นๆ ได การอางอิงถึงสถานที่ประทับเชนนี้ จึงกลายเปนขนบหรือรูปแบบเฉพาะในการ            
เรียบเรียงเรื่องทางพุทธศาสนาที่อยูนอกพระไตรปฎกดวยวาจะตองมีการบอกสถานที่ประทับกอน
กลาวถึงเรื่องที่ตรัสเทศนา เพื่อใหเปนที่นาเชื่อถือเหมือนอยางที่ปรากฏในพระไตรปฎก ใน              
อรรถกถาชาดกก็เชนกัน มีการกลาวอางถึงสถานที่เพื่อแสดงใหเห็นวาพระพุทธองคทรงแสดงชาดก
เร่ืองนี้จริง ณ สถานที่ที่มีหลักฐานอางอิงไดในสมัยพุทธกาล และสวนที่สองคือเร่ืองราวที่นําไปสู
การที่พระพุทธองคตรัสเลาเรื่องชาดก ซ่ึงจะพบวาลวนมีสาเหตุจากปจจัยภายนอกคือเปนความใครรู
ของบุคคลอื่น และพระพุทธองคมีพระกรุณาที่จะทําใหคนเหลานั้นเกิดความกระจาง ฉะนั้น 
นอกจากปจจุบันวัตถุในชาดกนี้จะแสดงใหเห็นวาพระพุทธองคจะทรงแสดงเรื่องชาดกเมื่อมีเหตุอัน
เหมาะสมแลว ยังมีจุดประสงคที่จะแสดงใหเห็นวาพระพุทธองคมีพระกรุณาที่จะทรงชี้แนะขอ
ธรรมแกชนทุกหมูเหลา เพราะไมใชภิกษุในศาสนาของพระองคเทานั้นที่ทรงแสดงเรื่องชาดกใหฟง
เพื่อสนองความใครรูหรือขจัดขอสงสัยในเรื่องตางๆ ที่ประสบมา แตทั้งพราหมณ พอคา หรือ
ชาวบานทั่วไปหากมีความสงสัยใครรูในเรื่องใดๆ พระพุทธองคก็ทรงแสดงชาดกเปนตัวอยาง
เพื่อใหเกิดความกระจางชัดเจนและเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตดวยเชนกัน 
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  2. อดีตวัตถุ คือเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อคร้ังที่พระพุทธองคเสวยพระชาติเปนทั้ง
มนุษย  และไมใชมนุษย  ซ่ึงเปนสวนที่ เปนชาดกนั่นเอง  เนื้อหาสวนนี้จะเชื่อมตอกับสวน                 
ปจจุบันวัตถุ หลังจากที่ไดมีผูอาราธนาขอใหพระองคทรงแสดงธรรมเทศนาหรือมีเหตุอันเหมาะสม
ที่พระพุทธองคทรงเห็นวาควรแสดงธรรมแลว โดยจะขึ้นตนการเลาดวยการบอกใหทราบวาเปน
เร่ืองที่เกิดขึ้นมานานแลวในอดีต โดยสวนใหญในชาดกบาลีจะขึ้นตนดวยคําวา อตีเต หรือ ภูตปุพฺพํ 
มีความหมายในทํานองบอกถึงความเปนอดีตเชนเดียวกัน คือ ในครั้งอดีต หรือ เร่ืองนี้เคยมีมากอน
แลว อีกทั้งการขึ้นตนของสวนนี้ยังเปนการกลาวถึงผูมีบทบาทสําคัญในเรื่อง ที่จะมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับบุคคลในสมัยปจจุบัน (พุทธกาล) ดวย ดังเรื่องมหาชนกชาดก ในมหานิบาต ความวา 

 
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล พระราชาพระนามวา มหาชนก ครองราชสมบัติในกรุง              
มิถิลา แควนวิเทหะ พระเจามหาชนกนั้นมีพระราชโอรสสองพระองค คืออริฏฐชนกพระองคหนึ่ง         
โปลชนกพระองคหนึ่ง  ในสองพระองคนั้น  พระราชาพระราชทานตําแหนงอุปราชแกพระราช
โอรสองคพ่ี พระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกพระราชโอรสองคนอง...∗ (พระสูตรและอรรถกถา
แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 4 ภาคที่ 2  2535 : 93) 

 
หรือดังในเรื่องนันทิวิสาลชาดก∗∗ที่ขึ้นตนอดีตวัตถุวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เร่ืองนี้ไดเคยมีแลว 
พราหมณผูหนึ่งในเมืองตักสิลา มีโคกําลังตัวหนึ่ง ช่ือนันทิวิสาลฯ...”∗∗∗ (กรมศิลปากร กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร 2540 : 15) ในสวนอดีตวัตถุของชาดกทั้งสองเรื่องนี้จะเห็นไดวา
ขึ้นตนดวยคําที่บอกความเปนอดีต เปนการบอกใหทราบวาเปนสวนที่แยกจากปจจุบันวัตถุอยาง

                                                 
 ∗ อตีเต ภิกฺขเว วิเทหรฏเฐ มิถิลายํ มหาชนโก นาม ราชา รชฺชํ กาเรสิ ฯ ตสฺส รฺโญ เทฺว ปุตฺตา อเหสุ 

อริฏชนโก จ โปลชนโก จ  ฯ  เตสํ ราชา เชฏปุตฺตสฺส อุปรชฺชํ อทาสิ กนิฎสฺส เสนปติฏานํ อทาสิ ฯ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 

 ∗∗นันทิวิสาลชาดก เปนชาดกอยูในโอมสวาทสิกขาบท คัมภีรมหาวิภังคพระวินัยซึ่งเกาแกกวา               
อรรถกถาชาดก มีเนื้อเรื่องตรงกับนันทิวิสาลชาดกในเอกนิบาต กุรุงควรรค เรื่องมีวาพระพุทธองคทรงติเตียนภิกษุ
ฉัพพัคคียที่ดาทอภิกษุผูทรงศีล โดยทรงยกเรื่องชาดกมาเปนเรื่องสาธกวา เมื่อครั้งที่เสวยชาติเปนโคนันทิวิสาลถูก
พราหมณผูเปนนายสั่งดวยวาจาหยาบคายจึงไมยอมทําตาม ตอเมื่อนายไดกลาวดวยวาจาอันดีแลวจึงยอมทําตาม
คําสั่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวาในอดีตแมจะทรงเปนโคก็ยังไมชอบใจการดาทอ ดังนั้น ทุกคนก็ยอมไมพอใจวาจา    
หยาบคายเชนกัน พระองคจึงทรงจัดวาการประชดดาทอนั้นเปน “... “โอมสวาเท ปาจิตฺติยํ” เปนปาจิตฺตีย เพราะ
กลาวเสียดแทง ดังนี้” (อานเพิ่มเติมใน กรมศิลปากร กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร 2540 : 15) 

 ∗∗∗ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว ตกฺกสิลายํ อฺญตรสฺส พฺราหฺมณสฺส นนฺทิวิสาโลนาม พลิพทฺโท อโหสิ ฯ (กรม
ศิลปากร  กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร 2540 : 15) 
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ชัดเจน  พรอมทั้งกลาวถึงผูมีบทบาทสําคัญในเรื่องชาดก  คือพระพุทธองคเมื่อคร้ังทรงเปน                  
พระโพธิสัตว รวมทั้งพระสาวกและพระญาติวงศ ดังในมหาชนกก็เปนการบอกถึงวงศกําเนิดของ
พระโพธิสัตว สวนนันทิวิสาลชาดก โคนั้นก็คือพระโพธิสัตวนั่นเอง  
 จากนั้นการดําเนินเรื่องในอดีตวัตถุก็จะเปนการพรรณนาเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
อดีตชาติ โดยมีพระโพธิสัตวเกี่ยวของกับเหตุการณนั้นๆ ทั้งนี้จะระบุไวอยางชัดเจนวาผูใดในเรื่อง
นั้นคือพระโพธิสัตว สวนใหญจะระบุไวตั้งแตตอนตนของอดีตวัตถุ เชน อรรถกถา  ฉัททันตชาดก 
ติงสตินิบาต “ในอดีตกาล  มีชางประมาณ  ๘,๐๐๐  เชือก  มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศไดอาศัยสระ
ฉัททันต อยูในปาหิมพานต. คร้ังนั้น  พระโพธิสัตวบังเกิดเปนลูกของชางจาโขลง  มีสีกายเผือกผอง  
ปากแลเทาสีแดง…” (พระสูตร  และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 7  2530 : 378) 
ฉะนั้น สวนที่ เปนอดีตวัตถุนี้ ก็คือเร่ืองราวที่บอกเลาถึงเหตุการณที่พระโพธิสัตวผูแสวงหา                
พระโพธิญาณกอนจะไดเปนพระพุทธเจาไดเกี่ยวของกับเหตุการณนั้นๆ และพระพุทธองคทรงเปน
ผูเลาเพื่อเปนเรื่องสาธกในการเทศนาแกบุคคล หรือกลุมชนที่กลาวถึงไวในปจจุบันวัตถุ 
  3. คาถา เปนสวนที่เปนรอยกรองสั้นๆ ซ่ึงเปนถอยคําเจรจาแทรกอยูในสวนของอดีต
วัตถุ คาถาที่อยูในอรรถกถาชาดกนี้จะเปนสวนที่เกากวาสวนที่เปนรอยแกว เพราะเปนสวนที่
รวบรวมขึ้นกอนแตงอรรถกถาขยายความ และคาถาบางสวนนาจะเปนสวนที่บรรดาพระเถระ
ทองจํามาจากพุทธวจนะ และไดนํามารวบรวมไวในตอนสังคายนาพระไตรปฎก เนื่องจากเปน
ขอความที่มีสัมผัสคลองจองกันจึงจดจําไดงายกวารอยแกวที่อาจมีอยูคูกับคาถารอยกรอง แตได         
สูญหายไปตามกาลเวลา คาถารอยกรองนั้น มักใชใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกใชเปนถอยคําเจรจา
ของพระโพธิสัตวหรือคนอื่น ลักษณะที่ 2 ใชเปนพุทธวจนะที่พระพุทธองคตรัสแทรกขึ้นมา
ระหวางเลาเรื่องอดีตเพื่อเปนการชี้ใหเห็นแงธรรม หรือสรุปเรื่องราวใหเห็นวาการกระทํานั้นๆ 
ใหผลอยางไร คาถาที่นํามาใชเปนพุทธวจนะนี้จะเรียกวาอภิสัมพุทธคาถา คือคาถาของผูตรัสรูยิ่ง  
  การใชคาถาเปนถอยคํา เจรจาของพระโพธิ สัตวหรือบุคคลอื่น  ดังอรรถกถา                         
มิตตามิตตชาดก ในทุกนิบาต รุหกวรรค เปนเรื่องของพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพราหมณ 
ออกบวชเปนฤษี มีการใชคาถาเปนขอความที่ฤษีสอนศิษยใหรูจักลักษณะของคนที่เปนมิตรและ
ศัตรู วา 
 

 ...ความเปนมิตรหรือความเปนศัตรู จะสามารถรูไดดวยเหตุอะไร พระโพธิสัตวเมื่อจะบอกวา
ดวยเหตุนี้ๆ จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา 
 ศัตรู เห็นเขาแลว ไมยิ้มแยม  ไมแสดงความยินดีตอบ  สบตากันแลวเบือนหนีไมแลดู    
ประพฤติตรงกันขามเสมอ. อาการเหลานี้มีปรากฏอยูในศัตรู เปนเครื่องใหบัณฑิตเห็นและไดฟง
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แลวพึงรูไดวาศัตรู.∗ (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 3  2530 : 
260) 
 

  สวนการใชคาถาเปนพุทธวจนะที่เรียกวาอภิสัมพุทธคาถา เห็นไดจากอรรถกถา       
สัพพทาฐชาดก ในทุกกนิบาต สิคาลวรรค ความวา 
 

 พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสอภิสัมพุทธคาถาเหลานี้แลวทรงประชุม              
ชาดกวา  
 สุนัขจิ้งจอกกระดางดวยมานะ    มีความตองการดวยบริวาร  ไดบรรลุถึงสมบัติใหญ    ไดเปน
ราชาแหงสัตวมีเขี้ยวงาทั้งปวง ฉันใด     ในหมูมนุษยใดมีบริวารมาก ผูนั้นชื่อวาเปนใหญในบริวาร 

เหลานั้น ดุจสุนัขจิ้งจอกไดเปนใหญกวาสัตวมีเขี้ยวงาฉะนั้น.∗∗ (พระสูตรและอรรถกถาแปล                 
ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 3  2530 : 478-479) 
 

 เมื่อพิจารณาถึงความแตกตางของการใชคาถาที่เปนบทสนทนาของพระโพธิสัตวกับอภิ
สัมพุทธคาถาแลว จะพบวาคาถาที่ใชเปนบทสนทนาของพระโพธิสัตวจะมีเนื้อหาที่เปนบทสนทนา
ทั่วไป  และเปนคติธรรมหรือเปนมุมมองเกี่ ยวกับชีวิตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง  ดังคาถาใน                 
อรรถกถามิตตามิตตชาดกที่พระโพธิสัตวสอนใหศิษยรูจักพิจารณาแยกมิตรและศัตรูดวยการสังเกต
การแสดงออกของผูนั้นอยางงายๆ วาเขามีทาทียินดีเมื่อพบเราหรือไม ซ่ึงเปนการพิจารณาที่
                                                 

∗ [243] น นํ อุมฺหยเต ทิสฺวา  น จ นํ ปฏินนฺทติ 
                  จกฺขูนิ จสฺส ททาติ   ปฏิโลมฺจ วตฺตติ 
         [244]เอเต ภวนฺติ อาการา  อมิตฺตสมึ ปติฏ ิตา 
                  เยหิ อมิตฺตํ ชาเนยฺย              ทิสฺวา สุตฺวา จ ปณฺฑิโตติ ฯ  

            (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
∗∗ สตฺถา อิมํ ธมฺมเทสนํ อาหริตฺวา อิมา อภิสมฺพุทธคาถา วตฺวา ชาตกํ สโมธาเนสิ 

         สิคาโล มานถทฺโธ จ         ปริวาเรน อตฺถิโก 
         ปาปุณิ มหตึ ภูมึ       ราชาสิ สพฺพทา ินํ, 
             เอวเมว มนุสฺเสสุ       โย โหติ ปริวารวา 
             โส หํ ตตฺถ มหว โหติ       สิคาโล วิย ทา ินนฺติ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
 ขอความที่เนนนั้น ชาดกฉบับโคเวลล (Cowell ed. 1973 : 2 : 170) เปนบรรณาธิการ แปลวา  
Even so the man who is supplied    With a great host of men on every side, 

               As great renown has he                   As had the Jackal in his sovranty.  
: หากมนุษยคนใดเปนผูที่แวดลอมดวยกลุมคนจํานวนมากทุกดาน ก็เหมือนกับเขาไดมีเกียรติยศ เชนเดียวกับสุนัข
จิ้งจอกไดอยูในตําแหนงที่มีอํานาจสูงสุด  
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สามารถเห็นไดดวยตา ไมตองใชการพิจารณาอยางลึกซึ้งมากนัก แตในสวนที่เปนอภิสัมพุทธคาถา
สวนใหญแลวจะเปนคติธรรมหรือเปนขอสรุปของเรื่องราวที่ เปนเหตุการณในอดีตนั้นๆ ที่                    
พระพุทธองคจะทรงชี้ใหเห็น และใหนํากลับไปพิจารณาใครครวญเพื่อใชประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตของผูฟง ดังอภิสัมพุทธคาถาในอรรถกถาสัพพทาฐชาดก ที่พระพุทธองคทรงเทศนาเพื่อแสดง
ใหเห็นวาการที่พระเทวทัตไดลาภสักการะมานั้นก็ไมสามารถรักษาไวไดเพราะไดมาดวยความไม
ถูกตอง เมื่ออดีตก็เปนเชนนี้ ดังที่พระเทวทัตไดเคยเกิดเปนพญาสุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะที่ลอบ
ทองจําปฐวีวิชัยมนตจากพระโพธิสัตวซ่ึงเปนปุโรหิตที่รอบรู และใชมนตนั้นบังคับสัตวปาทั้งหมด
ใหอยูในอํานาจของตนได จนคิดมานะลําพองจะครองเมืองพาราณสี จึงนั่งบนหลังราชสีหที่ยืนบน
หลังชางมาทารบกับพระเจาพรหมทัต แตในที่สุดก็ตองตายดวยสัตวที่ตนคิดวาควบคุมไดดวย
อํานาจมนตของตนนั่นเอง เพราะเมื่อใชเทากระตุนราชสีหใหสงเสียงคําราม ราชสีหซ่ึงทะนงใน
ศักดิ์ศรีของตนจึงจงใจคํารามเสียงใสที่หูชาง จนชางตกใจกลัวทําใหพญาสุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะตก
ลงมาและถูกชางเหยียบตาย  
 อภิสัมพุทธคาถาที่แสดงถึงธรรมะที่ไดจากความลําพองของพญาสุนัขจิ้ งจอก                
สัพพทาฐะดังกลาว ช้ีใหเห็นวาหากคนใดตองการเปนใหญเหนือผูอ่ืนดวยการใชอํานาจที่ไดมาอยาง
ไมถูกตองนั้น อํานาจนั้นก็จะเสื่อมไปโดยเร็ว เพราะผูที่อยูในอํานาจไมไดมีใจภักดีอยางแทจริง แต
ขอความในอภิสัมพุทธคาถาดังกลาว  หากฟงแลวไมพิจารณาตีความก็อาจจะเขาใจไดวา                            
พระพุทธองคทรงแสดงใหเห็นวาผูเปนใหญคือผูมีบริวารมากดังที่เห็นไดจากพญาสุนัขจิ้งจอก              
สัพพทาฐะเปนใหญเหนือสัตวปาทั้งปวง แตหากพิจารณาอยางละเอียดมากขึ้นจากขอความที่วา
สุนัขจิ้งจอกกระดางดวยมานะ (สิคาโล มานถทฺโธ) ก็จะเขาใจความหมายในระดับที่ลึกขึ้นไดวา ผูที่
เปนใหญไมไดหมายความวามีบริวารมากเทานั้น แตการเปนใหญเหนือผูอ่ืนนั้นตองเปนผูมี
คุณธรรมคือใชอํานาจปกครองคนอื่นอยางถูกตองปราศจากกิเลสที่เปนการคิดรายครอบงําดวย 
เพราะมานะนั้นก็คือกิเลสประการหนึ่งที่มีความทะนงตนวาเปนนั่นเปนนี่ซ่ึงถามีอยูในสันดาน∗แลว
ก็จะทําใหสําคัญตนผิด อยางที่พญาสุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะสําคัญตนวาควบคุมสัตวรายมีอํานาจ
อย างราชสีหได  และคิดว าจะอาศัย อํานาจของราชสีหนั้นทํ าใหตนได เปนใหญยิ่ งขึ้น                         
พระพุทธองคจึงทรงยกมาเปรียบเทียบใหเห็นวาหากผูใดลําพองตนวามีอํานาจแลวแสดงโออวดวามี
บริวารมาก แมแตผูที่มีอํานาจก็ยอมมาเปนบริวาร ก็คือผูที่มีกิเลสที่เรียกวามานะ วันหนึ่งอํานาจที่
เกิดจากความมานะลําพองก็จะเสื่อมไปเพราะไมมีใครตองการอยูใตการปกครองของผูที่ใชอํานาจ
                                                 

∗ มานะเปนกิเลสที่นอนเนื่องอยูในสันดาน 1 ใน 7 ประการที่เรียกวา อนุสัย ไดแก กามราคะ ความ
กําหนัดในกาม ปฏิฆะ ความหงุดหงิด ทิฏฐิ ความเห็นผิด วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย มานะ ความถือตัว ภวราคะ  
ความกําหนัดในภพ  และ อวิชชา ความไมรูจริง (พระธรรมปฎก 2540 : 376) 
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อยางไมถูกตอง เชนเดียวกับพญาสุนัขจิ้งจอกสัพพทาฐะที่ตองตายเพราะผูที่ตนคิดวาควบคุมใหอยู
ในอํานาจไดนั่นเอง 
 ขอความในคาถาสวนใหญที่เปนถอยคําสั้น ๆ แตมีการใชในสองลักษณะดังกลาว คือมี
การใชคาถาในอรรถกถาชาดกที่แยกแยะตามระดับความลึกซึ้งของเนื้อความออกไปเปนสองระดับ
ไดแก ระดับที่ตรงไปตรงมาเขาใจงาย อาจใชเปนบทสนทนาดําเนินเรื่องทั่วไป หรือเปนบทสนทนา
ของพระโพธิสัตวที่ใหคติธรรมในการดําเนินชีวิตที่เขาใจงาย และระดับที่เปนโวหารหรือขอสรุป
ทางธรรมที่ตองมีการพิจารณาตีความมากขึ้นดังที่ใชเปนอภิสัมพุทธคาถา ทั้งนี้เปนไปไดวา ผู    
เรียบเรียงอรรถกถาไดพิจารณาจากการที่เห็นวาพระโพธิสัตวคือผูที่ยังไมตรัสรูแตเปนผูมีความ
ฝกใฝทางธรรม จึงมีมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่แตกตางกับคนอื่น สามารถถายทอด
ความคิดที่เปนประโยชนตอคนอื่นได แตยังไมอาจแสดงธรรมที่ลึกซึ้งได สวนพระพุทธองคเปนผู
ตรัสรูแลวยอมแสดงธรรมที่ลึกซึ้งได  คาถาที่มีขอความที่เปนคติธรรมที่ยากขึ้นจึงเลือกที่จะให               
พระพุทธองคทรงกลาว ซ่ึงก็เหมาะสมเพราะเปนการกลาวผานมุมมองของผูที่ตรัสรูธรรมที่ลึกซึ้ง
แลวนั่นเอง ฉะนั้นคาถาสวนใหญที่มีทวงทํานองเปนบทสนทนา และมีเนื้อหาเปนคติธรรมที่ใชเปน
แกนกลางสําคัญในอรรถกถาชาดกนี้ กลาวไดวาผูเรียบเรียงอรรถกถาไดมีการเลือกใชคาถาในการ
ดําเนินเรื่องใหเหมาะสมตามระดับความรูทางธรรมของผูที่จะกลาวคาถานั้น 
    4. ไวยากรณ คือสวนที่อธิบายศัพทหรือขอความบางสวนที่อาจมีปญหาในการทําความ
เขาใจไดยาก อรรถกถาจารยจึงอธิบายเพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้น สวนใหญจะเปนการอธิบาย
ขอความที่เปนคาถาเพราะเปนขอความที่ส้ันจึงอาจจะไดใจความไมชัดเจน ดังใน โรหิณีชาดก ใน
เอกนิบาต อัตถกามวรรค เปนเรื่องที่พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเศรษฐีไดตําหนิหญิงรับใชที่ใช
สากตีแมลงวันที่ตอมมารดาจนมารดาตาย 
 

 “ศัตรูเปนคนมีปญญา ดีกวาคนผูอนุเคราะห แตเปนคนโง ไมประเสริฐเลย จงดูนางโรหิณีผู
โงเงา ฆาแมตายแลว รองไหอยู”∗ 
 บรรดาบทเหลานั้น บทวา เมธาวี ไดแกบัณฑิต คือทานที่มีความรูแจมแจง. บทวา ยํ ในบาท
คาถาวา ยฺเจ พาลานุกมฺปโกนี้   ทานทําเปนลิงควิปวาส. ศัพทวา เจ เปนนิบาตใชในอรรถแหง         
นาม. ความวา บัณฑิตถึงแมจะเปนศัตรู ก็ยังดีกวาคนโงเขลาที่มีใจเอ็นดูกรุณาตั้งรอยเทาพันเทา
ทีเดียว. อีกอยางหนึ่ง บทวา ยํ เปนนิบาต ลงในอรรถวา ปฏิเสธ ความวา คนโงเขลา ผูมีใจเอ็นดู จะ
ประเสริฐไดอยางไร? 
 บทวา ชมฺมึ แปลวาผูช่ัวชา โงเซอะ. 

                                                 
∗ [45] เสยฺโย อมิตฺโต เมธาวี  ยฺเจ พาลานุกมฺปโก  

               ปสฺส โรหิณิกํ ชมฺมึ     มาตรํ หนฺตฺวาน โสจตีติ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
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 บทวา มาตรํ หนฺตฺวาน โสจติ ความวา นางโรหิณีผูโงเงา หมายใจวา เราจักฆาแมลงวัน กลับ
ฆาแมบังเกิดเกลา แลวรองไหคร่ําครวญอยูดวยตนเอง. ...(พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย 
ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 2  2535 : 31-32) 
 

 จะเห็นไดวาสวนของไวยากรณนี้เปนการอธิบายศัพททั้งในดานความหมาย โดยเปน
ลักษณะของการตีความเพื่อขยายความคําสั้นๆ ในคาถา และในดานหลักของไวยากรณที่อาจเขาใจ
ไดหลายลักษณะ ซ่ึงชวยใหทําความเขาใจขอความในคาถานั้นไดงายและชัดเจนมากขึ้น 
 5. สโมธาน หรือประชุมชาดก คือสวนสุดทายที่เปนการแจงบุคคลที่กลาวถึงในชวงอดีต
วัตถุวาเปนใครบางที่มาเกิดในสมัยปจจุบัน (พุทธกาล) สวนนี้จึงเปนการแสดงถึงความเชื่อเร่ืองชาติ
ภพการเวียนวายตายเกิด ดวยการเชื่อมโยงอดีตชาติ และปจจุบันชาติไว ดังในมหาชนกชาดกที่ได
สรุปสโมธานไววา 
 

 ...ทรงประชุมชาดกวาทาวสักกเทวราชในครั้งนั้นไดมาเปนพระอนุรุทธะ ในบัดนี้ พราหมณ
ทิศาปาโมกขไดมาเปนพระกัสสปะ นางมณีเมขลาเทพธิดาผูรักษาสมุทรไดมาเปนอุบลวรรณา
ภิกษุณี  นารทดาบสไดมาเปนพระสารีบุตร มิคาชินดาบส ไดมาเปนพระโมคคัลลานะ นางกุมาริกา
ไดมาเปนนางเขมาภิกษุณี ชางศรไดมาเปนพระอานนท  ราชบริษัทที่เหลือไดมาเปนพุทธบริษัท    
สีวลีเทวี ไดมาเปนราหุลมารดา ฑีฆาวุกุมารไดมาเปนราหุล พระชนกพระชนนีไดมาเปนมหาราช
ศักยสกุล  สวนพระมหาชนกนรินทรราช   คือเราผูเปนสัมมาสัมพุทธเจานี่เอง (พระสูตรและ                
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 4 ภาคที่ 2  2535 : 93) 

 
 สวนของสโมธานนี้จะสอดคลองกับสวนของอดีตวัตถุ ดังในเรื่องมหาชนกนี้ขึ้นตนอดีต

วัตถุดวยการกลาวถึงตนวงศของพระโพธิสัตวซ่ึงตอมาพระโพธิสัตวไดประสูติเปนโอรสของ                
พระอริฏฐชนก และไดรับการขานนามวามหาชนกกุมาร ผูมีบทบาทสําคัญของชาดก ในสวนของ
สโมธานจึงสรุปไวในตอนทาย เปนสวนที่กลาวถึงผูที่สําคัญที่สุดในปจจุบันนั่นคือ พระพุทธองคซ่ึง
เปนลักษณะเฉพาะที่พบในชาดกทุกเรื่อง  

 ในสวนของประชุมชาดกนี้มีขอนาสังเกตวานาจะเปนสวนที่เพิ่มเขามาในเนื้อหาของ
ชาดกในชั้นหลังเปนสวนใหญ เพราะแหลงที่มาของนิทานชาดกนั้นมีหลายแหลง ทั้งจากคัมภีรเกา 
และนิทานเกาแก นิทานเหลานี้อาจมีบางเรื่องที่มีการกลาวถึงการกลับชาติมาเกิด แตบางเรื่องไมมีจึง
อาจมีขอโตเถียงกันวาเหตุใดจึงไมมี ผูเรียบเรียงในชั้นหลังจึงเห็นวาไมควรเปนขอโตเถียงกันโดยไร
ประโยชนจึงเติมใหครบทุกเรื่อง โดยไมไดคิดวาเปนเรื่องที่จะทําใหเสียประโยชนแกธรรมะแต
ประการใด และถือเปนอุบายในการสอนธรรมะประการหนึ่งไดดวย (พระบาทสมเด็จพระ
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จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 2539 : 11) เพราะสาระของชาดกไมไดอยูที่การกลาววาผูใดในอดีตชาตินั้น
กลับชาติมาเกิดเปนบุคคลใดในสมัยพุทธกาล แตอยูที่ธรรมะเปนประการสําคัญ หากการเพิ่มสวน
ประชุมชาดกจะทําใหเกิดหมดขอสงสัยไดก็นับเปนผลดี ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความศรัทธาและใหสมจริง
กับการที่จะอางวาเปนเรื่องราวของพระพุทธองคในอดีตชาติ ตอมาการเพิ่มสวนนี้เพื่อใหดูสมจริง 
และไรขอถกเถียงจึงกลายเปนขนบของการเรียบเรียงชาดกที่ยอมรับกันวา ชาดกที่สมบูรณจะตองมี
สวนของประชุมชาดกในตอนทาย 

 ส่ิงที่อาจจะยืนยันพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวได
ประการหนึ่ง คือชาดกบางเรื่องที่มีเนื้อหาตรงกัน แตมีการประชุมชาดกตางกันอันเปนหลักฐานได
วาการประชุมชาดกเปนสวนที่ผูเรียบเรียงเพิ่มเสริมแตงเอง ดังไดแกเร่ืองมาตุโปสกชาดก ใน               
เอกาทสนิบาต  กับเรื่องหัสตินีชาดก (Hastinijataka) ในมหาวัสตุ เลม 3 ที่เปนเรื่องของ
พญาชางเผือกเล้ียงมารดา ไดถูกจับไปเปนชางคูบารมีของพระราชากาสี (กาศี) แตดวยความกตัญู
และคิดถึงมารดาตาบอดที่ไมมีใครดูแลจึงไมยอมกินอาหาร พระราชาซาบซึ้งในความกตัญูของ
พญาชางจึงไดปลอยกลับปาไปหามารดา โดยในมาตุโปสกชาดกไดประชุมชาดกวา  

 
   พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว จึงประกาศสัจจะทั้งหลาย ประชุมชาดกวา 
พระราชาในกาลนั้น ไดเปนพระอานนท บุรุษช่ัวไดเปนพระเทวทัต นายหัตถาจารยไดเปน                 
พระสารีบุตร นางชางนั้นไดเปนพระนางมหามายาเทวี สวนชางเชือกประเสริฐ ซึ่งเลี้ยงดูมารดา คือ
เรานั่นเอง ผูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา. (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 
ภาคที่ 6  2535 : 11)  

 
สวนในหัสตินีชาดกไดกลาววา  

 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออาจคิดวา ในเวลานั้น สมัยนั้นพระราชาแหงกาศีเปนคนอื่น พวก
เธอไมควรเขาใจเชนนั้น เพราะเหตุใด? (เพราะ) นันทะผูเปนอนุชาซึ่งเปนโอรสของบิดาเรานี้คือ
พระราชาแหงกาศีนั้น ผูที่เปนลูกชางคือเราเอง สวนผูเปนแมชาง ก็คือพระนางมหาประชาบดี             
เคาตมีนั่นเอง...∗  
 

                                                 
 ∗ syat khalu bhiksavah yusmakam/evam/asyad/anyah sa tena kalena tena samayena 

kawiraja abhusi | na khalv/etad/evaj drastavyaj | tat kasya hetoh ? eso nando mama pitriyaputro 
bhrata so kawiraja abhusi | yo gaja/potaka aham/eva tada abhusi | ya gaja/potasya mata abhusi esa sa 
mahaprajapati gautami | (Basak ed. 1968 : 3 : 181)  
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 ชาดกทั้งสองนี้แมเนื้อเร่ืองในสวนอดีตวัตถุที่เปนหัวใจหลักจะคลายกันอยางยิ่ง ซ่ึง
นาจะเปนเพราะหัสตินีชาดกไดรับเนื้อเร่ืองมาจากมาตุโปสกชาดกภาษาบาลี แตในสวนของประชุม
ชาดกนั้นตางกันอยางสิ้นเชิง กลาวคือในมาตุโปสกชาดกใหพระราชาแหงกาสีเปนพระอานนท 
พระสาวกผู เปนพระอุปฏฐากของพระพุทธองค และเปนพระโอรสของพระเจาสุกโกทนะ                
พระอนุชาของพระเจาสุทโธทนะ แตในหัสตินีชาดกใหเปนพระนันทะพระอนุชาตางพระชนนีซ่ึง
ออกบวชเปนภิกษุเชนกัน คือเปนการสรุปที่ตางบุคคลกัน แตอาจมีความเห็นที่ใกลเคียงกันในแงที่
พระอานนท และพระนันทะตางก็เปนพระสาวกคนสําคัญ และเปนพระญาติที่ใกลชิดพระพุทธองค
เชนเดียวกัน  
 สวนที่เห็นวามีการตีความที่ตางกันมาก คือการใหแมชางเปนพระนางมหามายา กับให
เปนพระนางมหาประชาบดีเคาตมี เพราะพระองคแรกเปนพระชนนีผูใหกําเนิด สวนอีกพระองค
เปนพระชนนีที่เล้ียงดูมา ลักษณะเชนนี้ผูเรียบเรียงอรรถกถามีความเห็นที่คอนขางตรงไปตรงไปมา 
วามารดาผูใหกําเนิดสมควรไดรับการยกยองและไดรับความกตัญูจากบุตร ซ่ึงในกรณีเชนนี้            
พระนางมหามายาก็สมควรไดรับการกลาวถึงในฐานะพระชนนีของพระพุทธองค  แตผูเรียบเรียง
หัสตินีชาดกกลับมีความเห็นที่ตีความเพิ่มขึ้นวามารดาที่เล้ียงดูมาแมไมไดใหกําเนิดแตเมื่อไดให
ความรักและการเอาใจใสอยางดียิ่ง จึงสมควรไดรับการยกยองกตัญูและกลาวถึงมากกวา ในกรณี
เชนนี้ ผูเรียบเรียง เห็นวาสมควรจะกลาวยกยองพระนางมหาประชาบดีเคาตมีในฐานะพระชนนี
ของพระพุทธองค  
 ความแตกตางของสวนประชุมชาดกทั้งที่มีเนื้อเร่ืองในอดีตวัตถุตรงกันเชนนี้ จึงนาจะ
เปนหลักฐานวาประชุมชาดกเปนองคประกอบที่เพิ่มขึ้นมาภายหลัง ตามความเห็น และการตีความ
ของผูเรียบเรียงที่เห็นสมควรวาจะแจงถึงผูที่กลาวถึงในสวนอดีตวัตถุวาเปนผูใดในพุทธกาล ทั้งนี้ก็
เพื่อใหเกิดความสมจริงนาศรัทธาเหมาะกับเรื่องของพระพุทธองคโดยไมมีขอกังขา 
 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาองคประกอบทั้งหมดของชาดกแลว คงไมไดมีเพียงประชุม
ชาดกเทานั้นที่เปนสวนที่เพิ่มเขามาภายหลัง ในสวนของปจจุบันวัตถุก็เปนทํานองเดียวกันที่ผู            
เรียบเรียงไดเพิ่มเขามาเพื่อเปนการเกริ่นนําใหทราบวาพระพุทธองคตรัสเลาชาดกเรื่องนั้นที่ใดและ
เพราะเหตุใด เพื่อเปนการยืนยันวาพระพุทธองคทรงแสดงชาดกเรื่องนั้นในสถานที่จริงที่มีหลักฐาน
อางอิงได และแสดงใหเห็นวาพระพุทธองคทรงแสดงธรรมตอเมื่อมีเหตุอันสมควร และเหตุนําอัน
เปนเหตุที่ทรงแสดงธรรมชาดกนั้น  สวนใหญเปนเหตุการณที่ปรากฏอยูในสวนอื่นของ
พระไตรปฎก เพราะถาเทียบเนื้อเร่ืองในสวนของปจจุบันวัตถุกับอดีตวัตถุ จะเห็นไดวามีฉากในการ
ดําเนินเรื่องที่ตางกัน กลาวคือปจจุบันวัตถุจะมีฉากอยูในแควนโกสล หรือแควนมคธซึ่งเปน
ดินแดนที่พระพุทธองคทรงเผยแผพระศาสนาเปนสวนใหญ แตอดีตวตัถุจะมีฉากอยูที่เมืองพาราณส ี
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จนแทบจะเปนลักษณะเฉพาะของชาดกที่เร่ืองอดีตจะกลาวถึงเมืองพาราณสีเสมอ∗ ในอดีตวัตถุนี้ 
สวนที่เสริมเขามาภายหลังเชนเดียวกับปจจุบันวัตถุ และประชุมชาดก คือไวยากรณที่จะเห็นไดวา
ไมใชสวนของการดําเนินเรื่อง แตการเพิ่มขอความรอยแกวเขามาเพื่อขยายความคาถารอยกรองนั้น 
บางกรณีก็มีความจําเปนที่ตองมีการอธิบายความของคาถารอยกรอง เพื่อเชื่อมตอกับขอความ            
รอยแกวไดอยางกลมกลืนและแจมชัดขึ้น (Winternitz 1993 : 2 : 114-115)ไวยากรณจึงเปนสวน
ที่แทรกเขามาเพื่ออธิบายหลักภาษาและอธิบายศัพทของคาถารอยกรองใหเขาใจไดชัดเจนขึ้น   

 สวนคาถานั้นเปนสวนที่มีมาแตเดิมโดยเช่ือวาเปนคาถาที่พระเถระจดจํามาจาก                
พุทธวจนะ และไดรวบรวมไวเปนคําสอนในพระไตรปฎก สวนเนื้อเร่ืองที่ขยายความคาถาซึ่งเปน
นิทานเกาแกที่เลาสืบทอดกันมากอนพุทธกาลแลวไดรับการดัดแปลงเปนเรื่องชาดกนั้น บางสวน
อาจเปนเนื้อเร่ืองดั้งเดิมที่พระพุทธองคเปนผูตรัสเลาคูไปกับคาถา แตบรรดาพระเถระจําไดไม
ครบถวนจึงไดมีการเรียบเรียงขึ้นใหมเสริมความคาถาที่ทองจําได ซ่ึงยอมมีการเปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมจากพุทธวจนะ ทั้งนี้ก็เพื่อคนทั่วไปไดเขาใจธรรมะที่อยูในคาถาที่จดจํามานั้นไดงายขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็คงมีหลายสวนที่เรียบเรียงใหมโดยอรรถกถาจารย  ดังนั้นในองคประกอบของชาดก
สวนที่เกาที่สุดคือคาถา สวนองคประกอบอื่นเปนสวนที่เรียบเรียงเพิ่มเขามาภายหลังดวยเหตุผลที่
อาจตางกันไปบาง แตก็มีเปาหมายเดียวกันคือเพื่อทําใหธรรมะของพระพุทธองคเขาถึงหมูชนไดงาย
และชัดเจนขึ้น 

 
 องคประกอบของอวทาน การพิจารณาองคประกอบของอวทานนี้จะพิจารณาจากอวทาน

เกาแกที่มีอิทธิพลตอการเกิดอวทานในยุคหลัง ไดแก อวทาน ศตกะ ทิวยาวทาน หรือมหาวัสตุที่มี
อวทานรวมอยูมาก  ทั้งนี้เพื่อจะไดเห็นองคประกอบของอวทานที่มีมาแตดั้งเดิม เมื่อไดพิจารณา
องคประกอบของอวทานเกาแก เหลานี้แลว  กลาวไดวามีความคลายคลึงกับองคประกอบ             
                                                 

 ∗ พาราณสีเปนนครหลวงของแควนกาสี (กาศี) แควนกาสีเปนแควนที่มีอํานาจมากที่สุดทางตอน
เหนือของอินเดียกอนสมัยพุทธกาล แตเมื่อถึงสมัยพุทธกาลแควนกาสีดอยอํานาจลง จึงตกอยูในอํานาจการ
ปกครองของแควนโกสล และบางสวนอยูในอํานาจการปกครองของแควนมคธ ตอมาเมื่อแควนโกสลของ          
พระเจาปเสนทิ (สันสกฤตคือ ประเสนชิต) กับแควนมคธของพระเจาอชาตศัตรูทําสงครามกัน แควนมคธชนะ 
แควนกาสีจึงตกเปนของแควนมคธ (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย 2545 : 57-58) การที่อดีตวัตถุของชาดกสวนใหญ
กลาวถึงเมืองพาราณสีที่มีพระเจาพรหมทัตซึ่งเปนพระนามของพระราชาหลายพระองคผูทรงปกครองแควนกาสี 
และปจจุบันวัตถุกลาวถึงแควนโกสล และแควนมคธ ก็เปนหลักฐานไดประการหนึ่งวา องคประกอบของชาดกทั้ง
2 สวนนี้ไมไดเรียบเรียงขึ้นพรอมกัน เพราะอดีตวัตถุซึ่งมาจากนิทานเกาแกแสดงใหเห็นถึงดินแดนที่มีอํานาจกอน
สมัยพุทธกาล ขณะที่ปจจุบันวัตถุซึ่งไดจากการบันทึกเหตุการณการเผยแผพระศาสนาของพระพุทธองคแสดงให
เห็นถึงดินแดนที่มีอํานาจในสมัยพุทธกาล 
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ของชาดกอยางมาก เพราะอวทานสวนใหญ จะประกอบดวย 3 สวนหลัก คือปรัตยุตปนนวัสตุ 
(Pratyutpannavastu)  อตีตวัสตุ (Atitavastu) และสมวธาน (Samavadhana) ตรงกับ                
ปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และสโมธานในภาษาบาลี ในที่นี้จะใชคําเรียกตามองคประกอบของชาดก
บาลีที่คุนเคยกันมากกวา 

 1. ปจจุบันวัตถุ ในสวนของปจจุบันวัตถุนี้ จะใหรายละเอียดทั้งสถานที่ประทับของ           
พระพุทธองค การพรรณนาชีวิตของผูที่มีบทบาทสําคัญในเรื่อง และสาเหตุที่ทําใหพระพุทธองค
ตรัสเลาเรื่องในอดีตชาติของผูมีบทบาทสําคัญนั้น  การใหรายละเอียดในสวนปจจุบันวัตถุนี้จะยาว
กวาสวนอื่นของอวทาน เพราะการดําเนินเรื่องจะเนนสวนที่พรรณนาชีวิตของผูที่มีบทบาทสําคญัใน
เร่ืองโดยเฉพาะกอนที่จะไดเขาเฝาพระพุทธองค  ดังเชน เร่ืองชโยติษกาวทาน (Jyotiskavadana)                  
อวทานเรื่องที่ 19 ของทิวยาวทาน ไดกลาวถึงปจจุบันวัตถุในชวงตนไววา 

 
 พระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ กลันทกนิวาปะ เวณุวันวิหาร ในเมือง                
ราชคฤห คฤหบดีสุภัทระซึ่งมีโภคธนสารสมบัติมากมายก็อาศัยอยูในเมืองราชคฤห สุภัทระเปนผู
เลื่อมใสยิ่งตอศาสดาของนักบวชนิครนถ สุภัทระไดภรรยาจากตระกูลที่คูควรกัน เขาใชชีวิตฉัน
สามีภรรยาไดรวมอภิรมยกับภรรยา การใชชีวิตฉันสามีภรรยาที่ไดรวมอภิรมยกันนั้น เมื่อเวลาผาน
ไป ภรรยาของเขาก็ต้ังครรภ วันหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงหมจีวรและทรงอุมบาตรเสด็จเขามา
บิณฑบาตที่เมืองราชคฤห ในการเสด็จเขามาบิณฑบาตในเมืองราชคฤหนี้ จึงทําใหเสด็จเขาไปใกล
บานของคฤหบดีสุภัทระ เมื่อคฤหบดีสุภัทระเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล และเมื่อเห็น
เชนนั้นแลว สุภัทระจึงไดนําภรรยาไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา เมื่อไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา
แลว สุภัทระก็ไดกราบทูลวา ขาฯ แตพระผูมีพระภาคเจา นี่คือภรรยาซึ่งกําลังตั้งครรภของขาพเจา 
(ทารกในครรภ)นี้จะเปนคนเชนไร พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ทานคฤหบดี บุตรชาย(ของ
ทาน)จะเปนผูที่ทําใหตระกูลเจริญ จะเปนผูที่พรั่งพรอมทั้งทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ (และ)จะ
ไดออกบวชในศาสนาของเรา ทั้งไดบรรลุแจงความเปนพระอรหันตตัดสิ้นกิเลสทั้งปวง∗ 
 

                                                 
∗ buddho bhagavan rajagrhe viharati venuvane kalandakanivape | rajagrhe nagare subhadro 

nama grhapatih prativasati adhyo mahadhano mahabhogah | so’ tyarthaj nirgranthesv/abhiprasannah | 
tena sadrwat kulat kalatramanitam | sa taya sardhaj kridati ramate paricarayati | tasya kridato 
ramamanasya paricarayatah kalantarena patni apannasattva sajvrtta | bhagavan purvahne nivasya 
patracivaram/adaya rajagrhaj pindaya praviksat | rajagrhaj pindaya caran yena subhadrasya 
grhapater/nivewanaj tenopasajkrantah | adraksit subhadro grhapatir/bhagavantaj duradeva | drstva 
c a  p u n ah  p a t n i m / a d a y a  y e n a  b h a g a v aj s / t e n o p a s ajk r a n t ah  |  u p a s a jk r a m y a 
bhagavantam/idam/avocat-bhagavan, iyaj me patni apannasattva sajvrtta | kij janayisyatiti | 
bhagavanaha- grhapate, putraj janayisyati, kulam/uddayotayisyati, divya/manusim wriyaj 
praty/anubhavisyati, mama wasane pravrajya sarva/klewa/prahanad/arhattvaj saksat/karisyati | (Vaidya 
ed. 1959 : 162) 
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 การพรรณนาในปจจุบันวัตถุของชโยติษกาวทานชวงตนนี้ เปนการปูพื้นใหผูฟงหรือ
ผูอานไดรับรูถึงภูมิหลังทางครอบครัวของผูมีบทบาทสําคัญในเรื่องวาเปนอยางไร จากนั้นจึงจะเผย
ช่ือของผูนั้นซึ่งสวนใหญแลวจะเปนชื่อเดียวกับชื่อของอวทาน โดยที่มาของชื่อก็จะมีความสัมพันธ
กับเหตุการณตอนเกิดของผูนั้น ดังชื่อของชโยติษกะนี้ไดมาจากการที่ออกจากครรภมารดาขณะที่
ศพมารดากําลังถูกเผา เมื่อพระเจาพิมพิสารผูทรงรับอุปถัมภทารกที่ปรากฏออกมาทามกลางไฟที่ลุก
โชติชวงกราบทูลถามพระพุทธองคถึงชื่อของทารกนั้น พระพุทธองคจึงตรัสตอบวา “...เพราะทารก
นี้ไดมาจากทามกลางไฟที่ลุกโชติชวง ดังนั้นชื่อของทารกนี้จึงควรเปน ชโยติษกะ...”∗  
 เมื่อไดเผยช่ือผูมีบทบาทสําคัญในเรื่องแลว จากนั้นสวนปจจุบันวัตถุนี้ก็จะเปนการ
พรรณนาชีวิตในดานตางๆ  ของผูที่ ช่ือเดียวกับอวทาน  จนกระทั่งผูนั้นมีโอกาสไดเขาเฝา                      
พระพุทธองค ดังชโยติษกะก็ไดขอเขาเฝาพระพุทธองคเพราะรูสึกเบื่อหนายเรื่องทางโลกอันมีเหตุ
มาจากรูสึกเศราสลดใจตอการที่พระเจาอชาตศัตรูทรงเชื่อคํายุยงของพระเทวทัตใหปลงพระชนม
พระชนก คือพระเจาพิมพิสารผูทรงอุปถัมภชโยติษกะตั้งแตแรกเกิด เมื่อชโยติษกะไดเขาเฝา                 
พระพุทธองคที่ตนมีความเลื่อมใสศรัทธาจึงไดขอบวช พระพุทธองคทรงบวชใหชโยติษกะดวย
พระองคเอง เรียกพิธีบวชเชนนี้วา เอหิภิกขุอุปสัมปทา  “...พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงประกาศความ
เปนภิกษุแกชโยติษกะวา  จงเปนภิกษุมาเถิด ,  จงประพฤติพรหมจรรย เ ถิด . . .”∗∗ หลังจาก                      
พระชโยติษกะไดเปนเอหิภิกขุ และไดปฏิบัติธรรมเพียงไมนานก็บรรลุอรหัตผล เปนเหตุใหภิกษุ
ทั้งหลายเกิดความสงสัยใครรูถึงความเปนมาของพระชโยติษกะ จึงไดกราบทูลถามพระพุทธองควา 
 

 ภิกษุทั้งหลายบังเกิดความสงสัย จึงไดกราบทูลถามพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจาซึ่งทรง
ขจัดความสงสัยทั้งปวงได :- ดวยกรรมใด พระคุณเจาอาวุโสชโยติษกะจึง(เกิด)ขึ้นกลางจิตกาธาน, 
จึงเปนผูมีทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติอยางเห็นไดชัด จึงไดบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา 
และไดบรรลุความเปนพระอรหันตกําจัดกิเลสทั้งปวงได?...∗∗∗ 
 

 การที่ภิกษุทั้งหลายเกิดความสงสัย และไดกราบทูลถามพระพุทธองคนี้ เปนเหตุที่ทําให
พระพุทธองคไดตรัสเลาเรื่องราวในอดีตชาติของพระชโยติษกะ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปจจุบันวัตถุของ    

                                                 
 ∗ … yasmad/ayaj darako jyotir/madhyal/labdhah, tasmad/bhavatu darakasya jyotiska iti  

nameti | (Vaidya ed. 1959 : 167) 
 ∗∗sa bhagavata ehibhiksukaya abhasitah- ehi bhikso cara brahmacaryamiti | (Vaidya ed. 

1959 : 174) 
∗∗∗bhiksavah sajwayajatah sarva/sajsayac/chettaraj buddhaj bhagavantaj papracchuh-: 

kij bhadanta ayusmata jyotiskena karma krtaj yena citam/aropitah, divya/manusi wrih pradus/bhuta,  
bhagavatah wasane pravrajya sarva/klewa/prahanad/arhattvaj saksat/krtam/iti ? (Vaidya ed. 1959 : 174) 
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อวทานก็มีการใชเหตุที่นําไปสูการตรัสเลาเรื่องราวอดีตชาติ หรือสวนที่เปนอดีตวัตถุเชนเดียวกับ
ชาดกคือ อัตตัชฌาสยะ ปรัชญาสยะ อัตถุปตติกะ และปุจฉาสิกา ดังในชโยติษกาวทานนี้ เหตุที่จะ
เชื่อมตอไปถึงอดีตวัตถุไดแก ปรัชญาสยะ คือภิกษุไดรับรูเร่ืองราวของพระชโยติษกะ แลวมีความ
ปรารถนาจะทราบเรื่องราวความเปนมาของพระชโยติษกะ จึงมีปุจฉาสิกาคือบังเกิดเปนปญหาขอ
สงสัยกราบทูลถามพระพุทธองคเพื่อใหทรงอธิบายขจัดความสงสัยใครรูนั้น เมื่อพิจารณาอวทาน
เร่ืองอื่นๆ ดวยแลวก็จะพบวาสวนใหญมีสาเหตุที่นําไปสูการตรัสเลาเรื่องอดีตเชนเดียวกันคือมีเหตุ 
2 ประการรวมกัน ไดแก  ปรัชญาสยะ และปุจฉาสิกา 
 2. อดีตวัตถุ เปนสวนที่พระพุทธองคตรัสเลาเรื่องราวในอดีตของผูที่ไดรับการกลาวถึง
ในปจจุบันวัตถุ ตามที่มีผูกราบทูลถามถึงความเปนมาในอดีตวาเปนอยางไร ปจจุบันจึงไดรับผล
เชนนี้ อดีตวัตถุของอวทานจะเปนสวนที่ส้ันไมมีรายละเอียดมากนัก คือเปนการเลาเฉพาะเหตุการณ
ที่สงผลใหเกิดเหตุการณในปจจุบันเทานั้น ไมไดมีการพรรณนาการดําเนินชีวิตอยางละเอียดหลาย
เหตุการณเหมือนในปจจุบันวัตถุ ดังในเรื่องโกฏิกรรณาวทาน (Kotikarnavadana) อวทานเรื่อง
แรกของทิวยาวทาน  ในปจจุบันวัตถุนั้น  เมื่อภิกษุไดกราบทูลถามถึงความเปนมาของ                          
พระโศรณโกฏิกรรณะวาเหตุใดจึงเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง และมีตางหูมีคาติดมาตั้งแตกําเนิด แลวได
เปน พระอรหันต พระพุทธองคไดตรัสเลาเรื่องเมื่อคร้ังสมัยของพระพุทธเจากาศยปะวา 
 

 เรื่องเคยมีมาเมื่อครั้งกอน มีผูที่เกิดขึ้นมาในโลกนั่นคือพระศาสดา พระผูมีพระภาคเจา             
พระสัมมาสัมพุทธเจา พระอรหันตเจา พระตถาคตเจา พระนามวากาศยปะ ในสมัยนั้นมีสามีภรรยา
คูหนึ่งอยูที่เมืองพาราณสี ทั้งคูไดเขาไปศึกษาและเขาไปยึดเปนที่พ่ึงในสํานักของพระสัมมา             
สัมพุทธเจากาศยปะ  เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจากาศยปะทรงกระทําหนาที่ของพระผูตรัสรูครบถวน
แลว ก็ทรงหลุดพน ไมเหลือสิ่งยึดเหนี่ยวใดๆ ซึ่งเปนทางแหงนิพพาน  พระราชากฤกิทรงสราง
เจดียที่ทําดวยรัตนะ 4 ชนิด สูงหนึ่งโยชนกวางหนึ่งโยชนแดพระสัมมาสัมพุทธเจากาศยปะ...มี
หัวหนากองคาราวานจากทางเหนือไดนําสินคาเขามาที่เมืองพาราณสี เขาไดเห็นพระสถูปนั้นมี
สภาพที่ปรักหักพัง เมื่อไดเห็นเชนนั้น จึงไดถาม(สองสามีภรรยา)ขึ้นวา “พอจะ แมจะ สถูปนี้เปน
ของใคร?” ทั้งสองไดตอบวา “เปนของพระสัมมาสัมพุทธเจากาศยปะจะ” “ใครเปนคนสรางจะ?” 
“พระราชากฤกิจะ” “แลวพระราชาไมทรงดูแลปฏิสังขรณสิ่งที่แตกหักเสียหายที่สถูปนี่เลยหรือ?” 
ทั้งสองตอบวา “พระราชาทรงดูแล ภาษีที่เก็บไดจากประตูเมืองทางตะวันออก พระองคทรงให
นํามาใชปฏิสังขรณสิ่งที่แตกหักเสียหายที่สถูปนี้ แตเมื่อพระราชากฤกิสวรรคต  พระโอรสของ
พระองคพระนามวาสุชาตะทรงขึ้นครองราชย พระองคก็ทรงยกเลิกภาษีเหลานั้น พระสถูปจึงมี
สภาพปรักหักพังเชนนี้แหละ”  หัวหนากองคาราวานไดถอดตางหูรัตนะจากหูของเขา แลวนําตางหู
รัตนะนั้นมอบใหแกสองสามีภรรยา “พอจะแมจะ ตางหูอันนี้เอาไวสําหรับใชปฏิสังขรณสิ่งที่
แตกหักเสียหายที่พระสถูปเถิด เมื่อขาพเจาขายสินคาไดหมดแลว ขาพเจาจะกลับมาใหมากกวานี้” 
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สองสามีภรรยาไดขายตางหูนั้นแลวไดปฏิสังขรณสิ่งที่ปรักหักพังที่พระสถูปนั้น จนสูงเดนไมมีสิ่ง
ใดทัดเทียมได เวลาตอมา เมื่อหัวหนากองคาราวานไดขายสินคาหมดแลวไดกลับมา เขาไดเห็น
พระสถูปในสภาพที่งดงาม เมื่อเห็นเชนนั้นแลวก็เกิดความปลื้มปติอยางมิหาอะไรเทียบได...∗ 
 

 คําตรัสเลาถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระโศรณโกฏิกรรณะขางตนนี้ เปนการเชื่อมโยง
ใหเห็นวาผลที่เกิดขึ้นแกพระโศรณโกฏิกรรณะในปจจุบัน มีเหตุมาจากการกระทําดีที่ทํามาใน
อดีตชาติ ซ่ึงเปนการขจัดขอสงสัยของภิกษุทั้งหลายที่กราบทูลถามพระพุทธองคถึงเรื่องราวของ
พระโศรณโกฏิกรรณะที่มีความเปนมาที่นาสนใจคือเกิดมาก็มีตางหูมีคาติดตัวมา และเมื่อออกบวช
ก็บรรลุอรหัตผลโดยเร็ว สวนของอดีตวัตถุนี้จึงเปนการดําเนินเรื่องที่ไมยาวมากนัก แตจะมีลักษณะ
ที่เนนใหเห็นพฤติกรรมในอดีตของผูที่ภิกษุกราบทูลถาม พฤติกรรมทั้งดีและไมดีนั้นจะสอดคลอง
กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันของบุคคลนั้น คือเมื่อทําอยางไรก็ไดอยางนั้น ดังที่พระโศรณโกฏิกรรณะ
มีตางหูมีคาติดตัวมาตั้งแตกําเนิดก็เพราะไดสละตางหูของตนใหนําไปเปนคาบูรณะพระสถูปของ
พระพุทธเจากาศยปะ ไดบรรลุอรหัตผลโดยเร็วก็เพราะมีความศรัทธาอยางแรงกลาที่จะสละทรัพย
ของตนเพื่อบูชาพระพุทธเจากาศยปะ 
 3. สโมธาน ในสวนของสโมธานแบงเปนสวนยอยได 2 สวนคือ สวนที่เปนการเผยวาผู
ที่พระพุทธเจาตรัสเลาถึงเรื่องราวในอดีตชาตินั้นคือผูใดในปจจุบัน กับสวนที่สรุปถึงธรรมะที่ได
จากเรื่องอวทานนั้น ซ่ึงจะเปนตอนสุดทายของเรื่อง สโมธานในสวนแรกจะเปนสวนที่เชื่อมโยงกับ
สวนของอดีตวัตถุทันที สวนใหญแลวจะมีการเชื่อมความสวนของอดีตวัตถุกับสโมธานดวยการที่
พระพุทธองคตรัสถามภิกษุวาคนที่ทรงเลาถึงในอดีตวัตถุเปนผูใด แตเปนการตั้งคําถามที่ไมได
ตองการคําตอบ เพราะหลังจากทรงถามแลว พระพุทธองคก็จะทรงเฉลยทันที คําถามของ                        
พระพุทธองคจึงเปนเหมือนการบอกใหทราบวาเรื่องในอดีตวัตถุนั้นจบสมบูรณแลวเทานั้น และ
                                                 

∗bhutapurvaj yavat kawyapo nama tathagato’ rhan samyak/sajbuddho bhagavan wasta  
loka utpannah | tena khalu samayena varanasyaj dvau jayapatikau | tamyaj kawyapasya 
samyak/sajbuddhasyantike warana/gamana /w iksa/padani udgrhi tani |  yada  kawyapah 
samyak/sajbuddhah sakalaj buddhakarya krtva nirupadhiwese nirvana/dhatau parinirvrtah, tasya 
rajba krkina catu/ratnam/ayaj caityaj karitaj samantad/yojanam/uccatvena |…uttarapathat 
sarthavahah panyam/adaya varanasim/anupraptah | tenasau drstah stupah | catita/sphutitakah 
pradur/bhutah | sa drstva prcchati – amba tata kasyaisa stupa iti | tau kathayatah :- kawyapasya 
samyak /sajbuddhasya  |  kena  ka r i t ah  ?  k rk ina  ra jba  |  na  tena  ra jbasmin  s tupe 
khanda/sphuta/pratisajskarakaranaya kijcit prajbaptam ? tau kathayatah:- prajbaptam | ye 
purva/nagara/dvare karapratyayaste’smin stupa khanda/sphuta/pratisajskaranaya niryatitah | krki raja 
kalagatah | tasya putrah sujato nama, sa rajye pratisthitah | tena te karapratyayah samucchinnah | 
tenasmin stupe catita/sphutita/kani pradur/bhutani | tasya ratna/karnika karne amuktika | tena sa 
r a t n a / k a r n i k a v a t a r y a  t a y o r / d a t t a  |  a m b a  t a t a  a n a y a  k a r n i k a y a s m i n  s t u p e 
khanda/sphuta/pratisajskaraj kurutam/iti | yavad/ahaj panyaj visarjayitva agacchami | tatah 
pawcad bhuyo’ pi dasyami | tais/taj vikriya tasmin stupe khanda/sphutita/pratisajskarah krtah |  
aparam/utsarpitam | athaparena samayena sarthavahah panyaj visarjayitva agatah | tena sa drstah 
stupo’ secanaka/darwanah | drstva ca bhuyasya matrayabhiprasannah | (Vaidya ed. 1959 : 13-14) 
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เร่ืองราวของอวทานก็จะเขาสูสวนสุดทายของเรื่องแลว ดังในเรื่องโกฏิกรรณาวทาน อวทานเรื่อง
แรกของทิวยาวทาน ไดทรงกลาวสโมธานหลังจากที่ตรัสเลาอดีตชาติของพระโศรณโกฎิกรรณะวา  
 

 ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดวาพอคาคนนั้นคือใคร, พอคาคนนั้นก็คือโศรณโกฏิกรรณะนั่นเอง 
ดวยเหตุที่เขามีปณิธานที่กระทําแดพระสถูปของพระสัมมาสัมพุทธเจากาศยปะ ดวยผลของการ
กระทําของเขานั้น จึงทําใหไดเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง มีโภคธนสารสมบัติมากมาย ไดออกบวชใน
ศาสนาของเราและไดบรรลุความเปนพระอรหันตตัดสิ้นกิเลสทั้งปวง∗ 

 
 สวนที่สองของสโมธานคือ สวนสรุปที่เปนธรรมะ จะเปนขอความที่พระพุทธองคทรง
ช้ีแจงใหภิกษุทั้งหลายไดทราบวา การกระทําที่ทําไวในอดีตและสงผลถึงปจจุบันนั้น เปนสิ่งที่
แยกกันระหวางการกระทําดีกับการกระทําชั่ว หากการกระทําในอดีตเปนสิ่งดี ก็จะสงผลถึงปจจุบัน
ในดานดี แตถาการกระทําในอดีตเปนสิ่งที่ไมดี ก็จะสงผลถึงปจจุบันในดานที่ไมดี ดังในเรื่อง  
โกฏิกรรณาวทาน พระพุทธองคไดสรุปการกระทําของพระโศรณโกฏิกรรณะในอดีตที่สงผลถึง
ปจจุบันวา 
 

 ภิกษุทั้งหลาย เปนความจริงที่วา ผลของการกระทํา (วิบาก) สวนที่ไมดีก็เปนของการกระทํา
สวนที่ไมดี ผลของการกระทําสวนที่ดีก็เปนสวนของการประพฤติธรรมสวนที่ดี ผลของการกระทํา
รวมกัน (ทั้งดีและไมดี) ก็เปนของการกระทําสวนที่รวมกัน ภิกษุทั้งหลาย เพราะวาผลของการ
กระทําที่รวมกันก็คือการกระทําของสวนที่ดีสวนหนึ่ง และของการกระทําที่ไมดีสวนหนึ่งนั่นเอง 
ภิกษุทั้งหลาย นี่คือสิ่งที่พวกเธอตองเรียนรูไว∗∗ 
 

และเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามถึงเหตุที่พระโศรณโกฏิกรรณะไดพบแดนอบายตั้งแตในโลกนี้ 
พระพุทธองคก็ทรงชี้แจงวาเปนเพราะพระโศรณโกฏิกรรณะบริภาษมารดาจึงตองพบแดนอบายนั้น 
 

 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามวา กรรมใดที่อาวุโสโศรณโกฏิกรรณะทํา ดวยผลกรรมนั้นจึงทํา
ใหท านไดพบแดนอบายทั้ งหลายในโลกนี้?  พระผู มีพระภาค เจ าตรัสตอบว า  เพราะ                            

                                                 
∗ kij manyadhve bhiksavah yo’sau sarthavahah, esa evasau wronah kotikarnah | yad anena 

kawyapasya samyak/sajbuddhasya stupe karaj krtva pranidhanaj krtam, tasya karmano 
v i p a k e n a d h y e  m a h a d h a n e  m a h a b h o g e  k u l e   j a t a h  |  m a m a  w a s a n e  p r a v r a j y a 
sarva/klewa/prahanad arhattvaj saksat/krtam | (Vaidya ed. 1959 : 14) 

∗∗iti bhiksava ekanta krsnanam ekanta krsno vipakah, ekanta wuklanaj dharmanam 
ekanta wuklo vipakah, vyatimiwranaj vyatimiwrah | tasmattarhi bhiksava ekanta/krsnani 
karmany/apasya vyatimisrani ca, ekanta wuklesv eva karmasvabhogah karaniyah | ity/evaj vo 
bhiksavah wiksitavyam || (Vaidya ed.1959 : 14)  
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โศรณโกฏิกรรณะประพฤติตนไมสมควรกลาววาจาหยาบคายกับมารดา ดวยผลกรรมของเขานั้น 
จึงทําใหไดพบแดนอบายในโลกนี้∗ 
 

 จะเห็นไดวาสวนสุดทายของสโมธานนี้ก็คือ สวนที่พระพุทธองคทรงแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนในเรื่องของการกระทํา หรือกรรมดีกรรมชั่วที่สงผลแยกออกจากกัน และเปนเรื่องที่ภิกษุ
ทั้งหลายควรจะศึกษาไว ดังเรื่องโกฏิกรรณาวทานนี้ก็ เปนการสรุปจากเรื่องราวชีวิตของ                     
พระโศรณโกฏิกรรณะวา ส่ิงที่เกิดขึ้นแกพระโศรณโกฏิกรรณะในปจจุบันชาตินั้น ลวนมีเหตุมาจาก
การกระทําในอดีตที่สงผลโดยตรงตอชีวิตในปจจุบัน คือเมื่ออดีตพระโศรณโกฏิกรรณะเคยสละ
ตางหูอันมีคาเพื่อบูรณะพระสถูป จึงทําใหไดเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่ง และไดสําเร็จเปนพระอรหันต 
แตในชาตินี้พระโศรณโกฏิกรรณะเคยบริภาษมารดาตอนที่มารดาขอรองไมใหเดินทางไปคาขาย จึง
ทําใหระหวางทางตองพบแดนอบายอันนากลัวและลําบากยิ่ง ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงใหเห็นเรื่องของ
การกระทําหรือกรรมในอดีตวามีผลตอชีวิตในชาติตอๆ ไป แตถากรรมชั่วใดที่กระทําตอบิดา
มารดา ผลกรรมนั้นไมตองรอถึงชาติตอไป เพราะจะไดรับผลภายในชาตินั้น แสดงใหเห็นวากรรม
ที่กระทําไมดีตอบิดามารดานั้นเปนกรรมชั่วที่รายแรงยิ่งกวากรรมที่กระทําตอบุคคลอื่น การ
แยกแยะเรื่องของผลกรรมดังกลาวนี้เปนการอธิบายที่เขาใจไดงาย เพราะแสดงใหเห็นวาเมื่อทําสิ่ง
ใดไวก็จะไดส่ิงนั้นตอบแทนทั้งดานดีและไมดีอยางตรงไปตรงมาไมซับซอน ลักษณะการสรุป
ธรรมะใหเห็นผลของการกระทําเชนนี้จะพบในสวนทายของสโมธานในอวทานเกือบทุกเรื่อง 
 อนึ่ง อวทานสวนใหญ แมจะมีองคประกอบสามสวน คือ ปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และ
สโมธาน ดังที่กลาวมาขางตน แตก็มีอวทานบางเรื่องที่มีองคประกอบบางสวนแตกตางออกไป 
เพราะอวทานบางเรื่องจะไมมีสวนของอดีตวัตถุ แตจะมีสวนของพยากรณ หรือวยากรณะ 
(vyakarna) แทน ทั้งนี้ในสวนของปจจุบันวัตถุยังคงมีการดําเนินเรื่องคลายกับอวทานที่มีอดีตวัตถุ 
คือ กลาวถึงสถานที่ประทับของพระพุทธองค และชีวิตของผูที่มีบทบาทสําคัญในเรื่อง จนถึง
เหตุการณที่ผูนั้นแสดงความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธองค อวทานที่มีสวนของการพยากรณนี้ เชน
อวทานศตกะ เร่ืองที่ 1-10 เวนเรื่องที่ 5 ที่ไมพบตนฉบับ, 22-24, 26-30 ดังเรื่องคันธมาทนะ 
(Gandhamadana) อวทานเรื่องที่ 28 ของอวทานศตกะ ไดกลาวถึงครั้งที่พระพุทธองคประทับที่
กลันทกนิวาปะ เวณุวันวิหาร ใกลเมืองราชคฤห มีหญิงสาวชาวบานฐานะยากจนคนหนึ่งกําลังบด
ไมจันทนแดงที่ชาวมัธยมประเทศนิยมนํามาชโลมรางกายเพื่อความสวยงาม  นางไดเห็น             

                                                 
∗ bhiksava ucuh :- kij bhadanta ayusmata wronena kotikarnena karma krtaj yasya 

karmano vipakena drsta eva dharme apaya drstah? bhagavan/aha – yad/anena matur/antike 
khara/vak/karma niwcaritam, tasya karmano vipakena drsta eva dharme apaya drsta iti | (Vaidya 
ed.1959 : 14) 
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พระพุทธองคที่มีลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการเสด็จบิณฑบาตพรอมเหลาภิกษุ นางก็บังเกิดความ
เล่ือมใสยิ่ง แตดวยความยากจน นางจึงไมมีส่ิงใดจะถวาย แตนางก็ตัดสินใจใชผงไมจันทนแดงที่มี
อยูชโลมพระบาทของพระพุทธองค 
 

 จากนั้นเมื่อหญิงสาวไมคิดถึงชีวิตของตนเองแลว ก็ใชมือทั้งคูชโลมไมจันทนแดงเปน
เครื่ องประดับที่พระบาททั้ งสองของพระผู มีพระภาค เจ า  และดวยฤทธานุภาพของ                             
พระผูมีพระภาคเจา ชวงเวลานั้นก็ทําใหเกิดกลิ่นไมจันทนหอมอบอวลไปทั่วเมืองราชคฤห เมื่อ
หญิงสาวไดเห็นปาฏิหาริยที่เกิดขึ้น ก็มีจิตเลื่อมใส นอมเคารพที่พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมทั้งตั้งจิตอธิษฐานวา ดวยผลแหงกุศลกรรมนี้ ขอใหขาพเจาไดเปนพระปจเจกพุทธเจาดวย
เถิด∗ 
 

 ความเลื่อมใสศรัทธาที่หญิงสาวมีตอพระพุทธองคอยางบริสุทธิ์ใจ สงผลใหเกิด
ปาฏิหาริยขึ้นทันที จนทําใหนางเกิดความปติเล่ือมใสมากยิ่งขึ้น จนไดตั้งจิตอธิษฐานขอไดเปน           
พระปจเจกพุทธเจาในอนาคต พระพุทธองคเห็นถึงปณิธานที่เกิดจากความศรัทธาอันยิ่งใหญของ
นาง จึงไดตรัสคําพยากรณกับพระอานนทวา 
  

 อานนท หญิงสาวคนนี้ ดวยนางไดต้ังจิตอธิษฐานซึ่งมีพ้ืนฐานอันเปนกุศล และดวยผลของ
การใหสิ่งที่ดีงาม นางจะไดเปนพระปจเจกพุทธเจานามวา คันธมาทนะ (ผูยินดีในกลิ่นหอม)∗∗ 

 
 การที่พระพุทธองคทรงมีพยากรณวาหญิงสาวยากจนจะไดเปนพระปจเจกพุทธเจานี้ 
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นคลายคลึงกับอวทานที่มีอดีตวัตถุ คือ ช้ีใหเห็นการกระทําของชาติกอนจะมีผล
สงถึงชาติตอไป เพียงแตอวทานที่มีอดีตวัตถุแสดงใหเห็นวาการกระทําในอดีตมีผลถึงชาติตอๆ ไป
จนถึงชาติปจจุบัน แตอวทานที่มีพยากรณจะแสดงใหเห็นถึงการกระทําที่ทําในปจจุบันจะมีผลถึง
ชาติตอๆ ไปในอนาคต  ทั้งนี้ เปนหลักการเดียวกัน  แตแสดงเรื่องตัวอยางที่ตางกัน  สวนที่                          
พระพุทธองคทรงประกาศยืนยันถึงชื่อของผูที่อธิษฐานขอเปนพระพุทธเจา หรือพระปจเจกพุทธเจา
ในอนาคตนี้ นาจะอนุโลมวาเปนสโมธานของอวทานที่มีพยากรณดวย เพราะในอวทานที่มี                 
อดีตวัตถุ ในสวนของสโมธานพระพุทธองคก็จะเชื่อมโยงวาผูที่ตรัสเลาถึงในอดีตนั้นคือผูใดใน
                                                 

∗ tatas/taya svajivitam/aganayitva ubhau pani lohita/candanena pralipya bhagavatah 
padayor/avgade krte, bhagavata ca rddhaya sakalaj rajagrhanagaraj candana/gandhenapuritam | tato 
darika tat/pratiharyaj drstva prasannacitta bhagavatah padayor/nipatya cetanaj pusnati- anena  
kuwalamulena pratyekaj bhodhij saksat/kuryamiti || (Vaidya ed.1958 : 71) 

∗∗esa ananda darika kuwala/mulena cittotpadena deya/dharma/parityagena ca  
gandhamadano nama pratyekbuddho bhavisyati | (Vaidya ed.1958 : 73) 
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ปจจุบัน ฉะนั้นสโมธานของอวทานที่มีพยากรณก็นาจะเปนสวนที่ประกาศชื่อในอนาคต คือเปน
การเปลี่ยนจากการเชื่อมโยงอดีตชาติกับปจจุบันชาติ มาเปนการเชื่อมโยงปจจุบันชาติกับอนาคต
ชาติแทน 
 อยางไรก็ตาม สวนที่ตอจากสวนที่อนุโลมวาเปนสโมธานในสวนทายสุดของเรื่อง                
อวทานที่มีพยากรณนี้ มีลักษณะคลายกับสวนยอยที่สองของอวทานที่มีอดีตวัตถุ กลาวคือ                        
พระพุทธองคทรงชี้แจงใหภิกษุทั้งหลายไดเห็นวา การกระทําดีก็จะไดรับผลดี และเปนสิ่งที่ภิกษุ
ควรจะไดเรียนรูไว 
 

 นี่คือไทยธรรม (ของถวาย) ของหญิงที่มีศรัทธาเลื่อมในในตัวเรา เพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอตอง เรี ยนรู ไว ว าพวกเราจะตองกระทํ าสักการะพระสาวกเจ า (พระอรหันต )                            
พระปจเจกพุทธเจา และพระพุทธเจา ภิกษุทั้งหลาย นี่คือเรื่องที่พวกเธอตองเรียนรูเอาไว∗ 

  
 กลาวไดวาอวทานที่มีพยากรณนี้ แตกตางกับอวทานที่มีอดีตวัตถุเพียงการเปลี่ยนสวนที่
เปนอดีตวัตถุเปนการพยากรณเทานั้น แตยังคงรักษาองคประกอบอื่นของเรื่องไวเชนเดียวกับ
อวทานที่มีอดีตวัตถุ เพราะยังมีปจจุบันวัตถุ และสวนที่อนุโลมไดวาเปนสโมธานคือตอนกลาววาผู
ไดรับการพยากรณนั้นจะไดเกิดเปนใครในอนาคต และในสวนทายสุดของเรื่องหรือสวนที่สองของ
สโมธานก็ยังคงเปนการที่พระพุทธองคทรงชี้ใหเห็นการกระทําที่ดีและไมดีที่มีผลสงถึงกันในชาติ
ตอไปเหมือนกับอวทานที่มีอดีตวัตถุ 
 ส่ิงที่พิจารณาไดจากการศึกษาองคประกอบของชาดกและอวทานนี้ คือชาดกและ
อวทานเปนเรื่องราวของตางบุคคลกัน ชาดกเปนเรื่องของพระพุทธองคเมื่อในอดีตเพื่อใชเหตุการณ
ในอดีตเปนตัวอยางแสดงใหเห็นวิธีการจัดการกับปญหาหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้นได
อยางไร จึงเปนการเนนเรื่องอดีตที่เห็นวามีประโยชนตอเหตุการณในปจจุบันคือทําใหบุคคลที่
กลาวถึงในปจจุบันวัตถุเขาใจสถานการณที่ประสบอยูไดดีขึ้น เร่ืองในอดีตวัตถุจึงเปนเหมือน
เร่ืองราวที่ทําใหบุคคลทั่วไปไดเขาใจโลกและชีวิตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนําไปใชไดในการ
ดําเนินชีวิตของตนเอง สวนอวทานเปนเรื่องราวของบุคคลที่มีศรัทธาตอพระพุทธองคโดยเนน
เหตุการณในปจจุบันมากกวา เพราะอดีตเปนสวนที่มาชวยอธิบายวาสิ่งที่ไดรับในปจจุบันนั้นไดมา
เพราะเหตุใด เพื่อใหพึงระมัดระวังในการใชชีวิตในปจจุบันตอไปวาใหหมั่นทําแตความดีเพื่อที่
อนาคตจะไดรับแต ส่ิงที่ดี เทานั้น  แตส่ิงที่นาสนใจคือทั้งชาดกที่ เปนเรื่องในอดีตชาติของ                       

                                                 
∗ayam/asya deyadharmo yo mamantike citta/prasadah | tasmat/tarhi bhiksava evaj 

wiksitavyaj yad/buddha/pratyekabuddharya/sravakesu karan karisyamah | ity/evaj vo bhiksavah  
wiksitavyam || (Vaidya ed.1958 : 73) 
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พระพุทธองค และอวทานซึ่งเปนเรื่องที่มีอดีตชาติของบุคคลอื่นนั้น กลับมีผูที่เลาเรื่องในอดีตเปน
คนเดียวกันคือพระพุทธองค ทั้งๆ ที่ในการดําเนินเรื่องสวนที่เปนปจจุบันวัตถุมีลักษณะที่ให
รายละเอียดตางกัน และเหมือนไมมีผูเลาเรื่องแตเมื่อถึงสวนที่เปนอดีตมีการกลาวไวอยางชัดเจนวา
พระพุทธองคทรงเลาเรื่อง จึงเปนสิ่งที่นาจะนํามาศึกษาเปรียบเทียบวาทั้งชาดกและอวทานมี
วิธีการใชผูเลาเรื่องอยางไร จึงใหพระพุทธองคเลาเรื่องอดีตทั้งของพระองคเอง และของคนอื่น ซ่ึง
นาจะทําใหเห็นลักษณะเฉพาะของอวทานวาเหมือนหรือตางกับชาดกอยางไร 
 
ผูเลาเรื่องในชาดกและอวทาน  
 ตามที่ไดศึกษาชาดกและอวทานในดานตางๆ และไดเห็นความเหมือนและความตางใน
แตละดานแลวนั้น หากพิจารณาชาดกและอวทานในฐานะที่เปนวรรณคดีคําสอนที่พัฒนามาจาก
นิทานมุขปาฐะ กลาวไดวาการศึกษาดานองคประกอบของเรื่องทั้งสองนั้น ทําใหเห็นลักษณะความ
เปนนิทานของชาดกและอวทานไดในเบื้องตน เพราะจะเห็นวาผูเรียบเรียงชาดกและอวทาน ใช
วิธีการเลาเรื่องที่เร่ิมจากปจจุบันแลวจึงยอนกลับไปในอดีต (flashback) และเมื่อถึงชวงเหตุการณ
ในอดีตก็จะใหพระพุทธองคทรงเปนผูเลาเรื่อง ในกรณีนี้จึงนาสนใจยิ่ง เพราะทั้งชาดกและอวทาน
ตางก็มีพระพุทธองคเปนผูเลาเรื่องในอดีตชาติ ทั้งๆ ที่อวทานไมใชอดีตของพระพุทธองค 
 ในกรณีของการที่ชาดกและอวทานตางก็เลือกใหพระพุทธองคทรงเลาเรื่องในอดีตกาล
เหมือนกันเชนนี้ เปนสิ่งที่สามารถนํามาศึกษาใหละเอียดตอไปไดวาเปนเพราะเหตุใด เพราะในแง
ของการศึกษาเรื่องเลา (narrative) ซ่ึงหมายถึงเรื่องใดๆ ก็ตามที่แสดงเหตุการณที่รอยเรียงเปน
เร่ืองราว และสื่อออกมาเปนตัวอักษร เสียง หรือภาพ ที่อาจอยูในรูปแบบของนิทานมุขปาฐะ                  
กวีนิพนธ บันเทิงคดี ภาพเขียน ภาพยนตร หรือการตูน (Onega and Landa  1996 : 3 อางถึงใน              
อิราวดี ไตลังคะ 2546 : คํานํา) ซ่ึงอาจเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง หรือเปนเรื่องที่แตงขึ้น หรือเปน
ผลสืบเนื่องจากเหตุการณนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 278) ชาดกและอวทานที่พัฒนาจากนิทาน
มุขปาฐะมาเปนวรรณคดีคําสอนที่เปนลายลักษณโดยผสมผสานกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในสมัย
พุทธกาลจึงจัดเปนเรื่องเลาเชนกัน  
 ส่ิงสําคัญที่จะทําใหเร่ืองนั้นจัดเปนเรื่องเลาคือ ตองมีผูเลาเรื่อง (narrator) เพราะเรื่อง
เลาทุกเรื่องตองมีผูเลาเรื่อง แมเร่ืองนั้นจะเปนเรื่องเลาที่เปนลายลักษณก็ตาม (อิราวดี ไตลังคะ 
2546 : 28) ดังเห็นไดจากชาดกและอวทานที่แมจะแปรเปนลายลักษณแลวก็มีผูเลาเหตุการณที่
เกิดขึ้นในอดีตกาลคือพระพุทธองค แตถามีการศึกษาเรื่องของผูเลาเรื่องที่ปรากฏอยูในชาดกและ
อวทานแลว อาจพบวามีผูเลาเรื่องนอกจากพระพุทธองคดวยก็ได เพราะชาดกไมไดมีเฉพาะ
เหตุการณในอดีตเทานั้น แตยังมีเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันดวย หากไมไดกลาวไววาใครคอืผูเลา
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เร่ืองอยางชัดเจนเหมือนในสวนที่เปนอดีต ถาเรื่องเลาทุกเรื่องยอมตองมีผูเลาเรื่องดังคํากลาวขางตน 
เหตุการณในปจจุบันทั้งของชาดกและอวทานนั้นก็ตองมีผูเลาเรื่อง แตผูใดคือผูเลาเรื่อง เหมือนหรือ
ตางกันอยางไร ก็เปนสิ่งที่ตองพิจารณาตอไป 
 
 ผูเลาเรื่อง ในการศึกษากลวิธีของการเลาเรื่องนั้น จะแยกผูแตงกับผูเลาเรื่องออกจากกัน 
เพราะผูแตงเปนบุคคลที่มีชีวิตอยูหรือเคยมีชีวิตอยูจริง สวนผูเลาเรื่องเปนผูที่ผูแตงสมมุติขึ้นมาทํา
หนาที่แทนตน (ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา 2544 : 131) ผูแตงหรือผูเรียบเรียงเรื่องจึงเปนผูที่อยูนอก              
เร่ืองเลา แตเปนผูคัดเลือกเหตุการณ ตัวละคร∗ และวิธีการเลาเรื่อง ขณะที่ผูเลาเรื่องนั้นอาจเปน                
ตัวละครหลักหรือตัวละครรอง หรือไมมีตัวละครใดทําหนาที่เลาเรื่องก็ได คือมีการเลาเรื่องที่เปน
เหมือน “เสียง” แตไมสามารถบอกไดวาเปนคําพูดของตัวละครใด (โกลเดนชไตน 2541 : 54)  
ดังนั้น จึงสามารถแบงผูเลาเรื่องไดเปน 2 ลักษณะ คือ ผูเลาเรื่องที่เปนตัวละคร และผูเลาเรื่องที่
ไมใชตัวละคร∗∗ 
 1. ผูเลาเรื่องที่เปนตัวละคร (internal narrator) แบงเปน 2 ลักษณะ คือผูเลาเรื่องที่เปน
ตัวละครหลัก และผูเลาเรื่องที่เปนพยาน  
      1.1 ผูเลาเรื่องที่เปนตัวละครหลัก∗∗∗ (character narrator) คือผูเลาเรื่องมีสวน
เกี่ยวของกับเหตุการณในเรื่อง อาจไดเห็น หรือไดยินแลวนํามาถายทอด แบงเปน 2 ลักษณะ คือ           
    1.1.1 ผูเลาเรื่องที่เปนตัวละครหลักที่เปดเผยตัว ผูเลาเรื่องจะเลาเรื่องตามทรรศนะ
ของเขา และเมื่อพูดถึงตัวเองจะใชสรรพนามบุรุษที่ 1 การใชผูเลาเรื่องแบบนี้จะไดทรรศนะที่จํากัด
                                                 

 ∗ ในการศึกษาลักษณะของชาดกและอวทานในดานตางๆ ที่ผานมา ผูวิจัยจะหลีกเลี่ยงการใชคําวา 
ตัวละคร เมื่อกลาวถึงผูที่มีบทบาทอยูในเรื่องชาดกและอวทานเพราะบุคคลเหลานั้นหลายคนมีบันทึกไวใน                
พุทธประวัติ เชน พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท อนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนตน ซึ่งอาจทําใหเกิดขอ
ถกเถียงกันได หากเรียกบุคคลที่เช่ือวามีชีวิตอยูจริงในสมัยพุทธกาลวาตัวละคร แตในหัวขอนี้เปนการศึกษาตาม
กลวิธีของเรื่องเลาที่จะเรียกผูที่มีบทบาทในเรื่องไมวาจะเปนมนุษยหรือไมใชมนุษยวาตัวละคร ซึ่งอาจเปนไปไดที่
ตัวละครนั้นอางอิงมาจากความจริง แตเมื่อผูแตงเลือกมาใหมีบทบาทในเรื่องเลาที่เรียบเรียงขึ้นก็จัดเปนตัวละคร
ทั้งสิ้น 
 ∗∗คําอธิบายของผูเลาเรื่องทั้งที่เปนตัวละครและไมใชตัวละครนี้ อางอิงจากศาสตรและศิลปแหงการ
เลาเร่ือง ของอิราวดี ไตลังคะ (2546 : 31-36) ยกเวน 1.1 ผูเลาเรื่องที่เปนตัวละครหลัก อางอิงจากการอานนวนิยาย 
ของ ฌ็อง-ปแยร โกลเดนชไตน แปลโดย วัลยา วิวัฒนศร (2541 : 64-65) 

 ∗∗∗ ตัวละครหลักหรือตัวเอก (protagonist) คือตัวละครที่สําคัญที่สุดในบทละคร นิทาน หรือ
ภาพยนตร เปนตัวนําในแงความสําคัญและในแงความสามารถที่จะทําใหเราสนใจและเห็นอกเห็นใจไมวาจะมี
สาเหตุมาจากความกลาหาญ หรือความนาละอาย หรือความต่ําตอยก็ตาม (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 342) 
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เพราะจะทราบเทาที่ตัวละครหลักเห็นเทานั้น แตก็อาจทําใหเร่ืองราวดูมีน้ําหนักเนื่องจากเหตุการณ
ที่เลามานั้นเปนสิ่งที่ผูเลาประสบดวยตนเอง 
            1.1.2 ผู เลาเรื่องที่ เปนตัวละครหลักที่ไมเปดเผยตัว ผู เลาเรื่องจะพรรณนา
เหตุการณตางๆ ที่เปนประสบการณของตนเองโดยไมบอกใหทราบวาเปนเรื่องที่รูเห็นดวยตนเอง 
เพราะเมื่อเอยถึงตัวเองจะใชสรรพนามบุรุษที่ 3 จนเมื่อเลาเรื่องจบแลวจึงเปดเผย ซ่ึงทําใหการเสนอ
เร่ืองราวนั้นมีทรรศนะที่เปนวัตถุวิสัยมากขึ้น เพราะทําใหคลายกับวาผูเลาเรื่องที่เปนตัวละครหลัก
นั้นออกหางจากเหตุการณและเปนเหมือนผูเฝาดูเหตุการณอยางปราศจากอคติสวนตัว 
      1.2. ผูเลาเรื่องที่เปนพยาน (witness-narrator) คือผูเลาเรื่องที่ไมใชตัวละครหลัก แต
เปนตัวละครที่มีความสําคัญรองลงมาที่เปนพยานหรือผูสังเกตการณ ไดรับรูเร่ืองราวที่เกิดขึ้นกับ  
ตัวละครหลัก และไดนํามาเลาโดยใชสรรพนามบุรุษที่ 1 ในการเลาเรื่อง ผูเลาเรื่องประเภทนี้จะมี
ทรรศนะจํากัดเพราะไมสามารถอยูในทุกเหตุการณได จึงอาจตองคาดเดาเหตุการณ หรือรับฟงจาก
ตัวละครหลักอีกทอดหนึ่ง 
 2. ผูเลาเรื่องที่ไมใชตัวละคร (external narrator) ผูเลาเรื่องประเภทนี้จะไมใชผูแสดง
บทบาทหรือมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณในเรื่อง มี 3 ลักษณะคือ ผูเลาเรื่องแบบผูประพันธ ผูเลา
เร่ืองแบบเสมือนมีตัวตน ผูเลาเรื่องแบบไมแสดงทรรศนะของตน  
     2.1 ผูเลาเรื่องแบบผูประพันธ (authorial narrator) เปนผูเลาเรื่องที่ไมใชตัวละคร 
แตเรียกตัวเองวา “ขาพเจาผูเขียน” หรือ “ผูเขียน” แตผูเลาเรื่องที่เรียกตนเองเชนนี้ก็ไมใชผูเขียน แต
เปนผูเลาเรื่องที่ผูเขียนสมมุติขึ้นมาใหอยูในเรื่องเลารับรูเร่ืองราวทุกเรื่องโดยตัว “ผูเขียน” นี้จะไมมี
สวนเกี่ยวของกับเหตุการณที่ตนเลา แตทําหนาที่ถายทอดเรื่องราวที่รับรูนั้น จึงเปนเพียงผูรูเห็น ที่
อาจแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณตัวละครหรือเหตุการณที่เลาดวย 
     2.2 ผูเลาเรื่องแบบเสมือนมีตัวตน (personal narrator) แบงเปน 3 ลักษณะคือ ผูเลา
เร่ืองแบบผูรู ผูเลาเรื่องแบบผูรูที่ไมแสดงทรรศนะ และผูเลาเรื่องแบบรับรูจํากัด 
          2.2.1 ผูเลาเรื่องแบบผูรู (omniscient) เปนผูเลาเรื่องคลายกับผูเลาเรื่องแบบ
ผูประพันธ แตจะไมเรียกตัวเองวา “ขาพเจาผูเขียน” หรือ “ผูเขียน” หากสามารถแสดงทรรศนะ
วิพากษวิจารณ และรูเร่ืองราวทั้งดานการกระทําและความคิดของตัวละครทุกตัว สามารถรูเห็น
เหตุการณหลายเหตุการณท่ีเกิดขึ้นพรอมกันได สามารถรูทรรศนะของตัวละครตัวหนึ่งที่มีตอตัวละคร
อีกตัวหนึ่งได หรือทรรศนะของตัวละครที่มีตอเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง การใชผูเลาเรื่องประเภท
นี้จะทําใหเห็นทรรศนะที่เปลี่ยนไปตามตัวละคร เหตุการณเดียวกัน ตัวละครแตละตัวก็อาจคิดไม
เหมือนกัน การใชผูเลาเรื่องเชนนี้ จึงเปนลักษณะที่ผูรูเปนผูเลาเรื่อง แตตัวละครเปนผูเห็นเหตุการณ 
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           2 .2 .2   ผู เ ล า เรื่ องแบบผู รู ที่ ไมแสดงทรรศนะ  (omniscient impersonal  

narrator) มีลักษณะคลายกับผูเลาเรื่องแบบผูรู คือรูทั้งความคิด การกระทําในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคตของตัวละคร แตตางกันที่จะไมแสดงทรรศนะวิพากษวิจารณตัวละคร หรือเหตุการณใน
เร่ือง 
    2.2.3 ผูเลาเรื่องแบบรูจํากัด (limited) เปนผูเลาเรื่องที่เลาความคิดความรูสึก หรือ
ความเปนไปทุกอยางของตัวละครตัวเดียว ผูเลาเรื่องประเภทนี้มีความคลายคลึงกับผูเลาเรื่องที่เปน
ตัวละครหลักที่เปดเผยตัว เพราะไดทราบทรรศนะจากตัวละครตัวเดียว ตางกันที่สรรพนาม
เรียกตัวละครเทานัน้ที่ไมใชสรรพนามบุรุษที่ 1 ดวยเปน “เสยีง” ที่เลาเรื่องไมใชตวัละครเลาเรื่องของตวัเอง  
     2.3 ผูเลาเรื่องแบบไมแสดงทรรศนะของตน  (impersonal narrator) หรือแบบ 
วัตถุวิสัย (objective) หรือแบบตาของกลอง (camera eye) เร่ืองที่มีผูเลาเรื่องแบบนี้ดูคลายกับวา
เหตุการณเกิดขึ้นเองโดยไมมีผูเลาเรื่อง คลายกําลังดูละครหรือภาพยนตร เพราะผูเลาเรื่องจะแสดง
เฉพาะสิ่งภายนอก คือเฉพาะเหตุการณ หรือบทสนทนา คลายผูเลาเรื่องแบบผูรูชนิดไมแสดง
ทรรศนะ แตตางกันที่ผูเลาเรื่องลักษณะนี้จะไมลวงเขาไปในความคิดของตัวละคร 
   ผูเลาเรื่องที่กลาวถึงขางตนที่แบงเปนสองประเภทใหญ แตแตละประเภทจะแยกยอย
ออกไปอีก จึงเปนสิ่งที่ตองพิจารณาวาชาดกและอวทานใชผูเลาเรื่องแบบใด และทําใหเห็น
ลักษณะเฉพาะของชาดกและอวทานอยางไร 
  
 ผูเลาเรื่องในชาดก ชาดกมีองคประกอบ 5 สวน คือปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา 
ไวยากรณ และสโมธาน แตจะเห็นไดวาในองคประกอบทั้งหานี้ ในสวนของคาถาและไวยากรณ
เปนสวนประกอบของเนื้อเร่ืองในอดีตวัตถุ อีกทั้งไวยากรณก็เปนสวนที่เกิดสืบเนื่องมาจากคาถา 
เพราะเปนสิ่งที่อรรถกถาจารยแทรกขึ้นมาเพื่ออธิบายศัพททั้งดานไวยากรณและดานความหมาย
ของคาถา ฉะนั้น หากพิจารณาในแงของเนื้อเร่ืองแลวก็กลาวไดวาชาดกแบงเนื้อเร่ืองไดเปน 3 สวน
หลัก คือปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และสโมธาน ที่สามารถแบงตามระยะเวลาของการเกิดเหตุการณใน
เร่ืองเปนอดีตกับปจจุบัน แตการเลาเรื่องของชาดกไมไดเปนไปตามลําดับเวลา หากจะเริ่มเลาเรื่อง
จากปจจุบันแลวยอนกลับไปสูอดีตที่ตางชาติภพกับปจจุบัน แลวจึงกลับมาปจจุบันอีกครั้งหนึ่งใน
ตอนทายเรื่อง การเลาเรื่องที่มีชวงเวลาที่หางไกลกันมากเชนนี้ เห็นไดวาเหตุการณในอดีตกับ
ปจจุบันผูเรียบเรียงชาดกหรืออรรถกถาจารยเลือกใชผูเลาเรื่องตางกัน เร่ืองเลาชาดกจึงเปนการใชผู
เลาเรื่องแบบผสมผสาน ซ่ึงสามารถแบงชาดกตามลักษณะการเลือกใชผูเลาเรื่องได 2 กลุม คือ 
ชาดกที่เลียนแบบพระสูตร และชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตร 
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 1. ชาดกที่ เลียนแบบพระสูตร ชาดกกลุมนี้มีลักษณะเลียนแบบวิธีการเลาเรื่องใน                
พระสูตรที่มีคําขึ้นตนวา “ขาพเจาไดฟง(สดับ)มาแลวอยางนี้” ตรงกับคําในภาษาบาลีวา “เอวมฺเม 
สุตํ” ดังในเทวทหสูตร ของมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก ที่มีความตอนตนวา 
 

[1]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูที่สักยนิคม  อันมีนามวา  เทวทหะ  ในสักกชนบท  

สมัยนั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลานั้นทูลรับ 
พระดํารัสแลวฯ∗ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 

 
 สวนอรรถกถาชาดกจะใชคําวา “(ขาพเจา)ไดยินวา” หรือ “ดังที่ (ขาพเจา)ไดสดับมา”  
ตรงกับภาษาบาลีวา “กิร” ดังในอรรถกถาภัลลาติกชาดก วีสตินิบาต 
 

 พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภพระนางมัลลิกาเทวี 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา ภลฺลาติโก นาม อโหสิ ราชา ดังนี้. 
 ไดยินวา วันหนึ่งอาศัยเหตุที่พระนางมัลลิกาเทวี บรรทมรวมกับพระเจาโกศลราช จึงเกิดวิวาท 
พระราชาทรงกริ้ว ถึงกับไมทอดพระเนตรเหลียวแลพระนางมัลลิกาอัครมเหสี…∗∗ (พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 7 2530 : 150) 

 
 จะเห็นไดวาพระสูตรนั้นจะขึ้นตนดวย  “ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้” แลวจึงเลาวา                    
พระพุทธองคตรัสเทศนาพระสูตรนั้นที่ใด สวนอรรถกถาชาดกจะเลาวาสถานที่เทศนาชาดกเรื่อง
นั้นอยูที่ใด แลวจึงเริ่มเลาเรื่องที่ไดยินไดฟงมา ในแงของการเลาเรื่องนั้นอาจมีการสลับลําดับกัน แต
ถาถามวาในชาดกใครเปนผูบอกถึงสถานที่เทศนา ก็ตองกลาววาคนที่กลาววา “(ขาพเจา)ไดยินวา” 
เพียงแตบอกถึงสถานที่กอนแลวจึงเลาวาไดยินอะไรมาจากสถานที่นั้น แสดงใหเห็นวาการไดยินได
ฟงของผูเลาเรื่องทั้งสองขางตนนี้ จะไมไดเลาเฉพาะสิ่งที่ตนไดยินไดฟงดวยหูเทานั้น แตจะเลาสิ่งที่
เห็นไดดวยตา ซ่ึงอาจเห็นเองหรือมีผูเลาใหฟงอีกทอดหนึ่ง 

                                                 
∗[1]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ วิหรติ เทวทห นาม สกฺยาน นิคโมฯ ตตฺร โข  ภควา  

ภิกฺขู  อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
   ∗∗ภลฺลาติโก นาม อโหสิ ราชาติ อิท สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มลฺลิก เทวึ อารพฺภ กเถสิ ฯ ตสฺสา กิร 
เอกทิวส ร ฺา สทฺธึ สยน นิสฺสาย กลโห โหติ ฯ ราชา กุชฺฌิตฺวา ต น โอโลเกสิ ฯ(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานัก
คอมพิวเตอร 2548) 
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 การที่กลาววาชาดกเรื่องที่ขึ้นตนดวย “(ขาพเจา)ไดยินวา” เปนชาดกที่เลียนแบบพระสูตร
นี้ ก็เพราะพิจารณาจากชาดกเปนสวนหนึ่งของพระสูตร คืออยูในขุททกนิกาย นิกายหนึ่งใน               
พระสุตตันตปฎก ทั้งนี้เชื่อกันวาพระสูตรทั้งหลายนี้เปนสวนที่พระอานนททองจํามาและไดรับ
หนาที่ตอบคําถามเกี่ยวกับพระธรรมเพื่อจัดระเบียบคําสอนใหเปนหมวดหมูเมื่อคร้ังปฐมสังคายนา 
(สุชีพ ปุญญานุภาพ 2524 : 3)  “ขาพเจา”  ที่ปรากฏอยูในพระสูตรทั้งหลายจึงเชื่อกันวาคือ                     
พระอานนท ฉะนั้น เมื่ออรรถกถาจารยเรียบเรียงขยายความเรื่องชาดกที่เปนสวนหนึ่งของพระสูตร 
จึงไดทําใหอรรถกถาชาดกนั้นมีลักษณะใกลเคียงแตไมไดทําใหเหมือนกับพระสูตรของเกา คือเล่ียง
การใชคําวา “เอวัมเม สุตัง” เพราะคําวา “สุต” ซ่ึงเปนกริยากิตต (past participle) นั้น ในแงของ
ความหมายแลวมีน้ําหนักนาเชื่อถือมากกวา เพราะมีความหมายเนนวาเปนการไดฟงอยางเขาใจ
ลึกซึ้ง (Davids and Stede 1972 : 717) มีนัยหมายถึงผูฟงนั้นไดเรียนรูความที่ไดฟงมาแลวอยาง
ดี เปนลักษณะการฟงที่ไดขอมูลแบบปฐมภูมิ สวนคําวา “กิร”∗∗ เปนอัพยยศัพท คือศัพทที่นํามาใช
ไดโดยไมตองแจกวิภัตติ มีความหมายวา เขาเลาวา หรือขาพเจาไดยินมาวา เมื่อนํามาใชในการเลา
เร่ือง จะใชเลาเหตุการณที่ผานมาแลวโดยไมไดระบุเวลาแนนอน (เทียบกับสันสกฤตที่ใช สมะ 
(sma) เพื่อบงบอกความเปนอดีตกาล (luv-aorist) ที่ไมบงบอกเวลา) กิร ที่มีความหมายวา 
“ขาพเจาไดยินมาวา” จึงมีน้ําหนักของความนาเชื่อถือนอยกวา “สุต”  เพราะมีความหมายทํานองวา
เร่ืองที่ฟงมานั้นอาจเปนเชนนั้นมากกวาที่จะระบุลงไปวาเปนเชนนั้นแนนอน เปนลักษณะของการ
ไดฟงจากผูอ่ืนตอมาแตยังไมไดมีการพิสูจน (Davids and Stede 1972 : 215) จึงเปนการฟงที่
ไดรับขอมูลแบบทุติยภูมิ 
 การที่อรรถกถาจารยใชการเลาเรื่องชาดกเลียนแบบพระสูตรของเกา แตไมไดพยายามทํา
ใหเหมือนกันทุกประการก็อาจดวยเกรงวาจะเปนการทําเทียมพระเถระซึ่งมีคุณูปการยิ่งตอ               
พุทธศาสนา เพราะการใชคําวา “สุต” นั้นพระอานนทเปนผูเหมาะสมยิ่งที่จะใชคํานี้ ในการสาธยาย
พระธรรมของพระพุทธองค เพราะทานเปนผูไดรับการยกยองจากพระพุทธองความีความจําเปน
เลิศและเปนพหูสูต รวมทั้งดานอื่นๆ ดังปรากฏในเอตทัคคบาลี อังคุตตรนิกาย วรรคที่ 4 ความวา 
 

 [149] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนพหูสูต ฯ 
            พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีสติ ฯ 

                                                 
 ∗∗ กิร ในภาษาบาลีนี้ ตรงกับภาษาสันสกฤตวา กิล (kila) มักใชขึ้นตนประโยค หรือคาถา มี
ความหมายวา ดังที่ (เขา) เลาวา ดังที่ (เขา) รายงานวา อาจใชในความหมายโดยนัยวา อาจเปนไปได หรือยังยืนยัน
ไมได (Williams 1999 : 284) ทํานองเดียวกับ กิร ที่ใชขึ้นตนความที่มีนัยวาเรื่องที่กลาวถึงนั้น อาจเปนเชนนั้น
มากกวาจะเปนเชนนั้นอยางแนนอน 
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                   พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีคติ ฯ 
                   พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีความเพียร ฯ 
                   พระอานนท เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนอุปฏฐาก ฯ    
                                                      (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
 

 พุทธวจนะที่กลาวยกยองพระอานนทขางตนนี้ ไดมีการขยายความในอรรถกถาใหเขาใจ
ถึงความเปนเลิศดานตางๆ ของพระอานนทใหชัดเจนมากขึ้นวา 
 

 พึงทราบวินิจฉัยในคําวา พหุสฺสุตานํ เปนตนดังนี้. แมพระเถระรูปอื่นๆ ที่เปนพหูสูต มีธิติทรง
จําและเปนอุปฏฐากก็มีอยู  สวนทานพระอานนทนี้  เลาเรียนพระพุทธวจนะ  ก็ยึดยืนหยัดอยูใน
ปริยัติดุจผูรักษาเรือนคลังในศาสนาของพระทศพล  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงช่ือวาเปนยอดของเหลา
ภิกษุสาวก  ผูเปนพหูสูต. อนึ่ง สติที่เลาเรียนพระพุทธวจนะแลวทรงจําไวของพระเถระนี้เทานั้นก็มี
กําลังกวาพระเถระรูปอื่น ๆ เพราะเหตุนั้น ทานจึงช่ือวาเปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูมีสติทรงจํา.  
อนึ่ง  ทานพระอานนทนี้นี่แล  ยืนหยัดยึดอยูบทเดียวก็ถือเนื้อความไดถึงหกหมื่นบท  จําไดทุกบท
โดยทํานองที่พระศาสดาตรัสไวนั่นแล  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงช่ือวาเปนยอดของเหลาภิกษุสาวก         
ผูมีคติ. อนึ่ง  ความเพียรเลาเรียน  ความเพียรทองบน  ความเพียรทรงจํา  และความเพียรอุปฏฐาก
พระศาสดาของทานพระอานนทรูปนั้นเทานั้น ที่ภิกษุอื่น ๆ เทียบไมได เพราะเหตุนั้น ทานจึงช่ือวา
เปนยอดของเหลาภิกษุสาวกผูมีธิติ. อนึ่ง ทานพระอานนทรูปนี้  เมื่ออุปฏฐากพระตถาคต ก็ไม
อุปฏฐากดวยอาการอุปฏฐากของเหลาภิกษุผูอุปฏฐากรูปอื่นๆ ดวยวาเหลาภิกษุผูอุปฏฐากรูปอื่นๆ  
เมื่ออุปฏฐากพระตถาคต  อุปฏฐากอยูไมไดนาน  ทั้งอุปฏฐากยึดพระหฤทัยของพระพุทธะทั้งหลาย
ไวไมได.  สวนพระเถระ  นับแตวันที่ไดตําแหนงพระอุปฏฐากก็เปนผูปรารภความเพียร  อุปฏฐาก
ยึดพระหฤทัยของพระตถาคตไวได  เพราะเหตุนี้  ทานจึงช่ือวาเปนยอดของเหลาภิกษุสาวก                  
ผูอุปฏฐาก.  (วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) 
 

 จะเห็นไดวาความเปนเลิศดานตางๆ นี้เอง เปนสิ่งที่แสดงถึงคุณสมบัติของพระอานนทที่
เหมาะสมจะเปนผูใชคําวา “สุต” และไดรับเลือกจากพระเถระอื่นๆ ใหตอบคําถามทางธรรมในการ
สังคายนาพระธรรม กลาวคือทานเปนเลิศของผูเปนพหูสูต คือไดฟงธรรมของพระพุทธองคมาก 
เปนเลิศของผูมีสติทรงจํา คือสามารถจดจําพระธรรมไดมากกวาคนอื่นๆ เปนเลิศของผูมีคติ คือ
สามารถจดจําพระธรรมไดทุกบทอยางไมผิดเพี้ยน เปนเลิศทางธิติ คือมีความเพียรที่จะทองจํา              
พระธรรม และรับใชพระพุทธองคอยางยิ่ง และเปนเลิศของผูอุปฏฐาก คือเปนพระอุปฏฐากของ              
พระพุทธองคที่ไมมีพระอุปฏฐากอื่นๆ เทียบได และการที่พระอานนทไดเปนพระอุปฏฐากของ                       
พระพุทธองคนี้เอง  จึงทําใหทานไดฟงพระธรรมมากและจดจําไดมาก เพราะกอนที่จะรับเปน                  
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พระอุปฏฐาก ทานไดขอพรจากพระพุทธองค 8 ประการ∗โดยเฉพาะ 2 ประการสุดทายที่วา หาก
สงสัยเร่ืองใด ก็เขาเฝาไดทุกเมื่อ และหากพระพุทธองคเทศนาธรรมโดยที่พระอานนทไมอยูดวย 
ขอใหพระพุทธองคแสดงธรรมนั้นใหพระอานนทฟงภายหลัง ซ่ึงเปนพรที่ทําใหพระอานนทไดฟง
ธรรมและเขาใจอยางถองแทในทุกเรื่อง และดวยความเปนผูมีความจําดี และมีความเพียรที่จะทองจํา
จึงเปนประโยชนยิ่งตอการสังคายนาพระไตรปฎก 
 การรับรูเร่ืองที่พระอานนทเปนผูตอบคําถามพระธรรมครั้งปฐมสังคายนานี้เอง ที่               
อรรถกถาจารยไดนํามาใชประโยชนเมื่อมีการเรียบเรียงเรื่องชาดก เพราะในการอธิบายถึงความเปน
เลิศดานตางๆ ของพระอานนทในอรรถกถาเอตทัคคบาลี ก็มีการกลาวถึงเหตุผลที่พระอานนทขอพร
จากพระพุทธองคในขอสุดทายที่ขอใหทรงแสดงธรรมทุกเรื่องที่พระอานนทไมไดอยูรวมฟง ก็เพื่อ
วาหากมีผูถาม “...ทานอานนท คาถานี้ พระสูตรนี้ ชาดกนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง ณ ที่ไหน 

                                                 
 ∗ ดังความในอรรถกถาเอตทัคคบาลี วา  พระเถระลุกขึ้นแลวทูลขอพร 8 ประการ คือ สวนที่ขอหาม 
4   สวนที่ขอรอง 4  พระเถระทูลวา ช่ือวาพรสวนที่ขอหาม 4  คือ  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาพระผูมีพระภาคเจาจัก
ไมประทานจีวรจักไมประทานบิณฑบาตอันประณีตที่พระองคทรงไดมาแลวแกขาพระองค จักไมประทานใหขา
พระองคอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระองค  จักไมทรงพาขาพระองคไปในที่นิมนต  อยางนี้ ขาพระองคจัก
อุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสถามวา อานนท เธอเห็นโทษอะไรในขอนี้ จึงทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถา
ขาพระองคจักไดวัตถุประสงคเหลานี้ไซร  จักมีผูกลาวไดวา  อานนทบริโภคจีวร  บริโภคบิณฑบาตอันประณีตอยู
ในพระคันธกุฎีเดียวกัน  ไปสูที่นิมนตเดียวกันกับพระทศพล เมื่อไดลาภนี้จึงอุปฏฐากพระตถาคต หนาที่ของผู
อุปฏฐากอยางนี้จะมีอะไร  เพราะฉะนั้น  ทานจึงทูลขอพรสวนที่ขอหาม 4 ประการเหลานี้ พระเถระทูลวา พรสวน
ที่ขอรอง 4 คือ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จไปสูที่นิมนตที่ขาพระองครับไว ถาขาพระองคจะ
พาคนที่มาแตรัฐภายนอก  ชนบทภายนอก  เขาเฝาไดในขณะที่เขามาแลว ขณะใด ขาพระองคเกิดความสงสัย 
ขณะนั้น ขาพระองคเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาได พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมใดลับหลังขาพระองค  จัก
เสด็จมาตรัสธรรมนั้นแกขาพระองคอยางนี้ ขาพระองคจึงจักอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสถามวา อานนท 
ในขอนี้ เธอเห็นอานิสงสอะไร จึงทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหลากุลบุตรผูมีศรัทธาในโลกนี้ เมื่อไมไดโอกาส
ของพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาวกะขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท พรุงนี้ ขอทานกับพระผูมีพระภาคเจาโปรด
รับภิกษาในเรือนของกระผม  ถาพระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จไปในที่นั้น  ขาพระองคไมไดโอกาสหาคนเขาเฝาใน
ขณะที่เขาประสงค และบรรเทาความสงสัย พวกเขาก็จักกลาวไดวา อานนท อุปฏฐากพระทศพลทําไม พระผูมี
พระภาคเจา ไมทรงอนุเคราะหทาน แมอยางนี้ และพวกเขาจักถามขาพระองคลับหลังพระผูมีพระภาคเจาวา ทาน
อานนท คาถานี้ พระสูตรนี้ ชาดกนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง ณ ท่ีไหน ถาขาพระองคไมไดพรขอนั้น พวก
เขาก็จักกลาวไดวา ทานไมรูพระดํารัสแมเทานี้ เหตุไร  ทานจึงเที่ยวอยูไดต้ังนาน ไมละพระผูมีพระภาคเจาเลย
เหมือนกับเงา   ดวยขอนั้น  ขาพระองคตองการจะกลาวธรรมที่แมพระผูมีพระภาคเจาแสดงลับหลังอีก  
เพราะฉะนั้น  ทานจึงทูลขอพรสวนที่ขอรอง 4 ประการเหลานี้ แมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดประทานพรแกทาน  
ทานรับพร 8 ประการอยางนี้   จึงไดเปนพุทธอุปฏฐากประจํา. (วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) 
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ถาขาพระองคไมไดพรขอนั้น พวกเขาก็จักกลาวไดวา ทานไมรูพระดํารัสแมเทานี้ เหตุไร...”(วรภัทร 
ภูเจริญ และคณะ 2544)  ความในอรรถกถาสวนนี้เปนเหตุผลรองรับไดวาการเรียบเรียงเรื่องชาดกมี
การพยายามที่จะทําใหเปนการเลียนแบบพระสูตร เพราะอรรถกถาจารยไดมีการกลาวอางไวแลววา 
ชาดกก็เปนพระธรรมสวนหนึ่งที่พระอานนทไดฟงและทองจํามาจากพุทธวจนะ   
 การเรียบเรียงอรรถกถาพระสูตรอื่นที่มีการสอดรับกันอยางเปนเหตุเปนผลเชนนี้ ก็เพื่อ
ทําใหเขาใจวาอรรถกถาชาดกเปนพระธรรมที่พระอานนทเปนผูถายทอดในเบื้องตน และมีผูไดฟง
เล าสืบทอดตอกันมา  เพื่อทําใหน า เชื่อ ถือว าอรรถกถาชาดกเปนเรื่องที่ถ ายทอดมาจาก                   
พุทธวจนะโดยตรง แตดวยเปนที่รับรูกันวาอรรถกถาเปนงานที่เรียบเรียงขึ้นภายหลังการสังคายนา
พระไตรปฎก การจะทําใหอรรถกถาชาดกเหมือนกับพระสูตรอื่นในพระไตรปฎกที่ เชื่อวา                      
พระอานนท เปนผู เลาแบบทองจําจากพุทธวจนะนั้น  ก็ เปนการกลาวอางแบบไมสมจริง                      
อรรถกถาจารยจึงเลี่ยงดวยการสรางความนาเชื่อถือโดยสมมุติวาผูเลาเรื่องในชาดกนั้น เปนผูที่
ทองจําชาดกสืบทอดตอมาจากพระอานนท การเลี่ยงเชนนี้ก็ดูสมเหตุสมผลดี เพราะอรรถกถาชาดก
ฉบับที่ตกทอดถึงปจจุบันเปนฉบับที่เรียบเรียงขึ้นใหมหลังจากที่ตนฉบับบาลีซ่ึงเปนฉบับที่รวบรวม
ขึ้นเมื่อคร้ังสังคายนาครั้งที่ 3 สูญหายไป การใชคํากริยาอดีตกาลที่ไมระบุเวลาที่แนนอนวาเรื่อง
ชาดกที่วา (ขาพเจา)ผูเลาเรื่องไดยินมานั้น ไดยินมาเมื่อใด เพราะเปนเรื่องที่สืบทอดตอกันมา แตการ
ที่อรรถกถาจารยสมมุติตัวละคร “ขาพเจา” ขึ้นมาเปนผูเลาเรื่องที่ไดยินไดฟงเรื่องที่สืบทอดตอกันมา
นี้ ก็เปนการสรางความนาเชื่อถือใหแกตนเองดวยวาเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นนั้นมีที่มา และอนุมานยอน
ไปไดวานาจะมาจากพุทธวจนะ ไมใชเร่ืองที่แตงขึ้นเอง เพื่อใหกลมกลืนกับพระสูตรที่ทุกเรื่องผูเลา
คือพระอานนทซ่ึงไดฟงมาจากพระพุทธองค ขณะที่อรรถกถาชาดกก็ทําใหผูอานอนุมานวาผูเลา
นาจะเปนพระเถระที่ไดฟงเรื่องที่ทองจําสืบทอดตอมาจากพระอานนทซ่ึงไดฟงจากพระพุทธองค
อรรถกถาชาดกจึงมีลักษณะเลียนแบบพระสูตรตรงที่มี “ขาพเจา” เลาเรื่องที่ทองจําสืบตอจากพุทธ
วจนะ แตเปน “ขาพเจา” คนละคนตางสมัยกับ “ขาพเจา” ในพระสูตรของพระไตรปฎก 
 ส่ิงที่นาสนใจเรื่องของผูเลาเรื่องในชาดกที่เลียนแบบพระสูตรนี้คือ ขณะที่อรรถกถา
ชาดกพยายามทําใหเห็นวาชาดกเปนสวนหนึ่งของพระสูตรที่พระอานนทไดฟงจากพระพุทธโอษฐ 
แตดวยความตระหนักวาอรรถกถาเปนหลักฐานชั้นรองจากพระไตรปฎก จึงเลี่ยงที่จะใชสํานวนการ
เลาเรื่องตามอยางพระอานนทที่เลาพระสูตรในพระไตรปฎก แตชาดกฉบับสันสกฤตโดยเฉพาะที่รวม
อยูในทิวยาวทาน จะใชสํานวนขึ้นตนตามอยางพระสูตร อันเปนสํานวนของพระอานนทคือ “เอวัม 
มยา ศรุตัม (evaj maya srutaj)”  ดังเรื่องมานธาตาวทาน (Mandhatavadana) เร่ืองที่ 17 เปน
เร่ืองเมื่อคร้ังพระพุทธองคเสวยพระชาติเปนพระเจามานธาตาผูมีกําเนิดที่แปลกคือออกมาจาก         
พระเศียรของพระเจ าอุโปษธะ  ขึ้นตน เรื่ องว า  “ดังที่ข าพเจ าไดสดับมาดังนี้  สมัยหนึ่ ง                           
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พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ ริมสระมรกฏ ที่ศาลากูฏาคาร ในเมืองไวศาลี...”∗ หรือเร่ือง                  
ธรรมรุจยวทาน (Dharmarucyavadana) เร่ืองที่ 18 เร่ืองของพระพุทธองคเมื่อเสวยพระชาติเปน
ธรรมรุจิไดกระทําปตุฆาตมาตุฆาต จนสงผลใหตกนรกหลายชาติ และกวาจะไดพระโพธิญาณตอง
บําเพ็ญบารมีดวยความยากลําบากหลายชาตินับไมถวน ขึ้นตนเรื่องวา “ดังที่ขาพเจาไดสดับมา สมัย
หนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับที่อารามของอนาถปณฑทะ ที่เชตวัน ในเมืองศราวัสตี...”∗∗ ดัง
ตัวอยางที่ยกมาทั้งสองเรื่องนี้  จะเห็นไดวาชาดกสันสกฤตที่รวมอยูในทิวยาวทานนี้  เปน                       
การเรียบเรียงที่ทําใหเปนพระสูตรอยางชัดเจน เพราะใชผูเลาเรื่องแบบที่เปนพยานคือพระอานนท 
ทั้งนี้ก็เปนไปไดวาเปนเพราะทิวยาวทาน เปนเรื่องราวที่รวบรวมเนื้อหามาจากพระสูตรตางๆ ที่เปน
คัมภีรของสรวาสติวาทซึ่งเรียบเรียงขึ้นใหมเปนของตนเอง ชาดกที่รวบรวมอยูในคัมภีรเหลานี้                      
สรวาสติวาทจึงถือเปนพระสูตรชั้นตนที่จัดใหอยูในหมูคําสอนที่พระอานนทถายทอด แตขณะที่
ชาดกบาลีของเถรวาทสูญหายตองเรียบเรียงใหมเปนอรรถกถา จึงไมอาจทําใหเปนเรื่องที่                    
พระอานนทถายทอดโดยตรงได 
 ผูเลาเรื่องในชาดกที่เลียนแบบพระสูตรนี้ เปนตัวละครที่ไดรับการสมมุติขึ้นมาใหเปน           
ผูเลาเรื่องเพื่อสรางความนาเชื่อถือวาชาดกนั้นเปนเรื่องราวที่ไดรับการสืบทอดจากพุทธโอษฐ
โดยตรง โดยที่ผูเลาเรื่องไมไดมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณที่ตนเลา มีลักษณะเปนผูเลาเรื่องที่เปน
พยานที่ไดรับรูเร่ืองที่เลาตอจากผูอ่ืน เนื้อเร่ืองสวนที่อรรถกถาจารยสมมุติวาผูเลาเรื่องเปนพยานที่
ไดฟงเรื่องชาดกที่สืบทอดตอมาจากพระอานนทนี้คือปจจุบันวัตถุ ที่เลาถึงเหตุการณเกี่ยวของกับ
บุคคลตางๆ กันไป และเปนเหตุที่ทําใหพระพุทธองคตรัสเลาเรื่องชาดก ที่อาจดวยเหตุอัตถุปตติกะ 
ปรัชญาสยะ หรือปุจฉาสิกาตามที่ไดกลาวไวแลวในเรื่ององคประกอบของชาดก 
 สวนวิธีการเลาเรื่องที่ผูเลาเรื่องเปนพยานนี้ ดวยความที่เปนเนื้อเร่ืองที่จะนําไปสูตอนที่
สําคัญที่สุดของเรื่องนั่นคือ อดีตวัตถุซ่ึงเปนชาดกที่แทจริง การเลาเรื่องตอนที่เปนปจจุบันวัตถุ         
สวนใหญจึงใชวิธีการการเลายอ (summary) คือการเลาที่ผูเลาตองการใหรายละเอียดของเรื่องราว
คอนขางมาก แตในการเลาเรื่องนั้นไมอาจเลาทุกอยางไดตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง เพราะเหตุการณที่เลา
นั้นอาจเกิดขึ้นเปนชวงเวลานาน จึงไดเลาโดยยอ (อิราวดี ไตลังคะ 2546 : 9) เพื่อใหผูอานหรือผูฟง
ทราบความเปนมาของเหตุที่ทรงแสดงชาดกไดภายในเวลาไมนานนัก ดังอรรถกถาวีณาถูณชาดก 
ในทุกนิบาต อุปาหนวรรค ความวา 

                                                 
∗ evaj maya wrutam | ekasmin samaye bhagavan vaiwalyaj viharati markatahradatire  

kutagarawalayam | (Vaidya ed. 1959 : 125) 
∗∗evaj maya wrutam | ekasmin samaye bhagavan wravastyaj viharati sma jetavane’ 

nathapindadasyarame | (Vaidya ed. 1959 : 142) 
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พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภกุมาริกาผูหนึ่ง  ตรัสพระ
ธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา เอกจินฺติโต  อยมตฺโถ  ดังนี้. 
 ไดยินวา  กุมาริกานั้นเปนธิดาเศรษฐีผูหนึ่ง  ในกรุงสาวัตถี  เห็นเครื่องสักการะที่เขาทําแกโค
อุสภราชในบานของตน  จึงถามพี่เลี้ยงวา  แนะแม  นั่นช่ือไร  จึงไดเครื่องสักการะอยางนี้.  พ่ีเลี้ยง
ตอบวา  ช่ือโคอุสภราชจะ.  ครั้นวันหนึ่งนางยืนอยูตรงหนาตางแลดูระหวางถนนเห็นชายคอมผู
หนึ่งคิดวา   โคที่ เปนใหญในหมูโคยอมมีโหนกที่หลัง   แมมนุษย ผู เปนใหญก็คงมีโหนก
เชนเดียวกัน  บุรุษผูนี้คงเปนบุรุษอุสภราชเปนแน  เราควรเปนบาทบริจาริกาของบุรุษนี้.  นางจึงใช
ทาสีไปบอกแกชายคอมวา  ธิดาเศรษฐีอยากจะไปกับทาน  ทานจงไปรออยู  ณ  ที่โนนแลวถือเอา
ของมีคาปลอมตัวไมใหใครรูจักลงจากปราสาทหนีไปกับชายคอมนั้น.  ตอมา  การกระทําของธิดา
เศรษฐีนั้นไดปรากฏกันในนครและหมูภิกษุ.  ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา  อาวุโส
ทั้งหลาย  ไดยินวาธิดาเศรษฐีช่ือโนนหนีไปกับชายคอม. พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา  ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร  เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบ
แลว  จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธิดาเศรษฐีนี้มิใชปรารถนาชายคอมในบัดนี้เทานั้น  แม
เมื่อกอนก็ปรารถนาเหมือนกัน  แลวทรงนําเรื่องอดีตมาตรัสเลา. (พระสูตรและอรรถกถาแปล              
ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 3 2530 : 436-437) 
 

 จากระยะเวลาที่ธิดาเศรษฐีรับรูเร่ืองโคอุสภราช จนมาชื่นชอบชายคอมและหนีตามเขา
ไป จนกลายเปนขาวเลาลือไปทั่วพระนครนั้นใชระยะเวลานานพอสมควร แตผูเลาไดสรุปยอ
เหตุการณอยางรวดเร็ว ดวยการใชการบอกเวลาวาผานไประยะหนึ่งแลว “คร้ันวันหนึ่ง” และให
รายละเอียดความตอเนื่องของเหตุการณเฉพาะตอนที่ธิดาเศรษฐีคิดหนีตามชายคอมเทานั้น จากนั้น
เมื่อเลาถึงตอนที่พระพุทธองคตรัส ซ่ึงเปนลักษณะของการเกริ่นการณ (foreshadowing) คือการ
บอกเหตุลวงหนาซึ่งเปนเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอไป อาจบอกดวยคําพูดหรือการกระทํา หรืออ่ืนๆ 
เชน ความฝน ลางสังหรณ (ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา 2544 : 116) แตในชาดกนั้นจะใชพุทธวจนะเปน
การเกร่ินการณ “...ธิดาเศรษฐีนี้มิใชปรารถนาชายคอมในบัดนี้เทานั้น  แมเมื่อกอนก็ปรารถนา
เหมือนกัน...” ที่ทําใหคาดเดาไดวาเรื่องที่จะเลาตอไปเปนเหตุการณทํานองเดียวกันกับเหตุการณที่
กลาวถึงกอนหนา อยางเรื่องวีณาถูณชาดกเรื่องอดีตนั้นก็เปนเรื่องของธิดาเศรษฐีหนีตามชายคอม
เหมือนกัน  

หลังจากการเกริ่นการณดวยพุทธวจนะแลวจึงเชื่อมตอขอความใหทราบวาผูเลาเรื่องที่
เกิดในอดีตที่คลายกับที่เกิดในปจจุบันนั้นคือพระพุทธองค ซ่ึงเปนการสงผานการเลาเรื่องจาก                  
ตัวละครตัวหนึ่งไปสูตัวละครอีกตัวหนึ่งไดอยางตอเนื่องกลมกลืน จากผูเลาเรื่องที่เปนพยานไมได
เกี่ยวของกับเหตุการณเปนเพียงผูไดรับฟงเรื่องที่สืบทอดตอกันมา กลายมาเปนผูเลาเรื่องที่เปน               
ตัวละครหลัก เพราะเปนผูเลาเรื่องสวนที่เปนแกนกลางสําคัญของเรื่องและเปนเรื่องที่ชวยขจัดความ
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สงสัยใครรูของคนในเหตุการณปจจุบัน อีกทั้งเรื่องราวที่เลานั้นก็เปนเรื่องที่ผูเลาประสบดวยตนเอง 
เพียงแตอรรถกถาจารยเลือกใชผูเลาเรื่องแบบตัวละครหลักที่ไมเปดเผยตัว คือใหพระพุทธองคเลา
เร่ืองโดยกลาวถึงพระองคเองดวยสรรพนามบุรุษที่ 3 โดยสวนใหญจะใชสรรพนามวาพระโพธิสัตว 
ดังอรรถกถากัลยาณธรรมชาดก ในทุกนิบาต กัลยาณธรรมวรรค ความวา “ในอดีตกาลครั้งเมื่อ              
พระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี  พระโพธิสัตวบังเกิดในตระกูลเศรษฐี  คร้ัน
เจริญวัยแลวก็ไดรับตําแหนงเศรษฐี  เมื่อบิดาถึงแกกรรม.”∗ (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททก
นิกาย ทุกนิบาตชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 3 2530 : 127) แตก็มีบางที่ใชสรรพนามอื่น เชน มหาบุรุษ ดัง
อรรถกถาสังขชาดก ในทสกนิบาตชาดก “ในขณะนั้น ที่ภูเขาคันธมาทน มีพระปจเจกพุทธเจาองค
หนึ่งพิจารณาดูไดเห็นพราหมณนั้นกําลังเดินทางเพื่อนําทรัพยมา จึงพิจาณาดูวา มหาบุรุษจักไปหา
ทรัพย จักมีอันตรายในสมุทรหรือไมหนอ...”∗∗ (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกายชาดก  
เลมที่ 3 ภาคที่ 5 2530 : 803-804) หรือใชสรรพนามวา พระมหาสัตว ดังอรรถกถาจัมเปยยชาดก                     
วีสตินิบาตชาดก “แมพระมหาสัตวเจา ทรงรักษาอุโบสถกรรม ถึงวันจาตุททสี และปณณรสี ดิถี 14 
ค่ํา 15 ค่ํา ก็มานอนอยูเหนือจอมปลวก ตอในวันปาฏิบทแรมหนึ่งค่ํา จึงกลับไปสูนาคพิภพ.”∗∗∗              
(พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 7 2530 : 198)  

การใหพระพุทธองคทรงเลาเรื่องของพระองคเองโดยไมเปดเผยตนนี้ ถาแยกเรื่องสวนที่
อยูในอดีตวัตถุออกมาก็จะไมทราบวาเรื่องนั้นคือเร่ืองราวที่พระพุทธองคทรงประสบในอดีตชาติ 
แตเราทราบไดจากสโมธานที่พระพุทธองคทรงเผยวาผูที่ไดรับการเรียกขานวาพระโพธิสัตว             
มหาบุรุษ หรือพระมหาสัตวนั้น ก็คือพระพุทธองคนั่นเอง เชน อรรถกถากัลยาณธรรมชาดก ไดมี
สโมธานวา “พระศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลวทรงประชุมชาดก  พระราชาในครั้งนั้น 
ไดเปนอานนทในครั้งนี้.  สวนเศรษฐีกรุงพาราณสี  ในครั้งนั้นคือเราตถาคตนี้แล.” + (พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 3 2530 : 129) 

                                                 
∗ อตีเต พาราณสิย พฺรหฺมทตฺเต รชฺช กาเรนฺเต โพธิสตฺโต เสฏ ิกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ปตุ               

อจฺจเยน เสฏ ิฏาน ปาปุณิ ฯ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
∗∗ ตสฺมึ ขเณ คนฺธมาทเน เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ อาวชฺเชตฺวา ต ธนาหรณตฺถาย คจฺฉนฺต ทิสฺวา                    

มหาปุริโส ธน อาหริตุ คจฺฉติ ภวิสฺสติ นุ โข อสฺส สมุทฺเท อนฺตราโย โนติ... (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานัก
คอมพิวเตอร 2548) 

∗∗∗ มหาสตฺโตป อุโปสถกมฺม กโรนฺโต จาตุทฺทสีปณฺณรเสสุ วมฺมิกมตฺถเก นิปชฺชิตฺวา ปาฏิปเท นาค
ภวน คจฺฉติ ฯ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 

+สตฺถา อิม ธมฺมเทสน อาหริตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ ฯ ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ, พาราณสีเสฏ ี ปน 
อหเมวาติ ฯ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
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เร่ืองชาดกที่ใชวิธีใหผูเลาที่เปนตัวละครหลักเลาเรื่องแบบไมเปดเผยตัว และเฉลยใน
ตอนทายเร่ืองนี้ ถากลับไปพิจารณาเรื่องเลาเฉพาะสวนที่เปนอดีตตัดสวนสโมธานออกไป ก็จะ
พบวาใชวิธีการเลาแบบเดียวกับผูเลาเรื่องแบบผูรู เพราะจะมีการบรรยายความคิดของตัวละครทุก
ตัวไมเฉพาะตัวละครที่เปนพระโพธิสัตวเทานั้น เชน อรรถกถาเวนสาขชาดก ปญจกนิบาตชาดก  
มณิกุณฑลวรรค ความวา 

 
พรหมทัตกุมารนั้นไหวอาจารยแลวไปถึงนครพาราณสี  แสดงศิลปะแกพระบิดา  แลวดํารง

อยูในตําแหนงอุปราช   เมื่อพระบิดาสวรรคตแลว  ก็ไดเสวยราชสมบัติ.  ทาวเธอมีปุโรหิตช่ือ
วาปงคิยะเปนคนกระดางหยาบชา  เพราะความโลภในยศ  เขาจึงคิดวา  ถากระไรเรายุใหพระราชา
นี้จับพระราชาทุกองคในชมพูทวีปทั้งสิ้น  เมื่อเปนอยางนี้  พระราชานี้จักเปนพระราชาแตพระองค
เดียว  แมเราก็จะไดเปนปุโรหิตแตผูเดียว.(พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 
ภาคที่ 4 2530 : 724-725) 

 
 เนื้อความของชาดกที่ยกมาขางตนนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงความคิดของปุโรหิตผูโลภหวัง
ในลาภยศ จึงคิดยุยงพระราชาใหคิดเปนใหญเหนือพระราชาทุกพระองค เพื่อตนจะไดเปนปุโรหิตที่
ยิ่งใหญตามไปดวย ลักษณะการบรรยายความคิดของปุโรหิตที่ไมใชพระโพธิสัตวซ่ึงเปนอดีตชาติ
ของพระพุทธองคนี้ หากใชผูเลาเรื่องแบบตัวละครหลักเพียงแบบเดียว ก็ยอมขัดตอความเปนจริง
เพราะถาเปนเชนนั้น ผูเลาที่เปนตัวละครหลักยอมไมทราบความคิดของตัวละครอื่นได ลักษณะการ
เลาเรื่องที่รูความคิดของตัวละครตัวอ่ืนเชนนี้ จึงกลาวไดวาเรื่องในสวนอดีตนี้เปนการใชผูเลาเรื่อง
แบบผสมผสาน คือใชผูเลาเรื่องที่เปนตัวละครหลักที่ไมเปดเผยตัวแบบผูรู เพราะจะบรรยายถึง
เหตุการณและความคิดของตัวละครทุกตัวในลักษณะของการเลาละเอียดแบบดูละคร (scene) คือ
บรรยายการกระทํา ความคิด และบทสนทนาอยางละเอียด (อิราวดี ไตลังคะ 2546 : 10)ไมวา                  
พระพุทธองคซ่ึงเปนพระโพธิสัตวในเรื่องนั้นๆ จะเกี่ยวของกับเหตุการณในฐานะเปนศูนยกลาง
ของเหตุการณ เปนผูสนับสนุนชวยเหลือ หรือเปนเพียงผูเห็นเหตุการณ โดยชาดกที่มีพระโพธิสัตว
เปนศูนยกลางในเรื่องจะพบมากที่สุด ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน ไดแก อรรถกถาชาดกมหานิบาต
ชาดก  ที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมีสิบชาติสุดทายกอนประสูติเปนเจาชายสิทธัตถะ ชาดกที่              
พระโพธิสัตวเปนผูสนับสนุนชวยเหลือ คือเร่ืองที่พระโพธิสัตวไมไดเปนผูเกี่ยวของกับเหตุการณ
โดยตรง แตจะมีบทบาทเปนผูสนับสนุนหรือผูชวยเหลือ ดังเชน อรรถกถามโนชชาดก ใน                     
สัตตกนิบาตชาดก กุกกุวรรค กลาวถึงพระโพธิสัตวเปนสิงโต มีลูกชายชื่อมโนชะที่ไมเชื่อฟงคํา
ตักเตือนของพอไปคบกับสุนัขจิ้งจอกซึ่งมีนิสัยทุศีล เมื่อสุนัขจิ้งจอกอยากกินเนื้อมา มโนชะก็ไปจับ
มาของพระเจาพรหมทัตใหกิน แมพอจะหามก็ไมเชื่อ จนในที่สุดก็ถูกนายขมังธนูยิงตาย ชาดกเรื่อง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    81

นี้ผูที่เกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญของเรื่องโดยตรงคือสิงโตมโนชะ สวนพอสิงโตคือพระโพธิสัตว
นั้นเปนผูคอยตักเตือนชวยเหลือเทานั้น สวนชาดกเรื่องที่พระโพธิสัตวเปนผูสังเกตการณคือ เร่ืองที่
พระโพธิสัตวไมไดมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณของเรื่อง หรือแสดงการกระทําในเรื่องแตอยางใด 
เปนแตเพียงผูเห็นเหตุการณเทานั้น เชน อรรถกถาตัจฉกสุกรชาดก ในปกิณณกนิบาตชาดก กลาวถึง
พระโพธิสัตวเปนรุกขเทวดา ไดเห็นตัจฉสุกรปลุกเราจิตใจบรรดาสุกรทั้งหลายใหรวมกันตอสูกับ
เสือโครงที่จะมาจับพวกมันกินเปนอาหาร รุกขเทวดาที่เห็นเหตุการณจึงยกยองสุกรที่มีความรวมใจ
จนฆาเสือโครงได  
 ส่ิงที่นาสนใจในการใชผูเลาเรื่องแบบตัวละครหลักที่ไมเปดเผยตัวแบบผูรูเชนนี้ คือ
นอกจากเราจะไดทราบเหตุการณ ความคิดและความรูสึกของตัวละครทุกตัวผานสายตาของผูเลา
เร่ืองแบบผูรูแลว เรายังไดเห็นวาพระพุทธองคซ่ึงเปนผูเลาที่เปนตัวละครหลักที่ไมเปดเผยตัวไดเลา
เร่ืองผานทรรศนะของพระโพธิสัตวผูแสวงหาทางหลุดพนที่ยังอยูในโลกของปุถุชน ไมใชทรรศนะ
ของผูตรัสรูแลว หรือกลาวตามแนวการศึกษาของเรื่องเลาคือ พระพุทธองคทรงเปน “ผูเลา” แต             
“ผูเห็น” คือพระโพธิสัตว แมวาเราจะทราบจากการเผยในสวนของสโมธานวาพระโพธิสัตวคือ              
พระพุทธองค แตก็ถือวาเปนบุคคลเดียวกันที่เกิดตางภพชาติกัน และแตละชาติกําเนิดนั้นก็มีฐานะ
ตางกัน ทรรศนะจึงยอมเปลี่ยนแปลงไปตามแตละชาติกําเนิดนั้น เพราะแมแตบุคคลเดียวกันในภพ
ชาติเดียวกัน ในแตละชวงอายุยังมีทรรศนะในการมองโลกและชีวิตเปลี่ยนแปลงไป  เร่ืองที่เลาใน
สวนของอดีตวัตถุนั้น จึงเปนเรื่องเลาตามทรรศนะที่เปล่ียนไปตามฐานะของพระโพธิสัตว ทั้งที่เปน
มนุษยและไมใชมนุษยที่ยังอยูในวังวนของกิเลส อาจมีทั้งทรงทําดี และไมดี ไมใชทรรศนะของ   
พระพุทธองคผูทรงหมดสิ้นกิเลสทั้งปวงแลว อดีตวัตถุจึงเปนเรื่องเลาที่พระพุทธองคทรงเลาดวย
ทรรศนะที่เปนกลางไมมีอคติ เพราะไมทรงเปดเผยตั้งแตแรกวาเปนประสบการณของพระองคเอง 
ดวยทรงวางพระองคเปนผูอยูนอกเหตุการณในเรื่องและไดรูเห็นเหตุการณนั้นเทานั้น ทรงกําจัด
บทบาทของพระองคไวเปนเพียง “ผูเลา” และทรงใหพระโพธิสัตวทรงเปน “ผูเห็น” เร่ืองเลาที่            
พระโพธิสัตวมีพฤติกรรมดานรายจึงไดรับการถายทอดออกมาอยางตรงไปตรงมา ไมใชมีเร่ืองเลา
เฉพาะพระโพธิสัตวที่มีพฤติกรรมดานดีเทานั้น ดังเชน อรรถกถากณเวรชาดก ในจตุกกนิบาต          
ปุจิมันทวรรค พระโพธิสัตวกําเนิดเปนมหาโจร เมื่อไดรับการชวยเหลือจากนางสามาหญิงคณิกาที่มี
ใจปฏิพัทธตอมหาโจรนั้น ดวยการลวงเศรษฐีที่เปนลูกคาไปสับเปลี่ยนตัวกับมหาโจรในคุก แตเมื่อ
มหาโจรมาอยูกับนางสามาก็เกิดความระแวงวาสักวันนางสามาอาจคิดรายกับตนเหมือนที่ทํากับ
ลูกคาเศรษฐี จึงไดวางแผนลักทรัพยจากนางเพื่อหนีไป 
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...โจรนั้นคิดวา  ถาหญิงนี้จักมีจิตปฏิพัทธในชายอื่นไซร แมเรา นางก็จักใหฆาแลวอภิรมยกับ
ชายนั้นเทานั้น  หญิงนี้เปนผูมักประทุษรายมิตรโดยสวนเดียว∗  เราอยูในที่นี้  ควรรีบหนีไปที่อื่น  
แตเมื่อจะไปจะไมไปมือเปลา  จักถือเอาหอเครื่องอาภรณของหญิงนี้ไปดวย  วันหนึ่ง  จึงกลาวกะ
นางสามานั้นวา  นางผูเจริญ  เราทั้งหลายอยูเฉพาะในเรือนเปนประจํา  เหมือนไกอยูในกรง พวก
เราจักเลนในสวนสักวันหนึ่ง.  นางสามานั้นรับคําแลวจัดแจงสิ่งของทั้งปวงมีของควรเคี้ยว และ
ของควรบริโภคเปนตนประดับประดาดวยอาภรณทั้งปวง  นั่งในยานอันมิดชิดกับโจรนั้นแลวไปยัง
สวนอุทยาน. โจรนั้นเลนอยูกับนางสามานั้นในสวนอุทยานนั้นจึงคิดวา  เราควรหนีไปเดี๋ยวนี้  จึง
ทําทีเหมือนตองการจะรวมอภิรมยดวยกิเลสฤดีกับนางสามานั้น∗∗  จึงพาเขาไประหวางพุมตนยี่โถ
แหงหนึ่งทําทีเหมือนสวมกอดนางสามานั้น  แลวจึงกดลงทําใหสลบลมลงแลวปลดเครื่องอาภรณ
ทั้งปวง  เอาผาหมของนางนั่นแหละผูกแลววางหอมีภัณฑะไวที่คอ  โดดขามรั้วอุทยานหลบหลีก
ไป. (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 4 2530 : 500) 

 
 ทรรศนะที่แสดงถึงความคิดและการกระทําของพระโพธิสัตวที่เปนโจรขางตนนี้  เห็น
ไดวาเปนทรรศนะของโจรโดยแท คือไมซ่ือสัตยตอผูใด เมื่อมีโอกาสก็ตองฉกชิงทรัพยของผูอ่ืน 
แมแตคนที่มีบุญคุณตอตน วิธีคิดเชนนี้ยอมไมใชวิธีคิดของพระพุทธองคผูตรัสรูชอบตัดสิ้นกิเลส
ทั้งปวงแลว แตพระพุทธองคในฐานะผูเลาเรื่องก็ไดเลาตามทรรศนะของพระโพธิสัตวที่เปนโจร 
ไมใชทรรศนะของพระองคเมื่อเปนพระพุทธเจาในขณะที่เลาเรื่อง แตถาพิจารณาเรื่องชาดกแลว ก็
จะพบวาสวนใหญพระโพธิสัตวจะแสดงทรรศนะดานดี เห็นถึงแนวคิดที่มีตอโลกและชีวิตที่ดีกวา
คนทั่วไป คือสามารถเสนอแงคิดหรือคติในการดําเนินชีวิตที่เตือนสติคนอื่นได ไมวาพระโพธิสัตว
จะมีกําเนิดเปนชนชั้นใดก็ตาม ดังอรรถกถาชนสันธชาดก ในทวาทสนิบาต พระโพธิสัตวชนสันธะ
ทรงเปนกษัตริยที่เปยมดวยคุณธรรม และไดทรงสั่งสอนใหประชาชนประพฤติธรรม 

 
ตอมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลว พระโพธิสัตวไดครองราชสมบัติ รับสั่งใหสรางโรงทาน

หกแหง คือที่ประตูพระนครทั้งสี่ดาน ที่กลางพระนครและที่ประตูพระราชวัง บริจาคพระราช
ทรัพยวันละหกแสน ทรงบําเพ็ญมหาทานจนลือกระฉอนไปทั่วชมพูทวีป รับสั่งใหเปดเรือนจําไว
เปนนิจ ใหเคาะระฆังปาวรองมาฟงธรรม  ทรงสงเคราะหโลก ดวยสังคหวัตถุสี่ รักษาศีลหา อยูจํา
อุโบสถ ครองราชสมบัติโดยธรรม บางครั้งบางคราวก็ใหชาวแวนแควนมาประชุมกัน แลวแสดง

                                                 
 ∗ บาลีวา อจฺจนฺตํ มิตฺตทุพภินี เอสา นาจะหมายความวา นังผูหญิงคนนี้เปนผูที่ทํารายมิตรเสมอ 

เพราะอจฺจนฺตํ มีความหมายวา ซึ่งไมถูกขัดจังหวะ ที่ตอเนื่อง สม่ําเสมอ โดยตลอด (Davids and Stede 1972 :7) 
 ∗∗ บาลีวา ตาย สทฺธึ กิเลสรติยา รมิตุกาโม วิย นาจะหมายความวา จึงทําทีเหมือนตองการจะรวม

อภิรมยกับนางสามานั้นดวยความรักใครปรารถนาอยางมาก เพราะกิเลส หมายถึง ความรักใคร ความปรารถนาอัน
แรงกลา รติ หมายถึงความพอใจ ความรักใคร (Davids and Stede 1972 : 216, 563 ) 
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ธรรมวา ทานทั้งหลายจงใหทาน จงสมาทานศีล จงประพฤติธรรม จงประกอบการงานและการ
คาขายโดยธรรมเมื่อเปนเด็กจงเรียนศิลปวิทยา จงแสวงหาทรัพย อยาคดโกงชาวบาน อยาทําความ
สอเสียด อยาเปนคนดุรายหยาบชา จงบํารุงมารดาบิดา มีความเคารพออนนอมตอผูใหญในตระกูล 
พระองคไดทํามหาชนใหต้ังอยูในสุจริตธรรม. (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก 
เลมที่ 3 ภาคที่ 6 2530 : 162) 

 
หรืออรรถกถามาตังคชาดก ในวีสตินิบาตชาดก พระโพธิสัตวกําเนิดในตระกูลจัณฑาลชื่อวา                  
มาตังคะ ถูกคนทั่วไปดูถูกเหยียดหยาม แตมาตังคะไดขวนขวายหาความรูและบําเพ็ญธรรม จนได
เปนบัณฑิต ออกบวชเปนดาบส ส่ังสอนอบรมคนจนไดรับการยกยองนับถือ ดังที่กลาวอบรมคนวา 

 
กิเลสทั้งหลายเหลานี้  คือ  ชาติมทะ  ความเมาเพราะชาติ  1  อติมานะ  ความดูหมิ่นทาน  1  

โลภะ ความโลภอยากไดของเขา  1  โทสะ  ความคิดประทุษราย  1  มทะ  ความประมาทมัวเมา  1  
โมหะ  ความหลง  1 ทั้งหมดเปนโทษมิใชคุณ  ยอมมีในเขตเหลาใด  เขตเหลานั้นไมใชเขตอันดีมี
ศีลเปนที่รักในโลกนี้  กิเลสทั้งหลายเหลานี้คือ  ชาติมทะ  อติมานะ  โลภะ  โทสะ มทะ  และโมหะ  
ทั้งหมดเปนโทษมิใชคุณ  ไมมีในเขตเหลาใด  เขตเหลานั้นจัดวาเปนเขตมีศีล  เปนที่รักในโลกนี้  
ดังนี้.(พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 7 2530 : 17) 

 
หรือแมแตมีกําเนิดเปนสัตว ก็จะเปนผูที่สามารถมีความคิดเกี่ยวกับธรรมะ และใหแนวทางที่เปนคติ
เตือนใจแกผูอ่ืนได แมกระทั่งเตือนสติมนุษย ดังอรรถกถาโคธชาดก ในจตุกกนิบาต กุฏิทูสกวรรค 
พระโพธิสัตวกําเนิดเปนเหี้ย ถูกดาบสที่ตองการบริโภคเนื้อเหี้ยทําราย พระโพธิสัตวจึงไดตอวา
ดาบสดวยขอความที่เตือนสติดาบสวา ดาบสนั้นเพียงสวมเครื่องนุงหมของผูทรงศีล แตจิตใจไมได
ถูกขัดเกลาใหบริสุทธิ์ดวยศีลธรรมตามเครื่องนุงหมเลย 
 

...เมื่อจะเจรจากับดาบสนั้น  จึงไดกลาวคาถา 2  คาถาวา  :- 
 เราสําคัญวาทานเปนสมณะ  จึงไดเขาไปหาทานผูไมสํารวม  ทานขวางเราดวยทอนไม  
เหมือนไมใชสมณะ. 

แนะทานผูโงเขลา  ประโยชนอะไรดวยชฎาแกทาน  ประโยชนอะไรดวยหนังเสือแกทาน∗  
ภายในของทานรกรุงรัง  เกลี้ยงเกลาแตภายนอก.(พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก
เลมที่ 3 ภาคที่ 4 2530 : 552) 

                                                 
∗ บาลีวา กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ   กินฺเต อชินสาฏิยา (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548)

นาจะไดความวา ทานผูโงเขลา ทาน(จะ)สวมชฎาไปเพื่ออะไร ทาน(จะ)สวมหนังเสือไปเพื่ออะไร เพราะ                     
กินฺเต= อะไร ทําไม  หิ= เพราะวา เพื่อ จริงอยู  ทุมฺเมธ= คนโงเขลา  อชิน= หนังเสือ  สาฏิยา= ดวยเสื้อคลุม 
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 ตัวอยางชาดกทั้ง 3 เร่ืองที่กลาวมาขางตนนี้ จะเห็นไดวาแมผูเลาเรื่องคือพระพุทธองค
แตทรรศนะที่แสดงออกนั้นเปนทรรศนะของพระโพธิสัตวที่เปนไปตามสถานการณของเรื่อง แตก็
เห็นไดชัดเจนวาเปนทรรศนะดานดีและสะทอนถึงความเปนผูใฝทางธรรม มีความคิดที่ลึกซึ้ง แมจะ
มีกํา เนิดเปนสัตวก็ตาม  ตางกับพระโพธิสัตว เมื่อมีกํา เนิดเปนโจร  ดังตัวอยางอรรถกถา                      
กณเวรชาดกที่ยกมาตอนตน ก็จะมีทรรศนะที่คิดรายแบบโจร ฉะนั้นการเลาเรื่องในสวนที่เกี่ยวของ
กับพระโพธิสัตวนี้ จึงเปนการเลาเรื่องที่ตัวละครหลักคือพระพุทธองคทรงยอนกลับไประลึกถึง
ความคิดความรูสึกในขณะที่เปนพระโพธิสัตว ไมใชความคิดความรูสึกของพระพุทธองคที่ทรงเปน
พระผูตรัสรูแลว เพราะถาเปนทรรศนะของพระพุทธองคที่มีตอเร่ืองที่เลา อรรถกถาจารยจะใช
วิธีการแยกออกมาอยางชัดเจนวาเปนขอความที่พระพุทธองคตรัสโดยตรง ดังเชน อรรถกถา                
พาเวรุรัฏฐชาดก ในจตุกกนิบาต เปนชาดกที่ทรงปรารภถึงเดียรถียทั้งหลายที่เสื่อมจากลาภสักการะ 
และเปนเหตุที่ทําใหพระพุทธองคทรงเลาเรื่องชาวเมืองพาเวรุรัฐเห็นกาก็พากันชื่นชมวาสวยงาม
เสียงไพเราะจึงนําไปเลี้ยงดูอยางดี จนเมื่อไดเห็นนกยูงก็เห็นวางามยิ่งกวากา จึงนําไปเลี้ยงดูและเลิก
สนใจกา พระพุทธองคผูทรงเลาเรื่องไดทรงสรุปเรื่องนี้วา 
 

พระศาสดาครั้นทรงสืบตอเรื่องทั้งสองเรื่องแลว ทรงเปนผูตรัสรูย่ิงเองไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา∗  :- 

เพราะยังไมเห็นนกยูงซึ่งเปนนกมีหงอนมีเสียงไพเราะ  ชนทั้งหลายในพาเวรุรัฐนั้น จึงพากัน
บูชากา  ดวยเนื้อและผลไม. แตเมื่อใด นกยูงผูสมบูรณไปดวยเสียงมายังพาเวรุรัฐ  เมื่อนั้น  ลาภและ
สักการะของกาก็เสื่อมไป. (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เลมที่ 3 ภาคที่ 4 2530 : 644-
645) 

 
 จะเห็นไดวาถาขอความใดเปนขอความที่พระพุทธองคทรงเลาผานทรรศนะของ
พระองคในฐานะพระผูตรัสรูที่มีพระวินิจฉัยตอเร่ืองในอดีตนี้ จะมีการระบุไวอยางชัดเจน และยิ่ง
ถาตรัสเปนคาถาก็จะมีคําเรียกเฉพาะวา  “อภิสัมพุทธคาถา”  หรือคาถาของผูตรัสรูยิ่ง ดังอรรถกถา 
สมุททวาณิชชาดก ในทวาทสนิบาต เปนเรื่องที่ทรงปรารภถึงพระเทวทัตพาสกุล 500 เขาไปในนรก 
จึงไดทรงเลาเรื่องพระโพธิสัตวที่เปนชางไมบัณฑิต และพระเทวทัตเปนชางไมพาล เทวดาที่ทรง
ธรรมไดมาเตือนวาใหรีบตอเรืออพยพออกจากเกาะเพราะจะเกิดคลื่นซัดลางเกาะจากการบันดาล
ของเทวดาที่ไมอยูในธรรม ชางไมพาลกับสกุลอีก 500 ไมเชื่อเพราะเกาะนั้นอุดมสมบูรณทุกอยาง

                                                 
∗ สตฺถา เทฺว วตฺถูนิ ฆเฏตฺวา อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อิมา คาถา อภาสิ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานัก

คอมพิวเตอร 2548) 
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จนไมอยากทิ้งเกาะไป จึงลมตายกันหมด ขณะที่ชางไมบัณฑิตกับสกุลอีก 500 อพยพหนีจากเกาะ
ไดทัน พระพุทธองคจึงไดทรงสรุปเปนคาถาวา 
 

อนุสาสนีตอจากนี้  เปนพระอภิสัมพุทธคาถา  3  พระคาถาสองความนั้น ดังตอไปนี้  ∗ 
   กุลบุตรผูมีปญญากวางขวาง  แทงตลอดประโยชนในอนาคตแลว  ยอมไมใหประโยชนนั้น
ผานพนไปแมแตนอย  เหมือนพวกพอคาเหลานั้น  พากันไปในทามกลางทะเลโดยสวัสดี  ดวย
กรรมของตน. 
   สวนพวกคนพาลมัวหมกมุนอยูในรสดวยโมหะไมแทงตลอดประโยชนอันเปนอนาคต  เมื่อ
ความตองการเกิดขึ้นเฉพาะหนา  ยอมพากันลมจม  เหมือนมนุษยเหลานั้นพากันลมจมในทามกลาง
ทะเล  ฉะนั้น. 

  ชนผูเปนบัณฑิตพึงรีบทํากิจที่ควรทํากอนเสียทีเดียว  อยาใหกิจที่ตองทําเบียดเบียนตัวได  
ในเวลาที่ตองการ  กิจนั้นไมเบียดเบียนบุคคลผูรีบทํากิจที่ควรทําเชนนั้น  ในเวลาที่ตองการ. (พระ
สูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เลมที่ 3 ภาคที่ 6 2530 : 142) 

 
 ลักษณะของขอความที่ระบุวาพระพุทธองคตรัสโดยตรง และไมใชสวนที่บรรยาย
เหตุการณ หรือถอยคําของตัวละครที่อยูในอดีตนี้ จะเปนทรรศนะของพระพุทธองคในฐานะผูเลา
เร่ืองที่มีตอเหตุการณในเรื่องนั้น ดังตัวอยางจากชาดก 2 เร่ืองขางตน จะเห็นไดวาจะเปนการสรุป
ขอคิดที่ไดจากเหตุการณนั้นๆ เปนขอธรรมที่จะเปนประโยชนตอชนทั้งหลาย ดังอรรถกถา          
พาเวรุรัฏฐชาดกนั้นก็เปนการชี้ใหเห็นธรรมะวาอยาหลงในลาภที่ไดมาเหมือนกา เพราะลาภ
สักการะเปนของไมจีรังมีลาภก็เสื่อมลาภได สวนอรรถกถาสมุททวาณิชชาดก ช้ีใหเห็นธรรมะที่วา
ผูที่มีปญญายอมใครครวญถึงประโยชนในภายหนาอยางรอบคอบ และจะรีบทําสิ่งที่เปนประโยชน
นั้นทันที ขณะที่ผูที่หลงหมกมุนกับสุขในปจจุบันยอมไมคิดถึงกาลภายหนา เมื่อเหตุการณ
เดือดรอนมาถึงจึงแกไขไมทันการณ 
 ขอสังเกตที่พบในขอความสวนที่เปนทรรศนะของพระพุทธองคที่มีตอเหตุการณใน
อดีต ทั้งที่กลาววา พระศาสดาผูตรัสรูยิ่งตรัสคาถา และทรงมีอภิสัมพุทธคาถาซึ่งหมายถึงคาถาของ
ผูตรัสรูยิ่ง  สวนใหญแลวจะเปนการสรุปความคิดเห็นที่ไดจากเรื่องนั้นดวยทรรศนะของ                       
พระพุทธองค  คือพระพุทธองค ผูตรัสรูแลวไดทรงมองยอนกลับไปในอดีตเมื่อคร้ังเปน                        
พระโพธิสัตววาทรงมีพระวินิจฉัยอยางไรตอเหตุการณในอดีตที่เคยทรงประสบมา ตางกับทรรศนะ

                                                 
∗ อิโต ปรานุสาสนี ตมตฺถ ทีปยมานา ติสฺโส อภิสมฺพุทฺธคาถาโย  โหนฺติ ฯ(มหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
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ที่แสดงตามฐานะของพระโพธิสัตวที่กลาวถึงกอนหนานี้ เพราะในขณะที่เปนพระโพธิสัตวนั้น
ทรรศนะตางๆ ที่มีตอเหตุการณ เชน การแกปญหาหรือเผชิญกับเหตุการณตางๆ นั้นมีทั้งทําไดดี
และไมดี ที่ทําไดดีก็อาจยังไมเขาใจหรือวิเคราะหเหตุการณไดไมลึกซึ้งรอบดานเทากับตอนที่ตรัสรู
เปนพระพุทธเจา ที่สามารถสรุปเหตุการณนั้นๆ เปนขอธรรมที่เปนประโยชนตอชนสวนรวมได
อยางชัดเจน และสวนที่แยกออกมาเปนทรรศนะของพระพุทธองคโดยตรงนี้ ก็มีผูเลาเรื่องที่เปน
พยานซึ่งอรรถกถาจารยสมมุติใหเปนตัวละครที่ไดฟงเรื่องชาดกที่สืบทอดตอมาเปนผูเลา ดังนั้น จึง
กลาวไดวาเปนความชาญฉลาดของอรรถกถาจารยที่เลือกใหพระพุทธองคเปนผูเลาเรื่องในสวนของ
อดีตวัตถุ อาจเปนเพราะไดพยายามทําตามที่เคยไดยินไดฟงตอๆ กันมาจากพระเถระที่ทันไดฟง  
พระพุทธองคเทศนาชาดกทํานองเชนนี้ แตในแงของการแยกทรรศนะของพระโพธิสัตวกับ                       
พระพุทธองคออกจากกัน โดยเฉพาะสวนที่เปนคาถา ที่มีทั้งที่เปนทรรศนะของพระโพธิสัตว และ
ทรรศนะของพระพุทธองคนั้น ถือไดวาอรรถกถาจารยซ่ึงไดเรียบเรียงชาดกขึ้นภายหลังนี้เลือก
พิจารณาตามเนื้อความไดอยางเหมาะสม  
 สวนการเลาเรื่องในสวนทายสุดของอรรถกถาชาดก ก็ยังเปนสวนที่เปนตัวละครหลัก
คือพระพุทธองคเปนผูเลาเรื่อง ดวยการเชื่อมขอความที่เปนคําเลาของผูเลาเรื่องที่เปนพยาน เห็นได
จากการเรียกพระพุทธองคดวยสรรพนามบุรุษที่ 3 ที่มีขอความคลายๆ กัน วา “พระศาสดาทรงนํา
พระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงสืบตออนุสนธิ ทรงประชุมชาดกวา...”  ตรงกับภาษาบาลีวา “สตฺถา 
อิท ธมฺมเทสน อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ชาตก สโมธาเนสิ” การเชื่อมขอความดวยคําเลาของผูเลา
เร่ืองที่เปนพยานนี้ ก็เพื่อใหเห็นวาเปนความที่ไมใชเหตุการณในอดีต แตเปนสวนที่พระพุทธองคที่
ทรงเลาเรื่องชาดกไดทรงยอนเหตุการณกลับมาสูปจจุบันแลว และพระพุทธองคจะทรงเปดเผยวา
เร่ืองราวในอดีตที่ทรงเลามาทั้งหมดนั้น แทที่จริงคือเร่ืองราวท่ีพระองคทรงประสบเมื่อใน            
อดีตชาติ โดยพระพุทธองคจะทรงเผยวาตัวละครที่อยูในอดีตไดเกิดมาเปนใครในปจจุบันซึ่งจะ                  
เกี่ยวของกับตัวละครที่อยูในปจจุบันวัตถุ ที่มีสวนทําใหพระพุทธองคทรงเลาเรื่องอดีต ดังเรื่อง                            
สมุททวาณิชชาดกที่กลาวถึงขางตน พระพุทธองคไดตรัสในสวนของสโมธานวา  
 

พระศาสดา  ทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตในบัดนี้
เทานั้น  แมในกาลกอน  เทวทัตมัวเกี่ยวเกาะสุขปจจุบันไมมองดูภัยในอนาคต  ถึงความพินาศ
พรอมทั้งบริษัท  ทรงประชุมชาดกวาชางไมผูพาลในครั้งนั้น  ไดมาเปนเทวทัตผูติดสุขในปจจุบัน  
เทพบุตรผูไมดํารงธรรมที่สถิต  ณ  ภาคใต  ไดมาเปนโกกาลิกะ  เทพบุตรผูทรงธรรมที่สถิตทางทิศ
เหนือ  ไดมาเปนพระสารีบุตร  สวนชางผูเปนบัณฑิตไดมาเปนเราตถาคตแล. (พระสูตรและอรรถ
กถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 6 2530 : 143) 
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 การเลาเรื่องในสวนของสโมธานนี้จะมีรูปแบบที่เหมือนกันทุกเรื่อง คือกลาวถึง                  
ตัวละครอื่นๆ ในอดีตวาเปนผูใดในปจจุบันกอน และกลาวถึงตัวละครที่เปนพระโพธิสัตววาเปน
พระพุทธองคในทายสุดเสมอ ดังในเรื่องสมุททวาณิชชาดกนี้ก็จะกลาววา “...ชางผูเปนบัณฑิตไดมา
เปนเราตถาคตแล.” ตรงกับความในบาลีวา “...ปณฺฑิตวฑฺฒกี ปน อหเมวาติฯ” สรรพนามบุรุษที่ 1 
“อหมฺ” นี้เองที่ทําใหผูอานหรือผูฟงไดทราบวาพระโพธิสัตวในเรื่องชาดกคือพระพุทธองค เปนการ
เผยใหผูอานไดทราบวาพระพุทธองคทรงเลาเรื่องในอดีตชาติที่ทรงประสบมาดวยพระองคเอง แต
ไมเปดเผยตั้งแตแรก กลาวคือใชสรรพนามบุรุษที่ 3 เรียกพระโพธิสัตวเสมือนพระโพธิสัตวเปนคน
อ่ืน ในแงของการเลาเรื่องก็ทําใหเร่ืองนั้นมีวัตถุวิสัยมากขึ้น ดังที่กลาวแลววาพระพุทธองคเปนผูเลา
เร่ืองที่ปราศจากอคติเมื่อเลาเรื่องผานทรรศนะของพระโพธิสัตว  
 เมื่อพิจารณาชาดกในดานที่พัฒนามาจากนิทานชาวบาน ก็กลาวไดวาเปนวิธีการงายๆ ที่
ทําใหนิทานที่เลาสืบตอกันมาเปนชาดก เพราะดังที่วินเทอรนิตซกลาวไววาเพียงทําใหตัวละครตัว
หนึ่งเปนพระโพธิสัตว ดวยการใชสรรพนามเรียกวา “พระโพธิสัตว” โดยใชกลวิธีการเลาเรือ่งทีเ่พิม่
ทรรศนะทางธรรมของพระพุทธองคที่มีตอนิทานเรื่องนั้นเขาไป และเสริมดวยการทําใหเร่ืองราวมี
น้ําหนักนาเชื่อถือวาเปนเรื่องของพระพุทธองคจริง ดวยการใหพระพุทธองคทรงเผยเรื่องราว
ทั้งหมดในสวนสโมธาน นิทานชาวบานเรื่องนั้นก็กลายเปนชาดกโดยสมบูรณ∗ 
 ส่ิงที่นาสนใจของชาดกที่เลียนแบบพระสูตร คือการที่อรรถกถาจารยทําใหการเลาเรื่อง
ชาดกตั้งแตเร่ิมเรื่องคลายกับพระสูตรคือทําให “เหมือน” เปนเรื่องที่ไดยินไดฟงสืบทอดมาจาก 
พุทธวจนะ แตไมไดทําให “เปน” เร่ืองที่ไดฟงจากพุทธวจนะโดยตรงแบบพระสูตร จากนั้นเมื่อมี
การเปดตัวพระพุทธองคแลว จึงเปลี่ยนผูเลาเรื่องจากตัวละครสมมุติวาเปนพยานที่ไดฟงเรื่องที่             
สืบทอดตอกันมา เปนพระพุทธองค ลักษณะเชนนี้คลายกับเรื่องเลาที่มีกรอบ (framed narrative) 
คือตัวละครตัวหนึ่งที่ใชสรรพนามบุรุษที่ 1 เลาเรื่องที่มีเหตุการณที่มีตัวละครอีกจํานวนหนึ่ง และ                 
ตัวละครหนึ่งในนั้นก็จะเปนผูเลาเรื่องที่ไดพบมา จึงเปนการเลาตอกันเปนทอดๆ (อิราวดี ไตลังคะ 
2546 : 27) อยางกรณีของชาดกที่เลียนแบบพระสูตรนี้ ก็เปนเรื่องที่ตัวละครที่เปนพยานเลาเรื่องที่
ไดฟงมาวามี เหตุการณที่พระพุทธองคอยูรวมในเหตุการณกับคนอื่นๆ  และมีเหตุที่ทําให                     
พระพุทธองคไดเปนผูเลาเรื่องในอดีตชาติโดยไมเปดเผยตัวในขณะที่เลาวาหนึ่งในผูที่อยูใน
เหตุการณในอดีตชาตินั้นคือพระองค จนไปเฉลยในทายที่สุด วิธีการเลาเรื่องเชนนี้ เปนที่นิยมของ
เร่ืองเลาอินเดียที่เร่ืองเลาเรื่องหนึ่งมักจะมีเร่ืองเลาอื่นแทรกอยูเสมอ หรือที่เรียกวานิทานซอนนิทาน
ที่ตัวละครในเรื่องอาจเลาเรื่องบางเรื่องเพื่อวัตถุประสงคบางประการ วินเทอรนิตซ (Winternitz 

1993 : 34) กลาวไววาพระสูตรนั้นอยูในรูปแบบของบทสนทนาที่เปนลักษณะเรื่องเลาที่มีกรอบ
                                                 
 ∗ อางถึงแลวในหนา 16 
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(framework narrative = Itihasa sajvada) มีการเริ่มตนดวยอารัมภบท และเลานิทานประกอบ
คําสอน ซ่ึงเปนที่นิยมในวรรณคดีอินเดีย เห็นไดจาก อุปนิษัท มหาภารตะ เชน เร่ืองของพระนล 
หรือนโลปาขยาน  (Nalopakhyana) เปน เรื่ อง เล าแทรกอยู ในมหาภารตะที่พฤหทัศวะ 
(Brhadawva) ไดเลาใหยุธิษเฐียร (Yudhisthira) ฟงเพื่อเปนการปลอบพระทัยที่ตองสูญเสียเมือง
เพราะการพนันวาไมใชส่ิงที่เพิ่งเกิดขึ้นกับยุธิษเฐียร แตไดเคยเกิดขึ้นมาแลวนั่นคือพระนลก็ตอง
สูญเสียเมืองเพราะหลงในการพนันจนตองออกเดินทางไปในปา (Macdonell 1997 : 249) เร่ือง
ของพระนลที่ตัวละครในมหาภารตะเลาวาเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนานมาแลว เพื่อเปนขอเตือนใจ
เปรียบเทียบกับเหตุการณในปจจุบันแกยุ ธิษเฐียรนี้ ก็เปนทํานองเดียวกับเรื่องเลาชาดกที่                       
พระพุทธองคซ่ึงเปนตัวละครหลักทรงเลาเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนานมาแลวเพื่อเปนขอสอนใจแกบุคคล
หนึ่งบุคคลใดในเรื่อง การที่อรรถกถาชาดกเลือกผูเลาเรื่องเปนตัวละครที่เปนพยานที่ไมระบุช่ือ 
และพระพุทธองคเชนนี้ ทําใหอรรถกถาชาดกที่เลียนแบบพระสูตรทุกเรื่องเปนเรื่องที่มีรูปแบบ
เฉพาะตัว คือตัวละครที่เปนพยานเลาเรื่องในปจจุบันวัตถุ สวนพระพุทธองคทรงเลาเรื่องในอดีต
วัตถุและสโมธาน รูปแบบเฉพาะเชนนี้ นอกจากจะทําใหมีความคลายคลึงกับพระสูตรของเกา ที่มี
พระอานนทเลาเรื่องที่เปนเหตุการณแวดลอม และพระพุทธองคทรงเปนผูเลาเรื่องตอนเทศนาธรรม
แลว ความนิยมของวิธีการเลาเรื่องของอินเดียแบบนิทานซอนนิทาน  ยังมีอิทธิพลตอการสรางเรื่อง
ชาดกใหเปนเรื่องเลาที่มีกรอบซึ่งกลายเปนรูปแบบเฉพาะของชาดกดวย เพราะในชาดกจะมีนิทาน
ซอนอยูอยางนอยหนึ่งเรื่องเสมอ∗ 

การเลือกใหพระพุทธองคทรงเปนผูเลาเรื่องในสวนของอดีตวัตถุและสโมธานนั้น มี
ความเหมาะสมในดานการสรางความนาเชื่อถืออยางยิ่ง   เพราะพระพุทธองคมีพระนามอีกพระนาม
หนึ่งวาพระสัพพัญู (the Omniscient) คือผูรูหมด ผูรูทุกสิ่งทุกอยางทั้งที่เปนอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต (พระธรรมปฎก 2540 : 327) ตรงตามลักษณะของผูเลาเรื่องแบบผูรู (omniscient) ที่รูทุก
ส่ิงเชนกัน การที่พระพุทธองคทรงเปนผูมีญาณหยั่งรูส่ิงทั้งปวงนี้ ก็เพราะพระองคเปนผูทรงมี              
ทศพลญาณ ซ่ึงเปนกําลังของพระพุทธเจา 10 ประการ ไดแก (พระธรรมปฎก 2546 ก : 237-238) 
 1. ฐานาฐานญาณ คือ ปรีชาหยั่งรูฐานะ และอฐานะ ไดแกรูกฎธรรมชาติเกี่ยวกับ
ขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งทั้งหลายวา อะไรเปนไปได อะไรเปนไปไมได และแคไหนเพียงไร 

                                                 
∗ การกลาววาชาดกมีเรื่องซอนอยูอยางนอยหนึ่งเรื่อง ก็เพราะชาดกบางเรื่อง พระโพธิสัตวจะเปนผู

เลาเรื่องดวย ทําใหมีเรื่องเลาซอนอยูอีกหนึ่งเรื่อง ดังอรรถกถาอินทริยชาดก อัฏฐกนิบาตชาดก ที่พระโพธิสัตว                
สรภังคดาบสไดเลาเรื่องในอดีตใหนารทดาบสผูเปนลูกศิษยซึ่งเสื่อมจากฌานเพราะมีใจปฏิพัทธตอหญิงงามฟง
เพื่อเปนการเตือนสติ 
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โดยเฉพาะในแงความสัมพันธระหวางเหตุกับผล และกฎเกณฑทางจริยธรรม เกี่ยวกับสมรรถวิสัย
ของบุคคลซึ่งจะไดรับผลกรรมที่ดีและชั่วตางๆ กัน 

2. กรรมวิปากญาณ คือ ปรีชาหยั่งรูผลของกรรม คือสามารถกําหนดแยกการใหผลอยาง
สลับซับซอน ระหวางกรรมดีกับกรรมชั่ว ที่สัมพันธกับปจจัยแวดลอมตางๆ มองเห็นรายละเอียด
และความสัมพันธภายในกระบวนการกอผลของกรรมอยางชัดเจน 

3. สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ  คือ ปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติที่จะนําไปสูคติทั้งปวง ทั้งสุคติ 
ทุคติ หรือพนจากคติ หรือปรีชาหยั่งรูขอปฏิบัติที่จะนําไปสูอรรถประโยชนทั้งปวง กลาวคือ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ สัมปรายิกัตถะ หรือปรมัตถะ คือรูวาเมื่อปรารถนาจะเขาถึงคติหรือประโยชนใด 
จะตองทําอะไรบาง มีรายละเอียดวิธีปฎิบัติอยางไร  

4. นานาธาตุญาณ คือ ปรีชาหยั่งรูสภาวะของโลกอันประกอบดวยธาตุตางๆ เปนเอนก  
คือรูสภาวะของธรรมชาติ ทั้งฝายอุปาทินนกสังขารและฝายอนุปาทินนกสังขาร เชน รูจัก
สวนประกอบตางๆ ของชีวิต สภาวะของสวนประกอบเหลานั้น พรอมทั้งลักษณะและหนาที่ของ
มันแตละอยาง อาทิการปฏิบัติหนาที่ของขันธ อายตนะ และธาตุตางๆ ในกระบวนการรับรู เปนตน 
และรูเหตุแหงความแตกตางกันของสิ่งทั้งหลายเหลานั้น 

5. นานาธิมุตติกญาณ คือ ปรีชาหยั่งรูอธิมุติ ไดแกการรูอัธยาศัย ความโนมเอียง ความ
เชื่อถือ แนวความสนใจ เปนตน ของสัตวทั้งหลายที่เปนไปตางๆ กัน 

6. อินทริยปโรปริยัตตญาณ คือ ปรีชาหยั่งรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของสัตว
ทั้งหลาย คือรูวาสัตวนั้นๆ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา แคไหน เพียงใด มีกิเลสมาก กิเลสนอย 
มีอินทรียออน หรือแกกลา สอนงาย หรือสอนยาก มีความพรอมที่จะตรัสรูหรือไม 

7. ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ คือ ปรีชาหยั่งรูความเศราหมอง ความผองแผว การออกแหง
ฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลาย 

8. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ ปรีชาหยั่งรูอันทําใหระลึกภพที่เคยอยูในหนหลังได   
9. จุตูปปาตญาณ คือ ปรีชาหยั่งรูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลายอันเปนไปตามกรรม 
10.อาสวักขยญาณ คือ ปรีชาหยั่งรูความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย  
การเปลี่ยนผูเลาเรื่องที่เปนพยานมาเปนพระพุทธองค ซ่ึงตามบทบาทในเรื่องจัดเปน           

ตัวละครหลักในสวนที่เปนเรื่องในอดีตชาตินั้น จึงเปนสิ่งที่สอดคลองกับการรับรูของชาวพุทธใน
เร่ืองที่พระพุทธเจาทรงระลึกชาติได และหยั่งรูความเปนไปของสัตวโลกท้ังหลาย การเลาเรื่องใน
สวนปจจุบันวัตถุที่ตัวละครที่เปนพยานเปนผูเลาโดยตรงจึงมีความแตกตางกับสวนที่เปนอดีตวตัถุที ่
พระพุทธองคทรงเลา เพราะผูเลาในฐานะที่เปนพยานจะไมแสดงทรรศนะตอเร่ืองที่เลา เพียงเลาวา            
พระพุทธองคเทศนาชาดกเรื่องนั้นที่ไหน เพราะเหตุใดเทานั้น เพราะความสําคัญของเรื่องชาดก คือ
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ตองการเลาวาพระพุทธองคไดตรัสเทศนาวาอยางไร สวนนี้อรรถกถาจารยใหพระพุทธองคทรงเปน
ผูเลา จึงเปนเรื่องเลาที่ผานสายตาของพระสัพพัญู หรือผูรูที่รูความคิดของผูอ่ืน และวินิจฉัย
เหตุการณนั้นไดอยางลึกซึ้ง ซ่ึงตามทฤษฎีในแงของผูเลาเรื่องแลวยอมเกิดขึ้นไมไดที่ผูเลาเรื่องที่
เปนตัวละครหลักกับผูเลาที่เปนผูรูจะเปนคนเดียวกัน เพราะผูเลาที่เปนตัวละครหลักที่แมจะไม
เปดเผยตัว แตก็เปนตัวละครในเรื่องที่รับรูไดจํากัดเฉพาะเหตุการณที่ตนทํา หรือเห็น หรือรับรูมา 
และยอมไมรูความคิดของผูอ่ืน แตผูเลาแบบผูรูไมไดเปนตัวละครในเรื่องแตรูทุกเหตุการณ และทุก
ความคิดที่เกิดขึ้นในเรื่อง ลักษณะเชนนี้ตามทฤษฎีเร่ืองเลาก็อธิบายไดวาเปนการใชผูเลาเรื่องไม
เปนตามหลักของทฤษฎี คือผสมกันระหวางผูเลาเรื่องที่เปนตัวละครหลักกับผูเลาเรื่องแบบผูรู แต
ในดานพุทธศาสนาแลว  ก็สามารถอธิบายไดตามเหตุผลและความเชื่อของพุทธศาสนาวา                        
พระพุทธองคในบทบาทของตัวละครหลัก แตเลาเรื่องแบบผูรูที่ขัดแยงกับความเปนจริงไดนั้น ก็
เพราะทรงเปนผูมีทศพลญาณ ตัวละครหลักอยางพระพุทธองคจึงเปนขอยกเวนไมเปนไปตามหลัก
ของผูเลาเรื่องตามทฤษฎี เพราะสามารถเปนผูเลาเรื่องที่เปนผูรูไดอยางสมเหตุสมผลกับเรื่องเลาทาง
พุทธศาสนา ที่มีความเชื่อและความศรัทธาตอพระพุทธองครองรับ 

การเลือกผูเลาเรื่องในชาดกที่เลียนแบบพระสูตรซึ่งสามารถแยกไดตามกลวิธีการเลา
เร่ืองดังที่กลาวมาแลวนี้ จึงมีเหตุผลที่นอกจากจะทําใหชาดกกลมกลืนกับพระสูตรแลว ยังเลือกผูเลา
เรื่องตามคุณสมบัติและความสามารถของผูเลาเรื่องดวย คือตัวละครท่ีไมระบุชื่อในฐานะพยานที่ไดฟง
เร่ืองชาดกที่สืบทอดตอมาที่อนุมานไดวาผูเลาเบื้องตนคือพระอานนท เมื่อไดฟงแลวก็จดจํามาเลา
โดยจะเลาสวนที่เกี่ยวกับเหตุแวดลอมที่พระพุทธองคทรงแสดงชาดก สวนเรื่องเลาสวนที่เปนอดีต
และเชื่อมอดีตกับปจจุบันนั้น อรรถกถาจารยเลือกใหพระพุทธองคหรือพระสัพพัญูผูทรงมีทศพล
ญาณเปนผูเลา เปนไปตามลักษณะของพระสูตรที่มีพระอานนทเปนผูเลาเหตุการณแวดลอมอื่นๆ 
ขณะที่พระพุทธองคทรงแสดงธรรม และเมื่อถึงตอนที่เปนขอธรรม พระพุทธองคจะทรงเปนผูเลา 

2. ชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตร ชาดกประเภทนี้มีความแตกตางกับชาดกทีเ่ลียนแบบ
พระสูตรที่ปจจุบันวัตถุเทานั้น สวนอดีตวัตถุและสโมธานเหมือนกัน กลาวคือ ชาดกที่ไมได
เลียนแบบพระสูตรจะไมใชคําวา “กิร” หรือ “(ขาพเจา)ไดยินวา” เหมือนชาดกที่เลียนแบบพระสูตร 
แตจะใชผู เลาเรื่องเสมือนมีตัวตนคือผู เลาแบบผู รูที่ไมแสดงทรรศนะ  คือไมใชผู รูที่มีการ
วิพากษวิจารณ กลาวคือรูความเปนไปทั้งอดีตและอนาคตของตัวละคร รูเหตุการณ บทสนทนา และ
ความคิดบางประการของตัวละคร แตไมไดวิพากษวิจารณเหตุการณ หรือวินิจฉัยการกระทําของ            
ตัวละครวาดีหรือไมดีอยางไร โดยใชวิธีเลา 2 ลักษณะ ไดแก การเลายอ แบบเดียวกับชาดกที่
เลียนแบบพระสูตร คือใหรายละเอียดของเหตุการณตามลําดับที่เกิดในชวงระยะเวลานาน แตเลาให
ทราบภายในเวลาที่นอยกวาที่เกิดจริง ชาดกที่ผูเลาเรื่องแบบเลายอนี้ สวนใหญอรรถกถาชาดกฉบับ
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แปลเปนภาษาไทยจะขึ้นตนเรื่องในปจจุบันวัตถุวา “ความพิสดารวา” ซ่ึงเปนขอความที่ผูแปลเพิ่ม
เขามาเพื่อเปนการเกริ่นใหทราบวาเรื่องนั้นมีเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลาหลายเหตุการณ เชน               
อรรถกถาทีปชาดก ในอัฏฐนิบาต กัจจานิวรรค ดังความวา 

 
พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระเวฬุวันมหาวิหาร  ทรงปรารภแมแพะตัวหนึ่ง  จึงตรัสเรื่อง

นี้  มีคําเริ่มตนวา  ขมนียํ  ยาปนียํ  ดังนี้. 
 ความพิสดารวา  สมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานเถระอยูที่เสนาสนะซอกเขา  ใกลประตูภูเขา
วงกแหงหนึ่ง.  ที่จงกรมของทาน  ไดมีอยูที่ใกลๆ  ประตูภูเขานั้น.  ครั้งนั้น  พวกคนเลี้ยงแพะ  คิด
วา  แพะจะเที่ยวอยูในที่นี้  จึงไดตอนแพะเขาไปไวในซอกภูเขา  แลวพากันเที่ยวเลนอยู.  เย็นวัน
หนึ่ง  เมื่อพวกคนเลี้ยงแพะพากันตอนฝูงแพะไปแมแพะตัวหนึ่งไปเลนไกลฝูง  ไมทันเห็นฝูงแพะ
ออกจากคอก  จึงเดินลาหลังอยู.  เสือเหลืองตัวหนึ่ง  เห็นแมแพะนั้นออกทีหลัง  จึงคิดวาเราจักกิน
แมแพะนั้น  แลวจึงไปยืนขวางประตูซอกเขาอยู.  แมแพะเหลียวดูทางโนน  ทางนี้  เห็นเสือเหลือง
นั้น  คิดวา  เสือนี้ยืนอยูถาเราจะกลับหนีไป  ก็คงไมรอดชีวิต  เราควรจะทําความกลาหาญในวันนี้  
ดังนี้แลว  จึงยกเขามุงหนาเผชิญเสือเหลืองนั้นว่ิงไปโดยเร็วเสือเหลืองหลบ  ดวยคิดวา  จักจับเอา
ทางนี้  แตไมทัน  แมแพะไดโจนเขาที่รกชัฏรีบหนีเขากลุมแพะไปได. 
 พระโมคคัลลานเถระไดเห็นกิริยาของสัตวทั้งสองนั้น  วันรุงขึ้นจึงไปกราบทูลพระตถาคตวา  
ขาแตพระองคผูเจริญ  แมแพะนั้น  ไดทําความบากบั่น  ดวยความที่ตนเปนผูมีอุบายฉลาด  จึงรอด
พนจากเสือเหลืองไดอยางนี้  พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา  โมคคัลลานะ เสือเหลืองไมอาจจับแม
แพะนั้นไดในบัดนี้เทานั้น  แตในกาลกอน  เสือเหลืองไดฆาแมแพะนั้น  ผูกําลังคร่ําครวญอยูกิน
แลว  ดังนี้  พระมหาโมคคัลลานะไดกราบทูลอาราธนาใหตรัสเรื่องราว  จึงไดทรงนําเอาเรื่องใน
อดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้:- (พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เลมที่ 3 ภาคที่ 5 2530 : 598-
599) 
 

จะเห็นไดวาเรื่องราวขางตนนั้นผูเลาเรื่องเปนผูรูเห็นเหตุการณและบทสนทนาที่เกิดขึ้น
ตามลําดับเวลา โดยไดลวงรูความคิดของตัวละครทั้งที่เปนคนคือคนเลี้ยงแพะ และสัตวคือแมแพะ
และเสือเหลือง สวนการวิพากษวิจารณ หรือตัดสินเหตุการณหรือการกระทําของตัวละครนั้น ผูเลา
เร่ืองไมไดเปนผูกระทํา ผูที่ทําหนาที่วิพากษวิจารณคือตัวละคร ไดแกพระโมคคัลลานะที่ได                
กราบทูลช่ืนชมการกระทําของแมแพะใหพระพุทธองคทรงทราบ เหตุการณตั้งแตคนเลี้ยงแพะตอน
แพะมาเลี้ยงที่ซอกเขา  แมแพะเผชิญกับเสือเหลือง  และไดตอสูกับเสือเหลืองจนกระทั่ง                       
พระโมคคัลลานะไดเห็นเหตุการณ จึงไดเขาเฝากราบทูลเลาแดพระพุทธองค ซ่ึงมีลําดับเหตุการณที่
เปล่ียนไปหลายเหตุการณ และถาเกิดขึ้นจริงตองใชเวลาหลายวัน แตผูเลาไดเลาใหทราบไดดวย
วิธีการเลายอที่ทําใหทราบถึงเหตุการณตางๆ ภายในเวลาไมกี่นาที 
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ชาดกบางเรื่องที่ใชวิธีการเลายอเชนกัน แตจะขึ้นตนเรื่องวา “ความยอวา” ซ่ึงเปนการ
เพิ่มเขามาในฉบับภาษาไทยเพื่อบอกใหทราบวาเหตุการณที่เกิดขึ้นในสวนนี้มีไมมากนัก ดัง               
อรรถกถากูฏวาณิชชาดก ในเอกนิบาต ลิตตวรรค 
 

พระศาสดา  เมื่อประทับอยู  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ทรงปรารภพอคาโกงผูหนึ่ง  ตรัสพระ
ธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  สาธุ  โข  ปณฺฑิโต  นาม  ดังนี้  :- 
 ความยอวา  คนสองคนในเมืองสาวัตถี  รวมทุนกันทําการคา  คุมขบวนเกวียนสินคาไปสู
ชนบท  ไดของแลวพากันกลับ  ในพอคาทั้งสองนั้น  พอคาโกงคิดวา  พอคาผูเปนสหายเราคนนี้ 
ตรากตรําดวยการกินไมดี  นอนลําบาก  มาหลายวันแลว คราวนี้  เขาจักกินโภชนะดีๆ  ดวยรสเลิศ
ตางๆ  ในเรือนของเขาจนพอใจ  จักตายดวยโรคอาหารไมยอย  เมื่อเปนเชนนี้  เราจักแบงของนี้
ออกเปน  3  สวน  ใหเด็กๆ  ของเขาสวนหนึ่ง  อีก 2 สวนเราจักเอาเสียเอง  เขาผัดวันอยูวา จักแบง
ในวันนี้  จักแบงในวันพรุงนี้  ดังนี้แลว  ไมอยากจะแบงภัณฑะเลย  ฝายพอคาผูเปนบัณฑิต  ก็
คาดคั้นเขาผูไมปรารถนาจะแบง  ใหแบงจนได  แลวไปสูพระวิหาร  ถวายบังคมพระศาสดา  ไดรับ
ปฏิสันถารที่ทรงกระทํา  เมื่อพระผูมีพระภาคเจารับสั่งถามวา  ดูทานชักชานัก  มาถึงพระนครนี้
แลว  กวาจะมาสูที่เฝาก็นาน  จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบ  พระบรม
ศาสดาตรัสวา  ดูกอนอุบาสก  มิใชแตในบัดนี้เทานั้น  ที่นายพาณิชนั้นเปนพาณิชโกง  แมในกาล
กอนก็เคยเปนพาณิชโกงมาแลวเหมือนกันแตในครั้งนี้มุงจะลวงทาน  แมในครั้งกอนก็ไมอาจจะ
หลอกลวงบัณฑิตได   อันอุบาสกกราบทูลอาราธนา   แลวทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาธก  
ดังตอไปนี้  :- (พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เลมที่ 3 ภาคที่ 2 2530 : 374-375) 
 

ชาดกเรื่องกูฏวาณิชขางตนนี้ จะเห็นไดวาผูเลาเรื่องเปนผูรูเร่ืองราวดี เพราะเลาถึง
ความสัมพันธของพอคาที่ชวยกันคาขาย รวมทั้งความคิดของพอคาโกงโดยไมมีการแสดงทรรศนะ
ตอเร่ืองที่เลา หากเทียบจํานวนเหตุการณของเรื่องก็จะเขาใจไดวาเหตุใดผูแปลจึงใชคําขึ้นตนเรือ่งวา 
“ความยอวา” เพราะถาเทียบกับเรื่องทีปชาดกแลว จะเห็นวามีเหตุการณนอยกวา เนื่องจากมีเพียง
แสดงใหเห็นถึงเหตุการณความขัดแยงเรื่องการแบงสินคากันของพอคาสองคนเทานั้น เพียงแต
ความขัดแยงนั้นดําเนินเปนระยะเวลานาน ผูเลาเรื่องจึงเลาเรื่องแบบยอคือทําใหทราบเรื่องราวได 
ทราบเรื่องไดรวดเร็วกวาเวลาที่เกิดขึ้นจริง 

สวนอีกลักษณะหนึ่ง ไดแก การใชวิธีการเลาขามหรือการละความ (omission) คือ               
ผูเลาเรื่องจะเลาโดยตัดเหตุการณบางสวนออกไป อาจเห็นวาไมสําคัญ หรือเคยกลาวถึงมาแลว  
(ศิราพร ฐิตะฐาน 2523 : 31) ในอรรถกถาชาดกนี้บางครั้งจะใชวิธีอางอิงอยางรอบรูวาไดเลา
รายละเอียดไวแลวในสวนอื่น เชน มีรายละเอียดอยูในอรรถกถาพระสูตร ดังอรรถกถาอทิตตชาดก 
อัฏฐนิบาต กัจจานิวรรค ที่อางวารายละเอียดไดกลาวไวแลวในอรรถกถามหาโควินทสูตร 
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 พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน  ทรงปรารภอสทิสทาน  จึงไดตรัสเรื่องนี้ มี
คําเริ่มตนวา  อาทิตฺตสฺมึ  ดังนี้.  เรื่องอสทิสทาน∗  มีเนื้อความพิสดารในอรรถกถามหาโควินทสูตร. 
 ก็ในวันที่ 2 จากวันที่พระเจาโกศลถวายอสทิสทานแลว ภิกษุทั้งหลายสนทนากันใน                      
โรงธรรมสภาวา  อาวุโสทั้งหลาย  พระเจาโกศลทรงฉลาดเลือกเนื้อนาบุญอันประเสริฐ  ถวายมหา
ทานแดอริยสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข.  พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย  บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร ?  เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลใหทรงทราบแลว 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การเลือกถวายทานในเนื้อนาบุญอันสูงยิ่งของพระเจาโกศล ไมนา
อัศจรรยโบราณกบัณฑิตก็ไดเลือกเฟนแลว  จึงไดถวายมหาทานเหมือนกัน ดังนี้แลว ทรงนําเอา
เรื่องในอดีตมาสาธก  ดังตอไปนี้:- (พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 
5 2530 : 574-573) 
 

หรือเลาขามดวยการอางวากลาวไวแลวในชาดกเรื่องอื่น ดังอรรถกถาคิชฌชาดก ในทุกนิบาต สันถวรรค
  

พระศาสดาเมื่อประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวันทรงปรารภภิกษุเลี้ยงมารดารูปหนึ่ง  ตรัสพระ
ธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มตนวา ยนฺนุ  คิชฺโฌ  โยชนสตํ  ดังนี้ 

    เรื่องจักมีแจงในสามชาดก∗∗ 

                                                 
 ∗ทานที่ไมมีทานอื่นเสมอเหมือน หมายถึงทานที่ถวายแดพระพุทธเจา ดังมีความในอรรถกถา                 

มหาโควินทสูตรกลาวถึงอสทิสทานวา “...เลากันมาวา  ในกรุงราชคฤห  กรุงสาวัตถี  กรุงสาเกต  กรุงโกสัมพี  กรุง
พาราณสี  ช่ือวาปฏิปาฏิภัต  (ภัตที่ใหตามลําดับ)  เกิดขึ้นแลวแกพระผูมีพระภาคเจา.  ในกรุงเหลานั้น  คนหนึ่ง  จด
บัญชีไววา  ขาพเจาจักสละทรัพยรอยหนึ่งถวายทาน  แลวก็ติดไวที่ประตูวิหาร  คนอื่น  ขาพเจาสองรอยคนหนึ่ง  
ขาพเจาหารอย  คนอื่น  ขาพเจาพันหนึ่ง  คนอื่น  ขาพเจาสองพัน  คนอื่น  ขาพเจาหา  สิบ  ยี่สิบ  หาสิบ  คนอื่น  
ขาพเจาแสนหนึ่งคนอื่น  ขาพเจาจักสละทรัพยสองแสนถวายทาน  เขียนดังนี้แลว  ก็ติดไวที่ประตูวิหาร.  มหาชน
คิดวา  ไดโอกาสขาพเจาจักถวาย  แลวก็บรรทุกเต็มเกวียน  ติดตามภิกษุที่แมกําลังเที่ยวไปสูชนบททีเดียว.  ดังที่
ทานกลาวไววาก็โดยสมัยนั้นแล  พวกชาวชนบท  เอาเกลือบาง  น้ํามันบาง  ขาวสารบางของขบเคี้ยวบาง  เปนอัน
มากใสในเกวียนแลวก็ติดตามปฤษฎางคของพระผูมีพระภาคเจาดวยคิดวา  เราจักทําภัตในที่ที่เราจักไดลําดับ      
(วิ. มิเภสชฺชกขนธก 71ฯ)แมเรื่องอื่น ๆ  เปนอันมากทั้งในขันธกะทั้งในพระวินัย  ดังที่วามานี้  ก็พึงทราบไว ก็
แหละ  ลาภนั่นถึงยอดแลวในอสทิสทาน.” (วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) 

 ∗∗เรื่องในปจจุบันวัตถุของสามชาดกหรือสุวรรณสามชาดกเปนเรื่องของบุตรชายคนเดียวของเศรษฐี  
เมื่อบุตรชายบวช บิดามารดาจึงไมมีใครดูแลเที่ยวออกขอทานเพื่อประทังชีวิต เมื่อภิกษุบุตรชายทราบขาวจากภิกษุ
รูปอื่นจึงเศราเสียใจมาก พระพุทธองคทรงทราบเรื่องดวยญาณ จึงทรงเทศนาเรื่องบรรพชิตเลี้ยงดูบิดามารดา ภิกษุ
บุตรชายดีใจที่ตนไมตองสึกแตสามารถกลับไปปรนนิบัติดูแลบิดามารดาได  เมื่อภิกษุรูปอื่นทราบวาภิกษุบุตรชาย
นั้นนําของที่คนมาถวายไปใหคฤหัสถและปรนนิบัติรับใชคฤหัสถ จึงไดนําความกราบทูลพระพุทธองคเพราะเห็น
วาเปนเรื่องไมสมควร พระองคจึงตรัสเลาเรื่องพระโพธิสัตวสุวรรณสาม  
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 พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นวา  ดูกอนภิกษุไดยินวาเธอเลี้ยงคฤหัสถจริงหรือ  เมื่อภิกษุนั้น
กราบทูลวา  จริงพระเจาขา ตรัสถามวา  คฤหัสถเหลานั้นเปนใคร  กราบทูลวา  มารดาบิดาของ                
ขาพระองคเองพระเจาขา  ทรงใหสาธุการวา  ดีแลว  ดีแลวตรัสวา  ภิกษุทั้งหลายพวกเธออยาตําหนิ
โทษภิกษุนี้เลย  แมโบราณบัณฑิตทั้งหลายก็ไดทําอุปการะแกผูมิใชญาติดวยอํานาจบุญคุณ  สวน
มารดาบิดาของภิกษุนี้เปนภาระแท  แลวทรงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเลา.(พระสูตร และอรรถกถา
แปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 3 2530 : 94-95) 
 

อรรถกถาคิชฌชาดกไดเลาขามเหตุการณเกี่ยวกับภิกษุเล้ียงดูคฤหัสถจนความทราบถึง
พระพุทธองค  ดวยการอางวาเหตุการณที่ เลาขามไปนั้นมีกลาวไวแลวในสามชาดกหรือ                   
สุวรรณสามชาดก หมายถึงสวนที่เปนปจจุบันวัตถุของคิชฌชาดกเหมือนกับปจจุบันวัตถุของ
สุวรรณสามชาดกนั่นเอง หรือชาดกหลายเรื่องมีเหตุปรารภเรื่องซ้ําๆ กันหลายครั้ง เชนปรารภเรื่อง
พระเทวทัต ผูเลาเรื่องจะใชวิธีเลาขามเชนกัน โดยกลาววาใหไปดูรายละเอียดในชาดกเรื่องที่
กลาวถึงไวแลวแทน ดังอรรถกถาลักขณาชาดก เอกนิบาต สีลวรรค ความวา 
 

พระศาสดาเมื่อเสด็จเขาไปอาศัยพระนครราชคฤห  ประทับอยูในพระเวฬุวันมหาวิหาร  ทรง
ปรารภพระเทวทัต  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้  มีคําเริ่มตนวา  โหติ  สีลวตํ  อตฺโถ  ดังนี้  เรื่องพระ
เทวทัตจนถึงการประกอบกรรมคือ  การฆาอยางหนัก  จักมีแจงในกัณฑหาลชาดก  เรื่องการปลอย
ชางธนปาลกะ  จักมีแจงในจุลลหังสชาดก  และการถูกแผนดินสูบ  จักมีแจงในสมุททพาณิชชาดก  
ในทวาทสนิบาต. 
 สมัยหนึ่ง  พระเทวทัตทูลขอวัตถุ  5  ประการ  เมื่อไมไดจึงทําลายสงฆพาภิกษุ  500 ไปอยูที่ 
คยาสีสประเทศ  ครั้งนั้นญาณของภิกษุเหลานั้นไดถึงความแกกลาแลว  พระศาสดาทรงทราบ
ดังนั้น  จึงตรัสเรียกพระอัครสาวกทั้งสองมาวา  ดูกอนสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุ 500 ผูเปน
นิสิตของพวกเธอ  ชอบใจลัทธิของเทวทัตไปกับพระเทวทัตแลว  ก็บัดนี้ญาณของภิกษุเหลานั้นถึง
ความแกกลาแลว  พวกเธอจงไปที่นั้นพรอมกับภิกษุจํานวนมาก แสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น ให
ภิกษุเหลานั้นตรัสรูมรรคผลแลวจงพามา พระอัครสาวกทั้งสองนั้นจึงไปที่คยาสีสประเทศนั้นนั่น
แหละ  แสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้นใหตรัสรูธรรมดวยมรรคผลแลว วันรุงขึ้นเวลาอรุณขึ้น  จึงพา
ภิกษุเหลานั้นมายังพระเวฬุวันวิหารนั่นเทียว  ก็แลในเวลาที่พระสารีบุตรเถระมาถวายบังคมพระผู
มีพระภาคเจาแลวยืนอยูภิกษุทั้งหลายพากันสรรเสริญพระเถระแลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  
ขาแตพระองคผูเจริญ  พระธรรมเสนาบดีพ่ีชายใหญของขาพระองคทั้งหลาย  อันภิกษุ 500 
แวดลอมมาอยู  งดงามเหลือเกิน  สวนพระเทวทัตเปนผูมีบริวารเสื่อมแลว  พระศาสดาตรัสวา  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารีบุตรอันหมูญาติแวดลอมมายอมงดงาม  แตในบัดนี้เทานั้นก็หามิไดแมใน
กาลกอนก็งดงามเหมือนกัน  ฝายพระเทวทัตเสื่อมจากหมูญาติในบัดนี้เทานั้น  หามิได  แมในกาล
กอนก็เสื่อมมาแลวเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลายทูลออนวอนพระผูมีพระภาคเจา  เพื่อใหทรงประกาศ
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เรื่องนั้นใหแจมแจง  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําเหตุอันระหวางภพปกปดไว  ใหปรากฏ  
ดังตอไปนี้ (พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 1 2530 : 228-229) 
 

  อรรถกถาลักขณชาดกขางตน ผูเลาเรื่องเลาขามโดยกลาวถึงการกระทํารายๆ ของ              
พระเทวทัตนั้นมีมากมาย แตไดกลาวไวในชาดกเรื่องอื่นแลว หลังจากนั้นจึงจะกลาวถึงเฉพาะ
เหตุการณการกระทําของพระเทวทัตที่เชื่อมโยงไปสูการเลาเรื่องชาดกเรื่องนั้นเทานั้น คือเร่ืองที่
พระเทวทัตกระทําสังฆเภท แตในที่สุดบรรดาศิษยของพระเทวทัตก็เสื่อมศรัทธาจากพระเทวทัต
เพราะไดฟงธรรมจากพระอัครสาวกจนสําเร็จมรรคผล จึงพากันออกจากสํานักพระเทวทัตมาเขาเฝา                         
พระพุทธองค และเปนเหตุใหพระพุทธองคทรงเลาเรื่องที่พระเทวทัตเคยเสื่อมจากหมูญาติเมื่อในอดีต  

วิธีการเลาขามดังที่ยกตัวอยางมานี้ เปนการประหยัดเวลาของการบันทึกเรื่อง เพราะเมื่อ
เปนวรรณคดีลายลักษณแลว ผูอานสามารถไปหาอานเพิ่มเติมดังที่แจงไวได โดยไมตองมีการ
บันทึกเรื่องที่ซํ้ากันหลายครั้ง หากเปนการเลาแบบมุขปาฐะวิธีการเลาขามดวยการอางวาเลาไวแลว
ในชาดกเรื่องอื่นเชนนี้คงไมเหมาะนัก เพราะผูฟงจะไมทราบเรื่องราวความเปนมาถาไมเคยฟงเรื่อง
ที่อางถึงมากอน 

สวนการเลาเรื่องในสวนอื่นๆ ของชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตรก็เหมือนกับชาดกที่
เลียนแบบพระสูตร คือเมื่อถึงสวนอดีตวัตถุและสโมธานจะมีผูเลาเรื่องเปนตัวละครหลักที่ไม
เปดเผยตัวแบบผูรู นั่นคือพระพุทธองค ฉะนั้น เร่ืองเลาชาดกที่เลียนแบบพระสูตรและไมเลียนแบบ
พระสูตรจึงตางกันที่การเลือกผูเลาในสวนปจจุบันวัตถุเทานั้น นอกนั้นแลวยังคงรูปแบบเหมือนกัน 
คือมีเร่ืองเลาที่มีเหตุการณเกิดขึ้นในอดีตกาลแทรกอยูอยางนอยอีกหนึ่งเรื่อง และเรื่องที่แทรกนั้นก็
เปนสวนสําคัญที่ทําใหเร่ืองนั้นเรียกวาชาดก 
 ส่ิงที่สังเกตไดประการหนึ่งจากการศึกษาเรื่องผูเลาเรื่องทั้งในชาดกที่ เลียนแบบ               
พระสูตร และไมไดเลียนแบบพระสูตร คือสวนที่เปนไวยากรณที่เห็นไดวาเปนสวนที่ผูเลาเรื่อง
ไมไดเลา เพราะมีการแยกออกจากเนื้อเร่ืองของชาดกอยางชัดเจน เนื่องจากเปนสวนของการอธิบาย
ศัพทของคาถาทั้งดานไวยากรณและความหมาย ที่อาจจะขยายความเพิ่มขึ้นกวาสวนของคาถา แต
คําอธิบายนั้นก็ไมไดเปนของผูเลาเรื่อง นั่นคือไมไดเปนคําอธิบายของพระพุทธองคในฐานะผูเลาเรื่อง
ในสวนอดีตวัตถุ  อีกทั้งไวยากรณก็ไมไดเปนการอธิบายเพิ่มเติมที่ทําใหเนื้อเร่ืองเดินไปหรือเชื่อม
ความจากคาถาตอไปขางหนา เพราะความที่ตอเนื่องจากคาถาและเปนความที่เห็นไดวาทําใหเนื้อ
เร่ืองเดินตอไปนั้นจะอยูหลังสวนที่เปนไวยากรณ ดังอรรถกถาเวริชาดก เอกนิบาต ปโรสตวรรค 
 

...เราพนจากเงื้อมมือโจร  มาสูเรือนตนอันเปนที่ปลอดภัย  แลวกลาวคาถานี้  ดวยสามารถ
แหงอุทานวา  :- 
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  "ไพรีอาศัยอยูในที่ใด  บัณฑิตไมพึงอยูในที่นั้น  บุคคลอยูในพวกไพรี  คืนหนึ่งหรือสองคืน  
ยอมอยูเปนทุกข"  ดังนี้.∗ 

  บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  เวรี  ไดแกบุคคลผูเพียบพรอม  ดวยเจตนาคิดกอเวร. 
  บทวา  นิวีสติ  แปลวา  ยอมพํานักอยู 
  บทวา  น วเส  ตตฺถ  ปณฺฑิโต  ความวา  บุคคลผูเปนไพรีนั้นพํานัก  คืออาศัยอยูในที่ใด  

บัณฑิตคือทานผูประกอบดวยคุณเครื่องความเปนบัณฑิต  ไมควรอยูในที่นั้น. 
  เพราะเหตุไร  ? 
  เพราะบุคคลอยูในกลุมไพรี  คืนหนึ่งหรือสองคืน  ยอมอยูเปนทุกข  ขยายความวา  บุคคลเมื่อ

อยูในกลุมของไพรี   แมวันเดียวสองวัน  ก็ช่ือวาอยูเปนทุกขทั้งนั้น. 
  พระโพธิสัตวเปลงอุทานดวยประการฉะนี้  กระทําบุญมีใหทานเปนตน  แลวไปตาม

ยถากรรม. (พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 2 2530 : 397-398) 
 
 ขอความขางตนนี้ จะเห็นไดวาสวนที่เปนไวยากรณนั้นเปนการอธิบายความที่ซํ้ากับ
คาถา ไมไดเดินเรื่องตอจากคาถา และถาตัดสวนไวยากรณออกไป และนําขอความที่เนนไป
เชื่อมตอกับสวนที่เปนคาถา ก็จะเห็นวาเปนความที่ตอเนื่องกัน และยังสามารถเขาใจเนื้อเร่ืองได นัน่
ก็เปนเพราะไวยากรณเปนสวนที่แทรกเขามาระหวางเนื้อเร่ือง เปนการอธิบายของอรรถกถาจารยที่
อยูนอกเรื่องเลาชาดก ไมใชเหตุการณที่ผูเลาเรื่องซึ่งอยูในเรื่องเปนผูเลา มีอรรถกถาชาดกบางเรื่อง
จะเห็นไดชัดเจนวาไวยากรณเปนสวนที่แทรกเขามาในเนื้อเร่ืองโดยอรรถกถาจารยไดแสดงตัว
ออกมาสื่อสารกับผูอานโดยตรง ดังในอรรถกถากัณฑินชาดก เอกนิบาต สีลวรรค “...คําที่เหลือใน
คาถานี้งายทั้งนั้น. ก็เบื้องหนาแตนี้ไป  ขาพเจาจักไมกลาวคําแมมีประมาณเทานี้  จักพรรณนาคําที่
ไมงายนั้นๆ  เทานั้น...” ∗∗(พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 1 2530 : 249) 
 ความที่มีการระบุสรรพนามบุรุษที่ 1 ที่วาขาพเจาจักพรรณนา (วณฺณยิสฺสาม) นั้นไมใช
คํากลาวของผูเลาเรื่องในสวนอดีตวัตถุที่ไวยากรณแทรกอยู เพราะเนื้อเร่ืองในสวนอดีตวัตถุที่               
พระพุทธองคทรงเปนผูเลาเรื่องนั้น เปนการเลาแบบผูเลาเปนตัวละครหลักที่ไมเปดเผยตัวผสมกับผู
เลาที่เปนผูรู และไมเคยแสดงตัวตนออกมา หรือแมแตเปนการแทรกอธิบายของผูเลาในสวน
ปจจุบันวัตถุ ซ่ึงอาจเปนผูเลาที่เปนพยาน หรือผูเลาแบบผูรูตามประเภทของชาดก วาระหวางเทศนา

                                                 
 ∗ [103] ยตฺถ เวรึ นิวึสติ               น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต 
                  เอกรตฺต  ทฺวิรตฺต  วา        ทุกฺข  วสติ เวริสูติ ฯ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
 ∗∗...เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว ฯ 

       อิโต ปรมฺปน เอตฺตกมฺป อวตฺวา ย ยป อนุตฺตาน ต ตเทว วณฺณยิสฺสาม ฯ (มหาวิทยาลัยมหิดล 
สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
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พระพุทธองคทรงแสดงทรรศนะตอเร่ืองที่เลาอยางไร แตในการนี้ผูเลาก็ไมเคยแสดงตัวออกมา เปน
แตเพียงการกลาวเชื่อมความใหเห็นวาเปนพุทธวจนะที่มีตอเร่ืองอดีตนั้น ไมใชเปนสวนที่เลาถึง
เหตุการณในอดีต แตขอความที่ตัดตอนมาจากอรรถกถากัณฑินชาดกขางตนนั้น จะเห็นไดวามีการ
ส่ือสารที่ไมเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง แตเปนการบอกใหผูอานทราบวาศัพทที่อธิบายผานมานั้นเปนศัพทงาย 
ซ่ึงตอไปศัพทงายๆ ระดับเดียวกันนี้ “ขาพเจา” จะไมอธิบายอีกแลว ขอความที่ส่ือสารออกมานี้
ไมใชการสื่อสารระหวางผู เลา เรื่องกับผูฟงเรื่องเลา  (narratee) ซ่ึงจะพบไดในบางครั้งที่                          
พระพุทธองคเมื่อทรงเลาเรื่องชาดกไปแลว ก็จะตรัสกับผูฟงชาดกในขณะนั้น เชน “...ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ขึ้นชื่อวา กิเลสที่เกิดขึ้นภายใน ตองไมใหพอกพูนได  ควรขมเสียทันทีทันใดทีเดียว แลว
ตรัสประกาศสัจจะทั้งหลาย ทรงประชุมชาดก ในเวลาจบสัจจะ...” (พระสูตร และอรรถกถาแปล           
ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 ภาคที่ 1 2530 : 597)  

การตรัสเรียกภิกษุดังกลาวนี้ เปนการที่พระพุทธองคในฐานะผูเลาเรื่องทรงตองการจะ
ส่ือสารกับภิกษุซ่ึงเปนผูฟงธรรมเทศนาชาดกเรื่องนั้นโดยตรง ลักษณะเชนนี้เปนการสื่อสารระหวาง
ผูเลาเรื่องและผูฟงที่อยูในเรื่องเลา โดยมีผูเลาที่เปนพยานหรือผูเลาแบบผูรูของแตละประเภทชาดก
เปน ผู เล าว าพระพุทธองคต รัสกับ ผูฟ ง เชนนั้น  ต างกับการสื่ อสารระหว างผู แต งห รือ                       
อรรถกถาจารยกับผูอานในอรรถกถากัณฑินชาดก ซ่ึงเมื่อเทียบเคียงกับความในสวนประณามคาถา
ของอรรถกถาชาดกที่อรรถกถาจารยไดมีการสื่อสารกับผูอานโดยตรงดวยการเลาถึงที่มาในการ
เรียบเรียงอรรถกถาชาดกก็เพราะ “...ขาพเจาอันผูที่เปนนักปราชญยิ่งกวานักปราชญ ผูรูอาคม [ 
ปริยัติ ] เปนวิญูชน มียศใหญไดขอรองดวยการเอาใจแลวๆ เลาๆ เปนพิเศษวาทานขอรับ ทานควร
จะแตงอรรถกถาอปทาน [ ชีวประวัติ ] เพราะฉะนั้นขาพเจาจักแสดงการพรรณนาเนื้อความอันงาม
แหงพระบาลีในพระไตรปฎกทีเดียว...” (พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก เลมที่ 3 
ภาคที่ 1 2530 : 2-3) ลักษณะเชนนี้ จึงกลาวไดวา “ขาพเจา” ในอรรถกถากัณฑิณชาดกนั้นคือ  คน
เดียวกันกับ “ขาพเจา” ในประณามคาถา ถาเชื่อวาผูแตงอรรถกถาชาดกคือพระพุทธโฆส หรือกลุม
คนเดียวกัน ถาเชื่อวายังไมสามารถสรุปไดวาผูแตงอรรถกถาชาดกเปนใครซึ่งอาจมีหลายคน ตาง
เวลากัน  แตก็สรุปไดวา “ขาพเจา” ในไวยากรณนี้ก็คืออรรถกถาจารยผูแตงอรรถกถาชาดกนั่นเอง 

 หากเทียบสวนที่เปนไวยากรณกับวิธีเขียนในปจจุบัน นาจะเทียบไดกับเชิงอรรถอธิบาย
ความ ที่ผูเรียบเรียงตองการขยายความที่กลาวในเรื่องเพิ่มเติม แตที่แยกมาอธิบายในเชิงอรรถก็
เพราะถาอธิบายตอในเรื่องอาจทําใหเนื้อเร่ืองขาดความตอเนื่องกลมกลืนกัน หรือเยิ่นเยอและไม
เกี่ยวกับความที่จะกลาวถึงตอไป แตอรรถกถาชาดกเปนงานเขียนยุคเกาที่ยังไมมีการใชเชิงอรรถ 
อรรถกถาจารยจึงใชวิธีแทรกลงไปในเนื้อเร่ือง เพราะฉะนั้นไวยากรณนั้น แมจะเปนองคประกอบ
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ของอรรถกถาชาดก แตก็ไมจัดวาเปนสวนหนึ่งของเรื่องเลาชาดก เพราะเมื่อแยกไวยากรณออกไป
แลวก็ยังเขาใจเนื้อเร่ืองชาดกเรื่องนั้นๆ ไดอยางตอเนื่อง 

จากการศึกษาเรื่องผูเลาเรื่องในชาดกนี้ สรุปไดวาในสวนของผูเลาเรื่องในชาดกคือ 
ชาดกที่เลียนแบบพระสูตรจะใชผูเลาเรื่องที่เปนพยานที่อนุมานไดวาคือพระเถระที่ไดฟงเรื่องชาดก
ที่เลาสืบทอดตอมาจากพระอานนทซ่ึงไดฟงมาจากพุทธวจนะโดยตรง เพื่อใหชาดกกลมกลืนกับ
พระสูตรอื่นที่เชื่อกันวาพระอานนทเปนผูเลา โดยสวนที่ผูเลาที่เปนพยานเลานั้น จะเปนสวนที่เปน
ปจจุบันวัตถุ และสวนที่เสริมความในอดีตวัตถุในสวนที่จะแยกใหเห็นวาพระพุทธองคทรงแสดง
ทรรศนะตอเร่ืองอดีตที่ทรงเลา และสวนเชื่อมความจากอดีตวัตถุไปสูสวนสโมธาน สวนเนื้อเร่ือง
ในอดีตวัตถุและสโมธานนั้น ตัวละครหลักคือพระพุทธองคเปนผูเลาที่ไมเปดเผยตัวผสมกับผูเลา
แบบผูรู ดวยพระองคคือพระสัพพัญูผูทรงมีทศพลญาณจึงมีความเหมาะสมยิ่งที่จะทรงเปนผูเลาเรื่อง
ในอดีตชาติและการเชื่อมตัวละครอดีตกับปจจุบันเขาดวยกัน สวนชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตร
นั้น ใชผูเลาเรื่องเสมือนมีตัวตนคือผูเลาเรื่องแบบผูรูที่ไมแสดงทรรศนะแทนที่ผูเลาเรื่องที่เปนพยาน
ในชาดกที่เลียนแบบพระสูตร ชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตรจึงไมอาจบอกหรืออนุมานไดวาใคร
เปนผูเลาเรื่อง แตมี “เสียง” เลาเหตุการณตอเนื่องไปเรื่อยๆ นอกจากนี้สวนอื่นๆ ก็ใชผูเลาเรื่องแบบ
เดียวกับชาดกที่เลียนแบบพระสูตร นั่นคือพระพุทธองคเปนผูเลาสวนที่เปนอดีตวัตถุ และสโมธาน 
 ชาดกทั้ง 2 ประเภทดังกลาว แมจะใชผูเลาเรื่องตางกันในปจจุบันวัตถุคือผูเลาที่เปน
พยานในชาดกที่เลียนแบบพระสูตร และผูรูที่ไมแสดงทรรศนะในชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตร 
แตก็มีวิธีการเลาที่คลายคลึงกัน เพราะมีการเลาเหตุการณไปตามลําดับแตไมแสดงทรรศนะตอ
เหตุการณที่เลาเหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อจํากัดบทบาทของผูเลาเรื่องในสวนนี้ใหมีหนาที่เพียงสงตอการ
เลาเรื่องไปยังผูเลาเรื่องในอดีตวัตถุ ผูเลาเรื่องในปจจุบันวัตถุจึงเปนเพียงผูสนับสนุนบทบาทของ           
ผูเลาเรื่องในอดีตวัตถุคือพระพุทธองคใหเดนขึ้น เพราะอดีตวัตถุเปนหัวใจหลักของเรื่อง สวนใหญ
จึงมีเนื้อความที่พระพุทธองคทรงแทรกทรรศนะที่สรุปไดจากเรื่องเปนอุทาหรณสอนใจไว 
เหตุการณในปจจุบันวัตถุจึงเปนเพียงเหตุการณแวดลอมที่แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคทรงมเีหตผุล
ในการแสดงชาดกเรื่องนั้นเพราะเหตุใด การใชผูเลาเรื่องที่ตางกันในปจจุบันวัตถุของชาดกทั้ง 2 
ประเภทจึงไมไดมีผลตอเร่ืองแตอยางใด เพราะถาพิจารณาเรื่องในสวนที่เปนภาษาบาลีแลวตัดคํา
วา “กิร” ออกไปจากชาดกที่เลียนแบบพระสูตร ชาดกเร่ืองนั้นก็จะเปนชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตร
ทันที ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาความแตกตางของผูเลาเรื่องดังกลาวนี้ไมไดสงผลใหผูอานหรือผูฟงรับรู
ชาดกดวยความคิดหรือความรูสึกที่ตางกัน เพราะตางก็เขาใจดีวาความสําคัญของชาดกอยูที่อดีตวตัถุ
ซ่ึงเชื่อวาเปนเรื่องที่พระพุทธองคตรัสเลา องคประกอบอื่นดังเชนการใชคําวา “กิร” จึงเปนการเสริม
เขามาเพื่อทําใหมี “ความนาเชื่อ” มากขึ้นวาชาดกจํานวนมากเปนเรื่องที่สืบทอดมากจากพุทธวจนะ 
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ผูเลาเรื่องในอวทาน อวทานมีเนื้อเร่ืองแบงเปน 3 สวนหลักเชนเดียวกับชาดก คือ    
ปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และและสโมธาน ยกเวนอวทานบางสวนที่มีพยากรณ จะมีสวนที่เปน
เร่ืองราวการพยากรณถึงเหตุการณในอนาคตแทนที่อดีตวัตถุ การดําเนินเรื่องของอวทานจึงไม
เปนไปตามลําดับเวลาตั้งแตตนเรื่องจนจบเรื่องทํานองเดียวกับชาดก คือจะเริ่มเรื่องดวยชวงเวลาใน
ปจจุบันกาลของตัวละครหลักที่สวนใหญจะเริ่มตั้งแตเกิดจนโต และมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญใน
ชีวิตเมื่อไดเขาเฝาพระพุทธองค จากนั้นจะมีการยอนเหตุการณกลับไปสูอดีตที่ตางชาติภพกับเวลา
ในปจจุบันของเรื่องที่กลาวผานมา แลวจึงยอนกลับมาสูเหตุการณในปจจุบันอีกครั้งหนึ่งใน
ตอนทายเรื่อง หรือถาเปนอวทานที่มีพยากรณก็จะเริ่มตนเรื่องดวยเหตุการณในปจจุบันเชนกัน แต
จะเปลี่ยนจากการยอนกลับไปในอดีตเปนการกาวขามชวงเวลาในปจจุบันไปสูอนาคตที่หางไกล
จากปจจุบันเปนเวลานานหลายๆ ชาติ อวทานทั้งเรื่องที่มีอดีตวัตถุและเร่ืองที่มีพยากรณแมจะ
ตางกันที่การกลาวถึงเหตุการณในอดีตและอนาคต แตก็เปนอดีตและอนาคตที่ตางชาติภพกับ
ปจจุบันที่คนทั่วไปไมอาจรูเห็นไดเหมือนกัน วิธีการเลาเรื่องที่สลับเวลาอดีตหรืออนาคตที่หางไกล
กันมากเชนนี้ จึงมีการใชผูเลาเรื่องที่ตางกันในชวงเวลาปจจุบันกับชวงเวลาในอดีตหรืออนาคตเพื่อ
ความสมเหตุสมผลของเรื่อง อวทานจึงใชผูเลาเรื่องแบบผสมผสาน คือใชผูเลาเรื่องทั้งที่เปน               
ตัวละคร และไมใชตัวละคร โดยในสวนของเหตุการณในปจจุบันจะใชผูเลาเรื่องที่ไมใชตัวละคร 
คือผูเลาเรื่องเสมือนมีตัวตนแบบผูรู สวนเหตุการณในอดีตหรืออนาคตจะใชผูเลาเรื่องที่เปนตัวละคร
แบบที่เปนพยาน ไดแก พระพุทธองค 
 การใชผู เลาเรื่องแบบผู รูในกาลปจจุบันจะอยูในสวนที่ เปนปจจุบันวัตถุ  คือใน                
ปจจุบันวัตถุของอวทานนี้จะเหมือนมี “เสียง” เลาเรื่อง แตไมปรากฏวา “เสียง” ที่เลาเรื่องนี้เปนของ
ผูใด แตทราบไดจากเรื่องที่เลาวาผูเลาเรื่องนั้นจะตองเปนผูรู เพราะสามารถเลาเหตุการณทุก
เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องได รูความคิดของตัวละครทุกตัว และมีการวิพากษวิจารณการ
กระทําของตัวละครดวย ซ่ึงจะเปนสวนที่ตางกับชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตรที่ผูเลาเรื่องแบบผูรู
ที่ไมแสดงทรรศนะจะไมมีการวิพากษวิจารณเหตุการณ หรือการกระทําใดๆ ของตัวละคร  สวน
วิธีการเลาเรื่องของผูรูในอวทานนี้จะมีการใชวิธีการเลาที่หลากหลายมากกวาชาดก คือมีการเลาทั้ง
แบบยอ (summary) การเลาขาม (omission) การเลาละเอียดแบบดูละคร (scene) และการยืดเวลา
(stretch) คือพรรณนาบางจุดอยางละเอียด เชน ความคิดของตัวละครที่ถายทอดไดชากวาความเปน
จริง หรือการพรรณนาลักษณะตัวละคร หรือรายละเอียดของวัตถุ ซ่ึงในความเปนจริงสามารถ
มองเห็นได (อิราวดี ไตลังคะ 2546 : 10) การยืดเวลานี้ไมคอยพบในชาดก แตพบมากในอวทาน ดัง
เร่ืองปูรณาวทาน อวทานเรื่องที่ 2 ของทิวยาวทาน มีความในตอนตนที่กลาวถึงชาติกําเนิดของ                        
ตัวละครหลักวา 
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 พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ อารามของอนาถปณฑทะ ในเชตวัน เมืองศราวัสตี สมัยนั้น 
ในเมืองสูรปารกะ มีคฤหบดีนามวา ภวะ เปนผูครอบครองธนสารสมบัติมากมายไพศาล มากเทา
ทรัพยของทาวไวศรวัณ เหมือนเปนทาวไวศรวัณเอง ภวะไดภรรยาจากตระกูลที่คูควรกัน เขาใช
ชีวิตฉันสามีภรรยารวมอภิรมยกับภรรยา ในชวงเวลาที่ใชชีวิตฉันสามีภรรยาที่ไดรวมอภิรมยกัน
นั้น ภรรยาของเขาก็ไดต้ังครรภ เมื่อผานไป 8  หรือ 9 เดือน นางก็ไดใหกําเนิดทารกเพศชาย เมื่อ
ทารกเกิดได  3  สัปดาห 21 วัน(นับ)โดยละเอียด จึงไดมีการจัดพิธีแรกเกิด พรอมทั้งตั้งช่ือ- “ทารก
นี้ควรช่ือวาอะไร” บรรดาญาติพากันกลาววา  “ทารกนี้เปนลูกของคฤหบดีภวะ (ฉะนั้น)จึงควรตั้ง
ช่ือของเขาวา ภวิละ” ตอมาการรวมอภิรมยฉันสามีภรรยากันนั้น บุตรชายก็ถือกําเนิดขึ้นอีกคนหนึ่ง   
เขาไดรับการตั้งช่ือวา ภวตราตะ สวนบุตรชายที่เกิดตามมาอีกคนหนึ่ง ก็ไดรับการตั้งช่ือวา ภวนันทิ  

ในเวลาตอมา คฤหบดีภวะลมปวยลง ภรรยาและบุตรชายของเขานอกจากจะไมสนใจไยดี
แลว ยังกลาวถอยคําหยาบคายกับเขาดวย แตเด็กหญิงซึ่งเปนทาสของเขาคิดวา “นายของเรามีทรัพย
ที่สะสมไวมากมายดวยวิธีการนับรอย หากเมื่อทานลมปวยลง ภรรยาและบุตรชายของทานก็ไม
เหลียวแล เปนการไมควรสําหรับเราเลยที่เราจะเพิกเฉยตอนายทาน” นางจึงไปพบหมอ แลวกลาว
วา “ทานผูเจริญ ทานรูจักคฤหบดีภวะไหมเจาคะ?”  (หมอตอบวา)   “รูจัก  เขาเปนอะไรหรือ?” 
(เด็กหญิงตอบวา)   “นายทานเปนโรคชนิดหนึ่ง ภรรยาและบุตรชายของทานไมเหลียวแลเลย ทาน
หมอโปรดสั่งยาใหนายทานดวยเถิดเจาคะ”  หมอจึงไดถามวา  “เจาเด็กนอย เจาพูดเองวาภรรยา
และบุตรชายของเขานิ่งดูดาย แลวใครดูแลเขาละ” เด็กหญิงที่เปนทาสตอบวา “ขาฯ ดูแลนายทาน
เอง อยางไรทานก็ชวยสั่งยาที่ไมแพงนักเถิดเจาคะ” หมอจึงสั่งยาให “นี่เปน (ช่ือ) ยาสําหรับเขา”  

จากนั้นเด็กหญิงก็เริ่มดูแลคฤหบดีภวะดวยการนํา(ยา)มาจากเรือนของคฤหบดีภวะ และ
อาหารเล็กๆ นอยๆ ของนางเอง คฤหบดีภวะมีอาการดีขึ้น จึงคิดวา “เมียและลูกชายไมเหลียวแลเรา
เลย เรารอดชีวิตไดก็เพราะความสามารถของเด็กคนนี้  เราจึงควรตอบแทนการทําดีของเด็กนี่”           
เขาจึงไดพูดกับเด็กหญิงที่เปนทาสวา “เจาเด็กนอย  เมียและลูกชายไมเหลียวแลขาเลย แตขารอดชีวิต
มาได  ทั้งหมดนี้เปนเพราะความสามารถของเจา ขาจะใหรางวัลแกเจา” เด็กหญิงที่เปนทาสกลาววา 
“นายทาน หากทานจะตอบแทนขาฯ ขอทานจงเปนคูครองของขาฯ เถิด” คฤหบดีภวะถามวา 
“ทําไม(เจาขอให)ขาเปนคูครองของเจา? ในเมื่อขาใหเงิน 500 การษปนะ และปลอยเจาเปนอิสระ
ไมตองเปนทาสได” เด็กหญิงตอบวา “ทานผูเปนอารยบุตร แมจะไดไปที่อื่นหรือไปไกล (จากที่นี่) 
แลว ขาฯ ก็ยังตองเปนทาส แตถาขาฯ ไดครองคูกับทานผูเปนอารยบุตร ขาฯก็ไมตองเปนทาสอีก” 
เมื่อไดทราบถึงคําขอรองอันมุงมั่นที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดเชนนี้แลว เขาจึงไดกลาววา “เมื่อใดเจาโต
จนมีระดูแลว เมื่อนั้นเจามาบอกใหขารู” เวลาตอมาเมื่อเด็กสาวเติบโตจนมีระดูแลว นางจึงไดบอก
ใหเขาทราบ จากนั้นคฤหบดีภวะก็ไดอยูกับนางฉันสามีภรรยา และนางก็ไดต้ังครรภ ชวงที่นาง
ต้ังครรภนี้เองที่คฤหบดีภวะไดรับความสําเร็จพรอมมูลทั้งการงานและผลประโยชนทั้งหลาย เมื่อ
ผานไป 8 หรือ 9 เดือนนางก็ไดใหกําเนิดทารกเพศชาย รูปงาม ชวนมอง งามสงา ผุดผอง วรรณะ
เปนสีทอง ศีรษะมีรูปเปนฉัตร แขนเรียวยาว หนาผากกวาง จมูกโดง คิ้วบรรจบกับสันจมูก ในวันที่
ทารกเกิด  วันนั้นคฤหบดีภวะก็ไดรับความสําเร็จพรอมมูลทั้งการงานและผลประโยชนทั้งหลาย 
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 เมื่อทารกเกิดได 3 สัปดาห 21 วัน(นับ)โดยละเอียด จึงไดมีการจัดพิธีแรกเกิดกอน แลวตาม
ดวยการต้ังช่ือวาปูรณะ...∗ 

 
 จะเห็นไดวาเมื่อผูเลาเรื่องเปดเรื่องดวยการบอกถึงสถานที่ประทับของพระพุทธองค
ตามอยางเรื่องราวทางพุทธศาสนาทั่วไปแลว จากนั้นก็เลาถึงตัวละครที่มีสวนเกี่ยวของกับชาติ
กําเนิดของตัวละครหลักคือปูรณะ โดยใชวิธีการเลายอเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของปูรณะ 
ตั้งแตฐานะของบิดา การไดภรรยาคนแรกของบิดาที่มาจากตระกูลเสมอกันที่ไดใหกําเนิดบุตร  3 
คน ช่ือภวิละ ภวตราตะ และภวนันทิ โดยเมื่อเลาถึงตอนที่ภวิละเกิดจะกลาววามีการจัดพิธีแรกเกิด 
และพิธีตั้งชื่อ แตเมื่อกลาวถึงตอนภวตราตะ และภวนันทิเกิดก็ใชวิธีเลาขามเกี่ยวกับพิธีเหลานี้ไป 
เพียงแตบอกวาทารกที่เกิดมาไดช่ือวาอะไรเทานั้น การใชวิธีการเลายอและเลาขามดังกลาว ก็เพราะ

                                                 
∗ bhaghvan wravastyaj viharati sma jetavane’ nathapindadasyarame | tena khalu  

samayena surparake nagare bhavo nama grhapatih prativasati adhyo mahadhano mahabhogo 
vistirna/viwala/parigraho vaiwravana/dhana/samudito vaiwravana/dhana/pratispardhi | tena sadrwat  kulat 
kulatram/anitam | sa taya sardhaj kridati ramate paricarayati | tasya  kridato ramamanasya 
paricarayatah kalantarena patni apanna/sattva sajvrtta | sa astanaj navanaj va masanam/atyayat 
prasuta | darako jatah | tasya trini saptakani ekavijwatidivasani vistarena jatasya jatamahaj krtva 
namadheyaj vyavasthapyate-kij bhavatu darakasya nameti | jbataya ucuh-ayaj darako bhavasya 
grhapateh putrah, tasmad/bhavatu bhavileti namadheyaj vyavasthapitam | bhuyo’ py/asya kridato 
ramamanasya paricarayatah putro jatah | tasya bhavatrateti namadheyaj vyavasthapitam | 
punar/apy/asya putro jatah |tasya bhavananditi namadheyaj vyavasthapitam | yavad/aparena 
samayena bhavo grhapatih glanah sajvrttah | so’ tyarthaj parusa/vacana/samudacari yatah, patnya 
p u t r a i w / cap y /u p e k s i t ah  |  t a s y a  p r e sya /da r i ka  |  sa  s aj l a k saya t i - ma ma  svamina 
anekair/upaya/watair/bhogah samudanitah |  sedanij   glanah sajvrttah | saisa patnya 
putraiw/capy/upeksitah | na mama pratirupaj syad yad/ahaj svaminam/adhyupekseyamiti | sa 
vaidya/sakawaj gatva kathayati- arya janise tvaj bhavaj grhapatim?  jane, kij tasya? 
tasyaivaj/vidhaj glanyaj samupajatam | sa patnya putraiw/capy/upeksitah | tasya bhavisajyaj 
(bhaisajyaj) vyapadiweti | sa kathayati-darike tvam/eva kathayasi-sa patnya putraiw/capy/upeksita iti | 
atha kastasyopasthanaj karoti? sa kathayati-aham/asyopasthanaj karomi | kij tv/alpamulyani 
bhaisajyani vyapadiweti | tena vyapadistam-idaj tasya bhaisajyam/iti | tatas/taya kijcit 
sva/bhaktat/tasmad/eva grhad/apahrtyopasthanaj krtam | sa svasthibhutah sajlaksayati- ahaj patnya 
putraiw/capy/upeksitah | yad/ahaj jivitah¸ tad/asya darikayah prabhavat | tadasyah pratyupapakarah 
kartavya iti | sa tenokta- darike¸ ahaj patnya putraiw/capy/upeksitah | yat kijcid/ahaj jivitah¸sarvaj 
tava prabhavat | ahaj te varam/anuprayacchamiti | sa kathayati- svamin¸ yadi me paritusto’si¸ bhavatu 
me tvaya sardhaj samagama iti| sa kathayati-kij te maya sardhaj samagamena? pabca 
karsapana/watany/anuprayacchami¸ adasij cotsrjamiti | sa kathayati – aryaputra¸ duram/api param/api 
gatva dasyevaham¸ yadi tu arya/putrena sardhaj samagamo bhavati¸ evam/adasi bhavamiti | 
tenavawyaj nirbandhaj jbatva abhihita-yada sajvrtta rtumati tada mamarocayisyasiti |sa aparena 
samayena kalya sajvrtta rtumati | taya tasyarocitam | tato bhavena grhapatina taya  sardhaj 
paricaritam | sa apanna/sattva sajvrtta | yam/eva diva/samapanna/sattva sajvrtta tam/eva 
diva/samupadaya bhavasya grhapateh sarvarthah sarva/karmantaw/ca paripurnah |  sa tv/astanaj va 
navanaj masanam/atyayat prasuta | darako jato’bhirupo darwniyah prasadiko gaurah 
kanaka/varna/wchatrakara/wirsah pralamba/bahur/vistirna/lalatah sajgata/bhrus/tuvga/nasah | 
yasminn/eva divase  darako jatahÇ tasminn/eva  divase bhavasya grhapater/bhuyasya matraya 
sarvarthah sarva/karmantah  paripurnah | tasya jbatayah sajgamya samagamya trini sapta/kany/ 
eka /v ijwa t i /d ivasan i  v i s t a rena  ja t a sya  ja t amahaj  k r tva pu rvava t  yava t /purne t i 
namadheyaj vyavasthapitam | (Vaidya ed. 1959 : 15-16) 
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ตัวละครเหลานี้เปนตัวละครแวดลอมที่เขามาเสริมบทบาทของปูรณะซึ่งเปนตัวละครหลักของเรื่อง
เทานั้น ดังจะเห็นไดวาเมื่อเลาถึงตอนปูรณะเกิด ผูเลาจะใหความสําคัญในรายละเอียดเกี่ยวกับ
มารดาของปูรณะตั้งแตตอนเปนทาส ไดรูความคิดและการกระทําของนางอยางละเอียด โดยเฉพาะ
ตั้งแตนางคิดและตัดสินใจไปพบหมอเปนการเลาละเอียดแบบดูละคร เพราะไดรูความคิดและบท
สนทนาของนางเหมือนเหตุการณจริงเกิดตอหนา เพื่อใหเห็นวาแมจะมีกําเนิดต่ําตอย แตก็มีน้ําใจ มี
ความฉลาดชางคิดเหมาะสมจะเปนแมของพระสาวกรูปสําคัญ และยิ่งเมื่อถึงตอนที่ปูรณะเกิด ผูเลา
ก็จะใชการยืดเวลาคือพรรณนาอยางละเอียด ซ่ึงถาในความเปนจริงสามารถมองเห็นไดทันที แตใน
กรณีนี้ เปนการเจตนาที่จะทําใหเห็นวาปูรณะแมจะมีมารดาเปนทาสแตกลับมีลักษณะที่งดงามผิด
กับพี่ชายตางมารดาทั้งสามที่มีมารดามาจากตระกูลที่ทัดเทียมกับบิดา ลักษณะของปูรณะที่แมยัง
เปนทารก แตก็งดงามยิ่งนี้ จึงเปนสิ่งที่อดจะกลาวชื่นชมไมได ลักษณะของปูรณะดังที่ผู เลา
พรรณนาออกมานั้น ตรงตามลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ  ไดแก วรรณะเปนสีทอง ตรงกบัลักษณะ
มหาบรุุษประการที่ 11 มีฉวีวรรณดุจสทีอง และตรงกับอนุพยัญชนะซึง่เปนขอยอยของลักษณะมหาบรุุษ
80 ประการ ไดแก (กาย)ผุดผอง ซึ่งตรงกับประการที่ 26 กายงามบริสุทธิ์พรอมสิ้น ปราศจากมลทินทั้งปวง
ศีรษะมีรูปเปนฉัตร ตรงกับประการที่ 53 เศียรมีสัณฐานงามเหมือนฉัตรแกวหนาผากกวาง ตรงกับ
ประการที่ 54 ปริมณฑลหนาผากโดยกวางยาวพอสมกัน จมูกโดง ตรงกับประการที่ 28 มีนาสิกอัน
สูง∗ การพรรณนาลักษณะของปูรณะวางดงามดังมหาบุรุษทั้งๆ ที่เปนเพียงทารกนี้ ก็เพื่อบอกเปน
นัยใหทราบวาปูรณะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในเรื่องนี้ เพราะกอนหนานี้เมื่อกลาวถึงตัวละคร
ตัวใดก็ไมไดมี การพรรณนาถึงรูปลักษณเปนพิเศษแตอยางใด อีกทั้งยังมีการย้ําถึงความพิเศษตางกับคนอ่ืน
ที่กลาวถึงผานมาคือ การมาเกิดของปูรณะนําความโชคดีมาใหบิดา เพราะตั้งแตมารดาตั้งครรภ บิดา
ก็ประสบความสําเร็จในการงาน และวันที่เขาเกิด บิดาก็ประสบความสําเร็จมากมายเชนกัน ส่ิงตางๆ 
เหลานี้ ผูเลาเรื่องตองการเนนถึงความสําคัญของปูรณะที่มากกวาตัวละครตัวอ่ืนๆ นั่นเอง 

นอกจากนี้ อวทานในสวนที่ยกมาขางตนนี้ยังแสดงใหเห็นลักษณะการเลาเรื่องแบบผูรู
เพราะสามารถเลาถึงความคิดของเด็กหญิงที่เปนทาสที่คิดตําหนิการกระทําของภรรยาและบุตรชาย
ที่ทอดทิ้งภวะในขณะที่ปวย จึงคิดที่จะดูแลภวะเสียเอง และเลาถึงความคิดของภวะที่ตําหนิภรรยา 
บุตรชาย และชื่นชมเด็กหญิงที่เปนทาส ลักษณะเชนนี้ ถาผูเลาเปนตัวละครยอมทําไมได เพราะ               
ตัวละครยอมมีการรับรูที่จํากัดตามที่ตนเห็น ไดยิน หรือคิดเทานั้น ไมสามารถรูความคิดของ                 
ตัวละครตัวอ่ืนได เพราะจะทําใหขาดความสมจริง ที่คนทั่วไปยอมไมอาจลวงรูส่ิงที่คนอื่นคิดได แต           
ผูเลาเรื่องที่เปนผูรูยอมทําไดเพราะเมื่อเลาถึงเหตุการณใดก็จะเลาตามทรรศนะที่เปล่ียนไปตาม         
                                                 

∗ อานรายละเอียดเกี่ยวกับมหาบุรุษลักษณะ และอนุพยัญชนะไดในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ
ประมวลศัพท ของพระธรรมปฎก (2540 : 219-220 และ 371-374) 
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ตัวละครที่เห็นเหตุการณนั้น กลาวคือผูรูเปนผูเลาเรื่อง แตผูเห็นเหตุการณเปนตัวละครแตละตัวใน
เร่ืองซึ่งถาใชผูเลาเรื่องที่เปนพยาน อาจเปนตัวละครเด็กหญิงที่เปนทาส เราก็จะไมทราบทรรศนะ
ของภวะที่มีความคิดเห็นตอเหตุการณนั้นอยางที่ปรากฏในตัวอยางขางตนได อีกทั้งผูเลาเรื่องแบบ
ผูรูในอวทานนี้ยังสามารถวิพากษวิจารณการกระทําของตัวละครได ตางกับผูเลาแบบผูรูในชาดกที่
ไมไดเลียนแบบพระสูตรที่เลาเหตุการณ การกระทําและความคิดของตัวละคร แตจะไมแสดง
ทรรศนะตอเร่ืองที่เลา ผูเลาแบบผูรูในอวทานจึงเปน “ผูรู” ทุกเรื่องและสามารถตัดสินการกระทํา
ของตัวละครวาผิดหรือถูกไดดวย ซ่ึงก็จะเปนการชี้แนะขอธรรมบางประการใหผูอานไดเขาใจอยาง
ชัดเจน โดยไมตองขบคิดมากนัก ขณะที่ชาดกนั้น ผูอานอาจจะตองคิดพิจารณามากกวา โดยอาศัย
การทําความเขาใจจากเรื่องในสวนที่เปนอดีตซึ่งพระพุทธองคตรัสเลา ตัวอยางเรื่องอวทานที่แสดง
ใหเห็นถึงผูเลาเรื่องวิพากษวิจารณการกระทําของตัวละคร ดังในเรื่องโกฏิกรรณาวทาน เร่ืองแรก
ของทิวยาวทาน เมื่อผูเลาเรื่องเลาถึงการกระทําของพลเสนะที่ไดออนวอนขอบุตรจากเทวดา
ทั้งหลายแลวก็หยุดเลาไวแคนั้นไมไดเลาเรื่องที่ตอเนื่องจากการกระทํานั้นทันที แตกลับวิจารณการ
กระทําของพลเสนะที่ออนวอนขอบุตรจากเทวดาทั้งหลายวา  

 
เขาซึ่งยังไมมีบุตร จึงเปนผูปรารถนาบุตร ไดออนวอนขอตอพระศิวะ พระวรุณ ทาวกุเวร 

พระอินทร และพระพรหม เปนตน อีกทั้งออนวอนขอตอเทวดาทั้งหลายที่ยอมรับเครื่องพลีสังเวย 
ทั้งเทวดาที่อยูในวิหาร ในปา ในเขา รวมทั้งออนวอนขอตอเทวดาผูเกิดมาพรอม(กับเขา) ที่มีเมตตา
ติดตาม(คุมครองเขา)ตลอดมา ตามที่มีคํากลาวในโลกนี้วา บุตรและธิดาทําใหเกิดมาไดดวยเหตุแหง
การออนวอนขอนั้น เปนสิ่งที่ไมจริงเลย เพราะถาจะเปนเชนนั้นได แตละคนก็คงจะมีบุตรไดเปน
พันคนเหมือนอยางพระจักรพรรดิ หากแตการทําใหบุตรและธิดาเกิดขึ้นได ตองมาจากเงื่อนไขที่
พรอมกัน 3 ประการ  เง่ือนไข 3 ประการนั้นคืออะไร คือ บิดามารดาตองอยูดวยกันแลวรักใคร
ปรารถนากัน, มารดาเปนหญิงสาวที่อยูในวัยมีระดู, มีวิญญาณพรอมจะมาเกิด นี่คือการทําใหบุตร
และธิดามาเกิดจากเงื่อนไขที่พรอมกัน 3 ประการ หากเขากลับมุงม่ันออนวอน(ตอเทวดา)∗

  
ขอความที่เนนขางตนนี้ เปนขอความที่ผูเลาเรื่องไดวิจารณการกระทําของพลเสนะที่เชื่อ

ตามคํากลาวที่มีมาแตเดิม ซ่ึงเปนพื้นฐานความเชื่อตามศาสนาพราหมณที่มีความเชื่อวาเทวดา

                                                 
∗ so’ putrah putrabhinandi wiva/varuna/kubera/wakra/brahmadinayacate arama/devataj 

vana/devataj wrvgataka/devataj bali/pratigrahikaj devataj | saha/jaj saha/dharmikaj 
nityanubaddham/api devatam/ayacate | asti caisa loke pravado yad/ayacana/hetoh putra jayante 
duhitaraw/ceti | tacca naiva | yady/evam/abhavisyat, ekaikasya putra/sahasram/abhavisyat 
tad/yatha rajba/wcakravartinah | api tu trayanaj sthananaj sajmukhi/bhavat putra jayante 
duhitaraw/ca | katam/esaj trayanaj? mata/pitarau raktau bhavatah sajnipatitau, mata kalya 
bhavati rtumati , gandharvah  pratyupasthito bhavati |  esaj  trayanaj  sthananaj  
sajmukhi/bhavat putra jayante duhitaraw/ca | sa caivam/ayacana/paras/tisthati | (Vaidya 1959 : 1) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    104

ทั้งหลายเปนผูบันดาลสิ่งที่มนุษยตองการไดหากมนุษยทําใหเทวดาพอใจ ในกรณีนี้พลเสนะจึงได
ออนวอนและเซนสังเวยเทวดาทั้งหลาย เพื่อใหเทวดาเหลานั้นพอใจ และบันดาลใหเขามีบุตรได ผู
เลาเรื่องจึงแสดงทรรศนะวิจารณวาความเชื่อดังกลาวเปนความเชื่อที่ผิด ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง
แนวคิดของพุทธศาสนาที่ไมเห็นดวยกับความเชื่อของศาสนาพราหมณในกรณีการบูชาเทวดา
เพื่อใหไดส่ิงที่ตนปรารถนาดวย โดยไดอธิบายถึงเงื่อนไขที่ทําใหมีบุตรตามเหตุและผลในทรรศนะ
ของสรวาสติวาทที่มีแนวคิดเรื่อง “อันตรภาวะ”  ที่วาบุคคลจุติจากปจจุบันกอนจะไปเกิดภพภูมิอ่ืน 
จะตองมีภาวะตั้งอยูในระหวางภพตอภพ หากอันตรภาวะนั้นเปนผูมีบุญก็จะเรียกวา “คนธรรพ
(gandharva)” หรือ “คันธัพพะ” ในภาษาบาลี เพราะมีกล่ินหอมเปนภักษา เที่ยวหาการปฏิสนธิ 
และเมื่อกรรมเหมาะสม มีปจจัยถึงพรอมคือมีชายหญิงสมพาสกัน อันตรภาวะก็จะเขาไปสมภพใน
ครรภของหญิงนั้น (เสถียร โพธินันทะ 2544 : 287-288)  

ในกรณีของการวิจารณการกระทําของพลเสนะขางตนนี้ เห็นไดวาแมผูเลาเรื่องจะไม
ปรากฏตัวตนในเรื่อง แตเรารูสึกเหมือนกับผูเลาเรื่องมีตัวตนเพราะขอความที่เนนนี้เองที่ทําใหเรา
รับรูไดวาผูเลาเรื่องเปนผูมีประสบการณที่เขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริงอยางดี ดวยการ
เร่ิมตนชี้ใหเห็นขอเท็จจริงที่วา ถาการออนวอนขอบุตรจากเทวดาเปนเรื่องที่เปนจริงได ทุกคนก็คง
สามารถมีบุตรไดมากมายเหมือนอยางพระจักรพรรดิ อันเปนการเปรียบเทียบโดยไมจําเปนตอง
กลาวถึงขอเท็จจริงบางประการ เพราะเปนที่เขาใจตรงกันไดวาพระจักรพรรดิมีโอรสธิดาได
มากมายขนาดนั้น เนื่องจากทรงมีมเหสีและสนมนับรอย ซ่ึงในความเปนจริงคนธรรมดาทั่วไปยอม
ไมอยูในฐานะที่จะทําเชนนั้นได จึงเปนการสรุปไดวาการขอบุตรตอเทวดาก็ยอมเปนสิ่งที่เปนไป
ไมไดเชนกัน อีกทั้งยังอาศัยความรูทางหลักธรรมของพุทธศาสนาที่เปนเหตุเปนผลตามสภาวะ
ธรรมชาติ มาอธิบายเพื่อหักลางความเชื่อที่ผิดๆ ของศาสนาอื่น เพียงแตกรณีเร่ืองของการปฏิสนธิ
ในครรภนั้น เปนสิ่งที่ไมอาจเห็นไดดวยตา และสังคมสมัยนั้นก็ยังไมมีความเจริญทางดาน
การแพทยเทาปจจุบัน จึงไดพยายามชี้ใหเห็นวาเมื่อมีปจจัยสองประการแรกคือ ชายและหญิง
สมพาสกัน หญิงนั้นอยูในวัยมีระดู ปจจัยสุดทายที่จะมีทารกมาเกิดก็ตองมีส่ิงชีวิตที่ไมอาจเห็นได
ดวยตามาปฏิสนธิในครรภของหญิงนั้น กลาวไดวาการอธิบายเรื่องการกําเนิดของมนุษยนี้ มีเหตุผล
ใกลเคียงกับความจริงตามการแพทยในปจจุบันไมนอย 
 การเลาเรื่องในสวนปจจุบันวัตถุของอวทานที่ใชผูเลาเรื่องที่เปนผูรูนี้ ดวยความที่
ตองการใหรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของตัวละครหลักของเร่ือง จึงมีเนื้อเร่ืองยาวกวาสวนอื่นๆ ของ
เร่ือง ดังเรื่องปูรณาวทานที่กลาวถึงขางตน เพียงกลาวถึงกําเนิดของปูรณะเทานั้น ก็มีเนื้อเร่ืองยาว
กวาปจจุบันวัตถุของอรรถกถาชาดกสวนใหญแลว แตไมวาเนื้อเรื่องสวนที่เปนปจจุบันวัตถุของอวทาน
จะยาวมากนอยเพียงใด ในที่สุดแลวจะตองดําเนินเรื่องมาสูการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของ
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ตัวละครหลักคือเมื่อไดยินพระนามของพระพุทธองคหรือไดพบพระพุทธองค ตัวละครหลักก็จะ
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน อวทานหลายเรื่องตัวละครหลักจะมี                   
ความศรัทธามากถึงกับออกบวชจนไดบรรลุอรหัตผล เมื่อเหตุการณดําเนินมาถึงสวนนี้ ผูเลาเรื่องก็
จะเลาวามีผูสงสัยในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอยางรวดเร็วของตัวละครหลัก ซ่ึงเปนจุดสําคัญเชื่อมตอ
เร่ืองราวที่จะมีการยอนเรื่องไปสูอดีตชาติของตัวละครหลัก ดังปูรณาวทาน (Purnavadana)                
อวทานเรื่องที่ 2 ของทิวยาวทาน ในปจจุบันวัตถุนั้นเมื่อภิกษุไดกราบทูลถามถึงความเปนมาของ
พระปูรณะวาการที่พระปูรณะไดเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง แตตองมีแมเปนทาส หากเมื่อออกบวชก็
สําเร็จอรหัตผลโดยเร็วนั้นเกิดจากสาเหตุใด พระพุทธองคจึงไดตรัสเลาถึงอดีตชาติของพระปูรณะ
เมื่อคร้ังเกิดในสมัยของพระพุทธเจากาศยปะวา 
 

 ตอมาภิกษุทั้งหลายไดบังเกิดความสงสัย จึงไดกราบทูลถามพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจา 
พระผูขจัดความสงสัยทั้งปวงไดวา:-ทานอาวุโสปูรณะทํากรรมใดไวจึงไดเกิดในตระกูลที่มี                
โภคธนสารสมบัติมากมาย ทํากรรมใดไวจึงเกิดในครรภของทาสี และไดออกบวชจนบรรลุ
อรหัตผลตัดสิ้นกิเลสทั้งปวง?... 
 ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาเมื่อครั้งกอน ในภัทรกัลป เมื่อชนทั้งหลายมีอายุไดสองหมื่นป มี
พระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากาศยปะ ทรงเปนผูถึงพรอมดวยความรูและความประพฤติ เปนผู
เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงทางโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ฝกไดไมมีใครเหนือไปกวา และเปนศาสดา
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย พระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูใกลเมืองพาราณสี มี
ภิกษุในศาสนาของพระองครูปหนึ่ง ขวนขวายดูแลทั้งกิจการของสงฆและขวนขวาย(เรียน)พระ
ไตรปฏก  ขณะที่มีพระอรหันตอีกรูปหนึ่งที่รับหนาที่ดูแลความเรียบรอยในวิหาร พระอรหันตรูป
นั้นมีอุปสรรคในการทําความสะอาดวิหาร เนื่องจากฝุนถูกลมพัดไปมา ทานจึงคิดวา ควรหยุดพัก
กอน จนกวาลมจะสงบลง ภิกษุที่ดูแลกิจการของวิหารเห็นวิหารยังไมไดทําความสะอาด จึงได
แสดงความไรกิริยา กลาววาจาหยาบคาย ดวยทาทีที่แข็งกราววา คนทําความสะอาดคนนี้เปนลูก
ของนางทาสคนไหน พระอรหันตรูปนั้นไดยิน ทานจึงคิดวา นี่เปนการกระทําที่แข็งกราว แตควร
นิ่งเฉยไวกอน จากนั้นเราจึงจะบอกใหรูภายหลัง∗ 

                                                 
∗tato bhiksavah sajwaya/jatah sarva/sajwaya/cchettaraj buddhaj bhagavantaj 

papracchuh :-kij bhadanta ayusmata purnena karma krtaj yenadhye mahadhane mahabhoge kule 
jatah, kij karma krtaj yena dasyah kuksau upapannah, pravrajya ca sarva/klewa/prahanad/arhattvaj 
saksatkrtam ?… bhuta/purvaj bhiksavo’ sminn/eva bhadrakalpe vijwati/varsa/sahasrayusi prajayaj 
kawyapo nama samyak/sajbuddho loka udapadi vidya/carana/sajpannah sugato lokavid/anuttarah 
purusa/damya/sarathih wasta devanaj manusyanaj ca | buddho bhagavan varanasij 
nagarim/upaniwritya viharati |  tasyayaj  wasane pravrajitah  |  tripitaka/sajghasya ca 
dharma/vaiyavrtyaj karoti | yavad/anyatamasyarhata upadhi/varah praptah | sa viharaj 
sajmarstum/arabdhah | vayun/etawcamutas/ca sajkaro niyate | sa sajlaksayati- tisthatu tavad 
yavad/vayur/upawamaj gacchatiti | vaiyavrtya/karenasajmrsto viharo drstah | tena tivrena 
paryavasthanena khara/vak/karma niwcaritam- kasya dasi/putrasyopadhivara iti | tena arhata wrutam |sa  
sajlaksayati- paryavasthito’yam | tisthatu tavat | pawcat sajjbapayisyamiti | (Vaidya ed. 1959 : 32-33) 
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หรืออวทานเรื่องที่เกี่ยวกับพระอาชญาตเกาณฑินยะ∗ในมหาวัสตุเลม 3 เมื่อพระพุทธองคไดตรัสรู
แลวก็ไดเสด็จไปพบปญจวัคคียที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน และไดทรงเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
แกปญจวัคคียที่เคยดูแลรับใชพระองคเมื่อคร้ังทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา หลังจากพระปญจวัคคียไดฟง
พระธรรมเทศนา พระอาชญาตเกาณฑินยะก็ไดบรรลุธรรมเปนคนแรก เร่ืองราวดังกลาวทําใหภิกษุ
ทั้งหลายตางพากันสงสัยวาเหตุใดในบรรดาปญจวัคคียนั้น พระอาชญาตเกาณฑินยะจึงเปนผูเขาถึง
ธรรมคนแรก พระพุทธองคจึงไดทรงเลาเรื่องในอดีตของพระอาชญาตเกาณฑินยะ  

 
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา พระผูมีพระภาคเจา ดวยผลกรรมใดทาน

อาวุโสอาชญาตเกาณฑินยะจึงบรรลุธรรมเปนท านแรกจาก  (ปญจวัคคีย )  ทั้ งหมดนี้                              
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสตอบวา ภิกษุทั้งหลาย เปนเพราะ (อาชญาตเกาณฑินยะ) ไดต้ังปณิธานไว
ต้ังแตครั้งกอน 

ภิกษุทั้งหลาย  เรื่องมีมาเมื่อครั้งกอน  เมื่อนานมาแลว ในเมืองราชคฤห  ที่ศาลาของ                       
ชางปนหมอ มีพระปจเจกพุทธเจารูปหนึ่งอาพาธปวดทอง ชางปนหมอจึงไดนําเขามา (ในศาลา) 
และไดรักษาใหหายจากอาการปวดทอง พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายซึ่งมาพรอมกับพระปจเจก
พุทธเจา(ซึ่งอาพาธ) นั้นก็ไดตามเขามาในศาลาของชางปนหมอภารควะเพื่อสอบถามอาการปวด
ทองที่ดีขึ้นแลวของพระปจเจกพุทธเจารูปนั้น  ตอมาเมื่อภารควะไดรักษาอาการปวดทอง (ของพระ
ปจเจกพุทธเจา)จนหายดีแลว ก็ไดถามพระปจเจกพุทธเจาวา ทานทั้งหลาย ทานใดเปนผูบรรลุธรรม
ทานแรก? พระปจเจกพุทธเจาตอบวา ใน (พวกเรา) ทั้งหมดนี้ เราเปนผูที่บรรลุธรรมเปนคนแรก 
จากนั้นจึงเปนคนอื่นๆ  ภารควะนั้นจึงไดต้ังปณิธานวา การที่ขาพเจาไดปรนนิบัติดูแลทานที่บังเกิด
เปนกุศลมูลนี้  ขอใหข าพเจาได เปนผูบรรลุธรรมที่มาจากการเทศนาของพระพุทธเจ า                          
พระผูมีพระภาคเจาเปนคนแรกของคนทั้งหมด (ที่ไดฟงธรรมเทศนา) ดวยกุศลมูลนั้นดวยเถิด ∗∗ 

                                                 
∗ ในมหาวัสตุเรียกวา เรื่องชาดกของพระอาชญาตเกาณฑินยะ (Ajbatakaundinyajataka) ดังที่กลาว

ไวแลวในหนา 30 วาโลโกตตรวาทจะไมเรียกเรื่องของพระสาวกหรือผูมีศรัทธาตอพระพุทธเจาวาอวทานอยาง              
สรวาสติวาท แตจะเรียกวาชาดกบาง วัสตุบาง ตามเหตุการณของเรื่องวาอยูในอดีตหรือปจจุบัน 

∗∗ bhiksu bhavantam/ahajsu | kasya bhagavan karmasya vipakena ayusmata 
ajbatakaundinyena sarvaprathamaj dharmaj ajbataj | bhagavan/aha | etasyaivaisa bhiksavah 
purva/pranidanaj | bhutapurvaj bhiksavo atitam/adhvanaj rajagrhe nagare kumbha/karawalayaj 
pratyekabuddhena pitta/vyadhikena pratiwrayo yacito | so tena kumbhakarena upasthito ca pittabadhato 
mocito | tena dani pratyekabuddhena ye parica (va) rita pratyekabuddha te tahij bhargavawalaj tasya 
pratyekabuddhasya pitta/vyadhikasya ksemaniyaprccha agata | bhargavo pratyekabuddhaj tato 
pittabadhato mocitva prcchati | kena vo prathamaj dharmaj ajbataj | so pratyekabuddho aha | maya 
sarva/prathamaj dharmo  ajbato pawcad/etehi | so dani bhargavo pranidhanam/utpadeti | yaj maya 
k u w a l a / m u l a m / u p a c i t a j  t a v a  u p a s a j s t h a n a / p a r i c a r y a j  k r t v a  t e n a 
kuwala/mulena aham/api sarva/prathamaj buddhasya bhagavato dharmaj dewitam/ajaneyaj || (Basak 
ed. 1968 : 3 :  461-462) 
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เร่ืองราวในสวนอดีตวัตถุของปูรณาวทาน และเรื่องของพระอาชญาตเกาณฑินยะขางตน
นี้ จะเห็นไดวาพระพุทธองคทรงเลาในฐานะที่เปนตัวละครที่เปนพยานไดรับรูเร่ืองราวในอดีตของ
พระปูรณะ และพระอาชญาตเกาณฑินยะ แตเปนการรับรูที่พระองคไมไดทรงอยูในเหตุการณนั้น 
และไมใชเปนสิ่งที่ทรงรับฟงมาจากคนอื่น หากเปนการหยั่งรูดวยญาณของพระสัพพัญูที่ทรงมี 
ทศพลญาณ จึงสามารถรูอดีตของสรรพชีวิตทั้งหลายได วิธีการเลาเรื่องจึงเปนการเลาผานทรรศนะ
ของตัวละครที่เปนพยานแบบผูรู ที่รูเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักอยางละเอียดวาพระปูรณะ
เคยเกิดเปนภิกษุที่สนใจใฝธรรมแตบันดาลโทสะกลาวบริภาษพระอรหันตวามีแมเปนทาส สวน
พระอาชญาตเกาณฑินยะก็ เคยเปนชางปนหมอช่ือภารควะที่ เคยรักษาอาการอาพาธของ                     
พระปจเจกพุทธเจา การเลาเหตุการณในอดีตของทั้งสองนั้น พระพุทธองคจึงทรงเปนทั้ง “ผูเลา” 
และ “ผูเห็น” แตเปนการเห็นดวยญาณของพระสัพพัญู พระพุทธองคจึงทรงสามารถเลาอยาง
ละเอียด คือเลาทั้งการกระทํา บทสนทนา และความคิดของตัวละครที่อยูในอดีตนั้น ซ่ึงถาเปน              
ตัวละครที่เปนพยานโดยทั่วไปหากไมอยูในเหตุการณอดีต และไมไดถูกสรางใหเปนตัวละครที่มี
ญาณพิเศษเห็นอดีตชาติได ยอมเลาไมได เพราะถาเลาแลวก็จะไมสมจริง ดังที่กลาวไวแลวในผูเลา
เร่ืองในชาดกวาโดยทั่วไปตามทฤษฎีของเรื่องเลา ผูเลาเรื่องที่เปนพยานกับผูเลาแบบผูรูจะเปนคน
เดียวกันไมได แตในกรณีของพระพุทธองคแลวเปนขอยกเวน เพราะทรงมีคุณสมบัติเหนือกวาคน
ธรรมดาทั่วไป จึงทําใหเชื่อไดวาทรงเปนผูเลาแบบผูรูไดโดยที่ไมตองทรงอยูในเหตุการณนั้นหรือ
ฟงจากผูอ่ืนมา การที่ผูเรียบเรียงอวทานเปลี่ยนผูเลาเรื่องแบบผูรูในสวนปจจุบันวัตถุ แลวให                
พระพุทธองคทรงเปนผูเลาเรื่องในอดีตวัตถุที่ไมใชเร่ืองของพระองคเองเหมือนอยางชาดก แมวา          
ผูเลาเรื่องแบบผูรูก็สามารถจะเลาอดีตของตัวละครได แตการเปลี่ยนใหพระพุทธองคทรงเปนผูเลาก็
ทําใหเร่ืองที่เลานั้นมีความนาเชื่อยิ่งขึ้นวาเปนเรื่องจริง เนื่องจากผูเลาเรื่องมีคุณสมบัติที่ทําใหเร่ือง
นั้นนาเชื่อนั่นเอง ซ่ึงในแงของการสรางความศรัทธาตอศาสนาแลวยอมมีความสําคัญยิ่งที่ทําใหคน
ฟงธรรมเชื่อในเรื่องที่ไดฟง 

เมื่อพิจารณาเนื้อเร่ืองในอดีตวัตถุ จะพบวาถาเทียบสัดสวนกับเนื้อเร่ืองในสวนปจจุบัน
วัตถุแลว จะมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด เพราะในสวนปจจุบันวัตถุจะมีการดําเนินเรื่องอยู
ในชวงระยะเวลาที่ยาวนาน จึงมีเหตุการณเกิดขึ้นมากตามที่ตัวละครหลักไดประสบมา แตเมื่อถึง
เร่ืองราวในอดีตชาติของตัวละครหลัก จะเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาสั้นๆ คือเนน
เฉพาะเหตุการณที่มีผลตอส่ิงสําคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวละครหลักตามประเด็นที่ภิกษุได             
กราบทูลถามพระพุทธองค ดังกรณีของพระอาชญาตเกาณฑินยะ ภิกษุทั้งหลายสงสัยเพียงประเด็น
เดียววาเหตุใดพระอาชญาตเกาณฑินยะจึงไดบรรลุธรรมเปนคนแรกในบรรดาปญจวัคคียที่ไดฟง
ธรรมเทศนาพรอมกัน 5 คน พระพุทธองคจึงไดเลาเฉพาะเหตุการณที่สงผลใหพระอาชญาตเกาณฑินยะ
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เปนผูบรรลุธรรมคนแรกตามที่ภิกษุทั้งหลายตั้งเปนประเด็นคําถาม หรืออยางเรื่องปูรณาวทาน ภิกษุ
ไดกราบทูลถามพระพุทธองคเกี่ยวกับพระปูรณะ 2 ประเด็นคือ เหตุใดจึงเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งแตมี
แมเปนทาส และเหตุใดจึงบรรลุอรหัตผลไดเร็ว พระพุทธองคตรัสเลาเรื่องที่พระปูรณะเคยเกิดใน
สมัยพระพุทธเจากาศยปะ เปนผูดูแลวิหารที่หมั่นเพียรเรียนพระธรรมและรับใชพระสงฆ แตได
บันดาลโทสะบริภาษพระอรหันตรูปหนึ่งวามีแมเปนทาส เร่ืองราวในอดีตวัตถุของปูรณาวทานจึง
เปนการเลาเหตุการณในอดีตชาติที่ตอบคําถามไดครบตามประเด็นที่ภิกษุสงสัยดวยสัดสวนของ 
เนื้อเร่ืองที่ใกลเคียงกับเรื่องของพระอาชญาตเกาณฑินยะ  ฉะนั้น ไมวาประเด็นคําถามที่ภิกษุสงสัย
จะมี 1 หรือ 2  ประเด็นก็ตาม พระพุทธองคก็จะทรงเลาเรื่องราวในอดีตของตัวละครหลักเพื่อตอบ
คําถามนั้นเพียงสั้นๆ เฉพาะเหตุการณที่เกี่ยวของกับคําถามโดยตรง คืออธิบายวาพฤติกรรมในอดีต 
มีปจจัยทําใหตัวละครหลักไดรับผลดีหรือไมดีดังที่ไดรับอยูในปจจุบันอยางไร จึงไมมีรายละเอียด
ของเหตุการณมากเหมือนสวนที่เปนปจจุบันวัตถุ เร่ืองในอดีตวัตถุนี้จึงเปนเรื่องเลาสั้นๆ ที่ซอนอยู
ในเรื่องเลาขนาดยาวในปจจุบันวัตถุ ทํานองนิทานซอนนิทานเชนเดียวกับเรื่องชาดก แตเร่ืองเลาใน
อดีตวัตถุของชาดกสวนใหญจะเปนเรื่องเลาขนาดยาวและมีรายละเอียดของเหตุการณมากกวาเรื่อง
เลาที่อยูในปจจุบันวัตถุ เพราะเรื่องเลาในปจจุบันวัตถุของชาดกเปนเพียงเหตุนําที่ทําใหเกิดการเลา
เร่ืองในอดีตที่เปนสวนสําคัญอันจะชี้ใหเห็นวาอดีตเปนประสบการณที่จะชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในปจจุบันอยางไร ขณะที่เร่ืองเลาในอดีตวัตถุของอวทาน แสดงใหเห็นการกระทําในอดีตวามีผล
ตอชีวิตในปจจุบันอยางไร เพื่อเตือนสติในการดําเนินชีวิตปจจุบันวาใหหมั่นทําแตความดีเพื่อผลดี
จะไดเกิดขึ้นตอไป 

ในสวนของสโมธานที่พระพุทธองคทรงเปนผูเลาเรื่อง ก็เปนการเลาผานทรรศนะของ
ผูรูเชนเดียวกับอดีตวัตถุ เพราะเปนการเชื่อมโยงเหตุการณในอดีตชาติกับเหตุการณในปจจุบันเขา
ดวยกันที่ตัวละครซึ่งเปนคนทั่วไปยอมทําไมได แตพระพุทธองคทรงหยั่งรูอดีต ปจจุบันและ
อนาคตจึงทรงเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น และทรงเลาสิ่งที่เห็นไมวาเกิดขึ้นเมื่อใดไดอยางถูกตอง
แมนยํา ในตอนทายของสโมธานในอวทาน พระพุทธองคจึงทรงสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวของ
กับชีวิตของตัวละครหลัก ดวยการชี้ใหเห็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมที่คลายคลึงกันคือกรรม
ดียอมทําใหไดรับผลดี กรรมชั่วยอมไดรับผลช่ัว และถาทําทั้งกรรมดีและไมดีก็ยอมไดรับผลกรรม
ทั้งสอง ดังเรื่องปูรณาวทานที่พระพุทธองคทรงชี้แจงวาพระปูรณะเกิดในตระกูลมั่งคั่งแตมีแมเปน
ทาส และไดเปนพระอรหันต เพราะ 

 
 ดวยเขาก็ยอมรับความผิดนั้นแลว (แต)เพราะความผิดนั้นเขาจึงตองตกนรก และเปนลูกทาสี, 
หากดวยการยอมรับความผิดจึงไมตองตกนรก แตยังตองเกิดในครรภของทาสี 500 ชาติ จนบัดนี้ก็
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เปนชาติสุดทายแลวที่เขาไดเกิดในครรภของทาสี หากดวยการดูแลอุปฏฐากสงฆ จึงทําใหเขาได
เกิดในตระกูลที่มีโภคธนสารสมบัติมากมาย (และ)เพราะการเรียนและอานสิ่งที่เปนกุศล เหตุนี้จึง
ทําใหเขาไดออกบวชในศาสนาของเราและไดบรรลุความเปนพระอรหันตตัดสิ้นกิเลสทั้งปวง ภิกษุ
ท้ังหลาย เปนความจริงที่วา ผลของการกระทํา(วิบาก)สวนที่ไมดีก็เปนของการกระทําสวนที่ไมดี 
ผลของการกระทําสวนที่ดีก็เปนของการกระทําสวนที่ดี ผลของการกระทํารวมกัน(ท้ังดีและไมดี)ก็
เปนของการกระทําสวนที่รวมกัน ภิกษุท้ังหลาย เพราะวาผลของการกระทําที่รวมกันก็คือการ
กระทําของสวนที่ดีสวนหนึ่ง และของการกระทําที่ไมดีสวนหนึ่งนั่นเอง ภิกษุท้ังหลาย นี่คือสิ่งที่
พวกเธอตองเรียนรูไว∗ 

 
ขอความสวนที่เนนนี้ เปนสวนสรุปทายของสโมธาน ถานําไปเปรียบเทียบกับเนื้อความ

สวนสุดทายของสโมธานในเรื่องโกฏิกรรณาวทานที่กลาวไวแลวในหนา 65 ก็จะพบวามีเนื้อความ
เดียวกัน และถาเทียบกับสวนทายของสโมธานในอวทาน ศตกะก็มีเนื้อความทํานองเดียวกัน ดังใน
เร่ืองโศภิตะ (Wobhitah)  

 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดวาคนแบกฟนคนนั้น ในเวลานั้น สมัย

นั้น เปนผูใด เขาก็คือโศภิตะนั่นเอง เพราะการทําความสะอาดลานพระสถูป ตามเหตุนั้น ชาตินั้น 
สมัยนี้ ชาตินี้ จึงเกิดมาสมบูรณพรอม ทั้งยังมีรูปงาม ชวนมอง นาเลื่อมใส (และ)ดวยเหตุดังกลาวนี้
เอง จึงทําใหไดรับอรหัตผล ภิกษุทั้งหลาย เปนความจริงที่วา ผลของการกระทํา(วิบาก) สวนที่ไมดี 
ก็เปนของการกระทําสวนที่ไมดี ผลของการกระทําสวนท่ีดี ก็เปนของการกระทําสวนท่ีดี ผลของ
การกระทํารวมกัน (ท้ังดีและไมดี) ก็เปนของการกระทําสวนท่ีรวมกัน ภิกษุท้ังหลาย เพราะวาผล
ของการกระทําที่รวมกันก็คือ ผลของการกระทําสวนที่ดีสวนหนึ่ง และผลของการกระทําที่ไมดี
สวนหนึ่งนั่นเอง ภิกษุท้ังหลาย นี่คือสิ่งที่พวกเธอตองเรียนรูไว∗∗ 

                                                 
∗ tenatyayamatyayato dewitam | yat/tena naraka upapadya dasiputrena bhavitavyam, 

tan/narake nopapannah | pabca tu janma/watani dasyah kuksau upapannah | yavad/etarhy/api carame 
bhave dasya eva kuksau upapannah | yat sajghasyopasthanaj krtam, tenadhye mahadhane 
mahabhoge kule  jatah | yat/tatra pathitaj svadhyayitaj skandha/kauwalaj ca krtam, tena mama 
wasane pravrajya sarva/klewa/prahanad/arhattvaj saksat/krtam | iti hi bhiksava ekanta/krsnanaj 
karmanam/ekanta/krsno vipakah, ekanta/wuklanaj karmanam/ekanta/wuklo vipakah, 
vyatimiwranaj vyatimiwrah | tasmat tarhi bhiksava ekanta/krsnani karmany/apasya vyatimiwrani 
ca, ekanta/wuklesv/eva karmasvabhogah karaniyah | ity/evaj vo bhiksavah wiksitavyam || (Vaidya  
ed.1959 : 33) 

∗∗ bhagavan/aha- kij manyadhve bhiksavo yo’sau tena kalena tena samayena 
kastha/haraka asit, ayam/evasau wobhitah | yad/anena stupavganaj sajmrstam, tena yatra yatra 
jata/statra tatrabhirupo darwaniyah prasadikah sajvrttah | tenaiva hetun/edanim/arhattvaj 
saksa t /kr tam |  i t i  hi  bhiksava  ekanta/krsnanaj  karmanam/ekanta/krsno vipakah , 
ekanta/wuklanam/ekanta/wuklah, vyatimiwranaj vyatimiwrah | tasmat/tarhi bhiksava 
ekanta/krsnani karmany/apasya vyatimiwrani ca, ekanta/wuklesv/eva karmasv/abhogah  
karaniyah| ity/evaj vo bhiksavah wiksitavyam ||ZX(Vaidya ed.1958 : 219) 
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ลักษณะดังกลาวนี้เปนการเนนใหเห็นวาพระพุทธองคทรงรูทั้งอดีตและปจจุบันของ
สรรพสัตว จึงทรงใชเร่ืองราวที่ทรงรูเหลานั้นมาเปนตัวอยางเพื่อเทศนาสั่งสอนภิกษุทั้งหลาย  

อนึ่ง สวนอวทานที่มีพยากรณนั้นมีการใชผู เลาเรื่องคลายกับอวทานที่มีอดีตวัตถุ 
กลาวคือในสวนของปจจุบันวัตถุใชผูเลาแบบผูรูเชนกัน ดังเรื่องวัลคุสวรา (Valgusvarah) อวทาน
เร่ืองที่ 30 ในอวทาน ศตกะ  

 
พระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงไดรับการบูชา ทรงไดรับการนับถือ ทรงไดรับความ

เคารพ ทรงไดรับการทําดีแลว จากทั้งพระราชา ผูมีทรัพยเสมอพระราชา ชาวเมือง เศรษฐี หัวหนา
กองคารวาน เทวดา นาค ยักษ อสูร ครุฑ กินนร มโหรคะทั้งหลาย พระพุทธเจาผูทรงเปนที่เคารพ
ยิ่งของเทวดา นาค ยักษ อสูร ครุฑ กินนร มโหรคะทั้งหลาย ทรงเปนผูมีญาณ มีบุญยิ่งใหญ พรอม
กับเหลาพระสาวกไดรับการถวายจีวร บาตร ที่ปูนอน ที่ปูนั่ง และยารักษาโรค ขณะประทับที่
อารามของอนาถปณฑทะ ในเชตวัน เมืองศราวัสตี  ตอมาในตอนเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงครอง
จีวรและทรงถือบาตร เสด็จเขาไปในเมืองศราวัสตีเพื่อทรงบิณฑบาต มีกลุมคนชาวเมืองศราวัสตี
จํานวนมากสวมเสื้อผาที่สวยงาม ที่คอประดับดวยพวงดอกไมใหญที่เปนไมน้ําทั้งหลาย ไดแก 
ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง ดอกบัวขาว เปนตน ไดออกมารองเพลง เตนรําตามเสียงดนตรีตางๆ ทั้ง
พิณ  กลอง บัณเฑาะวอยางรื่นเริง และเมื่อพระพุทธเจาเสด็จเขามาในเมืองศราวัสตีเพื่อทรง
บิณฑบาต กลุมคนเหลานั้นก็เห็นพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจา ซึ่งมีพระสรีระประกอบดวย
มหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ ทุกสวน(ของพระสรีระ)งดงาม สอง
แสงเปนวงกวางเหมือนพระอาทิตยมากมายนับพันดวง  เหมือนการเคลื่อนมาของภูเขารัตนะ และ
การที่พวกเขาไดเห็นพรอมกันนี้ การรื่นเริงนั้นจึงหยุดไป เมื่อการรื่นเริงหยุดไปแลว พวกเขาก็เกิด
จิตเลื่อมใสจึงไดรองเพลงสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา และไดโยนดอกบัวขาบไปยังเบื้องบนของ
พระผูมีพระภาคเจา บริเวณที่โยนดอกบัวขึ้นไปราวกับพลับพลาสีน้ําเงิน ที่มีฉัตรสีน้ําเงินอยูบน
ยอดที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา และพวกเขานั้นก็ไดติดตามมายืนเฝาพระพุทธเจาซึ่งเสด็จ
มาถึงและทรงยืนอยูแลว และดวยพระผูมีพระภาคเจาทรงทําแสงสีน้ําเงินใหพรางพรายออกมา 
เมืองศราวัสตีจึงเปนสถานที่ที่มีแสงเหมือนแกวไพลินของพระอินทร 

ตอมา กลุมคนเหลานั้นก็บังเกิดความศรัทธา จึงตั้งจิตอธิษฐานวา ดวยกุศลมูลนี้ ขอใหพวกเรา
จงไดเปนพระปจเจกพุทธเจาดวยเถิด∗ 

                                                 
∗ buddho bhagavan satkrto gurukrto manitah pujito rajabhi rajamatrair/dhanibhih pauraih 

wresthibhih sartha/vahair/devair/nagair/yaksair/asurair/garudaih kinnarair/mahoragair/iti 
deva/naga/yaksasura/garuda/kinnara/mahoragabhyarcito buddho bhagavan jbato mahapunyo labhi 
civara/pindapata/wayanasana/glana/pratyaya/bhaisajya/pariskaranaj sa/wravaka/sajghah wravastyaj 
viharati jetavane’ nathapindadasyarame | atha bhagavan purvahne nivasya patra/civaram/adaya 
w r a v a s t ij  p i n d a y a  p r a v i k s a t  |  s a j b a h u l a w / c a  g o s t h i k a  m a d y a m / a d a k s i p t a 
v i n a / m r d a v g a / p a n a v a i r / v i v i d h a i r / v a d y a i r / v a d y a m a n a i r / n r t y a n t o  g a y a n t a 
utpala/padma/pundarika/varsikadi/bhirudara/puspair/asakta/kantheguna  viwistambaravasana bahih 
wravastya nirgacchanti | bhagavajwca wravastyaj pindaya praviksat | dadrwuste  gosthika buddhaj 
b h a g a v a n t a j  d v a t r i j w a t a  m a h a / p u r u s a / l a k s a n a i h  s a m / a l a j k r t a m / a w i t y a 
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 อวทานที่มีพยากรณในอวทาน  ศตกะนี้จะมีการขึ้นตนเรื่องในสวนปจจุบันวัตถุ
เหมือนกัน คือเปนการสรรเสริญพระพุทธองคที่ทรงไดรับความศรัทธาจากมนุษยและไมใชมนุษย 
ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูเลาเรื่องแบบผูรูไดแสดงทรรศนะยกยองพระพุทธองควาทรงเปนผูอยูเหนือสรรพส่ิง
ในโลก จากนั้นจึงเลาถึงตัวละครหลักในเรื่องที่ไดเห็นพระพุทธองคเสด็จออกบิณฑบาตพรอม          
พระสาวก ดังในเรื่องวัลคุสวรานี้ ตัวละครหลักเปนกลุมคนที่ผูเลาเรื่องกลาวถึงโดยรวม กลาวคือ 
เปนกลุมคนที่กําลังรองเตนตามจังหวะของเสียงดนตรีอยางสนุกสนานแลวไดเห็นความงามแหง
รัศมีที่เปลงประกายจากพระวรกายที่มีลักษณะของมหาบุรุษที่เสด็จออกบิณฑบาต จนถึงกับหยุด
กิจกรรมดังกลาว การเลาถึงเหตุการณตางๆ นี้เปนการเลาแบบยืดเวลา เพราะมีการบรรยายเครื่อง
แตงกายของกลุมคนที่มีงานรื่นเริง รวมทั้งบรรยายเปรียบเทียบความงามของพระพุทธองคอยาง
ละเอียด ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูฟงหรือผูอานไดเขาใจวาเหตุใดการปรากฏพระองคของพระพุทธองคจึงทํา
ใหกลุมชนที่กําลังสนใจการรื่นเริงสนุกสนานนั้นหยุดชะงักลง และเกิดความศรัทธาอยางมากขึ้นได  
 ความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากการไดเห็นสิ่งอัศจรรยเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาไดโยนดอกบวั
ขึ้นไปเบื้องบนของพระพุทธองค ผูเลาเรื่องก็ไดลวงรูความในใจของพวกเขาวาพวกเขาพากันตั้งจิต
อธิษฐานขอใหไดเปนพระปจเจกพุทธเจา และไดเลาตอมาวาพระพุทธองคทรงทราบถึงปณิธานของ
คนเหลานั้นจึงไดทรงกลาวคําพยากรณกับพระอานนทวา 
 

 อานนท ดวยกลุมคนเหลานี้ ไดต้ังจิตอธิษฐานซึ่งมีพ้ืนฐานอันเปนกุศล และดวยผลของการให
สิ่งที่ดีงาม ในระหวาง 20 กัลป พวกเขาจะไมตกไปในอบายเลย และในการไดรางกายครั้งตอไป ใน
การเกิดครั้งตอไป ในแดนอาศัยตอไป ในภพตอไป พวกเขาจะไดเปนพระปจเจกพุทธเจานามวา 
วัลคุสวรา  ( ผูที่แวดลอมดวยความงดงาม )  นี่คือผูที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมอบสิ่งที่ดีงามตอ                 
เบื้องหนาเราเพราะฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอตองเรียนรูไวถึงการกระทําที่จะไดเปนพระสาวก
(พระอรหันต) พระปจเจกพุทธเจา และพระพุทธเจา ภิกษุทั้งหลายนี่คือเรื่องที่พวกเธอตองเรียนรูไว∗ 

                                                                                                                                            
canuvyabjanair/virajita/gatraj vyama/prabhalajkrtaj surya/sahasra/tireka/prabhaj javgamam/iva 
ratna/parvataj samantato bhadrakam | saha/darwanac/ca tesaj yo’ sau madyamadah sa prativigatah | 
tato vigatamadyamadah prasadavarjita/manaso nrtya/gita/vadyair/bhagavata upasthanaj cakruh, 
nila/padmani copari bhagavato niciksipuh | niksiptani copari bhagavato nila/kutagaro  nila/cchatraj 
n i l a / m and a p a  i vav a s t h i tan i  |  tan i  c a  b h a g a v a n t aj  g a c c h a n t a m / a n u g a c c h a n t i ,  
tisthantam/anutisthanti | bhagavata ca nila/prabha utsrsta, yaya  wravasti indra/nila/mani/sadrwa/prabha  
avasthita ||  

atha te gosthika labdha/prasadah cetanaj pusnanti- anena vayaj kuwala/mulena  
pratyekaj bodhij saksat/kuryameti || (Vaidya ed. 1958 : 75-76) 

∗ete ananda gosthika anena  kuwala/mulena cittotpadena deya/dharma/parityagena ca 
vijwty/antara/kalpan vinipataj na gamisyanti, pawcime bhave pawcime nikete pawcime samucchraye 
pawcime atma/bhava/pratilambhe valgusvara nama pratyekabuddha bhavisyanti | ayam/esaj 
deya/dharmo yo mamantike citta/prasada iti | tasmat/tarhi bhiksava evaj wiksitavyaj 
yad/buddha/pratyekabuddharya/wravakesu karan karisyamah  |  ity/evaj  vo bhiksavah  
wiksitavyam || (Vaidya ed.1958 : 77) 
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 ในสวนของการพยากรณนี้ มีการเปลี่ยนผูเลาเรื่องแบบผูรูในสวนปจจุบันวัตถุมาเปน          
ตัวละครที่เปนพยานซึ่งไดรูเห็นอนาคตของคนกลุมนี้ แนนอนวาถาเปนเรื่องเลาทั่วไป ตัวละคร             
ที่เปนพยานรูเห็นเหตุการณในอนาคตไดนี้ ผูเรียบเรียงเร่ืองเลาจะตองกําหนดใหมีลักษณะพิเศษ            
ที่รู เห็นความเปนไปในอนาคตไดไวในเรื่องอยางชัดเจน แตในกรณีที่พระพุทธองคทรงเปน               
ผู เลาเรื่องในอนาคตของตัวละครหลักนี้ ผู เรียบเรียงไมจําเปนตองบอกคุณสมบัติพิเศษนั้น                     
ใหทราบ เพราะเปนสิ่งที่ผูศรัทธาพุทธศาสนาทราบถึงญาณพิเศษของพระองคไดอยูแลว การที่                   
ผู เรียบเรียงอวทานกําหนดใหพระพุทธองคทรงเปนผู เลาถึงอนาคตของตัวละครหลัก จึงมี               
ความเชื่อและความศรัทธาที่มีตอพระพุทธองครองรับทําใหเร่ืองเลาในอนาคตของอวทานที่มี
พยากรณมีความนาเชื่อถือ 
 สวนเนื้อเร่ืองตอนที่เปนสโมธานของอวทานที่มีพยากรณนี้ จะไมแยกออกมาใหเห็น
อยางชัดเจนเหมือนกับอวทานที่มีอดีตวัตถุ ดังจะเห็นไดวาเมื่อพระพุทธองคตรัสเลาเรื่องในอนาคต
หรือทรงมีพยากรณแลว ก็จะเชื่อมตอดวยการที่ทรงชี้ใหเห็นการกระทําของผูที่ตั้งปณิธานขอเปน
พระปจเจกพุทธเจานั้น เปนตัวอยางแกภิกษุทั้งหลายที่จะตองเรียนรูไวหากตองการจะเปน                  
พระอรหันต พระปจเจกพุทธเจา หรือพระพุทธเจา ฉะนั้น สโมธานของอวทานที่มีพยากรณนี้ จึง
อนุโลมรวมอยูในตอนที่พระพุทธองคทรงเผยนามในอนาคตของผูตั้งปณิธาน และสวนสุดทายที่
ทรงกลาวกับภิกษุทั้งหลายนั้นก็เปนสวนที่สองของสโมธาน ดังที่กลาวไวแลวในองคประกอบ                
ของอวทานวาอวทานจะมีสโมธานสองสวนเสมอ คือสวนแรกพระพุทธองคจะทรงเชื่อมอดีตหรือ
อนาคตกับปจจุบัน และสวนที่สองพระพุทธองคจะสรุปเรื่องราวที่ทรงเลาเพื่อเปนตัวอยางใหภิกษุ
ไดนําไปพิจารณาตอไป โดยอวทานที่มีพยากรณในอวทาน ศตกะนี้สวนที่สองของสโมธานจะมี
เนื้อความแบบเดียวกันทุกเรื่อง 
 อนึ่ง ถาพิจารณาเปรียบเทียบอวทานกับอปทานของคัมภีรบาลี ตามที่มีนักวิชาการ
ทางดานพุทธศาสนาไดกลาวไววา อวทานและอปทานเปนวรรณคดีที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน∗ 
อปทานที่เห็นวามีความใกลเคียงกับอวทานคือ เถราปทาน และเถรีปทาน ซ่ึงเปนเรื่องของผูมีศรัทธา
ตอพระพุทธเจาในอดีตแลวไดเกิดมาเปนพระสาวกของพระพุทธเจาโคดม อปทานของพระเถระ
และพระเถรีนี้จะมีองคประกอบของเรื่องคือ ปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และหลายเรื่องมีสวนของการ
พยากรณ แตการพยากรณนั้นจะแทรกอยูในอดีตวัตถุ ไมไดแยกเปนเรื่องที่มีอดีตวัตถุ และเรื่องที่มี
พยากรณออกจากกันเหมือนอวทาน ทั้งนี้จะไมมีสวนสโมธาน เพราะพระเถระ และพระเถรีเผย
ตั้งแตเร่ิมแรกแลววา เร่ืองในอดีตที่เลาเปนเรื่องของตน จึงไมจําเปนตองมีการเชื่อมโยงวาบุคคลใน

                                                 
 ∗ กลาวไวในเชิงอรรถ หนา 23-24 
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อดีตนั้นเปนใครในปจจุบัน อปทานจึงแบงไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก อปทานที่มีอดีตวัตถุทั่วไป กับ
อปทานที่มีการพยากรณแทรกในอดีตวัตถุ  

อปทานที่มีอดีตวัตถุทั่วไป สวนใหญจะดําเนินเรื่องตามลําดับเวลา คือขึ้นตนดวยอดีต
วัตถุกอน แลวจึงตอดวยปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุนั้นเปนเรื่องราวท่ีพระเถระ และพระเถรีรําลึกถึง          
บุพกรรมแลวเลาออกมา โดยมีเนื้อเร่ืองคลายๆ กันคือเปนเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงความศรัทธาที่
มีตอพระพุทธเจา อาจเปนการกราบไหว การถวายสิ่งของ เชน ดอกไม อาหาร เปนตน หรืออาจเปน
การถวายการรับใช การกระทําที่แมเปนเพียงสิ่งเล็กนอยเหลานี้ แตทําดวยความเลื่อมใสอยาง
บริสุทธิ์ใจ จึงไดรับผลดีตอบแทน ดังเชน เร่ืองตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน ใน กิงกณปุปผวรรคที่ 50  
ที่พระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระเลาวา ผลของการถวายดอกกระดึงทอง 3 ดอกแดพระพุทธเจาวิปสสี ทํา
ใหไดไปเกิดบนสวรรคช้ันดาวดึงส และไมเคยไดไปสูทุคติอีกเลย 

 
[81] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลีพระนามวาวิปสสี ผูเปนนายกของโลก โชติชวง

เหมือนตนกรรณิการ ประทับนั่งที่ซอกเขา เราเก็บดอกกระดึงทอง 3 ดอกมาบูชา ครั้นบูชา
พระสัมพุทธเจาแลวเดินบายหนาไปทางทิศทักษิณ ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และดวยต้ังเจตน
จํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงสในกัปที่ 91 แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจา
ใด ดวยพุทธบูชานั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 

 
หรืออปทานบางเรื่อง ส่ิงที่พระเถระ หรือพระเถรีกระทํานั้นไมไดกระทําตอเบื้องพระพักตรของ
พระพุทธเจา แตทําเพราะนอมระลึกถึงพระพุทธเจา ผลที่ไดก็เสมอกับที่ทําตอเบื้องพระพักตร ดัง
เร่ืองอุปฑฒทุสสทายกเถราปทาน ในกิงกณิปุปผวรรคที่ 50 ที่พระอุปฑฒทุสสทายกเถระไดเลาวา
ตนถวายผาครึ่งผืนเพื่อเปนพุทธบูชาแดพระสุชาตะ พระสาวกของพระพุทธเจาปทุมุตระ ก็ทําใหได
เกิดเปนทั้งเทวดา และพระเจาจักรพรรดิในหลายชาติ 
 

      [85] ครั้งนั้น  สาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตระช่ือสุชาตะแสวงหาผา
บังสุกุลอยูที่กองอยากเยื่อใกลทางรถ เราเปนลูกจางของคนอื่นอยูในพระนครหงสวดี ไดถวายผา
ครึ่งผืนแลวอภิวาทดวยเศียรเกลา ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไวเราละ
รางมนุษย ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เราเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก 33 ครั้ง ไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ 77 ครั้งและไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับมิได เพราะถวาย
ผาครึ่งผืนเปนทาน เราเปนผูไมมีภัยแตที่ไหน เบิกบานอยูทุกวันนี้ เราปรารถนา ก็พึงเอาผาเปลือก
ไมคลุมแผนดินนี้ พรอมทั้งปาและภูเขาได นี้เปนผลแหงผาครึ่งผืน ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดให
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ทานใด  ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงผาครึ่งผืน เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 

 
อปทานที่เปนตัวอยาง 2 เร่ืองขางตนนี้ จะเห็นไดวาเรื่องแรกกลาวถึงการกระทําและผล

ของการกระทําอยางสั้นๆ คือเมื่อไดทําสิ่งใดก็ตามถวายพระพุทธเจา ก็จะไดไปสวรรค หรือไมไป
ทุคติ  แตอปทานเรื่องที่ 2 มีการพรรณนาถึงผลที่ไดรับอยางละเอียด ทั้งนี้ก็เปนการเนนใหเห็นวา 
การบูชาพระพุทธเจา จะดวยวิธีใดก็ตาม ยอมไดรับผลตอบแทนที่มีคายิ่งยาวนานนับกัลป แมวาการ
กระทํานั้น จะไมไดแสดงตอหนาพระพักตรของพระพุทธเจา เพียงกระทําผานพระสาวก แตเปนการ
ระลึกรูถึงพระพุทธเจาดวยใจที่บริสุทธิ์ภักดี ก็ถือเปนการบูชาพระพุทธเจาแลว 

เนื้อเรื่องในปจจุบันวัตถุ จะเปนการสรุปผลที่ไดมาจากการกระทําในอดีตวาสงผลถึง
ปจจุบันอยางไร แมจะตางบุคคลและตางการกระทํา แตผลที่ไดจะเหมือนกัน ในอรรถกถาอปทาน
ฉบับภาษาไทยจึงใชเครื่องหมาย ... เพื่อบอกใหทราบวามีการละขอความที่เหมือนกับเรื่องแรกๆ ดัง
เห็นไดในอปทาน 2 เร่ืองขางตน ความที่ละนั้น มีความในคาถาบาลีตรงกันทุกเรื่อง ดังนี้ 

 
กิเลสา ฌาปตา มยฺห       ภวา สพฺเพ สมูหตานาโคว       
พนฺธน เฉตฺวา                วิหรามิ อนาสโว ฯ  

                     สฺวาคต วต เม อาสิ       มม พุทฺธสฺส สนฺติเก                
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา   กต พุทฺธสฺส สาสน ฯ 
ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส       วิโมกฺขาปจ อฏ ิเม                 

        ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา       กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ 
  (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
                 

และมีความเต็มในภาษาไทยดังที่กลาวไวในเรื่องติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน ภัททาลิวรรคที่ 42 วา 
 

...นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นไดท้ังหมดแลวตัดกิเลสเครื่อง
ผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การที่เราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการ
มาดีแลวหนอ  วิชชา 3    เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ   พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   คุณวิเศษ 
เหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข 8 และอภิญญา     (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
            

 ข อความที่ เ น นข า งตนนี้  เ ปนสิ่ งที่ พระ เถระหรื อพระ เถรี ช้ี แ จงว า ผลของ                            
การบูชาพระพุทธเจาในอดีต ที่ทําใหตนหมดสิ้นกิเลสทั้งปวงในชาติปจจุบันนั้น  เปนเพราะการได 
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บรรลุธรรมสําคัญ 4 ประการ ประกอบดวยวิชชา 3∗หมายถึงความรูแจง คุณวิเศษ  ปฏิสัมภิทา 4∗∗

ห ม า ย ถึ ง ก า ร มี ป ญ ญ า แ ต ก ฉ า น  วิ โ ม ก ข  8 ∗∗∗ ห ม า ย ถึ ง ก า ร ถึ ง ค ว า ม ห ลุ ด พ น                            
และอภิญญา 6+หมายถึงความรูอันยิ่งยวด ซ่ึงเปนสิ่งที่บงบอกไดวาพระเถระหรือพระเถรีรูปนั้นๆ 
บรรลุขั้นที่ไดรับอรหัตผล ดังที่ อรรถกถารังสิสัญญกเถราปทาน ในติมิรปุปผิยวรรคที่ 9 ไดอธิบาย
ความในสวนทายที่ตรงกันดังกลาวขางตนวา  
 
                                                 

∗ วิชชา 3 ไดแก 1. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือญาณเปนเหตุระลึกขันธที่อาศัยอยูกอนได ระลึกชาติ
ได 2. จุตูปปาตญาณ คือญาณกําหนดรูจุติและอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย อันเปนไปตามกรรม เห็นการเวียนวายตาย
เกิดของสัตวทั้งหลาย เรียกอีกอยางวาทิพพจักขุญาณ 3. อาสวักขยญาณ คือญาณหยั่งรูในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอา
สวะทั้งหลาย (พระธรรมปฎก ก 2546 : 100-101) 

∗∗ ปฏิสัมภิทา 4 ไดแก 1. อัตถปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในอรรถ ปรีชาแจงในความหมาย เห็นขอ
ธรรมหรือความยอ ก็สามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปไดโดยพิสดาร เห็นเหตุอยางหนึ่ง ก็สามารถคิดแยกแยะ
กระจายเชื่อมโยงตอออกไปไดจนลวงรูถึงผล 2. ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในธรรม ปรีชาแจงในหลัก เห็น
อรรถอธิบายพิสดาร ก็สามารถจับใจความมาตั้งเปนกระทูหรือหัวขอได เห็นผลอยางหนึ่ง ก็สามารถสืบสาว
กลับไปหาเหตุได 3.นิรุตติปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในนิรุกติ ปรีชาแจงในภาษา รูศัพท ถอยคําบัญญัติและภาษา
ตางๆ เขาใจใชคําพูดช้ีแจงใหผูอื่นเขาใจและเห็นตามได 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรีชา
แจงในความคิดทันการ มีไหวพริบ ซึมซาบในความรูที่มีอยู เอามาเชื่อมโยงเขาสรางความคิดและเหตุผลขึ้นใหม 
ใชประโยชนไดสบเหมาะ เขากับกรณีเขากับเหตุการณ(พระธรรมปฎก ก 2546 : 121) 

∗∗∗ วิโมกข 8 หมายถึงความหลุดพน ภาวะที่จิตปลอดพนจากสิ่งรบกวนและนอมดิ่งเขาไปในอารมณ
นั้นๆ อยางปลอยตัวหรือปลอดตัวเต็มที่ ซึ่งเปนไปในขั้นตอนตางๆ ไดแก 1. ผูมีรูป มองเห็นรูปทั้งหลาย ไดแก รูป
ฌาน 4 ของผูไดฌานโดยเจริญกสิณที่กําหนดวัตถุในกายของตน เชน สีผม 2. ผูมีอรูปสัญญาภายใน มองเห็นรูป
ทั้งหลายภายนอก ไดแก รูปฌาน 4 ของผูไดฌานโดยเจริญกสิณกําหนดอารมณภายนอก 3. ผูนอมใจดิ่งไปวา 
“งาม” ไดแก ฌานของผูเจริญวรรณกสิณ กําหนดสีที่งาม  หรือเจริญอัปปมัญญา 4. เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดย
ประการทั้งปวง เพระปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจนานัตตสัญญา จึงเขาถึงอากาสานัญจายตนะ โดยมนสิการ
วา อากาศหาที่สุดมิได 5. เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ
โดยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได 6. เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึง            
อากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการวาไมมีอะไรเลย 7. เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึง
เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู 8. เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเขาถึง
สัญญาเวทยิตนิโรธอยู(พระธรรมปฎก ก 2546 : 218) 

 + อภิญญา 6  ไดแก 1. อิทธิวิธา หรือ อิทธิวิธิ คือความรูที่ทําใหแสดงฤทธิ์ตางๆ ได 2. ทิพพโสต คือ
ญาณที่ทําใหมีหูทิพย  3. เจโตปริยญาณ คือญาณที่ใหกําหนดใจคนอื่นได 4. ปุพเพนิวาสนุสสติ คือญาณที่ทําให
ระลึกชาติได  5. ทิพพจักขุ  คือญาณที่ทําใหมีตาทิพย  6. อาสวักขยญาณ  คือญาณที่ทําใหอาสวะสิ้นไป                        
(พระธรรมปฎก ก 2546 : 202) 
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...ครั้นภายหลังเสวยมนุษยสมบัติ  ในพุทธุปบาทกาลนี้บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง  
เจริญวัยแลว  อยูครองเรือน  เห็นโทษในการอยูครองเรือนนั้น  ละเรือนบวช  ไมนานนักก็ไดเปน
พระอรหันต (วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) 

 
 จะเห็นไดวาในสวนของปจจุบันวัตถุนั้น อรรถกถาจารยไดมีการระบุอยางชัดเจนวา ผล
ที่พระเถระหรือพระเถรีไดรับในปจจุบันก็คืออรหัตผลนั่นเอง ถาเทียบกับอวทานแลว สวนนี้ก็จะ
เปนสวนแรกของสโมธานที่ช้ีใหเห็นผลดีผลรายที่สืบเนื่องจากการกระทําในอดีต แตอปทานที่มี
อดีตวัตถุทั่วไปนี้จะไมมีการชี้แจงรายละเอียดเทาอวทาน อีกทั้งไมไดเปนการเชื่อมบุคคลในอดีตกับ
ปจจุบันเขาดวยกัน ทั้งนี้ในสวนอดีตวัตถุไดกลาวอยางชัดเจนแลววาเปนเรื่องที่พระเถระ พระเถรี
เลาเรื่องของตนเอง เพราะมีการใชสรรพนามบุรุษที่ 1 ในการเลาเรื่อง จึงไมจําเปนตองเผยวาบุคคล
ในอดีตเปนใครในปจจุบันเหมือนอวทาน ในตอนสรุปของอปทานที่มีอดีตวัตถุทั่วไปนี้จึงจัดเปน
ปจจุบันวัตถุ 
 สวนอปทานที่มีพยากรณแทรกในอดีตวัตถุนั้น มีสวนประกอบเหมือนกับอปทานที่มี
อดีตวัตถุทั่วไป คือมีอดีตวัตถุ และปจจุบันวัตถุ แตที่ตางกันคือ เมื่อพระเถระ หรือพระเถรีเลาถึง
เหตุการณที่ตนแสดงความเลื่อมใสพระพุทธเจาในอดีตแลว พระพุทธเจาจะทรงพยากรณวาผลของ
ความเลื่อมใสนั้นจะมีผลอยางไรในอนาคต โดยสวนใหญพบวาเรื่องที่มีการพยากรณแทรกอยูนี้ จะ
เปนเรื่องของพระสาวกรูปสําคัญที่เปนเอตทัคคะดานตางๆ เชน เร่ืองเขมาเถริยาปทาน ในเอกุโปสถ
วรรคที่ 2 พระเขมาเถรี เปนผูที่พระพุทธองคทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะทางดานมีปญญามาก และ
เปนอัครสาวิกาเบื้องขวาคูกับพระอุบลวรรณาเถรีผูเปนเอตทัคคะทางดานมีฤทธิ์มาก อัครสาวิกา
เบื้องซาย พระเขมาเถรีเลาวาเมื่อคร้ังที่เกิดในตระกูลเศรษฐี ไดฟงพระธรรมเทศนาแลวเกิดความ
เล่ือมใสจึงไดกราบทูลนิมนตพระพุทธเจาปทุมุตระมาทรงฉันภัตตาหารที่บานเปนเวลา 1 สัปดาห 
และในระหวางนั้นพระพุทธเจาปทุมุตระก็ทรงตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งเปนเอตทัคคะทางดานมีปญญามาก 
ทานจึงปรารถนาฐานะเชนนั้นบาง พระพุทธเจาทรงลวงรูวาระจิต จึงไดตรัสพยากรณวา 
 

  ...ความปรารถนาของทานจักสําเร็จ สักการะที่ทานทําแลวแกเราพรอมดวยภิกษุสงฆมีผล
มาก ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดมทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จัก
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก หญิงนี้จักไดเปนภิกษุณีช่ือเขมา ผูเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค
นั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิตจักถึงตําแหนงเอตทัคคะ...(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548)  
 

 อปทานที่มีพยากรณแทรกอยูในอดีตวัตถุนี้ จะมีเนื้อเร่ืองยาวกวาอปทานที่มีอดีตวัตถุ
ทั่วไป เพราะจะมีการกลาวถึงบุพจริยาตางๆ โดยที่อปทานบางเรื่องจะเลาไวหลายชาติ และบางเรื่อง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    117

จะมีการแจงใหเห็นวาบุพจริยาเหลานั้นมีผลอยางไรในปจจุบัน เชน เร่ืองลกุณณฏกภัททิยาปทาน 
ในภัททิยวรรคที่ 55 พระลกุณณฏกภัททิยะนั้น พระพุทธองคทรงยกยองวาเปนเอตทัคคะทางดานมี
เสียงไพเราะ แตทานมีรูปรางเตี้ยดูนาขบขัน ทั้งนี้เพราะเหตุที่สืบเนื่องมาจากอดีตหลายชาติ คือคร้ัง
หนึ่งเกิดเปนบุตรเศรษฐี ในนครหงสาวดี เมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาปทุมุตระ ก็
เกิดความเลื่อมใสยิ่ง ในระหวางนั้นพระพุทธเจาปทุมุตระไดทรงสรรเสริญภิกษุรูปหนึ่งวามีเสียง
ไพเราะ จึงปรารถนาจะเปนเชนนั้นบาง พระพุทธเจาปทุมุตระจึงตรัสพยากรณวาจะไดเกิดเปน           
ภัททิยะที่มีเสียงไพเราะ และไดเปนพระสาวกของพระพุทธเจาโคดม ตอมาสมัยของพระพุทธเจา 
ผุสสะ เกิดเปนนกดุเหวาขาว ไดเห็นพระพุทธเจาผุสสะเสด็จออกบิณฑบาต จึงไดนํามะมวงมาถวาย 
และไดสงเสียงรองอันไพเราะเพื่อบูชาพระองค ตอมาเมื่อเกิดเปนจอมทัพของพระเจากิกีในแควน
กาสี ไดส่ังใหลดความสูงของพระเจดียที่ประชาชนจะรวมกันสรางถวายพระพุทธเจากัสสปะซึ่ง
เสด็จปรินิพพานไปแลว จาก 7 โยชนใหเหลือเพียง 1 โยชน การกระทําตางๆ ในอดีตชาติเหลานี้ 
สงผลใหพระลกุณณฏกภัททิยาเถระไดเกิด 
 

...ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลเศรษฐีอันมั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมากมาย ในพระนคร
สาวัตถีอันประเสริฐ เราไดเห็นพระสุคตเจาในเวลาเสด็จเขาพระนครก็อัศจรรยใจ จึงบรรพชาไม
นานก็ไดบรรลุอรหัต เพราะกรรมคือการลดประมาณของพระเจดียเราไดทําไว เราจึงมีรางกายต่ํา
เตี้ย ควรจะเปนรางกายกลม เราบูชาพระพุทธเจาสูงสุดดวยเสียงอันไพเราะ จึงไดถึงความเปนผูเลิศ
กวาภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะ เพราะการถวายผลไมแดพระพุทธเจา และเพราะการอนุสรณถึง
พระพุทธคุณ  เราจึงสมบูรณดวยสามัญผลไมมีอาสวะอยู  เราเผากิ เลสทั้ งหลายแลว  . . . 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 

 
การเลาถึงความเปนมาในอดีตที่สงผลถึงปจจุบันดังกลาวนี้ คลายกับอดีตวัตถุที่เชื่อมตอ

กับสโมธานของอวทาน หากแตในอวทานนั้นพระพุทธองคมักจะเลาอดีตชาติของตัวละครหลักใน
เร่ืองเพียงชาติเดียว และช้ีใหเห็นวาการกระทําทั้งดีและไมดีในชาตินั้นๆ มีผลทั้งดีและไมดีในชาติ
ปจจุบันอยางไร ขณะที่อปทานของพระเถระ พระเถรีรูปสําคัญนี้ พระเถระและพระเถรีจะเลาเรื่อง
ในอดีตชาติหลายชาติ แตละชาติจะมีการกระทําที่ดีหรือไมดีเดนชัดเพียงประการเดียว เมื่อนํามา
รวมกันหลายๆ ชาติ จึงจะสงผลรวมตอชาติปจจุบัน ลักษณะเชนนี้เห็นไดวาอวทานใหความสําคัญ
กับปจจบันวัตถุมากกวา ขณะที่อปทานใหความสําคัญกับอดีตวัตถุมากกวา ซ่ึงแนนอนวาอปทาน
เปนงานของฝายเถรวาท จึงอิงกับรูปแบบของเรื่องชาดกที่ใหความสําคัญกับเรื่องราวในอดีต
มากกวาอวทานที่แมจะไดรับอิทธิพลจากชาดก แตก็เปนงานของสรวาสติวาทที่แยกไปจากเถรวาท 
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ถาพิจารณาเฉพาะอปทานที่มีพยากรณแทรกอยูในอดีตวัตถุ ที่สวนใหญเปนเรื่องของ
พระสาวกรูปสําคัญ โดยตัดสวนของพยากรณออกไป ก็จะพบวามีลักษณะใกลเคียงกับอวทานที่มี
อดีตวัตถุทั่วไป โดยเฉพาะวิธีการดําเนินเรื่องในสวนของการเชื่อมโยงการกระทําในอดีตที่สงผลถึง
ปจจุบัน กลาวไดวาเปนทวงทํานองเดียวกัน คือช้ีใหเห็นผลที่ไดรับอยางตรงไปตรงมา ทําอยางไรก็
ไดรับผลอยางนั้นชัดเจน แตถาพิจารณาภาพรวมของอปทานทั้งหมด กลาวไดวาทวงทํานองการ
เรียบเรียงเร่ืองของอปทานใกลเคียงกับอวทานที่มีพยากรณ เพราะจะเนนการบูชาพระพุทธเจา แลว
ไดรับผลที่ดี บางเรื่องอาจเห็นผลทันที เชน การไดเห็นสิ่งอัศจรรยเพราะอํานาจบารมีของ
พระพุทธเจา ดังเรื่องตีณิปทุมิยเถราปทาน ในนาคสมาลวรรคที่ 8 
 

...เราบูชาพระพุทธเจาผูฝกคนที่มิไดฝกตน ผูแกลวกลา ทรงนําสุขมาใหแกสัตวทั้งปวง เปน
นาถะของโลกแลว จักไดทรัพยอันไมตาย ครั้นเราคิดอยางนี้แลว จึงยังจิตของตนใหเลื่อมใส แลว
จับดอกปทุม 3 ดอกโยนขึ้นไปบนอากาศ ในกาลนั้น พอเราโยนขึ้นไป ดอกปทุมเหลานั้นก็แผ 
(บาน) อยูในอากาศ มีขั้วขึ้นขางบน ดอกลงขางลาง ทรงอยูเหนือพระเศียรในอากาศ มนุษยเหลาใด
เหลาหนึ่งเห็นแลว พากันโหรองเกรียวกราว ทวยเทพเจาในอากาศพากันซองสาธุการวา ความ
อัศจรรยเกิดขึ้นแลวในโลก เราทั้งหลายจักนําดอกไมมาบูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด…
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 

  
 ถาเทียบเรื่องตีณิปทุมิยเถราปทานกับเรื่องคันธมาทนะ กับวัลคุสวรา ในอวทาน ศตกะ 
ดังที่ยกตัวอยางมาขางตน∗ จะเห็นไดวามีทวงทํานองของเรื่องใกลเคียงกันมาก ในแงของการมี            
เนื้อเร่ืองที่เสนอเหตุการณที่มีผูแสดงความเลื่อมใสพระพุทธองคทันทีที่ไดเห็นพระพุทธองค และ
อปทานที่เปนเรื่องราวของพระเถระ พระเถรีที่เคยเปนผูที่แสดงความศรัทธาตอพระพุทธเจาดวยการ
ถวายสิ่งใดสิ่งหนึ่งแดพระพุทธเจาเมื่อในอดีตนี้ มีจํานวนมากกวาเรื่องของพระสาวกรูปสําคัญ โดย
อปทานจํานวนมากเหลานี้ พระเถระ พระเถรีจะมีช่ือตามสิ่งที่ตนทําถวายพระพุทธเจาเมื่อคร้ังอดีต 
เชน เมื่อคร้ังอดีตถวายที่นอน จึงไดช่ือวา สยนทายกเถระ  เมื่อคร้ังอดีตถวายเข็ม จึงไดช่ือวา                 
สูจิทายกเถระ  และเมื่อคร้ังอดีตถวายสายรัดเอว จึงไดช่ือวาเมขลาเถรี เปนตน อปทานของพระเถระ 
พระเถรีจํานวนมากเหลานี้ จึงเปนเรื่องของบุคคลสมมุติที่สรางขึ้นมาเปนตัวอยาง (Winternitz 

1993 : 2 : 153) เพื่อใหเห็นวาการบูชาพระพุทธเจานั้น แมจะบูชาดวยส่ิงเล็กนอยก็ถือเปนการทํา
ความดีสูงสุดและไดผลที่ยิ่งใหญเสมอ 
 แนวคิดเรื่องการบูชาพระพุทธเจาที่ถือเปนการทําความดีสูงสุดนี้ ทําใหเห็นรองรอย
แนวคิดของมหายานที่เร่ิมเขามาอยูในงานของเถรวาทยุคหลังๆ และงานของฝายที่แยกจากเถรวาท 
                                                 
 ∗ หนา 66-67 และ 110 
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ซ่ึงอยูในยุคของหีนยานผสมมหายาน (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 2-5) ดวยพระบุคลิกลักษณะของ
พระพุทธเจาที่เคยทรงเปนบุคคลธรรมดา ที่มีพระวิริยะมากกวาคนทั่วไปในแนวคิดของเถรวาทนั้น 
เร่ิมเปลี่ยนไปตามแนวคิดของมหายานที่เห็นวาพระพุทธเจาทรงมีความเปนเลิศ ทรงสมบูรณพรอม 
และทรงเปนนิรันดร (Rahula 1978 : 71) ตามแนวคิดของมหายานนี้ พระพุทธเจาจึงทรงมีสถานะ
อยูเหนือมนุษย เปนดั่งเทพ ลักษณะเชนนี้ อาจเปนเพราะการรับแนวคิดเรื่อง “ภักติ (Bhakti)” มา
จากปุราณะ เพราะจะเห็นไดจากงานของมหายานยุคแรกๆ เชน ลลิตวิสตระ สัทธรรมปุณฑรีกสูตร 
(เรียบเรียงประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-6) หรือแมแตบางสวนในมหาวัสตุของโลโกตตรวาท 
(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 4-9) ลวนเห็นรองรอยแนวคิดของปุราณะ ทั้งในเรื่องของการใชคําเกิน
จริง และเรื่องของแนวคิด “ภักติ” ที่เนนการบูชาเทพเจา ทั้งพระวิษณุ และพระศิวะเปนสําคัญ 
(Winternitz 1993 : 1 : 525-526) ถาพิจารณาอวทานและอปทานแลว ก็จะเห็นลักษณะของการ
เนนการบูชาพระพุทธเจาประหนึ่งเทพปรากฏอยู เชน ในอวทาน ศตกะ พระพุทธองคทรงไดรับ
ความศรัทธาจากทั้งมนุษยและอมนุษย รวมทั้งพระบุคลิกลักษณะของพระองคนอกจากจะเนน
ลักษณะของมหาบุรุษแลว ยังเนนถึงพระรัศมีที่แผรอบพระวรกายดั่งอาทิตยนับพันดวง ที่เปลงเปน
แสงสีตางๆ สองสวางไปทั่ว เพียงผูใดไดเห็นพระองค ก็ตองเกิดความเลื่อมใส และตองบูชา
พระองค เชนเดียวกับอปทาน ที่พระพุทธเจาในอดีต ทรงเปน “…เทพของทวยเทพ... มีพระรัศมี
สวางจานาร่ืนรมยใจ” (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) ทรงมี “...จักรมีกําพันหนึ่งที่
พื้นฝาพระบาท คร้ันไดเห็นพระลักษณะของพระองคแลว จึงถึงความตกลงใจในพระตถาคต…” 
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
 การเนนพระบุคลิกลักษณะของพระพุทธเจาเชนนี้ จึงทําใหเห็นไดวาอวทานสวนใหญ
โดยเฉพาะในอวทาน ศตกะ และอปทาน บุคคลที่ศรัทธาตอพระพุทธเจานั้น สวนใหญจะเกิดความ
เล่ือมใสเพราะไดเห็นพระลักษณะของพระพุทธเจามากกวาเลื่อมใสเพราะพระธรรมของพระองค 
ลักษณะเชนนี้ก็นาจะเปนเพราะอิทธิพลของปุราณะที่เนนความสําคัญของเทพเจาคือพระวิษณุ            
พระศิวะ หรือพระพรหม ดวยแนวคิดการยึดมั่นในเทพเจานี้เปนวิธีการที่จะทําใหคนทั่วไปเกิด
ความศรัทธาไดงายกวาการใหเชื่อในคําสอนที่ตองมีการอธิบายความหมายที่ซับซอน ปุราณะ
นับเปน พระเวทที่ 5 แตเปนงานที่เขาถึงหมูชนทั่วไป ไมจํากัดวรรณะเหมือนพระเวท อีกทั้งยังเปน
เร่ืองที่เขาใจงายไมซับซอน ความนิยมของปุราณะนี้จึงทําใหมีการเรียบเรียงเรื่องปุราณะตอเนื่องกัน
มา อาจ 600-700 ปกอนคริสตกาลจนถึงสมัยคริสตกาล (Winternitz 1993 : 1 : 525) และไดสง
อิทธิพลไปอยางกวางขวาง รวมทั้งพุทธศาสนาในยุคหลังที่นํามาปรับใชเพื่อใหคนมุงทําความดี
เพราะศรัทธายึดมั่นในพระพุทธเจา 
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 การศึกษาเปรียบเทียบอวทานและอปทานขางตนนี้ เปนเพียงการศึกษาในเบื้องตน 
เพราะหากจะเปรียบเทียบในระดับที่ลึกแลว คงตองมีการวิเคราะหในรายละเอียดมากกวานี้ แตใน
การนําอปทานมาศึกษาเทียบกับอวทาน ขางตนนี้ เปนการศึกษาอยางกวางๆ เพื่อที่จะใหเห็นวา 
ลักษณะของอวทานนั้น แมจะเปนงานของพุทธศาสนาที่แยกไปจากเถรวาท มีรูปแบบเฉพาะ แตก็
ยังมีลักษณะที่เห็นถึงความใกลชิดกับงานของฝายเถรวาท ตามที่มีนักวิชาการพุทธศาสนากลาวไว
วาอวทานและอปทานมีลักษณะที่เห็นไดวามีความสัมพันธกัน ซ่ึงจากการศึกษาขางตน ก็จะเห็นวา
มีความคลายคลึงกันทั้งในดานการดําเนินเรื่อง และแนวคิด ทั้งนี้ก็เปนไปไดที่เกิดในสมัยที่ใกลเคียง
กัน  ดังที่ไกเกอรกลาวไววา อปทานเปนสวนหนึ่งของพระไตรปฎกที่รวบรวมขึ้นหลังสุด 
เชนเดียวกับจริยาปฎก และวอรเดอรกลาววาอาจเปนไปไดที่อปทานรวบรวมขึ้นหลังสมัยพระเจา
อโศกเชนเดียวกับจริยาปฎกที่อาจรับอิทธิพลมาจากมหายาน∗ และตามที่ เอส. เลอวี (S. Levi) ได
เปรียบเทียบอปทานบางเรื่องกับงานของมหายานที่มีเนื้อเร่ืองตรงกัน พบวาผูเรียบเรียงอปทานใช
ศิลปะการประพันธในทวงทํานองของรอยกรองสันสกฤตแบบเดียวกับที่มหายานนิยมใช สวน             
มึลเลอร ก็พบวาอปทานบางเรื่องเรียบเรียงขึ้นหลังอวทานที่มีเนื้อเร่ืองตรงกัน (Winternitz 1993 : 

2 : 154) จึงเปนไปไดที่อวทานบางสวนก็ไดรับเรื่องไปจากอปทาน และอปทานบางสวนก็ไดรับ
เร่ืองไปจากอวทาน นอกจากที่อวทานและอปทานจะไดรับอิทธิพลของปุราณะตามแบบของ
มหายานมาเชนเดียวกัน ดวยเปนวรรณคดีที่นาจะเกิดในสมัยใกลเคียงกันนี่เอง 
 อยางไรก็ตาม การที่อวทานและอปทานมีความคลายคลึงกัน หรือมีการแลกเปลี่ยน                
เนื้อเร่ืองกันดังกลาว ก็ไมไดหมายความวาอวทานและอปทานจะเปนวรรณคดีประเภทเดียวกัน 
เพราะในแงของวิธีการนําเสนอเรื่องแลวมีความแตกตางกัน ที่เห็นไดชัดเจนคือ การใชผูเลาเรื่อง
ตางกัน อวทานจะใชผูรูเลาเรื่องโดยเปลี่ยนทรรศนะไปตามตัวละครที่เห็นเหตุการณนั้นๆ และให
พระพุทธองคทรงเลาเรื่องในสวนของอดีตวัตถุ และสโมธานโดยเลาแบบผูรูที่รูทั้งเหตุการณและ
ความคิดของผูอยูในอดีตนั้น สวนอปทานจะใหพระเถระ พระเถรีเปนผูเลาเรื่องของตนเองใน
บทบาทของตัวละครหลักของเรื่อง โดยใชสรรพนามบุรุษที่ 1ในการเลาเรื่องทั้งสวนที่เปนอดีตวัตถุ 
และปจจุบันวัตถุ ทั้งนี้พระพุทธองคไมไดมีสวนในการเลาเรื่องเลย อาจมีบทบาทในอปทานบาง
เร่ืองในฐานะ  “ผูฟง” เชนเรื่องยโสธราเถริยาปทาน  ที่พระยโสธราเถรีได เขากราบทูลลา                       
พระพุทธองค เพื่อการละสังขาร “...หมอมฉันมีอายุ 78 ป ลวงเขาปจฉิมวัยแลว ถึงความเปนผูมีกาย
เงื้อมลงแลวขอกราบทูลลาพระมหามุนี...” (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) หรือเร่ือง
สารีปุตตเถราปทาน ที่พระสารีบุตรไดกราบทูลถึงเรื่องราวความเปนมาในการเขามาสูสํานักของ

                                                 
 ∗ อางถึงแลวในเชิงอรรถหนา 23-24 และ 40-41 
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พระพุทธองค “...ขาแตพระมหาวีระ พราหมณช่ืออัสสชิสาวกของพระองค หาผูเสมอไดยาก มีเดช
รุงเรือง เที่ยวบิณฑบาตอยูในกาลนั้น… ขาพระองคไดตามไปขางหลังของทานซึ่งกําลังเที่ยว
บิณฑบาต...ขาพระองคไดฟงคําของทานมุนีไดเห็นธรรมอันสูงสุด จึงหยั่งลงสูพระสัทธรรม...” 
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) พระมหามุนี และพระมหาวีระคือสรรพนามบุรุษที่ 2 
ที่เรียกพระพุทธองคซ่ึงเปน “ผูฟง” นั่นเอง อีกประการหนึ่งก็คืออปทานจะดําเนินเรื่องอยูในสมัย
ของพระพุทธเจาในอดีต กลาวถึงสมัยของพระพุทธเจาโคดมเพียงตอนทายเร่ือง ขณะที่อวทานจะ
ดําเนินเรื่องในสมัยของพระพุทธเจาโคดมเปนสวนใหญ และยอนกลับไปในสมัยพระพุทธเจาใน
อดีตเพียงเล็กนอย ฉะนั้น อวทานกับอปทานแมจะคลายกันทางดานเนื้อเร่ือง แนวคิด แตก็มี
ลักษณะเฉพาะของเรื่องตางกัน จึงไมอาจกลาวไดวาอวทานคืออปทาน หรืออปทานคืออวทาน
เหมือนความหมายตามรูปศัพท เพราะควรจัดใหเปนวรรณคดีคนละประเภทกัน 
 เมื่อไดศึกษาลักษณะการเลาเรื่องของอปทานและอวทานที่เกิดในยุคสมัยที่ใกลเคียงกัน
จึงพบวา แมจะเปนวรรณคดีพุทธศาสนาตางแนวคิดกัน แตก็มีทวงทํานองการเลาเรื่องที่คลายคลึง
กันมาก สวนดานการเลาเรื่องของชาดกและอวทานที่เกิดในยุคสมัยที่ตางกันโดยชาดกเกิดกอนนั้น 
ก็จะพบวามีทั้งความคลายกันและความตางกัน ที่คลายกันคือ การใชผูเลาเรื่องที่อางอิงจากบุคคลจริง
ทั้งในสวนที่เปนอดีตวัตถุและสโมธานเปนคนเดียวกัน ไดแก พระพุทธองค หากแตในชาดกนั้น                
พระพุทธองคทรงมีบทบาทเปนตัวละครหลักของเรื่อง เพราะเรื่องราวในอดีตชาติที่ทรงเลานั้นเปน
เร่ืองราวท่ีพระองคประสบเองครั้งที่ทรงเปนพระโพธิสัตว ทั้งในฐานะของผูกระทํา ผูสนับสนุน 
หรือผูเฝาสังเกตเหตุการณ พระพุทธองคในบทบาทของผูเลาเรื่องในชาดก จึงเปนผูเลาเรื่องซึ่งเปน
ตัวละครหลักที่ไมเปดเผยตัวแบบผูรู ที่โดยทั่วไปแลวยอมเกิดขึ้นไมไดเพราะผูเลาที่เปนตัวละคร
ยอมมีการรับรูจํากัด รูเฉพาะสิ่งที่เห็นหรือไดยิน หรือไดฟงตอมา ยอมไมสามารถรูความคิดของ          
ตัวละครตัวอ่ืนได แตพระพุทธองคเปนตัวละครที่อางอิงจากบุคคลจริง ที่มีหลักฐานตามที่บันทึกไว
ในพระไตรปฎกวาพระองคทรงเปนพระสัพพัญูที่มีทศพลญาณ ดวยคุณสมบัตินี้พระพุทธองค
จึงปนตัวละครหลักที่เลาเรื่องแบบผูรูได สวนอวทานที่ใชผูเลาเรื่องในสวนอดีตวัตถุ หรือพยากรณ 
และสโมธาน เปนพระพุทธองคเหมือนกันกับชาดก แตในอวทานนั้นพระพุทธองคทรงมีบทบาท
เปนตัวละครรองที่สนับสนุนบทบาทของตัวละครหลัก พระองคจึงเปนผูเลาเรื่องที่เปนพยานแบบ
ผูรู คือเลาเรื่องอดีต หรืออนาคตของตัวละครหลัก โดยที่พระองคไมไดอยูในเหตุการณเหลานั้นและ
ไมไดฟงจากผูอ่ืน แตทรงรูไดอยางละเอียดดวยญาณของพระองคเอง ทั้งชาดกและอวทานจึงใช      
พระพุทธองคเปนผูเลาเรื่องดวยการอาศัยคุณสมบัติของพระผูทรงมีทศพลญาณเหมือนกัน คือชาดก
ใชคุณสมบัติของการเปนผูทรงระลึกชาติได อวทานใชคุณสมบัติที่ทรงรูความเปนไปทั้งหมดของ
สัตวโลกได ดวยคุณสมบัตินี้ ชาดกและอวทานจึงใชผูเลาเรื่องสวนที่เปนอดีตวัตถุ พยากรณ และ
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สโมธาน เปนตัวละครที่มีบทบาทในเรื่องคนละบทบาท แตเปนบุคคลที่อางอิงจากบุคคลจริงคน
เดียวกัน เพื่อใหเร่ืองที่เลานั้นนาเชื่อถือไดวาเปนเรื่องพระพุทธองคทรงเลาจริง มาจากพุทธวจนะแท 
 ในดานความตางนั้น จะอยูที่ผูเลาเรื่องในสวนปจจุบันวัตถุ ที่ชาดกมีผูเลาเรื่อง 2 ลักษณะ 
ลักษณะแรก ไดแก ชาดกที่เลียนแบบพระสูตรจะใชผูเลาเรื่องแบบที่เปนพยาน คือตัวละครที่               
อรรถกถาจารยสมมุติใหเปนผูรับฟงเรื่องชาดกที่พระอานนทไดถายทอดจากพุทธวจนะโดยตรง 
และไดมีการเลาสืบทอดตอกันมา จนผูเลาเรื่องชาดกไดนํามาเลาไว การสมมุติใหตัวละคร “ขาพเจา” 
โดยไมระบุนามนี้ก็เพื่อใหผูฟงหรือผูอานอนุมานเอาเองวาผูเลายอมเปนผูรอบรู จึงสามารถจดจํา
เร่ืองชาดกเหลานั้นไดมาก ตามอยางพระสูตรทั้งหลายที่มีพระอานนทเปนผูเลาและใชสรรพนามใน
การเลาวา “ขาพเจา” เชนกัน ลักษณะที่ 2 ไดแก ชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตรจะใชผูเลาเรือ่งแบบ
ผูรูที่ไมแสดงทรรศนะ คือเลาเรื่องอดีต ปจจุบัน อนาคตของตัวละคร ลวงรูความคิดของตัวละครได 
แตจะไมแสดงทรรศนะวิพากษวิจารณการกระทําของตัวละคร สวนในอวทานนั้น จะใชผูเลาเรื่อง
แบบผูรูที่รูเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับตัวละครหลักอยางละเอียด รูความคิดของตัวละครทุกตัว อีกทั้ง
แสดงทรรศนะวิพากษวิจารณการกระทําของตัวละครในเรื่องดวย 
 
 ตามที่ไดมีการศึกษาดานความหมาย และลักษณะของชาดกและอวทานนั้น พบวาทั้ง
ชาดกและอวทานมีทั้งความคลายและความตางกัน ซ่ึงถานํามาเปรียบเทียบเปนตารางจะทําใหเห็น
ไดชัดเจนมากขึ้น  
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเรื่องชาดกและอวทาน 

 

หัวขอ ชาดก อวทาน 

ความหมาย   
     รูปศัพท ผูที่เกิดแลว (ในอดีต) มี 3 ความหมาย 

1. การกระทําที่ยิ่งใหญ, ทีน่ายินด ี
2. การทําอยางไรไดผลเชนนั้น 
3. การกระทําที่บริสุทธิ์, ที่ดี 

ช่ือเฉพาะ เร่ืองในอดีตชาติเมื่อคร้ังพระพุทธองค
ทรงเปนพระโพธิสัตว 

เร่ืองราวการกระทําตางๆ ในปจจุบัน
ของบุคคลที่มีศรัทธาตอพระพุทธองค 
ซ่ึงพระพุทธองคทรงชี้ใหเห็นวาบางสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นมีผลจาก 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

หัวขอ ชาดก อวทาน 
  การกระทําในอดีตชาติและสงผลถึง

อนาคตชาติ 
ลักษณะของเรื่อง   
ประเภท มี 3 ประเภท 

1. ชาดกในพระไตรปฎก 
2. ชาดกในอรรถกถาพระไตรปฎก 
3. ชาดกนอกพระไตรปฎก 

มี 2 ประเภท 
1. อวทานที่เปนคัมภีรหรือไดเนื้อหามา
จากคัมภีร 
2. อวทานที่ไมใชคัมภีร 

องคประกอบ มี 5 สวน 
1. ปจจุบันวัตถุ     2. อดีตวัตถุ 
3. คาถา                 4. ไวยากรณ  
5. สโมธาน 
*สวนที่เปนองคประกอบหลักของชาดกคือ
ปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และสโมธาน เพราะคาถา
และไวยากรณแทรกอยูในสวนของอดีตวัตถุ 

มี 3 สวน 
1. ปจจุบันวัตถุ 
2. อดีตวัตถุ หรือพยากรณ 
3. สโมธาน 

ผูเลาเรื่อง มี 2 ลักษณะ 
1. ผูเลาเรื่องที่เปนพยานในปจจุบันวัตถุ
กับผูเลาเรื่องที่เปนตัวละครหลักที่ไม
เปดเผยตัวแบบผูรูคือพระพุทธองคใน
อดีตวัต ถุ  และสโมธานในชาดกที่
เลียนแบบพระสูตร 
2. ผูเลาเรื่องแบบผูรูที่ไมแสดงทรรศนะ
กับผูเลาเรื่องที่ตัวละครหลักที่ไมเปดเผย
ตัวแบบผูรูคือพระพุทธองคในอดีตวัตถุ 
และสโมธานในชาดกที่ไมไดเลียนแบบ
พระสูตร 

ผูเลาเรื่องแบบผูรูในปจจุบันวัตถุกับผู
เ ล า เ รื่ อ ง ที่ เ ป นพ ย านแบบผู รู คื อ  
พระพุทธองคในอดีตวัตถุหรือพยากรณ 
และสโมธาน 
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 จากตารางเปรียบเทียบขางตน จะเห็นไดวา อวทานจะมีความคลายคลึงกับชาดกบางดาน 
ดานที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ องคประกอบ ที่อวทานมีองคประกอบหลักของเนื้อเร่ืองเชนเดียวกับชาดก
คือ อวทานที่มีการเลาเรื่องยอนกลับไปในอดีตชาติ จึงมีปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และสโมธาน และ
ดานตอมาคือประเภทของเรื่องที่เห็นไดวามีลักษณะของเรื่องที่แบงประเภทไดวาเปนคัมภีรสําคัญ
ในศาสนาหรือเปนเรื่องที่อยูนอกคัมภีรในศาสนา สวนดานที่เห็นไดวามีความใกลเคียงกันคือ ผูเลา
เร่ืองที่อวทานใชผูเลาเรื่องคลายกับผูเลาเรื่องในชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตร ตางกันเล็กนอยที่
อวทานใชผูเลาเรื่องแบบผูรู แตชาดกใชผูเลาเรื่องแบบผูรูที่ไมแสดงทรรศนะ และพระพุทธองคทรง
เปนผูเลาเรื่องที่เลาเรื่องในบทบาทของตัวละครรองที่เลาเรื่องของตัวละครหลักในอวทาน แตทรง
เปนผูเลาเรื่องที่มีบทบาทเปนตัวละครหลักที่เลาเรื่องของพระองคเองในชาดก ลักษณะที่คลายกัน
เชนนี้ กลาวไดวาอวทานนาจะไดรับอิทธิพลมาจากเรื่องชาดกที่เกิดกอน และมีรูปแบบของเรื่องที่
เปนรูปแบบที่ชัดเจนวามีเร่ืองที่เปนเหตุการณในปจจุบัน และพระพุทธองคไดทรงเลาเหตุการณที่
คลายกันที่เคยเกิดขึ้นเมื่อในอดีต รวมทั้งไดเชื่อมโยงเหตุการณอดีตและปจจุบันเขาดวยกัน  

เร่ืองชาดกนี้ คงเปนเรื่องที่รูจักกันแพรหลาย และไดรับความนิยมเนื่องจากไดมีการนํา
เนื้อเร่ืองของนิทานที่มีมากอนพุทธกาลมาแปลงใหเขากับรูปแบบการเลาเรื่องของชาดกซึ่งก็ใช
รูปแบบที่ไดรับความนิยมของวรรณคดีอินเดีย คือมีการอารัมภบท และมีนิทานประกอบคําสอน 
กอปรกับการดัดแปลงเนื้อเร่ืองมาจากนิทานชาวบานที่รูจักกันดีอยูแลวนี้เอง จึงทําใหไดรับความ
นิยมอยางกวางขวาง เห็นไดจากมีชาดกเปนจํานวนมากทั้งในพระไตรปฎกและนอกพระไตรปฎก 
ทั้งนี้เพราะเปนเรื่องที่ยังคงใหความบันเทิงตามที่คนทั่วไปคุนเคย และกระหายที่จะฟงกันอยูแลว 
เมื่อชาดกเปนนิทานสอนใจที่ไดรับความนิยมมาตั้งแตพุทธศาสนายังไมมีการแบงกลุมอัน
เนื่องมาจากการแตกตางทางดานความคิด ชาดกจึงเปนเรื่องที่ผูศรัทธาพุทธศาสนาคุนเคยกันมานาน 
จนเมื่อพุทธศาสนาแบงออกเปนกลุมตามแนวคิดที่ตีความคําสอนตางกันไป กลุมที่แยกออกมาจาก
พุทธศาสนาเถรวาทจึงไดสรางเรื่องราวตามแนวคิดของตนขึ้นใหมแตยังคงนํารูปแบบการเลาของ
เร่ืองชาดกที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวางแลวนั้นมาใชกับเรื่องของตน 

อยางไรก็ตาม เมื่อนํารูปแบบของชาดกมาใช ก็ไมไดเรียกเรื่องเหลานั้นวาชาดก แต
เรียกวาอวทาน เพื่อใหเห็นวาเปนเรื่องตางประเภทกัน เพราะความหมายตามรูปศัพทของอวทานที่
นักวิชาการมีความเห็นวามาจากธาตุตางกันนั้น ลวนมีความหมายเนนไปที่การกระทําที่ไมไดบงกาล 
ขณะที่ชาดกเปนศัพทที่มีความหมายบงบอกกาลวาเปนอดีตอยางชัดเจน ความสําคัญของเรื่องชาดก
จึงอยูที่เร่ืองเลาในอดีตวัตถุที่เปนลักษณะของนิทานซอนที่ตัวละครหลักในเรื่องคือพระพุทธองค
ทรงเปนผูเลา ขณะที่อวทานดวยความหมายของรูปศัพทที่นํามาใชเปนชื่อเฉพาะไมไดบงกาลอดีต 
ความสําคัญของเรื่องจึงอยูที่เร่ืองเลาในปจจุบันวัตถุที่เปนเหมือนชีวประวัติของบุคคลทั้งดาน
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ครอบครัว การงาน การเดินทาง จนกระทั่งไดพบกับพระพุทธองค ซ่ึงถาเทียบกับประเภทของ
วรรณคดีสันสกฤตที่มี 4 ประเภท คือ อาคม ที่เปนคัมภีรทางศาสนา เชน พระเวท ศาสตร ที่เปนตํารา
ทางวิชาการ เชน อัษฏาธยายี ของปาณินิ อิติหาสะ ที่เปนงานเขียนมีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร แตงขึ้น
เพื่อสดุดีวีรบุรุษ เปนตํานานที่เลาสืบกันมาดวยการทองจําและมีการแตงเติมเสริมแตงไวมาก และ
กาวยะ คืองานเขียนที่มีวรรณศิลปที่สะทอนอารมณสุนทรียและประสบการณของชีวิต (กุสุมา 
รักษมณี 2549 : 10-11)  อวทานบางเรื่องอาจมีลักษณะเชนเดียวกับรามายณะ ที่จัดเปนกาวยะ หรือ          
อิติหาสะก็ได เพราะถาพิจาณาในสวนของอวทานที่เปนที่รูจักหลายเรื่อง เชน อโศกาวทาน                  
กุณาลาวทาน ปูรณาวทาน ชโยติษยาวทาน ซ่ึงเปนเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสําคัญในประวัติ                    
พุทธศาสนา เปนผูอุปถัมภพระศาสนาบาง พระสาวกบาง ที่ไดเนื้อหามาจากเรื่องที่บันทึกไวใน
พระไตรปฎก แตไดเพิ่มจินตนาการเพื่อดึงดูดความสนใจมากขึ้น อวทานสวนนี้ก็จัดเปนอิติหาสะได 
แตอวทานสวนนี้ก็เปนเพียงสวนเดียวของอวทานจํานวนมาก ฉะนั้น ถาพิจาณาภาพรวมของอวทาน
ทั้งหมด ที่เปนเรื่องราวที่สะทอนความเปนไปในชีวิตของคนในสังคมทุกระดับชั้น  โดยมีจุดสําคัญ
ที่คนเหลานั้นกลายเปนผูมีความศรัทธาตอพระพุทธองคในทายที่สุด อีกทั้งในแงของการนําเสนอ ก็
มีความพยายามที่จะเสนอดวยรูปแบบที่มีศิลปะตามความนิยมของการประพันธวรรณคดีสันสกฤต 
มีทั้งรอยแกวและรอยกรองผสมผสานกัน  ก็กลาวไดวาอวทานเปนกาวยะ  

ในดานของรูปแบบการเลาเรื่อง กลาวไดวาอวทานไดรับอิทธิพลมาจากชาดก เพียงแต
อวทานจะเนนความสําคัญที่บุคคลที่มีความศรัทธาตอพระพุทธองค ขณะที่ชาดกเนนความสําคัญที่
พระพุทธองค จึงเห็นความแตกตางกันโดยเฉพาะในสวนของเรื่องเลาในอดีตวัตถุนั้น ในชาดก             
พระพุทธองคทรงเลาเรื่องในฐานะที่ทรงเปนตัวละครหลักของเรื่อง จึงทรงเลาเหตุการณที่พระองค
ทรงประสบมาเอง เพื่อแสดงเปนตัวอยางใหเห็นวาปญหาในชีวิตแบบเดียวกับที่ตัวละครซึ่งทรง
ปรารภไวในปจจุบันวัตถุพบอยูนั้น พระองคในครั้งที่ยังไมตรัสรูก็เคยพบมาแลว และแกไขได หรือ
เห็นวามีผูแกไขได  หรือทรงชี้ทางแกไขไวในเรื่องหรือทายเรื่อง อดีตวัตถุของชาดกจึงเปนแกน
สําคัญของเรื่องชาดกที่เปนเหตุการณซํ้ากับที่เกิดในปจจุบันวัตถุ แตตางบุคคลกัน และเหตุการณ
ปจจุบันนั้นไดเลาไวอยางยอ ขณะที่เหตุการณอดีตไดเลาไวอยางละเอียดเหมือนเหตุการณเกิดขึ้น
จริง รวมท้ังพระพุทธองคทรงช้ีใหเห็นคติธรรมที่ไดจากเรื่องเพื่อใหนําไปปรับใชไวอยางชัดเจน 
สวนในอวทานนั้น พระพุทธองคทรงเลาเรื่องในฐานะที่เปนตัวละครรองที่เห็นเรื่องราวในอดีตของ
ตัวละครหลัก เพื่อแสดงใหเห็นวาเหตุสําคัญๆ ทั้งดีและไมดีที่ตัวละครหลักพบนั้น ลวนเปนผลมา
จากการกระทําในอดีต ทั้งนี้ก็เพื่อช้ีแนะวาหากบุคคลใดตองการพบสิ่งดีๆ ในชีวิตภายภาคหนา ก็
ควรเลือกทําสิ่งที่ดีตั้งแตในปจจุบันนี้ โดยพระพุทธองคไดสรุปไวในตอนทายอยางชัดเจนวาการ
กระทําดีก็จะใหผลดี การกระทําไมดีก็จะใหผลที่ไมดี และถาทําทั้งดีและไมดีก็ยอมไดรับผลทั้งดี
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และไมดี ในกรณีนี้จึงเปนการสรุปเรื่องราวทั้งหมด ซ่ึงเปนขอคิดที่ช้ีใหเห็นจากเรื่องที่รวมเหตุการณ
ของเรื่องทุกสวนไว กลาวไดวา สวนสุดทายของสโมธานนี้เปนแนวคิดหลักของเรื่องอวทานที่ทําให
เห็นวาอวทานมีจุดประสงคในการเลาเพื่อแสดงหลักธรรมเรื่องของกรรม หรือการกระทําที่บุคคล
ควรเลือกทําดี และไมควรเลือกทําชั่ว ซ่ึงสอดคลองกับความหมายตามรูปศัพทความหมายที่ 2   

ในขณะที่ความหมายที่ 1 กับ 3 นั้น ใหน้ําหนักความหมายของการทําความดีเพียงดาน
เดียวซ่ึงเทากับใหความสําคัญของอวทานตรงที่ตัวละครหลักในเรื่องมีดวงตาเห็นธรรม หรือบรรลุ
ธรรมขั้นสูงในปจจุบัน อันนับวาเปนการกระทําความดี หรือการกระทําที่บริสุทธิ์นายกยอง ซ่ึงยังไม
ครอบคลุมแนวคิดหลักของเรื่องที่ตองการชี้ใหเห็นถึงผลของการทําดี และผลของการทําชั่วที่
เกี่ยวพันกันทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคตนั้นวาเปนอยางไร แมในสวนของอดีตจะเปนสวนที่สําคัญ
นอยกวาในแงการนําเสนอที่ส้ันกวา แตก็เปนสวนสําคัญในดานที่เชื่อมโยงใหเห็นวาผลดีและไมดีที่
เกิดในปจจุบันเปนเพราะเหตุใด และเปนบทเรียนชี้ใหเห็นวาปจจุบันจะเลือกทําอยางไรตอไป 
เพราะอดีตเปนสิ่งที่แกไขไมได แตเปนบทเรียนสอนใจได ในขณะที่ปจจุบันเปนชวงเวลาที่เรากําลัง
ประสบอยูจึงเลือกทําดี และไมเลือกทําชั่วได สวนอนาคตก็ยังมาไมถึง แตขึ้นอยูกับปจจุบันวาจะ
เลือกทําอยางไร กรรมในอดีต ปจจุบัน และอนาคตจึงเปนปจจัยที่อิงอาศัยกัน 

ตามที่ไดกลาวมาขางตนนี้ เมื่อพิจารณาแตละดานอยางละเอียดแลว ชาดกและอวทาน
เปนวรรณคดีพุทธศาสนาตางประเภทกัน แตที่มีการกลาวโดยรวมๆ วาชาดกและอวทานเปน
วรรณคดีประเภทเดียวกัน อาจเปนเพราะอวทานสวนใหญเปนเรื่องที่ไดรับอิทธิพลรูปแบบการเลา
เร่ืองมาจากชาดก คือมีเหตุการณในปจจุบัน และยอนกลับไปในอดีต หากเมื่อเทียบเนื้อหากันแตละ
สวนแลวก็เห็นไดวาอวทานมีลักษณะเฉพาะ ที่เห็นไดคือการเพิ่มเรื่องที่มีพยากรณแทนเรื่องที่มีอดีต
คลายกับอปทานเขามา ซ่ึงบางสวนนาจะรับจากอปทาน ในขณะที่อปทานบางสวนก็อาจรับจาก           
อวทาน ซ่ึงเรื่องลักษณะนี้ตางไปจากชาดก ดวยชาดกไมมีเร่ืองพยากรณซ่ึงเปนเรื่องของอนาคต 
เพราะชื่อเฉพาะของชาดกที่บงกาลอดีตจํากัดใหมีเนื้อหาที่แคบกวาจึงมีไดเฉพาะเรื่องที่มอีดตีเทานัน้ 
อีกทั้งการเปลี่ยนเปนการใหความสําคัญกับเรื่องในปจจุบันมากกวาเรื่องในอดีตซึ่งตางกับเรื่องชาดก
อยางเห็นไดชัด ทั้งนี้เพื่อใชอวทานเปนเรื่องที่ช้ีใหเห็นวาชวงเวลาปจจุบันเปนชวงที่สําคัญที่สุด 
เพราะสามารถเลือกปฏิบัติตนตามแนวทางที่เหมาะสมได เลือกทําดีใหไดรับการยกยองยิ่งกวาใน
อดีต หรือเลือกไมทําชั่วอยางที่ผานมาในอดีตเพื่อไมตองทุกขทรมานในผลรายที่จะไดรับอีก รวมท้ัง
จะไดรับผลดีในอนาคตดวย  ในขณะที่ชาดกใชเร่ืองอดีตเปนอุทาหรณหรือตัวอยางในการแกไข
ปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันเปนสําคัญ ส่ิงเหลานี้จึงทําใหกลาวไดวา อวทานเปน
วรรณคดีตางประเภทกับชาดกอยางชัดเจน 
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บทท่ี 3  

 
การศึกษาลักษณะเฉพาะของเรื่องอวทาน-กัลปลตา 

 
 ผูกลาหาญควรชวยเหลือผูอื่นอันเปนแกนสารของวงจรชีวิต พระผูมีพระภาค พระพุทธเจาได
ต้ังใจมั่นในอันที่จะชวยสรรพสัตว 

                          (ปราณี ฬาพานิช, ผูแปล 2530 : 156) 
 

  บทประพันธขางตนมาจากเรื่องจารุจรรยา (Carucarya) เปนวรรณกรรมคําสอนที่               
เกษเมนทระแตงขึ้นเพื่อแสดงขอคิดเรื่องความประพฤติที่ดีพรอมโดยยกตัวอยางมาจากเรื่องราวของ
ตัวละครในวรรณคดีที่เปนรูจักดี เชน มหาภารตะ รามายณะ หริวงศ กถาสริตสาคร และปุราณะ
(ปราณี ฬาพานิช, ผูแปล 2530 : 156) หากพระพุทธองคทรงเปนบุคคลที่อยูนอกเหนือตัวละครใน
วรรณคดีที่มีช่ือเสียงที่เกษเมนทระไดยกเปนอุทาหรณสอนใจแกคนในสังคม แสดงใหเห็นวา          
เกษเมนทระมีความศรัทธาตอพระจริยาของพระพุทธองคอยางยิ่ง จึงไดนําพระพุทธองคมารวมไว
เปนหนึ่งในผูที่มีความประพฤติอันดีงาม ผูวิจัยมีความคิดวา ความศรัทธานี้ ไมนาจะเกิดจากเหตุผล
ที่เกษเมนทระนับถือไวษณพนิกาย แลวมีความเชื่อวาพระพุทธองคเปนอวตารหนึ่งของพระวิษณุ
เทานั้น แตการที่เกษเมนทรทะยกยองพระพุทธองคใหเปนตัวอยางของผูมี “จารุจรรยา” นี้ นาจะเกิด
จากเกษเมนทระไดรับรูเร่ืองราวของพระพุทธองคผานการศึกษาพุทธศาสนา จนเกิดความศรัทธาใน
พระจริยาของพระพุทธองคที่มีพระมหากรุณาตอสรรพสัตวเปนสําคัญ เพราะตามประวัติของ           
เกษเมนทระที่ประมวลไดจากงานประพันธ เกษเมนทระเรียนศาสตรและศิลปหลากหลายสาขา เชน          
ดาราศาสตร การแพทย คณิตศาสตร คีตศิลป ปรัชญา และหนึ่งในปรัชญาที่เกษเมนทระไดเรียนคือ         
พุทธปรัชญา (Shastri 1923 : 2-25 quoted in Chattopadhyay 1994 : 30) 
 ผลจากการเรียนดังกลาว จึงทําใหเกษเมนทระมีภูมิความรูทางพุทธศาสนาที่กอใหเกิด
ความเลื่อมใสพระจริยาของพระพุทธองคที่ทรงกระทําเพื่อประโยชนของผูอ่ืนเสมอ และดวยมี 
ความศรัทธาเปนพื้นฐานดังกลาว เมื่อมีผูมาขอใหเรียบเรียงเรื่องอวทาน (ความหมายกวาง)          
เกษเมนทระจึงไมปฏิเสธเพราะเปนหนทางหนึ่งที่จะไดเรียนรูเร่ืองราวของพระพุทธองคเพิ่มมากขึ้น 
อวทาน-กัลปลตา จึงเปนผลงานการประพันธที่เกิดขึ้นทั้งจากความเชื่อวาพระพุทธองคทรงเปน
อวตารของพระวิษณุ ความกระตือรือรนที่จะศึกษาพุทธศาสนา และท่ีสําคัญคือความศรัทธาที่มีตอ
พระจริยาของพระพุทธองค  
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 อวทาน-กัลปลตาเปนผลงานดานพุทธศาสนาเพียงเรื่องเดียว แตก็เปนเรื่องขนาดใหญ
ท่ีสุดในบรรดางานประพันธท้ังหมดของเกษเมนทระ และหากเทียบกับวรรณคดีรวมอวทานฉบับอื่นๆ
แลว  อวทาน-กัลปลตามีจํานวนเรื่องอวทานมากที่สุด คือ 107 เร่ืองที่เกษเมนทระเรียบเรียงขึ้น และ
อีก 1 เร่ือง โสเมนทระบุตรชายของเกษเมนทระเปนผูเรียบเรียบเพิ่มเติมขึ้นเพื่อใหครบ 108 เร่ือง 
เพราะอวทาน ศตกะที่นับวามีอวทานรวมอยูมากแลว ก็ยังมีเพียง 100 เรื่อง สวนวรรณคดีรวมอวทานฉบับ
อ่ืนๆ  สวนใหญมีอวทานรวมไมถึง  50 เ ร่ือง เชน  ทิวยาวทานมี 38 เ ร่ือง   รัตนมาลาวทาน 
(Ratanamalavadana) มี 38 เรื่อง ภทัรกัลปาวทาน (Bhadrakalpavadana)มี 34 เรือ่ง วิจิตรกรรณิกาวทาน
(Vicitrakarnikavadana)มี 32 เรื่อง กัลปทรุมาวทานมาลา (Kalpadrumavadanamala) มี 26 เรื่อง เปนตน  
 จํานวนรวมเรื่องอวทานที่มากจึงถือเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของอวทาน-กัลปลตา 
เพราะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของเกษเมนทระในการพยายามรวบรวมอวทาน
(ความหมายกวาง) จากหลายแหลงมาไวในที่แหงเดียวกัน นับเปนประโยชนตอผูที่นับถือ                  
พุทธศาสนาจะไดศึกษาพระธรรมผานเรื่องอวทานอยางเต็มที่ หรือในดานของผูสนใจศึกษา
วรรณคดีพุทธศาสนา อวทาน-กัลปลตาก็เปนแหลงศึกษาคนควาไดอยางดี 
 ในบรรดาอวทาน (ความหมายกวาง) จํานวนมากนี้ มีทั้งที่ไดจากวรรณคดีรวมอวทานที่              
เรียบเรียงขึ้นกอน  ชาดกบาลี  มหาวัสตุ  คัมภีร เลมอื่นๆ  และเรียบเรียงขึ้นเอง  การนําอวทาน
(ความหมายกวาง) จํานวนมากที่มีที่มาแตกตางกันใหมาอยูที่เดียวกัน แตตองมีความกลมกลืนกันนั้น 
ไมใชเ ร่ืองที่งาย  เพราะถึงแมวาแตละเรื่องจะจบภายในตัวเอง  แตก็ยังตองแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธที่รอยโยงเปนหนึ่งเดียวกันในฐานะที่เปนเรื่องยอยที่รวมอยูในวรรณคดีเร่ืองเดียวกัน   
 ลักษณะการผูกรอยเรื่องยอยที่มีที่มาตางกัน ยอมตองมีลักษณะปรับแตงเพื่อใหเขากับ
แกนเรื่องที่วางไว การปรับแตงนี้จึงเปนจุดสําคัญที่อาจทําใหเห็นลักษณะเฉพาะของเรื่องได และ
เพื่อใหเห็นลักษณะเฉพาะของเรื่องอวทาน-กัลปลตา ในบทนี้จะศึกษาเรื่องอวทาน-กัลปลตา 3 ดาน
ดวยกัน คือ ประเภทของเรื่อง โครงเรื่อง และแกนเรื่อง  
 

ประเภทของเรื่อง   
 อวทาน-กัลปลตาเปนวรรณคดีที่รวมเรื่องอวทาน (ความหมายกวาง) ไวจํานวนมาก เมื่อ
ไดสํารวจเร่ืองทั้งหมด 107 เร่ืองที่เกษเมนทระเรียบเรียง และจําแนกประเภทของเรื่องตามลักษณะ
ของชาดกและอวทานตามที่กลาวไวในบทที่ 2 ก็จะพบทั้งเรื่องที่เปนชาดกและอวทาน ทั้งยังมีเร่ืองที่
มีลักษณะของอวทานและชาดกผสมกัน กลาวคือ บางเรื่องมีการเลาเรื่องปจจุบันวัตถุตามอยาง
อวทาน ที่ใหความสําคัญที่ตัวละครหลักตั้งแตเกิดจนกระทั่งไดเขาเฝาพระพุทธองค แตมีอดีตวัตถุ
เปนเรื่องชาดก หรือบางเรื่องมีการเลาเรื่องที่มีอดีตวัตถุมากกวา 1 เร่ืองคือมีทั้งอดีตวัตถุแบบชาดก 
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และแบบอวทาน  นอกจากนี้แลว ยังพบเรื่องที่เปนพุทธประวัติ และหลักธรรมซึ่งไมเคยมีใน
วรรณคดีรวมอวทานของเกา แตพบลักษณะการรวมเรื่องที่หลากหลายไวเชนนี้ในมหาวสัต ุพระวนิยั
ของโลโกตตรวาท ในสํานักมหาสังฆิกะ∗ ซ่ึงก็เปนไปไดที่เกษเมนทระไดรับอิทธิพลการรวมเรื่อง
มาจากมหาวัสต ุแตทําใหส้ันกระชับกวาเพื่อใหผูสนใจพุทธศาสนาไดเรียนรูแนวคิดทางพุทธศาสนา
ไดอยางยอและเขาใจไดงายกวา ฉะนั้น ประเภทของเรื่องที่พบในอวทาน-กัลปลตา จึงมีทั้งหมด 5 
ประเภทดวยกัน คือ ชาดก 40 เร่ือง อวทาน 50 เร่ืองอวทานผสมชาดก 13 เร่ือง พุทธประวัติ 3 เร่ือง 
และหลักธรรม 1 เร่ือง เพื่อใหเห็นวิธีการจัดเรียงเรื่องของเกษเมนทระวามีการจัดลําดับอยางไร จึงจะ
เสนอประเภทของเรื่องเปนตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่  2  ประเภทของเรื่องในอวทาน-กัลปลตา 
 

ลําดับ
ท่ี 

เร่ือง ชาดก  อวทาน    อวทาน 
ผสมชาดก

  พุทธประวัต ิ  หลักธรรม 

1 ประภาสาวทาน (Prabhasavadana) √     
2 ศรีเสนาวทาน (Srisenavadana) √     
3 มณิจูฑาวทาน (Manicudavadana) √     
4 มานธาตรวทาน (Mandhatravadana) √     
5 จันทรประภาวทาน 

(Candraprabhavadana) 
√     

6 พัทรทวีปยาตราวทาน 
(Badaradvipayatravadana) 

√     

7 มุกตาลตาวทาน (Muktalatavadana)  √    
8 ศรีคุปตาวทาน (Wriguptavadana)   √   
9 ชโยติษกาวทาน (Jyotiskavadana)    √    
10 สุนทรีนันทาวทาน

(Sundrinandavadana) 
 √  

 
  

11 วิรูฒกาวทาน (Virudhakavadana)  √    
12 หารีติกาวทาน (Haritikavadana)  √    

                                                 
 ∗ กลาวถึงลักษณะของมหาวัสตุไวในหนา 29-30 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

เร่ือง ชาดก  อวทาน    อวทาน 
ผสมชาดก

  พุทธประวัต ิ  หลักธรรม 

13 ปราติหารยาวทาน (Pratiharyavadana)  √    
14 เทวาวตาราวทาน (Devavataravadana)  √    
15 ศิลานิเกษปาวทาน

(Wilaniksepavadana) 
 √    

16 ไมเตรยวยากรณาวทาน 
(Maitreyavyakaranavadana) 

 √    

17 อาทรรศมุขาวทาน
(Adarwamukhavadana) 

  √   

18 ศารีปุตรปรวรัชยาวทาน
(Wariputrapravrajyavadana) 

 √    

19 โศรณโกฏิกรรณาวทาน
(Wronakotikarnavadana) 

 √    

20 อามรปาลยวทาน (Amrapalyavadana)  √    
21 เชตวนประติครหาวทาน 

(Jetavanapratigrahavadana) 
 √    

22 ปตาปุตรสมาทาน
(Pitaputrasamadana) 

 √    

23 วิศวนัตราวทาน (Viwvajtaravadana) √     
24 อภินิษกรมณาวทาน 

(Abhiniskramanavadana) 
   √  

25 มารวิทราวณาวทาน 
(Maravidravanavadana) 

   √  

26 ศากโยตปตต ิ(Wakyotpatti)    √  
27 โศรณโกฏีวิญศาวทาน 

(Wronakotivijwavadana) 
 √    

28 ธนปาลาวทาน (Dhanapalavadana)   √   
29 กาศีสนุทราวทาน (Kawisundaravadana) √     
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

เร่ือง ชาดก  อวทาน    อวทาน 
ผสมชาดก

  พุทธประวัต ิ  หลักธรรม 

30 สุวรรณปารศวาวทาน 
(Suvarnaparwvavadana) 

√     

31 กัลยาณการยวทาน 
(Kalyanakaryavadana) 

√     

32 วิศาขาวทาน (Viwakhavadana) √     
33 นันโทปนันทาวทาน 

(Nandopanandavadana) 
 √    

34 คฤหปติสุทัตตาวทาน 
(Grhapatisudattavadana) 

 √    

35 โฆษิลาวทาน (Ghosilavadana)   √   
36 ปูรณาวทาน (Purnavadana)  √    
37 มูกปงคววทาน (Mukapavgvavadana) √     
38 กษานตยวทาน (Ksantyavadana) √     
39 กปลาวทาน (Kapilavadana)  √    
40 อุทรายณาวทาน (Udrayanavadana)  √    
41 กปลาวทาน (Kapilavadana)∗  √    
42 กนกวรรณาวทาน 

(Kanakavarnavadana) 
√     

43 หิรัณยปาณยวทาน 
(Hiranyapanyavadana 

 √    

44 อชาตศัตรุปตฤโทรหาวทาน 
(Ajatawatrupitrdrohavadana)   

 √    

45 กฤตชญาวทาน (Krtajbavadana) √     

                                                 
 ∗ ฉัตโตปธยาย (Chattopadhayay 1994 : 10) กลาววาเรื่องนี้ช่ือ ปณฑิตาวทาน (Panditavadana) แต

ตนฉบับที่พิมพโดย Bibliotheca Indica พิมพผิดเปน กปลาวทาน อาจเปนเพราะสลับสับสนในขั้นตอนการ
เรียงพิมพกับเรื่องที่ 39 ที่มีลําดับใกลกัน ภายหลัง สรัต ฉันทระ ทาส (Srat Chandra Das) ซึ่งเปนบรรณาธิการได
แกไขไวแลวในฉบับที่แปลเปนภาษาเบงกาลี ทวาเขาใจวาไวทยะยึดตามตนฉบับเดิม 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

เร่ือง ชาดก  อวทาน    อวทาน 
ผสมชาดก

  พุทธประวัต ิ  หลักธรรม 

46 ศาลิสตัมพาวทาน (Walistambavadana)  √    
47 สรรวารถสิทธาวทาน 

(Sarvarthasidhavadana) 
 √    

48 หัสตกาวทาน (Hastakavadana)  √    
49 ษัฑทันตาวทาน (Saddantavadana) 

(ไวทยะวาไมมีตนฉบับ) 
√     

50 ทศกรรมปลุตยวทาน 
(Dawakarmaplutyavadana) 

√     

51 รุกมวตยวทาน (Rukmavatyavadana)   √   
52 อทีนปุณยาวทาน (Adinapunyavadana) √     
53 สุภาษิตคเวษยวทาน 

(Subhasitagavesyavadana)   
√

 

    

54 สัตตเวาษธาวทาน 
(Sattvausadhavadana) 

√     

55 สรรวันททาวทาน (Sarvajdadavadana) √     
56 โคปาลนาคทมนาวทาน 

(Gopalanagadamanavadana) 
  √   

57 สตูปาวทาน (Stupavadana)  √    
58 ปุณยพลาวทาน (Punyabalavadana) √     
59 กุณาลาวทาน (Kunalavadana)  √    
60 นาคกมุาราวทาน (Nagakumaravadana)  √    
61 กรรษกาวทาน (Karsakavadana)  √    
62 ยโศทาวทาน (Yawodavadana)  √    
63 มหากาศยปาวทาน 

(Mahakawyapavadana) 
 √    
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

เร่ือง ชาดก  อวทาน    อวทาน 
ผสมชาดก

  พุทธประวัต ิ  หลักธรรม 

64 สุธนกินนรยวทาน
(Sudhanakinnaryavadana) 

√     

65 เอกศฤงคาวทาน (Ekawrvgavadana) √     
66 กวิกมุาราวทาน(Kavikumaravadana) √     
67 สังฆรักษิตาวทาน 

(Savgharaksitavadana) 
 √    

68 ปทมาวตยวทาน(Padmavatyavadana)  √    
69 ธรรมราชิกาประติษฐาวทาน 

(Dhrmarajikapratisthavadana) 
 √    

70 มาธยันติกาวทาน (Madhyantikavadana)  √    
71 ศาณวาสยวทาน (Wanavasyavadana)  √    
72 อุปคุปตาวทาน (Upaguptavadana)  √    
73 นาคทูตเปรษณาวทาน 

(Nagadutapresanavadana)   
 √ 

 

   

74 ปฤถวีประทานาวทาน 
(Prthavipradanavadana)   

 √    

75 ประตีตยสมุตปาทาวทาน 
(Pratityasmutpadavadana) 

    √ 

76 วิทุราวทาน (Viduravadana)  √    
77 ไกเนยกาวทาน (Kaineyakavadana)  √    
78 ศักรจยวนาวทาน 

(Wakracyavanavadana) 
 √    

79 มเหนทรเสนาวทาน 
(Mahendrasenavadana) 

  √   

80 สุภัทราวทาน (Subhadravadana)   √   
81 เหตูตตมาวทาน (Hetuttamavadana)  √    
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

เร่ือง ชาดก  อวทาน    อวทาน 
ผสมชาดก

  พุทธประวัต ิ  หลักธรรม 

82 มารกปูรวิกาวทาน 
(Markapurvikavadana) 

 √    

83 ราหุลกรรมปลุตยอวทาน 
(Rahulakarmapalutyavadana) 

  √   

84 มธุรสวราวทาน
(Madhurasvaravadana) 

 √    

85 หิไตษยวทาน (Hitaisyavadana) √     
86 กปญชลาวทาน (Kapijjalavadana) √     
87 ปทมกาวทาน (Padmakavadana)  √    
88 จิตรหัสติศัยยาติปุตราวทาน 

(Citrahastisayyatiputravadana) 
  √   

89 ธรรมรุจยวทาน (Dharmarucyavadana)   √   
90 ธนิกาวทาน (Dhanikavadana)  √    
91 ศิพิสุภาษิตาวทาน 

(Wibisubhasitavadana) 
√     

92 ไมตรกันยกาวทาน 
(Maitrakanyakavadana) 

√     

93 สุมาคธาวทาน (Sumagadhavadana)  √    
94 ยโศมิตราวทาน (Yawomitravadana)  √    
95 วยาฆรยวทาน (Vyaghryavadana)   √   
96 หัสตยวทาน (Hastyavadana) √     
97 กัจฉปาวทาน (Kacchapavadana) √     
98 ตาปสาวทาน (Tapasavadana) √     
99 ปทมกาวทาน (Padmakavadana) √     
100 ปุณยประภาสาวทาน 

(Punyaprabhasavadana) 
  √   
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

เร่ือง ชาดก  อวทาน    อวทาน 
ผสมชาดก

  พุทธประวัต ิ  หลักธรรม 

101 ศยามากาวทาน (Wyamakavadana) √     
102 สิงหาวทาน (Sijhavadana) √     
103 ปริยปณฑาวทาน (Priyapindavadana) √     
104 ศศกาวทาน (Wawakavadana) √     
105 ไรวตาวทาน (Raivatavadana)  √    
106 กนกวรมาวทาน 

(Kanakavarmavadana) 
√     

107 ศุทโธทนาวทาน 
(Suddhodanavadana) 

√     

   
 จากตารางขางตน ในสวนของชาดกที่มีจํานวน 40 เร่ืองนั้น เนื่องจากอวทาน-กัลปลตา
ฉบับของไวทยะเปนบรรณาธิการไมมีตนฉบับเรื่องที่ 49 ษัฑทันตาวทาน ชาดกที่มีตนฉบับจึงมี 39 
เร่ือง สวนในดานของการจัดเรียงเรื่องนั้น เกษเมนทระไมไดเรียงตามกลุมประเภทของเรื่อง ซ่ึงเขาใจ
ไดวาเกษเมนทระเห็นวาทุกเรื่องเปนอวทาน (ความหมายกวาง) คือรวมเรื่องชาดก และอวทานไว
ดวยกัน อีกทั้งเกษเมนทระยังไดขยายความหมายเฉพาะของเรื่องอวทาน(ความหมายกวาง)ใหกวาง
ออกไปอีก คือรวมเรื่องพุทธประวัติ และหลักธรรมเปนสวนหนึ่งของอวทาน(ความหมายกวาง)ดวย 
ทั้งนี้นาจะเนื่องมาจากเกษเมนทระใชความหมายชื่อเฉพาะของอวทานที่หมายถึงวรรณคดีทาง              
พุทธศาสนาประเภทหนึ่งโดยอาศัยความหมายตามรูปศัพทความหมายที่ 1 ที่หมายถึงการกระทําที่
ยิ่งใหญ หรือการกระทําที่นายินดี หรือความหมายที่ 3 คือการกระทําที่บริสุทธิ์ หรือการกระทําดีที่
เปนความหมายที่กวางกวาความหมายที่ 2 ที่หมายถึงผลของการทําที่เมื่อทําสิ่งใดก็ไดส่ิงนั้นซึ่งตอง
อาศัยการตีความจากแกนเรื่อง ขณะที่ความหมายตามรูปศัพทที่ 1 หรือ 3 นั้นเปนความหมายที่ใชได
ทั่วไปโดยไมตองพิจารณาจากรายละเอียดของเรื่อง จึงเอื้อใหเกษเมนทระเลือกเรียบเรียงเรื่องอวทาน
ที่มีเนื้อเร่ืองไดกวางขวาง เพราะไมวาจะชาดก อวทาน  พุทธประวัติ หรือหลักธรรม ก็เปนการแสดง
ใหเห็นถึงการกระทําที่ยิ่งใหญ หรือการกระทําที่ดีทั้งสิ้น เพราะชาดกเปนเรื่องที่แสดงถึงความ
พยายามทําความดีตางๆ ของพระพุทธองคตั้งแตอดีตชาติเพื่อใหไดพระสัมมาสัมโพธิญาณ อวทาน
เปนเรื่องที่พระสาวกหรือผูมีศรัทธาตอพระพุทธองคพยายามที่จะดําเนินชีวิตตามธรรมะของ               
พระพุทธองค พุทธประวัติเปนเรื่องแสดงใหเห็นถึงความพยายามทุกดานของพระพุทธองคใน       
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พระชาติปจจุบันที่จะมุงสูพระสัมมาสัมโพธิญาณจนสําเร็จ สวนหลักธรรมเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ส่ิงที่พระพุทธองคไดตรัสรูจากการไดพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
  การเรียงลําดับเรื่องในอวทาน-กัลปลตานี้ แมเกษเมนทระไมไดเรียงกลุมเรื่องตาม
ประเภทที่จําแนกได คือไมจัดชาดก หรืออวทานเรียงลําดับตอกัน แตมีการกระจายเรื่องออกไป 
เพราะเห็นวาทุกเรื่องเปนอวทาน (ความหมายกวาง) ตามที่กลาวมาขางตน แตหากพิจารณาเนื้อเร่ือง
ของกลุมเรื่องที่มีลําดับตอเนื่องกันเปนบางชวงแลว ก็จะพบวาเกษเมนทระมีการจัดกลุมเนื้อเร่ืองที่มี
ความเกี่ยวของกันไว โดยใชลักษณะรวมกัน 3 ประการ คือ ลักษณะรวมกันของตัวละครหรือบุคคล
ในเรื่อง ลักษณะรวมกันของยุคสมัย และลักษณะรวมกันของชื่อเร่ือง  
  ตัวละครหรือบุคคลในเรื่อง อาจมีลักษณะรวมกันในดานที่กระทําเหตุการณเหมือนกัน 
หรือเปนการกระทําที่เหมือนกันตอเนื่องกันของกลุมบุคคลหรือบุคคลเดียวกัน ดังเรื่องที่ 20-21 คือ
เร่ืองที ่20 นางอามรปาล ีหรือบาลีวาอัมพปาลี หญิงงามเมืองแหงเมืองไวศาลีผูถวายอัมพปาลีวันเปน
สังฆารามแดพระพุทธองค เร่ืองที่ 21 เปนเรื่องของอนาถปณฑทะ หรือบาลีวาอนาถปณฑิกะ ผูถวาย
เชตวันวิหารแดพระพุทธองค  เร่ืองที่ 37-40  ตัวละครหลักออกบวชโดยที่เร่ืองที่ 37-38 เปนชาดก 
และเรื่องที่ 39-40 เปนอวทาน เรื่องที่ 51-55  ตัวละครหลักมีการทําทาน โดยที่ เรื่องที่ 51 เปนอวทานผสมชาดก
 และเรื่องที่ 52-55 เปนชาดก หรือตัวละครเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกัน ดังเรื่องลําดับที่ 18 และ 
19 เปนเรื่องของอสีติมหาสาวก คือเร่ืองที่ 18 เปนเรื่องของพระศารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา และ
เร่ืองที่ 19 คือเร่ืองของพระโศรณโกฏิกรรณะ หรือบาลีวาโสณกุฏิกัณณะ ซึ่งพระพุทธองคทรงยกยองวาเปน
“...เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีถอยคําไพเราะ”  (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
ซ่ึงทั้งหมดก็เปนผูที่ไดแสดงถึงความศรัทธาที่มีตอพระพุทธองคและออกบวช เร่ืองที่ 24-26 เปน
พุทธประวัติ ที่มีเหตุการณตอเนื่องกันคือเร่ืองที่ 24 เปนเรื่องตั้งแตประสูติจนกระทั่งออกบรรพชา 
เรื่องที่ 25 เปนเรื่องที่ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาจนกระทั่งตรัสรู และเรื่องที่ 26 กลาวถึงกําเนิดของศากยวงศ 
อันเปนวงศของพระพุทธองค ซ่ึงทรงเลาครั้งที่เสด็จไปเมืองกบิลพัสดุหลังตรัสรูแลว ส่ิงที่นาสนใจ
ในสวนของพุทธประวัติคือ เกษเมนทระไดจัดเรื่องวิศวันตราวทานไวในลําดับที ่23  แสดงใหเห็นถึง
เจตนาที่จะทําใหเร่ืองมีความตอเนื่องกันในดานที่เร่ืองของพระวิศวันตระ หรือพระเวสสันดรนั้น
เปนพระชาติสุดทายกอนที่ไปประทับที่สวรรคช้ันดุสิตเพื่อมาประสูติเปนเจาชายสรรวารถสิทธะใน
เร่ืองที่ 24  สวนเรื่องที่ 28-32 และ 44-45 เปนเรื่องราวเหตุการณที่เกี่ยวกับพระเทวทัต  โดยเรื่องที่ 28-
32 และ 45 เปนเรื่องชาดกที่กลาวถึงพระเทวทัตแสดงตนเปนปฏิปกษกับพระพุทธองค สวนเรื่องที่ 
44 เปนเรื่องอวทานที่พระเทวทัตยุยงใหพระเจาอชาตศัตรูทรงชิงราชบัลลังกจากพระเจาพิมพิสารผู
เปนพระชนก เร่ืองที ่64-65 เปนเรื่องชาดกเกี่ยวกับพระนางยโศธราที่ยังทรงแสดงถึงความผูกพันกับ
พระพุทธองค โดยพระพุทธองคตรัสวาเปนเพราะผลมาจากอดีตชาติ 
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  ลักษณะรวมกันของยุคสมัย ดังในเรื่องที่ 69-74 เร่ืองราวที่เกิดขึ้นหลังพุทธกาลคือใน
สมัยของพระเจาอโศก ที่เนนกลาวถึงผูที่มีความศรัทธาตอพระพุทธองค ก ารเผยแผพุทธศาสนา และ
ลักษณะรวมของชื่อเร่ือง ดังในเรื่องที่ 95-97 ที่ช่ือเร่ืองเปนสัตว คือ เสือ ชาง และเตาตามลําดับ ทั้งนี ้
เร่ืองที่ 95 นั้นเปนอวทานผสมชาดกที่พระพุทธองคตรัสเลาถึงอดีตชาติของผูที่พระองคทรง
ชวยเหลือในชาตินี้วาเคยเกิดเปนเสือและพระองคก็ทรงชวยเหลือดวยการสละชีวิตเปนทาน สวน
เร่ืองที่ 96 และ 97 นั้นเปนอดีตชาติของพระพุทธองคเมื่อคร้ังเปนชางและเตาไดสละชีวิตเปนทาน
เชนกัน  
  การเรียงลําดับเรื่องของเกษเมนทระดังที่กลาวมานี้ แมจะเปนการจัดเรื่องดวยการใหเร่ือง
ทุกเรื่องเปนอวทานเ(ความหมายกวาง)หมือนกัน แตก็เห็นไดวาเกษเมนทระไดมีการจับกลุมเรื่อง
โดยใหความสําคัญที่เหตุการณซ่ึงเกิดขึ้นคลายกันหรือตอเนื่องกัน เพราะแมแตลักษณะรวมกันของ
ช่ือเร่ือง ตัวละครหลักในเรื่องที่ตางประเภทกันก็ยังสละชีวิตเปนทานเหมือนกัน สวนเรื่องที่เหลือที่
ไมไดนํามากลาวถึงวาเปนกลุมเรื่องที่เกี่ยวของกันนั้น ถาพิจารณาในตารางแลวก็จะพบวาเปนการ
จับกลุมเปนเรื่องชาดก และอวทานตอเนื่องกันเปนชวงๆ ซ่ึงก็เปนความเกี่ยวเนื่องกันในดานที่เปน
อดีตชาติของพระพุทธองคที่มีการบําเพ็ญบารมีตางๆ  และเรื่องของผูมีศรัทธาตอพระพุทธองค หรือ
เปลี่ยนใจมาศรัทธาตอพระพุทธองคตามลักษณะเฉพาะของเรื่องชาดกและอวทาน ลักษณะเชนนี้ก็
กลาวไดวา เปนการเรียงเรื่องตามเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง เพียงแตการเรียงกลุมเรื่องแบบสลับกัน 
อาจเปนเพราะวาเกษเมนทระไมตองการใหเร่ืองที่มีลักษณะคลายๆ กันเรียงอยูตอเนื่องกันเปน
จํานวนมาก ซ่ึงจะทําใหผูอานเกิดความเบื่อหนายได ดังนั้น การใหความสําคัญที่เหตุการณของเรื่อง
ที่เกิดขึ้นคลายๆ กันนี้แสดงใหเห็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ การใหความสําคัญกับเหตุการณอัน
เปนสวนสําคัญของโครงเรื่องมากกวาองคประกอบอื่นๆ ของเรื่อง  
  

โครงเรื่อง∗ 
 โครงเรื่องเปนสวนหนึ่งขององคประกอบของเรื่องเลาหรือบันเทิงคดีทั่วไป ตางกับ 
องคประกอบของเรื่องในบทที่ 2 เพราะองคประกอบของเรื่องในบทที่ 2 เนนศึกษาองคประกอบ
เฉพาะของเรื่องประเภทชาดกและอวทานที่เห็นไดชัดเจนวาแบงแยกองคประกอบหลักดวยกาลเวลา
เปนสําคัญ ไดแก ปจจุบัน คือปจจุบันวัตถุ อดีต คืออดีตวัตถุ และการเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบัน คือ
สโมธาน แตองคประกอบของเรื่องในบทนี้หมายถึงองคประกอบรวมกันของงานประพันธประเภท

                                                 
 ∗ในการศึกษาเรื่องโครงเรื่องนี้ เพื่อไมใหเกิดการศึกษาซ้ําซอนกันจึงจะไมกลาวถึงเรื่องที่ 64                               

สุธนกินนรยวทาน ซึ่งจะตองนําไปศึกษาอยางละเอียดในบทที่ 4 ตอไป 
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เร่ืองเลาหรือบันเทิงคดีทั่วไปที่มี 6 องคประกอบ ซ่ึงโครงเรื่องเปน 1 ใน 6 องคประกอบนั้น อัน
ไดแก แกนเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก และบรรยากาศ∗ 

  1. แกนเรื่อง (theme) หมายถึง ความคิดหลักของเรื่องหรือสารที่แสดงนัยไวในงาน
ประพันธ ผูเขียนมักจะไมแสดงแกนเรื่องไวตรงๆ แกนเรื่องจะเปนความคิดเชิงนามธรรมที่แสดง
ผานภาพลักษณ พฤติกรรม ตัวละคร และสัญลักษณ โดยผูอานหรือผูชมตองตีความ วิจารณ สังเกต 
หรือหยั่งรูในเนื้อหา 
  2.โครงเร่ือง (plot) หมายถึง เคาโครงเหตุการณที่เปนการประมวลสถานการณ และ           
ตัวละครในลักษณะที่ทําใหผูอานหรือผูชมเกิดความกระหายใครรู และความระทึกใจ เกิดการตั้ง
คําถามขึ้นในใจวา เหตุการณที่ผานมาแลวเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด ส่ิงที่กําลังเปนอยูในขณะนี้เกิดขึ้น
ไดอยางไร จะมีอะไรเกิดขึ้นตอไป และทําไม ในดานเวลา โครงเรื่องจะครอบคลุมสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาถึง 3 ระยะ คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต โครงเรื่องมีความแตกตางกับเรื่อง∗∗ (story) ดังที่ 
อี. เอ็ม. ฟอรสเตอรไดอธิบายคําวา โครงเรื่อง และ เร่ืองไวใน Aspects of Novel (ค.ศ. 1927) วา 
เร่ืองเปนการเลาเหตุการณตามลําดับเวลา สวนโครงเรื่องเปนการเลาเหตุการณโดยเนนที่สาเหตุของ
เร่ืองราว เชน  “พระราชาสิ้นพระชนม และแลวพระราชินีก็ส้ินพระชนม”  เปนเรื่อง แต “พระราชา
สิ้นพระชนม และแลวพระราชินีก็สิ้นพระชนมตามดวยความตรอมพระทัย” เปนโครงเรื่อง ลําดับเวลา
ยังคงมีอยูแตที่เดนชัดคือ ความเปนเหตุเปนผลกัน ฉะนั้น โครงเรื่องจึงใหความสําคัญเรื่องความเปน
เหตุเปนผลของเหตุการณ โดยใหความสําคัญเรื่องลําดับเวลานอย หรืออาจไมเรียงตามลําดับเวลา
เชน การเริ่มดวยเหตุการณในปจจุบัน แลวยอนกลับไปสูเหตุการณในอดีต หรืออาจไมกลาวถึงเรื่อง
เวลาเลย 
  3.  ตัวละคร (characters) หมายถึง บุคคลที่ผูเขียนสมมุติขึ้นมาเพื่อใหกระทําพฤติกรรม
ในเรื่อง คือผูมีบทบาทในเนื้อเรื่อง หรือผูที่ทําใหเร่ืองเคลื่อนไหวดําเนินไปสูจุดหมายปลายทาง               
ตัวละครในเรื่องเปนไดทั้ง มนุษย สัตว พืช หรือส่ิงของ หากสัตว พืช และสิ่งของนั้น มีความคิดและ
การกระทําอยางมนุษย 
  4. บทสนทนา (dialogue) หมายถึง ตอนของบทประพันธที่มีการสนทนาของบุคคล 2 
คนขึ้นไป บทสนทนามีความสําคัญในดานชวยการดําเนินเรื่อง แสดงลักษณะนิสัย สัญชาติ ภาษาถิน่ 
อาชีพ ระดับทางสังคมของผูพูด สะทอนความคิดเห็นและบุคลิกภาพของผูพูด แสดงใหเห็นถึง
                                                 
   ∗ แกนเรื่อง โครงเรื่อง บทสนทนา ฉาก และบรรยากาศ อางอิงคําอธิบายจากพจนานุกรมศัพท
วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2545 : 44, 131, 328-329, 396 และ 436) สวนตัวละคร อางอิง
คําอธิบายจากวรรณกรรมไทยปจจุบัน ของสายทิพย นุกูลกิจ (2543 : 104) 
 ∗∗ บางตําราอาจเรียกวา เนื้อเรื่อง 
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จังหวะ วิธีใชคํา ประโยคตามฐานะของผูรวมสนทนา บางครั้งผูเขียนอาจจะใชบทสนทนาเพื่อไมให
ผูอานเครงเครียดจากการอานขอความอธิบายหรือพรรณนามากเกินไป 
  5. ฉาก (setting) หมายถึง ภูมิหลังทางกายภาพหรือทางจิตใจที่ปรากฏในเหตุการณของ
เร่ือง โดยมีสวนประกอบกันขึ้นเปนฉาก ดังนี้ 
  - สถานที่จริงๆ ทางภูมิศาสตร ลักษณะภูมิประเทศของทองถ่ินนั้นๆ ทัศนียภาพและ
ลักษณะของสถานที่ เชน ตําแหนงของหนาตาง และประตูในหอง 
  - อาชีพและการดําเนินชีวิตของตัวละคร 
  - เวลาหรือสมัยที่เหตุการณเกิดขึ้น เชน สมัยในประวัติศาสตรหรือฤดูกาลของป 
  - ภาวะแวดลอม เชน ศีลธรรม สังคม ตลอดจนภาวะจิตใจ และอารมณของตัวละคร 

  6.บรรยากาศ (atmosphere) หมายถึง อารมณและความรูสึกประทับใจที่ผูเขียนสรางขึ้น
ในงานประพันธ บางเรื่องอาจทําใหผูอานหรือผูชมรูสึกเครียดและหวาดกลัว บางเรื่องอาจทําใหเกิด
ความหวาดเสียวสยองขวัญ บางเรื่องอาจทําใหรูสึกสนุกชื่นบาน และจบลงดวยความสุข โดยทั่วไป
การสรางบรรยากาศในเรื่องจะสัมพันธกับสถานที่ เวลา ฤดูกาล และสภาพแวดลอมตางๆ ส่ิงเหลานี้
จะชวยกําหนดลักษณะบรรยากาศแบบใดแบบหนึ่ง 
  อนึ่ง การศึกษาโครงเรื่องในอวทาน-กัลปลตานี้ ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะเรื่องประเภทชาดก 
อวทาน และอวทานผสมชาดกเทานั้น จะไมศึกษาเรื่องประเภทพุทธประวัติและหลักธรรม เพราะ
พุทธประวัติเปนเรื่องที่เชื่อวาเปนเรื่องจริง ไมใชเร่ืองที่ดัดแปลงจากนิทานชาวบานอยางชาดก                
หรืออวทาน สวนหลักธรรมที่มีอยู 1 เร่ืองเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นไมมีเหตุการณที่รอยเรียง
กัน ทั้งพุทธประวัติและหลักธรรมจึงไมใชเร่ืองประเภทบันเทิงคดีที่จะศึกษาในดานโครงเรื่องได 
  ในการศึกษาโครงเรื่องของชาดก  อวทาน  และอวทานผสมชาดกนี้ เมื่อไดสํารวจ                   
เนื้อเร่ืองของเรื่องแตละประเภทแลว ขอสังเกตประการแรกที่พบคือ เนื้อเร่ืองของแตละประเภทจะมี
เหตุการณในหลายๆ  เ ร่ืองคลายกัน  เชน  มีการสละอวัยวะของตนใหแกผู อ่ืน  เชน  เ ร่ืองที่   2                     
ศรีเสนาวทาน  เร่ืองที ่55 สรรวันททาวทาน เร่ืองที ่58 ปุณยพลาวทาน เปนตน มีปญหาบางประการที่
เมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค ปญหาก็หมดไป และไดบรรลุธรรมขั้นสูง   เชน เร่ืองที่ 
9 ชโยติษกาวทาน  เร่ืองที ่15 ศิลานิเกษปาวทาน  เร่ืองที ่62  ยโศทาวทาน  เปนตน เหตุการณที่เกิดขึ้น
คลายคลึงกันนี้ แตกตางกันที่ตัวละคร และรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น สวนพฤติกรรมที่ตัวละคร
แสดงออกจะเหมือนกัน  

 ลักษณะของเรื่องเลาประเภทนิทานที่ตางเรื่องกัน แตมีเหตุการณที่คลายกันเชนนี้ ไดมี 
นักคติชนวิทยาแนวโครงสรางนิยม (Structuralism) ไดเสนอแนวคิดเรื่องนิทานของวัฒนธรรม
หนึ่งมักมีโครงสรางเหมือนกัน นั่นคือวลาดิมีร พรอพพ (Vladimir Propp) (พ.ศ.2438-2513) ซ่ึง
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สําเร็จการศึกษาทางดานภาษาศาสตร แตไดสนใจศึกษานิทานมหัศจรรย (fairy tale)∗ ของรัสเซีย
จํานวน 100 เร่ือง จึงเห็นวานิทานมีไวยากรณเชนเดียวกับภาษา กลาวคือ นิทานเรื่องหนึ่ง
เปรียบเสมือนประโยคหนึ่งประโยค ประกอบดวย ประธาน กริยา กรรม ซ่ึงแตละภาษาจะเรียงสิ่งใด
กอน ก็แลวแตลักษณะเฉพาะของภาษานั้นๆ นิทานก็เชนเดียวกันมีการเรียงรอยพฤติกรรม 
(function) ของตัวละครไปตามลําดับจนจบเรื่อง (ศิราพร ณ ถลาง และพิชญาณ ีเชิงคีรี 2544 : 20-21) 
  พรอพพไดเขียนหนังสือช่ือวา Morphology of the Folk Tale ออกมาในปพ.ศ.2501 
เพื่อถายทอดสิ่งที่ไดจากการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตการตั้งขอสังเกตวานิทานรัสเซียนั้นมักมีตัวละคร
เปล่ียนไป แตพฤติกรรมไมเปล่ียน ดังตัวอยางจากนิทาน  4 เร่ือง คือ (Propp 2000 : 19-20) 
  เร่ืองที่ 1 ซารใหนกอินทรีแกพระเอก นกอินทรีพาพระเอกไปอีกเมืองหนึ่ง 
  เร่ืองที่ 2 ชายชราใหมาแกซูเซนโก มาพาซูเซนโกไปอีกเมืองหนึ่ง 
  เร่ืองที่ 3 พอมดใหเรือแกอีวาน เรือพาอีวานไปอีกเมืองหนึ่ง 
  เร่ืองที่ 4 เจาหญิงใหแหวนแกอีวาน เด็กหนุมออกจากแหวนพาอีวานไปยังอีกเมืองหนึ่ง 
  นิทานที่พรอพพยกมาเปนตัวอยางขางตนนี้ จะเห็นไดวาตัวละคร ผูให และผูพา 
เปลี่ยนไปคือ ผูให ไดแก ซาร ชายชรา พอมด และเจาหญิง สวนผูพาคือ นกอินทรี มา เรือ และเด็ก
หนุมที่ออกจากแหวน ขณะที่พฤติกรรมของผูกระทําใหเกิดเหตุการณนั้นไมเปล่ียนแปลง คอื การให 
และการพาไป จากขอสังเกตนี้จึงทําใหพรอพพเสนอสมมุติฐานวา นิทานนาจะดําเนินเรื่อง
ตามลําดับของพฤติกรรมที่ซํ้าๆ กันของตัวละครที่เปลี่ยนไป ดังนิทานทั้ง 4 เร่ืองขางตน ทั้งนี้
พรอพพไดใหความหมายของ “พฤติกรรม (function)” คือ การกระทําที่ไมใหความสําคัญวาใคร
เปนผูกระทํา และกระทําอยางไร แตการกระทํานั้นตองมีผลตอการกระทําอื่นที่เชื่อมโยงตอกันใน
เร่ือง และพฤติกรรมจะตองเปนคํานามที่บงบอกถึงการกระทํา เชน การหาม  การสืบสวน หรือ             
การตอสู เปนตน (Propp 2000 : 21) พฤติกรรมตามแนวคิดของพรอพพ จึงเปนการกระทําที่สําคัญ
และมีความหมายตอการดําเนินเรื่อง ที่เชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลตอกันตามลําดับ ไมใชพฤติกรรม
ทั่วๆ ไป เชน การยืน การกิน การพูด เปนตน  

 พรอพพไดสรุปผลของการศึกษาวา นิทานมหัศจรรยรัสเซียมีโครงสรางเดียวกัน มีการ
ลําดับพฤติกรรมเหมือนกัน และพฤติกรรมของนิทานมหัศจรรยที่คนรัสเซียรูจักมีจํากัดเพียง 31 
พฤติกรรมโดยไดแทนคาพฤติกรรมเหลานั้นดวยตัวอักษร เชน พฤติกรรมที่ 1  แทนคาดวย β 

หมายถึง การออกจากบานของสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว พฤติกรรมที่ 8 แทนคาดวย A หมายถึง 

                                                 
∗นิทานมหัศจรรยเปนศัพทที่ใชเรียกตามแนวการแบงประเภทนิทานของคติชนวิทยา หากที่

ราชบัณฑิตยสถาน (2545 : 176) บัญญัติคือ เทพนิยาย 
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พฤติกรรมของตัวโกงในรูปแบบตางๆ พฤติกรรมที่ 12 แทนคาดวย D หมายถึงตัวละครหลักถูก
ทดสอบ, ตั้งคําถาม, ถูกโจมตี ทําใหไดรับความชวยเหลือจากผูวิเศษหรือคนมาชวย พฤติกรรมที่ 14 
แทนคาดวย F หมายถึงการไดรับของวิเศษ และสุดทายพฤติกรรมที่ 31 แทนคาดวย W หมายถึง 
การแตงงาน และ การขึ้นครองบัลลังก ทั้งนี้มีสวนหนึ่งของนิทานที่พรอพพไมไดจัดเปนพฤติกรรม
ใน 31 พฤติกรรมหลักของนิทานมหัศจรรยรัสเซีย แตเปนสิ่งที่นิทานทุกเรื่องตองมีคือ เหตุการณ
เร่ิมตนที่เลาถึงความเปนมาของตัวละครหลักซึ่งแทนคาดวย α (Propp 2000 : 25-63) การกําหนด
พฤติกรรมของพรอพพดังกลาวอาจดูคลายกับอนุภาค แตอนุภาคนั้นจะมีการระบุตัวละครที่กระทํา
พฤติกรรมดวย เชน เจาชายฆามังกร แตพรอพพจะกลาวถึงพฤติกรรมเพียงอยางเดียวคือ การฆาโดย
ไมระบุผูกระทํา (ศิราพร ณ ถลาง 2539 : 70) 

 โครงสรางของนิทานตามแนวคิดของพรอพพนี้ แมจะมีความแตกตางกับโครงสรางของ
บันเทิงคดี คือพรอพพใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่มีจํานวนจํากัด โดยแตละพฤติกรรมสงผลถึง
กันตามลําดับ อาจขามบางพฤติกรรมได แตสลับกันไมได สวนโครงเรื่อง ใหความสําคัญที่ความ
เปนเหตุเปนผลกันของเหตุการณ โดยไมสนใจเรื่องลําดับเวลา หรือจํานวนเหตุการณ อยางไรก็ตาม
ความแตกตางนี้ ก็เห็นถึงลักษณะรวมกันที่สําคัญ คือทั้งโครงสรางของพรอพพ และโครงเรื่องของ
บันเทิงคดีตางใหความสําคัญเรื่องความเปนเหตุเปนผลของการเกิดพฤติกรรมหรือเหตุการณ 
เพียงแตโครงสรางของพรอพพนั้นจะเลาวาพฤติกรรมหนึ่งสงผลตอพฤติกรรมหนึ่งตามลําดับเวลา
เทานั้น แตโครงเรื่องไมจําเปนตองเลาตามลําดับเวลา แตผูวิจัยก็มีความเห็นวาทฤษฎีโครงสราง
นิทานของพรอพพนี้ มีประโยชนและสามารถนํามาปรับใชในการศึกษาโครงเรื่องของชาดก อวทาน 
และอวทานผสมชาดก ในอวทาน-กัลปลตาได เพราะเรื่องจํานวนมากเหลานี้ เปนเรื่องเลาประเภท
นิทานที่เกิดในวัฒนธรรมเดียวกัน คือเปนนิทานพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในอินเดีย และในการสํารวจ
เร่ืองเบื้องตน ก็พบวาเรื่องเหลานี้ มีตัวละครเปลี่ยนไป แตมีเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางเปนเหตุเปนผล
ซํ้าๆ กัน โดยที่บางเหตุการณอาจไมเปนตามลําดับเวลา สอดคลองกับทั้งแนวคิดโครงสรางของ
พรอพพและโครงเรื่องของบันเทิงคดี ลักษณะที่พบในการสํารวจเร่ืองเบื้องตนของอวทาน-กัลปลตา
เชนนี้ จึงอาจตั้งเปนขอสันนิษฐานไดวาเกษเมนทระมีความตั้งใจที่จะใชโครงเรื่องซ้ําๆ เพื่อเหตุผล
บางประการ เพราะเรื่องในอวทาน-กัลปลตานี้ เกษเมนทระเรียบเรียงขึ้นใหมโดยสวนใหญใช       
เคาโครงเรื่องของชาดกและอวทานที่มีอยูเดิม ซ่ึงแนนอนวามีอยูเปนจํานวนมาก แตเกษเมนทระ
เลือกเรื่องที่มีเหตุการณซํ้าๆ กันบางเหตุการณเทานั้น 
  ในการศึกษาเรื่องโครงเรื่องของชาดก อวทาน อวทานผสมชาดกในอวทาน-กัลปลตานี้ 
ผูวิจัยจึงจะนําทฤษฎีของพรอพพมาประยุกตใชเพื่อทําความเขาใจการเรียบเรียงโครงเรื่องของ              
เกษเมนทระวามีลักษณะเชนไร และเหตุใดเกษเมนทระจึงเลือกโครงเรื่องเชนนั้น ทั้งนี้ผูวิจัยจะใช
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แนวทางการจําแนกพฤติกรรมของพรอพพเปนเกณฑ คือใชคําเรียกพฤติกรรมเปนคํานามที่บงบอก
ถึงเหตุการณที่เปนการกระทําของตัวละคร โดยการจําแนกพฤติกรรมนี้ผูวิจัยจะกําหนดขึ้นเอง 
จํานวนของพฤติกรรมและชื่อเรียกพฤติกรรมจึงแปรไปตามลักษณะเฉพาะของโครงเรื่องแตละ
ประเภท ไมใชตามที่พรอพพกําหนดไวอยางจํากัด ทั้งนี้อาจมีพองกันบางบางพฤติกรรม และเพื่อให
เขาใจความหมายของพฤติกรรมไดทันที ผูวิจัยจะกลาวถึงพฤติกรรมโดยไมแทนคาดวยตัวอักษร 
 

โครงเรื่องของชาดก  
  ชาดกในอวทาน-กัลปลตาตามที่กลาวถึงในประเภทของเรื่องที่มีตนฉบับนั้นมีทั้งหมด 
39 เร่ือง แตเมื่อไมรวมศึกษาเรื่องที่ 64 สุธนกินนรยวทาน ซ่ึงจะนําไปศึกษาในบทที่ 4 ตอไป จึงจะ
นํามาศึกษาทางดานโครงเรื่องทั้งหมด 38 เร่ือง  
  ในจํานวนชาดกทั้ง 38 เร่ืองนี้ หากพิจารณาในแงโครงสรางใหญ จะพบวา เกษเมนทระ
แบงเรื่องออกเปน 3 สวน คือ สวนนําเรื่อง สวนเนื้อเร่ือง และสวนทายเรื่อง สวนที่จะนํามาศึกษา
ตามทฤษฎีของพรอพพคือ สวนเนื้อเร่ืองซึ่งสําคัญที่สุด เพราะเปนนิทานที่มีเนื้อเร่ืองสมบูรณ แมจะ
ตัดสวนนําเรื่อง และสวนทายเรื่องออกไปก็ยังเขาใจเรื่องได จึงเปนสวนที่เรียกวาชาดกอยางแทจริง 
แตเพื่อใหเห็นลักษณะเฉพาะของการเรียบเรียงชาดกในอวทาน-กัลปลตาอยางชัดเจน จึงจะศึกษา
ชาดกแตละสวนตามลําดับ โดยสวนนําเรื่อง และสวนทายเรื่องจะศึกษาตามกลวิธีของเรื่องเลา  
  1. สวนนําเรื่อง คือสวนของเรื่องตั้งแตเกริ่นเรื่องจนถึงกอนเริ่มเลาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต 
สวนนําเรื่องของชาดกในอวทาน-กัลปลตานี้ จะมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ ชาดกที่มีเฉพาะ              
การเกริ่นเรื่อง ลักษณะที่ 2 คือ ชาดกที่มีสวนนําเรื่อง 2 สวน ไดแก การเกริ่นเรื่อง และปจจุบันวัตถุ  
      1.1 ชาดกที่มีเฉพาะการเกริ่นเรื่อง คือชาดกที่ไมมีปจจุบันวัตถุ แตจะมีการเกริ่นเรื่อง
ที่มีลักษณะคลายกันทุกเรื่อง คือจะเปนการสรุปสาระสําคัญของชาดกเรื่องนั้นๆ ไว เพื่อเปนแนวทาง
ใหผูอานไดทราบวาเนื้อหาของชาดกเรื่องนั้นกลาวถึงเรื่องใด สาระสําคัญนี้จะแฝงขอคิดทางธรรมที่
ไดจากเรื่องนั้นไว สวนของการเกริ่นเรื่องนี้จึงทําใหผูอานพอจะคาดเดาเหตุการณสําคัญของเรื่องได 
แตผูอานจะเขาใจสาระสําคัญที่แฝงขอคิดทางธรรมไดอยางชัดเจน ก็ตอเมือ่ไดอานชาดกเรื่องนั้นไปจนจบ
เรื่อง เมื่อเกริ่นเรื่องแลว จึงจะตอดวยสวนเนื้อเรื่องที่เปนอดีตวตัถุทันท ีมีทั้งสิน้ 5 เรือ่งไดแก ประภาสาวทาน
ศรีเสนาวทาน  มณิจฑูาวทาน มานธาตรวทาน และจนัทรประภาวทาน ดังเรื่องศรีเสนาวทาน ความวา  
 

 คนเหลาใดที่ปราศจากความรําคาญใจตอความปรารถนาของผูอื่น คนเหลานั้นก็เปนตน
จันทนคือบุญที่ไมเพียงเผาอุปสรรคใหสูญสิ้นไปเทานั้น แตยังเอาชนะโลกนี้ไดดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

143

       มีเมืองหนึ่งช่ือวาอริษฏา เมื่อเทียบกันดานคุณสมบัติตางๆ ที่นับไดแลวไมไดดอยกวา
เมืองของพระอินทรเลย ณ เมืองนั้นมีพระเจาแผนดินพระนามวาศรีเสนะซึ่งมีพระเกียรติยศขจร
ขจาย ทรงเหมือนมหาสมุทรที่รวมรัตนะที่มีคุณสมบัติเปนเลิศไว∗ 

 
หรือเร่ืองมณิจูฑวาวทาน ความวา 
  

 ผูใดก็ตามที่อยูในหนทางที่ดีที่ทําใหเห็นชัดแจง ยอมเปนมณีคือบุรุษในหมูมณีที่เกิดจากทอง
ทะเล เมื่อครั้งสรางสิ่งมีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้ 
       ณ เมืองช่ือสาเกตซึ่งมีความสุกสวางดัง(สีเหลืองของ)การบูรที่เต็มไปดวยความสดใสยิ่ง 
บรรยากาศ(ของเมือง)เปนดั่งแตมติลกะที่สวยงาม∗∗ 

 
    ชาดกทั้ง 2 เร่ืองที่กลาวถึงขางตน จะเห็นไดวายอหนาแรกเปนสวนเกริ่นเรื่องที่
กลาวถึงสาระสําคัญของเนื้อเร่ืองไว ดังเรื่องศรีเสนาวทานเปนเรื่องของพระเจาศรีเสนะที่ทรงสละ
พระวรกายครึ่งหนึ่งแกพระอินทรซ่ึงทรงแปลงเปนพราหมณที่มีรางกายทอนลางถูกเสือกัดกินไป 
สวนการเกริ่นเรื่อง จึงกลาวถึงผูที่มีความยินดีตอการขอของผูอ่ืนวาเปนผูสมควรไดรับการยกยอง
อยางยิ่ง สวนเรื่องมณิจูฑาวทาน  เปนเรื่องของพระเจามณิจูฑะไดทรงสละพระโลหิตและพระมังสา
แกรากษสแปลง อีกทั้งยังไดทรงสละมณีที่พระนลาฏเพื่อชวยขจัดความทุกขยากของประชาชนอีก
เมืองหนึ่ง สวนของเกริ่นเรื่องจึงกลาวยกยองผูที่ประพฤติตนในทางที่ดียอมไดรับการยกยองวาเหนอื
ผูอ่ืน หากชาดกทั้ง 2 เร่ืองนี้ เมื่อเกริ่นเรื่องแลว ก็จะเขาสูสวนเนื้อเร่ืองทันที ไมมีการเลาเหตุการณที่
นําไปสูความสงสัยใครรู หรือสวนปจจุบันวัตถุตามอยางชาดกทั่วไป ดังเรื่องศรีเสนาวทานก็
กลาวถึงเมืองอริษฏาที่มีพระเจาศรีเสนะทรงปกครอง สวนเรื่องมณิจูฑาวทานไดพรรณนาถึงเมือง 
สาเกตที่สวยงาม ซ่ึงเปนการเริ่มตนของสวนเนื้อเร่ืองที่เปนอดีตวัตถุแลว 
    การสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่แฝงทรรศนะทางธรรมที่ไดจากเนื้อเร่ืองเชนนี้ จึงเห็น
ไดว า เปนการเล า เรื่องแบบผู รูที่ แสดงทรรศนะ  เพราะสาระสําคัญดังกลาวเปนเหมือน                    

                                                 
∗ te jayanti jagaty/asmin punya/candana/padapah | 
   cheda/nirgharsa/dahe’ pi ye pararthesu nirvyathah ||1||   

                     gananiya guna/ganair/astyaristabhidha puri | 
                spardhaya wakranagari yasya na syada/gariyasi ||2||  
                     tasyaj babhuva bhupalah wrisena iti viwrutah | 
                     samagragunaratnanaj ratnakara ivakarah ||3|| (Vaidya ed. 1959 : 1 : 12) 

∗∗ asminn/adbhuta/sarge makarakara/jayamana/manivarge | 
     ko’pi prakatita/sugatih purusa/manir/jayate ||1|| 
     asti saubhiprabha/pura/karpura/paripanduram | 
     saketaj nama nagaraj saubhagya/tilakaj bhuvah ||2|| (Vaidya ed. 1959 : 1 : 22 ) 
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การเกริ่นการณ∗ซ่ึงเปนเรื่องราวในเนื้อเร่ืองที่ยังไมไดกลาวถึง แสดงใหเห็นถึงผูเลารูเห็นและเขาใจ
เหตุการณนั้นเปนอยางดี จึงสามารถสรุปสาระของเรื่องและแสดงทรรศนะที่ใหแงคิดแกคนอานได 
    ชาดกที่มีเฉพาะการเกริ่นเรื่องนี้ สังเกตไดวาจะเรียงอยู 5 ลําดับแรกของอวทาน-             
กัลปลตา เปนไปไดที่เกษเมนทระตองการเนนความสําคัญไปที่สวนของเนื้อเร่ืองซึ่งเปนอดีตชาติ
ของพระพุทธองค อันเปนการสรรเสริญพระพุทธคุณ เพื่อความเปนสิริมงคลในการเริ่มเรียบเรียง
เร่ืองราวเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธองค ทั้งนี้ถามีการเลาเหตุการณในสวนปจจุบันวัตถุตอจาก
สวนเกริ่นเรื่อง ความสําคัญก็จะอยูที่บุคคลผู เกิดความสงสัยใครรูกอน เพราะเปนผูที่ทําให                  
พระพุทธองคทรงเลาเรื่องชาดก จากนั้นความสําคัญของเรื่องจึงเปลี่ยนมาที่พระพุทธองคเมื่อเขาสู
สวนเนื้อเร่ือง แตเมื่อตัดสวนปจจุบันวัตถุออกไป ความสําคัญจึงอยูที่เร่ืองราวของพระพุทธองค
เทานั้น อีกทั้งเมื่อตัดสวนปจจุบันวัตถุออกไปก็ไมไดมีผลกระทบตอเนื้อเร่ืองที่เปนชาดกแตอยางใด 
เพียงแตส่ิงที่สูญเสียไปคือ รูปแบบของการเลาเรื่องชาดกที่ตองเริ่มดวยเหตุอันสมควรที่ทําให         
พระพุทธองคทรงเลาเรื่องชาดก ฉะนั้นการตัดสวนปจจุบันวัตถุออกไป เหลือเพียงการเกริ่นเรื่องนี้ 
จึงนาจะเปนเจตนาของเกษเมนทระที่จะใชเร่ืองชาดก 5 เร่ืองแรกนี้ เปนการบูชาพระพุทธองคผูทรง
เปน “ครู” ที่ใชเร่ืองราวของตนเพื่อเปนประโยชนแกสาวกทั้งหลาย 
    1.2 ชาดกที่มีการเกริ่นเรื่องและปจจุบันวัตถุ พบวาชาดกซึ่งมีสวนนําเรื่องที่มีการ
เกริ่นเรื่อง และมีปจจุบันวัตถุนี้ มีทั้งสิ้น 33 เร่ือง ชาดกทั้ง 33 เร่ืองนี้ มีความแตกตางกัน แบงได  2  
ลักษณะยอยตามความแตกตางของการเลาเรื่องในปจจุบันวัตถุ ไดแก ชาดกที่มีการเกริ่นเรื่องและมี
การเลาเหตุการณ และชาดกที่มีการเกริ่นเรื่องและไมมีการเลาเหตุการณ แตมีการเชื่อมความ 
          1.2.1 ชาดกที่มีการเกริ่นเรื่องและมีการเลาเหตุการณ ชาดกที่มีสวนนําเรื่องเชนนี้ 
มี  16 เ ร่ืองไดแก  พัทรทวีปยาตราวทาน  มูกปงคววทาน  กษานตยวทาน  กฤตชญาวทาน                      
ทศกรรมปลุตยวทาน เอกศฤงคาวทาน หิไตษยวทาน ศิพิสุภาษิตาวทาน ไมตรกันยกาวทาน หัสตยวทาน
กัจฉปาวทาน ตาปสาวทาน ปทมกาวทาน ศยามากาวทาน สิงหาวทาน และศศกาวทาน  
      สวนนําเรื่องของชาดกลักษณะนี้ ในสวนของการเกริ่นเรื่องจะเหมือนกับชาดกที่
มีเฉพาะการเกริ่นเรื่อง คือเปนการสรุปสาระสําคัญของเนื้อเร่ืองที่แฝงขอคิดทางธรรมไว และเมื่อ
เกริ่นเรื่องแลวจึงจะเขาสูเหตุการณในสวนปจจุบันวัตถุที่ใชวิธีการเลา 2 ลักษณะ คือ ชาดกที่     
ปจจุบันวัตถุมีการเลายอ และชาดกที่ปจจุบันวัตถุมีการเลาขามผสมกับการเลายอ  
       1.2.1.1 ชาดกที่ปจจุบันวัตถุมีการเลายอ พบในพัทธทวีปยาตราวทาน                        
มูกปงคววทาน กษานตยวทาน กฤตชญาวทาน ทศกรรมปลุตยวทาน ศิพิสุภาษิตาวทาน หัสตยวทาน 
กัจฉปาวทาน และ ตาปสาวทาน รวม 9 เร่ือง ดังเรื่องกัจฉปาวทาน ความวา 
                                                 

∗ กลาวถึงแลวในหนา 78 
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 ความพยายามใดที่ ถูกปลุกเราขึ้นมาจากคนใจชั่วอันเปนพิษราย  อันเปนโทษเพราะ                      
ความเกลียดชัง เพื่อใหทํารายคนดี คนที่ทําการเชนนั้นก็ตองเกิดภพตอไปมากมายนับไมถวน
จนกวาเขาจะไดรับการเกื้อกูลจากคุณความดีจนไฟชั่วรายหมดสิ้นไปในภพนี้ 
 ในกาลกอน เมื่อพระชินเจาประทับในเวณุวันวิหารที่สรางอยูใกลเมืองราชคฤห พระเทวทัตซึ่ง
เกลียดชังพระชินเจาไดยุยงดาบสทั้งหลายตามแผนการที่ถูกวางไวดวยหนาตาถมึงทึงขมวดยุง โดย
รวมมือกัน(วางแผนการ)อยางแข็งขันเพื่อทําลาย(พระชินเจา)เพราะความโกรธ ลูกศรถูกดาบสทั้ง 
500 ตนยิงไปเปนหาฝน แตเมื่อตองพระวรกายของพระผูมีพระภาคเจาก็กลายเปนตาขายดอกบัว 
ไมเพียงศัสตราวุธที่แหลมคมซึ่งมาจากทุกทิศอันเปนพิษของความเกลียดชังจะไดรับการปองกันไว
ไดเทานั้น แมแตจิตใจของคนชั่วทั้งหลายก็ยังออนลงเชนกัน กูฏาคารซึ่งประกอบขึ้นดวยแกวมณี
ปรากฏใหเห็นสองสวางอยูบนทองฟาครอบพระสรีระ ปดกั้น(พระผูมีพระภาคเจา)ไวจนมองไม
เห็น จากนั้นดาบสเหลานั้นจึงเกิดความละอายใจอยางมาก ทั้งไดเกิดความเลื่อมใส เขาไปหมอบ
แทบพระบาทซึ่งคือแผนดินและแผนน้ํา พระผูมีพระภาคเจาทรงคิดวาดาบสที่บังเกิดความเลื่อมใส
ขึ้นมาเหลานี้ แมจะทําความผิดนานัปการ แตดาบสทั้งหลายนี้ก็เหมือนบุตร(ของพระองค) จึงได
ทรงแสดงธรรมเทศนาประทาน   
 ใจของพวกเราสกปรกดวยการคิดประพฤติช่ัวไปถวนทั่ว ซึ่งเปนความไมถูกตองอยางยิ่ง หาก
เมื่อไดยึดเอาความสงบซึ่งเปนความเย็นที่บริสุทธิ์ของน้ําและดินนั่นคือบุญ ก็นับเปนความสุขที่ได
ทองไปในภพที่รับรูได  
 เมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาแลว ดาบสเหลานี้ก็ไดบรรลุอรหัตผล หลุดพนจากความเบื่อหนาย
ทั้งปวง ในระหวางที่ดาบสทั้งหลายฟงพระธรรมเทศนาอยูนั้น ภิกษุทั้งหลายก็บังเกิดความอัศจรรย
ใจถึงเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้น จึงไดกราบทูลถามพระชินเจา ซึ่งพระองคไดตรัสตอบวา∗ 

                                                 
 ∗ vidvesa/dosa/visa/dusita/manasanaj 
    yat/sadhu/badhana/vidhau niwitah prayatnah | 
    syac/cetta/dujjvala/gunanukrtau sa eva  
    tatko bhavet/prthu/parabhavavan bhave’smin ||1|| 
    jine rajagrhopante venuvijanacarini | 
   vidvesad/devadattena preritas/tapasah pura ||2|| 
    bhru/bhavga/bhima/vadanas/tad/datta/vividhayudhah | 
    abhyadravan susajrabdhah krodha/vidhvasta/sajyamah ||3|| 
    pabcabhis/tapasa/wataih ksiptaste’ strapravrstayah | 
    yayur/bhagavatah kaye kamalotpala/jalatam ||4|| 
    niwitany/api wastrani wrayante yat/sumardavam | 
    vidvesa/visa/digdhani na tu cittani papinam ||5|| 
    pradurasin/manimayaj kutagaraj nabhah/prabham | 
    warira/cchadanaj wastur/na tu drsti/nivaranam ||6|| 
    tatas/te tapasah wranta lajjavan/amitananah | 
    nipetuh padayoh wastuh ksama/sindhoh prasadinah ||7|| 
    bhagavan/api putranam/iva tesaj prasadinam | 
    nikarenapi nirmanyur/vidadhe dharma/desanam ||8|| 
    akso/bhavi/bhrama/sukhaj wamam/awritani 
    punya/ksama/salila/nirmala/witalani | 
    no manasani mahata/mahita/pravrtta- 
    dur/vrtti/manyur/ajasa kalusi/bhavanti ||9|| 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

146

      สวนนําเรื่องของเรื่องกัจฉปาวทานที่ยกมาขางตนนี้ จะเห็นไดวายอหนาแรก
เปนการเกริ่นเรื่องที่สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่กลาวถึงความขัดแยงระหวางคนดีกับคนชั่ว เมื่อคน
ช่ัวคิดรายตอคนดี ก็ยอมไดรับผลรายกลับคืนมา แตคนดีนั้นยอมใหอภัยคนที่คิดรายตอตน ซ่ึง
สอดคลองกับเนื้อเร่ืองในอดีตเมื่อคร้ังที่พระพุทธองคเสวยพระชาติเปนเตาไดชวยเหลือพอคาที่เรือ
อับปาง แตพอคากลับทํารายเตาเพื่อหวังกินเนื้อ เตาจึงยอมสละชีวิตเพื่อเปนอาหารของเหลาพอคา 
พอคาเหลานี้ก็คือเหลาดาบสที่ถูกพระเทวทัตยุยงใหทํารายพระพุทธองคแตพระพุทธองคก็ทรงชวย
ขจัดความคิดชั่วรายใหหมดไป พระพุทธองคจึงไดทรงใหอภัยและทรงชวยเหลือดาบสกลุมนี้ทั้งใน
อดีตและปจจุบัน การสรุปสาระสําคัญของเรื่องไวในสวนของการเกริ่นเรื่องเชนนี้ จึงเปนการเกริ่น
นําเรื่องที่ทําใหผูอานทราบเนื้อหาของเรื่องกัจฉปาวทานอยางคราวๆ แตการจะไดทราบวาความ
ขัดแยงของคนดีและคนชั่วตามที่กลาวไวนั้น เปนเรื่องราวของใคร เปนความขัดแยงในเรื่องใด และ
ความขัดแยงนั้นคล่ีคลายไปอยางไร ผูอานจะตองอานเนื้อเร่ืองใหจบ จึงจะไขขอของใจได รวมถึง
การไดเขาใจแนวคิดเรื่องของการที่คนดีมักใหอภัยคนที่คิดรายตอตนดวย 
          จากนั้นจึงเลาถึงเหตุการณที่ทําใหพระพุทธองคทรงระลึกถึงเหตุการณที่
คลายกับเหตุการณในอดีตซึ่งเปนเนื้อเร่ืองสําคัญของชาดก เหตุการณที่ทําใหระลึกถึงเหตุการณใน
อดีตนี้ ก็คือสวนปจจุบันวัตถุ ดังในเรื่องกัจฉปาวทานนี้ จะเริ่มเลาวาพระพุทธองคประทับที่             
เวณุวันวิหาร ในเมืองราชคฤห ตามขนบการเลาเรื่องที่อางวาเปนพุทธวจนะตามอยางพระสูตรที่ตอง
ขึ้นดวยการกลาวถึงที่ประทับเสมอ จากนั้นจึงเลาถึงเหตุการณตางๆ ตามลําดับผานทรรศนะของผูรู
ที่ รูความคิดของพระเทวทัตและดาบสแตใชวิธีการเลาเรื่องแบบการเลายอ โดยคงไวเฉพาะ
เหตุการณสําคัญ สวนรายละเอียดของเหตุการณคงไวเฉพาะสวนที่เสริมความสําคัญของตัวละคร
หลักเทานั้น  เชน ผูอานทราบวาพระเทวทัตรวมวางแผนกับดาบส แตจะไมทราบวาขณะที่วาง
แผนการนั้นมีการพูดคุยกันวาอยางไร เนื่องจากผูอานจะทราบจากเหตุการณที่เหลาดาบสลงมือทํา
จริงเพื่อไมใหเร่ืองซ้ําซอน แตเหตุการณที่เนนรายละเอียดคือเหตุอัศจรรย ที่กั้นพระพุทธองคไวจาก
ลูกศร เหตุการณนี้จะเลารายละเอียดของบรรยากาศทั้งเรื่องของจํานวนลูกศรที่มากมายทั่วทุกทิศ ทั้ง
แสงสวางที่เกิดจากแกวมณีที่ประดับกูฏาคาร ซ่ึงปรากฏขึ้นมากั้นพระพุทธองคไวจากศัสตราวุธ 
      การเลาเรื่องในลักษณะขางตนนี้เห็นไดวา แมเปนการเลาเรื่องอยางยอ โดย
เนนรายละเอียดเฉพาะเหตุการณที่เสริมความสําคัญของตัวละครหลักคือพระพุทธองค แตก็ยังเห็น
ไดวาเปนการเลาตามลําดับเวลาที่เกิดขึ้นจริงเชื่อมโยงตอกันอยางเปนเหตุเปนผล เพราะเหตุการณ

                                                                                                                                            
    dharmadewanaya wastuh pravrajyonmarjitawayah | 
    te sarva/wrama/nirmuktam/arhattvaj pratipedire ||10|| 
    atrantare samayatair/bhiksubhih wruta/tat/kathaih | 
    kim/etad/iti sawcaryaih prstas/tan/avadaj/jinah ||11||  (Vaidya ed. : 1959 : 2 : 541) 
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หนึ่งมีผลทําใหเกิดเหตุการณหนึ่งตามมา ซ่ึงเปนไปตามลําดับตามอยางชาดกของเดิม คลายกับชาดก
ที่ไมไดเลียนแบบพระสูตร  
     ความคลายกันดังกลาว มีบางลักษณะที่เห็นไดวาเกษเมนทระไดปรับเปลี่ยน
การเรียบเรียงจากชาดกของเดิม ดังเรื่องของผูเลาเรื่อง ชาดกที่ไมไดเลียนแบบพระสูตรใชผูรูที่ไม
แสดงทรรศนะ∗ แตชาดกในอวทาน-กัลปลตาใชผูรูที่แสดงทรรศนะ มีการวิพากษวิจารณการกระทํา
ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ทั้งนี้เพราะเกษเมนทระไดเพิ่มสวนของการเกริ่นเรื่องที่มีการสรุปสาระสําคัญของ
เร่ืองที่แสดงทรรศนะทางธรรมที่ไดจากเรื่องเขามา  
     ลักษณะที่เห็นไดวาเกษเมนทระรักษาขนบของการเรียบเรียงเร่ืองชาดกไว
คือ การเลาเรื่องในสวนปจจุบันวัตถุเปนการบอกถึงเหตุนําที่พระพุทธองคตองทรงเลาเรื่องชาดก                  
ชาดกทั้ง 9 เร่ืองนี้ใชเหตุปรัชญาสยะ คือมีเหตุการณเกิดขึ้น แลวมีผูสงสัยใครจะทราบความให
กระจางชัดขึ้น จึงไดนํามากราบทูลถามพระพุทธองค ดังเรื่องกัจฉปาวทาน ภิกษุสงสัยวาเหตุใด
ดาบสซึ่งทํารายพระพุทธองค เมื่อไดฟงพระธรรมเทศนากลับบรรลุอรหัตผล เร่ือง มูกปงคววทาน 
ภิกษุสงสัยวาเหตุใดเจาชายศากยวงศซ่ึงบวชเปนภิกษุแตยังยึดติดเครื่องอุปโภคชั้นดี หากเมื่อไดฟง
พระธรรมเทศนาก็บรรลุโสดาปตติผล หรือเร่ืองกษานตยวทาน หลังจากพระพุทธองคทรงแสดง
ธรรมเทศนาประทานแกยักษอุทุมพะ แลวมีรอยแยมพระสวรล พระอินทรจึงกราบทูลถามถึงเหตุ
แหงการแยมพระสรวลนั้น เปนตน  
       1.2.1.2 ชาดกที่ปจจุบันวัตถุมีการเลาขามผสมการเลายอ มี 7 เร่ือง คือ                  
เอกศฤงคาวทาน หิไตษยวทาน ไมตรกันยกาวทาน ปทมกาวทาน (99) ศยามากาวทาน สิงหาวทาน 
และ ศศกาวทาน ดังตัวอยางเรื่องเอกศฤงคาวทาน ความวา 
 

 สิ่งกระทบใจเกิดขึ้นในใจนี้ได แมกับ(ใจ)ของคนที่ปราศจากขอสงสัย ก็เพราะสวนที่เหลือจาก
ผลของวาสนาที่ดีที่มากับความพยายามที่แอบซอนอยูและไดฝกฝนมาตั้งแตชาติกอน ความรักใด
กระทําการผูกพันกันมา (ก็เหมือน)ไดล้ิมรสน้ําหวาน จึงเกินกวาจะมีเพียงครั้งเดียว ในเมื่ออินทรีย
ทั้งปวงไดเปดสิ่งที่ ปกคลุมความหอมหวนดวยความเพลิดเพลินและพอใจแลว 
 ภิกษุไดเขาเฝาพระชินเจา พระผูมีพระภาคเจาซึ่งกําลังเบิกบานพระทัย ณ  นยโครธาราม ใน
เมืองของศากยวงศ ไดกราบทูลถามอีกครั้งหนึ่งวา  พระนางยโศธราเหมือนอยูในพระอาการสับสน 
เมื่อไดทอดพระเนตรเห็นพระผูมีพระภาคเจาซึ่งเสด็จกลับมาโดยไมมีขาวคราวการเสด็จเลย (หาก
เมื่อ)เสด็จเขามาในพระราชฐานซึ่งตกแตงไวโดยรอบ ปกคลุมดวยความสงบ พระนางยโศธราทรง
ประดับพระวรกายอยางสวยงาม มีพระอาการหวั่นไหว เมื่อไดประทับทอดพระเนตรพระผูมี           
พระภาคเจาในทุกที่  พระนางทรงเอาพระทัย(พระผูมีพระภาคเจา)ทั้งเรื่องที่ประทับและ                  

                                                 
 ∗ กลาวถึงแลวในหนา 90 
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พระกระยาหาร โดย (ทรงทําดวย) พระหัตถเอง เพื่อให(พระผูมีพระภาคเจา)พอพระทัย แนนอนวา
เปนเพราะพระผูมีพระภาคเจา พระนางจึงเหมือนดอกบัวที่หางจากแสงจันทร  หากการกระทํา
หลายอยางที่เปนอารมณความรูสึกในใจนี้ จะนําพระนางไปพบความสงบไดหรือไม   
 พระผูมีพระภาคเจาซึ่งทรงไดรับการกราบทูลถามจากภิกษุทั้งหลายผูบังเกิดความสงสัย
ดังกลาว จึงไดเผยพระโอษฐดวยการแยมพระสรวลเล็กนอย (ทําใหเกิด)แสงสวางซึ่งเปนแสง                 
(สีแดง)  ดั่งปะการังอันเปนผลมาจากการตรัสสิ่งที่เหมาะสม โดยไดตรัสวา ยโศธราแสดงอาการ       
ปรารถนาอยางไมสมควรดวยอารมณความรูสึกเชนนี้ไมเพียงขณะนี้เทานั้น  แมในชาติกอน เราก็จํา
ไดอยางแมนยําวานางก็เคยเอาใจเราเพื่อใหเราพอใจมาแลว∗ 
 

    ในสวนของการเกริ่นเรื่องของเอกศฤงคาวทานนี้ ยังคงเปนการสรุป
สาระสําคัญของเรื่อง โดยในเรื่องนี้จะเปนเรื่องความผูกพันของพระพุทธองคกับพระนางยโศธราที่
มีมาตั้งแตอดีตชาติ จึงกลาวทํานองที่วาการกระทําของพระนางยโศธราเปนผลมาจากวาสนา นั่นก็
คือพฤติกรรมทางกายหรือทางใจที่ประพฤติจนเคยชินมาตั้งแตชาติกอนๆ ที่แมแตพระอรหันตเองก็
ยังละไมได มีพระพุทธเจาเทานั้นที่ละวาสนาได (วศิน อินทสระ 2550 : 67) พระนางยโศธราซึ่งยัง
เปนปุถุชนจึงยังไมอาจละวาสนาได แมพระนางไมไดตั้งพระทัยที่จะขัดขวางการสละชีวิตทางโลก

                                                 
 ∗ pragjanmabhyasa/linad/atisarasala/sad/vasana/mula/wesat 
     nihwavkasyapi jantoh kamala/kalanaya jayate manase’smin | 
     ragah sajbhoga/lila/parimala/patala/krsta/sarvendriyana- 
     m/ekatraivatimatraj sarasa/madhulihaj bandhanaj yah karoti ||1|| 
     nyagrodharama/nirataj pura wakyapure jinam | 
     bhagavantaj samapannah papracchur/bhiksavah punah ||2|| 
     pravrtta/wantij parivrtta/vesa 
     nivrtta/sasara/vikara/vrttam | 
     antahpuraj tvaj nrpater/viwantaj 
     yawodhara viksya vimuhyativa ||3|| 
     tvad/darwane tisthati sarvathaiva 
     vibhusita kampata/ravgitavgi | 
     bhojyadhivase bhavatah karoti 
     vilobhanaj modaka/patra/hasta||4|| 
     nadyapi wantij samupaiti tasya 
     manovikarah sa bahu/prakarah | 
     tvad/ananendu/dyuti/viprayukta 
     sidatyalaj sa hi kumudvativa ||5|| 
     iti smayad/bhiksu/ganena prstah 
     kijcit/smitenadhara/pallavasya | 
     pratyuptam/ukta/phala/vidrumabhaj 
     nivewya wobhaj bhagavan babhase ||6|| 
     yawodharadyaiva vikara/yuktaj 
     bibharti naitam/abhilasa/lilam | 
     janmantare’pi smara/vibhramair/me 
     sa modakair/lobhanam/eva cakre ||7|| (Vaidya ed. : 1959 : 2 : 411)    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

149

ของพระพุทธองคอยางแทจริง หากแตทรงทําตามวาสนาหรือความประพฤติที่ทําดวยความรักติด
เนื่องมาตั้งแตอดีตดวยยังไมอาจตัดความของติดที่มีอยูในใจนั้นได 

   ขอคิดทางธรรมที่เสนอในสวนเกริ่นเรื่องของเรื่องนี้ แมเกษเมนทระจะ
ไมไดกลาวไวอยางชัดเจนวา ความรักทําใหเกิดทุกข แตผูอานสามารถทราบไดวาเกษเมนทระไมได
สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เกี่ยวของกับความรักนี้ไวในดานดี จากคําวาความรักที่เกษเมนทระใชคํา
วา ราคะ ซ่ึงในทางพุทธศาสนาแลว หมายถึงกิเลสที่ติดของอยูในอารมณ สามารถรับรูผานอินทรีย
ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพราะเมื่อไดสัมผัสแลวทําใหรูสึกเพลิดเพลินมีความสุข อันเปน
ความเกี่ยวของทางกามสุข หากตองพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ยอมเปนทุกข ตรงกันขามกับทางที่ทํา
ตนใหลําบากเหน็ดเหนื่อย จึงไมใชทางสายกลาง เพราะพระพุทธองคตรัสแลววาเปนหนทางแหง
ความทุกขทั้ง 2 ทาง (วรภัทธ ภูเจริญ และคณะ 2544) สวนของการเกริ่นเรื่องนี้ทําใหผูอานไดขบคิด 
และกระตุนใหเกิดการเรียนรูทางธรรมเพิ่มไดดวย ทั้งนี้เพราะไมไดกลาวถึงธรรมะอยางชัดเจน แต
เปนการเปรียบเทียบที่ตองตีความเพื่อทําความเขาใจตอทรรศนะที่นําเสนอนั้น หากตองการเขาใจ
อยางกระจางชัด ผูอานอาจตองศึกษาธรรมะเพิ่มเติม จึงนับเปนอุบายที่ชวยกระตุนใหคนสนใจ
ธรรมะมากขึ้นดวย 
     สวนการดําเนินเรื่องในสวนปจจุบันวัตถุของเรื่องเอกศฤงคาวทานนี้ จะเห็น
ไดวามีความแตกตางกับเรื่องกัจฉปาวทานที่ใชวิธีการเลายอตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงตามลําดับ
เวลา แตเร่ืองเอกศฤงคาวทาน จะเลาขามสวนของเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงไป โดยที่เกษเมนทระทําให
ผูอานทราบเหตุการณในสวนปจจุบันวัตถุไดดวยการใหภิกษุผูพบเห็นเหตุการณ แลวเกิดความ
สงสัยไดทบทวนเหตุการณอยางยอๆ เพื่อเปนเหตุนําไปสูการกราบทูลถามพระพุทธองค การใช
วิธีการเลาเรื่องปจจุบันวัตถุเชนนี้ จึงเปนวิธีการใชผูเลาแบบที่เปนพยาน คือภิกษุไดเลาเหตุการณที่
ไดพบ แตอาจไมไดเลาทุกเหตุการณ จึงจะเห็นไดวาในเรื่องนี้ ภิกษุไดเลาเรื่องแบบรวบความไมมี
รายละเอียด และไมไดใหความสําคัญวาเหตุการณใดเกิดขึ้นกอนหลัง แตเปนการเลาใหทราบวา
ทั้งหมดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาแลว ตามที่ตนเห็นโดยที่ไมไดกาวลวงไปถึงความคิดที่เปนสาเหตุให
แสดงพฤติกรรมของผูอ่ืน ซ่ึงเปนจุดสําคัญเพราะการที่ไมเขาใจความคิดของผูอ่ืนนี้เอง จึงเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัย เนื่องจากภิกษุเห็นวาพระนางยโศธราเอาพระทัย และเฝาติดตามพระองคไปทกุที ่จงึ
ทําใหเกิดความสงสัยวาพระนางทําไปเพื่ออะไร  
    บางเรื่องสวนปจจุบันวัตถุอาจเปนการเลาขามเหตุการณจริงดวยการรวบ
ความใหทราบเพียงสั้นๆ วาเปนเหตุการณที่เกี่ยวของกับผูใด แลวจึงใหภิกษุเลาเหตุการณที่ตนได
พบเห็นเกี่ยวกับบุคคลนั้นอยางยอเฉพาะสวนที่ทําใหตนเกิดความสงสัย ดังเรื่องศศกาวทาน ความวา 
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 ในเมืองศราวัสตี  มีบุตรชายของคฤหบดีกมละชื่อว าหังสะ  ไดรับอรหัตผลเพราะ                          
พระอนุเคราะหของพระพุทธองค ภิกษุทั้งหลายเห็นวาหังสะนั้นไมไดต้ังใจ ไมเต็มใจจะรับ               
พระอนุเคราะหที่เปยมดวยพระเมตตา ที่ทอดพระเนตรมองดวยพระกรุณาดวยความเบิกบาน
พระทัยและพอพระทัย จึงไดกราบทูลถามวา พระผูมีพระภาคเจา กุลบุตรคนนี้ แมจะบวชแลว แตก็
ยังเฝามองบาน คิดถึงที่อยู ไมมีความสงบ มีเพียงแตวาสนาเทานั้น โอ เขาไดกระทําการพนจาก
โมหะ เอาชนะและควบคุม(ตน)ตามพระวินัยได ก็ดวยพระอนุเคราะหที่ยิ่งใหญของพระผูมีพระ
ภาคเจานั้นเอง ที่กลาวเชนนี้ ก็เพราะภิกษุทั้งหลายเกิดความสงสัยอยางมากถึงพระเมตตาและความ
พอพระทัย(ตอหังสะ) พระผูมีพระภาคเจา พระสัพพัญูเจาซึ่งเปนผูมีพระเมตตาและนายกยอง 
ทรงกลาวแกภิกษุทั้งหลายวา∗ 
 

     จะเห็นไดวาเรื่องศศกาวทานนี้ เลาถึงพระหังสะซึ่งพระพุทธองคทรง
ชวยเหลือใหไดรับอรหัตผล โดยขามเหตุการณที่วาพระพุทธองคทรงชวยหังสะอยางไรไป เพราะ
จุดสําคัญคือภิกษุมีความเห็นวาพระหังสะมีพฤติกรรมไมสมควรที่จะไดรับพระกรุณาของ                            
พระพุทธองค ภิกษุจึงไดกราบทูลถามพระพุทธองคดวยความสงสัย โดยไดกลาวถึงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของพระหังสะ ไดแก การเฝาคิดถึงบาน จนใจไมสงบนิ่ง แตกลับไดรับอรหัตผล ซ่ึงเปน
การเลาทวนเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวเพียงเหตุการณเดียว แตมีความสําคัญที่กอใหเกิดความใครรูแก
ภิกษุ วิธีการเลาเรื่องในปจจุบันวัตถุของศศกาวทานนี้จึงตางกับเรื่องเอกศฤงคาวทานอยูบาง คือ ใน
สวนของการเลาขาม  ศศกาวทานยังกลาวถึงเหตุการณตามเวลาที่ เกิดขึ้นจริงเล็กนอย  แต                         
เอกศฤงคาวทานไมไดกลาวถึงเลย แตทั้ง 2 เร่ืองนี้ ก็เห็นไดวามีการใหภิกษุผูเห็นเหตุการณเปนผูเลา
เหตุการณเพื่อเปนเหตุนําของความสงสัย และที่นาสนใจคือ การถามนั้นมีนัยของการวิพากษวิจารณ
เหตุการณที่ตนไดพบเห็น โดยเฉพาะเรื่องศศกาวทานมีนัยของการไมเห็นดวยตอการกระทําของ
พระพุทธองคที่ทรงชวยเหลือผูที่ไมสมควร ทรรศนะของภิกษุที่เปนผูสงสัยเชนนี้ ไมพบในชาดก
ทั่วไป เพราะสวนใหญจะกลาววามีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้น แลวเปนหัวขอสนทนาของภิกษุ แต
ไมไดแสดงบทสนทนาวาภิกษุมีความคิดเห็นตอเหตุการณวาอยางไร จนเมื่อพระพุทธองคเสด็จมา
ไตถาม จึงไดกราบทูลขอใหทรงอธิบายถึงเหตุการณนั้นใหกระจางขึ้น 
                                                 

∗ wravastyaj kamalakhyasya putraj grhapateh pura | 
   hajsabhidhaj bhagavata yatnenarhatpade dhrtam ||2|| 
   drstva prasada/viwadaih karunalokanamrtaih | 
   anugrahagraha/vyagraj tam/abhasanta bhiksavah ||3|| 
   bhagavan kula/putro’yaj pravrajyapi grhon/mukhah | 
   babhuva vasana/wesad/awanta/visaya/smrtih ||4|| 
  sa prayatnena bhavata vinayaj viniyojitah | 
   aho mahanugrahena sajmoha/rahitah krtah ||5|| 
   ukte harsamrta/siktair/vismitair/iti bhiksubhih | 
   tan/abhasata sarvajbo bhagavan bhakta/vatsalah ||6|| (Vaidya ed. : 1959 : 2 : 556) 
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     การใหภิกษุผู รู เห็นเหตุการณเลาเรื่องเชนนี้ เปนวิธีการที่ เกษเมนทระ
สามารถควบคุมเรื่องใหส้ันกระชับตามที่มีผูขอใหเรียบเรียงเรื่องชาดกใหส้ันเพื่ออานเขาใจไดงาย
และรวดเร็วกวาชาดกของเดิม ทั้งนี้เพราะการใชวิธีการใหตัวละครที่เปนพยานเลาเหตุการณมี
ขอจํากัด คือถาจะใหเร่ืองที่เลาดูสมจริงนาเชื่อ เหตุการณที่ตัวละครพยานเลาก็ควรเปนสิ่งที่เห็น หรือ
ไดยินเอง หากเปนเรื่องที่ฟงจากตัวละครอื่น ความนาเชื่อถือของเหตุการณก็ลดลง ฉะนั้นวิธีการเลาเรื่อง
แบบนี้ เกษเมนทระจึงสามารถเลือกเฉพาะเหตุการณที่สําคัญตอเร่ืองเพื่อควบคุมความยาวของเรื่องได   
   1 .2 .2  ชาดกที่มีการเกริ่น เรื่องและมีการเชื่อมความ  มี  17 เ ร่ือง  ไดแก                           
วิศวันตราวทาน กาศีสนุทราวทาน สุวรรณปารศวาวทาน กลัยาณการยวทาน วิศาขาวทาน กนกวรรณาวทาน
สรรวารถสิทธาวทาน  อทีนปุณยาวทาน สุภาษิตคเวษยวทาน สัตตเวาษธาวทาน  สรรวันททาวทาน  
ปุณยพลาวทาน กวิกุมาราวทาน กปญชลาวทาน ปริยปณฑาวทาน กนกวรมาวทาน และศุทโธทนาวทาน  
   ชาดกลักษณะนี้ทุกเรื่องมีสวนการเกริ่นเรื่องเหมือนกับชาดกที่มีการเลา
เหตุการณในปจจุบันวัตถุ แตสวนที่แตกตางกันคือสวนของปจจุบันวัตถุจะไมมีการเลาเหตกุารณ คอื
ผูเลาเรื่องซึ่งเปนผูรูที่แสดงทรรศนะเมื่อเกริ่นเรื่องแลวก็จะเลาขามเหตุการณตางๆ ที่เปนสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดความสงสัยใครรูของภิกษุหรือบุคคลอื่นไป แตจะเชื่อมความดวยการเลาเฉพาะเหตุการณที่
ภิกษุหรือบุคคลอื่นกราบทูลถามพระพุทธองคถึงเรื่องราวบางประการเพื่อใหพระองคทรงไขความ
ใหกระจางชัดขึ้น ชาดกที่มีปจจุบันวัตถุเชนนี้ แบงเปน 3  ลักษณะคือ ชาดกที่มีคําถามเกี่ยวกับบุคคล 
ชาดกที่มีคําถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และชาดกที่พระพุทธองคมีพระประสงคจะแสดง 
       1.2.2.1 ชาดกที่มีคําถามเกี่ยวกับบุคคล มี 11 เร่ือง คือ วิศวันตราวทาน               
กาศีสุนทราวทาน  สุวรรณปารศวาวทาน กัลยาณการยวทาน วิศาขาวทาน อทีนปุณยาวทาน 
สุภาษิตคเวษยวทาน  สัตตเวาษธาวทาน สรรวันททาวทาน ปุณยพลาวทาน  และกวิกุมาราวทาน          
ดังเรื่องกาศีสุนทราวทาน ภิกษุกราบทูลถามเรื่องของพระอาชญาตเกาณฑินยะที่พระพุทธองคได
ทรงชวยเหลือตั้งแตคร้ังอดีต 
  

 ผูที่เหนือกวาคน(อื่น)คือผูที่ทําใหเกิดความสุขแกสรรพสัตว ยอมเอาชนะสัตวทั้งหลายได แม
ในรางกายที่พิการ ก็หลุดพนสูความสงบได ทําใหไฟคือความโกรธสงบลงได 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจา ดวยความใครรูเรื่องราวของพระเกาณฑินยะซึ่ง 
เปนคนแรกที่เขาใจพระธรรมเทศนา∗ 
 

                                                 
 ∗ jayati sa sattva/viwesah sattvataj sarva/sattva/sukha/hetuh | 

    deha/dalane’ pi wamayati kopagnij wanti/muccairyah ||1|| 
    dharmopadewe bhagavan kaundinyasyagravartinah | 
    bhiksoh katha/prasavgena prsto bhiksubhir/abhyadhat ||2|| (Vaidya ed. 1959 : 1 : 205) 
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     ยอหนาแรกคือสวนการเกริ่นเรื่อง ที่เปนการสรุปสาระสําคัญในสวนของ           
เนื้อเร่ืองเหมือนกับชาดกที่มีการเลาเหตุการณในปจจุบันวัตถุที่กลาวมาแลว โดยจะเห็นวาเรื่องนี้ มี
การเกริ่นเรื่องเปนการบอกเลาความสัมพันธของบุคคลที่มีความแตกตางกันทางดานความคิด และ
ความประพฤติ คือกลาวถึงผูที่ไดรับการยกยองวาเหนือกวาผูอ่ืนนั้นไมใชผูที่มีรูปรางที่สวยงาม
สมบูรณพรอม แตคือผูที่มีจิตใจดีงามเปนผูใหความสุขสงบแกผูอ่ืน การเกริ่นเรื่องเชนนี้ก็เพราะ          
เนื้อเร่ืองของชาดกเรื่องนี้กลาวถึงฤษีกษานติวาทินที่ใหอภัยพระเจากาลภูที่ทรงตัดมือและเทาของ
ตน และทรงเทศนาธรรมขจัดความความมืดมัวในพระทัยของพระเจากาลภูใหหมดไป ในสมัย
พุทธกาลพระพุทธองคก็ยังทรงเมตตาเทศนาธรรมแกพระอาชญาตเกาณฑินยะจนบรรลุธรรมเปน
คนแรก แมวาพระอาชญาเกาณฑินยะจะเคยละทิ้งพระองคเมื่อคร้ังทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาก็ตาม 
       สวนวิศวันตราวทาน  สุวรรณปารศวาวทาน  กัลยาณการยวทาน                  
วิศาขาวทาน และกวิกุมาราวทาน ภิกษุไดกราบทูลถามเกี่ยวกับพระเทวทัต แตเร่ืองที่นาสนใจคือ                  
สุวรรณปารศวาวทาน  กัลยาณการยวทาน และวิศาขาวทาน ที่มีลําดับเรื่องตอเนื่องกันคือ 30 31 
และ 32โดยสุวรรณปารศวาวทานเนนวาภิกษุสนใจพระเทวทัต โดยละไวในฐานที่เขาใจวา               
ความสนใจนั้นเกิดจากพระเทวทัตเปนปฏิปกษกับพระพุทธองค 
 

 ในอดีตกาล  ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยความสนใจที่มีตอ                     
พระเทวทัต พระองคจึงไดตรัสเลาถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกระทํา(ของพระเทวทัต)ในชาติกอน∗ 

 
ขณะที่เร่ืองกัลยาณการยวทานที่อยูลําดับตอมา เกษเมนทระจะไมไดใหภิกษุตั้งคําถาม แตไดใช             
การเชื่อมความเพื่อแสดงใหเห็นวาเปนเรื่องที่ตอเนื่องของบุคคลเดียวกัน ดังความในปจจุบันวัตถุวา 
 

 พระสัพพัญูเจา ทอดพระเนตรเห็นพฤติกรรมทั้งหลายในอดีตทั้งหมดเมื่อไดเริ่มตรัสเลา
เรื่อง ณ ที่นั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสเลาอีกเรื่องหนึ่งวา∗∗ 
 

     ขอความขางตนไดออกพระนามของพระพุทธองควาพระสัพพัญูเจา เพื่อ
แสดงใหเห็นวาพระองคทรงเปนผูรูทุกสิ่ง ทรงรูความเปนไปในอดีตของสรรพสัตวทั้งมวล 
พระองคจึงไมไดทรงรูเร่ืองราวของพระเทวทัต เพียงที่ตรัสเลาผานมาเทานั้น แตทรงรูทุกเรื่องของ

                                                 
  ∗devadatta/prasavgena bhiksubhir/bhagavan pura | 
    prstah katham/akathayat purva/vrttanta/sajwrayam ||2|| (Vaidya ed. 1959 : 1 : 211) 
  ∗∗sarvajbah purva/vrttantam/awesam/avalokayan | 

                        asminn/eva katharambhe bhagavan punar/abravit ||2|| (Vaidya ed. 1959 : 1 : 215) 
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พระเทวทัต จึงไดตรัสเลาเพื่อใหเห็นพฤติกรรมเลวรายของพระเทวทัต ที่เปนปฏิปกษกับพระองค
ใหชัดเจนขึ้น เกษเมนทระจึงใชเหตุของการตองการตอกย้ําเรื่องความเลวรายของพระเทวทัตให
เห็นชัด และตอเนื่อง จึงนําเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตมาเรียงตอกันตามลําดับ โดยใชวิธีการเชื่อม
ความใหเห็นวาเปนเรื่องชุดที่พระพุทธองคตรัสเลาตอเนื่องกัน ดวยการใหภิกษุกราบทูลถามในเรื่อง
แรกของเรื่องชุดนี้คร้ังเดียว  สวนเรื่องตอมาจะใชวิ ธีเชื่อมความใหเห็นวาพระพุทธองคมี                     
พระประสงคตรัสเลาเพื่อใหเห็นชัดเจนขึ้น วิธีการเชนนี้จึงทําใหไมไดใชเหตุนําในการเลาเรื่องตาม
ขนบของชาดกที่ทุกเรื่องตองมีเหตุการเลาเรื่องที่อาจเปนปรัชญาสยะ อัตถุปตติกะ หรือปุจฉาสิกา 
แตมีลักษณะใกลเคียงกับการใชเหตุอัตตัชฌาสยะ คือถาพิจารณาเฉพาะเรื่องลําดับหลังๆ ของเรื่อง
ชุดที่เลาตอเนื่องกันเชนนี้ ก็จะเขาใจวาเปนเรื่องที่มีพระประสงคจะทรงแสดงชาดกเอง ขณะที่
เหตุอัตตัชฌาสยะนี้ จะไมพบในอรรถกถาชาดก∗ แตถาพิจารณาทั้งชุดเรื่อง ก็จะเห็นไดวาเกษเมนทระ
ใชวิธีการประสมประสานเหตุปรัชญาสยะคือมีผูใครรู และเหตุอัตตัชฌาสยะคือมีพระประสงคจะ
ทรงแสดงเขาดวยกัน ซ่ึงเกษเมนทระสามารถใชไดอยางเหมาะสม เพราะอาศัยเหตุแหงความสงสัย
ของพระภิกษุที่ใครรูเร่ืองราวของพระเทวทัตที่ไมไดเนนไปที่เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเฉพาะ จึง
เปนเรื่องสมเหตุสมผลที่พระพุทธองคในฐานะผูทรงตอบขอสงสัยจะมีพระวิจารณญาณวาการตรัส
เลาเรื่องชาดกเรื่องเดียว อาจไมสามารถทําใหภิกษุเขาใจความเลวรายของพระเทวทัตที่กระทําตอ
พระองคมาตั้งแตคร้ังอดีต และพระองคก็ทรงอภัยใหไดอยางชัดเจน ดวยเหตุผลนี้ จึงทําใหมี
น้ําหนักเพียงพอที่เกษเมนทระไดใหพระพุทธองคมีพระประสงคจะเลาเรื่องชาดกตอเนื่อง โดยไม
ตองมีผูกราบทูลขอทุกเรื่องตามอยางอรรถกถาชาดก แตใชเหตุแหงการกราบทูลขอเพียงครั้งเดียว 
และพระพุทธองคทรงเห็นสมควรจะเลาหลายเรื่องตอกันเพื่อขจัดความสงสัยใหหมดไป 
     สวนชาดกเรื่องอทีนปุณยาวทาน  สุภาษิตคเวษยวทาน สัตตเวาษธาวทาน                 
สรรวันททาวทาน และปุณยพลาวทาน เปนเรื่องลําดับที่ 52 53 54 55 และ 58 เร่ืองเหลานี้มีปจจุบัน
วัตถุเกี่ยวกับพระอินทรทรงสงสัยถึงเหตุแหงการแยมพระสรวลของพระพุทธองค จึงไดกราบทูล
ถาม เร่ืองชุดนี้จึงเปนเรื่องที่มีความใครรูในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธองค โดยอาศัยการแยมพระสรวล
ของพระพุทธองคเปนเหตุ ดังเรื่องอทีนปุณยาวทานไดกลาววา 
 

                                                 
 ∗กลาวถึงในหนา 48  แตสิ่งที่จะเพิ่มเติมคือ วิธีการเลาชาดกที่ตอเนื่องกันโดยอาศัยเหตุนําเรื่องเพียง

เรื่องแรกนี้ พบในคัมภีรพระวินัยของมูลสรวาสติวาท และเกษเมนทระคงนํามาปรับใชในอวทาน-กัลปลตา ดวย
การตัดการเลาเหตุการณของเหตุนําในเรื่องแรกออกไป สวนเรื่องลําดับตอมาก็ใชเหตุที่พระพุทธองคมี                 
พระประสงคจะทรงแสดงเหมือนกัน การนําวิธีการเลาชาดกแบบตอเนื่องในคัมภีรพระวินัยมูลสรวาสติวาทมา
ใช แตปรับใหกระชับมากขึ้นนี้ จึงสนองวัตถุประสงคของความตองการทําใหสั้นกระชับไดอยางดี  
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 ณ ปาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแยกมาบําเพ็ญเพียร พระอินทรทรงเกิดความสงสัยที่พระผูมี
พระภาคเจาแยมพระสรวล จึงไดกราบทูลถาม 
 พระอินทรซึ่งกราบทูลถามดวยความนอบนอมนั้น พระสัพพัญูเจาจึงไดตอบพระอินทรวา 
ทานผูมีพันตา สถานนี้ทําใหเราระลึกถึงเรื่องราวในอดีต∗ 
 

และเรื่องตอมาคือสุภาษิตคเวษยวทาน พระอินทรก็ไดกราบทูลถามถึงเหตุแหงการแยมพระสรวล
อีกครั้งหนึ่งวา  
 

 เมื่อพระผูมีพระภาคเจาแยมพระสรวลอีกครั้งหนึ่ง ดวยความใครรูเหตุแหงการแยมพระสรวล
นั้น พระอินทรจึงไดกราบทูลถาม พระสัพพัญูเจาไดตรัสเลาอีกเรื่องหนึ่งวา∗∗ 
   

    จะเห็นไดวาชาดกทั้งสองเรื่องนี้ เปนเรื่องที่ตอเนื่องกัน จากคําที่ใชในเรื่อง
สุภาษิตคเวษยวทาน ที่ย้ําคําวาอีกครั้งหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่ง เพื่อแสดงวาเปนเรื่องที่ตอเนื่องกับเรื่อง 
อทีนปุณยาวทาน โดยเรื่องชุดนี้จะใหความสําคัญที่พระพุทธองค ดวยอาศัยเหตุแหงความเชื่อที่วา
พระพุทธองคจะไมแยมพระสรวลโดยไมมี เหตุอันเหมาะสม  ดังความในฆฏิการสูตร  ใน                      
พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก กลาวไววา 
  

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ.ครั้งนั้น
แล พระผูมีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง แลวไดทรงแยมพระสรวลในประเทศแหงหนึ่ง. ครั้งนั้น 
ทานพระอานนทไดมีความคิดวา เหตุอะไรหนอ ปจจัยอะไร ที่พระผูมีพระภาคทรงแยมพระสรวล 
พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี ดังนี้. ทานพระอานนทจึงทําผา
อุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุอะไรหนอ ปจจัยอะไร ที่พระผูมีพระภาคทรงแยมพระสรวล พระ
ตถาคตทั้งหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี? (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานัก
คอมพิวเตอร 2548) 

 
      อาศัย เหตุแหงการแยมพระสรวลที่มีการบันทึกไวอย างชัด เจนใน
พระไตรปฎกเชนนี้ จึงทําใหเกษเมนทระใชเหตุนั้นเปนเหตุนําใหพระพุทธองคตรัสเลาเรื่องชาดก 
                                                 

∗   viharantamathan/yasmin bhagavantaj tapovane | 
       papraccha sasmitaj wakro vismitah smita/karanam ||2|| 
       prstah pranayina tena sarvajbastam/abhasata | 
       asmin dewe sahasraksa purva/vrttaj smrtaj maya ||3|| (Vaidya ed. 1959 : 2 : 320) 
∗∗ wakronanyatra bhagavan sasmitah smita/karanam | 
      prstastadawyajbena sarvajbah punar/abravit ||2|| (Vaidya ed. 1959 : 2 : 326) 
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คือเหตุปรัชญาสยะ โดยที่ไมตองเลาเหตุการณ แตมีเหตุผลอันสมควรที่สอดคลองกับบันทึกใน
พระไตรปฎกที่เหตุแหงการแยมพระสรวลนี้ก็เปนเหตุใหมีผูกราบทูลถามเพื่อใหพระพุทธองคได
ตรัสเทศนาธรรม ดังที่พระอานนทไดกระทํามาแลว วิธีการที่เกษเมนทระนํามาใชคือการตัด
เหตุการณออกไปเพื่อใหเร่ืองกระชับเชนนี้ จึงเปนการใชอยางผูที่มีความรูในคัมภีรพุทธศาสนาอยาง
ดี ซ่ึงคงเปนเพราะมีผูรอบรูไดใหคําแนะนํา ตามที่มีการกลาวไวก็คือ วีรยภัทระผูรอบรูในคัมภีร
พุทธศาสนาเปนผูชวยเหลือดานขอมูลแกเกษเมนทระ (Vaidya 1959 : 1 : x) 
      1.2.2.2 ชาดกที่มีคําถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเนนที่การเกิด
ปญหาขอสงสัยนี้อาจดูคลายปุจฉาสิกา แตปุจฉาสิกาตองมีเหตุการณทําใหเกิดปญหาสงสัย และ
ตัดสินใจไมไดดวยตนเอง จึงมากราบทูลขอใหพระพุทธองคทรงชวยคลี่คลายให∗ สวนชาดกแบบที่
มีการตั้งคําถามของเกษเมนทระนี้ จะไมมีเหตุการณเกิดขึ้น แตภิกษุพิจารณาตั้งคําถามจากสิ่งที่ตน
ใครรูและสนใจเพื่อจะไดความรูเพิ่มขึ้น มี 5 เร่ืองไดแก สรรวารถสิทธาวทาน กปญชลาวทาน 
ปริยปณฑาวทาน กนกวรมาวทาน และศุทโธทนาวทาน ดังเรื่องกปญชลาวทาน ภิกษุสงสัยเร่ือง            
การเคารพกันตามลําดับอายุ 
 

 ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาอีกครั้งหนึ่งถึงวิธีการลําดับอายุ ดวยความ
ใครรูเรื่องการเคารพผูมีอายุมากกวา พระสัพพัญูเจาจึงไดตรัสอีกครั้งวา∗∗ 

 
หรือเร่ืองศุทโธทนาวทาน ภิกษุสงสัยเร่ืองกําลังแหงบุญ  
 

 ภิกษุทั้งหลายผูมีความสงสัยสนใจเรื่องบุญ จึงไดกราบทูลถามพระผูมีภาคเจา พระตถาคตเจา
ซึ่งทรงมีศีลและบุญ ถึงกําลังแหงบุญ∗∗∗ 
 

      จะเห็นไดวาชาดกลักษณะนี้จะเนนเหตุที่นําไปสูการเลาเรื่องชาดกโดยให
ภิกษุตั้งคําถามที่เปนขอสงสัยเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ดังกปญชลาวทาน ก็เปนเรื่องการเคารพ
ตามลําดับอายุนั้นจะมีวิธีพิจารณาอยางไร ทั้งนี้อาจเปนเพราะสมัยพุทธกาลไมมีการบันทึกวันเดือน
ปเกิดไว การนับอายุจึงเปนเรื่องคอนขางยาก ภิกษุจึงกราบทูลถามพระพุทธองคเพื่อใหทรงชวย

                                                 
 ∗ ดูปจจุบันวัตถุที่มีเหตุนําแบบปุจฉาสิกาในหนา 50 

 ∗∗jyestha/puja/prasavgena bhiksubhir/bhagavan punah| 
     yatha/vrddha/vidhij prsta sarvajbah punar/abravit ||2||(Vaidya ed. 1959 : 2 : 492) 
 ∗∗∗   punya/prabhavaj bhagavan punyawilastathagatah| 
          babhase bhiksubhih prstasta/punyadara/vismitaih ||2||(Vaidya ed. 1959 : 2 : 563) 
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แนะนําวิธีนับอายุเพื่อแสดงความเคารพกันในหมูภิกษุไดอยางถูกตอง สวนศุทโธทนาวทาน ภิกษุ
สงสัยเร่ืองกําลังแหงบุญวาเปนเชนไร ในฐานะที่พระพุทธองคทรงตั้งอยูในศีลและบุญ จึงทรงเปน 
ผูแกขอสงสัยของภิกษุไดอยางแจมชัด 
     ชาดกลักษณะนี้จึงไมจําเปนตองมีการเลาเหตุการณเพราะไมมีความสําคัญ
ตอเหตุที่นําไปสูการเลาเรื่องชาดก เนื่องจากเกษเมนทระใชวิธีการใหความสําคัญที่ประเด็นปญหา 
ซ่ึงจะเลือกประเด็นใดก็ขึ้นอยูกับสวนของเนื้อเร่ือง หากเทียบกับการตองเลาเหตุการณเพื่อเปนเหตุ
ของการเลาเรื่องชาดกแลว วิธีการเชนนี้ยอมงายกวา และเหมาะกับการเรียบเรียงเร่ืองเปนจํานวน
มากอยางอวทาน-กัลปตา เนื่องจากประหยัดเวลาที่จะตองคนหาเรื่องราวในสมัยพุทธกาลมารองรับ
ใหสอดคลองกับสวนเนื้อเร่ืองอยางอรรถกถาชาดก การทําเชนนั้นสําหรับการเรียบเรียงงานเพียงคน
เดียว แมจะมีคนชวยหาขอมูลก็เปนเรื่องที่ยากลําบากไมใชนอย  
    1.2.2.3 ชาดกที่พระพุทธองคมีพระประสงคจะแสดง มีเพียงเรื่องเดียว คือ
กนกวรรณาวทาน ที่เจตนาตัดสวนการเลาเหตุการณออกไป โดยไมไดมีสาเหตุใหความสําคัญที่
บุคคล หรือประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อีกทั้งยังไมไดเปนเรื่องที่เปนชุดตอเนื่องกันอยางเรื่องที่
เกี่ยวของกับพระเทวทัต  แตเ ร่ืองกนกวรรณาวทานนี้  เห็นไดวาเกษเมนทระตั้งใจที่จะใช
เหตุอัตตัชฌาสยะ คือพระพุทธองคมีพระประสงคจะเทศนาธรรมเปนเหตุของการเลาเรื่องชาดก 
 

 ในกาลกอน พระผูมีพระภาคเจา พระสุคตเจาประทับที่เชตวันวิหาร เมืองศราวัสตี ทรงแสดง
ธรรมเทศนาแกคนดีที่มาเขาเฝา(เพื่อขอเปนที่พ่ึง)∗ 
 

    ขอความขางตนนี้ จะเห็นไดวา พระพุทธองคมีพระอัธยาศัยที่จะแสดง
ธรรมเอง ซึ่งไมพบในชาดกทั่วไป จึงเปนสิ่งที่เกษเมนทระเปลี่ยนแปลงจากขนบการเลาเรื่องของชาดก
อยางมาก เพราะใชเหตุของการเลาเรื่องตางกับชาดกทั่วไปที่มีรูปแบบเฉพาะ และสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนาน  
  
 เมื่อพิจารณาชาดกทั้ง 33 เร่ืองที่มีสวนนําเรื่อง 2 สวนคือ การเกริ่นเรื่อง และปจจุบันวัตถุ
นี้ พบวา มีชาดกที่ยังคงลักษณะของการเลาเรื่องตามอยางอรรถกถาชาดก คือคลายกับชาดกที่ไมได
เลียนแบบพระสูตร 9 เร่ืองเทานั้น ไดแก ชาดกที่มีการเกริ่นเรื่องและการเลาเหตุการณดวยวิธีการเลา
ยอ ซ่ึงผูเลาเรื่องที่เปนผูรูเลาเหตุการณตามลําดับเวลาที่เกิดขึ้นจริง สวนชาดกอีก 24 เร่ืองนั้น พบวา 
เกษเมนทระมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลาเรื่องตางกับชาดกทั่วไป 

                                                 
  ∗ bhagavan sugatah purvaj wravastyaj jetakanane | 
     kuwalanaj prapannanaj vidadhe dharma/dewanam ||2|| (Vaidya ed. 1959 : 1 : 276) 
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  การปรับเปลี่ยนที่นาสนใจคือ การเปลี่ยนการเลาเรื่องจากทรรศนะของผูรูเปนทรรศนะ
ของพยาน คือภิกษุทั้งหลายที่ไดเห็นเหตุการณ ทรรศนะการเลาเรื่องที่ตางกันดังกลาว ทําใหเห็นได
วาชาดกของเดิมใชผูเลาเรื่องที่อยูภายนอกเรื่องเปนผูกําหนดเหตุการณ เปนผูรูความเปนไปทุกอยาง
ของตัวละครในเรื่อง โดยท่ีไมไดมีบทบาทเกี่ยวของกับเหตุการณหรือตัวละครในเรื่องเลานั้นเลย 
แมจะเปนผูเลาเรื่องที่ไมไดแสดงทรรศนะวิพากษวิจารณเหตุการณหรือการกระทําของตัวละคร
(omniscient impersonal  narrator) แตก็มีฐานะเหมือนพระเจาที่รูความเปนไปทุกอยางของ         
ตัวละคร การเลาเรื่องผานทรรศนะของผูรูที่เหมือนพระเจาเชนนี้ จึงเหมือนกับผูรูที่อยูภายนอกเรื่อง
นั้นไดกําหนดเหตุการณ หรือการกระทํา และความคิดของตัวละครใหเปนไปตามที่ตนตองการ มี
ชุดเหตุการณที่ เปนไปตามลําดับไมเปลี่ยนแปลง กลาวคือ เมื่อมีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้น 
เหตุการณนั้นทําใหภิกษุนํามาสนทนากันในโรงธรรม พระพุทธองคเสด็จผานมาทรงถามวาสนทนา
ดวยเรื่องใด ภิกษุกราบทูลใหทรงทราบ พระพุทธองคทรงเห็นวาเปนเรื่องที่มีประโยชน จึงทรง
เทศนาชาดก หรือบางเรื่องอาจเปนชุดเหตุการณที่วา มีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้น มีผูกราบทูลให
พระพุทธองคทรงทราบ พระพุทธองคตรัสเปนปริศนาวาเคยมีเหตุการณนี้มาแลว ผูกราบทูลเลา
เหตุการณไดขอใหทรงขยายความ พระพุทธองคจึงทรงเทศนาชาดก 
  เหตุการณที่ถูกกําหนดโดยผูเลาเรื่องซึ่งอยูภายนอกเรื่องที่เปนไปตามลําดับเชนนี้ ทําให
เห็นวาตัวละครซึ่งอยูภายในเรื่องเลาไมไดมีสวนกําหนดเหตุการณ แตเปนผูรอเหตุการณใหเกิดขึ้น 
และสงผลใหตนเคลื่อนไหวไปตามเหตุการณ โดยเฉพาะภิกษุทั้งหลายที่ตองรอใหมีเหตุการณ
บางอยางเกิดขึ้น จึงนํามาสนทนากัน หรือนํามากราบทูลเลา และตองรอใหพระพุทธองคตรัสถาม หรือ
ทรงเกริ่นนําเพื่อใหถามตอ เพื่อเปนเหตุใหพระพุทธองคไดทรงสอนภิกษุเหลานั้น กระบวนการ
เรียนรูที่ประกอบดวย ผูสอน ผูเรียน และส่ือที่จะใชในการเรียนการสอน คือพระพุทธองค ภิกษุ 
และเรื่องชาดก ผูเรียนหรือภิกษุมีสวนเกี่ยวของกับสื่อในการเรียนนอยมาก เพราะผูสอนคือ                 
พระพุทธองคจะเปนผูกําหนดสื่อที่ใชในการเรียนการสอนคือชาดกตามที่เห็นสมควร และตามเวลา
ที่เหมาะสม กระบวนการเรียนรูเชนนี้ ผูสอนจึงมีความสําคัญมากกวาผูเรียน  
  ขณะที่ชาดกของเดิมใหความสําคัญกับผูเลาเรื่องที่ไมอาจทราบไดวาเปนผูใด ทราบจาก
ทรรศนะที่เลาเทานั้นวาเปน “ผูรู” ผูเสมือนพระเจาที่รูทุกเหตุการณ การกระทํา และความคิด แต
ชาดกในอวทาน-กัลปลตานั้น เกษเมนทระไดเปลี่ยนมาใชผูเลาเรื่องที่เปนตัวละครในเรื่อง คือผูเลา
เร่ืองที่เปนพยาน เปนตัวละครที่ทราบไดวาเปนผูใดที่อยูในเรื่องเลา และผูนั้นก็มีสวนรับรูเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น และเปนผูเลือกที่จะทําการตางๆ ดวยตนเอง กลาวคือ ภิกษุทั้งหลายซึ่งประสบเหตุการณ
ไมไดเก็บความสงสัยใครรูนั้นมาสนทนากัน เพื่อรอใหพระพุทธองคมาตรัสถามเทานั้น แตจะนําขึ้น
กราบทูลถามดวยตนเอง โดยเลือกเลาเฉพาะเหตุการณที่ทําใหตนเกิดขอสงสัย เหตุการณที่เลาถึงแม
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ตนไมไดกระทําหรือกําหนดขึ้น แตก็เปนผูประสบดวยตนเอง และกําหนดที่จะเลาหรือไมเลา
เหตุการณตามที่ตนเห็นสมควรวาเกี่ยวของกับสิ่งที่สงสัยโดยตรงหรือไม การเลาเรื่องชาดกของเดิม
ที่เคยใหความสําคัญกับผูเลาเรื่องที่อยูนอกเรื่องที่ไมอาจระบุไดวาเปนบุคคลใด จึงแปรมาให
ความสําคัญกับตัวละครซึ่งเปนบุคคลที่อยูในเรื่องอยางมาก เพราะภาพของภิกษุที่เคยเปนบุคคลที่รอ
ใหเกิดเหตุการณภายนอกมากระทบ โดยที่ตนอาจไมไดพบเอง แตตองเคลื่อนไหวหรือมีปฏิกิริยา
รับรูเหตุการณไปตามเหตุการณนั้น  ไดแปรมาเปนบุคคลที่กระตือรือรนวิเคราะหวิจารณเหตุการณ
ที่ตนประสบ และใชเหตุการณนั้นมาเปนสิ่งที่ตนจะไดเรียนรูเร่ืองตางๆ  
  กระบวนการเรียนรูที่ความสําคัญเคยอยูที่ผูสอน จึงเปลี่ยนมาเปนอยูที่ผูเรียน เพราะ
ผูเรียนคือภิกษุทั้งหลายนั้น เปนผูเขาพบผูสอน เพื่อถามขอสงสัยอันเปนลักษณะของการเสนอ
หัวขอที่จะใชเปนสื่อในการเรียนการสอนดวยตนเอง กระบวนการเรียนรูที่มีชาดกเปนสื่อในการ
เรียนการสอนที่ปรากฏอยูในอวทาน-กัลปลตานี้ จึงเริ่มตนที่ผูเรียนไมใชเร่ิมตนที่ผูสอนตามอยาง
ชาดกทั่วไป เนื่องจากผูเรียนพิจารณาเหตุการณตางๆ และตั้งเปนขอสังเกตวิเคราะหวิจารณ หรือ
บางครั้งอาจตั้งเปนประเด็นคําถามเกี่ยวกับบุคคล หรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่งดวยตนเอง อีกทั้งยังกลาที่จะ
เขาพบผูสอนที่สามารถชี้แนะไขความกระจางใหแกตน โดยไมตองรอใหผูสอนเปนฝายสราง
สถานการณเอื้อให ในกรณีเชนนี้ นอกจากจะเห็นภาพของภิกษุซ่ึงไดฟงชาดกของพระพุทธองค
เปลี่ยนไปเปนบุคคลที่มีชีวิต คือเปนผูเร่ิมตนกระทําการตางๆ มากขึ้นไมใชผูรอใหมีผูมาแนะใหทํา
แลว ภาพของพระพุทธองคที่ดูเหมือนเขาถึงไดยากในชาดกทั่วไป เนื่องจากภิกษุตองรอมี              
พระเมตตามาโปรดไตถาม หรือเอื้อโอกาสใหไดกราบทูลถาม แตชาดกทั้ง 24 เร่ืองในอวทาน-
กัลปลตานั้น ภิกษุสามารถนําเหตุการณมาเปนหัวขอ หรือตั้งคําถามเกี่ยวกับบุคคล หรือประเด็น
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งขึ้นเพื่อกราบทูลถามได โดยไมตองรอใหพระพุทธองคตรัสนําเพื่อทรงเปดโอกาส
ให ภาพของพระพุทธองคจึงเปลี่ยนไปเปนผูที่ทรงเขาถึงไดงาย ทรงเปน “ครู” ที่มีเวลาให “ศิษย” ที่
สงสัยใครรูเสมอ สะทอนภาพของ “ครู” ที่ “ใจดี” จนทําให “ศิษย” กลาที่จะเขามากราบทูลถามเรื่อง
ตางๆ ได พระพุทธองคจึงทรงเปนบุคคลที่มีตัวตนสัมผัสไดมากกวาชาดกทั่วไป 
  การปรับเปลี่ยนวิธีการเลาเรื่องชาดกใหมของเกษเมนทระนี้ นอกจากจะทําให               
การเลาเรื่องมีความกระชับและภาพของตัวละครเปลี่ยนไปเปนบุคคลที่มีชีวิตมากขึ้นแลว              
ยังแสดงใหเห็นเจตคติที่เกษเมนทระมีตอการเรียนรูดวยวา การเรียนรูส่ิงใดก็ตาม ความสําคัญอยูที่
ผูเรียนจะตองกระตือรือรนใครเรียนใครรูเร่ืองนั้นๆ ดวยตนเอง และตองแสวงหาความรูซ่ึงอาจเปน
ผูรูที่ผูเรียนจะตองกลาที่เขาไปพบเพื่อใหชวยไขความกระจาง เจตคตินี้ก็สะทอนแนวคิดเรื่อง              
การเรียนรูของเขาอยางชัดเจนในเรื่องของการปลุกเราใหผูเรียนหัดเปนผูรูจักคิดวิเคราะหตอ
สถานการณตางๆ ที่เกิดรอบตัว และแสวงหาคําอธิบายอยางเปนเหตุเปนผล กรณีการสนับสนุน
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ผูเรียนใหเปนผูมีความกระตือรือรนตอการคนควาหาความรูเชนนี้ กลาวไดวาเปนแนวคิดที่ชัดเจนของ
เกษเมนทระ เพราะไดแสดงใหเห็นในงานประพันธเร่ืองอื่นๆ ดวย   ดังที่ ปราณี ฬาพานิช (2542 : 109) ไดศึกษา
เรื่องสุวฤตตตลิกของเกษเมนทระไว และไดสรปุคุณสมบตัปิระการหนึ่งของตําราฉนัทลกัษณเลมนี้ไววา
  

  ... เกษเมนทระเปนผูนําในการปลูกฝงวัฒนธรรมในการวิพากษวิจารณใหแกศิษย เขาวิพากษ
ผลงานของตนเอง และผลงานของกวีคนอื่น เขาไดทําแบบอยางใหศิษยเห็นในเรื่องความ                
กลาหาญทางวิชาการในการนําเสนอแนวคิดใหมในอันที่จะใหนักเรียนศึกษาฉันทลักษณ
สันสกฤตตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เนนเรื่องการสังเกตและเก็บขอมูล แลววิเคราะห
ขอมูลในขั้นตอนสุดทายคือ สรุปผล  
 

  ในกรณีเร่ืองชาดกที่เกษเมนทระไดเรียบเรียงขึ้นใหมนี้ก็เชนกัน เกษเมนทระไดสะทอน
แนวคิดเรื่องการเรียนรูวาผูเรียนซึ่งไดแก ภิกษุ หรือผูใครรูธรรมะอื่นๆ ตองเปนผูสังเกต เก็บขอมูล
สถานการณตางๆ และนํามาวิเคราะหวิพากษวิจารณตั้งเปนประเด็นคําถาม เพื่อหาขอสรุปจากครูผูรู 
กระบวนการเรียนรูเชนนี้เกษเมนทระไดแสดงออกใหเห็นผานงานประพันธเลมนี้ของเขาเชนกัน 
เพราะแมเขาจะไมไดเปนผูนับถือพุทธศาสนา แตก็มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูเร่ืองราวของ 
พุทธศาสนาผานครูผูเชี่ยวชาญคัมภีรพุทธศาสนา จนสามารถเขียนเรื่องราวทางพุทธศาสนาได
จํานวนมาก ส่ิงที่เขานําเสนอในชาดกดวยการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลาเรื่องที่ใหความสําคัญแกภิกษุ
ผูเรียนมากขึ้นนี้ จึงเปนการนําเสนอที่ผานการเรียนรูในชีวิตจริงของเขาเองดวย  
  2. สวนเนื้อเรื่อง คือสวนที่พระพุทธองคทรงเลาเรื่องเพื่อทรงตอบคําถามของผูใครรู 
โดยสวนเนื้อเรือ่งนี้ จะเปนสวนที่พระพุทธองคทรงกลาวต้ังแตแรกวาเปนเรื่องราวในอดีต ซึง่ก็คือสวนที่เปน
อดีตวัตถุหรือชาดกนั่นเอง สวนนี้เมื่อนําทฤษฎีโครงสรางนิทานของพรอพพมาปรับใชวิเคราะหจะ
แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ โครงเรื่องที่มีพฤติกรรมหลักตรงกัน และโครงเรื่องที่มีพฤติกรรมเบ็ดเตล็ด  
    2 .1  โครงเรื่องที่มีพฤติกรรมหลักตรงกัน  คือชาดกที่ตัวละครหลักซึ่ ง เปน                      
พระโพธิสัตวไดแสดงพฤติกรรมสําคัญตอเนื่องเหมือนกันที่แสดงใหเห็นวามีเปาหมายเพื่อกระทํา
บารมีประการใดประการหนึ่งเปนหลัก โดยบารมีที่เกษเมนทระกลาวถึงในชาดกนี้จะเปนบารมี 6 ∗ 
ดังทีก่ลาวถึงไวในเรื่องพทัรทวปียาตราวทานวา   ตัวละครหลักซึ่งเปนพระโพธิสตัวเพียบพรอมดวยทาน  

                                                 
 ∗ เรื่องบารมีไดกลาวไวแลวในเชิงอรรถหนา 41 หากขอขยายความเพิ่มเติมวาบารมี 6 นี้เปนแนวคิด

ของสรวาสติวาทดวยเพราะปรากฏในทิวยาวทาน (ประพจน อัศววิรุฬหการ 2546 :178) เปนไปไดวามหายานรับ
ไปเหมือนกับที่รับแนวคิดหรือคัมภีรของสรวาสติวาทไป จนเมื่อมหายานรุงเรือง จึงเขาใจกันวาบารมี 6 เปน
แนวคิดเริ่มตนมาจากมหายาน  
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ศีล  กษานติ (ขันติ) วีรยะ ธยานะ (ฌาน) และปรัชญา (ปญญา)∗(dana/wila/ksama/virya/dhyana/ 
prajba/samanvitah) ชาดกที่มีพฤติกรรมหลักตรงกันเหลานี้อาจมีพฤติกรรมอื่นๆ ปรากฏรวมดวย 
แตในการศึกษาโครงเรื่องของชาดกนี้ ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะพฤติกรรมหลักที่ตัวละครหลักกระทํา
เกี่ยวของกับบารมีเทานั้น ทั้งนี้เพื่อจะหาลักษณะเฉพาะของเรื่องชาดกที่เกษเมนทระนํามาเรียบเรียง
ใหมวาเลือกชาดกที่เนนบารมีเร่ืองใด และนาจะเปนเพราะเหตุใด 
    ชาดกที่มี โครงเรื่ อง เชนนี้  มี  34  เ ร่ืองไดแก  ศรี เสนาวทาน  มณิจูฑาวทาน                          
จันทรประภาวทาน พัทรทวีปยาตราวทาน วิศวันตราวทาน กาศีสุนทราวทาน สุวรรณปารศวาวทาน                          
กัลยาณการยาวทาน วิศาขาวทาน มูกปงคววทาน กษานตยวทาน กนกวรรณาวทาน กฤตชญาวทาน 
สรรวารถสิทธาวทาน อทีนปุณยาวทาน สุภาษิตคเวษยวทาน สัตตเวาษธาวทาน สรรวันททาวทาน 
ปุณยพลาวทาน  เอกศฤงควาวทาน  หิไตษยวทาน  กปญชลาวทาน  ศิพิ สุภาษิตาวทาน                           
ไมตรกันยาวทาน หัสตยวทาน กัจฉปาวทาน ตาปสาวทาน ปทมกาวทาน (99) ศยามากาวทาน  สิงหาวทาน
ปริยปณฑาวทาน ศศกาวทาน กนกวรรณาวทาน และ ศุทโธทนาวทาน ชาดกทั้ง 34 เร่ืองนี้มีโครงเรื่อง
แบงเปน 5 แบบ คือ โครงเรื่องที่ตัวละครหลักทําทาน โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีศีล โครงเรื่องท่ีตัวละครหลัก
มีกษานติหรือขันติ โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีวีรยะ และโครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีธยานะหรือฌาน 
     2.1.1โครงเรื่องที่ตัวละครหลักทําทาน  โครงเรื่องแบบนี้ ตัวละครหลักจะมี
พฤติกรรมที่สําคัญคือ การทําทาน หรือคิดหาหนทางเพื่อทําทาน แบงไดเปน 3 แบบ คือ โครงเรื่องที่
ตัวละครหลักมีการมุงมั่นในเรื่องทําทาน โครงเร่ืองที่มีเหตุการณเราใหตัวละครหลักทําทาน และ
โครงเรื่องที่ตัวละครหลักแสวงหาทรัพยเพื่อทําทาน 
      2.1.1.1 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีการมุงมั่นในเรื่องทําทาน คือโครงเรื่องของ
ชาดกที่ตัวละครหลักยินดีตอการทําทาน หรือมีความพอใจที่จะไดชวยเหลือผูอ่ืนตามที่รองขอ โดย

                                                 
   ∗ เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมที่ตัวละครหลักไดกระทําและมีความเกี่ยวของกับบารมีไดชัดเจนขึ้น จึงจะ

กลาวถึงความหมายของแตละบารมีดังนี้ ทาน คือการใหซึ่งเปนการกระทําที่เกิดจากความเมตตากรุณาเปนสําคัญ 
ศีล คือการปฏิบัติตนที่มีการสํารวมระวังทั้ง กาย วาจาและใจ กษานติ หรือขันติ ในความหมายของบารมีนี้ จะ
ไมไดหมายถึงความอดกลั้นอดทนตอความลําบาก ความเจ็บปวด และความยั่วยวนตางๆ เทานั้น แตหมายถึงความ
เมตตา การถอมตน อดทนไมโกรธตอบ ไมพยาบาท และใหอภัยไดเสมอ วีรยะ คือกําลัง ความกลาหาญ อํานาจ 
และความพยายามที่จะทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จอยางไมยอทอ ธยานะ หรือฌาน คือความต้ังมั่นแหงจิตที่ทําใหใหกาว
ไปสูความสงบ โดยตองปลอยวางจากโลกียภาระและตองมีสันโดษ  และปรัชญาหรือปญญา คือความรูที่ปราศจาก
อวิชชาคือความโงเขลา โมหะคือความหลง สามารถจําแนกความจริงได 2 ระดับ คือ สมมติสัจจะ ซึ่งเปนความจริง
ที่ใชกันทั่วไปในโลกของปุถุชน และปรมัตถสัจจะคือความจริงระดับสูง ซึ่งเปนความจริงแทขั้นสูงสุด                    
(ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, บรรณาธิการ 2524 : 110-117) 
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ไมเคยปฏิเสธคําขอของผูใด จนเปนที่รับรูกันไดทัว่ไป ม ี14 เร่ือง ไดแก ศรีเสนาวทาน มณิจฑูาวทาน
 จันทรประภาวทาน  วิศวันตราวทาน  กนกวรรณาวทาน อทีนปุณยาวทาน  สุภาษิตคเวษยวทาน 
สัตตเวาษธาวทาน สรรวันททาวทาน ปณุยพลาวทาน หิไตษยวทาน  ศิพิสภุาษิตาวทาน ปริยปณฑาวทาน
 และศุทโธทนาวทาน ชาดกทั้ง 14 เร่ืองนี้ สวนใหญจะมีพฤติกรรมหลักที่ตรงกัน 4 พฤติกรรม คือ  
      ก. การมุงมั่นในการทําทาน 
      ข. การขอบริจาคทาน 
      ค. การทําทาน 
      ง. การไดทานกลับคืน 
      เพื่อใหเห็นวาชาดกทั้ง 14 เร่ืองนี้ มีโครงเรื่องที่ดําเนินไปในแบบเดียวกันและ
ตอเนื่องกันอยางเปนเหตุผลไดชัดเจนขึ้น จึงจะเสนอเปนตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 โครงเรื่องท่ีตัวละครหลักมีการมุงมั่นในเรื่องทําทาน 
 

เร่ือง การมุงมั่นใน       
การทําทาน 

การขอบริจาคทาน การทําทาน การไดทานกลับคืน 

2. 
ศรีเสนาวทาน  

พระเจ าศรี เสนะ
ทรง เ มตต าและ
กระทําแมส่ิงที่ยาก
เพื่อคนทั่วไป 

ตอน∗ 1 
 พระมุนีใหลูกศิษย
มาขอพระมเหสี  
ชยประภาเปนคา
คุรุทักษิณา 
ตอน 2 
พระอินทรแปลง
เปนพราหมณที่ถูก
เสือกัดกินไปครึ่ง
ตัวมาขอพระวรกาย
ค ร่ึ ง ห นึ่ ง ข อ ง  
พระเจาศรีเสนะ 

ตอน 1 
พระเจ าศรี เสนะ
พระราชทานพระ
มเหสีชยประภาให
ลูกศิษยของมุนี 
ตอน 2 
พระเจ าศรี เสนะ
ทรงยินดีสละพระ
วรกายครึ่ งหนึ่ ง
ให แก พร าหมณ
แปลง 

ตอน 1 
พระมุนี รู สึ ก ไม
ส บ า ย ใ จ จึ ง ไ ด
ถวายพระมเหสี  
ชยประภาคืน 
ตอน 2 
ดวยคุณความดีที่
ทําทานอยางบรสิทุธิ์ใจ
พระอินทรจึงทรง
บันดาลใหพระเจา
ศ รี เ สน ะ มี พ ร ะ  
วรกายกลับ เปน
ปกติ 

                                                 
 ∗ ในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมหลักทั้ง 4 พฤติกรรมไดดําเนินครบถวนในตอนหนึ่งๆ ซึ่งบางเรื่องมีการ

ดําเนินพฤติกรรมทั้ง 4 พฤติกรรมซ้ํากันหลายครั้ง 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

เร่ือง การมุงมั่นใน       
การทําทาน 

การขอบริจาคทาน การทําทาน การไดทานกลับคืน 

3. 
มณิจูฑาวทาน

พระเจามณิจูฑะผูม ี
แกวมณทีี่พระนลาฏ
ตั้งแตประสูติ แกว
มณี เปนสิ่งที่ชวย
ขจัดสิ่งเลวรายได 
อีกทั้งพระเจามณิจฑูะ
ก็ มี พ ร ะ เ ม ต ต า
ชวยเหลือคนทั่วไป 

ตอน1 
 พระอินทรทร ง
แปลงเปนรากษส
มาขอพระมั งสา
แ ล ะพ ร ะ โ ลหิ ต
ข อ ง พ ร ะ เ จ า  
ม ณิ จู ฑ ะ เ ป น
อาหาร 
ตอน2  
เมื่อพระเจามณิจูฑะ
ทรงบริจาคทานคือ
ชางภทัรคิริ ของบชูายัญ
พ ร ะ มุ นี ว า หี ก ะ
ไดขอพระมเหสี
ป ท ม ว ตี แ ล ะ
พระโอรสปทมจูฑะ
เพื่อเปนคุรุทักษิณา
แดพระฤษีมรีจิ 
ตอน 3 
พระเจาทุษประสหะ
ทรงต อ งก ารได
ชางภัทรคิริจึงทรง
ยกทัพมาเพื่อแยงชิง
ตอมาไดทรงส ง
พราหมณ 5 คนมา
ขอแกวมณีที่พระ 

ตอน1  
พระเจ ามณิจูฑะ
ทรงสละพระมังสา
แ ล ะพ ร ะ โ ลหิ ต
ใ ห แ ก ร า ก ษ ส
แปลง 
 
 
ตอน2  
พระเจ ามณิจูฑะ
พระราชทานพระ
ม เ ห สี ป ท ม ว ตี  
แ ล ะ พ ร ะ โ อ ร ส  
ปทมจูฑะแกพระ
มุนีวาหีกะ  
 
 
 
ตอน 3 
พระเจ ามณิจูฑะ
ทรงสละราชสมบัต ิ
ไปอยูปาเพื่อไมให
ราษฎรเดือดรอน 
และเมื่อทรงทราบ
ถึงความเดือดรอน
ที่เกิดกับเมืองที่เคย 

ตอน1  
พระ อินทร ทร ง
เห็นถึงพระขันติ
แ ล ะพระกรุณ า
ของพระเจามณิจูฑะ
จึงทรงบันดาลให
มีพระวรกายเปน
ปกติ 
ตอน2 
พระฤษีมรีจิไดให
พระมเหสีปทมวตี
แ ล ะพร ะ โอ รส
ปทมจูฑะ เสด็ จ
กลับไปทรงดูแล
พระเจามณิจูฑะที่
ส้ินพระสติ 
 
 
ตอน 3 
พระปจเจกพุทธเจา
ทรงนําแกวมณีมา
คื น แ ด พ ร ะ เ จ า  
มณิ จู ฑ ะ  ต อม า
ร า ษ ฎ ร ไ ด เ ชิ ญ
เสด็จกลับมาครอง
เมืองตามเดิม 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

เร่ือง การมุงมั่นใน       
การทําทาน 

การขอบริจาคทาน การทําทาน การไดทานกลับคืน 

  น ล า ฏ เ พื่ อ ช ว ย
ขจัดความแรนแคน
ใ น เ มื อ ง ข อ ง
พระองค 

รุกรานเมืองของ
พระองค  ก็ทรงมี
พ ร ะ ก รุ ณ า ต อ
ราษฎรของเมือง
นั้น จึงทรงดึงแกว
มณีที่ พระนลาฏ
ออกมาจนตกพระ
โลหิตสิ้นพระสติ 

 

5.  
จันทรประภาวทาน

พระเจาจนัทรประภะ
โปรดการทําทาน
อยางยิ่ง 

ร า ก ษ ส ชื่ อ  
เราทรากษะริษยาที่
ราษฎรรักพระเจา
จันทรประภะจึ ง
คิดกําจัดดวยการ
ไปขอพระเศียรของ
พระเจาจนัทรประภะ
โดยคิดวาถาทรง
ปฏิเสธประชาชน
ก็จะเสื่อมศรัทธา 

พระเจาจนัทรประภะ
พระราชทานพระ 
เ ศี ย ร ใ ห แ ก  
เ ร าทรากษะ  แม
เทพารักษประจํา
เมืองจะ เตือนว า
เปนแผนรายของ  
เราทรากษะก็ตาม 
 
 

ไมมี 

23 
วิศวันตราวทาน 

พระโอรสวศิวนัตระ
มี น้ํ า พ ร ะ ทั ย
กว างขวางดุจดั่ ง
ตนกัลปพฤกษ 

1.มีผูขอราชรถ 
2.พราหมณขอชางทรง
3. มีผูขอพาหนะ
เมื่อเสด็จออกจากเมือง
4 .  พราหมณ ขอ
พระโอรสชาลีและ
พระธิดากฤษณา
ไปเปนขารับใช 

พระโอรสวศิวนัตระ
ประทานทุกอยาง
ตามที่มีผูขอ 

พร ะ โ อ รสช า ลี 
แ ล ะ พ ร ะ ธิ ด า
ก ฤ ษ ณ า ไ ป ถึ ง
เ มื อ ง ข อ ง พ ร ะ
อัยกา 
พระอินทรทรงคืน
พระชายามาทรีให 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

เร่ือง การมุงมั่นใน       
การทําทาน 

การขอบริจาคทาน การทําทาน การไดทานกลับคืน 

  5.พระอินทรทรง
แปลงกายมาขอ
พระชายามาทรีไป
เปนหญิงรับใช 

  

42. 
กนกวรรณาวทาน

พระเจากนกวรรณะ
มีน้ําพระทัยงดงาม
ยิ่ง 

เกิดความแหงแลง
ขึ้น พระเจากนกวรรณะ
จึ ง ท ร ง เ ป ด คลั ง
เสบียงพระราชทาน
อาหารแกราษฎร
จนหมด เหลือพอ
สําหรับพระกระยาหาร
มื้อเดียวขณะที่จะ
เสวยพระกระยาหาร
พระปจเจกพุทธเจา
ก็เสด็จมาขอพระ
กระยาหารนั้น 

พระเจากนกวรรณะ
ถวายพระกระยาหาร
มื้อสุดทายแดพระ 
ปจเจกพุทธเจา 
 

พระปจเจกพุทธเจา
ท ร ง ฉั น อ าห า ร
แลวก็ประทานพร
เมื่อเสด็จจากไป
ไดมีฝนตกลงมา
ติดต อกัน  7  วัน 
พร อ มมี อ าห า ร
และรัตนะตกลง
มา 

52.  
อทีนปุณยาวทาน

พระเจาอทีนปุณยะ
ทรงเปนผูถึงพรอม
ดวยพรหมวิหาร 4
ทรงเหมือนบ าน
ของผูที่ปรารถนา
ทรัพย 

ตอน 1 
พระเจาพรหมทัต
มีพระราชประสงค
จะยึดเมืองมธูทกะ
จึ งทรงยกทัพมา
โจมตี 
ตอน 2 
พราหมณกปละถูก
พระเจาหริัณยวรมัน
ทรงเบียดเบียนทรัพย  

ตอน 1 
พระเจาอทีนปุณยะ
ทรงสละราชบัลลังก
และทรงออกบวช
เพื่อไมใหราษฎร
เดือดรอน 
ตอน 2 
พระเจาอทีนปุณยะ
ไมทรงมีทรัพยจึง
ทรงเสนอให 

ตอน 1 
พระเจาพรหมทัต
ทรงคืน เมืองให
พระเจาอทีนปุณยะ
 
 
ตอน 2 
พระเจาพรหมทัต
ทรงปลอยตัวพระเจา
อทีนปุณยะและ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

เร่ือง การมุงมั่นใน       
การทําทาน 

การขอบริจาคทาน การทําทาน การไดทานกลับคืน 

  จนหมด จึงไดมาขอ
พระราชทานทรัพยจาก
พระเจาอทีนยปุณยะ
เพื่อไปไถตัวคนใน
ครอบครัวของตน 

พราหมณกปละจับ
พระองคไปแลก
ทรัพยจากพระเจา
พรหมทัต 

นอมเคารพพระเจา
อ ที น ปุ ณ ย ะ ที่ มี
น้ําพระทัยกรุณาตอ
ผูอ่ืนอยางดียิ่ง 

53.  
สุภาษิตคเวษยวทาน

พระเจาสุภาษิตคเวษ ี
ผูโปรดสุภาษิต ไม
เ ค ยทร งปฎิ เ ส ธ 
การขอของผูใด 

พรานกรูรกะโลภ
อยากไดสรอยพระศอ
จึงเสนอวาเมื่อตน
กลาวสุภาษิตจบลง
ข อ ใ ห พ ร ะ เ จ า
สุภาษิตคเวษีทรง
กระโดดจากยอด
เขาทันที 

พระเจาสุภาษติคเวษ ี
 แมจะทรงทราบวา
พรานกรูรกะโลภ
อยากไดทรัพยจน 
คิดรายตอพระองค 
แ ต ก็ ท ร ง ย อ ม
กระโดดจากยอด
เขา 

ยั ก ษ วิ ช ย ะ ช ว ย
พระเจาสุภาษติคเวษี
ไว สวนพรานกรรูกะ
นําสรอยพระศอไป
ขาย จึงถูกจับเพราะ
ทห า ร คิ ด ว า เ ข า
ข โ ม ย ม า  แ ต
พระเจาสุภาษติคเวษี
ทรงจําพรานกูรรกะ
ไดจึงทรงใหปลอย
ตัวไป 

54. 
สัตตเวาษธาวทาน

พระโอรสสัตตเวาษธะ
ทรงอุทิศพระองค
เพื่อความอยูดีกินดี
ของราษฎร 

ราษฎรซึ่งไมสบาย
เพราะโรคต างๆ 
เดินทางมาขอให
พระโอรสสัตตเวาษธะ
รักษา 
 

พระโอรสสัตตเวาษธะ  
ทรงรักษาราษฎร
โ ด ย เ พี ย ง ท ร ง
สั ม ผั ส  ทุ ก คนก็
หายจากโรค  เมื่อ
ส้ินพระชนมผูปวย
ซึ่งไดสัมผัสพระศพ
ก็หายจากโรคได 

ไมมี 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

เร่ือง การมุงมั่นใน       
การทําทาน 

การขอบริจาคทาน การทําทาน การไดทานกลับคืน 

55. 
สรรวันททาวทาน

พระเจาสรรวันททะ
มีน้ํ าพระทัยและ
ทรงประกาศหาม
ผู ใ ด ทั ด ท า น
พระองค เ มื่ อ จ ะ
ทรงทําทาน 

นกพิราบตัวหนึ่ง
ไดตกลงมาที่พระ
อูรุ และขอใหทรง
ชวย พระอินทรจึง
ทรงแปลงกายมา
เปนพรานเพื่อขอ
นกพิราบไปเปนอาหาร
พระเจาสรรวันททะ
ไมทรงยอม พรานแปลง
จึ ง ข อ แ ล ก กั บ
พระมังสาปริมาณ
เทาเนื้อนกพิราบ 

พระเจาสรรวันททะ
พ ร ะ ร า ช ท า น
พระมงัสาใหพรานแปลง
โดยกปลปงคละ
เปนผูอาสาเฉือน
พระมังสา แตดวย
อิทธิฤทธิ์ของพระอินทร 
น้ําหนักของนกพิราบ
ก็เพิ่มขึ้น พระเจา
ส ร ร วั น ทท ะ จึ ง
ตองทรงสละพระ 
มังสาทั้งหมด 

พระเจาสรรวันททะ
ทรงกลาววาการ
สละพระมังสานั้น
ทรงทํ า เพื่ อพระ
โพ ธิญ าณ  ด ว ย
พระทั ยที่ มุ งมั่ น 
และทรงกลาวจริง 
พระอินทรจึงทรง
ทําใหพระวรกาย
กลับคืนดังเดิม 

58. 
ปุณยพลาวทาน

พระเจาปุณยพละมี
นํ้าพระทัยตอคนยากจน
โดยเฉพาะผูปวย
จะทรงจัดการดูแล
รักษาอยางดี 

พระอิ นท ร ท ร ง
แปลงเปนคนตาบอด
ที่ตองรกัษาดวยการ
ใสตาของพระเจา
ปุณยพละเทานั้น 

พระเจาปุณยพละ
ทรงควักพระเนตร
ข า ง ข ว า ข อ ง
พระองคใหทันที 

พระอินทร ตระหนั ก
ถึงน้ําพระทัย จึงทรงหาม
ควักพระเนตรขางซาย
และคืนพระ เนตร
ขางขวาใหดังเดิม 

85. 
หิไตษยวทาน 

พระโอรสหิไตษี
ทรงตระหนักถึง
การมุงมั่นในเรื่อง
ทํ า ท า น ข อ ง  
พระเจาศิพิ ผู เปน
พระชนกที่ ท ร ง
ถายพระโลหิตชวย
ผูปวยจนสวรรคต 

พระโอรสหิไตษี
ประชวรโรคราย 
พระโอสถที่จะใชรักษา
ตองปรุงขึ้นนาน
ถึง12 ป แตขณะกำลัง
จะเสวยพระโอสถ
พระปจเจกพุทธเจา
ผูอาพาธ ไดเสด็จมา
ทรงขอพระโอสถนั้น 

พระโอรสหิไตษี
ถวายพระโอสถ
ของพระองคแด
พระปจเจกพุทธเจา
อยางไมลังเล 
 

พระโอรสหิไตษี
หายจากโรคราย
เ พ ร า ะ ค ว า ม
เสียสละ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

167

ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

เร่ือง การมุงมั่นใน       
การทําทาน 

การขอบริจาคทาน การทําทาน การไดทานกลับคืน 

91. 
ศิพิสุภาษิตาวทาน

พ ร ะ เ จ า ศิ พิ มี  
น้ํ าพระทั ย เป ยม
ดวยพระกรุณาตอ
ราษฎรยิ่ง 

พระอิ นท ร ท ร ง
แปลงเปนรากษส
มากล าว สุภาษิต
เพียงครึ่งบท  เมื่อ
พระ เ จ า ศิ พิ ท ร ง
ขอใหกลาวตอจน
จบ  รากษสแปลง
ขอแลกกั บพระ  
มังสาและพระโลหิต

พ ร ะ เ จ า ศิ พิ 
พ ร ะ ร า ช ท า น
พระมังสาและพระ
โลหิตแกรากษส
แปลงทันทีเมื่อฟง
สุภาษิตจบ 
 
 
 

พระ เจ าศิพิทรง
ยิ น ดี ที่ ไ ด ส ล ะ
พ ร ะมั ง ส า แ ล ะ
พระโลหิต  พระ
อินทรจึงทรงทํา
ใ ห พ ร ะ ว ร ก า ย
กลับคืนดังเดิม 

103. 
ปริยปณฑาวทาน

พระเจาปริยปณฑะ
อ ดี ต ช า ติ เ ค ย
ป ร ะ สู ติ เ ป น
พราหมณมู ลิ ก ะ
ถวายยา และรมแก
พระปจ เจกพุทธ
เจา จึงประสูติมา
พรอมกับฉัตร และ
บุญญาธิการที่เมื่อ
ราษฎรนึกขอสิ่งใด
ก็ไดมาจากฟาเสมอ 

พระเจาเมรุซ่ึงเปน
พระอัยกาทรงสง
พระราชสาสนทวง
ดินแดนที่ เคยเสีย
แกพระชนกของ
พระเจาปริยปณฑะ
ตามสาสนยุยงของ
อํามาตยทุรมติซ่ึง
ริ ษ ย า พ ร ะ เ จ า  
ปริยปณฑะที่ เปน
ที่รักของราษฎร 

พระเจาปริยปณฑะ
ไมทรงปรารถนา
ใหเกิดสงครามจึง
รีบเสด็จไปยังเมือง
ของพระเจาเมรุ ซ่ึง
ก็เกิดปาฏิหาริยขึ้น
ทันทีที่เสด็จไปถึง
คื อ มี ฝ น อ า ห า ร
ทิพยตกลงมา  ทํา
ใหความบาดหมางใจ
ระหวางสองเมืองสิ้นไป 

ท านที่ ถ ว า ย แ ด
พระปจเจกพุทธเจา
เ มื่ อ ค ร้ั ง เ ป น  
มูลิกะในอดีตชาติ
สงผลใหพระเจา
ปริยปณฑะทรงมี
บุญญาธิการเมื่อ
ป ร ะ ทั บ ที่ ใ ด
ราษฎร ณ ที่นั้นก็
อุ ด ม ส ม บู ร ณ
เสมอ 

107. 
ศุทโธทนาวทาน

ศุทโธทนะผู เปน
เ ศ ร ษ ฐี มั ก
ช วย เห ลือ ผูที่ ม า
ร อ งขอสิ่ ง ต า งๆ 
เสมอ 

พระธิดาพาลสรัสวตี
ทรงขอทรัพยสิน
ทั้ ง ห ม ด ข อ ง  
ศุทโธทนะ เพื่อแลก
กับสุภาษิต 1 บทที่ 
ศุทโธทนะตองการฟง

ศุทโธทนะถวาย
ทรัพยสินทั้งหมด
แ ด พ ร ะ ธิ ด า  
พาลสรัสวตี 
 

ไมมี 
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     จากตารางขางตนจะเห็นไดวาพฤติกรรมการขอบริจาคทาน และการทําทานยัง
อยูคงที่ แตที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ผูขอ และผูให บางเรื่องอาจมีการเพิ่ม (expansion) ผูขอ มากกวา
เร่ืองอื่นๆ ทําใหมีการดําเนินพฤติกรรมแบบเดียวซํ้ากันหลายตอน โดยที่ผูขอเปลี่ยนแปลงไป แต
ผูใหยังเปนตัวละครหลักเชนเดิม ทั้งนี้เพื่อเนนใหเห็นวาตัวละครหลักเปนผูมุงมั่นตอการทําทาน
อยางชัดเจนขึ้น  ดังที่ปรากฏในเรื่องศรี เสนาวทาน  มณิจูฑาวทาน  วิศวันตราวทาน  และ                       
อทีนปุณยาวทาน แตที่นาสนใจคือเร่ืองปริยปณฑาวทาน มีการอธิบายวาความมุงมั่นตอการทําทาน
ของตัวละครหลักคือพระเจาปริยปณฑะนั้น มีมาตั้งแตอดีตชาติครั้งเปนพราหมณมูลิกะไดถวายทาน ไดแก 
ยา และรมที่ประดับดวยของมีคาแดพระปจเจกพุทธเจา  จงึมีผลทําใหทานที่ใหในอดีตชาตินั้นกลับคนื
มาเปนทานที่พิเศษในชาติปจจุบันนั่นคือ เมื่อพระเจาปริยปณฑะประทับที่ใด ชาวเมืองก็จะไดรับอาหาร
และเครื่องใชตางๆ ตกมาจากฟาเสมอ ดวยความพิเศษของทานที่เปนผลจากการใหทานในอดีตชาติ
ของพระเจาปริยปณฑะนี้ จึงทําใหขจัดความบาดหมางที่มีมาตั้งแตคร้ังพระชนกของพระองคไดดวย  
เร่ืองปริยปณฑาวทานจึงเปนชาดกที่ตัวละครหลักมีความมุงมั่นตอการทําทานตางกับชาดกใน          
โครงเรื่องประเภทเดียวกัน เพราะใชการเลาเรื่องการใหทานในอดีตชาติของตัวละครหลักอยางยอ
ในตอนทาย เพื่อแสดงถึงเหตุที่ตัวละครหลักไดทานกลับคืนมา และทานที่ไดมานั้นก็เปนทานที่
พิเศษเพื่อใหตัวละครหลักไดใหเปนทานแกคนอื่นๆ ตามความมุงมั่นตอไป ขณะที่เร่ืองอื่นๆ ทานที่
ไดกลับคืนมาเปนทานที่ทําในชาติเดียวกัน และเปนผลดีเฉพาะแกตัวละครหลักที่เปนผูใหเทานั้น 
     สวนภาพรวมของชาดกที่มีโครงเรื่องแบบนี้ จะเห็นไดวาชาดกทั้ง 14 เร่ืองมี
โครงเรื่องแบบเดียวกัน เพราะสวนใหญมีพฤติกรรมหลักตรงกัน มีเพียงบางเรื่องเทานั้นที่ไมมี
พฤติกรรมสุดทาย ซ่ึงเปนเพียงการแสดงใหเห็นวาการทําทานที่มีเจตนาที่บริสุทธิ์ทั้งกอนให ขณะที่
ให และหลังใหนั้น ยอมไดรับผลดีตอบแทนเสมอ หากความสําคัญของโครงเรื่องแบบนี้ก็คือ การที่
ตัวละครหลักไดทําทานสําเร็จตามความมุงมั่น จุดสําคัญที่สุดของเรื่องจึงอยูที่การทําทาน พฤติกรรม
สุดทายจึงเปนการเสริมเขามาเพื่อคลี่คลายใหเรื่องออกมาในทางที่ดีตอบแทนการทําดีของตัวละครหลัก
นั่นเอง สวนการที่ชาดกทั้ง 14 เร่ืองนี้มีพฤติกรรมหลักตรงกัน แตดูเหมือนเปนชาดกคนละเรื่อง ก็
เพราะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ชาดกเรื่องหนึ่งเปนอีกเรื่องหนึ่ง ที่สําคัญและ
เห็นไดชัดเจนคือการแทนที่ (substitution) ในสวนของตัวละครผูขอ ผูให และสิ่งที่ใหคือทาน อีก
ทั้งมีการเพิ่มหรือลดระดับ (intensification and attenuation) ความยากของการใหทานดวย 
      การแทนที่ตัวละครผูใหนั้น จะเห็นไดวาสวนใหญเปนตัวละครชุดเดียวกัน คือ
เปนพระราชาหรือเจาชาย มีเพียงเรื่องเดียวที่เปนคนธรรมดาคือเร่ืองศุทโธทนาวทาน ทั้งนี้ดวยฐานะ
ของพระราชาหรือเจาชายนั้นก็มีหนาที่ปกปองคุมครองราษฎรใหอยูเย็นเปนสุข หากพระโพธิสัตวมี
บารมีเปนแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อประโยชนแกผูอ่ืน และผลที่ทํานั้นจะพาไปสูพระโพธิญาณ 
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พระราชาก็มีทศพิธราชธรรม∗เปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อประโยชนของผูอยูใตการปกครองเชนกันเพราะ
หากทานบารมีของพระโพธิสัตว คือการใหที่มุงประโยชนสุขของผูอ่ืนและใหโดยสละสิ่งที่มีประโยชน 
นอยเพื่อประโยชนที่มากกวา ก็จะมีความหมายเทากับทานและปริจจาคะในทศพิธราชธรรม ความ
เปนพระโพธิสัตวกับความเปนพระราชาจึงมีหนาที่พึงทําเพื่อประโยชนสุขของผูอ่ืนเชนเดียวกัน 
การเลือกชุดตัวละครที่เปนพระราชาหรือเจาชายมากในโครงเรื่องประเภทนี้ จึงเปนความสอดคลอง
กันของฐานะตัวละครหลักที่ดํารง 2 ฐานะ คือเปนทั้งพระโพธิสัตวและพระราชา ฐานะทั้งสองนี้เปน
หนึ่งเดียวกันได เพราะหากพระโพธิสัตวที่ยังไมอาจตรัสรูเปนพระพุทธเจาได ก็จะไดเปนพระ
จักรพรรดิดวยภาวะทั้งสองนี้อาศัยธรรมะที่เปนแนวทางคลายกัน (บรรจบ บรรณรุจิ 2529 : 41) 
      สวนการแทนที่ตัวละครผูขอนั้น แบงไดเปน 3 ชุด คือ ผูชวยเหลือ ผูขาดแคลน 
และผูประสงคราย 
     ผูขอที่เปนผูชวยเหลือ คือตัวละครที่มีวัตถุประสงคการขอบริจาคทานโดย
ไมไดปรารถนาทานนั้นอยางแทจริง แตเปนการขอเพื่อเอื้อใหตัวละครหลักไดทําทานตามความ
มุงมั่น ผูขอที่อยูในชุดของผูชวยเหลือนี้ จะเปนผูอยูในฐานะที่สูงกวาตัวละครหลัก ไดแก พระอนิทร              
พระปจเจกพุทธเจา และพระธิดาพาลสรัสวตี ในสวนของพระอินทรนั้น มักจะปรากฏอยูใน
วรรณคดีพุทธศาสนาในฐานะผูอภิบาล บํารุง และอนุเคราะหพระโพธิสัตวและพระพุทธองคอยู
เสมอ (อนันต เหลาเลิศวรกุล 2545 : 107) พระอินทรซ่ึงทรงแปลงกายมาในรูปตางๆ ทั้งผูที่ตองได
อวัยวะทดแทน หรือผูที่ตองบริโภคเนื้อและเลือดเปนอาหารอยางรากษส หรือพรานปา และ
เฉพาะเจาะจงจะตองเปนอวัยวะ หรือเนื้อและเลือดของตัวละครหลักเทานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อชวยให           
ตัวละครหลักไดกระทําทานที่ยาก อันไดแก การสละอวัยวะไดสําเร็จ เพราะหลังจากตัวละครหลัก
บริจาคอวัยวะ หรือเลือดเนื้อเปนทานดวยความยินดีแลว พระอินทรก็จะทรงเปดเผยตัว และทรงใช
อิทธิฤทธิ์ใหทานที่ทรงไดไปกลับคืนแกตัวละครหลัก หรือการแปลงกายมาขอพระชายามาทรีใน            
วิศวันตราวทาน ก็เพื่อปองกันไมใหผูอ่ืนมาขอพระชายามาทรีไดอีก เพราะเมื่อพระโอรสวิศวันตระ
ทรงใหพระชายามาทรีแดพระอินทรไปแลว จึงไมอาจจะทรงใหนางแกผูอ่ืนได 

                                                 
   ∗ ทศพิธราชธรรม คือธรรมของพระราชา มี 10 ประการ ไดแก ทาน คือการใหที่มุงประโยชนสุขแก
ผูรับ ศีล คือการรักษากายกรรม และวจีกรรมใหดี ปริจจาคะ คือการสละที่มุงประโยชนนอยเพ่ือประโยชนที่
มากกวา อาชชวะ คือความซื่อตรง  มัททวะ คือความออนโยน ตบะ คือความเพียร อักโกธะ คือความไมโกรธ 
อวิหิงสา คือความไมเบียดเบียน ขันติ คือความอดทน และอวิโรธนะ คือการไมทําสิ่งผิด (สมเด็จพระญาณสังวร 
2536 : 76) 
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     ในดานของพระปจเจกพุทธเจานั้น ก็เพื่อเอื้อใหตัวละครหลักไดกระทํา              
อสทิสทาน คือทานที่ไมมีทานใดเสมอเหมือน นั่นคือการไดถวายทานแดพระพุทธเจา∗ เพราะการ
ปรากฏพระองคของพระปจเจกพุทธเจานั้น จะเปนชวงเวลาที่ประจวบกับตัวละครหลักจะใชส่ิงทีข่อ
ซ่ึงมีเพียงหนึ่งเดียว นั่นคืออาหารที่เหลือเพียงมื้อเดียวเพราะเกิดภัยแลง และยารักษาโรครายที่มีเม็ด
เดียวเพราะปรุงยาก ทั้งนี้ก็เปนการเกื้อหนุนตัวละครหลักใหไดทําทานที่ยิ่งใหญมากกวาจะตองการ
ส่ิงนั้นจริง เพราะหลังจากพระปจเจกพุทธเจาเสด็จจากไป ก็มีเหตุอัศจรรยคือมีฝนตกลงมาเปน
อาหารในเรื่องกนกวรรณาวทาน และตัวละครหลักหายจากโรครายในเรื่องหิไตษยวทาน และเรื่องที่
แสดงใหเห็นวาการถวายสิ่งของแดพระพุทธเจานั้นเปนทานที่ยิ่งใหญ ก็เห็นไดชัดเจนขึ้นในเรื่อง              
ปริยปณฑาวทาน ที่แสดงใหเห็นวาผลของการทําทานนั้นยิ่งใหญมาก เพราะไดสงผลกลับคืนมาใน
อีกชาติหนึ่ง ทําใหพระเจาปริยปณฑะไดทําทานที่พิเศษกวาผูอ่ืน เพราะเพียงแตประทับอยูที่ใด 
ชาวเมืองนั้นก็อุดมสมบูรณดวยอาหารและของทิพยตกมาจากฟาเสมอ แสดงใหเห็นวาการถวายทาน
แดพระพุทธเจานั้นแมวาจะเปนอดีตชาติที่ยาวนานแตก็ยังสงผลที่ยิ่งใหญไมเปล่ียนแปร 
     สวนการขอของพระธิดาพาลสรัสวตีไดชวยใหศุทโธทนะไดสละสิ่งที่เปน
ประโยชนนอยกวาเพื่อไดส่ิงที่มีประโยชนมากกวา และเปนประโยชนแกผูอ่ืนดวย เพราะเมื่อ                
ศุทโธทนะไดสุภาษิตไปก็รูสึกซาบซึ้งกับธรรมะในสุภาษิตจึงไดจารลงบนแผนทองคําแจกจายแก
คนทั่วไป ฉะนั้นทรัพยสินที่ศุทโธทนะเคยครอบครองและใหผู อ่ืนตามที่รองขอ ก็เปนเพียง             
อามิสทานซึ่งขจัดทุกขทางรางกายเทานั้น แตธรรมะที่ศุทโธทนะสละทรัพยเพื่อใหไดมานั้นเปน
ธรรมทานเปนเครื่องชวยแกทุกขยากทางจิตใจ ซ่ึงจะนําความสุขทางกายมาใหภายหลัง (สมเด็จพระ
ญาณสังวร 2536 : 70-71) 
     ทั้งพระอินทร พระปจเจกพุทธเจา และพระธิดาพาลสรัสวตีจึงเปนตัวละคร
ผูชวยใหตัวละครหลักซึ่งเปนพระโพธิสัตวไดกระทําทานบารมี เพื่อเขาใกลพระโพธิญาณไดมากขึ้น 
     ผูขอที่เปนผูขาดแคลน คือตัวละครที่มีความเดือดรอนบางประการ หรือมี
ความปรารถนาบางสิ่งที่ตนไมมี และไดขอทรัพย อาหาร การรักษา ของวิเศษ และบุคคลอันเปนที่
รักของตัวละครหลักเพื่อขจัดความเดือดรอน หรือทําใหความปรารถนานั้นสําเร็จ ผูขอชุดนี้คือ 
พราหมณกปละ ในเรื่องอทีนปุณยพลาวทาน ราษฎรที่เจ็บปวย ในเรื่องสัตตเวาษธาวทาน พระเจา
ทุษประสหะ และพราหมณ 5 คน ในเรื่องมณิจูฑาวทาน ลูกศิษยของพระมุนี ในเรื่องศรีเสนาวทาน 
และพระมุนีวาหีกะ ในเรื่องมณิจูฑาวทาน ตัวละครผูขอที่อยูในชุดของผูขาดแคลนนี้ จะพบวาสวน
ใหญมีวัตถุประสงคของการขอเพื่อประโยชนสวนตน จึงไมไดคํานึงวาตัวละครหลักที่เปนผูให
จะตองเดือดรอนแตอยางใด เพราะทุกคนลวนแลวแตอาศัยเหตุที่ตัวละครหลักมีกิตติศัพทเร่ืองของ
                                                 

  ∗ กลาวถึงแลวในหนา 93 
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การทําทาน หรือความมีน้ําใจกวางขวาง ขอสิ่งที่ตนคิดวาชวยขจัดความเดือดรอนของตน หรือทําให
ความปรารถนาของตนสําเร็จเทานั้น บางเรื่องนาจะมีนัยของการวิพากษวิจารณการปฏิบัติตนของ
พราหมณซ่ึงพระพุทธองคเองก็ทรงเห็นวาคําอธิบายตามความเชื่อของพราหมณนั้น บางครั้งก็เปน
เพียงขออางเพื่อใชเปนเครื่องมือหาประโยชนของตน (เดือน คําดี 2534 : 15) อยางกรณีที่กําหนดให
ลูกศิษยตองมีคุรุทักษิณา และใหขอภรรยาและบุตรของตัวละครหลักไปเปนคาทักษิณา การกระทํา
เชนนี้ในฐานะผูขอ พระพุทธองคยอมไมทรงเห็นดวย เพราะเปนการฉกฉวยประโยชนจากความมี
น้ําใจของผูอ่ืน เบียดเบียนใหเขาเกิดความทุกขที่ตองพลัดพรากจากคนที่รัก ตัวละครผูขอในชุดนี้ที่
ไมไดขอเพราะคิดฉกฉวยประโยชนใสตนมีอยู เพียงตัวเดียวคือราษฏรซึ่งเจ็บปวย ในเรื่อง                     
สัตตเวาษธาวทาน ที่ไดขอตามกิตติศัพทของตัวละครหลักที่มีความสามารถพิเศษ นั่นคือการรักษา
โรคดวยการสัมผัส การขอนั้นจึงไมไดถือวาเปนการเบียดเบียนใหตัวละครหลักเดือดรอนเหมือน           
ตัวละครชุดเดียวกันในเรื่องอื่น 
     สวนผูขอที่ประสงคราย คือตัวละครที่มีเจตนาขอบริจาคทานเพราะริษยาหรือ
โลภ และอาจใชวิธีกําจัดตัวละครหลักเพื่อใหตัวเองสมประสงค ดังที่พราหมณมาขอชางทรง และมา
ขอพระโอรสชาลี และพระธิดากฤษณาจากพระโอรสวิศวันตระ เพื่อประโยชนสวนตน ดวยรูวา
พระโอรสวิศวันตระไม เคยทรงปฏิ เสธคําขอของผู ใด  หรือรากษสเราทรากษะ  ในเรื่อง                         
จันทรประภาวทาน ริษยาพระเจาจันทรประภะที่เปนที่รักของราษฎร จึงใชอุบายขอพระเศียรดวย
หวังใหทรงปฏิเสธเพื่อใหราษฎรเสื่อมศรัทธาที่ไมไดทรงเปนผูโปรดการทําทานดังคํากลาวขาน 
พระเจาพรหมทัต ในเรื่องอทีนปุณยพลาวทานทรงหวังขยายอาณาจักรจึงทรงยกทัพมาโจมตีเพื่อชิง
เมือง พระเจาอทีนปุณยพละไมทรงตองการใหราษฎรเดือดรอนจึงสละราชสมบัติใหพระเจา
พรหมทัต และพรานกรูรกะ ในเรื่องสุภาษิตคเวษยวทาน โลภอยากไดสรอยพระศอของพระเจา
สุภาษิตคเวษีจึงขอใหทรงกระโดดจากยอดเขาเมื่อทรงฟงสุภาษิตแลว ตัวละครผูขอในชุดผูมีความ
ประสงครายนี้ จะเปนผูทีเ่จตนาทําใหตัวละครหลกัเดอืดรอนเพื่อประโยชนของตนอยางชดัเจน ความมุงราย
ตางๆ นี้ ตวัละครหลักทราบดี แตดวยความตั้งใจที่จะทําทานที่เกิดจากความปรารถนาดีซ่ึงเปนลักษณะ
ของพระโพธิสัตวที่เรียกวาอัปปมัญญา คอืไมมีขอบเขตจํากัดไมเลือกที่รักมักที่ชัง เปนความปรารถนา
ที่แผไปใหแมแตผูเปนศัตรู (บรรจบ บรรณรุจิ 2529 : 23) ดังนั้น แมจะรูวาการทําทานจะนําความ
เดือดรอนมาใหตนเอง ตัวละครหลักก็ไมคดิปฏิเสธ ดวยมุงที่จะใหบังเกิดความพอใจแกผูขอเปนหลัก  
     ตัวละครผูขอทั้ง 3 ชุดดังกลาวนี้ แมจะมีตัวละครในชุดผูชวยเหลือเทานั้นที่มี
เจตนาชัดเจนที่จะชวยเกื้อหนุนใหตัวละครหลักทําทานไดสําเร็จตามความมุงมั่น แตถาพิจารณาใน
แงของความตอเนื่องของพฤติกรรมแลว ก็จะเห็นไดวาการขอบริจาคทานของผูขอทั้ง3 ชุดลวนแต
เปนการสนับสนุนใหเกิดการทําทานทั้งสิ้น เพราะมีพฤติกรรมแรกคือการมุงมั่นในเรื่องทําทาน
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รองรับไวแลว จึงเปนสิ่งที่ผูอานคาดเดาไดวาเมื่อมีการขอ จะตองมีการใหอยางแนนอน แมวาสิ่งที่
ขอนั้นจะเปนสิ่งที่คนทั่วไปใหไดยากก็ตาม ทั้งนี้ความตอเนื่องของพฤติกรรมหลักที่สนับสนุนกัน
ดังกลาว ก็เพื่อแสดงใหเห็นวาพระโพธิสัตวซ่ึงทรงมุงหวังพระโพธิญาณนั้น สามารถยอมสละสิ่ง
ตางๆ ที่เปนประโยชนนอยกวาเพื่อประโยชนที่มากกวาในอนาคตไดอยางไมลังเล ดังคาถาในเรื่อง
มหาสุตโสมชาดก อสีตินิบาตชาดก กลาวไววา “นรชนพึงสละทรัพยเพราะเหตุแหงอวัยวะอัน
ประเสริฐ  เมื่อจะรักษาชีวิตไว พึงสละอวัยวะ เมื่อระลึกถึงธรรม พึงสละทั้งอวัยวะ ทั้งทรัพย และแม
ชีวิตทั้งหมด .” (มหาวิทยาลัยมหิดล  สํานักคอมพิวเตอร  2548) การที่ตัวละครหลักที่ เปน                     
พระโพธิสัตวยอมสละทุกสิ่งตามคําของผูขอก็เปนไปตามคาถาดังกลาวคือยอมสละแมส่ิงที่รักยิ่ง
เพื่อจะไดธรรมะ ในที่นี้ก็คือพระโพธิญาณนั่นเอง 
     สวนการเพิ่มหรือลดระดับความยากของการใหทาน สืบเนื่องจากตัวละครผูขอ
ไดขอบริจาคทานนั้น จะพบวาการใหทานของผูใหทานสอดคลองกับลําดับขั้นของบารมี คือทาน
บารมี ไดแก การสละทรัพย ส่ิงของภายนอก ทานอุปบารมี ไดแกการสละบุตรภรรยา อวัยวะ หรือ
เลือดเนื้อ และทานปรมัตถบารมี ไดแก การสละชีวิต (วศิน อินทสระ 2550 : 69) การใหทานไดแก 
การใหทรัพย อาหาร การรักษาโรคหรือยารักษาโรค จึงเปนทานระดับธรรมดา คือทานบารมี เพราะ
เปนเพียงการใหวัตถุภายนอก การใหภรรยาและบุตร ตลอดจนอวัยวะ ไดแก รางกายครึ่งหนึ่ง เนื้อ
และเลือด ตา หรือแมแตแกวมณีที่เมื่อดึงออกมาจากหนาผากแลวทําใหตัวละครหลักเสียเลือดมากก็
จัดอยูในกลุมนี้ เพราะแกวมณีเปนเหมือนสวนหนึ่งของรางกายที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด จงึจดัเปนการ
ใหในระดับที่ยากขึ้นคือทานอุปบารมี สวนการสละชีวิต ไดแก การสละศีรษะเพราะเมื่อตัดศีรษะ
ออกไปก็ยอมสูญเสียชีวิต และการสละชีวิต จัดเปนการใหทานระดับยากที่สุด คือเปนทานปรมัตถ
บารมี ส่ิงที่นาสังเกตคือการเปลี่ยนแปลงระดับความยากงายของการใหทานนี้ ไมไดกระทําเฉพาะ
เมื่อมีการเปลี่ยนเรื่องเทานั้น แตกระทําในเรื่องเดียวกันที่มีหลายตอนดวย ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหเกิดความ
ซํ้าซาก และเพื่อการจูงอารมณผูอานใหสนใจติดตามเรื่องราว ดวยการทําใหมีความตื่นเตนเพิ่มขึ้น
จนไปถึงตอนสุดทาย เพราะจะเห็นไดวา การใหในครั้งสุดทายนั้นจะเปนการใหที่ทําใหเกิดอันตราย
แกชีวิตของผูให ซ่ึงถือเปนจุดสําคัญที่สุดตื่นเตนที่สุด (climax) ของเรื่อง  การเปลี่ยนแปลงระดับ
ความยากของการใหทานในเรื่องที่มีหลายตอน นอกจากจะไมใหเร่ืองดําเนินไปอยางซ้ําๆ แลว ยัง
เปนกลวิธีการดําเนินเรื่องของเรื่องเลาชาดกที่ตองมีการโนมนําอารมณผูอานใหติดตามเรื่องไดอยาง
ตื่นเตนสนุกสนาน เพื่อจูงใจไปถึงวัตถุประสงคของการเลาเรื่องที่เปนการชี้แนะสั่งสอนในตอนทาย 
     อนึ่ง การเพิ่มหรือลดระดับความยากของการทําทานที่ทําใหมีรายละเอียดของ
พฤติกรรมการใหทานตางกันไปนี้ ตองคํานึงวาเปนระดับความยากตามอุปนิสัยของพระโพธิสัตวที่
หวังการตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต หาใชคนธรรมดาทั่วไปไม ระดับการใหทานที่จัดเปนทาน
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บารมีที่งายที่สุด เพราะเปนเพียงสิ่งภายนอกรางกาย อยางยารักษาโรค หรืออาหาร ก็ไมใชส่ิงที่ใหได
งายสําหรับคนที่มีอุปนิสัยของติดกับกิเลสตัณหาทั่วไป เพราะยารักษาโรคที่กลาวถึงในชาดกนี้ เปน
ยาที่ตองใชเวลาปรุงขึ้นถึง 12 ป และมีเพียงเม็ดเดียว หากไมไดกินยาเม็ดนั้นก็อาจเสียชีวิตได หรือ
อาหารก็เปนอาหารมื้อสุดทายทามกลางภาวะแรนแคนขาดแคลนอาหารอยางหนัก ทานที่ดูเหมือน
เปนวัตถุภายนอกที่นาจะใหไดงาย จึงเปนเรื่องยากยิ่งเพราะไมใชส่ิงจําเปนสําหรับผูขอบริจาคทาน
เทานั้น หากเปนสิ่งจําเปนแกชีวิตของผูใหเชนเดียวกัน นอกจากนี้ บางเรื่องทานที่ใหอาจดูกลาวเกิน
จริง เชน สละศีรษะ เนื้อและเลือด เปนตน แตส่ิงเหลานี้ก็ไมไดมุงแสดงเพื่อใหเชื่อวาเปนจริง เปน
แตเพียงการสาธก เพื่อใหเห็นวาพระพุทธองคนั้นทรงมีพระสันดานที่บริสุทธิ์ และทรงขัดเกลาดวย
พระองคเองมาเปนเวลานาน ดวยการทรงตัดกิเลสานุสัย อันไดแก โลภะ ความโลภอยากได 
มัจฉริยะ ความตระหนี่ ซ่ึงเปนการสืบเนื่องจากตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก และอุปาทาน ความ
ยึดถือทั้งหลาย  พระพุทธองคจึงทรงยอมสละไดไมวาจะเปนทรัพย  อวัยวะหรือชีวิต  เพื่อ                    
พระโพธิญาณ (สมเด็จพระญาณสังวร 2536 : 69) การใหทานที่ดูเหมือนงายแตยากสําหรับคนทั่วไป 
และดูเหมือนเกินจริงดังกลาว จึงเปนการใชอยางมีเหตุผล คือเพื่อใหเขาใจวาการบําเพ็ญทานบารมี
นั้น เปนการสรางสมบารมีที่สําคัญประการหนึ่งของพระพุทธองคเมื่อคร้ังทรงเปนโพธิสัตวที่ทรง
มุงหวังพระโพธิญาณ การเลาเรื่องชาดกที่เนนการทําทานบารมี จึงไมใชเร่ืองที่ตองการแสดง              
พุทธประวัติอยางแทจริง แตเพื่อใหเห็นวาพระโพธิญาณเปนสิ่งที่ประเสริฐและมีคากวาสิ่งใดๆ  และ
ไดมายากยิ่ง เพราะแมพระพุทธองคเองก็ตองทรงกระทําทานอยางไมยอทอตอส่ิงใดๆ มาเปนลําดับ
เพื่อใหไดพระโพธิญาณนั้น  
 
 โครงเรื่องชาดกที่มีตัวละครหลักมีการมุงมั่นในเรื่องทําทาน ที่มีพฤติกรรมหลักตรงกัน 
4 พฤติกรรมไดแก การมุงมั่นในเรื่องทําทาน การขอบริจาคทาน การทําทาน และการไดทาน
กลับคืน กลาวไดวาพฤติกรรมหลักที่ขาดไมไดของโครงเรื่องประเภทนี้คือ การขอบริจาคทาน และ
การทําทาน สวนพฤติกรรมแรกนั้นอาจไมเฉพาะเจาะจงวาตองเปนการมุงมั่นตอการทําทาน แตอาจ
เปนการกลาวขยายรายละเอียดมากขึ้นวาตัวละครหลักเปนผูที่คํานึงถึงประโยชนสุขของผูอ่ืนทุก
ดาน การทําทานเพื่อใหผูอ่ืนพนทุกขจากการขาดแคลนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงเปนสวนหนึ่งของการ
ทําเพื่อผูอ่ืน สวนพฤติกรรมสุดทายคือการไดทานกลับคืนนั้นเปนเพียงพฤติกรรมเสริมใหเห็นวา
เจตนาของผูใหทานมีความบริสุทธิ์อยางแทจริง บางเรื่องจึงไมมีพฤติกรรมนี้ เพราะความสําเร็จ
สมบูรณส้ินสุดตั้งแตตัวละครหลักไดทําทานตามความมุงมั่น และทานนั้นก็เปนทานที่เหมาะสม
และสมควรแกผูรับ เพราะชวยใหผูรับไดสมปรารถนาหรือพนทุกขจากความขาดแคลนตางๆ 
พฤติกรรมสุดทายจึงไมไดเปนพฤติกรรมที่ทําใหโครงเรื่องสมบูรณ เพราะหากไมมีก็ยังเขาใจเรื่อง
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ได แตเปนพฤติกรรมที่ชวยทําใหเจตนาของการเลาเรื่องชาดกประเภทนี้ชัดเจนขึ้นคือเปนการ             
ปลุกเราและใหกําลังใจแกผูที่มุงมั่นทําทานหรือประสงคจะทําทานวาการใหที่มีเจตนาบริสุทธิ์ และ
ใหส่ิงที่เหมาะสมเพราะเปนสิ่งที่ผูรับตองการหรือขาดแคลนนั้น ผูใหยอมไดรับผลดีตอบแทนเสมอ 
    2.1.1.2 โครงเรื่องที่มีเหตุการณเราใหตัวละครหลักทําทาน คือโครงเร่ืองของ
ชาดกที่มีตัวละครตัวอ่ืนอยูในภาวะเดือดรอน หรือขาดแคลน จึงทําใหตัวละครหลักตัดสินใจ
ชวยเหลือตัวละครเหลานั้น และอาจสละชีวิตของตนเปนทาน  ชาดกที่มีโครงเรื่องแบบนี้ มี 7  เร่ือง 
ไดแก สุวรรณปารศวาวทาน   วิศาขาวทาน  หัสตยวทาน  กัจฉปาวทาน  ปทมกาวทาน(99)                       
สิงหาวทาน และศศกาวทาน ชาดกทั้ง 7 เร่ืองนี้ มีพฤติกรรมหลักตรงกัน 3 พฤติกรรม คือ 
    ก. การประสบเหตุการณเดือดรอน 
    ข. การทําทาน 
    ค. การสรรเสริญผูใหทาน 
    เพื่อใหเห็นพฤติกรรมที่ตรงกันของชาดกทั้ง 7 เร่ืองดังกลาวไดชัดเจนขึ้น จึง
จะแสดงเปนตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 โครงเรื่องท่ีมีเหตุการณเราใหตัวละครหลักทําทาน 
 

เร่ือง การประสบเหตุการณ
เดือดรอน 

การทําทาน การสรรเสริญผูให
ทาน 

30. 
สุวรรณปารศวาวทาน  

ตอน 1 
กวางทองสุวรรณปารศวะ
เห็นกุฏิลกะจะจมน้ําจึง
คิดเขาชวย 
ตอน 2 
พระเจามาเหนทรเสนะ
ทรงประกาศใหรางวัลแก
ผูจับกวางทองได พรานจึงพากัน
ตามลาฝูงกวาง กวางทอง
สุวรรณปารศวะไดเห็น
ฝูงกวางถูกพรานลอมไว 

ตอน 1 
กวางทองสุวรรณปารศวะ
ชวยกุฏิลกะโดยไมฟงคํา
ทัดทานของเพื่อนคือกา
ทีรฆทฤษฏิ 
ตอน 2 
กวางทองสุวรรณปารศวะ
เ ข า ไ ป ถ ว า ย ชี วิ ต แ ด  
พระเจามเหนทรเสนะ
เพื่อปกปองฝูงกวาง 

ไมมี 
 
 
 
 
ตอน2 
พระเจามเหนทรเสนะ
ทรงสรรเสริญการ
เสียสละของกวางทอง
สุวรรณปารศวะ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

เร่ือง การประสบเหตุการณ
เดือดรอน 

การทําทาน การสรรเสริญผูใหทาน 

32. 
วิศาขาวทาน 

ตอน 1 
พระโอรสวิศาขะทรงเห็น
พ ร ะ ช า ย า ก ลั ง ค ว ตี
ประชวรพระวาโยเพราะ
ทรงขาดน้ําและอาหาร 
ตอน 2 
ทรงพบชายแขนขาดวน
กําลังจะจมน้ํา 
ตอน 3 
พระชายากลังควตีลอบมี
ค ว ามสั มพั นธ กั บช า ย
พิการ  จึ งทรงคิดกํ าจัด
พระโอรสวิศาขะ  โดย
ทรงแกลงปวดพระเศียร
พระโอรสวิศาขะทรงเชื่อ
จึงจะทรงหายามารักษา 

ตอน 1 
พระโอรสวิศาขะทรงให
พระชายากลังควตีไดเสวย
พระโลหิตและพระมังสา
ของพระองค 
ตอน 2 
ทรงเขาชวยชีวิตชายพิการ 
ตอน 3 
พระโอรสวิ ศ าขะทรง
โหนเชือกลงไปเก็บยาที่
หนาผา พระชายากลังควตี
ปลอยเชือกจนพระโอรส
ตกลงไปยังน้ําในหุบเหว 
แตทรงรอดชีวิตลอยไปถึง
เมืองปุษกราวตี และดวยมี
มงคลลักษณะจึงไดมี ผู
เชิญไปเปนพระราชา 

ไมมี 
 
 
 
 

ไมมี 
 
 
ไมมี 

 

96. 
หัสตยวทาน 

ชางภัทระเห็นมนตรี 500 คนแหง
เมืองพาราณสีหนีโทษทัณฑ 
เดินทางผานทะเลทราย กําลัง
ออนแรงเพราะขาดน้ําและอาหาร 

ชางภัทระไปนําอาหาร
และน้ําจากที่หางไกลมา
ใหมนตรีไดดื่มกิน  จน
ตัวเองลมลงเพราะสิ้นกําลัง  

เ มื่ อช า งภั ทระลมลง 
ม น ต รี ไ ด จั ด ก า ร
สักการะซากชางภัทระ
ดวยความสํานกึในพระคุณ

97. 
กัจฉปาวทาน 

เตาไดเห็นพอคา 500 คน
จ าก เมื อ งก าศี เ กิ ด เ รื อ
อับปางกํ า ลั งจมไปใน
ทะเล 

เตาชวยชีวิตพอคาและเมื่อ
พอคารุมทําลายกระดอง
เตาเพื่อจะกินเนื้อประทัง
ความหิว  เตาก็ยอมสละ
ชีวิตเพื่อเปนอาหารของพอคา  

ไมมี 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

เร่ือง การประสบเหตุการณ
เดือดรอน 

การทําทาน การสรรเสริญผูใหทาน 

99. 
ปทมกาวทาน 

ในเมืองพาราณสีเกิดโรค
ระบาด  พระเจาปทมกะ
สลดพระทัยที่โรคระบาด
คราชีวิตราษฎรจํานวนมาก 

พระเจาปทมกะทรงสละ
ชีวิตโดยทรงอธิษฐานขอ
เกิดเปนปลาโรหิตะ  ซ่ึง
เปนยารักษาโรคระบาดได 

ไมมี 

102. 
สิงหาวทาน 

ราชสีหยศะเกสระพรอม
ชางมันทระอยูในถํ้าได
เห็นวางูเหลือมยักษกังกะ
กําลังขดรัดพอคา  3 คน 
พรอมคณะอีก 200,000 คน 

ราชสีหยศะเกสระยืนบน
ห ลั ง ช า ง มั น ท ร ะ แ ล ว
กระโจนลงบนตัวงูเหลือม
ยักษกังกะเพื่อชวยชีวิต
พอคา  แตกอนงู เหลือม
ยักษกังกะจะสิ้นชีวิตได
พนไฟเผาราชสหียศะเกสระ 

พอค าทั้ งสามไดสร า ง
สถูปเปนเครื่องบูชาคุณ
และประกาศเกียรติคุณ
ของราชสีหยศะเกสระ 

104. 
ศศกาวทาน 

กระตายทราบวาพระมุนี
สุวรตะจะทิ้งอาศรมในปา
ที่กําลังแหงแลงเพื่อไปอยู
ใกลหมูบาน จึงพยายาม
คัดคาน เพราะเห็นวาเปน
สถานที่ไมเหมาะกับนักบวช 

กระตายกระโดดเขากอง
ไฟเพื่อใหเนื้อของตนเปน
อาหารของพระมุนีสุวรตะ 
แตพระมุนีสุวรตะชวยไว
ทัน 

ไมมี 

   

    จากตารางขางตน จะเห็นไดวาชาดกทั้ง 7 เร่ืองนี้ มีโครงเรื่องเดียวกัน เพราะมี
พฤติกรรมหลักตรงกัน มีเพียงพฤติกรรมสุดทายเทานั้นที่บางเรื่องไมมี เพราะเปนพฤติกรรมเสริม
ใหเห็นวาการทําทานดวยเจตนาบริสุทธิ์เพื่อชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกขนั้น ยอมไดรับการสรรเสริญ 
แตไมไดเปนพฤติกรรมที่เปนหัวใจหลักของเรื่องเหมือน 2 พฤติกรรมแรก จึงอาจไมมีก็ได เพราะ
เปาหมายคือการไดทําทานที่ไมไดหวังผลตอบแทนใดๆ การดําเนินเรื่องดวยพฤติกรรมหลักตรงกัน 
แตผูฟงหรือผูอานเห็นวาเปนคนละเรื่อง ก็เนื่องมาจากไดมีการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องดวย
การแทนที่ในสวนของ “ความเดือดรอน” ตัวละคร “ผูให” และ “ผูรับ” โดยท่ี “การเกิด”เหตุการณ
เดือดรอนที่อาจถึงแกชีวิต “การให” และ “การรับ” ทานยังคงอยูเชนเดิม ทั้งนี้จะเห็นไดวาชุด              
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ตัวละครผูให เปนสัตว เกือบทั้งหมด  มี  2 เ ร่ืองที่ เปนมนุษยคือ  พระโอรสวิศาขะ  ในเรื่อง              
วิศาขาวทาน และพระเจาปทมกะ ในเรื่องปทมกาวทาน แตไมวาตัวละครผูใหจะเปนสัตวหรือ
มนุษย ก็จะพบเหตุการณเดือดรอนที่อาจทําใหถึงแกชีวิตของตัวละครผูรับที่เปนมนุษยทั้งสิ้น ซ่ึงก็
เห็นไดวา เพียงแตตัวละครในชุดผูใหตัดสินใจชวยเหลืออยางทันทวงที ตัวละครผูรับนั้นก็จะมีชีวิต
รอดได ตัวละครหลักทุกตัวจึงตองเส่ียงชีวิตเพื่อชวยเหลือ อาจเปนการสละเลือดเนื้อ หรือการสละ
ชีวิตของตนเปนอภัยทาน∗  
   การใชชีวิตของตนเปนทานนี้ อาจตั้งใจสละชีวิตเปนทานโดยตรง อยางเรื่อง
สุวรรณปารศวาวทาน กัจฉปาวทาน ปทมกาวทาน และศศกาวทาน หรืออาจไมตั้งใจใชชีวิตเปน
ทาน แตการชวยเหลือผูรับใหพนความเดือดรอนนั้น เกือบทําใหไดสละชีวิตเปนทาน ดังเรื่อง                    
วิศาขาวทาน หรือเปนโอกาสที่ไดสละชีวิตเปนทาน ดังเรื่องหัสตยวทาน และสิงหาวทาน หากที่
เห็นไดคือ ตัวละครผูใหทุกตัวตองอาศัยความกลาหาญเกื้อหนุนใหการทําทานสําเร็จ เพราะภาวะ
เดือดรอนที่เกิดขึ้นนั้นมีเงื่อนไขที่ทําใหตองเสี่ยงชีวิตของตนเองทั้งสิ้น ตัวละครผูใหทุกตัวจึงตองมี
ความกลา ไมคิดหวงชีวิตของตนเพื่อชวยเหลือตัวละครผูประสบความเดือดรอนใหรอดปลอดภัย  
   สวนตัวละครผูรับนั้น จะเห็นไดวาสวนใหญเปนตัวละครที่เนนเปนกลุมคน
หรือฝูงสัตวที่มีจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อเนนใหเห็นวาเหตุการณเดือดรอนที่เกิดขึ้นนั้น เปนอันตรายตอ
ตัวละครผูรับจํานวนมาก เราใหผูใหตัดสินอยางฉับพลันและกลาหาญโดยไมหวงชีวิตของตน มี
เพียง 2 เร่ืองคือ เร่ืองวิศาขาวทาน และศศกาวทานเทานั้นที่มีตัวละครผูรับตัวเดียว การเนนเรื่อง
จํานวนของผูรับนี้ เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเร่ืองที่มีโครงเร่ืองเดียวกัน
ตางกัน ที่เห็นไดชัดเจนคือการเพิ่มหรือลดจํานวนผูรับที่มีตั้งแต 1 คน ไปจนถึง 200,000 คน และ
การเปลี่ยนแปลงเรื่องจํานวนผูรับนี้ มีความสัมพันธกับกําลังของผูใหอยางยิ่ง โครงเรื่องการทําทาน
แบบที่ 2 นี้ จึงไมอาจกลาวถึงผูรับโดยแยกออกจากผูใหได 
   กรณีที่มีผูรับคนเดียว ผูใหก็คือพระโอรสวิศาขะซึ่งถูกเนรเทศมาอยูปาพรอม
กับพระชายา โอกาสพบผูอ่ืนยอมนอย ผูรับทานที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดก็คือพระชายากลังควตี สวน
ชายพิการนั้นเปนผูรับทานที่เสริมเขามาเพื่อเปนเงื่อนไขใหเห็นความเปนผูประสงครายของพระ
ชายากลังควตีจนเปนเหตุใหพระโอรสวิศาขะเกือบตองสละชีวิตเปนทาน สวนเรื่องศศกาวทานผูให
คือกระตายที่โดยกําลังแลวคงไมสามารถชวยคนจํานวนมากที่กําลังขาดแคลนอาหารได การกําหนด 
ตัวละครผูรับเพียงตัวเดียวจึงสอดคลองกับกําลังของผูใหอยางสมเหตุสมผล สวนผูรับที่มีจํานวนถึง 
                                                 

 ∗ พระธรรมปาละผูรจนาปรมัตถทีปนี อรรถกถาจริยาปฎก ไดกลาววาทานบารมี มี 3 ประการ ไดแก 
อามิสทาน คือการบริจาคสิ่งของ รางกาย และชีวิต อภัยทาน คือการปองกันภัยอันตราย และธรรมทาน คือการ
แสดงธรรม (อางถึงใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2543 : 111) 
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200,000 คนนั้นก็ดวยพละกําลังของผูใหที่เปนสัตวใหญ ไดแกราชสีหที่ไดรับการยกยองวาเปน            
เจาปา อีกทั้งยังมีชางซึ่งมีกําลังมากคอยสนับสนุนในการชวยเหลือคนจํานวนมหาศาลนั้น จึงทําให
นาเชื่อไดวาราชสีหจะสามารถตอสูกับงูยักษ และชวยคนจํานวนเรือนแสนนั้นได แตดวยพละกําลัง
ของศัตรูที่ไมไดออนดอยกวา อีกทั้งยังมีความเหนือกวาพละกําลัง คือลักษณะพิเศษที่พนไฟได จึง
ทําใหราชสีหที่แมจะชวยเหลือผูเดือดรอนได แตก็ตองสละชีวิตของตนเปนทาน 
   สวนเตาที่แมตามธรรมชาติจะเปนสัตวเล็กแตในเรื่องกัจฉปาวทานถูกสรางให
เปนเตาที่มีลักษณะพิเศษ เพราะในเรื่องกลาวไววาเตาไดชวยพอคาทั้ง 500 คนที่จมทะเลดวยการให
ขึ้นอยูบนหลัง (prsthamaropya) แลวพามาถึงฝง แสดงวาเตาตองตัวใหญมาก ถึงแมจะเกินความ
เปนจริงตามธรรมชาติ แตก็เปนความสมจริงตามเรื่องเพราะไดกําหนดลักษณะพิเศษใหเตาไวตั้งแต
แรก เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการทําทานที่สามารถชวยเหลือผูรับที่มีจํานวนถึง 500 คนได 
สวนพญากวางทองที่ถูกกําหนดใหมีคุณลักษณะพิเศษ มีเรือนกายเปนสีทองนั้น คุณลักษณะพิเศษ
นั้นถูกสรางขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคในเรื่องตางออกไป กลาวคือไมไดใชเพื่อรองรับการชวยเหลือ
ผูเดือดรอนเหมือนเตา แตสรางขึ้นมาเพื่อใชเปนชนวนนําเหตุการณเดือดรอนมา จนทําใหตองยอม
สละชีวิตเพื่อชวยเหลือฝูงกวางในที่สุด 
   สวนพระเจาปทมกะนั้น ดวยกําลังเพียงคนเดียวแตตองชวยราษฎรจํานวนมาก
ใหพนจากโรคระบาด จึงไดมีกําหนดเงื่อนไขในการชวยเหลือดวยการใหตองไปเกิดเปนปลา               
โรหิตะที่เปนปลาใหญ (mahamatsya) ทําใหนําเนื้อของปลาไปชวยเหลือราษฎรที่เปนโรคระบาด
ไดทั้งหมด การกําหนดใหพระเจาปทมกะอธิษฐานขอเกิดเปนปลาโรหิตะที่มีขนาดใหญ จึงเปน         
การสรางเงื่อนไขเพื่อใหเหมาะสมกับผูรับจํานวนมากนั่นเอง ฉะนั้น จึงกลาวไดวาผูรับกับผูใหใน              
โครงเรื่องของชาดกที่เกี่ยวกับการทําทานแบบนี้ เปนการกําหนดไวอยางมีความสัมพันธกัน เพื่อให
สมจริงและสมเหตุผลกับรายละเอียดของพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป 
     โครงเรื่องที่ตัวละครหลักทําทานแบบที่ 2 นี้ จะเห็นไดวา ตองมีความ
เดือดรอนแกผูรับ ผูใหจึงจะใหทานที่เหมาะสมแกสถานการณที่ผูรับทานเผชิญอยู แตผลสุดทาย
แลวผูใหก็ตองสละชีวิตเปนทานทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ที่สําคัญคือการทําทานของโครงเรื่อง
แบบที่ 2 นี้ไมไดเกิดจากการขอเหมือนโครงเรื่องแบบแรก แตเปนการกระทําตามสถานการณที่ประสบ
ซึ่งเราใหเกดิการตดัสินใจทีก่ลาหาญเดด็เดี่ยว และทันทวงที เพราะมิฉะนั้นผูรับก็จะเสียชีวติได การสละ
ชีวิตของตนเปนทานที่กอปรดวยความกลาหาญนี้ จึงไดรับการสรรเสริญ แมวาผูกระทําจะเปนสัตว
ก็ตาม ทั้งนี้จุดมุงหมายของการเลาเรื่องชาดก สัตวก็เปนเพียงภาพแทนของบุคคลที่ส่ือใหเห็นวาผูทํา
ส่ิงที่ถูกตองดีงามโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของผูอ่ืนมากกวาตนไดก็สมควรไดรับการยกยอง  
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     2.1.1.3 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักแสวงหาทรัพยเพื่อทําทาน คือชาดกที่มี                 
ตัวละครหลักตั้งใจที่จะเดินทางออกจากบานแสวงหาทรัพยจํานวนมากเพื่อทําทานแกผูเดือดรอน 
แตการเดินทางนั้นตองพบอุปสรรคนานัปการ หากดวยความไมยอทอ ก็สามารถผานพนอุปสรรค 
และนําทรัพยสินจํานวนมากกลับมาไดตามความตั้งใจ ชาดกที่มีโครงเร่ืองแบบนี้มี 4 เร่ือง ไดแก               
พัทรทวีปยาตราวทาน กัลยาณการยวทาน กฤตชญาวทาน และสรรวารถสิทธาวทาน ชาดกทั้ง 4 
เร่ืองนี้ มีพฤติกรรมหลักที่ตรงกัน 8 พฤติกรรม คือ 
     ก. การตองการแสวงหาทรัพย 
     ข. การออกจากบาน 
     ค. การไดทรัพย 
     ง. การพบอุปสรรค 
     จ. การพนอุปสรรค 
     ฉ. การกลับบาน 
     ช. การทําทาน 
     ซ. การไดเล่ือนฐานะ 
     โครงเรื่องของชาดกแบบนี้ มีพฤติกรรมที่ตรงกันมากกวาโครงเรื่อง 2 แบบ
แรก จึงไมอาจเสนอพฤติกรรมของชาดกทั้ง 4 เร่ืองไวในตารางได จึงจะขอเสนอลักษณะการ
เชื่อมตอของพฤติกรรมหลักในเรื่องพัทรทวีปยาตราวทานเปนตัวอยาง 
ตอน 1 
-สุปริยะผูเปยมดวยคุณความดีมีน้ําใจกวางขวาง ตองการทรัพย               ก. การตองการแสวงหาเพื่อ
แกผูยากไรจึงเดินทางไปที่เกาะรัตนะไดทรัพยเปนทรัพยจํานวน              ทําทาน 
มากแตขากลับถูกโจรปลนถึง 6 คร้ัง ทุกครั้งสุปริยะใหทรัพยสิน ข. การออกจากบาน  
ดวยความยินดี                                                                     ค. การไดทรัพย 
              ช. การทําทาน  
ตอน 2 
-การที่ตองถูกปลนถึง 6 คร้ังทําใหสุปริยะคิดวาเพราะเขามีทรัพย ก .  การตองการแสวงหา         
ไมเพียงพอตอความตองการของผูอ่ืน จึงคิดจะแสวงหาทรัพยให       ทรัพย 
ไดมากขึ้นกวาเดิม      
-เทวดามเหศะทราบความคิดของสุปริยะจึงมาเขาฝนแนะนําให ข. การออกจากบาน 
เดินทางไปหาทรัพยที่เกาะพัทระ พรอมทั้งบอกทางแกอุปสรรค
ที่ตองพบระหวางทางไวให สุปริยะจึงออกเดินทางตามคําแนะนํา 
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-สุปริยะตองผานเกาะ 700 เกาะ ขามภูเขา 7 ลูก ขามแมน้ํา 7 สาย  ง. การพบอุปสรรค 
ตองผานมหาสมุทรที่มีอันตรายตางๆ ตองตอสูกับปศาจและ                                                              
รากษส จนถึงเมืองโรหิตะไดพบมฆะพอคาชราชวยนําทาง แตมฆะ 
ไดตายระหวางทาง สุปริยะจึงตองเดินทางตามลําพัง 
-สุปริยะผานอุปสรรคทั้งหมดไดดวยคําแนะนําของเทวดามเหศะ จ. การพนอุปสรรค 
ที่ใหไว อีกทั้งระหวางทางกอนถึงเกาะพัทระ ก็ไดมียักษ 3 ตนมา 
ชวยใหถึงเกาะพัทระเร็วขึ้น 
-กอนสุปริยะเขาไปในเมืองของกินนรที่มีความสวยงามบนเกาะ ค. การไดทรัพย 
พัทระ เทวดามเหศะไดเตือนสุปริยะใหควบคุมสติใหดี ไมใหหลง
ส่ิงเยายวนตางๆ สุปริยะทําไดดีจนบรรดากินนรพอใจ จึงไดมอบ
รัตนะวิเศษที่เมื่ออธิษฐานขอทรัพย ทรัพยก็จะไหลออกมาใหแกผูขอ  
-สุปริยะเดินทางกลับบานดวยมาฝเทาจัดที่กินนรมอบให  ฉ. การกลับบาน 
-สุปริยะไดนํารัตนะไปวางไวบนยอดธงเพื่อใหคนทั่วไปไดขอทรัพย    ช. การทําทาน 
-พระเจาพรหมทัตทรงชื่นชมการกระทําของสุปริยะที่ทําให  ซ. การไดเล่ือนฐานะ 
ราษฎรผาสุกจึงทรงรับสุปริยะเปนราชโอรส 
     เมื่อพิจารณาพฤติกรรมหลักทั้ง 8 พฤติกรรมแลว จะพบวาเปนพฤติกรรมที่
ปรากฏเปนคูกัน มี 4 คู คือ การตองการแสวงหาทรัพย-การไดทรัพย การออกจากบาน-การกลับบาน 
การพบอุปสรรค-การพนอุปสรรค การทําทาน-การไดเล่ือนฐาน ซ่ึงเปนลักษณะของพฤติกรรมคูที่
เปนเหตุผล และพฤติกรรมที่เปนคูตรงกันขาม กลาวคือ ทางดานคูเหตุผลนั้น ไดแก การตองการ
แสวงหาทรัพยเปนเหตุมาจากความคิดที่มุงมั่นดวยเจตนาบริสุทธิ์ตองการชวยเหลือผูอ่ืน จึงทําให
เกิดผลคือการไดทรัพยตามเจตนา สวนการทําทานเปนเหตุที่เกิดจากการตองการชวยเหลือผูอ่ืน ทํา
ใหเกิดผลดีตามมาเพราะมีคนเห็นการทําความดี จึงไดรับการยกยอง ทางดานคูที่เปนทางตรงกนัขาม 
ไดแก การออกจากบาน กับการกลับบาน เพราะพฤติกรรม “การออกไป” ตรงขามกับพฤติกรรม 
“การกลับมา”  สวนการพบอุปสรรค กับการพนอุปสรรค กลาวใหงายขึ้นคือ “การมี” อุปสรรค ตรง
ขามกับ “การไมมี” อุปสรรค การใชคําวาคูตรงกันขามในที่ไมไดหมายความวาเปนคูที่มีความ
ขัดแยงกัน แตหมายถึงคูที่ตองมีอยูเพื่อเกื้อหนุนกันใหเกิดความสมบรูณ โดยมีการกระทําแรกเปน
จุดเริ่มตน การกระทําที่ 2 เปนจุดสิ้นสุดที่แสดงใหเห็นวาเปาหมายเริ่มตนบรรลุผลสมบูรณแลว 
ดังนั้นพฤติกรรมที่เปนคูเหตุผล และคูที่ตรงกันขามกันนี้ จึงเปนพฤติกรรมคูที่หากเกิดขึ้นดวยกันใน
โครงเรื่องแบบนี้ จะหมายถึงความสัมฤทธิ์ผลของพฤติกรรมคูนั้น และหากเกิดขึ้นครบทุกคู ในเรื่อง
เดียวกัน ก็แสดงวาโครงเรื่องนั้นบรรลุผลสมบูรณในทุกเรื่องตามเปาหมายที่ตัวละครหลักวางไว 
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     เปาหมายสําคัญของตัวละครหลักของโครงเรื่องแบบนี้ ก็คือการแสวงหา
ทรัพยใหไดมากเพื่อเพียงพอตอการทําทาน และการแสวงหาทรัพยนั้นตองออกเดินทางไปในที่บอก
เลากันวามีทรัพยจํานวนมาก ทําใหพบวาโครงเรื่องแบบนี้ จะใชชุดตัวละครที่แมจะมีฐานะตางกัน
บางเรื่องคือเปนพอคา ในเรื่องพัทรทวีปยาตราวทาน สวนที่เหลืออีก 3 เร่ืองเปนเจาชาย แตตัวละคร
หลักทั้ง 4 ตัวนี้ก็จัดเปนตัวละครชุดเดียวกันได เพราะอยูในวัยหนุมทั้งหมด การใชชุดตัวละครหลัก
ที่เปนชายหนุมเหมือนกันเชนนี้ เห็นไดวาเปนไปเพื่อใหเหมาะสมกับพฤติกรรมหลักของเรื่องที่ตอง
มีการเดินทางที่ยากลําบากและตองพบอุปสรรคตางๆ นานา อีกทั้งถาเทียบกับขั้นตอนชีวิตตาม
ทรรศนะของพราหมณที่ระบุไววามี 4 ขั้น∗ ก็กลาวไดวาตัวละครหลักทุกตัวในโครงเรื่องแบบนี้อยู
ในวัยคฤหัสถที่ถึงพรอมกับการแสวงหาความมั่นคงใหแกชีวิต และพรอมที่จะมีครอบครัว เห็นได
วา สุปริยะในเรื่องพัทรทวีปยาตราวทาน ก็ดําเนินกิจการคาขายแทนบิดาที่เสียชีวิตไปแลว ขณะที่
พระโอรสกัลยาณการี และพระโอรสกฤตชญะในเรื่องกัลยาณการยวทาน และกฤตชญาวทาน             
พระชนกของทั้งสอง ก็ไดหมั้นหมายหญิงที่คูควรใหแลว สวนพระโอรสสรรวารถสิทธะนั้นก็เปน
ผูใหญเพียงพอ พระชนกจึงไมทรงคัดคานที่จะเดินทางออกจากบานเมืองเพื่อทรงทําตามที่ตั้ง
พระทัย การตัดสินใจออกเดินทางแสวงหาทรัพยเพื่อทําทานของตัวละครหลัก ก็เพราะตางก็คิดวา
ตองการแสวงหาฐานะที่มั่นคงซึ่งสอดคลองกับการปฏิบัติตนตามชวงวัยชีวิต แตส่ิงที่ตัวละครหลัก
ทั้ง 4 ตัวอาจคิดตางกับผูที่อยูในวัยคฤหัสถทั่วๆ ไปคือ การแสวงหาความมั่นคงนั้นไมไดเพื่อ
ประโยชนของตนเอง แตเพื่อประโยชนของผูอ่ืนเปนสําคัญ 
     ดวยความตั้งใจที่จะแสวงหาทรัพย เพื่อชวยเหลือผู อ่ืนนี้  จึงเห็นไดวา
พฤติกรรมหลักที่ปรากฏในโครงเรื่องนี้ ตัวละครหลักจะทําทานไดตองอาศัยความเพียร ความไม           
ยอทอชวยอยางยิ่ง เพราะตองพบอุปสรรคตางๆ กอนที่จะไดทรัพยตามความตั้งใจ ซ่ึงจะเห็นวา
พฤติกรรมการพบอุปสรรคนั้นจะเกิดขึ้นซ้ํา เพื่อเนนใหเห็นถึงความไมยอทอ ไมยอมลมเลิกความ
ตั้งใจ จึงสงผลใหพนอุปสรรคไดทุกครั้งดวยความชวยเหลือของผูที่เห็นถึงความตั้งใจดี ดังเรื่อง                            
พัทรทวีปยาตราวทาน มีเทวดามเหศะ และยกัษ 3 ตนเปนผูชวยเหลือ เรื่องกัลยาณการยวทาน มีคนเลี้ยงโค
และพระธิดามโนรมา เปนผูชวยเหลือ เร่ืองกฤตชญาวทาน มีคนเลี้ยงโค และพระธิดาชนกัลยาณิกา
เปนผูชวยเหลือ และเรื่องสรรวารถสิทธาวทาน มีพระอินทรเปนผูชวยเหลือ การชวยเหลือตางๆ เพื่อให 
พนอุปสรรคนี้ เห็นไดวาชดุตัวละครผูชวยเหลือมีทั้งที่เปนมนุษย เทวดา และยกัษ ความเปลี่ยนแปลง
                                                 

 ∗ 1. พรหมจารี ไดแกวัยเยาว ตองศึกษาหาความรู 2. คฤหัสถ ไดแกวัยผูใหญ ควรมีเหยาเรือนและ
แสวงหาความมั่นคงใหแกตนเองและครอบครัว 3. วานปรัสถ คือวัยสูงอายุ ตองบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม             
4. สันยาส คือวัยชรา ตองบําเพ็ญพรตและจาริกสั่งสอนผูอื่นใหประพฤติดีประพฤติชอบ (กรุณา-เรืองอุไร                  
กุศลาสัย 2543 : 28) 
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ที่หลากหลายของตัวละครชุดนี้ ก็เพื่อแสดงใหเห็นวาตัวละครหลักที่เปนพระโพธิสัตวผูตั้งใจทําดี
เพื่อผูอ่ืนก็ยอมสมควรไดรับความชวยเหลือจากชนทุกหมูเหลาเพื่อใหความตั้งใจนั้นสําเร็จได 
     ส่ิงที่นาสนใจของชาดกที่มีโครงเรื่องที่ตัวละครหลักแสวงหาทรัพยเพื่อทํา
ทานนี้ อยูที่ชาดก 2 เรื่องคือกัลยาณการยวทาน และกฤตชญาวทาน เพราะทําใหเห็นถึงวิธีการเรียบเรียง
เร่ืองในอวทาน-กัลปลตาไดจํานวนมากประการหนึ่ง นั่นคือการแตกเรื่องจากชาดกเรื่องเดียวกัน 
ดวยสิง่ทีพ่บในชาดก 2 เร่ืองนี ้คือไมใชพฤตกิรรมหลกัเทานัน้ทีต่รงกนั แตมีความเหมือนกนัในรายละเอยีด
แทบจะทุกพฤติกรรม ดังไดแก พฤติกรรมการตองการหาแสวงหาทรัพย ทั้งพระโอรสกัลยาณการี 
และพระโอรสกฤตชญะทรงขอแสวงหาทรัพยเพื่อทําทานกอนอภิเษกสมรส  การออกจากบานก็เสดจ็
พรอมกบัพระอนุชา และทรงถกูพระอนชุาทํา ใหพระเนตรบอดและชงิทรพัยไป ตอมาไดรับความชวยเหลอื
จากคนเลี้ยงโค พระธิดาที่เปนพระคูหมั้นเลือกเปนคูครองทั้งๆ ที่ตาบอดและไดทําสัจจกิริยาคือการ
ประกาศความจริงอันเปนคุณธรรมของตน แลวใหความจริงนี้บันดาลบางอยางตามที่ขอ (สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2543 : 68) ในที่นี้คือการขอใหพระเนตรกลับเปนปกติ 
     ความเหมือนกันในรายละเอียดเกือบทุกพฤติกรรมดังกลาว กลาวไดวา มีการ
ทําใหแตกตางเพียงการเปลี่ยนชื่อตัวละครหลัก และตัวละครที่เกี่ยวของกับตัวละครหลักเทานั้น 
เพราะรายละเอียดของลักษณะตัวละครยังคงเหมือนกันทุกประการเกือบจะทุกตัว อาจมีการเปลี่ยน
รายละเอียดของพฤติกรรมเพียงบางพฤติกรรม เชน  การพบอุปสรรคประการที่ 2 ในเรื่อง                 
กัลยาณการยวทานนั้น  พระโอรสกัลยาณการี ถูกภรรยาคนเลี้ ยงโคใสร าย  สวนเรื่ อง                      
กฤตชญวทานถูกพระชนกของพระธิดาชนกัลยาณิการังเกียจ หรือการไดเล่ือนฐานะ พระโอรส
กัลยาณการีไดเปนพระราชา สวนพระโอรสกฤตชญะไดเปนพระอุปราช แตรายละเอียดเหลานี้ ก็
ไมไดทําใหเห็นวาเรื่องมีความแตกตางกันเทาไรนัก เนื่องจากเปนเพียงสวนนอยเทานั้น เพราะ
อยางไรก็ตามก็ยังเห็นไดวาทั้ง 2 เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ไมเพียงมีโครงเรื่องเดียวกันเทานั้น แตแทบจะ
กลาวไดวาเปนเรื่องที่มีเนื้อเร่ืองเดียวกันดวย หากเกษเมนทระใชวิธีจัดลําดับเรื่องใหอยูหางกัน คือ
กัลยณการยวทานอยูลําดับที่ 31 สวนกฤตชญาวทานอยูลําดับที่ 45 ทั้งๆ ที่เปนเรื่องราวความขัดแยง
ของพระเทวทัตกับพระพุทธองคเหมือนกัน และเรื่องราวทํานองเดียวกันนี้ไดมีการจัดลําดับไว
ตอเนื่องกันคือ30 31 และ32∗ แตดวยเรื่องกฤตชญาวทานมีความเหมือนกับเรื่อง                         กัล
ยาณการยวทานอยางมากจึงไดถูกนํามาไวในลําดับที่หางออกมาเพื่อไมใหผูอานเกิดความรูสึกวา
กําลังอานเรื่องซ้ํากันที่ตางกันเพียงแคช่ือตัวละครเทานั้น 
     โครงเรื่องของชาดกที่มีตัวละครหลักแสวงหาทรัพยเพื่อทําทานนี้  เปาหมาย
สําคัญของตัวละครหลักยังคงอยูที่การทําทาน เหมือนโครงเรื่องที่เกี่ยวกับการทําทาน 2 แบบแรก 
                                                 

 ∗ กลาวแลวในหนา 152-153 
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การที่เร่ืองสรรวารถสิทธาวทานไมมีพฤติกรรมการไดเล่ือนฐานะจึงไมไดทําใหสาระสําคัญของ
เร่ืองหายไป อีกทั้งก็มีความเหมาะกับลักษณะของตัวละครที่เบื่อหนายกับชีวิตทางโลก∗ จึงไมนาจะ
เปนผูยินดีตอการได เ ล่ือนฐานะ  ขณะที่ตัวละครหลักอีก  3  ตัวนั้นแมไมไดปรารถนาสิ่ ง                   
ตอบแทนจากการตั้งใจทําดีของตน แตดวยยังยินดีตอชีวิตทางโลก การไดเล่ือนฐานะจึงไมขัดแยง
กับลักษณะของตัวละครหลัก สวนเรื่องกัลยาณการยวทาน และกฤตชญาวทาน ที่ไมปรากฏ
พฤติกรรมการทําทาน เหตุผลมาจากพฤติกรรมการไดทรัพยนั้นถูกทําลายไปดวยถูกตัวละครที่ทํา
ใหเกิดอุปสรรคแยงชิงไป เมื่อทรัพยที่ตั้งใจแสวงหามาถูกทําใหสูญสิ้นไป จึงทําใหไมไดทําทาน
ตามที่ตั้งใจไว แมวาวัตถุประสงคสําคัญของตัวละครหลักจะไมบรรลุผลสําเร็จ แตเจตนาถือเปน
เร่ืองสําคัญ ดวยพฤติกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นที่เหลือลวนมีเหตุเร่ิมตนจากพฤติกรรมแรกคือตองการ
แสวงหาทรัพยโดยมีเปาหมายเพื่อทําทาน และพฤติกรรมหลักอื่นๆ อันเปนการมุงทําตามเจตนาให
ไดทรัพยมาทําทานนั้นยังอยูครบ ทั้ง 2 เร่ืองนี้จึงยังจัดเปนเรื่องที่ตัวละครหลักเนนเรื่องการทําทาน 
    โครงเรื่องที่มีตัวละครหลักทําทานทั้ง 3 แบบนี้ จะเห็นไดวา แมจะเนนเรื่องการ
ทําทานเหมือนกัน แตเปนการทําทานตางกัน ดังเห็นไดในโครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีการมุงมั่นใน
เร่ืองทําทานนั้น ตัวละครหลักตองแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ และยินดีที่จะทําทานเพื่อผูอ่ืน เห็นได
จากการไมปฎิเสธคําขอของผูอ่ืนแมจะเปนเรื่องที่ทําไดยากก็ตาม หัวใจสําคัญของโครงเรื่องที่              
ตัวละครหลักทําทานแบบแรก จึงอยูที่ตองมีพฤติกรรมการขอบริจาคทาน  และการทําทาน นั่นคือ
ตองมี “ผูขอ” การใหทานของ “ผูให” จึงจะเกิด ซ่ึงเห็นไดวาการทําทานบารมีไดสําเร็จในโครงเรื่อง
แบบนี้จะมีบารมีที่สําคัญรองลงมาเกื้อหนุน นั่นคือกษานติหรือขันติ เพราะตัวละครหลักตองอดทน
ตอความเจ็บปวดทางรางกาย และความเดือดรอนที่ตองสละสิ่งที่จําเปนตอชีวิตของตนเปนทาน 
สวนแบบที่ 2 โครงเร่ืองที่มีเหตุการณเราใหตัวละครหลักทําทาน  ตัวละครหลักจะไมแสดงวามี
ความมุงมั่นในเรื่องทําทาน แตประสบเหตุการณที่เราใหตองตัดสินใจที่จะทําทาน พฤติกรรมหลักที่
                                                 
 ∗ เรื่องนี้นอกจากตัวละครหลักจะชื่อสรรวารถสิทธะตรงกับพระนามของพระพุทธองคแลว 
รายละเอียดของเหตุการณยังคลายกับพุทธประวัติ คือเมื่อครั้งพระโอรสสรรวารถสิทธะยังทรงพระเยาวได
ทอดพระเนตรเห็นคนชรา คนยากจนอดอยาก จนเบื่อหนายชีวิตทางโลกคลายกับพระพุทธองคครั้งกอนบรรพชา
ไดทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 4 คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทั้งนี้คงเปนเพราะเกษเมนทระนําบางชวงของ
พระพุทธประวัติมาดัดแปลง ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจเพราะชาดกเรื่องนี้มีการกลาววาพระโอรสสรรวารถสิทธะนั้น
ในอดีตชาติเปนโอรสของพญานาค ที่นาจะมีการเชื่อมโยงพระพุทธองคใหมีความเกี่ยวของกับตํานานเมืองกัศมีระ
ที่เช่ือวาเปนดินแดนที่มีนาคปกครองและชาวเมืองก็สืบเชื้อสายมาจากนาค ชาวกัศมีระจึงมีการบูชานาค (Ray : 

2006) การเชื่อมโยงอดีตชาติของพระพุทธองควาเปนโอรสของพญานาค จึงนาจะเปนเจตนาของเกษเมนทระที่จะ
ทําใหผูอานชาวกัศมีระยอมรับพระพุทธองควาเปนพวกเดียวกับตน ซึ่งอาจจะชวยลดความขัดแยงทางความคิด
ของฮินดูกับพุทธที่มีตอเนื่องมายาวนานลงไดบาง เพราะไมวาจะเปนพุทธหรือฮินดูตางก็มีเช้ือสายเดียวกัน 
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เปนหัวใจหลักของโครงเรื่องการทําทานแบบที่ 2 นี้จึงอยูที่พฤติกรรมความทุกขรอนที่ถึงแกชีวิต
ของผูอ่ืน และการทําทาน นั่นคือ ตองมีความเดือดรอนแก “ผูรับ” ทาน “ผูให” จึงจะใหทานที่
เหมาะสมแกสถานการณที่ “ผูรับ”  เผชิญอยู  ซ่ึงจะสําเร็จไดดวยการมีบารมีที่สําคัญรองลงมาชวย
สนับสนุนนั่นคือวีรยบารมี เพราะตัวละครหลักทุกตัวตองตัดสินใจอยางกลาหาญที่จะเสี่ยงชีวิต
ชวยเหลือผูประสบความเดือดรอน สวนแบบที่ 3 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักแสวงหาทรัพยเพื่อทํา
ทานนั้น การตองการทําทานของตัวละครหลักตองเกิดจากการแสวงหาทรัพยดวยตนเอง เพราะมี
ความคิดวาทรัพยที่มีไมเพียงพอตอ “ผูรับ” จํานวนมาก หัวใจหลักของเรื่องจึงอยูที่การตองการ
แสวงหาทรัพยที่ตองมีการออกจากบาน เพื่อใหไดทรัพยจํานวนมากมาทําทาน การไดทรัพยของผูมี
เจตนาจะเปน “ผูให” จึงตองบรรลุผลสําเร็จ “ผูรับ” ทานจึงจะเกิด “ผูให” จึงตองประกอบดวยความ
เพียรไมยอทอที่จะไดทรัพยมา แสดงใหเห็นวาจะตองใชวีรยบารมีในการสนับสนุนการทําทานดวย 
การทําทานนั้นจึงจะสําเร็จ  
   2.1.2 โครงเร่ืองที่ตัวละครหลักมีศีล คือ โครงเรื่องที่ตัวละครหลักที่เปน                   
พระโพธิสัตวครองตนอยูในศีล และชวยใหผูอ่ืนครองตนอยูในศีลดวย ชาดกที่มีโครงเรื่องแบบนี้ มี 
2 เร่ือง คือ กปญชลาวทาน และตาปสาวทาน มีพฤติกรรมหลักที่ตรงกัน 2 พฤติกรรม ไดแก 
   ก. การครองตนอยูในศีล 
   ข. การทําใหผูอ่ืนครองตนในศีล 
   เพื่อใหเห็นพฤติกรรมหลักที่ตรงกันไดชัดเจนขึ้น จึงจะแสดงเปนตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5 โครงเรื่องท่ีตัวละครหลักมีศีล 
 

พฤติกรรมหลัก กปญชลาวทาน ตาปสาวทาน 
การครองตน
อยูในศีล 

นกกปญชละซึ่ งมีอาวุโสสูงสุดใน
บรรดาสัตวที่อยูรวมกันอีก 3 ตัว คือ
กระตาย  ลิง  และชาง  นกกปญชละ
เครงครัดในศีล 5 มาก 

ดาบสชื่อกุศลศีละมีความเครงครัดใน
ศีล 5 อยางยิ่ง 

การทําใหผูอ่ืน
ครองตนในศีล 

นกกปญชละสอนใหสัตวทั้ง 3 และ
สัตวอ่ืนถือศีล 5 เพื่ออยูรวมกันอยาง
สงบรม เย็น  จนทํ าใหป า ใน เมื อง
พาราณสีอุดมสมบูรณ พระเจาพรหมทัต
เขาพระทัยวาเปนเพราะพระบารมีของ 

ดาบสกุศลศีละไดสอนเรื่องศีล 5 แก
มุนีชาวโกฏมัลละซึ่งถูกคนทั่วไปดูถูก
วาเปนผูที่มาจากเมืองไมมีอารยะ แต
มุนีเหลานั้นก็สามารถเขาใจศีล 5 และ
ปฏิบัติไดอยางดี จนเกิดความปติเพราะ 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 
พฤติกรรมหลัก กปญชลาวทาน ตาปสาวทาน 

 พระองค แตไดมีมุนีผูอยูในศีล 5 ได
ช้ีแจงใหเขาพระทัย  พระเจาพรหมทัต
และขาราชบริพารจึงถือศีล  5 ตาม
อยางนกกปญชละเพื่อใหบานเมืองรมเย็น
เปนสุขเหมือนปาที่อุดมสมบูรณ 

พนจากกิเลสได 

 
   ชาดกทั้ง 2 เร่ืองขางตนจะเปนเรื่องสั้นๆ พฤติกรรมหลักที่เกี่ยวของกับบารมีจึงมี
เพียง 2 พฤติกรรมโดยใหความสําคัญที่การปฏิบัติตนของตัวละครหลักที่เปนพระโพธิสัตววาการ
ครองตนอยูในศีล 5 ∗นั้นเปนตัวอยาง หรืออบรมใหผูอ่ืนปฏิบัติตามได ทั้งนี้ศีล อันไดแก การเวน
จากการเบียดเบียนชีวิต  เวนจากการลักทรัพย  เวนจากการผิดประเวณี  เวนจากการกลาวเท็จ  และ
เวนจากการดื่มสุรา ซ่ึงจัดเปนศีลสําหรับคนทั่วไปพึงปฏิบัติ  
   ส่ิงที่นาสนใจของชาดกที่ตัวละครหลักมีศีลนี้ คือการใหตัวละครหลักอยูในชุด           
ตัวละครที่ตางกัน คือเปนมนุษยและสัตว  แตใหมีคุณสมบัติเครงครัดในศีล 5 เหมือนกัน โดย             
ตัวละครหลักที่ตางฐานะกันนั้น ก็เปนตัวอยางหรือสอนเรื่องศีล 5 แกผูที่ตางฐานะกับตน ดังเรื่อง                     
กปญชลาวทาน การครองตนของนกกปญชละทําใหพระเจาพรหมทัตปฏิบัติตนตาม เปนลักษณะ
ของสัตวสอนพระราชา หรือการใชสัตวเปนภาพแทนของคนฐานะต่ําสอนคนฐานะสูงกวา สวน
เร่ืองตาปสาวทาน ดาบสกุศลศีละไดสอนเรื่องศีล 5 แกมุนีชาวโกฏมัลละที่ถูกดูถูกวาไมใชอารยชน 
เปนลักษณะคนฐานะสูงสอนคนฐานะต่ํากวา การใหตัวละครหลักที่เปนพระโพธิสัตวซ่ึงอยูใน
ฐานะที่ตางกับคนที่ตนเปนตัวอยางหรือสอนเรื่องศีล 5 นี้ นาจะเปนเจตนาที่ช้ีใหเห็นวา ศีล 5 เปน
ส่ิงที่ทุกคนในสังคมควรปฏิบัติรวมกันไมวาจะอยูในชนชั้นใดก็ตาม เพราะขอปฏิบัติในศีล 5 นั้น 
เปนการประพฤติชอบทั้งทางกาย และวาจา เปนการควบคุมตนไมใหเบียดเบียนผูอ่ืน ถาทุกคนใน
สังคมปฏิบัติตนเชนนี้ สังคมก็ยอมรมเย็นเปนสุข ชาดกที่มีโครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีศีลนี้ จึงเปน
โครงเรื่องงายๆ และมีพฤติกรรมหลักเกี่ยวกับการแสดงบารมีนอย ทั้งนี้จุดประสงคสําคัญอยูที่การ

                                                 
 ∗ ในเรื่องใชวา พรต 5 ประการ (vratapabca) ในบาลีช้ันเดิมเรียกวาสิกขาบท 5 ในคัมภีรช้ันหลัง

ไดแก อปทานและพุทธวงสเรียกวา เบญจศีล ตอมาสมัยหลังเรียกเพิ่มขึ้นวา นิจศีล หมายถึงศีลที่คฤหัสถควร
รักษาเปนประจํา  หรือบางก็ เรียกวามนุษยธรรม  คือธรรมของมนุษยหรือธรรมที่ทํ าให เปนมนุษย                          
(พระธรรมปฎก 2546 ก : 175) 
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จูงใจใหคนทุกหมูเหลารักษาศีล 5 สารที่สงออกมาจึงคอนขางตรงไปตรงมาคือแสดงใหเห็นวาหาก
คนอยูในศีล 5 ซ่ึงเปนธรรมะพื้นฐานที่งายที่สุดของการครองตนเปนคฤหัสถ สังคมก็จะสงบสุข 
   2.1.3 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีกษานติหรือขันติ คือชาดกที่ตัวละครหลักที่เปน
พระโพธิสัตวแสดงถึงความอดทนอยางยิ่งยวด มี 3 เร่ืองคือ กาศีสุนทราวทาน กษานตยวทาน  
และศยามากาวทาน มีพฤติกรรมหลักที่ตรงกัน 6 พฤติกรรม ไดแก  
   ก. การออกบวช 
   ข. การไดรับความชื่นชม 
   ค. การถูกริษยา 
   ง. การอดทนตอความเจ็บปวด 
   จ. การใหอภัย 
   ฉ. การพนจากความเจ็บปวด 
   เพื่อใหเห็นพฤติกรรมหลักในเรื่องไดชัดเจนขึ้น จึงจะนําเสนอเปนตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6  โครงเรื่องท่ีตัวละครหลักมีกษานติหรือขันติ 
 

พฤติกรรมหลัก กาศีสุนทราวทาน กษานตยวทาน ศยามากาวทาน 
ก า ร อ อ ก
บวช 

พระโอรสกาศีสุนทระ
ทรงออกบวช โดยไมทรง
ฟงคําทัดทาน ของพระ
ชนก เมื่อออกบวชแลวก็
ได รั บก า รขนานนาม
วากษานติวาทินเพราะมี
ความอดทนเปนเลิศ 

ฤษีกษานติรติอาศัยอยูใน
ปาแหงหนึ่ง เปนผูมีความ
อดทนเปนเลิศ 

ศยามากะไดออกไปถือศีล
ในปาตามบิดามารดาซึ่ง
อยูในวัยชราและตาบอด 
เพื่อจะไดปรนนิบัติรับใช
ทานทั้งสองอยางใกลชิด 

ก า ร ไ ด รั บ
ความชื่นชม  

พระเจากาลภูพระอนุชาของ
พระโอรสกาศีสุนทระทรง
พาเหลาสนมประพาสปา 
บรรดาสนมไดพบพระโอรส
กาศีสุนทระในเพศฤษีก็ช่ืนชม
บุคลิกลักษณะที่งามบริสุทธิ์
จึงมองดวยอาการตกตะลึง

พระเจ ากลิทรงพาเหล า
สนมออกประพาสปา เมื่อ
บ ร ร ด า ส น ม ไ ด พ บ
ฤษี กษ านติ ร ติ ก็ ช่ื น ชม
ศรัทธาบุคิลกลักษณะที่
งดงามชวนมอง จึงเฝาลอม
มองอยู 

ไมมี 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 
พฤติกรรมหลัก กาศีสุนทราวทาน กษานตยวทาน ศยามากาวทาน 
ก า ร ถู ก
ริษยา 

พ ร ะ เ จ า ก า ล ภู
ทอดพระเนตรเห็นอาการ
ของเหลาสนม ก็กร้ิวดวย
ทรงริษยาฤษีกษานติวาทิน  

พระเจากลิทอดพระเนตร
เห็นอาการของเหลาสนม ก็
ก ร้ิ ว ด ว ย ท ร ง ริ ษ ย า
ฤษีกษานรติ 

ไมมี 

การอดทน
ต อ ค ว า ม
เจ็บปวด 

พระเจากาลภูทรงตัดพระ
หัตถและพระบาทของ
ฤษี กษ านติ ว าทิ น  แต
ฤษีกษานติวาทินก็ทรง
อดทนตอความเจ็บปวดได 

พระเจากลิทรงตัดมือและ
เทาของฤษีกษานติรติ แต
ฤษีกษานติรติก็อดทนตอ
ความเจ็บปวดได 

พระเจาพรหมทัตเสด็จลาสัตว 
ทรงยิงศรใสศยามากะซึ่งสวม
หนังกวาง แตศยามากะก็
อดทนตักน้ําตอไป เพราะ
เปนหวงบิดามารดาที่รออยู  

ก า ร ใ ห
อภัย 

เทวดาลงโทษพระเจากาลภ ู
ที่ ทํ า ผิ ดบ าป  ปุ โ รหิ ต
ถ ว า ย คํ า แ น ะ นํ า ใ ห   
พ ร ะ เ จ า ก า ล ภู ไ ป ข อ
ป ร ะ ท า น อ ภั ย จ า ก
ฤษีกษานติวาทิน  ซ่ึ งก็
ทรงใหอภั ยด วยความ
ยินดี 

เหลาคนธรรพและยักษคิด
จะลงโทษพระเจากลิ แต
ฤษี กษานติ รติ ก็ ห ามไว 
สวนบรรดาฤษีอ่ืนๆ เห็น
สภาพของฤษีกษานติรติก็
คิดจะสาปพระเจากลิ แต
ฤษี กษานติ รติ ก็ ห ามไว
เพราะไมไดถือโทษใดๆ 

เมื่อพระเจาพรหมทัตทรง
ขออภัยตอศยามากะที่ทรง
เขาใจผิดคิดวาเปนกวาง  
ศยามากะมิไดกลาวโทษ
และให อภั ย  โดยก อน
ส้ินใจก็ไดขอใหพระเจา
พรหมทัตทรงนําน้ําไปให
บิดามารดาแทนตนดวย 

ก า ร พ น
จ า ก
ค ว า ม
เจ็บปวด 

การใหอภั ยด วยความ
บริสุทธิ์ใจจึงทําใหพระ
หั ต ถ แ ล ะ พ ร ะ บ า ท
กลับคืนดังเดิม 

ก า ร ให อ ภั ย ด ว ย ค ว า ม
บริสุทธิ์ใจจึงทําใหมือและ
เทากลับคืนดังเดิม 

พระอินทรทรงเห็นแกคุณ
ความดีของศยามากะจึง
ทรงประพรมน้ํ าอมฤต
มาใหศยามากะฟนคืนชีวิต 

 
   จากตารางขางตนจะพบวาเรื่องกาศีสุนทราวทาน และเรื่องกษานตยวทานนั้น ไม
เพียงมีพฤติกรรมหลักที่ตรงกันเทานั้น แตมีรายละเอียดของพฤติกรรมตรงกันเกือบทุกพฤติกรรม
ดวย   ลักษณะที่ตรงกันแมกระทั่ งรายละเอียดของพฤติกรรมเชนนี้  ก็ เชนเดียวกับเรื่อง                        
กัลยาณการยวทาน และเรื่องกฤตชญาวทานในโครงเรื่องที่มีตัวละครหลักแสวงหาทรัพยเพื่อทํา
ทาน คือมีการแตกเรื่องจากชาดกเรื่องเดียวกันใหเปน 2 เร่ืองเพื่อเพิ่มปริมาณเรื่อง เพราะตั้งแต
พฤติกรรมแรกการออกบวชเปนฤษี จนไดรับการขนานนามวากษานติวาทิน และกษานติรติซ่ึงมี
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ความหมายที่ใกลเคียงกันคือ เนนถึงความเปนผูมีความอดทน ซ่ึงเปนหัวใจหลักของโครงเรื่อง โดย
พฤติกรรมที่แสดงถึงการอดทนก็มีรายละเอียดที่ตรงกันคือการอดทนตอการถูกตัดมือและเทา แตก็
ไมโกรธผูทํารายตน ทั้งยังหามผูอ่ืนมิใหทําอันตรายผูทํารายตน เพื่อแสดงใหเห็นวาการอดทนนั้น
ไมใชเพียงแคการอดทนตอความเจ็บปวดที่เกิดแกรางกายของตนเทานั้น แตเปนการอดกลั้นภายใน
จิตใจที่จะไมโกรธตอบ ที่จะไมพยาบาท และพรอมจะใหอภัยแกผูทํารายตนไดเสมอ ซ่ึงถือเปนการ
กระทํากษานติหรือขันติบารมีที่ถูกตอง คือถึงพรอมทั้งการอดทนทั้งทางรางกายและจิตใจ 
   สวนเรื่องศยามากาวทานมีพฤติกรรมหลักสําคัญที่ตรงกับ 2  เร่ืองแรกเฉพาะบาง
พฤติกรรมหลัก แตพฤติกรรมที่ตรงกันนั้นเปนสวนที่แสดงใหเห็นถึงการมีขันติของตัวละครหลัก
ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของชาดกที่มีโครงเรื่องแบบนี้  โดยจะเห็นไดวาการอดทนและการใหอภัยของ
ตัวละครหลักทั้ง  3 เ ร่ืองนี้   มีจุดประสงค เพื่อชวยเหลือผู อ่ืน  โดยเรื่องกาศี สุนทราวทาน 
และกษานตยวทาน เปนการชวยใหผูอ่ืนพนจากความโกรธที่เปนเหมือนไฟเผาผูที่โกรธใหเรารอน 
เพราะความโกรธเปนชนวนใหผูโกรธเบียดเบียนผูอ่ืนใหเปนทุกข และทํารายใจตนเองใหขุนมัวไร
ความสุข  การเอาชนะความโกรธดวยความไมโกรธ และการใหอภัย จึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความ
กรุณาที่จะชวยใหผูอ่ืนพนจากความขุนมัวในจิตใจ เมื่อจิตใจแจมใสก็พรอมที่จะรับธรรมะได ดังที่
การใหอภัยของฤษีกษานติวาทิน ทําใหพระเจากาลภูทรงสํานึกผิด และนอมรับพระธรรมที่
ฤษีกษานติวาทินทรงสั่งสอนดวยความยินดี สวนเรื่องศยามากาวทานนั้นการอดทนตอความ
เจ็บปวดก็เพราะความกรุณาตอบิดามารดาของตนซึ่งชวยเหลือตนเองไมได จึงพยายามที่จะฝนความ
เจ็บปวดเพื่อทําภารกิจที่จําเปนใหบิดามารดาจนสําเร็จกอน และการใหอภัยนั้นก็เพื่อไมใหผูทําให
ตนเจ็บปวดมีจิตใจเศราหมองกับสิ่งที่ไมไดเจตนาทํา  สิ่งที่เห็นไดในชาดกที่มีโครงเรื่องที่ตัวละครหลัก
มีขันตินี้ คือการจะกระทําขันติบารมีไดสําเร็จตองอาศัยบารมีอ่ืนชวยสนับสนุนดวย  บารมีที่สําคัญ
รองลงมาที่ชวยเกื้อหนุนขันติบารมีในโครงเรื่องแบบนี้คือ ศีลบารมี เนื่องจากการอดทนทั้งทางราย
กายและอดกลั้นทางจิตใจนั้น ตองอาศัยการสํารวมกาย วาจาและใจดวยนั่นเอง 
   2.1.4 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีวีรยะ คือโครงเรื่องของชาดกที่ตัวละครหลัก
แสดงออกถึงความไมยอทอในการกระทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แมจะตองพบอุปสรรคนานัปการ  ชาดก
ที่มีโครงเรื่องแบบนี้ มี 2 เร่ือง ไดแก ไมตรกันยกาวทาน และ กนกวรมาวทาน ซ่ึงมีพฤติกรรมหลัก
ตรงกัน  7  พฤติกรรม ไดแก 
   ก. การพบขอหาม 
   ข. การฝาฝนขอหาม 
   ค. การออกจากบาน 
   ง. การประสบเหตุการณเดือดรอน 
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   จ. การชวยใหความเดือดรอนหมดไป 
   ฉ. การกลับบาน 
   ช. การไดเล่ือนฐานะ 
   เพื่อใหเห็นพฤติกรรมหลักของชาดกทั้ง 2 เร่ืองนี้ ไดชัดเจนขึ้นจึงจะเสนอเปน
ตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 7 โครงเรื่องท่ีตัวละครหลักมีวีรยะ 
 
พฤติกรรม

หลัก 
ไมตรกันยกาวทาน กนกวรมาวทาน 

การพบขอหาม  ไมตรกันยกะตองการเดินเรือไปคาขาย 
แตมารดาหามปรามดวยความเปนหวง
เพราะบิดาของไมตรกันยกะเสียชีวิต
เพราะเรืออับปาง  

พ ร ะ ธิ ด า ก น ก ป ร ะ ภ า ล อ บ มี
ความสัมพันธกับกามสาระบุตรชาย
ของอํ ามาตย  จึ ง ถูกพระชนกคือ   
พระเจากนกะทรงสั่งประหารชีวิต  

การฝ าฝนขอ
หาม 

ไมตรกันยกะถูกมารดาตามใจมาตั้งแต
เด็ก  เขาจึงโกรธที่ ถูกขัดใจจนลืมตัว   
ทํารายมารดา  

พระโอรสกนกวรมันไดทรงชวย
ปลอยตัวทั้งคู 

การออกจาก
บาน 

ไมตรกันยกะเดินเรือไปคาขาย แตเกิด
เรืออับปาง  

พระเจากนกะกริ้วมากจึงทรงเนรเทศ
พระโอรสกนกวรมัน  

การพบขอหาม 
 
 
การฝ าฝนขอ
หาม 

ไมตรกันยกะไดเกาะไมกระดานจนไป
ถึงเมืองรมณกะ  มีอัปสร  4 นางดูแล
ไมตรกันยกะอยางดี แตส่ังหามไมใหเขา
เดินทางไปทางใตแตเขาไมเชื่อ เดินทาง
ตอไปจนพบนางอัปสร  8 นางก็หาม
ไมใหเดินทางไปทางใตอีก แตเขาก็ยัง
เดินทางตอไป จนไดพบนางอัปสร 16 
นาง ก็หามเหมือนเดิม แตเขาก็เดินทาง
ตอไปจนพบนางอัปสร 32 นาง  และเขา
ก็ไมเชื่อคําสั่งหามเหมือนเดิม 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 
พฤติกรรม

หลัก 
ไมตรกันยกาวทาน กนกวรมาวทาน 

ก า ร ป ร ะ ส บ
เ ห ตุ ก า ร ณ
เดือดรอน 

ไดพบชายคนหนึ่งถูกกงจักรเหล็กตัด
ศีรษะเพราะเคยทําร ายมารดา  และ   
ไมตรกันยกะก็ถูกนําตัวเขาไปแทน  

พระโอรสกนกวรมันเสด็จไปถึงเมือง
ร า ง  ไ ด ท ร ง พ บ พ ร ะ ธิ ด า   
กนกประภา  จึงทรงทราบวาเมืองราง
เพราะมียักษ 60 ตนอาศัยอยูที่ตนไทร 
จนทําใหชาวเมืองหวาดกลัว 

ก า ร ช ว ย ใ ห
ความเดือดรอน
หมดไป 

คร้ันไดทราบวาผูที่ ถูกทรมานเชนนี้ 
จะตองถูกทรมานเปนระยะเวลานานเขา
จึงเห็นใจผูที่ตองทุกขทรมานและขอรับ
ความทุกขทรมานของทุกคนในอนาคต
กาลเอง  

พระโอรสกนกวรมันจึงทรงใชศรฆา
ยั ก ษ  ช า ว เ มื อ ง จึ ง ก ลั บ ม า อ ยู
เหมือนเดิม และทรงใหพระสวามี
ของพระธิดากนกประภาครองเมือง  

การกลับบาน ไมมี ขาว เ ร่ืองวีรกรรมของพระโอรส
กนกวรมันไปถึงพระชนก จึงใหคน
มาเชิญเสด็จกลับเมือง   

ก า ร ได เ ล่ื อน
ฐานะ 

ความกรุณาที่มีตอผู อ่ืนทําใหหลุดพน
จากความทรมาน เมื่อตายไปจึงไดเปน
เทวดาบนสวรรค  

พระชนกทร งตั้ ง ใ ห พ ร ะ โอ รส 
กนกวรมันเปนอุปราช  
    

 
   จะเห็นไดวาพฤติกรรมเริ่มตนของโครงเรื่องประเภทนี้ จะเปนไปในทางที่ไมดี คือ 
การพบขอหาม และมีการฝาฝนขอหาม แสดงใหเห็นถึงความไมอดกลั้นตอความตองการของตน
โดยเฉพาะเรื่องไมตรกันยกาวทานที่การฝาฝนขอหามครั้งแรกนั้นทําใหทําความผิดมหันตนั่นคือ
การทํารายมารดา แมในฐานะพระโพธิสัตวที่มีเทพคอยชวยเกื้อหนุนการกระทําเรื่องตางๆ แตในแง
ของโทษที่ทํารายมารดา เทพก็ไมอาจชวยปดเปาได เห็นไดจากเมื่อนางอัปสรทั้งหลายหามไมให
เดินทางตอไปทางทิศใต ที่เปนนัยบอกใหผูอานคาดเดาไดวาสิ่งที่ไมตรกันยกะจะพบภายภาคหนา
จะตองเกี่ยวกับนรกหรือความตาย เพราะตามคติพราหมณที่เปนรากฐานของสังคมอินเดียเชื่อวาทิศ
ใตเปนทิศที่อยูของพระยม (ส. พลายนอย 2540 : 197) การฝาฝนขอหามของนางอัปสรจึงเปนการ
นําไปสูการไดชดใชความผิดบาปของไมตรกันยกะนั่นคือการไดรับโทษทัณฑแบบเดียวกับในนรก  
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สวนพระโอรสกนกวรมันก็เชนกันการฝาฝนคําสั่งของพระชนกชวยผูประพฤติผิดนั้น ก็ทําใหตอง
ไดรับโทษนั่นคือการถูกเนรเทศใหตองไปผจญตอความยากลําบาก แตทวาพฤติกรรมเริ่มตนก็เปน
จุดหักเหที่สําคัญของตัวละครหลักของโครงเรื่องแบบนี้ในการไดเรียนรูและขัดเกลาตนเอง 
เนื่องจากการไดออกจากบานตองผจญชีวิตตามลําพังโดยไมมีบิดามารดาเปนผูดูแลชวยเหลือ
เหมือนเดิม ตองใชความพยายามที่จะทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จดวยตนเอง ทําใหตัวละครหลักทั้งสองได
เรียนรูถึงความลําบาก จนเกิดความเห็นใจผูอ่ืนที่ลําบากกวา จึงเกิดความกลาหาญและพยายามที่ชวย
ผูอ่ืนใหพนความลําบากนั้น  
    หากสังเกตพฤติกรรมของโครงเรื่องประเภทนี้แลว ก็จะพบวามีพฤติกรรมที่
ปรากฏเปนคูกัน นอกจากการพบขอหาม และการฝาฝนขอหามที่เปนคูขัดแยงที่ทําใหเกิดปญหา
ตามมาและทําใหตัวละครหลักไดเรียนรูที่จะแกไขปญหาแลว ยังมีคูในทางตรงกันขาม คือ การออก
จากบาน-การกลับบาน การประสบความเดือดรอน-การชวยใหความเดือดรอนหมดไป พฤติกรรมคู
ในทางตรงกันขามดังกลาวนี้ เปนพฤติกรรมคูที่แสดงใหเห็นถึงการบรรลุผลสําเร็จในการกระทํา
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง เพราะเหตุการณที่เกิดขึ้นในชาดก 2 เร่ืองนี้ ก็แสดงใหเห็นวาเมื่อตัวละครหลัก
ออกจากบานแลวกลับเขาบานนั้น เพราะสิ่งที่ทําภายนอกบานไดรับความสําเร็จแลว ยกเวนเรื่อง              
ไมตรกันยกาวทานที่ตัวละครหลักเสียชีวิตจากการรับโทษทัณฑเพราะทํารายมารดา และยอมรับ
โทษของผูอ่ืนไวกับตน อีกทั้งในฐานะพระโพธิสัตวที่มีพระกรุณาแกผูอ่ืนเมื่อมีเหตุการณเดือดรอน
เกิดขึ้นแกคนอื่น ก็ไดชวยทําใหความเดือดรอนหมดไป จนบังเกิดความสุขแกคนเหลานั้น 
   ตัวละครหลักทั้งสองคือไมตรกันยกะ และพระโอรสกนกวรมัน มีลักษณะคลาย
กับตัวละครหลักในโครงเรื่องที่ตัวละครหลักตองการแสวงหาทรัพยเพื่อทําทาน คือเปนผูที่อยูในวัย
หนุม จึงมีกําลังที่จะสามารถผจญภัยที่เปนความลําบากตางๆ นานาได และดวยความที่ยังอยูในวัยที่
มีประสบการณชีวิตนอย  การไดพบสิ่งตางๆ ภายนอกบานจึงนับเปนประสบการณแปลกใหมใน
ชีวิต และกระตือรือรนที่จะเรียนรูอยางกลาหาญ ดังที่ไมตรกันยกะไดเรียนรูถึงความทุกขของผูอ่ืน 
จากความทุกขที่ตนไดรับ และนอมรับความทุกขของคนอื่นมาไวที่ตนเองทั้งหมด สวนพระโอรส
กนกวรมันเห็นความเดือดรอนของคนอื่นเปนภาระของตนที่จะตองชวยเหลือ และความชวยเหลือ
นั้นก็กระทําทั้งตอผูที่ใกลชิด และผูที่ไมรูจักคุนเคยดวยความไมหวั่นเกรงอันตราย ความกลาหาญที่
ชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกขนี้ จึงทําใหไดรับผลดี คือไมตรกันยกะตายไปก็ไดเกิดบนสวรรค และ
พระโอรสกนกวรมันก็ไดรับการแตงตั้งเปนอุปราช 
   พฤติกรรมหลักของตัวละครซึ่งเปนพระโพธิสัตวในชาดกทั้ง 2 เร่ืองนี้ แสดงออก
ถึงวีรยะที่มีขันติเกื้อหนุน เพราะความกลาหาญที่ไมตรกันยกะนอมรับความทุกขทรมานของผูอ่ืนมา
ไวกับตน ที่นอกจากความสํานึกผิดที่ทํารายมารดาแลวยังเปนเพราะเห็นใจผูตองทุกขทรมาน
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เหลานั้น การกลาที่จะแบกรับความทุกขของผูอ่ืนนี้ จะตองอาศัยความอดทนมาชวยสนับสนุนดวย
จึงจะทําใหความกลาหาญนั้นสําเร็จ สวนพระโอรสกนกวรมันก็ทรงมีกําลังไมยอทอตอความลําบาก
ที่ตองถูกเนรเทศ และทรงกลาหาญตอสูกับยักษเพื่อชวยชาวเมืองใหกลับมาอยูอยางสุขสงบได 
ขณะเดียวกันก็ทรงมีขันติ คือไมทรงโกรธที่พระชนกทรงเนรเทศ และทรงอดทนรอเวลาที่พระชนก
จะทรงใหอภัย วีรยบารมีที่พระโพธิสัตวแสดงออกในโครงเรื่องประเภทนี้จึงเปนไปชวยเหลือผูอ่ืน
อันมีพื้นฐานจากความกรุณาโดยมีขันติบารมีเกื้อหนุนใหวีรยะบารมีนั้นสําเร็จ 
   2.1.5 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมุงมั่นตอธยานะหรือฌาน คือชาดกที่ตัวละครหลัก
มีความปรารถนาที่จะละวางภาระทางโลก ใชชีวิตสันโดษเพื่อทําจิตใหสงบ โครงเร่ืองแบบนี้มี 2 
เร่ือง ไดแก มูกปงคววทาน และ เอกศฤงคาวทาน มีพฤติกรรมหลักที่ตรงกัน 4 พฤติกรรม คือ  
   ก. การมุงมั่นตอฌาน  
   ข. การถูกขัดขวาง  
   ค. การขัดขวางสําเร็จ  
   ง. การออกบวช 
   เพื่อใหเห็นพฤติกรรมหลักที่ตรงกันดังกลาว จึงจะเสนอเปนตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 8 โครงเรื่องท่ีตัวละครหลักมุงมั่นตอธยานะหรือฌาน 
 

พฤติกรรมหลัก มูกปงคววทาน เอกศฤงคาวทาน 
การมุ งมั่นตอ
ฌาน 

พระโอรสอุทกะทรงระลึกชาติไดวาเมื่อ
ครั้งทรงเปนพระเยาวราช 60 ปไดทรงทําบาปไว 
จึงตองตกนรกยาวนานและไมทรงตองการ
เปนเชนนั้นอีก จึงทรงตั้งปณิธานขอเปน
ใบและงอย เพื่อตัดขาดจากภาระทางโลก 

เอกศฤงคะเปนบุตรชายของราชฤษี 
กาศยปะเปนผูรักษาพรหมจรรยอยาง
เครงครัด ตัดขาดจากทางโลกดวย
การใชชีวิตอยางสันโดษในปา 

การถูกขัดขวาง พระเจาพรหมทัตผูทรงเปนพระชนกทรง
พยายามกระทําทุกวิถีทางที่จะรักษาพระ
อาการของพระโอรส  แมแตวิ ธีการ
ทรมาน สุดทายพระชนกทรงสั่งประหาร
พระโอรสอุทกะ ดวยหวังวาจะทําใหตก
พระทัยและหายจากพระอาการใบและงอยได   

พระ เจ าก าศยะทรงต องการให
พระธิดานลินีมีคู  และทรงเห็นวา
เอกศฤงคะมีความเหมาะสม จึงทรง
สงพระธิดานลินีไปทรงใช เสนห
ยั่ ว ย ว น ใ ห เ อ ก ศ ฤ ง ค ะ ล ะ เ พ ศ
พรหมจรรย 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
 
พฤติกรรมหลัก มูกปงคววทาน เอกศฤงคาวทาน 
ก า รขั ด ข ว า ง
สําเร็จ 

เมื่อไปสูแดนประหาร พระโอรสอุทกะ
จึงตรัสกับเพชฌฆาต เมื่อพระชนกและ
พระชนนีทรงทราบก็ รีบเสด็จมาแต
พระโอรสอุทกะกลับไมตรัสตอหนา
พระพักตร พระชนกจึงทรงสั่งลงทัณฑ 
พระโอรสอุทกะจึงไดยอมตรัสพรอมทั้ง
ทรงเลาเรื่องที่ทรงระลึกชาติได 

เอกศฤงคะไมเคยรูจักชีวิตทางโลก 
และไมเคยใกลชิดสตรี จึงหลงเสนห
พระธิดานลินี ราชฤษีกาศยปะก็ไม
อาจเหนี่ยวร้ังเอกศฤงคะไวได ใน
ที่ สุ ด เอกศฤงคะก็ ได ครองคู กั บ
พระธิดานลินีและไดครองเมืองกาศี
แทนพระเจากาศยะ 

การออกบวช เมื่อพระโอรสตรัสเลาถึงความตั้งมั่นของ
พระองคที่จะละชีวิตทางโลกเพราะไม
ปรารถนาที่จะเปนเหมือนในอดีตชาติอีก 
จึงขอพระราชานุญาตพระชนกออกบวช
เพื่อทําตามความมุงมั่นของพระองคให
สําเร็จ 

เ อ ก ศ ฤ ง ค ะ แ ม จ ะ ไ ด ล ะ เ พ ศ
พรหมจรรยมาใชชีวิตทางโลกแลว 
แตก็ไม เคยลืมความสงบของการ
บําเพ็ญตบะ และชีวิตสันโดษในปา  
ดังนั้นเมื่อถึงวัยที่พรอมจึงไดออก
บวชเพื่อมุงสูทางสงบตามความตั้งใจ 

 
   โครงเรื่องของชาดกประเภทนี้หากเทียบกับการบําเพ็ญบารมี 10 ตามแนวคิดของ         
เถรวาทแลว เทียบไดกับเนกขัมมบารมี คือการออกบวช อันหมายถึงการปลีกออกทางกายคือ              
การออกบวชเพื่อพาตัวไปสูความวิเวก และการปลีกออกทางใจคือการทําจิตใหสงบตัดความพัวพัน
ทางกามคุณ 5 ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส และโผฏฐัพพะหรือสัมผัสทางกาย อันเปนอุปสรรคของ
ความสุขสงบ (สมเด็จพระญาณสังวร 2536 : 119-120) เนกขัมมะจึงปรับเขากับธยานะหรือฌาน
บารมีได เพราะการออกบวชเพื่อจะเผากิเลสนั้นจะไดก็ตอเมื่อไดบําเพ็ญฌาน (ประพจน อัศววิรุฬหการ
2546 : 178)  การเผากิเลสดวยการบําเพ็ญฌานนี้ที่สําคัญคือตองสงัดจากนิวรณ∗อันมีกามคุณ 5 
รวมอยูดวย จึงเห็นไดวาพฤติกรรมหลักของชาดกที่มีโครงเรื่องแบบนี้ ตัวละครหลักจะมีความ
มุงมั่นตอฌานที่เปนพฤติกรรมคูกับการออกบวช คือการตองการออกบวชเพื่อตัดจากนิวรณอันเปน
อุปสรรคตอความสุขสงบ ซ่ึงเห็นไดจากพฤติกรรมคูการถูกขัดขวางและการขัดขวางสําเร็จ อัน

                                                 
 ∗ นิวรณ หมายถึงสิ่งที่ขัดขวางจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม มี 5 ประการ คือ 1. กามฉันท พอใจใน

กามคุณ 2. พยาบาท คิดรายผูอื่น 3. ถีนมิทธะ ความหดหูซึมเซา 4. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและรําคาญ          
5. วิจิกิจฉา ความลังเลสังสัย (พระธรรมปฎก 2540 : 128) 
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หมายถึงการขัดขวางที่ทําใหตัวละครหลักตองพบอุปสรรคในการมุงสูความสงบทางใจ ดังในเรื่อง
มูกปงคววทาน พระโอรสอุทกะทรงถูกพระชนกขัดขวางไมใหทําตามปณิธานที่จะตัดภาระทางโลก 
ดวยทรงมุงหวังใหพระโอรสอุทกะเปนผูสืบทอดราชบัลลังกตอไป จึงทรงทรมานใหพระโอรส           
อุทกะเกิดความเจ็บปวดทางกายตางๆ นานาดวยหวังวาเมื่อพระโอรสอุทกะไมอาจทรงทนตอความ
เจ็บปวดไดก็จะตองทรงกลับมามีชีวิตปกติทางโลกไมปลีกวิเวกดวยการเปนใบเปนงอยอยางเดิม  
สวนเรื่องเอกศฤงคาวทานนั้น ดวยคุณสมบัติของเอกศฤงคะเปนที่ตองพระทัยของพระเจากาศยะจึง
ทรงตองการไดเอกศฤงคะมาเปนพระชามาดา เพื่อใหสืบทอดราชสมบัติตอจากพระองค จึงทรงสง
พระธิดานลินีไปใชมารยาหญิงลอลวงใหเอกศฤงคะเสียเพศพรหมจรรย  
   อุปสรรคขัดขวางที่เกิดขึ้นแกตัวละครหลักทั้งสองนี้ เห็นไดวาเปนตัวอยางที่ 
แสดงใหเห็นถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งการปลีกออกทางกาย และการปลีกออกทางใจ เพราะการ
ทรมานใหไดรับความเจ็บปวดทรมานทางกายนั้นทําใหเกิดความกังวลเกรงวาจะเกิดอันตรายทาง
กายที่จะสงผลใหความมุงมั่นที่จะพาตัวออกจากภาระทางโลกไมสําเร็จ ในที่สุดพระโอรสอุทกะจึง
ตองยอมตรัส ละจากความเปนใบตามปณิธานที่ตั้งไว สวนการที่เอกศฤงคะไดใกลชิดสตรีก็เปนการ
ทําใหใจรุมรอนเพราะรสเสนหา จนพาจิตไมสงบพัวพันอยูกับกามคุณทั้ง 5 ฉะนั้นพฤติกรรมการถกู
ขัดขวาง และการขัดขวางสําเร็จของชาดกทั้ง 2 เร่ืองนี้ แมจะมีรายละเอียดของพฤติกรรมที่แตกตาง
กัน แตก็มีจุดประสงคเดียวกันคือ ช้ีใหเห็นวาความไมสงบทั้งทางกายและทางใจลวนเปนอุปสรรค
ของการมุงสูฌานบารมีทั้งสิ้น 
   อยางไรก็ตาม ดวยตัวละครหลักซึ่งเปนพระโพธิสัตวทั้งสองนี้ มีความตั้งใจที่จะมุง
สูฌานบารมีอยางแทจริง แมจะพบอุปสรรคจนทําใหฌานที่ตั้งใจกระทําชะงักหรือลาชาออกไปบาง 
แตในที่สุดดวยความตั้งใจที่แนวแนก็ไดกลับมาสูหนทางที่มุงสูฌานไดสําเร็จ นั่นคือการออกบวช
เพื่อปลีกตัวออกมาสูความวิเวกและทําใจใหสงบ เมื่อพิจารณาการบําเพ็ญฌานบารมีในชาดกทั้ง 2 
เร่ืองนี้แลว ก็จะพบวาหากจะกระทําฌานบารมีใหสําเร็จ ตองอาศัยบารมีอ่ืนเกื้อหนุน นอกจากศีล
อันเปนเรื่องของการสํารวมกาย วาจา และใจที่ตองมีคูกับฌานบารมีแลว บารมีที่สําคัญรองลงมา
คือกษานติ หรือขันติ เพราะการจะพาตัวออกมาหาความสงบเพื่อใหเกิดสมาธิทางใจนั้นจะตอง
อาศัยความอดทนตอความลําบากทางกาย และอดทนตอการยั่วยวนทางอารมณตางๆ อยางยิ่ง 
   2.2โครงเรื่องที่มีพฤติกรรมเบ็ดเตล็ด คือโครงเรื่องของชาดกที่มีพฤติกรรมหลักสวน
ใหญไมตรงกับเรื่องที่กลาวมาขางตน จึงไมอาจศึกษาตามแนวคิดของพรอพได มีทั้งสิ้น 4 เร่ือง 
ไดแก ประภาสาวทาน มานธาตรวทาน ทศกรรมปลุตยวทาน และ กวิกุมาราวทาน ชาดกทั้ง 4 เร่ือง
นี้ มีเพียงเร่ืองประภาสาวทานเทานั้นที่มีโครงเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี สวนอีก 3 เร่ืองเปน   
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โครงเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดีตางกับโครงเรื่องประเภทที่มีพฤติกรรมหลักตรงกันที่
โครงเรื่องของทุกเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งสิ้น 
      โครงเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี คือโครงเรื่องที่จบดวยเหตุการณที่ดี ดังเรื่อง
ประภาสาวทาน มีเหตุการณในโครงเรื่องดังนี้ 
   ก. พระเจาประภาสะทรงไดชางปาลักษณะดี 
   ข. ทรงมอบใหอํามาตยสัญยาตะฝกชางปา 
   ค. เมื่อทรงทดสอบการฝกชาง ชางกลับวิ่งเขาหาชางพังโดยไมฟงคําสั่ง 
   ง. อํามาตยสัญยาตะกราบบังคมทูลวาเปนเพราะการฝกทางใจยากกวาทางกาย 
   จ. เมื่อครบ 7 วันชางกลับมาทําใหพระเจาประภาสะประหลาดพระทัยยิ่ง 
   ฉ. จึงทรงสงสัยวามีผูใดที่ควบคุมจิตใจไดดั่งชางนี้ อํามาตยสัญยาตะกราบบังคมทูล
วาพระพุทธเจา 
   ช. เมื่อทรงไดยินพระนาม “พุทธ” ก็ทรงระลึกรูถึงอดีตชาติที่เคยทรงตั้งปณิธานวา
ทรงปรารถนาพระโพธิญาณ 
   โครงเรื่องเรื่องนี้ จะเห็นไดวาตัวละครหลักไมไดแสดงบารมีใด แตแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะสําคัญของพระโพธิสัตวที่ตองมีอภินีหารซึ่งหมายถึงความพยายามเพื่อความสําเร็จ เปนการ
แสดงความปรารถนาในพระสัมมาสัมโพธิญาณ (ประพจน อัศววิรุฬหการ 2546 : 105) เหตุการณใน
โครงเรื่องที่เปนลําดับมาตั้งแต ก-ฉ นี้เปนเหตุเปนผลที่สอดคลองกันมาเปนลําดับก็เพื่อสงผลใน
ทายที่สุดคือใหพระเจาประภาสะทรงระลึกถึงพระปณิธานในอดีตชาติได นับเปนจุดเริ่มตนสําคัญ
กอนเขาสูวิถีปฏิบัติของพระโพธิสัตวนั่นคือการบําเพ็ญบารมี ซ่ึงถือเปน 2 ขั้นตอนสําคัญของ              
แบบแผนการดําเนินชีวิตของพระโพธิสัตว นั่นคือ การตั้งปณิธานที่มีจิตมุงมั่นสูพระสัมมาสัมโพธิญาณ
และการบําเพ็ญความดีหรือบารมี (ประพจน อัศววิรุฬหการ 2546 : 104) ฉะนั้นการที่เกษเมนทระนํา
เร่ืองประภาสาวทานมาไวเปนลําดับแรกของอวทาน-กัลปลตาจึงนาจะเปนเจตนาที่จะเปดเรื่องดวย
ชาดกที่แสดงขั้นตอนแรกของความเปนพระโพธิสัตวนั่นคือปณิธานที่จะไดพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
เพราะชาดกลําดับหลังๆ เกือบทั้งหมดลวนเปนเรื่องแสดงถึงการบําเพ็ญบารมี อันเปนขั้นตอนตอมา
ของการปฏิบัติตนในทางทางที่ดีเพื่อใหปณิธานที่ตั้งไวสําเร็จ 
   สวนโครงเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดี คือโครงเร่ืองที่จบดวยเหตุการณที่ไม
ดี ในเรื่องชาดกนี้ หมายถึงตัวละครหลักซึ่งเปนพระโพธิสัตวไมไดแสดงบารมี แตไดกระทําสิ่งที่ผิด 
และสงผลใหไดรับผลรายตามมา ตัวละครหลักของชาดกประเภทนี้จึงเปนแบบตัวเอกปฏิลักษณ 
(anti-hero) หมายถึงตัวละครหลักหรือตัวเอกที่ไมไดแสดงใหเห็นประจักษวามีความยิ่งใหญ มี
ศักดิ์ศรี มีอํานาจและมีความกลาหาญเมื่อเผชิญกับชะตากรรม (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 29) ในที่นี้
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เมื่อนํามาใชในความหมายของตัวละครหลักที่เปนพระโพธิสัตว จึงหมายถึงตัวละครหลักที่ไมได
แสดงบารมีอันเปนหนาที่ของพระโพธิสัตว แตกลับแสดงพฤติกรรมในทางที่ไมเหมาะสม ทั้งนี้
พิจารณาจากภาวะคือความเปนนั้นตองมาพรอมกับหนาที่ ความเปนพระโพธิสัตวมีหนาที่คือการ
บําเพ็ญบารมี ซ่ึงก็คือการรักษาธรรมไวใหได (สมเด็จพระญาณสังวร 2536 : 127) แตตัวละครหลักที่
เปนพระโพธิสัตวในเรื่องเหลานี้ไมไดเปนผูรักษาธรรมตามหนาที่ดังกลาว 
   โครงเรื่องของชาดกทั้ง 3 เร่ืองนี้ แบงเปน 2 ลักษณะ คือโครงเรื่องที่มีการเลาเรื่อง
ชาดกมากกวา 1 เร่ือง และโครงเรื่องที่มีการเลาชาดกเรื่องเดียว โครงเรื่องที่มีการเลาเรื่องชาดก
มากกวา 1 เร่ือง คือเร่ืองมานธาตรวทาน และเรื่องทศกรรมปลุตยวทาน และโครงเรื่องที่มีการเลา
ชาดกเรื่องเดียว คือเร่ืองกวิกุมาราวทาน 
   โครงเรื่องที่มีการเลาเรื่องชาดกมากกวา 1 เร่ือง ในสวนของเรื่องมานธาตรวทาน มี
การเลาเรื่องชาดก 2 เร่ือง โดยมีเหตุการณที่เปนโครงเรื่องดังนี้ 
   ก. เมื่อพระเจาอุโปษธะเสด็จสวรรคต พระโอรสมานธาตาซึ่งประสูติจากพระเศียร
ของพระเจาอุโปษธะทรงไดขึ้นครองราชยแทน 
   ข. พระเจามานธาตาทรงเปนพระราชาที่ไดรับการยกยองวาเลิศในทุกดาน 
   ค. พระเจามานธาตาทรงคิดวาทรงเปนที่ยกยองแลวในโลกจึงทรงปรารถนาความสุข
บนสวรรค 

   ง. พระเจามานธาตาประทับบนสวรรคไดยาวนานเพราะความดีที่เคยทําไว จึงเกิด
ลําพองพระทัย ทรงตองการจะครอบครองสวรรคแทนพระอินทร 
   จ. พระเจามานธาตาจึงตองตกสวรรคเพราะตัณหาที่ไมส้ินสุด 
   ฉ. สาเหตุที่ตกสวรรคเพราะในอดีตชาติเคยประสูติเปนพอคาชื่ออุตกริกะไดใสถ่ัวลง
ในบาตรของพระพุทธเจาวิปศยีอยางไมระมัดระวังจึงทําใหถ่ัวบางสวนตกพื้น 
   เหตุการณตอเนื่องที่เปนเหตุเปนผลกันดังกลาวขางตนนั้น ขอ ก-จ เปนเหตุการณใน
ชาดกเรื่องแรก สวนขอ ฉ เปนเหตุการณในชาดกเรื่องที่ 2  ซ่ึงเห็นไดวาชาดกในเรื่องที่ 2 นี้เปน
เหตุการณที่ใชเปนเหตุผลอธิบายการตกจากสวรรคของพระเจามานธาตา ถึงแมจะเปนชาดกอีก 1 
เร่ืองแตก็ถูกใชเปนเพียงเหตุการณหนึ่งในโครงเรื่องของชาดกเรื่องแรกเทานั้น เพียงแตเปนชุด
เหตุการณที่ยอนกลับไปในอดีตชาติกอนหนาเหตุการณ ก-จ ที่เปนชุดเหตุการณที่เกิดตามลําดับเวลา
ในชาติเดียวกัน เหตุการณใน ฉ จึงไมไดตอเนื่องตามลําดับเวลาตอจาก จ แตตอเนื่องกันดวยลําดับ
เหตุผลซ่ึงเปนลักษณะของโครงเรื่องที่อาจเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลดวยการยอนเวลากลับไปได  
    เห็นไดวาเหตุการณทั้งหมดมีการพัฒนาเหตุการณเปนลําดับตั้งแตตัวละครหลักเกิด 
ขึ้นเปนพระราชาที่ดี และดวยความดีจึงสามารถที่จะไปอยูบนสวรรคได ความสุขบนสวรรคทําให
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เกิดความคิดที่อยากครอบครองสวรรค จนตองตกสวรรค เพราะอดีตชาติถวายของแดพระพุทธเจา
วิปศยีดวยกิริยาไมเหมาะสม เหตุการณที่เปนเหตุผลกันตามลําดับดังกลาวนี้ เห็นไดวาเปนการคอยๆ 
เปลี่ยนแปลงในทางที่ไมดี เพราะจากเดิมที่ตัวละครหลักประพฤติอยูในธรรม แตเมื่อติดของอยูใน
ความสุขก็เกิดตัณหาทะยานอยากจนเกินไป ทําใหทายที่สุดตองตกจากสวรรค แสดงใหเห็นถึงผล
ของการประพฤติตนไมเหมาะสม ซ่ึงไมใชลักษณะของพระโพธิสัตวที่มีหนาที่ตองรักษาธรรม  
   สวนเรื่องทศกรรมปลุตยวทาน เปนเรื่องที่มีการเลาเรื่องชาดกถึง 10 เร่ือง เพื่อแสดง
ใหเห็นวาอกุศลกรรมที่ทําไวนั้นจะติดตามตัวไปเสมอ แมแตพระพุทธองคผูตรัสรูแลว ก็ยังไมอาจ
หลีกหนีอกุศลกรรมที่ทรงทําไวในอดีตชาติได โครงเรื่องของชาดกเรื่องนี้ จึงอาศัยชาดก 10 เร่ือง
เปนเสมือนเหตุการณหนึ่งของโครงเรื่องที่เนนย้ําวาพระพุทธองคเคยทําไวในอดีต ที่แมจะชดใช
กรรมในนรกอยางยาวนานแลว แตก็ยังมีรองรอยเหลืออยูจนสงผลรายถึงพระองคในปจจุบัน 
   ก. แมวาพระพุทธองคจะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแลว แตบาปกรรมที่เคย
ทรงทําไวในหลายๆ ชาติก็ยังสงผลใหไดรับความเจ็บปวดพระวรกาย หรือเสื่อมพระเกียรติยศอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 
   ข. เมื่อชาติที่ทรงเปนขรรวฏะไดฆาพี่นองเพื่อครอบครองทรัพยของบิดาคนเดียว ทํา
ใหทรงมีแผลเรื้อรังที่นิ้วพระบาทใหญ 
   ค. เมื่อชาติที่ทรงเปนพอคาอรรถทัตตะไดฆาเพื่อนพอคาเพราะหวังทรัพย ทําใหทรง
มีแผลที่ถูกเสี้ยนไมตําและรักษาไมหาย 
   ง. เมื่อชาติที่ทรงเปนจปลกะไดขวางบาตรที่มีอาหารของพระปจเจกพุทธเจาทิ้ง            
ทําใหบางครั้งเมื่อทรงออกบิณฑบาต ตองเสด็จกลับดวยบาตรเปลา 
   จ. เมื่อชาติที่ทรงเปนภรัทวาชะไดปลอยขาวใสรายพระอรหันตวสิษฐะผูเปนพี่ชายวา
ละเมิดศีล ทําใหตองถูกนางสุนทรีที่ไดรับการวาจางจากพราหมณที่ริษยาพระองคใสรายใหเสื่อม
พระเกียรติยศ 
   ฉ. เมื่อชาติที่ เปนมฤณาละไดฆานางคณิกาภัทรา แลวทิ้งอาวุธไวที่อาศรมของ              
พระปจเจกพุทธเจาสุรุจิ แมจะมาสารภาพผิดกอนที่พระปจเจกพุทธเจาสุรุจิจะถูกประหารชีวิต แตก็
ยังมีผลใหพระองคตองถูกหญิงมีมิจฉาทิฐิกลาวโทษ 
   ช. เมื่อชาติที่เปนพราหมณมฐระไดยุยงไมใหคนถวายอาหารชั้นเลิศแดพระพุทธเจา                           
วิปศยีและหมูภิกษุ ทําใหบางครั้งตองทรงฉันอาหารชั้นเลว 
   ซ. เมื่อชาติที่เปนพราหมณอุตตระไดตําหนิเร่ืองความไมสะอาดของคนอื่นอยูเสมอ 
ทําใหตองทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาถึง 6 ป 
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   ฌ. เมื่อคร้ังที่เปนแพทยติกตมุขะไดรักษาศรีมานบุตรชายของธนวานแตไมเคยไดรับ
คาตอบแทน จึงแกลงใหยาผิดจนศรีมานเสียชีวิต ทําใหตองประชวรโรคทองรวงอยางรุนแรง 
   ญ. เมื่อคร้ังที่เปนบุตรชายชาวประมงไดทุบปลาใหญ 2 ตัว ทําใหตองปวดพระเศียร
อยางหนักเมื่อศากยวงศถึงการวินาศ 
   ฎ. เมื่อคร้ังที่เปนนักมวยปล้ําชาวมัลละไดใชกลโกงหักแผนหลังคูตอสู ทําใหบางครัง้
ทรงเสียดราวตั้งแตพระอุทรจนถึงพระปฤษฎางค 
   เหตุการณขางตนนี้ โดยเฉพาะตั้งแต ข-ฎ นั้นแตละขอเปนเหตุเปนผลในตัวเอง แต
ไมไดเปนเหตุผลที่เชื่อมโยงตอเนื่องกันเหมือนโครงเรื่องทั่วๆ ไป หากพิจารณาแลวก็จะพบวาโครง
เร่ืองของชาดกเรื่องนี้ใชวิธีการสรางโครงเรื่องดวยการขึ้นตนดวยขอสรุป แลวจึงแสดงเหตุผล
สนับสนุนขอสรุปนั้น ตั้งแต ข-ฎ ที่แมจะเปนชุดเหตุผลที่ตางเหตุการณแตนําไปสูขอสรุปเดียวกัน
คือขอ ก โครงเรื่องของชาดกเรื่องนี้จึงตางกับเรื่องมานธาตรวทานที่กลาวมาขางตนที่มีลักษณะ
เหตุการณ ก ทําใหเกิดเหตุการณ ข และเหตุการณ ข ทําใหเกิดเหตุการณ ค ตามลําดับไปเรื่อยๆ แต
เร่ืองทศกรรมปลุตยวทานนี้เหตุการณ ข-ฎ มีความสําคัญเทาเทียมกันไมมีเหตุการณหนึ่งเปนสาเหตุ
ของอีกเหตุการณหนึ่ง แตทุกเหตุการณลวนเปนเหตุผลทําใหเขาใจขอสรุปในขอ ก ไดอยางแจมชัด
มากขึ้น การเลาโครงเรื่องของชาดกเรื่องนี้จึงมีเจตนาเพื่อใหเห็นจริงเรื่องผลรายของการประกอบ
อกุศลกรรม ดวยการใชเหตุการณในชาดกเรื่องตางๆ เปนตัวอยางมากกวาที่จะใชการสรางเรื่องให
เปนลําดับแหตุผลที่เรียงตามลําดับเวลาอยางชาดกเรื่องทั่วๆ ไปที่มีชาดกเพียง 1 เร่ือง ทั้งนี้ก็เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของเรื่องที่ตองการย้ําใหเห็นวาแมแตพระพุทธองคก็ทรงหลีกหนีผลของ
อกุศลกรรมไมพนไมวาอกุศลกรรมนั้นจะทําอยางไรและทําในเวลาใดก็ตาม ลักษณะโครงเรื่องแบบ
นี้  เกษเมนทระคงรับมาจากอรรถกถาสุตตันตปฎก อุทาน สุนทรีสูตร เพราะมีการเลาชาดกหลาย
เร่ืองเพื่ออธิบายผลกรรมที่พระพุทธองคทรงเลี่ยงไมได และที่สําคัญคือมีเนื้อเร่ืองตรงกัน  
  โครงเรื่องที่มีการเลาชาดกเรื่องเดียว คือเร่ืองกวิกุมาราวทาน มีลําดับเหตุการณใน
โครงเรื่องดังนี้ 
   ก. พระเจาสัตยรตะและพระมเหสีลักษณายังไมมีโอรสธิดา 
   ข. พระมเหสีลักษณาจึงทรงใหพระเจาสัตยรตะอภิเษกสมรสกับนางสุธรรมา 
   ค .  หลังจากนั้นพระมเหสีลักษณากลับทรงพระครรภและมีพระประสูติกาล
พระโอรสอโลลมันตระ  
   ง. สวนพระนางสุธรรมาเมื่อทรงพระครรภพระเจาสัตยรตะก็สวรรคต อีกทั้งปุโรหิต
ยังไดทํานายวาพระโอรสในพระครรภของพระนางสุธรรมาจะปลงพระชนมพระเจาอโลลมันตระ 
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   จ. เมื่อพระนางสุธรรมามีพระประสูติกาลเปนพระโอรส จึงทรงขอใหมหาอํามาตย          
โควิษาณะปดบังความจริง 
   ฉ. มหาอํามาตยโควิษาณะจึงนําพระโอรสไปแลกกับลูกสาวของชาวประมง 
   ช. ปุโรหิตพบกวิกุมารและจําลักษณะได จึงไปกราบบังคมทูลพระเจาอโลลมันตระ 
   ซ. พระเจาอโลลมันตระทรงสงคนไปกําจัดกวิกุมาร 
   ฌ. พระนางสุธรรมาทรงทราบเรื่องจึงใหกวิกุมารหนีไป 
   ญ. กวิกุมารหนีไปหลบซอนยังที่ตางๆ จนไดเรียนมายาวิทยาจากฤษีมาฐระ 
   ฎ. กวีกุมารไดแปลงกายเปนนางรําเขาไปในเมืองจนมีช่ือเสียงแพรสะพัด 
   ฏ. พระเจาอโลลมันตระทรงใหนางรํามาแสดงในวัง เมื่อทรงเห็นก็ทรงลุมหลงทันที 
   ฐ. เมื่อสบโอกาสกิวกุมารจึงเผยตัวและจับพระเจาอโลลมันตระจองจําแลวขึ้นเปน
พระราชาแทน จากนั้นก็ส่ังประหารชีวิตพระเจาอโลลมันตระ 
   ฑ. ดวยอกุศลกรรมที่ทรงฆาพระเชษฐาเมื่อพระเจากวิกุมารสวรรคตจึงตองตกนรก 
   ชุดเหตุการณตั้งแต ก-ฑ ขางตนนี้ จะเห็นไดวาเปนชุดเหตุการณที่เรียงตามลําดับเวลา
และสอดคลองตามเหตุและผล ตั้งแตชุดเหตุการณแรกจนถึงชุดเหตุการณสุดทาย และที่เห็นไดชัด
คือเปนเหตุการณที่คอยๆ เปลี่ยนแปลงไปสูทางที่ไมดีในทายที่สุด นั่นคือตัวละครหลักทําสิ่งที่ไม
เหมาะสมฆาผูอ่ืนดวยความโกรธแคน เมื่อตายไปจึงตองตกนรก  
   ชาดกที่มีโครงเรื่องเปลี่ยนแปลงในทางที่ไมดีทั้ง 3 เร่ืองขางตนนี้ จะเห็นไดวา การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นลวนมาจากการหลงผิดของตัวละครหลักซึ่งคือพระพุทธองคในอดีตชาติ 
การนําเสนอเหตุการณทํานองนี้ พบนอย เพราะสวนใหญจะเนนเรื่องที่ตัวละครหลักประพฤตดิ ีหรือ
อยางนอยเมื่อประพฤติไมดีก็กลับใจไดในภายหลัง ทั้งนี้ก็เพื่อชักชวนใหคนทําดีดวยการแสดงเรื่อง
ชาดกเปนตัวอยางใหเห็น หากการนําเสนอเรื่องที่ตัวละครหลักที่เปนพระโพธิสัตวมีความประพฤติ
ไมเหมาะสมนี้ ก็เพื่อแสดงใหเห็นวา พระพุทธองคเมื่อคร้ังทรงเปนพระโพธิสัตวนั้น ก็ยังเปนปุถุชน
ที่ยังติดของกับกิเลส ยังอยูในชวงเรียนรูที่จะหาหนทางไปสูพระโพธิญาณที่อาจทําผิดทําถูกได แต
เมื่อใดที่ทําผิด เมื่อนั้นก็จะไดรับการลงโทษเสมอ  ในกรณีนี้ จึงเปนการแสดงเรื่องชาดกใหเห็นวา
แมกระทั่งพระพุทธองคเมื่อทรงประพฤติตนในทางอกุศลกรรม แลวไดเพียรทําความดีตางๆ จนได
บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ยังไมอาจลบลางอกุศลกรรมที่ทําไวได  และตองรับผลของ
อกุศลกรรมนั้นตอเนื่องเปนเวลายาวนาน 
 
  เมื่อพิจารณาสวนเนื้อเร่ืองของชาดกแลว จะพบวาในสวนโครงเรื่องที่มีพฤติกรรมหลัก
ตรงกันนั้นมี 5 แบบ 34 เร่ือง แบงตามบารมีที่ตัวละครหลักคือพระโพธิสัตวมุงกระทําเปนหลัก
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ประการใดประการหนึ่ง ไดแก แบบแรก โครงเร่ืองที่ตัวละครหลักทําทาน แบงเปนโครงเรื่อง 3 
แบบยอย คือ โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีการมุงมั่นในเรื่องทําทาน มี 14 เร่ือง โครงเรื่องที่มี
เหตุการณเราใหตัวละครหลักทําทาน มี 7 เร่ือง  และโครงเรื่องที่ตัวละครหลักแสวงหาทรัพยเพื่อทํา
ทาน มี 4 เร่ือง แบบที่ 2 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีศีล มี 2 เร่ือง แบบที่ 3 โครงเรื่องที่ตัวละครหลัก
มีกษานติหรือขันติ มี 3 เร่ือง  แบบที่ 4 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีวีรยะ มี 2 เร่ือง และแบบที่ 5 
โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีธยานะหรือฌาน มี 2 เร่ือง ส่ิงที่สังเกตไดคือ ไมมีโครงเรื่องที่ตัวละคร
หลักแสดงออกถึงปรัชญาหรือปญญาบารมีเปนหลัก ทั้งนี้อาจเปนไดวาปญญาเปนเรื่องที่ลึกซึ้งและ
เขาใจไดยาก เพราะในทางพุทธศาสนาแลว ปญญาไมไดหมายถึงความรูทั่วไป แตเปนความรูที่
เขาใจในความจริงแททั้งสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ซ่ึงเกษเมนทระคงเห็นแลววาเปนเรื่องที่จะ
เรียบเรียงใหเขาใจไดยากประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือ การแสดงถึงปญญาบารมีนั้นสงเคราะห
ใหอยูในชาดกทุกเรื่อง เพราะการที่พระโพธิสัตวจะกระทําสิ่งใดๆ นั้นตองมีพื้นฐานมาจากความ
กรุณาและปญญาเพราะปญญาทําใหพระโพธิสัตวเห็นความเสมอกันของสรรพสัตว จึงทําใหเกิด
ความกรุณาที่จะชวยเหลืออยางไมมียกเวน (ประพจน อัศววิรุฬหการ 2546 : 143) 
  สวนโครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีศีล วีรยะ∗ และธยานะหรือฌานนั้น มีแบบละ 2 เร่ือง 
และตัวละครหลักมีกษานติหรือขันติมี 3 เร่ือง แสดงใหเห็นวาเกษเมนทระเลือกชาดกเหลานี้มาเพื่อ
เปนตัวอยางใหผูอานไดเห็นวาพระโพธิสัตวไดทรงแสดงบารมีเหลานั้นอยางไร บางโครงเรื่องก็
เห็นไดชัดวามีเจตนาที่จะใชเพื่อชักจูงคนใหเรียนรูพฤติกรรมของพระโพธิสัตวเพื่อนําไปปรับใชกับ
ตนเอง ดังโครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีศีล ที่เนนใหเห็นวาการครองตนอยูในศีล 5 สําหรับคฤหัสถ
ทั่วไปนั้นจะทําใหสังคมสงบสุข สวนโครงเรื่องแบบอื่นอาจเปนการแสดงให “เห็น” คือเขาใจและ
ปรับใชแตไมไดให “เปน” คือทําตามแบบทุกประการ ดังโครงเรื่องที่ตัวละครมีขันติ ความอดทน
อดกล้ันที่ตัวละครหลักแสดงออกนั้นคงยากที่คนทั่วไปจะทําตามได แตสารที่ตองการสงออกมาคือ
การอดกลั้นตอความโกรธ และการใหอภัยผูที่คิดรายเปนสิ่งสําคัญสําหรับการอยูรวมกันในสังคม  
สวนโครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีวีรยะ ก็ตองการชี้ใหเห็นวาการกลาหาญที่จะชวยเหลือผูอ่ืนนั้นเปน
ส่ิงที่สมควรจะกระทําอยางยิ่ง ดังที่เกษเมนทระไดยกยองวาเปน “จารุจรรยา” ประการหนึ่งที่                
พระพุทธองคทรงแสดงเปนตัวอยางใหเห็นอยางชัดเจน และโครงเรื่องที่ตัวละครหลักมีฌานนั้น ก็
คงไมไดมุงหวังที่จะใหผูอานชาดกแลวมุงหวังที่ออกบวชเพื่อหาความวิเวกบําเพ็ญสมาธิกันทั้งหมด 
แตตองการแสดงใหเห็นวาการทําใจใหสงบไมเรารอนไปตามเหตุการณภายนอกที่มากระทบยอม
เปนความสุขสงบที่ยั่งยืนมากกวาความสุขใดๆ  

                                                 
  ∗ถานับรวมเรื่องสุธนกินนรยวทานที่จะนําไปศึกษาในบทที่ 4 จะรวมเปน 3 เรื่อง  
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  โครงเรื่องแบบที่มีชาดกมากที่สุด 25 เร่ือง คือโครงเรื่องที่ตัวละครหลักทําทาน ที่
แบงเปนการทําทานลกัษณะตางๆ กนัแตจุดมุงหมายสําคัญกค็ือการใหทานเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทกุข 
การเลือกชาดกที่เนนการทําทานมาเรียบเรียงมากที่สุดนี้ เกษเมนทระนาจะมีจุดประสงคสําคัญ 2 ประการ  
  ประการแรกชาดกที่รวมอยูในวรรณคดีรวมอวทานซึ่งเปนของสรวาสติวาทที่เปน            
พุทธศาสนาแบบเถรวาทผสมมหายาน จึงเห็นลักษณะของการผสมผสานการนําเสนอเรื่องทานใน
ทรรศนะที่มีการผสมผสานแนวคิดเรื่องทานของเถรวาทและมหายานเขาดวยกัน คือทานเปนบารมี
ขอแรกของพระโพธิสัตว ที่ฝายเถรวาทเห็นวาทานบารมี และศีลบารมีนั้นเปนการประพฤติปฏิบัติที่
เปนพื้นฐาน เพื่อใหพรอมที่จะดําเนินชีวิตทางธรรมตอไป  (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
สยามบรมราชกุมารี 2543 : 38) สวนฝายมหายานเห็นวาทานบารมีเปนขั้นตนของปฏิบัติตนในการ
เขาสูมรรคของพระโพธิสัตว ที่เรียกวาทศภูมิ∗ โดยการบําเพ็ญทานบารมีจะอยูในภูมิแรกคือ               
ประมุทิตาภูมิ เปนขั้นแหงความยินดี เนื่องจากพระโพธิสัตวรูสึกปติยินดีที่จะไดตรัสรูธรรมขั้นสูง 
และจะไดบําเพ็ญประโยชนตอสรรพสัตว ขั้นนี้จะเนนการบําเพ็ญทานบารมีคือมุงที่การให และ
ปฏิบัติสังคหวัตถุ∗∗ขอแรกคือทาน ที่หมายถึงการเอื้อเฟอแบงปน การที่จะดํารงภาวะของ                 
พระโพธิสัตวได สิ่งแรกที่ตองแสดงใหเห็นก็คือการมีความยินดีที่จะทําประโยชนเพื่อผูอ่ืน ดวยการขจัด
ความตระหนี่ รูจักแบงปนแกผูอ่ืน จากระดับที่งายที่สุดคือการแบงปนสิ่งของที่มีแกผูที่ขาดแคลน
ซ่ึงนับเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดงายเพราะเห็นไดเปนรูปธรรมมากกวาบารมีในขออ่ืนๆ ทานบารมีจึงจัดไว
ในขั้นแรกของการปฏิบัติตนตามแนวทางของพระโพธิสัตวที่มุงหวังพระโพธิญาณ การที่ทาน
สามารถแสดงออกเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน และเปนขั้นตนของผูที่จะเดินตามมรรคปฏิบัติของ
พระโพธิสัตว เกษเมนทระจึงเลือกชาดกเรื่องที่มีการแสดงทานบารมีมาเรียบเรียงมากกวาบารมีอ่ืนๆ 
เนื่องจากสามารถเรียบเรียงใหเขาใจไดงาย และแสดงเรื่องเปนตัวอยางไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปน
ธรรมที่เหมาะกับคนทั่วไปเพราะเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนกอนที่จะเรียนรูธรรมในขั้นสูงตอไป  
                                                 

 ∗ 1. ประมุทิตาภูมิ ขั้นแหงความยินดี เนนการบําเพ็ญทานบารมี 2. วิมลาภูมิ ขั้นแหงความบริสุทธิ์ 
เนนการบําเพ็ญศีลบารมี 3. ประภาการีภูมิ ขั้นแหงแสงสวาง เนนการบําเพ็ญกษานติหรือขันติบารมี                          
4. อรรจิษมตีภูมิ ขั้นแหงรัศมีรุงเรือง เนนการบําเพ็ญวีรยบารมี 5. สุทรชยาภูมิ ขั้นที่ชนะไดยาก เนนการ
บําเพ็ญธยานะหรือฌานบารมี 6. อภิมุขีภูมิ ขั้นมุงหนาไปสู (นิพพาน) เนนบําเพ็ญปรัชญาหรือปญญาบารมี               
7. ทูรังคมาภูมิ ขั้นที่ไปถึงไดยาก เนนบําเพ็ญอุปายบารมี 8.อจลาภูมิ ขั้นที่ไมหว่ันไหว เนนการบําเพ็ญ
ประณิธานบารมี 9. สาธุมตีภูมิ ขั้นที่มีความคิดที่ดี เนนบําเพ็ญพลบารมี 10. ธรรมเมฆาภูมิ ขั้นเมฆแหงธรรม  
เนนบําเพ็ญชญานะหรือญาณบารมี (Dayal 1975 : 283-291) 

   ∗∗ สังคหวัตถุ 4 คือหลักการสงเคราะหที่เปนเครื่องประสานโลกคือสังคมหมูสัตวไว ไดแก 1. ทาน 
การแบงปนเอื้อเฟอ 2. ปยวาจา พูดจานารักนานิยมนับถือ 3. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน 4. สมานัตตตา ความมี
ตนเสมอ คือไมถือตัว รวมทุกขรวมสุขกัน (พระธรรมปฎก 2540 : 310) 
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  นอกจากนี้ เร่ืองการใหทานก็ยังสอดคลองกับหลักปุรุษารถะ 4 ประการ ตามความเชื่อ
ของฮินดู ซ่ึงเปนหลักที่เกษเมนทระนาจะใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตในฐานะผูนับถือไวษณพ
นิกาย การนําเสนอเรื่องทานดังกลาวจึงเปนลักษณะของการสอดประสานกันของคําสอนทั้งพุทธ
ศาสนาและฮินดูที่ไปดวยกันไดอยางดี เพราะในปุรุษารถะ 4 ประการนั้น ประกอบดวย กาม อรรถ 
ธรรม และโมกษะ กามเปนการรักษาชีวิตและใหความสุขแกรางกายพอสมควรอันมาจากการได
บริโภคสิ่งที่จําเปนและนาพอใจ อรรถ คือการแสวงหาทรัพยเพื่อใหไดส่ิงบริโภคอยางไมขาดแคลน 
แตไมใชเพื่อความมั่งคั่งของตน แตเพื่อคนในครอบครัว และหากมีมากก็แบงปนใหผูอ่ืนดวย ธรรม 
คือหนาที่ที่กําหนดไวในแตละวรรณะ สวนนี้จะเปนการทําใหคิดถึงสังคมกวางออกไป และคิดถึง
ตนเองและครอบครัวนอยลง และโมกษะ คือเมื่อทําหนาที่สรางตน ดูแลครอบครัวและสังคม
ครบถวนแลว ก็ออกแสวงหาความวิเวกมุงสูความหลุดพน (ปรีชา ชางขวัญยืน และสมภาร พรมทา, 
บรรณาธิการ 2547 : 127-128) จุดมุงหมายของชีวิตทั้ง 4 ประการนี้ เปนการสอนใหคนที่มีความ
พรอมทางดานฐานะแลว รูจักแบงปนใหผูอ่ืนและคิดถึงประโยชนของผูอ่ืน คลายกับการทําทานใน
พุทธศาสนาที่สอนใหคนแบงปนสิ่งที่ตนมีใหแกผูอ่ืน ความสอดคลองทางแนวคิดดังกลาวนี้ จึงเปน
ส่ิงที่กลาวไดวาทําใหเกษเมนทระเลือกที่จะนําเสนอเรื่องทานบารมีมากกวาบารมีเร่ืองอื่น เพราะเปน
ความเชื่อที่สอดคลองกับความเชื่อเดิมของเกษเมนทระ 
 ประการที่ 2 คือ เกษเมนทระเห็นวาการใหทานเปนเรื่องสําคัญของการอยูรวมกันใน
สังคมที่มีความแตกตางกันทางดานวรรณะ ซ่ึงทําใหคนมีฐานะทั้งทางสังคม และทางเศรษฐกิจ
แตกตางกัน อีกทั้งยังมีความแตกตางกันทางดานความเชื่อทางลัทธิศาสนา∗ เกษเมนทระจึงเชื่อวา

                                                 
 ∗ ความเชื่อทองถิ่นดั้งเดิมคือการบูชานาคเพราะเชื่อวากัศมีระเปนดินแดนที่นาคปกครอง ตอมาเมื่อ

ความเชื่อของฮินดูเขามา จึงมีการนับถือเทพเจาคือพระศิวะ จนเมื่อพุทธศตวรรษที่ 3 พระเจาอโศกทรงสงสมณทูต
มาเผยแผพุทธศาสนา พุทธศาสนาจึงเจริญในกัศมีระ แตก็กลาวไดวาพุทธศาสนาและไศวนิกายนั้นก็มีการแขงขัน
กันในดินแดนแถบนี้เปนเวลานานหลายศตวรรษ เพราะประวัติศาสตรไดบันทึกวาในสมัยพุทธศตวรรษที่ 11(
ประมาณค.ศ.500) พวกหูณะ (Hunas) ที่มีเช้ือสายเติรก-มองโกลไดบุกรุกดินแดนนี้และเขามาปกครอง พระราชา
หูณะองคหนึ่งคือมิหิรกุละ (Mihirakula) ซึ่งนับถือไศวนิกาย ไดทรงทําลายลางพุทธศาสนาดวยวิธีรุนแรง 
หลังจากนั้นในพุทธศตวรรษที่ 12 สมัยพระเจาหรรษะ(ค.ศ.606-647) พุทธศาสนาก็เสื่อมลง และคอยๆ คลี่คลาย
เปนลัทธิตันตระ สวนไศวนิกายก็ยังมีผูนับถืออยูมาก แตที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นคือไวษณพนิกาย ในสมัย
ราชวงศการโกฏะ (Karkota) ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 (คริสตศตวรรษที่7-8)ไวษณพนิกายเจริญมาก
เนื่องจากพระราชาทรงบูชาพระวิษณุจึงทรงอุปถัมภไวษณพนิกาย ตอมาสมัยราชวงศอุตปละ (Utpala) ใน                
พุทธศตวรรษที่ 14 (กลางศริสตศตวรรษที่ 9) พระราชาบูชาทั้งพระศิวะและพระวิษณุ ทั้ง 2 นิกายนี้จึงเจริญมาก            
( Ray  2006 และ แบชัม 2549 : 135-137) ตามขอมูลขางตนนี้แสดงใหเห็นวากัศมีระเปนดินแดนที่มีชนหลาย          
เช้ือชาติ ศาสนาเขามาอาศัยอยูรวมกัน ทางดานศาสนานั้นจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงก็ขึ้นอยูกับผูปกครองวาจะ
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คุณธรรมจะเปนสิ่งที่ชวยขจัดชองวางตางๆ ทางสังคมที่มีนั้นได (Chattopadhyay 1994 : 47) การ
เอื้อเฟอแบงปนก็เปนคุณธรรมที่ทุกคนสามารถทําได เกษเมนทระจึงมักจะนําเสนอเรื่องของ
ชวยเหลือกัน ความมีน้ําใจใหแกกันในบทประพันธของเขาเสมอ อยางเชนเรื่องทรรปทลนะ 
(Darpadalana-การทําลายความเยอหยิ่ง) เกษเมนทระไดแสดงความคิดเกี่ยวกับความเยอหยิ่งใน
เร่ืองตางๆ 7 ประการ ไดแก ตระกูล (kula) ทรัพย (dhana) ความรู (vidya) ความงาม (rupa)             
ความกลาหาญ (waurya) ทาน (dana) และตบะ (tapas) ความเยอหยิ่งทั้ง 7 ประการนี้เปนสิง่ทีท่าํให
คนเห็นแกตัว ดังเชน คนที่เกิดในตระกูลสูงก็ไมไดหมายความจะเปนคนดีกวาคนที่เกิดในตระกูลต่ํา
หากไมรูจักใหอภัย แบงปน และมีน้ําใจแกกัน หรือการหยิ่งเพราะมีทรัพยมาก แตถาไมเคยนํามาใช
เพื่อความสุขของตนเองและผูอ่ืนแลวก็นาตําหนิอยางยิ่ง  หรือในดานความกลาหาญนั้น จะไดรับ
การยกยองก็ตอเมื่อรูจักถอมตนและมีน้ําใจแกผูอ่ืน (Banerji  1965 : 59-60)  

 ในสวนของทานนั้น เกษเมนทระชี้ใหเห็นวา ไมควรภูมิใจในทานที่ทําตามพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่หวังผลตอบแทนคือการไดไปสวรรค เพราะถาคิดเชนนั้นก็เปนเหมือนการซื้อขาย
แลกเปลีย่นเพือ่ใหไดบญุเทานัน้∗ แตการทําทานทีด่ีทีส่ดุคือการทําทานทีม่คีวามกรุณาและเอื้ออาทรตอสัตว 
ทั่วไปอยูเสมอ (udaraj karunardrasattvaj danaj sada (Durgaprasad and Parab ed. 

1988 : 6 : 112) )เพื่อใหพวกเขาพนทุกข หรือในเรื่องกลาวิลาสะ (Kalavilasa- การแสดงศิลปะ) 
เปนเรื่องที่ตําหนิการใชชีวิตที่อาศัยความปลิ้นปลอนหลอกลวงจากการเลนกลบาง การรองรําบาง
เพื่อประโยชนของตนจนทําใหผูอ่ืนเดือดรอน (Banerji 1965 : 70) โดยในตอนทายเกษเมนทระ
ไดเสนอวาสิ่งที่คนควรประพฤติอันเปนธรรมะคือ การมีความกรุณาสงสาร การชวยเหลือผูอ่ืน การใหทาน
การระงับความโกรธ การซื่อสัตย การไมโลภ และการมีใจผองใส∗∗ จึงเห็นไดวา การใหในความหมายของ
เกษเมนทระนั้น ไมไดหมายถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือเปนวัตถุส่ิงของเทานั้น แตหมายถึงความมีน้ําใจ
                                                                                                                                            
อุปถัมถลัทธิศาสนาใด แตการที่ลัทธิศาสนาหนึ่งเจริญขึ้นแลวทําใหสวนที่เหลือลดความสําคัญลงไปนั้น ก็ไมได
หมายความวาลัทธิศาสนาที่มีความสําคัญลดลงจะสูญหายไปจากกัศมีระ เพราะการที่เกษเมนทระไดเรียบเรียง
อวทาน-กัลปลตาขึ้นตามคําขอรองของเพื่อนที่นับถือพุทธศาสนา ก็แสดงใหเห็นวาในสมัยของเกษเมนทระ ซึ่งอยู
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 ก็ยังมีผูนับถือพุทธศาสนาอยู และยังคงมีการแขงขันกันอยู ผลงานของเกษเมนทระจึง
มักเสนอแนวคิดวาฮินดูและพุทธสามารถอยูรวมกันได ดวยการชี้ใหเห็นวาคุณธรรมของทั้ง 2 ศาสนาเปนสิ่งที่มา
จากพื้นฐานเดียวกัน (Chattopadhyay 1994 : 51) เปาหมายจึงไมตางกันเพราะตางก็สอนใหเปนคนดี และสอนให
ทําความดีเพื่อผูอื่นดวยเหมือนกัน                  

      ∗ svargadi/sajbhoga/phalabhilasat/patraya pujaj pratipadyate yah | 
            dharmartha/panyakraya/vikrayo’sau kastena dana/prabhavo’bhimanah ||2|| 

(Durgaprasad and Parab ed. 1988 : 6: 107) 
      ∗∗ dharmasya kala jyestha bhuta/dayakhya paropakaraw/ca | 

              danaj ksaman/asuya satyam/alobhah prasadaw/ca ||2||(Durgaprasad and Parab ed. 
1987 : 1: 76) 
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ความเห็นอกเห็นใจกันซึ่งมองไมเห็นดวย เพราะในทรรปทลนะกลาววา “การใหที่ใหอยางบริสุทธิ์
จริงแท ตองทําใหผูอื่นสงบสุข โดยไมเลือกสถานที่ เวลา และการกระทํา”∗ ท้ังนี้ก็เพื่อความสงบสุข
ที่จะเกิดขึ้นแกสังคม การใหที่อาจเปนทั้งดานวัตถุ และดานน้ําใจชวยเหลือกันในดานตางๆ นี้ จึงเหมาะกับ
สังคมที่มีกลุมชนที่ตางกันทางดานฐานะที่มีท้ังคนมั่งมีและคนยากจน  คนมั่งมีก็สามารถแบงสิ่งที่ตนม ี
ใหแกผูไมมีได หรือหากคนที่มีความแตกตางทางดานความเชื่อก็สามารถแสดงมิตรไมตรีแกกันได  

  จะเห็นไดวาบทประพันธทั้ง 2 เร่ืองขางตน เกษเมนทระไดกลาวถึงเรื่องทาน ในมุมของ
การกระทําที่คนในสังคมควรยึดปฏิบัติเพราะเปนสิ่งที่ชวยใหคนสวนใหญมีความสุข เนื่องจากเปน
ส่ิงที่คํานึงถึงผูอ่ืนที่อยูรอบขางที่อาจกําลังไดรับความเดือดรอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีวิธีการ
นําเสนอที่ตางไปจากทานในชาดก เพราะทั้ง 2 เร่ืองนี้ เสนอความประพฤติที่ไมดีของคน แลวจึง
เสนอทางแกไขไว แตอวทาน-กัลปลตาเปนการเสนอแนวทางการประพฤติตนในดานที่เปนอุดมคติ 
การนําเสนอความประพฤติที่ควรตําหนิในดานตางๆ นี้ ก็เปนสิ่งที่หวังวาจะทําใหผูประพฤติตนไม
เหมาะสมเกิดความละอายและปรับปรุงตัวเอง โดยเกษเมนทระจะเสนอแนวทางธรรมะของ              
พระพุทธองคชวยในการปรับปรุงตนนั้นดวย (Warder 1992 : 6 : 488) ในจํานวนคุณธรรมที่จะ
ชวยปรับปรุงความประพฤติของคนในสังคมเพื่อชวยใหสังคมสงบสุขนั้น จะมีเรื่องของทานรวมอยูดวย
โดยทานในทรรศนะของเกษเมนทระมีตั้งแตการแบงปนทางวัตถุส่ิงของ ไปจนถึงความชวยเหลือ
เกื้อกูลในแงของมิตรไมตรี ซ่ึงก็สอดคลองกับชาดกที่เขาเลือกมาเรียบเรียงใหม เพราะชาดกที่มี            
ตัวละครหลักทําทาน ทั้ง 3 แบบนั้น ก็มีตั้งแตการแบงปนทรัพย การใหสิ่งจําเปนที่ชวยขจัดความเดือดรอน
หรือการชวยเหลือปกปองอันมีจุดเริ่มตนจากความกรุณาสงสาร ฉะนั้นการเลือกชาดกที่เกี่ยวกับการ
ทําทานมากกวาบารมีดานอื่นนี้ นอกจากเปนเพราะเปนเรื่องที่แสดงใหเขาใจงาย อีกทั้งยังเปน
ธรรมะขั้นแรกของพระโพธิสัตวแลว ในทรรศนะของเกษเมนทระก็คิดวาเรื่องการใหเปนคุณธรรม
ที่คนในสังคมควรถือปฏิบัติ เพราะจะชวยใหสังคมที่มีความแตกตางอยูรวมกันอยางสงบสุขได 

  3. สวนทายเรื่อง คือสวนที่เชื่อมตอกับสวนเนื้อเร่ืองจนถึงสวนที่แจกแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่อง คือบอกชื่อเร่ือง ลําดับเรื่อง และผูแตง ในสวนทายเรื่องนี้จะมีเนื้อความคอนขางสั้น 
และมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือพระพุทธองคเปนผูเลาเรื่องสวนสโมธาน 
และผูเลาเรื่องแบบผูรูเปนผูสรุปเรื่อง 

     3.1 พระพุทธองคเปนผูเลาเรื่องสวนสโมธาน ชาดกที่มีสวนทายแบบนี้ มีจํานวน
มากกวาแบบที่ 2  โดยมีสวนประกอบ 3 สวนคือ สโมธาน การสรุปเรื่อง และการแจงรายละเอียด
                                                 
      ∗ dewakalakriyapatranyavicaryaiva kevalam | 
         paresam/artiwamanaj dayardraj danam/ucyate ||9||(Durgaprasad and Parab ed. 1988 
: 6 : 108) 
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ของเรื่อง โดยในสวนสโมธานจะมีพระพุทธองคทรงเปนผูเลาเรื่อง สวนการสรุปเรื่อง และการแจง
รายละเอียดของเรื่องนั้นจะมีผูรูเลาเรื่องเชนเดียวกับสวนนําเรื่อง ชาดกที่มีสวนทายเร่ืองแบบนี้ อาจ
มีเนื้อความสั้นๆ ที่รวมสวนของสโมธานและการสรุปเรื่องไวดวยกันในฉันท 1 บท เชนเรื่อง 
วิศาขาวทาน มีความวา 

  
  พระโอรสของพระราชานามวาวิศาขะคือเรานั่นเอง สวนพระชายาของพระโอรสก็คือเทวทัต 
เมื่อภิกษุไดฟงเรื่องราวความประพฤตินี้จากพระชินเจาแลว ก็ติเตียนความประพฤติในแนวทาง
เชนนั้น 
  นี่เปนปลลวะที่ 32 วิศาขาวทาน ของโพธิสัตตวาวทานกัลปลตาซึ่งแตงโดยเกษเมนทระ∗ 

 
แตก็มีชาดกจํานวนมากที่สวนทายเร่ืองมีเนื้อความที่ยาวกวาเรื่องวิศาขาวทาน เพราะมีการแยกสวน
สโมธานที่พระพุทธองคทรงเลา และสวนการสรุปเรื่องออกจากกัน ดังเรื่อง พัทรทวีปยาตราวทาน  
มีความวา 

 
  โจรทั้งหลายที่พบในหลายที่นั้น เมื่อกาลกอนในครั้งที่เราเกิดเปนสุปริยะซึ่งไดเดินทางไป
เกาะรัตนะนั้น เราก็ไดทําใหบริบูรณมาแลว  
  พระศาสดาผูยิ่งใหญทรงชี้แนะคําสอนแกภิกษุทั้งหลายดวยการแสดงใหเขาใจเรื่องทานและ  
วีรยะอันเปนเรื่องราวจากการกระทําของพระองคเอง 
  นี่เปนปลลวะที่ 6 ช่ือวาพัทรทวีปยาตราวทาน ของโพธิสัตตวาวทานกัลปลตาซึ่งแตงโดย            
เกษเมนทระ∗∗ 
   

    จะเห็นไดวาสวนทายเรื่องของวิศาขาวทานนั้นจะมีขนาดสั้นกระชับ โดยในสวน
สโมธานจะเชื่อมโยงเฉพาะตัวละครหลักคือพระโอรสวิศาขะที่คือพระพุทธองค และตัวละครที่เปน
ปฏิปกษกับตัวละครหลักคือพระชายาที่คือพระเทวทัต  สวนเรื่องพัทรทวีปยาตราวทานนั้นจะ
                                                 

 ∗ viwakha/nama naranatha/sunuh  
                   so’haj vadhuh sasya ca devadattah | 
    wrutveti/vrttaj kathitaj jinena | 
                   bhiksu/vrajas/tac/caritaj nininda ||53|| 
              iti ksemendra/viracitayaj bodhisattvavadanakalpalatayaj          
                   viwakhavadanaj dvatrijwah pallavah || (Vaidya ed. 1959 : 1 : 223)  

      ∗∗  syurete dasyavah sarve purvaj ye purita maya| 
        ratnadvipabhigamane tasmin supriya/janmani ||193|| 
        iti wasta svavrttanta/kathaya vidadhe vibhuh | 
        dana/viryopadewena bhiksunam/anuwasanam ||194|| 
        iti ksemendra/viracitayaj bodhisattvavadanakalpalatayaj 
        badaradvipayatravadanaj nama sasthah pallavah || (Vaidya ed. 1959 : 1 : 64) 
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เชื่อมโยงตัวละครหลักคือสุปริยะกับพระพุทธองค สวนโจรที่กลาวถึงนั้นไมไดเปนการเชื่อมโยง
ตามรูปแบบของสโมธานที่จะระบุวาตัวละครใดคือบุคคลใดในสมัยพุทธกาลอยางชัดเจนดังเรื่อง
วิศาขาวทาน  หากใชวิธีการกลาวเชื่อมโยงดวยเหตุการณของเรื่องในสวนนําเรื่องและสวนเนื้อเร่ือง
วาโจรที่พระพุทธองคทรงพบนั้นพระองคทรงเคยชวยเหลือมาแลวในครั้งเปนสุปริยะ เมื่อเทียบกับ
เร่ืองอื่นๆ แลวก็จะพบวาสวนใหญการเชื่อมโยงตัวละครในสวนเนื้อเร่ืองที่เปนอดีตกับสวนนําเรื่อง
ที่เปนปจจุบันนั้น มักจะกลาวเชื่อมโยงตัวละครกับบุคคลในสมัยพุทธกาล 1 คู คือพระโพธิสัตวกับ
พระพุทธองค หรือ 2 คู คือพระโพธิสัตวกับพระพุทธองค และตัวละครที่มีความสัมพันธกับ        
พระโพธิสัตวในดานตางๆ ไดแก เปนปฏิปกษคือพระเทวทัต เปนคูครองคือพระนางยโศธรา เปนผู
ที่พระโพธิสัตวชวยเหลือ เชน พระมุนีสุวรตะคือหังสะที่พระพุทธองคทรงชวยใหไดอรหัตผล             
เปนตน∗การเชื่อมโยงตัวละครกับบุคคลในพุทธกาลจํานวนนอยเชนนี้ แสดงใหเห็นวาเกษเมนทระ
จะเลือกกลาวเฉพาะตัวละครที่มีความสําคัญกับการดําเนินเรื่องโดยเฉพาะตัวละครที่มีความสัมพันธ
กับพระโพธิสัตวนั้นจะตองมีบทบาทที่สงผลใหพระโพธิสัตวทรงกระทําการในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
บารมีเปนสําคัญ การเลือกกลาวถึงเฉพาะตัวละครที่สําคัญเชนนี้ จึงทําใหสวนทายเรื่องโดยเฉพาะ
สวนสโมธานนี้มีความสั้นกระชับ 
    สวนการสรุปเรื่องนั้นเห็นไดวาในเรื่องวิศาขาวทานนั้นตอเนื่องกับสวนสโมธาน 
โดยผูเลาเรื่องคือผูรูไดกลาวถึงเหตุการณหลังจากภิกษุไดฟงเรื่องชาดกแลวก็เขาใจไดวาเรื่องชาดกที่
พระพุทธองคทรงเลานั้น มีพระประสงคเพื่อช้ีใหเห็นความประพฤติของพระเทวทัตที่ทําราย
พระองคตั้งแตอดีต ซ่ึงเปนการสรุปเรื่องเพียงสั้นๆ ส่ือถึงผูอานวาเรื่องราวในสวนเนื้อเร่ืองเปน
ตัวอยางของความประพฤติช่ัวที่ผูกระทําจะไดรับการประณาม สวนเรื่องพัทรทวีปยาตราวทานจะ
เปนการสรุปหัวขอธรรมที่สําคัญในเรื่องคือทานและวีรยะ ธรรมบารมีที่พระโพธิสัตวทรงกระทํา
สอดคลองกับโครงเรื่องของเรื่องนี้ที่กลาวไวแลวคือเปนเรื่องที่ตัวละครหลักแสวงหาทรัพยเพื่อทํา
ทาน และสอดคลองกับการเกริ่นเรื่องในสวนนําเรื่องที่กลาวถึงทานและวีรยะไววาเปนการทําเพื่อ
ประโยชนในโพธิญาณของพระโพธิสัตวเอง และเพื่อประโยชนในการชวยเหลือสรรพสัตว∗∗โดย

                                                 
  ∗ มีเพียง 2 เรื่องเทานั้นที่มีการกลาวเช่ือมโยงตัวละครเกิน 2 คู คือเรื่องที่ 86 กปญชลาวทาน ที่
กลาวถึง 4 คู ไดแก นกกปญชละคือพระพุทธองค กระตายคือพระสารีบุตร ลิงคือพระเมาทคัลยายนะ  ชางคือพระ
อานนท  และเรื่องที่ 101 ศยามกาวทาน ที่กลาวถึง 3 คู ไดแก ศยามกะคือพระพุทธองค บิดามารดาที่ตาบอดของ
ศยามกะคือพระชนกและพระชนนีของพระพุทธองค ในสวนของการเชื่อมโยงตัวละครนี้อานเพิ่มเติมไดใน
ภาคผนวกเรื่องยอ 

      ∗∗ danodyatanaj prthu/viryabhajaj 
            wuddhatmanaj sattva/mahodadhinam | 
          aho mahotsahavataj pararthe  
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วีรยบารมีนั้นจะชวยเกื้อหนุนการทําทานบารมีใหสําเร็จ เกษเมทนทระจึงไดสรุปวาธรรมะที่              
พระพุทธองคทรงใชชาดกเรื่องนี้เปนสื่อการสอนแกภิกษุทั้งหลายคือทานและวีรยะดังกลาว 
    สวนการแจงรายละเอียดของชาดกทั้ง 2 เร่ืองมีลักษณะเดียวกันกับเรื่องยอยอ่ืนๆ 
ทุกเรื่องในอวทาน-กัลปลตา  คือเปนการบอกลําดับเรื่อง ช่ือเร่ืองยอย  และชื่อเ ร่ืองรวมซึ่ง                      
เกษเมนทระเรียกวาโพธิสัตตวาวทานกัลปลตา แตไมเปนที่นิยมเทาอวทาน-กัลปลตาที่เรียกกันใน
ภายหลัง ที่นาสังเกตคือเกษเมนทระเรียกอวทาน (ความหมายกวาง) เร่ืองหนึ่งๆ วาปลลวะ มี
ความหมายวา กิ่งไมออน หรือดอกไมตูม (Williams 1999 : 610) ทั้งนี้คงใหสอดคลองกับชื่อเร่ือง
ที่มีคําวากัลปลตาที่หมายถึงเถาวัลยทิพยที่ขอสิ่งใดก็จะไดสมปรารถนา (Williams 1999 : 262)                      
อวทาน (ความหมายกวาง) จึงเสมือนกิ่งกานหนึ่งๆ ที่กําลังงอกงามและจะทําใหเถาวัลยทอดยาวขึ้น
เร่ือยๆ เหมือนกับความดีงามหรือความยิ่งใหญ∗ของพระโพธิสัตวแผยาวไกลเปนที่ยกยอง
กวางขวางออกไป  
    อนึ่ง มีชาดกที่มีสวนทายเรื่องแบบนี้ ที่นาสนใจตางกับชาดกอื่นเรื่องหนึ่งคือ                          
สัตตเวาษธาวทาน เพราะเปนเรื่องที่มีการเพิ่มสวนของการพยากรณเขามา ดังมีความวา 
 

  พระโอรสสัตตเวาษธะผูทําใหโรคภัยทั้งหลายถูกกําจัดหมดไปดวยช่ือเสียงของเขานั้นคือเรา
นั่นเองที่เกิดในครั้งนั้น 
  บุคคลจะระลึกถึงเรื่องราวการทําความดีที่นาจดจําของเรา(เพราะ)ความทุกขที่เกิดจากโรคภัย
ของเขาถูกทําใหสงบไป ครั้นถึงเวลาที่พระราชาพระนามวาอโศกอุบัติ ณ สถานที่นั้นพระองคจะ
ทรงสรางพระเจดียขึ้นเพื่อประโยชนแกชาวโลก 
  นี่เปนเรื่องหน่ึงที่พระสุคตเจาตรัสเลาใหพระเทวราช(พระอินทร)ไดทรงฟง (เพราะเหตุ)ที่
ทรงมีความแจมใส เบิกบานบนพระพักตร ดวยความแจมใสนั้นเกิดจากความพอพระทัย(เรื่องที่
ทรงทําเมื่อในอดีต)  
  นี่เปนปลลวะที่ 54 ช่ือวาสัตตเวาษธาวทาน ของโพธิสัตตวาวทานกัลปลตาซึ่งแตงโดย                 
เกษเมนทระ∗∗ 

                                                                                                                                            
           bhavanty/acintyani samahitani ||1|| (Vaidya ed. 1959 : 1 : 51) 
       ความคือ ผูมีใจเปนพุทธะ ที่มีจํานวนมากดุจมหาสมุทร พยายามใหทาน มีความเพียรยิ่ง มีความ

กระตือรือรนเพื่อผูอื่น ไดทําสิ่งที่คิดไมถึงมากมาย 
 ∗ ความหมายตามรูปศัพทของอวทานในความหมายที่ 1 และ 3 ที่เกษเมนทระอาจใชเปนความหมาย

ของชื่อเรื่อง ดังที่กลาวไวในหนา 135 
     ∗∗ sattavausadha/kumaro yah so’ham/eva tada/bhavam | 

      yasya  sajkirtanenaiva yasyanti vyadhyah ksayam ||21|| 
      smarisyati smrti/sudhaj mamaitaj yah katham/api | 
      adhi/vyadhimayaj duhkhaj tasya wantim/upaisyati ||22|| 
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    สวนทายเร่ืองของสัตตเวาษธาวทานนี้ ยังคงมีสวนสโมธานอยูในยอหนาแรก มี
สวนของการสรุปเรื่องที่เชื่อมโยงกับสวนนําเรื่องที่พระอินทรทรงเห็นพระพุทธองคแยมพระสรวล
จึงสงสัยและกราบทูลถาม สวนการสรุปเรื่องนี้ จึงกลาววาที่พระอินทรทรงไดฟงชาดกก็เพราะมา
จากเหตุในสวนนําเรื่องนั่นเอง หากที่ทําใหเร่ืองนี้มีความตางกับเรื่องอื่นๆ คือมีการพยากรณเสริม
เขามา เพราะไดกลาวถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในสมัยพระเจาอโศกซึ่งอยูหลังสมัยพุทธกาล ลักษณะ
เชนนี้เห็นไดวาเกษเมนทระนําวิธีการเลาเรื่องของอวทานที่มีการพยากรณมาใชในเรื่องชาดกดวย ถา
พิจารณาถึงความเหมาะสมที่นําการพยากรณมาใชในเรื่องชาดกแลว ก็กลาวไดวามีความกลมกลืน
กันดี เพราะในสวนเนื้อเร่ืองกลาวไววาหลังจากพระโอรสสัตตเวาษธะสิ้นพระชนมไปแลว ผูเปน
โรคมาสัมผัสพระศพก็หายจากโรคหรือแมแตลมที่พัดผานพระศพไปถูกดอกบัวในสระ น้ําที่ไหล
จากเกสรดอกบัวลงในสระ ก็ทําใหน้ําในสระเปนยารักษาโรคได ดวยคุณลักษณะพิเศษของ
พระโอรสสัตตเวาษธะดังกลาวนี้ก็เอื้อใหเกษเมนทระสามารถเสริมตอเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในอนาคต
ไดอยางสมเหตุสมผลวาพระเกียรติคุณที่เปนประโยชนแกชนทั้งหลายนั้นทําใหพระเจาอโศกทรง
สรางเจดียเพื่อแสดงความคารวะ ซ่ึงก็ทําใหเกษเมนทระสามารถนําวิธีการเลาเรื่องของอวทานที่มี
การพยากรณอนาคตมาปรับใชกับชาดกที่เดิมมีแตเร่ืองอดีตชาติและปจจุบันคือสมัยพุทธกาลได
อยางเหมาะสม 
    3.2 ผูเลาเรื่องแบบผูรูสรุปสโมธาน สวนทายเรื่องแบบนี้ มีเพียง 5 เร่ือง คือ                          
ประภาสาวทาน ศรีเสนาวทาน มณิจูฑาวทาน มานธาตรวทาน และ จันทรประภาวทาน ดังในเรื่อง                           
ศรีเสนาวทาน ความวา 
 

  พระโพธิสัตวผูถึงพรอมซึ่งความงาม ความยิ่งใหญในแดนเกิดอันเหมาะสมคือสวรรคนั้นนับ
กัลป เปนผูทรงสามารถในการปกครอง ทรงไวซึ่งอํานาจแหงการสรรเสริญโดยพระอินทร นาค 
ยักษ สิทธาที่เบิกบานสดใสยินดีอยางมาก เพราะไดเขาใจถองแท(ในธรรม) 
  พระชินเจา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเลาอุทาหรณที่มีคาเกี่ยวกับทานเพื่อสอนแกภิกษุ
ทั้งหลายเมื่อทรงสาธยายเรื่องราวการประสูติในอดีตชาติ  
 

                                                                                                                                            
      awoko nama dewe’smin kalenotpatsyate nrpah | 
      caityaj hitaya lokasya yah pratisthapayisyati ||23|| 
      iti sugatoditamekadhiya wrutvaivamararajah | 
      harsa/vilasa/vikawitaya vadana/ruca viraraja ||24|| 
      iti ksemendraviracitayaj bodhisattvavadanakalpalatayaj 
      sattavausadhavadanaj nama ccatuhpabcawattamah  pallavah || (Vaidya ed. 1959 : 2 : 

333)  
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  นี่ เปนปลลวะที่  2 ช่ือวาศรี เสนาวทาน  ของโพธิสัตตวาวทานกัลปลตาซึ่งแตงโดย                      
เกษเมนทระ∗ 
 

    จะเห็นไดวาสวนทายเรื่องแบบนี้จะมีผูรูเปนผูเลาเรื่องทั้งหมด ตางกับสวนทาย
เร่ืองแบบแรกที่จะมีพระพุทธองคทรงเลาเรื่องในสวนสโมธาน จากนั้นจึงเปล่ียนมาเปนผูรูเลาเรื่อง
ในการสรุปเรื่องและแจงรายละเอียดเร่ือง การที่สวนทายเรื่องแบบนี้ใชผูรูเลาเรื่อง ก็เนื่องมาจากจะ
เปนการเลาเรื่องที่มี เนื้อความกลาวสรรเสริญพระพุทธองคทุกเรื่อง ดังจะเห็นไดจากเรื่อง                         
ศรีเสนาวทานนี้ จะเนนความที่เปนการสรรเสริญขึ้นกอน โดยกลาวถึงพระโพธิสัตวคือพระเจา              
ศรีเสนะนั้นแมเมื่อทรงไปเกิดบนสวรรคก็ยังไดรับการสรรเสริญจากทั้งพระอินทร นาค ยักษ และ
สิทธาซึ่งเปนเหลาอมนุษย แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคไมวาจะอยูในฐานะใดก็ไดรับการ
สรรเสริญจากผูแวดลอมทั้งสิ้น จากนั้นจึงเปนการสรุปเรื่องที่แทรกสโมธานลงไปแตไมไดเปนไป
ตามแบบชาดกของเดิม ดวยผูเลาเรื่องคือผูรูเปนผูกลาวถึงพระพุทธองคดวยสรรพนามบุรุษที่ 3 ใน
เชิงยกยองวา พระชินเจาคือผูชนะ ผูมีพระภาคเจา คือผูมีโชค วาทรงเลาเรื่องในอดีตของพระองค
เพื่อทรงใชเปนตัวอยางแกภิกษุใหเขาใจเรื่องการทําทาน ซ่ึงเปนการสรุปหัวขอธรรมที่สอดคลอง
กับสวนนําเรื่องที่มีการเกริ่นเรื่องเกี่ยวคนที่ไมเคยรําคาญใจตอความปรารถนาของผูอ่ืน∗∗ และ
สอดคลองกับสวนเนื้อเร่ืองซึ่งมีโครงเรื่องแบบตัวละครหลักมีความมุงมั่นในการทําทาน  
    การใชผูรูเลาเรื่องในสวนทายเรื่องทั้งหมดแบบนี้ กลาวไดวาเปนเจตนาของ             
เกษเมนทระที่ตองการใชเร่ือง 5 ลําดับแรกนี้เปนเรื่องสรรเสริญพระพุทธองคเพื่อความเปนศิริมงคล
ในการเริ่มเรียบเรียงทางพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็สอดคลองกับสวนนําเรื่องดังที่กลาวไวแลว∗∗∗  
    สวนทายเรื่องของชาดกนี้ เห็นไดวาสวนใหญเกษเมนทระยังคงใชรูปแบบ
สโมธานตามอยางชาดกทั่วไป คือใหพระพุทธองคเปนผูเลาเรื่อง มีเพียง 5 เร่ืองเทานั้นที่ใชผูรู             
เลาเรื่องเพราะตั้งใจที่จะใชเปนเรื่องที่สรรเสริญพระพุทธคุณในเบื้องตน ตามขนบการแตงวรรณคดี
สันสกฤตที่จะตองมีการแสดงความนอบนอมตอส่ิงที่ตนเคารพในตอนตนของงานเพื่อความเปน         

                                                 
 ∗ iti sa vibudha/vrndaih siddha/yaksoragendraih 
        pulaka/rucira/varcair/arcyamanaprabhavah | 
        avanimavana/waktah kalpa/yannaka/kalpa- 
        mabhava/vibhava/wobham/aptavan bodhisattvah ||137|| 
        purvavatara/sajvade danotkarsam/udaharan | 
        upadewaya bhiksunamityaha bhagavan jinah ||138|| 
       iti ksemendra/viracitayaj bodhisattvavadanakalpalatayaj 
        wrisenavadanaj nama cdvitiyah  pallavah || (Vaidya ed. 1959 : 1 : 21) 

 ∗∗ ดูในหนา 142-143 
 ∗∗∗ ดูในหนา 143-144 
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ศิริมงคล แตส่ิงที่เห็นไดวามีการปรับจากสโมธานในชาดกทั่วไปคือ มีการกลาวเชื่อมโยงตัวละคร
ในอดีตกับบุคคลในสมัยพุทธกาลเฉพาะที่มีบทบาทสําคัญตอเร่ืองเทานั้น ไมไดกลาวถึงตัวละครที่มี
บทบาทไมสําคัญในเรื่องไวเหมือนชาดกทั่วไป และที่สําคัญคือมีการเพิ่มสวนการสรุปเรื่องตอจาก
สโมธานซึ่งในชาดกทั่วไปจะไมมี โดยในสวนของการสรุปเรื่องนี้ สวนใหญจะเปนการเชื่อมโยงกับ
สวนนําเรื่องที่อาจย้ําเหตุของการเลาเรื่องที่กลาวไวในปจจุบันวัตถุ หรือเชื่อมโยงหัวขอธรรมกับ
สวนเกริ่นเรื่อง สวนการแจงรายละเอียดของเรื่องนั้นเปนสวนปดทายเร่ืองที่ไมไดเกี่ยวของกับสวน
สโมธานหรือการสรุปเรื่อง แตบอกถึงลําดับเรื่อง และชื่อเร่ืองใหผูอานไดทราบ 
 
โครงเรื่องของอวทาน  
  อวทานในอวทาน-กัลปลตาที่มีจํานวน 50 เร่ืองนี้ เห็นไดวาเกษเมนทระใชวิธีการเลา
เร่ืองที่หลากหลาย บางเรื่องก็มีการเลาเรื่องที่เนนเหตุการณยอนไปในอดีตชาติ บางเรื่องก็เนน
เหตุการณปจจุบันที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล บางเรื่องเนนเหตุการณปจจุบันสมัยพุทธกาลแตมีการ
ยอนกลับไปในอดีตชาติเล็กนอย บางเรื่องเนนเหตุการณปจจุบันสมัยพุทธกาลที่มีการกลาวถึง
อนาคตชาติ และบางเรื่องเปนเหตุการณปจจุบันหลังสมัยพุทธกาล วิธีการเลาเรื่องดังกลาวขางตนนี้ 
เมื่อเทียบกับลักษณะของอวทานตามที่ศึกษาเปรียบอวทานกับชาดกในบทที่ 2 แลว กลาวไดวา
ลักษณะแรกเปนการเลาเรื่องแบบชาดกที่เนนการยอนเหตุการณกลับไปในอดีตชาติ สวนลักษณะ
ตอมาทั้งหมดก็เปนการเลาเรื่องแบบอวทานที่เนนลําดับเหตุการณในปจจุบัน ซ่ึงถาแบงโครงเรื่อง
ของอวทานตามวิธีการเลาเหตุการณดังกลาวแลว ก็แบงไดเปน 2 แบบ คือโครงเรื่องที่โครงสราง
แบบชาดก และโครงเรื่องที่โครงสรางแบบอวทาน 
   1. โครงเร่ืองที่มีโครงสรางแบบชาดก โครงเรื่องของอวทานแบบนี้ พบ 5 เร่ือง ไดแก  
เทวาวตาราวทาน   ศารีปุตรปรวรัชยาวทาน กปลาวทาน(39) ปทมาวตยวทาน และวิทุราวทาน โดย                            
เทวาวตารวทาน ศารีปุตรปรวรัชยาวทาน และปทมาวตยวทาน เปนเรื่องของบุคคลสําคัญในสมัย
พุทธกาลคือภิกษุณีอุบลวรรณา อัครสาวิกาเบื้องซายซึ่งเปนเอตทัคคะทางดานแสดงฤทธิ์ตางๆ 
พระศารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาเปนเอตทัคคะทางดานมีปญญามาก  และพระนางยโศธรา 
ตามลําดับ ทั้ง 3 เร่ืองนี้ จะมีโครงสรางเรื่องแบบชาดกตามที่ไดศึกษาไวแลวในโครงเรื่องของชาดก
ขางตน คือมีสวนนําเรื่อง สวนเนื้อเร่ือง และสวนทายเรื่อง โดยในสวนนําเรื่อง จะประกอบดวยการ
เกริ่นเรื่อง และปจจุบันวัตถุที่มีการเลาเหตุการณ แลวจึงตอดวยสวนเนื้อเร่ืองที่เปนอดีตวัตถุ มี
สวนทายเรื่องคือสโมธาน การสรุปเรื่อง และการแจงรายละเอียดของเรื่อง สวนอีก 2 เร่ืองคือ                
กปลาวทาน(39) และวิทุราวทานเปนเรื่องของบุคคลสมมุติที่ทําบาปไวจึงไดรับผลกรรมมาเกิดเปน
สัตวรูปรางประหลาดที่ไดรับการชี้แนะทางธรรมจากพระพุทธองคจึงไดพนจากบาปกรรมนั้น จะมี
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การปรับโครงสรางคือนําสวนสโมธานมาไวในสวนนําเรื่อง สวนทายเร่ืองจึงเหลือเพียงการสรุป
เร่ือง และการแจงรายละเอียดของเรื่อง 
  เทวาวตาราวทาน ศารีปุตรปรวรัชยาวทาน และปทมาวตยวทาน ที่เปนเรื่องของบุคคล
สําคัญในสมัยพุทธกาลนี้ แมจะมีรายละเอียดของเหตุการณตางกันไป แตในแงของการเลียนแบบ
โครงสรางของชาดกแลวเหมือนกันทุกสวน ดังเชนเรื่องปทมาวตยวทานมีโครงเรื่องวา  
          สวนนําเรื่อง 
ผลของการกระทําทั้งที่มีประโยชนและไมมีประโยชนจะติดเนื่อง                         การเกริ่นเรื่อง 
ไปในหลายชาติ 
พระนางยโศธราทรงพระครรภนานถึง 6 ปจึงมีพระประสูติกาลพระราหุล   ปจจุบันวัตถุ  
ทําใหพระเจาศุทโธทนะแคลงพระทัย พระนางจึงทรงพิสูจนความบริสุทธิ์ 
ดวยการผูกกอนหินติดกับพระราหุลแลวโยนลงน้ํา ซ่ึงพระราหุลก็
ปลอดภัย ภิกษุกราบทูลถามถึงเหตุที่พระนางยโศธราตองทรงเปนทุกข
ดังกลาว   
    สวนเนื้อเร่ือง 
พระพุทธองคตรัสเลาวาพระเจาพรหมทัตแหงเมืองกามปลยะเสด็จลาสัตว             อดีตวัตถุ 
ไดทรงพบปทมาวตีธิดามหามุนีศาณฑิลยะจึงทรงอภิเษกใหเปนพระมเหสี  
และเพราะปทมาวตีมีความงามยิ่งอีกทั้งยังมีคุณลักษณะพิเศษคือมีดอกบัว
รองรับทุกกาว จึงเปนที่ริษยาของเหลาสนม เมื่อมีพระประสูติกาลเปน
พระโอรสแฝด จึงถูกเหลาสนมนําพระโอรสไปถวงน้ํา และใสราย               
พระมเหสีวาเปนปศาจกินลูกตัวเอง พระเจาพรหมทัตจึงทรงสั่งประหาร
พระมเหสีปทมาวตี แตอํามาตยทีรฆมติชวยไว ขณะที่พระมเหสีแยกทาง
กับพระเจาพรหมทัต ดอกบัวที่รองรับพระบาทก็หายไป ตอมาเทวดา
ไดมาบอกความจริงแกพระเจาพรหมทัต ขณะเดียวกันกับชาวประมงได
หีบซึ่งมีพระโอรสอยูก็นํามาถวายพระเจาพรหมทัต จากนั้นจึงเสด็จไปรับ
พระเมหสีปทมวตี  และเมื่อไดครองคูกันดังเดิม  ดอกบัวก็กลับมา
เหมือนเดิม เหตุก็เพราะในอดีตเคยถวายดอกบัวแดพระปจเจกพุทธเจาแต
นํากลับคืนเพราะเสียดาย แตก็นํากลับไปถวายใหม และผลของการ
กระทําที่ไมบริสุทธิ์นี้เองที่ยังเหลืออยู 
    สวนทายเรื่อง 
พระพุทธองคทรงเผยวาพระมเหสีปทมาวตีคือพระนางยโศธรา สโมธาน 
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เร่ืองราวที่พระพุทธองคตรัสเลาเพื่อแสดงใหภิกษุเห็นถึงความติดเนื่อง                การสรุปเรื่อง 
ของผลกรรมในอดีต           
เปนเรื่องลําดับที่ 68 ในโพธิสัตตวาวทานกัลปลตา ที่เกษเมนทระเปนผูแตง          การแจง 
                                    รายละเอียดของเรื่อง 
   จะเห็นไดวาโครงเรื่องของปทมาวตยวทานนี้ มีโครงสรางตามอยางชาดกทุกประการ 
คือเ ร่ิมดวยสวนนําเรื่องที่มีการเกริ่นเรื่องที่แฝงคติธรรม แลวจึงเริ่มเลาเหตุการณในสวน               
ปจจุบันวัตถุ ที่เปนการเลายอตามลําดับเหตุการณ เพื่อเปนเหตุแหงความใครรูของภิกษุ สวนที่ตาง
กับชาดกคือการเลาเรื่องในสวนเนื้อเร่ืองที่เปนอดีตนั้นตัวละครหลักจะไมใชพระโพธิสัตว แตเปน
ตัวละครหลักที่ถูกกําหนดใหเปนผูที่ภิกษุสงสัยใครรูเร่ืองราวในสวนปจจุบันวัตถุ โดยในตอนทาย
ของสวนเนื้อเร่ืองไดมีการเลายอนเหตุการณกลับไปในอดีตที่เปนอีกเรื่องซอนเขามาเพื่อเปนเหตุผล
อธิบายเรื่องผลการกระทําที่ไมบริสุทธิ์นั้นจะสงผลติดเนื่องยาวนานหลายชาติ เพราะนอกจากสงผล
ถึงชาติที่เปนปทมาวตีแลว แมแตชาติที่เปนพระนางยโศธราก็ยังตองทรงรับผลกรรมที่เหลืออยูนั้น 
ในสวนทายเรื่องตอนสโมธานจะเชื่อมโยงตัวละครหลักในสวนเนื้อเร่ืองที่เปนเหตุการณที่เกี่ยวกับ 
ผูที่ภิกษุสงสัยนั้นวาเปนบุคคลเดียวกัน โดยไมมีการเชื่อมโยงตัวละครอื่นๆ วาเปนพระพุทธองค ใน
ชาดกทั่วไปอาจจะกําหนดใหตัวละครที่ไมใชตัวละครหลักในสวนเนื้อเร่ืองวาคือพระพุทธองค∗ 
ลักษณะเชนนี้จึงทําใหเห็นวาแมจะใชโครงสรางของชาดก  แตไมจัดเปนชาดกก็เพราะวา                  
พระพุทธองคไมไดมีสวนเกี่ยวของในสวนอดีตชาติของผูที่ภิกษุสงสัย หากแตพระพุทธองคทรงอยู
ในฐานะผูเลาเรื่องที่เปนพยานดวยทรงเปนพระสัพพัญูจึงไดทรงรูเห็นความเปนไปในอดีตของ          
ผูนั้นอยางละเอียดตามอยางอวทาน 
 เร่ืองเทวาวตาราวทานก็มีโครงสรางเชนเดียวกันนี้ คือสวนนําเรื่องกลาวถึงการเกริ่นเรื่อง 
และการเลาเหตุการณในปจจุบันวัตถุวา คร้ังที่พระพุทธองคแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทในเมือง
ศังกาศยะ ภิกษุณีอุบลวรรณาใชฤทธิ์แปลงกายเปนพระราชาเพื่อไดเขาเฝาพระพุทธองคอยางใกลชิด 
แตพระอุทายีจําได ภิกษุจึงกราบทูลถามถึงความเปนมาของภิกษุณีอุบลวรรณา พระพุทธองคจึงได
ทรงเลาเรื่องของโสสุมพาที่มีความสัมพันธกับชาย 2 คนคือพระราชาแหงเมืองพาราณสีและศีฆรคะ 
ตอมาศีฆรคะทราบความจริงดังกลาวจึงไดไปเมืองพาราณสีและไดขับรองเพลงชมโฉมโสสุมพาที่
ทําใหพระราชาแปลกพระทัยวาเหตุใดศีฆรคะจึงทราบลักษณะรูปรางของโสสุมพาอยางละเอียด ใน
สวนสโมธานพระพุทธองคจึงทรงเผยวาโสสุมพาคือภิกษุณีอุบลวรรณา และศีฆรคะคือพระอุทายีที่
เคยมีความสัมพันธกันตั้งแตคร้ังอดีต พระอุทายีจึงจําภิกษุณีอุบลวรรณาไดแมจะใชฤทธิ์แปลงเปน
พระราชาก็ตาม และทายสุดก็แจงรายละเอียดเรื่องเหมือนกัน 
                                                 
 ∗ ดูในหนา 80-81 
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 สวนเรื่องศารีปุตรปรวรัชยาวทานมีความตางกับ 2 เร่ืองขางตน คือในสวนเนื้อเร่ืองจะมี
การเลาอดีตชาติ 3 ชาติตอเนื่องกัน คือชาติที่เปนอัคนิมิตระไดปรนนิบัติพระปจเจกพุทธเจา จึงทํา
ใหเล่ือมใสตั้งปณิธานขอเปนผูมีปญญาและวินัยเชนนี้บาง ชาติที่เปนพระโอรสมหามติไดทรงมอบ
บาตรจีวรแกชายยากจน ตอมาชายคนนั้นไดออกบวชและไดเปนพระปจเจกพุทธเจา ทําใหคิดไดวา
การบรรลุธรรมขั้นสูงนั้นไมไดเกิดจากการมีกําเนิดสูง จึงตั้งปณิธานขอเกิดเปนคนชั้นต่ําแตมีปญญา 
และชาติที่เกิดเปนภิกษุในสํานักพระพุทธเจากาศยปะ ไดรับการพยากรณจากพระพุทธเจากาศยปะ
วาจะไดเกิดเปนศารีบุตรในตระกูลนักแสดง∗ ที่ไดออกบวชพรอมกับพระเมาทคัลยายนะในสํานัก
ของพระศากยมุนี การเลาเรื่องในอดีตทั้ง 3 เร่ือง พบวามีการเลาเหตุการณที่เชื่อมโยงเปนเหตุเปนผล
ตอเนื่องกัน แมวาจะไมไดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันก็ตาม โดยในแตละเรื่องเลาที่
ตอเนื่องกันนั้นจะมีการสรุปสโมธานของแตละเร่ืองไว ในสวนทายเรื่องจึงไมมีสโมธาน แตมีการ
สรุปเรื่องวาเปนเรื่องที่แสดงใหเห็นวาคนยากจนชั้นต่ําบางคนที่ชาติอ่ืนทําความดีดวยการถวาย
บาตรและจีวรแกมหาฤษี (ซ่ึงในที่นี้หมายถึงพระปจเจกพุทธเจา) ก็ไดรับผลดีได สอดคลองกับการ
เกริ่นเรื่องที่วาผูที่เปนคนดีและเขาใจในการขามสังสาระนั้นไมไดเปนไดเพราะบิดามารดา พี่นอง 
ญาติ หรือเพื่อน 
  สวนเร่ืองกปลาวทาน(39) และวิทุราวทานนั้น เปนเรื่องที่มีโครงสรางที่มีพฤติกรรม
หลักตรงกันตั้งแตสวนนําเรื่อง สวนเนื้อเร่ือง และสวนทายเรื่อง ไดแก 
  ก. การเกริ่นเรื่อง 
  ข. การเขาเฝาพระพุทธองค 
  ค. การถามถึงอดีต 
  ง. การเผยเรื่องราวผิดบาปในอดีต 
  จ. การเขาใจธรรม 
  เพื่อใหเห็นพฤติกรรมหลักที่ตรงกันดังกลาวจึงจะเสนอเปนตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 ∗ บาลีวาพระสารีบุตรเปนบุตรแหงตระกูลหัวหนาหมูบาน บิดาคือวังคันตพราหมณ มารดาคือนาง
สารี 
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ตารางที่ 9 โครงเรื่องท่ีมีโครงสรางแบบชาดกที่มีพฤติกรรมหลักตรงกัน 
 

พฤติกรรมหลัก กปลาวทาน วิทุราวทาน 
การเกริ่นเรื่อง การรวมกันของคนชั่วยอมนําไปสู

ความวินาศ 
ความโกรธซึ่งทําลายความยั้งคิดทําให
ตกไปสูความมืดมิด 

การเขาเฝาพระ
พุทธองค 

เมื่อพระพุทธองคทรงพระดําเนินอยูริม
ฝงแมน้ําวัลคุมตีในเมืองไวศาลี มีมกร
18 หัว หนาเหมือนสิงโต ตัวเหมือนชาง
ดิ้นอยูในแหของชาวประมง พระองค
ตรัสเรียกวากปละ 

ณ ริมฝงแมน้ําอชิรวตี เมืองศราวัสตี 
พระพุทธองคทรงพบสัตว รูปร าง
ประหลาดกําลังรองครวญครางเพราะ
ถูกหนอนกัดกิน พระองคตรัสเรียกวา
วิทุระ  

การถามถึงอดีต พระพุทธองคตรัสวาที่มกรกปละตอง
ทรมานเชนนี้ก็ เพราะผลกรรมใน
อดีตชาติ มกรจึงไดกราบทูลถามถึง
ผลกรรมในอดีตของตน 

พระพุทธองคตรัสวาที่กปละตอง
ทรมานเชนนี้ก็ เพราะผลกรรมใน
อดีตชาติพระอานนทจึงกราบทูลถาม
ถึงผลกรรมในอดีตของกปละ 

ก า ร เ ผ ย
เ ร่ื อ ง ร า ว ผิ ด
บาปในอดีต 

กปละผูปราดเปรื่องชนะการโตวาทะ
เหนือนักปราชญทั้งปวง มารดาจึงยุยง
ใหไปโตวาทะกับภิกษุ เมื่อกปละทํา
ตามก็ตองพายแพกลับมา กปละจึงไป
ศึกษาธรรมจากภิกษุ และไดออกบวช
เผยแผธรรมผิดๆ โดยไมฟงคําหาม
ปรามของภิกษุ เมื่อทั้งคูตายไปจึงตก
นรก และกปละก็ตองมาเกิดเปนมกร 

พระเจาวิทุระแหงเมืองอุชชยินี ทรง
เห็นเหลาสนมนั่งลอมฟงพระธรรม
เทศนาของพระปจเจกพุทธเจาจึงกริ้ว
ทรงสั่งโบยสนม ทําใหเกิดเปนสัตว
รูปรางประหลาดถูกหนอนกัดกิน แต
บาปกรรมก็ยังไมหมด ตองตกนรกอีก 
1 กัลป แลวไปเกิดเปนจัณฑาล ขณะ
ออกลาสัตวจะฆาพระปจเจกพุทธเจา 
เ มื่ อ ช ด ใ ช ก ร ร ม อ ย า ง ย า ว น า น   
จึงไดเกิดเปนสาวกของพระศาสดา
อุตตระ และเมื่อจาริกไปในอุทยาน
ของพระเจากาศี บรรดาสนมเห็นจึง
เขามาสักการะ พระเจากาศีริษยาจึง
ทรงสั่งเผาสาวกนั้น 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 
พฤติกรรมหลัก กปลาวทาน วิทุราวทาน 
การเขาใจธรรม เมื่อกปละไดฟงธรรมเทศนาของ   

พระพุทธองคก็ประพฤติตนอยูใน
ธรรม เมื่อตายไปจึงเกิดเปนเทวดาใน
ช้ันจตุมหาราชิก  และไดมาเขาเฝา   
พระพุทธองคไดฟงธรรมอีกครั้งจน
ไดบรรลุโสดาปตติผล 

เมื่อวิทุระและคนอื่นๆ ไดฟงเรื่องราว
ในอดีตของวิทุระแลว ก็เขาใจเรื่อง
อกุศลกรรม  และมุงที่จะสรางกุศล
กรรม 

 
 จากตารางขางตนนี้ จะเห็นวาอวทานทั้ง 2 เร่ืองนี้มีพฤติกรรมหลักที่ตรงกัน และ
พฤติกรรมการไดเขาเฝาพระพุทธองคก็มีรายละเอียดของเหตุการณคลายกัน ดวยมีตัวละครหลักเปน
ตัวละครชุดเดียวกันคือสัตวรูปรางประหลาด อันเปนผลกรรมจากอดีตชาติที่ตางกันในรายละเอียด 
แตในทายที่สุดแลวทั้งคูก็ไดรับความชวยเหลือจากพระพุทธองคคือการไดฟงพระธรรมเทศนาชําระ
ลางจิตใจจนจิตใจปราศจากความมัวหมอง หากทั้ง 2 เร่ืองนี้มีการปรับโครงสรางตางไปจากชาดก
เล็กนอยคือ ไมมีสวนสโมธานในสวนทายเรื่อง เนื่องจากการถามถึงอดีตเปนสวนที่ระบุชัดเจนวา
ตองการทราบอดีตของผูใด เกษเมนทระจึงอาจเห็นวาไมจําเปนตองมีสโมธานก็เปนที่เขาใจวาตัว
ละครหลักที่เอยถึงในสวนเนื้อเร่ือง ก็คือสัตวรูปรางประหลาดในสวนนําเรื่อง เพราะมีช่ือตรงกัน
ตามที่พระพุทธองคตรัสเรียกสัตวทั้งสอง 
  ขอสังเกตที่ไดจากโครงเรื่องที่มีโครงสรางแบบชาดกคือ การเรียบเรียงอวทานดวยการ
ใชโครงสรางของชาดกนี้  เกษเมนทระนาจะได รับรูปแบบมาจากมหาวัสตุ  เพราะเรื่อง                            
ปทมาวตยวทานนั้นเปนเรื่องที่มีการเลาเรื่องตรงกับเรื่องของนางปทุมวตีที่อยูในมหาวัสตุเลม 3 ช่ือ
เร่ืองวา เร่ืองราวเบื้องตนของปทุมาวตี (Padumavatiye parikalpah) และเรื่องราวในอดีตของ          
ปทุมาวตี (Padumavatiye purvayogah) (Basak ed. 1968 : 3 : 209-234)โดยเรื่องแรกเปนการ
เลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามลําดับในปจจุบันของปทุมาวตีที่เปนธิดาของมหาฤษีมาณฑวยะ และไดมา
เปนมเหสีของพระเจาพรหมทัตแหงเมืองกัมปลละ และเรื่องที่ 2 เปนเรื่องราวท่ีเลายอนกลับไปใน
อดีตของปทุมวตีที่ถวายดอกบัวแดพระปจเจกพุทธเจา ฉะนั้นโครงเรื่องของอวทานที่มีโครงสราง
แบบชาดกนี้ จึงเปนเรื่องที่เกษเมนทระไมไดคิดปรับแตงขึ้นเอง แตเปนการใชตามอยางเรื่องใน
มหาวัสตุที่ยังมีวิธีการเลาเรื่องอวทานตามรูปแบบของชาดก และเรียกเรื่องเหลานั้นวาชาดก∗ โดย
                                                 
 ∗ ดูในหนา 30 
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ไมใชเร่ืองในอดีตชาติของพระพุทธองค  เร่ืองที่เหลืออีก 4 เร่ืองก็คงเปนเรื่องที่เกษเมนทระนํา
นิทานเรื่องอื่นมาดัดแปลงใหเขากับโครงสรางของชาดกดวยตองการเนนผลของการทําในอดีตที่
สงผลถึงปจจุบันทั้งดานดีและไมดี เพราะจะเห็นไดวาเรื่องวิทุราวทานนั้น เหตุการณในอดีตบาง
ตอนมีพฤติกรรมตรงกับชาดกเรื่องกาศีสุนทราวทาน และกษานตยวทาน คือเมื่อตัวละครหลักไดรับ
ความศรัทธาจากเหลาสนมจึงทําใหพระราชาทรงริษยาจนถูกลงโทษ∗  
  การนําโครงสรางของชาดกมาใชเลาเรื่องอวทานนี้จะเห็นวาเกษเมนทระใชกับอวทาน
เพียง 5 เร่ืองจาก 50 เร่ือง อาจเปนเพราะโครงสรางแบบนี้เปนรูปแบบเกาที่ยังมีความใกลเคียงกับ
ชาดกอยูมาก และพบในอวทานของมหาวัสตุเทานั้น ไมพบในทิวยาวทาน และอวทานศตกะซึ่งเปน
อวทานเรื่องสําคัญและมีอิทธิพลตอการสรางเรื่องอวทานในสมัยหลังตอมา 
  2. โครงเรื่องที่มีโครงสรางแบบอวทาน คือโครงเรื่องที่มีการเนนที่เหตุการณในปจจุบัน
ดังที่กลาวแลวในบทที่ 2 โครงเรื่องแบบนี้มี 45 เร่ือง แบงเปน โครงเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดี และโครงเรื่องที่เปล่ียนแปลงในทางที่ไมดี 
    2.1 โครงเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี คือโครงเรื่องที่จบดวยเหตุการณที่ดี   
โครงเรื่องลักษณะนี้ หากแบงตามสมัยที่เกิดเหตุการณในเรื่องแลว แบงไดเปน 2 ลักษณะ  คือโครง
เร่ืองที่ดําเนินเรื่องในสมัยพุทธกาล และโครงเรื่องที่ดําเนินเรื่องในสมัยหลังพุทธกาล  
     2.1.1 โครงเรื่องที่ดําเนินเรื่องในสมัยพุทธกาล คือโครงเรื่องที่มีเหตุการณใน
สวนปจจุบันเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล และสวนใหญตัวละครหลักมีโอกาสไดเขาเฝาพระพุทธองค  
แบงตามลักษณะของตัวละครหลักที่ไดเขาเฝาพระพุทธองคได 2 ลักษณะ คือ โครงเร่ืองที่ตัวละคร
หลักศรัทธาพระพุทธองค และโครงเรื่องที่ตัวละครหลักเปลี่ยนมาศรัทธาพระพุทธองค 
      2.1.1.1 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักศรัทธาพระพุทธองค คือโครงเรื่องที่ตัวละคร
หลักสวนใหญแสดงถึงความศรัทธาพระพุทธองคตั้งแตเร่ิมแรก  โครงเร่ืองแบบนี้มีทั้งสิ้น 27 เร่ือง 
ไดแก  มุกตาลตาวทาน  ชโยติษกาวทาน  โศรณโกฏิวรรณาวทาน  อามรปาลยวทาน                           
เชตวนประติครหาวทาน โศรณโกฏีวิญศาวทาน คฤหปตสุิทัตตาวทาน ปูรณาวทาน อุทรายณาวทาน
กปลาวทาน(41) หิรัณยปาณยวทาน ศาลิสตัมพาวทาน หัสตกาวทาน สตูปาวทาน นาคกุมาราวทาน 
กรรษกาวทาน ยโศทาวทาน มหากาศยปาวทาน สังฆรักษิตาวทาน ไกเนยกาวทาน ศกัรจยวนาวทาน 
เหตูตตมาวทาน มธุรสวราวทาน ปทมกาวทาน(87) ธนิกาวทาน สุมาคธาวทาน และ ยโศมิตราวทาน           
อวทานที่มีโครงเรื่องเชนนี้ จะมีการดําเนินเรื่องแบงเปน 3 สวน คือสวนนําเรื่อง สวนเนื้อเร่ือง และ
สวนทายเร่ือง ทั้งนี้สวนนําเรื่องและสวนทายจะศึกษาตามกลวิธีของเรื่องเลา สวนเนื้อเร่ืองจะศึกษา
โครงเรื่องตามแนวโครงสรางของพรอพพ 
                                                 
      ∗  ดูในหนา 186-187 
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      ก. สวนนําเรื่อง โครงเร่ืองแบบนี้ก็เหมือนกับชาดกที่จะมีสวนนําเรื่อง แตสวน
นําเรื่องของอวทานจะมี เฉพาะการเกริ่นเรื่อง  ที่ เปนการสรุปเรื่องที่แฝงคติธรรมไว  เชน                          
นาคกุมาราวทาน มีการเกริ่นเรื่องวา 
 

   กองกิเลสทําลายรางกายคนในโลกนี้ และไฟอันรุนแรงในนรกเผาคน (ที่มีกองกิเลส)ในโลก
หนา สวนบางคนไมเพียงเผาความทุกขในรางกาย หากไดเรียนรูเพื่อเขาถึงบุญดวยการเขาหา (ผู
เปน) ที่พ่ึง∗ 
 

หรือธนิกาวทาน มีการเกริ่นเรื่องวา 
 

  ความสมบูรณพรอมซึ่งไดมาอยางเร็วยิ่งดวยการใหทานที่แสดงอยางบริสุทธิ์ใจ เกิดขึ้นไดก็
ดวยความคิดของผูที่ยังเปนสัตวโลกทั่วไป∗∗ 

 
     การเกริ่นเรื่องของอวทานทั้ง 2 เร่ืองมีลักษณะเชนเดียวกับชาดกที่จะเปนการเกริ่น
เนื้อหาที่เปนสาระสําคัญของเรื่องใหผูอานไดทราบวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ในขณะเดียวกันก็แฝง
ดวยคติธรรมที่สอดคลองกับเนื้อเร่ือง อยางเรื่องนาคกุมาราวทาน เปนเรื่องของนาคสุธนะเกิดความ
สงสัยเกี่ยวกับเหตุของทรายรอนที่ตกมาที่อยูของตนจึงไดเขาเฝาเพื่อกราบทูลถามพระพุทธองค การ
เกริ่นเรื่องจึงชี้ใหเห็นถึงคนที่ยอมใหกิเลสเผาตนโดยไมคิดจะกําจัด แตบางคนนอกจากจะพยายาม
หาทางกําจัดกิเลสคือทุกขแลวยังกระตือรือรนที่จะเรียนรูการทําความดีดวยการหาผูรูช้ีแนะอีกดวย 
ทรายรอนที่ตกมายังนาคภพจึงเปรียบเหมือนเปนกิเลสที่เผาไหมคน แตบางคนก็ทนอยูกับความรอน
ที่ เปนกิเลสโดยไมคิดจะกําจัด แตนาคสุธนะพยายามหาทางกําจัดกิเลสนั้น ดวยการเขาเฝา                    
พระพุทธองคผูเปนที่พึ่งที่จะทรงชวยช้ีนําในการขจัดกิเลสทั้งปวงได 
    สวนเรื่องธนิกาวทาน เปนเรื่องของธนิกะผูมีฐานะมั่งคั่งและชอบทําทานเสมอ  
การที่ธนิกะมีฐานะมั่งคั่งเชนนี้ เพราะในอดีตเกิดเปนคนยากจนแตเมื่อเห็นพระปจเจกพุทธเจาเสด็จ
ผานมาก็เกิดความเลื่อมใส ธนิกะและครอบครัวจึงไดถวายเงินที่มีเพียงเล็กนอยแดพระปจเจกพุทธเจา
 กุศลกรรมนั้นจึงทําใหไดเกิดมามีฐานะมั่งคั่งและมีดวงตาเห็นธรรมโดยเร็ว ความในการเกริ่นเรื่อง
                                                 
 ∗ iha kasati wriraj klewa/rawir/naranaj 
    dahati ca paraloke narakah krura/vahnih | 
               warana/gamanapunyapraptawiksapadanaj 
    prabhavati na tu dehe duhkha/dahah kadacit ||1|| (Vaidya ed. 1959 : 2 : 368) 
 ∗∗ manah/wuddhi/vidhanena danenatilaghiyasa | 
                        bhavanty/alavghayah sajkalpaih sajpadah sattva/walinam ||1||(Vaidya ed. 1959 : 2 : 
516) 
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จึงชี้ใหเห็นวาหากคนทั่วไปทําทานดวยความบริสุทธิ์ใจแลว ผลดีที่ไดรับนั้นก็สงผลอยางรวดเร็ว
แนนอนสอดคลองกับสิ่งที่ธนิกะไดรับ 
    สวนนําเรื่องที่เปนการเกริ่นเรื่องของอวทานประเภทนี้จึงเปนการสรุปสาระสําคัญ
ที่แฝงคติธรรมใหผูอานไดขบคิด  เมื่อไดอานเรื่องทั้งหมดแลวก็จะเขาใจสิ่งที่เกริ่นไวตั้งแตตอนตน
เร่ืองนี้ได 
    ข. สวนเนื้อเร่ือง คือสวนที่เลาเรื่องตั้งแตความเปนมาของตัวละครหลักจนกระทั่ง
ตัวละครหลักไดเขาเฝาพระพุทธองค และพระพุทธองคทรงขจัดปญหาหรือความสงสัยใครรูเร่ือง
ตางๆ ใหหมดไป อวทานที่มีโครงเรื่องแบบนี้ สวนใหญจะมีพฤติกรรมหลักตรงกัน อาจมีบางเรื่อง
ที่มีไมครบทุกพฤติกรรม พฤติกรรมหลักที่พบ คือ 
    ก. ความเปนมาของตัวละครหลัก 
    ข. การศรัทธาพระพุทธองค 
    ค. การไดเขาเฝาพระพุทธองค 
    ง. การบรรลุธรรม/การไดรับสิ่งดี 
    จ. การกระทําในอดีต/การจะไดรับสิ่งดีในอนาคต 
    ในสวนของความเปนมาของตัวละครนี้ตามแนวทางการศึกษาของพรอพพไมได
จัดเปนพฤติกรรม แตเปนสิ่งที่นิทานสวนใหญจะกลาวถึงในตอนตน  ในอวทานก็จะพบวาเปนดังที่
พรอพพกลาวไว  และเพื่อใหเห็นความตอเนื่องกันของโครงเรื่องผูวิจัยจึงนําความเปนมาของ               
ตัวละครหลักมากลาวรวมไวกับพฤติกรรมหลักดวย สวนพฤติกรรมหลักของ. ที่มีทั้งพฤติกรรมการ
บรรลุธรรมและการไดรับสิ่งดี ก็เนื่องมาจากอวทานบางเรื่องนั้น หลังจากที่ตัวละครหลักไดเขาเฝา
พระพุทธองคบางก็ไดบรรลุธรรม บางก็ไดรับสิ่งดีๆ ในชีวิต หรืออาจเกิดขึ้นทั้ง 2 ประการ และ
พฤติกรรมขอ จ. ที่มีทั้งการกระทําในอดีต และการจะไดรับสิ่งดีในอนาคตนั้น หมายถึงอวทานเรื่อง
นั้นอาจเปนเรื่องที่พระพุทธองคทรงเลาถึงเหตุที่บรรลุธรรมหรือการไดรับสิ่งดีนั้นมาจากผลของ
การกระทําในอดีต หรือการกระทําดีถวายพระพุทธองค จะเปนเหตุที่ใหไดรับสิ่งดีในอนาคต ตาม
ลักษณะของเรื่องอวทานที่มีอดีตหรือพยากรณนั่นเอง 
    โครงเรื่องของอวทานประเภทที่ตัวละครหลักมีความศรัทธาพระพุทธองคนี้พบ 
ตัวละครหลักแบงเปน 2 กลุมคือ ตัวละครหลักที่เปนบุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาล และตัวละคร
หลักที่เปนผูมีศรัทธาทั่วไป  
    ตัวละครที่เปนบุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาลนั้นมีทั้งพระสาวกของพระพุทธองค 
ไดแก โศรณโกฏกิรรณาวทาน โศรณโกฏวีญิศาวทาน ปรูณาวทาน  ยโศทาวทาน และมหากาศยปาวทาน
ซ่ึงเปนเรื่องของพระสาวกในกลุมอสีติมหาสาวกทั้งสิ้น หรือเปนผูอุปถัมภพุทธศาสนา ไดแก            
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ชโยติษกาวทาน  อามรปาลยวทาน และเชตวนประติครหาวทาน หรือบุคคลสมมุติใหเปนพระสาวก
ที่เปนเอหิภิกขุ ไดแก  หิรัณยปาณยวทาน  
    เพื่อใหเห็นลักษณะพฤติกรรมหลักของอวทานที่เปนเรื่องของบุคคลสําคัญในสมัย
พุทธกาลดังกลาวไดชัดเจนขึ้น จึงจะขอกลาวถึงเรื่องยโศทาวทานเปนตัวอยาง ยโศทาวทานเปน
เร่ืองของพระยศะ หรือในบาลีวายสะ ในยสเถรคาถา กลาววายสกุลบุตรเปนบุตรของเศรษฐีแหง
เมืองพาราณสี เบื่อหนายชีวิตทางโลกและไดออกบวชเปนพระอรหันตสาวกรูปที่ 6 (วรภัทร                    
ภูเจริญ และคณะ : 2544) ซ่ึงมีเนื้อเร่ืองคอนขางตรงกับอวทาน ดังที่มีพฤติกรรมหลักวา 
-สุประพุทธะไดอธิษฐานขอบุตรจากตนไทร  พระอินทรจึงขอใหเทวดาสุมติ ความเปนมาของ 
ซ่ึงใกลเวลาจุติมาเกิดในครรภของนางลลิตา เทวดายอมทําตามโดยมีเงื่อนไข   ตัวละครหลัก  
วาขอเกิดเปนผูฝกใฝในธรรม เมื่อนางลลิตาคลอดทารกออกมาทุกอยางก็
สองแสงเรืองรอง และทารกก็มีฉัตรรัตนะเกิดมาพรอมกันดวย ทารกจึงได
ช่ือวายโศทะ 
-ยโศทะมีความสนใจทางธรรม แตสุประพุทธะปองกันทุกวิถีทางไมใหยโศทะ       การศรัทธา 
ออกบวชโดยจดัเวรยามเฝาทกุคืน หากครั้งหนึ่งยโศทะไดพบพระพุทธองค           พระพุทธองค  
ระหวางทางก็บังเกิดความศรัทธายิ่ง จนเมื่อพระอินทรไดเนรมิตใหยโศทะได
เห็นศพผูหญิงเนาเปอยในสวน ภาพดังกลาวทําใหยโศทะรูสึกปลงสังเวชและ
เกิดความเบื่อหนายชีวิตทางโลก ตกกลางคืนก็ยังไดเห็นหญิงสาวในเรือนของ
ตนนอนนุงหมไมเรียบรอย จึงยิ่งอยากตัดขาดจากชีวิตทางโลกมากขึ้น 
-ยโศทะออกจากบานในตอนกลางคืนและวายน้ําขามฝงไปเขาเฝาพระพุทธองค       การเขาเฝา 
        พระพุทธองค  
-พระพุทธองคไดทรงแสดงพระธรรมเทศนาประทานแกยโศทะ ยโศทะ  การบรรลุธรรม 
ซาบซึ้งในพระธรรมจึงไดออกบวช และบรรลุอรหัตผล 
-พระพุทธองคตรัสวาเมื่อคร้ังที่ยโศทะเกิดเปนสุประภะไดกั้นฉัตรใหแกพระ  การกระทําในอดีต 
ปจเจกพุทธเจาศิขี  พระปจเจกพุทธเจาไดพยากรณวาสุประภะจะไดบวชและ 
บรรลุความรูแจงในสํานักของพระศากยมุนี สุประภะจึงไดเกิดเปนเทวดาสุมติ
และจุติมาเกิดเปนยโศทะและบรรลุอรหัตผล สวนที่เกิดมาพรอมกับฉัตร
รัตนะเพราะเมื่อคร้ังที่เกิดเปนยศสวีโอรสของพระเจากฤกิไดสรางฉัตรรัตนะ
ประดับเหนือพระเจดียที่พระชนกสรางเพื่อนอมรําลึกถึงพระพุทธเจากาศยปะ 
    เมื่อนํากลุมเรื่องที่เปนเรื่องของบุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาลทั้งพระสาวกและ
บุคคลสมมุติวาเปนพระสาวก หรือผูอุปถัมถพระพุทธศาสนามาพิจารณารวมกับพฤติกรรมหลักของ
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เร่ืองยโศทาวทานดังกลาว จะพบวามีการแทนที่ดวยตัวละครหลักชุดเดียวกัน คือนอกจากจะมีฐานะ
มั่งคั่งแลว ยังมีคุณลักษณะพิเศษที่ตางกับคนทั่วไป ดังโศรณโกฏิกรรณาวทาน พระโศรณโกฏิกรรณะ
หรือบาลีวาพระโสนกุฏิกัณณะ เปนบุตรของพอคาที่รํ่ารวย ตอนเกิดมีแสงสวางเหมือนวงแหวน
รัตนะอยูที่ติ่งหูและเกิดเวลาเดียวกับหมูดาวศรวณะรวมตัวกัน สวนโศรณโกฏีวิญศาวทาน                  
พระโศรณโกฏีวิญศะ หรือบาลีวาพระโสณโกฬิวิสะ เปนโอรสของพระราชา ประสูติเวลาเดียวกับ
หมูดาวศรวณะและดวงจันทรโคจรมาพบกัน อีกทั้งพระชนกคือพระเจาโปตละดีพระทัยยิ่งจึง
พระราชทานเหรียญทองคําแกคนยากจน 20 โกฏิเหรียญ สวนปูรณาวทาน พระปูรณะ หรือบาลีวา
พระปุณณะ แมจะมีแมเปนทาสแตขณะที่เกิดก็ทําใหบิดาซึ่งเปนพอคาประสบความสําเร็จในดาน
ตางๆ อยางสมบูรณ  สวนมหากาศยปาวทาน พระมหากาศยปะหรือบาลีวาพระมหากัสสปะ ขณะที่
เกิดก็มีผาทิพยสีขาวทอดมาจากตนปปปละ(ตนมะเดื่อ) จึงไดช่ือวาปปปลายนะ  
    สวนหิรัณยปาณยวทาน  พระหิรัณยปาณิเปนบุตรชายของคฤบดีที่มีฐานะดี               
พระหิรัณยปาณิเกิดมามีมือทองคํา และทุกเชาจะมีเหรียญทองไหลออกจากฝามือ 200,000 เหรียญ
ใหไดบริจาคทาน  ขณะที่ชโยติษกาวทาน ชโยติษกเศรษฐีหรือบาลีวาโชติกเศรษฐีนั้นออกจากครรภ
มารดาทามกลางเปลวไฟเพราะมารดาตายแลวและกําลังถูกเผา สวนอามรปาลยวทาน นางอามรปาลี
หรือบาลีวานางอัมพปาลีเกิดจากหนอกลวยในสวนมะมวง และมีลักษณะงามดั่งสตรีรัตนะ  
และเชตวนประติครหาวทานนั้น อนาถปณฑทะ หรือบาลีวาอนาถปณฑิกะ เดิมชื่อสุทัตตะบุตรชาย
ของเศรษฐีแหงเมืองศราวสตี เปนผูที่มีน้ําใจกวางขวางชอบบริจาคทานตั้งแตเด็ก 
    ความเปนมาของตัวละครหลักที่เปนบุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาลและมีความ
เกี่ยวของกับพระพุทธองคนี้ เห็นไดวาสรางขึ้นใหมีลักษณะพิเศษที่สวนใหญเปนความอัศจรรยจน
เปนที่มาของชื่อตัวละครหลักนี้ มีเหตุผลเพื่อการยกยองเชิดชูพระพุทธองคใหนาศรัทธายิ่งขึ้น 
เพราะแมแตพระสาวก หรือผูอุปถัมภพระพุทธศาสนายังมีความพิเศษเหนือคนทั่วไป พระพุทธองค
ก็ยิ่งตองมีความพิเศษเหนือยิ่งกวาคนเหลานั้น ภาพของพระพุทธองคที่สะทอนผานภาพของ                 
ตัวละครกลุมนี้ จึงมีลักษณะเหนือมนุษย ซ่ึงจะเห็นไดวาความอัศจรรยที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักนี้
จะไมคอยพบในเรื่องชาดกที่มีตัวละครหลักเปนพระโพธิสัตว จะพบความพิเศษในดานของ                
การกระทําที่มีความมุงมั่นกวาคนทั่วไป และผลของการกระทํานั้นอาจทําใหรับความอัศจรรย ไมใช
ไดมาพรอมตั้งแตเกิดเชนตัวละครหลักในอวทานเชนนี้ 
    สวนพฤติกรรมการศรัทธาพระพุทธองคนั้น สวนใหญเร่ิมจากตัวละครหลักมี
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในใจเพราะเบื่อหนายชีวิตทางโลกอันเนื่องมาจากการไดพบเห็นความ
ไมจีรังของสิ่งตางๆ จนรูสึกไมมีความสุขที่จะใชชีวิตทางโลกอีกตอไป และดวยความศรัทธาที่มีตอ
พระพุทธองคจึงหวังใหพระองคเปนที่พึ่ง จึงทําใหเกิดพฤติกรรมตอมาคือการเขาเฝาพระพุทธองค
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ดังเรื่องโศรณโกฏิกรรณาวทาน การที่โศรณโกฏิกรรณะออกเดินทางไปคาขายไดพบผูที่ประกอบ
กุศลกรรมและอกุศลกรรมและไดรับผลที่ทําไว บางคนจึงตองเปนเปรตในตอนกลางวัน เปนเทพใน
ตอนกลางคืน หรือเปนเปนเทพในตอนกลางวันและเปนเปรตในตอนกลางคืน เนื่องจากในวัน
หนึ่งๆ ทําความดีและความชั่วสลับกัน เมื่อกลับมาถึงบานก็พบวาบิดามารดาตาบอดเพราะเสียใจที่
เขาจากบานไปจึงทําใหรูสึกไมสบายใจ   
    สวนปูรณาวทาน ปูรณะตองพบกับปญหาการแยงชิงสมบัติระหวางพี่นอง จนทํา
ใหเกิดความเศราใจ คร้ังหนึ่งไดยินเสียงสวดสรรเสริญพระพุทธองคจึงรูสึกซาบซึ้งและปรารถนาที่
จะไดเขาเฝาพระพุทธองค  เร่ืองชโยติษกาวทาน ชโยติษกะรูสึกเศราใจที่พระเจาอชาตศัตรูทรงสั่ง
ประหารพระเจาพิมพิสารผูเปนพระชนกซึ่งทรงเปนผูอุปถัมถชโยติษกะตั้งแตยังเปนทารก เขาจึง
ตัดสินใจสละทรัพย สินทั้ งหมดและมุ ง เข า เฝ าพระพุทธองคที่ เขาศรัทธา  ขณะที่ เ ร่ือง                           
โศรณโกฏีวิญศาวทาน และมหากาศยปาวทานนั้น โศรณโกฏีวิญศะ และปปปลายนะ (พระมหา              
กาศยปะ)มีความปรารถนาที่จะตัดขาดทางโลกที่อธิบายวาเปนผลจากอดีตชาติ และดวยความ
ศรัทธาพระพุทธองคจึงไดออกบวช เชนเดยีวกับเรื่องเชตวนประติครหาวทาน ที่เพยีงอนาถปณฑทะ
ไดยินพระนามของพระพุทธองคก็รูสึกยินดีเล่ือมใสยิ่งทั้งนี้ก็เปนเพราะความผูกพันตั้งแตอดีตชาติ 
มีเพียงเร่ืองอามรปาลยวทานเทานั้นที่ไมมีการดําเนินเรื่องมาถึงตอนที่นางอามรปาลีไดเขาเฝา              
พระพุทธองค เพราะดําเนินเรื่องเฉพาะตอนตนที่นางเปนหญิงงามเมืองแหงไวศาลี และไดมี
ความสัมพันธกับพระเจาพิมพิสารจนมีบุตรชาย แตเร่ืองนี้เกษเมนทระก็ไดนํามารวมไวในกลุมของ
ผูอุปถัมภพระพุทธศาสนา เพราะเปนเรื่องที่ เรียงอยูกอนเชตวนประติครหาวทาน เร่ืองของ 
อนาถปณฑิณทะผูสรางเชตวันวิหารถวายแดพระพุทธองค  สวนนางอามรปาลีก็เปนผูถวาย                
อัมพปาลีวันกอนพุทธองคเสด็จปรินิพานไมนาน ลําดับเรื่องที่ตอเนื่องกันดังกลาว แสดงใหเห็นวา             
เกษเมนทระทราบประวัติของนางอามรปาลีดี เพียงแตไมไดดําเนินเรื่องจนมาถึงตอนถวาย                     
อัมพปาลีวัน  เพราะอาจจะทําใหเร่ืองยาวเกินไป 
    ตัวละครหลักชุดนี้เมื่อไดเขาเฝาพระพุทธองคตามความศรัทธาปรารถนาแลว คร้ัน
ไดฟงพระธรรมเทศนาก็จะบรรลุธรรม ถาเปนผูที่ออกบวชก็จะไดอรหัตผลทันที สวนผูที่ไมไดออกบวช
ก็จะมีดวงตาเห็นธรรม ซ่ึงพระพระพุทธองคจะทรงอธิบายใหภิกษุทั้งหลายฟงวาเหตุที่คนเหลานี้
ไดรับอรหัตผลโดยเร็ว ก็เพราะการทําความดีในอดีตชาติ ดังพระโศรณโกฏีวิญศะ เคยเปนชาย
ยากไร แตไดปูผาอาสนะบนพื้นดินเพื่อถวายภัตตาหารแดพระพุทธเจาวิปศยี จึงทําใหพระบาทมี
โลมาทอง มีผาทิพยรองพระบาท และไดบรรลุอรหัตผล พระปูรณะเคยเปนผูอุปฏฐากภิกษุแตดวย
เคยดูถูกภิกษุวามีแมเปนทาส ถึงแมจะไดอรหัตผล แตก็ตองมีแมเปนทาส สวนหิรัณยปาณิอดีตเคย
วางเหรียญ 2  เหรียญเปนเครื่องบูชาพระสถูปของพระพุทธเจากาศยปะดวยความศรัทธาที่บริสุทธิ์ 
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มือทั้ง 2 ขางจึงมีเหรียญทองไหลออกมา และไดบรรลุธรรม  ชโยติษกะนั้นอดีตเคยถวายการ
อุปฏฐากพระพุทธเจาวิปศยีอยางดี ผลบุญจึงทําใหไดเปนเศรษฐีและไดบรรลุอรหัตผล สวนอนาถปณฑทะ
เคยเปนผูถวายพระอารามแดพระพุทธเจาในอดีตมาแลว ท้ังพระพุทธเจาศิขี พระพุทธเจากระกุจฉันทะ
 พระพุทธเจากนก และพระพุทธเจากาศยปะ การอธิบายเรื่องการกระทําในอดีตนี้ จะพบวาเปนการ
อธิบายเรื่องของผลการกระทําที่ทําอยางไรก็ไดอยางนั้นอยางตรงไปตรงมาหรือเปนการกระทําอยาง
เดียวกันที่ตอเนื่องกันมาตั้งแตอดีต  ตามลักษณะเรื่องของอวทานทั่วไปดังที่กลาวไวแลวในบทที่ 2 ∗ 
    การดําเนินเรื่องของอวทานที่มีกลุมตัวละครหลักเปนบุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาล
นี้ จึงจะเห็นไดวามีการดําเนินพฤติกรรมตอเนื่องกันเปนลําดับครบทุกพฤติกรรม บางพฤติกรรมอาจ
มีรายละเอียดปลีกยอยที่ตางกัน แตพฤติกรรมที่ตรงกันเกือบทุกเรื่องคือการไดเขาเฝาพระพุทธองค
แลวไดฟงพระธรรมเทศนาจนไดบรรลุธรรม ซ่ึงถือเปนหัวใจหลักของโครงเรื่องแบบนี้ 
     สวนอวทานเรื่องของผูศรัทธาพระพุทธองคซ่ึงเปนผูที่มีศรัทธาทั่วไป มี 18 
เร่ืองไดแก มกุตาลตาวทาน คฤหปติสุทัตตาวทาน อุทรายณาวทาน กปลาวทาน(41) ศาลิสตัมพาวทาน
หัสตกาวทาน สตูปาวทาน นาคกุมาราวทาน กรรษกาวทาน สังฆรักษิตาวทาน ไกเนยกาวทาน 
ศักรจยวนาวทาน เหตูตตมาวทาน  มธุรสวราวทาน ปทมกาวทาน(87) ธนิกาวทาน สุมาคธาวทาน 
และ ยโศมิตราวทานโครงเรื่องอวทานที่ตัวละครหลักเปนบุคคลทั่วไปนี้ จะมีทั้งเรื่องที่มีการกระทํา
ในอดีต และมีการไดรับสิ่งที่ดีในอนาคต ตางกับอวทานที่มีตัวละครหลักเปนบุคคลสําคัญสมัย
พุทธกาลที่จะมีเฉพาะการกระทําในอดีตเทานั้น 
     อวทานเรื่องของผูมีศรัทธาทั่วไปที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทําในอดีตนั้น  
มี 13 เร่ือง ไดแก มุกตาลตาวทาน อุทรายณาวทาน กปลาวทาน(41) ศาลิสตัมพาวทาน หัสตกาวทาน
กรรษกาวทาน สังฆรักษิตาวทาน ไกเนยกาวทาน ศักรจยวนาวทาน  ปทมกาวทาน ธนิกาวทาน               
สุมาคธาวทาน และยโศมิตราวทาน  อวทานลักษณะนี้จะมีความคลายคลึงกับอวทานเรื่องของบุคคล
สําคัญในสมัยพุทธกาลเพียงแตในสวนของความเปนมาของตัวละครนั้นจะสั้นกระชับ และมี               
ตัวละครหลักที่มีคุณลักษณะพิเศษเหนือคนทั่วไปนอย มีเพียงเร่ืองเดียวคือเร่ืองยโศมิตราวทานที่           
ตัวละครหลักจะมีน้ําไหลรื้นที่ฟนหนาจนไมเคยกระหายน้ําเลย อวทานที่มีโครงเรื่องแบบนี้ ดัง
ตัวอยางเรื่องกรรษกาวทาน มีการลําดับพฤติกรรมดังนี้ 
-พราหมณยากจนคนหนึ่งหาเลี้ยงชีพดวยการทํานาอยางยากลําบาก ความเปนมาของ
      ตัวละครหลัก 
-พราหมณและภรรยาไดเห็นพระพุทธองคเสด็จผานมาก็บังเกิดความเลื่อมใส การศรัทธา 
      พระพุทธองค 
                                                 
  ∗ ดูหนา 64-65 
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-ทั้งสองไดเขาไปสักการะพระพุทธองค และกราบทูลวาตนเสียใจที่ไมมีส่ิงดีๆ การไดเขาเฝา 
ถวายเพราะยากจน พระพุทธองคจึงตรัสเทศนาวาความดีเปนอาภรณประดับ          พระพุทธองค 
กายที่มีคา ภรรยาพราหมณจึงไดทําอาหารเทาที่มีถวายแดพระพุทธองค โดย 
พราหมณไดอธิษฐานขอใหหลุดพนจากความยากจน 
-หลังจากอธิษฐาน ตนกลาในนาก็กลายเปนทองคํา ทําใหพวกเขามีฐานะดีขึ้น การไดรับสิ่งดี/ 
ทันที คร้ันพราหมณไดฟงพระธรรมเทศนาจึงออกบวช และบรรลุอรหัตผล           การบรรลุธรรม 
-พระพุทธองคตรัสวาอดีตพราหมณเคยครองเพศพรหมจรรยตามคําสอน                การกระทําใน 
ของพระพุทธเจากาศยปะ ในชาตินี้จึงไดรับพระกรุณาจากพระองค                           อดีต 
           เมื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ เทียบกับเรื่องกรรษาวทานแลว ก็จะพบวา ชุดตัวละครหลัก
ในกลุมเรื่องของผูมีศรัทธาทั่วไปที่มีการเลาถึงการกระทําในอดีตนี้ ตัวละครจะมีฐานะที่หลากหลาย 
ทั้งมนุษย  และเทพ  ในดานที่ เปนมนุษย  ไดแก  พระราชา  ดังเรื่อง  อุทรายณาวทาน  และ                            
ศาลิสตัมพาวทาน พราหมณ ดังเรื่องกรรษกาวทาน พอคา ดังเรื่องกปลาวทาน และธนิกาวทาน ภิกษุ 
ดังเรื่องสังฆรักษิตาวทาน และปทมกาวทาน มุนี ดังเรื่องไกเนยกาวทาน ธิดาเศรษฐี ดังเรื่อง                    
สุมาคธาวทาน ทาส ดังเรื่องมุกตาลตาวทาน เทพ ไดแก พระอินทรดังเรื่องศักรจยวนาวทาน และ
บางเรื่องไมระบุฐานะตัวละครอยางชัดเจนหากกลาววาเปนบุตรชายของคฤหบดีดังเรื่อง                       
หัสตกาวทาน และยโศมิตราวทาน ฐานะของตัวละครที่หลากหลายเหลานี้ ก็เพื่อแสดงใหเห็นวาชน
ทุกหมูเหลาตางไดรับพระกรุณาจากพระพุทธองคอยางเสมอภาคกัน เพราะตัวละครหลักเหลานี้ทุก
ตัวเมื่อบังเกิดความศรัทธาและไดเขาเฝาพระพุทธองคแลว ลวนไดรับสิ่งดีในชีวิต ทั้งในดานของ
การบรรลุธรรม เชนเรื่องสังฆรักษิตาวทาน พระสังฆรักษิตะเมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาก็บรรลุ
อรหัตผล  หรือแมเพียงได เห็นพระพุทธองคความทุกขก็จะหมดสิ้นไปในทันที  เชนเรื่อง                        
ศักรจยวนาวทาน พระอินทรซ่ึงวิตกกับการเสื่อมจากความเปนเทพเพราะใกลจุติ คร้ันไดเขาเฝา   
พระพุทธองค ความปติก็เกิดขึ้น ลักษณะความเปนเทพก็กลับมาดังเดิม เปนตน  
    พฤติกรรมการศรัทธาพระพุทธองคและการไดเขาเฝาพระพุทธองคที่กลาวไดวา
จะตองปรากฏคูกันในอวทาน เพราะมีความหมายสําคัญตอมามากวาตัวละครหลักตองไดบรรลุ
ธรรม หรือไดรับสิ่งดีๆ เมื่อไดเขาเฝาพระพุทธองค แมแตเร่ืองที่ตัวละครหลักอยูไกลไมอาจมาเขา
เฝาพระพุทธองคได ก็ยังมีพฤติกรรมการไดเขาเฝาพระพุทธองค ดังเรื่องสุมาคธาวทาน ที่สุมาคธา
ธิดาของอนาถปณฑทะซึ่งแตงงานไปอยูตางเมือง แตดวยความศรัทธาและตองการใหแมสามีมี
ศรัทธาพระพุทธองคแทนนักบวชไชนะที่นางเห็นวาไมอาจเทียบพระพุทธองคได นางจึงไดตั้ง
กระแสจิตสงไปยังพระพุทธองคขอใหเสด็จมา พระพุทธองคทรงรับกระแสจิตนั้นแลวจึงเสด็จมา
ทางทองฟาพรอมกับเหลาสาวกที่นาเลื่อมใสทั้งหลาย เพียงแคคนในครอบครัวของสามีไดเห็นภาพ
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ดังกลาว จิตใจก็ปราศจากความมัวหมอง พฤติกรรมการไดเขาเฝาพระพุทธองคจึงเปนหัวใจของ
โครงเรื่องที่ทําใหเหตุการณในเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในทายที่สุด สวนพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การกระทําในอดีตนั้น จะเปนการอธิบายอยางตรงไปมาวาเมื่ออดีตทําสิ่งใดไว ส่ิงนั้นก็จะสงให
ไดรับผลเชนนั้น เชน กปลาวทาน(41) ปณฑิตะเคยเกิดเปนชายยากจน แตไดตั้งใจถวายภัตตาหาร
แดพระพุทธเจากาศยปะดวยความศรัทธายิ่ง  ในครั้งนั้นเขาจึงมีฐานะร่ํารวยขึ้น หากเขาก็ยังไดถวาย
ภัตตาหารอยางตอเนื่อง ทําใหเขาไดเกิดมาเปนปณฑิตะผูมั่งคั่งและบรรลุอรหัตผล เปนตน 
   สวนอวทานที่ตัวละครหลักเปนผูมีศรัทธาทั่วไปแตมีพฤติกรรมสุดทายเปนการจะ
ไดรับสิง่ดีในอนาคต   หรือเร่ืองที่มพียากรณ  มี 4 เร่ืองไดแก สตูปาวทาน นาคกมุาราวทาน เหตตูตมาวทาน  
และมธุรสวราวทาน ดังเรื่องนาคกุมาราวทานนี้มีพฤติกรรมหลักตามลําดับดังนี้ 
-นาคสุธนะบุตรชายของนาคธนะอาศัยอยูใตมหาสมุทรกับพี่นองจํานวนมาก ค ว า ม เ ป น ม า
                          ของตัวละครหลัก 
-สุธนะสงสัยเหตุที่มีทรายรอนตกมาที่นาคภพ ธนะจึงแนะนําให  การศรัทธา 
ไปเขาเฝาพระพุทธองคซ่ึงทรงเปนผูมีพระกรุณาและทําใหความทุกข  พระพุทธองค 
ทั้งปวงหมดไปได 
-สุธนะไปเขาเฝาพระพุทธองคที่เชตวันวิหาร    การได เข า เฝ า
           พระพุทธองค 
-เพียงพระพุทธองคทอดพระเนตรมาที่สุธนะ ความสงสัยทั้งหมด  การไดรับสิ่งดี 
ของสุธนะก็มลายไป   
-พระพุทธองคทรงพยากรณวาสุธนะจะไดเปนนาคที่มีความสุขในโภค                  การจะไดรับสิ่งดี 
สมบัติ 100 กัลป หลังจากนั้นก็จะไดพระโพธิญาณ    ในอนาคต 
    อวทานที่มีพฤติกรรมสุดทายเปนการจะไดรับสิ่งดีในอนาคตนี้ ที่นาสนใจคือ ผูที่
ไดรับนั้นไมจําเปนตองเปนตัวละครหลัก ดังเรื่องสตูปาวทาน ตัวละครหลักคือพระอินทร แต            
พระพุทธองคไมไดมพียากรณแกพระอินทร หากตรัสวาสิ่งดีที่จะเกดิขึน้นัน้จะเปนประโยชนของคน
สวนรวมคือ พระเจามิลินทระจะทรงสรางสถูปเพิ่มขึ้นจากที่พระอินทรทรงสรางถวายแดพระองค 
หรือเร่ืองมธุรสวราวทาน ตัวละครหลักคือมธุรสวระซึ่งไดอรหัตผลแลว สุธีระบิดาของมธุรสวระ
ศรัทธาพระพุทธองค และไดเขาเฝาถวายดอกบัวเปนพุทธบูชา พระพุทธองคจึงตรัสวาดวยผลบุญนี้ 
สุธีระจะไดเปนปทโมตตระผูมีดอกบัวเบงบานรองรับทุกยางกาวและจะไดบรรลุพระโพธิญาณ 
    ขณะที่เร่ืองเหตูตตมาวทาน ผูพยากรณไมใชพระพุทธองค และเรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่
ตางกับเรื่องอื่น เพราะพระพุทธองคไมไดมีบทบาทในเรื่อง พฤติกรรมการไดเขาเฝาพระพุทธองค
จึงไมมี แตเปนเรื่องที่พระพุทธองคทรงชี้แนะวาการสะสมทรัพยเปนสิ่งไมมีแกนสาร การถวายทรัพย 
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แดพระอรหันตยอมไดรับผลดีกวา พระพุทธองคจึงทรงเลาเรื่องของปุณยเสนะเพื่อแสดงใหเห็นวา
การศรัทธาแมเพียงพระอรหันตสาวกก็ทําใหไดรับผลดีแลว เร่ืองนี้จึงใชพระเหตูตตมะเปนตัวแทน
ใหตัวละครหลักไดแสดงความศรัทธาเสมือนไดกระทําตอพระพุทธองค โดยตอนทายพระเหตูตตมะ
ไดมีพยากรณแกปุณยเสนะวาจะไดบรรลุพระโพธิญาณที่โคนตนจันทน และไดช่ือวาจันทนศรี 
    การพยากรณที่เปนพฤติกรรมการจะไดรับสิ่งดีในอนาคตในอวทานของอวทาน-            
กัลปลตานี้ จึงมีความแตกตางกับอวทานที่มีพยากรณที่สวนใหญพบในอวทานศตกะ เนื่องจาก
อวทานเหลานั้นพระพุทธองคจะทรงพยากรณ และพยากรณแกตัวละครหลักที่มีศรัทธาตอพระองค
วาจะไดเปนพระปจเจกพุทธเจา หรือพระพุทธเจา หากอวทานในอวทาน-กัลปลตาพระพุทธองค
อาจทรงพยากรณตัวละครอื่นที่เกี่ยวของกับตัวละครหลักซึ่งมีศรัทธาพระองคเชนเดียวกัน หรืออาจ
พยากรณส่ิงที่เกิดขึ้นที่ไมไดตกแกตัวละครหลักโดยตรง หรือผูพยากรณไมใชพระพุทธองค แตมี
บทบาทเหมือนพระพุทธองค ลักษณะเชนนี้ เห็นไดวาเกษเมนทระไมไดยึดรูปแบบตามอวทานที่มี
พยากรณทั่วไป แตมีการปรับไปตามความเหมาะสมของเหตุการณในเรื่อง หากการปรับนั้นก็มี
เจตนาที่จะทําใหพระพุทธองคมีความสูงสงนาศรัทธามากขึ้น ดังเรื่องเหตูตตมาวทานนั้น ภาพของ
พระเหตูตตมะที่เปนพระอรหันตที่นาเลื่อมใสศรัทธาและสามารถปลดเปลื้องทุกขของคนไดนั้น ทํา
ใหเห็นวาแมเพียงพระสาวกของพระพุทธองคก็ยังมีความกรุณาและชวยคนใหพนทุกขไดเพียงนี้ 
พระพุทธองคผูทรงเปนพระศาสดาก็ยอมมีพระกรุณาที่ยิ่งใหญกวาหลายเทา 
    อนึ่ง อวทานที่มีตัวละครหลักศรัทธาพระพุทธองคนี้ คฤหปติสุทัตตาวทาน เปน
เร่ืองที่ไมมีสวนการกระทําในอดีต หรือการจะไดรับสิ่งดีในอนาคต มีเฉพาะเหตุการณที่ผูรูเลา
เหตุการณความเปนไปของสุทัตตะที่มีความศรัทธาพระพุทธองค และยึดมั่นทําความดีตามคําสอน
ของพระพุทธองค จนสงผลใหเมื่อพบอุปสรรคสิ่งใดก็จะมีทั้งพระอินทร พระพรหม และเทพ
ชวยเหลือ การดําเนินโครงเรื่องเชนนี้ก็เพื่อเนนเรื่องผลของการศรัทธาพระพุทธองคนั้นสามารถ
สงผลดีในชาติปจจุบันโดยไมตองรอไปถึงชาติตอไป 
    รายละเอียดของแตละพฤติกรรมของอวทานที่มีชุดตัวละครเปนผูมีศรัทธา                
พระพุทธองคนี้แมจะมีความแตกตางกันไป แตส่ิงที่ตรงกันทุกเรื่อง และนับเปนหัวใจหลักของ
โครงเรื่องคือ ตัวละครหลักทุกตัวมีความศรัทธาพระพุทธองคเพราะไดยินพระกิตติศัพทของ
พระองค หรือเมื่อไดเห็นพระพุทธองคก็บังเกิดความศรัทธาขึ้นทันที และความศรัทธานั้นทําใหมี
ความปรารถนาที่จะเขาเฝาพระพุทธองค ซ่ึงอาจมีสาเหตุตางกันไป แตเมื่อไดเขาเฝาแลวทุกคนจะ
ไดรับสิ่งดีๆ ในชีวิต ซ่ึงอาจเปนการบรรลุธรรมเมื่อไดฟงพระธรรมเทศนา ดังเรื่องที่มีชุดตัวละคร
ในกลุมบุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาล หรืออาจไดรับสิ่งดี เชนฐานะดีขี้น ความทุกขความสงสัยที่มี
มาก็มลายไปเพียงแคไดเห็นพระพุทธองคเทานั้น ดังเรื่องที่มีชุดตัวละครเปนผูศรัทธาทั่วไปที่มีทั้ง
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มนุษยและไมใชมนุษย โครงเรื่องของอวทานที่มีตัวละครหลักเปนผูศรัทธาพระพุทธองคนี้                 
พระพุทธองคจึงมีบทบาทเปนผูสนับสนุนตัวละครหลักใหไดมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
    ค. สวนทายเรื่อง สวนใหญจะประกอบดวย 3 สวนคือ สโมธาน การสรุปเรื่อง และ
การแจงรายละเอียดของเรื่อง ดังเรื่องปูรณาวทาน มีสวนทายเรื่องวา  
  

  ดวยบาปเพราะการกลาวคํากาวราว ปูรณะจึงเคยตองตกนรก และตองเกิดเปนลูกนางทาส 
500 ชาติ หากดวยความยิ่งใหญแหงการทําบุญในการดูแลอุปฏฐากหมูสงฆ จึงไดละกิเลสหมดสิ้น
และไดอรหัตผล 
  นี่เปนกําลังที่นําไปสูการสะสมบุญของพระปูรณะ ซึ่งเลาโดยพระชินเจา เหลาภิกษุในสภา
เมื่อไดฟงเรื่องราวอันนาอัศจรรยนั้น ก็เกิดความชื่นชมและสรรเสริญบุญ(ของพระปูรณะ) 

  นี่เปนปลลวะที่ 36 ปูรณาวทานของโพธิสัตตวาวทานกัลปลตาที่แตงโดยเกษเมนทระ∗ 
 
หรือเร่ืองกปลาวทาน(41) มีสวนทายเรื่องวา 
 
   ดวยกําลังแหงทานที่บริสุทธิ์ดีงามในอดีตชาติ เมื่อทุรคตะมาเกิดเปนปณฑิตะจึงไดเปน

อรหันต 
  นี่เปนเรื่องราวการกระทําในอดีตชาติของปณฑิตะอันเนื่องมาจากความสนใจในคุณที่เปน
ความรูทั้งปวง เหลาภิกษุจึงไดต้ังใจสรรเสริญความเหมาะควรแหงกุศลที่เปนบุญแหงทานที่
บริสุทธิ์         
  นี่ เปนปลลวะที่  41  ช่ือว ากปลาวทานของโพธิสัตตวาวทานกัลปลตาที่ แต งโดย                    
เกษเมนทระ∗∗ 

                                                 
 ∗ tena parusya/papena bhuktva naraka/durgatim | 
              dasi/suto’bhavat purnah pabca janma/watani sah ||81|| 
    sajghopasanam/evasya punyayabhun/mahiyasa | 
    arhattvaj yena nihwesa/bhava/klewojjhataj writah ||82|| 
    iti prabhavaj kathitaj jinena  
    purnasya punyopacaya/pranitam | 
    wrutvadbhutaj sajsadi bhiksusajghah  
    punyaprawajsabhirato babhuva ||83||  
    iti ksemendraviracitayaj bodhisattvavadanakalpalatayaj 
                       purnavadanaj sattrijwah pallavah || (Vaidya ed. 1959 : 1 : 238) 
  ∗∗ tena dana/prabhavena sudha/wuddhena durgatah | 
        janmantare pandita/tam/avapyarhattvam/agatah ||90|| 
                         iti pandita/purva/janma/vrttaj  
                         kathitaj sarvavida gunadarena | 
                         avadharya viwuddha/dana/punyaj 
                         kuwalarhaj prawawajsa bhiksu/sajghah ||91|| 
                         iti ksemendra/viracitayaj bodhisattvavadanakalpalatayaj 
                         kapilavadanaj namaikacatvarijwah pallavah || (Vaidya ed. 1959 : 1 : 275) 
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    สวนทายเรื่องของอวทานทั้ง 2 เร่ืองขางตนนี้ จะเห็นไดวา 2 สวนแรกจะคลายกับ
อวทานทั่วไป∗โดยในสวนของสโมธานในยอหนาแรกยังคงเปนพระพุทธองคตรัสเลาตอเนื่องจาก
เหตุการณที่ทรงเลาถึงการกระทําในอดีตของตัวละครหลักในสวนเนื้อเร่ือง ดวยการทรงเชื่อมโยงวา
ผูกระทําความดี หรือไมดีในอดีตนั้นก็คือตัวละครหลักนั่นเอง สวนยอหนาที่ 2 ที่เปนการสรุปเรื่อง
มีขอแตกตางกับอวทานทั่วไปคือจะใชผูเลาเรื่องที่เปนผูรูซ่ึงสอดคลองกับการเกริ่นเรื่อง ขณะที่
อวทานทั่วไปพระพุทธองคทรงเปนผูสรุปเรื่องที่เนนใหภิกษุไดเรียนรูถึงการกระทําดีและไมดีนั้น
สงผลทั้งดีและไมดีแยกจากกัน แตในสวนของอวทาน-กัลปลตานี้ จะเปลี่ยนแปลงไปคือเมื่อภิกษุได
ฟงเรื่องราวในอดีตจากพระพุทธองคแลว ภิกษุก็ไดแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองราวนั้น ภิกษุที่เปน
เพียงผูฟงไมมีความคิดเห็นตอเร่ืองที่ไดฟงในอวทานทั่วไป จึงเปลี่ยนเปนผูที่สามารถวินิจฉัยการ
กระทําของบุคคลที่พระพุทธองคตรัสเลาวาสมควรไดรับการยกยองหรือไม ภาพของภิกษุใน
อวทานของอวทาน-กัลปลตาจึงมีบทบาทมากกวาผูใครรู และผูฟงในอวทานทั่วไป คลายคลึงกับ
ภิกษุผูใครรูในเรื่องชาดกที่กลาวถึงขางตน กลาวคือภิกษุในฐานะผูเรียนธรรม ไมไดรอฟงคําสอน
ของครูคือพระพุทธองคเพียงอยางเดียว แตเปนผูเรียนที่มีความคิด และสามารถวิเคราะหเหตุการณ
ตางๆ ได ภาพของภิกษุที่เรียนธรรมในชาดกและอวทานของเกษเมนทระจึงมีลักษณะเดียวกัน 
    สวนอวทานที่มีพฤติกรรมการจะไดรับสิ่งดีในอนาคตหรือเร่ืองที่มีพยากรณนั้น 
จะมีสวนทายเรื่อง 2 สวนดวยกัน คือการสรุปเรื่อง และการแจงรายละเอียดของเรื่อง เนื่องจากสวน
ที่อนุโลมวาเปนสโมธานคือการการพยากรณที่มีการเชื่อมโยงตัวละครหลักกับสิ่งที่ตัวละครหลักจะ
ไดรับในอนาคตนั้นรวมอยูในสวนเนื้อเร่ืองแลว ดังในสตูปาวทานมีความวา 
 

 ชาวโลกทั้งปวงไดละจากโมหะและความโศกเศราเพราะการทอดพระเนตรมองอยางออนโยน
ของพระผูมีพระภาคเจาไปยังสถานที่ตางๆ และแผนดินก็มีการรื่นเริงสนุกสนานมีเสียงดังกังวาน
ของระฆังรัตนะอันแวววาวที่อยูบนยอดสถูปที่สรางขึ้นใหม  
 นี่เปนปลลวะที่ 57 ช่ือวาสตูปาวทานของโพธิสัตตวาทานกัลปลตาที่แตงโดยเกษเมนทระ∗∗ 
 

    จะเห็นไดว าการสรุปเรื่องนี้ ผู เล า เรื่องที่ เปนผู รู จะสรุปในเชิงสรรเสริญ                          
พระพุทธองควาทรงเปนผูมีพระกรุณาแกชาวโลกทําใหพวกเขาหมดทุกขโศกสอดคลองกับสวน
                                                 
  ∗ ดูในหนา 64 
   ∗∗  iti bhagavatah sthane sthane dayardra/vilokana- 
       dabhavad/akhilo lokah woka/pramoha/bhayojjhitah | 
                          abhinava/krta/stupotsavga/kvanan/mani/kivkini- 
                          kula/kalakala/krida/lola babhuva ca medini ||16|| 
                    iti ksemendraviracitayaj bodhisattvavadanakalpalatayaj 
                          stupavadanaj nama saptapabcawattamah pallavah || (Vaidya ed. 1959 : 2 : 342) 
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เนื้อเร่ืองที่เมื่อพระพุทธองคเสด็จไปถึงที่ใดคนที่อยู ณ ทีน่ั้นก็จะหมดทกุข สวนเรื่องเหตูตตมาวทาน
และมธุรสวราวทาน ก็เปนทาํนองเดียวกันคือเปนการสรรเสริญพระพุทธองคที่หากผูใดมีศรัทธาภกัด ี
ตอพระพุทธองคก็จะไดรับผลดี และแมเพียงแสดงความศรัทธาตอพระอรหันตสาวกของพระพุทธองค
ก็ไดรับผลดีเชนกัน สวนเรื่องนาคกุมาราวทานนั้น จะมีสวนทายเรื่องเพียงการแจงรายละเอียดของเรื่องเทานั้น
ทั้งนี้กลาวไดวาสวนทายเรื่องของอวทานทีม่ีการพยากรณ จะไมไดดําเนนิไปตามอวทานที่มีพยากรณ 
เดิมที่ในการสรุปเรื่องพระพุทธองคจะทรงสรุปวาการจะไดรับสิ่งที่ดีในอนาคตเปนเพราะไดกระทําสิ่งดี
ตอเบื้องพระพักตร∗ แมวาเกษเมนทระจะไมไดใหพระพุทธองคทรงเปนผูสรุปเรื่องในอวทานที่มี
พยากรณ แตเมื่อพิจารณาในดานเนื้อหาของการสรุปเรื่องแลว ก็เห็นไดวาเปนไปทํานองเดียวกับอวทาน
ทั่วไป คือเปนการชี้ใหเห็นวาผูที่มีความศรัทธาตอพระพุทธองค และแสดงออกใหเห็นอยางชัดเจนนั้น ยอม
ไดรับสิ่งที่ดีอยางแนนอน แตดวยเกษเมนทระใชผูเลาเรื่องเปนผูสรุปจึงเปดโอกาสใหเกษเมนทระไดเขียน
เนื้อหาเปนทวงทํานองสรรเสริญพระพุทธองคได ขณะที่อวทานที่มีพยากรณทั่วไป พระพุทธองค
ทรงสรุปเพื่อสอนภิกษุใหไดเรียนรูเร่ืองการทําความดีถวายพระอรหันต และพระพุทธเจา 
    2.1.1.2  โครงเรื่องที่ตัวละครหลักเปลี่ยนมาศรัทธาพระพุทธองค คือเร่ืองที่                 
ตัวละครหลักไมไดแสดงความศรัทธาพระพุทธองคตั้งแตแรก หรือเร่ืองที่ตัวละครหลักประพฤติตน
ไมเหมาะสม หากเมื่อไดรับความชวยเหลือจากพระพุทธองค หรือไดฟงพระธรรมเทศนาของ            
พระพุทธองคก็จะบังเกิดความศรัทธา โครงเรื่องอวทานแบบนี้ มี 8 เร่ือง ไดแก สุนทรีนันทาวทาน              
หารีติกาวทาน ปราติหารยาวทาน ศิลานิเกษปาวทาน ปตาปุตรสมาทาน นันโทปนันทาวทาน 
อชาตศัตรุปตฤโทรหาวทาน และมารกปูรวิกาวทาน อวทานที่มีโครงเรื่องแบบนี้ทุกเรื่องมีสวน           
นําเรื่องและทายเรื่องเหมือนกับอวทานที่มีโครงเรื่องที่มีตัวละครศรัทธาพระพุทธองคที่มีพฤติกรรม
การกระทําในอดีต หากในสวนเนื้อเร่ืองจะมีพฤติกรรมหลักตางกันไปคือมี 4พฤติกรรม ไดแก 
    ก. การกระทําที่ไมเหมาะสม 
    ข. การไดรับความชวยเหลือจากพระพุทธองค 
    ค. การเกิดความศรัทธา 
    ง. การกระทําในอดีต 
    เพื่อใหเห็นลักษณะโครงเรื่องแบบนี้ไดชัดเจนขึ้น จึงจะยกเรื่องหารีติกาวทานเปน
ตัวอยาง 
-นางยักษหารีติกาไดลักตัวทารกแรกเกิดในหมูบานแหงหนึ่งในเมือง  การกระทําที่ไม 
ราชคฤหทุกวัน                  เหมาะสม 

                                                 
 ∗ ดูในหนา 66-67 
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-พระเจาพิมพิสารเสด็จไปขอประทานความชวยเหลือจากพระพุทธองค  การไดรับความ 
พระพุทธองคจึงเสด็จไปที่อยูของนางยักษหารีติกา และทรงอุมปริยังกระ  ชวยเหลือจาก 
บุตรชายของนางยักษหารีติกากลับมา เมื่อนางยักษหารีติกามาตามปริยังกระ  พระพุทธองค 
พระพุทธองคจึงเทศนาสั่งสอนใหเห็นถึงความทุกขของผูตองสูญเสียบุตร  
-นางยักษหารีติการซาบซึ้งในพระธรรมเทศนาจึงบังเกิดความเลื่อมใส และ     การเกิด 
ไดหันมาปฏิบัติตนตามคําสอนของพระพุทธองค                      ความศรัทธา 
-พระพุทธองคตรัสเลาวาอดีตนางยักษหารีติกาเคยเกิดเปนหญิงเล้ียงโค  
แตไดหลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งยั่วยวนในเมืองขณะที่นําเนยไปขาย แต                       การกระทํา 
เมื่อนางไดพบพระปจเจกพุทธเจา นางไดถวายมะมวง 500 ผล จึงสงผลให                    ในอดีต 
นางไดมาเกิดในตระกูลยักษที่มั่งคั่งและมีบุตรชาย 500 คน และไดเขาใจ 
ธรรมะของพระพุทธองค            
    โครงเรื่องของอวทานแบบนี้ อาจมีรายละเอียดแตละพฤติกรรมตางกันออกไป 
เร่ืองที่มีพฤติกรรมนาสนใจคือ นันโทปนันทาวทาน∗ที่พฤติกรรมไดรับความชวยเหลือจาก              
พระพุทธองคนั้น ในเบื้องตนพระพุทธองคไมไดทรงชวยเหลือดวยพระองคเอง แตทรงชวยเหลือ
ดวยการประทานอนุญาตใหพระเมาทคัลยายนะเปนผูไปทรมานพญานาคนันทะและพญานาค
อุปนันทะใหละทิฐิ  กอนที่จะทรงใชพระธรรมขัดเกลาจิตใจพญานาคทั้งสอง  ทั้งนี้ เพราะ                    
ทรงพิจารณาแลววา พญานาคทั้งสองมีฤทธิ์มาก แมพระองคจะทรงมีฤทธิ์มากกวา และทรงสามารถ
ปราบพญานาคทั้งสองไดดวยพระองคเอง แตพระองคก็ไมทรงกระทํา หากทรงเปดโอกาสให           
พระสาวกไดแสดงความจํานง และทรงพิจารณาเลือกพระสาวกที่มีความสามารถเหมาะสม ในกรณี
นี้ ทรงเลือกพระเมาทคัลยายนะผูไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะทางดานมีฤทธิ์มากเปนผูปราบ
นาค ดวยทรงเห็นวาพญานาคผูทะนงตนวาไมมีผูใดสูได จะยอมละทิฐิก็ตอเมื่อไดเห็นผูมีฤทธิ์
มากกวา เหตุการณในเรื่องนี้จึงเปนการสรรเสริญพระพุทธองคทั้งในฐานะ “ครู” ผูเปดโอกาสให
ศิษยไดแสดงความสามารถ และในฐานะที่ทรงอยูเหนือผูอ่ืนทั้งปวง เพราะแมแตพญานาคผูมีฤทธิ์
มากที่ผูใดก็เอาชนะไดยาก ยังตองพายแพเพียงฤทธิ์ของพระสาวกแหงพระพุทธองคเทานั้น 
    สวนเรื่องอื่นๆ พระพุทธองคทรงชวยเหลือตั้งแตเบื้องตนดวยพระองคเอง ไมวาผู
นั้นจะอยูในฐานะใดก็ตาม แสดงใหเห็นวาพระพุทธองคมีพระเมตตาตอชนทุกหมูเหลา ชุดตัวละคร
                                                 
  ∗ เรื่องนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยาไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา การที่เรื่อง
เกี่ยวกับนันโทปนันทนาคในบาลีกลาววาเปนพญานาคตัวเดียวนั้น อาจเปนเพราะบาลีรับนิทานสันสกฤตไป แต
ดวยบาลีไมมีสระ เอา จากนันโทปนันเทา ที่หมายถึงนาค 2 ตัวคือนาคชื่อนันทะ และนาคชื่ออุปนันทะใน
สันสกฤต จึงเปน นันโทปนันโท ในบาลีที่หมายถึงนาคชื่อนันโทปนันทะตัวเดียว 
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หลักในโครงเรื่องประเภทนี้ จึงมีฐานะหลากหลาย ทั้งมนุษยและไมใชมนุษย ทั้งที่ทรงรูจักคุนเคย
และไมเคยทรงรูจักมากอน  ไดแก คนทั่วไป  นักบวชลัทธิ อ่ืน  พระราชา และพระญาติวงศ                       
ตัวละครหลักที่เปนคนทั่วไป ดังภววรมัน ในมารกปูวิกาวทานที่มีจิตใจขุนมัวดวยกิเลสตัณหา ทํา
บาปมหันตดวยการมาตุฆาต เมื่อไดเขาเฝาพระพุทธองคและไดฟงพระธรรมเทศนา ความขุนมัวใน
จิตใจก็มลายไป หรือชาวเมืองมัลละ ในศิลานิเกษปาวทาน รวมมือกันทําเรื่องไรประโยชน นั่นคือ
การพยายามยายหินขนาดเทาภูเขาที่ขวางกลางเมืองออกไป เมื่อพระองคทรงชวยเหลือดวยการ
แสดงปาฏิหาริยทําใหหินกอนนั้นเปนกอนเล็กๆ ประดับไวในที่ตางๆ แลวจึงตรัสเทศนาใหเห็นถึง
การกระทําทุกสิ่งตองใชสติปญญาไตรตรอง ในการนี้ ชวยใหชาวมัลละไดบรรลุธรรมขั้นตางๆ  
นักบวชลัทธิอ่ืน ดังนักบวชกษปณกะหรือนักบวชนิครนถ ในปราติหารยาวทานที่ตางพากันทาทาย
อํานาจปาฏิหาริยของพระพุทธองค แตเพียงพระพุทธองคปรากฏพระองคโดยยังไมทรงกระทําสิ่ง
ใด ปาฏิหาริยตางๆ ก็เกิดขึ้น อันไดแก แสงสวาง ดอกบัวที่ ผุดขึ้นจากพื้น แสดงใหเห็นวา                      
พระพุทธองคมีพระกรุณายิ่ง เพราะเพียงปรากฏพระองคเทานั้น ก็ทําใหทุกสรรพสิ่งสดใส เบิกบาน 
โดยเฉพาะคนที่มีจิตใจขุนมัว พระราชา ดังพระเจาอชาตศัตรู ในอชาตศัตรุปตฤโทรหาวทานที่ทรง
กระทําปตุฆาต กอใหเกิดความทุกขพระทัยจนไมอาจลบเลือนได พระพุทธองคก็ทรงปลอบพระทัย
และใชพระธรรมบําบัดความหมนหมองใหคลายลง พระเจาอชาตศัตรูจึงทรงใชพระธรรมนําชีวิต
ตั้งแตนั้นมา  พระญาติวงศ  ดังพระชนก  ในปตาปุตรสมาทานที่ทรงเพียรพยายามที่จะให                      
พระพุทธองคทรงหันกลับมาใชชีวิตทางโลก จึงทรงปฏิเสธแนวทางแหงพระธรรม แตเมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นวิมานที่เทวดาเนรมิตใหพระพระพุทธองค รวมทั้งเหลาเทพที่มาแวดลอม          
พระพุทธองค ก็ทรงเกิดความศรัทธาและนอมรับพระธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงในที่สุด หรือ
พระนันทะในสุนทรีนันทาวทานที่ทรงหมกหมุนกับความคิดถึงพระชายาสุนทรี พระพุทธองคก็
ทรงใชวิธีใหไดมีโอกาสใกลชิดกับเหลาอัปสรที่งามยิ่ง จนพระนันทะทรงละความหมกหมุนคิดถึง
พระชายา และมีพระทัยพรอมรับพระธรรมเทศนา ในที่สุดก็บรรลุอรหัตผล  
    ตัวละครที่ตางฐานะกันเหลานี้ ทําใหเห็นไดวา ไมวาผูใดก็ตามที่หลงดําเนินชีวิต
ในทางที่ไมถูกตองแลว พระพุทธองคก็ทรงพรอมชวยเหลือทั้งสิ้น แตดวยกลุมคนเหลานี้ลวนมี
มิจฉาทิฐิ การจะโนมนําใหรับพระธรรมจึงยากกวาผูที่ศรัทธาพระองคตั้งแตเบื้องตน วิธีการที่ทรง
เลือกใชคือ การใชปาฏิหาริยหรือฤทธ์ิโนมนําใหเกิดความศรัทธาตอพระองคกอน แลวจึงใช               
พระธรรมขัดเกลาจิตใจ การใชปาฏิหาริยหรือฤทธ์ินี้ จึงเปนการแสดงใหเห็นวาการสรางความศรัทธา
ที่ตัวบุคคลคือพระพุทธองคกอน จะชวยทําใหพระธรรมที่พระองคตรัสไดรับความศรัทธาตามได
งาย โครงเรื่องประเภทนี้ ในพฤติกรรมการไดรับความชวยเหลือจากพระพุทธองค จึงเนนเรื่องที่              
พระพุทธองคมีปาฏิหาริยมาก แมจะเปนสิ่งที่พระองคไมโปรดจะแสดงก็ตาม แตดวยพระกรุณา
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ที่จะทรงชวยเหลือคนทกุหมูเหลาใหพนจากความหลงผิด จึงทรงยอมใชวิธีการที่ไมโปรด แตสามารถ
ชวยขัดเกลาจิตใจคนเหลานั้นได ลักษณะเชนนี้ จึงเปนวิธีการหนึ่งที่ผูเลาเรื่องตองการสรรเสริญ
พระพุทธองคในฐานะที่มีพระมหากรุณาตอสรรพสัตวเพื่อหวังผลใหผูฟงเกิดความศรัทธา หรือ
เปล่ียนมาศรัทธาพระพุทธองค และนอมรับพระธรรมไดงายขึ้นเชนเดียวกับตัวละครหลักชุดนี้ 
   2.1.2 โครงเรื่องที่ดําเนินเรื่องหลังสมัยพุทธกาล คืออวทานที่มีเหตุการณเกิดขึ้นหลัง
สมัยพุทธกาล มี 9 เร่ือง ไดแก ไมเตรยวยากรณาวทาน กุณาลาวทาน ธรรมราชิกาประติษฐาวทาน 
มาธยันติกาวทาน ศาณวาสยวทาน อุปคุปตาวทาน นาคทูตเปรษณาวทาน ปฤถวีประทานาวทาน 
และไรวตาวทาน อวทานที่มีโครงเรื่องแบบนี้มีสวนนําเรื่อง และทายเรื่องเหมือนโครงเรื่องของ                
อวทานที่มีตัวละครหลักศรัทธาพระพุทธองคที่กลาวมาแลวขางตน แตที่ตางกันคือสวนเนื้อเร่ืองที่
จะไมมีพระพุทธองคเปนผูสนับสนุนตัวละครหลักใหผานพนอุปสรรคปญหาตางๆ แตดวยการ
ศรัทธาพระพุทธองคผานการเรียนรูพระพุทธธรรม หรือการนอมจิตรําลึกถึงพระพุทธองค ก็ชวยให
ผานพนอุปสรรคไปได อวทานเหลานี้แมจะมีพฤติกรรมที่เกิดรวมดวยตางกันไป แตจะมีพฤติกรรม
หลักที่เปนหัวใจสําคัญของโครงเรื่องตรงกัน 2 พฤติกรรม คือ 
   ก. การศรัทธาพระพุทธองค/การยึดมั่นในพระพุทธธรรม 
   ข. การไดรับสิ่งดี 
   พฤติกรรม ก. ที่มีทั้งการศรัทธาพระพุทธองค และการยึดมั่นในพระธรรมนั้น หมายถึง 
บางเรื่องตัวละครหลักอาจมีพฤติกรรมการศรัทธาพระพุทธองค แตบางเรื่องอาจเปนการแสดงความ
ศรัทธาพระพุทธองคผานพุทธธรรม และเพื่อใหเห็นตัวอยางเรื่องที่ตัวละครหลักแสดงความศรัทธา
พระพุทธองค จึงจะขอยกตัวอยางเรื่องนาคเปรษณาวทาน และเรื่องที่ตัวละครหลักมีการยึดมั่นใน
พระธรรมจากเรื่องกุณาลาวทาน 
นาคเปรษณาวทาน 
-พระเจาอโศกกลุมพระทัยที่ไมอาจทรงแกปญหาที่พอคาถูกบรรดานาคปลน    การศรัทธา 
เรือสินคาได เทวดามาแนะนําใหทรงบูชาพระสาทิสลักษณของพระพุทธองค พระพุทธองค 
พระเจาอโศกจึงนอมจิตบูชาพระสาทิสลักษณของพระพุทธองค 
-พระเจาอโศกทรงสงสาสนไปถึงพวกนาคใหคืนสนิคาอีกครั้ง ครั้งนี้นาคคืนใหอยางด ี   การไดรับสิ่งดี 
   ผลของการบูชาพระสาทิสลักษณของพระพุทธองคดังกลาว ทําใหพระเจาอโศกทรงทวี
ความศรัทธาพระพุทธองคมากยิ่งขึ้น แตดวยไมอาจจะเขาเฝาพระพุทธองคได จึงทรงแสวงหาผู           
สืบทอดพระธรรมของพระพุทธองค จนมีผูถวายคําแนะนําวาพระอุปคุปตะที่เปนภิกษุสําเร็จญาณ
ขั้นสูงเปนผูรูพุทธธรรมยอดเยี่ยม พระเจาอโศกจึงทรงไดเรียนธรรมะกับพระอุปคุปตะตั้งแตนั้นมา 
เร่ืองราวของพระเจาอโศกที่มีพระราชศรัทธาตอพระพุทธองคนี้ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาการ
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ศรัทธาพระพุทธองคแลวไดรับผลดีนั้นไมไดมีเฉพาะเมื่อแสดงความศรัทธาตอเบื้องพระพักตรของ
พระพุทธองค เทานั้น  แตการนอมจิตรําลึกถึงพระพุทธองคดวยความศรัทธาอยางแทจริง                       
พระพุทธคุณนั้นก็สงแผมาถึงไดดังเชนที่พระเจาอโศกไดรับ 
กุณาลาวทาน 
-พระนางติษยรักษาพระมารดาเลี้ยงทรงเคียดแคนพระโอรสกุณาละ  การยึดมั่นใน 
เพราะถูกพระโอรสกุณาละปฏิเสธความสัมพันธ จึงใชพระอํานาจ     พระพุทธธรรม 
ในฐานะที่ทรงสําเร็จราชการแทนพระเจาอโศก ดวยการสั่งใหควัก 
พระเนตรของพระโอรสกุณาละ แตดวยการยึดมั่นในพระธรรม 
คําสั่งสอนที่พระเถระรูปหนึ่งไดถวายคําสอนไวถึงเรื่องของ 
ความไมจีรังในสรรพสิ่ง จึงทําใหพระโอรสกุณาละทรงใหอภัย 
พระนางติษยรักษา 
- ผลของการยึดมั่นในพระธรรมที่ทําใหพระทัยปราศจากกิเลส  การไดรับสิ่งดี 
ครอบงําดังกลาว  พระเนตรจึงกลับมาเปนปกติ 
   การยึดมั่นในพระพุทธธรรมดังกลาวก็เปนเชนเดียวกับการแสดงถึงการศรัทธาที่มีตอ
พระพุทธองค เพราะผลของการยึดมั่นในพระธรรมซึ่งเปนคําสั่งสอนของพระพุทธองค ก็ทําให
พระโอรสกุณาละไดรับสิ่งดีๆ ทันที นั่นคือการไดพระเนตรกลับคืนมาเปนปกติ  
   อวทานที่ดํ า เนิน เรื่ องหลังสมัยพุทธกาลนี้  แมจะไมมีพระพุทธองคปรากฏ                
พระวรกายมาเปนผูทรงสนับสนุนตัวละครหลักอยางอวทานที่มีเหตุการณเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล 
แตเ ร่ืองเหลานี้ก็แสดงใหเห็นวาพระพุทธคุณนั้นเปนสิ่งที่ยิ่งใหญหาที่ สุดไมได  เพราะแม                       
พระพุทธองคจะเสด็จปรินิพพานไปแลว พระพุทธคุณนั้นก็ยังยังแผมาถึงผูที่มีความศรัทธาตอ
พระองคไมเสื่อมคลาย อันเปนการสรรเสริญพระพุทธองคที่มีพระมหากรุณาตอสรรพสัตวที่ไมมี
เงื่อนไขของเวลาเปนตัวขีดคั่น 
   อนึ่ง จะพบวาอวทานที่ดําเนินเรื่องหลังสมัยพุทธกาลนี้ สวนใหญจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้น
ในสมัยพระเจาอโศกซึ่งเปนชวงสมัยที่พุทธศาสนาเจริญมาก เพราะพระเจาอโศกทรงเปน                 
อัครศาสนูปถัมภกของพุทธศาสนาที่สําคัญยิ่ง เร่ืองที่เกิดในสมัยสมัยพระเจาอโศกนี้ มีทั้งเรื่องที่               
พระเจาอโศกเปนผูดําเนินเรื่องหลัก ไดแก ธรรมราชิกาประติษฐาวทาน นาคทูตเปรษณาวทาน และ 
ปฤถวีประทาน และเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวของกับพระเจาอโศก ไดแก กุณาลาวทาน ซ่ึงเปนเรื่อง
ของพระโอรสกุณาละ พระโอรสของพระเจาอโศก มาธยันติกาวทาน เปนเรื่องของสมณทูตที่               
พระเจาอโศกทรงสงไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่กัศมีระ ศาณวาสยวทาน เปนเรื่องของพระอาจารย
ของพระอุปคุปตะ อุปคุปตาวทาน เปนเรื่องของพระอุปคุปตะพระอาจารยที่ถวายการสอนธรรมะ
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แดพระเจาอโศก สวนเรื่องไรวตาวทานนั้นวอรเดอร ( Warder 1992: 6 : 436) กลาววาอาจเปน
เร่ืองหลังสมัยที่พระมาธยันติกะเขาไปเผยแผพระพุทธศาสนาแลว แตระบุเวลาไมไดแนชัด เพราะ
เร่ืองราวกลาวถึงพระไรวตะซึ่งเปนภิกษุสําเร็จญาณขั้นสูงอยู ณ เมืองกัศมีระ  มีเพียงเรื่อง                          
ไมเตรยวยากรณาวทานเทานั้นที่ไมไดเกิดสมัยพระเจาอโศก เพราะเปนเรื่องที่พระพุทธองคตรัสเลา
ใหภิกษุฟงถึงเรื่องราวในอนาคตวาจะมีพระพุทธเจานามวาไมเตรยะอุบัติขึ้น โดยเรื่องราวจะเปน
เหตุการณตามที่พระพุทธองคไดทรงหยั่งรู ลักษณะโครงสรางของเรื่องจะมีการยอนสลับกันไปมา
ระหวางอดีตและอนาคต จึงเปนลักษณะผสมกันระหวางอวทานที่มีโครงสรางเรื่องแบบชาดกกับ
โครงเรื่องอวทานที่มีพยากรณคือมีสวนนําเรื่องที่เปนเหตุของการตรัสเลาและเมื่อภิกษุกราบทูลถาม
พระพุทธองคก็ทรงเลาเรื่องอดีตที่เปนที่มาของสิ่งที่ภิกษุกราบทูลถาม และยังไดทรงเลาตอไปวา
อนาคตอีก 8,000 ป ก็จะมีเหตุการณคลายกันนี้เกิดขึ้นอีก และไดทรงเลายอนกลับไปในอดีตอีกครั้ง
วาผูที่ทําใหเกิดเหตุการณในอนาคตอีก 8,000 ปนั้นก็คือผูที่เคยไดรับการพยากรณจากพระพุทธเจา
รัตนศิขีวาจะไดเปนพระพุทธเจาไมเตรยะ โครงเร่ืองเร่ืองไมเตรยวยาวทานที่มีการยอนกลับไปมา
ของเหตุการณไมเรียงตามลําดับเวลา และไมไดแยกเรื่องอดีตและพยากรณออกจากกันชัดเจน
เหมือนอวทานทั่วไปเชนนี้ เปนเพราะเกษเมนทระเรียบเรียงเร่ืองตามโครงเรื่องเดิมของเรื่อง                 
ไมเตรยาวทาน อวทานเรื่องที่ 3 ของทิวยาวทาน ซ่ึงมีโครงเรื่องที่เลาเหตุการณยอนกลับไปมา
ระหวางอดีตกับอนาคตที่เปนเหตุการณเดียวกัน เพียงแตเกษเมนทระปรับใหส้ันกระชับกวา 
  2.2 โครงเรื่องที่เปล่ียนแปลงไปในทางที่ไมดี คือโครงเรื่องที่มีเหตุการณในตอนจบเรื่อง
เปนเหตุการณที่เปนไปในทางราย ซ่ึงจะตางกับเรื่องที่มีโครงเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ที่
อาจจะเริ่มตนในทางรายแตก็จะจบดวยเหตุการณที่ดีเสมอ  โครงเรื่องของอวทานแบบนี้ มีเพียง 1 
เร่ือง ไดแก วิรูฒกาวทาน ดังที่มีเหตุการณที่เปนโครงเรื่อง ดังนี้ 
  ก. พระเจาประเสนชิตไดอภิเษกสมรสกับนางทาสมาลิกาโดยเขาใจวานางเปนศากยวงศ 
  ข. พระนางมาลิกามีโอรสชื่อวิรูฒกะ เมื่อทรงเจริญวัยก็เสด็จไปยังเมืองของพระชนนี 
  ค. เหลาเจาชายศากยวงศทรงพากันดูหมิ่นพระโอรสวิรูฒกะวาเปนลูกนางทาสของตน 
  ง. พระโอรสวิรูฒกะทรงอับอายมากจึงทรงรอวันที่จะแกแคนศากยวงศ 
  จ. พระโอรสวิรูฒกะทรงสบโอกาสไดแยงชิงราชสมบัติของพระชนก 
  ฉ. พระเจาวิรูฒกะทรงยกทัพไปโจมตีเมืองกบิลพัสดุ 
  ช. พระพุทธองคทรงมาทัดทานไวกอนที่พระเจาวิรูฒกะจะถึงเมืองกบิลพัสดุ 
  ซ. ทุกขมาตฤกะพระสหายที่เปนสหชาติยุยงพระเจาวิรูฒกะใหยกทัพไปโจมตีอีกครั้ง 
  ฌ. คร้ังนี้พระเจาวิรูฒกะทรงยกทัพไปโจมตีเมืองกบิลพัสดุจนเหลาศากยวงศวินาศ  
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  ญ. พระพุทธองคตรัสวาเปนผลกรรมของศากยวงศที่เคยทําไวกับพระเจาวิรูฒกะและ            
ทุกขมาตฤกะ แตส่ิงที่พระเจาวิรูฒกะและทุกขมาตฤกะทําไวกับศากยวงศก็จะสงผลใหทั้งสองตอง
ถูกไฟในนรกอเวจีแผดเผาภายใน 7 วัน 
  ฎ. ทั้งสองทราบพุทธวจนะดังกลาวจึงซอนตัวในสระน้ํา แตวันที่ 7 ออกมาจากที่ซอน
ตัวก็ถูกแสงสะทอนของแกวสูรยกานตะแผดเผาจนตายไมตางกับถูกไฟนรกเผา 
  เร่ืองวิรูฒกาวทาน จึงเปนอวทานที่ช้ีใหเห็นถึงผลของการกระทําในดานไมดีจะสงผล
ผูกพันกันเปนดั่งลูกโซ ดังที่ในเรื่องพระพุทธองคตรัสวาเพราะศากยวงศเคยทํารายวิรูฒกะใน
อดีตชาติ วิรูฒกะจึงไดกลับมาทํารายศากยวงศกลับคืน แตวิรูฒกะก็ตองไดรับผลของการตัดขาดจาก
การจองเวรไมได 
 
 เมื่อพิจารณาโครงเรื่องของอวทานทั้งหมดแลว ส่ิงที่พบคือการเนนพฤติกรรมการศรัทธา
พระพุทธองค เพราะหากผูใดมีความศรัทธาเลื่อมใสหรือเปลี่ยนมาศรัทธาพระพุทธองค คนเหลานั้น
ก็จะไดรับผลดีเสมอ สวนผูที่ไมศรัทธาพระพุทธองคก็จะไดรับผลรายเชนเดียวกัน ลักษณะ               
โครงเรื่องที่เนนพฤติกรรมหลักการศรัทธาพระพุทธองคเชนนี้เห็นไดวา ตัวละครหลักสวนใหญนั้น
ไมไดแสดงความศรัทธาที่เล่ือมใสการทําความดี เพราะเชื่อวาการมุงมั่นทําความดีดานตางๆ จะเปน
ส่ิงที่นําพาไปสูพระสัมมาสัมโพธิญาณอยางตัวละครหลักที่เปนพระโพธิสัตวในเรื่องชาดก แตเปน
ความศรัทธาที่แสดงออกดวยการสักการะบูชาตัวบุคคลคือพระพุทธองค ซ่ึงทรงชวยขจัดปดเปา
ความทุกขใหหมดไป และนําพาไปสูความหลุดพนได ดังที่ตัวละครหลักในอวทานศรัทธาเลื่อมใส
พระพุทธองคลวนบรรลุธรรมขั้นตางๆ ได โดยใชเวลาไมนานนัก  
 การเปลี่ยนแปลงเรื่องการทําความดีเพื่อไปสูความหลุดพนในเรื่องชาดกที่ตองใชความ
พยายามอยางยิ่งยวด มาเปนการแสดงความศรัทธาตอพระพุทธองคก็สามารถเขาถึงการหลุดพนได
นี้ ทําใหเห็นไดวาการรวมเรื่องชาดกมาไวในอวทานนี้ ก็ยังเห็นไดวาทั้งชาดกและอวทานมีความ
แตกตางกันไมสามารถหลอมรวมเปนเรื่องประเภทเดียวกันได เพราะยังคงสะทอนถึงความคิดใน
ดานการใชเร่ืองเลาเพื่อสรางความศรัทธาใหเกิดแกผูนับถือพุทธศาสนาวามีความแตกตางกัน เพราะ
ขณะที่ชาดกที่เปนของพุทธศาสนาดั้งเดิมนั้น เนนการทําความดีที่กอประโยชนแกผูอ่ืนเพื่อใหไปถึง
ความหลุดพน แตอวทานที่เปนของสรวาสติวาทที่แยกจากเถรวาทนี้ เนนการศรัทธาพระพุทธองค 
ซ่ึงใกลเคียงกับ “ภักติ” ของมหายาน สวนคัมภีรของเถรวาทที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับเรื่องภักตินี้ จะ
เปนคัมภีรที่รวบรวมขึ้นภายหลัง อยางเถรคาถา เถรีคาถา หรืออปทานที่พระเถระ พระเถรีจะ
บรรยายถึงตนเองวาเปนผูมีความภักดีตอพระพุทธเจา การเปลี่ยนแปลงเรื่องการสรางความศรัทธา
ใหคนทําความดีจากทําความดีดวยความมุงมั่นพยายามอยางหนัก เปนการทําความดีที่ทําไดงายขึ้น 
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คือการยึดมั่นเลื่อมใสพระพุทธองคนี้ เห็นไดวานอกจากพุทธศาสนาจะไดรับอิทธิพลเรื่องภักติจาก
ฮินดู∗ แลว ยังเปนการพัฒนาคลี่คลายภายในพุทธศาสนาเอง เพราะการทําความดีเพื่อการหลุดพน
แบบเดิมนั้นเปนการยากเกินไปสําหรับคนทั่วไป แตการทําความดีดวยการเริ่มตนยึดมั่นในตัวบุคคล
นั้นเปนการทําความดีที่งายขึ้น (ประพจน อัศววิรุฬหการ 2546 : 81-82) อวทานซึ่งเปนวรรณคดี
พุทธศาสนาที่เกิดขึ้นภายหลังชาดก จึงมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวใหคนเห็นวาการทําความดีเพื่อ
ไปสูการหลุดพนของพุทธศาสนาตามแนวทางสรวาสติวาทนั้น ทุกคนสามารถทําไดงายเพื่อชักจูง
ใหเกิดความเลื่อมใสและหันมานับถือพุทธศาสนาแนวคิดใหมมากขึ้น  
 อวทานของเกษเมนทระนี้ก็ยังคงรักษาลักษณะเรื่องที่เนนการศรัทธาตามอวทานที่         
เรียบเรียงกอนหนา โดยเนนการศรัทธาพระพุทธองคจะไดรับผลดีมากกวาการไมศรัทธาแลวจะ
ไดรับผลราย หากเกษเมนทระไดมีการปรับเปลี่ยนบาง คือการสรางภาพใหพระพุทธองคเปนผู
สมควรไดรับความภักดี ดวยการสรรเสริญพระพุทธองคมากยิ่งขึ้น เพราะจะเห็นไดวาในสวนของ
การสรุปเรื่อง เกษเมนทระไดเปลี่ยนจากพระพุทธองคเปนผูสรุปใหเห็นถึงผลของการกระทําทั้งดี
ไมดีสงผลแยกจากกัน เปนการใหผูเลาเรื่องกลาวสรรเสริญพระพุทธองคที่ทรงเปนผูชวยเหลือทําให
สรรพสัตวไดรับสิ่งดีๆ หรือสรรเสริญตัวละครหลักที่ไดรับสิ่งดีๆ เพราะผลบุญที่สะสมมา การ
สรรเสริญเชนนี้ก็เพื่อใหพิจารณายอนกลับไปวาการไดรับผลบุญที่สะสมมานั้น ก็เพราะไดรับความ
ชวยเหลือจากพระพุทธองคในชาตินี้ดวย  การปรับเปลี่ยนใหพระพุทธองคมีลักษณะของผูที่สมควร
ไดรับการศรัทธามากขึ้นนี้ นาจะเกิดจากเกษเมนทระเชื่อวาพระพุทธองคเปนอวตารหนึ่งของพระ
วิษณุ การเนนเรื่องความศรัทธาที่เกิดจากความภักดีพระพุทธองคในอวทานนี้จึงสอดคลองกับ              
ความเชื่อของเกษเมนทระที่นับถือไวษณพนิกายที่เนนการภักดีตอพระวิษณุไดอยางดี 
  
โครงเรื่องของอวทานผสมชาดก  
 อวทานผสมชาดกคือเร่ืองที่มีตัวละครหลักเปนผูศรัทธาพระพุทธองค หรือเปลี่ยนมา
ศรัทธาพระพุทธองคเปนผูดําเนินเรื่องหลัก หากไดมีการเชื่อมโยงการกระทําในอดีตที่เกี่ยวของกับ
พระพุทธองคคร้ังทรงเปนพระโพธิสัตวไวในเรื่อง โครงเรื่องแบบนี้ มี 13 เร่ืองไดแก ศรีคุปตาวทาน 
อาทรรศมุขาวทาน  ธนปาลาวทาน  โฆษิลาวทาน  รุกมวตยวทาน  โคปาลนาคทมนาวทาน              
มเหนทรเสนาวทาน  สุภัทราวทาน   ราหุลกรรมปลุตยวทาน  จิตรหัสติศัยยาติปุตราวทาน                   
ธรรมรุจยวทาน วยาฆรยวทาน และปุณยประภาสาวทาน โครงเรื่อง อวทานผสมชาดกจะแบงเปน  

                                                 
 ∗ ดูเพิ่มเติมในหนา 119-120 
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2 ลักษณะคือ โครงเรื่องที่มีการเชื่อมโยงอดีตแบบชาดก และโครงเรื่องที่มีการเชื่อมโยงอดีตทั้งแบบ
ชาดกและแบบอวทาน 
  1. โครงเรื่องที่มีการเชื่อมโยงอดีตแบบชาดก คือโครงเรื่องที่มีการเลาเหตุการณใน
ปจจุบันเนนที่ตัวละครหลักศรัทธาพระพุทธองค หรือเปล่ียนมาศรัทธาพระพุทธองคแบบเรื่อง              
อวทาน แตเมื่อมีการเลาเรื่องการกระทําในอดีตจะมีพระโพธิสัตวคือพระพุทธองคเกี่ยวของดวย 
โครงเรื่องแบบนี้จะมีพฤติกรรมหลักคลายกับโครงเรื่องอวทานแบบที่มีตัวละครหลักศรัทธาและ
เปลี่ยนมาศรัทธาพระพุทธองคผสมกัน มีอวทานผสมชาดกแบบนี้ 6 เร่ือง คือ ศรีคุปตาวทาน                
โฆษิลาวทาน โคปาลนาคทมนาวทาน มเหนทรเสนาวทาน  จิตรหัสติศัยยาติปุตราวทาน และ                   
วยาฆรยวทาน สวนอีก 2 เร่ือง คือรุกมวตยวทาน และปุณยประภาสาวทาน จะมีลักษณะการใชเร่ือง
ชาดกเปรียบเทียบใหเห็นวามีเหตุการณคลายกับอวทาน 
  โครงเรื่องที่มีพฤติกรรมหลักคลายกับอวทานที่มีตัวละครหลักศรัทธาและเปลี่ยนมา
ศรัทธาพระพุทธองค ดังตัวอยางเรื่องมเหนทรเสนาวทาน 
-พราหมณชีวาศรมะอาศัยอยูที่เมืองศราวัสตีมุงมั่นเรียนพระเวทและรักษา               ความเปนมา 
พรหมจรรย จนเขาสูวัยชรา บรรดาญาติไดขอใหแตงงานกับดรุณีช่ือตรลิกา         ของตัวละครหลัก 
ตรลิกาไมพอใจสามีวัยชราจึงรบเราใหชีวาศรมะออกไปแสวงหาทรัพยสิน  
เพื่อตนจะไดมีโอกาสเปนอิสระ 
-ชีวาศรมะไปหาทรัพยยังแดนไกล แตขากลับถูกโจรปลนจนหมดจึงคิดวา          การไดรับความ
หากกลับบานไปมือเปลาคงถูกตรลิกาเยยหยามจึงคิดผูกคอตาย พระพุทธองค         ชวยเหลือจาก 
เสด็จผานมาทรงลวงรูเหตุการณทั้งหมด จึงไดทรงชวยเหลือชีวาศรมะ                   พระพุทธองค 
พรอมกับประทานขุมทรัพยให ชีวาศรมะจึงนอมเคารพพระพุทธองค     
ดวยความศรัทาธายิ่ง                        การเกิดศรัทธา 
-หากเมื่อกลับบานตรลิกาก็ยังไมพอใจ เพราะความจริงนางไมตองการอยู  
กับสามีชรา ชีวาศรมะจึงเขาเฝาพระพุทธองคเพื่อขอใหทรงเปนที่พึ่ง                    การบรรลุธรรม 
พระพุทธองคทรงใชธรรมะบําบัดชีวาศรมะ จนชีวาศรมะซาบซึ้งออกบวช  
และบรรลุอรหัตผล 
-พระพุทธองคตรัสวาครั้งอดีตชีวาศรมะเคยเกิดเปนพราหมณเกาศิขะไดรับ             การกระทํา 
การชวยเหลือจากพระองคเมื่อประสูติเปนพระเจามเหนทรเสนะ โดยไดทรง ในอดีต 
สละพระองคใหเกาศิขะไปแลกเปนทรัพยจากพระราชาที่รุกรานเมือง จน 
พระองคตองทรงสละราชสมบัติ∗ 
                                                 
 ∗ มีเหตุการณคลายกับชาดกเรื่องอทีนปุณยาวทาน 
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 จะเห็นวาเรื่องราวสวนที่เปนเหตุการณในปจจุบันนั้น จะเปนเรื่องที่เปนโครงเรื่อง               
แบบอวทานคือเนนที่พฤติกรรมการเกิดศรัทธาพระพุทธองค แตในสวนพฤติกรรมการกระทําใน
อดีตนั้นจะตางกับเรื่องอวทานทั่วไป เพราะพระพุทธองคไมไดเลาเรื่องราวการทําดีหรือไมดีในอดีต
ของตัวละครหลักที่สงผลถึงปจจุบันแตเลาเรื่องอดีตแบบชาดก ลักษณะการเลาเรื่องอดีตที่เนนการ
กระทําของพระพุทธองคเมื่อคร้ังทรงเปนพระโพธิสัตวแทรกเขามาในเรื่องอวทานนี้ เปนการเลา
เพื่อการสรรเสริญการกระทําของพระพุทธองคมากกวาการชี้ใหเห็นเรื่องการทําสิ่งใดก็จะไดรับผล
ส่ิงนั้นตามอยางอวทานทั่วไป เพราะพฤติกรรมที่เปนการกระทําในอดีตนี้ไมไดเนนวาตัวละครทํา
ส่ิงดีหรือไมดีอยางไร แตเนนวาพระพุทธองคเมื่อคร้ังทรงเปนพระโพธิสัตวทรงชวยเหลือตัวละคร
หลักอยางไร ทํานองเดียวกับเรื่องโฆษิลาวทาน จิตรหัสติศัยยาติปุตราวทาน และวยาฆรยวทานที่
พระพุทธองคทรงชวยเหลือตัวละครหลักที่ศรัทธาพระพุทธองคจนไดบรรลุธรรม โดยสวน
พฤติกรรมในอดีตนั้น พระพุทธองคจะทรงเลาถึงเรื่องราวที่พระองคเคยทรงชวยเหลือตัวละครหลัก
ทั้งสามมาแลวเมื่อในอดีตเชนเดียวกับเรื่องมเหนทรเสนาวทาน 
 สวนเรื่องศรีคุปตาวทานเปนอวทานผสมชาดกที่มีการเลาเรื่องการกระทําในอดีตตางกับ 
4 เร่ืองขางตน คือเปนเรื่องของศรีคุปตะที่หลงเชื่อพวกนักบวชกษปณกะหรือนักบวชนิครนถจน
วางแผนทํารายพระพุทธองค พระพุทธองคทรงหยั่งรูแผนการดังกลาว แตก็ยังรับคํานิมนตของ               
ศรีคุปตะ เมื่อเหลาสาวกกราบทูลทัดทานก็ทรงเลาเรื่องในอดีต 2 เร่ืองคือเร่ืองกระตายที่กระโดดเขา
กองไฟเพื่อเปนอาหารของพระมุนี แตไมเปนอันตรายใดๆ กับเรื่องของราชานกยูงที่ถูกพระนาง
อนุปมาวางยาพิษเพราะเกรงวาราชานกยูงจะนําความที่ตนมีชูไปกราบทูลพระสวามี แตเมื่อกินยา
พิษเขาไปราชานกยูงกลับมีขนแวววาวมากยิ่งขึ้น พระพุทธองคตรัสวาอันตรายใดๆ ก็ไมอาจทําราย
คนดีได และเมื่อทรงเขาไปในบานของศรีคุปตะ เพียงแคทอดพระเนตรมอง ศรีคุปตะก็บังเกิดความ
ศรัทธาพระองคทันที พฤติกรรมในอดีตที่เปนเรื่องชาดกทั้ง 2 เร่ืองที่พระพุทธองคทรงเลานี้ก็ไมได
มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําของศรีคุปตะในอดีตตางกับ 4 เร่ืองแรกที่ยังมีตัวละครหลักเกี่ยวของ
อยูในเรื่องอดีตในฐานะผูรับการชวยเหลือจากพระพุทธองคมาตั้งแตคร้ังอดีต 
  เร่ืองศรีคุปตาวทานนี้เปนทํานองเดียวกับเรื่องโคปาลนาคทมนาวทานที่เปนเรื่อง
เกี่ยวกับนาคโคปาลกะซึ่งถูกพระพุทธองคทรงปราบพยศจนหันมาศรัทธาพระพุทธองค  จากนั้น
พระองคก็แยมพระสรวล พระอินทรจึงกราบทูลถามถึงสาเหตุ พระพุทธองคไมไดทรงเลาเรื่อง
เกี่ยวกับการกระทําของนาคโคปาลกะในอดีต หากทรงเลาถึงเรื่องที่ทรงเคยสรางสถานที่สงบ
สะอาดคลายกับสถานที่ทรงปราบนาคนี้มาแลวหลายแหงเพื่อถวายพระพุทธเจาในอดีต การเลาอดีต
ทั้งในศรีคุปตาวทาน และโคปาลทมนาวทานนี้ เห็นไดวามีเจตนาที่จะสรรเสริญคุณความดีของ       
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พระพุทธองคที่มีมาแลวตั้งแตคร้ังอดีตมากกวา เพราะการเชื่อมโยงเรื่องไมไดปนเหตุเปนผล
ตอเนื่องโดยตรงกับพฤติกรรมหลักที่ตัวละครหลักกระทํากอนหนา  
  สวนเรื่องรุกมวตยวทาน และเรื่องปุณยประภาสวทานนั้น จะเปนการใชโครงเรื่องแบบ
เชื่อมโยงโดยอาศัยพฤติกรรมหลักที่ตัวละครหลักแสดงเหมือนกัน โดยเรื่องรุกมวตยวทานจะเนน
เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต แตตางชวงเวลากัน กลาวคืออาศัยเหตุแหงการแยมพระสรวลของ               
พระพุทธองค พระอินทรจึงกราบทูลถามถึงสาเหตุ พระพุทธองคจึงทรงเลาเรื่องของรุกมวตีที่สละ
ถันทั้งคูเปนอาหารของแมลูกที่กําลังอดอยาก พระอินทรทราบเรื่องที่นางยอมสละลักษณะความเปน
สตรีเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน จึงชวยใหนางมีรูปกายเปนบุรุษ แลวใหช่ือวารุกมวาน ตอมารุกมวานก็ได
เปนพระราชาครองเมืองแทนพระราชาที่สวรรคตเพราะกิตติศัพทเร่ืองที่สามารถเปลี่ยนรูปจากสตรี
เปนบุรุษได  และก็ทรงเลาเรื่องตอเนื่องกันอีก 2 เร่ืองคือเมื่อพระองคเคยประสูติเปนสัตตววระที่
สละรางกายเปนอาหารของนกที่หิวโซ  และอีกชาติหนึ่งก็ไดเคยประสูติเปนพราหมณที่สละรางกาย
เปนอาหารของแมเสือหิวโซที่กําลังจะกินลูกของตัวเอง  
  สวนเรื่องปุณยประภาสาวทาน นําเรื่องพฤติกรรมในอดีตของพระพุทธองคที่ทรง
ปรารถนาพระโพธิญาณ เชื่อมโยงกับพฤติกรรมในปจจุบันของตัวละครหลักที่ปรารถนาพระ
โพธิญาณ กลาวคือพระเจาประเสนชิตทรงตองการทราบเรื่องราวในอดีตครั้งที่พระพุทธองคมี           
พระประสงคพระโพธิญาณครั้งแรก จึงทรงเลาเรื่องเมื่อคร้ังที่ประสูติเปนพระเจาประภาสะ เมื่อทรง
ไดยินพระนาม  “พุทธ”  ก็มีพระปณิธานจะไดพระโพธิญาณ∗ เมื่อพระเจาประเสนชิตทรงไดฟงก็
บังเกิดความปรารถนาพระโพธิญาณ พระพุทธองคจึงไดทรงกลาววาที่พระเจาประเสนชิตมีความ
ปรารถนาเชนนั้นก็เพราะกุศลกรรมในอดีตชาติที่เปนชางปนหมอผูถวายเหยือกน้ําแดพระพุทธเจา 
การเชื่อมโยงพฤติกรรมในอดีตที่เปนชาดกของเรื่องรุกมวตยวทาน และเรื่องปุณยประภาสวทานนี้
จะเห็นวาเปนการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่เหมือนกันของตัวละครหลักในอวทาน ที่มีลักษณะที่นา
ยกยองสรรเสริญเชนเดียวกับสิ่งที่พระพุทธองคทรงกระทํามาแลวเมื่อในอดีต ฉะนั้นการเลาเรื่อง
อดีตที่เปนชาดกในอวทานผสมชาดกทั้ง 2 เร่ืองนี้ก็ยังคงเปนเจตนาที่จะยกยองสรรเสริญคุณความดี
ของพระพุทธองคมากกวาที่จะเนนใหเห็นถึงการกระทําที่บงบอกวาตัวละครหลักทําสิ่งดีหรือไมดี
แลวสงผลถึงปจจุบันอยางอวทานทั่วไป 
  2. โครงเรื่องที่มีการเชื่อมโยงอดีตแบบอวทานและชาดก คือโครงเรื่องที่มีตัวละครหลัก
ศรัทธาพระพุทธองค และพระพุทธองคทรงเลาพฤติกรรมในอดีตทั้งที่ดีหรือไมดีของตัวละครหลัก
นั้ น  และพฤติ กรรมในอดี ตที่ ท ร ง เกี่ ย วข อ งด ว ย  โครง เ รื่ อ งแบบนี้ มี  5  เ ร่ื อ ง  ได แก                        
อาทรรศมุขาวทาน ธนปาลาวทาน สุภัทราวทาน ราหุลกรรมปลุตยวทาน และธรรมรุจยวทาน             
                                                 
 ∗ เหตุการณเหมือนเรื่องประภาสาวทาน 
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โครงเรื่องแบบนี้มักจะมีตัวละครสําคัญที่มีบทบาทในเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 2  ตัว ยกเวน
เร่ืองธรรมรุจยวทานที่มีตัวละครหลักตัวเดียว 
  ตัวอยางเรื่องที่มีตัวละครสําคัญ 2 ตัวดังเรื่องสุภัทราวทาน ที่เปนลักษณะโครงเรื่อง
เชื่อมโยงที่เนื่องจากเลาถึงตัวละครที่มีบทบาทสําคัญ 2 ตัวสลับกันคือ สุภัทระผูเปนปริพาชกบําเพ็ญ
เพียรในปา และสุปริยะราชาแหงคนธรรพ 
การประพฤติตนไมเหมาะสม 
-พระอินทรทรงชักชวนราชาสุปริยะเสด็จไปยังดินแดนที่พระโอรสผูมีบุญของพระเจาศุทโธทนะจะ
ประสูติ แตราชาสุปริยะปฏิเสธ โดยทรงอางวาทรงแตงเพลงพิณยังไมสําเร็จ 
-สุภัทระบําเพ็ญเพียรในปารูสึกประหลาดใจที่ปามะเดื่อรอบกายผลิกิ่งใบสะพรั่ง จึงเขาใจวาเปนบุญ
บารมีของตน ทั้งที่ความจริงคือเปนเวลาของผูจะไดเปนพระชินเจาหรือพระจักรพรรดิประสูติ 
-พระอินทรทรงชวนราชาสุปริยะไปรวมเหตุการณการตรัสรูและประกาศพระศาสนาของ                            
พระพุทธองค แตราชาสุปริยะก็ทรงอางวายังทรงแตงเพลงพิณไมสําเร็จ 
-สวนดานสุภัทระ ตนไมดอกไมรอบกายก็ผลิบานอีกครั้ง ซ่ึงก็ยังคิดวาเปนบุญบารมีของตนเอง  
การไดรับความชวยเหลือจากพระพุทธองค/การบรรลุธรรม 
-พระพุทธองคมีพระประสงคจะขจัดทิฐิมานะของราชาสุปริยะจึงทรงเนรมิตราชาคนธรรพขึ้นมาให
ประลองดนตรีกับราชาสุปริยะ  ราชาสุปริยะแพจึงสํานึกไดและบังเกิดความศรัทธาพระพุทธองค 
-พระจุนทะไดมากําราบความลําพองตนของสุภัทระดวยการแสดงปาฏิหาริย ตอมาเมื่อถึงครา
ดอกไมรวงโรย สุภัทระก็รูวาพระพุทธองคใกลจะปรินิพพาน สุภัทระปรารถนาจะไดรับการบวช
จากพระพุทธองค จึงรีบรุดไปเขาเฝา เมื่อไดเปนเอหิภิกขุและไดฟงพระธรรมเทศนาก็บรรลุ
อรหัตผล และละสังขารกอนพระพุทธองคเสด็จปรินิพพาน 
การกระทําในอดีต 
-พระพุทธองคตรัสเลาวาอดีตสุภัทระเปนพราหมณอโศกะไดรับการบวชจากพระพุทธเจากาศยปะ 
และละสังขารกอนพระพุทธเจากาศยปะ  เมื่อเกิดเปนมุนีก็ไดอรหัตผลเพราะพระพุทธเจา                     
กระกุจฉันทะและละสังขารกอนเชนกัน และในอดีตชาติคร้ังที่สุภัทระเคยเกิดเปนกวางพระองค
ทรงเปนมา ก็ทรงชวยพากวางขามฝงแมน้ําจนสิ้นกําลังตาย 
-พระพุทธองคตรัสเลาวาอดีตราชาสุปริยะเคยเกิดเปนสุธีพระสาวกของพระพุทธเจากาศยปะ สุธี           
รอคอยการเกิดเปนราชาคนธรรพเพราะหลงใหลเสียงดนตรีของเหลาคนธรรพ 
-พระพุทธองคทรงเลาอดีตครั้งที่ทรงเปนพระเจาวิชยันตะไดทรงสละพระมังสาแกสัตวนากลัวที่
พระอินทรทรงเนรมิตเพื่อทดสอบน้ําพระทัยของพระเจาวิชยันตะ เมื่อพระอินทรทรงตระหนักใน
น้ําพระทัยก็ทรงใหพระวรกายกลับคืนดังเดิม 
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  จะเห็นไดวาพฤติกรรมหลักของเรื่องสุภัทราวทานขางตนนี้  เปนการเลาสลับไปมาของ
ตัวละครสําคัญ 2 ตัว โดยเชื่อมโยงดวยลักษณะที่คลายกันของตัวละครคือ เปนผูมีความหลงผิด แต
ในที่สุดทั้งสองก็ไดรับความชวยเหลือจากพระพุทธองค โดยราชาสุปริยะถูกพระพุทธองคขจัด
ความหลงผิดใหหมดไป สวนสุภัทระในเบื้องตนไดถูกพระสาวกของพระพุทธองคขจัดความหลง
ผิด จนเกิดความศรัทธาพระพุทธองคจึงไดเพียรขอเขาเฝาพระพุทธองคกอนที่จะเสด็จปรินิพพาน 
และเปนเอหิภิกขุรูปสุดทาย ในสวนของการกระทําในอดีตพระพุทธองคทรงเลาอดีตทั้งเรื่องที่เปน
แบบอวทานที่เนนถึงการกระทําที่เหมือนกันตั้งแตอดีตของสุภัทระ และผลที่สงมาจากอดีตของ
ราชาสุปริยะ และแบบชาดกที่เมื่อคร้ังประสูติเปนมาทรงชวยเหลือสุภัทระที่เปนกวางไดขามฝงน้ํา
จนสิ้นกําลัง ซ่ึงมีนัยความหมายเชนเดียวกับการที่ทรงชวยใหสุภัทระบรรลุอรหัตผลกอนที่จะเสด็จ
ปรินิพพาน ทั้งนี้ยังเห็นไดวาอดีตทั้ง 3 เร่ืองขางตนนี้ยังเกี่ยวของกับตัวละครสําคัญทั้งสอง แตอดีต
เร่ืองสุดทายนั้นเปนที่นาสังเกตวาไมเกี่ยวของกับตัวละครทั้งสอง หากก็เชื่อมตอเขามาวา                     
พระพุทธองคทรงมีพระกรุณาแกสรรพสัตวดวยการสละพระองคชวยเหลือมาแลวไมใชแคเพียง
ชวยสุภัทระเทานั้น จึงเห็นไดวามีลักษณะเหมือนกับอวทานผสมชาดกแบบแรกที่มีการเชื่อมโยง
อดีตแบบชาดกคือเปนการเลาเรื่องอดีตเพื่อสรรเสริญพระพุทธองคที่มีพระอุปนิสัยเปยมดวยพระ
กรุณายิ่งใหญสืบทอดตอเนื่องมาตั้งแตอดีต และไดทรงชวยเหลือตัวละครหลักตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน โดยไมไดมีความเชื่อมโยงถึงการกระทําที่ดีหรือไมดีที่สงผลถึงชีวิตในปจจุบันของตัว
ละครหลักอยางอวทาน 
  สวนเรื่องอาทรรศมุขาวทาน ธนปาลาวทาน และราหุลกรรมปลุตยวทาน แมจะไมไดเลา
เหตุการณปจจุบันที่สลับไปมาของตัวละครหลัก 2 ตัวดังเรื่องสุภัทราวทาน แตก็มีการกลาวถึง               
ตัวละครที่มีศรัทธาหรือเปลี่ยนมาศรัทธาพระพุทธองค 2 ตัว ดังเรื่องอาทรรศมุขาวทาน เลาถึงหญิง
สาวที่เปนโรคเรื้อนที่ตองการถวายอาหารแดพระสาวกมหากาศยปะ ผลครั้งนั้นทําใหนางหายจาก
โรคเรื้อน และไดเกิดเปนเทวดาบนสวรรคช้ันดุสิต พระเจาประเสนชิตทรงทราบเรื่องดังกลาวจึง
ทรงปรารถนาจะถวายอาหารอันประณีตแดพระพุทธองคบาง พระพุทธองคทรงเลาวาอดีตพระเจา             
ประเสนชิตเคยเปนทาสและไดสละอาหารถวายพระปจเจกพุทธเจาจึงสงผลใหไดเกิดเปนพระเจา
ประเสนชิตที่มั่งคั่ง แตเหตุที่พระเจาประเสนชิตเพียรทําความดีแตไมบรรลุพระโพธิญาณนั้นเพราะ
พระโพธิญาณเปนของยากแมพระองคก็ปรารถนาพระโพธิญาณมาแลวหลายชาติแตก็ยังไมอาจ
บรรลุได ทํานองเดียวกับเรื่องธนปาลาวทานที่มีการเลาอดีตแบบอวทาน 1 เร่ือง แตเลาอดีตแบบ
ชาดกหลายชาติ กลาวคือชางธนปาละจูโจมทํารายพระพุทธองค และพระอานนทที่ยืนเคียงขาง           
พระพุทธองคไมวิ่งหนีไปเหมือนพระสาวกอื่น พระพุทธองคทรงเลาพฤติกรรมในอดีตของชาง          
ธนปาละวาเคยเปนภิกษุในสํานักของพระพุทธเจากาศยปะ แตดวยความเขลาจึงไดมาเกิดเปนชางปา
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ธนปาละ สวนพระอานนทผูไมเคยทอดทิ้งพระพุทธองคนั้น พระองคก็ทรงเลาเรื่องอดีตหลายๆ 
ชาติที่ไมเคยทอดทิ้งพระองคมาแลวเชนกัน สวนเรื่องทศกรรมปลุตยวทานมีการเลาอดีตแบบ            
อวทานและแบบชาดกอยางละ 1 เร่ืองภกิษุสงสัยเหตุทีพ่ระราหุลตองอยูในครรภของพระนางยโศธรา
ถึง 6 ป พระพุทธองคตรัสเลาวาเปนเพราะอดีตพระราหุลเคยเปนพระเจาจันทระทรงปลอยให             
ราชฤษีสูรยะคือพระพุทธองครอคอยในอุทยานโดยไมไดกินอาหารอยู 6 วัน และทรงเลาเหตุที่                
พระนางยโศธราตองทรงครรภนาน 6 ปก็เพราะเมื่ออดีตเคยเปนหญิงเล้ียงวัวช่ือภัทราไดใหมารดา
แบกหมอนมใบที่หนักกวาของตนเดินไกล 6 โกรศะ เร่ืองอาทรรศมุขาวทาน ธนปาลาวทาน และ              
ราหุลกรรมปลุตยวทานนี้ จะเห็นไดวามีการเลาเรื่องอดีตทั้งแบบอวทานและแบบชาดก โดยมีความ
เชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลกันกับเหตุการณในปจจุบันและเกี่ยวของกับตัวละครสําคัญทั้ง 2 ตัว ตาง
กับสุภัทราวทานที่เลาเรื่องอดีตที่ไมเกี่ยวของกับตัวละครสําคัญตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นดวย 
  สวนเรื่องธรรมรุจยวทานนั้นเปนการเลาเหตุการณปจจุบันที่มีตัวละครหลักตัวเดียว คือ
ปลาติมิงคิลคิลิที่คอยดักทํารายเรือเดินทะเลแตเมื่อไดยินเสียงพอคาทอง “นโม พุทธายะ”  ก็หยุด          
ทํารายคนและไดมาเกิดเปนธรรมรุจิที่พระพุทธองคทรงชวยใหตัดกิเลสและบรรลุอรหัตผล ซ่ึงครั้ง
อดีตเมื่อพระองคประสูติเปนธรรมศีละก็เคยชวยเหลือช้ีทางธรรมใหธรรมรุจิเมื่อเกิดเปนสหสรโยธี 
สวนอีกชาติหนึ่งธรรมรุจิก็เกิดเปนมติผูริษยาพระพุทธองคที่ประสูติเปนสุมติที่ไดรับการพยากรณ
วาจะไดพระโพธิญาณเปนพระศากยมุนี สวนอีกชาติหนึ่งธรรมรุจิเกิดเปนอัศวทัตตะที่ทําบาปไว
มากทั้งทํามาตุฆาต และเผาภิกษุ จนเมื่อไดมีภิกษุผูมีใจกรุณาไดบวชใหอัศวทัตตะและสอนใหหมั่น
ทอง “นโม พุทธายะ” ก็จะหลุดพนจากบาปที่ทําไวได เร่ืองราวของธรรมรุจิที่มีอดีตชาติที่เกี่ยวของ
กับพระพุทธองคและไมมีความเกี่ยวของนี้ จะเห็นไดวาเนนถึงพระพุทธคุณที่สามารถชวยกําจัด
ความผิดบาปไดซ่ึงมีลักษณะของการแสดงออกในเรื่อง “ภักติ” อยางชัดเจน คือการนึกถึงพระนาม 
“พุทธ” ก็สามารถทําใหบาปกรรมที่ทํามาคอยๆ มลายไป ทํานองเดียวกับปุราณะที่เนนเรื่องภักติ ดัง
เร่ืองหนึ่งในปทมปุราณะที่กลาวถึงพระเจาจิตระที่ตอตานการบูชาพระวิษณุจึงตองตกนรก และ
ภายหลังจึงไดทรงรูวาการบูชาพระวิษณุจึงจะทําใหทรงพนจากนรกได (Deshpande, trans.1991 

: 2799-2800) การเนนวาการหมั่นทอง  “นโม พุทธายะ”  ชวยทําใหพนบาปกรรมไดก็เชนเดียวกับ
การหันกลับมาบูชาพระวิษณุแลวพนจากนรกไดดังกลาว การเนนความภักดีที่มีตอพระพุทธองค
แลวทําใหพนจากบาปไดนี้ จึงนาจะสอดคลองกับความเชื่อของเกษเมนทระที่มีความภักดีตอ             
พระวิษณุ เกษเมนทระจึงทําใหพระพุทธองคซ่ึงเขาเชื่อวาเปนพระวิษณุนั้นทรงชวยชําระลางบาป
ของคนได ทั้งๆ ที่ในทางพุทธศาสนาแลว บาปกรรมที่กระทํายอมไมสามารถชําระลางได เร่ือง          
ธรรมรุจยวทานนี้ จึงเปนเรื่องที่ตางกับอวทานเรื่องอื่นๆ เพราะแสดงใหเห็นเรื่องความภักติอยาง
ชัดเจนมากที่สุด เพราะเรื่องอื่นๆ ถึงจะมีความศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธองค และไดรับความ
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ชวยเหลือจากพระพุทธองค ก็ยังตองรับผลกรรมที่ทําไวไมวาจะดีหรือไมดีก็ตาม และกรรมดีก็ไม
อาจลบลางกรรมชั่วที่ทําไวได  
  อวทานผสมชาดกนี้ กลาวไดวาสวนใหญเปนเรื่องที่ใชสรรเสริญพระพุทธคุณโดยตรง 
เพราะเรื่องอดีตที่เลาโดยเฉพาะเรื่องอดีตแบบชาดกจะเนนถึงพระกรุณาของพระพุทธองคที่มี
มาแลวตางๆ กัน แตทั้งหมดก็เปนสิ่งที่ทําเพื่อประโยชนของผูอ่ืน การเลาเรื่องอดีตที่มีการผสมกัน
ทั้งแบบชาดกและอวทานนี้ ในอวทานของเดิมอยางทิวยาทานก็มีลักษณะโครงเรื่องเชนนี้ ดังเรื่องที่ 
36 มากันติกาวทาน (Makantikavadan) ที่ปริกพาชกมากันติกะเห็นพระพุทธองคแลวปรารถนาจะ
ใหธิดาของตนไดแตงงานดวย ซ่ึงพระพุทธองคก็ทรงเลาวาอดีตก็เคยเกิดเหตุเชนนี้มาแลวเมื่อคร้ังที่
ทรงแสดงความสามารถใหชางเหล็กพอใจแลวยกธิดาให แตคร้ังนั้นพระองคทรงปฏิเสธเชนกัน 
เมื่อภิกษุสงสัยวาเหตุใดธิดาของปริพาชกนี้จึงถูกบิดากระทําการไมเหมาะสมเชนนี้ พระพุทธองคจึง
ไดเลาเรื่องอดีตของธิดาชางเหล็กแบบอวทานที่มีความยาวมากกวาเรื่องอดีตที่มีพระพุทธองค
เกี่ยวของชวงแรก หากที่เห็นวาตางกับอวทานผสมชาดกของเกษเมนทระคือเกษเมนทระเนนอดีตที่
เปนชาดกมากกวาอดีตที่เปนอวทาน เพราะจะเห็นไดวาเมื่อจะเลาเรื่องอดีตหลายเรื่องติดตอกัน            
เกษเมนทระจะเลือกอดีตแบบชาดก ทําใหเห็นไดวาแมอวทานที่เรียบเรียงขึ้นกอนจะมีลักษณะ 
โครงเรื่องที่เปนอวทานผสมชาดก แตเกษเมนทระไดทําใหมีลักษณะเฉพาะที่ตางออกไป ที่ชัดเจน
คือการใชเร่ืองอดีตแบบชาดกเสริมเขามาเพื่อเปนการสรรเสริญพระพุทธคุณที่มีพระกรุณาตอ  
สรรพสัตว โครงเรื่องของอวทานผสมชาดกนี้จึงมีลักษณะเปนโครงเรื่องแบบอวทานมากกวาชาดก 
ลักษณะของชาดกเปนสวนเสริมหรือแทรกเขามาเพื่อใหเห็นวาตัวละครหลักเคยมีความเกี่ยวกับ 
พระพุทธองคมาแลวตั้งแตคร้ังอดีตเทานั้น 
  อนึ่ง ในดานพฤติกรรมหลักของโครงเรื่องอวทาน และอวทานผสมชาดกนี้ พบวามี
ลักษณะทํานองเดียวกัน คือเนนวาผูศรัทธาพระพุทธองค จะมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต
หากพิจารณารายละเอียดของเหตุการณที่อยูในแตละพฤติกรรมหลักแลว จะเห็นวาตัวละครหลัก            
ของอวทาน และอวทานผสมชาดกสวนใหญจะประพฤติตนตามแนวทางเดียวกับพระโพธิสัตวซ่ึง
เปนตัวละครหลักในเรื่องชาดก คือประพฤติตนตามธรรมบารมี 6 ประการ ไดแก ทาน ศีล กษานติ
หรือขันติ วีรยะ ธยานะหรือฌาน และปรัชญาหรือปญญา ดานของทาน เชน มธุรสวระ ในเรื่อง
มธุรสวราวทาน หรือปณฑิตะ ในเรื่องกปลาวทาน (41) ที่ตางก็มีความมุงมั่นในการทําทาน ดาน
ของการครองตนในศีล  เชนปปปลายนะ  กอนออกบวชเปนพระมหากาศยปะ  ในเรื่อง                           
มหากาศยปาวทาน ก็มีความเครงครัดในศีลดวยการถือเพศพรหมจรรย หรือพระโอรสกุณาละ ใน
เร่ืองกุณาลาวทาน ที่ทรงยึดมั่นในศีลทรงปฏิเสธจะมีความสัมพันธกับพระนางติษยรักษาผูเปน        
พระมารดาเลี้ยง ดานกษานติ เชน สุทัตตะ ในเรื่องคฤหปติสุทัตตาวทาน ที่อดทนตอการลงโทษ
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อยางไมเปนธรรมของพระเจาประเสนชิต หรือพระไรวตะ ในเรื่องไรวตาวทาน ก็อดทนตอการถูก
ใสรายและตองรับโทษแทนผูอ่ืน อีกทั้งยังใหอภัยพระเจานันทะที่ทรงตัดสินคดีความอยางไม
รอบคอบ ดานวีรยะ เชน พระปูรณะ ในปูรณาวทาน ไดชวยเหลือพี่ชายคือภวิละและกลุมพอคาให
รอดชีวิตจากการประสบภัยทางทะเล หรือพระมาธยันติกะ ในเรื่องมาธยันติกาวทาน ก็ไดตอสู
เอาชนะนาคทั้งหลายที่ครองเมืองกัศมีระดวยอํานาจแหงญาณ จนไดเผยแผพุทธธรรมออกไปอยาง
กวางขวาง ดานธยานะ เชน พระเจาอุทรายณะ ในเรื่องอุทรายณาวทาน ที่ทรงสละราชสมบัติออก
บวชเปนภิกษุจนบรรลุอรหัตผล หรืออุปคุปตะ ในเรื่องอุปคุปตาวทาน ที่มีความฝกใฝทางธรรมและ
ออกบวชเปนภิกษุที่สําเร็จญาณขั้นสูง หรือเร่ืองราวของพระสาวกรูปสําคัญที่ออกบวชเปนภิกษุ ก็
แสดงใหเห็นถึงการประพฤติตนตามแนวทางของธยานะหรือฌานบารมี สวนดานปรัชญาหรือ
ปญญานั้นไมพบอยางชัดเจน ทํานองเดียวกับชาดกที่ไมพบเรื่องปญญาบารมีเชนกัน   
 การที่ตัวละครหลักในอวทาน หรืออวทานผสมชาดกสวนใหญดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ของธรรมบารมีนี้ แมจะเห็นไดวามีความแตกตางกับตัวละครหลักที่เปนพระโพธิสัตวในดานของ
ระดับความยากของการกระทํา  แตก็แสดงวาความคิดเรื่องการเปนพระโพธิสัตวเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมที่เถรวาทเชื่อวาพระโพธิสัตวคืออดีตชาติของพระพุทธองคเทานั้น ขณะที่สรวาสติวาทที่
เปนตนเคาของมหายานและสรางงานประเภทอวทานเชื่อวาทุกคนสามารถเปนพระโพธิสัตวได 
หากมีโพธิจิตโตปาท  คือการตั้งจิตมุงสู สัมมาสัมโพธิญาณ  คนสามัญจึงมีความตั้งใจเปน
พระพุทธเจาได โดยไมจําเปนตองออกบวชเปนอรหันตเทานั้น ดังมีความที่แสดงถึงผลของการได
ฟงพระธรรมเทศนาที่ปรากฏในทิวยาวทานวา “...ลางพวกบรรลุโศรตอาปตติผล ลางพวกบรรลุ
สกฤทาคมิผล ลางพวกบรรลุอนาคามิผล ลางพวกบรรลุอรหัตตผลเพราะทําลายกิเลสทั้งปวงได ลาง
พวกตั้งจิตไปสูศราวกโพธิ ลางพวกตั้งจิตมุงไปสูปรัตเยกโพธิ ลางพวกตั้งจิตมุงไปในอนุตตรา
สัมมาสัมโพธิญาณ” (ประพจน อัศววิรุฬหการ 2546 : 67-68) ความลักษณะนี้ก็มีอยูในอวทาน-
กัลปลตาเชนกัน ดังในเรื่องศิลานิเกษปาวทาน 
 
      ดวยการ ช้ีแนะ (ของพระพุทธองค )  ชาวมัลละจึงไดบรรลุความเปนสาวกเจ า                    
 ปจเจกพุทธเจา สัมมาสัมพุทธเจาเพราะการอาศัยโพธินั้น โดยคนอื่นก็บรรลุโสดาปตติผลบาง 
 สกิทาคมิผลบาง อนาคามิผลบาง และอรหัตผลบาง∗ 
 

                                                 
 ∗ mallas/tad/upadewena tat/tad/bodhisamawrayat | 
    sawravakakhyaj pratyekasamyaksajbuddhataj yayuh ||28|| 
    srotahprapti/phalaj kaiwcit/sakrdagami caparaih | 
    anagami/phalaj canyaih praptam/arhatpadaj pariah ||29|| (Vaidya ed. 1959 : 1 : 127) 
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 ขอความดังกลาวนี้มีลักษณะเชนเดียวกับขอความในทิวยาวทาน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา               
เกษเมนทระรับเอาลักษณะของการศรัทธาพระพุทธองคแลวไดรับสิ่งดีตามแตที่ตนตั้งจิตปรารถนา
มาจากอวทานที่เรียบเรียงขึ้นกอนที่พัฒนามาจากเรื่องชาดก ทําใหเห็นไดวาแตเดิมบารมีเปนเรื่อง
สําคัญที่ทําใหพระโพธิสัตวซ่ึงจะเปนพระพุทธเจาในอนาคตมีความแตกตางกับพระอรหันต และ
พระปจเจกพุทธเจา หากอวทานนั้นทําใหเห็นวาผูที่มีความศรัทธาพระพุทธองคก็สามารถปฏิบัติตน
ตามธรรมบารมีได และบรรลุความเปนพระพุทธเจาไดเชนกัน (Dutt 1930 : 30 quoted in 

Sharma 1985 : 13) ทําใหตองยอนกลับไปพิจารณาชื่อเร่ืองตามที่เกษเมนทระเรียกชื่อผลงานใน
สวนทายเรื่องวาโพธิสัตตวาวทานกัลปลตา การที่เกษเมนทระเรียกชื่อผลงานเชนนี้ นาจะเปนความ
ตั้งใจดวยเห็นวาเรื่องเกือบทุกเรื่องเปนเรื่องราวของพระโพธิสัตว(ชาดก) และเรื่องของผูที่ดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางของพระโพธิสัตว(อวทาน) เกษเมนทระจึงเจตนาที่จะใชคําวา โพธิสัตตวาวทาน
ในความหมายที่กวางขึ้น  จากเดิมที่มีความหมายเทากับชาดก∗ โดยเกษเมนทระเห็นวา                         
พระโพธิสัตวไมไดหมายถึงผูที่เปนอดีตชาติของพระพุทธองคเทานั้น แตหมายถึงบุคคลทั่วไปที่
ปฏิบัติตนตามแนวทางของพระโพธิสัตวดวย เร่ืองยอยแตละเรื่องในอวทาน-กัลปลตาที่เกษเมนทระ
เรียกวา ปลลวะที่หมายถึงใบไมออน หรือดอกตูม จึงเปนสวนประกอบที่สําคัญเทาเทียมกัน เพราะ
จะผลิดอกกอใบใหกัลปลตาหรือ เถาวัลยทิพยที่ทํ า ใหสมปรารถนางอกงามสมบูรณ                            
โพธิสัตตวาวทานกัลปลตาในความหมายของเกษเมนทระ จึงอาจตีความไดวาเกษเมนทระตองการ
ใหเร่ืองราวการกระทําที่นายกยองตามแนวทางของพระโพธิสัตว เปนสิ่งบันดาลใหผูอานซึ่งดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางเชนนั้นสมปรารถนาตามจิตที่มุงหวังซึ่งอาจเปนเปาหมายสูงสุดคือการบรรลุ            
พระโพธิญาณ ความหมายของชื่อเร่ืองนี้ เกษเมนทระจึงนาจะใชความหมายของอวทานใน
ความหมายที่ 1 และ 3 คือการกระทําที่ยิ่งใหญ หรือการกระทําที่ดี 
 
 เมื่อพิจารณาโครงเรื่องทั้งของชาดก อวทาน และอวทานผสมชาดกแลว จะพบวา                
โครงเรื่องของเรื่องทั้ง 3 ประเภทในอวทาน-กัลปลตานี้ มีโครงสรางใหญ 3 สวนเหมือนกัน คือ 
สวนนําเรื่อง สวนเนื้อเร่ือง และสวนทายเร่ือง แตสวนประกอบของแตละสวนดังกลาวตางกัน 
กลาวคือ ในสวนนําเรื่องนั้น ชาดกจะมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือ สวนนําเรื่องที่มีเฉพาะการเกริ่น
เร่ือง ซ่ึงเปนการสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่แฝงขอคิดทางธรรม และลักษณะที่ 2 คือสวนนําเรื่องที่
มีการเกริ่นเรื่องและปจจุบันวัตถุ โดยในสวนนําเรื่องของชาดกในอวทาน-กัลปลตานี้ เกษเมนทระ
ไดมีการปรับวิธีการเลาเรื่องตางไปจากชาดกของเดิมมาก คือดานการเพิ่มการเกริ่นเรื่องเขามาทําให
เห็นวาทรรศนะในการเลาเรื่องเปลี่ยนไป จากเดิมที่ชาดกประเภทที่ไมไดเลียนแบบพระสูตรจะใชผู
                                                 
 ∗ ดูในหนา 21 
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เลาเรื่องที่เปนผูรูที่ไมแสดงทรรศนะ แตเมื่อเกษเมนทระไดเพิ่มการเกริ่นเรื่องเขามาจึงเปลี่ยนไปเปน
ผูรูที่มีการแสดงทรรศนะวิพากษวิจารณเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องชาดกดวย ในดานของการเลา
เร่ืองปจจุบันวัตถุ เกษเมนทระไดคงลักษณะการเลาเรื่องตามขนบเดิมคือใหผูรูเลาเรื่องตามลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงเพียง 9 เร่ือง ขณะที่ชาดกอีก 29 เร่ืองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลาเรื่องในสวน
ปจจุบันวัตถุใหม คือมีชาดก 7 เรื่องที่ใหภิกษุผูใครรูเปนผูเลาเหตุการณแบบพยานที่ไดรูเห็นเหตุการณ
และชาดกอีก 16 เร่ืองไมมีการเลาเหตุการณ แตเปนการเชื่อมความดวยการใหภิกษุและพระอินทรเปนผูตั้ง
ประเด็นคําถาม สวนอีก 1 เร่ืองใชการเชื่อมความวาพระพุทธองคมีพระประสงคจะเทศนาเรื่องชาดกนั้นเอง
ขณะที่ชาดกอีก 5 เร่ืองเกษเมนทระไดตัดสวนการเลาเหตุการณในปจจุบันวัตถุออกไปทั้งหมด  
 สวนนําเรื่องของอวทานและอวทานผสมชาดกมีลักษณะเชนเดียวกัน คือมีการเกริ่นเรื่อง
ที่เปนการสรุปสาระสาํคัญของเรื่องที่แฝงขอคิดทางธรรม เหมือนกับการเกริ่นเรื่องของชาดก การเกริ่นเรื่อง
นี้ จึงเปนลักษณะเฉพาะของอวทาน-กัลปลตา เพราะเปนสวนที่ชาดก และอวทานของเดิมไมมี หาก
พบลักษณะการเกริ่นเรื่องเชนนี้ในชาดกมาลา ของอารยศูระ โดยชาดกทั้ง 34 เรื่องในชาดกมาลาจะมีรูปแบบ
เหมือนกันคือมีการเกริ่นเรื่องและสรุปเรื่องที่ใชขอความเดียวกัน และมีเนื้อหาแฝงคติธรรมที่ไดจาก
เร่ือง (Klinnoi 2001 : 247)  ดังเชน เร่ืองพรหมชาดกที่เปนเรื่องของพระโพธิสัตวเทพฤษีทรงเห็น
วาพระเจาอังคทินนะแหงวิเทหะไมทรงเชื่อเร่ืองกรรม จึงเสด็จมาจากพรหมโลกเพื่อขจัดมิจฉาทิฐิ
ของพระเจาอังคทินนะ มีการเกริ่นเรื่องวา “มิจฉาทิฐิเปนเรื่องที่เกินจะกลาวได คนดีทั้งหลายจึงเกิด
ความกรุณาเปนพิเศษตอผูที่หลงติดอยูในความชั่วราย”∗ หากเทียบเนื้อความในสวนเกริ่นเรื่องของ
ชาดกมาลาเรื่องนี้ ก็จะเห็นไดวามีทวงทํานองเดียวกันกับการเกริ่นเรื่องในอวทาน-กัลปลตา จึงอาจ
เปนไปไดวาเกษเมนทระไดรับวิธีการเกริ่นเรื่องมาจากชาดกมาลา ของอารยศูระที่เรียบเรียงขึ้น
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 (กอนค.ศ. 434 ที่มีการแปลเปนภาษาจีน) (Nariman 1992 : 44) 
 ในดานที่เปนสวนเนื้อเร่ือง ซ่ึงเปนสวนที่สําคัญที่สุดเพราะจะมีเหตุการณที่ดําเนินเรื่อง
ตอกันอยางเปนเหตุเปนผลตั้งแตตนจนจบเรื่อง ทั้งชาดก อวทาน และอวทานผสมชาดกจะใหความ
ความสําคัญกับเหตุการณอยางมาก เพราะจะพบวาโครงเรื่องของเรื่องทั้ง 3 ประเภทจะมีเหตุการณ
เกิดขึ้นซ้ําๆ กัน แมตัวละครจะเปลี่ยนไปก็ตาม โดยชาดกนั้นจะเนนพฤติกรรมหลักที่เกี่ยวของกับ
การบําเพ็ญบารมี 5 ประการ คือ ทาน ศีล กษานติหรือขันติ วีรยะ และธยานะหรือฌาน แตไมพบ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับปรัชญาหรือปญญา อาจเปนเพราะเปนเรื่องที่ลึกซึ้งและอธิบายใหผูอานเขาใจ
อยางสั้นๆ ไดยาก ทั้งนี้พฤติกรรมหลักที่เกี่ยวกับการทําทานจะพบมากที่สุดคือ 25 เร่ืองอาจเปน
เพราะเปนเรื่องที่เสนอใหเขาใจเปนรูปธรรมไดงายมากกวาบารมีเร่ืองอื่น อีกทั้งเปนเรื่องที่

                                                 
 ∗ mithya/drsti/paramany/avadyaniti viwewanukampyah sataj drsti/vyasana/gatah || (Kern 
ed. 1943 : 192) 
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สอดคลองกับทรรศนะของเกษเมนทระที่จะใชเร่ืองทานเปนคุณธรรมรวมของคนในสังคม เพื่อทํา
ใหสังคมพัฒนาและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 สวนโครงเรื่องของอวทานและอวทานผสมชาดกนั้น พฤติกรรมหลักที่สําคัญคือ การ
ศรัทธาพระพุทธองค ซ่ึงเห็นไดวาตางกับความศรัทธาของเหลาภิกษุหรือพระอินทรผูใครรูในเรื่อง
ชาดกที่เปนความศรัทธาอันมีพื้นฐานจากความเชื่อมั่นในพระปญญาตรัสรูของพระพุทธองคที่จะ
ทรงไขความกระจางเรื่องตางๆ ใหเขาใจไดดวยเหตุผล หากในเรื่องอวทานนี้ จะเห็นวาการศรัทธา
เกิดจากความเลื่อมใสบูชาตัวบุคคลที่ใกลเคียงกับภักติ ความศรัทธาในเรื่องชาดกกับความศรัทธาใน
เร่ืองอวทาน จึงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของพุทธศาสนาที่ตางแนวคิดกันจากเถรวาทเปน          
สรวาสติวาท คือเปลี่ยนจากการศรัทธาเพราะไดฟงพระพุทธธรรมมาเปนการศรัทธาเพราะไดเห็น
พระพุทธองค (Rotman 2002 : 76-77)  การศรัทธาพระพุทธองคในเรื่องอวทานและอวทานผสม
ชาดกจึงตองตอเนื่องดวยการไดเขาเฝาพระพุทธองค แมแตเร่ืองที่เกิดขึ้นสมัยหลังพุทธกาล ดังเรื่อง
อุปคุปตาวทาน  พระอุปคุปตะซึ่งสําเร็จญาณขั้นสูงแลว  ก็ยังมีความปรารถนาที่จะไดเห็น                       
พระพุทธองค จึงขอใหมารแปลงรางเปนพระพุทธองคเพื่อใหตนไดเห็นสักครั้งหนึ่ง แสดงใหเห็น
วาการไดดําเนินชีวิตตามพระพุทธธรรมจนบรรลธรรมขั้นสูงก็ไมอาจเทียบไดกับการไดเห็น             
พระพุทธองค พฤติกรรมหลักที่เปนหัวใจสําคัญของโครงเรื่องอวทาน และอวทานผสมชาดกจึงอยู
ที่การศรัทธาพระพุทธองคและการไดเขาเฝาพระพุทธองค 
 สวนทายเรื่องเปนสวนที่เดิมคือสวนสโมธานของชาดก และสวนสโมธานและการสรุป
เร่ืองของอวทาน แตเกษเมนทระไดเพิ่มใหมีสวนของการแจงรายละเอียดของเรื่องเขามา โดย
สวนทายเร่ืองของชาดกนั้น เดิมมีเฉพาะสโมธานที่พระพุทธองคทรงสรุปวาผูที่ทรงกลาวถึงใน
ชาดกเปนผูใดในสมัยพุทธกาล เกษเมนทระไดเพิ่มเปน 2 สวน คือสวนสโมธานที่สวนใหญ                  
เกษเมนทระก็ยังคงใหพระพุทธองคเปนผูกลาวเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบันเชนเดิม มีบางเรื่องเปลี่ยน
ใหผูเลาเรื่องที่เปนผูรูสรุปสโมธาน โดยการเชื่อมโยงนี้จะเลาอยางกระชับ สวนใหญจึงจะกลาว
เชื่อมโยงเฉพาะพระโพธิสัตวกับพระพุทธองคเทานั้น  และสวนที่เพิ่มเขามาคือการสรุปเรื่องที่ผูเลา
เร่ืองที่เปนผูรูจะสรุปเรื่องวาชาดกเรื่องนี้พระพุทธองคทรงตองการสอนเรื่องใด ซ่ึงจะสอดคลองกับ
การเกริ่นเรื่อง แตไมใชขอความเดียวกัน เพราะในการสรุปเรื่องจะตรงกระชับไมมีนัยของการ
เปรียบเทียบเหมือนการเกริ่นเรื่อง 
 ในสวนทายเรื่องของอวทานและอวทานผสมชาดก จะมีลักษณะเหมือนกันคือ มี 2 สวน
เหมือนอวทานทั่วไป แตมีการปรับใหตางไปจากของเดิมตรงที่มีความกระชับมากขึ้น ในสวนของ
สโมธานยังคงใหพระพุทธองคทรงกลาวเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบันของตัวละครหลัก สวนการสรุป
เร่ืองในสวนที่ 2 เดิมที่พระพุทธองคจะทรงชี้แจงวาการทําดีหรือไมดีนั้นใหผลที่แยกจากกัน หรือถา
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ทําทั้งดีและไมดีก็ใหผลที่รวมกัน แตเร่ืองอวทานและอวทานผสมชาดกของเกษเมนทระจะใหผูรู
เปนผูเลาวาภิกษุเมื่อไดฟงเรื่องราวดังกลาวแลวสรรเสริญการกระทําดี หรือตําหนิการกระทําไมดี
ของตัวละครหลักนั้นๆ  
 การเรียบเรียงเรื่องชาดก อวทาน และอวทานผสมชาดกของเกษเมนทระนี้ แมจะมี
จุดเริ่มตนจากคําขอรองของเพื่อนที่ตองการอานเรื่องอวทาน(ความหมายกวาง)ที่ส้ันกระชับ ซ่ึง          
เกษเมนทระไดสนองวัตถุประสงคของเพื่อนที่เรียบเรียงเรื่องใหส้ันกระชับมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
เกษเมนทระก็ไดมีการปรับเปลี่ยนขนบการเรียบเรียงเรื่องอวทาน(ความหมายกวาง)ที่ไมใชเพียงการ
แปรรูปแบบจากวรรณคดีรอยแกวผสมรอยกรอง เปนวรรณคดีรอยกรองเทานั้น แตมีการเปลี่ยน
วิธีการเลาเรื่องใหม โดยเฉพาะในสวนนําเรื่องและทายเรื่องที่ทําใหเปนลักษณะเฉพาะของเรื่องใน
อวทาน-กัลปลตาที่ตางกับอวทาน (ความหมายกวาง) ทั่วไป 
 ในสวนทายของการศึกษาเรื่องโครงเรื่องประเภทตางๆ ของชาดก อวทาน และอวทาน
ผสมชาดกนี้ เพื่อใหเห็นโครงเรื่องของเรื่องทั้ง 3 ประเภทไดชัดเจน จึงจะนํามาสรุปเปนเปนตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 10 ประเภทโครงเรื่องของชาดก อวทาน และอวทานผสมชาดก 
 

ประเภทเร่ือง ประเภทโครงเรื่อง เร่ือง 

ชาดก 38 เร่ือง  
( ไ ม ร ว ม เ รื่ อ ง   
สุธนกินนรยวทาน) 

1. โครงเรื่องที่มีพฤติกรรมหลัก
ตรงกัน 34 เร่ือง 
 1.1 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักทํา
ทาน      

 

    1.1.1 โครงเรื่องที่ตัวละคร
หลักมีการมุงมัน่ในเรื่องทําทาน 
14 เร่ือง 

ศ รี เ ส น า ว ท า น  ม ณิ จู ฑ า ว ท า น   
จันทรประภาวทาน  วิศวันตราวทาน 
กนกวรรณาวทาน  อทีนปุณยาวทาน 
สุภาษิตคเวษยาวทาน สัตตเวาษธาวทาน 
สร ร วั นทท า วท าน  ปุณ ยพล า วท าน   
หิ ไ ต ษ ย ว ท า น  ศิ พิ สุ ภ า ษิ ต า ว ท า น   
ปริยปณฑาวทาน  ศุทโธทนาวทาน 

    1.1.2 โครงเรื่องที่มีเหตุการณ
เราใหตัวละครหลักทําทาน 7 เรื่อง  

สุ ว ร รณ ป า ร ศ ว ท า น  วิ ศ า ข า ว ท า น   
หัสตยวทาน กจัฉปาวทาน ปทมกาวทาน (99)   
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

ประเภทเร่ือง ประเภทโครงเรื่อง เร่ือง 
  สิงหาวทาน ศศกาวทาน 
    1.1.3 โครงเรื่องที่ตัวละครหลัก  

แสวงหาทรัพยเพื่อทําทาน 4 เร่ือง
พัทรทวีปยาตราวทาน                          กัล
ย า ณ ก า ร ย ว ท า น  ก ฤ ต ชญ า ว ท า น   
สรรวารถสิทธาวทาน 

  1.2 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมี
ศีล 2 เร่ือง 

กปญชลาวทาน  ตาปสาวทาน 

  1.3 โครงเร่ืองที่ตัวละครหลัก
มีกษานติหรือขันติ 3 เร่ือง 

กาศี สุนทราวทาน   กษานตยวทาน   
ศยามากาวทาน 

  1.4 โครงเรื่องที่ตัวละครหลักมี
วีรยะ 2 เร่ือง 

ไมตรกันยกาวทาน  กนกวรมาวทาน 

 1.5 โครงเรื่องที่ตัวละครหลัก
มุงมั่นตอธยานะหรือฌาน 2 เรื่อง 

มูกปงคววทาน เอกศฤงคาวทาน  

 2 .  โครงเรื่ องที่มีพฤติกรรม
เบ็ดเตล็ด 4 เร่ือง 

ประภ าส า วท าน  ม านธ า ต ร วท าน   
ทศกรรมปลุตยวทาน กวิกุมาราวทาน 

อวทาน 50 เร่ือง 1. โครงเรื่องที่มีโครงสรางแบบ
ชาดก 5 เร่ือง 

เทวาวตาราวทาน ศารีปุตรปรวรัชยาวทาน
กปลาวทาน(39) ปทมาวตยวทาน วิทุราวทาน 

 2. โครงเรื่องที่มีโครงสรางแบบ   
อวทาน 45 เร่ือง 

 

  2.1 โครงเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดี 44 เร่ือง 

 

    2.1.1 โครงเรื่องที่ดําเนินเรื่อง
ในสมัยพุทธกาล 35 เร่ือง 

 

      2.1.1.1 โครงเรื่องที่ตัวละคร
หลักศรัทธาพระพุทธองค 27 
เร่ือง 

มุ ก ต า ลต า วท าน  ชโ ยติ ษ ก า วท าน   
โศรณโกฏิวรรณาวทาน อามรปาลยวทาน
เ ช ต ว น ป ร ะ ติ ค ร ห า ว ท า น   
โศรณโกฏีวิญศาวทาน  คฤหปติสุทัตตาวทาน
ปูรณาวทาน  อุทรายณาวทาน กปลาวทาน(41)
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 

ประเภทเร่ือง ประเภทโครงเรื่อง เร่ือง 
  หิรัณยปาณยวทาน  ศาลิสตัมพาวทาน   

ห ัสตกาวทาน สตูปาวทาน นาคกุมาราวทาน
กรรษกาวทาน  ยโศทาวทาน มหากาศยปาวทาน
สังฆรั กษิ ต าวทาน  ไก เนยกาวทาน  
ศั กรจยวนาวทาน  เหตู ตตมาวทาน   
มธุรสวราวทาน  ปทมกาวทาน  (87)   
ธนิกาวทาน สุมาคธาวทาน ยโศมิตราวทาน  

     2.1.1.2โครงเรื่องที่ตัวละคร
ห ลั ก เ ป ลี่ ย น ม า ศ รั ท ธ า   
พระพุทธองค 8 เร่ือง 

สุนทรี นั นทาวทาน  หา รีติ ก า วทาน 
ปราติหารยวทาน  ศิลานิ เกษปาวทาน   
ปตาปุตรสมาทาน นันโทปนันทาวทาน 
อ ช า ต ศั ต รุ ป ต ฤ โ ท ร ห า ว ท า น   
มารกปูรวิกาวทาน 

    2.1.2 โครงเรื่องที่ดําเนินเรื่อง
หลังสมัยพุทธกาล 9 เร่ือง 

ไมเตรยวยากรณาวทาน  กุณาลาวทาน 
ธรรมราชกิาประตษิฐาวทาน มาธยนัติกาวทาน
 ศ าณว า ส ย วท าน  อุ ป คุ ป ต า วท าน   
นาคทูตเปรษณาวทาน ปฤถวีประทานาวทาน
 ไรวตาวทาน 

  2.2 โครงเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
ในทางที่ไมดี 1 เร่ือง 

วิรูฒกาวทาน 

อวทานผสมชาดก 
13 เร่ือง 

1. โครงเร่ืองที่มีการเชื่อมโยง
อดีตแบบชาดก 8 เร่ือง 

ศ รี คุ ป ต า ว ท า น  โ ฆ ษิ ล า ว ท า น   
โคปาลนาคทมนาวทาน มเหนทรเสนาวทาน
 จิ ต ร หั ส ติ ศั ย ย า ติ ปุ ต ร า ว ท า น   
ว ย า ฆ ร ย ว ท า น  รุ ก ม ว ต ย ว ท า น   
ปุณยประภาสาวทาน 

 2. โครงเร่ืองที่มีการเชื่อมโยง
อดีตแบบอวทานและชาดก 5 
เร่ือง 

อาทรรศมุ ข าวทาน  ธนปาลาวทาน   
สุภัทราวทาน  ราหุลกรรมปลุตยวทาน 
ธรรมรุจยวทาน 
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แกนเรื่อง 
 
 แกนเรื่อง คือความคิดหลักหรือสารของเรื่องที่แสดงนัยไวในเชิงนามธรรม ผูอานจะ
สามารถเขาใจแกนเรื่องไดจากการตีความ และสังเกตจากเนื้อหา แกนเรื่องที่ปรากฏในอวทาน-
กัลปลตาจึงเปนสารที่เกษเมนทระตองการจะสื่อถึงผูอานใหเขาใจเรื่องผานพฤติกรรม ตัวละคร และ
สัญลักษณที่อยูในเรื่องทั้งหมด 107 เร่ือง แตอวทาน-กัลปลตาเปนวรรณคดีทางศาสนา สารที่
สงออกมาจึงไมใชเพียงแคความคิดเกี่ยวกับนามธรรมทั่วไปเทานั้น เพราะศาสนาเปนเรื่องของความ
เชื่อและความศรัทธาที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต (way of life) ที่จะเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตนของผูมีศรัทธาในศาสนานั้น หากพิจารณาอวทาน-กัลปลตาในดานที่เปนวรรณคดี               
พุทธศาสนาแลว แกนเรื่องที่เกษเมนทระนําเสนอจึงยอมไมพนที่จะกลาวถึงความศรัทธาในศาสนา
พุทธ และความศรัทธาที่เปนพื้นฐานทําใหพุทธศาสนิกชนดําเนินชีวิตตางกับผูมีความศรัทธาศาสนา
อ่ืน 4 ประการ คือ (พระเทพโสภณ 2548 : 13-15)  

1. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อการตรัสรูของพระพุทธองค 
2. กัมมสัทธา เชื่อกฎแหงกรรม 
3. วิปากสัทธา เชื่อวากรรมที่ทุกคนทํามีผลจริง 
4. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อวาทุกคนตองรับผลกรรมที่ทําไว 

 ความศรัทธาประการแรกเปนสิ่งสําคัญเพราะหากไมเชื่อในการตรัสรูของพระพุทธองค 
หลักธรรมในพุทธศาสนาทุกเรื่องก็ไรความหมาย แตถามีความเชื่อในพระปญญาตรัสรูของ                
พระพุทธองคก็จะยอมรับวาหลักธรรมที่พระพุทธองคทรงกลาวลวนเปนความจริง รวมทั้งความ
ศรัทธาอีก 3 ประการตอมา ซ่ึงเกี่ยวของใกลชิดกับการดํารงชีวิตของบุคคลอยางยิ่ง เพราะเนนเรื่อง
การกระทําของบุคคลที่เมื่อกระทําแลว บุคคลจะตองรับผิดชอบผลที่กระทํานั้น ความเชื่อเร่ืองนี้ 
ในทางพุทธศาสนาเรียกวา “กรรม” นั่นเอง 
 เร่ืองกรรมเปนความคิดที่ปรากฏอยูในอวทาน-กัลปลตาอยางชัดเจน เพราะหากกลับไป
พิจารณาโครงเรื่องของทั้งชาดก อวทาน อวทานผสมชาดกแลวก็จะเห็นไดวา โครงเรื่องของเรื่องทั้ง 
3 ประเภทนี้ใหความสําคัญกับเรื่องของการกระทําอันเปนพฤติกรรมหลักที่ปรากฏเชื่อมตอกันอยาง
เปนเหตุเปนผล และเปนพฤติกรรมหลักที่ เนนทั้งตัวการกระทํา และผลของการกระทํา ซ่ึง                   
พระพุทธองคทรงแสดงใหเห็นในฐานะที่ทรงเปนพระสัพพัญูเจา การเสนอเรื่องกรรมเปน
ความคิดหลักของเรื่องอวทาน-กัลปลตานี้ไมใชความคิดที่เกษเมนทระเปนผูนําเสนอคนแรกใน              
อวทาน (ความหมายกวาง) เพราะอวทานที่เรียบเรียงขึ้นกอน ทั้งอวทานศตกะ และทิวยาวทานซึ่ง
เปนอวทาน (ความหมายกวาง) ที่มีอิทธิพลตอการสรางอวทาน(ความหมายกวาง)ยุคหลัง ก็มีการนํา                      
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เสนอความคิดเรื่องกรรมไวแลว ดังที่มีความตรงกันปรากฏอยูทั้งในอวทานศตกะ และทิวยาวทาน
วา 
 

  กรรมของสรรพสัตวไมถูกทําลายไป แม(จะผานไป)เปนหลายรอยโกฏิป เมื่อเงื่อนไขพรอม
ประจวบกับเวลา(ที่เหมาะสม) กรรมนั้นก็ยอมสงผล∗ 

 
 ความคิดเรื่องกรรมดังกลาวนี้ เปนการชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาไมมีสัตวโลกหลีกหนีผล
กรรมที่เคยทําไวได สอดคลองกับเรื่องของความศรัทธา 4 ประการขางตน อวทาน(ความหมาย
กวาง) อีกทั้งอวทานศตกะ และทิวยาวทานยังมีการกลาวย้ําเรื่องผลของกรรมดี กรรมชั่ว และผลที่
ทํารวมกันทั้งดีและชั่วไวอยางชัดเจนในสวนทายเรื่องเกือบทุกเรื่อง∗∗ ความคิดเรื่องกรรมนี้จึงเปน
ส่ิงที่เกษเมนทระรับสืบทอดจากอวทาน (ความหมายกวาง)มาเรียบเรียงขึ้นใหมและไดมีการปรับ
จากของเดิมหลายประการตามที่ไดศึกษาแลวในโครงเรื่อง จึงนาจะพิจารณาในดานแกนเรื่องเรื่อง
กรรมที่เปนความคิดสําคัญของเรื่องอวทาน (ความหมายกวาง) ดวยวาเกษเมนทระไดมีการนําเสนอ               
เร่ืองกรรมอยางไร 
 
ความหมายของกรรม 
 กรรมเปนหลักธรรมที่ใกลชิดกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมาก และมักนํามากลาวอาง
ถึงเสมอ หากการกลาวถึงนั้นก็มักจะมีความคลาดเคลื่อนในดานความหมาย เพราะสวนใหญเขาใจ
วา กรรมมีความหมายในดานไมดี คือเปนเรื่องของความโชครายอันเปนผลมาจากการกระทําใน
อดีต เมื่อมีส่ิงไมดีเกิดขึ้นในชีวิตจึงมักกลาวโทษวาเปนเรื่องของกรรม ทั้งที่ความจริงแลว กรรมมี
ความหมายเปนกลาง เพราะหากจะจําแนกวาเปนกรรมที่สงผลดี หรือสงผลไมดีนั้น ก็ตองระบุอยาง
ชัดเจนลงไป คือกรรมดี เรียกวากุศลกรรม และกรรมไมดีเรียกวาอกุศลกรรม (พระพรหมคุณาภรณ 
2548 ข : 147-148) กรรมดังกลาวนี้เปนความมุงเนนไปที่การกระทําอันเปนแนวทางที่จะแสดงให
เห็นวาพุทธศาสนิกชนควรเลือกตามแนวทางของการทํากรรมที่เปนกุศล หากในดานความหมายที่
พิจารณาใหละเอียดมากขึ้น ก็จะพบวา กรรมมีความหมายใน 2 ระดับ 

                                                 
 ∗ na pranawyanti karmani kalpa/koti/watair/api | 
    samagrij prapya kalaj ca phalanti khalu dehinam ||1|| ในอวทานศตกะ (Vaidya ed. 1958 

: 164) ในทิวยาวทาน (Vaidya ed. 1959 : 88) มีคําตางกันเล็กนอยในบาทแรกคือ มี api หลัง karmani และไมมี 
koti 
  ∗∗ ดูในหนา 109 
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 ความหมายระดับแรก กรรมหมายถึงการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
ความหมายในระดับนี้จะเนนที่ตัวการกระทําที่เห็นไดเดนชัด ปรากฏออกมาภายนอก โดยการ
กระทําที่กําลังทําเปนกรรมในปจจุบัน เมื่อกระทําเสร็จแลวจึงถือเปนกรรมในอดีต และจะกระทํา
ตอไปถือเปนกรรมในอนาคต จําแนกการกระทําที่แสดงออกมาภายนอกไดเปนการแสดงออกทาง
กายคือ กายกรรม และการกระทําที่แสดงออกทางวาจาคือ วจีกรรม 
 ความหมายระดับที่ 2 เปนความหมายที่พิจารณาตอเนื่องจากความหมายระดับแรก เพราะ
เมื่อกรรมที่แสดงออกมาใหเห็นอยางเดนชัดแบงเปนกายกรรม และวจีกรรม แตหลักความจริงนั้น
การจะกระทําหรือพูดสิ่งใดจะตองผานการคิดกอน มโนกรรมซึ่งเปนความคิดที่ไมไดแสดงออกมา
ใหเห็นภายนอกมีสวนกําหนดใหเกิดกายกรรม และวจีกรรม หากกลาวเชนนี้ ความคิดซึ่งเปนเจตนา
ที่จะเลือกหรือไมเลือกทําสิ่งใด จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกระทําที่ปรากฏออกมาภายนอก 
พระพุทธองคจึงตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย เราเรียกเจตนาวากรรม” (พระเทพโสภณ 2548 : 47) 
ความหมายระดับที่ 2 นี้ จึงเพิ่มเรื่องมโนกรรมเขามา และจัดใหเปนกรรมที่สําคัญกวากายกรรม และ
วจีกรรม เพราะแมจะไมแสดงออกมาใหเห็นอยางเดนชัดแตเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเกิดกายกรรมและ
วจีกรรมที่เห็นได 
 เมื่อประมวลความหมายของกรรมทั้ง 2 ระดับเขาดวยกันแลว ก็จะพบวาพุทธศาสนาให
ความสําคัญกับความหมายของกรรมในระดับที่ 2 มากกวาความหมายระดับแรก ดวยความหมาย
ระดับแรกนั้นเปนเพียงระดับพื้นฐานที่เห็นไดโดยยังไมอาจพิจารณาไดอยางแนชัดวากายกรรมหรือ
วจีกรรมนั้นเปนกุศลกรรม หรืออกุศลกรรม เพราะการกระทําดีของบางคนอาจเปนการกระทําเพื่อ
หวังการชื่นชมยกยอง เปนเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ การจะระบุวาการกระทําของบุคคลใดเปนกุศลกรรม
หรืออกุศลกรรมจึงตองพิจารณาที่เจตนาเปนสําคัญ 
 
ความคิดเรื่องกรรมในอวทาน-กัลปลตา 
 ความคิดเรื่องกรรมในอวทาน-กัลปลตานั้น เปนกรรมที่เนนเรื่องเจตนาเปนสําคัญ โดย
เจตนานั้นจะมุงกระทําเพื่อประโยชนของตนและของผูอ่ืน ดังที่จะเห็นไดวาในเรื่องประเภทชาดก 
ตัวละครหลักที่เปนพระโพธิสัตว สวนใหญมีเจตนาดีที่จะทําประโยชนเพื่อผูอ่ืนในปจจุบัน และเพื่อ
ประโยชนของตนในอนาคตคือการไดพระโพธิญาณ แตส่ิงที่เห็นไดชัดเจนกวาคือการกระทําที่เปน
ประโยชนในปจจุบัน แมพระพุทธองคจะตรัสวาเปนสิ่งที่ทรงทําเมื่อคร้ังอดีตก็ตาม แตประโยชนที่
สําคัญและเห็นไดชัดเจนคือเปนการกระทําที่มีเจตนาบริสุทธิ์ทั้งกอนทํา ขณะทํา และหลังทําเพื่อเอือ้
ประโยชนแกผูอ่ืนเปนสําคัญ ดังที่ปรากฏในพฤติกรรมหลักของโครงเรื่องแบบตางๆ ของชาดก ที่
พระโพธิสัตวทรงกระทําการตางๆ ที่เกี่ยวของกับบารมีทั้งทาน ศีล วีรยะ กษานติ และ ธยานะ ก็มุง
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ประโยชนแกผูอ่ืนกอน ซ่ึงผลดีที่ไดก็เกิดขึ้นแกตนเองขณะที่ทําคือเกิดความสุขใจที่ไดชวยเหลือ
ผูอ่ืน ผลในอนาคตคือการไดเขาใกลพระโพธิญาณมากขึ้น การกระทําของพระโพธิสัตวนี้หนีไมพน
จากเรื่องของความศรัทธาในเรื่องกรรม เพราะในชาดกไดแสดงใหเห็นวาพระพุทธองคทรงอยูใน
กฎแหงกรรมอยางหนีไมพน เพราะการไดตรัสรูตัดสิ้นกิเลสทั้งปวงก็ดวยทรงสะสมบารมีที่เปน
กุศลกรรมจนสมบูรณแลว  แตขณะเดียวกันเมื่อคร้ังที่ยังทรงเปนปุถุชนที่ยังทรงขัดเกลากิเลสอยูก็
ไดทรงทําอกุศลกรรมไว ผลของอกุศลกรรมตางๆ ไมไดถูกขจัดไปไดดวยการตรัสรู ดังในเรื่อง     
ทศกรรมปลุตยวทาน ที่กลาวถึงอดีตชาติที่เคยทรงทําอกุศลกรรมไว และผลกรรมนั้นก็ยังสงมาถึง
พระองคทั้งทําใหเจ็บพระวรกาย หรือเสื่อมพระเกียรติยศทั้งที่ทรงไดเปนพระพุทธเจาแลว 
 การนําเสนอเรื่องที่พระพุทธองคเคยทรงทําอกุศลกรรมไวนี้ เปนการเนนย้ําเรื่องกฎแหง
กรรมใหเห็นอยางชัดเจนวาไมวาผูใดก็ไมอาจหลีกหนีกรรมที่ตนทําไวได ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุน
ความคิดที่วาพุทธศาสนาเปนเรื่องของหลักความจริงที่มีโดยธรรม พระพุทธองคทรงเปนเพียงผูนํา
ความจริงนั้นมาเผยใหทราบโดยทั่วกัน หมายความวาไมวาพระพุทธองคจะทรงเผยเรื่องกฎแหง
กรรมนี้หรือไม กฎแหงกรรมนี้ก็มีอยูจริง ดังพุทธวจนะในเรื่องธรรมนิยาม∗วา “ตถาคตทั้งหลายจะ
อุบัติหรือไมอุบัติก็ตาม หลักความจริงก็เปนอยางนั้น” (พระพรหมคุณาภรณ 2548 ข : 118) กรรมซึ่ง
เปนเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นตามธรรม จึงเปนสิ่งที่ทุกคนตองอยูในกฎแหงความจริงนี้ เกษเมนทระ
จึงไดเลือกเรื่องชาดกที่พระโพธิสัตวทรงกระทําอกุศลกรรมมาเรียบเรียงพรอมกับเรื่องที่ทรงกระทํา
ธรรมบารมีดวย เพื่อจะทําใหเขาใจเรื่องกฏแหงกรรมไดอยางชัดเจน เพราะแมแตพระพุทธองคที่
เปนผูบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันมีผลจากการสะสมบารมี ก็ยังไมอาจเลี่ยงผลของอกุศลกรรม
ที่เคยทรงกระทําได 
 การกลาววาเรื่องกรรมและผลของกรรมมีจริงนี้ ไมไดหมายความวาพุทธศาสนาเนนแต
กรรมในอดีตที่สงผลถึงปจจุบันเทานั้น เพราะหากเปนเชนนั้นก็จะทําใหเขาใจวาพุทธศาสนาเนน
เฉพาะกรรมในอดีตโดยไมไดพิจารณาถึงกรรมในปจจุบัน หรือกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต อันจะ
เปนการคิดแบบปุพเพกตวาทของศาสนาเชนหรือลัทธินิครนถ ที่เชื่อวาสุข ทุกขในปจจุบันขึ้นอยูกับ
กรรมเกา หากไมทํากรรมใหมก็ส้ินกรรมสิ้นทุกข และกรรมเกาที่บันดาลใหเกิดทุกขนั้น ก็สามารถ

                                                 
  ∗ นิยาม 5 หรือกฎ 5 เปนกฎแหงเหตุและผล ไดแก 1. กรรมนิยาม กฎแหงกรรม คือกฎเกณฑแหงเหตุ
และผลเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย 2. จิตตนิยาม กฎเกี่ยวกับการทํางานของจิต 3. พีชนิยาม กฎเกี่ยวกับพืชพันธุ 
หวานพืชเชนไรก็ไดตนของพืชชนิดนั้น 4. อุตุนิยม กฎเกี่ยวกับอุตุ คือสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ 5. ธรรมนิยาม 
กฎแหงธรรม คือความเปนเหตุเปนผลของสิ่งทั้งหลายหรือความเปนธรรมดาแหงเหตุปจจัย (พระพรหมคุณาภรณ 
2548 ข : 152)  
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ทําลายใหหมดไปไดดวยตบะ แตในความเปนจริงแลว พุทธศาสนาใหความสําคัญกับกรรมใน
ปจจุบันมากกวา เพราะสามารถเลือกกระทําดีได กรรมเกาเปนเพียงบทเรียนใหไดทําดีมากขึ้นหรือ
ปรับปรุงแกไขเพื่อเปลี่ยนมาทําดี โดยกรรมเกาไมไดมีอํานาจมากําหนดชีวิตใหดําเนินไปตามกรรม
เกานั้นได (พระธรรมปฎก 2546 ข : 163-165) เร่ืองในอวทาน-กัลปลตาจึงเปนเรื่องที่เนนกรรมใน
ปจจุบัน แมแตเร่ืองชาดกที่เปนเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธองค ก็เนนกรรมที่พระโพธิสัตวทรง
ทําใหอดีตชาตินั้นๆ เพื่อใหเห็นเปนตัวอยางวาพระพุทธองคทรงเคยกระทําดีหรือไมดีอยางไร 
มากกวาที่จะกลาววาการทําดีหรือไมดีในอดีตนั้นสงผลมาถึงพระพุทธองคอยางไร ดวยเหตุที่เร่ือง
ชาดกมุงใหเปนอุทาหรณแกคนทั่วไปโดยเนนเรื่องการทําดีในดานตางๆ มากกวาการทําไมดี สวน
เร่ืองอวทานนั้นก็ยิ่งเห็นไดชัดเจนวาเนนการกระทําในปจจุบันมากกวาอดีต เพราะสิ่งตางๆ ที่               
ตัวละครหลักกระทําทั้งดีและไมดีเกิดขึ้นจากเจตนาของตัวละครหลักในปจจุบันขณะ สวนกรรมใน
อดีตที่พระพุทธองคเปนผูตรัสเลาก็เปนเพียงปจจัยเกื้อหนุนเทานั้น ไมใชสาเหตุหลักที่จะทําให              
ตัวละครกระทําตามกรรมเกา เพราะหากตัวละครหลักไมมีเจตนาทําในปจจุบัน กรรมในอดีตก็ไม
อาจบังคับได สวนกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต คือเร่ืองที่มีพยากรณ มีนัยความหมายวาตัวละครหลักที่
ไดรับการพยากรณตองทําความดีตอไป ในอนาคตจึงจะไดรับผลดีตามที่พระพุทธองคทรงมี
พยากรณ เร่ืองที่กลาวเชนนี้ ในอวทาน-กัลปลตามีกลาวถึงนอยมาก พบเพียง 4 เร่ืองเทานั้น แสดง
ใหเห็นวาเปนเรื่องที่เกษเมนทระไมไดใหความสําคัญ ซ่ึงก็สอดคลองตามคําสอนของพระพุทธองค
ในภัทเทกรัตตสูตร ของพระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสกวา 
 

 บุคคลไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งใดลวงไปแลว สิ่งนั้นก็
เปนอันละไปแลว และสิ่งที่ยังไมมาถึง ก็เปนอันยังไมถึง ก็บุคคลใดเห็นแจงธรรมปจจุบันไม
งอนแงน ไมคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ได บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆ ใหปรุโปรงเถิด พึง
ทําความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเลาจะรูความตายในวันพรุง เพราะวาความผัดเพี้ยนกับมัจจุราช
ผูมีเสนาใหญนั้น ยอมไมมีแกเราทั้งหลาย... (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 

  
 พุทธวจนะขางตนแสดงใหเห็นวาพระพุทธองคทรงสอนใหคนมุงมั่นทําดีในปจจุบัน
มากกวาที่จะรําพึงถึงการกระทําที่ดีหรือไมดีในอดีต หรือรอคอยวาสิ่งที่ดีๆ จะเกิดขึ้นในอนาคต 
การตรัสเลาเรื่องกรรมในอดีตก็เพื่อทรงชี้ใหเห็นวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวและแกไขไมได แตเปน
บทเรียนใหแกการเลือกกระทําในปจจุบันไดวาจะแกไขสิ่งไมดี หรือเพิ่มการกระทําดีใหมากขึ้น
กวาเดิม สวนเรื่องกรรมในอนาคตที่ทรงมีพยากรณนั้นก็เปนเพียงอุบายที่จะกระตุนใหคนทําความดี
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ตองเริ่มตั้งแตปจจุบันไมใชนั่งรอผลดีที่จะมาถึงในอนาคตโดยไมลงมือทําสิ่งที่ดี
ในปจจุบัน  การนําเสนอเรื่องอวทานที่มีพยากรณจํานวนนอยเร่ืองในอวทาน-กัลปลตานี้ จึงเปนสิ่ง
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ที่แสดงใหเห็นวาเกษเมนทระไมสนับสนุนใหบุคคลรอคอยความหวังตามแนวทางของพระพุทธ
องค แตมุงที่จะใหทําความดีในปจจุบันโดยมีอดีตซึ่งไมจําเปนจะตองเปนอดีตชาติแตเปนอดีต
ในชวงชีวิตที่ผานมาเปนบทเรียนเพื่อปรับปรุงแกไข เพราะอวทานหลายๆ เร่ืองก็เสนอเรื่องที่        
ตัวละครหลักเปลี่ยนพฤติกรรมจากรายกลายเปนดี เมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค 
เชน เร่ืองหารีติกาวทาน ที่นางยักษหารีติกาลักทารกเพศชายทุกวัน แตเมื่อไดฟงพระธรรมของพระ
พุทธองคก็เปลี่ยนมาเดินตามแนวทางพุทธธรรม หรือเร่ืองอชาตศัตรุปตฤโทรหาวทาน ที่พระเจา
อชาตศัตรูทรงประหารพระชนกตามคํายุยงของพระเทวทัต แตเมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาก็ทรง
เปล่ียนมาใชพุทธธรรมเปนแนวทางการดํารงพระชนมชีพ เปนตน 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องชาดก อวทาน และอวทานผสมชาดกในอวทาน-กัลปลตาแลว
พบวาเกษเมนทระเสนอแนวคิดเรื่องกรรมที่ไมซับซอน กลาวคือเปนเรื่องของการทําดีไดดี ทําชั่วได
ช่ัว ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของเรื่องอวทาน (ความหมายกวาง) ที่มีจุดประสงคนําเสนอเรื่องกรรม
อยางงายๆ และตรงไปตรงมาเพื่อใหเขาถึงชนทุกหมูเหลาไดงาย อีกทั้งโครงเรื่องก็มีลักษณะ
เฉพาะที่มีพฤติกรรมหลักซ้ําๆ กัน จึงไมเอื้อใหเกษเมนทระแทรกหลักธรรมในระดับที่ลึกซึ้งลงไป 
แตกระนั้นเกษเมนทระก็ไดนําเสนอหลักธรรมเพิ่มเขามามากกวาเรื่องกรรมทั่วไป โดยไมทําให
ลักษณะเฉพาะของอวทาน(ความหมายกวาง)เสียไป แตเปนหลักธรรมที่สามารถใชอธิบายเรื่อง
ก ร ร ม ใน ร ะ ดั บ ที่ ลึ ก ซึ้ ง ม า ก ขึ้ น ไ ด  นั่ น คื อ ก า ร ที่ เ ก ษ เ มนท ร ะ ไ ด เ รี ย บ เ รี ย ง เ รื่ อ ง                            
ประตีตยสมุตปาทาวทานเพิ่มเขามา 
 การเสนอเรื่องประตีตยสมุตปาทาวทานเพิ่มเขามาในอวทาน-กัลปลตานี้ ทําใหเปนจุดที่
นาพิจารณาวาเกษเมนทระนาจะมีเจตนาสําคัญในการเลือกหลักธรรมเรื่องประตีตยสมุตปาทะ                   
หรือปฏิจจสมุปบาทมาเรียบเรียงเปนเรื่องอวทาน ทําใหอวทาน-กัลปลตามีความแตกตางกับอวทาน
(ความหมายกวาง)เร่ืองอื่น ขณะเดียวกันเรื่องประตีตยสมุตปาทาวทานก็มีความแตกตางกับเรื่อง
อ่ืนๆ ในอวทาน-กัลปลตา  เนื่องจากเปนเรื่องที่มีแตหลักธรรมโดยที่ไมมี เหตุการณหรือตัวละคร
เกี่ยวของ เพราะแมแตพุทธประวัติที่ไมใชเรื่องเลาประเภทนิทานแบบชาดก อวทาน และอวทานผสมชาดกนั้น
 ก็ยังมีเหตุการณ และมีพระพุทธองคทรงเปนผูกระทําเหตุการณ เร่ืองประตีตยสมุตปาทาวทานที่ 
“ไมเขากัน” กับเรื่องอื่นๆ เชนนี้ จึงนาจะมีเหตุผลสําคัญที่ทําใหเกษเมนทระแทรกเขามามากกวาเพียงแค 
เสนอหลักธรรมสําคัญทางพุทธศาสนาใหตางกับอวทาน(ความหมายกวาง)ทั่วไป เพราะหากพิจารณา
วาหลักกรรมเปนแนวคิดสําคัญที่รอยเรียงเรื่องอวทาน-กัลปลตาไวดวยกันตามอยางอวทาน
(ความหมายกวาง) ที่เรียบเรียงขึ้นกอน แตการที่เกษเมนทระไดศึกษา พุทธศาสนามาก็นาจะตองการ
อธิบายเรื่องกรรมในระดับที่ ลึกซึ้งมากกวาเดิม โดยอธิบายตามหลักปฏิจจสมุปบาท  ดังที่                  
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พระพรหมคุณาภรณ (2548 ข : 150)กลาววาการศึกษาเรื่องกรรมนั้น หากจะใหละเอียดตองเขาใจ
หลักปฏิจจสมุปบาท 

 ปฏิจจสมุปบาทหรือตรงกับภาษาสันสกฤตวาประตีตยสมุตปาทะ มีความหมายวาเกิดขึ้น
ดวยกันโดยอาศัยกัน เปนหลักธรรมหมวดหนึ่งที่มีอาการ 12 ประการที่ เกิดขึ้นเนื่องกันไป 
ประกอบดวย อวิชชาคือความไมรูตามความเปนจริง สังขารคือความคิดปรุงแตง เจตจํานงและทุกสิ่ง
ที่จิตไดสะสมไว  วิญญาณคือความรูตอส่ิงที่ถูกรับรู เชน การเห็น การไดยิน เปนตน นามรูปคือ
นามธรรมและรูปธรรม ชีวิตทั้งกายและใจ สฬายตนะคืออายตนะคือชองทางรับรูทั้ง 6 ไดแก ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย ใจ ผัสสะคือการรับรู การประจวบกันของอายตนะ อารมณ(ส่ิงที่ถูกรับรู)และวิญญาณ  
เวทนาคือความเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉย ๆ  ตัณหาคือความทะยานอยาก คืออยากได 
อยากเปน อยากไมเปน อุปาทานคือความยึดติดถือมั่น การยึดถือคางใจ การยึดถือเขากับตัว  ภพคือ
ภาวะชีวิตที่เปนอยู สภาพชีวิต ผลรวมกรรมทั้งหมดของบุคคล ชาติคือความเกิด ความปรากฏแหง
ขันธทั้งหลายที่ยึดถือเอาเปนตัวตน ชรามรณะคือความแก-ความตาย ไดแก ความเสื่อมอินทรียและ
ความสลายแหงขันธ (พระธรรมปฎก 2546 ข : 107) 

 อาการทั้ง 12 ประการนี้ เปนเรื่องของปจจัยที่อิงอาศัยกัน หมายความวาแตละอาการนั้น
เปนสภาวะที่เกื้อหนุน เปนองคประกอบรวมหรือเปนเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งที่ไมจําเปนตองเกิด
สืบทอดกันเปนลําดับ (พระธรรมปฎก 2546 ข : 189) กรณีเชนนี้ เหตุที่เปนปจจัยจําเพาะที่กอใหเกิด
ผลโดยตรงตามลําดับนั้นจึงเปนเพียงสวนหนึ่งของปจจัย  เชน การนําเม็ดมะมวงมาเพาะแลวขึ้นเปน
ตนมะมวงจัดเปนเรื่องของเหตุ แตการที่เม็ดมะมวงจะงอกเปนตนมะมวงไดจะตองอาศัยส่ิงอื่นๆ ที่
เปนปจจัยรวมดวย เชน ดิน น้ํา อากาศ เปนตน อาการ 12 ที่เกิดขึ้นอาศัยเนื่องกันไปนี้ จึงกลาวไมได
วามีจุดเริ่มตนที่อาการใด และสิ้นสุดที่อาการใดเพราะทุกอาการตางเกิดดวยการอิงอาศัยกัน หาก
เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้นจึงมักกลาวถึงโดยเริ่มตนที่อวิชชา 

 หลักปฏิจจสมุปบาทเปนธรรมที่สําคัญของพุทธศาสนา เพราะพระพุทธองคตรัสวา              
“...ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท...” 
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) การตรัสเชนนี้ แสดงใหเห็นวาหลักปฏิจจสมุปบาท
เปนธรรมที่มีความกวางขวางและลึกซึ้ง ครอบคลุมธรรมทุกหมวดในพุทธศาสนา และแนนอนวา
ตองครอบคลุมเรื่องกรรมดวย หากกลาวถึงกรรมตามหลักปฏิจจสมุปบาท โดยนําอาการ 12 มาจัด
ประเภทตามหนาที่แลว ก็จะพบวากรรมเปนสวนหนึ่งในวงจรที่เรียกวาไตรวัฏฏ ไดแก กิเลส กรรม 
และวิบาก นั่นคือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน คือกิเลส หมายถึงเหตุผลักดันใหคิดปรุงแตงการกระทํา
ตางๆ สังขาร ภพ คือกรรม หมายถึงการกระทําทั้งหลายที่ปรุงแตงชีวิตใหเปนไปตางๆ วิญญาณ 
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา คือวิบาก หมายถึงสภาพชีวิตที่เปนผลแหงการปรุงแตงของกรรม
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และกลับเปนปจจัยการเกิดของกิเลสตอไป การจัดอาการ 12 เปนวงจรไตรวัฏฏนี้ ชาติ ชรามรณะถือ
เปนสิ่งเดียวกับวิญญาณถึงเวทนาที่เปนสวนของวิบาก เพราะชาติ ชรามรณะหมายถึง การเกิด การ
เสื่อมดับของวิญญาณถึงเวทนา จึงกลาวอยางสรุปเพื่อตองการเนนในแงของการเกิดกองทุกขเชื่อมโยง
กลับไปสูวงจรอยางเดิมอีก เนือ่งจากเมื่อรางกายแปรปรวน(ชรามรณะ) ก็ผิดหวังเสียใจ จึงทําใหเกิดโสกะ
(ความแหงใจ) ปริเทวะ (ความร่ําไร) ทุกข โทมนัส (ความเสียใจ) อุปายาส (ความผิดหวังคับแคนใจ) 
อันเปนอาการของกิเลสที่อยูในจิตสันดานที่เกาะเกี่ยวอยูกับอวิชชาคือความไมรูส่ิงทั้งหลายตามที่
เปนจริง (พระธรรมปฎก 2546 ข : 112-117) ซ่ึงก็จะนําสรรพสัตวกลับเขาสูวงจรไตรวัฏฏไดอีก 

 วงจรไตรวัฏฏดังกลาวนี้ เห็นไดวากรรมเปนองคประกอบของวงจร เมื่อนํามาพิจารณา
เร่ืองในอวทาน-กัลปลตา ก็จะพบวาทั้งชาดก อวทาน และอวทานผสมชาดก ก็สามารถอธิบายดวย
วงจรไตรวัฏฏนี้ได เชน พระเจามานธาตา ในเรื่องมานธานตรวทาน ทรงมีกิเลสคืออุปาทานยึดมั่นวา
การทําความดีจะไดไปเสวยสุขบนสวรรค อุปาทานจึงเปนตัวผลักดันใหพระองคทรงคิด(สังขาร)
เสด็จไปประทับบนสวรรค (ภพ) เมื่อทรงติดกับความสุขบนสวรรคจึงเกิดตัณหาอยากครอบครอง
สวรรค ผลคือวิบากจึงทําใหทรงตกจากสวรรค หรืออวทานเรื่องวิรูฒกาวทาน พระเจาวิรูฒกะทรงมี
กิเลสคือความยึดมั่นในความแคน จึงตองการทําลายศากยวงศ  จนทรงยกทัพไปโจมตีเมือง
กบิลพัสดุจนวินาศ ผลที่ทรงทําลายชีวิตของศากยวงศจํานวนมากจึงทรงถูกไฟแผดเผาจนตาย หรือ 
อวทานผสมชาดกเรื่องวยาฆรยวทาน นิศิตาสอนใหบุตรชายฝาแฝดคือศังกุกับสนธิทัตตะลักเล็ก
ขโมยนอยต้ังแตเด็กเพราะอยากไดส่ิงตางๆ มาอยางงายๆ  จนทั้งคูกลายเปนโจรทําความเดือดรอนใหผูอื่น
ผลทําใหทั้งคูถูกจับไปลงโทษ แตดวยความชวยเหลือของพระพุทธองคจึงไดบรรลุอรหัตผล  

 เมื่อพิจารณาเรื่องทั้งสามแลวก็จะเห็นวา ตัวละครหลักตางก็มีกิเลสเปนตัวผลักดันให
กระทําเรื่องตางๆ อันเปนกรรม ซ่ึงก็ไดรับผลกรรมคือวิบากนั้น โดย 2 เร่ืองแรกนั้นสามารถ
วิเคราะหตอไปไดวาตัวละครหลักทั้งสองยังตองวนกลับเขาวงจรไตรวัฏฏอีก เพราะยังไมหมดสิ้น
กิเลส ขณะที่เร่ืองที่ 3 ตัวละครหลักหมดสิ้นกิเลสทั้งปวงเพราะไดบรรลุเปนพระอรหันตแลว จึงไม
ตองวนกลับเขาวงจรไตรวัฏฏอีก ซ่ึงถือเปนการตัดออกจากการเวียนวายอยูในสังสารวัฏได 

 เร่ืองทั้งสามที่ยกมาเปนตัวอยางในการพิจารณาตามหลักไตรวัฏฏนี้ เปนสิ่งที่แมวา                 
เกษเมนทระไมไดอธิบายไวในแตละเรื่อง ทวา เมื่อไดพิจารณาเรื่องประตีตยสมุตปาทาวทานรวม
ดวยแลว ก็จะพบวาเกษเมนทระไดกลาวถึงหลักปฏิจจสมุปบาทในดานที่ใหเห็นจริงในเรื่องของการ
กระทําที่มีกิเลสเปนตนเหตุ ดังที่กลาวไวในการเกริ่นเรื่องวา 
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    สวนตางๆ ที่งอกงามของตนไมคือสังสาระ มีรากคืออวิทยาทั้งปวง ใครสามารถทําลาย 
 กลาว เขาใจ(เรื่องนี้)ได ก็เขาใจอยางถองแทถึงเรื่องอื่นได∗ 
 

 คําวาอวิทยาซึ่งตรงกับอวิชชาที่ เปรียบเปนรากของตนไมนี้ เกษเมนทระไมนาจะ
หมายความวาอวิชชาเปนมูลการณหรือเหตุเร่ิมตนของวงจรปฏิจจสมุปบาท แตนาจะใชใน
ความหมายที่เปนตัวแทนของวงจรปฏิจจสมุปบาททั้งหมด ดวยความที่คนทั้งหลายไมเขาใจเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาทจึงตองเวียนวายอยูในสังสารวัฏ ทั้งนี้ในสวนของการสรุปเรื่อง ก็จะเห็นไดชัดเจน
ขึ้นวาเกษเมนทระใชคําวาอวิทยาแทนความไมเขาใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทดังความวา 

 
   นี้คือประตีตยสมุตปาทะอันเปนเหตุที่กระทําแลวคืออวิทยาที่มีหลายหนทาง ความคิดที่
เขาใจอยางถองแทนั้นยอมปฏิบัติอยางเหมาะสมไดงายในเวลาที่สงบอันเกิดจากความสงัดในปาที่
ทําใหเกิดไดโดยทานทั้งหลายอยางแนนอน เมื่อเขาใจ(ประตีตยสมุตปาทะ)ไดงายแลว ก็ถึงความ
หลุดพนที่เปนยิ่งกวาความสุข∗∗ 

 
 ความดังกลาว เกษเมนทระไดสรุปวาหากผูใดหมุนไปตามวงจรปฏิจจสมุปบาท เพราะ
ความไมรูตามความเปนจริงในหลายประการนั้น ก็จะเปนหนทางนําไปสูความทุกข การจะเขาใจ
เร่ืองปฏิจจสมุปบาทไดตองอาศัยความสงบ เพื่อคิดไตรตรอง และเมื่อเขาใจเรื่องปฏิจจสมุปบาท
แลว ก็จะบรรลุถึงความหลุดพนได การกลาวเชนนี้แสดงใหเห็นวาเกษเมนทระเขาใจดีวา               
ปฏิจจสมุปบาทเปนธรรมที่ลึกซึ้งกวางขวาง และมีความหมายที่ครอบคลุมธรรมอื่นๆ ของ                  
พุทธศาสนา แตเปนเรื่องที่อธิบายใหเขาใจไดยาก เพราะเปนเรื่องที่ตองใชเวลาและตองมีจิตที่สงบ
เพื่อการไตรตรองอยางลึกซึ้ง เกษเมนทระจึงไมไดนําเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ไปกลาวรวมกับ
ความคิดเรื่องกรรมในแตละเรื่อง แตใชวิธีการนําเสนอหลักธรรมนี้ขึ้นมาเปนเรื่องตางหาก เพื่อใหผู
ที่สนใจหลักธรรมพุทธศาสนาไดพิจารณาเรื่องกรรมในแงมุมที่ลึกซึ้งขึ้น โดยสามารถใชเร่ือง
ประเภทตางๆ ทั้งชาดก อวทาน อวทานผสมชาดกเปนตัวอยางประกอบการพิจารณา ซ่ึงถาพิจารณา
คําวาอวทานในชื่อเร่ืองแตละประเภทในระดับที่ตองตีความรวมกับแกนเรื่องเรื่องกรรมทั้งระดับ
ทั่วไป และระดับที่ลึกซึ้งตามหลักปฏิจจสมุปบาทแลว ก็จะพบวาคําวาอวทานในความหมายของชื่อ

                                                 
 ∗ sarvam/avidya/mulaj sajsara/taru/prakara/vaicitryam | 
        jbatuj vaktuj hantuj kah saknoty/anyatra sarvajbat ||1|| (Vaidya ed. 1959 : 2 : 458) 
 ∗∗ pratityotpado’yaj bahugatir/avidya/krta/padah 
     sa cintyo yusmabhir/vijana/vana/viwramawamibhih | 
                        parijbatah samyag/vrajati kila kalena tanutaj 
                        tanutvaj sajpraptah sukha/tara/nivaryaw/ca bhavati ||11||(Vaidya ed. 1959 : 2 : 458) 
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เร่ืองโพธิสัตตวาวทานกัลปลตาจึงอาจใชในความหมายกวางในความหมายที่ 1 และ 3 เพื่อเปนการ
กลาวโดยรวมวาหากผูดําเนินรอยตามแนวทางของพระโพธิสัตวก็นายกยอง แตคําวาอวทานในชื่อ
เร่ืองยอยแตละเรื่องนาจะใชในความหมายที่ 2 ที่เนนเรื่องกรรมโดยเฉพาะคือแตละเรื่องก็กลาวถึง
ผลของการกระทําที่อาจดีหรือไมดีของตัวละครหลัก ซ่ึงสวนใหญช่ือของตัวละครหลักก็เปนชื่อ
เร่ืองดวย เชน สุภัทราวทาน หมายถึงผลของการกระทําของสุภัทระ เปนตน 
 ความคิดเรื่องกรรมที่เสนอในอวทาน-กัลปลตานี้ มีทั้งระดับที่คนทั่วไปเขาใจไดงาย และ
ระดับที่ลึกซึ้งซึ่งพิจารณาไดตามหลักปฏิจจสมุปบาท โดยการเสนอหลักปฏิจจสมุปบาทเพิ่มเขามา
นี้ไมไดทําใหโครงเรื่องเดิมเสียไป ฉะนั้น การกลาววาอวทาน-กัลปลตาเปนเรื่องที่เสนอความคิด
หลักเรื่องกรรมทั่วๆ ไปเหมือนอวทาน(ความหมายกวาง)ของเดิม ไมไดเสนอหลักธรรมที่ลึกซึ้ง
เหมาะสมกับที่เกษเมนทระเปนผูไดศึกษาพุทธศาสนามาอยางกวางขวาง (Chattopadhyay 1994 : 

278-279) อาจเปนการกลาวที่ไมถูกตองนัก เพราะการเสนอเรื่องประตีตยสมุตปาวทาน เปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นวาเกษเมนทระมีความรูหลักธรรมของพุทธศาสนาในระดับลึก เพียงแตไมเสนอแทรก
ลงไปในแตละเร่ือง เพราะการทําเชนนั้นจะทําใหโครงเร่ืองเดิมเสียไป แตไดเสนอหลักธรรมเรื่อง                 
ปฏิจจสมุปบาทเพิ่มเติมเขามา เพื่อใชเปนหลักในการพิจารณาเรื่องกรรมที่ลุมลึกและกวางขวางขึ้น
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเกษเมนทระมีมุมมองเรื่องกรรมในระดับที่ลึกซึ้งและไดศึกษาพุทธธรรมมา
มากกวาคนทั่วไป 
  
 ลักษณะเฉพาะของอวทาน-กัลปลตาตามที่ศึกษามาจะเห็นไดตั้งแต ประเภทของเรื่องที่
ตางกับวรรณคดีรวมอวทาน(ความหมายกวาง)ทั่วไป เพราะมีถึง 5 ประเภท คือ ชาดก อวทาน                 
อวทานผสมชาดก พุทธประวัติ และหลักธรรม ขณะที่วรรณคดีรวมอวทาน (ความหมายกวาง) จะ
ไมมีพุทธประวัติและหลักธรรม สวนลักษณะของโครงเรื่อง เกษเมนทระไดปรับเปลี่ยนวิธีการเลา
เร่ืองตางไปจากชาดก และอวทานที่เรียบเรียงขึ้นกอน สวนที่เดนที่สุดของชาดกคือการเปลี่ยนให
ภิกษุเปนผูเลาเรื่องในสวนปจจุบันวัตถุ และเปนผูตั้งประเด็นคําถามเพื่อกราบทูลถามพระพุทธองค 
ลักษณะการเลาเรื่องเชนนี้ เปนการเปลี่ยนขนบการเลาเรื่องชาดกอยางมาก เพราะทําใหกระบวนการ
เรียนรูธรรมชาดกตางไปจากเดิม เพราะเดิมภิกษุเปนเพียงผูคอยรับโอกาสที่พระพุทธองคเปน                       
ผูประทานใหเมื่อเห็นวามีเหตุที่เหมาะสม แตชาดกในอวทาน-กัลปลตา ภิกษุจะเปนผูเขาพบ                
พระพุทธองคและตั้งคําถามตอพระพุทธองคเมื่อตนเห็นวามีเหตุการณ หรือประเด็นที่นาสนใจ สวน
ที่เดนของเรื่องอวทานและอวทานผสมชาดกคือสวนทายเรื่องที่เปลี่ยนใหภิกษุเปนผูแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิพากษการกระทําของตัวละครหลักวาเปนการกระทําที่นาสรรเสริญหรือนาตําหนิ จาก
เดิมที่พระพุทธองคจะเปนผูช้ีแจงเรื่องผลของการกระทําทั้งดีและไมดีที่สงถึงผูกระทํา  การ
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เปลี่ยนแปลงที่ใหภิกษุผูฟงชาดก และเรื่องการกระทําในอดีตของอวทานมีสวนแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองมากขึ้นนี้ เปนลักษณะสําคัญที่ทําใหเห็นเจตคติของเกษเมนทระเกี่ยวกับการเรียนรูวา เขา
เปนผูใหความสําคัญกับการแสวงหาความรู และสนับสนุนใหผูแสวงหาความรูนั้นเปนผูที่กลาคิด
วิเคราะห วิจารณส่ิงตางๆ ที่จะชวยเพิ่มพูนสติปญญาใหกวางขวางขึ้น 
 สวนทางดานแกนเรื่องนั้น แมความคิดหลักของเรื่องในอวทาน-กัลปลตาจะรอยเรียงไว
ดวยหลักกรรมที่เขาใจงาย คือการทําดีไดดี การทําชั่วไดช่ัวเหมือนอวทาน (ความหมายกวาง) แต             
เกษเมนทระก็ไดเพิ่มมุมมองเรื่องกรรมในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น คือการพิจารณากรรมตามหลัก                    
ปฏิจจสมุปบาท ดวยการเสนอเรื่องประตีตยสมุตปาทาวทานเขามา เพื่อใหผูอานไดพิจารณา
ใครครวญวาการรับรูเร่ืองกรรมในดานที่หมั่นทําความดี ละเวนความชั่วนั้น เปนสิ่งที่ทุกคนควรทํา 
แตการปฏิบัติเชนนั้นเปนเพียงพื้นฐานที่ใหประโยชนสุขแกชีวิตที่เห็นไดในปจจุบัน แตก็ยังไมอาจ
พนจากกองทุกขที่สืบเนื่องไปอีกยาวนานได หากไดพิจารณากรรมตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็จะ 
เขาใจความจริงอยางถองแทไดวา กรรมนั้นไมใชเร่ืองของการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดเทานั้น 
แตกรรมมีปจจัยเกี่ยวของเกื้อหนุนเปนวงจรไตรวัฏฏ คือ กิเลส กรรม และวิบาก ซ่ึงมีอาการ 12 
ของปฏิจจสมุปบาทหมุนวนอยูในไตรวัฏฏนี้ ถาผูใดเขาใจกรรมตามหลักความเปนจริงนี้ และตัด
วงจรนี้ไดก็จะหลุดพนจากสังสารวัฏอันเปนความทุกขที่เกิดจากการเวียนวายตายเกิดไมจบสิ้นได
ดวย 
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บทท่ี 4 

 
ความสัมพันธของสุธนกินนรยวทานกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤตและไทย 

 
  สุธนกินนรยวทานเปนเรื่องลําดับที่ 64 ของอวทาน-กัลปลตา นับเปนเรื่องที่ยาวที่สุดใน
จํานวน 107 เร่ืองที่เกษเมนทระเรียบเรียงขึ้นคือมีฉันทรวม 337 บท เร่ืองราวของสุธน-กินรี∗นี้ เปน
เร่ืองที่มีอยูกอนที่เกษเมนทระจะนํามารวมไวในอวทาน-กัลปลตา ดังที่ปทมนภ ไชนี (Jaini 2001 : 

297) ไดกลาววา เร่ืองสุธน-กินรีภาษาสันสกฤตนั้น นิกายโลโกตตรวาท ในสํานักมหาสังฆิกะได  
เรียบเรียงเรื่องกินรีชาดกไวในมหาวัสตุขึ้นกอน ตอมานิกายมูลสรวาสติวาทจึงไดปรับปรุงเรื่อง               
สุธน-กินรีขึ้นใหมและรวมไวในสวนที่เรียกวาไภษัชยวัสตุของคัมภีรพระวินัย แตเร่ืองสุธน-กินรี
ฉบับสันสกฤตที่ เปนที่ รูจักอยางกวางขวางคือเร่ืองสุธนกุมาราวทานที่นําเรื่องสุธน-กินรีใน          
ไภษัชวัสตุมาเรียบเรียงใหม และรวมไวในทิวยาวทาน  
  เมื่อจัดลําดับการเกิดเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤตดังที่ไชนีกลาวไว ก็จะสอดคลอง
ตามระยะเวลารวบรวมคัมภีรที่เร่ืองสุธน-กินรีแตละสํานวนรวมอยู กลาวคือ เร่ืองกินรีชาดกเกาที่สุด 
เพราะมหาวัสตุเรียบเรียงเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 4-9 (กอนคริสตกาล 200 ป-คริสตศตวรรษที่ 
4) สุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุเกิดในลําดับตอมาเนื่องจากคัมภีรพระวินัยของมูลสรวาสติวาทนาจะ            
เรียบเรียงตอเนื่องกันมากอนพุทธศตวรรษที่ 8 แตเสร็จสมบูรณประมาณพุทธศตวรรษที่ 8 
(คริสตศตวรรษที่ 3) สวนสุธนกุมาราวทาน ในทิวยาวทานที่เรียบเรียงประมาณพุทธศตวรรษที่8-9(
ประมาณคริสตศตวรรษที่ 3) และบางสวนอาจจะหลังจากนั้น จึงเปนสํานวนที่นาจะเกิดหลัง                
พระวินัยของมูลสรวาสติวาทเสร็จสมบูรณ ทั้งนี้เพราะทิวยาวทานไดเลือกเรื่องที่ไดรับการยกยองวา
เรียบเรียงดีจากพระวินัยของมูลสรวาสติวาทมาจัดลําดับเรื่องใหมใหเปนระเบียบมากขึ้น (Bagchi 

ed. 1967 : 1 : xi-xiii) ขณะที่สุธนกินนรยวทานเรียบเรียงขึ้นเมื่อพ.ศ. 1595 
  สวนเรื่องสุธน-กินรีสํานวนไทยที่เปนวรรณคดีแบบฉบับ ไดแก สุธนชาดก ชาดกเรื่องที่ 
2 ในปญญาสชาดก ซ่ึงเปนเรื่องที่รูจักกันแพรหลายมากเรื่องหนึ่งในบรรดาชาดกทั้ง 61 เร่ืองใน
ปญญาสชาดก เร่ืองตอมาคือ บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา บทละครเกาแกที่สุดที่ยังคงมี
ตนฉบับเหลืออยู และเรื่องสุดทายคือ พระสุธนคําฉันทของพระยาอิศรานุภาพ (อน)  
                                        
 ∗ ในที่นี้ผูวิจัยจะเรียกช่ือ “สุธน-กินรี” ในความหมายรวมแทนทุกสํานวนที่มีช่ือตางๆ กัน รวมทั้ง
เรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุที่ไมมีช่ือเรื่องเฉพาะ ทั้งนี้ช่ือเรียกที่ใชในความหมายรวมนี้ ผูวิจัยใชช่ือเรื่องสํานวน
ของเกษเมนทระเปนตัวแทน โดยตัดคําวาอวทานออกไป(สุธนกินนรี+อวทาน=สุธนกินนรยวทาน) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

262

  เมื่อจัดลําดับเรื่องตามระยะเวลา และตามความเชื่อที่วาปญญาสชาดกเปนตนเคาของ
วรรณคดีเร่ืองตางๆ ของไทย (ธนิต อยูโพธ์ิ 2508 : 1) ก็จะเรียงลําดับเรื่องไดคือ สุธนชาดกใน
ปญญาสชาดกเกาที่ สุด  ตามขอสันนิษฐานของสมเด็จพระเจ าบรมวงศ เธอ  กรมพระยา                           
ดํารงราชานุภาพ (2499 : ค, ง) ที่ยอมรับกันตอๆ มา คือปญญาสชาดกเปนงานที่ภิกษุชาวเชียงใหม
รวบรวมขึ้นเปนภาษาบาลี ระหวางพ.ศ. 2000-2200 และไดมีการแปลเปนภาษาไทยและพิมพคร้ัง
แรกเมื่อพ.ศ. 2466 ตอมาเมื่อ โดโรธี เฮเลน ฟกเกิล (Fickle 1978 : 8-9) ไดศึกษาประวัติของ
ปญญาสชาดกแลวไดเสนอขอสันนิษฐานใหมวา ปญญาสชาดกนาจะแตงขึ้นในพ.ศ. 1985-2068 
ระหวางสมัยพระติโลกราช และพระเมืองแกว และ นิยะดา  สาริกภูติ (2524 : 34-35) ไดเสนอ
หลักฐานใหมเกี่ยวกับสมัยที่แตงปญญาสชาดกวานาจะแตงขึ้นกอนพ.ศ. 1808  ตามขอสันนิษฐานที่
ประมวลไดจากหลักฐานที่คนควาไดใหมนี้ จึงกลาวไดวาปญญาสชาดกนาจะแตงขึ้นกอนพ.ศ. 2000 
และอาจกอนพ.ศ. 1808 ตามขอมูลหลักฐานใหม 
  สวนสํานวนตอมาไดแก บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา ซ่ึงสมเด็จพระเจา            
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2508 : 4) ทรงสันนิษฐานวานาจะแตงขึ้นกอนรัชสมัย
พระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301) ตอมาวินัย ภูระหงษ (2520 : 64) ไดพิจารณาเนื้อเร่ืองบาง
ตอนแลวมีขอสันนิษฐานเพิ่มเติมวา บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรานี้ไมนาจะแตงขึ้นกอน 
รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร (พ.ศ.2133-2146) และไมนาจะหลังรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ (พ.ศ. 
2199-2231) และเรื่องสุธน-กินรีที่เปนวรรณคดีแบบฉบับอีกสํานวนหนึ่งอยูในสมัยรัตนโกสนิทรคอื
พระสุธนคําฉันท ของพระยาอิศรานุภาพ (อน) ซ่ึงเคยมีราชทินนามวาพระศรีภูริปรีชา แตขณะที่แตง
พระสุธนคําฉันท มีราชทินนามวาพระพิพิธสาลี ดังความตอนทายเรื่องวา 
 
       ปรากฏศรีภูริปรีชา   ยศทาวแปรนา 
     มกรพิพิธสาลี  
       (พระยาอิศรานุภาพ 2516 :179) 
  
  พระยาอิศรานุภาพ(อน) เปนกวีที่มีช่ือเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเรื่องพระสุธนคําฉันทนี้ไดแตงขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และไดรับพระราชทานรางวัลถึง 10 ช่ัง 
(พ.ณ ประมวญมารค 2513 : 123 อางถึงใน วินัย ภูระหงษ 2520 : 125-126) 
  เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่แตงของสุธน-กินรีสํานวนที่เปนลายลักษณทั้งภาษาสันสกฤต
และภาษาไทยแลวจะเห็นไดวา เร่ืองสุธนกินนรยวทานเปนสํานวนที่พัฒนาขึ้นใหมในบรรดาเรื่อง                      
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สุธน-กินรีที่เปนภาษาสันสกฤต คือในปลายพุทธศตวรรษที่ 16  ขณะที่สุธนชาดกที่บันทึกไวเปน
ลายลักษณที่เกาที่สุดของไทยเรียบเรียงขึ้นประมาณกอนพุทธศตวรรษที่ 19 ที่แมจะมีระยะเวลาที่
ตางกัน และสุธนกินนรยวทานก็รับเรื่องสุธน-กินรีผานทางลายลักษณ สวนสุธนชาดกรับเรื่องสุธน-
กินรีผานทางมุขปาฐะ แตก็ยังเห็นวามีอนุภาคตรงกันเปนสวนใหญ นอกจากนี้สุธนกินนรยวทานก็มี
การแปรรูปจากเรื่องสุธน-กินรีที่เปนนิทานในคัมภีรทางศาสนาที่มีอยูกอน ขณะที่สุธน-กินรีสํานวน
ไทยที่เปนวรรณคดีแบบฉบับ ก็มีตนเคาจากสุธนชาดกที่เปนคัมภีรศาสนาเชนกัน ดวยความสัมพันธ
ทางอนุภาคของสุธน-กินรีกับสํานวนสันกฤตและสํานวนไทย รวมทั้งลักษณะคําประพันธที่ปรับให
เปนกาวยะมากขึ้น คลายกับเรื่องสุธน-กินรีในวรรณคดีแบบฉบับของไทย จึงเปนสิ่งที่นาสนใจ
ศึกษาเปรียบเทียบสุธนกินนรยวทานวามีความสัมพันธกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤตและไทย
ในดานอนุภาคและการปรับใหเปนกาวยะอยางไร 
 
เนื้อเร่ืองของสุธน-กินรีสํานวนอื่น 
  กอนที่จะศึกษาความสัมพันธเ ร่ืองสุธนกินนรยวทานกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวน
สันสกฤตและไทยที่กลาวถึงขางตนนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจ และเห็นถึงความเหมือนและความ
แตกตางของสํานวนตางๆ นั้นไดชัดเจนขึ้น จึงจะกลาวถึงเนื้อเร่ืองยอของเรื่องกินรีชาดก เร่ืองสุธน-
กินรีในไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน สุธนชาดก บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา และ                     
พระสุธนคําฉันทตามลําดับ 
 
  กินรีชาดก  มีเนื้อเร่ืองวา ภิกษุไดกราบทูลถามพระพุทธองคถึงเรื่องที่ทรงได               
พระนางยโศธรามาดวยความยากลําบาก พระพุทธองคจึงตรัสวายังมีสมัยอ่ืนอีกที่พระองคทรงได 
ยโศธรามาโดยตองใชความเพียรอยางยิ่ง เมื่อภิกษุกราบทูลขอใหตรัสเลา จึงทรงเลาวา  
  ในครั้งอดีตมีพระราชาที่มีคุณธรรม 2 พระองค พระเจาสุพาหุ (Subahu) ครองเมือง            
หัสตินาปุระ (Hastinapura) มีพระโอรสพระนามวาพระสุธนุ (Sudhanu) สวนพระเจาสุจันทริมะ 
(Sucandrima) ครองเมืองสิงหปุระ (Sijhapura) ทั้งสองพระองคมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
ตอมาพระเจาสจุันทริมะจะทรงประกอบยญัพิธี โดยใชเลือดสตัวทกุชนดิสําหรับสรงสนาน แตขาดเลือด
กินรี พระเจาสุจันทริมะจึงสั่งใหนายพรานทั้งหลายพยายามหากินรีมาใหได มีนายพรานผู
สามารถคนหนึ่งไดรับการขอรองจากนายพรานคนอื่นใหรับหนาที่น้ี นายพรานจึงไดไปที่ปาหิมพานต
ไดพบพระฤษีตนหนึ่ง ขณะที่นายพรานสนทนาอยูกับพระฤษี ก็ไดยินเสียงเพลงหวานไพเราะอยาง
ที่ไมเคยไดยินมากอน และไดทราบจากพระฤษีวาเปนเสียงของกินรี จึงสอบถามเรื่องราวของกินรี  
จนไดทราบวากินรีช่ือมโนหรา เปนธิดาของทาวทรุมะ ราชาแหงกินนร จะมาจากเขาไกรลาสพรอมกินร ี
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อื่นๆ เพื่อเลนน้ําในสระบัวท่ีอยูทางทิศเหนือของอาศรมเสมอ หากมนุษยประสงคจะไดกินรีจะตอง
ผูกดวยสตัยวาก (satyavak-วาจาสตัย) หลังจากนั้นนายพรานจึงเดินทางไปที่สระบวั และไดจบัมโนหรา
ไวดวยสัตยวากวา หากนางเปนธิดาของทาวทรุมะ ราชาแหงกินนรจริง ขอจงหยุดนิ่ง ดวยการกลาว
คําดังกลาว มโนหราจึงขยับตัวไมได และนายพรานก็ไดนํามโนหรามาถวายแดพระเจาสุจันทริมะ 
  เมื่อเครื่องประกอบยัญพิธีพรอมแลว พระเจาสุจันทริมะจึงไดทรงสงสาสนไปเชิญ              
พระเจาสุพาหุเสด็จมารวมพิธี พระเจาสุพาหุทรงขอใหพระสุธนุไปแทน เมื่อพระสุธนุเสด็จมาถึงได
ทรงเห็นมโนหราที่ถูกมัดอยูในบริเวณพิธี ก็ทรงหลงรักทันที พระสุธนุไดกราบทูลถามพระเจา                       
สุจันทริมะถึงประโยชนของการฆาสัตวในยัญพิธี พระเจาสุจันทริมะตรัสตอบวาหากฆาสัตวเพื่อ
บูชายัญมากเทาไร ก็จะไดไปเกิดบนสวรรคมากขึ้นเทานั้น พระสุธนุจึงทรงชี้แจงวาความคิดเชนนี้
เปนมิจฉาทิฐิ เพราะเปนอกุศลกรรมบถที่นําไปสูนรกไมใชสวรรค พระเจาสุจันทริมะทรงเลื่อมใส
ธรรมะที่พระสุธนุตรัส จึงสั่งใหปลอยสัตวทั้งหมด 
  พระสุธนุทรงรับมโนหรามาแลวพากลับเมือง พระสุธนุทรงหลงใหลมโนหรามาก จน
ทรงละทิ้งกิจการบานเมืองที่ตองชวยพระชนกดูแลเมืองตางๆ 6,000 เมือง ราษฎรจึงพากันมา
รองเรียน พระเจาสุพาหุทรงเรียกพระสุธนุมาขอรองใหปลอยมโนหรากลับไป เพื่อประโยชนของ
บานเมือง แตพระสุธนุไมทรงยินยอม จนพระเจาสุพาหุตองทรงสั่งใหอํามาตยกักบริเวณพระสุธนุ 
แลวจึงใหมโนหราออกจากเมือง  
  มโนหราจําตองออกจากเมืองหัสตินาปุระเพื่อกลับเมืองนิรติ∗ยังเขาไกรลาส โดยนางได
มุงหนาเดินไปยังภูเขาหิมพานต  ระหวางทางไดพบบุตรของนายพราน  2 คนชื่ออุตปลกะ
(Utpalaka) และมาลกะ (Malaka) นางไดฝากสิ่งของไว คือ ของมีคาตางๆ พรอมทั้งมาลัยดอก              
ตาลีสะ∗∗ และแหวน ทั้งไดฝากความไววาขออยาใหพระสุธนุไดตามนางไปเพราะหนทาง
ยากลําบากสําหรับมนุษย และคงเปนเรื่องที่ตองยอมรับวานางไมอาจอยูรวมกับมนุษยได แลวนางก็
ขามแมน้ําศตทรุ (Watadru) ไปโดยเทาไมสัมผัสน้ํา 

                                        
 ∗ เปนสํานวนเดียวที่ใหช่ือเมืองกินนรไว หากพิจารณาตามความหมายของศัพทนิรติ(nirti)ที่เปน
ภาษาสันสกฤตผสม ก็สามารถแยกคําศัพทไดเปน นิร ที่หมายถึงไมมี สมาสกับ ติ ที่เปนภาษาบาลี และปรากฤต 
ตรงกับสันสกฤตวา อิติ (Edgerton 1998 : 2 : 253) หมายถึง อยางนี้ รวมความแลวจึงหมายความวา อยางนี้ไมมี 
ซึ่งตีความไดวาเมืองกินนรเปนเมืองที่สวยงามอยางที่ไมมีเมืองใดเทียบได 

 ∗∗ ตาลีสะ (สันสกฤตคือตาลีศะ) เปนไมพุมชนิดหนึ่ง นํามาทําเปนผงหรือครีมขี้ผ้ึงได (David and 

Stede 1972 : 300)  บางก็วาคือตนเฉียง และตนไมชนิดหนึ่งใชทํายาได (ชวินทร สระคํา และ จําลอง สารพัดนึก 
2538 : 231) บางก็วาเปนตนไมชนิดหนึ่ง ใบใชทํายาได (Williams 1999 : 445) ความหมายที่ไดมาที่สรุปไดตรงกัน
คือเปนตนไมชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณใชทํายาได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

265

  ฝายพระเจาสุพาหุ เมื่อมโนหราจากไปแลว จึงไดทรงปลอยพระสุธนุออกมา และ
พยายามบํารุงบําเรอความสุขเพื่อใหพระสุธนุทรงลืมมโนหรา แตพระสุธนุก็ยังทรงคิดถึงมโนหรา
ตลอดเวลา จึงเสด็จหนีออกจากเมืองพรอมกับมหาดเล็กวสันตกะ (Vasantaka) เพื่อตามหามโนหรา 
โดยมุงหนาไปที่ภูเขาหิมพานต เมื่อถึงบริเวณแมน้ําศตทรุ  ก็ไดพบอุตปลกะ และมาลกะ จึงไดทรง
ทราบความที่มโนหราฝากไวพรอมกับไดรับพวงมาลัยดอกตาลีสะ และแหวน ทั้งสองไดกราบทูล
ทัดทานไมใหพระสุธนุเสด็จไปเมืองนิรติ แตพระสุธนุทรงยืนยันที่จะไป ทั้งสองจึงรวมเดินทางไป
ดวย ทั้งสี่คนคือพระสุธนุ วสันตกะ อุตปลกะ และมาลกะจึงเดินทางไปที่เทือกเขาหิมพานต ระหวาง
ทางไดพบสัญลักษณเปนมาลัยดอกไม เครื่องประดับที่ทําจากดอกไม และเครื่องประดับตาง ๆ ที่
มโนหราวางไวตามทาง และตนไมเพื่อเปนการบอกทาง 
  เมื่อเดินตอไปในบริเวณปาหิมพานต ก็ไดเห็นรัตนะตางๆ ภูเขายอดทอง ภูเขายอดเงิน 
และสิ่งตางๆ ที่แปลกตาทั้งสัตว และอมนุษย จนไดพบพระฤษีกาศยปะ และไดทราบวามโนหราได
ผานมาพักกอนเดินทางตอไป พระฤษีกาศยปะขอใหพระสุธนุเสด็จกลับไปเพื่อเห็นแกประโยชน
ของบานเมือง แตพระสุธนุก็ยังทรงยืนยันที่จะเสด็จตอ พระฤษีกาศยปะจึงไดขอใหพญาวานรชวย
นําทางให โดยพญาวานรไดแบกคนทั้งสี่เดินขามภูเขาตางๆ ผานปาอีก 1 แหง จึงถึงเมืองนิรติที่ทํา
ดวยทองและมีอุทยานนับ 1,000 แหงที่ทําดวยรัตนะตางๆ  ที่บริเวณสระบัวซ่ึงประดับดวยรัตนะ มี
ทางเดินทําดวยไพฑูรยประดับรัตนะตางๆ และลอมรอบดวยรัตนะ 7 ชนิด มีเรือทําดวยรัตนะตางๆ 
ลอยอยูในสระบัวนั้น พวกเขาไดเห็นเหลากินรีกําลังใชหมอทองตักน้ํา เมื่อพระสุธนุทรงเขาไป
สอบถามก็ไดความวาเปนน้ําสําหรับใหมโนหราอาบชําระลางกล่ินมนุษย  พระสุธนุจึงไดทรงแอบ
ใสแหวนลงในหมอน้ําใบสุดทาย เมื่อมโนหราอาบน้ําจากหมอนั้น แหวนจึงไหลตกลงมาที่ตัก  
  มโนหรารีบไปแจงขาวแกพระชนกพระชนนีวาพระสุธนุไดเสด็จตามนางมาถึงแลว คร้ัง
แรกทั้ง 2 พระองคไมทรงเชื่อ แตเมื่อมโนหรายืนยัน ทาวทรุมะจึงใหเชิญพระสุธนุมา และทรง
ตอนรับพระสุธนุอยางดี พระสุธนุจึงไดทรงครองคูอยูกับมโนหราที่เมืองนิรติหลายป  จนพระสุธนุ
ทรงคิดถึงพระชนกพระชนนีและขอกลับเมืองหัสตินาปุระ   กอนเสด็จกลับ ทาวทรุมะไดประทาน
ทรัพยสินมีคาจํานวนมากใหพระสุธนุ  แลวจึงสั่งใหยักษพวกยัมภกะ (Yambhaka) ซ่ึงอยูในอํานาจ
ของกินนรพาพระสุธนุ มโนหรา วสันตกะ อุตปลกะ และมาลกะกลับเมือง เมื่อถึงเมืองหัสตินาปุระ   
พระเจาสุพาหุทรงทราบขาวก็ยินดีอยางยิ่ง ไดเสด็จออกมารับที่อุทยานและพาขึ้นชางที่ประดับ
ประดางดงามเขาเมือง 
  พระพุทธองคตรัสประชุมชาดกวาพระสุธนุคือพระองค พระเจาสุพาหุคือ พระเจา                      
ศุทโธทนะ พระเทวีคือ พระนางมหามายา วสันตกะคือ ฉันทกะ อุตปลกะคือ พระราหุล  มาลกะคือ
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พระอานนท พระฤษีกาศยปะคือ พระมหากาศยปะ  พญาวานรคือ มากัณฐกะ ทาวทรุมะคือ                    
พระมหานามะ พระชนนีของมโนหราคือ พระชนนีของยโศธรา  และมโนหราคือ ยโศธรา  
  เร่ืองกินรีชาดกซึ่งอยูในมหาวัสตุเลม 2 ในสวนที่ปรากฏเรื่องกินรีชาดกนี้ มีชาดก 3 
เร่ือง (เร่ืองที่ 11-12) ที่ภิกษุไดกราบทูลถามถึงเหตุที่พระพุทธองคเมื่อคร้ังทรงเปนเจาชาย                      
สรรวารถสิทธะกวาจะไดทรงครองคูกับพระนางยโศธรานั้นยากยิ่ง พระพุทธองคจึงตรัสเลาวาแม
เมื่อคร้ังอดีตก็ทรงไดพระนางยโศธรามาเปนคูครองยากยิ่ง โดยชาดกชุดนี้กินรีชาดกเปนเรื่อง
สุดทาย สวนสองเรื่องกอนหนาไดแก อมราชาดก  (Amarajataka) เปนเรื่องของพระโพธิสัตวช่ือ 
มเหาษธะบุตรชายของหัวหนาหมูบานที่ตองใชไหวพริบปฏิภาณ (wilpa) เพื่อใหไดแตงงานกับ
อมราธิดาของชางตีเหล็กที่มีความงามและเฉลียวฉลาด  เพราะเมื่อมเหาษธะเห็นอมราก็นึกชอบ แต
ดวยความฉลาดของอมราจึงพูดโตตอบกับมเหาษธะดวยคําพูดที่เปนปริศนาเสมอ แตมเหาษธะก็
สามารถโตตอบดวยปฏิภาณที่เทาทันกัน อมราจึงยินดีแตงงานกับมเหาษธะ (Senart 1882 : 2 : 

83-89) เนื้อเร่ืองของอมราชาดกนี้ตรงกับเนื้อเร่ืองบางตอนของอรรถกถาชาดกเรื่องมโหสถชาดก 
อันเปนชาดกลําดับที่ 5 ในทศชาติชาดก ซ่ึงพระโพธิสัตวมโหสถทรงบําเพ็ญปญญาบารมี  
  สวนอีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองศิริชาดก (Wirijataka) เปนเรื่องของพระโพธิสัตวขณะที่เปน
พราหมณหนุม แอบรักศิริซ่ึงเปนธิดาของอาจารย เมื่ออาจารยหาคนเดินทางไปรวมยัญพิธีแทนใน
เมืองทางโพนทะเล โดยประกาศวาถาศิษยคนใดเดินทางไปแลวเมื่อกลับมาจะใหแตงงานกับศิริ 
พราหมณหนุมจึงอาสาไปแทนอาจารย เมื่อเดินทางไปถึงพอคาที่เชิญมาเห็นเปนพราหมณหนุมนอย
จึงใหของมีคาจํานวนหนึ่งแลวใหกลับไป พราหมณหนุมจึงกลับมาพรอมกับของนั้น แตระหวางจะ
ขึ้นจากเรือ ไดทําของที่ไดพลัดตกไปในทะเล จึงพยายามใชถังวิดน้ําทะเลเพื่อหาของที่เปนสิ่งยืนยัน
วาไดเดินทางไปยังเมืองโพนทะเลแลว ความพยายาม (virya) ของเขาจึงทําใหเทวดาเห็นใจ และนํา
ของมาคืนให (Senart ed. 1882 : 2 : 89-94) 
  ทั้งเรื่องอมราชาดก ศิริชาดก และกินรีชาดกเปนชาดกที่ผูรวบรวมเรื่องของมหาวัสตุจัด
ใหอยูในชุดเดียวกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงการที่พระพุทธองคกวาจะไดทรงครองคูกับพระนางยโศธรา
นั้นยากยิ่ง และไมใชเพียงในสมัยปจจุบันเทานั้น ในครั้งอดีตก็เปนไปดวยความยากเชนเดียวกัน
ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายความตอเนื่องจากตอนที่กลาวถึงการสูขอเจาหญิงยโสธรา (เร่ืองที่ 8) ใน
มหาวัสตุเลมเดียวกันที่พระมหานามะพระชนกของเจาหญิงยโศธราทรงปฏิเสธการสูขอเจาหญิง                
ยโศธราจากพระเจาศุทโธทนะ เพราะไมเคยทรงเห็นความสามารถของเจาชายสรรวารถสิทธะ 
เจาชายจึงตองทรงประกาศความสามารถทางศิลปวิทยาแขนงตางๆ เพื่อพิสูจนวาทรงมีความ
เหมาะสมกับเจาหญิงยโศธรา (Senart ed. 1882 : 2 : 72-77) ดังนั้นเรื่องกินรีชาดกจึงเปนการ
เรียบเรียงขึ้นโดยใหมีความสอดคลองกับเรื่องราวที่เปนชุดเดียวกันในมหาวัสตุเลม 2 โดยเรื่องราว
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ในชุดนี้จะเนนถึงพระนางยโศธราที่ทรงเกี่ยวของกับพระพุทธองคในดานที่พระพุทธองคกวาจะ
ทรงไดครองคูกับพระนางยโศธรานั้นเปนเรื่องยากยิ่งทั้งในอดีตและปจจุบัน  
 
  สุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ มีความวา พระพุทธองคตรัสกับพระเจาประเสนชิต สืบเนื่อง
จากเรื่องที่ทรงเลากอนหนาวา ยังมีอีกครั้งหนึ่งที่พระองคทรงปรารถนาพระสมัมาสัมโพธิญาณ จึงทรงทําบญุ
ทรงใหทานอยางมาก และทรงเลาวาเมื่อคร้ังอดีต มีพระราชาพระนามวาสุธนทรงเปนพระจักรพรรด ิ
ปกครองทวีปทั้งสี่ ทรงทําบุญ ทรงใหทาน ทรงสรางสถานที่ทํายัญพิธีในเมืองตางๆ เปนจํานวนมาก 
และเปนเวลานับหลายพันป นับพันป นับรอยป ดวยเขาใจวาการใหทานเปนวิธีที่ดีที่จะนําไปสู
ความสําเร็จได ซ่ึงเปนความเขาใจผิด เพราะการทําบุญ การใหทานจํานวนมากนั้นเปนเพียงการ
สะสม เปนเพียงความพยายาม เปนเพียงเหตุจะไดพระสัมมาสัมโพธิญาณเทานั้น และในครั้งนั้น 
นอกจากทรงทําบุญ และทรงใหทานแลว ยังทรงบําเพ็ญวีรยบารมีอยางสมบูรณ แตก็ยังไมอาจบรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณได พระพุทธองคทรงขยายความใหพระเจาประเสนชิตทรงฟงโดยละเอยีดวา  
  ในอดีตกาลแควนปญจาละ (Pabcala) มีพระราชาครองเมืองอยูสองพระองค พระองค
หนึ่งพระนามวาธนะ (Dhana) ทรงครองเมืองอุตตรปญจาละ (Uttarapabcala) หรือหัสตินาปุระ
อีกพระองคหนึ่ง (ไมไดเอยพระนาม) ครองเมืองทักษิณปญจาละ (Daksinapabcala) พระเจาธนะ
ทรงมีคุณธรรมยิ่ง บานเมืองจึงสงบสุข สวนพระราชาแหงทักษิณปญจาละทรงโหดราย และกดขี่ขมเหงประชาชน
 เมื่อเมืองทักษิณปญจาละเกิดทุพภิกขภัย พระราชาไดเสด็จออกเยี่ยมที่ตางๆ ก็พบวาเมืองรางผูคน 
อํามาตยกราบบังคมทูลวาราษฎรหนีไปอยูเมืองอุตตรปญจาละ หากทรงตองการใหราษฎรกลับมา ก็ตอง
ทรงปกครองบานเมืองโดยธรรม พระราชาทรงรับคํา อํามาตยจึงกราบบังคมทูลตออีกวาแตถา
ตองการใหปราศจากทุพภิกขภัยก็ควรไปนํานาคชันมจิตระ (Janmacitra) ผูที่ทําใหเมืองอุตตรปญจาละ
มีความอุดมสมบูรณมา พระราชาจึงทรงใหปาวประกาศหาคนมีเวทมนตรเพื่อจับนาค โดยจะใหรางวัล
เปนทองจํานวนมากพรอมทั้งจะประกาศยกยอง หมองูคนหนึ่งไดยินคําประกาศดังกลาวจึงอาสาจับนาค  
  บริเวณที่อยูของนาคชันมจิตระนั้น มีนายพรานชื่อสารกะ (Saraka) และผลกะ
(Phalaka) อาศัยอยู ตอมาสารกะตายไปจึงเหลือผลกะคนเดียว เมื่อนาคชันมจิตระรูวาอันตรายจะ
มาถึงตัว จึงไดมาขอรองใหผลกะชวย ผลกะรับปาก นาคชันมจิตระจึงไดบอกวิธีที่จะชวยตนแก            
ผลกะ เมื่อหมองูมาทําพิธี  ผลกะที่ซอนตัวอยู จึงใชลูกศรยิงหมองู และบังคับใหคลายมนตร เมื่อ
หมองูคลายมนตรก็ตัดศีรษะหมองูตามที่นาคชันมจิตระบอกไว นาคชันมจิตระไดพาผลกะไปพบ
บิดามารดาที่นาคภพ และไดเลาเรื่องราวตางๆ ใหบิดามารดาฟง บิดามารดาของนาคชันมจิตระยินดี
ที่ผลกะชวยเหลือบุตรของตนไวได  จึงไดมอบทรัพยสินมีคาเปนจํานวนมากแกผลกะ จากนั้นผลกะ
กลับขึ้นมาไดพบพระฤษีตนหนึ่งจึงไดเลาเรื่องราวใหพระฤษีฟง  พระฤษีกลาววาทรัพยสินที่ผลกะ
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ไดมามีคาไมเทาบวงอโมฆะ (Amogha) ที่นาคมีอยู  ผลกะอยากไดบวงอโมฆะจึงกลับไปยัง             
นาคภพเพื่อขอจากนาคชันมจิตระ คร้ังแรกนาคชันมจิตระปฏิเสธเพราะบวงอโมฆะชวยปองกันภัย
จากครุฑ แตเมื่อผลกะอางวาบวงอโมฆะมีประโยชนสําหรับตนมากกวา นาคชันมจิตระเห็นแก
บุญคุณของผลกะจึงไปขอบวงจากบิดามารดามาใหผลกะ 
  ฝายพระเจาธนะทรงครองราชยมานานแตยังไมมีโอรสธิดา พราหมณทั้งหลายถวาย
คําแนะนําใหทรงทําพิธีบวงสรวงขอจากเทวดา  จากนั้นพระมเหสีก็ทรงพระครรภ  และมี                       
พระประสูติกาลเปนพระโอรส คือพระสุธน พระสุธนทรงเจริญวัยและสําเร็จวิชาศิลปศาสตร
ทั้งหลายมีความสุขอยูทามกลางสิ่งตางๆ ที่พระชนกพระราชทานให ทั้งพระราชวังพรอมทั้งอุทยาน
สามฤดู เปนตน 
  สวนพรานผลกะไดเดินทางลาสัตวจนไปพบพระฤษีตนหนึ่งซึ่งอยูที่นั้นมานาน พระฤษี
ไดเลาวาบริเวณที่ตนอยูนั้นมีสระน้ําชื่อวา พรหมสภา จะมีธิดาทาวทรุมะราชาแหงกินนร ช่ือวา                    
มโนหราพรอมเหลากินรี 500 นางมาเลนน้ําในวันเพ็ญ 15 ค่ําเปนประจํา ผลกะไดฟงแลวจึงคิดใช
บวงอโมฆะจับมโนหรา และเมื่อผลกะจับมโนหราไดแลว มโนหราไดหามผลกะแตะตองตัวนาง
มิฉะนั้นนางจะตาย เพราะนางเหมาะสมกับพระราชาเทานั้น โดยนางสัญญาวาจะไมหนี และมอบ
จุฑามณีที่ทําใหนางเดินทางในทองฟาไดไวเปนหลักประกัน ขณะนั้นผลกะก็ไดเห็นพระสุธนที่
เสด็จออกลาสัตว เกรงวาพระสุธนจะทรงใชกําลังแยงชิงมโนหรา จึงคิดมอบมโนหราใหเปน
บรรณาการเพื่อหวังรางวัล เมื่อพระสุธนทอดพระเนตรเห็นมโนหราก็ทรงหลงรักทันที  จึงได
ประทานรางวัลเปนหมูบานใหผลกะ และทรงพามโนหรากลับเมือง โดยพระสุธนหลงใหลมโนหรา
อยางมากจนละทิ้งพระกรณียกิจอื่นทั้งหมด 
  ในเมืองหัสตินาปุระมีพราหมณ 2 คนที่มาจากแควนหนึ่ง คนหนึ่งไดเปนปุโรหิตของ                
พระเจาธนะและไดรับพระราชทานโภคทรัพยจํานวนมาก อีกคนหนึ่งเปนปุโรหิตของพระสุธนจึง
ไดรับประทานโภคทรัพยเพียงเล็กนอย หากพระสุธนก็ทรงสัญญาวาเมื่อทรงขึ้นครองราชยจะทรง
ตั้งใหเขาเปนราชปุโรหิต ความดังกลาวทราบถึงราชปุโรหิต ดวยความกลัววาจะสูญเสียตําแหนง
และผลประโยชน จึงคิดกําจัดพระสุธน ประจวบกับมีเจาประเทศราชแถบภูเขากอการกบฏ พระเจา 
ธนะสงกองทัพไปปราบแตพายแพกลับมาถึง 7 คร้ัง ราชปุโรหิตจึงถวายคําแนะนําใหสงพระสุธน
นําทัพไป เมื่อพระสุธนทรงไดรับคําสั่งของพระชนกในครั้งแรกแลวเสด็จไปลามโนหราก็ทรงลืม
คําสั่งพระชนกสิ้น จนครั้งที่ 2 พระเจาธนะจึงทรงออกคําสั่งใหพระสุธนนําทัพพรอมกับหามเสด็จ
ไปพบมโนหรากอนออกทัพ พระสุธนจึงขอเขาเฝาพระชนนีแทน โดยไดขอใหพระชนนีทรงชวย
คุมครองมโนหรา พรอมทั้งถวายจุฑามณีใหทรงเก็บรักษาไว ทั้งนี้พระสุธนไดทรงกําชับวาจะคืน
จุฑามณีใหมโนหราไดก็ตอเมื่อมีภัยตอชีวิตของนางเทานั้น   เมื่อพระสุธนทรงนําทัพไป                     
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ทาวไวศรวัณ (Vaiwravana) นั่งยาน∗มาพรอมเหลาบริวารยักษ แตมาถึงบริเวณที่พระสุธนทรงตั้ง
ทัพ ยานกลับหยุดชะงักอยางที่ไมเคยเปนมากอน  เมื่อทรงพิจารณาดู จึงไดทราบวาพระสุธนเปน               
พระโพธิสัตว จึงทรงสั่งใหบริวารยักษออกชวยรบ ทัพของพระสุธนจึงเอาชนะกบฏโดยงาย 
  ฝายพระเจาธนะมีพระสุบินวามีแรงมาเจาะพระอุทรดึงพระอันตะของพระองคออกมา
พันรอบเมือง และไดเห็นวามีรัตนะ 7 ดวงเขามาในพระราชวัง พระเจาธนะกังวลพระทัยมาก จึงทรง
ขอใหราชปุโรหิตทํานายพระสุบิน เมื่อราชปุโรหิตไดฟงก็ทราบวาพระสุธนชนะกบฏไดแลว แต
เห็นวาเปนโอกาสที่จะไดกําจัดพระสุธน จึงไดทํานายบิดเบือนความจริงวา หากพระเจาธนะไม
สวรรคตก็จะทรงเสียราชอาณาจักร ทางแกไขคือตองทําพิธีบูชายัญ ดวยการสนานในสระที่มีเลือด
สัตวตางๆ อยูเต็ม เมื่อขึ้นจากสระก็ใหพราหมณผูเจนจบทางเวทางคเวททั้งสี่∗∗เลียพระบาท แลวให
ใชเครื่องหอมที่ทําจากน้ํามันกินรีชโลมพระบาท เมื่อพระเจาธนะไดทรงฟงก็คิดวาเลือดของสัตวนั้น
สามารถหาได แตน้ํามันของกินรีเปนสิ่งที่หาไดยาก ปุโรหิตจึงกราบบังคมทูลวาใหใชน้ํามันจาก
มโนหรา ในครั้งแรกพระเจาธนะไมทรงยอมทําตามเพราะมโนหราเปนชายาที่รักยิ่งของพระสุธน 
แตราชปุโรหิตก็กลาวย้ําใหเห็นวาควรเสียสละส่ิงอื่นๆ เพื่อประโยชนของตน พระเจาธนะจึงทรง
ยินยอม มโนหราทราบเรื่องบูชายัญจากนางในทั้งหลาย จึงไดมากราบทูลพระชนนีทรงทราบ 
พระชนนีจึงไดประทานจุฑามณีคืนแกมโนหราเพื่อใหหนีไป  
  เมื่อมโนหราหนีไปทางทองฟาก็ไดไปพบพระฤษีที่บอกเลาเรื่องราวของนางใหผลกะฟง 
และไดฝากความถึงพระสุธนวาอยาไดตามนางไปเพราะหนทางลําบาก หากพระสุธนยังทรงยืนยันที่
จะเสด็จตามนางไป ก็ขอฝากแหวนไวถวายแดพระสุธน และขอใหบอกเสนทางและวิธีแกไข
อุปสรรคตามที่นางแนะนําดังนี้ 
  ใหเสด็จไปทางทิศเหนือ จะตองทรงขามภูเขากาละ (Kala) 3 ลูก และตองทรงขามภูเขา
ที่มี 3 ลูกอีก 3 คร้ัง จึงจะพบภูเขาหิมพานต ในทางทิศเหนือของภูเขาหิมพานต ตองทรงขามภูเขา                
                                        
  ∗ ทาวไวศรวัณหรือทาวกุเวร เปนทาวจตุโลกบาลที่ปกครองทางทิศเหนือ ทรงเปนเจาแหงทรัพย และ
มียักษเปนบริวาร ไดรับพระราชทานยานจากพระพรหม ยานนั้นใหญมาก มีวังและเมืองอยูบนยานที่ลอยไปที่ใดก็
ได (Dowson 1992 : 174, 251) 

 ∗∗ พราหมณซึ่งมีหนาที่ในการทํายัญพิธีที่สําคัญมี 4 คนคือ โหตร (Hotar) หรือผูรองเรียก เปนผูสวด
มนตรจากฤคเวทเพื่อสรรเสริญและอัญเชิญเทวดามาในยัญพิธี อุทคาตร (Udgatar) หรือนักรองที่ขับรองมนตร
จากสามเวทเกี่ยวกับการเตรียมการในยัญพิธี โดยเฉพาะการบูชาน้ําโสม อัธวรยุ (Adhvaryu) หรือผูปฏิบัติการของ
ยัญพิธี เปนผูจัดเตรียมพิธีการทุกอยาง ในขณะเดียวกันก็จะตองทองมนตรที่เปนสูตรกําหนดของการทํายัญพิธีจาก
ยชุรเวทดวย พรหมัน (Brahman) หรือพราหมณที่เปนผูใหญสูงสุดในพิธี จะเปนผูดูแลพิธีทั้งหมดใหเปนไปอยาง
เรียบรอย ไมใหเกิดเรื่องรายขึ้นในพิธี โดยจะนั่งอยูทางทิศใตซึ่งเปนทิศของเทพเจาแหงความตาย เปนผูที่มีความรู
ในพระเวททั้งสามอยางดี และในยุคหลังตอมาตองมีความรูในอถรรพเวทดวย (Winternitz 1993 : 1 :161-162 ) 
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อุตกีลกะ (Utkilaka) กูชกะ (Kujaka)  ชลปถะ (Jalapatha) ขทิรกะ (Khadiraka) เอกธารกะ
(Ekadharaka) วัชรกะ (Vajraka) กามรูป (Kamarupi) อุตกีลกะ(ซํ้ากับชื่อแรก) เอราวตกะ
(Eravataka) อธุนานะ (Adhunana) และประโมกษะ (Pramoksa) ใหเสด็จเขาไปในถ้ําที่เขา                    
ขทิรกะ เอกธารกะ และอุตกีละ สวนที่เขาวัชรกะ จะทรงพบราชาปกษี ใหทรงขามเขาไปโดยราชา
ปกษีนั้น แลวทรงทําลายยนตรตางๆ ขอจงทรงฆาแกะหนาเปนแพะ และทรงฆาบุรุษที่มีสีน้ําตาล
แดงที่มีรูปเปนรากษส  สวนในถ้ําใหทรงฆางูใหญที่เล้ือยวองไวซึ่งพนน้ําลาย(พิษ)ออกมา และเมื่อ
ทรงเห็นนาคที่มีหงอนโผลออกจากถ้ําครึ่งหนึ่งใหใชลูกศรยิงใหตาย จากนั้นเมื่อทรงเห็นแกะ 2 ตัว
ชนกัน ใหหักเขา1 เขาของแกะแตละตัว เมื่อเสด็จตอไปจะทรงพบบุรุษที่เปนเหล็กถืออาวุธอยู 2 คน 
ใหฆาเสีย 1 คน แลวเสด็จตอไป จะทรงพบรากษสที่มีปากเหล็กเปดปดอยู ใหทรงตอกลิ่มที่หนาผาก
มัน แลวทรงขามรอยแยกของภูเขาหินที่ที่มือ 60 มือขวักไขวอยู จากนั้นขอจงทรงทําวงไมไผเพื่อใช
ฆายักษและรากษสที่มีผมสีน้ําตาลแดง และตองทรงขามแมน้ําหลายสายที่มีอันตรายเพราะมีจระเข
นอยใหญอยูเต็ม ที่แมน้ํานังคา (Navga) มีรากษสีที่กําลังโกรธ ขอทรงใชความหนักแนนมั่นคง ที่
แมน้ําปตังคา (Patavga) มีอมนุษย ขอทรงใชความกลาหาญ ที่แมน้ําตปนี (Tapani) มีจระเขจาํนวน
มาก ขอใหทรงมัดปากจระเข ที่แมน้ําจิตรา (Citra) มีกามรูป ขอใหทรงรองเพลงตางๆ ที่แมน้ํารุทนี 
(Rudani) มีสาวใชกินรี ขอใหทรงทําพระทัยเบิกบาน ที่แมน้ําหสนี (Hasni) มีสะใภกินรี ขอให
ทรงอยูในอาการสงบ ที่แมน้ําอาศีวิษา (Awivisa) มีงูตางๆ ขอใหทรงรายมนตร ที่แมน้ําเวตรวาตี 
(Vetravati) มีตนงิ้ว ขอใหทรงใชคมอาวุธทําลาย เมื่อทรงขามแมน้ําทั้งหลายดวยวิธีตางๆ ไดแลว 
จะทรงพบยักษ 500 ตนยืนอยู ขอใหใชความหนักแนนมั่นคงแลวทรงไลยักษไป ก็จะถึงเมืองกินนร 
เมื่อมโนหราพรรณนาวิธีการที่จะเดินทางไปถึงเมืองกินนรอยางละเอียดแลวก็ลาพระฤษี และจากไป 
  สวนพระสุธนเมื่อทรงยกทัพกลับมาไมพบมโนหรา และไดทรงทราบความจริงจาก
พระชนนี จึงทรงเฝาแตครวญหามโนหรา และเสด็จไปถามผลกะถึงสถานที่ที่ไดมโนหรามาเพื่อ
ติดตามไป เมื่อพระชนกทรงทราบเรื่องดังกลาวจึงทรงใหมียามเฝารักษาการณปองกันพระสุธนออก
จากเมือง หากพระสุธนก็ทรงหนีออกไปไดในยามราตรี และไดเสด็จไปพบพระฤษี  เมื่อพระฤษี           
ทัดทานพระสุธนไมได จึงไดมอบแหวน และบอกถึงสิ่งจําเปนที่ตองเตรียมจัดการเพื่อนําไปดวย
ตามที่มโนหราบอกไวคือ ยาสุธาที่มีอยูบริเวณเขาหิมพานต โดยตองนํามาตมในเนยใส เมื่อดื่มแลว
จะไมหิวและกระหาย ความจําและกําลังก็จะเพิ่มขึ้น วานร มนตรที่ตองทองใหได ธนู ลูกศร เหล็ก 3 
แทง และพิณ จากนั้นก็ไดบอกเสนทาง เมื่อพระสุธนทรงเตรียมทุกอยางพรอมแลว ยกเวนวานร จึง
ไดกลับมาพบพระฤษีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหชวย จากนั้นจึงเสด็จไปถึงเมืองกินนรอยางปลอดภัย  
ขณะที่อยูริมสระน้ําในเมืองกินนรไดเห็นกินรีจํานวนมากกําลังตักน้ํา เมื่อทรงสอบถามจึงไดความ
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วาเปนน้ําสําหรับมโนหราอาบชําระลางกลิ่นมนุษย พระสุธนจึงไดแอบใสแหวนในหมอน้ํา และ
ขอใหนางกินรีนําหมอน้ํานั้นใหมโนหราอาบเปนหมอแรก 
  เมื่อมโนหราไดอาบน้ําจากหมอน้ํานั้น  แหวนก็ไดไหลมาตกที่ตัก มโนหราไดเขาเฝา
พระชนก และไดทูลถามหยั่งทาทีวาหากพระสุธนเสด็จมาจะทรงทําอยางไร ทาวทรุมะตรัสดวย
อาการกริ้ววาจะตัดเปนรอยช้ินแลวโยนไปทั้งสี่ทิศเพราะมนุษยไมมีคาอะไร  มโนหราจึงทูลวาหาก
เปนเพียงมนุษยจะมาถึงเมืองกินนรไดอยางไร ทาวทรุมะจึงลดอาการกริ้วลง และตรัสวาถาพระสุธน
เสด็จมาไดจริงจะยกมโนหราใหพรอมทรัพยมีคาอื่นๆ  เมื่อมโนหราพาพระสุธนมาเขาเฝา  แมทาว 
ทรุมะจะพอพระทัยในความงามสงาของพระสุธน แตก็ทรงขอทดสอบความสามารถของพระสุธน
กอนจะยกมโนหราให โดยใหพระสุธนทรงยกเสาทอง 7 ตน ตนตาล 7 ตน กลอง 7 ใบ และสุกร 7 
ตัว ซ่ึงพระสุธนก็ทรงทําไดสําเร็จ แตทาวทรุมะก็ยังทรงขอทดสอบอีกโดยใหพระสุธนถางพงออ 
เก็บเมล็ดงา และแสดงวิชาธนู แตพระอินทรก็ทรงใหยักษรูปสุกรมาชวยถางพงออ และทรงเสกมด
ดําใหชวยเก็บเมล็ดงา จากนั้นพระสุธนทรงใชดาบฟนเสาทองเปนชิ้นๆ และแสดงความสามารถทาง
วิชาธนู โดยทรงยิงธนูเจาะตนตาล 7 ตน กลอง 7 ใบ และสุกร 7 ตัว หากทาวทรุมะก็ยังไมพอพระทยั
ยังทดสอบดวยการใหพระสุธนเลือกมโนหราจากกนิรี 1,000 นางที่มีรูปพรรณและแตงกายเหมือนกัน
พระสุธนจึงทรงตั้งสัตยอธิษฐานวาหากนางใดคือมโนหราขอใหกาวมาหาพระองค มโนหราก็ได
กาวออกมาดังคําอธิษฐาน เหลากินนรที่เห็นเหตุการณการทดสอบความสามารถทั้งหมดจึงไดทูล
ทาวทรุมะวาไมควรกลั่นแกลงพระสุธนซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับมโนหราอีกตอไป  ทาวทรุมะ
จึงทรงยอมยกมโนหราใหพระสุธน 
  พระสุธนและมโนหราประทับที่เมืองกินนรอยางมีความสุข จนเวลาผานไปพอสมควร 
พระสุธนทรงคิดถึงพระชนกพระชนนีจึงทรงบอกมโนหรา มโนหราไปทูลทาวทรุมะ ทาวทรุมะจึง
ทรงอนุญาตใหทั้งสองกลับเมืองหัสตินาปุระ โดยไดมอบทรัพยสินมีคาจํานวนมากใหนํากลับไป
ดวย  เมื่อพระสุธนและมโนหรากลับถึงเมืองหัสตินาปุระ พระเจาธนะไดทรงทราบเรื่องราวทั้งหมด 
ก็ทรงชื่นชมยินดีในพระวิริยะของพระสุธน จึงทรงสละราชสมบัติให เมื่อพระสุธนทรงขึ้น
ครองราชยแลว พระสุธนไดทรงบริจาคทาน และทําบุญตางๆ อีกทั้งทรงประกอบยัญพิธีที่ไม
เบียดเบียน(สัตว)ตลอด 12 ป  
  พระพุทธองคตรัสวาพระองคคือพระโพธิสัตวสุธน ที่แมจะมีความเพียร บริจาคทาน
จํานวนมาก และประกอบยัญพิธีที่ไมเบียดเบียน(สัตว)ตลอด 12 ป ก็เปนเพียงการสะสม เปนเพียง
ความพยายาม เปนเพียงเหตุที่จะไดบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเทานั้น 
  เร่ืองสุธน-กินรี ในไภษัชยวัสตุนี้ เปนชาดกเรื่องหนึ่งในหลายๆ เร่ืองที่พระพุทธองคทรง
เลาตอเนื่องกัน เพื่อเปนตัวอยางใหเขาใจอยางแจมแจงวา การทําบุญ หรือการทําทานจํานวนมากนั้น
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ไมไดทําใหไดรับพระสัมมาสัมโพธิญาณ แตเปนเพียงแคการสะสมบุญ เปนเพียงแคการพยายาม อัน
จะเปนปจจัยเกื้อเหนุนใหไดบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเทานั้น แตไมใชการทําใหไดพระสัมมา
สัมโพธิญาณโดยทันที ทั้งนี้ความโดยยอตั้งแตเร่ืองที่เปนเหตุของการตรัสเลาเรื่องชุดชาดกที่
ตอเนื่องกันจนมาถึงชาดกเรื่องกอนหนาเรื่องสุธน-กินรีนั้น เกษเมนทระไดนํามาเรียบเรียงไวโดยยอ
ในเรื่องที่ 17  อาทรรศมุขาวทาน โดยชาดกแตละเรื่องที่อยูไภษัชยวัสตุชุดนี้ จะมีการเชื่อมความให
เห็นวาเปนเรื่องราวในชุดเดียวกัน ดวยขอความที่คลายกัน เปลี่ยนแตช่ือของพระโพธิสัตวดังที่เปน
ขอความ ที่เนนเทานั้น   
 

  อีกครั้งหนึ่ง มหาราช  ที่เราใหทานทั้งหลาย และทําบุญทั้งหลาย ดวยปรารถนาอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ ทานจงฟง อดีตกาล มหาราช มีพราหมณมหาศาลชื่อวาเวลามะ∗  

 
  เนื้อความตอจากการกลาวถึงชื่อพระโพธิสัตวนี้ ก็จะเปนการเลาเรื่องการทําทานของ
พระโพธิสัตวนั้นวาไดทรงทําทานอยางไร ส้ันบางยาวบาง เร่ืองที่มีขนาดสั้นจะไมมีการขยายความ
โดยละเอียด แตจะตอดวยการสรุปสโมธานวาพระพุทธองคคือพระโพธิสัตวพระองคนั้น ที่ทําทาน
อยางมากแตก็ยังไมไดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หากแตเร่ืองสุธน-กินรีซ่ึงเปนเรื่องที่ยาวกวา
เร่ืองอื่นๆ ในชุดเดียวกัน∗∗ นอกจากจะมีความสวนหนาที่คลายกับเรื่องอื่นดังที่กลาวขางตนแลว ยัง
มีความเชื่อมกอนที่จะขยายความเรื่องโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นอกจาก
การทําบุญและทําทานเหมือนกับพระโพธิสัตวในอดีตชาติที่ทรงเลากอนหนาแลว พระสุธนยังได
เพิ่มการบําเพ็ญวีรยบารมีดวย หากก็ยังไมเพียงพอที่จะไดอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
 

  อีกครั้งหนึ่ง มหาราช  ที่เราใหทานทั้งหลาย ทําบุญทั้งหลาย  และบําเพ็ญวีรยบารมีอยาง
สมบูรณ เพื่อใหไดอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หากอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ยังไมบรรลุผล
สําเร็จ ทานจงฟง∗∗∗ 

                                        
 ∗ punar/api maharaja yanmaya anuttaraj samyaksajbodhij prarthayata danani dattani 
punyani ca krtani tac/chruyatam | 
           bhuta/purvaj maharaja velamo nama brahmana/mahawalo’bhuta | (Bagchi 1967 : 1 :  
62) 
 ∗∗ ทั้งนี้เทียบจากเรื่องชุดที่อยูกอนเรื่องสุธน-กินรีเทานั้น เพราะบัคฉิกลาววาตนฉบับของ Gilgit 
สวนตอจากเรื่องสุธน-กินรีหายไปหลายหนาซึ่งตรงกับฉบับทิเบตที่หนาที่ 408-506 ก็ไมมีเชนกัน(Bagchi 1967 : 
1 : 97) 
 ∗∗∗ punar/api maharaja yan/mayanuttaraj samyaksajbodhij prarthayita danani dattani 
punyani krtani virya/paramita ca paripurita na canuttara samyaksajbodhir/adhigateti tac/chruyatam | 
(Bagchi ed. 1967 : 1 : 77) 
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  คําที่พระพุทธองคตรัสเรียก “มหาราช” ในขอความทั้งสองขางตน ก็คือพระเจา                 
ประเสนชิต ซ่ึงเปน “ผูฟง” เร่ืองชาดกที่พระพุทธองคทรงเปน “ผูเลา” ทั้งนี้เพราะพระเจาประเสนชติ
ก็คือผูหนึ่งที่ทรงปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณ และทรงเพียรทําทานทั้งถวายสิ่งของอันประณีต
แดพระพุทธองค และทําทานจํานวนมากแกคนทั่วไป หากก็ยังไมบรรลุผลสําเร็จตามความ
ปรารถนา พระพุทธองคจึงทรงเลาเรื่องราวของพระองคเพื่อแสดงใหเห็นวาแมพระองคเองก็ทําทาน
อยางมากมาแลวหลายๆ ชาติ แตทานนั้นก็ไมไดมีผลใหพระองคไดบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ในทันที เร่ืองชุดชาดกที่มีเร่ืองสุธน-กินรีรวมอยูดวยนี้ แมพระพุทธองคจะมีพระประสงคประการ
หนึ่งคือ ทรงเลาเพื่อปลุกประโลมใจไมใหพระเจาประเสนชิตทรงทอแทเพื่อจะไดมีกําลังพระทัย
มุงมั่นทําความดีตอไป หากแตวัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ผูเรียบเรียงคัมภีรตองการสื่อ
ถึงพุทธศาสนิกชนคือ การบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเปนของยาก แตก็ไมยากเกินความสามารถ
ของมนุษยที่มีความเพียรพยายาม เพราะพระพุทธองคไดทรงพิสูจนมาแลวดวยพระองคเอง 
 
   สุธนกุมาราวทาน เปนเรื่องลําดับที่ 30 ในทิวยาวทาน มีเนื้อเร่ืองที่ตรงกับเรื่องสุธน-กินรี
ในไภษัชยวัสตุแทบจะคําตอคํา ถาพิจารณาเรื่องสุธนกุมาราวทาน ก็จะสังเกตพบวาขอความสวนตน
ของปจจุบันวัตถุนาจะหายไป เพราะขึ้นตนดวยขอความวา “อีกครั้งหนึ่ง มหาราช...” ความนี้ บอก
ใหทราบวากอนหนานั้นพระพุทธองคไดทรงเลาเรื่องราวในอดีตชาติใหพระราชาพระองคหนึ่งที่
พระพุทธองคตรัสเรียกวา มหาราชไดทรงฟงมาแลว และเรื่องสุธนกุมาราวทานเปนอีกเรื่องหนึ่งที่
ทรงเลาตอเนื่องกัน แตไมใชเร่ืองที่ตอเนื่องกับเรื่องกอนหนาในทิวยาวทาน เพราะเรื่องลําดับที่ 29 
ของทิวยาวทาน คือเร่ืองอโศกาวทาน (Awokavavadana) เปนอวทานที่มีเหตุการณเกิดขึ้นหลังสมยั
พุทธกาลไมใชเร่ืองชาดก แตมื่อนําความสวนปจจุบันวัตถุของเรื่องสุธนกุมาราวทานไปเทียบกับ
ความในปจจุบันวัตถุของเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ ก็จะพบวาสุธนกุมาราวทานตัดความ
ตอนตนของเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุออกไปเหลือเพียงสวนเชื่อมความกอนจะขยายเรื่องโดย
ละเอียด ทั้งนี้คําอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย แตความหมายตรงกัน ดังมีคําที่เปลี่ยนแปลง
ในสุธนกุมาราวทานเมื่อเทียบกับขอความในไภษัชยวัสตุคือ 
 

  punar/api maharaja yan/maya anuttarasamyaksajbodhi/praptaye 
 danani dattani, punyani krtani virya/paramita  ca paririputa  anuttara 
 samyaksajbodhir /naradhita,  tac/chruyatam |  (Vaidya 1959 :  283) 
 

  ทั้งคําวาบรรลุถึง (praptaye) ในสุธนกุมาราวทาน และคําวาดวยความปรารถนา 
(prarthayita) ในไภษัชยวัสตุ อาจมีความหมายแตกตางกัน แตกรรมที่มารองรับคํากริยาทั้งสองคือ
คําวาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนกัน ความหมายจึงไมไดแตกตางกันมากนัก คือการตองการ
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ไดอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สวนคําวาไมสําเร็จ (na+aradhita) ในสุธนกุมาราวทาน และคําวา
ไมไดรับ (na…adhigata+iti)ในไภษัชยวัสตุก็มีความหมายในทํานองเดียวกัน สวนความใน              
อดีตวัตถุ และสโมธานนั้น สุธนกุมาราวทานมีเนื้อเร่ืองตรงกันกับเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ 
อาจมีความแตกตางกันเพียงรายละเอียดเล็กนอย เชน ช่ือเฉพาะตางๆ แตไมไดมีผลสําคัญตอเนื้อ
เร่ือง ซ่ึงจะไดกลาวถึงความแตกตางดังกลาวตอไปในการศึกษาเรื่องอนุภาค  
 
  สุธนชาดก มีเนื้อเร่ืองวา เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคประทับที่เชตวัน ไดมีภิกษุรูปหนึ่งออก
บิณฑบาตไดเห็นหญิงรูปงามจึงเกิดรักใคร กลับมาก็ยังคิดถึงหญิงนั้นอยู เพื่อนภิกษุทราบเรื่องจึงได
พาเขาเฝาพระพุทธองค พระพุทธองคทรงตําหนิภิกษุที่กระสันถึงหญิงนั้น และตรัสวาอดีตก็เคยมีผู
หลงผูหญิงจนลืมบิดามารดา และยอมลําบากยากเข็ญโดยไมหวงชีวิตของตนเพื่อหญิงนั้น เมื่อภิกษุ
กราบทูลขอใหทรงเลาเรื่องราว จึงไดตรัสเลาเรื่องในอดีตนั้นวา 
  พระเจาอาทิจวงศทรงครองเมืองอุตรปญจาล มีพระมเหสีพระนามวาจันทาเทวี มี
พระโอรสพระนามวาพระสุธนกุมาร เมื่อพระนางจันทาเทวีมีพระประสูติกาลพระสุธนกุมารนั้น ได
มีขุมทองเกิดขึ้นทั้ง 4 ทิศ  เมื่อพระสุธนกุมารทรงเจริญวัยขึ้นก็ทรงเชี่ยวชาญศิลปวิทยาการทั้งหลาย 
ที่เมืองอุตรปญจาลนี้ มีสระน้ําที่นาคชมพูจิตรอาศัยอยู และดวยอํานาจของนาคชมพูจิตร จึงทําให
เมืองอุตรปญจาลอุดมสมบูรณ ขณะที่เมืองมหาปญจาละซึ่งมีพระเจานันทราชทรงปกครองนั้น กลับ
มีภาวะแรนแคน ราษฎรจึงพากันอพยพมาอยูที่เมืองอุตรปญจาล ทําใหพระเจานันทราชทรงเกิด
ความสงสัย เหลาอํามาตยจึงกราบทูลใหทรงทราบวาราษฎรอพยพไปอยูเมืองอุตรปญจาลที่อุดม
สมบูรณเพราะมีนาคชมพูจิตร พระเจานันทราชจึงทรงคิดฆานาคชมพูจิตรเสีย อํามาตยจึงถวาย
คําแนะนําวาใหหาพราหมณที่รูมนตรมาฆานาค พระเจานันทราชจึงใหทรงประกาศหาพราหมณผูรู
มนตร หากจับนาคไดหรือฆานาคไดจะพระราชทานสมบัติใหกึ่งหนึ่ง 
  พราหมณซ่ึงไดรับการคัดเลือกใหเปนผูจับนาคเดินทางไปถึงสระน้ําในเมืองอุตรปญจาล 
ก็ไดซอมทําพิธีจนเปนที่พอใจแลว จึงเตรียมที่จะจับนาคในวันรุงขึ้น ฝายนาคชมพูจิตรไดแปลงเปน
พราหมณ และเห็นการซอมทําพิธีดังกลาว ขณะเดียวกันพรานบุณฑริกซึ่งผานมาทางนั้น จึงไดพบ
พราหมณแปลง พราหมณแปลงจึงแสรงสอบถามวาในฐานะที่เปนชาวอุตรปญจาลทราบหรือไมวา
บานเมืองอุดมสมบูรณเพราะเหตุใด พรานบุณฑริกตอบวาเพราะอํานาจของนาคชมพูจิตร พราหมณ
แปลงจึงถามตอวาหากมีผูคิดรายตอนาคแลว พรานบุณฑริกจะทําเชนใด พรานบุณฑริกตอบวาจะ
ฆาคนนั้นเสีย เมื่อไดฟงคําตอบแลว นาคชมพูจิตรจึงไดเผยความจริง และไดขอรองใหพราน
บุณฑริกชวยชีวิตตน โดยไดบอกวิธีที่จะกําจัดพราหมณที่รูมนตรดวยการใหใชศรยิง แลวบังคับให
คลายมนตร เมื่อพราหมณคลายมนตรแลวใหฆาเสีย เมื่อพราหมณไดเร่ิมทําพิธี พรานบุณฑริกก็ได
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ทําตามคําแนะนําของนาคชมพูจิตรทุกประการ เมื่อนาคชมพูจิตรปลอดภัยแลว จึงไดพาพราน
บุณฑริกไปยังนาคภพ เมื่ออยูครบ 7 วันก็ไดมอบแกวมีคาแกพรานบุณฑริก และพามาสง พรอมได
ส่ังความวาหากมีเร่ืองใดตองการใหชวยใหกลับมาพบไดเสมอ 
  ตอมาพรานบุณฑริกไดออกลาสัตว จนไดพบพระกัสสปฤษี เมื่อไดนมัสการแลวออกลา
สัตวตอไป จนไดพบสระแหงหนึ่งที่มีบริเวณโดยรอบสวยงาม จึงไดกลับมาถามพระกัสสปฤษี จึง
ไดทราบวาสระนี้จะมีหมูกินรีมาเลนน้ําในวันเพ็ญ 15 ค่ําเปนประจํา พรานบุณฑริกจึงไดไปแอบซุม
ดู และไดเห็นกินรีธิดาทาวทุมราชวิชาธรที่อยูยังเขาไกรลาสบินมาพรอมบริวาร 1,000 นางพากันลง
เลนน้ําจนบายจึงบินกลับไป พรานบุณฑริกเห็นวากินรีนั้นงดงามจึงคิดจะนําไปถวายพระสุธนกุมาร 
เมื่อนําความคิดไปปรึกษาพระกัสสปฤษี ก็ไดคําแนะนําวาตองใชนาคบาศที่มีอยูที่นาคภพจับกินรี
เทานั้น พรานบุณฑริกจึงไดกลับไปพบนาคชมพูจิตร และไดขอนาคบาศ ในครั้งแรกนาคชมพูจิตร
ปฏิเสธเพราะนาคบาศชวยปองกันภัยจากครุฑ แตเมื่อพรานบุณฑริกออนวอน นาคชมพูจิตรเห็นแก
บุญคุณจึงยอมมอบนาคบาศให 
  คร้ันเมื่อเหลากินรีบินกลับมาเลนน้ําอีก พรานบุณฑริกจึงไดขวางนาคบาศไป และบวง
นั้นก็ไดคลองมือมโนหรา∗ไว เหลากินรีพากันตกใจบินหนีกลับไปแจงขาวแกทาวทุมราช                   
ฝายพระเทวีก็ทรงคร่ําครวญโศกเศรา และไดออกตามหามโนหรา 
  เมื่อพรานบุณฑริกใชบวงจับมโนหราไดแลว ก็จะเขาไปจับตัวนาง หากนางไดหามไว
เพราะจะทําใหนางตาย พรานจึงปลดนาคบาศออกและขอเก็บปกและหางของนางไว มโนหรา
เดินทางพรอมกับพรานบุณฑริก เมื่อผานชองเขานางก็ไดเปลื้องสังวาลแกวมณีฝงฝากไวกับพระยา
เขาหิมพานต เมื่อพระชนนีของนางตามมาจะไดเห็น ระหวางทางพรานบุณฑริกไมไดมีใจคิดรายตอ
มโนหราดวยเห็นวาไมเหมาะสม คิดแตจะถวายนางแดพระสุธนกุมารเทานั้น เมื่อเดินทางจนถึงเมือง                 
อุตรปญจาล พระสุธนกุมารไดทอดพระเนตรเห็นพรานบุณฑริกพรอมกับมโนหราเดินเขามาใน
อุทยาน ก็ทรงหลงรักมโนหราทันที และเมื่อไดทรงทราบวาพรานบุณฑริกนํานางมาถวายแด
พระองค ก็ทรงยินดียิ่ง ไดประทานทองคําและแหวนเพชรใหแกพรานบุณฑริก จากนั้นก็ทรงใหคน
ไปกราบบังคมทูลพระชนกและพระชนนีใหทรงทราบ ทั้งสองพระองคจึงเสด็จมารับและไดจัดงาน
อภิเษกสมรสให 
  ฝายพระชนนีของมโนหราก็ทรงออกตามหาธิดา จนไดทรงเห็นกุณฑลแกวมณี และ
พวงดอกไมตกอยูขางสระน้ํา จึงเปนลมลมลง และเมื่อเสด็จตอไปในปาหิมพานตก็ทรงพบหอ
เครื่องประดับจึงนํากลับยังเขาไกรลาสดวยความโศกเศรายิ่ง 
                                        
  

∗
 สุธนชาดกฉบับแปลเปนภาษาไทยจะเขียนวา มโนหรา แตในที่นี้ผูวิจัยจะใช มโนหรา ตามตนฉบับ

ภาษาบาลี ยกเวนเมื่อมีการอางอิงขอความตามตนฉบับ ทั้งนี้เพื่อใหเหมือนกันทุกสํานวน เมื่อกลาวถึงตัวละครตัวนี้  
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  ในราชสํานักของพระสุธนกุมารนั้น มีพราหมณผูชํานาญเวทศาสตรผูหนึ่งตั้งใจรับใช
พระกรณียกิจของพระสุธนกุมารอยางดี เมื่อพระสุธนกุมารทรงถามถึงสิ่งที่พราหมณตองประสงค
เพื่อจะประทานเปนรางวัล พราหมณไดกราบทูลวาเมื่อทรงขึ้นครองราชยขอใหทรงตั้งตนเปน
ปุโรหิต พระสุธนกุมารทรงใหคํามั่นวาจะทําตามที่ขอ ฝายปุโรหิตทราบคําสัญญาดังกลาวจึงโกรธ
แคนพระสุธนกุมาร ไดกราบบังคมทูลยุยงพระเจาอาทิจวงศวาพระสุธนกุมารทรงคิดลมราชบัลลังก
เพื่อขึ้นเปนพระราชาแทน แตพระเจาอาทิจวงศไมทรงเชื่อ 
  ตอมาไดมีขาศึกมาโจมตีที่ชายแดนเมืองอุตรปญจาล คร้ังแรกพระเจาอาทิจวงศจะทรง
นําทัพเอง แตก็ทรงเกรงวาจะพายแพ จึงทรงปรึกษาปุโรหิต ปุโรหิตถวายคําแนะนําวาใหทรงสง       
พระสุธนกุมารไป พระเจาอาทิจวงศจึงทรงเรียกพระสุธนกุมารมาใหนําทัพไปปราบกบฏ                     
พระสุธนกุมารไดทรงลาพระชนนี และมโนหรา  
  ในคืนวันที่พระสุธนกุมารทรงยกทัพไปนั้น พระเจาอาทิจวงศมีพระสุบินวาพระอันตะ
ไดไหลออกมาพันรอบชมพูทวีป 3 รอบ แลวหดหายเขาไปในพระอุทรดังเดิม พระเจาอาทิจวงศ
กังวลพระทัยมาก จึงทรงใหปุโรหิตทํานายพระสุบิน ปุโรหิตเห็นเปนโอกาสที่จะไดจํากัด               
พระสุธนกุมาร จึงทํานายวาพระสุบินนัน้เปนลางราย จะทําใหทรงสูญเสียราชสมบัติและพระชนมชีพ
ทางแกไขคือตองทํายัญพิธีดวยสัตวสองเทาและสี่เทา เมื่อพระเจาอาทิจวงศทรงสั่งเตรียมสัตวพรอม
แลว ปุโรหิตกราบบังคมทูลวายังขาดกินรี เมื่อพระเจาอาทิจวงศตรัสวากินรีหาไดยาก ปุโรหิตจึง
ถวายคําแนะนําใหนํามโนหรามาบูชายัญ แตพระเจาอาทิจวงศทรงปฏิเสธเพราะนางเปนที่รักยิ่งของ
พระสุธนกุมาร  หากปุโรหิตก็โนมนาวพระทัยให เห็นแกประโยชนของพระองค เอง  จน                
พระเจาอาทิจวงศทรงเชื่อปุโรหิต 
  มโนหราทราบขาวเร่ืองการจะนํานางไปบูชายัญ จึงไดรุดเขาเฝาพระนางจันทาเทวีเพื่อ
ขอใหทรงชวย พระนางจันทาเทวีรีบเสด็จไปเฝาพระเจาอาทิจวงศ แตพระเจาอาทิจวงศทรงสั่ง          
ราชบุรุษหามพระนางจันทาเทวีเขาเฝา นางจึงเสด็จมาพบมโนหราดวยความโศกเศรา มโนหราจึง
กราบทูลขอลาตายพรอมเครื่องประดับและปกหาง เมื่อพระนางจันทาเทวีประทานเครื่องประดับพรอม
ปกหางคืนแลว มโนหราก็รําถวายพระนางจันทาเทวี เมื่อใกลเวลาบูชายัญ ราชบุรุษพากันมาจับตัว
มโนหรา มโนหราจึงบินหนีไปยังปาหิมพานต และไดแวะที่อาศรมของพระกัสสปฤษี เพื่อฝากความ
ถึงพระสุธนกุมารวา อยาไดตามนางไปเพราะหนทางยากลําบาก แตถาพระสุธนกุมารทรงยืนยันทีจ่ะ
ตามนางไป ขอใหพระกัสสปฤษีบอกทางและวิธีแกอุปสรรคตางๆ ตามที่นางพรรณนาดังนี้ 
  ขอใหเสด็จไปทางทิศเหนือพรอมกับผงยาที่เสกมนตร เมื่อพนทางของมนุษยก็จะทรง
พบปาไมพิษ ใหทรงจับลูกวานรตัวหนึ่งเพื่อใหชวยเลือกกินผลไมที่ไมมีพิษ จากนั้นก็เสด็จเขาเขต
ปาหวายทึบ ใหทรงใชผารัตกัมพลคลุมพระวรกายบรรทมนิ่งกับพื้นรอใหนกหัสดีลิงคมาโฉบขาม
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ปาหวาย แลวจึงตบพระหัตถใหนกตกใจบินหนีไป เมื่อเสด็จตอไปจะพบชางตอสูกันขวางทางอยู 
ใหทรงใชผงยาทาพระวรกายใหทั่ว แลวทรงรายมนตรเสด็จพระดําเนินลอดหวางขาของชางไป 
จากนั้นก็จะทรงพบเขาสองลูกที่โนมยอดมากระทบกัน เมื่อทรงรายมนตร เขานั้นก็จะแยกเปนชอง
ใหรีบเสด็จผานไป จะทรงพบที่อยูของผีเสื้อน้ํา ทรงรายมนตรก็จะผานไปได เสด็จตอไปอีกหนึ่ง
โยชนก็จะถึงปาหญาคา ภูเขาทอง ภูเขาเงิน  ปาหญาคมบาง ปาไมไผ และปาดงออ เมื่อเสด็จไปอีก
สามโยชนจะถึงปาทึบที่พุมไมลวนเปนหนาม ที่นั่นจะมีสระน้ําลึกที่มีงูนานาชนิด ริมสระก็มีแต
ภูเขาที่ทําใหผานไปไดยาก แตเมื่อทรงผานไปไดแลวก็ถึงที่ดงดอนใหญ จะไดทรงพบยักษสูงเทา 7 
ตนลําตาล ใหทรงใชผงยาโรยลงที่ลูกศรแลวยิงไปที่อกยักษ เมื่อยักษลมลงใหเสด็จไปเบื้องศีรษะ
ยักษอีกรอยโยชน จะถึงแมน้ําที่งูเหลือมใหญเหยียดกายยาวพาดขามแมน้ํา ใหใชผงยาโรยที่                  
ฝาพระบาทแลวเสด็จไปบนหลังงู เมื่อถึงอีกฝงใหทรงรีบกระโจนไปทางศีรษะงูโดยเร็ว เสด็จตอไป
อีกรอยโยชนจะทรงพบปาหวายทึบ ที่นั้นจะมีพญานกทํารังบนตนไมใหญ ใหทรงสังเกตวาพญานก
ตัวใดจะไปหาอาหารยังเมืองในเขาไกรลาส ใหทรงซอนพระองคในหวางขนนกเพื่อเขาไปในเมือง 
เมื่อมโนหราพรรณนาความนี้แลว ก็ไดจดมนตรไวบนใบไมมอบไวพรอมกับผารัตกัมพล แหวน 
และผงยา แลวลาพระกัสสปฤษีบินจากไปถึงเมืองในเขาไกรลาส ทาวทุมราชไดทรงสรางปราสาท
ทองใหนางอยูนอกเมือง ดวยเหตุที่นางไปอยูรวมกับมนุษยมานาน 
  ขางพระสุธนกุมารทรงชนะกบฏแลวจึงยกทัพกลับเมือง เมื่อทรงทราบเรื่องมโนหราจาก
พระชนนี ก็โศกเศราพระทัยยิ่ง แมพระชนนีจะทรงปลอบวามีหญิงงามอื่นอีกมากที่จะใหพระองค
ทรงเลือกเปนคู แตพระสุธนกุมารก็ไมอาจคลายความโศกเศราได จึงกราบทูลลาไปตามหามโนหรา 
โดยไปสอบถามกับพรานบุณฑริก พรานบุณฑริกจึงนําเสด็จไปพบพระกัสสปฤษี เมื่อถึงอาศรมแลว
ก็ทรงใหพรานบุณฑริกกลับไป สวนพระองคทรงเขาไปสอบถามเรื่องมโนหราพระกัสสปฤษีจึงได
ถวายผารัตกัมพล แหวนประดับเพชร และแหวนประดับกอยแดพระสุธนกุมาร พรอมไดทัดทาน
ไมใหพระสุธนกุมารเสด็จตามมโนหราไป เมื่อพระสุธนกุมารทรงยืนยันที่จะตามมโนหรา 
พระกัสสปฤษีจึงบอกความตามที่มโนหราฝากไวทุกประการ 
  พระสุธนกุมารเสด็จไปตามเสนทางที่มโนหราบอกไวผานไป 7 ป 7 เดือน 7 วันจนถึงปา
หวายในตอนพลบค่ํา ทรงรูสึกทอพระทัยที่ตองละทิ้งพระชนกพระชนนีเพียงเพื่อผูหญิงคนเดียว 
ขณะที่กําลังกรรแสงรําพันอยูนั้น ก็ทรงไดยินพญานกพูดคุยกันวาพรุงนี้เปนวันที่ 7 ที่มโนหราจาก
เมืองมนุษยมา จึงจะมีพิธีชําระลางกล่ินมนุษย และงานฉลองใหญ พญานกจะบินไปกินเครื่องพลี
กรรม พระสุธนกุมารจึงไดเขาไปซอนพระองคที่ขนนก โดยมัดพระองคแนนติดกับขนนก เมื่อ               
พญานกรอนลงที่สระน้ํา จึงปลดพระองคออกจากขนนก  
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  พระสุธนกุมารทอดพระเนตรเห็นกินรี 7 นางมาที่สระกําลังใชหมอทองตักน้ํา จึงทรงตั้ง
จิตอธิษฐานวาหากจะไดทรงครองคูกับมโนหรา ขออยาใหกินรีนางหนึ่งยกหมอน้ําขึ้น เมื่อกินรีทั้ง
เจ็ดตักน้ําจึงมีกินรีนางหนึ่งไมอาจยกหมอน้ําขึ้นได เมื่อเห็นพระสุธนกุมารประทับอยูใตรมไม จงึได
ขอใหทรงชวย พระสุธนกุมารจึงทรงสอบถามวาตักน้ําไปเพื่อการใด เมื่อไดทราบความแลว               
พระสุธนกุมารจึงทรงเขาไปชวยยกหมอน้ํา และทรงใสแหวนวงหนึ่งลงไปในหมอน้ํานั้น  
  ฝายมโนหราไดสรงน้ําตามลําดับ จนถึงหมอน้ําใบสุดทาย สาวใชกินรีไดยกรดบนศีรษะ
ของมโนหรา แหวนจึงไหลเขาสวมนิ้วกอยของมโนหรา เมื่อเสร็จพิธีแลว มโนหราจึงเรียกสาวใชมา
ถาม สาวใชไดเลาเหตุการณใหฟง มโนหราจึงไดใหสาวใชนําอาภรณ เครื่องหอม และภูษาทิพยไป
ถวายแดพระสุธนกุมาร และใหประทับรอที่สระน้ํานั้น สวนนางก็ไดนําเรื่องราวไปทูลใหพระชนนี
ทรงทราบ พระชนนีทรงแนะใหไปทูลความแกพระชนก เมื่อนางทั้งสองไปเฝาทาวทุมราช           
ทาวทมุราชไดทรงสอบถามถงึสามีของมโนหรา มโนหราไดบรรยายถงึความสามารถของพระสุธนกมุาร
ทาวทุมราชจึงทรงถามวาเมื่อพระสุธนกุมารมีความสามารถมากเชนนี้ เหตุใดจึงไมตามมโนหรามา 
มโนหราจึงทูลวาพระสุธนกุมารไดเสด็จมาถึงแลว ทาวทุมราชจึงทรงใหไปเชิญพระสุธนกุมารเสด็จ
มา ทาวทุมราชทรงสอบถามเรื่องการเดินทาง พระสุธนกุมารทรงเลาใหทรงทราบทุกประการ 
  เมื่อทาวทุมราชไดทรงฟงเรื่องราวการเดินทางของพระสุธนกุมารแลว ทรงตองการ
ทดสอบความสามารถของพระสุธนกุมารใหเห็นจริง จึงทรงใหพระสุธนกุมารทรงยิงธนูผานตนตาล 
7 ตน ไมกระดานมะเดื่อหนา 3 ศอก กวาง 1 วา 7 แผน เสาศิลา 7 เสา แผนเหล็ก 7 แผน แผน
ทองแดง 7 แผน แผนเหล็ก และแผนทองแดง หนาแผนละ 4 ศอก กวางยาว 1 วา และเกวียนบรรทุก
ทรายเต็ม 7 เลมที่วางสลับเปนชั้นตอกัน พระสุธนกุมารทรงสามารถยิงธนูผานสิ่งกีดขวางได
ทั้งหมด อีกทั้งลูกศรนั้นยังผานพื้นสาคร เลยไปยังภูเขาจักรวาลและแลนกลับมาที่เดิมดวย จากนั้น
ทาวทุมราชทรงขอใหยกบัลลังกศิลาที่ตองใชคน 1,000 คนยก พระสุธนกุมารทรงตั้งจิตอธิษฐานวา
หากอนาคตพระองคจะไดพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ขอใหทรงยกบัลลังกศิลาได ซ่ึงก็ทรงยกไดเพียง
ลําพัง ทาวทุมราชทรงขอทดสอบอีกดวยการใหช้ีตัวมโนหราจากกินรี 7 นางที่มีรูปพรรณเหมือนกัน 
แตงกายเหมือนกันใหถูกตอง พระสุธนกุมารทรงจําไมไดจึงทรงตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้ง พระอินทร
ทรงลงมาชวย โดยทรงแจงแกพระสุธนกุมารวาจะทรงแปลงเปนแมลงวันทองทําประทักษิณรอบ
ศีรษะมโนหรา พระสุธนกุมารจึงทรงชี้มโนหราไดถูกตอง ทาวทุมราชจึงจัดการอภิเษกสมรสให 
  คร้ันเวลาผานไปไมนานนัก  พระสุธนกุมารทรงคิดถึงพระชนกพระชนนี  จึงมี                      
พระอาการโศกเศรา มโนหราเห็นพระอาการดังกลาว จึงไดกราบทูลถามจนไดทราบความจริง          
มโนหราจึงขอติดตามกลับไปเมืองอุตรปญจาลดวย พระสุธนกุมารจึงไดทูลทาวทุมราชเรื่องขอเสด็จ
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กลับเมือง ทาวทุมราชทรงตองการไปสง จึงไดเตรียมไพรพลและไดเหาะไปยังเมืองอุตรปญจาล เมื่อ
ถึงเมืองอุตรปญจาลก็ทรงตั้งพลับพลาที่เหมือนเปนเมืองอีกเมืองหนึ่งรออยูนอกเมือง 
  ฝายพระเจาอาทิจวงศทรงเห็นเมืองมีกําแพงลอมรอบติดกับกําแพงเมืองของพระองค ก็
โทมนัสยิ่ง ดวยทรงคิดวาขาศึกประชิดเมือง สวนพระสุธนกุมารทรงคิดวาพระชนกจะเขาพระทัยผิด
วาขาศึกยกทัพมา จึงรีบเสด็จไปกราบบังคมทูลพระชนกพระชนนีใหทรงทราบวาพระองคทรงพา
มโนหรากลับมาแลว เมื่อพระเจาอาทิจวงศทอดพระเนตรเห็นพระสุธนกุมารก็ทรงยินดียิ่ง และเสด็จ
ออกไปพบทาวทุมราช เมื่อทาวทุมราชประทับอยู 7 วันก็ไดมอบบรรณาการอันมีคาตางๆ แด           
พระเจาอาทิจวงศและเสด็จกลับเมืองที่เขาไกรลาส จากนั้นพระเจาอาทิจวงศก็ไดทรงมอบราชสมบตัิ
แดพระสุธนกุมาร แลวออกบรรพชาเปนดาบส ฝายพระสุธนก็ทรงครองเมืองเปนสุขรมเย็นตอมา 
เมื่อสวรรคตจึงไปเกิดบนสวรรคช้ันดุสิต 
  เมื่อพระพุทธองคตรัสเลาเรื่องในอดีตเสร็จสิ้นแลว ภิกษุผูกระสันก็ไดบรรลุความเปน
พระอรหันต และพระพุทธองคไดทรงประชุมชาดกวาพระเจาอาทิจวงศคือพระเจาสุทโธทนะ              
พระนางจันทาเทวีคือพระนางมหามายา ทาวทุมราชคือพระสารีบุตร พระกัสสปฤษีคือพระกัสสปะ 
นาคชมพูจิตรคือพระโมคคัลลานะ พรานบุณฑริกคือพระอานนท พระอินทรคือพระอนุรุทธ 
ปุโรหิตคือพระเทวทัต มโนหราคือมารดาราหุล บริษัทในสมัยนั้นคือพุทธบริษัท สวนสุธนกุมารคือ
พระองค 
  สุธนชาดกเปนเรื่องลําดับที่ 2 ในปญญาสชาดกซึ่งจัดเปนชาดกนอกพระไตรปฎก 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2499 : ค) ทรงกลาววา ปญญาสชาดกนีเ้ปน
การรวบรวมนิทานที่เลากันในประเทศไทยมาแตโบราณ ตอมาภิกษุที่มีความรูทางบาลีไดนํานิทาน
เหลานั้นมาเรียบเรียงเปนภาษาบาลีตามอยางภิกษุในลังกาที่นิยมเรียบเรียงเรื่องทางพุทธศาสนาเปน
ภาษาบาลีขึ้นใหม จึงเห็นไดวาปญญาสชาดกมีการเรียบเรียงเร่ืองเลียนแบบอรรถกถาชาดก กลาวคือ 
มีองคประกอบตามอยางอรรถกถาชาดกไดแก ปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ คาถา และสโมธาน ขาดแต
สวนของไวยากรณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผู เรียบเรียงมีความรูภาษาบาลีไมดีพอที่จะอธิบาย
ความหมายของคํา  หรือหนาที่ของคําทางไวยากรณได  ดังที่สมเด็จพระเจาบรมวงศ เธอ                           
กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงวิจารณวาภาษาบาลีที่ใชเรียบเรียงนั้น “ดูทราม”  ตรงกับพระวนิจิฉยั
ของพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณที่ทรงกลาวถึงสํานวนในปญญาสชาดกวา “ทราม” 
กวาคัมภีรที่เรียบเรียงในสมัยที่ใกลเคียงกัน (ธนิต อยูโพธ์ิ 2508 : 15) อยางไรก็ตามแมในดานความรู
ทางภาษาจะดอย แตในดานความอุตสาหะที่จะเรียบเรียงเรื่องราวชาดกที่ไดฟงสืบทอดตอกันมาไว
ดวยกันนี้ ก็ตองนับวาเปนสิ่งที่มีคุณประโยชนตอวรรณคดีไทยอยางยิ่ง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

280

  บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา∗ มีเนื้อเร่ืองวา นางเทพกินนรีทรงใหโหรทํานาย
ฝนของนาง โหรทํานายวาจะเกิดเหตุรายแกมโนหราธิดาคนสุดทายของนางคืออาจมีโจรปาหรือ
นายพรานใหนาคมารัดตัวนางไว จึงควรใหนางงดเลนน้ํา 7 วัน เมื่อนางเทพกินนรีไดทรงฟงคํา
ทํานาย ก็ใหนางกํานัลไปเชิญมโนหรามา เมื่อมโนหรามาถึง นางเทพกินนรีจึงขอใหโหรชวยทํานาย
ดวงชะตาใหมโนหรา โหรจึงใหนางเสี่ยงทายดวยการแทงศาสตรา 3 คร้ัง โหรไดทํานายวานางมีบุญ
มากแตจะพลัดพรากจากบานเมือง และไดสามีเปนมนุษย มโนหราฟงคําทํานายก็โกรธโหรมากจึง
ดาทออยางรุนแรง นางเทพกินนรีไดทรงหามปรามและใหรางวัลโหรแลวใหรีบไป  
  เมื่อนางเทพกินนรีไดทรงฟงคําทํานายแลวก็เปนหวงมโนหรา จึงคิดหามมโนหราไมให
ไปเลนน้ํากับพี่ทั้งหก เมื่อธิดาทั้งเจ็ดมาลาเพื่อไปเลนน้ํา นางจึงทรงขอใหมโนหรางดเลนน้ําสัก 7 
วัน และพรรณนาถึงความรักที่นางมีตอมโนหรามากกวาธิดาคนอื่น หากมโนหราก็ไมเชื่อฟง โดย
อางวาจะยึดตามคําอนุญาตของทาวทุมพรผูเปนพระชนกซึ่งทรงสรางปกหางใหไดไปยังที่ตางๆ เมื่อ
นางเทพกินรียังทรงยืนยันไมใหไป มโนหราจึงตอวานางเทพกินรีวารักลูกไมเทากันหวงนางไว
เพราะไมอยากใหนางมีสามี ทั้งสองจึงโตเถียงกันอยางรุนแรง และไลแยงปกและหางกัน จนนาง
เทพกินนรีทรงแยงได และนํามาเก็บไวที่หองโดยทรงลงกลอนประตูยนตรไวกอนบรรทมหลับไป 
  ฝายศรีจุลาธิดาองคโตคิดชวยมโนหราใหไดไปเลนน้ําดังปกติ แตก็เขาไปไมไดเพราะ
ติดประตูยนตร มโนหราจึงรายมนตรเปดประตูใหศรีจุลาเขาไปขโมยปกและหางออกมา จากนั้นทั้ง 
7 นางก็บินไปเลนน้ํา นางเทพกินนรีทรงไดยินเสียงที่นางทั้งเจ็ดบินไปก็ตื่นขึ้นมา ไมเห็นปกและ
หางก็โกรธ เมื่อเปดหนาตางทรงเห็นมโนหรากําลังบินอยูบนทองฟาจึงโศกเศราเสียพระทัย 
  เมื่อนางทั้งเจ็ดบินไปถึงสระ พรานบุญซึ่งเฝารออยูบริเวณนั้นจึงแอบดูเพื่อรอจังหวะจับ
กินรี  พี่ๆ ทั้งหกลงเลนน้ํา แตมโนหราไมยอมลงเพราะนางไดยินเสียงคน และไดกล่ินสาบคนดวย 
แตเมื่อพี่ๆ วานางแววเสียงสัตวเปนเสียงคน นางจึงยอมลงเลนน้ํา ระหวางที่มโนหราเลนน้ํากับพี่ๆ 
อยางสนุกสนาน พรานบุญไดจับนาคออกจากยามแลวส่ังใหไปรัดตัวมโนหรา มโนหราตกใจเพราะ
รูสึกวามีอะไรรัดที่เทาทั้งสอง พี่ๆ ทั้งหกเห็นเปนงูก็ตกใจกลัวไมกลาชวยเหลือ พากันรองไหอยูริม
สระ พรานบุญไดออกจากโพรงไมซ่ึงเปนที่ซอนเพื่อเก็บปกและหางของมโนหราไว ทั้งกลาวเชิญ
ใหมโนหราขึ้นจากสระ เมื่อนางยอมขึ้นมาก็ไดไหวและออนวอนขอปกและหางคืนแลกกับ             
เครื่องทรงทั้งหมดของนาง พรานบุญปฏิเสธเพราะของพวกนั้นไมมีความจําเปนสําหรับเขา อีกทั้ง
เขาตั้งใจจะนํานางไปถวายใหพระสุธนซึ่งเปนเจานาย มโนหรากลาววานางเปนสาวบานนอกไม

                                        
  ∗ สํานวนบทละครนี้ จะเรียกวามโนหรา แตในที่นี้ เพื่อไมใหเกิดความสับสนเมื่อเอยถึงตัวละครตัวนี้ 
ผูวิจัยจึงจะใชวา มโนหรา เหมือนกันทุกสํานวน ยกเวนเมื่อมีการอางอิงขอความจากตนฉบับ 
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เหมาะที่จะครองเมือง แตพรานบุญก็ยังยืนยันที่จะนํานางไปถวายพระสุธน มโนหราจึงไดแตคิด
เสียใจที่ไมฟงคําหามของพระชนนี  
  ฝายพี่ๆ ทั้งหกซึ่งบินหนีกลับเมือง ไดไปทูลนางเทพกินรีวามโนหราตองบวงนาคของ
นายพราน นางเทพกินนรีไดทรงฟงก็เสียใจรําพันถึงมโนหราดวยความเปนหวง เมื่อทาวทุมพรทรง
ไดยินเสียงนางเทพกินนรีรําพันเสียงดัง ก็ไดเสด็จมาถามถึงสาเหตุ เมื่อทรงทราบเรื่องก็ตกพระทัยยิ่ง 
ฝายนางเทพกินนรีก็ทรงตอวาทาวทุมพรวาเหตุเกิดจากการที่ทาวทุมพรทรงทําปกและหางใหธิดาทั้ง
เจ็ด ทาวทุมพรจึงปลอบพระทัยนางเทพกินนรีวาเปนกรรม หากมโนหราไมตายก็คงไดพบกันอีก 
  ขางพรานบุญไดพามโนหราเดินทางไปพบพระสุธน มโนหราเฝาออนวอนขอปกและ
หาง อางวาเดินไมไหว แตพรานบุญรูทันจึงวาถาเดินไมไหวจะอุมนางเอง และปลอบใจวาอีกไม
นานก็จะไดพัก มโนหราจึงยอมเดินตอไป เมื่อไดนอนพักในหางที่พรานบุญทําให นางก็รองไห
คิดถึงพระชนนีตลอดทั้งคืน รุงเชาจึงออกเดินทางตอจนถึงชายปา มโนหราขอหยุดพักเพราะ          
เหนื่อยลามาก พรานบุญสงสารจึงใหนางไปพักอยูกับตายาย เมื่อตายายถามวามโนหรามาจากไหน 
พรานบุญจึงเลาความจริงทั้งหมดใหฟง และขอตายายพักอยู 3 วัน ทั้งขอใหตายายไปบอกชาวไรให
พาลูกสาวมาอยูเปนเพื่อนมโนหรา หากผูใดไมทําตามจะถูกลงโทษ บรรดาชาวไรจึงพากันมาที่เรือน
ตายายทั้งหมดเพื่อมาดูชาวฟา สวนหญิงสาวที่มาอยูเปนเพื่อนมโนหราก็ไดถามความเปนมาของ
มโนหรา นางจึงไดเลาเรื่องราวทั้งหมดใหฟงดวยน้ําตานองหนาเพราะความเสียใจที่ขัดคําสั่ง
พระชนนีจนตองเดือดรอน 
  บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรามีเนื้อเร่ืองเพียงเทานี้ เนื่องจากตนฉบับที่เหลืออยู
นั้นไมสมบูรณ ความตอนตนและตอนทายหายไป ดังที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา                   
ดํารงราชานุภาพ (2508 : 1) ทรงอธิบายไววา 
 

  หนังสือบทละครในหอพระสุมุดฯ มีมาก แตเปนบทแตงในกรุงรัตนโกสินทรเปนพื้น ตรวจ
พบบทละครที่เช่ือไดวาแตงแตครั้งกรุงเกาไมก่ีเรื่อง และยังไมเคยพบฉบับที่บริบูรณสักเรื่องเดียว มี
แตขาดตนบาง ปลายบาง เปนกระทอนกระแทนทั้งนั้น คงเปนดวยเหตุนี้ จึงไมปรากฏวาบทละคร
ครั้งกรุงเกาไดมีใครเคยพิมพมาแตกอน กรรมการหอพระสมุดฯ คิดเห็นวาควรจะพิมพขึ้นไว ถึง
โดยฉบับจะไมสมบูรณ ก็มีประโยชนอยูที่ผูอานจะไดทราบวาบทละครที่เขาเลนกันครั้งกรุงเกานั้น
เปนอยางไร จึงไดเลือกบทละครครั้งกรุงเกาเอามาพิมพไวในสมุดเลมนี้แต 2 เรื่องกอน คือเรื่อง
มโนหรา เรื่อง 1 เรื่องสังขทอง เรื่อง 1 

  
  บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรานี้จึงเปนสุธน-กินรีสํานวนเดียวที่ไมมีเนื้อเร่ือง
สมบูรณ ขณะที่สํานวนอื่นๆ ที่นํามาศึกษามีเนื้อเร่ืองสมบูรณ แตเนื้อเร่ืองของบทละครครั้งกรุงเกา
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เร่ืองนางมโนหราที่มีเหลืออยูนี้ ก็เห็นไดวามีความคลายคลึงกับสํานวนอื่น และในความคลายคลึง
กันนั้นก็เห็นถึงความแตกตางที่เปนลักษณะเฉพาะของเรื่องที่ตางกับสํานวนอื่นดวย ซ่ึงเปนสิ่งที่จะ
นํามากลาวถึงตอไป 
  
  พระสุธนคําฉันท มีเนื้อเร่ืองดําเนินตามสุธนชาดก ดังที่พระยาอิศรานุภาพกลาวไวใน
ตอนตนกอนที่จะดําเนินเรื่องวา 
 
    ๏ ขาขอนิเทศแจงแจง   ตํานานแสดง 
   อดีตอันแลวลวงมา 
    ๏ โดยในเปญญาศกชา  ฎกอันอริยา 
   บรรยายนิเทศแทนองค 
          (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 3) 
 
  สวนรายละเอียดบางประการที่มีความแตกตางกันไปตามรูปแบบและวัตถุประสงคของ
การแตงที่เปล่ียนแปลงไป จะกลาวถึงตอไปในการศึกษาเรื่องอนุภาค 
 
อนุภาคของเรื่องสุธน-กินรี 
  อนุภาคเปนสวนที่ยอยที่สุดของนิทานที่มีความแปลกจนเปนที่จดจําได เมื่อมีการเลาสืบ
ตอกันมา ความแปลกนั้นจึงยังคงดํารงอยู แมจะมีรายละเอียดที่อาจเปลี่ยนแปลงไปบาง แตแกนของ
เร่ืองเดิมที่เปนความแปลกนั้นยังคงอยู (กุหลาบ มัลลิกะมาส 2516 : 14) เร่ืองสุธน-กินรี เปนเรื่อง
หนึ่งที่มีความแปลกจนทําใหเปนที่จดจํา และถายทอดตอๆ กันมา ดังจะเห็นไดจากเนื้อเร่ืองที่กลาว
มาขางตนวา แมจะมีการถายทอดในชวงเวลาที่ตางกัน และคนละถิ่น แตก็ยังเห็นลักษณะที่
เหมือนกันอยู ซ่ึงกลาวไดวาเรื่องสุธน-กินรี มีแบบเรื่อง (tale type) เฉพาะที่แตกตางกับนิทานเรื่อง
อ่ืน หมายถึง เปนนิทานที่มีความสมบูรณในตัว สามารถนําไปเลาไดโดยอิสระ ไมตองอาศัย
ความหมายหรือเนื้อความจากเรื่องอื่นอีก (ประคอง นิมมานเหมินท 2543 : 33) การมีแบบเรื่องของ
ตัวเอง ไมซํ้ากับเรื่องอื่นนี้ จึงทําใหเร่ืองสุธน-กินรี มีโครงเรื่องเฉพาะและเปนที่จดจําได แมจะ
ถายทอดในถิ่นใด หรือเวลาใดก็ยังมีโครงเรื่องคงเดิม หากนําทฤษฎีโครงสรางตามแนวคิดของ
พรอพพมาประยุกตใชในการวิเคราะหโครงเรื่องในสวนที่เปนชาดกแลว ก็จะพบวามีพฤติกรรม
หลักที่ตรงกัน ทั้งยังสังเกตไดวาเรื่องจะเริ่มตนดวยเหตุการณในทางราย และจะคอยๆ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดี แตก็จะมีเหตุการณในทางรายเกิดขึ้นมาใหม ลักษณะเชนนี้ พรอพพจัดวาเปนเรื่องที่มี
หลายตอน คือ เมื่อพฤติกรรมตัวละครตัวโกง (villain) ตัวแรกหมดไป ก็จะมีตัวโกงปรากฏขึ้นใหม
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อีก ซ่ึงถือเปนการขึ้นตอนใหม (new move) (ศิราพร ณ ถลาง 2548 : 192) เมื่อพิจารณาเหตุการณ
ของเรื่องสุธน-กินรีตามแนวคิดของพรอพพดังกลาวแลว จึงพบวามี 4 ตอน โดยแตละตอนจะมี           
ตัวโกงเปนผูเร่ิมตนกระทําเหตุการณบางอยาง ซ่ึงทําใหเกิดเหตุการณสําคัญที่แสดงใหเห็นลักษณะ
โครงเรื่องที่เปนแบบเรื่องของสุธน-กินรี ผูวิจัยจึงจะนําเหตุการณสําคัญนั้นมาใชเรียกชื่อตอนแตละ
ตอน ไดแก ตอนจับนาค ตอนไดกินรี ตอนออกตามหากินรี และตอนทดสอบความสามารถ 
  1. ตอนจับนาค เปนตอนที่กลาวถึงพระราชาซึ่งทรงปกครองเมืองอยางอธรรม ทรงคิด
กําจัดนาคที่ทําใหอีกเมืองหนึ่งอุดมสมบูรณ แตนายพรานไดชวยเหลือนาคจนปลอดภัย นาคจึงตอบ
แทนนายพรานดวยการใหทรัพยและบวง เหตุการณตอนนี้มีพฤติกรรมหลัก 4 พฤติกรรม คือ 

  ก. การเกิดทุพภิกขภัย 
  ข. การกําจัดนาค 
  ค. การชวยเหลือนาค 
  ง. การไดรับสิ่งตอบแทน 

   2. ตอนไดกินรี เปนเหตุการณตั้งแตนายพรานไดรูเร่ืองกินรีจากพระฤษี จึงคิดอยากได
กินรี พระฤษีแนะนําวาตองใชบวงของนาคจับ เมื่อนายพรานจับกินรีช่ือมโนหราไดแลว ก็ไดถวาย
นางแดพระสุธน พระสุธนทรงพานางกลับเมืองและอภิเษกสมรสกับนาง เหตุการณตอนนี้มี
พฤติกรรมหลัก 3 พฤติกรรม คือ 

  จ. การไดรับรูเร่ืองกินรี 
  ฉ. การจับกินรี 
  ช. การไดกินรีเปนคูครอง 

  3. ตอนออกตามหากินรี เปนเหตุการณตั้งแตปุโรหิต 2 คนชิงดีชิงเดนกัน ปุโรหิตของ
พระราชาแคนพระสุธนที่ทรงสัญญาวาเมื่อทรงขึ้นครองราชยจะตั้งปุโรหิตของพระองคแทนตน จึง
คิดกําจัดพระสุธนดวยวิธีการตางๆ ที่สําคัญคือกําจัดมโนหราที่เปนที่รักของพระสุธน จนนางตอง
หนกีลับเมือง พระสุธนจึงตองทรงออกตามหานาง เหตุการณตอนนี้มพีฤติกรรมหลัก 7 พฤติกรรม คอื 
   ซ. การริษยากัน 
   ฌ. การเกิดกบฏ 

ญ. การใชกินรีในยัญพิธี 
ฎ.  กินรีกลับเมือง 
ฏ. การฝากความกับพระฤษี 
ฐ. การออกตามหากินรี 
ฑ. การไปถึงเมืองกินนร 
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  4. ตอนทดสอบความสามารถ เปนเหตุการณตั้งแตมโนหราแจงขาวแกพระชนกเรื่อง
พระสุธน พระชนกของนางจึงทรงขอทดสอบความสามารถของพระสุธน จนยอมรับพระสุธนและ
ยกมโนหราให พระสุธนทรงพามโนหรากลับเมืองและไดขึ้นครองราชย เหตุการณตอนนี้ มี
พฤติกรรมหลัก 3 พฤติกรรม 

ฒ. การทดสอบความสามารถ 
ด. การกลับเมือง 
ถ. การขึ้นครองบัลลังก 

  พฤติกรรมที่อยูในทั้ง 4 ตอนที่กลาวมาขางตนนั้น มีเหตุการณตอเนื่องกันเปนลําดับ และ
สามารถจําแนกรายละเอียดของเหตุการณในแตละพฤติกรรมออกเปนอนุภาคได และการจําแนก
อนุภาคนี้ก็เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของเรื่องสุธนกินนรยวทานกับสํานวนอื่น โดยเฉพาะกับ
สํานวนที่ เปนวรรณคดีไทย  ผูวิจัยจึงจะยึดรายละเอียดของอนุภาคตามที่ปรากฏในเรื่อง                           
สุธนกินนรยวทาน  สวนสํานวนอื่นๆ  นั้นจะนําไปกลาวถึงในตารางเปรียบเทียบกับเรื่อง                           
สุธนกินนรยวทานในลําดับตอไป 
  ตอนจับนาค  

ก. การเกิดทุพภิกขภัย 
   ก-1 เมืองของพระเจามเหนทรเสนะเกิดทุพภิกขภัยอยางหนัก 
   ก-2 ราษฎรของพระเจามเหนทรเสนะอพยพไปอยูเมืองหัสตินาปุระที่อุดมสมบูรณ 
ข. การกําจัดนาค 

   ข-1 พระเจามเหนทรเสนะไดทรงทราบจากอํามาตยวาเมืองหัสตินาปุระอุดมสมบูรณ
เพราะมีนาคจิตระ 

   ข-2 อํามาตยถวายคําแนะนําใหหาคนมีเวทมนตรมาสังหารนาคจิตระ 
   ข-3 พระเจามเหนทรเสนะทรงประกาศใหทองคําจํานวนมากแกผูรูมนตรจับนาค 

   ข-4 ผูรูมนตรช่ือวิทยาธระอาสาจับนาค 
ค. การชวยเหลือนาค 

   ค-1 วิทยาธระทดลองทําพิธีจนนาคจิตระรอนมีเลือดไหลจากเศียร จึงไดขึ้นมาเห็น
วิทยาธระทดลองทําพิธี 
   ค-2 นาคจิตระไปหาพรานปทมกะซึ่งคอยรับใชพระฤษีวัลกลายนะใหชวยเหลือ 
   ค-3 นาคจิตระถูกวิทยาธระใชมนตรจับได 
   ค-4 พรานปทมกะยิงธนูใสวิทยาธระจนยอมปลอยนาคจิตระกอนตาย 

ง. การไดรับสิ่งตอบแทน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

285

   ง-1 นาคจิตระพาพรานปทมกะไปอยูนาคภพระยะหนึ่ง 
   ง-2 พรานปทมกะเห็นบวงอโมฆะจึงขอจากนาคจิตระ 
   ง-3 พรานปทมกะมอบบวงอโมฆะแกอุตปลกะซึ่งเปนบุตรกอนตาย 
 ตอนไดกินรี 
จ. การไดรับรูเร่ืองกินรี 

   จ-1 ขณะที่พรานอุตปลกะรับใชพระฤษีวัลกลายนะแทนบิดาก็ไดยินเสียงเพลง
ไพเราะดังกังวานมา 
   จ-2 พระฤษีวัลกลายนะบอกวาเปนเสียงของกินรีซ่ึงเปนธิดาของทาวทรุมะราชาแหง
กินนรเลนน้ําอยูกับกินรี 5 นาง โดยมีเหลากินรีลอมอยูนับรอย 

ฉ. การจับกินรี 
   ฉ-1 พระฤษีวัลกลายนะบอกพรานอุตปลกะวาจะตองใชบวงอโมฆะจับกินรีเทานั้น 
   ฉ-2 พรานอุตปลกะใชบวงอโมฆะจับมโนหราไวได 
   ฉ-3 มโนหราหามพรานอุตปลกะแตะตองตัวนาง 
   ฉ-4 มโนหราสัญญาวาจะไมหนีดวยการมอบจุฑามณีที่ทําใหนางเหาะไดใหไว 
   ฉ-5 พรานอุตปลกะบอกมโนหราวาจะถวายนางแดพระสุธนที่เหมาะสมกับนาง 

ช. การไดกินรีเปนคูครอง 
   ช-1 พระสุธนเสด็จไปตามเสียงรองของมโนหราเมื่อทอดพระเนตรเห็นนางก็ทรง
หลงรักทันที 
   ช-2 พระสุธนประทานรัตนะจํานวนมากแกพรานอุตปลกะเปนรางวัลที่นํามโนหรา
มาถวายแดพระองค 

   ช-3 พระสุธนทรงพามโนหรากลับเมือง พระชนกทรงจัดการอภิเษกสมรสให 
 ตอนออกตามหากินรี 
ซ. การริษยากัน 

   ซ-1 กปละปุโรหิตของพระเจาธนะและปุษกระปุโรหิตของพระสุธนชิงดีชิงเดนกัน
โดยกปละมักเปนฝายพายแพ 
   ซ-2 กปละคิดแกแคนปุษกระดวยการทําลายพระสุธนซึ่งเปนที่พึ่งของปุษกระ 

ฌ. การเกิดกบฏ 
   ฌ-1 เจาประเทศราชแถบภูเขาชื่อเมฆะกอกบฏ พระเจาธนะทรงสงกองทัพไปปราบ
แตพายแพกลับมา 
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   ฌ-2 พระเจาธนะทรงใหพระสุธนยกทัพไปปราบกบฏตามความเห็นชอบของเหลา
อํามาตย 
   ฌ-3 พระสุธนทรงลามโนหราแลวทรงลอบไปเขาเฝาพระชนนีเพื่อฝากใหดูแล              
มโนหรา และทรงใหเก็บจุฑามณีไว โดยกําชับวาจะคืนใหนางไดเมื่อมีภัยตอชีวิตนางเทานั้น 

ญ. การใชกินรีในยัญพิธี 
   ญ-1 พระเจาธนะมีพระสุบินวาเมืองถูกขาศึกปดลอมและพระอันตะของพระองคถูก
ดึงออกมาพันรอบเมือง 
   ญ-2 กปละถวายคําแนะนําวาเพื่อรักษาพระชนมชีพและราชสมบัติ ตองทรงทําพิธี
บูชายัญดวยการสนานในสระที่มีเลือดสัตวเต็ม และบูชาไฟดวยน้ํามันกินรี 

ฎ. กินรีกลับเมือง 
   ฎ-1 พระนางรามาทรงทราบเรื่องการบูชายัญจากสวามี จึงทรงคืนจุฑามณีให                   
มโนหราหนีไป 
   ฎ-2 พระเจาธนะทรงพามโนหราไปถึงบริเวณยัญพิธี นางก็หนีขึ้นสูทองฟา 
   ฎ-3 มโนหรากลับถึงเมืองกินนรตองชําระลางกลิ่นมนุษยดวยน้ําวันละ 500 หมอ
ทองคําทุกวันตามคําสั่งของทาวทรุมะ 

ฏ. การฝากความกับพระฤษี 
   ฏ-1 มโนหรากลับไปตอวาพระฤษีวัลกลายนะที่สอนวิธีจับนางใหแกนายพรานจน
เปนเหตุใหนางตองไดรับความทุกขจากการพลัดพราก 
   ฏ-2 มโนหราขอใหพระฤษีวัลกลายนะบอกกับพระสุธนใหรีบตามไปพบนางโดยเร็ว 
   ฏ-3 มโนหราบอกวิธีปรุงยาสุธาที่ตองทําใหสุกดวยเนย และฝากแหวนไว 

ฐ. การออกตามหากินรี 
 ฐ-1 พระฤษีวัลกลายนะมอบแหวน และบอกเสนทางแกพระสุธน 
 ฐ-2 พระสุธนทรงดื่มยาสุธาที่ตมกับเนยใสที่เพิ่มกําลังกอนออกเดินทาง 
 ฐ-3 พระสุธนทรงขามเขาหิมพานต 
 ฐ-4 พระสุธนทรงถึงภูเขากุกูละและใหผลไมแกพญาวานรชื่อวายุเวคะ 
 ฐ-5 พระสุธนทรงขึ้นหลังพญาวานารวายุเวคะขามเขากุกูละ 

   ฐ-6 พระสุธนทรงขามเขาอชปถะ ทรงใชลูกศรฆางู  
   ฐ-7 พระสุธนทรงใชเสียงพิณทําใหรากษสีรูปกามเทพตกอยูในอํานาจ 

 ฐ-8 พระสุธนทรงขามเขากามรูป 
  ฐ-9 พระสุธนทรงขุดเขาเอกธาระดวยคอน อาวุธ และเหล็กแหลม 
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   ฐ-10 พระสุธนทรงขึ้นเขาวัชรกะ โดยทรงใชรางกวางคลุมพระวรกายเพื่อใหรากษสี
รูปแรงมาคาบไปกินบนยอดเขา จากนั้นก็ทรงฆารากษสี 
   ฐ-11 พระสุธนเสด็จถึงเขาขทิระ ทรงทลายหินแลวเสด็จเขาไปในถ้ํา และทรงขจัดสิ่ง
อันตรายในถ้ํา เชน งู รากษส แลวไดยาขนานเอก 
   ฐ-12 พระสุธนในรางกวางเสด็จถึงภูเขายนตร 2 ลูก ทรงใชศรตัดล่ิมยนตรแลวออก
จากรางกวาง และทรงทําลายประตูยนตร จักรยนตร และเหล็กยนตร 

 ฐ-13 พระสุธนทรงฆาบุรุษ 2 คน 
   ฐ-14 พระสุธนทรงฆาแกะยนตร 2 ตัว 
 ฐ-15 พระสุธนทรงฆาจระเขที่มีฟนยนตร 
 ฐ-16  พระสุธนทรงกระโดดขามบอน้ําลึกและมืด 
 ฐ-17 พระสุธนทรงขามแมน้ําตุงคาแลวทรงฆารากษส 
 ฐ-18 พระสุธนทรงขามแมน้ําปตังคาที่น้ําลึกและมีงูมาก 
 ฐ-19 พระสุธนทรงขามแมน้ําโรทินีที่มีสาวใชกินรีรองไหซ่ึงทําใหเสียสติได 
 ฐ-20 พระสุธนทรงขามแมน้ําหาสินีที่มีกินรีหัวเราะซึ่งทําใหเสียสติได 
 ฐ-21 พระสุธนทรงขามแมน้ํากูลเวตรลตาลัมพี 
 ฐ-22 พระสุธนทรงขามแมน้ําปารเวตรวัลลี 
ฑ. การไปถึงเมืองกินนร 
 ฑ-1 พระสุธนทรงเห็นวังที่ทําดวยผลึกแกว 
 ฑ-2 พระสุธนทรงเห็นสระที่มีบัวทอง และทรงขึ้นตนไมที่มีเถาวัลยรัตนะ 
 ฑ-3 พระสุธนทรงเห็นกินรีทั้งหลายกําลังใชหมอทองตักน้ํา 
 ฑ-4 พระสุธนทรงเขาไปสอบถามและชวยกินรีอายุมากยกหมอน้ํา 
 ฑ-5 พระสุธนทรงใสแหวนลงในหมอน้ํา 
 ฑ-6  มโนหราเทหมอน้ําจนแหวนตกมาอยูที่รองอก 

 ตอนทดสอบความสามารถ 
ฒ. การทดสอบความสามารถ 
 ฒ-1 ทาวทรุมะทรงขอทดสอบพระสุธนดวยการใหยกศร 
 ฒ-2 ทาวทรุมะทรงใหพระสุธนถางพงออ 
 ฒ-3 ทาวทรุมะทรงใหพระสุธนเก็บเมล็ดงาที่หวานไปกลับมาใหหมด 
 ฒ-4 พระอินทรทรงใหยักษรูปสุกรถางพงออ 
 ฒ-5 พระอินทรทรงเสกมดดําใหเก็บเมล็ดงา 
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 ฒ-6 พระสุธนทรงยิงศรทะลุฝูงหมู ตนตาล 7 ตน และเสาทอง 7 ตน 
   ฒ-7 ทาวทรุมะใหพระสุธนทรงชี้มโนหราจากกินรี 500 นางที่รูปพรรณและแตงกาย
เหมือนกัน 

ณ. การกลับเมือง 
   ณ-1 ทาวทรุมะทรงยอมรับพระสุธนจึงมอบมโนหราใหพรอมกับรัตนะทิพยนํากลับ
เมืองหัสตินาปุระ 

ด. การขึ้นครองบัลลังก 
       ด-1 เมื่อพระสุธนกลับถึงเมืองหัสตินาปุระ พระเจาธนะกท็รงใหขึ้นครองราชยแทน 
  การจําแนกอนุภาคซึ่งเปนรายละเอียดอยูในแตละพฤติกรรมหลักของแตละตอนขางตน
นี้ จะเห็นไดวาเปนเหตุการณยอยๆ ที่รอยเรียงตอเนื่องกัน ในแตละอนุภาคที่เปนเหตุการณ
ตอเนื่องกันนี้ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ และตัวละครแทรกอยูในแตละเหตุการณ ดังนั้น 
เพื่อใหเห็นความสัมพันธของเรื่องสุธนกินนรยวทานกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนอื่นๆ ไดชัดเจนขึ้น 
จึงจะกลาวถึงความสัมพันธดานอนุภาคของเรื่องสุธนกินนรยวทานกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนอื่นๆ 3 
ดาน คือ อนุภาคดานเหตุการณ อนุภาคดานวัตถุ และอนุภาคดานตัวละคร 
 
  อนุภาคดานเหตุการณ การพิจารณาอนุภาคของเรื่องสุธนกินนรยวทานที่เปนเหตุการณ
รอยเรียงตอกันในแตละพฤติกรรมหลักที่มีความสัมพันธกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนอื่นนี้ จะนําเสนอ
เปนตารางใหเห็นชัดเจน แตเพื่อใหขอความในตารางมีความกระชับ ในสวนอนุภาคของเรื่อง                       
สุธนกินนรยวทานที่เปนเรื่องหลัก จึงจะกลาวถึงเฉพาะอักษรที่บอกลําดับของแตละอนุภาคเทานั้น 
สวนอนุภาคของเรื่องสุธน-กินรีสํานวนอื่นที่ตรงกับเรื่องสุธนกินนรยวทาน ผูวิจัยจะกลาวถึงดวย
การใชอักษรยอแทนชื่อเร่ืองนําหนาอนุภาคดานเหตุการณของสํานวนนั้นๆ ไดแก กินรีชาดก คือ 
กช. เร่ืองสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ คือ สภ.  สุธนกุมาราวทาน คือ สก. สุธนชาดก คือ สช. บทละคร
คร้ังกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา คือ บม. และพระสุธนคําฉันท คือ สค. ทั้งนี้อนุภาคของแตละเรื่องนั้น 
ผูวิจัยจะใหรายละเอียดของเหตุการณประกอบเพื่อจะไดเห็นความเหมือนและความแตกตางได
ชัดเจนมากขึ้น 
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ตารางที่  11  อนุภาคดานเหตุการณของเรื่องสุธนกินนรยวทานกับสํานวนอื่น 
 
ตอน อนุภาค อนุภาคของเรือ่งสุธน-กินรีสํานวนอื่น 

จับนาค ก-1 กช. ไมมีตอนจับนาค 
สภ. เมืองทักษิณปญจาละเกิดทุพภิกขภัย 
สก. เมืองทักษิณปาญจาละเกิดทุพภิกขภัย 
สช. เมืองมหาปญจาละของพระเจานันทราชเกิดทุพภิกขภัย 
บม. ไมปรากฏตอนจับนาค 
สค. เมืองปญจาบุรีของพระเจานันทาธิราชเกิดทุพภิกขภัย 

 ก-2 สภ., สก.ราษฎรอพยพหนีไปอยูมืองอุตตรปญจาละ(อุตตรปาญจาละ)หรือ
หัสตินาปุระ 
สช. ราษฎรอพยพหนีไปอยูเมืองอุตรปญจาล 
สค. ราษฎรอพยพหนีไปอยูเมืองอุดรปญจา 

 ข-1 สภ. พระราชาแหงเมืองทักษิณปญจาละทรงทราบจากอํามาตยวาเมือง  
หัสตินาปุระอุดมสมบูรณเพราะมีนาคชันมจิตระ 
สก. พระราชาแหงเมืองทักษิณปาญจาละทรงทราบจากอํามาตยวาเมือง  
หัสตินาปุระอุดมสมบูรณเพราะมีนาคชันมจิตรกะ 
สช. พระเจานันทราชทรงทราบจากอํามาตยวาเมืองอุตรปญจาลอุดม
สมบูรณเพราะมีนาคชมพูจิตร 
สค. พระเจานันทาธิราชทรงทราบจากอํามาตยวาเมืองอุดรปญจาอุดม
สมบูรณเพราะมีนาคชมภูจิตร 

 ข-2 สภ., สก. อํามาตยถวายคําแนะนําใหหาคนมีเวทมนตรมาจับนาค 
สช. อํามาตยถวายคําแนะนําใหหาพราหมณมีเวทมนตรมาจับนาค 
สค. ไมมี 

 ข-3 สภ., สก. พระราชาแหงทักษณิปญจาละ (ทกัษิณปาญจาละ) ทรงใหแขวน
ตะกราใสทองที่ปลายธง ประกาศวาจะใหตะกราใสทองพรอมทั้งประกาศ
ยกยองแกผูจับนาคได 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 
ตอน อนุภาค อนุภาคของเรือ่งสุธน-กินรีสํานวนอื่น 

  สช. พระเจานนัทราชทรงประกาศเรียกพราหมณมา 500 คน (ทรงเลือก
พราหมณได 1 คน)โดยทรงสัญญาวาถาพราหมณจับหรอืฆานาคไดจะให
ราชสมบัติกึ่งหนึ่ง 
สค. พระเจานนัทาธิราชทรงเรียกพราหมณมาชุมนุม และทรงประกาศให
เมืองกึ่งหนึ่งแกพราหมณผูจบัหรือฆานาคได 

 ข-4  สภ., สก. หมองูคนหนึ่งอาสาจับนาคโดยเดินทางมาดูสระน้ําที่เปนที่อยู
ของนาคกอนจะทําพิธี 7 วัน 
สช.  พระเจานันทราชทรงเลือกพราหมณได 1 คน จาก 500 คน 
สค. พราหมณผูหนึ่งไดรับคําสั่งจากพระเจานันทาธิราชใหไปจับนาค 

 ค-1 สภ., สก. นาคชันมจิตระ(ชันมจิตรกะ)ซ่ึงอยูในนาคภพกําหนดรูไดวาหมอ
งูจะมาจับตน 
สช. นาคชมพูจิตรซึ่งแปลงเปนพราหมณไดเห็นพราหมณทดลองทําพิธี 
สค. นาคชมพูจิตรซ่ึงแปลงเปนพราหมณออกจากนาคภพไมนานก็ได
เห็นพรามหณทดลองทําพิธี 

 ค-2  สภ., สก. นาคชันมจิตระ(ชันมจิตรกะ)แปลงรางเปนมนุษยไปพบพราน  
ผลกะ(หลกะ)เพื่อขอใหชวยดวยการแนะวิธีให 
สช. พรานบุณฑริกผานมา นาคชมพูจิตรจึงขอใหชวยดวยการแนะวิธีให 
สค. พรานบุณฑริกผานมา นาคชมภูจิตรจึงขอใหชวย 

 ค-3 สภ., สก. นาคชันมจิตระ(ชันมจิตรกะ)ถูกหมองูใชมนตรจับได 
สช., สค. นาคชมพูจิตร (ชมภูจิตร) ถูกพราหมณใชมนตรจับได 

 ค-4 สภ., สก. พรานผลกะ(หลกะ)ใชลูกศรยิงหมองู บังคับใหคลายมนตรแลว
ฆาหมองูตามที่นาคแนะนําไว 
สช., สค. พรานบุณฑริกใชลูกศรยิงพราหมณ บังคับใหคลายมนตรแลวฆา
พราหมณตามที่นาคแนะนําไว 

 ง-1 สภ., สก. นาคชันมจิตระ(ชันมจิตรกะ)พาพรานผลกะ(หลกะ)ไปพบบิดา
มารดาที่นาคภพ 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 
ตอน อนุภาค อนุภาคของเรือ่งสุธน-กินรีสํานวนอื่น 

  สช., สค. นาคชมพูจิตร(ชมภูจิตร)พาพรานบุณฑริกไปอยูนาคภพ 7 วัน 

 ง-2 
 

สภ., สก. บิดามารดาของนาคชันมจิตระ(ชันมจิตรกะ)มอบรัตนะตางๆ แก
พรานผลกะ (หลกะ) เมื่อกลับขึ้นมาพบพระฤษีจึงไดเลาเรื่องราวใหฟง 
พระฤษีไดกลาววาสิ่งที่พรานผลกะ(หลกะ)ไดมานั้นมีคานอยกวาบวง  
อโมฆะ พรานผลกะ(หลกะ)จึงกลับไปขอบวงอโมฆะจากนาคชันมจิตระ
(ชันมจิตรกะ) 
สช. นาคชมพูจิตรมอบแกวมีคาแกพรานบุณฑริก 
สค. นาคชมภูจิตรมอบทอง มณี แกวเกาแกพรานบุณฑริก 

ไดกินรี จ-1 กช. พรานซึ่งไดรับคําสั่งจากพระเจาสุจันทริมะใหจับกินรีเพื่อนําไป  
บูชายัญ ไดพบพระฤษีตนหนึ่ง ขณะที่กําลังสนทนากับพระฤษีก็ไดยิน
เสียงเพลงไพเราะกังวานมา 
สภ. สก. สช. บม. และสค. ไมมี  

 จ-2 กช. พระฤษีกลาววาเปนเสียงของมโนหราธิดาของทาวทรุมะราชาแหง
กินนร ซ่ึงมาจากเขาไกรลาสพรอมกับเหลากินรีเพื่อเลนน้ํา พรานจึงถามถึง
วิธีจับกินรี 
สภ., สก. พรานผลกะ(หลกะ)เห็นสระน้ํา จึงไดมาถามพระฤษีวาเคยเห็น
หรือไดยินสิ่งที่นาอัศจรรยหรือไม พระฤษีกลาววาสระน้ําชื่อพรหมสภา 
ทุกวันเพ็ญ 15 ค่ํา มโนหราธิดาของทาวทรุมะราชาแหงกินนรจะมาเลนน้ํา 
ขับรองเพลง พรอมกับเหลากินรี 500 นาง 
สช. พรานบุณฑริกขึ้นจากนาคภพก็ไดพบพระกัสสปฤษี เมื่อเดินทาง
ตอไปก็ไดพบสระน้ําสวยงาม จึงไดกลับมาถามพระกัสสปฤษี พระกัสสป
ฤษีกลาววาสระนั้นทุกวันเพ็ญ 15 ค่ํา กินรี 7 นางซึ่งเปนธิดาของทาว  
ทุมราชจะบินมาจากเขาไกรลาสพรอมกับบริวารกินรี 1,000  นางเพื่อเลน
น้ํา พรานบุณฑริกจึงกลับไปแอบรอดูกินรี เมื่อไดเห็นแลวก็อยากได จึงได
ถามพระกัสสปฤษีถึงวิธีจับกินรี 
บม. พรานบุญไดกลับมาเฝารอดูกินรีอีก เมื่อเห็นกินรี 7 นางบินรอนลงมา
ที่สระน้ําก็แอบดูในโพรงไมเพื่อรอจังหวะจับกินรี 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 
ตอน อนุภาค อนุภาคของเรือ่งสุธน-กินรีสํานวนอื่น 

  สค. พรานบุณฑริกเห็นกินรีซ่ึงเปนธิดาของทาวทุมราชทั้ง 7 นางเลนน้ําใน
สระกับบริวารกินรีก็อยากได จึงไดถามพระกสปฤษีถึงวิธีจับกินรี 

 ฉ-1 กช. พระฤษีกลาววาตองใชสัตยวากจับกินรี 
สภ., สก. พรานผลกะ(หลกะ)ไดฟงเรื่องกินรีจากพระฤษีจึงคิดใชบวง  
อโมฆะจับกินรี 
สช., สค. พระกัสสปฤษีแนะนําวาตองใชนาคบาศจับกินรีเทานั้น พราน
บุณฑริกจึงกลับไปขอนาคบาศจากนาคชมพูจิตร 
บม. ไมมี 

 ฉ-2 กช. พรานใชสัตยวากจนมโนหราเคลื่อนไหวรางกายไมได 
สภ., สก. พรานผลกะ(หลกะ)ใชบวงอโมฆะจับมโนหรา 
สช., สค. พรานบุณฑริกใชนาคบาศคลองมือมโนหรา 
บม. พรานบุญสั่งใหนาคเขียวและนาคลายรัดขอเทามโนหราในน้ํา 

 ฉ-3 กช., บม. ไมมี  
สภ., สก. มโนหราหามพรานผลกะ(หลกะ)แตะตองตัวนางเพราะจะทําให
นางตาย ดวยนางเหมาะกับพระราชาเทานั้น 
สช. มโนหราหามพรานบุณฑริกแตะตองตัวนางเพราะจะทําใหนางตาย ซ่ึง
พรานบุณฑริกก็ไมคิดรายตอนางเพราะเห็นวาตนไมเหมาะสมกับนาง 
สค. ดวยบุญของมโนหราดลใจใหพรานบุณฑริกไมกลาแตะตองตัว  
มโนหราเพราะเห็นวาตนไมเหมาะสมกับนาง 

 ฉ-4 กช., สค. ไมมี 
สภ., สก. มโนหราสัญญาวาจะไมหนีดวยการมอบจุฑามณีใหไว 
สช. มโนหราขอใหปลดนาคบาศโดยสัญญาวาจะตามไป พรานบุณฑริกจึง
ขอใหนางถอดปกกับหางของนางมอบกับตนไว 
บม. เมื่อนาครัดมโนหราได พรานบุญก็ออกจากโพรงไมเก็บปกและหางไว 

 ฉ-5 กช. ไมมี 
สภ., สก. พรานผลกะ(หลกะ)เห็นพระสุธนซึ่งมีรูปงามเหมาะกับมโนหราเสด็จ
มาลาสัตว จึงคิดถวายมโนหราให ดีกวาเมื่อพระสุธนเห็นมโนหราแลวชิงนางไป
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ตอน อนุภาค อนุภาคของเรือ่งสุธน-กินรีสํานวนอื่น 

  สช. พรานบุณฑริกตั้งใจนํามโนหราไปถวายแดพระสุธน 
บม. พรานบุญกลาวกับมโนหราวาจะนํานางไปถวายพระสุธนซึ่งเปน
เจานายของตน 
สค. พรานบุณฑริกคิดนํามโนหราไปถวายแดพระสุธนที่เหมาะสมกับนาง 

 ช-1 กช. พระสุธนุทอดพระเนตรเห็นมโนหราในยัญพิธี ก็ทรงหลงรักทันที 
สภ., สก. พระสุธนทอดพระเนตรเห็นมโนหราก็ทรงหลงรักทันที 
สช. พระสุธนทอดพระเนตรเห็นมโนหราเดินมาในอุทยานพรอมกับพราน
บุณฑริกก็ทรงหลงรักทันทีดวยความผูกพันที่มีในอดีตชาติ 
บม. ไมปรากฏ 
สค. ดวยวาสนาที่มีตอกันในอดีตไดดลพระทัยใหพระสุธนทรงปรารถนา
จะเสด็จประพาสอุทยาน  จนไดทอดพระเนตรเห็นมโนหราที่พราน
บุณฑริกพามา 

 ช-2 กช. ไมมี, บม.ไมปรากฏ 
สภ. พระสุธนประทานหมูบานใหพรานผลกะ 
สก. พระสุธนประทานหมูบาน 5 หมูบานใหพรานหลกะ 
สช. พระสุธนประทานทองคํา แหวนเพชรและสิ่งของอื่นๆ แกพรานบณุฑริก
สค. พระสุธนทรงถอดพระธํามรงคประทานแกพรานบุณฑริกและปูน
บําเหน็จอยางอื่นอีกมาก 

 ช-3 กช .  พระเจาสุจันทริมะทรงยกเลิกยัญพิธีหลังจากไดฟงธรรมะจาก  
พระสุธนุ พระสุธนุจึงทรงพามโนหรากลับเมืองหัสตินาปุระ และทรงอยู
กับนางโดยละทิ้งนางในอื่นๆ รวมทั้งราชกิจตางๆ 
สภ., สก. พระสุธนทรงพามโนหรากลับเมืองหัสตินาปุระ ทรงอยูกับ  
มโนหราโดยไมทรงยอมละจากนางแมแตนอย 
สช., สค. พระสุธนทรงใหพนักงานไปกราบบังคมทูลพระชนกพระชนนี
ทรงทราบ ทั้ง 2 พระองคจึงเสด็จมารับเขาเมือง และทรงจัดงานอภิเษก
สมรสใหอยางยิ่งใหญ 
บม.ไมปรากฏ 
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ออกตาม
หากินรี 

ซ-1 กช. ไมมี, บม. ไมปรากฏตอนออกตามหากินรี 
สภ., สก. ปุโรหิตของพระเจาธนะทราบขาววาพระสุธนทรงกลาวกับ
ปุโรหิตของตนวาเมื่อไดขึ้นครองราชยจะทรงเลื่อนใหเปนราชปุโรหิต  
สช., สค. ราชปุโรหิตทราบเรื่องที่พระสุธนจะทรงตั้งพราหมณผูรับใช
พระองคเปนราชปุโรหิตตามคําขอของพราหมณนั้น  

 ซ-2 กช. ไมมี 
สภ.,สก. ปุโรหิตของพระเจาธนะคิดกําจัดพระสุธนเพื่อรักษาตําแหนง 
สช. ราชปุโรหิตคิดกําจัดพระสุธนดวยการกราบบังคมทูลพระเจาอาทิจวงศ
วาพระสุธนทรงคิดลมราชบัลลังก แตพระเจาอาทิจวงศไมทรงเชื่อ 
สค. ราชปุโรหิตคิดหาโอกาสกําจัดพระสุธน 

 ฌ-1 กช. ไมมี 
สภ., สก. เจาประเทศราชแถบภูเขากอกบฏ พระเจาธนะทรงสงกองทัพไป
ปราบแตแพถึง 7 คร้ัง 
สช. มีกบฏที่ชายแดนอุตรปญจาล คร้ังแรกพระเจาอาทิจวงศจะทรงนําทัพ
เองแตเกรงวาจะพายแพ 
สค. ทาวจันทภาณุซ่ึงทรงครองเมืองทางตะวันออกทรงกลาหาญในการรบ
จนเปนที่คร่ันครามของเมืองอื่นไดยกทัพมาหมายชิงเมืองอุดรปญจา 

 ฌ-2 กช. ไมมี 
สภ., สก. ราชปุโรหิตถือเปนโอกาสกําจัดพระสุธนจึงถวายคําแนะนําใหสง
พระสุธนไปปราบกบฏแถบภูเขา 
สช. ปุโรหิตเห็นเปนโอกาสดีไดกําจัดพระสุธนจึงถวายคําแนะนําใหสง
พระสุธนไปปราบกบฏชายแดน 
สค. ปุโรหิตเห็นเปนโอกาสดีไดกําจัดพระสุธนจึงถวายคําแนะนําใหสง
พระสุธนไปปราบทัพของทาวจันทภานุ 

 ฌ-3 กช. ไมมี 
สภ., สก. พระสุธนเสด็จไปลามโนหราก็ทรงลืมเรื่องนําทัพส้ินจนพระชนก
ตองทรงเรียกมาสั่งซ้ําอีกครั้งและหามพบมโนหรากอนออกทัพ พระสุธน 
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ตอน อนุภาค อนุภาคของเรือ่งสุธน-กินรีสํานวนอื่น 

  จึงทรงขอเขาเฝาพระชนนีเพื่อใหพระชนนีทรงดูแลมโนหราพรอมทั้งให
ทรงเก็บจุฑามณีไว โดยจะคืนใหไดเมื่อมีภัยตอชีวิตของนางเทานั้น 
สช. พระสุธนทรงลาพระชนนี และลามโนหราซึ่งนางออนวอนไมใหเสด็จ 
แตพระสุธนก็ทรงปลอบนางและรีบทรงเตรียมทัพและนําทัพไปทันที 
สค. พระสุธนทรงแจงเรื่องจะทรงนําทัพแกมโนหรา นางรําพันดวยความ
เศราโศกและออนวอนไมใหเสด็จ พระสุธนทรงปลอบนางใหคลายความ
โศกเศรา แลวรีบเสด็จไปจัดทัพ จากนั้นก็กราบบังคมทูลลาพระชนก
พระชนนี และทรงลามโนหราโดยตรัสย้ําวาหากไมเสด็จไปจะถูกดูแคลน 

 ญ-1 กช. ไมมี 
สภ., สก. พระเจาธนะมีพระสุบินวามีแรงมาฉีกพระอุทรแลวดึงพระอันตะ 
ออกมาพันรอบเมือง และไดมีรัตนะ 7 ดวงลอยเขามาในพระราชวัง  
สช. คืนที่พระสุธนทรงยกทัพไป พระเจาอาทิจวงศมีพระสุบินวาพระ
อันตะไดไหลออกจากพระอุทรมาพันรอบชมพูทวีป 3 รอบ แลวไหลกลับ
เขาไปดังเดิม 
สค. วันที่พระสุธนทรงชนะทัพทาวจันทภาณุ พระนางจันทรเทพีมีพระ
สุบินวาพระสุธนทรงถูกฟนพระเศียรขาด 

 ญ-2  กช. พระเจาสุจันทริมะทรงจัดเตรียมยัญพิธีที่ตองใชเลือดสัตวทุกประเภท 
รวมทั้งกินรี 
สภ., สก. ปุโรหิตบิดเบือนคําทํานายวาจะตองเสียพระชนมชีพหรือราช
สมบัติ แกไดดวยการสนานในสระที่มีเลือดสัตวตางๆ และใชเครื่องหอม
จากน้ํามันกินรีชโลมพระบาท 
สช., สค.  ปุโรหิตถวายทํานายวาจะตองเสียพระชนมชีพหรือราชสมบัติ 
ทรงแกไดดวยการทํายัญพิธีโดยการฆาสัตวสองเทาและสี่เทา รวมทั้งกินรี 

 ฎ-1 กช. ราษฎรพากันมารองเรียนเรื่องพระสุธนุทรงหลงใหลมโนหราจนละทิ้ง
ราชกิจ พระเจาสุพาหุจึงทรงขอใหพระสุธนุปลอยมโนหราไป แตพระ  
สุธนุไมทรงยินยอม 
สภ., สก. มโนหราทราบเรื่องการบูชายัญจากนางในทั้งหลาย จึงมา               
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  กราบทูลพระชนนี พระชนนีจึงทรงมอบจุฑามณีใหนางหนีไป 
สช., สค. มโนหราทราบเรื่องบูชายัญ จึงกราบทูลใหพระนางจันทาเทวี  
(จันทรเทพี) ทรงทราบ พระนางจันทาเทวี (จันทรเทพี) ทรงรุดเขาเฝา  
พระเจาอาทิจวงศ (อาทิตยวงศ) แตถูกสั่งหามเขาเฝา จึงไดทรงมอบ
เครื่องประดับปกและหางคืนมโนหราตามที่นางรองขอ 

 ฎ-2 กช. พระเจาสุพาหุทรงกักบริเวณพระสุธนุ แลวจึงสั่งใหมโนหราออกจากเมือง
สภ., สก. เมื่อพราหมณผูทําพิธีใหไปนํามโนหรามา นางก็หนีสูทองฟา 
สช. มโนหราใสเครื่องประดับ ปก และหางแลวรําถวายพระนางจันทาเทวี 
เมื่อราชบุรุษพากันมาจับตัว นางก็บินหนีไป 
สค.  เหมือนสช. โดยเพิ่มวานางไดบินมาเหนือยัญพิธีและกลาวตอวา  
พระเจาอาทิตยวงศที่ทรงหลงเชื่อคนพาล จากนั้นจึงบินหนีไป 

 ฎ-3 กช., สภ., สก. (เมื่อฝากความไวกับพระฤษี มโนหราก็กลับถึงเมือง) 
มโนหราตองอาบน้ําชําระลางกลิ่นมนุษยทุกวันตามคําสั่งของทาวทรุมะ 
สช. (เมื่อฝากความไวกับพระฤษี มโนหราก็กลับถึงเมือง) ทาวทุมราชใหสราง
ปราสาททองใหมโนหราอยูนอกเมอืงเพื่ออาบน้าํชาํระลางกลิน่มนษุยใหหมดกอน
สค. (เมื่อฝากความไวกับพระฤษี มโนหราก็กลับถึงเมือง) มโนหราตอง
อาบน้ําชําระลางกลิ่นมนุษยตามคําสั่งของทาวทุมวงษ 

 ฏ-1 กช. หลังจากมโนหราออกจากเมืองหัสตินาปุระ ก็มุงไปเขาหิมพานต 
ระหวางทางไดพบบุตรของนายพราน 2 คน ช่ืออุตปลกะ และมาลกะ 
สภ., สก.  หลังจากมโนหราออกจากยัญพิธีก็ไปพบพระฤษีและไดตัดพอวา
เปนเพราะการชี้แนะของพระฤษี จึงทําใหนางถูกมนุษยจับ 
สช., สช.  มโนหราไปพบพระกัสสปฤษี(กสปฤษี)แลวเลาเรื่องราวทั้งหมด 

 ฏ-2 กช. มโนหราฝากอุตปลกะและมาลกะกราบทูลพระสุธนวาอยาไดตามนาง
ไป เพราะทางลําบาก 
สภ., สก., สช., สค. มโนหราฝากความพระฤษีใหกราบทูลพระสุธนวา
อยาไดตามนางไปเพราะทางลําบาก หากยังทรงยืนยันจะตามไปตองทํา
ตามคําแนะนําของนาง 
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 ฏ-3 กช. มโนหราฝากมาลัยดอกตาลีสะกับแหวนไวกับอุตปลกะและมาลกะที่
ริมแมน้ําศตทรุ 
สภ. มโนหราบอกถึงสิ่งที่พระสุธนตองเตรียมคือตมยาสุธาดวยเนยใส ทอง
มนตร เตรียมหาวานร ธนู ศร เหล็ก 3 แทง และพิณ พรอมทั้งฝากแหวนไว 
สก. เหมือนสภ.ทุกประการ เวนชื่อยาเปลี่ยนจากสุธาเปนสูทยา 
สช. มโนหราไดบอกเสนทางและฝากมนตรที่จารบนใบไม ผารัตกัมพล 
แหวนประดับเพชร แหวนกอย ผงยา และใหจับลูกวานรไปเพื่อใหชวย
เลือกกินผลไมที่ไมมีพิษ 
สค. มโนหราฝากผารัตนกัมพล แหวน โอสถมนตรา สารที่บอกถึงเสนทาง  
และใหจับวานรไปเพื่อชวยใหเลือกกินผลไมที่ไมมีพิษ 

 ฐ-1 กช. อุตปลกะและมาลกะไดถวายมาลัยดอกตาลีสะ และแหวนแดพระสุธนุ
ที่แมน้ําศตทรุ 
สภ., สก. พระฤษีไดถวายแหวนและกราบทูลถึงสิ่งที่พระสุธนตองเตรียม
และเสนทางไปเมืองกินนร 
สช. พระสุธนเสด็จมาพบพระกัสสปฤษีที่ปาหิมพานต พระกัสสปฤษีจึง
ถวายสิ่งของทั้งหมดที่มโนหราฝากไว รวมทั้งกราบทูลถึงเสนทางไปยัง
เมืองในเขาไกรลาส  
สค. พระสุธนเสด็จมาพบพระกสปฤษีที่ปาหิมพานต พระกสปฤษีจึงถวาย
ส่ิงของทั้งหมดที่มโนหราฝากไว รวมทั้งสารที่บอกเสนทางการเดินทาง 

 ฐ-2 กช., สช., สค. ไมมี 
สภ., สก. กลาววายาสุธา (สูทยา)เปนยาเพิ่มกําลัง และความจํา รวมทั้งทํา
ใหไมหิวและกระหาย 

 ฐ-3 กช. พระสุธนุพรอมมหาดเล็กวสันตกะ อุตปลกะ และมาลกะ ไดพบ  
พระฤษีกาศยปะที่ปาหิมพานต ซ่ึงพระฤษีกาศยปะไดทัดทานไมใหเสด็จ 
สภ. พระสุธนเสด็จขามเขากาละ 3 ลูก และขามเขา 3 ลูกอีก 3 คร้ัง จึงถึงเขาหิมพานต
สก. พระสุธนเสด็จขามเขากาละ 3 ลูก และขามเขา 3 ลูกอีก 2 คร้ัง จึงถึงเขาหิมพานต 
สช., สค. พระสุธนเสด็จไปพบพระกัสสปฤษี(กสปฤษี)ที่ปาหิมพานต 
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 ฐ-4 กช. พระฤษีกาศยปะขอใหพญาวานรชวยนําทางพระสุธนุและผูติดตาม 
สภ., สก. พระสุธนเตรียมทุกอยางตามที่มโนหราบอกไว เวนแตวานรที่
พระสุธนตองทรงกลับมาหาพระฤษีเพื่อใหชวย 
สช. พระสุธนเสด็จถึงปาไมพิษทรงจับลูกวานรตัวหนึ่ง 
สค. เมื่อลาพระกสปฤษีแลว ก็ทรงจับวานรตัวหนึ่งเพื่อใชนําทาง 

 ฐ-5 กช. พญาวานรแบกพระสุธนุและผูติดตามขามเขาตางๆ และผานปาก็ถึง
เมืองนิรติ 
สภ., สก., สช., สค. ไมมี 

 ฐ-6 กช., สช., สค. ไมมี 
สภ,. สก. พระสุธนทรงฆางูใหญและยิงนาคที่โผลจากถ้ําดวยศร 

 ฐ-7 กช., สช., สค. ไมมี 
สภ., สก. พระสุธนทรงรองเพลงตางๆ ที่แมน้ําจิตราซึ่งมีกามรูป 

 ฐ-10 กช. ไมมี  
สภ., สก. ที่เขาวัชรกะพระสุธนขามเขาโดยราชาปกษี 
สช .  พระสุธนทรงใชผารัตกัมพลคลุมพระวรกายบรรทมนิ่งใหนก  
หัสดีลิงคคิดวาเปนเนื้อมาโฉบขามปาหวายไป 
สค. พระสุธนทรงใชผารัตนกัมพลคลุมพระวรกายบรรทมนิ่งใหนก  
หัสดีลิงคคิดวาเปนเนื้อมาโฉบขามเหวไป 

 ฐ-12 กช. ไมมี 
สภ., สก. พระสุธนทรงขามรอยแยกของภูเขาหินที่มือ 60 มือขวักไขวอยู 
สช. พระสุธนทรงรายมนตรใหเขา 2 ลูกที่โนมยอดมากระทบกัน แยกเปน
ชองผานไปได 
สค. พระสุธนทรงผานเขาที่กระทบกัน 

 ฐ-13 กช., สช., สค. ไมมี 
สภ., สก. พระสุธนทรงพบบุรษเหล็ก 2 คน ทรงฆาเสีย 1 คน 

 ฐ-14 กช., สช., สค. ไมมี 
สภ., สก. พระสุธนทรงพบแกะ 2 ตัวชนกัน ทรงหักเขา 1 เขาของแกะแตละตัว
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 ฐ-15 กช., สช., สค. ไมมี 
สภ., สก. พระสุธนทรงมัดปากจระเขที่แมน้ําตปนี 

 ฐ-17 กช., สช., สค. ไมมี 
สภ. , สก. พระสุธนทรงใชความหนักแนนที่แมน้ํานังคา (รังคา) ซ่ึงมี  
รากษสีกําลังโกรธ 

 ฐ-18 กช., สค. ไมมี 
สภ., สก. พระสุธนทรงใชความกลาหาญที่แมน้ําปตังคา/ พระสุธนทรงราย
มนตรที่แมน้ําอาศีวิษาซึ่งมีงูมาก 
สช. พระสุธนทรงผานสระน้ําลึกที่มีงูนานาชนิด 

 ฐ-19 กช., สช., สค. ไมมี 
สภ., สก. พระสุธนทรงทําพระทัยใหเบิกบานที่แมน้ํารุทนีซ่ึงมีสาวใชกินรี 

 ฐ-20 กช., สช., สค. ไมมี 
สภ., สช.  พระสุธนทรงอยูในอาการสงบที่แมน้ําหสนีซ่ึงมีสะใภกินรี 

 ฐ-21 
ฐ-22 

กช. ไมมี 
สภ., สก. พระสุธนทรงใชอาวุธฟนตนงิ้วที่แมน้ําเวตรวาตี 
สช. พระสุธนทรงขามแมน้ํากรดโดยทาผงยาที่พระบาทแลวเหยียบหลังงู
ยักษขามไป ผานปาหวายที่มีหนามคมยิ่ง 
สค. พระสุธนทรงขามแมนํ้ากรดโดยทาผงยาที่พระบาทแลวเหยียบหลังงูยักษขามไป

 ฑ-1 กช. พระสุธนทรงเห็นวังที่ทําดวยทอง 
สภ., สก., สค.ไมมี 
สช. กลาววาพระสุธนถึงเมืองทองคํา (สุวรรณนคร) 

 ฑ-2 กช. พระสุธนทรงเห็นอุทยานนับ 1,000 แหงทําดวยรัตนะ สระบัวประดับ
ดวยรัตนะ มีทางเดินทําดวยไพฑูรย ประดับดวยรัตนะตางๆ และลอมรอบ
ดวยรัตนะ 7 ชนิด มีเรือประดับดวยรัตนะตางๆ ลอยอยูในสระ 
สภ., สก. พระสุธนทรงเห็นเมืองกินนรลอมรอบดวยอุทยานที่สวยงามที่มี
ผลไม ดอกไม นกนานาพรรณ และมีสระน้ํากวางขวาง 
สช., สค. ไมมี 
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 ฑ-3 กช. พระสุธนุทรงเห็นเหลากินรีกําลังใชหมอทองตักน้ําที่สระ 
สภ., สก. พระสุธนทรงเห็นเหลากินรีใชหมอตักน้ําที่สระ 
สช. พระสุธนทรงเห็นกินรี 7 นางใชหมอทองตักน้ําที่สระ 
สค. พระสุธนทรงเห็นเหลากินรีใชหมอมณีตักน้ําที่สระ 

 ฑ-4 กช. พระสุธนุทรงสอบถามกินรีนางหนึ่งถึงเหตุที่ตักน้ํา 
สภ., สก.  พระสุธนทรงสอบถามกินรีนางหนึ่งถึงเหตุที่ตักน้ํา 
สช. พระสุธนทรงอธิษฐานขออยาใหกินรีนางหนึ่งยกหมอน้ําขึ้น เมื่อเปน
ดังคําอธิษฐาน จึงเสด็จเขาไปสอบถามถึงเหตุที่ตักน้ํา 
สค. กินรีนางหนึ่งยกหมอน้ําไมขึ้นจึงตามคนอื่นไมทัน เห็นพระสุธนจึง
ขอรองใหชวย พระสุธนจึงไดสอบถามถึงเหตุที่ตักน้ํา 

 ฑ-5 กช. พระสุธนุทรงแอบใสแหวนในหมอน้ําใบสุดทาย 
สภ., สก. พระสุธนทรงแอบใสแหวนในหมอน้ําแลวทรงขอรองใหกินรีใช
หมอน้ํานั้นอาบใหมโนหราเปนใบแรก 
สช., สค. พระสุธนทรงแอบใสแหวนลงในหมอน้ําใบสุดทาย 

 ฑ-6 กช., สภ., สก.  มโนหราไดอาบน้ําจากหมอ แหวนจึงไหลมาตกที่ตัก 
สช. มโนหราไดอาบน้ําจากหมอ แหวนจึงไหลเขาสวมนิ้วกอยของนาง 
สค. มโนหราไดอาบน้ําจากหมอ แหวนจึงไหลเขาสวมนิ้วของนาง 

ทดสอบ
ค ว า ม 
สามารถ 

ฒ-1 กช. ไมมีการทดสอบความสามารถ 
สภ., สก. ทาวทรุมะทรงใหพระสุธนทรงยกเสาทอง 7 ตน ตนตาล 7 ตน 
กลอง 7 ใบ และสุกร 7 ตัว 
สช.  ทาวทุมราชทรงใหพระสุธนทรงยกบัลลังกศิลาที่ตองยกดวยกําลังคน 
1 , 0 0 0  คน /  พระสุ ธนทรงตั้ ง จิ ตอธิ ษฐ านว าห ากอนาคตจะได  
พระสัมมาสัมโพธิญาณ ขอใหทรงยกขึ้น 
บม. ไมปรากฏตอนทดสอบความสามารถ 
สค. ทาวทุมวงษทรงใหพระสุธนทรงยกลูกหินที่ตองยกดวยกําลังคน 1,000 
คน พระสุธนทรงยกไดโดยทรงพระดําเนินเวียนรอบเหมือนทรงยกใบไม 
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 ฒ-2 สภ., สก. ทาวทรุมะทรงใหพระสุธนถางพงออ 
สช., สค. ไมมี 

 ฒ-3 สภ., สก. ทาวทรุมะทรงใหพระสุธนทรงเก็บเมล็ดงาที่หวานไปกลับมาใหม 
สช., สค. ไมมี 

 ฒ-4 สภ., สก. พระอินทรทรงใหยักษรูปสุกรถางพงออ 
สช., สค. ไมมี 

 ฒ-5 สภ., สก. พระอินทรทรงเสกมดดําใหเก็บเมล็ดงา 
สช., สค. ไมมี 

 ฒ-6 สภ., สก. พระสุธนทรงใชดาบฟนเสาทอง 7 ตนเปนชิ้นเล็กๆ และทรงยิง
ลูกศรเจาะตนตาล 7 ตน กลอง 7 ใบ และสุกร 7 ตัว 
สช. พระสุธนทรงยิงลูกศรเจาะตนตาล 7 ตน ไมกระดานมะเดื่อ 7 แผน เสา
ศิลา 7 ตน แผนเหล็ก 7 แผน แผนทองแดง 7 แผน และเกวียนบรรทุกทราย
เต็ม 7 เลม  
สค. พระสุธนทรงยิงลูกศรเจาะไมกระดานมะเดื่อ 7 แผน เสาหิน 7 ตน  
กาทองแดง  7 ใบ แผนโลหะ 7 แผน และเกวียนบรรทุกกรวดเต็ม 7 เลม        

 ฒ-7 สภ., สก. ทาวทรุมะทรงใหพระสุธนทรงเลือกมโนหราจากกินรี 1,000 นาง
ที่มีรูปพรรณและแตงกายเหมือนกัน/ พระสุธนทรงตั้งสัตยอธิษฐานวานาง
ใดคือมโนหราใหกาวออกมา 
สช., สค.  ทาวทุมราช(ทุมวงษ )ทรงใหพระสุธนทรงชี้ตัวมโนหราจากกินรี 
7 นางที่รูปพรรณและแตงกายเหมือนกัน/ พระสุธนทรงอธิษฐานวาหากจะ
ไดทรงเกื้อกูลสรรพสัตว และไมเคยทรงลวงเกินภรรยาคนอื่นจริง ขอให
ทรงจํามโนหราได/ พระอินทรทรงแปลงเปนแมลงวันทองทําประทักษิณ
รอบศีรษะมโนหราเพื่อชวยพระสุธน 

 ณ-1 กช. ทาวทรุมะทรงตอนรับพระสุธนุอยางดี และเมื่อพระสุธนุทรงครองคู
กับมโนหราที่เมืองนิรติหลายป ก็ทรงคิดถึงพระชนกพระชนนีจึงขอกลับ
เมืองหัสตินาปุระ ทาวทรุมะทรงใหทรัพยสินมีคาจํานวนมาก และใหยักษ
ยัมภกะพาพระสุธนุ มโนหรา วสันตกะ อุตปลกะ และมาลกะกลับเมือง 
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  สภ ., สก.  ทาวทรุมะทรงยอมรับพระสุธน  พระสุธนทรงครองคูกับ  
มโนหราที่เมืองกินนรเปนเวลาพอสมควร ทรงคิดถึงพระชนกพระชนนี จึง
ขอกลับเมืองหัสตินาปุระ ทาวทรุมะทรงใหทรัพยสินมีคาจํานวนมากนํา
กลับไปพรอมมโนหรา 
สช., สค. ทาวทุมราช(ทุมวงษ)ทรงยอมรับพระสุธน พระสุธนทรงครองคู
กับมโนหราที่เมืองไกรลาสผานไปไมนานก็ทรงคิดถึงพระชนกพระชนนี 
จึงขอกลับเมืองอุตรปญจาล (อุดรปญจา) ทาวทุมราช (ทุมวงษ) เสด็จนํา
ไพรพลไปสง และประทับที่เมืองอุตรปญจาล(อุดรปญจา) 7 วัน ก็ทรงมอบ
บรรณาการมีคาตางๆ แดพระเจาอาทิจวงศ (อาทิตยวงษ) กอนเสด็จกลับ 

 ด-1 กช. ไมมี 
สภ., สก. เมื่อพระสุธนเสด็จถึงเมืองหัสตินาปุระ พระเจาธนะทรงทราบ
เร่ืองราวทั้งหมดดวยความยินดี จึงทรงสละราชสมบัติใหพระสุธน 
สช., สค. เมื่อพระสุธนเสด็จถึงเมืองอุตรปญจาล(อุดรปญจา) พระเจา  
อาทิจวงศ(อาทิตยวงษ)ไดทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดแลว ก็ทรงสละราช
สมบัติใหพระสุธน 

 
 อนุภาคดานเหตุการณของเรื่องสุธน-กินรีทั้ง 7 สํานวนที่นํามาเปรียบเทียบในตาราง
ขางตนนี้ จะเห็นไดวา สวนใหญมีอนุภาคครบทั้ง 4 ตอน เวนแตเร่ืองกินรีชาดก และบทละครครั้ง
กรุงเกาเรื่องนางมโนหรา กลาวคือ เร่ืองกินรีชาดกไมมีตอนจับนาค และตอนทดสอบความสามารถ 
สวนบทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรามีตนฉบับไมสมบูรณ จึงปรากฏเหตุการณตอนไดกินรี
เทานั้น เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธของเรื่องสุธนกินนรยวทานกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนอื่นได
ชัดเจนขึ้น จึงจะนําแนวทางการศึกษาเรื่องลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการแพรกระจายของนิทาน
มาประยุกตใช เพราะถึงแมวาแนวทางการศึกษานี้จะใชศึกษาการแพรกระจายของนิทานผาน            
มุขปาฐะ แตในการสืบทอดของนิทานผานลายลักษณนั้นก็ยอมมีการเปล่ียนแปลงตามเจตนาของผู
เรียบเรียง และลักษณะตางๆ ของการเปลี่ยนแปลงของเรื่องนี้ ผูวิจัยเห็นวา สามารถนํามาพิจารณา
รวมกันไดทั้งในนิทานที่สืบทอดผานมุขปาฐะและลายลักษณ ไดแก (ศิราพร ฐิตะฐาน 2523 : 31-69) 
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 1.การละความ (omission) คือ การที่ผูถายทอดเจตนาตัดเรื่องราวสวนใดสวนหนึ่งของ
เร่ืองออกไปดวยเห็นวาไมสําคัญ (omission of the irrelevant) ดวยความที่ไมคุนเคย (omission 

of the unfamiliar) หรือดวยความไมสบอารมณ (omissiom of the unpleasant) 
  2. การเปลี่ยนรายละเอียด (changing detail) คือ การเปลี่ยนแปลงที่ผูถายทอดตองการ
ใหนิทานนั้นเปนที่ยอมรับจึงสรางเรื่องใหมีความคุนเคย (familiarization) กับผูฟงหรือผูอาน หรือ
เพื่อใหตัวเองและผูฟงหรือผูอานเขาใจไดชัดเจนขึ้นจึงพยายามใหเหตุผล(rationalization) สําหรับ
เหตุการณบางตอน การเปลี่ยนรายละเอียดนี้ เมื่อเร่ืองแพรออกไปที่ตางๆ อาจมีลักษณะของ “การ
แตกเรื่อง” (mutation) คือ มีรายละเอียดที่แตกแขนงออกไปจากอนุภาคเดียวกัน เชน อนุภาคที่
เกี่ยวกับขอเรียกรองของพระอินทรในเรื่องสังขทองสํานวนตางๆ มี รายละเอียดที่แตกแขนงกัน
ออกไป เชน พระอินทรทาทาวสามนตตีคลี พระอินทรยกทัพมาลอมเมืองแลวทาลูกเขยทาวสามนต
ออกมารบกัน  และพระอินทรทาทาวสามนตตีคลีและถามปญหาธรรม เปนตน 
  3. การขยายความ (expansion) คือ การที่ผูถายทอดเพิ่มเรื่องราวตามประสบการณของ
ตนเขาไป ซ่ึงพิจารณาไดจากอนุภาคที่มากขึ้น 
 4. การผนวกเรื่อง (adding another story) คือการที่ผูถายทอดนํานิทานเรื่องหนึ่งมาปน
กับอีกเรื่องหนึ่ง  
 5. การสลับเหตุการณ (transposition) คือ การสลับลําดับเหตุการณในเรื่อง หรือสลับ
บทบาทของตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะคลายกันจนแสดงบทบาทแทนกันได โดยการสลับเหตุการณ
นี้จะไมไดมีผลกระทบตอเร่ืองมากนัก 
  6. การอนุรักษตนเอง (self-correction) คือ การรักษาเอกลักษณที่ไมซํ้ากับเรื่องอื่นไว
ไดทามกลางรายละเอียดอื่นๆ ที่เปล่ียนแปลงไป 
  เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธของสุธนกินนรยวทานกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนอื่นได
ชัดเจนขึ้น ผูวิจัยจึงจะพิจารณาความเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางดานเหตุการณโดยแบงเปน 2 ลักษณะ
คือ ความสัมพันธดานเหตุการณกับสํานวนสันสกฤตที่อยูในถ่ินเดียวกันและวัฒนธรรมเดียวกัน กับ
ความสัมพันธดานเหตุการณกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนไทยที่ขามถิ่นและขามวัฒนธรรม 
 
  ความสัมพันธของอนุภาคดานเหตุการณกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤต เมื่อ
พิจารณาอนุภาคดานเหตุการณของเรื่องสุธนกินนรยวทานแตละตอนเทียบกับเรื่องสุธน-กินรี
สํานวนสันสกฤตที่เรียบเรียงขึ้นกอนแลว ก็จะพบวามีอนุภาคสวนใหญตรงกับเรื่องสุธน-กินรีใน
ไภษัชยวัสตุ และเรื่องสุธนกุมาราวทานมากกวาเรื่องกินรีชาดกในมหาวัสตุ  ดังเห็นไดวาเรื่อง                
สุธนกินนรยวทานถายทอดอนุภาคทั้ง 4 ตอนตามอยางเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ และ                 
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สุธนกุมาราวทานไวเกือบทุกเหตุการณ แตกระนั้นก็มีอนุภาคบางอนุภาคที่ตรงกับกินรีชาดก โดยท่ี
ไมปรากฏในเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน  
 ลักษณะเชนนี้คงเปนเพราะเกษเมนทระไดเรียบเรียงสุธนกินนรยวทาน โดยใชตนฉบับ
สํานวนสันสกฤตที่เรียบเรียงขึ้นกอนทั้ง 3 สํานวนเปนตนเรื่อง แตยึดตามแบบเรื่องของเรื่อง              
สุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุที่สุธนกุมาราวทานรับมา และใชตนฉบับเรื่องสุธนกุมาราวทานเทียบเคียง 
เพราะนอกจากอนุภาคที่ตรงกันแลว ยังพิจารณาจากขอความที่ปรากฏในเรื่อง ดังเหตุการณตอน
ทดสอบความสามารถ และเหตุการณที่พระอินทรชวยพระสุธนที่เกษเมนทระคัดลอกขอความมา
จากทั้ง 2 เร่ือง 
 
 สุธนกินนรยวทาน  
  tvaya kantya jitas/tavadete kinnara/darakah | 
  sajdarwita/prabhavastu divya/sajbandham/arhasi ||313|| 
  atyayataj waravanaj krtvoddhrta/waraj(1) ksanat | 
  vyupta/manyunam/uccitya punar/dehi tiladhakam ||314|| 
  sajdarwaya dhanurvede drdhalaksyadikauwalam (2)| 
  tatah kirtipatakeyaj tavayatta manohara ||315|| 
  watakratu/samadistair/yaksaih wukara/rupibhih | 
  utpatite waravane same vyuptaj tiladhakam ||320|| 
  ekikrtaj samuccitya wakra/srstaih pipilakaih | 
  kumarah kinnarendraya vismitaya nyavedayat (3)||321||  
       (Vaidya ed. 1959 : 2 : 408) 

 
 เร่ืองสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ 

  tvaya kantya jitas/tavadete kinnara/darakah | 
sajdarwita/prabhavastu divya/sajbandham/arhasi ||150|| 

  atyayataj waravanaj krtvoddhrtya waraj(1) ksanat | 
vyupta/manyunam/uccitya punar/dehi tiladhakam ||151|| 

  sandarwaya dhanur/vede drdhalaksyadikauwalam(2) | 
tatah kirtipatakeyaj tavayatta manohara ||152|| 

  watakratu/samadistair/yaksaih wukara/rupibhih | 
utpatite waravane same vyuptaj tiladhakam ||153|| 

  ekikrtaj samuccitya wakra/srstaih pipilakaih | 
kumarah kinnarendraya vismitaya nyavedayata(3) ||154|| 
     (Bagchi ed.1967 : 1 : 95) 

 
 สวนขอความในสุธนกุมาราวทานนั้น จุดที่ 1 ตรงกับเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ สวน
ขอความจุดที่ 2 จะตางกับทั้ง 2 เร่ืองคือจะใชคําวา drdhalaksadikauwalam สวนขอความจุดที่ 3 
จะตรงกับเรื่องสุธนกินนรยวทาน การที่เกษเมนทระคัดลอกขอความดังกลาวขางตนมานี้จะเห็นได
วามีทั้งสวนที่ เกษเมนทระปรับปรุงคําขึ้นใหม และเลือกใชคําตามอยางเรื่องสุธน-กินรีใน                  
ไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน จึงนาจะเปนจุดหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาเกษเมนทระไดใชตนฉบับ
เร่ืองสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน มาศึกษาเทียบเคียงกันในการเรียบเรียงเรื่อง                           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

305

สุธนกินนรยวทาน เพราะถึงแมวาจะสามารถใชตนฉบับเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุซ่ึงเปนตนเคา
ของเรื่องสุธนกุมาราวทานเพียงฉบับเดียวได∗ เพราะมีเนื้อเร่ืองตรงกันทุกประการ แตเกษเมนทระก็
นาจะเลือกสวนดีที่สุธนกุมาราวทานปรับปรุงขึ้นใหมมาไวในงานของตนแมวาจะเปนเพียงสวน
เล็กนอยก็ตาม พรอมกันนี้ก็ยังไดมีการนําอนุภาคของเรื่องกินรีชาดกมาผนวกบางสวน ทั้งนี้ก็เพื่อให
งานของตนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
  ในการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่องสุธนกินนรยวทานซึ่งมีการใชตนฉบับ
เร่ืองสุธน-กินรีสันสกฤตหลายสํานวนเปนตนเคาเรื่อง แตเกษเมนทระคงใชเร่ืองสุธน-กินรีใน
ไภษัชยวัสตุเปนหลัก โดยมีสุธนกุมาราวทานเปนฉบับเทียบเคียง และผนวกอนุภาคของเรื่อง              
กินรีชาดกมาผสานบางอนุภาค เร่ืองสุธนกินนรยวทานจึงยังคงมีเหตุการณสําคัญแบงออกเปน 4 
ตอนตามอยางเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ  ซ่ึงจะศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของอนุภาคดาน
เหตุการณตามลําดับทีละตอน  
  1 .  ตอนจับนาค  อนุภาคด านเหตุการณของตอนนี้  พบว า เกษเมนทระได ใช                           
การเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ คือ การละความ และการเปลี่ยนรายละเอียด  
    1.1 การละความ ตอนจับนาคนี้ มีการตัดเหตุการณหรือตัดรายละเอียดของเหตุการณ
ออกไป 6 เหตุการณ คือ 
       1.1.1 อนุภาค ข-3 ตัดรายละเอียดที่กลาววา ราชบุรุษเดินถือธงที่มีตะกราใสทอง
แขวนอยูประกาศหาคนจับนาคออกไป เหลือเพียงวามีการโฆษณาในตลาดวาจะใหทองแกผูจับนาค  
      1.1.2 อนุภาค ข-4 ตัดรายละเอียดเรื่องหมองูเดินทางมาดูที่อยูของนาคแลวจึง
กลับมาทําพิธีจับนาคอีกครั้งออกไป  
      1.1.3  อนุภาค ค-2 ตัดการแจงรายละเอียดเรื่องวิธีการกําจัดหมองูออกทั้งหมด 
โดยกลาวอยางสั้นๆ เพียงวานาคจิตระขอใหพรานอุตปลกะชวยชีวิตตนเพราะวิธีการกําจัดหมองูได
แสดงใหเห็นจริงในตอนพรานอุตปลกะลงมือกระทํา 
      1.1.4 อนุภาค ค-4 ตัดรายละเอียดเรื่องการตัดศีรษะหมองูหลังจากยอมคลาย
มนตรออกไป โดยกลาววาเมื่อหมองูยอมคลายมนตรก็ตายไป  
      1.1.5 อนุภาค ง-1 ตัดรายละเอียดเหตุการณพบบิดามารดานาคออกไป 
      1.1.6 อนุภาค ง-2 ตัดเหตุการณการเดินทางไปขอบวงอโมฆะออกไป โดยให
พรานปทมกะเดินทางไปนาคภพครั้งเดียว และไดบวงอโมฆะในครั้งนั้น 

                                        
 ∗ ที่กลาวเชนนี้เพราะวาชาดกที่เปนเรื่องชุดเดียวกันกอนหนาเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ                    
เกษเมนทระก็ไดนํามาเรียบเรียงอยางยอไวในเรื่องที่ 17 อาทรรศมุขาวทานดังที่กลาวไวในตอนเนื้อเรื่อง 
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     1.2 การเปลี่ยนรายละเอียด ลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในตอนจับนาคมีเพียง
เหตุการณเดียว เปนลักษณะการแตกเรื่อง คือมีการแตกรายละเอียดของอนุภาคออกไปในอนภุาคค-1 
ในสํานวนของไภษัชยวัสตุกับสุธนกุมาราวทานกลาววานาคซึ่งอยูในนาคภพกําหนดรูดวยญาณวา
หมองูซ่ึงมาดูลาดเลาที่อยูของตนนั้นจะมาจับตนในอีก 7 วัน แตเกษเมนทระไดขยายรายละเอียด
ออกไปวา วิทยาธระทดลองใชมนตรจนทําใหนาคจิตระซ่ึงอยูในนาคภพมีเลือดไหลจากเศยีร จงึเปน
เหตุไดรูวากําลังมีภัยมาถึงตัว การเปลี่ยนรายละเอียดตอนนี้ทําใหมีเหตุผลที่นาเชื่อมากขึ้นวานาคได
รูวาภัยรายแรงที่มาถึงตนนั้นเปนสิ่งที่เกินกําลังจะปกปองตนเองได เพราะเพียงแตหมองูทดลอง
มนตรยังไมใชพิธีที่จะทําจริงยังทําใหบาดเจ็บมาก เมื่อถึงวันทําพิธีอาจถึงแกชีวิตได จึงเปนเรื่องที่
สมเหตุสมผลมากขึ้นที่นาคที่มีอํานาจมากตองไปหาคนมาชวยชีวิต ขณะที่เร่ืองเดิมนั้นน้ําหนักของ
เหตุที่นาคไปขอใหพรานมาชวยชีวิตตนนั้นดูจะออนดอยไป เพราะเปนเพียงการรูการณลวงหนาวา
ส่ิงใดจะเกิดขึ้นกับตนจึงไปหาคนมาชวยเพราะกลัวการพลัดพรากจากบิดามารดาเทานั้น 
    ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตอนจับนาคนี้ เกษเมนทระไดปรับจากเรื่อง                     
สุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานดวยการละความเปนสวนใหญ โดยพบวามักเปน
การละความที่ไมสําคัญ คือเปนรายละเอียดที่ไมทําใหเร่ืองเปลี่ยนแปลง แตทําใหเร่ืองกระชับมาก
ขึ้น มีเพียงเหตุการณเดียวที่เปนการละความที่ไมสบอารมณ คือการฆาหมองูที่เปนการกระทําที่
โหดราย และผิดศีลธรรม เนื่องจากนาคไดแนะนําวาเมื่อใชศรยิงหมองูแลวใหลวงวาหากยอมคลาย
มนตรจะไมฟนศีรษะ แตเมื่อหมองูยอมคลายมนตร กลับใหฟนศีรษะหมองูเสีย เกษเมนทระคงเห็น
วาเปนเรื่องที่หมิ่นเหมตอศีลธรรม แมจะมีขออางวาหมองูเปนฝายคิดรายตอนาคเพราะความโลภตอ
ทอง แตก็ผิดวิสัยคนดีที่จะลงมือฆาคนที่ไมมีทางตอสู เพราะเพียงแคบาดแผลจากธนูก็นาจะทําให
หมองูเสียชีวิตไดแลว เกษเมนทระจึงใหหมองูตายดวยพิษของลูกศรอาบยาพิษแทนการผิดคําพูด
แลวบั่นศีรษะ สวนทางดานการเปลี่ยนรายละเอียดนั้นก็เปนลักษณะของการแตกเรื่องที่ใหเหตุผล
การเกิดเหตุการณที่ชัดเจนขึ้น  
  2. ตอนไดกินรี  อนุภาคดานเหตุการณของตอนนี้  พบวาเกษเมนทระไดใชการ
เปล่ียนแปลง 4 ลักษณะ คือ การละความ การเปลี่ยนรายละเอียด การขยายความ และการผนวกเรื่อง 
    2.1 การละความ ตอนไดกินรีนี้ มีการใชการละความเพียงอนุภาคเดียว คือ ฉ-3              
เกษเมนทระตัดรายละเอียดในคําพูดของมโนหราที่วาถาพรานแตะตองตัวนาง นางจะตองตาย 
เพราะนางเหมาะกับพระราชาเทานั้นออกไป เหลือเพียงวาอยาแตะตองตัวนาง และใหมอบนางแก
คนที่เหมาะสม 
    2.2 การเปลี่ยนรายละเอียด พบ 2 อนุภาคคือ 
     2.2.1 อนุภาค ฉ-5 จากเดิมที่วาพรานเห็นพระสุธนซึ่งเสด็จมาลาสัตว มีลักษณะ 
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สงางามเหมาะกับมโนหรา จึงคิดถวายมโนหราใหเปนบรรณาการ ดีกวาทอดพระเนตรเห็นแลวจะ
ทรงชิงนางไป เกษเมนทระไดใหพรานกลาวกับมโนหราเพื่อปลอบใจวาไมตองกลัววาจะนํานางไป
มอบใหแกผูไมเหมาะสมเพราะผูที่ตนคิดจะถวายนางใหคือพระสุธนซึ่งมีพระเกียรติยศแผไพศาล 
     2.2.2 อนุภาค ช-2 ไดเปลี่ยนรางวัลที่พระสุธนประทานแกพรานจากหมูบานเปน
รัตนะจํานวนมาก ซ่ึงในอนุภาคนี้ เร่ืองสุธนกุมาราวทานไดเพิ่มรายละเอียดเรื่องจํานวนหมูบาน เปน
วาพระสุธนไดประทานให 5 หมูบานจากเดิมที่ในไภษัชยวัสตุไมระบุจํานวนไว 
    2.3 การขยายความ พบ 2 อนุภาคคือ 
     2.3.1 อนภาค ช-1ไดเพิ่มรายละเอียดวาพระสุธนทรงไดยินเสียงรองของมโนหราที่
ขอใหพรานปลอยนาง จึงไดเสด็จตามเสียงไปดวยความสงสาร 
     2.3.2 อนุภาค ช-3 ไดเพิ่มเหตุการณพระเจาธนะทรงจัดงานอภิเษกสมรสให               
พระสุธนกับมโหราดวยความยินดี 
    2.4 การผนวกเรื่อง เกษเมนทระไดยึดแบบเรื่องตามอยางเรื่องสุธน-กินรีใน               
ไภษัชยวัสตุ แตก็ไดนําอนุภาคบางเหตุการณของกินรีชาดกมารวมไว อนุภาคดังกลาวนี้ไมปรากฏ
ในเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ มี 3 อนุภาค คือ 
     2.4.1 อนุภาค จ-1 พรานอุตปลกะไดยินเสียงหวานไพเราะอยางที่ไมเคยไดยินมา
กอนแววมาขณะรับใชพระฤษี มีความตรงกันกับพรานที่ไดรับคําสั่งจากพระเจาสุจันทริมะมาจับ
กินรีไดยินเสียงหวานไพเราะแววมาขณะกําลังสนทนากับพระฤษี 
     2.4.2 อนุภาค จ-2  พระฤษีใหขอมูลเกี่ยวกับกินรีที่เปนธิดาทาวทรุมะ 
     2.4.3 อนุภาค ฉ-1 พระฤษีเปนผูแนะนําวิธีจับกินรี 
   ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในตอนไดกินรีนี้ จะพบวามีการปรับทางดานรายละเอียดของ
เหตุการณ โดยใชการละความนอย และสังเกตไดวาการละความนั้นเปนการละความทางดาน
รายละเอียดของคําพูดเพียงเล็กนอย ไมใชละความดานการกระทําเหมือนตอนจับนาค การปรับ
รายละเอียดไมวาจะเปนการเปลี่ยนรายละเอียด การขยายความ หรือการผนวกเรื่องนั้นก็เปนการทํา
ใหเร่ืองมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น ดังการเปลี่ยนรายละเอียดนั้น เร่ืองความคิดของพรานที่จะถวาย              
มโนหราใหพระสุธนเพราะมีเกียรติยศและทรงคุณธรรมยิ่ง นั้นสมเหตุผลกวาการกลัวถูกพระสุธน
ใชกําลังแยงชิง ซ่ึงเปนการใหภาพพระสุธนทางดานรายขัดแยงกับบุคลิกลักษณะของพระสุธนที่
พรานบรรยายวาสงางาม นาเลื่อมใส สวนการเปลี่ยนรางวัลจากหมูบานเปนรัตนะก็นาจะเหมาะสม
ตามฐานะของผูรับมากกวา เพราะผูเปนพรานนาจะนํารัตนะมีคาไปใชสอยงายกวาการตองปกครอง
หมูบาน ทางดานการขยายความนั้น การใหพระสุธนไดยินเสียงรองที่นาสงสารของมโนหราแลว
ตามเสียงรองไป  ก็ เปนสิ่งที่ชวยเสริมลักษณะดานดีของพระสุธนมากกวาที่ ใหพระสุธน
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ทอดพระเนตรเห็นมโนหราแลวหลงใหลทันที สวนการเพิ่มการจัดการอภิเษกสมรสเขามาก็นาจะ
เปนเรื่องที่เกษเมนทระตองการทําใหการครองคูกันของทั้งสองถูกตองตามประเพณี สวนดานการ
ผนวกเรื่องนั้น จะเห็นไดวาเปนการผนวกอนุภาคของเรื่องกินรีชาดกเขามาในสวนของการรับรูเร่ือง
กินรี เพราะเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุนั้น มีรายละเอียดเยิ่นเยอคือ พรานไดออกลาสัตวจนได
เห็นสระน้ํา จึงมาถามพระฤษี  จนไดรูเร่ืองกินรี และคิดทันทีวาจะใชบวงอโมฆะจับกินรี แตเมื่อนํา
อนุภาคของกินรีชาดกที่วาไดยินเสียงเพลงแลวจึงไดทราบเรื่องกินรี และพระฤษีบอกวิธีจับกินรีให 
ทําใหมีความกระชับชัดเจนมากกวาเดิม โดยเฉพาะเหตุที่จะใชบวงอโมฆะจับกินรี ซ่ึงเกษเมนทระ
ปรับจากเรื่องกินรีชาดกที่พระฤษีแนะนําใหใชสัตยวาก การแนะนําของพระฤษีนี้ มีเหตุผลที่มี
น้ําหนักกวาเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุที่พรานคิดเอง ซ่ึงดูเปนเหตุผลที่น้ําหนักออนลง เนื่องจาก
เกิดขอสงสัยข้ึนไดวาพรานทราบไดอยางไรวาตองใชบวงอโมฆะจับกินรี แมจะทราบจากพระฤษีวา
บวงอโมฆะมีคามากกวาทรัพยสินใดๆ ของนาค และมีประโยชนมาก แตไมชัดเจนวา พรานทราบ
ถึงประโยชนอ่ืนๆ ของบวงอโมฆะไดอยางไร โดยเฉพาะทราบไดอยางไรวาใชจับกินรีได เพราะ
ทราบจากนาควาใชปองกันภัยจากครุฑเทานั้น 
   3. ตอนออกตามหากินรี อนุภาคดานเหตุการณของตอนนี้ พบวาเกษเมนทระไดใชการ
เปลี่ยนแปลง 4 ลักษณะ คือ การละความ การเปลี่ยนรายละเอียด การขยายความ  และการสลับ
เหตุการณ 
    3.1 การละความ พบ 7 อนุภาค 
     3.1.1 อนุภาค ฌ-1 ตัดรายละเอียดเรื่องพระเจาธนะสงกองทัพไปปราบกบฏพายแพ 
7 คร้ังออกไป กลาวเพียงวาสงกองทัพแลวพายแพกลับมา 
     3.1.2 อนุภาค ฌ-3 ตัดเหตุการณที่พระสุธนทรงมาลามโนหราไปทัพ แลวทรงลืม
เร่ืองนําทัพไปสิ้น จนพระชนกตองมีรับสั่งใหออกทัพอีกครั้งและทรงหามพบมโนหรา โดยกลาว
เพียงวาเมื่อไดเสด็จมาลามโนหราก็ทรงลังเลเพราะความหวั่นไหวไปชั่วขณะหนึ่งเทานั้น จากนั้นจึง
ดําเนินเรื่องเหมือนกันคือไปเฝาพระชนนีเพื่อขอใหทรงดูแลมโนหรา 
    3.1.3 อนุภาค ฎ-1 ตัดรายละเอียดเรื่องมโนหราทราบเรื่องบูชายัญจากนางในทั้งหลาย
ที่อยูในอาการเบิกบานใจ เพราะคิดวาเมื่อมโนหราไมอยู พระสุธนจะทรงกลับมาหาพวกนาง โดย
ใหมโนหราทราบเรื่องจากพระชนนีตอนนางเรียกไปคืนจุฑามณีเพื่อใหหนีไป 
    3.1.4 อนุภาค ฐ-1 ตัดความการพรรณนาเสนทางและการแกอุปสรรคตามที่มโนหรา
บอกไวทั้งหมด ทั้งนี้เร่ืองการพรรณนาเสนทางนี้ ในไภษัชยวัสตุกลาวถึง 2 คร้ังคือ เมื่อคร้ังมโนหรา
ฝากความกับพระฤษี (ฏ-2) และครั้งที่พระฤษีบอกความนั้นแกพระสุธน เกษเมนทระตัดออกทั้ง 2 
คร้ัง แตจะกลาวถึงเสนทางและการแกอุปสรรคตอนที่พระสุธนทรงเดินทางจริง 
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    3 .1 .5  อนุภาค  ฐ -3  ตัดรายละ เอี ยด เรื่ องการข าม เขาครั้ งละ  3  ลูก  3  ค ร้ัง                           
(สุธนกุมาราวทานวา 2  คร้ัง) กอนถึงเขาหิมพานตออกไป 
     3.1.6 อนุภาค ฐ-6 ตัดรายละเอียดเดิมทีต่องฆางูและยิงนาคดวยศรเหลือเพียงยิงงูดวยศร  
    3.1.7 อนุภาค ฐ-17 ตัดรายละเอียดเรื่องการแกอุปสรรควาพระสุธนตองทรงใชความ
หนักแนน กอนฆารากษสีที่กําลังโกรธที่แมน้ํานังคาออกไป เหลือเพียงวาพระสุธนทรงฆารากษสที่
แมน้ําตุงคา 
    3.1.8 อนุภาค ฐ-18 ตัดรายละเอียดเรื่องการแกอุปสรรคออกไป แลวรวบรายละเอียด
ของอุปสรรคในสถานที่ 2 แหงมาไวในที่เดียวกัน คือในไภษัชยวัสตุกลาววาพระสุธนตองแสดง
ความกลาหาญที่แมน้ําปตังคะ และรายมนตรที่แมน้ําอาศีวิษาที่มีงูมาก แตเกษเมนทระกลาววา            
พระสุธนทรงขามแมน้ําปตังคะที่ลึกและมีงูมากเทานั้น 
   3.2 การเปลี่ยนรายละเอียด พบ 12 อนุภาค 
    3.2.1 อนุภาคซ-1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุของความริษยาที่ราชปุโรหิตมีตอ
ปุโรหิตของพระสุธน จากเหตุที่วากลัวสูญเสียตําแหนงใหปุโรหิตของพระสุธน เปนโกรธแคนที่โต
เหตุผลพายแพปุโรหิตของพระสุธนกลางสภาเสมอ 
    3.2.2 อนุภาค ซ-2 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุผลการคิดกําจัดพระสุธนเพราะ
ไมตองการใหพระสุธนไดทรงขึ้นครองราชยจะไดไมมีโอกาสตั้งปุโรหิตของตนเปนราชปุโรหิต 
เปนการคิดกําจัดพระสุธนเพราะทรงเปนผูอุปถัมภคูแขงที่มีความสามารถมากกวาตน หากคูแขง
หมดผูอุปถัมภ ก็ยอมตองออกจากสภาของเมืองไปโดยปริยาย 
    3.2.3 อนุภาค ฌ-2 เปล่ียนรายละเอียดที่วาราชปุโรหิตเปนผูถวายคําแนะนําให              
พระเจาธนะทรงสงพระสุธนไปปราบกบฏเพราะเห็นเปนโอกาสไดกําจัดพระสุธน เปนเหลา
อํามาตยเห็นพองใหพระเจาธนะทรงสงพระสุธนไปปราบกบฏ 
    3.2.4 อนุภาค ญ-2 เปลี่ยนรายละเอียดที่วาใหใชน้ํามันกินรีทําเครื่องหอมชโลม             
พระบาท เปนใชน้ํามันกินรีบูชาไฟ 
    3.2.5 อนุภาค ฐ-4 เปลี่ยนรายละเอียดที่วาพระสุธนทรงขอใหพระฤษีชวยเร่ืองจัดหา
วานร เปนพระสุธนเปนผูหาวานรเอง 
    3.2.6 อนุภาค ฐ-12 เปล่ียนรายละเอียดที่วาพระสุธนทรงขามรอยแยกของภูเขาที่มีมือ
ขวักไขว 60 มือ เปนทรงผานชองภูเขายนตร 2 ลูกและมียนตรอ่ืนๆ ประกอบอีกมาก 
    3.2.7 อนุภาค ฐ-13 เปลี่ยนรายละเอียดที่วาฆาบุรุษที่เปนเหล็ก 1 ใน 2 คน เปนฆา
บุรุษ 2 คน 
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    3.2.8 อนุภาค ฐ-14 เปล่ียนรายละเอียดที่วาหักเขาของแกะ 2 ตัว ตัวละ 1 เขา เปนฆา
แกะยนตร 2 ตัว 
    3.2.9 อนุภาค ฐ-15 เปลี่ยนรายละเอียดที่วาพระสุธนทรงมัดปากจระเขที่แมน้ําตปนี  
เปนพระสุธนทรงฆาจระเขที่มีฟนยนตร 
    3.2.10 อนุภาค ฐ-19 เพิ่มรายละเอียดจากเดิมที่วาพระสุธนตองทําพระทัยเบิกบานเมื่อ
ขามแมน้ํารุทนีที่มีสาวใชกินรี เปน พระสุธนทรงขามแมน้ําโรทินีที่มีสาวใชกินรีรองไหที่เสียง
รองไหทําใหคนเสียสติได 
    3.2.11 อนุภาค ฐ-20 เพิ่มรายละเอียดทํานองเดียวกับ ฐ-19 คือจากเดิมที่วาพระสุธน
ตองทรงอยูในอาการสงบเมื่อขามแมน้ําหสนีที่มีสะใภกินรีหัวเราะ เปนพระสุธนตองทรงขามแมน้ํา
หาสินีที่กินรีหัวเราะโดยเสียงนั้นทําใหคนเสียสติได  
    3.2.12 อนุภาค ฑ-6 เปลี่ยนรายละเอียดที่วาแหวนไหลจากหมอมาตกที่ตักของ            
มโนหรา เปนไหลมาตกที่รองอก 
   3.3 การขยายความ พบ 3 อนุภาคซึ่งในฉบับไภษัชยวัสตุไมไดกลาวถึงไว 
    3.3.1  อนุภาค ฐ-9 เกษเมนทระไดเพิ่มอนุภาคที่พระสุธนทรงใชคอน อาวุธ และ
เหล็กแหลมขุดเขาเอกธาระ 
    3.3.2  อนุภาค ฐ-11 การทลายหินและกําจัดสิ่งอันตรายในถ้ําของเขาขาทิระ 
    3.3.3 อนุภาค ฐ-16 การกระโดดขามบอน้ําลึกและมืด 
   3.4 การสลับเหตุการณ พบ 2 อนุภาค 
    3.4.1 อนุภาค ฎ-3 เกษเมนทระใหมโนหรากลับถึงเมืองกินนร ไดอาบน้ําชําระลาง
กล่ินมนุษยไปบางแลว จึงกลับมาฝากความกับพระฤษี แตเร่ืองสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุใหมโนหรา
ฝากความกับพระฤษีกอนกลับเมืองกินนร 
    3.4.2 อนุภาค ฐ-7 เกษเมนทระใหพระสุธนใชเสียงพิณทําใหรากษสอยูในอํานาจ
กอนขามเขากามรูป ขณะที่เร่ืองสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุใหพระสุธนรองเพลงตางๆ ที่แมน้ําจิตรา
ซ่ึงมีกามรูปอยู จึงเปนการสลับเหตุการณการใชเสียงเพลงแกอุปสรรคจากเสนทางที่ลวนเปนแมน้ํา
มาใชในเสนทางที่เต็มไปดวยภูเขาซึ่งอยูกอนเสนทางที่เปนแมน้ํา 
    ตอนออกตามหากินรีนี้ การเปลี่ยนแปลงที่มากที่ สุดคือ การปรับเปลี่ยนเร่ือง
รายละเอียดเกี่ยวกับเสนทางที่พระสุธนตองติดตามมโนหราไป เพราะรายละเอียดที่ปรากฏในเรื่อง 
สุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุมีความสับสนมาก เกษเมนทระจึงไดเรียบเรียงใหมใหมีความตอเนื่อง และ
ลดความเยิ่นเยอลง ดังเห็นไดจากตอนขามแมน้ําตางๆ ที่มีอมนุษยเปนอุปสรรค ฉบับไภษัชยวัสตุได
พรรณนาวา 
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   (ขอใหทรงขาม)แมน้ํานังคา แมน้ําปตังคา แมน้ําตปนี แมน้ําจิตรา แมน้ํารุทนี แมน้ําหสนี 
แมน้ําอาศีวิษา และแมน้ําเวตรวตี 
 ที่แมน้ํานังคามีรากษสีกําลังโกรธ ที่แมน้ําปตังคามีอมนุษย ที่แมน้ําตปนีมีจระเขมาก ที่แมน้ํา
จิตรามีกามรูป ที่แมน้ํารุทนีมีสาวใชกินรี ที่แมน้ําหสนีมีสะใภกินรี ที่แมน้ําอาศีวิษามีงูตางๆ สวนที่
แมน้ําเวตระมีตนงิ้ว  
 ที่แมน้ํานังคาขอใหทรงแสดงความหนักแนน ที่แมน้ําปตังคาขอใหทรงแสดงความกลาหาญ ที่
แมน้ําตปนีขอใหทรงมัดปากจระเข ที่แมน้ําจิตราขอใหทรงรองเพลงตางๆ ที่แมน้ํารุทนีขอใหทรง
ทําพระหทัยเบิกบานแลวทรงขามไป ที่แมน้ําหสนีขอใหทรงอยูในพระอาการสงบ ที่แมน้ําอาศีวิษา
ขอใหทรงรายมนตรกันพิษงู ที่แมน้ําเวตรวตีขอใหทรงตัด(ตนงิ้ว)ดวยอาวุธมีคมแลวทรงขามไป∗ 
 

    จะเห็นไดวาความขางตนมีการพรรณนาอยางละเอียด และคอนขางเยิ่นเยอ ดวย
ตองการเนนถึงทางที่ยากลําบากที่มีอุปสรรคตองเผชิญ จึงมีการกลาวถึงชื่อแมน้ําที่พระสุธนตอง
ทรงขาม 1 คร้ัง แลวกลาวถึงอุปสรรคที่ตองทรงพบที่แมน้ําแตละสายนั้น  1 คร้ัง แลวจึงกลาวถึงวิธี
แกอุปสรรคที่แมน้ําแตละสายอีกครั้งหนึ่ง เกษเมนทระจึงไดใชวิธีการละความ ดวยการกลาวถึง
อุปสรรคและทางแกอุปสรรคที่แมน้ําแตละสายไปพรอมกัน ซ่ึงทําใหกระชับและไดใจความที่
ชัดเจนกวา ลักษณะการเปลี่ยนแปลงตางๆ ขางตน เกษเมนทระไดละความที่ไมสําคัญออกไป มีการ
เรียงลําดับเสนทางใหมีความตอเนื่องชัดเจนมากขึ้น ลดรายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรคใหนอยลง ดัง
เห็นไดวามีอนุภาคดานเหตุการณที่พระสุธนตองขจัดอุปสรรคที่ปรากฏในฉบับไภษัชยวัสตุ แต          
เกษเมนทระไมไดกลาวถึง ไดแก การตอกลิ่มที่หนาผากของรากษสีที่มีปากเหล็กเปดปดอยู และการ
ไลยักษ 500 ตนที่ขวางทางไป โดยที่เกษเมนทระไดเพิ่มอนุภาคใหมเขามาแทน ไดแก การขุดเขา
เอกธาระ (ฐ-9) การทลายหินและกําจัดสิ่งอันตรายในถ้ําของเขาขทิระ(ฐ-11) ซ่ึงทําใหสมเหตุสมผล
ขึ้นวาเหตุใดในฉบับไภษัชยวัสตุ มโนหราจึงสั่งใหเตรียมเหล็กไป 3 แทง แตทั้งฉบับไภษัชยวัสตุ
และสุธนกุมาราวทานกลับมีการใชล่ิมที่นาจะเปนเหล็กแตไมไดกลาวอยางชัดเจนแกอุปสรรคเพียง
คร้ังเดียว และอนุภาคที่เพิ่มเขามาอีกคือ การกระโดดขามบอน้ําลึกและมืด (ฐ-16)  แตการตัดอนุภาค
เดิมออกและเพิ่มอนุภาคใหมเขามาแทนนี้ ก็ยังรักษาสาระสําคัญของเรื่องเดิมไวไดคือ หนทางทีพ่ระ
                                        
 ∗navga patavga tapani citra rudani hasani awivisa vetravati ca |  
        navgayaj raksasikopa patavgayam/anusyakah | 
        tapanyaj grahabahulatvaj citrayaj kamarupinah ||120|| 
        rudanyaj kinnaricetayo hasanyaj kinnari/snusa | 
                     awivisayaj nana/vidhah sarpa vetra/nadyaj tu walmalih ||121|| 
        navgayaj dhairya/karanam patavgayaj parakramah | 
          tapanyaj graha/mukha/bandhaw/citrayaj vividhaj gitam ||122|| 
        rudanyaj saumanasyena samuttarah | hasanyaj tusnij/bhava/yogena | awivisayaj 
sarpa/visa/majtra/prayogena | vetravatyaj tiksna/wastrasajpata/yogena samuttarah (Bagchi ed.1967 : 
1 : 88-89) 
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สุธนตองผานไปมีความยากลําบากเกินกวามนุษยทั่วไปจะผานไปได เพราะถึงแมเกษเมนทระจะ
ปรับเปลี่ยน หรือลดรายละเอียดของเสนทางลง แตก็ยังคงเนนลักษณะสําคัญไว คือเสนทางหลัก
ตองผ านภู เขา  และแมน้ํ าจํ านวนมาก  และที่ภู เขาและแมน้ํ า เหล านั้นก็ลวนมี อุปสรรค
ที่เปนอมนุษยขัดขวางอยู ขณะทีก่ารขยายความนั้น เปนการทําใหเร่ืองมีความชัดเจนมีเหตุผลมากขึน้ 
   4. ตอนทดสอบความสามารถ  อนุภาคดานเหตุการณของตอนนี้ พบวาเกษเมนทระใช
การเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ คือ การละความ และการเปลี่ยนรายละเอียด 
    4.1 การละความ พบ 2 อนุภาค 
     4.1.1 อนุภาค ฒ-6 ตัดรายละเอียดเหตุการณที่พระสุธนตัดเสาทอง 7 ตนเปนชิ้นๆ 
และตัดกลอง 7 ใบ ออกจากสิ่งที่พระสุธนตองยิงศรใหทะลุ 
    4.1.2 อนุภาค ณ-1 ตัดรายละเอียดเรื่องที่พระสุธนประทับที่เมืองกินนรชั่วระยะหนึ่ง
กอนเสด็จกลับเมืองหัสตินาปุระออกไป โดยใหพระสุธนทรงพามโนหรากลับเมืองหัสตินาปุระ
ทันทีหลังจากที่ทาวทรุมะทรงยกมโนหราใหแลว 
    4.2 การเปลี่ยนรายละเอียด พบ 2 อนุภาค 
     4.2.1 อนุภาค ฒ-1 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิ่งที่พระสุธนตองทรงยก จากเสาทอง 
7 ตน ตนตาล 7 ตน กลอง 7 ใบ และสุกร 7 ตัว เปนตองทรงยกศร 
     4.2.1 อนุภาค ฒ-7 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวจํานวนกินรีที่พระสุธนตองเลือก
วาคนใดเปนมโนหราจาก 1,000 นาง เปน 500 นาง   
  ตอนทดสอบความสามารถนี้ เปนตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด เพราะสวนใหญคง
อนุภาคของฉบับไภษัชยวัสตุไวทั้งหมด ดังที่กลาวในตอนตนวาเกษเมนทระไดคัดลอกขอความบาง
อนุภาคมาไวในเรื่องของตนดวย แตส่ิงที่นาสนใจคือ เหตุการณของตอนนี้ แมไมมีในกินรีชาดก แต
ก็มีอยูในเรื่องอื่นของมหาวัสตุ และที่สําคัญคือมีเหตุการณคลายกันกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวน
สันสกฤตอีก 3 สํานวนดวย นั่นคือตอนการสูขอยโศธรา∗ ที่กลาววาเมื่อพระเจาศุทโธทนะทรงสง
สาสนไปสูขอเจาหญิงยโสธราใหแกเจาชายสรรวารถสิทธะ แตเจามหานามะแหงศากยวงศ∗∗พระ
ชนกของเจาหญิงยโศธราทรงปฏิเสธเพราะเห็นวาเจาชายทรงอยูแตกับสตรีในพระราชฐาน ไมได
ศึกษาศิลปศาสตรตางๆ เหมือนเจาชายอื่นๆ จึงไมเหมาะจะเปนคูครองของเจาหญิงยโศธรา เมื่อ
เจาชายสรรรวรถสิทธะทรงทราบเรื่องจึงขอใหพระชนกทรงจัดการประลองวิชากับเจาชายวงศตางๆ 

                                        
 ∗ ฉบับสันสกฤตไมมีช่ือเรื่องจึงแปลตามฉบับของ J.J. Jones คือ The Wooing of Yawodhara 

      ∗∗ บาลีวาพระชนกของเจาหญิงยโสธราคือพระเจาสุประพุทธะแหงเทวทหนคร 
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เพื่อแสดงใหเห็นพระปรีชาสามารถของพระองควาคูควรกับเจาหญิงยโศธรา และในการประลอง
นั้น เจาชายสรรวารถสิทธะทรงสามารถเอาชนะเจาชายอื่นๆ ได จนมาถึงการประลองศร ∗ 
 

เมื่อพระโพธิสัตวทรงยิงลูกศรดอกเดียวทะลุตนตาลเจ็ดตนแลว กลองก็ถูกยิงทะลุดวย  
เมื่อกลองทะลุแลว(ลูกศร)ก็ยังบาดาลชั้นรสาตละ เหลาเทวดาและมนุษยทั้งหลายตางก็เปลงเสียง
ช่ืนชมยินดี∗∗ 

 
 เหตุการณตอนนี้ก็คลายคลึงกับเหตุการณในฉบับไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน และ                
สุธนกินนรยวทานอยางมาก หากแตเขาใจวาฉบับไภษัชยวัสตุซ่ึงไดรับกินรีชาดกมาพัฒนาเนื้อเร่ือง
ใหแตกตางออกไปแลว ก็ไดอาศัยอนุภาคของเรื่องในมหาวัสตุที่ เปนแหลงที่มาเดียวกันกับ                
กินรีชาดกมาขยายเรื่องสุธน-กินรีสํานวนใหมดวย โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสิ่งที่
ถูกศรยิงทะลุใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถของพระสุธนใหดูยิ่งใหญขึ้นดวย   
  อนึ่ ง สิ่ ง ที่ น า สน ใจของอนุ ภ า คด า น เหตุ ก า รณ นี้  แม จ ะ ไม ไ ด เ ป น เ รื่ อ งที่                           
สุธนกินนรยวทานมีความสัมพันธกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤต แตก็เปนสิ่งที่ควรจะนํามา
กลาวถึง คือตามที่ไชนี (Jaini 2001 : 309-310, 316)ไดศึกษาเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤต                
โขตัน∗∗∗จีน  และไทยไวนั้น  ไดกลาวว าแม เกษเมนทระจะยึดแบบเรื่องตามอยาง เรื่อง                           
สุธนกุมาราวทานที่รับมาจากสุธน-กินรีฉบับไภษัชยวัสตุ แตไดนําอนุภาคดานเหตุการณบางอนุภาค
ของฉบับโขตัน+∗ซ่ึงมีลักษณะเรื่องที่เหมือนฉบับยอของฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทาน แต

                                        
 ∗ เนื้อหาที่เหมือนกับตอนสูขอยโสธรานี้มีอยูในอัธยายที่ 12 ศิลปสันทรรศนปริวรรต ของ                      

ลลิตวิสตระดวย ซึ่งลลิตวิสตระก็นาจะนําเรื่องมาจากมหาวัสตุเชนกัน เพราะเนื้อหาสวนนี้นาจะแทรกเขามา
เนื่องจากมีความขัดแยงกับความสวนหนาที่กลาววาเจาชายสิทธัตถะไดเสด็จไปศึกษาที่โรงเรียน และแสดงถึง
ความรูความสามารถเปนเยี่ยม ในอัธยายที่ 10 ลิปศาลาสันทรรศนะปริวรรต (Rahula 1978 : 226) 

 ∗∗ evaj saptatalaj bodhisatvenaikawarena nistadetva sapi bheri nistadita bherij 
nistadetva rasatalaj pravisto || deva/manusyehi hakkaraj muktaj || (Senart ed. 1882 : 2 : 76) 
  ∗∗∗ เฮนรี ดี กินสเบอรก(2513 : 392) กลาววาเปนภาษาที่ใชในอินเดียโบราณทางพายัพ  จึงเปนไป
ไดที่เกษเมนทระซึ่งเปนชาวกัศมีระที่อยูทางเหนือของอินเดีย จะไดอานสุธน-กินรีฉบับโขตันนี้ดวย 
  

+ไชนีกลาววาใชเรื่องสุธน-กินรีภาษาโขตันมาศึกษา 2 ฉบับ คือ Khotanese Buddhist Text ซึ่งมี 
H. W. Bailey เปนบรรณาธิการ  พิมพเมื่อ ค.ศ. 1951 และ Jataka-stava ใน Khotanese Text เลม 1 ทั้งนี้ตามที่
วินัย ภูระหงษ (2520 : 226) อางถึงคําสัมภาษณของศาสตราจารยวิสุทธิ์ บุษยกุลซึ่งกลาววาเรื่องสุธน-กินรีภาษา         
โขตันนั้นมี 7 ฉบับดวยกันแตไมอาจหาตนฉบับดังกลาวได ในวิทยานิพนธนี้ผูวิจัยจึงจะอาศัยการอางอิงผล
การศึกษาของไชนีมารวมไวเพื่อไดเห็นถึงที่มาของเรื่องสุธนกินนรยวทานไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

314

ก็มีบางอนุภาคที่ตางกันไป และอนุภาคที่ตางนั้นก็ตรงกับสุธนกินนรยวทาน ไดแก ตอนจับนาค คือ
เหตุการณพรานปทมกะไปนาคภพครั้งเดียวและไดรับบวงอโมฆะในครั้งนั้น (ง-1-ง-3)  และตอน
ออกตามหากนิรี ไดแก เหตกุารณที่พระสุธนทรงลอบไปพบกับพระชนนีกอนออกทพัเพื่อทรงขอให 
ชวยดูแลมโนหรา (ฌ-3) ในขณะที่ฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานนั้นเมื่อพระชนกหามพบ
มโนหราแลว พระสุธนจึงกราบบังคมทูลขอเขาเฝาพระชนนีแทน เหตุการณในพระสุบินของพระเจาธนะ
มีรายละเอียดคลายกับสุธนกินนรยวทาน (ญ-1)  เหตุการณมโนหราไปถึงบริเวณยัญพิธีกอนหนีขึ้น
สูทองฟา (ฎ-2) ขณะที่เร่ืองสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานนั้น มโนหราหนีขึ้นสู
ทองฟาทันทีเมื่อมีคนจะมาพาตัวไปยังยัญพิธี เหตุการณพระสุธนไดพบพญาวานรที่เขาเกากูลกะ            
(สุธนกินนรยวทานวาเขากุกูละ) และไดทรงขึ้นหลังพญาวานรขามเขานั้นไป (ฐ-4-ฐ-5)  เหตุการณ
รากษสีคาบพระสุธนขึ้นเขา (ฐ-10)  และเหตุการณที่พระสุธนทรงชวยกินรีมีอายุยกหมอน้ํา (ฑ-4)  
  รายละเอียดของเหตุการณที่ตรงกันเชนนี้ จึงคอนขางชัดเจนวาเกษเมนทระคงไดอาน
ฉบับโขตันที่ปรับปรุงจากฉบับไภษัชยวัสตุหรือสุธนกุมาราวทาน  และไดนําอนุภาคบางอนุภาคที่
โขตันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขึ้นใหม ที่เกษเมนทระเห็นวาเหมาะสมกับเรื่องมากกวาฉบับไภษัชยวัสต ุ
มาผนวกไวในสุธนกินนรยวทาน ดังเหตุการณที่มโนหราไปบริเวณยัญพิธีกอนหนีไปนั้น  เปน
คําแนะนําของพระชนนีวาเพื่อไมใหพระเจาธนะทรงคิดวานางนํามโนหราไปซอนไว (ฉันทบทที่ 
191) ทําใหเร่ืองมีเหตุมีผลมากขึ้นวาเหตุใดเมื่อไดจุฑามณีแลว มโนหราจึงไมหนีไปทันทีแตรอใหมี
คนจะมาจับตัวกอนจึงหนีไป หรือการขึ้นหลังวานรขามเขานั้นก็ทําใหเห็นเหตุผลที่มโนหราสั่งให
พระสุธนนําวานรไปพรอมกับสิ่งของอยางอื่น ขณะที่ฉบับไภษัชยวัสตุ หรือสุธนกุมาราวทานซึ่ง
เรียบเรียงขึ้นใหมแตยังคงความเดิมที่วามโนหราสั่งใหพาวานรไป แตไมไดกลาวถึงเลยวาวานรมี
ประโยชนอยางไรในการเดินทาง ทั้งๆ ที่เดิมในกินรีชาดกก็กลาวถึงการที่วานรชวยพาพระสุธนไป
ถึงเมืองกินนรไว ลักษณะของการผนวกอนุภาคของฉบับโขตันเขามานี้จึงเปนไปเพื่อประโยชนทาง
ความชัดเจน ขจัดความไมเปนเหตุเปนผลออกไป เมื่อรวมกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงดานอื่นๆ 
แลวก็จะเห็นไดวาในตอนออกตามหากินรีที่มีความเยิ่นเยอและสับสนคอนขางมากนี้ เกษเมนทระ
ไดพยายามขจัดขอดอยเหลานั้นออกไป ดวยการหาอนุภาคจากฉบับอื่นมาผนวกไวกับแกน
เหตุการณเดิมของฉบับไภษัชยวัสตุที่ไดพัฒนาเรื่องจากกินรีชาดกไดอยางนาสนใจอยูแลว ใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  เ มื่ อพิ จ า รณาลั กษณะก า ร เ ปลี่ ย น แปลงอนุ ภ า คด า น เหตุ ก า รณ ข อ ง เ รื่ อ ง                            
สุธนกินนรยวทานทั้ง 4 ตอน โดยเมื่อเทียบเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสฤตอีก 3  สํานวนแลว ก็จะ
เห็นวา ตอนออกตามหากินรีเปนตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพราะหากพิจารณาจาก              
กินรีชาดกซึ่งเปนตนเคาของเรื่องสุธน-กินรีฉบับไภษัชยวัสตุ ก็จะเห็นไดวาเสนทางติดตามมโนหรา
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นั้นมีความแตกตางกันอยางมาก เพราะในกินรีชาดกจะพรรณนาถึงการเดินทางที่เนนเสนทางเปน
ปาที่รมร่ืนมากกวาภูเขา และแมน้ํา แมจะไดยินเสียงอมนุษย “...ไดยินเสียงของยักษ รากษส ปศาจ 
และกุมภาณฑ...”∗ แตก็ไมไดกลาววาอมนุษยเหลานั้นทําอันตรายพระสุธนุและผูติดตามแตประการ
ใด และเมื่อตองเดินขามเขาและปาก็เปนการขึ้นหลังพญาวานรไป ทําใหใชเวลาไมนานนัก “เมื่อ
พญาวานรแบกกุมารทั้ง 4 ไวบนหลังออกจากอาศรม ก็ไดขามยอดเขาทั้งหลาย และผานปาไม
ตามลําดับ ในเวลาไมนานนัก ก็ถึงเมืองของราชากินนรทรุมะซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาไกรลาส”∗∗ แตใน
ฉบับไภษัชยวัสตุนั้นจะมีการพรรณนาเสนทางภูเขาและแมน้ําอยางละเอียด ตองขามภูเขาจํานวน
มาก ไดแก อุตกีลกะ  กูชกะ ชลปถะ ขทิรกะ เอกธารกะ วัชรกะ กามรูป  อุตกีลกะ(ซํ้ากับชื่อแรก)                
เอราวตกะ  อธุนานะ และประโมกษณะ สวนสุธนกุมาราวทานใหช่ือไวตางกันบาง ไดแก อุตกิลกะ  
อุตกูลกะ ชลปถะ เอกธารกะ วัชรกะ กามรูป อุตกีลกะ เอราวตะ อโธพาณะ และประโมกษณะ∗∗∗ 
และตองขามแมน้ําอีกหลายสาย ไดแก นังคา ปตังคา ตปนี จิตรา รุทนี หสนี อาศีวิษา เวตรวตี สวน
สุธนกุมาราวทานกลาวไวตางกันเล็กนอย คือ รังคา ปตังคา ตปนี จิตรา รุทันตี หสันตี อศีวิษา และ             
เวตรนที แตทั้งฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานนี้ก็เห็นไดวาเปนการขยายความจาก                  
กินรีชาดกมาก และสุธนกินนรยวทานก็รับการขยายความนั้นมาดวย  
   การขยายความเรื่องเสนทางการเดินทางดังกลาวนี้ หากพิจารณาจากถิ่นที่ เกิด            
กินรีชาดกเปนของโลโกตตรวาทในสํานักมหาสังฆิกะซึ่งเจริญแถบตะวันออกของอินเดียที่เปน
ดินแดนที่ราบลุมอยูระหวางแมน้ําคงคาทางตะวันตก และแมน้ําพรหมบุตรทางตะวันออก (สาวิตรี 
เจริญพงศ 2545 : 6) การพรรณนาเสนทางที่พระสุธนุตองติดตามมโนหราจึงใชความคุนเคยของ
สถานที่เปนขอมูล เสนทางที่พระสุธนุตองเสด็จไปจึงเปนการเดินเทาในปาหิมพานต ที่แมจะไดเห็น
ภูเขาตางๆ ทั้งภูเขาทอง และเงินแตก็ไมไดขามเขาเหลานั้น เมื่อถึงเวลาตองขามเขาก็ใหขึ้นหลังพญา
วานรไป แลวกลาวถึงอยางรวบรัด คงเปนเพราะผูเรียบเรียงไมคุนเคยกับภูเขาจึงไมอาจพรรณนาได
                                        
 ∗ yaksa/raksasa/rutani ca wrnvanti | piwaca/kubhanda/rutani wrnvanti | (Senart ed. 1882 : 2 : 
106)  
 ∗∗ so dani vanaradhipati tato eva awramato atmana caturthaj kumaraj prsthaj 
arohayitva parvatanaj wrvgato wrvgaj sajkramanto drumato drumaj nacirasyaiva drumasya  
kinnara/rajbo nagaraj kailasasya parvatasya murdhne anuprapto | (Senart ed. 1882 : 2 : 108-109) 
      ∗∗∗ แตเมื่อกลาวซ้ําครั้งที่ 2 ตอนพระฤษีพรรณนาเสนทางใหพระสุธนทรงทราบ ช่ือภูเขาเปลี่ยนไป 
ไดแก อุตกีลกะ กูลกะ ชลปถะ ขทิรกะ เอกธารกะ วัชรกะ กามรูป อุตกีลกะ เอราวตกะ อโธพาณะ และ                   
ประโมกษณะ (Vaidya ed. 1959 : 296) อาจเปนเพราะความสับสน ดวยเบื้องแรกคงตองการใหมีความแตกตาง
กับฉบับไภษัชยวัสตุ ดังตอนมโนหราพรรณนาชื่อภูเขา จะมีช่ือตางกับฉบับไภษัชยวัสตุหลายช่ือ และไมมีช่ือซ้ํา
กัน แตในตอนพระฤษีพรรณนากลับมีช่ือใกลเคียงกับฉบับไภษัชยวัสตุ โดยเฉพาะมีช่ืออุตกีลกะซ้ํากันในตําแหนง
เดียวกันกับฉบับไภษัชยวัสตุ 
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ละเอียด ภูเขาของเรื่องกินรีชาดกจึงเปนภูเขาในจินตนาการคือเปนสิ่งที่ผิดจากธรรมชาติ เปนเงิน
และทองดังกลาว ขณะที่อีก 3 สํานวนนั้น จะมีลักษณะเหมือนกัน คือกลาวถึงเสนทางภูเขาอยาง
ละเอียด เปนเพราะวามูลสรวาสติวาทเจริญทางกัศมีระ มถุรา คานธาระ โดยเฉพาะกัศมีระเปน
ดินแดนที่มีการสังคายนาคัมภีรสายสรวาสติวาทในสมัยพระเจากนิษกะ จึงเปนไปไดวาเมื่อมีการ
รวบรวมเรื่องราวไวในคัมภีรก็ไดมีการนําเรื่องราวจากพุทธศาสนาสายตางๆ มาปรับใหเปน
แนวทางของตน และไดปรับปรุงเรื่องราวใหผูจะไดฟงเรื่องในคัมภีรนั้นมีความคุนเคย เพื่อใหเปน
เร่ืองที่เขาใจไดงาย เสนทางที่เปนที่ราบในปาจึงถูกปรับเปลี่ยนเปนภูเขา และแมน้ํา เพราะกัศมีระ
นั้นโอบลอมดวยภูเขาที่สําคัญคือเทือกเขาหิมาลัยหรือหิมพานต มีแมน้ําและทะเลสาบจํานวนมาก 
(Benerji 1965 : 4) การพรรณนาเสนทางภูเขา และแมน้ําจึงสามารถทําไดอยางละเอียดและ
คอนขางสมจริง ทั้งนี้เพราะเปนสิ่งที่คุนเคยในชีวิตประจําวัน 
  ในสวนของการขยายความจากเรื่องกินรีชาดกนั้น นอกจากการขยายเรื่องรายละเอียด
ของอนุภาคในสวนของเสนทางการติดตามมโนหราที่เพิ่มมากขึ้นแลว ส่ิงที่เห็นไดชัดเจนของการ
ขยายความคือ ตอนจับนาคที่ไมปรากฏในกินรีชาดก การขยายความตอนจับนาคเขามาใน
ฉบับไภษัชยวัสตุที่สุธนกินนรยวทานรับมาดวยนี้ นาจะเปนการผนวกนิทานทองถ่ินเขามา 
เพราะกัศมีระเปนดินแดนที่มีการบูชานาค เร่ืองของนาคที่คุมครองใหคนในเมืองอยูเย็นเปนสุข จึง
เปนเรื่องที่ชาวกัศมีระคุนเคย เมื่อรับเรื่องกินรีชาดกมาพัฒนาปรับปรุง จึงไดเพิ่มเรื่องราวเกี่ยวกับ
นาคที่นาจะเปนเรื่องราวที่เลาขานในทองถ่ินอยูเดิม และคนทั่วไปคุนเคยอยูแลวมาผนวกไว เพื่อทํา
ใหผูฟงในทองถ่ินนั้นไดรูสึกวาไดฟงเรื่องราวที่ใกลตัว และเขากันไดกับความเชื่อของตนที่นับถือ
นาค ดังนั้นเหตุการณที่หมองูถูกฆาตายอยางโหดราย จึงไดรับการผนวกไว เพราะคงเปนเรื่องที่
สอดคลองกับความเชื่อของคนในทองถ่ินที่เห็นวาผูที่คิดทํารายนาคก็ยอมไดรับการลงโทษอยาง
รุนแรงเชนนั้น ทั้งที่ในความเปนจริงขัดแยงกับความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ใชหลักของการไม
เบียดเบียนและไมจองเวร แตกรณีเชนนี้เปนการผสานความเชื่อทองถ่ินและพุทธศาสนาเขาดวยกัน 
เพื่อเปนกุศโลบายใหคนในทองถ่ินเห็นวาพุทธศาสนานั้นไมไดปฏิเสธความเชื่อดั้งเดิม ซ่ึงจะทําให
เผยแผพุทธศาสนาไดกวางขวางขึ้น แตเกษเมนทระก็มีความคิดของตนเองที่เห็นวาการฆาหมองดูวย
การตัดศีรษะนั้นโหดรายมากเกินไปจึงตัดเหตุการณนั้นออกไป ทั้งนี้การผนวกเรื่องนาคที่เปนความ
เชื่อประจําทองถ่ินเขามานี้ ก็ผสานเขากับเหตุการณเดิมของเรื่องไดอยางดี คือเปนเหตุที่นําไปสูตอน
สําคัญของเรื่องคือการไดกินรีซึ่งทําใหตัวละครหลักฝายชายและฝายหญิงไดพบกัน เพราะการที่พราน
ไดมีบุญคุณกับนาค นาคจึงยอมมอบบวงวิเศษที่ใชจับกินรีไดให การผนวกเรื่องประจําทองถ่ินเขา
มาจึงเปนเรื่องที่ไมไดแทรกเขามาอยางไรเหตุผล แตไดมีการปรับแตงใหผสานกับโครงเรื่องเดิม ที่
ทําใหเหตุการณการพบกันของตัวละครหลักฝายชายและฝายหญิงที่พบกันในปามีความรื่นรมย
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เหมาะสมกับคูรักที่พบกันแลวรักกันตั้งแตแรกเห็นมากกวาในกินรีชาดก ที่เหตุการณพบกันของทั้ง
สองอยูในสถานที่นาหดหูไมสบายใจ เพราะมโนหราอยูทามกลางสัตวที่กําลังจะถูกฆาบูชายัญ 
  สวนลักษณะการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สุธนกินนรยวทานปรับจากเรื่องสุธน-กินรีที่มี
กอนหนานั้น จะพบวาตอนออกตามหากินรีมีการใชลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด กลาวคอื 
ใชทั้งการละความ การเปลี่ยนรายละเอียด การขยายความ การสลับเหตุการณ และหากนับรวมการ
นําอนุภาคของฉบับโขตันเขามารวมไว ก็มีการผนวกเรื่องดวย รวมเปน 5 ลักษณะ ขณะที่ตอนจับ
นาคมีการใชการเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ ตอนไดกินรีใช 4 ลักษณะ และตอนทดสอบความสามารถ
ใช 2 ลักษณะ แตการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกตอนนี้ ก็เห็นไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่
ไมมีผลกระทบตอเนื้อเร่ือง เพราะเจตนาสําคัญของเกษเมนทระคือการยอเร่ืองโดยรักษาเรื่องเดิมไว 
ดังจะเห็นไดวาเกษเมนทระมีการสลับเหตุการณนอยมาก อนุภาคดานเหตุการณนี้จึงดําเนิน
ตามลําดับเดิม เพราะฉะนั้นจึงพบวาอนุภาคเกือบทั้งหมดยังตรงกับเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ 
ซ่ึงอาจกลาวอยางอนุโลมไดวาเรื่องสุธนกินนรยวทานใชวิธีอนุรักษตนเองสืบทอดเรื่องสุธน-กินรี
ในไภษัชยวัสตุไวอยางสมบูรณ ทั้งนี้การสืบทอดอนุภาคดานเหตุการณไวไดอยางครบถวนเชนนี้ ก็
เพราะเกษเมนทระถายทอดเรื่องสุธน-กินรีโดยอาศัยตนเรื่องที่ผานทางวรรณกรรมลายลักษณ  จึง
ยอมมีความแตกตางกับการถายทอดเรื่องสุธน-กินรีผานมุขปาฐะที่แมจะมีการอนุรักษตนเองที่เห็น
ไดวาเปนนิทานเรื่องเดียวกันแตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไดมาก  
 
  ความสัมพันธของอนุภาคดานเหตุการณกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนไทย ดังที่กลาว
มาแลวในตอนตนวาเรื่องสุธนกินนรยวทาน เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ใกลเคียงกับเรื่องสุธนชาดก
มากกวาสุธน-กินรีสันสกฤตสํานวนอื่น เพราะเกษเมนทระเรียบเรียงอวทาน-กัลปลตาแลวเสร็จเมื่อ
พ.ศ.1595 ขณะที่ปญญาสชาดกนาจะเรียบเรียงกอนปพ.ศ.1808 จึงมีระยะเวลาเกิดหางกันประมาณ 
200 ป ระยะเวลาดังกลาวนี้ อาจทําใหเร่ืองสุธนกินนรยวทานแพรกระจายมาถึงไทย และอนุภาคบาง
อนุภาคนาจะเปนตนเคาของสุธนชาดกได ในเบื้องตนอวทาน-กัลปลตามีผูอานเฉพาะกลุมชัดเจน 
คือเหลาพุทธศาสนิกชนผูมีความรู คือกลุมเพื่อนของเกษเมนทระ ตอมาคงแพรหลายไปกวางขวาง
มากขึ้น เพราะเกษเมนทระก็เปนกวีที่มีช่ือเสียงในกัศมีระ และเปนที่รูจักนอกกัศมีระดวย เห็นได
จากทิเบตก็ไดนําอวทาน-กัลปลตาไปแปลเปนภาษาทิเบตและตีพิมพเมื่อพ.ศ. 2205-2206 และไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวาง (Vaidya 1959 : 1 : vii) ในกรณีเชนนี้ แสดงใหเห็นวาเรื่องอวทาน-
กัลปลตานาจะเปนที่รูจักแพรหลายกอนที่จะไดรับการแปลและตีพิมพ และเปนไปไดที่นาจะ
แพรหลายไปที่อ่ืนไมเฉพาะที่ทิเบตเทานั้น ทั้งนี้อาจดวยการบอกเลาของผูเผยแผพุทธศาสนาที่ใช
เร่ืองอวทาน-กัลปลตาซึ่งอานไดงายกวาเรื่องชาดกและอวทานในคัมภีรสันสกฤตอื่นที่มักยืดยาว มา
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เปนสื่อในการสอนธรรมะแกคนทั่วไป เร่ืองสุธนกินนรยวทานที่มีเนื้อเร่ืองนาสนใจและชวน
ติดตาม ก็นาจะเปนเรื่องหนึ่งที่ไดรับการเลาแบบ “ปากตอปาก” จึงทําใหสุธนกินนรยวทานเปน            
สุธน-กินรีสํานวนหนึ่งที่แพรหลายไปยังดินแดนอื่น ความสัมพันธของเรื่องสุธนกินนรยวทานกับ
เร่ืองสุธน-กินรีสํานวนไทยจึงไมใชความสัมพันธที่ถายทอดผานกันโดยตรงเหมือนอยางเรื่อง                   
สุธนกินนรยวทานรับผานจากเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุเปนหลัก และผนวกอนุภาคของ                
กินรีชาดก และฉบับโขตันบางอนุภาค แตเปนความสัมพันธผานทางมุขปาฐะมากกวา 
  เมื่อพิจารณาอนุภาคของเรื่องสุธน-กินรีสํานวนไทยแลวก็จะเห็นไดวามีเหตุการณ
แบงเปน 4 ตอนเชนเดียวกับเรื่องสุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน แตยังไมอาจสรุป
ไดวาเรื่องสุธน-กินรีสํานวนไทยไดเคาเรื่องมาจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียว เพราะเห็นวาแมจะยึด
แบบเรื่องตามฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน แตก็มีอนุภาคบางอนุภาคตรงกับเรื่อง              
กินรีชาดก และสุธนกินนรยวทาน ซ่ึงจะพิจารณาไปแตละตอน 
  1.ตอนจับนาค  อนุภาคดานเหตุการณในตอนนี้ สํานวนไทยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
จากสํานวนสันสกฤตที่มีตอนจับนาค 1 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนรายละเอียด ซ่ึงพบ 3 อนุภาค ไดแก 
อนุภาค ข-3 สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท ไดเปล่ียนแปลงรายละเอียดจากสํานวนสันสกฤตเรื่อง
การปาวประกาศตามที่ชุมชนเพื่อหาคนจับนาคโดยจะใหรางวัลเปนทอง เปนประกาศเรียก
พราหมณที่รูเวทมนตรมาชุมนุม และใหรางวัลเปนราชสมบัติกึ่งหนึ่ง โดยสุธนชาดกกลาววามี
พราหมณมาชุมนุม 500 คน และเลือกไดพราหมณคนหนึ่ง แตพระสุธนคําฉันทไดตัดเรื่องจํานวน
ของพราหมณออกไป กลาวเพียงวาพระเจานันทาธิราชทรงสั่งใหพราหมณคนหนึ่งไปจับนาค  
 อนุภาคตอมาคือ ค-1 เหตุการณที่นาครูวาจะมีภัยมาถึงตัว ฉบับไภษัชยวัสตุ และ              
สุธนกุมาราวทานกลาววานาคกําหนดรูดวยจิต สวนสุธนกินนรยวทานกลาววานาคถูกมนตรที่หมอ
งูทดลองจนบาดเจ็บ แลวจึงไดขึ้นมาจากนาคภพจนไดเห็นวาวิทยาธระกําลังทดลองทําพิธี แต
สํานวนไทยทั้งสุธนชาดกและพระสุธนคําฉันทเปลี่ยนใหนาคไดแปลงรางเปนพราหมณขึ้นมาจาก
นาคภพ จึงไดเห็นพราหมณทดลองทําพิธี 
  อนุภาคสุดทายคือ ค-2 สํานวนสันสกฤตทั้ง 3 สํานวนไดใหนาคเดินทางไปขอใหพราน
ชวยปกปองชีวิตตน แตสํานวนไทยทั้งสุธนชาดก และพระสุธนคําฉันทกลาววาพรานเดินทางผาน
มาที่สระน้ํา นาคจึงขอใหชวยเหลือ 
  อนุภาคดานเหตุการณในตอนจับนาคนี้ พบวาสวนใหญสํานวนสันสกฤตทั้ง 3 สํานวน
ที่มีตอนจับนาคและสํานวนไทยจะตรงกัน สวนที่เปลี่ยนแปลงก็เปนเพียงรายละเอียดของเหตุการณ
ที่เนนความสมเหตุผลมากขึ้น ทั้งการเรียกพราหมณมาชุมนุมก็เปนพระราชอํานาจของพระราชาที่
จะทรงกระทําได เร่ืองการใหนาคไดเห็นการทดลองทําพิธีของพราหมณจะมีลักษณะคลายกับ                            
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สุธนกินนรยวทานวาเหตุใดนาคซึ่งมีอํานาจมากจึงตองหวาดกลัวหมองูหรือพราหมณที่มาจับตน 
และตองขอใหพรานชวยเหลือ ท้ังนี้ก็เพราะไดเห็นพิธีท่ีสามารถทําใหตนเดือดรอนไดจริงนั่นเอง สวน
การเปลี่ยนใหพรานเดินทางมากส็มเหตุผลตามอาชีพของพรานทีต่องออกลาสตัวเพือ่เล้ียงชีพ จงึไมนาจะ
อยูกับที่จนตองใหนาคเดินทางไปขอความชวยเหลือ แตการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเหลานี้ก็ไมได
ทําใหลําดับของเหตุการณในเรื่องเปลี่ยนแปลงไป ส่ิงที่นาสนใจคือมีอนุภาคหนึ่งที่สํานวนไทยตรง
กับสุธนกินนรยวทานซึ่งตรงกับฉบับโขตาน คือ อนุภาค ง-1 เหตุการณที่นาคพาพรานที่ชวยชีวติตน
ไปนาคภพ สํานวนไทยก็ไมไดกลาวถึงเหตุการณที่พรานไดพบบิดามารดานาคเชนเดียวกัน 
  2. ตอนไดกินรี ในตอนนี้สํานวนไทยเรื่องสุธนชาดก และพระสุธนคําฉันทมีลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลงไปจากสํานวนสันสกฤตบางอนุภาค โดยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลง คือ                 
การเปลี่ยนรายละเอียด พบ 3 อนุภาค ไดแก อนุภาค จ-2  สุธนชาดกมีเหตุการณที่ตรงกับฉบับ              
ไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน เพียงแตเปลี่ยนรายละเอียดเรื่องจํานวนของธิดาของทาวทรุมะ 
จาก 1 นาง เปน 7 นาง และจํานวนบริวารที่ติดตามจาก 500 นาง เปน 1,000 นาง สวนสํานวน             
บทละคร และพระสุธนคําฉันทไมไดกลาวถึงบริวาร อนุภาคตอมาคือ ฉ-4 สุธนชาดก กลาววาพราน
บุณฑริกขอปก และหางที่จะทําใหมโนหราบินหนีไดเก็บไว สวนฉบับบทละคร พรานบุญไดรีบ
เก็บปกและหางไวเมื่อนาครัดมโนหราไดแลว ขณะที่พระสุธนคําฉันทไมไดกลาวไว สวนใน
สํานวนสันสกฤตยกเวนกินรีชาดกที่ไมไดกลาวไวนั้น ลวนแตกลาววามโนหรากลาววาจะมอบ
จุฑามณีใหพรานเพื่อแลกกับการปลดบวงออก และสุดทายคือ อนุภาค ช-1 สุธนชาดก และ             
พระสุธนคําฉันทกลาววาพระสุธนทรงพบมโนหราที่อุทยาน โดยพระสุธนคําฉันทขยายความเพิ่ม
จากสุธนชาดกวาดวยวาสนาที่มีตอกันตั้งแตอดีตจึงมีเหตุดลพระทัยใหพระสุธนทรงปรารถนาจะ
เสด็จไปอุทยาน ตางกับสํานวนสันสกฤตที่กินรีชาดกทรงพบที่ลานยัญพิธี  สวนฉบับไภษัชยวัสตุ                            
สุธนกุมาราวทาน และสุธนกินนรยวทานทรงพบในปาขณะเสด็จออกลาสัตว  
  สํานวนบทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรานั้น มีการเปลี่ยนรายละเอียดที่แตก
เหตุการณตางไปจากสํานวนสันสกฤตหลายเหตุการณ ไดแก นางเทพกินรีขอใหโหรทํานายฝน 
โหรทํานายวามโนหราธิดาองคเล็กจะถูกพรานจับไป โหรทํานายดวงชะตาของมโนหราวาจะได
สามีเปนมนุษย นางเทพกินรีจึงทรงเก็บปกและหางของมโนหราหามไปเลนน้ํา มโนหราเสดาะ
ประตูยนตรใหพี่ศรีจุลาเขาไปลักปกและหางออกมา พรานบุญเจาะจงใหนาครัดมโนหรา พรานบุญ
พามโนหราไปถวายใหพระสุธนซึ่งเปนเจานาย กอนเขาเมืองไดพักอยูกับตายาย 3 วัน เหตุการณ
ตางๆ นี้ไมปรากฏในสุธนชาดก ที่เชื่อกันวาเปนตนเคาของเรื่องสุธน-กินรีในไทย โดยเหตุการณ
ตางๆ ที่ตางกับสุธนชาดกนี้ จะมีรายละเอียดที่ตรงกับเรื่องนางมโนหราสํานวนทองถ่ินใต เชน ใน
บทละครกลาววา “...ตัวแมก็เกิดเมื่อปขาล ออกวันอังคารเดือนหา แมนี้มีบุญเปนนักหนา เกิดมาจะ
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ไดแตผัวเขา ตัวแมมีบุญนี้จริงจริง แตไมไดอยูในเมืองเรา ตัวแมจะไดผัวของเขา ลูกชาวมนุษยในใต
หลา…” หรืออีกตอนหนึ่งที่วา “...แมเกิดพี่พี่ทั้งหกนาง บังเกิดแตชางกับมา ประสูติเจามโนหรา เกิด
ภูเขาเงินภูเขาทอง สมบัติทั้งพารา พูนเกิดขึ้นมากายกอง ภูเขาเงินภูเขาทอง เรืองรองทั้งสี่มุม
ปราสาท หัวใจของแมมาคิดปอง จะใหเจาครองเมืองไกรลาส...” (บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนาง
มโนหราและสังขทอง 2512 : 24, 29-30) จะคลายกับสํานวนถิ่นใต (สํานวนที่ 2) ที่วา “...นางนี้ป
ขาล วันคารเดือนหา หญิงนี้หลากา∗ เกิดมาจะผลาญเอาผัวเขา นางนี้มีบุญจริง ไมไดอยูเมืองของเรา 
เกิดมาจะผลาญเอาผัวเขา มนุษยอยูใตหลา” และ “...เกิดโหมพี่ๆ เกิดชางเกิดมา เกิดนางโนรา เกิด
ภูเขาเงินภูเขาทอง ผุดขึ้นลอยลอง เจ็ดมุมปราสาท แมตั้งใจปองใหเจาอยูครองเมืองไกรลาส...”            
(สุธิวงศ พงศไพบูลย 2513 : 329)  
  ตามที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2508 : 2-3) ทรง
สันนิษฐานไวคือ ขุนศรัทธาครูละครสมัยกรุงศรีอยุธยามีความผิดตองราชทัณฑ และไดไปอยูที่
นครศรีธรรมราช คงไดเปนครูฝกหัดละครใหที่นั่น เพราะการไหวครูโนราก็ยังมีการเอยช่ือ                    
ขุนศรัทธาอยู บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหราซึ่งมีลักษณะคําประพันธที่ภาคกลางเรียกวา
ละครชาตรีนี้ มีลักษณะเชนเดียวกับโนราของทางภาคใต บางครั้งจึงเรียกวาโนราชาตรี ตามพระ
วินิจฉัยดังกลาวนี้ จึงเปนไปไดที่บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรานี้ อาจเปนบทละครที่คณะ
ละครทางภาคใตนําขึ้นมาเลนในกรุงศรีอยุธยา เพราะภาษาที่ใชก็มีคําถ่ินใตปะปนอยูมาก∗∗แลวเปน
ที่พอใจของชาวกรุงศรีอยุธยาจึงไดมีการบันทึกเรื่องราวที่แสดงเก็บไว และเรื่องสุธน-กินรีสํานวน
ถ่ินใตที่มีความแตกตางกับเรื่องสุธนชาดกนี้ นาจะเปนเพราะการถายทอดผานมุขปาฐะโดยการ
อาศัยความจําเทาที่จําได จึงทําใหมีการขยายความแตกเหตุการณออกไปทั้งเจตนาและไมเจตนา ตาง
กับสุธนชาดกที่แพรหลายทางถิ่นเหนือลงมาทางถิ่นกลางที่ไดมีการทองจําและไดบันทึกเปน          
ลายลักษณ (วินัย ภูระหงษ 2520 : 258) และวรรณคดีแบบฉบับอยางพระสุธนคําฉันทก็ยึดตามฉบับ                

                                        
 ∗ หมายถึงช่ัวชา บางครั้งใชวา ฉลากา เปนคําภาษามลายู (สุธิวงศ พงษไพบูลย 2513 : 327) ใน
สํานวนถิ่นใตกลาววาพระศรีสุธนมีชายาชื่อนางกาหนมอยูกอนที่พรานจะมาถวายมโนหราให ครั้นเมื่อไปปราบ
พระยาจันทรก็ไดนางศรีดอกไมธิดาของพระยาจันทรเปนชายาอีกคนหนึ่ง ฉะนั้นขอความที่โหรทํานายวา “...จะ
ไดผัวของเขา” ในสํานวนบทละคร และ  “...จะผลาญเอาผัวเขา”  จึงมีความหมายตรงกัน และนาจะเปนการบอกวา
ในสํานวนบทละครก็หมายความวาพระสุธนก็มีชายาอยูกอนแลว ซึ่งสอดคลองกับสํานวนถิ่นใต ที่มีลักษณะ
เปนไปตามแบบนิทานจักรๆ วงศๆ ของไทยทั่วไป คือ ตัวละครหลักฝายชายมักจะมีภรรยาอยูกอนที่จะได                  
ตัวละครหลักฝายหญิงเปนภรรยา 
 ∗∗ ดูเพิ่มเติมใน “ศัพทภาษาใตที่ปรากฏในบทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา” ของสุธิวงศ                  
พงศไพบูลยในมโนหรานิบาต ฉบับวัดมัชฌิมาวาส สงขลา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

321

ลายลักษณนี้ จึงทําใหมีอนุภาคดานเหตุการณตรงกัน ขณะที่สํานวนทางถิ่นใตที่นาจะเปนตนเรื่อง
ของบทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรานี้ดวย มีการสืบทอดจากปากตอปากจึงทําใหเร่ืองราว
ตางกันออกไป แตอยางไรก็ตาม ก็ยังเห็นไดวาสุธนชาดก และบทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนาง             
มโนหรานี้มีเคาโครงเรื่องเดียวกัน 
  อนุภาคดานเหตุการณในตอนไดกินรีนี้ สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันทมีรายละเอียด
ในอนุภาคที่ตรงกับเรื่องสุธนกินนรยวทานซึ่งมีรายละเอียดตางกับฉบับไภษัชยวัสตุ และ                            
สุธนกุมาราวทาน  4  อนุภาค  คือ  อนุภาค  ฉ -1  พระฤษีแนะนําวิ ธีการจับกินรี  อนุภาคนี้                            
สุธนกินนรยวทานไดมาจากกินรีชาดก  อนุภาค ฉ-5 พรานตั้งใจนํามโนหราไปถวายแดพระสุธน 
เพราะเห็นวาเหมาะสม สวนฉบับบทละครตางออกไปคือ พรานบุญกลาววาพระสุธนเปนเจานาย
ของตน อนุภาค ช-2  พระสุธนประทานสิ่งของมีคาใหพรานเปนรางวัล และอนุภาค ช-3 พระชนก
พระชนนีของพระสุธนจัดงานอภิเษกสมรสใหพระสุธนและมโนหรา แตกระนั้นสิ่งที่เห็นไดคือ 
ตอนไดกินรีในเรื่องสุธน-กินรีสํานวนไทยนี้  ก็ยังมีลําดับอนุภาคดานแหตุการณตามฉบับ                  
ไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานไมเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนรายละเอียดใน 4 อนุภาคที่กลาวถึง
ขางตนนั้นก็ไมไดทําใหแกนหลักของอนุภาคดานเหตุการณแตกตางกัน 
   3. ตอนออกตามหากินรี  เปนตอนที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และที่
เห็นชัดเจนที่สุดคือเกี่ยวกับเสนทางการเดินทางติดตามมโนหรา เพราะสวนอื่นๆ ก็ยังพบวายังคง
อนุภาคเดิมไว แตใชลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เปนดานรายละเอียดของเหตุการณ คือ การละความ 
และการเปลี่ยนรายละเอียด  
    3.1 การละความ พบ 1 อนุภาค คือ ฌ-1 สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท ไมไดกลาว
วาพระชนกของพระสุธนทรงสงทัพไปปราบกบฏแลวพายแพกลับมาหลายครั้งเหมือนฉบับ
สันสกฤต (ไมนับรวมกินรีชาดกที่ไมมีเหตุการณกบฏ) กลาวเพียงวามีทัพกบฏยกมาที่ชายแดน 
    3.2 การเปลี่ยนรายละเอียด  พบ 3 อนุภาค 
      3.2.1 อนุภาค ญ-1 สุธนชาดกกลาวถึงพระสุบินของพระเจาอาทิจวงศวา               
พระอันตะพันรอบชมพูทวีป 3 รอบแลวไหลกลับเขาพระอุทรดังเดิม สวนพระสุธนคําฉันทกลาววา
พระชนนีของพระสุธนมีพระสุบินวาพระสุธนถูกทาวจันทภาณุบั่นพระเศียรขาดคลายกับเรื่องสุธน-
กินรีสํานวนถิ่นใต (สํานวนที่ 2) ที่วา “แมพระศรีสุธนฝนวาพระศรีสุธนแพศึก เขาจับไดสีนหัว 
สาวไสวันบานวันเมือง...” (สุธิวงศ พงษไพบูลย 2513 : 337) ซ่ึงหมายความวาพระชนนีมีพระสุบิน
วาพระสุธนทรงถูกฟนพระเศียรขาด และถูกสาวพระอันตะมาพันรอบเมือง ซ่ึงอาจเปนไปไดที่         
พระยาอิศรานุภาพมีโอกาสไดฟงเรื่องสุธน-กินรีสํานวนทองถ่ินดวยไมใชเพียงรับรูเร่ืองสุธน-กินรี
เพียงจากสุธนชาดกเทานั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

322

      3.2.2  อนุภาค ฎ-2 สุธนชาดกและพระสุธนคําฉันทกลาววามโนหราขอใสปกหาง
และเครื่องประดับรําถวายพระชนนีกอนตาย ซ่ึงเปนการแตกรายละเอียดของอนุภาคตางไปจาก
สํานวนสันสกฤต 3 สํานวนยกเวนกินรีชาดก ที่ไมมีเหตุการณนี้ 
     3.2.3 อนุภาค ฎ-3 สุธนชาดกและพระสุธนคําฉันทตรงกับฉบับไภษัชยวัสตุ และ           
สุธนกุมาราวทาน แตสุธนชาดกไดเปลี่ยนรายละเอียด ดวยการแตกรายละเอียดของเหตุการณมาก
ขึ้นคือ ทาวทุมราชไดทรงสรางปราสาททองใหมโนหราอยูนอกเมืองเพื่อชําระลางกลิ่นมนุษยกอน 
  สวนเหตุการณที่ เกี่ยวกับพระสุธนทรงเดินทางติดตามมโนหรานั้น  พบวามีการ
เปลี่ยนแปลงคลายกับฉบับไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน และสุธนกินนรยวทานที่ปรับเปลี่ยนจาก
กินรีชาดก คือเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิศาสตรที่ผูเลาและผูฟงเรื่องคุนเคย เพราะจะเห็นไดวา 
สํานวนไทยกลาวถึงภูเขานอยมาก และเมื่อกลาวถึงภูเขาก็ตรงกับกินรีชาดกคือเปนภูเขาทอง และ
ภูเขาเงิน ซ่ึงเปนภูเขาในจินตนาการ สวนที่ยังรักษาอนุภาคของสํานวนสันสกฤตไวตรงกันมากที่สุด 
คือ อนุภาค ฐ-10 สุธนชาดกกลาววาพระสุธนใชผารัตกัมพลคลุมพระวรกายเพื่อใหนกหัสดีลิงคคิด
วาเปนเนื้อมาโฉบขามปาหวาย สวนพระสุธนคําฉันทกลาววาขามเหวซึ่งมีรายละเอียดคอนขางตรง
กับอนุภาคของสุธนกินนรยวทานที่ รับมาจากฉบับโขตัน∗ อนุภาค  ฐ-12 สุธนชาดก  และ                     
พระสุธนคําฉันทกลาววา มีเขา 2 ลูกที่กระทบกัน ตรงกันสุธนกินนรยวทานที่กลาววามีภูเขายนตร 
2 ลูก ขณะที่ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานมีรายละเอียดตางออกไป และอนุภาค ฐ-18           
สุธนชาดกกลาววามีสระน้ําลึกและมีงูมาก ตรงกับสุธนกินนรยวทานที่วาแมน้ําปตังคาลึกและมีงู
มาก สวนอีกอนุภาคหนึ่งสุธนชาดกและพระสุธนคําฉันทกลาววามียักษตัวสูงเทา 7 ตนลําตาล ซ่ึง
ไมมีในสุธนกินนรยวทาน แตมีในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานที่กลาววามียักษ 500 ตน 
สวนอนุภาคดานเหตุการณที่ตองพบอุปสรรคตางๆ นั้น ก็จะเนนเปนปาตางๆ ไดแก ปาหญาคา ปา
หญาคมบาง ปาไมไผ ปาดงออ ปาทึบทีพุ่มไมเปนหนาม และปาหวายทึบ ซ่ึงจะเหน็ไดวา ลวนเปนปา
ในที่ลุม และในเขตรอนชื้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็เปนไปตามภูมิประเทศของไทย ที่อยูในที่ราบลุม ปาตางๆ 
ที่เอยถึงจึงเปนสิ่งที่คนไทยคุนเคยกันดี แมปจจุบันก็ยังพบเห็นไดไมยาก และเมื่อกลาวถึงภูเขาก็จะกลาวถึง
อยางรวบรัด ดังความวา “...ริมขอบนทีนั้นลวนภูเขาหาที่ราบไมมี ยากที่จะสัญจรไปโดยสะดวก” 
(กรมศิลปากร 2499 : 1 : 51)  แตไมไดพรรณนาอยางละเอียดเหมือนในฉบับไภษัชยวัสตุ สุธน
กุมาราวทาน และสุธนกินนรยวทาน ซ่ึงคงเปนเพราะผูฟงชาวไทยฟงแลวจําไดวามีเสนทางที่ผาน
ภูเขามาก แตดวยความไมคุนเคย และรายละเอียดมาก จึงไดละความและกลาวถึงโดยรวมเทานั้น 
                                        
 ∗ ไชนีกลาวถึงอนุภาคเหตุการณนี้ในฉบับโขตันวา รากษสีคาบพระสุธนขึ้นเขา ขณะที่เกษเมนทระ
เพิ่มรายละเอียดวาพระสุธนทรงใชรางกวางคลุมพระวรกายจนรากษสีรูปแรงเขาใจวาเปนกวางจึงคาบขึ้นเขาเพื่อ
ไปกิน ซึ่งมีรายละเอียดใกลเคียงกับสํานวนไทยอยางยิ่ง 
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   4. ตอนทดสอบความสามารถ ในตอนนี้พบลักษณะเปลี่ยนแปลงจากสํานวนสันสกฤต 
2 ลักษณะ คือ การละความ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
    4.1 การละความ พบ 4 อนุภาคที่ไมปรากฏในสุธนชาดก และพระสุธนคําฉันทคือ 
อนุภาค ฒ-2, ฒ-3, ฒ-4 และ ฒ-5 ทั้งหมดเปนอนุภาคเกี่ยวกับสิ่งที่ทาวทรุมะทรงสั่งใหพระสุธน
ทํางานที่ยาก และพระอินทรไดทรงชวยใหงานนั้นสําเร็จลงได คือ ถางพงออ และเก็บเมล็ดงา 
เหตุการณที่พระอินทรทรงชวยเหลืองานที่ยากในสุธนชาดก และพระสุธนคําฉันทจะอยูในอนุภาค 
ฒ-7 คือการชวยช้ีตัวมโนหรา แตเหตุการณนี้ในสํานวนสันสกฤตไมมีพระอินทรเกี่ยวของ 
    4.2 การเปลี่ยนรายละเอียด พบ 3 อนุภาค 
      4.2.1 อนุภาค ฒ-1 สุธนชาดกมีการเปลี่ยนรายละเอียดในสวนที่เกี่ยวกับสิ่งที่
พระสุธนตองทรงยกวาเปนบัลลังกศิลาที่ตองใชคน 1,000 คนยก และพระสุธนคําฉันทวาทรงยกลูก
หินที่ตองใชคน 1,000 คนยก สวนฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานนั้นกลาววาพระสุธนทรง
ยกเสาทอง ตนตาล กลอง และสุกร อยางละ 7  ขณะที่สุธนกินนรยวทานกลาววาทรงยกศร  
      4.1.2 อนุภาค ฒ-6  สุธนชาดกกลาวถึงสิ่งที่พระสุธนตองทรงใชศรยิงจาก 6 ส่ิง 
ส่ิงละ 7 ไดแก ตนตาล ไมกระดานมะเดื่อ เสาศิลา แผนเหล็ก แผนทองแดง และเกวียนบรรทุกทราย 
สวน พระสุธนคําฉันทวามี 5 ส่ิง ส่ิงละ 7 ไดแก ไมกระดานมะเดื่อ เสาหิน กาทองแดง แผนโลหะ 
และเกวียนบรรทุกกรวด ขณะที่ฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานวามี 3 ส่ิง ส่ิงละ 7 เทากัน
ไดแก ตนตาล กลอง และสุกร สวนสุธนกินนรยวทานวามี 3 ส่ิง ส่ิงละ 7 คือ เสาทอง ตนตาล สวน
สุกรกลาววาเปนฝูงไมไดระบุจํานวน 
      4.1.3 อนุภาค  ฒ-7 สุธนชาดกและพระสุธนคําฉันท  มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเรื่องจํานวนกินรีที่รูปพรรณและแตงกายเหมือนมโนหราโดยกลาววามี 7 นาง สวนฉบับ                 
ไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานกลาววามี 1,000 นาง สวนสุธนกินนรยวทานกลาววามี 500 นาง 
    ในตอนนี้สํานวนไทยตัดอนุภาคเรื่องการทดสอบความสามารถบางสวนออกไป 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในทรรศนะของคนไทยเห็นวาการถางพงออ และการเก็บเมล็ดงานั้น เปนงานที่
ไมสมกับฐานะของพระสุธนซึ่งเปนโอรสกษัตริยจึงตัดออกไป เหลือแตงานที่เปนสิ่งที่พิสูจน
ความสามารถที่โอรสกษัตริยควรจะมี คือ กําลังกายที่เขมแข็ง และความสามารถทางอาวุธ สวน
อนุภาคอื่นๆ ก็จะตรงกันดังที่กลาวไวแลวในตาราง 
   เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธทางอนุภาคดานเหตุการณของเรื่องสุธนกินนรยวทานกับ          
สุธน-กินรีสํานวนไทยแลว ก็จะพบวาอนุภาคที่ตรงกันสวนใหญเปนอนุภาคที่สุธนกินนรยวทาน
รับมาจากฉบับไภษัชยวัสตุ แตขณะเดียวกันบางอนุภาคของสุธนกินนรยวทานที่มีรายละเอียดตาง
กับฉบับไภษัชยวัสตุก็ตรงกับสํานวนไทย อนุภาคที่ตรงกันนี้มีทั้งอนุภาคที่สุธนกินนรยวทานรับ
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จากฉบับโขตัน กินรีชาดก และปรับขึ้นเอง ซ่ึงเปนไปไดที่สํานวนไทยจะมีลักษณะเชนเดียวกับ                        
สุธนกินนรยวทานที่ไมไดมีที่มาของอนุภาคดานเหตุการณเพียงแหลงเดียว แตตนเคาของเรื่อง            
สุธน-กินรีสํานวนไทยอาจมาจากหลายแหลง รวมทั้งการปรับแตงขึ้นเองตามความคุนเคย ดวย
นิทานนั้น เมื่อตกไปอยูในสิ่งแวดลอมแบบไหน ก็จะปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมนั้นๆ (ประคอง                   
นิมมานเหมินท 2545 : 63) เพราะหากพิจารณาจากระยะเวลาที่เกิดเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤต 
แมแตสุธนกินนรยวทานที่ใหมที่สุด ก็ยังมีระยะเวลาหางจากสุธนชาดกประมาณ 200 ป ซ่ึงเปน
ระยะเวลานานเพียงพอที่จะทําใหนิทานเรื่องหนึ่งเดินทางแพรกระจายจากดินแดนหนึ่งไปสูดินแดน
หนึ่งได ทั้งนี้ดวยความมีช่ือเสียงของเกษเมนทระในกัศมีระ และดินแดนใกลเคียงก็ยอมเปนไปไดที่
จะมีผูอานผลงานของเขาแลวนํามาถายทอดผานมุขปาฐะ และแพรกระจายไปยังดินแดนอื่นที่ไกล
ออกไป จึงทําใหสํานวนไทยรับอนุภาคบางอนุภาคของสุธนกินนรยวทานมา แตดวยความที่             
สุธนกินนรยวทานเกิดภายหลังฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานที่เปนที่รูจักแพรหลายกอน
หลายรอยป จึงเห็นไดวาสุธน-กินรีสํานวนไทยก็ยึดแบบเรื่องตามอยางฉบับไภษัชยวัสตุหรือ               
สุธนกุมาราวทาน และมีอนุภาคสวนใหญตรงกัน วิธีที่สํานวนไทยรับเรื่องสุธน-กินรีมาหลาย
สํานวนนั้นอาจเปนไดทั้งวาผูเผยแพรเร่ืองสุธน-กินรีในดินแดนไทยครั้งแรก และเปนตนเรื่องของ    
สุธน-กินรีในไทยนั้น ไดฟงเรื่องสุธน-กินรีหลายสํานวน แลวจึงนําอนุภาคเหตุการณของหลาย
สํานวนมารวมกัน โดยยังคงยึดแบบเรื่องของฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานเปนหลัก จึง
ถายทอดเรื่องราวที่ผสมผสานจากหลายสํานวน หรืออีกกรณีหนึ่งคือ ผูเรียบเรียงเรื่องสุธนชาดกนํา
เร่ืองสุธน-กินรีที่ไดยินไดฟงมาหลายสํานวนมาผสมผสานแลวจึงเรียบเรียงออกมา หรืออีกกรณี
หนึ่งคือมีผูนําเรื่องสุธน-กินรีมาเผยแพรในดินแดนไทยหลายสํานวน จนผูฟงคนไทยนํามา
ผสมผสานรวมกับจินตนาการของตน จนไดเปนหลายสํานวนตางกันไปแตละถ่ิน ดังฉบับที่              
เรียบเรียงเปนเรื่องสุธนชาดกซึ่งรวบรวมขึ้นทางถิ่นเหนือ และเปนสํานวนอยางบทละครครั้งกรุงเกา
เร่ืองนางมโนหราที่ใกลเคียงกับสํานวนถิ่นใต (สํานวนที่ 2)  
 ขอสันนิษฐานประการสุดทายนี้ นาจะเปนไปไดมากที่สุด เนื่องจากเห็นความแตกตาง
ชัดเจนทางดานอนุภาคของสุธนชาดกที่รวบรวมทางถิ่นเหนือ และบทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนาง
มโนหราที่คลายกับสํานวนถิ่นใต ในกรณีของสุธนชาดกซึ่งเปนเรื่องสุธน-กินรีที่เปนลายลักษณเกา
ที่สุดนั้น แมจะเห็นวามีที่มาจากหลายแหลง แตการไดบันทึกเปนลายลักษณไวจึงทําใหยังรักษาเรื่อง
ไวไดใกลเคียงกับตนเรื่องเดิมที่แพรหลายมากที่สุดคือฉบับไภษัชยวัสตุที่สุธนกุมาราวทานรับ
มาแลวทําใหเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง ตางกับบทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหราที่มทีีม่าจาก
สํานวนมุขปาฐะ จึงทําใหเหตุการณเปล่ียนแปลงไปมาก 
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  อนุภาคดานวัตถุ อนุภาคดานวัตถุของเรื่องสุธน-กินรีทั้งสํานวนสันสกฤตและสํานวน
ไทยนี้ มีทั้งที่เปนวัตถุ มนตร และการตั้งจิตอธิษฐาน ซ่ึงมีทั้งที่ตรงกัน และไมตรงกัน และเพื่อให
เห็นชัดเจนขึ้น จึงจะนําเสนอเปนตารางตามลําดับที่กลาวถึงในเรื่องดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 12 อนุภาคดานวัตถุในเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤตและไทย 
 

ประเภทของวตัถุ การปรากฏในแตละเร่ือง 

สิ่งของ  
บวง กช. ไมมี  สภ., สก., สร.∗ บวงอโมฆะ 

สช., สค. บวงนาคบาศ                     บม.ไมไดเปนบวงแตเปนตัวนาคจริง∗∗ 
จุฑามณี กช. ไมมี  สภ., สก., สร. กลาวไวตรงกันวาเมื่อมโนหรานํามารัดผมแลวทํา

ใหเดินทางไปในทองฟาได  
ปก/หาง กช.ไมมี  สช., บม., สค. กลาวไวตรงกันวาเปนปก/หางที่มโนหราจะใสเมื่อ

ตองการบินไปยังที่ตางๆ  
มาลัย กช. เปนเพียงสํานวนเดียวที่กลาวถึงมาลัยดอกตาลีสะ 
ยา กช. ไมมี สภ., สร. สุธา(sudha)           สก. สูทยา(sudaya) 

สช.  ผงยาเสกดวยมนตร                      สค.  โอสถมนตรา 
พิณ กช. ไมมี  สภ.,สก., กลาววาเปนสิ่งที่มโหราใหพระสุธนเตรียมไป  

สร. ไมไดเอยถึงวามโนหราสั่งใหพระสุธนนําไป แตกลาววาพระสุธนทรง
ใชพิณบรรเลงเพื่อทําใหรากษสีตกอยูในอํานาจ (ฐ-7) 
สวนสํานวนไทยไมมีกลาวถึง 

ผา ไมปรากฏในสํานวนสันสกฤตทุกสํานวน  
สช. รัตกัมพล                      สค.  รัตนกัมพล 

แหวน ทุกสํานวน ยกเวนบม.ที่ไมมีความตอนออกตามหากินรี 
 
 
 

                                        
 ∗ หมายถึงเรื่องสุธนกินนรยวทาน 
 ∗∗ ในสํานวนถิ่นใตกลาววาพรานบุญไดเห็นมโนหรา (โนราตามเสียงถิ่นใต) แลวตองการนําไปถวาย
พระศรีสุธนจึงไปขอนาคมาจากพญานาคซึ่งเปนเพื่อน เพื่อนํามาจับมโนหรา 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
 
ประเภทของวตัถุ การปรากฏในแตละเร่ือง 

มนตร กช. ไมมี สภ., สก. กลาวถึงมนตร 2 ตอนคือตอนจับนาค ที่หมองูรายมนตร
จับนาค และตอนออกตามหากินรี ที่มโนหราฝากไววาพระสุธนตองทอง 
มนตรใหได  
สร. กลาวถึงมนตรเฉพาะตอนจับนาคเทานัน้   
สช. กลาวถึงมนตรทั้งตอนจบันาค และตอนออกตามหากินรี โดยกลาววา        
มโนหราจารมนตรไวบนใบไมฝากไวใหพระสุธน   
สค. กลาวถึงเฉพาะตอนจับนาคเทานั้น 

การตั้งจิตอธิษฐาน กช .  สัตยวากซึ่งพรานใชจับกินรี  มีลักษณะคลายการตั้งจิตอธิษฐาน   
สภ., สก. เมื่อตองทรงชี้ตัวมโนหรา พระสุธนทรงอธิษฐานวานางใดคือ   
มโนหราขอใหกาวออกมา 
สช. พระสุธนตั้งจิตอธิษฐาน 3 คร้ัง คร้ังแรกวา หากจะไดครองคูกับมโนหรา
ขออยาใหกินรีนางหนึ่งยกหมอน้ําขึ้น คร้ังที่ 2 วา หากจะทรงไดพระสัมมา
สัมโพธิญาณ ขอใหทรงยกบัลลังกศิลาได คร้ังที่ 3 หากทรงเกื้อกูลสรรพสัตว 
และไมเคยลวงเกินภรรยาคนอื่นจริง ขอใหทรงจํามโนหราได  
สค. มีเพียง 2 คร้ัง คือตรงกับครั้งที่ 2 และ 3 ของสช. 

 
  จากตารางขางตน จะเห็นไดวาอนุภาคดานวัตถุที่ปรากฏในเรื่องสุธน-กินรีทั้ง 7 สํานวน
นี้ ลวนเปนวัตถุที่มีความสัมพันธเกี่ยวของมโนหราโดยตรง อาจเปนเพราะวามโนหราซึ่งเปนกินรี 
เปนอมนุษยที่อยูในโลกจินตนาการของมนุษย ความเกี่ยวของกับกินรีจึงมีการเสริมแตงสิ่งที่อยู
เหนือธรรมชาติเขาไปไดงาย เร่ิมตั้งแตตอนการไดกินรี ทุกสํานวนกลาวถึงวิธีจับกินรีไวเหมือนกัน
คือ มนุษยไมสามารถจับกินรีไดดวยกําลังของตนเอง หากตองใชส่ิงวิเศษชวย กลาวคือสํานวน
สันสกฤตไดแก ฉบับไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน และสุธนกินนรยวทาน ลวนใชบวงอโมฆะ ซ่ึง
มีความหมายตามศัพทวาไมไรประโยชน อันแสดงวาเปนบวงที่สามารถทําประโยชนไดหลากหลาย 
ดังที่ในฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทาน กลาวไวมีความตรงกันตางเพียงการใชคําเล็กนอย 
ในตอนที่พรานไดกลับไปขอบวงอโมฆะจากนาค โดยฉบับไภษัชยวัสตุ พรานไดกลาวกับนาควา                         
“บวงของทานนั้นใชเพียงแคขจัดอันตรายที่มาจากครุฑเทานั้น แตมันมีประโยชนแกขาฯ อยางไม
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ส้ินสุด” ∗ สวนสุธนกุมาราวทานมีความวา  “บวงของทานนั้นใชเพียงแคตอสูกับครุฑบางครั้งบาง
คราวเทานั้น แตมันมีประโยชนแกขาฯ อยางไมส้ินสุด”∗∗ ความที่พรานกลาวกับนาคทั้ง 2 เร่ืองนี้ 
แมจะมีถอยคําบางถอยคําตางกัน แตใจความหลักเหมือนกัน คือพรานคิดวาบวงอโมฆะมีประโยชน
ตอตนมากกวานาค ทั้งนี้อาจพูดเพราะความโลภจึงโนมนาวใจนาคใหเห็นวาตนจะนําบวงไปใช
ประโยชนไดมากกวา สวนนาคใชประโยชนไดประการเดียว ในขณะเดียวก็แสดงใหเห็นวา
ประโยชนของบวงอโมฆะนั้น  มีหลากหลายไมใช เพียงปองกันครุฑเทานั้น  สวนในเรื่อง                            
สุธนกินนรยวทานไดกลาวถึงความสําคัญของบวงอโมฆะวาทําใหนาคไมเคยแพในสงครามใด 
แมแตเทวดาก็สามารถเอาชนะได (ฉันทบทที่ 63) ดวยฤทธ์ิของบวงอโมฆะนี้ ในสุธน-กินนรี
สันสกฤตทั้ง 3 สํานวนนี้ พรานจึงรับรูไดวาสามารถนําไปใชเปนประโยชนสําหรับตนไดมาก 
ดังนั้นในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน พรานจึงใชบวงจับกินรีโดยไมตองอาศัย
คําแนะนําจากพระฤษี แมจะมีเหตุผลดอยกวากินรีชาดก ที่พระฤษีเปนผูแนะนําใหจับกินรี เพราะแม
นายพรานจะทราบวาบวงมีประโยชนมาก แตไมเคยไดทราบถึงการใชประโยชนดานอื่นๆ มากอน 
เพราะทราบจากนาควาบวงอโมฆะใชปองกันครุฑเทานั้น สวนสุธนกินนรยวทานนั้น ดวยเหตุที่
พรานอุตปลกะไดรับมอบบวงจากปทมกะผูเปนบิดา จึงอาจไมทราบถึงประโยชนของบวงอโมฆะ
เทากับที่บิดาเคยทราบ เพื่อความสมเหตุผล เกษเมนทระจึงไดใหพระฤษีวัลกลายนะแนะนําวาใคร
ถือครองบวงอโมฆะก็สามารถครอบครองกินรีได (ฉันทบทที่ 73) 
 สวนสํานวนไทยในดานสุธนชาดกไดเปลี่ยนรายละเอียดเรื่องชื่อของบวงดวยการโยงเขา
กับเจาของบวงคือนาค ทั้งนี้ก็เปนไปไดวาดวยการถายทอดเรื่องตอๆ กันมา รายละเอียดเรื่องชื่อของ
บวงก็สูญหายไป ผูเลาเรื่องจําไดเพียงวาเปนบวงที่ไดจากนาค จึงใหช่ือวา นาคบาศ ซ่ึงมีความหมาย
ชัดเจนตรงกับที่มาคือบวงของนาค รวมทั้งเรื่องคุณวิเศษของนาคบาศก็กลาวถึงนอยลงกวาเดิม 
เพราะคุณวิเศษที่กลาวถึงเนนเฉพาะวาสามารถนํามาใชจับกินรีไดเทานั้น ดังที่พระกัสสปฤษีได
แนะนําพรานบุณฑริกวา “...ทานไดนาคบาศมาคลองจึงจะไดนางกินรี ทานจะทําพิธีอยางอื่น
นอกจากนาคบาศแลวอยาหวังเลยวาจะได อุปมัยเหมือนผูมุงหมายเอาดวงพระจันทร ไมมีวันได
เหนื่อยกายเปลา” (กรมศิลปากร 2499 : 1 : 34) ซ่ึงพระสุธนคําฉันทก็ไดรับลักษณะคุณวิเศษของ
นาคบาศที่เนนไปที่การใชจับกินรีโดยไมไดกลาวถึงคุณวิเศษดานอื่นเชนกัน ดังมีความวา  
 
 
                                        
 ∗ yusmakam/esa garuda/bhayopadrutanam/upayogaj gacchati mama tv/anena satata/eva  
prayojanam | (Bagchi ed. 1967 : 1 : 80) 
 ∗∗yusmakam/esa kadacit karhicit garutmatopadrutanam/upayogaj gacchati | mama tu 
anena satata/eva prayojanam | (Vaidya ed. 1959 : 285) 
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         ๏ อาดูรมิคลุทธจักลอง  ผิวหนังใจจอง 
       กินรนั้นมามือ 
        ๏ แมวาทานไดนาคนั้นคือ  บวงนาคบาศถือ 
       แลทอดยังสระบัวบง 
        ๏ วิชาธรีราชมาลง   ตองบาศภุชงค 
       จะไดดั่งใจจงถวิล   
               (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 28) 
 
  สวนบทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรานั้น รายละเอียดเรื่องการใชส่ิงวิเศษจับกินรี
เปลี่ยนไป แตยังเชื่อมโยงอยูกับนาค กลาวคือพรานบุญใชนาค 2 ตัวจับกินรี หากเทียบกับสํานวน
ถ่ินใต(สํานวนที่ 2)ที่มีเหตุการณในเรื่องใกลเคียงกับสํานวนบทละคร นาค 2 ตัวนี้ พรานบุญไดขอ
มาจากพญานาคเพื่อจับกินรี ซ่ึงนาจะมีความสอดคลองกัน เพราะในบทละครไดกลาววาพรานบุญ
ไดมารอจับกินรีอยูกอนหลายวันแลว  
 

  ๏ เรื่องราวจะกลาวพระบทไป นายพรานบุญขุนทฤสา นอนงุดคุดคูหยุดอยูทา ชานานมาได
หลายราตรี  แลเห็นนวลนางสวางใจ เปนกระไรเปนกันในวันนี้...  

                           (บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหราและสังขทอง 2508 : 39) 
  
และความตอนที่พรานบุญสั่งใหนาคไปรัดตัวมโนหรา พรานบุญไดขูนาควาจะกินนาคหากไมทํา
ตามคําสั่ง และนายของนาคคงชวยไมได 
 

  ...ชมพูหอยบา นางนั้นแลหนา คลองมาใหได ถาผิดนางไท กูจะกินทั้งเปน นายมึงอยูไกล 
ใครจะมาเห็น กูจะกินทั้งเปน... 

                          (บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหราและสังขทอง 2508 : 42) 
 
  ขอความทั้งสองขางตนนี้ แสดงใหเห็นวาพรานบุญไดเห็นกินรีกอน แลวจึงไปขอนาค
มาจากพญานาค เพื่อมาจับกินรีโดยมาเฝารออยูที่สระน้ํา เหตุผลของการที่พรานบุญคิดวาจะตองใช
นาคจับกินรีนั้น ไมอาจทราบไดเพราะในสํานวนถิ่นใต(สํานวนที่ 2) ก็ไมไดกลาวถึงไว ทั้งนี้แสดง
ใหเห็นวาการเลาเรื่องที่สืบทอดทางมุขปาฐะนั้น เหตุผลที่พรานตองไปขอสิ่งวิเศษมาจากนาคเพื่อ
จับกินรีนั้น มีความสําคัญนอยกวาการจับกินรีได การเชื่อมโยงเรื่องการไดส่ิงวิเศษมาจากนาคเพื่อ
ใชจับกินรีจึงถูกละความไปดวยเห็นวาไมสําคัญ ส่ิงที่จะใชจับนาคจึงถูกเปลี่ยนรายละเอียดไปจาก
บวงกลายเปนตัวนาค ซ่ึงผูเลาทําใหมีคุณสมบัติเหมือนเปนงูมากกวานาคในการรับรูของคนไทยที่
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ตองมีหงอนและเกล็ดแวววาว หากแตนาคที่พรานบุญใชใหจับมโนหรานั้น เมื่อศรีจุลาพี่สาวของ
มโนหราดําน้ําลงไปดู “...พบงูรัดอยูที่แขง แลเห็นหนวยตาอยูแดงแดง รัดแขงอยูผุดมาไวไว”  และ
พรานบุญ “...รองวางูเขียวอายงูลาย เรงคลายซึ่งนางทรามวัย...”  (บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนาง
มโนหราและสังขทอง 2508 : 43-44) นาคที่พรานบุญใชจับมโนหราในบทละครนี้ จึงมีลักษณะ
เชนเดียวกับงูนั่นเอง ซ่ึงในแงของการแสดงละครนอกที่ผูดูเปนชาวบาน การแสดงวางูรัดขา             
มโนหราในน้ํานั้น สําหรับชาวไทยที่มีสายน้ําเปนสวนหนึ่งของชีวิต เร่ืองงูจึงยอมใกลตัวกวานาค
ซ่ึงเปนสัตวในจินตนาการ 
 วัตถุช้ินตอมาคือส่ิงที่ทําใหกินรีบินได ทุกสํานวนกลาวไวเหมือนกันวาพรานที่จับตัว           
มโนหราไดจะเก็บของสิ่งนี้ไว และไดมอบใหพระสุธน ซ่ึงสํานวนสันสกฤต และสํานวนไทย
กลาวถึงสิ่งที่ทําใหกินรีบินไดตางกัน ในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน กลาวถึงคุณวิเศษ
ของจุฑามณีไวดวยขอความตรงกัน เมื่อตอนที่มโนหรามอบจุฑามณีแกพราน “ขาฯ จะไมหนีไป
ไหน ถาทานไมเชื่อ ทานก็เก็บจุฑามณีนี้ไว ดวยอํานาจของมัน ขาฯ จึงบินไปในทองฟาได”∗สวน         
สุธนกินนรยวทานก็มีความตรงกัน (ฉันทบทที่ 91) และในเรื่องสุธนกินนรยวทานไดกลาวถึง
จุฑามณีอยางชัดเจนขึ้นวาเปนรัดเกลา เพราะในฉันทบทที่  157 ใชคําเรียกจุฑามณีวา แกวมณี
สําหรับมวยผม (wikhamanim) และในฉันทบทที่ 193 เมื่อมโนหราไดรับจุฑามณีจากพระชนนี ก็
ไดนํามารัดมวยผม (baddhva murdhni wikhamanim) คํากริยา baddhva ที่หมายถึงรัด หรือผูก
นั้นทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นวาจุฑามณีนั้นคือเครื่องประดับสําหรับรัดมวยผม ซ่ึงฉบับไภษัชยวัสตุ 
และสุธนกุมาราวทานจะไมไดกลาวไวอยางชัดเจนวาจุฑามณีนั้นคือเครื่องประดับศรีษะสวนใด 
เพราะกลาวเพียงวามโนหรานําจุฑามณีออกจากศีรษะ (wirastascudamanir) เพื่อใหแกพราน  
  สวนกินรีชาดกนั้นไมไดกลาวถึงวัตถุวิเศษที่ทําใหมโนหราบินได แตในตอนที่มโนหรา
ฝากความไวกับบุตรของพราน 2 คน คือ อุตปลกะ และมาลกะนั้น ไดบรรยายไววา “เมื่อมโนหรา
ไดฝากความไวกับบุตรของนายพรานเชนนี้แลว นางก็ขามแมน้ําศตทรุไปโดยฝาเทาไมสัมผัสกับน้ํา”∗∗

ความดังกลาว แสดงใหเหน็วามโนหราไดขามแมน้ําดวยวธีิการบินหรือเหาะขามไป เพยีงแตผูเลาเรื่อง
ไมไดกลาวไววามโนหราใชวัตถุวิเศษสิ่งใดจึงทําใหนางบินได ขอนี้จึงทําใหสํานวนสันสกฤตที่
พัฒนาในสมัยตอมาคือฉบับไภษัชยวัสตุเพิ่มอนุภาคเรื่องวัตถุวิเศษคือจุฑามณีเขามาเพื่อทําใหผูฟง

                                        
 ∗  nah aj  n i sp a lay e  |  y a d i  n a  w r a d d a d ha s i  a y aj  cudam an ij  g rhn a  | 

asyanubhavenaham/upari vihayasa gacchamiti | (Bagchi 1967 : 1 : 83) ในสุธนกุมาราวทานเปลี่ยนแค  
ayaj เปน imaj (Vaidya ed.1959 : 288) 

 ∗∗evaj luddhakaputranaj sajdiwitva manohara asprwanti padatalehi udakaj  
watadrunadij tirna | (Senart ed.1882 : 2 : 103) 
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คลายขอสงสัยไปไดวา เหตุใดมโนหราจึงบินได ทั้งสุธนกุมาราวทาน และสุธนกินนรยวทานก็รับ
อนุภาคนี้สืบตอมา  
  ขณะที่สํานวนไทยนั้นไดพัฒนาวัตถุที่ทําใหมโหราบินไดในลักษณะที่ส่ือสารอยาง
ตรงไปตรงมา คือการใชส่ิงที่ทําใหนกบินได มาทําใหมีคุณวิเศษ คือถอดได และเมื่อมโนหราใสปก
และหางก็จะทําใหบินได โดยสํานวนบทละครกลาววาทาวทุมพรสรางใหธิดาทั้งเจ็ด ขณะที่               
สุธนชาดกไมไดกลาวถึงวาปกและหางของมโนหรามีที่มาอยางไร พระสุธนคําฉันทซ่ึงรับเรื่องจาก
สุธนชาดกก็ไมไดกลาวถึงเชนกัน ขอนาสังเกตคือ การรับรูของคนไทยเกี่ยวกับกินรีคือ อมนุษยใน
จินตนาการมีลักษณะทอนบนเปนคนทอนลางเปนนก ดังจะเห็นไดตามภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือ
รูปปนตางๆ แตในเรื่องสุธน-กินรีของไทยนี้ ปกและหางอยางนกกลับไมใชเปนสวนหนึ่งของ
รางกายกินรี หากเปนอุปกรณที่ใชประกอบกับรางกายสําหรับพาไปยังที่ไกลๆ ซ่ึงทําใหสํานวน           
บทละครขยายความไปวาเปนอุปกรณที่พระชนกสรางขึ้นเพื่อมอบใหธิดา ดังความตอนที่มโนหรา
โตเถียงกับนางเทพกินรี และความตอนที่นางเทพกินรีไดทรงตอวาทาวทุมพรวาเปนตนเหตุให            
มโนหราตองถูกจับตัวไป 
 

   ...ผิดชอบสิ่งไรลูกไมรู ลูกทําตามคําที่พอสอน เมื่อมานําใหแกลูกกอน ทั้งเจ็ดนวลนางได
ปกหาง… 
   ...หนําใจแลวแลนะทาวไท ชางทําปกใหนางเทวี ทุกวันเวลายามราตรี นางเทวีบินเลนบน
เวหา สระกวางกลางไพรที่ในปา แนะนําลูกยาใชใหไป 

                 (บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหราและสังขทอง 2508 30, 50-51) 
  
  ปกและหางของมโนหราในสํานวนบทละครจึงไมใชอวัยวะสวนหนึ่งของรางกาย แต
เปนของวิเศษที่สรางขึ้นมาเปนพิเศษเพื่อใหธิดาทั้งเจ็ดไวใชสําหรับไดไปเที่ยวเลน โดยเฉพาะไป
เลนน้ํายังเมืองมนุษย ปกและหางในสุธน-กินรีสํานวนไทยนี้ จึงมีคุณสมบัติแทนจุฑามณีในสํานวน
สันสกฤต แตมีลักษณะที่ชัดเจนตรงไปตรงมาขึ้น เพราะเมื่อการรับรูของคนไทย กินรีคือคนครึ่งนก 
จึงไดอาศัยการรับรูเดิมมาขยายความใหพิเศษมากขึ้นดวยการทําใหกินรีนั้นถอดปกและหางได 
เพื่อใหสมเหตุสมผลวาเหตุใดมโนหราจึงไดครองคูอยูกับพระสุธนซึ่งเปนมนุษยได 
   สวนสิ่งของชิ้นตอมาคือ มาลัยที่กลาวถึงในกินรีชาดกสํานวนเดียว มาลัยเปนสิ่งที่                  
มโนหราฝากไวใหพระสุธนุที่ เหมือนเปนสิ่งของธรรมดาไมไดมีความวิเศษเหมือนกับสิ่งที่               
มโนหราฝากไวในสํานวนอื่น ที่มีของวิเศษรวมอยูดวย หากแตมาลัยดอกตาลีสะนี้ มีคุณลักษณะ
พิเศษตรงที่ดอกตาลีสะมีคุณสมบัติใชทํายาได การที่ระบุวามาลัยที่มโนหราฝากไวทําจากดอก            
ตาลีสะนี้ จึงนาจะมีนัยสําคัญตอเร่ืองราว เพราะการเดินทางที่ตองใชระยะเวลาที่ยาวนาน และ
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ยากลําบาก อาจมีผลทําใหเกิดเจ็บไขไปได การมียาติดตัวระหวางเดินทางก็จะชวยรักษาอาการได 
แตในการดําเนินเรื่องราวของกินรีชาดกนั้น ไมไดมีการกลาวอยางชัดเจนวา การฝากมาลัย              
ดอกตาลีสะนั้นมีประโยชนเพื่ออะไร ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูฟงในสมัยนั้นทราบดีวาดอกตาลีสะมี
คุณสมบัติพิเศษอยางไร ผูเลาจึงไมไดขยายความดวยเห็นวาเปนเรื่องที่เขาใจรวมกันดีอยูแลว  
  สวนยาก็เปนสิ่งของที่อยูในตอนออกตามหากินรีเชนกัน ทุกสํานวนยกเวนกินรีชาดก 
กลาวถึงยาที่มีคุณลักษณะวิเศษที่มโนหราฝากพระฤษีบอกแกพระสุธนเพื่อใหทรงจัดเตรียม แต
สํานวนสันสกฤตกับสํานวนไทยกลาวไวตางกันคือ สํานวนสันสกฤตนั้นกลาววา ยานี้พระสุธนตอง
เปนคนปรุงขึ้นตามคําบอกของมโนหรา  และใชเพื่อประโยชนทางรางกายของพระสุธน 
ฉบับไภษัชยวัสตุกลาววา 
 

   ที่ภูเขาหิมพานต เขาไปเก็บยาตางๆ จากนั้นก็นํายาช่ือสุธามาตมกับเนยใส แลวดื่ม ดวยยา
นั้น จะ ทําใหไมหิวไมกระหาย และเพิ่มความจํา∗ 

 
  ความขางตนนี้ สุธนกุมาราวทานกลาวไวตรงกัน ตางกันแคช่ือตัวยาคือจากสุธาเปน           
สูทยา ขณะที่ความในสุธนกินนรยวทานตางออกไปเล็กนอย กลาวคือพระสุธนไมตองไปเก็บยาที่
เขาหิมพานตกอน แลวจึงกลับมาหาพระฤษีอีกครั้ง เพราะยาสุธานั้นอยูที่ชายปา (ฉันทบทที่ 217) 
และคุณสมบัติของยาก็กลาววาจะชวยเพิ่มความแข็งแกรงใหรางกายจนสามารถเดินทางไปถึงเมือง
กินนรได (ฉันทบทที่ 218) ทั้งนี้ การที่ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานกลาววายาสุธาและ
สูทยามีคุณสมบัติชวยเพิ่มความจํานั้น ก็เพราะพระสุธนตองทองจํามนตรที่มโนหราฝากไวใหได 
แตเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับมีการใชมนตรขจัดอุปสรรคเพียงครั้งเดียว คือรายมนตรปองกันพิษงูที่
แมน้ําอาศีวิษา ซ่ึงเหตุนี้จึงนาจะทําใหเกษเมนทระเห็นวาคุณสมบัติเร่ืองเพิ่มความจําไมมีความ
จําเปนตอเร่ืองจึงละความเสีย แตส่ิงที่สําคัญกวา คือคุณสมบัติที่จะทําใหรางกายแข็งแรงเกินกวาคน
ธรรมดา ซ่ึงยอมครอบคลุมการอดทนตอความหิวและกระหายดวย เกษเมนทระจึงเนนคุณสมบัติ
ของยาสุธาที่ทําใหรางกายแข็งแกรงมากกวา 
  สวนสํานวนไทยนั้น ยาที่กลาวถึงจะไมใชยาที่มีประโยชนตอพระวรกายของพระสุธน 
แตเปนยาที่ใชในการขจัดอุปสรรคตางๆ ระหวางเดินทาง โดยในสุธนชาดกกลาววาเปนผงยาเสก
ดวยมนตร ซ่ึงในระหวางเดินทางพระสุธนไดนํามาใช 3 คร้ัง คือ ใชทาพระวรกายตอนลอดหวางขา
ชางที่ขวางทาง ใชโรยที่ลูกศรเพื่อยิงยักษ และใชโรยฝาพระบาทเพื่อเสด็จไปบนหลังงู สวน            
                                        
 ∗ …himavan parvata/rajah | tat/pravewena tvaya imani bhaisajyani sumudanetvayani | 
tad/yatha sudha nam/ausadhis/taya ghrtaj paktva patavyaj tena ca tena trsa na bubhuksa  
smrti/balaj ca vardhayati | (Bagchi ed.1967 : 1 : 92) 
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พระสุธนคําฉันทกลาวถึงยาที่มโนหราฝากไวโดยเรียกวาโอสถมนตรา ใชในเหตุการณตรงกัน แตมี
บางเหตุการณที่ตางกันดานรายละเอียด คือเมื่อตองทรงผานชาง 2 ตัวที่ขวางทาง พระสุธนทรงใชทา
ลูกศรแลวยิงไป ชางก็เปดทางให สวนอีก 2 คร้ังใชเชนเดียวกับสุธนชาดก 
  ส่ิงตอมาคือพิณ  ในสํานวนสันสกฤตกลาวถึง  3  สํานวนคือฉบับไภษัชยวัสตุ                            
สุธนกุมาราวทาน และสุธนกินนรยวทาน แตฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานเพียงกลาวถึง
เมื่อตอนพระฤษีบอกถึงสิ่งที่พระสุธนตองเตรียมไปดวยเทานั้น ดังความในไภษัชยวัสตุวา “ตอง
จัดหาวานร ตองทองจํามนตร ตองนําธนู ลูกศรที่สองแสงดังแกวมณี ยาแกพิษ เหล็ก 3 แทง และ
พิณไปดวย”∗  
  สุธนกุมาราวทานก็กลาวไวตรงกับความขางตน  แตในระหวางเดินทางนั้น  ทั้ง
ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานกลับไมไดกลาวถึงเลยวาพิณมีประโยชนอะไรมโนหราจึง
ส่ังใหนําไปดวย มีกลาวถึงวาพระสุธนตองทรงรองเพลงตางๆ ที่แมน้ําจิตรา แตก็ไมไดกลาวอยาง
ชัดเจนวามีการใชพิณบรรเลงประกอบดวย ขอบกพรองในเรื่องนี้ เกษเมนทระจึงไดแกดวยการทํา
ใหชัดเจนขึ้นดวยการกลาววาพระสุธนทรงบรรเลงพิณเพื่อทําใหรากษสีตกอยูในอํานาจ (ฉันทบทที่ 
265) ซ่ึงทําใหเห็นอยางชัดเจนวาพิณที่มโนหราใหนําไปนั้นไมใชพิณทั่วไป แตเปนพิณวิเศษที่เมื่อ
บรรเลงแลวทําใหรากษสีสงบและไมอาจทําอันตรายพระสุธนได 
  ส่ิงตอมาคือผา กลาวถึงเฉพาะในสํานวนไทย คือสุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท ผาที่
กลาวถึงใน 2 สํานวนนี้มีคุณสมบัติเหมือนกัน คือใชคลุมรางกายแลวทําใหนกหัสดีลิงคเขาใจวาเปน
กวาง ดังความในสุธนชาดก มโนหราไดกลาววา  
 

   ใหเธอเอาผารัตตกัมพลผืนนี้คลุมกายใหแนน แลวจงทํานอนนิ่งเหนือปถพี จะมีนก               
หัสดีลิงคเที่ยวมาหาอาหาร ไดพบเขาสําคัญวาเนื้อกวางทราย นกนั้นก็จะโฉบฉาบเฉี่ยวพระองคไว
ในกรงเล็บพาขามปาหวายไป...(กรมศิลปากร 2499 : 1 : 50-51) 

 
สวนในพระสุธนคําฉันทกลาววา 
 
       ๏ เอารัตนกําพล  ขององคนฤมล  ใหไวเอาไป 
            คลุมองคบพิตร     นิทราอยูใน     บใหสงไสย 
          สกุณสงกา 
        

                                        
 ∗vanarah samudanetavyo mantram/adhyetavyaj sawaraj dhanur/grahitavyaj  
manayo’vabhasatmakah agado visa/ghatako’yaskilastrayo vina ca | (Bagchi ed.1967 : 1 : 92) 
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       ๏ บัดนกหัศดี  มาโดยพิถี อากาศเหิรหา 
               เห็นคิดสําคัญ   โดยเดาจินดา   วาช้ินมังษา 
                 ฉวยโฉบภาไป 
                        (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 128-129) 
 
  คุณสมบัติของผารัตกัมพล หรือรัตนกัมพลนี้ คือการชวยพรางตาทําใหนกหัสดลิงค
เขาใจผิดวาเปนกวาง ไมใชมีคุณวิเศษทําใหแปลงรางเปนกวางได แตก็นับเปนวัตถุสําคัญที่สํานวน
ไทยเพิ่มเติมเขามาเพื่อชวยใหพระสุธนผานพนอันตรายระหวางเดินทางได ซ่ึงถาเทียบกับ                            
สุธนกินนรยวทานแลวมีความใกลเคียงในตอนที่พระสุธนใชรางกวางคลุมพระวรกายเพือ่ใหรากษสี
รูปแรงเขาใจผิดคิดวาเปนกวางแลวคาบขึ้นเขาไป 
  วัตถุประการสุดทายที่ทุกสํานวนยกเวนสํานวนบทละครที่มีเนื้อเร่ืองไมสมบูรณ ได
กลาวไวตรงกัน คือแหวน ซ่ึงเปนสิ่งที่มโนหราฝากพระฤษีไวเพื่อถวายแดพระสุธน มีเพียง                   
กินรีชาดกสํานวนเดียวเทานั้นที่มโนหราฝากแหวนไวที่บุตรของพรานคือ อุตปลกะและมาลกะ 
แหวนเปนสิ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธของพระสุธนและมโนหราไว และที่สําคัญคือเปนสิ่งที่ทําให
มโนหรามีความหวังวาจะไดพบพระสุธนอีกครั้งหนึ่ง ความสําคัญของแหวนที่ทําใหทั้งคูไดกลับมา
พบกันอีกครั้งนี้ จึงทําใหอนุภาคเรื่องแหวนยังคงอยูไมเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่มีนั้น ก็เปน
เพียงแครายละเอียด ดังเรื่องสุธนชาดกกลาวถึงแหวน 2 วง คือแหวนประดับเพชร และแหวนกอย 
สวนสํานวนอื่นๆ กลาวถึงแหวนเพียงวงเดียว  
 รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงคือ การใสแหวนลงในหมอน้ํานั้น มีความแตกตางกันคือ            
กินรีชาดก และสํานวนไทยกลาววาพระสุธนใสแหวนในหมอน้าํใบสุดทาย ดังความในกินรีชาดก 
วา “พระกุมารไดทรงใสแหวนลงไปในหมอน้ําใบสุดทายโดยที่กินรีไมทันเห็น”∗ สวนสุธนชาดก
กลาววากินรีนางหนึ่งยกหมอน้ําไมขึ้นเพราะแรงอธิษฐานของพระสุธน เมื่อพระสุธนเขาไปทรง
ชวยยกจึงแอบใสแหวนลงไป กินรีนางนี้ จึง “...มาถึงภายหลังไดลดน้ําลงที่ศีรษะมโนหรา...”   
(กรมศิลปากร 2499  : 1 : 63) พระสุธนคําฉันทก็มีรายละเอียดเชนเดียวกัน ขณะที่ฉบับไภษัชยวัสตุ
และสุธนกุมาราวทานมีความตรงกันวา พระสุธนทรงใสแหวนลงในหมอน้ําใบหนึ่งแลวกลาวกับ
กินรีวา “ควรใหมโนหราไดอาบน้ําจากหมอนี้เปนหมอแรก”∗∗ สวนสุธนกินนรยวทานไมไดระบุวา
เปนหมอน้ําใบแรกหรือใบสุดทาย (ฉันทบทที่ 287)  

                                        
 ∗ tena kumarena avguliyaka pawcime udakaghate praksipta yatha tahi kinnarihi na              
drsta|| (Senart ed. 1882 : 110) 
 ∗∗ anena tvaya ghatena manohara tat/prathama/taraj snapayitavya | (Bagchi ed. 1967 : 1 : 
94) 
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 รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่นาสนใจคือ ตอนที่แหวนไหลจากหมอน้ํา 
กินรีชาดก ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานกลาวไวตรงกันวาแหวนไหลมาตกที่ตักของ              
มโนหรา โดยกินรีชาดกกลาวไววา “มโนหราไดอาบน้ํา และเพราะการอาบน้ํานั้น แหวนจึงไดไหล
ออกมาจากหมอลงสูตัก” ∗ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานมีความตรงกัน คือ “เมื่อกินรีรด
น้ําหมอแรกลงบนศีรษะของมโนหรา แหวนก็ตกมาที่ตัก(ของมโนหรา)”∗∗ สวนสุธนกินนรยวทาน
กลาววาแหวนตกมาคางที่รองอก (ฉันทบทที่ 288) ขณะที่สุธนชาดกกลาววา แหวน “...เล่ือนไหล
จากหมอทองคําพรอมกับสายน้ํา เขาไปสวมใสในนิ้วกอยแหงมโนหราเทวี...”(กรมศิลปากร 2499 : 
63) พระสุธนคําฉันทคลายกับสุธนชาดกหากไมไดระบุวาแหวนสวมเขากับนิ้วใด 
 
       ๏ ธํามรงคเรืองรัตนรูจี   ตกตามวารี 
      ก็สอดในนิ้วนางคราญ 
                      (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 142) 
  
  ส่ิงที่เห็นไดในรายละเอียดของการที่มโนหราไดเห็นแหวนที่พระสุธนสงมาเพื่อบอกวา
พระองคเสด็จถึงแลวนี้ คือ การประดับตกแตงเหตุการณใหมีลักษณะของกาวยะมากขึ้น จากเดิมใน
กินรีชาดก และฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานที่เนนความสมจริงตามธรรมชาติ คือเมื่อรด
น้ําบนศีรษะของมโนหราซึ่งนั่งอยู แหวนก็ไหลตามแรงของน้ําลงสูเบื้องลางของรางกายซึ่งคือ            
ตนขาทั้งสองขางที่ยื่นลํ้าออกจากสวนของลําตัว ซ่ึงเปนอวัยวะที่จะรองรับวัตถุขนาดเล็กอยางแหวน
ได ขณะที่สุธนกินนรยวทานนั้น เกษเมนทระอาศัยเหตุการณนี้สรางภาพใหเกิดการรรับรูในจิตใจ
ของผูอานถึงความงามทางสรีระของมโนหราไดโดยไมตองมีการพรรณนาถึงสรีระของมโนหรา 
อยางตรงไปตรงมา หากผูอานสามารถนึกถึงภาพความงามของปทุมถันของมโนหราไดอยางชัดเจน
วามีลักษณะเชนไร แหวนจึงสามารถไหลมาคางอยูที่ถันของนางได อีกทั้งเกษเมนทระยังไดบรรยาย
ถึงลําแสงที่เปลงประกายจากแหวนที่นอกจากจะเสริมใหมโนหรางามยิ่งขึ้นแลว ยังสอดคลองกับ
บรรยากาศในขณะนั้นไดอยางดี เพราะแสงที่สะทอนจากแหวนเหมือนกับแสงแหงความรูสึก           
ปติที่ออกมาจากใจของมโนหราที่ไดพบกับแสงสวางแลว หลังจากที่มืดมิดอยูกับความโศกเศรา
เพราะตองพลัดพรากจากสามีเปนเวลานาน การบรรยายที่นอยแตกินความหมายที่กวางขวางเชนนี้ 
จึงเห็นไดวาเกษเมนทระไดใชลักษณะของกาวยะเขามาตกแตงนิทานทางศาสนาไดอยางนาสนใจ 
                                        
 ∗ manohara snayati ca ajguliyaka snayantiye tato ghatakato utsavge patita || (Senart ed. 
1882 : 110) 
 ∗∗tatas/tayasau ghatah prathama/taraj manoharaya murdhni nipatito yavad/ajgulimudra  
utsavge nipatita | (Bagchi ed.1967 : 1 : 94) 
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  สวนสํานวนไทยนั้นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในตอนนี้ เนนความอัศจรรยดวยบุญ
บารมีของพระสุธนที่เปนพระโพธิสัตวมากกวาความสมจริง เพราะในสุธนชาดกกลาวไววา “...
ปฺุญสมฺปทา ความปรารถนาอันถึงพรอมดวยบุญก็สําเร็จแกพระมหาสัตวเจา...” (กรมศิลปากร 
2499 : 1 : 63) สวนพระสุธนคําฉันทก็มีความตรงกันวา 
 
       ๏ ดวยเดชแหงบารมีญาณ  หนอศาสดาจารย 
     จะเสร็จสมโพธิเปนองค  
                 (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 142) 
 
  ความอัศจรรยดังกลาวจึงไมไดอยูที่แหวนมีคุณวิเศษ แตดวยความมีบุญบารมีของ             
พระสุธนจึงทําใหเกิดเหตุอัศจรรยขึ้นกับแหวน การเสริมแตงเรื่องแหวนไหลเขาสวมนิ้วในสํานวน
ไทยนี้ แมจะทําใหผูฟงตื่นเตนสนใจกับสิ่งอัศจรรยที่เกิดขึ้น แตเจตนาของผูเลาเรื่องก็ยังอิงอยูกับ
ความเชื่อทางศาสนาเปนหลัก นั่นคือเชื่อวาพระโพธิสัตวเปนผูสะสมบุญบารมีมายาวนาน ดวย
บารมีนั้น จึงสงผลใหเกิดสิ่งที่ไมอาจเกิดขึ้นกับคนธรรมดาได การเปลี่ยนรายละเอียดในสํานวน
ไทย จึงมีความแตกตางกับเรื่องสุธนกินนรยวทานที่ไมไดอิงกับความเชื่อทางศาสนา แตอิงกับเรื่อง
อารมณความรูสึกของมนุษย โดยมีการตกแตงเพื่อใหเกิดรสทางวรรณคดีที่งดงาม 
  อนุภาคดานวัตถุอีกประการหนึ่งที่สําคัญ คือ เร่ืองของมนตร ในฉบับไภษัชยวัสตุ           
สุธนกุมาราวทาน สุธนกินนรยวทาน สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท กลาวถึงมนตรในตอนจับ
นาคไวตรงกัน คือไมไดใหรายละเอียดของมนตรวากลาวเชนไร แตกลาวโดยรวมไปกับเหตุการณที่
หมองูในสํานวนสันสกฤต และพราหมณในสํานวนไทยทําพิธีจับนาค สวนอีกตอนหนึ่งคือตอน
ออกตามหากินรี ฉบับไภษัชยวัสตุ กับสุธนกุมาราวทานกลาวไวตรงกันวาพระสุธนตองทองจํา
มนตรใหไดกอนเดินทาง แตกลับมีการใชมนตรเพียงครั้งเดียวที่แมน้ําอาศีวิษาซึ่งมีงูมาก สวน             
สุธนกินนรยวทานตัดเรื่องมนตรออกไป  
  ขณะที่สุธนชาดกกลาวถึงมนตรไววามโนหราจารไวบนใบไมฝากใหพระกัสสปฤษี
มอบแดพระสุธน จึงทําใหพระสุธนไมตองทองจํามนตร เพราะสามารถนําไปอานไดเมื่อถึงยามที่
ตองใช โดยพระสุธนมีการใชมนตร 3 คร้ัง คือใชเมื่อจะผานชาง เมื่อจะผานเขาที่โนมยอดมากระทบ
กัน และเมื่อจะผานที่อยูของผีเสือน้ํา  สวนพระสุธนคําฉันท ไมไดกลาวถึงเรื่องมนตร และเปลี่ยน
เร่ืองการจารมนตรบนใบไมในสุธนชาดก เปน “จารึกอักษรเปนตรา ตําบลรัถยา ระยะอรัญจักไป”                            
(พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 115) เพื่อใหสอดคลองกับการตัดเรื่องมนตรออกไป ทั้งนี้คงเปนเพราะ
เห็นวาในสุธนชาดกทุกครั้งที่ใชมนตรนั้น ก็มีการใชผงยาเสกดวยมนตรรวมดวยทุกครั้งอยูแลว 
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พระยาอิศรานุภาพจึงตัดเรื่องการรายมนตรทิ้งไป ดวยเห็นวาโอสถมนตราก็เปนสิ่งที่มโนหราเสก
ดวยมนตรมาแลว จึงนาจะเพียงพอตอการขจัดอุปสรรคไดโดยไมตองกลาวถึงการรายมนตรซํ้าซอน 
  อนุภาคดานวัตถุประการสุดทายคือ การตั้งจิตอธิษฐาน พบวา กินรีชาดกตางกับสํานวน
อ่ืน ตรงที่ใชการตั้งจิตอธิษฐานในการจับกินรี โดยพระฤษีแนะนําพรานวาจะจับกินรีตองใช               
สัตยวาก ที่มีความหมายวาวาจาสัตยเทานั้น สัตยวากหรือวาจาสัตยนี้ คือการ กลาวคาํบางประการ แลวขอวา
หากเปนความจริงดังกลาวขอใหไดส่ิงที่ตองประสงค  ดังที่พรานไดกลาวสัตยวากตอนจับมโนหราวา
  

   ธิดาผูมียศของทรุมราชา ราชาแหงกินนร ดวยสัตยวาก(วาจาสัตย)นี้ กินรี! จงหยุดนิ่ง ทาน
ถูกมัดแลว หากทานเปนธิดาของทรุมราชา ไดรับการเลี้ยงดูโดยทรุมราชา มโนหราผูประเสริฐ! 
ดวยสัตยวากนี้ จงอยาขยับเทา∗  

  
  การใชสัตยวาก หรือวาจาสัตยขางตนนี้ มีลักษณะเชนเดียวกับการตั้งสัจจาธิษฐานซึ่ง
เปนอนุภาคที่พบไดเสมอในนิทานอินเดียที่เกี่ยวของกับศาสนา (Fickle 1978 : 216) เพื่อแสดงให
เห็นวาการพูดความจริงจะทําใหประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ ในกรณีที่พรานนํามาใชจับกินรีนี้ 
แมจะใชสัจจาธิษฐานเพื่อความประสงคในทางไมดี หากผูเลาเรื่องก็ตองการแสดงใหเห็นวาความ
จริงเปนสิ่งที่ไมมีใครหลีกหนีได  มโนหราเองแมจะทราบถึงเจตนารายของพราน แตก็ไมอาจ
ปฏิเสธความจริงที่ตนเปนธิดาของทาวทรุมะได การยอมรับความจริงแมจะนําความเดือดรอนมาสู
ตัว จึงเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองเผชิญและจัดการแกปญหาไปตามสภาพความเปนจริง การใชส่ิง
วิเศษจับกินรีในกินรีชาดกนี้ จึงแฝงขอคิดทางธรรมไวมากกวาการตองการแสดงคุณวิเศษของสิ่งที่
ใชจับกินรีเหมือนกับสุธน-กินรีสํานวนอื่น 
  สวนการตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องอื่นๆ นั้นคลายคลึงกันคือ พระสุธนเปนผูใชในการณที่
เกี่ยวของกับมโนหราทั้งสิ้น โดยจะพบวาในสํานวนไทยมีการใชการตั้งจิตอธิษฐานมากวาสํานวน
สันสกฤตยกเวนสุธนกินนรยวทานที่ไมมีเรื่องการตั้งจิตอธิษฐาน ดังที่กลาวถึงในตาราง ทั้งนี้คงเปนเพราะทั้ง
สัจจะ และอธิษฐาน เปนบารมี 2 ใน 10 ประการที่พระโพธิสัตวเพียรพยายามบาํเพ็ญใหถึงที่สุดตามแนวคิด
ของเถรวาท ขณะที่บารมีทั้ง 2 ประการนี้ไมไดรวมอยูในบารมี 6 ของพุทธศาสนาแบบผสมและมหายาน
โดยกลาวรวมอยูในบารมีอื่นๆ ดวยการใหความสําคัญเรื่องสัจจะ และอธิษฐานวาเปนบารมีที่สําคัญในทศบารม ี
ของเถรวาทนี้ จงึทาํใหเร่ืองสุธน-กนิรีของไทยใหความสําคัญกับเรื่องสจัจาธษิฐานมากกวาสํานวนสนัสกฤต 

                                        
 ∗ dhita tvaj kinnara/rajasya druma/rajbo yawasvini | 
         etena satya/vakyena tistha baddhasi kinnari || 
         yatha tvaj druma/rajasya dhita drumena rajba sajvrddha | 
         satya/vacanena bhadre manohare ma padaj gaccha || (Senart ed.1882 : 2 : 97) 
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  ส่ิงที่นาสังเกตในการศึกษาอนุภาคดานวัตถุคือ ทั้งสิ่งของ มนตร และการตั้งจิตอธิษฐาน
นี้ สวนใหญเปนสิ่งที่ใชเพื่อการจะไดมโนหรามาครอบครองทั้งสิ้น ยกเวนจุฑามณี และปก/หางซึ่ง
ทําหนาที่เหมือนกัน คือเหมือนเปนสื่อกลางเชื่อมโยงระหวางมโนหรากับพระสุธน เพราะเปนสิ่งที่
นําพาใหมโนหราที่มีชาติกําเนิดตางกับพระสุธนไดพบกัน และขณะเดียวก็เปนสิ่งที่ทําใหทั้งคูตอง
พลัดพรากจากกัน หากไมมีจุฑามณี หรือปก/หาง มโนหราก็คงจะมายังแดนมนุษยไดยาก และ
เชนเดียวกันหากไมมีจุฑามณี หรือปก/หาง นางก็คงไมอาจรักษาชีวิตรอดดวยการยอมพลัดพราก
จากพระสุธนเพื่อรอไดพบพระสุธนอีกครั้งหนึ่งได การมีอนุภาคเรื่องจุฑามณี ปก/หาง จึงเปน
อนุภาคที่มีขึ้นเพื่อเหตุผลเดียวกัน คือทําใหตัวละครหลักฝายชายและฝายหญิงที่อยูหางไกลกัน ซ่ึง
ถาในโลกแหงความเปนจริงคงไมมีโอกาสไดพบกัน แตดวยจินตนาการของมนุษยที่ไมมีขีดจํากัด
จึงสามารถทําใหเร่ืองที่เปนจริงไมไดในความเปนจริง เกิดขึ้นไดในโลกของจินตนาการในนิทานที่
ผูเลาเรื่องสามารถสรรคสรางความสมจริงขึ้นไดในเรื่อง 
  สวนอนุภาคดานวัตถุอ่ืนที่กลาววาลวนเปนสิ่งที่ใชเพื่อใหไดมโนหรามาครอบครองนั้น 
เพราะจะเห็นไดวาตั้งแตบวงอโมฆะ หรือนาคบาศนั้น ก็เกิดจากพรานตองการครอบครองกินรีจึงใช
บวงนั้นจับมโนหราไว และเมื่อทราบวาตนไมคูควรกับนางก็ไดมอบนางใหพระสุธน สวนสิ่งของ
อ่ืน ทั้งมาลัยดอกตาลีสะ ยาเพิ่มกําลัง หรือยาที่เสกดวยมนตร พิณ ผารัตกัมพลหรือรัตนกัมพล 
แหวน มนตร และการตั้งจิตอธิษฐาน ทุกประการนี้ ลวนแตเปนสิ่งที่พระสุธนใชเพื่อติดตาม              
มโนหราเพื่อจะไดนางกลับมาครองคูดังเดิม ส่ิงตางๆ เหลานี้จึงมีทั้งความวิเศษ และพิเศษดังที่กลาว
มาขางตน ทั้งนี้ก็เพื่อใหเหมาะสมกับมโนหราที่มีความพิเศษไมเหมือนหญิงใด ฉะนั้นวธีิการทีจ่ะได
นางมาครอบครองจึงไมอาจใชส่ิงของธรรมดาทั่วไปได 
 
  อนุภาคดานตัวละคร ตัวละครในเรื่องสุธน-กินรีทุกสํานวนที่นํามาศึกษานี้ มีทั้งที่
เหมือนกัน และแตกตางกันทางรายละเอียด เพื่อใหเห็นชัดเจนขึ้น จึงจะเสนอตัวละครที่ปรากฏใน
เร่ืองตามลําดับที่เอยถึง เปนตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 13 ตัวละครในเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤตและไทย 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละคร ชื่อตัวละคร 

พระราชา 2 พระองค กช. 1. สุพาหุ  2. สุจันทริมะ       สภ., สก. 1. ธนะ     2. ไมเอยนาม 
สร. 1. ธนะ     2. มเหนทรเสนะ  สช. 1. อาทิจวงศ   2. นันทราช 
บม. ไมมีเนื้อเร่ือง                        สค.  1.อาทิตยวงษ   2. นันทาธิราช 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละคร ชื่อตัวละคร 

มเหสีของพระราชาองคท่ี 1 กช., สภ. , สก. ไมเอยนาม              สร. รามา 
สช. จันทาเทวี            บม. ไมมีเนื้อเร่ือง                สค. จันทรเทพี 

โอรสของพระราชา  กช. สุธนุ         สภ., สก., สร., สช., บม., สค.  สุธน 
นาค กช. ไมมี          สภ.  ชันมจิตระ       สก. ชันมจิตรกะ      สร.  จิตระ 

สช. ชมพูจิตร  บม. ไมมีเนื้อเร่ือง    สค. ชมภูจิตร 
หมองู/พราหมณจับนาค กช. ไมมี              สภ.,สก. ไมเอยนาม       สร. วิทยาธระ 

สช. ไมเอยนาม   บม. ไมมีเนื้อเร่ือง           สค. ไมเอยนาม 
นายพราน  กช. 1. จับกินรี-ไมเอยนาม 2. อุตปลกะ  3. มาลกะ  

สภ. 1. สารกะ  2. ผลกะ         สก. 1. สารกะ 2. หลกะ 
สร. 1. ปทมกะ 2. อุตปลกะ    สช., สค. บุณฑริก        บม. บุญ 

 พระฤษี กช. 1. บอกวิธีจับกินรี-ไมเอยนาม   2. กาศยปะ   
สภ., สก.  1. บอกเรื่องบวง-ไมเอยนาม  2. บอกเรื่องกินรี-ไมเอยนาม 
สร. วัลกลายนะ  สช. กัสสปฤษี  บม. ไมมีเนื้อเร่ือง  สค. กสปฤษี 

ราชากินนร กช., สภ., สก., สร.  ทรุมะ 
สช. ทุมราช   บม. ทุมพร    สค. ทุมวงษ 

มเหสีราชากินนร บม. เทพกินรี  สวนสํานวนอื่นไมเอยนาม 
ธิดาราชากินนร มโนหรา ในทุกสํานวน 
ปุโรหิต 2 คน กช. ไมมี   สภ., สก., สช, สค. ไมเอยนาม  สร. 1. กปละ 2. ปุษกระ 
เจาเมืองกบฏ กช. ไมมี                สภ., สก. ไมเอยนาม           สร. เมฆะ  

สช. ไมเอยนาม      บม. ไมมีเนื้อเร่ือง               สค. จันทภานุ 
มหาดเล็ก กลาวถึงใน กช. สํานวนเดียว คือวสันตกะ 
วานร กช. ไมเอยนาม            สภ., สก. ไมเอยนาม        สร. วายุเวคะ 

สช.,สค. ไมเอยนาม     บม. ไมมีเนื้อเร่ือง 
(คําเรียก)พระอินทร กช. ไมมี     สภ., สก., สร. ศตกระตุ    สช. สักกเทวราช/ทาวสหัสนัย   

บม. ไมมีเนื้อเร่ือง   สค. อมเรนทร/จอมแมน/วิเชียรปาณี/ตรีเนตร/
อินทร 
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  จากตารางขางตนนี้ จะกลาวถึงตัวละครประกอบ สวนตัวละครหลักฝายชายคือพระสธุน
และฝายหญิงคือมโนหราจะนําไปกลาวถึงในหัวขอการสรางตัวละครตอไป ในสวนของตัวละคร
ประกอบ  จะพบว าด านจํ านวนของตัวละครนั้น   ฉบับไภษัชยวัสตุ  สุธนกุมารวทาน                           
สุธนกินนรยวทาน สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันทจะมีจํานวน ตัวละครใกลเคียงกัน สวนกินรี
ชาดก และสํานวนบทละครจะมีจํานวนตัวละครนอยกวา ทั้งนี้ก็เปนไปตามเหตุการณที่ปรากฏใน
เร่ือง เนื่องจากกินรีชาดกไมมีตอนจับนาค ไมมีเหตุการณกบฏ และไมมีตอนทดสอบความสามารถ 
จึงไมปรากฏตัวละครนาคกับหมองู  เจาเมืองกบฏ และพระอินทรตามลําดับ สวนสํานวนบทละคร
ไมมีตนฉบับที่สมบูรณ 
  สวนดานรายละเอียดของตัวละครนั้น ในทุกสํานวน จะกลาวไวคลายคลึงกัน ดังไดแก
พระราชา 2 พระองคซ่ึงปกครองเมืองที่อยูติดกัน มีเพียงกินรีชาดกฉบับเดียวเทานั้น ที่กลาววาทั้ง
สองทรงมีคุณธรรมและเปนมิตรกัน โดยกลาวถึงชื่อของตัวละครทั้งสองไวอยางชัดเจน สวน
สํานวนสันสกฤตอีก 3 สํานวนกลาวไวตรงกันวา พระราชาองคที่ 1 “ทรงมีคุณธรรม ทรงเปนธรรม
ราชา ทรงครองราชยโดยธรรม” ∗และองคที่ 2 “...ทรงไรคุณธรรม ทรงโหดรายมาก ทางปาเถื่อน 
ทรงหยาบกระดาง ทรงครองราชยโดยอธรรม” ∗∗ สวนสํานวนไทยไมไดกลาวไวอยางชัดเจนถึง
บุคลิกลักษณะของพระราชาทั้งสองวาตางกันเชนสํานวนสันสกฤต แตมีบทบาทตรงกัน คือ
พระราชาองคที่ 2 ทรงริษยาพระราชาองคที่ 1 ที่บานเมืองอุดมสมบูรณเพราะมีนาค จึงไดทรงหาคน
มากําจัดนาค ส่ิงที่ตางกันที่เห็นไดชัดคือช่ือของตัวละคร ดังจะเห็นไดวาในสํานวนสันสกฤตนั้นชื่อ
พระราชาองคที่ 1 ตรงกันทั้ง 3 สํานวน สวนพระราชาองคที่ 2 มีเพียงสุธนกินนรยวทานเทานั้นที่
กลาววาชื่อมเหนทรเสนะ ซ่ึงไชนี (Jaini 2001 : 309) กลาววาตรงกับฉบับโขตัน สวนสํานวนไทย
นั้นทั้งสุธนชาดก และพระสุธนคําฉันทใหช่ือไวตรงกัน เพียงแตพระสุธนคําฉันทไดปรับชื่อ
พระราชาองคที่ 1 จากอาทิจวงศ (อาทิจฺจวงฺส)ในสุธนชาดกซึ่งเปนภาษาบาลีเปนภาษาสันสกฤตคือ 
อาทิตยวงษเพื่อใหเขากับลักษณะคําประพันธประเภทฉันทที่เนนเสียงครุลหุ 
  ตัวละครพระราชาทั้งสองนี้  พระราชาองคที่ 2 มีบทบาทสําคัญในตอนแรกของเรื่อง
มากกวาพระราชาองคที่ 1 เพราะเปนผูที่กอใหเกิดเหตุการณสําคัญของตอนคือ การจับนาค บทบาท
ของตัวละครพระราชาองคที่ 2 นี้ เปนไปตามที่พรอพพกลาวไวคือเมื่อนิทานเรื่องใดมีหลายตอน 
มักจะเริ่มตนดวยบทบาทของตัวโกงเสมอ ในกรณีตอนจับนาคนี้ก็เชนกัน ที่เร่ิมตนดวยความคิด

                                        
 ∗ dharmiko dharma/raja dharmena rajyaj karayati | (Bagchi 1967 : 1 : 77) ขอความนี้ตรง
กับสุธนกุมาราวทาน สวนสุธนกินนรยวทานก็กลาวไวมีเนื้อความทํานองเดียวกัน ดูไดในฉันทบทที่ 9-10 
 ∗∗...adharma/bhuyisthaw/cando rabhasah karkawah adharmena rajyaj karayati | (Bagchi 
1967 : 1 : 77) ขอความตรงกับสุธนกุมาราวทาน สวนสุธนกินนรยวทานมีเนื้อความทํานองเดียวกันดูฉันทบทที่ 14  
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ริษยาของพระราชาองคที่ 2 เหตุการณตางๆ จึงไดดําเนินไป และทําใหมีตัวละครที่เกี่ยวของอัน
สืบเนื่องจากความคิดรายของพระราชาองคที่ 2 นี้ ทั้งในบทบาทของผูสนับสนุนความคิดรายคือ 
หมองูในสํานวนสันสกฤต หรือพราหมณผูรูเวทมนตรในสํานวนไทย ผูตกเปนเหยื่อของความคิด
รายคือนาค ผูชวยเหลือเหยื่อคือนายพราน ตัวละครที่มีบทบาทเกี่ยวของกับแผนการรายของ
พระราชาองคที่ 2 นี้ ในสํานวนสันสกฤตทั้ง 3 สํานวน และสํานวนไทย 2 สํานวนตางก็มีบทบาท
เหมือนกัน ความแตกตางเปนเพียงดานรายละเอียด ดังชื่อของนาคที่แมจะตางกันแตก็มีเสียงที่
ใกลเคียงกันทั้งสํานวนสันสกฤตและไทย โดยช่ือนาคในสุธนกินนรยวทานนั้น ไชนี (Jaini 2001 : 

309) กลาววาตรงกับฉบับโขตันที่เรียกนาควาจิตระเชนกัน ส่ิงที่มีความแตกตางเรื่องนาคที่ชัดเจน
คือ ในฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานกลาววานาคนั้นเปนนาคหนุม∗ ที่ยังอยูในปกครอง
ของบิดามารดา หากแตสํานวนอื่นไมไดกลาววานาคมีบิดามารดา สวนหมองูหรือพราหมณนั้น มี
เพียงสุธนกินนรยวทานเทานั้นที่ใหช่ือไววาวิทยาธระ ซ่ึงเปนสิ่งที่เกษเมนทระไดเพิ่มเติมจาก
ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานที่ไมไดกลาวไว ขณะที่สํานวนไทยก็ไมไดกลาวถึงไว
เชนกัน 
  ตัวละครนายพรานที่แมจะมีบทบาทสําคัญทั้งในตอนจับนาค และมีบทบาทตอเนื่องถึง
ตอนไดกินรี เพราะเปนตัวละครที่ทําใหเกิดเหตุการณสําคัญในตอนที่ 2 คือการจับกินรี ดวยความคดิ
อยากจะไดกินรีจึงคิดวางแผนที่แมจะไมมีใจคิดรายอยางพระราชาองคที่ 2 ที่คิดรายตอนาคอยาง
ชัดเจน แตตัวละครนายพรานก็จัดเปนตัวโกงตามแนวคิดของพรอพพ เพราะเปนผูทําใหวิถีชีวิตของ
มโนหราตองเปลี่ยนแปลงไป ตองพลัดพรากจากบานเมืองของตนอยางไมเต็มใจ ตัวละครนายพราน
นี้เปนตัวละครที่เปลี่ยนแปลงดานรายละเอียดมากที่สุดในแตละสํานวน โดยในกินรีชาดกจะไมได
กลาวถึงชื่อนายพรานที่จับกินรี หากใหช่ือนายพราน 2 คนที่ชวยเหลือกินรีคือเปนผูรับฝากของไวให
พระสุธน โดยกลาวเปดตัวนายพรานทั้งสองวา “มีบุตรของนายพรานคนแรกชื่ออุตปลกะ บุตรของ
นายพรานคนที่สองชื่อมาลกะ”∗∗ แตไมไดกลาววาทั้งสองมีบทบาทตางกันอยางไร เพราะตางก็
ดําเนินบทบาทที่เหมือนกันทุกประการ ตัวละครนายพรานทั้ง 2 ตัวนี้ ฉบับไภษัชยวัสตุนาจะรับมา
แตไดปรับเปลี่ยนบทบาทไปจากผูชวยเหลือพระสุธนุในกินรีชาดกเปนผูชวยเหลือนาค  โดยได
กลาวถึงนายพราน 2 คนเหมือนในกินรีชาดกวา  “และไมไกลจากสระของเขา(นาค)มีนายพรานสอง

                                        
 ∗ ในไภษัชยวัสตุวา janmacitro nagapotah (Bagchi 1967 : 1 :80)  และในสุธนกุมาราวทานวา 
janmacitrako nama nagapotakah (Vaidya ed.1959 : 284) 

 ∗∗eko lubdhakaputro utpalako nama dvitiyo lubdhakaputro malako nama || (Senart ed. 
1882 : 2 : 101-102) 
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คนอาศัยอยู คือสารกะและผลกะ ...ตอมาสารกะไดตายไป ผลกะมีชีวิตอยู”∗ สุธนกุมารวทานก็มี
ขอความตรงกัน เปลี่ยนแตช่ือนายพรานคนที่ 2 จากผลกะเปนหลกะเทานั้น การคงตัวละคร
นายพราน 2 ตัวจากกินรีชาดกไว แตไดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูชวยเหลือกินรี เปนผู 
ชวยเหลือนาค และไดของวิเศษจากนาคมาจับกินรีนี้ เปนการปรับเปลี่ยนใหเขากับเรื่องที่มีการขยาย
ความมากขึ้น อีกทั้งดวยความที่กินรีชาดกกลาวถึงตัวละครนายพราน 2 ตัวแตแสดงบทบาท
เหมือนกันทุกประการ ฉบับไภษัชยวัสตุจึงเห็นวาตัดตัวละครนายพรานตัวหนึ่งออกไปก็ไมได
กระทบตอเร่ือง จึงไดใหนายพรานคนหนึ่งตายไป ฉะนั้นนายพรานผูชวยเหลือนาคและนายพรานที่
จับกินรีในฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานจึงเปนคนเดียวกันคือคนที่ยังมีชีวิตอยู 
  ขณะที่ในสุธนกินนรยวทานนั้น นายพรานผูชวยเหลือนาค และนายพรานผูจับกินรีเปน
คนละคนกัน กลาวคือปทมกะที่ชวยเหลือนาคนั้น เปนบิดาของอุตปลกะ∗∗ที่จับกินรี โดยกอนตาย
ปทมกะไดมอบบวงอโมฆะไวใหอุตปลกะ และอุตปลกะก็ไดรับใชพระฤษีวัลกลายนะตอจากบิดา
(ฉันทบทที่ 48 และ65) การรักษาตัวละครนายพราน 2 ตัวไว แตมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบทบาทตาง
ไปจากฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทาน ในสุธนกินนรยวทานนี้ เปนเรื่องที่สมเหตุสมผล
มากกวา เพราะไดกระจายบทบาทใหนายพราน 2 คนมีความสําคัญเทากัน แตเปนบทบาทคนละ
ตอนของเรื่อง โดยใชความสัมพันธของบิดาและบุตรในการเชื่อมโยงบทบาทที่ตองอาศัยความเกี่ยว
เนื่องกันในบทบาทที่ตองทํา นั่นคือการไดบวงจากนาคจึงทําใหจับกินรีได ฉะนั้นการใหนายพราน
คนที่ 2 ที่เปนบุตรไดจับกินรีเพราะไดรับมอบบวงจากบิดาที่เคยชวยนาคไวจึงมีความสมเหตุผลใน
การที่สรางตัวละครนายพราน 2 ตัวขึ้นมามากกวาที่จะใหมีตัวละครนายพราน 2 ตัวแตมีบทบาท
เหมือนกันอยางในกินรีชาดก หรือเปดตัวพรอมกัน 2 ตัว แตตัดทิ้งเสีย 1 ตัวอยางไรเหตุผล ดังใน
ฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทาน สวนในสํานวนไทยไมไดมีปญหาเรื่องการจัดการบทบาท
ของตัวละครนายพราน  2 ตัว เนื่องจากกลาวถึงตัวละครนายพรานเพียงตัวเดียวตั้งแตตน ทั้งนี้คง
เปนเพราะวาการรับเรื่องสุธน-กินรีผานมุขปาฐะ เรื่องของนายพราน 2 คนซึ่งไมไดมีความสําคัญตอเรื่อง
จึงไดถูกละความไปเสีย ตัวละครนายพรานตัวเดียวก็สามารถมีบทบาททั้งชวยเหลือนาคและจับกินรีได   
  สวนตัวละครตัวตอมาที่แตละสํานวนกลาวถึงในจํานวนที่ตางกัน คือพระฤษี โดยใน
กินรีชาดกนั้นกลาวถึงตัวละครพระฤษี 2 ตัว คือ พระฤษีที่บอกเรื่องมโนหราแกพราน และพระฤษี                

                                        
 ∗tasya ca hradasya natidure dvau lubdhakau prativasatah sarakah phalakas/ca | …tatra ca 
sarakah kalagatah | phalako jivati | (Bagchi ed.1967 : 1 : 78) 
 ∗∗ ไชนี (Jaini 2001 : 309) กลาววาฉบับโขตันนายพรานคนแรกชื่อปทมกะ (Padamaka) เสียง
ใกลเคียงกับปทมกะ (Padmaka) ของสุธนกินนรยวทาน และกลาววานายพรานคนที่ 2 ช่ืออุตปลกะ เปนบุตรของ
ปทมกะตรงกับสุธนกินนรยวทาน 
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กาศยปะที่แจงขาวเรื่องมโนหราแกพระสุธน สวนฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานก็กลาวถึง
ตัวละครพระฤษี 2 ตัวเชนกันคือ พระฤษีที่บอกเรื่องบวงอโมฆะของนาความีคามากกวาสมบัติที่
พรานเพิ่งไดจากนาคภพ และพระฤษีบอกเรื่องกินรีแกพรานทั้งยังเปนผูที่รับฝากความและสิ่งของ
จากมโนหราส งตอใหพระสุธน  แต ไม ได เอ ย ช่ือตั วละครพระฤษีทั้ งสองนี้ ไว   ส วน                           
สุธนกินนรยวทาน เกษเมนทระไดตัดใหเหลือตัวละครพระฤษีตัวเดียวและใหช่ือวาวัลกลายนะซึ่ง
เปนทั้งผูบอกเรื่องมโนหราแกพรานอุตปลกะ และเปนผูรับฝากความของมโนหราสงตอให               
พระสุธน สวนสํานวนไทยกลาวถึงตัวละครพระฤษีเพียงตัวเดียวเชนเดียวกับสุธนนกินนรยวทาน 
แตใหช่ือไวตรงกับกินรีชาดกเพียงแตเปล่ียนจากภาษาสันสกฤต เปนบาลีคือ กาศยปะ เปนกัสสปฤษี
ในสุธนชาดก และกสปฤษีในพระสุธนคําฉันท  
  ตัวละครพระฤษีในทุกสํานวนนี้ อาจจะมีความแตกตางเรื่องจํานวน แตส่ิงหนึ่งที่
เหมือนกัน คือบทบาทที่สําคัญของพระฤษีในทุกสํานวนตรงกันคือ เปนจุดเชื่อมระหวางมนุษยและ
กินรี ซ่ึงก็มีความเหมาะสมอยางยิ่ง เพราะพระฤษีคือผูมีตบะแกกลาหยั่งรูในสิ่งที่มนุษยธรรมดาไม
อาจรูได  อีกทั้งยังมีที่อาศัยอยูในปาซึ่งเปนดินแดนเชื่อมระหวางแดนมนุษยและแดนกินรี ในทุก
สํานวนจึงใหบทบาทของตัวละครพระฤษีที่ตรงกันคือ เปนผูเปดเผยเรื่องกินรีมโนหราใหนายพราน
รู และเปนผูส่ือขาวระหวางมโนหราและพระสุธนที่จะทรงกาวขามผานแดนมนุษยไปยังแดนกินรี 
  ตัวละครที่สํานวนไทยใหความสําคัญในตอนไดกินรี แตสํานวนสันสกฤตไมไดกลาวถึง
เลย คือตัวละครที่เปนพระชนนีของมโนหรา ทั้งในสุธนชาดก บทละคร และพระสุธนคําฉันท ได
กลาวถึงไวตรงกันวาเมื่อนางไดทราบขาวเร่ืองมโนหราถูกจับตัวไปก็เศราโศกยิ่ง โดยในสุธนชาดก 
และพระสุธนคําฉันท นางไดออกติดตามหามโนหรา แตก็ไดพบแตเพียงเครื่องประดับที่มโนหรา
ฝากไวตามที่ตางๆ เพราะทราบวาพระชนนีตองออกตามหา สวนบทละครนั้นไมไดกลาววา                 
นางเทพกินรีออกตามหามโนหรา ดวยทาวทุมพรผูเปนสวามีไดทรงปลอบวา “...บุญยังไมตายเจา
สายใจ ไมชาเทาไรจะพบกัน...” (บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหราและสังขทอง 2508 : 51) 
  ตัวละครที่มีความสําคัญที่ทําใหเกิดเหตุการณในตอนที่ 3 คือการออกตามหากินรีคือ
ปุโรหิตซึ่งในกินรีชาดกไมมีตัวละครตัวนี้ สวนสํานวนสันสกฤตที่เหลือ และสํานวนไทยคือ                 
สุธนชาดกและพระสุธนคําฉันทกลาวถึงไวตรงกัน คือมีตัวละครปุโรหิต 2 ตัว เปนราชปุโรหิต และ
ปุโรหิตของพระสุธน โดยทุกสํานวนนี้กลาวถึงบทบาทไวตรงกันคือ ราชปุโรหิตหาทางทําลาย           
พระสุธนทุกวิถีทางอันเนื่องมาจากโกรธแคนที่พระสุธนทรงจะประทานตําแหนงราชปุโรหิตใหแก
ปุโรหิตของพระองคเมื่อทรงขึ้นครองราชยแลว มีเพียงสุธนกินนรยวทานที่มีสาเหตุตางกันเล็กนอย
คือ ราชปุโรหิตแคนที่โตความคิดเห็นแพปุโรหิตของพระสุธนเสมอ จึงหวังทําลายพระสุธนเพื่อให
ปุโรหิตของพระสุธนหมดที่พึ่ง อีกทั้งก็เปนสํานวนเดียวที่กลาวถึงชื่อของปุโรหิตทั้งสองไวคือ            
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กปละผูเปนราชปุโรหิต และปุษกระผูเปนปุโรหิตของพระสุธน ตัวละครราชปุโรหิตนี้ เปนตัวโกง
ของตอนออกตามหากินรี เพราะเปนผูคิดรายตอพระสุธน จึงยุยงพระราชาใหทําลายมโนหราโดย
หวังใหพระสุธนมีชีวิตอยูตอไปไมได ดวยทราบดีวาพระสุธนทรงรักมโนหรายิ่งกวาชีวิต บทบาท
ของราชปุโรหิตในสํานวนไทยจะมีลักษณะใกลเคียงกับฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทาน
มากกวาสุธนกินนรยวทาน เพราะเหตุของการโกรธแคนพระสุธนมีสาเหตุเหมือนกัน 
  สวนตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีสวนชวยใหราชปุโรหิตมีชองทางทําลายพระสุธนคือ                
เจาเมืองกบฏ ซ่ึงในสํานวนสันสกฤตไมไดใหความสําคัญในดานที่ใหแสดงบทบาทมากนัก โดยใน
ฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานไมไดเอยช่ือไว สวนสุธนกินนรยวทานใหช่ือไววาเมฆะเปน
ผู ช่ัวราย  (ฉันทบทที่  146) ความสําคัญของตัวละครตัวนี้ในสํานวนสันสกฤตจึงเปนเพียง                  
ตัวละครที่ทําใหพระสุธนตองออกจากเมืองและตองละทิ้งมโนหราไวเบื้องหลังจนเปนโอกาสที่            
ทําใหราชปุโรหิตวางแผนทํารายมโนหราเพื่อใหกระทบถึงพระสุธน ในสวนของสุธนชาดกก็มี
ลักษณะเชนเดียวกับสํานวนสันสกฤต ที่เพียงแตกลาวถึงแตไมไดแสดงบทบาท แตพระสุธนคําฉนัท
กลับใหตัวละครตัวนี้ไดแสดงบทบาทมาก  และกลาวถึงในเชิงยกยองวาเปนพระราชาที่มี                      
พระเกียรติยศแผไพศาล 
 
   ๏ เมื่อนั้นยังมี   นรินทรธิบดี   นราธิบดินทร 
  ทรงนามทาวจันท   ภานุภูมินทร  เปนปนบุรินบุรีบุรพา 
   ๏ พระเกียรดิอคราว  พระยศไททาว   ระบือฦาชา 
  ละเวงละวล    หวาหว่ันสุธา   ระยอเดชา 
   ทั่วทุกธานี 
                        (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 66-67) 
 
  สวนตัวละครอื่นๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวของในตอนออกตามหากินรีอีก ก็คือ มเหสีของ
พระราชาองคที่ 1 พระชนนีของพระสุธน ในสํานวนสันสกฤตนั้นมีเพียงสุธนกินนรยวทานเทานั้นที่
ใหช่ือไวคือ รามา สวนสํานวนไทยในสุธนชาดก และพระสุธนคําฉันทช่ือตรงกันตางแคเปนภาษา
บาลีและสันสกฤตคือ จันทาเทวี กับจันทรเทพี สวนในดานของบทบาทแลวในสํานวนสันสกฤต
ยกเวนกินรีชาดก และสํานวนไทยมีบทบาทที่ตรงกันคือ เปนผูที่พระสุธนไดทรงฝากใหคุมครอง
มโนหรากอนเสด็จไปรบ ซ่ึงในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานนั้น เมื่อนางทรงทราบเรื่อง
สวามีจะทรงใชน้ํามันกินรีในการบูชายัญ นางเพียงแตทรงเรียกมโนหรามาแลวคืนจุฑามณีใหโดย
กลาววา “ลูก เมื่อถึงเวลาที่จะถึงแกชีวิต แมก็ตองคืนสิ่งนี้(จุฑามณี)ให อยาไดตําหนิแมเลย(ที่
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ชวยเหลือไมได)”∗ ขณะที่ในสุธนกินนรยวทานพระนางรามาจะทรงมีปฏิกิริยาตอเร่ืองราวที่รับรูมา
อยางชัดเจนสมกับที่พระ สุธนทรงขอใหชวยดูแลมโนหรา เพราะเมื่อนางไดทรงทราบเรื่องจาก
สวามี นางก็คิดตําหนิสวามีที่เปนพระราชาแตโงเขลาจนยอมใหปุโรหิตชักจูงใหทําบาป (ฉันทบทที่ 
184) และทรงเฝาครุนคิดถึงคําฝากของพระสุธน (ฉันทบทที่ 187) และคิดชวยมโนหราดวยการให
หนีไป (ฉันทบทที่ 188,191) และเมื่อคืนจุฑามณีใหมโนหรานั้น นางก็มีอาการเศราโศกเสียใจอยาง
ยิ่ง (ฉันทบทที่ 189) ลักษณะที่พระนางรามาทรงแสดงออกตอเหตุการณดังกลาวนี้ จึงเห็นภาพของ
ความเปนแมที่รักลูกไดอยางชัดเจน วานางเขาใจวาดีวาหากเกิดอันตรายตอชีวิตของมโนหรา               
พระสุธนก็ยอมมีชีวิตอยูไมไดเชนกัน และแมมโนหราจะหนีรอดไปได การที่พระสุธนตอง              
พลัดพรากจากมโนหราก็ยอมทําใหพระสุธนโศกเศรายิ่ง ความเศราเสียใจ และการตําหนิสวามีของ
พระนางรามา จึงทําใหเห็นลักษณะของตัวละครที่มีอารมณความรูสึกที่เหมาะสมกับสถานการณที่
เผชิญอยู (round character) ตางกับฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานที่พระชนนีของ               
พระสุธนเปนตัวละครที่แสดงออกถึงความมีชีวิตจิตใจนอย (flat character) 
  สวนในสุธนชาดกพระนางจันทาเทวีมีลักษณะที่แสดงออกทางอารมณความรูสึก ที่   
เศราโศกเสียใจเมื่อไดคืนปกและหางใหมโนหราแลวก็ทรงรําพันดวยความเปนหวงพระสุธน 
 

  ...นางจันทาเทวีทรงคลึงเคลาศรีสะใภ และรันทดสลดหฤทัยโศกี มีเสาวนียตรัสวา เจา
 สุธนลูกของเราเขากลับมาเมื่อไมเห็นแมมโนหราก็จะเที่ยวตามถามหาทั่วมณเทียรสถาน เมื่อไม               
พบพานแลว พระลูกแกวก็จักตายเปนมั่นคง 

                                                 (กรมศิลปากร 2499 : 1 : 47) 
 
ขณะที่พระสุธนคําฉันท ใชถอยคําที่ทําใหเห็นภาพของการโศกกําสรดอยางยิ่งของพระนาง                  
จันทรเทพี 
 
    ๏ สวมกอดองคกัลยาณี   ราชสุณิสาศรี 
   สใภคือดวงหฤไทย 
    ๏ ทรงโศกแสนโศกาไลย  ชลพาษปธาไร 
   ชรลูมพระภักตรบัวบง 
    ๏ ตางทุมตางทาบทรวงทรง   ตางไหตางองค 
   บรูก้ีไหไหโหย 

                                        
 ∗ putrike prapte te kale agantavyam/evaj mamopalambho na bhavisyatiti | (Bagchi 
ed.1967 : 1 : 87) ในสุธนกุมาราวทานมีความตรงกันเปลี่ยนแค bhavisyatiti เปน bhavatiti 
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    ๏ ดักดาลดาวดิ้นแดโดย   สองกรโกยโบย 
   อุระระรุมรันรัน 
            (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 105) 
 
  อารมณความรูสึกของพระชนนีของพระสุธนทั้งในสุธนชาดก และพระสุธนคําฉันทนี้ 
จะเห็นไดวาในสวนของพระสุธนคําฉันทนั้นใหภาพที่ชัดเจนมากกวาดวยการใชคําที่เปนอติศโยกติ
หรืออติพจน อันแสดงออกถึงกิริยาทาทางที่ทุมโถมทั้งตัว และหัวใจจะแตกสลายจนไมอาจควบคุม
อารมณที่เศราเสียใจนั้นได ทั้งนี้เปนเพราะนางทรงรักมโนหราอยางที่สุด จากคําวา  “สใภคือดวง  
หฤไทย” กวีจึงจงใจใชคําที่บรรยายอาการเศราสะเทือนใจอยางเกินจริง เพราะตองการใหเห็นถึง
ความทุกขที่ เกิดจากความพลัดพรากจากบุคคลอันเปนที่ รัก  ไมใชแสดงความโศกเศราอัน
เนื่องมาจากความหวงความรูสึกของพระสุธนดังในสุธนชาดก การแสดงความโศกเศราจึงเปนไป
อยางธรรมดา ทั้งนี้มโนหราเปนบุคคลที่โอรสรัก แตไมใชบุคคลที่นางรัก 
  ตัวละครอีก 2 ตัวที่เกี่ยวของกับตอนออกตามหากินรีคือ มหาดเล็ก และวานร ในสวน
ของมหาดเล็กนั้น กลาวถึงในกินรีชาดกเพียงฉบับเดียวเทานั้น สวนวานรกลาวถึงในทุกสํานวน
ยกเวนบทละครที่ไมมีเนื้อเร่ืองตอนออกตามหากินรี แตวานรที่ไดแสดงบทบาทสําคัญในเรื่อง คือ
กินรีชาดก และสุธนกินนรยวทาน เพราะเปนพาหนะที่พาพระสุธนเดินทางไปเมืองกินนร โดยใน
กินรีชาดกนั้นวานรไดแบกพระสุธน วสันตกะ อุตปลกะ และมาลกะจนไปถึงเมืองนิรติ ขณะที่ใน         
สุธนกินนรยวทาน พญาวานรวายุเวคะแบกพระสุธนคนเดียวเพราะพระสุธนไมมีเพื่อนรวมทาง 
สวนสํานวนไทย กลาวไววาเปนวานรที่คอยชวยเลือกผลไมไมมีพิษให  
  สวนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในตอนสุดทาย ตอนทดสอบความสามารถ คือ ราชา
กินนร และพระอินทร ในสวนของราชากินนร ซ่ึงเปนตัวละครตัวโกงที่ทําใหเกิดเหตุการณตอน
สุดทายของเรื่องขึ้น เนื่องจากเปนผูที่เปนอุปสรรคตอการไดครองคูกันของพระสุธนและมโนหรา 
ในสวนของราชากินนรนี้ จะเห็นไดวาทุกสํานวนใหช่ือไวตรงกันตางกันเพียงคําที่เสริมคําหลักเขา
มาเทานั้น คือในสํานวนสันสกฤตใหช่ือวาทรุมะ สวนสํานวนไทย สุธนชาดกใหช่ือวาทุมราช              
บทละครชื่อวาทุมพร และพระสุธนคําฉันทคือทุมวงษ คําวาทรุมะ และทุมเปนคําที่มีความหมาย
เดียวกัน แตเปนภาษาสันสกฤตและบาลีตามลําดับ สวนพระอินทรเปนผูชวยที่ทําใหพระสุธนซึ่งถูก
ราชากินนรทดสอบใหทํางานที่ยากผานไปได จนพระสุธนไดรับการยอมรับจากราชากินนรให
ครองคูกับมโนหราในที่สุด 
  ส่ิงที่นาสังเกตเกี่ยวกับอนุภาคของตัวละครในเรื่องสุธน-กินรีทั้งสํานวนสันสกฤตและ
ไทยนี้ คือ บทบาทของตัวละครจะเปลี่ยนแปลงไปนอยมาก  ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเปนดาน
ของการแสดงออกทางอารมณความรูสึกมากกวา กลาวคือสํานวนที่ปรับปรุงภายหลัง ตัวละครจะ
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ไดรับการเสริมแตงใหมีความรูสึกใกลเคียงกับคนจริงๆ มากขึ้น ดวยลีลาของการประพันธ ดัง                      
สุธนกินนรยวทานในสํานวนสันสกฤต และบทละครกับพระสุธนคําฉันทในสํานวนไทย สวนใน
ดานของชื่อตัวละครจะสังเกตไดวา จากสํานวนสันสกฤตเปนสํานวนไทยนั้น ช่ือของตัวละครซึ่งถือ
เปนรายละเอียดปลีกยอยนี้ ลวนเปลี่ยนแปลงไป โดยตัวละครหลักฝายชายเปลี่ยนนอยที่สุด จาก          
สุธนุในกินรีชาดกมาเปนสุธนในสํานวนที่เกิดขึ้นภายหลังทั้งหมด แตที่นาสนใจคือ ช่ือกินรีซ่ึงเปน 
ตัวละครหลักฝายหญิงไมเปลี่ยน และชื่อของตัวละครที่เปนบิดาของกินรีก็ไมเปลี่ยน ทั้งนี้เพราะใน
ทุกสํานวนเมื่อกลาวเปดตัวละครกินรีจะตองกลาววาเปนธิดาของใครทุกสํานวน และดวยลักษณะ
พิเศษของตัวละครหลักฝายหญิงที่เปนกินรี จึงทําใหผูฟงจดจํารายละเอียดปลีกยอยนี้ไดดวย ขณะที่
ช่ือตัวละครอื่นถูกละทิ้งไปเพราะเห็นวาไมใชเร่ืองสําคัญ จดจําเฉพาะบทบาท สวนชื่อก็ตั้งขึ้นใหม
ตามที่คิดวาเหมาะสมกับฐานะของตัวละคร 
 
การสรางตัวละครหลัก 
  ดังที่กลาวแลววาตัวละครประกอบในเรื่องสุธน-กินรีทั้งในสํานวนสันสกฤตและ
สํานวนไทยมีหลายตัว แมจะมีช่ือตางกันไปบาง แตฐานะและบทบาทสวนใหญตรงกัน แต            
ตัวละครที่กลาวมานั้น ก็เกี่ยวของกับเหตุการณบางเหตุการณ ไมใชตัวละครหลักที่มีความสําคัญ
ที่สุดของเรื่องอยางตัวละครหลักฝายชาย ไดแก พระสุธน∗ และตัวละครหลักฝายหญิง ไดแก              
มโนหรา ที่เปนศูนยกลางของเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่องทั้งหมด ความสําคัญของพระสุธน และ 
มโนหราตอการเกิดขึ้นของเหตุการณนี้ จึงเปนสิ่งที่นาศึกษาวาลักษณะการสรางตัวละครหลักทัง้ฝาย
ชายและฝายหญิงมีความเหมือนและแตกตางกันอยางไรในแตละสํานวน โดยเฉพาะในสวนของ                           
สุธนกินนรยวทาน บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา และพระสุธนคําฉันทที่มีการปรับเปลี่ยน
นิทานศาสนาเปนวรรณคดีนั้น มีการสรางตัวละครหลักอยางพระสุธนและมโนหราเหมือนหรือ
ตางกันอยางไร 
 
  พระสุธน เปนตัวละครหลักฝายชายท่ีมีรูปสมบัติ และคุณสมบัติที่มีสวนสําคัญตอการ
ดําเนินเรื่องอยางยิ่ง ซ่ึงในเรื่องสุธน-กินรีแตละสํานวนไดกลาวถึงรูปสมบัติ และคุณสมบัติของ         
พระสุธนโดยมีรายละเอียดที่แตกตางกัน 
   1. รูปสมบัติ รูปสมบัติของพระสุธนเปนสวนหนึ่งที่ผูเลาเรื่องตองการใหผูฟงรับรูวา
พระสุธนมีบุคลิกลักษณะเปนเชนไร และมีผลสําคัญตอเร่ืองอยางไร ในเรื่องสุธน-กินรีทั้งสํานวน
                                        
 ∗ มีเพียงกินรีชาดกฉบับเดียวที่ใชช่ือวา สุธนุ ในที่นี้เมื่อกลาวถึงช่ือตัวละครหลักฝายชายโดยรวมจะ
ใชที่เรียกตรงกันเปนสวนใหญและเปนที่คุนเคย คือสุธน 
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สันสกฤตและไทยนั้น ตางก็กลาวถึงรูปสมบัติของพระสุธนไว หากก็มีรายละเอียดที่แตกตางตาม
วัตถุประสงคของการเลาในแตละสํานวน ดังในกินรีชาดก ไดกลาววาพระสุธนุ “...ทรงรูปงาม ชวน
มอง (และ) สงางาม...” ∗ การกลาวถึงความงามของพระสุธนุนี้ จะเห็นไดวาเปนการกลาวถึงความ
งาม 3 ลักษณะ คือ รูปงาม (rupavan) คือมีรูปลักษณงามสมสวน  ชวนมอง (darwaniyo) คือมี
ความงามที่ดึงดูดสายตาผูพบเห็นใหมองไดไมรูเบื่อ และสงางาม (prasadiko) คือเปนความงามที่
ทําใหผูพบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ดวยความงามดังกลาวนี้ ผูเลาเรื่องไดกลาวยกยองความงาม
ของพระสุธนุวาไมมีใครเทียบได  

 
พระสุธนุกุมารเสด็จมาถึงสิงหปุระ พรอมกับพระราชาอื่น ๆ อีกนับรอย และในทามกลาง

พระราชาเหลานั้น พระสุธนุกุมารเดนเหนือพระราชาเหลานั้นทั้งหมด แมในดานรูปลักษณก็ดี 
อํานาจก็ดี บริวารก็ดี หรือแมแตความหอมก็ตาม∗∗ 

 
   ความโดดเดนของพระสุธนุที่ เหนือพระราชาจากเมืองตางๆ นี้ ไมใชเพียงแค
รูปลักษณ หรือความนาเลื่อมใสสงางาม เทานัน้ หากพระสุธนุมีความพิเศษเหนือคนทั่วไปคือ มีกลิ่นกายหอม
ซ่ึงเปนลักษณะที่สอดคลองตามลักษณะของมหาบุรุษในอนุพยัญชนะประการหนึ่ง คือประการที่66 
ที่วา มหาบุรุษจะมีมีกลิ่นพระกายหอมฟุงดุจกลิ่นสุคนธกฤษณา (พระธรรมปฎก 2540 : 373) การเสริมลักษณะ
ของมหาบุรษุเขาไปเปนสวนหน่ึงของรูปสมบตัิของพระสธุนุนี้  เปนเจตนาของผูเลาเรื่องทีต่องการแสดง
ใหเห็นวาพระสธุนุไมไดมีเพยีงแคความงามทางรูปลกัษณที่เดนเหนอืผูอยูในฐานะเทาเทยีมกนั เมื่อเทยีบกบั
คนหมูอ่ืนก็อาจมีผูที่มีรูปสมบัติทัดเทียม หรือเหนือกวาพระสุธนุได แตส่ิงที่ทําใหคนทั่วไปยากจะ
ทัดเทียมกับพระสุธนุได คือลักษณะของมหาบุรุษ ความพิเศษที่เพิ่มเขามานี้ ก็เพื่อทําใหพระสุธนุมี
ลักษณะที่เหมาะสมกับฐานะการเปนพระโพธิสัตว ซ่ึงจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต 
   ความงามของพระสุธนุนี้ ไมเพียงจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของพระสุธนุที่มีความ
เหมาะสมกับการเปนพระโพธิสัตวเทานั้น แตดวยความงามนี้ นาจะมีผลสําคัญตอเหตุการณในเรื่อง
ดวย เพราะเพียงมโนหราไดเห็นพระสุธนุ โดยที่นางยังไมทราบวาพระสุธนุคือใคร “...สวนนางกนิรี
ก็ตกอยูในความรักของพระสุธนุ”∗∗∗ แมความดังกลาวนี้ จะไมไดกลาวอยางชัดเจนวารูปสมบัติ
ของพระสุธนุ ทําใหมโนหรามีใจปฏิพัทธตอพระสุธนุ แตการที่มโนหราไดเห็นพระสุธนุคร้ังแรก 

                                        
 ∗ …prasadiko darwaniyo rupavan…(Senart ed. 1882 : 2 : 95) 

 ∗∗sudhanu/kumaro sijhapuram/agato anyan/api bahuni rajana watani | sarvesaj ca 
sudhanu/kumaro sarva/pradhano rupenapi tejenapi parivarenapi ghandhenapi || (Senart ed. 1882 : 2 : 98) 

 ∗∗∗ … kinnariye pi sudhanusya premaj nipatitaj || (Senart ed. 1882 : 2 :  98)  
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แลวรักพระสุธนุทันทีนี้ รูปสมบัติที่งดงาม ชวนมอง ชวนเลื่อมใสของพระสุธนุตองมีสวนที่ “ตอง
ตา ตองใจ” มโนหราจนลืมความทุกขจากการตองถูกมัดรอการถูกบูชายญั และเกิดอารมณรักขึ้นมาได   
   ลักษณะความงามของพระสุธนุที่เนน รูปงาม ชวนมอง และสงางาม ที่ประกอบดวย
ลักษณะของมหาบุรุษในกินรีชาดกนี้ ปรากฏอยูในฉบับไภษัชยวัสตุดวย ซ่ึงนาจะเปนเพราะ
ฉบับไภษัชยวัสตุรับมา และไดขยายความเพิ่มขึ้น เพราะนอกจากจะคงลักษณะ รูปงาม ชวนมอง 
และชวนเลื่อมใสแลว ยังไดมีการบรรยายลักษณะของพระสุธนตั้งแตแรกเกิดไววา 
 

ทารกซึ่งเกิดแลวมีรูปงามยิ่ง ชวนมอง สงางาม ผุดผอง วรรณะเปนสีทอง ศีรษะมีรูปเปนฉัตร  
แขนเรียว หนาผากกวาง เสียงรองกองกังวาน คิ้วบรรจบกับสันจมูกสูง ประกอบดวยอวัยวะนอย
ใหญทั้งปวง∗ 

 
   รูปสมบัติของพระสุธนในฉบับไภษัชยวัสตุ ซ่ึงสุธนกุมาราวทานมีขอความตรงกันนี้ 
เนนความงาม 3 ลักษณะหลักเชนเดียวกับพระสุธนุในกินรีชาดก หากมีการเพิ่มลักษณะความงาม
ดานรูปลักษณใหงามยิ่งขึ้น คือ รูปงามยิ่ง (abhirupo) คือมีความงามสมสวนที่ยากจะหาใครเทียบ
ได  สวนอีก 2 ประการตอมาเหมือนกัน ไดแก ชวนมอง (darwniyah) คือมีความงามที่ดึงดูดสายตา
ผูพบเห็น และสงางาม (prasadiko) คือเปนความงามที่ทําใหผูพบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 
หากแตสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นคือ ลักษณะมหาบุรุษที่ปรากฏมากลักษณะกวาในกินรีชาดกทั้งมหาบุรุษลักษณะ
32 ประการ  ไดแก วรรณะเปนสีทอง ตรงกับลักษณะของมหาบุรุษประการที่ 11 มีฉวีวรรณดุจสีทอง
เสียงรองกองกังวาน ตรงกับประการที่ 28 พระสุรเสียงดุจทาวมหาพรหม ตรัสมีสําเนียงดุจนก
การเวก และอนุพยัญชนะซึ่งเปนขอยอยของลักษณะมหาบุรุษ 80 ประการ ไดแก (พระกาย)ผุดผอง 
ซ่ึงตรงกับประการที่ 26 พระกายงามบริสุทธิ์พรอมสิ้นปราศจากมลทินทั้งปวง ศีรษะมีรูปเปนฉัตร 
ตรงกับประการที่ 53 พระเศียรมีสัณฐานงามเหมือนฉัตรแกว หนาผากกวาง ตรงกับประการที่ 54 
ปริมณฑลพระนลาฏโดยกวางยาวพอสมกัน จมูกสูงโดง ตรงกับประการที่ 28 มี พระนาสิกอันสูง 
   การที่ผูเลาเรื่องในฉบับไภษัชยวัสตุบรรยายรูปสมบัติของพระสุธนใหเปนไปตาม
แบบของมหาบุรุษลักษณะ ก็เนื่องจากตองการเนนความเปนพระโพธิสัตวที่มาประสูติยังโลกให

                                        
 ∗darako jatah | abhirupo darwaniyah prasadiko gaurah kanaka/varnaw/chatrakara/wirah    

pralambabahur/vistirnalalatah uccaghosah sajgata/bhrus/tuvga/nasah sarvavgapratyavgopetah | 
(Bagchi ed. 1967 : 1 : 81) ความตรงกับสุธนกุมาราวทาน (Vaidya ed. 1959 : 286) ตางเพียง uccaghosah เปน
uccaghonah ที่นาจะพิมพผิด เพราะ ghonah หมายถึงสัตวเลื้อยคลาน แต ghonah จะหมายถึงจมูก (Apte 2000 :  

199) ซึ่งอาจจะตองการใหมีความหมายวาจมูกโดง 
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เดนชัดยิ่งขึ้น  เพราะในสวนของปจจุบันวัตถุไดกลาวไวอยางชัดเจนวาเรื่องนี้ เปนเรื่องที่                    
พระพุทธองคตรัสเลาเรื่องในอดีตที่พระองคทรงบําเพ็ญวีรยบารมีเพื่อทรงหวังพระโพธิญาณ รูปสมบัติ
ของพระสุธนในฉบับไภษัชยวัสตุจึงเนนความงามที่มีความนายกยองเล่ือมใสมากยิ่งขึน้กวาพระสุธน ุ
ในกนิรีชาดกที่ในปจจบุันวตัถุกลาววาทรงทําความเพยีรเพื่อใหไดทรงครองคูกับยโศธราในอดีตชาต ิ
รูปสมบัติของพระสุธนในฉบับไภษัชยวัสตุจึงใหความสาํคัญที่ลักษณะมหาบุรุษของพระโพธิสัตวที่ม ี
เปาหมายเดนชัดวาทรงหวังพระโพธิญาณโดยตรงมากกวาพระสุธนุในกินรีชาดกที่ความเพยีรซ่ึงจะมีสวน
ชวยใหไดพระโพธิญาณในอนาคตนั้น เปนผลอันมีเหตุจากการทําเพื่อพระนางยโศธราในอดีตชาติ 
   สวนดานรูปสมบัติของพระสุธนในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานที่มีผล
ตอเร่ือง โดยเฉพาะตอมโนหรานั้น ไมไดมีกลาวไววานางมีความรูสึกเชนไร หากกลาวถึงทาว             
ทรุมะเมื่อทรงไดเห็นพระสุธนครั้งแรก ทั้งๆ ที่มีความโกรธแคนพระสุธนที่ทรงนํามโนหราไปอยู
แดนมนุษย แตทาวทรุมะก็ทรงอดที่จะชื่นชมความงามที่กอปรดวยลักษณะมหาบุรุษของพระสุธนไมได 
 
   ทาวทรุมะ ราชาแหงกินนร ทรงเห็นพระสุธนกุมารที่รูปงามยิ่ง ชวนมอง นาเลื่อมใส กอปร
 ดวยผิวพรรณผองใสงามยิ่ง จึงทรงจองมองอีกดวยความพิศวง∗ 
 
    รูปสมบัติของพระสุธนที่สะดุดตาดังกลาว แมแตทาวทรุมะที่ตั้งขอรังเกียจวา               
พระสุธนเปนมนุษยไมคูควรกับมโนหรา ยังตองทรงจองมองพระสุธนซ้ําดวยความชื่นชม รูปลักษณที่งดงาม
นาช่ืนชมน้ี ถึงแมจะไมไดกลาววามโนหรารูสึกอยางไร แตก็พอจะอนุมานไดวา มโนหรายอมมีความ “ตองใจ”
จงึไดยอมตามพระสธุนกลับไปเมืองหัสตนิาปุระ โดยไมมอีาการ ครํ่าครวญเหมอืนครัง้ทีถ่กูนายพรานจบัตัว  
   สวนรูปสมบัติของพระสุธนในสุธนกินนรยวทานนั้น เกษเมนทระไมไดบรรยาย
ความงาม 3 ลักษณะหลักและเสริมดวยลักษณะของมหาบุรุษดัง 3 สํานวนขางตน แตเปนการ
กลาวถึงความงามของพระสุธนโดยออมดวยการใชอลังการอปรัสตุตประศังสา คือเปนการ
สรรเสริญทางออม โดยไมไดเอยถึงสิ่งที่ตองการสรรเสริญ (กุสุมา รักษมณี 2549 : 35) 
 

 97. (พระสุธน)ผูเปนพระจันทรบนแผนดิน ผูทําใหความทะนงในความงามของเทวดากินนร 
คนธรรพ วิทยาธรลดลง  
 

 ความงามอันเปนรูปสมบัติของพระสุธนนี้ เกษเมนทระไมไดกลาวออกมาโดยตรง  หาก  

                                        
 ∗ tato drumah kinnararajah sudhanaj kumaraj dadarwabhirupaj darwaniyaj prasadikaj 
paramaya wubhavarna/puskalataya samanvagatam | drstva ca punah paraj vismayam/upagatah (Bagchi 
ed.1967 : 1 : 95) ความตรงกับสุธนกุมาราวทาน (Vaidya ed. 1959 : 298) 
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เปนการกลาววาเหลาเทวดา กินนร คนธรรพ และวิทยาธรที่เคยทะนงตนวามีความงามยิ่งนั้น ก็ยัง
ยอมพายในความงามของพระสุธน แสดงใหเห็นวาพระสุธนตองมีรูปลักษณที่งดงามยิ่ง อีกทั้ง                    
เกษเมนทระยังไดกลาวยกยองความงามพระสุธนวาอุปมาดังความงามของพระกามเทพซึ่งไดรับ           
ยกยองวาเปนเทพบุตรรูปงามที่สุด จนไดอีกชื่อหนึ่งวา อภิรูป (เจือ สตะเวทิน 2516 : 45) ดังความวา 
 

 290. จากนั้นทาสีจึงตอบนางมโนหราวา ขาแตเทวี เขาผูนั้นยืนอยูที่สระบัวเปนชายหนุมผู
งดงามซึ่งมีลักษณะดุจกามเทพ 

 
   รูปสมบัติของพระสุธนตามที่นางทาสีบรรยายใหมโนหราฟงนี้ เปนความงามที่มี
ความหมายในเชิงชวนใหรักใคร เพราะใชคําวา กานตะ (kantah) ที่หมายถึงนารัก นาปรารถนาดวย 
(Apte 2000 : 142)รูปลักษณที่งดงามชวนใหรักใครของพระสุธนนี้เอง จึงสงผลตอมโนหรา 
เพราะทําใหมโนหราหลงรักพระสุธนจนลืมความตกใจกลัวที่ถูกนายพรานจับ และลืมความวิตกถึง
ความเปนหวงกังวลของพระชนกพระชนนี เพราะ 
 
  124. การมองที่เต็มไปดวยความปรารถนาอยางแรงกลาของพระสุธนทําใหนางผูเหมือน
 กวางสาวหวั่นไหว นางซึ่งถูกนายพรานทิ้งไว จึงถูกมัดดวยบวงแหงรักของกามเทพ 
 
  การที่กลาววามโนหราตกอยูในบวงรักของกามเทพนั้น ไมไดมีความหมายเพียงแควา
ความรักของนางเกิดขึ้นเพราะผลจากการแผลงศรของกามเทพตามเรื่องราวที่ปรากฏในเทพปกรณัม
ของอินเดียที่วากามเทพมีศรดอกไมที่ยิงไปถูกผูใดแลวผูนั้นก็จะตองอยูหวงแหงรักเทานั้น แตยังมี
นัยความหมายวานางไดตกอยูในบวงรักของพระสุธนผูมีรูปงามชวนหลงใหลดุจกามเทพที่เพียงสง
สายตาที่เต็มเปยมดวยความรักใครมาที่นางเทานั้น นางก็เกิดความหวั่นไหวทันที  ความหวั่นไหว
เพราะความหลงในรูปอันเปนอุปาทานขันธ∗ที่เปนจุดเริ่มตนของเหตุแหงทุกขนี้  จึงทําใหมโนหรา

                                        
 ∗ขันธอันเปนที่ยึดมั่น มี 5 ประการ ไดแก รูปขันธ  คือกองรูป สวนที่เปนกองรูป รางกาย พฤติกรรม 
และคุณสมบัติตางๆ ของสวนที่เปนรางกาย สวนประกอบฝายรูปธรรมทั้งหมด สิ่งที่เปนรางพรอมทั้งคุณและ
อาการ เวทนาขันธ คือ กองเวทนา สวนที่เปนการเสวยอารมณ ความรูสึก สุข ทุกข หรือเฉยๆ  สัญญาขันธ คือ กอง
สัญญา สวนที่เปนความกําหนดหมายใหจําอารมณนั้นๆ ได ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ 6 เชนวา ขาว เขียว 
ดํา แดง เปนตน สังขารขันธ กองสังขาร สวนที่เปนความปรุงแตง สภาพที่ปรุงแตงจิตใหดีหรือช่ัวหรือเปนกลางๆ 
คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ที่ปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต วิญญาณขันธ 
คือกองวิญญาณ สวนที่เปนความรูแจงอารมณ ความรูอารมณทางอายตนะทั้ง 6 มีการเห็น การไดยิน เปนตน ไดแก
วิญญาณ 6 (พระธรรมปฎก 2546 ก : 162) 
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ตองพบกับความทุกขในภายหลัง ซ่ึงสอดคลองกับสวนปจจุบันวัตถุของเรื่องที่พระนางยโศธรานั้น
เพียงไดทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองคเสด็จกลับมายังเมืองกบิลพัสดุ ดวยความยึดมั่นในตัว          
พระพุทธองคจึงไมอาจหักหามพระทัยจากพระพุทธองคได  
 
  3. เมื่อนั้นพระนางยโศธราผูมีพระเนตรงามดั่งเนื้อทราย และดั่งกุณฑลที่ใชประดับกรรณ
 ไดประทับในพระราชฐาน ทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาผูทรงสรางความอัศจรรยใจแกคน
 ทั้งหลายที่พบเห็น  
  4. พระนางผูทรงสูญสิ้นความหวังที่จะไดพบและไดโอบกอดพระศาสดาอีก พระนางซึ่ง
 ความหวังทั้งหมดหมุนผานไปแลว เหมือนทรงเปนลมเพราะตองพิษ จึงไดทรงวิ่งออกจาก
 พระราชฐานโดยทรงละทิ้งความเขมแข็งที่เคยเปนดั่งพระสหายคอยเตือนพระทัยไว 
 
  การไดทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองคอีกครั้งหนึ่งเปนเหมือนสิ่งที่กระตุนเตือน
วาสนาที่นอนเนื่องมาตั้งแตอดีต จนทําใหไมอาจระงับความรักที่มีตอพระพุทธองคได การกระทํา
ของพระนางยโศธราเปนไปเชนเดียวกับในอดีตที่มโนหราเมื่อไดเห็นพระสุธนก็ตกอยูในหวงรัก
และไมอาจตัดใจจากพระสุธนได จนยอมทิ้งบานเมือง ทิ้งชนกชนนีตามไปอยูกับพระสุธนที่เมือง
หัสตินาปุระ จนมีเหตุยุงยากที่กอใหเกิดความทุกขในภายหลัง  
   สวนรูปสมบัติของพระสุธนในสุธนชาดกนั้น ไดกลาวอุปมาวาพระสุธน “...งาม
ปรากฏเหมือนรูปสุวรรณปฏิมา...ทรงรูปสิริวิลาสโสภา เปนที่พึงใจของมหาชนทั่วไป ลวงเสียซ่ึง
วิสัยมนุษยสามัญ...”∗(กรมศิลปากร 2499 : 1 : 26-27) ความที่แปลในฉบับของกรมศิลปากรนี้            
เปนการแปลแบบรวบความ เพราะหากเทียบความตามตนฉบับบาลี ก็จะพบวา การบรรยายรูป
สมบัติของพระสุธนในสุธนชาดกเปนไปเชนเดียวกับพระสุธนุในกินรีชาดก และพระสุธนใน
ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน คือชมความงาม 3 ลักษณะ ไดแก รูปงามยิ่ง (อภิรูโป)           
ชวนมอง (ทสฺสนิโย) และนาเลื่อมใส  (ปาสาทิโก) และเสริมดวยลักษณะมหาบุรุษ โดยในสุธน
ชาดกนี้ เนนที่พระฉวี ดังที่กลาววางามเหมือนรูปหลอทอง ก็ใกลเคียงกับลักษณะมหาบุรุษ ประการ
ที่ 11 มีฉวีดุจสีทอง และสงางามดวยสิริของตน มีวรรณะลวงเลยวรรณะของมนุษย ก็สอดคลองกับ                  
อนุพยัญชนะ ประการที่ 62 พระสรีรกายรุงเรืองไปดวยสิริ และ 63 พระสรีรกายมิไดมัวหมอง              
                                        
 ∗ ตามตนฉบับ “พระปญญาสชาดก” หอสมุดแหงชาติหนังสือใบลาน อักษรขอม ภาษาบาลี ที่พระ
มหาชํานาญ เกิดชอ (25446 : 91, 116) ไดปริวรรตไวเปนตัวอักษรไทย ภาษาบาลี ความสวนนี้ในภาษาบาลีวา “...
สุวณฺณปติมํ วิย...อภิรูโป ทสฺสนิโย ปาสาทิโก โสภมาโน อโหสิ ฯ สกสิริวิลาโส อติกนฺตมนุสฺสวณฺโณ ชมฺพูทีปาภิ
ภูโต วิย ชาโตฯ” และไดแปลความไววา “ประดุจรูปหลอทองคํา...มีรูปงดงามยิ่ง นาชม นาเลื่อมใส สงางามดวยสิริ
ของตน มีวรรณะลวงเลยวรรณะของมนุษย เปนประดุจครอบคลุมชมพูทวีป” 
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ผองใสอยูเปนนิตย ความงามของพระสุธนนี้ ไมไดกลาวไววามีผลอยางไรตอมโนหราเมื่อแรกพบ 
หากไดกลาววา วิชาธรทั้งหลาย รวมทั้งทาวทุมราชาเมื่อไดเห็นพระสุธนก็ช่ืนชมในความงามของ              
พระสุธนยิ่ง “สวนวิชาธรทั้งหลายไดเห็นพระมหาสัตวแลว ตางก็แลดูจนนัยนตามิไดกระพริบแทบ
ทุกคน ทานทาวทุมราชาแตพอไดทอดพระเนตรพระมหาสัตว มีพระหฤทัยโสมนัสยินดียิ่งนัก...”                
(กรมศิลปากร 2499 : 1 : 65) แมวาสุธนชาดกนี้จะไมไดกลาวถึงรูปสมบัติของพระสุธนที่มีผลตอ
ความรูสึกของมโนหราโดยตรง แตเมื่อพิจารณาในสวนอาการของวิชาธรและทาวทุมราชาแลว 
มโนหราก็นาจะมีความรูสึกไมแตกตางกับผูอ่ืนที่เมื่อไดเห็นพระสุธนแลว ก็อดที่จะชื่นชมความงาม
ของพระสุธนไมได  
   สวนพระสุธนในบทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรานั้น เนื่องจากตนฉบับที่
เหลืออยูไมมีตอนที่พระสุธนแสดงบทบาท จึงไมอาจกลาวถึงรูปสมบัติของพระสุธนในสํานวนบท
ละครนี้ได แตพระสุธนคําฉันทซ่ึงรับเรื่องมาจากสุธนชาดกโดยตรงนั้น ไดมีการบรรยายถึง            
รูปสมบัติของพระสุธนที่มีรายละเอียดมากกวาและแตกตางกับสุธนชาดก ดังที่เมื่อไดเปดตัว              
พระสุธน กวีไดบรรยายวา 
     
    ๏ ทรงนามโดยอัศจรรยปรา  กฎเกรียดิสมญา 
   สุธนพระยศฦๅไกร 
     ๏ แงงามบันเจิดจิตพึงใจ  ทรงลักษณวิไลย 
   วิลาศล้ําสากล 
    ๏ กลองแกลงเกลากามนฤมล  ไตรโลกยแยงยล 
   ก็ดาลระลึงเสียวสันต 
    ๏ เสียวทราบฤดีแดยรร  คือทิพยทุกอัน 
   มาแปลงเปนองคเอาใจ 
    ๏ โนเนกําเลาะลองใน  แกวนกามพิไสย 
   ประสงคประสบวรยิน 
                             (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 10) 
  
   รูปสมบัติของพระสุธนดังคําบรรยายขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความงามที่เนนใน
ดานที่ชวนใหหลงใหลรักใครมากกวาชื่นชมศรัทธาอยางที่ปรากฏในสุธนชาดก เพราะกวีได
บรรยายถึงความงามที่ผูอยูใน 3 โลก คือ สวรรค มนุษย และบาดาล เมื่อไดเห็นแลวก็ตองหลงรัก 
เพราะเปนความงามที่เสกสรรคโดยสวรรค จากคําวา “คือทิพยทุกอัน มาแปลงเปนองคเอาใจ” นั่น
คือ พระสุธนรวมเอาความงามของโลกสวรรคที่กลาวกันวามีแตความสวยงามมาไวที่พระองค
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ทั้งหมด ลักษณะการชมความงามของพระสุธนนี้ พระยาอิศรานุภาพนาจะไดรับแรงบันดาลใจจาก
การชมความงามของพระลอ ในเรื่องลิลิตพระลอ เพราะมีลักษณะทวงทํานองคลายคลึงกัน  
 
    ๏ รอยรูปอินทรหยาดฟา  มาอาองคในหลา 
   แหลงใหคนชม แลฤา ฯ 
    ๏ พระองคกลมกลองแกลง  เอวออนอรอรรแถง 
   ถวนแหงเจากูงาม บารนี ฯ 
    ๏ โฉมผจญสามแผนแพ  งามเลิศงามลวนแล 
   รูปตองติดใจ บารนี ฯ 
    ๏ ฦๅขจรในแหลงหลา  ทุกทั่วคนเที่ยวคา 
   เลาลวนยอโฉม ทานแล ฯ 
                    (กรมศิลปากร 2540 : 1 : 389) 
 
   การบรรยายความงามของพระสุธนในพระสุธนคําฉันท และพระลอในลิลิตพระลอ
ที่คลายคลึงกันนี้ คือการเนนความงามที่คนใน 3 โลกตองชื่นชมยกยอง เพราะความงามนั้นเปนสิ่ง
ที่มาจากสรวงสวรรค เพียงแตในลิลิตพระลอนั้นระบุชัดเจนวาพระลอมีรูปงามดังพระอินทรที่ลงมา
จากสวรรค แตพระสุธนคําฉันทจะกลาวโดยรวมวาพระสุธนเปนสิ่งที่สวรรคเสกสรรคมาไวยังโลก 
ในแงของความงามที่ชวนหลงใหลรักใครที่สามารถทําใหติดตราตรึงใจไปทั้งสามโลก ที่นาจะรับ
อิทธิพลมาจากลิลิตพระลอนี้ กวีคงมีเจตนาที่จะใชความงามของพระสุธนใหมีผลสําคัญตอเร่ือง
เชนเดียวกับที่ความงามของพระลอก็มีผลสําคัญตอเร่ือง นั่นคือการใชความงามเปนแรงดึงดูดใจใน
การไดพบกันของตัวละครเอกฝายชายและฝายหญิง ดังในกรณีที่มโนหราไดพบพระสุธนนี้ แมวา
จะไมไดเปนความตั้งใจของนางเหมือนอยางพระเพื่อนพระแพงไดพบพระลอ หากแตการไดพบ
พระสุธนนั้น ก็ทําใหมโนหราลืมอารมณทุกขโศกเพราะตองพลัดบานพรากจากชนกชนนีไปสิ้น 
และทําใหชีวิตของนางตองเปลี่ยนแปลงไป ดังที่กวีไดบรรยายความงดงามของพระสุธนผานสายตา
ของมโนหราไววา 
 
    ๏ ชําเลืองพระลักษณลาญเล็งลาญ  ลาญสวาสตินงพาล 
   ประภาคยพิดพิดเพียร 
    ๏ ดุจดวงอาทิตยจําเนียร   จรจากพิเชียร 
   พิมานอมรมาดิน 
    ๏ เทียรไทนิทรแทนนาคิน  จากขษิรแลบิน 
   มาเปนสมเด็จดาลแสดง 
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    ๏ ฤาเทพกํามลาศแลอแปลง  ประเพทไปแจง 
   จตุรมุขพิมล 
    ๏ ฤาอินทรประจากกําพล  มาเปนตางตน 
   พิลาสโลกยอัศจรรย 
    ๏ เพียงรูปปฏิมามาศอัน  สงวนไวยังครรภ 
   บลอดลอองลมพาน 
    ๏ เมิลเมียรโฉมทาวโลมลาญ  บัลดาลแดดาล 
   ประดิพัทธพิดพิศวง 
    ๏ ดุจดวงปทุมทิพบัวบง  พิลาศลอยลง 
   ในชลแลชุมชลธี 
    ๏ ใจกามหากกลกามี  ดุจดับฤดี 
   อันดาลกําเดาบมิปลง   
      (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 49-50)   
           
   ความงามของพระสุธนที่บรรยายผานสายตาของมโนหราขางตนนี้ จะเห็นไดวามี
ลักษณะคลายกับพระสุธนในสุธนกินนรยวทาน คือเปนการชมความงามที่ไมไดกลาวโดยตรง หาก
เปนการใชอุปมาเปรียบเทียบวา งามดุจพระอาทิตยเสด็จลงมาจากวิมาน งามดุจพระนารายณ งามดุจ
พระพรหม งามดุจพระอินทร และงามดังรูปทองที่ไมเคยตองฝุนละออง ความงามของพระสุธน
ดังกลาวนี้ จึงสอดคลองกับสวนแรกที่เปดตัวพระสุธนวาพระสุธนเปนผูมีความงามที่สุดใน 3 โลก 
เพราะไดรวมสิ่งที่เปนทิพยไว จึงทําใหมโนหราสงสัยวานางไดพบมนุษยหรือเทพองคใดกันแน แต
ไมวาจะเปนผูใด ความงามนั้นก็ทําใหมโนหราหวั่นไหว และเกิดความรักขึ้นมาจนยากที่จะหักหาม
ใจได รูปสมบัติของพระสุธนในพระสุธนคําฉันทนี้ จึงใหความสําคัญไปที่การสงผลตอจิตใจของ
มโนหราโดยตรง  
   เมื่อพิจารณารูปสมบัติของพระสุธนในเรื่องสุธน-กินรีทั้งสํานวนสันสกฤต และไทย 
แลวจะพบวา ในสวนของสํานวนที่มีวัตถุประสงคของการเลาเรื่องอยางนิทานศาสนา ที่แมจะเห็น
ไดวามีลักษณะคําประพันธที่จัดเปนกาวยะไดคือมีการเลือกสรรถอยคําอยางดี  แตก็ยังคง
วัตถุประสงคสําคัญของการใชเร่ืองเพื่อส่ังสอนมากกวาใหความบันเทิง เพราะแมแตการบรรยายรูป
สมบัติของตัวละครเอกฝายชายก็ยังใหความสําคัญของการเปนพระโพธิสัตวมากกวาการเปนบุรุษที่
รูปงามทั่วไป ทั้งนี้เพราะตองการรักษาลักษณะสําคัญของเรื่องที่เปนชาดกไว รูปสมบัติของ              
พระสุธนในสํานวนเหลานี้ จึงถูกสรางใหมีความสัมพันธกับบทบาทในเรื่อง กลาวคือ เมื่อการเปน
พระโพธิสัตวมีหนาที่สําคัญคือการบําเพ็ญบารมี ลักษณะของความเปนพระโพธิสัตวจึงตองไดรับ
การรักษาไวตั้งแตรูปลักษณภายนอก ความงามของผูเปนพระโพธิสัตว จึงเปนความงามที่ทําใหผูอ่ืน
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ช่ืนชม เล่ือมใส ซ่ึงมีนัยวาเลื่อมใสในความดี ที่แมไมไดเห็นวาทรงกระทํา แตลักษณะความงดงามที่
สะทอนออกมาทางรูปลักษณ ก็ทําใหเกิดความเชื่อถือวางใจตั้งแตแรกพบ รูปลักษณของพระสุธน
ในกินรีชาดก ไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน และสุธนชาดก จึงเปนการเนนความงามใน 3 ลักษณะ
คือ รูปงาม ชวนมอง และนาเลื่อมใส และเสริมดวยลักษณะมหาบุรุษ และอนุพยัญชนะที่แตกตางกัน
ในรายละเอียด แตก็เห็นไดวาเปนการสรางภาพในจินตนาการของผูฟงวาพระสุธนคือพระโพธิสัตว
มาประสูติอยางแทจริง เมื่อภาพที่เกี่ยวกับรูปลักษณถูกสรางขึ้นในใจคนฟงแลววาพระสุธนมีความ
พิเศษเหนือคนธรรมดาทั่วไป เร่ืองราวการกระทําตอไปของพระสุธนที่แมจะดูเหลือเชื่อก็จะทําให
ผูฟงคลอยตามไดงายขึ้น  
   สวนสํานวนที่มีการแปรรูปจากนิทานศาสนาใหมีลักษณะของกาวยะที่เปนวรรณคดี
ทางโลกอยางสุธนกินนรยวทาน และพระสุธนคําฉันทนั้น การพรรณนารูปสมบัติของพระสุธน จะ
ไมไดใหความสําคัญในความงามดานที่พระสุธนทรงเปนพระโพธิสัตวที่นาเลื่อมใส จนใครๆ ที่ได
เห็นอดที่จะชื่นชมศรัทธาไมได แตทั้งสุธนกินนรยวทาน และพระสุธนคําฉันท ใหความสําคัญเรื่อง
รูปสมบัติของพระสุธนในฐานะที่เปนบุรุษที่มีความสงางามดึงดูดใจสตรี ซ่ึงเปนรูปลักษณที่
สัมพันธกับวัตถุประสงคของการเลาเรื่องที่เนนเรื่องราวความรักของชายหญิงอันเปนการแสดง
เร่ืองราวของมนุษยที่มีทั้งความสุขและความทุกขคละเคลากันไป โดยเฉพาะผูที่ยังของเกี่ยวกับกิเลส
ตัณหา รูปสมบัติของพระสุธนในเรื่องสุธนกินนรยวทาน และพระสุธนคําฉันท จึงมีลักษณะรวมกัน
คือทําใหติดตราตรึงใจสตรีเพศ โดยเฉพาะมโนหรา ดังที่เกษเมนทระเปรียบความงามของพระสุธน
ดุจกามเทพ และพระยาอิศรานุภาพเปรียบความงามของพระสุธนดุจพระอาทิตย พระนารายณ        
พระพรหม และพระอินทร ซ่ึงลวนแลวแตเปนเทพที่ไดรับการยกยองวามีความงามเปนเลิศทั้งสิ้น 
และที่สําคัญความงามประดุจเทพนั้น เปนความงามที่ชวนใหหลงใหลมากกวาชวนใหเคารพบูชา 
เพราะทั้ง 2 เร่ืองกลาววาเพียงมโนหราไดเห็นก็หลงรักพระสุธนทันที พระสุธนที่มีรูปสมบัตินา
เล่ือมใสสมกับที่เปนพระโพธิสัตวซ่ึงเปนลักษณะการสรางตัวละครพระโพธิสัตวตามแบบชาดก จึง
ไดรับการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไดรับการแปรรูปมาเปนเรื่องที่ใหความบันเทิงมากกวาการสั่งสอน ซ่ึง
ทั้งสุธนกินนรยวทาน และพระสุธนคําฉันทมีความคิดที่สอดคลองไปในทางเดียวกัน คือให
ความสําคัญในเรื่องรูปสมบัติของพระสุธนที่มีความงดงามชวนใหหลงใหลรักใครมากกวาความนา
ศรัทธาเลื่อมใส 
   2. คุณสมบัติ พระสุธนเปนผูมีคุณสมบัติหลายๆ ดาน ในแตละสํานวนก็จะมีทั้งที่
กลาวถึงคลายกันและตางกัน ประมวลได 4 ประการ คือ มีความเพียร มีบุญญาธิการ มีความใฝธรรม 
และมีความสามารถในการรบ  
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     2.1 มีความเพียร พระสุธนในทุกสํานวนยกเวนสํานวนบทละครทรงเปนผูที่มี
ความเพียรอยางยิ่ง สมกับที่ทรงเปนพระโพธิสัตวที่ไดบําเพ็ญวีรยบารมี ซ่ึงไมไดหมายถึงความ
พยายามที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเทานั้น แตหมายถึงพละกําลัง และความกระตือรือรน เพราะวีรยะมา
จากศัพทวา วีระ แปลวาภาวะของผูที่แข็งแรง จึงเปรียบผูที่มีวิริยะวาเหมือนราชสีห (สมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2543 : 53) จึงเห็นไดวาการทําความเพียรของพระสุธนนี้ 
ตองใชพละกําลังในการทํามาก เพราะตองเดินทางไปเมืองกินนรที่ไปไดยากยิ่ง  
     พระสุธนในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานไดแสดงออกถึงความเพียร
อยางยิ่ง ดังจะเห็นไดเมื่อพระฤษีทัดทานไมใหเสด็จไปเมืองกินนร พระสุธนก็ยังทรงยืนยันที่จะ
เสด็จโดยการยกเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินพระทัย 
 

 พอเถิด พระกุมาร มีประโยชนอันใดกับความพยายามนี้ มีประโยชนอันใดกับมโนหรา  ทาน
ตัวคนเดียว ไมมีเพื่อน  จะเสียชีวิตได พระกุมารจึงไดตรัสวา ทานมหาฤษี ขาฯจําเปนตองไป เพราะ
เหตุใด (เพราะ) 
 พระจันทรเมื่อโคจรในฟากฟา มีเพื่อนอยูที่ใด 
 (สัตว)ซึ่งมีกําลังเหนือสัตวอื่น เพระกําลังแหงคมเขี้ยว 
  เมื่อไฟผลาญปา มีเพื่อนอยูที่ใด 
 เหมือนดังขาฯ มีกําลังเปนเพื่อนมิใชหรือ 
 ในน้ําแหงมหาสมุทร บุคคลไมควรกระโจนลงไปหรือ 
 รอยคมเขี้ยวของงู ไมอาจรักษาไดเชนนั้นหรือ 
 ความเพียรที่บุคคลลงมือทําเปนสิ่งที่สรรพสัตวรับรูวาตองใชความพยายามอยางยิ่ง  
 แตถาบุคคลมีความพยายามในการกระทําแลวไมสําเร็จ จะมีโทษอันใดหรือ∗ 
 

                                        
 ∗ alaj kumara kim/anena vyavasayena  kij manoharaya | tvam/ekaki asahayah 

warirasajwayam/avapsyasiti | kumarah praha | maharse’ vawyam/evahaj prayasyamiti | kutah| 
         candrasya khe vicaratah kva sahaya/bhavah 
         dajstra/balena balinaw/ca mrgadhipasya | 
         agnewca davadahane kva sahaya/bhavah 
         asmad/vidhasya ca sahayaya/balena kij syat ||146|| 
         kij bho maharnavajalaj na vigahitavyaj 
         kij sarpa/dusta iti naiva cikitsaniyah | 
         viryaj bhajeta sumahad/urjita/sattvadrstaj 
         yatne krte yadi na sidhyati ko’ tra dosah ||147|| (Bagchi ed. 1967 : 1 : 93-94) ความสวนนี้                           

สุธนกุมาราวทานกลาวไวตรงกัน แตกตางที่การใชคําบางคําเทานั้น คือ m a h a r s e ;  a v a w y a m / e v a h a j , 

sahayabhavo,virye bhajet/sumahad/urjita/sattvadrstaj และ siddhayati (Vaidya ed. 1959 : 297-298) 
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     ความขางตนเปนการใชอลังการทางความหมายชนิดอรรถานตรันยาสะ คือเปน
การหาหลักฐานมายืนยันสิ่งที่ตองการกลาวถึง (กุสุมา รักษมณี 2549 : 33) โดยในที่นี้ส่ิงที่พระสุธน
ทรงตองการกลาวถึง คือความเพียรที่พระองคจะทรงกระทําในการติดตามมโนหราไปเมืองกินนร
โดยไมมีเพื่อน พระสุธนจึงทรงยกเหตุที่เกิดขึ้นทั่วๆ มาสนับสนุนวาไมใชเร่ืองที่ผิดแปลกแตอยาง
ใด เพราะแมแตพระจันทรเองก็โคจรโดยไมมีเพื่อน เจาแหงสัตวปาที่มีกําลังก็ไมมีเพื่อน และหาก
เพราะความไมมีเพื่อนจึงไมลงมือกระทําสิ่งใด ทั้งๆ ที่มีกําลังที่จะทําได ซ่ึงอาจเพราะความกลัวดัง
การกลัวความกวางใหญของมหาสมุทรจึงไมกลากระโจนลงไป หรือเมื่อถูกงูกัดแลวไมรักษา ทั้งๆ 
ที่รักษาได ส่ิงเหลานี้ยอมไมใชส่ิงที่ถูกตอง เชนเดียวกับความเพียร แมจะทรงทราบวาตองใชความ
พยายามอยางยิ่งจึงจะสําเร็จ หากแตถาไดทรงกระทําแลวไมประสบความสําเร็จก็ไมใชเร่ืองที่มีโทษ
แตประการใด เหตุผลที่พระสุธนทรงยกขึ้นมากลาวเพื่อทรงปฏิเสธคําทัดทานของพระฤษีนี้ จึง
แสดงใหเห็นวาพระสุธนทรงมีความมุงมั่นในความเพียร โดยอาศัยการตามหามโนหราเปนเหตุ 
     ความเพียรที่พระสุธนในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานที่ทรงกระทําโดย
การเดินทางไปเมืองกินนรนั้น ไดรับการตอกย้ําใหเห็นวาเปนความเพียรที่ทําไดยากยิ่ง ดวยการ
กลาวถึงเสนทางการเดินทางไปเมืองกินนรซ้ําถึง 2 คร้ัง คือเมื่อมโนหราบอกแกพระฤษี และเมื่อ
พระฤษีบอกแกพระสุธน การกลาวถึงเสนทางไปเมืองกินนรซ้ําเชนนี้ แมจะทําใหเร่ืองเยิ่นเยอ 
เพราะมีเนื้อความที่ซํ้ากัน แตในกรณีเชนนี้ เปนการซ้ําแบบมีเจตนา คือตองการเนนย้ําวาหนทางไป
เมืองกินนรเปนทางที่มนุษยทั่วไปจะไปถึงไดยาก ดังเมื่อมโนหราทูลทาวทรุมะเมื่อทราบขาววา 
พระสุธนเสด็จมาถึงแลววา “พอ ผูที่เปนมนุษยมาถึงที่นี่ไดอยางไร”∗ คําพูดของมโนหรานี้ เปน          
การย้ําใหเห็นวาการเดินทางมาเมืองกินนรของพระสุธนนั้น เปนเรื่องที่ยากเกินกําลังของมนุษย และ
ขณะเดียวกันก็เปนการยกยองวาพระสุธนมีความพิเศษเหนือมนุษยทั่วไป ซ่ึงมีนัยของการยกยอง
พระสุธนในฐานะที่เปนพระโพธิสัตวนั่นเอง  
     การที่พระสุธนออกติดตามหามโนหรานี้ แมวามโนหราจะไดบอกวิธีแกไข และ
บอกวิธีชวยเพิ่มกําลังดวยการใหปรุงยาสุธา(สูทยา)ไว แตถาพระสุธนไมมีความเพียรพยายามดวย
ตนเอง ยานั้นก็ไมอาจบังคับใหพระสุธนออกเดินทางไปได ดังความหมายของวีรยะที่ไมใชหมายถึง
ความพยายามเทานั้น  แตหมายรวมถึงพละกําลังและความกระตือรือรนดวย  พระสุธนใน
ฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานจึงถึงพรอมดวยความพยายาม พละกําลัง และความ
กระตือรือรน 

                                        
 ∗ tata manusya/bhuty/asya kuta ihagamanam | (Bagchi ed.1967 : 1 : 94-95) ความตรงกับ            

สุธนกุมาราวทาน (Vaidya ed. 1959 : 298) 
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     ในสวนของสุธนกินนรยวทานมีความคลายคลึงกับฉบับไภษัชยวัสตุ และ                            
สุธนกุมาราวทาน คือกลาววาการเดินทางไปเมืองกินนรเปนเรื่องยากตองใชกําลังและความพยายาม
มาก ดังที่มโนหราไดกลาวกับพระฤษีวา 
 

 216. หนทางในเมืองกินนรไปถึงไดยากดวยเปนที่ที่มีความลําบากนับรอย จึงไมใชสถานที่
สําหรับมนุษยทั้งหลายผูมีความเพียรและพละกําลังนอย 

 
     ขอความขางตนนี้ แสดงใหเห็นวาการที่พระสุธนสามารถเสด็จไปถึงเมืองกินนร
ได ก็เพราะมีความเพียรและกําลังมาก ทั้งนี้เมื่อพระฤษีไดบอกทางไปเมืองกินนรแกพระสุธน ก็ได
กลาวย้ําถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผูที่จะเดินทางไปถึงเมืองกินนรวาถึงแมผูที่มีความแข็งแกรง ไมยอ
ทอก็ไมควรไป 
 
  256. พระฤษีไดบอกทางในเมืองกินนรโดยลําดับ ที่แมผูที่มีความไมยอทอ มีความแข็งแกรง 
 และแข็งแรง มีวิธีการ มีจิตใจมั่นคง มีความฮึกเหิมก็ไมควรไป 
 
     ความในลักษณะเดียวกันนี้ไดรับการย้ําอีกครั้งในตอนที่มโนหราทูลใหทาวทรุมะ
ทรงทราบวาไดพบพระสุธนแลว นางก็ไดกลาววา 
  

 308. เมื่อเขาฝาฟนมาหาขาฯ ได ทั้งๆ ที่แมแตดินแดนของครุฑ ขาฯ เองก็ยังยากที่จะไปถึง 
แลวเขาผูเปนมนุษยมาถึงดินแดนที่มีอํานาจพิเศษนี้ไดอยางไร 
 

     การใหตัวละครอื่นกลาวย้ําถึงหนทางไปเมืองกินนรยากลําบากที่แมแตคนที่
แข็งแกรงก็ยังไมควรไป รวมทั้งการกลาววากินรีอยางมโนหราก็ยังไปถึงแดนครุฑไดยาก แตพระ          
สุธนสามารถมาถึงเมืองกินนรที่ยากกวาไดนี้ เปนการแสดงใหเห็นถึงความเพียรที่พระสุธนมีโดยหา
คนที่จะเสมอเหมือนไดยาก การแสดงใหเห็นถึงความเพียรของพระสุธนในสุธนกินนรยวทานนี้ 
ตางกับฉบับไภษัชยวัสตุที่ใชวิธีย้ําเสนทางไปเมืองกินนร 2 คร้ัง แตในสุธนกินนรยวทานนี้กลาวถึง
เสนทางไปเมืองกินนรเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพระสุธนเดินทาง หากใชวิธีย้ําใหเห็นความเพียรของ
พระสุธนผานคําพูดของตัวละครอื่นที่กระชับกวา แตมีเจตนาเหมือนกันคือพระสุธนมีความเพียร
เหนือคนธรรมดาทั่วไป 
     สวนเรื่องสุธนชาดกนั้น ไดกลาวถึงความเพียรของพระสุธนดวยการย้ําถึงเสนทาง
การเดินทางไปเมืองกินนรถึง 3 คร้ัง คือตอนมโนหราบอกเสนทางแกพระกัสสปฤษี ตอนพระสุธน
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ทรงเดินทางจริง และตอนพระสุธนตรัสเลาถึงการเดินทางใหทาวทุมราชทรงทราบ การกลาวย้ําถึง
เสนทางถึง 3 คร้ังนี้ก็มีเจตนาเชนเดียวกับฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน แตส่ิงหนึ่งที่
นาสนใจคือ ดวยการกลาวย้ําถึงความลําบากในการเดินทางถึง 3 คร้ัง จึงอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําให
พระสุธนในสุธนชาดกนี้ ตางกับสํานวนสันสกฤต 3 ฉบับขางตน กลาวคือ แมจะทรงมีความตั้งใจ
และพยายาม แตดวยความลําบากที่ตองเผชิญ และระยะเวลาที่ยาวนาน ผานไป 7 ป 7 เดือน 7 วัน
แลว พระสุธนจึงไดทรงแสดงความทอแทออกมาใหเห็น  
 

 ในขณะนั้นเปนเวลาอาทิตยอัษฎงค พระองคก็มิไดทราบเพื่อจะเสด็จตอไปเบื้องหนาทรงพระ
โศการ่ําไห เมื่อจะติเตียนตนของพระองคไดทรงตรัสพระวาจานี้วา เราอาศัยอีผูหญิงจึงมาละทิ้ง
พระบิดามารดาผูมีอุปการะมาเสีย ไดมาเสวยทุกขลําบากอยางใหญ คราวนี้เราจะไปทางไหนไดเลา 
พระบรมโพธิสัตวเจาก็เกิดความสังเวชสลดใจอยูดังนี้ 
                                 (กรมศิลปากร 2499 : 1 : 60-61) 
 

     การทอแทนี้ไมไดเจตนาใหเห็นวาพระสุธนหมดสิ้นความเพียร แตเปนการแสดง
ใหเห็นวาสิ่งที่ทรงเพียรพยายามทําเปนเรื่องที่ยากยิ่ง เพราะแมแตผูที่มีความพยายามอยางหาผูใด
เทียบไดอยางพระสุธนยังตองทรงทอแท อีกทั้งความสวนนี้ก็จะสอดคลองกับสวนปจจุบันวัตถุที่
กลาววาเรื่องนี้พระพุทธองคตรัสเลาเรื่องในอดีตที่มีผูละทิ้งบิดามารดาเพราะเห็นแกสตรีเพียงคน
เดียว ความทอแทนี้จึงเปนการเสริมเขามาอยางมีเหตุผล โดยไมไดลดทอนคุณสมบัติความเพียรให
ดอยลง หากในทางตรงกันขามกลับทําใหเห็นวา ส่ิงที่พระสุธนทรงพยายามกระทําใหสําเร็จนั้นยาก
ยิ่ง ความเพียร ความตั้งใจ ความกระตือรือรนที่มีมากอยางหาผูใดเปรียบปาน ก็ยังไมอาจทําให
บรรลุผลสําเร็จไดโดยงาย และที่นาสนใจคือ การแทรกเรื่องความทอแทใจเขามานี้ ทําใหเห็น             
พระสุธนในสุธนชาดกมีอารมณความรูสึกดังคนทั่วไป มีความเปนมนุษยมากขึ้นสมจริงมากขึ้น 
เพราะพระโพธิสัตวนั้น คือผูที่ขวนขวายขัดเกลากิเลส เพื่อจะไดบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
ฉะนั้นจึงยังเปนผูที่ยังไมอาจละกิเลสตัณหาได พระสุธนในสุธนชาดกจึงมีความสมจริงในดานที่
เปนมนษุยสามัญ มากกวาสาํนวนสันสกฤตขางตน ที่เนนย้ําความ “พิเศษ” เหนือมนษุยทัว่ไปอยางยิ่ง  
     ในสวนของพระสุธนคําฉันทที่รับเรื่องไปจากสุธนชาดก แตในสวนของการ
กลาวถึงเสนทางการเดินทางนั้น พระสุธนคําฉันทไดกลาวไวเมื่อตอนพระสุธนเดินทางจริงเพียง
คร้ังเดียวเชนเดียวกับสุธนกินนรยวทาน แตมีการพรรณนาอยางละเอียด ตามขนบการแตงวรรณคดี
ไทยคือ มีการชมไม การชมนก  และการชมสัตว และในสวนของการทอแทใจระหวางเดินทางก็
ยังคงรักษาไวตามสุธนชาดก แตไดมีการพรรณนาอารมณความรูสึกของพระสุธนอยางละเอียดมาก
ขึ้น 
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     ๏ แตกูผูเดียวมามนท    มืดมัวกามกล 
    บคิดชีพิตรบังวาย 
     ๏ มาตามบมิลุถึงสาย    สมรเสมอใจหมาย 
    มาตกทุเรศอางขนาง 
     ๏ สิ้นรอยมนุษยเทาทาง   ลังเลในกลาง 
    พนพฤกษทุราทวา 
     ๏ จักอยูบมิพบพงา    จักคืนสีมา 
    บไดจะไปดาลฉงน 
     ๏ แมนแทจักมวยเมือชนม  แตตัวกูตน 
    ผูเดียวอนาถในดง 
     ๏ สูเสียชีพิตรมาปลง   เพื่อพิศมพิศวง 
    ในกามกวนหัวใจ 
     ๏ โอวานับวันจักไกล   สมเด็จทานไท 
    ออกทาวธิราชชนนี 
     ๏ ทาวเลี้ยงหอนใหมามี  เคืองขัดราคี 
    แตเทียมละอองใยพาน 
     ๏ ทรงคุณหนาหนักใดปาน   ยังไปอุปการ 
    สนองแกไทแทนแรง 
     ๏ ฤากูยังทาวทุกแทง   โทษาสําแดง 
    นุโทษแทเทียรภู 
     ๏ บมิควรแกกูตนกู   จักถึงมฤตยู 
    บรางนิราศเวรา 
     ๏ เพื่อกูเคลิ้มเขลาปรีชา    รักกามมายา 
    บรักซึ่งตัวครองตน 
     ๏ ทาวทรงแสนโศกานล   ฟูมฟายอสุชล 
    กระลูพิลาปลาญทรวง 
                  (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 136-138) 
  
     ความรูสึกที่พระสุธนรําพันออกมาดังกลาวนี้ จะเห็นไดวาเปนอาการที่แสดงออก
มากกวาพระสุธนในสุธนชาดก ดวยการใชคําพรรณนาที่ทําใหเห็นอารมณโศกเศราอันเนื่องมาจาก
สะทอนใจในการกระทําของตนเองวา แมตนจะมีความมุงมั่นตอการติดตามมโนหรา หากก็อดรูสึก
เสียใจไมได เพราะการกระทําของตนนั้น กอใหเกิดความโศกเศราแกพระชนกชนนี ความรูสึกผิด
ตอบุพการีจึงเออทนขึ้นมาประจวบกับความเหนื่อยลาจากการเดินทางที่ตองมาเพียงลําพัง จึงทําให
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เกิดเปนความทอแทขึ้นมาชั่วขณะหนึ่ง อารมณโศกเศราของพระสุธนนี้ ทําใหผูอานรูสึกสงสารเห็น
ใจ ซ่ึงตางกับสํานวนอื่นที่แมผูอานจะรับรูถึงความเหนื่อยยากลําบากของพระสุธน แตไมไดเกิด
ความสงสารเห็นใจ เพราะเจตนาของผูเลาเรื่องตองการสรรเสริญในความกลาหาญพยายามของ 
พระสุธน ผูอานจึงเกิดความชื่นชมยกยองในการกระทําของพระสุธนมากกวา หรือแมแตพระสุธน
ในสุธนชาดกที่มีการบรรยายความทอแทเพราะความเหนื่อยยากของพระสุธนไวโดยมีใจความ
เดียวกับพระสุธนคําฉันท แตดวยสุธนชาดกมีการเลาที่เรียบงาย จึงไมไดกอใหเกิดความสะเทือนใจ
แกผูอานเทากับพระสุธนคําฉันทที่ใชถอยคําที่แสดงใหเห็นถึงความโดดเดี่ยว การเสี่ยงชีวิต รวมทั้ง
อาการโศกเศราทอแทจนไมอาจกลั้นน้ําตาไวได พระสุธนในพระสุธนคําฉันทจึงเปนตัวละครที่มี
อารมณความรูสึกเหมือนกับมนุษยทั่วไป ถึงแมจะมีความพยายามมากกวามนุษยทั่วไปก็ตาม 
    ในสวนของกินรีชาดกนั้น พระสุธนุ จะมีลักษณะที่แสดงถึงความเพียรในลักษณะที่
ตางกับพระสุธนในสํานวนอื่น เพราะในสํานวนอื่นนั้น แมจะมีความเพียรเปนอยางยิ่ง แตความ
เพียรนั้นก็ไดรับการเกื้อหนุนจากมโนหราอยูมาก ทั้งการบอกเสนทาง การแนะนําสิ่งของวิเศษที่
จะตองนําติดตัวไป แตพระสุธนุในกินรีชาดกนี้ มโนหราไมไดบอกเสนทาง และไมไดใหของวิเศษ
ไว พระสุธนุจึงตองใชความพยายามมากกวาพระสุธนในสํานวนอื่น ดังคํากลาวของพระสุธนุที่
กลาวกับอุตปลกะและมาลกะวาการไปเมืองนิรตินั้น มีเพียงสิ่งหนึ่งในสองสิ่งที่จะไดพบ คือ ความ
ตายกับมโนหรา 
 

เมื่อพระสุธนุทรงรับพวงมาลัยมาคลอง และถือแหวนไวแลวดวยความยินดี ก็ตรัสวา เรา
ยอมไปสูความตาย หรือไมก็ไดพบมโนหรา∗ 

 
     ความมุงมั่นในการทําความเพียรดังกลาวนี้ เปนสิ่งที่ยอมทําเพื่อใหไดพบมโนหรา 
แมจะทราบวาอาจจะตายก็ยอม และไดมีการกลาวย้ําอีกครั้งหนึ่งเมื่อไดพบพระฤษีกาศยปะ ซ่ึงพระ
ฤษีไดพยายามชี้ใหเห็นวาทางไปเมืองกินนรนั้นลําบากเกินกวามนุษยจะไปถึง แตพระสุธนุก็ยังทรง
ยืนยันจะไป โดยย้ําถึงสองสิ่งที่ตองเผชิญในการไปเมืองกินนรคือไมตายก็ไดพบมโนหรา 
 

พระฤษีกลาววา หนทางของกินรีตางกับหนทางของมนุษย แมแตนกยังไมอาจฝาไปในทาง
ของกินรีได จึงไมตองกลาวถึงมนุษย (เพราะ)แมแตนกยังไปถึงสถานที่นั้นดวยความยาก ...  
 
 

                                        
 ∗ pratyagrahesi malaj alambesi mudrikaj pramodanto | 
        api marana abhyupemi manoharaye va samagamaj || (Senart ed. 1882 : 2 : 105) 
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พระกุมารจึงไดตอบวา ทานผูเจริญ มี(เพียงแค)ความตาย หรือไมก็ไดพบนาง(เทานั้น)∗ 
 

   ลักษณะความมุงมั่นเชนนี้ไมมีกลาวไวในสํานวนอื่น ที่แมจะมีการกลาวถึงความ
มุงมั่นในความเพียรไว  แตไมมีการกลาวถึงวาการกระทํานั้น ยอมแลกกับชีวิตของตนเอง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะพระสุธนุตองใชกําลังและความบากบั่นยิ่งกวาพระสุธนในสํานวนอื่น เนื่องจากไมมีของ
วิเศษใดๆ มีเพียงเพื่อนรวมทางคือวสันตกะ อุตปลกะ และมาลกะ ที่อยูในฐานะผูติดตาม และท่ี
สําคัญคือ มโนหราก็ไมไดแนะเสนทางไวกอนเดินทางวาจะตองพบอุปสรรคใดบาง เพียงแตทิ้ง
พวงมาลัย และเครื่องประดับตางๆ ไวตามทางเพื่อไมใหออกนอกเสนทางเทานั้น พระสุธนุใน                      
กินรีชาดกจึงตองใชพละกําลังและความมุงมั่นในการทําความเพียรยิ่งกวาพระสุธนในสํานวนอื่น       
ความเพียรของพระสุธนุยอมนาชื่นชมยกยองในดานที่สําเร็จดวยความสามารถและความพยายาม
ของตนเองเปนหลัก ผูที่มาชวยเหลือใหการเดินทางไมยากลําบากเกินไปนัก มีเพียงพญาวานรที่ 
พระฤษีกาศยปะไดขอรองใหพาพระสุธนุไป และพญาวานรไดชวยแบกพระสุธนุและผูติดตามไป
ถึงเมืองนิรติ แตก็ตองนับวาเปนสิ่งที่พระสุธนุทรงแกปญหาดวยพระองคเอง ไมใชทําตามที่             
มโนหราบอกเหมือนสํานวนอื่น ฉะนั้นการที่พระสุธนุทรงกลาววาอาจพบความตายไดใน                   
การติดตามมโนหรานั้น  ก็เพราะไมทรงทราบวาหนทางขางหนาจะตองพบสิ่งใด ขณะที่สํานวนอื่น
พระสุธนทรงทราบลวงหนา และทรงทราบทางแกไขหมดทุกอยางแลว 
     2.2 มีบุญญาธิการ บุญญาธิการเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาพระสุธนมีความพิเศษกวา
คนธรรมดาทั่วไป คือเปนผูสะสมบุญไวมากเมื่อในอดีต พระสุธนในสํานวนที่แสดงใหเห็นถึงความ
มีบุญญาธิการคือ ฉบับไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทานที่มี เนื้อเร่ืองตรงกับฉบับไภษัชยวัสตุ                           
สุธนกินนรยวทาน สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท 
     เร่ืองของบุญญาธิการนี้ ในบางสํานวนก็กลาวถึงบุญญาธิการของพระสุธนตั้งแต
แรกประสูติ ดังในสุธนกินนรยวทาน สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท โดยสุธนกินนรยวทานได
กลาววาเมื่อแรกประสูติพระสุธนก็มีทรัพยรอยส่ิงเกิดขึ้นมาพรอมกัน 
 

 11.โอรสของพระราชาธนะกับพระชายารามานี้นามวาสุธน เปนผูที่รูจักกันทั่วไปวาประสูติมา
พรอมกับทรัพยรอยสิ่ง 
 

                                        
 ∗rsi aha || anya kinnarinaj gatih anya manusyanaj | paksi pi kinnaranaj gatij na 

sajmunanti kuto manusya | paksi pi taj pradewaj kathaj cingacchanti | …|| kumaro aha || bhagavaj 
maranaj va sa va pawyitavya || (Senart ed. 1882 : 2 : 107) 
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สวนสุธนชาดกกลาววาเมื่อพระสุธนประสูตินั้น “...ขุมทองสี่ขุมเกิดขึ้น ณ มุมปราสาททั้งสี่ทิศ...” 
(กรมศิลปากร 2499 : 1 : 26) ซ่ึงมีความตรงกับพระสุธนคําฉันทที่วา 
 
      ๏ บันดาลนิธีมาภูล  เพื่อพุทธางกูร 
     พิเศศแลสี่สองครา 
        (พระยาอิศรานุภาพ 2516 :10) 
 
    ความที่กลาวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพรอมกับพระสุธนเมื่อแรกประสูติจากทั้ง 3 สํานวน
ขางตนนี้ เปนสิ่งที่สะทอนแนวคิดเรื่องความมีบุญญาธิการของพระโพธิสัตว ซ่ึงจะตรัสรูเปน
พระพุทธเจาในอนาคต ดวยคติทางพุทธศาสนามีความเชื่อวาผูที่เปนพระโพธิสัตว เมื่อประสตูนิัน้จะ
มีส่ิงมีคาเกิดขึ้นมาพรอมกันดวย ดังที่เมื่อเจาชายสิทธัตถะประสูตินั้น ทรงมีสหชาติรวม 7 ประการ 
ทั้งบุคคลและทรัพย ดังในอรรถกถาสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรคกลาววา 
 

 บุคคลและสิ่งที่เกิดรวมกับพระสัพพัญูโพธิสัตว  7  เหลานี้คือ  ราหุลมารดา  พระอานนท
เถร  พระฉันนะ  มากัณฐกะ  หมอขุมทรัพย   ตนมหาโพธิ  พระกาฬุทายี. 

                                             (วรภัทร ภูเจิรญ และคณะ 2544) 
 
แตในอรรถกถาบางแหงกก็ลาวถึงเรื่องสหชาติ 7 ประการนี้ไวไมตรงกนั ดังในอรรถกถากาฬุทายี
เถรคาถา กลาววา 
 
   สหชาติ  7  เหลานี้คือ  ตนโพธิพฤกษ  1  พระมารดาของพระราหุล  1  ขุมทรัพยทั้ง  4  ขุม  
 1  ชางตระกูลอาโรหนิยะ  1  มากัณฐกะ  1  นายฉันนะ   1  กาฬุทายี  1  ไดเกิดพรอมกับ                       
 พระโพธิสัตวเพราะเกิดในวันเดียวกันนั่นแล. (วรภัทร ภูเจิรญ และคณะ 2544) 
 
      ความแตกตางของรายละเอียดของสหชาติขางตนคือ พระอานนทกับชางตระกูล                      
อาโรหนิยะ แตไมวาจะมีรายละเอียดแตกตางกันอยางไร ก็เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาผูที่เปนพระโพธิสัตวน้ันจะม ี
บุญญาธิการเหนือคนทั่วไป ทั้งน้ีก็เพ่ือรองรับกับสิ่งที่พระโพธิสัตวจะไดบรรลุถึงในอนาคต น่ันก็คือพระสัมมา
สัมโพธิญาณซึ่งเปนสิ่งที่คนทั่วไปไมอาจไดมา ความพิเศษที่แสดงถึงบญุญาธิการของพระสุธนตั้งแต
แรกประสูตินี้ จึงเปนไปเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือวาพระสุธนทรงเปนพระโพธิสัตวเสด็จมาประสูติจริง  
     ในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานนั้น เหตุการณที่แสดงใหเห็นความมี                 
บุญญาธิการของพระสุธนเหตุการณแรกคือ เมื่อคร้ังที่เสด็จออกรบแลวทาวไวศรวัณ หรือทาวกุเวร
นั่งยานผานมาบริเวณที่ตั้งทัพ แลวยานไมอาจผานไปได จนเมื่อไดทรงเห็นพระสุธนจึงไดทรงทราบสาเหต ุ  
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  ยานของเราไมเคยขัดของเลย แลวเหตุใดจึงมาขัดของที่นี่ ครั้นเมื่อเห็นพระสุธนกุมาร ทาว             
ไวศรวัณจึงคิดวา นี่คือพระโพธิสัตวแหงภัทรกัลป∗ ซึ่งกําลังทรงเตรียมการรบ จึงตองทรงพบความ
ลําบาก   การนี้จึงควรไดรับความชวยเหลือ   ตองทําใหเจาประเทศราชแถบภูเขายอมศิโรราบ  โดย 

 สิ่งมีชีวิตใดๆ จะไมถูกเบียดเบียนเลย∗∗ 
 
    เหตุการณตอนนี้ ผูเลาเรื่องมีเจตนาที่จะแสดงใหเห็นถึงบุญญาธิการของพระสุธน
อยางชัดเจน เพราะเปนเหมือนความที่แทรกเขามาโดยที่ไมมีความจําเปนตอเหตุการณในเรื่อง 
เพราะหากเห็นวาการออกรบที่จําเปนตองเบียดเบียนชีวิตอื่นนั้น เปนการไมเหมาะสมกับฐานะของ
พระโพธิสัตวที่มีหนาที่ชวยเหลือผูอ่ืน ก็สามารถกลาวถึงชัยชนะของพระสุธนโดยที่ไมจําเปนตอง
กลาวถึงเหตุการณการรบเลยก็ยอมได แตในกรณีนี้ ผูเลาเรื่องอาศัยเหตุการณนี้ เสริมลักษณะความ
เปนผูมีบุญญาธิการเขามา เพราะแมแตทาวไวศรวัณที่เปนเจาแหงยักษ ยังไมอาจนํายานขามผานที่
ประทับของพระสุธนไปได และที่สําคัญคือเมื่อทรงทราบวาเปนพระโพธิสัตว ก็ทรงคิดชวยเหลือ
ดวยตองการปดเปาสิ่งที่จะกอความยากลําบากใหแกพระโพธิสัตวเสีย โดยในการนี้ทาวไวศรวัณได
ส่ังใหยักษปาญจิกะนําทัพไปปราบกบฏแทนพระสุธน ซ่ึงทําใหเปนการเสริมความมีบุญญาธิการ
ของพระสุธนยิ่งขึ้นไปอีก เพราะกองทัพยักษนั้นรบในฐานะที่เปนทัพของพระสุธน ทหารของฝาย
กบฏจึงยอมพายแพโดยงาย 
 

   พวกเราไมตอตานพระราชาหรือเจาชายที่เกงกลา ทหารของพระราชาทําใหพวกเรายําเกรง
และหวาดกลัว∗∗∗ 

                                        
 ∗ คติพุทธมีความคิดวาพระพุทธเจาจะทรงบังเกิดในกัลป(กัปป) ตางๆ  5 กัลปคือ สารกัลป มัณฑ

กัลป วรกัลป สารมัณฑกัลป และภัทรกัลป (ภัททกัปป) (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2543 : 43-44)พระสมณโคดมทรงบังเกิดในภัทรกัลป  ในที่นี้พระสุธนก็คือพระโพธิสัตวที่จะมาบังเกิดเปน              
พระสมณโคดมตอไปนั่นเอง 
 ∗∗…na ca me kadacid/yanaj pratihatam | ko’ tra hetur/yena yanaj pratihatam/iti | sa 
pawyati sudhanaj kumaram | tasyaitad/abhavat | ayaj bhadrakalpiko bodhisattvah khedam/apadyate 
yuddhayabhisajprasthitah| sahayyam/asya karaniyam | ayaj karvatakah sannamayitavyah | na ca 
kasyacit/praninah pida kartavyeti |…(Bagchi ed. 1967 : 1 : 85) ความตรงกับสุธนกุมาราวทาน (Vaidya ed. 
1959 : 290) 
 ∗∗∗ vyutpanna na vayaj rajbo na kumarasya dhimatah | 
             nrpa/paurusakebhyo` smi bhitah santrasam/agatah ||10|| (Bagchi ed. 1967 : 1 : 86) 
ความตรงกับสุธนกุมาราวทาน (Vaidya ed. 1959 : 290) 
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    ดวยบุญญาธิการในฐานะที่ทรงเปนพระโพธิสัตวดังกลาว จึงทําใหพระสุธนไมตอง
ทรงออกรบเอง และการรบนั้นก็สําเร็จดวยดี ไมตองมีใครบาดเจ็บลมตาย เพราะเพียงฝายกบฏเห็น
ทัพยักษก็ตกใจกลัวและยอมพายแพโดยดี 
    ลักษณะการใชบุญญาธิการในเหตุการณการรบนี้ มีกลาวไวในสุธนชาดก เพียงแตมี
รายละเอียดแตกตางกันไป เพราะในสุธนชาดกนั้น ไมไดมีผูใดมาชวยรบ แต “...ดวยเดชานุภาพ
มหาสัตวเจา เหลาพวกขาศึกทั้งหลายก็ไมอาจรอตอสูได พากันยกพวกพลหนีกลับไป” (กรม
ศิลปากร 2499 : 1 : 43) ซ่ึงนาจะเปนเพราะแนวคิดเดียวกับฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน
คือ ในฐานะที่พระสุธนทรงเปนพระโพธิสัตว จึงไมควรเบียดเบียนชีวิตอื่น การรบจะตองทาํใหผูอ่ืน
บาดเจ็บลมตาย ผูเลาเรื่องจึงเลี่ยงดวยการใหเปนเรื่องของบุญญาธิการที่สามารถเอาชนะศึกไดโดย
ไมตองทรงทําลายชีวิตผูอ่ืน เหมาะสมกับฐานะของพระโพธิสัตวที่ตองเกื้อกูลสรรพสัตว 
    สวนเหตุการณ อ่ืนที่แสดงถึงความมีบุญญาธิการในฉบับไภษัชยวัสตุและ                            
สุธนกุมาราวทานอีกประการหนึ่งคือ เหตุการณที่พระอินทรทรงชวยพระสุธนเมื่อคร้ังถูกทาวทรุมะ
ทรงทดสอบความสามารถ การทดสอบที่เกี่ยวกับกําลังและความสามารถเชิงอาวุธนั้น เปนสิ่งที่     
พระสุธนทรงกระทําไดดวยพระองคเอง แตงานที่เปนเรื่องเกินความสามารถที่คนทั่วไปจะทําได ดัง
เร่ืองการใหถางพงออใหเรียบ การเก็บเมล็ดงาที่หวานออกไปขึ้นมาใหม ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นวา
ทาวทรุมะมีเจตนาที่จะทรงกลั่นแกลงพระสุธนมากกวาจะทดสอบความสามารถอยางแทจริง ใน
การนี้พระอินทรจึงไดทรงชวยเหลือ เพราะ 
 
   พระสุธนกุมารทรงเปนพระโพธิสัตว และพระโพธิสัตวทั้งหลายนั้นทรงเปนผูเช่ียวชาญใน
 ศิลปะและการงานตางๆ ยิ่งกวานั้นสําหรับพระโพธิสัตวแลวเทวดาทั้งหลายยอมตองชวยขจัด
 อุปสรรคใหหมดไป∗ 
  
     ความดังกลาวเปนการยกยองทั้งในดานความสามารถของพระสุธนในฐานะที่ทรง
เปนพระโพธิสัตววาทรงเปนผูเชี่ยวชาญศิลปะแขนงตางๆ และในขณะเดียวกันก็กลาวยกยองถึง
ความมีบุญญาธิการดวยวา หากการสิ่งใดเปนเรื่องที่เกินความสามารถของพระโพธิสัตว การสิ่งนั้น
ก็ยอมมีเทวดาชวยกําจัดใหหมดไป ซ่ึงในที่นี้อุปสรรคคือการกลั่นแกลงของทาวทรุมะที่ทรงใหทํา
ส่ิงที่ยากเกินกวาความสามารถของพระสุธน พระอินทรจึงไดทรงเขาชวยเหลือดวยการใหยักษรูป
สุกรขุดพงออ และทรงเสกมดดําชวยเก็บเมล็ดงา 
                                        
 ∗sudhanah kumaro bodhisattvah | kuwalaw/ca bhavanti bodhisattvastesu tesu  
wilpa/sthanakarma/sthanesu devataw/caisam/autsukyam/apatsyante avighna/bhavaya | (Bagchi ed.  
1967 : 1 :  95) ความตรงกับสุธนกุมาราวทาน (Vaidya ed. 1959 : 299) 
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     ในดานของความมีบุญญาธิการนี้  สุธนกินนรยวทานไมได รับเหตุการณที่                   
ทาวไวศรวัณชวยในการรบมาจากฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานมา แตไดรับเหตุการณที่
พระอินทรทรงชวยขจัดอุปสรรคในการทดสอบความสามารถมา ซ่ึงเปนสวนที่เกษเมนทระไดคัด
ขอความมาจากฉบับไภษัชยวัสตุ∗ หากก็ไดมีการเสริมความใหชัดเจนขึ้นดวย 

 
   318. โอรสของพระราชาซึ่งเปนพระโพธิสัตวนี้หรือที่ถูกราชาแหงกินนรกําหนดใหทํางาน
 ที่ไรประโยชนเพราะความโกรธ 

  319. ในการนี้ เราตองพยายามทําหนาที่ชวยเหลือ เมื่อพระอินทรคิดเชนนี้แลว ก็ยินดีที่จะ
ทํางานนี้ใหสําเร็จลุลวง 
 

  ความสวนนี้ เปนสวนที่เกษเมนทระเสริมเขามาใหเห็นวานอกจากมีบุญญาธิการเพราะ
เปนพระโพธิสัตว พระอินทรจึงทรงเดือดรอนกับสิ่งที่พระสุธนเผชิญอยูแลว การชวยเหลือของ 
พระอินทรนั้นก็มีเหตุผลที่สมควรยิ่งเพราะพระสุธนทรงถูกกลั่นแกลงอยางไรเหตุผล ขณะที่
ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานเนนเรื่องความมีบุญญาธิการแตอยางเดียววาหาก                     
พระโพธิสัตวพบอุปสรรคเทวดาก็พรอมจะชวยเหลือโดยไมไดกลาวถึงเหตุผลใดๆ  
  สวนสุธนชาดกนั้น เหตุการณที่แสดงถึงความมีบุญญาธิการในสวนที่รับความชวยเหลือ
จากพระอินทรนี้ ปรากฏในตอนที่พระสุธนทรงตั้งจิตอธิษฐานขอใหเทพยดาชวยเหลือใหช้ีตัวมโน
หราไดถูกตอง  
 

  ครั้งนั้น พิภพของทาวสักกเทวราช ก็แสดงอาการรอนใหปรากฏ ทาวสหัสนัยใครครวญดูรู
เหตุนั้นแลวไดเหาะมาโดยอากาศ เขามาใกลพระมหาบุรุษราชแลวตรัสวา แนะทานมหาบุรุษ 
ขาพเจาจักเนรมิตเปนแมลงวันทองทําปทักษิณศีรษะหญิงคนใด ทานจงรูจักหญิงคนนั้นวาเปน
ภรรยาของทานเถิด... 
                                  (กรมศิลปากร 2499 : 1 : 70) 

 
ความสวนนี้ พระสุธนคําฉันทกลาวไวโดยมีเนื้อความตรงกับสุธนชาดก แตไดขยายความเพิ่มขึ้น 
 
    ๏ ขษณนั้นอมเรนทร  จอมแมนเมืองเมรุ    วิเชียรปาณี 
   บพิตรองคโอม   อมราพดี    สถิตยยังสี 
   ลาอาศนกําพล 

                                        
 ∗  กลาวถึงแลว ดูในหนา 304  
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    ๏ บัณฑุบันดาล   เหตุณหาการ   บังเกิดพิกล 
   บออนกระดาง   ประหลาดอจล   ตรีเนตรดาลฉงน 
   วิจารณเล็งแล 
    ๏ ถนัดวาองค   พุทธางกูรวงษ   ประดักดาลแด 
   ในองคกานดา   วิมลไขแข   มลักปรวนแปร 
   มลายลืมองค 
    ๏ บรูจักคิด   ขนางใจพิด   ฉงายงวยงง 
   จํากูจักชวย    ทํางลปลดปลง   ธุระประสงค 
   ประสมดั่งใจ 
    ๏ ตระบัดองคพัน      ตาเห็นทุกอัน   ลงจากวิไชย 
   ชยันไพชยนต    วิเชียรอําไพ   ชรลวงมาใน 
   สํานักนิ์บนาน 
     ๏ เขาใกลทรงธรรม  กระซิบพระกรรณ   บัดบอกอาการ 
   พระอยาอาดูร    อดักแดดาล   สวาดิลุงลาญ 
   ลลุมหัวใจ 
    ๏ จักแปรองคแปลง  จําแลงแมลง   วันทองเรืองไร 
   จะบินเวียรวง    ระแวดบไกล   วรองคนางไท 
   นองทาวพงา 
    ๏จงจําสําคัญ   ตัวทองแมงวัน   ทักษิณอยาคลา 
   พระจงกํานัน    กําหนดสัญญา   คือองคกานดา 
   ยุพินเทพี 
                                 (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 156-157) 
 
    สาระสําคัญของเหตุการณดังกลาวขางตนนี้ เปนไปเชนเดียวกับสุธนชาดก แตไดมี
การขยายความเพิ่มขึ้น เชน เร่ืองแทนบัณฑุกัมพลของพระอินทรที่ในสุธนชาดกกลาววารอน แตใน
พระสุธนคําฉันทกลาววาแข็งกระดาง ทั้งนี้ในอรรถกถาสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรคก็กลาววา 
แทนบัณฑุกัมพลของพระอินทรนั้นมีความออนนุมมาก  “...เมื่อทาวสักกะประทับนั่ง  พระวรกาย
คร่ึงหนึ่งฟุบลงไป...” (วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) การปรับรายละเอียดตางๆ นี้ ก็เพื่อทําใหเห็น
วา การเผชิญปญหาของพระสุธนซึ่งเปนพระโพธิสัตวนั้น ทําใหพระอินทรทรงเดือดรอนไปดวย 
    การที่เร่ืองสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤตและไทยขางตน กลาวถึงความมีบุญญาธิการ
ของพระสุธน ดวยการใหไดรับการชวยเหลือจากพระอินทรนี้ เปนคติทางพุทธศาสนาที่พระอินทร
จะไดรับการกลาวถึงในฐานะที่ทรงเปนผูสนับสนุนพระภารกิจที่เกี่ยวของกับพระพุทธองค ตั้งแต
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คร้ังยังเปนพระโพธิสัตว จนกระทั่งตรัสรูใหลุลวงไปไดดวยดี ดังปรากฏในอรรถกถาชาดก สวน
นิทานกถา 9 คร้ัง ดังนี้ (อนันต เหลาเลิศวรกุล 2545 : 102-103) 
    - พระอินทรเสด็จพรอมดวยทาวจตุมหาราชผูเปนเทวบดีแหงฉกามาวจรสวรรค ทาว
มหาพรหมทั้งหลาย กับทั้งเทวดาในหมื่นจักรวาลไปเฝาพระดุสิตโพธิสัตวเพื่อกราบทูลอาราธนาให
ทรงจุติยังมนุษยโลก 
    - เมื่อพระโพธิสัตวเจริญชันษาได 7-8 พระชันษา พระอินทรทราบพระดําริของ             
พระเจาสุทโธทนะวา มีพระประสงคจะสรางสระโบกขรณีแกพระกุมาร จึงโปรดใหพระวิสสุกรรม
เทวบุตรลงมาเนรมิตโบกขรณีอันอุดมดวยสัตตรัตนะ 
    - เมื่อพระโพธิสัตวจะเสด็จออกบรรพชา พระอินทรโปรดใหพระวิสสุกรรมเทวบุตร
ลงมาตกแตงพระโพธิสัตวดวยวัตถาลังการะอันประณีต 
    - เมื่อพระโพธิสัตวปลงพระมัสสุและพระเมาฬีแลวทรงโยนสูทองฟา พระอินทรก็
ไดนําผอบรัตนะมารองรับแลวนําไปประดิษฐานไวที่พระจุฬามณีเจดีย 
    - ระหวางทางที่นางสุชาดากําลังหุงขาวมธุปายาส พระอินทรไดคอยทรงนําฟนมาใส
เตา 
    - ขณะที่พระโพธิสัตวกําลังเสด็จขึ้นสูโพธิบัลลังก พระอินทรไดทรงเปา                        
วิชยุตตรสังขถวาย 
    - ในวันสุดทายที่พระพุทธองคเสวยพระวิมุตติสุข พระอินทรไดเสด็จลงมาถวายผล
สมอและไมสีพระทนต 
       - เมื่อพระสหัมบดีพรหมเสด็จไปกราบทูลอาราธนาใหพระพุทธองคทรงแสดงธรรม
แกสัตวโลก พระอินทรก็ไดเสด็จไปเฝาพระพุทธองคพรอมทั้งเทวดาอื่น ๆ ดวย 
      - เมื่อพระพุทธองคกําลังเสด็จไปโปรดพระเจาพิมพิสารที่นครราชคฤห  ชาวนคร                   
ราชคฤหจํานวน 18 โกฏิรุมชมพระบารมีพระพุทธองค ทําใหพระองคไมอาจเสวยอาหารได             
พระอินทรไดเสด็จลงมาแปลงเพศเปนมานพรูปงามเพื่อหันเหความสนใจของชาวราชคฤหนคร 
   จะเห็นไดวาในอรรถกถาชาดก สวนนิทานกถานี้ พระอินทรมีบทบาทในฐานะ
ผูสนับสนุนพระโพธิสัตว และพระพุทธองคใหไดทรงกระทําภารกิจเพื่อการตรัสรู และการเผยแผ
พระศาสนาไดอยางไมมีอุปสรรค เพื่อประโยชนตอชนท้ังปวง ทั้งนี้หนาที่ของพระอินทรใน              
พุทธศาสนาที่สําคัญคือ การบํารุงพระพุทธศาสนา คุมครองหลักธรรมทางพุทธศาสนา รวมทั้ง
คุมครองและชวยเหลือผูประพฤติธรรม นั่นหมายความวาบุคคลที่พระอินทรจะชวยเหลือนั้นตอง
ประกอบดวยคุณความดี และส่ิงที่พระอินทรจะชวยเหลือก็ตองเปนสิ่งที่ดีและถูกตอง (เกื้อพันธุ 
นาคบุปผา 2520 : 285 ) ดังที่พระอินทรมีบทบาทในการอนุเคราะหใหงานที่ยากของพระสุธนสําเร็จ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

369

ดวยดี ทั้งนี้ก็เพราะพระอินทรทรงเห็นวาพระสุธนเปนพระโพธิสัตวที่ตอไปจะไดตรัสรูเปน
พระพุทธเจา และจะไดชวยเหลือสรรพสัตว ในการนี้พระอินทรจึงทรงถือเปนหนาที่จะตองชวย
ขจัดปดเปาอุปสรรคของพระสุธนใหหมดไป การบําเพ็ญบารมีของพระสุธนในฐานะพระโพธิสัตว
จะไดประสบผลสําเร็จ 
   ความมีบุญญาธิการของพระสุธนที่ปรากฏในเรื่องสุธน-กินรีสํานวนที่กลาวมานี้  จะ
พบวาเปนบุญญาธิการของพระโพธิสัตว ไมใชบุญญาธิการที่มาจากอํานาจในฐานะที่เปนโอรสของ
พระราชา ดวยมีความพิเศษตางกับบุคคลทั่วไป ตั้งแตแรกเกิดที่มีสหชาติเปนทรัพยมีคาเกิดขึ้นมา
พรอมกัน  ดังที่กลาวไวในสุธนกินนรยวทาน สุธนชาดก  และพระสุธนคําฉันท หรือการที่                      
ทาวไวศรวัณชวยเหลือในการรบเพื่อไมใหพระโพธิสัตวตองเบียดเบียนชีวิตอื่นที่กลาวไวใน
ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน รวมทั้งการที่พระอินทรทรงชวยขจัดอุปสรรคในตอนถูก
ทดสอบความสามารถ ดังที่กลาวไวในทุกสํานวนยกเวนสํานวนบทละคร  การกลาวถึงเชนนี้ เปน
การยกยองวาพระสุธนมีบุญญาธิการเหนือคนทั่วไป แสดงลักษณะของความถึงพรอมของผูมี 
คุณสมบัติที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคต 
    2.3 มีความใฝธรรม คุณสมบัติเร่ืองการใฝในทางธรรมนี้ สํานวนที่กลาวถึงไวอยาง
ชัดเจนคือ กินรีชาดก โดยกลาวถึงไวในตอนที่พระสุธนุทรงชี้แจงขอธรรมะใหพระเจาสุจันทริมะ
ทรงเขาใจวาการฆาสัตวเพื่อบูชายัญเพราะเชื่อวาจะไดไปสวรรคนั้นเปนมิจฉาทิฐิ โดยกลาวถึง 
อกุศลกรรมบถ 10 ที่ไมควรทํา และควรทําในสิ่งที่ตรงกันขามคือกุศลกรรมบถ 10 คือ∗(Senart ed. 

1882 : 2 : 99) 
   - การฆาสัตว (pranatipata) /การเวนจากการฆาสัตว (pranatipatavairamana) 
   - การลักขโมย (adinnadana)/การเวนจากการลักขโมย (adattadanavairamana) 
   - การประพฤติผิดในกาม (kamesu mithyacara)/การเวนจากการประพฤติผิดใน
กาม (kamesu mithyacaravairamana) 
   -ก า ร ดื่ ม สุ ร า เ ม รั ย  ( suramaireyamadyapana) /ก า ร เ ว น จ า ก ก า ร ดื่ ม สุ ร า  
(suramaireyapmadyapanatavairamana ) 

                                        
 ∗ มีขอที่แตกตางกับของเถรวาทในขอที่ 4 คือเถรวาทไมมีกลาวถึงเรื่องการดื่มสุราเมรัยไว  แตมีเรื่อง

การพูดคําหยาบตอจากการพูดสอเสียดแทน และในขอที่ 8 ในเถรวาทกลาววาเปนอภิชฌา หมายถึงความละโมบ
อยากไดของคนอื่น ตรงกับภาษาสันสกฤตวาอภิธยา (abhidhya) ทั้งสองขอที่ตางกันนี้อาจเปนเพราะความตางกัน
ที่แนวคิดในหัวขอธรรมก็เปนได  หรือในสวนของขอ 8 อาจตั้งเปนขอสังเกตอีกประการหนึ่งไดวาเปนความ
สับสนทางเสียงที่ใกลเคียงกันในขณะที่ไดฟง เมื่อนํามาเรียบเรียงจึงเขียนตามสิ่งที่ไดยิน ทําใหไดขอธรรมที่ตาง
กับหลักธรรมเดิม 
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   - การกลาวเท็จ (mrsavada)/การเวนจากการกลาวเท็จ (mrsavadata vairamana)
   - การพูดสอเสียด  (piwunavaca)/การเวนจากการพูดสอเสียด(piwunavacata 

vairamana) 
   - ก า ร พู ด เ พ อ เ จ อ  ( sajbhinnapralapa) /ก า ร เ ว น จ า ก ก า ร พู ด เ พ อ เ จ อ
(sajbhinnapralapata vairamana) 
   - อวิทยา (avidya)/การเวนจากอวิทยา (avidyata vairamana) 
   - การพยาบาท (vyapada)/การเวนจากการพยาบาท (vyapadata vairamana) 
   - การเห็นผิด (mithyadrsti)/ การเห็นชอบ (samyagdrsti ) 
เมื่อพระสุธนุทรงกลาวถึงอกุศลกรรมบถ และกุศลกรรมบถดังกลาวแลว จึงไดทรงสรุปวา 
  

มหาราช สัตวทั้งหลายซึ่งถึงพรอมดวยอกุศลกรรมยอมไปสูนรก สัตวทั้งหลายซึ่งถึง
พรอมดวยกุศลกรรมยอมไปสูสวรรค  ทางที่มหาราชทรงยึดถือนั้นไมใชทางของสวรรค แตเปน
ทางที่ไปสูนรก  เมื่อพระเจาสุจันทริมะ พระราชาทั้งหลายและมหาชนทั้งปวงไดฟงธรรมเทศนา
ของพระสุธนุกุมารแลวก็บังเกิดความปติ โดยพระเจาสุจันทริมะนั้นเมื่อไดทรงฟงธรรมเทศนาของ              
พระสุธนุกุมารแลว จึงทรงปลอยสัตวน้ําและสัตวบกทั้งหมดไป∗ 

 
 ความรูหัวขอธรรมนี้ กลาวไดวาเปนการสรางคุณสมบัติของพระสุธนุใหสอดคลองกับ
ลักษณะของพระโพธิสัตวผูจะขวนขวายคนหาธรรมอันจริงแทเพื่อการสําเร็จพระโพธิญาณ มี
ลักษณะเชนเดียวกับพระโพธิสัตวในอรรถกถาชาดกบาลี เพราะคุณสมบัติประการหนึ่งของ               
พระโพธิสัตวในอรรถกถาเหลานั้นคือ การเปนผูใฝธรรมและสามารถสอนธรรมแกผูอ่ืนได แมวาจะ
มีกําเนิดเปนสัตวก็ตาม∗∗ 
 อีกสํานวนหนึ่งที่กลาวถึงความเปนผูใฝทางธรรมของพระสุธนไว คือ  พระสุธนคําฉันท 
ในตอนที่พระสุธนทรงออกรบกับทาวจันทภาณุ  แลวทาวจันทภาณุไดทรงกลาวปรามาส
ความสามารถของพระสุธนดวยเห็นวายังเปนเพียงหนุมนอย พระสุธนจึงไดทรงโตกลับพรอมกับ
ไดเตือนสติทาวจันทภาณุดวยหลักธรรมวา 
 
                                        

 ∗dawahi maharaja akuwalehi karmapathehi samanvagatah satva narakesupapadyanti | dawahi 
kuwalehi karma/pathehi samanvagatah satva svargesupapadyanti | tad/evaj maharajena na esa 
svarganaj patho grhito narakesu gamanaya esa patho grhito || evaj sudhanusya kumarasya 
dharma/dewanaj wrutva raja sucandrimo te ca sarve rajano sarvo mahajanakayo prito | tena rajba 
sucandrimena sudhanusya kumarasya dharmadewanaj wrutva te sarve pranakajatiyo jalacara ca  
sthalacara ca osrsta || (Senart ed. 1882 : 2 : 99) 
 ∗∗ ดูในบทที่ 2 หนา 82-83 
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  ๏ อาทาวธผูเปน  อริราชสามาญ 
 ดั่งฤาแลกลาวสาร   มรรษาประมาทแคลน 
  ๏ ทาวหากบเปนยุติ  สุจริตผดุงแดน 
 โลภลาภไปแหน   ศิริยราชครองตน 
  ๏โภไคมไหยสูรย  อติเรกะนองนนต 
 ผานภพไพชยนต   ก็เสมอสิมาแมน 
  ๏ เสนาคณารถ  คชพลฤเปนแคลน 
 สนมนางสุรางคแสน  บริบูรณสมภาร 
  ๏ ฤาทาวบอิ่มอา  รมณราชศฤงฆาร 
 เอาโลภเปนปราณ      แลประทุษฐบีฑา 
  ๏ไปมีหิริโอ-  ตปอายประพฤติลา 
 มกธรรมประสงคหา  จะนํายังอบายเบียน 
  ๏ ฤาหอนคํานึงเว  รอุบัติจักเวียน 
 เปนที่ตําเนียรเตียน   ตําริหราชฤาวาย 
  ๏ ผิวเราแลเยาวอา  ยุศมาก็ยิ่งชาย 
 เพื่อหิริโออาย   สุจริตะมูลมี 
  ๏ เฉกผาประภาเพชร พิชิระโชดิรูจี 
 โลกยธรรมราวี   ก็บไดจุลาจล 

                             (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 92-93) 
 
   หลักธรรมที่พระสุธนทรงกลาวถึงนี้ คือเร่ืองความโลภอยากไดของของคนอื่น ทั้งๆ 
ที่ตนก็มีมากเกินพอแลว จนทําใหขาดหิริโอตัปปะ คือความละอายและความเกรงกลัวตอบาป              
การยกทัพมารุกรานเมืองอื่นเพียงหวังเพิ่มดินแดนใหมากขึ้นนั้น ทําใหทาวจันทภาณุไมไดทรง
คิดถึงเรื่องการที่ตองทําลายชีวิตผูอ่ืน หลักธรรมดังกลาวนี้ พระสุธนไดแสดงใหเห็นวาแมพระองค
จะยังเยาววัย แตก็ทรงยึดมั่นธรรมปฏิบัติซ่ึงเปนสิ่งที่ถูกตอง ความรูทางธรรมของพระสุธนใน                     
พระสุธนคําฉันทจึงใชเพื่อการตําหนิทาวจันทภาณุมากกวาจะใชธรรมะเพื่อจรรโลงจิตใจ ตางกับ
พระสุธนุในกินรีชาดกที่ใชธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจพระเจาสุจันทริมะและคนอื่นๆ ใหเดินในทางกุศล  
   สวนพระสุธนในสํานวนบทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา ที่แมพระสุธนจะ
ไมไดปรากฏบทบาทในตนฉบับที่เหลืออยู แตในสวนที่ตัวละครอื่นกลาวถึงนั้น ก็จะกลาวยกยอง
พระสุธนในดานที่มีความใฝธรรม นั่นคือในตอนที่พรานบุญกลาวกับมโนหราวาจะนํานางไปถวาย
พระสุธนซึ่งเปนเจานายของตน พรานบุญไดกลาวถึงคุณสมบัติของพระสุธนวา 
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 ๏ นายพรานไพร จึงตอบคําไปมิไดชา ถาเจาไปถึงพระพารา พระองคทรงฟาจะปรานี พระ              
สุธนภูบาลผานเกลา ทานทาวเธอสึกออกแตชี พ่ีไมลอลวงเลยเทวี พ่ึงสึกแตชีออกมาใหม ฟงคําพี่วา
เถิดบุญเหลือ ขางนาจะเชื่อพ่ีพรานไพร พ่ีมาพบนางที่สระใหญ จะพาเจาไปยังไอศวรรย ถวาย
พระองคผูทรงฟา เปนนายของขายอดนักธรรม อยาไดทรหวนมาปวนปน จอมขวัญจะไดเปน
ภรรยา เชิญนองแตงองคทรงภูษา ตะวันบายเวลามาจะไป 
                       (บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหราและสังขทอง 2508 : 48) 

 
   การกลาวย้ําวาพระสุธน “พึ่งสึกจากชี” นั้นมีความหมายวาพระสุธนทรงไดรับการ
บวชเรียนขัดเกลาดวยธรรมะของพุทธศาสนาเรียบรอยแลว และพรอมที่จะมีครอบครัว อันเปน
ประเพณีของไทยที่ชายหนุมเมื่ออายุครบ 20 ป ตองบวชเขาศึกษาธรรมะเพื่อจะนําธรรมะนั้นมาเปน
แนวปฏิบัติในชีวิต โดยเฉพาะในการครองเรือนตอไป เนื่องดวยเรื่องสุธน-กินรีสํานวนบทละครนี้ 
เปนบทละครนอกที่เลนใหชาวบานดู พระสุธนในบทละครนี้ จึงเปนตัวแทนของชายหนุมทั่วไปที่มี
ขั้นตอนของชวงชีวิตตามอยางคนสามัญ เพื่อใหผูดูละครไดรูสึกวาไดดูเร่ืองที่ใกลตัว และเขาใจได
งาย  ความเปนผูใฝธรรมตามที่พรานบุญกลาววาเปน “ยอดนักธรรม” จึงใชเหตุผลของการเพิ่งไดรับ
การบวชเรียนรองรับใหนาเชื่อถือขึ้น ซ่ึงตางกับพระสุธนุในกินรีชาดกที่ไดใหพระสุธนุไดแสดงธรรมดวย
ตนเอง โดยไมมีเหตุผลมารองรับวาเหตุใดเจาชายหนุมอยางพระสุธนุจึงเขาพระทัยธรรมะ  และตรสั
ถึงขอธรรมไดอยางลึกซึ้ง ซ่ึงดูเปนการจงใจ “สรางภาพ” ของพระสุธนุใหเปนพระโพธิสัตวมาก
เกินไป แตถาพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการเลาเรื่องก็เขาใจไดวา กินรีชาดกเปนชาดกที่ตองการ
เนนเรื่องการสอนธรรมะเปนหลัก สวนเรื่องของความบันเทิงเปนรอง การสอนธรรมจึงถือเปนพันธ
กิจที่สําคัญของชาดก สวนบทละครนั้น เนนเรื่องความบันเทิงเปนหลัก สวนการสอนธรรมะเปน
สวนประกอบ พันธกิจที่สําคัญของละครจึงไมใชเพื่อการสั่งสอนผูดู แตเปนการสรางความบันเทิง 
   สวนพระสุธนในสํานวนอื่นๆ จะไมไดกลาวถึงในดานที่มีความใฝทางธรรมชัดเจน 
แตจะกลาวถึงในดานที่ทรงครองตนในธรรม เปนลักษณะของการกลาวถึงในตอนสรุปทายเรื่อง 
ไดแกฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน ที่กลาววาเมื่อพระเจาธนะทรงอภิเษกใหพระสุธนขึ้น
ครองราชยแลว พระสุธนก็ตั้งพระทัยจะทําบุญและทําทานตางๆ (…danani dadyaj punyani 

kuryami) สวนสุธนกินนรยวทานก็กลาววาพระสุธนทรงปกครองบานเมืองโดยธรรมเพื่อ
ประโยชนสุขของราษฎร 
 

  333.เมื่ออภิเษกพระโอรสผูขจัดความเดือดรอนของประชาชนไวในราชสมบัติอันเปน
เศวตฉัตรที่เหมือนพระจันทรเนื่องจากความประพฤติ พระราชาจึงไดอาศัยรมเงาของตนไมคือ
ความสุขสงบรมเย็น  
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ขณะที่สุธนชาดก ก็คลายคลึงกันคือกลาวในตอนสรุปทายเรื่องวา พระสุธน “...ไดเสวยราชสมบัติ
โดยยุติธรรม ไดบํารุงเลี้ยงพระชนกชนนีและบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน...” (กรมศิลปากร 2499 : 1 : 
74) พระสุธนในสํานวนเหลานี้จึงมีคุณสมบัติใฝทางธรรมไมชัดเจนเทาพระสุธนในกินรีชาดก           
พระสุธนคําฉันท หรือแมแตบทละครที่พระสุธนไมปรากฏบทบาทแตเมื่อพรานบุญกลาวยกยองให
มโนหราฟงนั้น การเปนผูใฝทางธรรมจึงเปนคุณสมบัติประการเดียวที่พรานบุญกลาวย้ําถึง                
พระสุธน จึงแสดงใหเห็นคุณสมบัติดานนี้ไดชัดเจนกวาในฉบับไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน                            
สุธนกินนรยวทาน และสุธนชาดกที่กลาวถึงคุณสมบัติดานนี้ไวโดยสรุปคลายคลึงกัน 
   2.4 มีความสามารถในการรบ พระสุธนในสํานวนที่แสดงใหเห็นเดนชัดที่สุดวามี
ความสามารถในการรบ คือพระสุธนในพระสุธนคําฉันท ทั้งนี้กวีไดพรรณนาใหเห็นถึงความมุงมั่น
ตั้งพระทัยที่จะไปปราบขาศึก แมมโนหราจะเฝาออนวอนขออยาเสด็จพระสุธนก็ทรงปลอบใจนาง 
และทรงกลาววาการเสด็จไปรบถือเปนหนาที่สําคัญของพระองคที่จะตองทําใหขาศึกเห็นวา
แผนดินของพระองคนั้น ไมยอมใหรุกรานหยามหมิ่นได 
 
    ๏พระปลอบเยาวลักษณลาวรรณ  อาแมอยากรร- 
   แสงสวสดิอาวรณ 
    ๏ แกเรียมจักไปดัษกร  ยุทธนาในสมร 
   จะดาลอุบัติหลากลาง 
    ๏ ผิวพ่ีบมิไปในปาง  จักอยูอางขนาง 
   แกทาวผูเข็ญจักแคลน 
    ๏ เขาอุกชิงภพถึงแดน  ฤาเรียมไปแทน 
   บควรจะอยูดูดี 
                    (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 81) 
 
และเมื่อทรงออกรบก็ไดนําทัพอยางแกลวกลา จนทหารฝายของพระองคฮึกเหิมเอาชนะฝายขาศึก
ไดโดยงาย  ทาวจันทภาณุ เห็นทัพฝายตนเพลี่ยงพลํ้า  จึงขับชางออกมาทารบกับพระสุธน                      
พระสุธนไดชนชางกับทาวจันทภาณุ และไดรับชัยชนะในที่สุด 
 
    ๏ ขับคชคเชนทรรณแรง  ตองาชนแซรง 
   ดวยทาวผูจันทรภาณู 
    ๏ ขวิดคอนงาเงยบํารู  ในกลางรณภู 
   ประยุทธกันโกลา 
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    ๏ กลอกกลับรับระพาธา  สองสารสารงา 
   ชงากชงักอลวล 
    ๏ ดุจเอราวรรณเรืองรณ  บํารูแรงผจญ 
   ดวยองคพระคชฉัตรทันต 
    ๏ ตางหาญตอหาญเหิมมัน  ตางตั้งบมิผัน 
   ก็ชนประชิดชุลมุน 
    ๏ ทอยทีคัดคอนรุกรุน  เฉวียนฉวัดเฉียวฉุน 
   กระลับดั่งกงจักรไกว  
    ๏ สองไทงางาวชิงไชย  ตางแวนตอไว 
   ดวยชาญแลชาญชาญกล 
    ๏ ดั่งองคอนิรุทเรืองรณ  ตอตนดวยตน 
   อสุรพาลพานา 
    ๏ ฝายองคพญาจันทรอา         นุภาพมหา 
   ก็แรงพิโรธรันทํา 
    ๏ สาตรแสงกาลบาทไปจํา  เพียงพิศนุปาณํา 
   อันมีมหามหิมา 
    ๏ พระทรงขรรคเพชรวรา-  วุธแสงพาธา 
   ก็เทิดก็ทัดระราน 
    ๏ สาดยมบาศพิศมพิศดาร  เดชดั่งเพลิงผลาญ 
   คือแสงวิชุลฉวัดเฉวียน 
    ๏ พระแผลงธนูนาคดุจเนียร  มิตระสูรดเลิศเศียร 
   ก็กลืนเอาบาทเปนจุณ 
    ๏ ทาวดาลเดือดคือไฟฟุน  ขับนาคโจมกุญ 
   ชรโรมพระโรมตอแรง 
    ๏ พระทรงของาววะชิระแลง  ฉายฉวาดคมแวง 
   ก็ตองดั่งดาบมฤตยู 
    ๏ ขาดฅอพญาจันทภานู  พินาศในรณภู 
   นิการโหชมไชย 
    ๏ เสนานายกเกริกไกร  สรรเสริญยศไท 
   ธิราชลั่นฦๅละเวง 
    ๏ พลเศิกกรานกราบพระเอง  อึงออกดาลเกรง 
   พระเกรียดิอันมีมหิมา    ฯ 
                         (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 93-95) 
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   ในการพรรณนาการตอสูของพระสุธนกับทาวจันทภาณุนี้ จะเห็นไดวากวีไมได
พรรณนาวาพระสุธนทรงเอาชนะทาวจันทภาณุโดยเร็ว แตเปนการตอสูดวยความสามารถที่ไมไดยิ่ง
หยอนไปกวากัน โดยเปรียบการรบของทั้งคูวาเหมือนการรบกันของพระอนิรุทธ และอสูรเจากรุง
พาณ จากเรื่องอนิรุทธคําฉันท วรรณคดีในสมัยอยุธยา ในเร่ืองอนิรุทธคําฉันทนั้น พระอนิรุทธทรง
แพเจากรุงพาณ ถูกจับมัดไว จนพระกฤษณะซึ่งเปนพระอัยกาไดทรงทราบเรื่องจากนารทฤษีจึงได
เสด็จมาชวย การที่กวีใชความเปรียบการรบของทาวจันทภาณุกับพระสุธนเหมือนกันกับเจา               
กรุงพาณกับพระอนิรุทธนี้ เปนการใชอลังการทางความหมายแบบอปรัสตุตประศังสา คือการกลาว
สรรเสริญทางออม เพราะจะเห็นไดวาขอความดังกลาวมีเจตนาที่จะยกยองพระสุธน โดยไมได
กลาวถึงพระสุธน หากใชการอางถึงการรบของพระอนิรุทธและเจากรุงพาณ ซึ่งพระอนิรุทธนั้นทรงพายแพ 
ตองใหพระกฤษณะเสด็จมาชวย แตพระสุธนทรงเอาชนะศัตรูที่มีความสามารถนั้นไดดวยพระองค
เอง เหตุการณการตอสูระหวางทัพของทาวจันทภาณุและทัพของพระสุธนนี้ พระยาอิศรานุภาพคง
ไมไดเพียงอาศัยการใชตัวละครในเรื่องอนิรุทธคําฉันทมาเปรียบเทียบกับตัวละครในเรื่องพระสุธน
คําฉันทนี้เทานั้น แตนาจะไดรับแรงบันดาลใจการบรรยายฉากการรบมาจากการรบของทัพเจากรุง
พาณกับทัพของพระอนิรุทธดวย เพราะเห็นไดวามีลักษณะการใชลีลาถอยคําคลายคลึงกัน ในตอนที่
ขุนทหารของเจากรุงพาณซึ่งเชี่ยวชาญอาวุธดานตางๆ ออกมาประกาศตัวทารบ ดังเชน 
 
     ๏ กูนี้ขุนเขน  กูแกวนกระเวน  ทหารหาวรบ 
    กูปราบอริน   ทั้งแผนดินจบ  ศัตรูแสยงสยบ 
    บอาจหาญฤา                             
                 (กรมศิลปากร 2545 : 2 : 596) 
 
ขณะที่ขุนทหารของทาวจันทภาณุก็ออกมาประกาศตัวทารบกับพระสุธนเชนกัน 
 
     ๏ กูนี้ขุนอาจ  ดาบโลหกูฟาด  หัวขาดคือตาล 
    ใครเกงแกกู   กูคือพระกาล  บัดเดี๋ยวลึงลาญ 
    บทันอึดใจ 
                             (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 88) 
 
   ในกรณีการพรรณนาการรบของพระสุธนกับทาวจันทภาณุอยางละเอียด และการ
กลาวถึงทาวจันทภาณุในเชิงยกยองวาเปนพระราชาที่มีความสามารถในการทําศึกจนใครๆ ก็                
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คร่ันครามตั้งแตการเปดตัวทาวจันทภาณุ∗ และเมื่อพระสุธนไดทรงตอสูกับทาวจันทภาณุ กวีก็ได
พรรณนาการตอสูนั้นวาเปนการตอสูที่ฝมือทัดเทียมกัน หากที่ทาวจันทภาณุทรงพายแพก็เปน
เพราะวาไมอาจควบคุมอารมณตนเองได จึงทําใหขาดสติ และเพลี่ยงพลํ้าในที่สุด การที่กวีพรรณนา
ในเชิงยกยองความสามารถคูตอสูของพระสุธนเชนนี้ เปนเจตนาที่จะสงผลสะทอนภาพของ            
พระสุธนวามีความสามารถในการรบใหชัดเจนขึ้น เพราะการชนะศึกครั้งนี้ พระสุธนทรงเอาชนะคู
ตอสูที่เปนที่ยกยองกันทั่วไปวามีความสามารถในการรบอยางยิ่ง แตก็ตองพายแพใหแกพระสุธน 
   การพรรณนาถึงความสามารถในการรบของพระสุธนในพระสุธนคําฉันทนี้ ทําให
เห็นไดวา พระสุธนในสํานวนนี้ ไมไดคงภาพของพระโพธิสัตวที่ไมเบียดเบียนชีวิตผูอ่ืนไวดังใน           
สุธนชาดกซึ่งเปนเรื่องที่รับมา แตพระสุธนในทรรศนะของพระยาอิศรานุพภาพคือ โอรสกษัตริยที่
จะไดทรงสืบราชบัลลังกตอไป การขจัดศัตรูที่มารุกรานดินแดน กอความเดือดรอนใหแกราษฎรถือ
เปนหนาที่สําคัญของกษัตริย การรบจึงถือเปนภารกิจสําคัญของกษัตริยดวย ภาพของพระสุธนใน             
พระสุธนคําฉันทจึงไดรับการปรับใหเปน “พระเอก” ตามขนบวรรณคดีไทย คือตองมีความสามารถ
ในการรบ อีกทั้งยังเปนเรื่องที่นําขึ้นทูลเกลาฯ แดกษัตริยคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
การสรรเสริญความสามารถของพระสุธนจึงเสมือนการสรรเสริญกษัตริยที่มีพระปรีชาสามารถใน
การปกปองแผนดินใหรอดพนจากการรุกรานของอริราชศัตรูไปดวย 
 สวนสํานวนอื่นไมมีการพรรณนาการออกรบของพระสุธนไวชัดเจนเชนนี้ แมวา
ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน จะพรรณนาการรบไว แตพระสุธนในสํานวนดังกลาว 
ไมไดเสด็จออกรบดวยพระองคเอง ดวยทาวไวศรวัณไดส่ังใหยักษปาญจิกะออกรบแทนพระสุธน 
การเอาชนะขาศึกไดจึงเปนเรื่องของบุญญาธิการ  ไมใช เพราะความสามารถในการรบดัง                     
พระสุธนในพระสุธนคําฉันท อีกทั้งการเสด็จไปทัพของพระสุธนในทั้ง 2 สํานวนนี้ ก็เปนไปอยาง
ไมเต็มพระทัย เพราะเมื่อไดรับคําสั่งใหออกรบครั้งแรกก็ทรงเพิกเฉยตอคําสั่งดวยไมตองการจาก 
มโนหรา จนครั้งที่ 2 พระเจาธนะทรงสั่งกักบริเวณไมใหไดทรงพบมโนหราจึงทรงจําใจตองออกรบ 
   สวนสุธนกินนรยวทานจะแตกตางกับฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน เพราะ
ถึงแมจะตัดฉากรบออกไป แตการเอาชนะศึกนั้น เปนการเอาชนะดวยความสามารถของพระสุธน
เอง เพราะเหลาอํามาตยลงมติพองกันวาใหพระสุธนเสด็จนําทัพ แสดงใหเห็นวาเปนที่รับรูกันดีวา
พระสุธนทรงมีความสามารถทางการรบ  
 

 147. พระราชาเมื่อทรงสดับแลว เพราะความกริ้ว เพราะการวินิจฉัยดวยอุบายที่ 4 (การทํา
สงคราม) ดวยความเห็นชอบของอํามาตยทั้งหลาย จึงไดตรัสกับพระโอรส 

                                        
  ∗ ดูในอนุภาคดานตัวละครหนา 343 
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และการเสด็จออกรบนั้นก็ดวยความเต็มพระทัย โดยพระเจาธนะก็ทรงเชื่อมั่นพระสุธนดวยวา
จะตองทรงเอาชนะขาศึกไดอยางแนนอน 
 

 149. นี่คือแขนที่มีความแข็งแกรงซึ่งมีอาภรณเปนเครื่องประดับ (แขนนี้)จงกลายเปนเสาผูก
ชางทั้งหลายเพื่อการเอาชนะโลกในการเริ่มสงคราม 

 
   คําที่พระเจาธนะตรัสขางตนนี้ มีความหมายวาพระสุธนมีความสามารถในการรบ
ดวยใชคําวาแขนที่แข็งแกรง เพราะการรบนั้นตองใชพละกําลังของแขนในการนาวคันศร แขนที่
แข็งแรง จึงเปนเรื่องจําเปนและสําคัญมากสําหรับนักรบของอินเดียสมัยโบราณ และพระเจาธนะก็
ไดทรงขอใหนําความแข็งแรงนี้ไปใชในสงคราม ซ่ึงในที่สุดแลวพระสุธนก็สามารถปราบกบฏได
สําเร็จ กลับมาพรอมกับพระเกียรติยศที่ยิ่งใหญ 
 

 224. พระสุธนไดเขาไปในเมืองของพระองคพรอมดวยฉัตรจํานวนมากของประเทศราช ทํา
ใหทองฟาเหมือนมหาสมุทรที่มีฟองที่กระจายอยู 
 

   การเสด็จกลับมาจากการสงครามโดยนําเครื่องหมายสําคัญคือฉัตรของประเทศราชที่
กอกบฏมาดวยนี้  เปนการแสดงใหเห็นถึงชัยชนะซึ่งเปนเครื่องยืนยันไดถึงความสามารถในการบ
ของพระสุธนในสุธนกินนรยวทานไดอย างดี  แตด วย เกษเมนทระได เ รี ยบเรี ยง เรื่ อง                            
สุธนกินนรยวทานโดยตัดเหตุการณบางเหตุการณที่ไมมีผลตอการดําเนินเรื่องออกไป ฉากการรบก็
เปนสวนหนึ่งที่เกษเมนทระไดตัดออกไป แตการบรรยายถึงการยกทัพกลับมาดังกลาว ก็แสดงให
เห็นวาพระสุธนไดทรงแสดงความสามารถในการรบไดสมกับที่พระชนกทรงฝากความหวังไว 
   สวนในสุธนชาดกนั้น แมจะกลาววาพระสุธนเต็มพระทัยออกรบและเอาชนะขาศึก
ไดดวยพระองคเอง แตก็เปนการกลาวอยางรวบรัด “คร้ังนั้น พระสุธนบรมโพธิสัตวเจา ไดยกพล
โยธาออกไปปราบพวกจลาจล ณ ปจจันตชนบท ใหราบคาบสงบเรียบรอยแลว จึงยกพลโยธา
กลับคืนเขาสูกรุงปญจาลราฐ...”(กรมศิลปากร 2499 : 1 : 53) ซ่ึงเปนไปดังที่กลาวมาแลววาการรบ
ของพระสุธนในสุธนชาดกนี้ เปนการใชเร่ืองบุญญาธิการ ไมใชความสามารถในการรบที่ตอง
ทําลายชีวิตผูอ่ืนซึ่งไมเหมาะสมกับฐานะของพระโพธิสัตว ในสุธนชาดกนี้ จึงหลีกเลี่ยงที่จะ
กลาวถึงความสามารถในการรบของพระสุธนดวยการกลาวอยางรวบรัด 
   
  ในการสรางตัวละครหลักฝายชายคือ พระสุธนนี้ จะพบวาในสวนของรูปสมบัติ สํานวน
ที่มีลักษณะเปนนิทานทางศาสนา คือมีวัตถุประสงคในการเลาเรื่องเพื่อการสั่งสอน ไดแก กินรีชาดก 
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ฉบับไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน และสุธนชาดกนั้น จะเนนรูปสมบัติของพระสุธนในดานที่รูป
งาม ชวนมอง และนาเลื่อมใสเหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นพระสุธนในฐานะที่ทรงเปนพระโพธิสัตว
นั้นมีรูปสมบัติตางกับคนทั่วไป ดวยความงดงามทางรูปลักษณของพระสุธนนั้น กอใหเกิดผลทาง
จิตใจของผูพบเห็น  นั่นคือทําให เกิดความชื่นชมศรัทธา  ขณะที่ สุธนกินนรยวทาน  และ                          
พระสุธนคําฉันท ที่มีการรับเรื่องมาจากเรื่องสุธน-กินรีที่เปนนิทานศาสนาดังกลาวมา ไดแปรรูป
เปนวรรณคดีที่ใหความบันเทิงมากกวาการสั่งสอน จึงพบวา พระสุธนในสุธนกินนรยวทาน และใน
พระสุธนคําฉันทนั้น มีรูปสมบัติที่เนนไปที่ความสงางามชวนใหรักใคร และดึงดูดใจสตรีเพศ ภาพ
ของพระสุธนใน 2 เร่ืองนี้ จึงไดรับการปรับเปลี่ยนจากภาพของพระโพธิสัตวที่นาเลื่อมใส เปนบุรุษ
ที่นาหลงใหล สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเลาเรื่องที่เนนไปที่ความบันเทิงมากกวาการสั่งสอน
  สวนทางดานคุณสมบัตินั้น คุณสมบัติที่เดนชัดที่สุดของพระสุธนที่กลาวไวตรงกันทุก
สํานวนคือ มีความเพียร ยกเวนสํานวนบทละครที่ตนฉบับที่เหลืออยูไมมีตอนที่พระสุธนแสดง
บทบาท คุณสมบัติเร่ืองความเพียรนี้ จะไดรับการกลาวย้ํามากในสํานวนที่ใชเพื่อการสั่งสอน ไดแก 
ฉบับไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน และสุธนชาดก เห็นไดจากการกลาวย้ําเสนทางการเดินทางซ้ํา 
ในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานกลาวซ้ํา 2 คร้ัง สุธนชาดกกลาวซ้ํา 3 คร้ัง สวนกินรีชาดก 
แมจะไมมีการกลาวถึงเสนทางซ้ํา หากการเดินทางของพระสุธนุและผูติดตามนั้น มีเพียงพญาวานร
ที่พระฤษีกาศยปะจัดหาใหเพื่อชวยเหลือในการเดินทาง ไมมีของวิเศษใดๆ เหมือนอยาง 3 สํานวน
ข างตน  การ เดินทางจึ ง เปนไปดวยกํ า ลั งกายและกํ า ลั งใจของพระสุธนุ เท านั้ น  สวน                           
สุธนกินนรยวทาน และพระสุธนคําฉันท กลาวถึงเสนทางการเดินทางเพียงครั้งเดียวเมื่อตอน              
พระสุธนเดินทางจริง ซ่ึงมีลักษณะของการรักษาไวตามเรื่องเดิมที่รับมามากกวาที่จะเนนย้ําความ
ยากลําบากเหมือนสํานวนอื่น เพราะเสนทางที่แมจะพรรณนาเพียงครั้งเดียว ผูอานก็รับทราบถึง
ความลําบากของเสนทางไดอยางดีแลว 
  คุณสมบัติดานอื่นๆ จะพบวาแตละสํานวนจะกลาวถึงความมีบุญญาธิการเหมือนและ
ตางกันออกไป โดยกลาวไวในฉบับไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทานที่มีเนื้อเร่ืองตรงกับฉบับ                  
ไภษัชยวัสตุ สุธนกินนรยวทาน สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท ทั้งนี้ ฉบับไภษัชยวัสตุ  และ            
สุธนกุมาราวทาน เปนสํานวนที่กลาวถึงความมีบุญญาธิการไวตางกับสํานวนอื่น คือกลาวถึงการ
ไดรับความชวยเหลือจากทาวไวศรวัณ ในขณะที่สํานวนอื่นจะกลาวถึงบุญญาธิการซึ่งเปนลักษณะที่
พบไดในงานทางพุทธศาสนาที่เมื่อกลาวถึงพระโพธิสัตว ก็จะกลาวถึงการประสูติมาพรอมกับของมี
คาบางประการ หรือเมื่อตองทรงทํางานที่ยาก พระอินทรก็จะทรงชวยเหลือ แตฉบับไภษัชยวัสตุ 
และสุธนกุมาราวทาน กลาวถึงความมีบุญญาธิการที่เดนกวาสํานวนอื่น เพราะทําใหเห็นไดวาเพราะ
บุญญาธิการของพระสุธน แมแตทาวไวศรวัณซึ่งมียักษเปนบริวารก็ยังตองออนนอมให  
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  สวนคุณสมบัติทางดานการใฝทางธรรมนั้น สํานวนที่กลาวถึงอยางเดนชัดที่สุดคือ             
กินรีชาดก เนื่องจากพระสุธนุทรงสามารถเทศนาธรรมไดจับใจผูฟง และเปลี่ยนความคิดของ                
พระเจาสุจันทรมิะใหทรงยกเลกิการฆาสัตวเพื่อบูชายัญได สวนสํานวนอืน่ดังพระสุธนคําฉันท ก็เปนลักษณะ
การใชธรรมเพื่อติเตียนทาวจันทภาณุมากกวาจะใชธรรมะขัดเกลาจิตใจอยางพระสุธนุ หรือดังสํานวนบทละคร
ก็เปนการกลาวถึงเชิงยกยองจากตัวละครอื่น แตไมไดเห็นพระสุธนแสดงถึงความใฝธรรมอยางชัดเจน  
  ขอสังเกตที่พบในเรื่องของการสรางคุณสมบัติดานใฝทางธรรมนี้ คือในกินรีชาดกที่ยัง
มลีกัษณะเรื่องเปนชาดกอยางชัดเจนนัน้ ไดรักษาพนัธกจิทีส่าํคัญของชาดกไว คอืเปนสื่อทีใ่ชเพื่อการอบรม
ธรรมะ ตวัละครที่เปนพระโพธิสตัวจงึเปนตวัละครที่เหมาะสมที่สดุในการสรางใหเปนผูมีความใฝธรรม
เพราะเปนที่รับรูกันวาเปนผูจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต พระสุธนุจงึไดรับการสรางใหมีคุณสมบัต ิ
ของผูมีความรูทางธรรมที่ ลึกซึ้ง แตเมื่อชาดกไดรับการปรับไปเปนสวนหนึ่งของอวทาน 
(ความหมายกวาง) ในฉบับไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน และสุธนนกินนรยวทาน ก็จะพบวาคุณสมบัต ิ
ของผูใฝทางธรรมนั้นถูกตัดออกไป ทั้งนี้ก็เปนไปตามลักษณะเฉพาะของอวทานที่เนนการสราง
ความศรัทธาที่ตัวบุคคลคือพระพุทธองคมากกวาธรรมะของพระองคซ่ึงเปนเรื่องที่ตองทําความ
เขาใจจึงจะปฏิบัติตามได แตเร่ืองของความศรัทธาตอพระพุทธองคเปนเรื่องที่เห็นไดและทําตามไดงายกวา
เพราะเพียงผูใดมีศรัทธาตอพระพุทธองคก็จะไดรับสิ่งดี พระสุธนซึ่งเปนอดีตชาติของพระพุทธองค
จึงไดรับการสรางภาพใหมีความนาศรัทธาเลื่อมใสดวยการสรางเสริมคุณสมบัติดานความมีบุญญาธิการ
มากกวาดานการใฝธรรม จึงพบวาสํานวนสันสกฤตมีเพียงกินรีชาดกเทานั้นที่ยังรักษาคุณสมบัติ
ของพระโพธิสัตวไวเชนเดียวกับคุณสมบัติของพระโพธิสัตวในอรรถกถาบาลี แตสํานวนที่
กลายเปนสวนหนึ่งของอวทานไดเสริมลักษณะของความเปนผูมีบุญญาธิการเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
เสริมสรางความนาเลื่อมใสศรัทธาแกพระพุทธองค โดยเฉพาะฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน  
  คุณสมบัติประการสุดทายเรื่องความสามารถทางการรบ  ในฉบับไภษัชยวัสตุ                           
สุธนกุมาราวทาน และสุธนชาดก หลีกเลี่ยงการกลาวถึงคุณสมบัติดานนี้ โดยฉบับไภษัชยวัสตุและ            
สุธนกุมาราวทานเลี่ยงใหเปนเรื่องของบุญญาธิการแทน คือใหทาวไวศรวัณสั่งใหยักษชวยรบในนามกองทัพ
ของพระสุธน สวนสธุนชาดกเลีย่งดวยการกลาวอยางรวบรดัวาพระสุธนเสดจ็ออกรบและไดชยัชนะกลับมา
โดยไมกลาวถึงเหตุการณการรบ ขณะที่สุธนกินนรยวทาน แมจะไมกลาวถึงรายละเอียดในการรบ 
ดวยวัตถุประสงคของการเลาเรื่องที่จะตัดรายละเอียดบางประการที่ไมจําเปนตอเร่ืองออกไป แตมี
การกลาวถึงเหลาอํามาตยเห็นพองตองกันเสนอใหพระสุธนทรงเปนผูนําทัพบรรยายถึงความเต็ม
พระทัยออกรบของพระสุธนความมั่นพระทัยของพระชนกที่มีตอความสามารถของพระสุธน 
รวมทั้งการยกทัพกลับมาอยางยิ่งใหญส่ิงเหลานี้เปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการรบได
อยางดี สวนพระสุธนคําฉันท มีการกลาวถึงคุณสมบัติดานนี้ไวอยางชัดเจน ทั้งนี้เพราะเปนขนบของ
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วรรณคดีไทยประการหนึ่งที่หากตัวละครหลักฝายชายเปนกษัตริยหรือโอรสกษัตริย จะตองมี          
การแสดงความสามารถในการรบใหเห็น ฉากรบจึงเปนฉากสําคัญปฉากหนึ่งในวรรณคดีไทย และ
พระยาอิศรานุภาพก็ไดพรรณนาไวอยางละเอียด จึงทําใหเห็นถึงความสามารถในการรบของ                
พระสุธนไดเดนชัดมากกวาสํานวนอื่น 
 
   มโนหรา มโนหราเปนตัวละครหลักฝายหญิงที่มีลักษณะเดนตางกับตัวละครหลักฝาย
หญิงในนิทานทั่วไป ดวยมีชาติกําเนิดเปนกินรี รวมทั้งรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวนางนั้นเปน
ความแปลกที่นาจดจํา โดยเฉพาะการที่นางมาครองคูอยูกับมนุษย จึงทําใหเร่ืองสุธน-กินรีทั้ง
สํานวนสันสกฤต และไทย ที่แมมีระยะเวลาในการเรียบเรียงที่ตางกัน แตก็ยังคงรักษารายละเอียดที่
เกี่ยวกับมโนหราไวคอนขางใกลเคียงกัน ทั้งรูปสมบัติ และคุณสมบัติ 
   1. รูปสมบัติ  รูปสมบัติถือเปนคุณลักษณะเดนของมโนหรา เพราะเมื่อผูใดไดเห็น
นางก็จะตองติดตราตรึงใจ และอยากจะครอบครองนาง ในกินรีชาดก จะบรรยายรูปโฉมของ              
มโนหราไวเชนเดียวกับบรรยายรูปโฉมของพระสุธนุ คือใชวิธีเทียบกับคนอื่นวามโนหรางามกวา           
“...และในที่นั้น มโนหราเปนผูโดดเดนกวาใครทั้งหมด ทั้งดานรูปโฉม และเสียง”∗ความดังกลาวนี้
มาจากตอนที่นายพรานไดมาที่สระเพื่อจับกินรีไปถวายพระเจาสุจันทริมะ แลวไดเห็นมโนหราเลน
น้ํา และขับรองเพลงอยูกับกินรีอ่ืนๆ นายพรานก็ไดเห็นวามโนหรานั้นงามที่สุด และเสียงไพเราะ
ที่สุด ในหมูกินรีที่งาม และเสียงไพเราะ ความงามของมโนหราที่งามที่สุดในหมูของผูไดช่ือวางาม
แลวนี้ ทําใหเมื่อพระสุธนไดทรงพบนางจึงรักนางตั้งแตแรกที่ทรงเห็น 

 
  เมื่อพระสุธนุกุมารทรงเห็นนางกินรี เพียงไดทรงเห็นเทานั้นพระสุธนุกุมารก็ตกอยูใน
หวงรักของนางกินรี...∗∗  

 
   ความงามที่งามที่สุดในหมูผูที่งามนี้ เปนสิ่งที่มโนหราเองก็ทราบดีวาความงามของ
นางเปนเสนหมัดใจผูไดพบเห็น โดยเฉพาะบุรุษเพศ เพราะมีคําพูดของมโนหราที่ประกาศถึงความ
มั่นใจในความงามของตนเองวาจะสามารถมัดพระทัยพระสุธนุไวไดไมเสื่อมคลายในตอนที่             
อุตปลกะและมาลกะ กลาวกับมโนหราวาไมควรอาลัยอาวรณพระสุธนุ เพราะพระสุธนุทรงมีหญิง
งามที่มาจากเมืองตางๆ อีกมากที่คอยใหช่ืนชม มโนหราไดตอบวา 
 
                                        

 ∗ sa ca tatra manohara sarva/pradhana rupena ca svarena ca | (Senart ed. 1882 : 2 : 97) 

 ∗∗sapi kinnari drwta || pawyantasya eva  sudhanusya  kumarasya kinnariye udaraj 
 premaj nipatitaj …(Senart ed. 1882 : 2 : 98) 
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ขาฯ จะนําพระสุธนุมาดวยสายตา และรอยยิ้ม ไมวาผูใดก็ตามที่มีกําลังดุจ
ชางพลาย เขาก็จะอยูในบวงเสนห(ของขาฯ)∗ 

 
   ความมั่นใจในรูปโฉมที่มีเสนหของตนเองนี้ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นไดประการหนึ่ง
วาความงามของมโนหรานั้นไมใชงามเพียงรูปโฉมเทานั้น แตความงามของนางยังประกอบดวย
เสนหที่เกิดจากการปรุงแตงกิริยาใหเปนที่ตองตาตองใจของบุรุษเพศ ซ่ึงในสํานวนอื่นจะไมได
กลาวถึงไว เพราะในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมารวทาน จะกลาวถึงรูปสมบัติของมโนหราตาม  
ขนบวรรณคดีสันสกฤต คือพรรณนาความงามของรางกายทีละสวนตั้งแตศีรษะจรดเทา ดังตอนที่
พระสุธนไดทรงเห็นมโนหราครั้งแรก ก็ทรงพรรณนาความงามของมโนหราวา 
 

 ...(นางผูมี)ถันชูชิดกลมกลึงงามเตงตึงอวบอูมดังหลังเตาและ(มีทรง)เปนหมอทอง มีตาที่ยาว
โตเหมือนดอกบัวสดสีน้ําเงิน และแดงดั่ง(ตา)นกแกว  มีจมูกโดง คิ้วงาม มีริมฝปากลางเหมือนรูป
ผลตําลึงสุกและ(สีแดง)ดั่งแกวกัลปงหา มีแกมอิ่มเต็มยั่วยวนอยางยิ่ง มีคิ้วบรรจบกันที่จัดแตงไว
เปนระเบียบ งดงามดั่งจันทรวันเพ็ญที่ไรมลทินอวบอิ่มเหมือนดอกบัวบาน มีแขนเรียว กลางลําตัว
มีเสนตริวลิ∗∗ยาวลึก ชวงบนลําตัวโนมลงเพราะน้ําหนักของถัน มีสะโพกงดงามรูปทรง(โคง)ดัง
ลอรถ มีแขนกลมดั่งลําหยวกกลวย มีขาออนดุจงวงชางงามชิดกันทั้งดานหนาและดานหลัง ศีรษะ
งามเพราะทุกสวนไดปกคลุมและตกแตงไวอยางดีดวยมณีประดับ(มวยผม) ที่ฝามือมีสีแดงเรื่อ ยาม
เดินงดงามเพราะมีเสียงดังของสรอยขอมือและสรอยไขมุกขนาดใหญและขนาดเล็ก มีเสนผม
ละเอียดดํายาวเปนประกายมันวาว มีสายสรอยคลองสะโพกดั่งพระศจี  มีเทาสวมไวดวยกําไล และ
มีหนาทองแบน มีสรอยคอไขมุกคลองอยูเต็ม ผิวพรรณทั้งหมดสวยดั่งทองชมพูนุทที่บริสุทธิ์∗∗∗ 

                                        
 ∗anayisyamy/ahaj sudhanuj preksitena smitena ca | 
          kocid/vrddho va matajgo vawe eso bhavisyati || (Senart ed. 1882 : 2 :102) 
 ∗∗ ตริวลิเปนเสนสามเสนที่อยูบนหนาทองหรือคอ (Williams 1999 : 460) 

 ∗∗∗ …kabcana/kalawa/kurma/pinon/nata/kathina/sajhata/sujata/vrtta/pragalamana/stanim/ 
abhinila/raktaj/wuka/visrtayata/nava/kamala/sadrwa/nayanaj subhru/vamayata/tuvga/nasaj 
v id ru ma / man i r a tn a /b imb a /pha l a / s aj s than a / s ad r wadha ro s th im/ad rdha / p a r ipu rna /                             
gajda/parwvamatyartha/ratikara/viwesakara/kapola/tilakamanupurva/racita/sajhata/bhru 
v a m a r a v i n d a / v i k a c a / s a d r w a / p a r i p u r n a / v i m a l a / w a w i / v a p u s ij  p r a l a m b a / b a h u j 
g a m b h i r a / t r i v a l i k a / s a n n a t a / m a d h yaj / s t a n a / b h a r a v a n a m y a ma n a / p u r v a r d h a j 
r a t h a j g a / s a j s t h i t a / s u j a t a / j a g h a n a j  k a d a l i / g a r b h a / s a d r w a / k a r a j 
purvanuvatita/sajhata/sujata/karabhoruj   sunigudha/suracita/sarvajga/sundra/siraj 
s a j h i t a / m a n i c u d a m / a r a k t a / k a r a t a l a j  p r a h a r s a n u p u r a v a l a y a / 
harardhahara/nirghosa/vilasita/gatim/ayata/nila/suksma/kewij wacimiva bhrastakajcij  
nupuravac/chadita/padaj chatodarim taj prakirna/haram/uttapta/jambunada/caruvarnaj…(Bagchi 
ed. 1967 : 1 : 83-84) ความสวนนี้ ในสุธนกุมาราวทานกลาวไวตรงกัน(Vaidya ed. 1959 : 288) ตางกันเพียง
การใชคําบางคํา เชน adrdha เปน sudrdha, ตัดคําวา viwesakara ออก, racita เปน caracita หมายถึง 
เหมาะเจาะ เห็นไววาเปนพิเศษ, siraj เปน wiraj ที่หมายถึงศีรษะเชนเดียวกัน แตคําแรกเปนภาษาบาลี สวนคํา
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   การพรรณนาความงามทีละสวนขางตนนี้เปนไปตามแบบแผนวรรณคดีสันสกฤต 
ซ่ึงเปนความงามที่กวีเห็นวาผูหญิงอินเดียตองมีอวัยวะแตละสัดสวนงามเชนนี้ โดยจะเห็นไดวาการ
กลาวชมอวัยวะแตละสวนนั้นเปนการชมตามขนบ เชน มีถันรูปทรงดั่งหมอน้ํา ซ่ึงเปนความนิยม
ของกวีอินเดียที่มักชมถันที่มีรูปทรงงามของผูหญิงวามีลักษณะเหมือนหมอน้ํา (Williams 1999 : 

260) การชมหนาทองของผูหญิงก็ตองชมวามีเสนตริวลิประดับอยู สะโพกตองมีรูปทรงโคงมนดุจ
ลอรถ เปนตน ลักษณะเชนนี้จึงเห็นไดวาผูเลาเรื่องชมความงามของมโนหราโดยใชความงามของ
สตรีในอุดมคติของอินเดียเปนเกณฑ ที่แมจะพบไดยากแตก็ยังพอหาไดในโลก แตความงามของ
มโนหราดังที่พระสุธนทรงพรรณนาดังกลาวนี้ ก็มีผลตอจิตใจของพระสุธนอยางรุนแรง เพราะ 
 

 เมื่อไดเห็น (มโนหรา) พระ (สุธน) กุมารซึ่งถูกมัดดวยบวงแหงรักอันแนนหนา ก็ลมลงทันที
...และเมื่อพระสุธนไดเห็นนางผูมีใบหนาเสมอพระจันทร ก็เหมือนดั่งสายฟาฟาดลงมาทุกทิศ
ในทองฟา เพราะความรักนั้นกามเทพไดสรางขึ้นอยางสวยงาม พระสุธนจึงถูกศรแหงรักปกที่ใจแลว∗ 

 
   ขอความที่พรรณนาถึงอาการของพระสุธนหลังจากที่ทรงเห็นมโนหราขางตนนั้น จะ
เห็นไดวา เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และรุนแรงจนไมอาจควบคุมได เพราะเปนดั่งสายฟา
ฟาดลงมาทุกทิศ ความรูสึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็เปนเพราะรูปสมบัติของมโนหราสามารถ
ทําใหพระสุธนมีใจปฏิพัทธตอนางทันที และหลงใหลนางอยางถอนตัวไมขึ้น จนละทิ้งทุกสิ่ง
เพื่อที่จะไดอยูกับนางตลอดเวลา ความหลงใหลในรูปโฉมที่งดงามนี้เองจึงเปนจุดเริ่มตนที่ทําให
พระสุธนตองทรงพบกับความเดือดรอนตามมา อันเนื่องมาจากมโนหราเปนตนเหตุ 
   สวนรูปสมบัติของมโนหราในสุธนกินนรยวทาน จะมีความแตกตางกับมโนหราใน
กินรีชาดก ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน เพราะความงามของมโนหราในกินรีชาดกที่วา

                                                                                                               
หลังเปนภาษาสันสกฤต เปนเพราะพระวินัยของมูลสรวาสติวาทเปนคัมภีรเกาแกจึงมีการใชภาษาสันสกฤตแบบ
ผสมปะปนบาง, vilasita เปน vimalawita หมายถึงสีขาวบริสุทธิ ์ wacimiva bhrasta/kajcij เปน 
sacivara/prabhrasta/kajcigunaj หมายถึงมีผาคลองที่สะโพก,  manicudam เปน manipidam หมายถึง
สรอยมณี(ที่ประดับศีรษะ) หรือ chatodarim เปน ksamodarim ซึ่งหมายถึงหนาทองแบนราบเชนเดียวกัน 

 ∗ …drstva kumarah sahasa papata baddho drdhaj raga/pawena | 
                                        … 
        drstvatha ca taj sa sudhana indusamana/vaktraj  
        pravrdghanantara/viniwcarativa vidyut  | 
        tat/sneha/manmatha/vilasa/samudbhavena 
        sadyah sa cetasi tu ragawarena viddhah ||108|| (Bagchi ed. 1967 : 1 : 84) ความตรงกับ                         

สุธนกุมาราวทาน เพียงเปลี่ยน baddho drdhaj ragapawena เปน viddho drdhragawarena (Vaidya ed. 

1959 : 288) คือ จากความวา ถูกมัดดวยบวงแหงรักอันแนนหนา เปน ถูกแทงดวยศรแหงรักอันหนักหนวง 
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งามนั้นก็งามที่สุดในหมูกินรี สวนฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานนั้น ก็เปนความงามตาม
อุดมคติ แตมโนหราในสุธนกินนรยวทานนี้ มีความงามที่เล่ืองลือในทั้ง 3 โลก 
 

 116. เราคิดวาทาทางซึ่งงดงามอันใหมยิ่งนี้หาไดยากยิ่ง แมแตในสวรรคก็ยังไดรับการ
กลาวถึง จึงไมจําเปนตองกลาวถึงในนาคภพที่อยูบนโลกมนุษย 
 117. นางกินรีผูมีรสแหงความรักในตนเหมือนกามเทพ ผูทําลายเพื่อนหญิงเมื่อไดพบกัน 
ดวยความเปนสาวแรกรุนนั้น ทุกสวนในรางกายของหญิงสาวรางบอบบางนี้ กามเทพจึงสามารถ
เอาชนะโลกทั้งสามได ทั้งนี้กามเทพไมตองทรงงานหนักก็สามารถเอาชนะจักรพรรดิแหงโลก
ทั้งหลายไดดวยมีนางเปนอาวุธ 
 

   การพรรณนาความงามของมโนหราขางตนเปนการคิดจินตนาการของพระสุธนเมื่อ
แรกพบมโนหรา โดยเกษเมนทระไดพรรณนาความรูสึกของพระสุธนดวยการใชอลังการทาง
ความหมายที่เรียกวาอุตเปรกษา โดยไมไดพรรณนารูปลักษณของมโนหราไวเลยวามีลักษณะงาม
อยางไร แตเปนการสรางจินตนาการเทียบใหเห็นวามโนหรานั้นมีความงามที่หาหญิงสาวในสาม
โลกเทียบไมได และเปนความงามที่หากกามเทพมีนางเปนอาวุธแลว กามเทพก็ไมตองทรงงาน
หนัก เพราะไมจําเปนตองยิงธนูดวยศรดอกไม ก็สามารถทําใหโลกทั้งสาม และจักรพรรดิทั้งหลาย
ที่มีความแข็งแกรงยิ่งตกอยูในหวงรักได ซ่ึงหมายความวาไมวาผูใดใน 3 โลกเมื่อไดเห็นนางที่มี
ความงามยิ่งนี้ ก็ตองหลงรักนาง 
   ขอความที่พรรณนาความงามของมโนหราโดยไมมีการกลาวถึงรูปลักษณใดๆ ไว
ดังกลาว แตผูอานก็จะเขาใจไดวามโนหรามีรูปสมบัติที่งดงามยิ่ง ดวยการใชความเปรียบที่วาความ
งามของนางเลื่องลือไปทั้ง 3 โลก  จนเปนแรงจูงใจที่ทําใหพระสุธนทรงปรารถนาที่จะไดนางมาไว
ครอบครองตั้งแตแรกพบ 

 
118. (พระสุธนทรงมองมโนหรา)ดวยดวงเนตรพิศวง ที่เต็มไปดวยความปรารถนา… 
 

   รูปสมบัติของมโนหราจึงมีสวนสําคัญที่กระตุนใหพระสุธนมีใจปฏิพัทธตอนาง
ปรารถนาที่จะไดครองคูกับนางตั้งแตแรกพบ และเพราะความหลงในรูปสมบัติของมโนหรานี้เอง 
ที่ทําใหพระสุธนไดรับความทุกขในภายหลัง สอดคลองกับสวนปจจุบันวัตถุที่พระพุทธองคตรัสวา 
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 8. แมแตเราเองซึ่งพลัดพรากจากยโศธราในชาติกอน ก็ยังถูกพญามารทําใหหลงในการ              
พลัดพรากจากนางในชาติกอนๆ นั้น เราจึงตองเสวยทุกขที่มีสาเหตุมาจากความผูกพันในใจ ทําให
เกิดความหายนะตามมาอยางมาก 

 
   การตองเสวยทุกขเพราะการพลัดพรากดังพุทธวจนะนี้ ก็เนื่องมาจากความหลงยึดติด
ในอุปาทานขันธ อันมีรูปสมบัติของมโนหราเปนสําคัญ เกษเมนทระไดแสดงใหเห็นวารูปสมบัติ
ของมโนหรานั้น เปนแรงกระตุนความปรารถนาของพระสุธนใหลุมหลงนางจนละทิ้งหญิงอื่น  
 

 127.นางผูเหมือนพระจันทรที่กลายรูปมา เปนผูบรรลุถึงความโชคดีเพราะความดี ดวย            
พระสุธนทําใหนางเปนที่รักที่สุดในฝายใน 
 128. นางผูมีดอกบัวเปนใบหนาที่กมต่ํา ซึ่งถูกสัมผัสแลวโดยพระสุธนผูดุจผึ้งที่มีความ
ปรารถนาในน้ําผึ้งคือริมฝปากลาง (ของนาง) นางจึงตัวสั่นแลวเหมือนดอกบัว 
 129. นางกินรีนั้นแมจะนิ่งเงียบ หากก็มีความปรารถนาแรงกลาที่จะบอกเลา นางมีอาการตัว
สั่นแลวก็หยุดนิ่ง แมจะมีอาการเขินอาย แตก็เปนความงามที่เห็นไดชัดเจนซึ่งทําใหเกิดความพอ
พระทัยแกพระสุธน 
 130. เมื่อพระสุธนไดทรงใหความกลัวคือฟน อันเนื่องมาจากการลิ้มรสริมฝปากลางอยาง
ชาๆ เพื่อปกปดทาทางที่นิ่งเงียบของนางผูมีดวงตาหลับแลว 
 131. การโตตอบกันดวยเสียงที่สั่นเหมือนเสียงของระฆังระหวางสามีภรรยาผูมีดอกบัวในมือ
ไดเกิดขึ้นแลว การแกเงื่อนปมของผานั้นไดถูกหามไว 
 132. พระสุธนผูทรงเปนตนไมที่ควรแกการเชยชม ที่มีความรักเปนใบไมแรกผลิ ที่มีดอกไม
คือการยิ้มซึ่งงดงามของพระองค ที่มีผลคือถันของหญิงที่งดงาม 

 
   การบอกเลาถึงความสัมพันธของพระสุธนกับมโนหราขางตน ซ่ึงมีรูปสมบัติของ
มโนหราเปนแรงกระตุนนี้ ไมมีกลาวไวในกินรีชาดก ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน 
เพราะสํานวนดังกลาวจะกลาวถึงโดยรวมวาพระสุธนทรงอยูกับมโนหรา โดยละทิ้งพระภารกิจ          
ทั้งปวง การกลาวโดยรวมเชนนั้นก็ทําใหเขาใจไดวา พระสุธนทรงหลงใหลในรูปสมบตัิของมโนหรา
จนไมสนพระทัยส่ิงอื่น แตในสุธนกินนรยวทาน เกษเมนทระไดเนนเรื่องความรักเปนสําคัญดังที่
กลาวแลววาในสวนปจจุบันวัตถุ เกษเมนทระไดกลาวถึงความรักที่หลงยึดติดในอุปาทานขันธ จน
ทําใหทั้งพระพุทธองคและพระนางยโศธราตองพบกับความทุกขมาแลวตั้งแตคร้ังอดีต 
   อารมณรักซึ่งเปนภาวะปกติของมนุษยทั่วไป  หรือตามที่ภรตมุนีกลาวไวใน                
นาฏยศาสตรวา รติ หรือความรักนั้น เปนสถายีภาวะ คือ เปนการแสดงออกทางอารมณที่เห็นไดจาก
กิริยาและการกระทํา ซ่ึงจะทําใหผูรับรูกิริยาหรือการกระทํานั้นเกิดศฤงคารรส หรือความซาบซึ้งใน
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ความรักมี 2 ประเภท ไดแก สัมโภคะ ความรักของผูที่ไดอยูรวมกัน และวิประลัมภะ ความรักของผูที่พราก
จากกนั (แสง มนวทิูร, ผูแปล 2541 : 295, 325, 333) ในกรณีที่เกษเมนทระพรรณนาถึงอารมณรักของ
พระสุธนกับมโนหรานี้ จึงเปนความตั้งใจที่จะถายทอดเรื่องความรัก อันเปนโลกียสุขที่แสดงให
เห็นวายามเมื่อไดอยูรวมกับคนที่รักยอมทําใหเกิดความสุข อารมณรักที่ถายทอดผานบทอัศจรรยนี้ 
นอกจากจะแสดงออกถึงโวหารของกวเีพื่อใหเกิดศฤงคารรสแลว ยังเปนการนําเสนอเรื่องราวที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการเลาเรื่องที่ตองการแสดงสัจธรรมของการไดอยูกับสิ่งที่รัก และตองพลัดพราก
จากสิ่งที่รักอันนํามาซึ่งความทุกขดวย เพราะเมื่อเกษเมนทระไดพรรณนาถึงความรักของการไดอยูรวมกัน
กับมโนหราที่เปนความรักที่นําความสุขมาใหแลว  เกษเมนทระไดพรรณนาถึงความรักที่ตองพราก
จากกันดวย เพราะเมื่อพระสุธนทรงทราบวามโนหราจากไปแลว ก็แสดงออกถึงความทุกขอยางยิ่ง 
 

 228. เพียงทรงไดยิน พระสุธนก็ทรงลมลงบนพื้นทันที พรอมกับทําใหแผนดินมีสายไขมุก
กระจัดกระจายดุจลําธารของน้ําตา 
 233. ความรุงเรืองของโลกมนุษยจะมีประโยชนอะไรแกขาฯ ผูพลัดพรากจากนางแลว ขาฯผูนา               
ยกยองเพราะความมีโชคคงไดพบกัน(กับนาง)ที่เทวสภา 

 
   อารมณสะเทือนใจที่เกิดจากการพลัดพรากจากคนรักจนถึงขนาดจะสิ้นชีวิตนี้               
เกษเมนทระแสดงใหเห็นจากการบรรยายถึงกิริยาของพระสุธนที่ทรงเปนลม และกรรแสงจน
อัสสุชลนั้นเหมือนไขมุกที่กระจัดกระจายไปทั่วพื้น การพรากจากมโนหราทําใหพระสุธนทรงคิด
วาการมีชีวิตอยูในโลกนี้ไรประโยชนอยางยิ่ง อารมณสะเทือนใจดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นถึงอารมณอันเปน
พื้นฐานของมนุษย ดังที่พระพุทธองคทรงประกาศไวในธัมมจักกัปปวัตนสูตรวา “...ทุกขอริยสัจ
คือความเกิดก็เปนทุกข  ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบ
ดวยสิ่งที่ไมเปนที่รักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งน้ันก็เปนทุกข...”
(มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) ฉะนัน้ ความสุขที่เกิดจากการไดครอบครองมโนหรา
ที่มีรูปสมบัติตองตาตองใจนั้นจึงเปนสิ่งที่ไมใชความสุขที่ยั่งยืน เพราะเมื่อยึดมั่นในรูปสมบัติมาก
ดังพระสุธนทรงหลงรูปสมบัติของมโนหรา เมื่อตองพรากจากกัน ก็เปนทุกขมากเชนเดียวกัน 
   สวนรูปโฉมของมโนหราในสุธนชาดกนั้น ไดรับการกลาวถึงนอยมาก เพราะจะ
กลาวถึงโดยรวมวา “...นางกินรีเหลานี้งามนักหนา...” เมื่อคร้ังที่พรานบุณฑริกไดเห็นเหลากินรีเลน
น้ํา และเมื่อพรานบุณฑริกจับมโนหราไดแลว ก็คิดวา “...หญิงนั้นมีรูปงามสมลักษณะไดเกิดแลวใน
สํานักแหงบุรุษมีรูปอันประณีต เพราะฉะนั้น พรานบุณฑริกจึงไดนางมโนหรามาคิดวาจะถวาย 
พระสุธน...” (กรมศิลปากร 2499 : 1 : 33, 39) จากความคิดของนายพรานนี้ จึงทําใหเห็นวามโนหรา
มีรูปโฉมงดงาม และมีคาคูควรกับบุรุษที่รูปโฉมเสมอกัน แตไมไดกลาวในรายละเอียดวาที่วางามนั้นงาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

386

เชนไร การใหความสําคัญกบัรปูสมบัติของมโนหรานอยเชนนี้ อาจเพราะในสุธนชาดก ไมไดใหความสําคัญ
เร่ืองรูปสมบัติของมโนหราวาเปนสิ่งสําคัญที่ดึงดูดพระสุธนใหทรงหลงรัก แตใหความสําคัญกับ
การมีวาสนาตอกันตั้งแตชาติหนหลัง “...มีจิตคิดรักใครดวยสามารถความเยื่อใยในชาติหนหลัง...” 
(กรมศิลปากร 2499 : 1 : 39) เปนดั่งคูที่เกื้อหนุนกันมาตั้งแตอดีต เร่ืองรูปสมบัติจึงไมมีความจําเปน
ตอการดําเนินเรื่อง ทําใหไมไดกลาวถึงอยางมีนัยสําคัญเหมือนสํานวนอื่นที่กลาวมา ที่ความงาม
ของมโนหราเปนจุดดึงดูดที่ทําใหพระสุธนติดตราตรึงใจ การใหความสําคัญที่เร่ืองวาสนาที่
เกื้อหนนุกันมานี้ มโนหราจะมีรูปสมบัติหรือไมก็ตาม เมือ่พระสุธนไดพบนางก็ตองมีใจยนิดีตอนาง  
   การกลาวถึงรูปสมบัติของมโนหรานอยเชนนี้ คลายกับสํานวนที่เปนบทละคร แต
ดวยคนละวัตถปุระสงค เพราะบทละครนัน้เปนวรรณคดีเพื่อการแสดง รปูสมบัติเปนสิ่งที่เห็นได โดยไมตอง
อาศัยคําบรรยาย ในบทละครจงึกลาวถึงรูปสมบัติของมโนหรานอยประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือตนฉบบั
ที่เหลืออยูมีเนื้อเรื่องไมสมบูรณ สวนที่ขาดหายไปอาจมีกลาวถึงรูปสมบัติของมโนหรามากกวานี้หรือไม 
กลาวถึงก็เปนไปได แตในตนฉบับที่มีอยูนั้น ไดกลาวถึงไวในตอนพรานบุญมาเฝารอจับมโนหราวา
“...ใหพะวงหลงรักนางชาวฟา รูปรางชางมาหนางามงาม อดขาวเพรางายมิไดกิน ทั้งหลายหายสิ้นมาอิม่หนาม...”
(บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหราและสังขทอง 2508 : 39) ความดงักลาวบรรยายผานความรูสึก
นึกคดิของพรานบญุ ที่ไดเห็นมโนหรา แลว กลับมาอกีครั้งเพราะติดใจความงามของนาง และตัง้ใจจะจบั
นางไปถวายพระสุธนการกลาวถึงรูปสมบัติของมโนหราในบทละครนี้ แมจะมีเพียงเล็กนอย แตก็จะทราบ
ไดวานางมีความงามมาก เพราะทําใหพรานบุญลืมความหิว ดวยเต็มอิ่มในความงามของมโนหรา 
   ขณะที่สุธนชาดกไมใหความสําคัญกับรูปสมบัติของมโหรา  ในทางกลับกัน                 
พระสุธนคําฉันทที่ดําเนินเรื่องตามอยางสุธนชาดก กลับใหความสําคัญกับรูปสมบัติของมโนหรายิ่ง 
ดังที่กวีไดพรรณนาผานสายตาของพระสุธนวา 
 
    ๏ ยลนายพเนจรก    จรภาสุดาดล 
   เฉภาะภักตรมณฑล    ธิบดินทรมลักลาญ 
    ๏ เทียรเทพอักษร    วรลักษณพึงพาล 
   ทวดึงษลงการ     กลทิพแบงบัน 
    ๏ เมิลมุขไขแขง    รุจิเรขเดือนวรรณ 
   แจมจันทรอับพรรณ    ศศิรัชนิเรืองรอง 
    ๏นวยนอมขนงกง    กลกงกุทันทอง 
   ไรโรมภมูปอง     กลปกภมรมัน 
    ๏ ศรเนตรเสมอศร    นิลเนตรยองยรร 
   ยงยลยยับพรร     ระลุงกามะกามา 
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    ๏ ปรางเปรียบกําโบลบง-   กชรัตนรจนา 
   นาสิกคือขอพา     หณเทพดํากล 
    ๏ พิดเกเษตระกลเกษ   สรทิพโกมล 
   กลีบบุษปบันบล     กลกลีบผกากรรณ 
    ๏ โอษฐเอี่ยมยยับแยง   จํารายริมประพรายพรรณ 
   เฉกชาดระบายวรร     ณนิโครธงอมงาม 
    ๏ เปลงปลีพระสอสุน-   ทรหลอลําทองทาม 
   อังษารําไพกาม     กรทอดรทวยยล 
    ๏ บัวบงบิยุศดวง    กมเลศตรกาญกล 
   เฉกบุษปเบิกชล     แลชระลื่นตระบอกบัณ 
    ๏ อรองคระแถงทวย   ทิพลักษณวไลยวรรณ 
   คือจิตรลดาอัน     อภิลาศลมพาน 
    ๏ ชงฆาลิลาเลอ    อุรุรัตนเลงลาญ 
   แนงนอยดําเนินปาน    กะทลิศลําทอง 
    ๏ สรรพางคยุพินภาคย   ศุภลักษณลํายอง 
   มือแมนประจงปอง    อรองคองคกาม 
    ๏ คือจันทรจากอํา-    พรทิพพิมานงาม 
   ตัวตายไปตกตาม     ดําหนิดังประไพยล 
    ๏ ฤาโฉมพระศรีศริ   อภิลาศกามน 
   แปรจากกรษิรชล     ทิพอาศนเอองค 
    ๏ ฤาโฉมอุมามา-    ดรเทพแปลงปลง 
   ทิพลักษณบันจง     ยุพเรศใหลาญ 
    ๏ ฤาอินทรอับษร    แลมลางอสุรพาล 
   บันลายบุษปแบงบาล    อรองคเปนองค 
    ๏ เลอลักษณประโลมไตร   ภพพิศแลพิศวง 
   ใจเทพฤาคง     ดําริหราครุมทรวง 
                           (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 44-46) 
 
   การพรรณนาความงามของรางกายทีละสวนดังกลาวคลายกับความงามตามอุดมคติ
ของผูหญิงอินเดียในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน ลักษณะการพรรณนาความงามเชนนี้
ไทยก็ได รับขนบของอินเดียมาเปนขนบของวรรณคดีไทย  ซ่ึงในการพรรณนาดังกลาว                            
พระยาอิศรานุภาพนาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากคําฉันทในสมัยอยุธยา เพราะพบวามีทวงทํานอง
ที่คลายคลึงกันคือสมุทรโฆษคําฉันท และอนิรุทธคําฉันท ดังที่กลาวไวในสมุทรโฆษคําฉันทวา 
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    ๏ เสาวภาคยพาลพนิดา   คือสุธามาโกศเกลา 
   เนื้อเกลี้ยงสมบูรณบวรเยา-    วอยาวาจะมีสอง 
    ๏ เกศาระรวยระทดระทวย   ประเหลหางมยุรทอง 
   ไรเกศพพรายรัศมิรอง    คือโรมอัษฎกามา 
    ๏ พักตรากฤดิอันบริสุท-    ธิพบูและโสภา 
   ดุจจันทรโสฬสกลา    และนะแนงนะนวลอนงค  
    ๏ กรรณาคือกลีบกมลโก-   มลกามแกลงผจง 
   ทรงกาญจนกุณฑลยรรยง    มณีพรายพิราราม 
    ๏ นาสาลํายองคือขอคํานวณ   กลควรคือขอกาม 
   แกมปรางประโลมรสยํายาม    คนใดตองก็ติดใจ 
    ๏ ลําขาคือกาญจนกทลี   และลําเพ็ญลําพาลใส 
   สองนมชชิดวิจิตรใน    อกอาสนแกวโฉมเฉลา 
    ๏ คิ้วคอมคือกงกลกุทัณ-   ฑอันกงและแกลงเกลา 
   พระเนตรพรายพิมลเพรา   และพพริ้งยิ่งตายอง 
    ๏ ริมโอษฐพรายคือมณีไพ-   ฑูรยรัตนเรืองรอง 
   ยิ้มแยมและคาใครและบปอง    แกอนงคสงคม 
    ๏ พระทนตเพี้ยงวชิรรัตน   และระเบียบระเบียมสม 
   ทรวงราบคือฐานรัตนบรรทม   ทิพยกามกรีฑา 
    ๏ กรแกวอันงามประดุจดัง   คชงวงพระไอยรา 
   นิ้วสวยแสลมนขนิภา    และพรรณเรียบเรียวรี 
    ๏ เอวกลมกํากามรจนา   คือพันลอกลดาศรี 
   ยกอยางและที่ทังธรณี    ผิจะวาบคาควร 
    ๏ คางเพลาคือกรวิมลกรร-   ฐกกองคือแสงสรวล 
   ใครชายครั้นชายยลรัญจวน    จิตตโมหลวงโลม 
    ๏ เมื่อเลงและดูถนยุคล  สิบพรับและพิศโฉม 
   ลืมแลดูนาภินพโรม   -และโรมราชี 
    ๏ เมื่อพิศดูพักตรคือจะแยม   ลืมดูแกมสรแลมศรี 
   พิศไพรุจิตพิศมฤดี     ดูไรเกศอันงามกัน 
    ๏ พิศเนตรนฤมลคือศร   สมรราชยิ่งยรร 
   แสลงกามกมลหฤทัยทรร-    ปและลืมดูกรรณา 
    ๏ เมื่อพิศลําเพ็ญชงฆอันคัด   อุรุรัตนรําภา 
   รําภาวดีสิริสุรา-     ลยโลกยลืมจง 
                                       (กรมศิลปากร 2545 : 2 : 170-171) 
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และในอนิรุทธคําฉันท ในสวนที่เทพารักษชมความสงางามของพระอนิรุทธวา 
 
    ๏ ฤาพระตรีศุลี   บมีสูรยืนฉงัน 
   ฉงนใจคํานึงพรรณ    มิใชพักตรนฤมล 
    ๏ ฤาจักปาณี   บมีจักรดาลฉงน 
   ฤาพรหมใชกล    พรหมพักตรหลากหลาย 
    ๏ ฤาเพ็ชรปาณี   บมีเพ็ชรเหมือนหมาย 
   ฤานาคกลับกลาย    มาเปนองคราชา 
                           (กรมศิลปากร 2545 : 2 : 577) 
 
   ในสวนที่รับทวงทํานองมาจากสมุทรโฆษคําฉันทจะเห็นไดวา ในดานของความ
เปรียบคิ้วดังกงเกาทัณฑ จมูกวาเปนดังขอกาม ตาคมดังศร ลําขาดังตนกลวย เหมือนกัน นอกจากนี้
ยังเห็นไดจากการใชถอยคําที่ใกลเคียงกัน ดังคําวา กลกงกุทันทอง กับ กงกลกุทัณ อุรุรัตนเลงลาญ 
กับอุรุรัตนรําภา ในสวนที่รับทวงทํานองมาจากอนิรุทธคําฉันทนั้น จะเหน็ไดวาจะใชในลักษณะของ
การชมความงามในแงฉงนใจวา นางที่งามยิ่งนี้ เปนพระลักษมี พระอุมา หรือนางอัปสรของ                
พระอินทร ซ่ึงเปนไปเชนเดียวกับที่เทพารักษสงสัยวาพระอนิรุทธที่งามสงานี้ เปนพระศวิะ พระนารายณ 
พระพรหม พระอินทร หรือนาคแปลงกายมา หากก็เห็นไดวาการไดรับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีคําฉันท 
สมัยอยุธยานี้ ไมไดเปนการคัดลอก แตเปนลักษณะของการนํามาปรับใชเพราะเห็นไดวามีลักษณะ
ที่สรางสรรคขึ้นใหมเฉพาะตน ดังที่นาํการชมความงามของพระอนิรุทธที่เปนตัวละครฝายชาย มาใชกับ
มโนหราที่เปนตัวละครฝายหญิง อีกทั้ง จะเห็นไดวากวีในสมัยอยุธยานั้น จะชมความงามโดยไม
เรียงตามลาํดับแตละสัดสวน แตจะชมเวียนสลับกันไปมา ดังจะเห็นวามีการชมสวนใบหนาซ้ํากันหลายครั้ง
และมีการชมอวัยวะซํ้ากัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะตองการเนนความงามที่ใบหนานางเปนพิเศษวาชวน
ใหชื่นชมไดไมรูเบื่อ ลักษณะเชนนี้ พระยาอิศรานุภาพไมไดนํามาใชในพระสุธนคําฉันทเพราะพระยา
อิศรานุภาพจะพรรณนาความงามของมโนหราทีละสัดสวนตั้งแตสวนใบหนาไลลงมาตามลําดับ 
ไดแก คิ้ว ตา แกม จมูก ผม หู ปาก คอ ไหล แขน อก เอว ขา แลวจึงกลาวชมมือซ่ึงเปนสวนที่ยื่น
ออกไปดานขางตางกับสวนอื่นที่อยูในแนวระนาบเดียวกัน การชมความงามของมโนหรานี้ คลายฉบับ
ไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานในการเรียงลําดับการชมสัดสวนตางๆ ตั้งแตใบหนาจนมาถึงลําตัว
และเทา แตที่นาสนใจคือสํานวนสันสกฤตทั้งสองนี้จะใหความสําคัญที่จุดเดนของความเปนสตรีอยางมาก
เห็นไดจากการเลือกชมถันกอนแลวจึงเริ่มชมใบหนาไปตามลําดับถึงเทา และเมื่อชมสวนของลําตัวก็มีการ
ชมสะโพกที่เปนลักษณะเดนของสตรีอีกประการหนึ่ง ขณะที่ทั้งสมุทรโฆษคําฉันทและพระสุธนคําฉันท 
ไมไดใหความสําคัญเปนพิเศษที่ลักษณะสําคัญของสตรีดังกลาวนี้ โดยเฉพาะไมมีการกลาวชม
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สะโพก ทั้งนี้คงเปนเพราะความแตกตางของเครื่องแตงกาย ที่สตรีไทยสมัยกอนนุงโจงกระเบนที่
พรางสะโพกไว สวนสตรีอินเดียจะพันผานุงไวที่หนาทองเหนือสะโพก ผาจึงทิ้งตัวลงมาเนนความ
โคงมนของสะโพก อีกทั้งยังมีสายสรอยประดับสะโพกที่ดึงดูดสายตาใหชวนมอง กวีอินเดียจึง
มักจะชมสะโพกของนางในวรรณคดีวาเปนดั่งลอรถเพราะเปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจนและดึงดูดสายตา 
   การพรรณนาความงามของมโนหราอยางละเอียดผานสายตาของพระสุธนใน               
พระสุธนคําฉันทที่ไดรับแรงบันดาลใจจากคําฉันทสมัยอยุธยา และมีความคลายคลึงกับฉบับ 
ไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานนี้ ก็เพื่อแสดงใหเห็นวา รูปโฉมของมโนหราดึงดูดสายตาของพระสุธน  
อยางที่ไมอาจถอนสายตาไปจากนางได และก็ทําใหกระตุนแรงปรารถนาของพระสุธนอยางยิ่ง 
 
    ๏ แดดาลดําฤษณแรง   ประดิพัทรลุงลวง 
   เสียวทรานหฤทัยดวง    กระมลโมหมัวมนท 
       ๏ เพียงกามเกลียวกลืน   สมรกามกามกล 
   ใจทาววิจลจล     จิตรฟุงคือไฟฟาง 
                               (พระยาอิศรานุภาพ 2499 : 46) 
 
   แรงปรารถนาที่เกิดจากการตองตาตองใจในรูปสมบัติของมโนหรานี้ กวีไดถายทอด
ใหเห็นผานบทอัศจรรยเชนเดียวกับสุธนกินนรยวทาน  
 
    ๏ สองสวัสดิสังวาศ สมศุขพิลาศ  พิศวงองคอร 
   ตระการกามกล   ตระกองสองสมร  พิเศษสมสอน 
   บันสานสมกัน  
    ๏ เสพสรอยสาโรช  ตระอรเอมโอช  อรอยยวลยรร 
   พิไลใหลหลง   มลายจาบัลย  รเหิมหื่นหรรษ 
   รหวนหาใจ 
    ๏ ประสงคสงสาร  ประสมสมภาร  ภิรมยรมยใน 
   สําเริงเริงรศ   ฤดีดีใด   พึงพิดพิศไสมย 
   ดําฤษณไปปาน 
    ๏ ตระการบัวบน   ตระโบมโกมล  ตระบอกแบงบาน 
   ยั่วแยมยวนยนต   กระมลมนทมาลย  ตฤบรศคนธาร 
   ละอบเอาใจ 
    ๏ ชชิดชิดเชย  กรเกี้ยวกายเกย  ประโลมโนมใน 
   รลุงลวงสวาสดิ์   พิลาศพิไลย  ทราบสิ้นสุดใจ 
   กระสรรเสียวสมร 
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    ๏ เนนแนบแนบนิทร ประจงจุมพิต  สวาสดิ์ยวรยอน 
   สาญดาลแด   ผแงผงอน  รทวยทรวงทอน 
   ผรเทิ้มยนตยรร 
    ๏ คลึงเคลาเคลาเคลน  เฝาเฟยมเฟยมเฟน 
   สํารวญสรวญสรรต    รื่นรศเสาวคนธ 
   พิมลบัวบัณ    คือทิพสุคันธ 
   ชโลมโลมใจ ฯ 
                                         (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 54-55) 
 
   การพรรณนาบทอัศจรรยดังกลาวนี้ นอกจากจะเปนไปตามขนบวรรณคดีไทย แลว
ยังแสดงใหเห็นวา รูปสมบัติของมโนหรานั้นมีผลตอจิตใจของพระสุธนอยางยิ่ง เพราะเมื่อไดรับ               
มโนหราจากนายพรานแลว พระสุธนก็ไมยอมหางจากนาง จนเมื่อสมปรารถนาแลว จึงไดใหคนไป
กราบบังคมทูลเร่ืองมโนหราแกพระชนกชนนี จากนั้นจึงพานางกลับจากอุทยานเขาสูเมือง 
   เมื่อพิจารณาดานรูปสมบัติของมโนหราจากเรื่องสุธน-กินรี ทั้ง 7 สํานวนแลว ก็จะ
เห็นไดวา มโนหราจะเปนตัวละครที่ทุกสํานวนรักษาไวไมเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องชาติกําเนิด และชื่อ 
มีเพียงสุธนชาดก และพระสุธนคําฉันทที่ดําเนินเรื่องตามอยางสุธนชาดก ที่กลาววามโนหราเปน
กินรีแตเปนธิดาของราชาแหงวิทยาธร ซ่ึงดูสับสน เพราะกินรี และวิทยาธรเปนคนละพวก แมจะ
เปนอุปเทวะหรือกึ่งเทพเหมือนกัน แตเปนอุปเทวะคนละประเภท อันประกอบดวย ภูต ปศาจ 
รากษส อัปสร คนธรรพ กินนรและกินรี คุหยัก ยักษ สิทธะ และวิทยาธร  (อรวรรณ กุหลาบรัตน 
2531 : 56) ความสับสนที่เกิดขึ้นนี้ อาจเปนเพราะผูเรียบเรียงไมมีความรูเพียงพอเหมือนดังไมมี
ความเชี่ยวชาญภาษาบาลี จึงนําวิทยาธรและกินรีมาปะปนกัน 
   ในสวนของรูปสมบัตินี้ กลาววามโนหรามีความงามยิ่งในทุกสํานวน เพียงแตเปน
ความงามที่แตกตางกันในรายละเอียด หากเปรียบเทียบความงามของมโนหราทั้ง 7 สํานวนแลว 
มโนหราในสุธนกินนรยวทาน และพระสุธนคําฉันทมีลักษณะที่ใกลเคียงกัน คือเปนความงามที่ไม
มีใครเปรียบได เพราะมโนหราในสุธนกินนรยวทานนั้น มีความงามเหนือหญิงอื่นทั้ง 3 โลก สวน
ในพระสุธนคําฉันท มโนหราก็งามยิ่งจนทําใหพระสุธนไมแนใจวาเปนพระลักษมี พระอุมา หรือ
นางอัปสรไดมายังโลก และที่นาสนใจคือ การกลาวถึงความงามที่ยากจะหาผูใดเทียบไดนี้ ก็เพื่อให
สงผลถึงอารมณความรูสึกของพระสุธนในทํานองเดียวกันคือ ความงามของมโนหรานั้น เปนแรง
กระตุนความปรารถนาของพระสุธนอยางยิ่ง  
   ขณะที่มโนหราในกินรีชาดกมีความงามเหนือกินรีอ่ืนและเสริมแตงดวยจริตกิริยาที่
ตองตาบุรุษเพศ สวนฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทานนั้น เปนความงามตามอุดมคติของสตรี
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อินเดีย ในสุธนชาดกไมไดขยายความวามโนหรางามเชนใด เพราะไมไดใหความสําคัญ สวนใน    
บทละคร มโนหรางามกวากินรีอ่ืนเพราะพรานบุญเจาะจงใหนาครัดตัวมโนหราเทานั้น 
   ความงามที่ตางกันนี้ ก็ขึ้นอยูกับจินตนาการของผูเลา เพราะกินนรเปนสิ่งที่อยูในเทพ
นิยายที่เลาขานตอ ๆ กันมาวาเปนพวกที่เปนกึ่งเทพ อาศัยอยูบริเวณเทือกเขาหิมพานต กินรีนั้นได
ช่ือวางดงามและเสียงไพเราะ (Bhattacharyya 2001 : 153) การกลาวขานกันตอ ๆ มาวากินรีมี
ความงามนี้ ก็ไมอาจทราบไดวางามเชนใด เพราะไมสามารถเห็นไดในโลกของความเปนจริง             
ความงามของมโนหรานี้ แมจะมีเคามาจากที่เดียวกัน จึงมีความแตกตางกันไปตามความนึกคิดของ 
ผูเลา แตส่ิงหนึ่งที่มีความเหมือนกันคือรูปโฉมของมโนหรานั้นสามารถทําใหพระสุธนหลงใหล
ตั้งแตแรกเห็น ทั้งนี้ก็สอดคลองกับความหมายของชื่อตัวละครที่ทุกสํานวนใชช่ือเหมือนกัน เพราะ
ช่ือของมโนหรานั้น มีความหมายตามรูปศัพทวา นางผูขโมยหัวใจไป∗ ซ่ึงก็หมายความวานางตอง
เปนหญิงที่มีความงามมาก เพียงผูใดไดเห็นนางก็ตองหลงรักนางทันที โดยเฉพาะบุรุษหนุม ดังที่
พระสุธน ถูกมโนหรา “ขโมยหัวใจไป” ตั้งแตแรกเห็น ฉะนั้น ไมวาความงามซึ่งเปนรูปสมบัติของ
มโนหราในทั้ง 7 สํานวนจะตางกันไปอยางไร แตส่ิงหนึ่งที่ยังคงไมเปลี่ยนแปลงคือ ความงามของ
นางเปนที่ดึงดูดใจบุรุษเพศโดยเฉพาะพระสุธนตั้งแตแรกเห็นเหมือนกัน แตที่เห็นไดวามีผลตอ
จิตใจของพระสุธนมากที่สุดคือความงามของมโนหราในสุธนกินนรยวทาน และพระสุธนคําฉันท 
ที่รูปสมบัติของมโนหรานั้นทําใหพระสุธนในทั้ง 2 สํานวนเกิดแรงปรารถนาอยางที่ไมอาจหักหาม
ใจได และกวีไดพรรณนาออกมาอยางเดนชัดที่สุด 
   2. คุณสมบัติ ในเรื่องสุธน-กินรีทั้ง 7 สํานวนนี้กลาวถึงคุณสมบัติของมโหราทั้งที่
เหมือนกัน และตางกัน แตมโนหราในสํานวนบทละครจะแตกตางกับสํานวนอื่นทั้งหมด เพราะมี
ลักษณะของ “นางเอก” ที่ไมไดเปนตามขนบ จึงจะกลาวถึงแยกออกไปหลังจากที่กลาวถึงมโนหรา
ในสํานวนอื่นแลว คุณสมบัติของมโนหราที่ประมวลจาก 6 สํานวน มี 3 ประการ ไดแก ความรัก
มั่นคงตอสามี ความเปนนางแกว และความเปนคูเกื้อหนุน 
    2.1 ความรักมั่นคงตอสามี เปนคุณสมบัติที่เดนชัดที่สุดของมโนหราในทุกสํานวน
คือความรักที่มั่นคงตอพระสุธน เพราะนางมีความรักและภักดีตอพระสุธนอยางยิ่ง ดังเห็นไดใน
กินรีชาดก เมื่อนางไดฝากสิ่งของไวกับอุตปลกะ และมาลกะแลวกลาววา 
 

ทานบุตรพรานโปรดมอบแหวนและมาลัยดอกตาลีสะที่มีกลิ่นหอมแดสามี ผูเปนเจาของ 
และนายของขาฯ 

                                        
 ∗ มโน หมายถึงใจ  มาจากรากศัพทวา มนสฺ  สวนหร หมายถึง ขโมย นําไป มาจากรากศัพทวา หฺฤ  

(Williams 1999 : 785,1289) 
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และทานนายพรานโปรดนอมอภิวาทตอสามีดวยคําพูดของขาฯ และขอทานจงกลาว(กับ
สามีของขาฯ)วาจงกลับเมืองหัสตินาปุระไปเถิด เพราะขาฯมีแนวปฏิบัติซึ่งเปนวิถีชีวิตที่ตางออกไป
(จากเขา)∗ 

 
   จากคํากลาวของนาง จะเห็นความรักที่แฝงดวยความภักดีตอสามีในฐานะที่เปนเจา
เหนือหัว และเจาเหนือชีวิตของนาง เห็นไดจากการใชคําเรียกสามีของนางวา ผูเปนเจาของ 
(svamika)  และผูเปนเจานาย (bharta) เพราะคําวาสวามิกนั้นมาจากศัพทวาสวามิน (svamin) ที่
หมายถึงเจาของ พระราชาหรือสามีก็ได (Apte 2000 : 633) สวนคําวา ภรตา มาจากศัพทวา ภรตฤ 
(bhartr) มีความหมายวาสามีหรือเจานาย (Apte 2000 : 400) การใชคําเรียกสามีที่มีความหมาย
โดยนัยเปนเชิงยกยองใหเกียรติอยางสูงนี้ แสดงใหเห็นวามโนหรายกยองสามีของนางเปนทั้ง
เจานายที่มีอํานาจเหนือนาง และเปนเจาของชีวิตนาง ที่นางไดมอบชีวิตไวใหแลว นางจึงยอมมี
ความรักและมั่นคงตอพระสุธนุอยางไมเปลี่ยนแปลง เพราะนอกจากความรักตอพระสุธนุในฐานะ
สามีแลว นางยังเปรียบตนเองเหมือนขารับใชของพระสุธนุซ่ึงอยูในฐานะของโอรสของพระราชา
ดวย  ความรักและภักดีของนางนี้ จึงแสดงออกดวยการเปนหวงวาหากพระสุธนุตามนางจะตองพบ
ความลําบาก จึงไดขอใหพระองคเสด็จกลับไป ทั้งที่ในความเปนจริงแลวนางก็ปรารถนาที่จะให
พระสุธนุทรงติดตามนางไปเมืองนิรติ แตดวยความรักและภักดีตอสามีในฐานะเปนเจาชีวิตของนาง 
นางจึงขอใหเปนการตัดสินใจของสามี หากนางก็เชื่อมั่นวาพระสุธนุจะตองติดตามนางไป เพราะ
นางไดทิ้งดอกไมไวเพื่อเปนการบอกทาง “พวกเขาไดเห็นดอกไมที่นางทิ้งไวเบื้องหลัง จึงไดเดิน
ตามไป...ไดเห็นเครื่องประดับตางๆ ที่ตกอยูตามทาง แขวนไวตามกิ่งไม...”∗∗  
   การใชดอกไม และเครื่องประดับเปนการบอกทางนี้ แสดงใหเห็นวานางเชื่อมั่นวา
พระสุธนุจะเสด็จตามนางมา ฉะนั้นการเดินทางกลับเมืองนิรติของนางจึงไมแสดงอาการโศกเศรา
เสียใจใหเห็น เพราะเมื่ออุตปลกะและมาลกะเห็นนางครั้งแรก นางไมไดอยูในอาการเศราโศกแต
อยางใด แต “...เดินไปหยุดไปเหลียวหนาเหลียวหลังซ้ําแลวซํ้าอีก”∗∗∗ ทั้งนี้เพราะนางเฝาเหลียว
มองวาพระสุธนุอาจจะเสด็จตามนางมาทัน ความหวังที่เปยมดวยความั่นใจดังกลาวนี้ จึงทําใหนาง

                                        
 ∗  imam/avguliyakaj mama imaj ca talisa/gandhikaj malaj | 
         dasyatha lubdhakaputra bharta mama svamika/svami || 
         abhivadanaj ca lubdhaka mama vacana svamikaj bhaneyatha | 
         pratigaccha hastinapuraj niyato niyamo vinabhavo || (Senart ed. 1882 : 2 : 105) 
 ∗∗ te dani kusumani paccha drstva anugacchanti | …abharanani nanaprakarani panthe 

patitani pawyanti vanawakhesu lagnani pawyanti …(Senart ed. 1882 : 2 : 106) 
 ∗∗∗punarpunah prsthatomukhi avalokayanti agacchanti || (Senart ed. 1882 : 2 : 102) 
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ไมกระวนกระวายใจในการเฝารอพระสุธนุมากนัก ดวยเชื่อวานางจะไดกลับมาครองคูกับพระสุธนุ
อยางแนนอน นางจึงกลับไปรอคอยพระสุธนที่เมืองนิรติ 
   ในฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานนั้น เมื่อนางตองพรากจากพระสุธน นาง
ก็รูสึกหวั่นไหวและกังวลใจมาก ถึงขนาดกลาวโทษพระฤษีวา “มหาฤษี เพราะการชี้แนะของทาน 
จึงทําใหขาฯ ตองถูกมนุษยจับและตองเขาไปเกี่ยวของกับมนุษย”∗ ความผิดหวังที่ตองพลัดพราก
จากสามีทําใหนางกลาววาตนเหตุทั้งหมดเกิดจากพระฤษีที่บอกเรื่องของนางแกพราน และทําให
นางตองไปอยูกับพระสุธน จนตองไดรับความทุกขอยูในขณะนี้ ความทุกขที่เกิดจากความรอนรุม
ใจทําใหมโนหรากลาวโทษพระฤษี และนางก็ถือวาความผิดครั้งนี้ พระฤษีตองไถโทษดวยการสง
ขาวของนางใหแกพระสุธน นางจึงไดฝากความไวกับพระฤษีเพื่อบอกตอแกพระสุธนวา 
 

เมื่อใดก็ตาม หากพระสุธนกุมารตามมาหาขาฯ ทานโปรดใหแหวนนี้แกพระองค และพึง
กลาวเชนนี้ “พระกุมาร หนทางลําบาก ไปถึงไดยาก ทานจะตองเหนื่อยยาก โปรดกลับไปเถิด” ถา
ทัดทานแลวไมหยุด ขอทานจงบอกทางแกพระองค...∗∗ 

 
   แมจะเห็นไดวาการแสดงออกดังกลาวของมโนหราเปนเพราะความผิดหวังเสียใจ
ที่ตองพรากจากพระสุธน แตจากการบรรยายถึงคํากลาวของมโนหราอยางสั้นๆ ดังกลาวผูอานจึง
สัมผัสอารมณโศกเศราของนางไดนอยมาก เนื่องจากผู เลาเรื่องไมไดบรรยายถึงกิริยาที่นาง
แสดงออกระหวางที่นางกลาวโทษพระฤษี เพียงแตเลาไปตามเหตุการณ ที่แมจะเขาใจวาคําพูดของ
นางนี้ เปนการสะทอนมาจากความทุกขที่ตองพรากจากคนรัก จึงทําใหกลากลาวตําหนิพระฤษีที่
ควรจะอยูในฐานะที่ใหความเคารพ แตดวยการไมใหความสําคัญกับการแสดงทาทางของมโนหรา 
จึงทําใหคํากลาวของนางดูราบเรียบไรอารมณ ไมคอยสมกับความทุกขที่นางตองเผชิญอยู ทําใหไม
เกิดความสะเทือนใจอันเนื่องมาจากความสงสารเห็นใจหรือกรุณารสที่เกิดจากการไดเห็นนางตอง
พรากจากพระสุธนที่นาจะเปนความทุกขยิ่งของนาง เพราะการพรากจากโดยไมไดกลาวลา และ
ดวยเหตุที่ไมสมควร คุณสมบัติดานที่มีความรักมั่นคงตอสามีจึงไมเดนเทาที่ควร 
                                        
 ∗  maharse tvad/vyapadewad/ahaj grahanaj gata manu[sya] sajsparwab/ca sajprapta | 
(Bagchi ed.1967 : 1 : 88) ความตรงกับสุธนกุมาราวทาน ตางแคขอความตัวเนน เปน tva  vyapadewad/ahaj  
(vaidya ed. 1959 : 292) 
 ∗∗yadi kadacit/sudhanah kumara agacchen/maj samanvesamanas/tasyemam/ 
avgulimudraj datum/arhasi |evaj ca vaktum | kumara visamah panthano durgamah| khedam/ 
apatsyase nivartasveti | yadi ca nirvayamano no tisthet tasya margaj vyapadestum/arhasi …(Bagchi 
ed. 1967 : 1 : 88)  ขอความตรงกันกับสุธนกุมาราวทานมีตางเพียงบางคําเทานั้น คือ yadi yada, agacchati, 
vaktavyam,  yadi,  na, (Vaidya ed. 1959 : 292) 
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   ลักษณะเชนนี้จะตางกับเรื่องสุธนกินนรยวทาน เพราะผูอานจะรับรูอารมณ
ความรูสึกของมโนหราที่มีความรักและมั่นคงตอพระสุธนไดจากทาทางการแสดงออกของมโนหรา
อยางเต็มที่ ตั้งแตพระสุธนเสด็จไปทัพ ซ่ึงในฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานไมไดกลาวถึง 
แตเกษเมนทระไดเพิ่มเติมเพื่อใหเห็นวามโนหรานั้นมีความรักตอพระสุธนอยางยิ่ง เพราะตั้งแต 
พระสุธนเสด็จจากไป นางก็ไมเคยมีความสุขแมแตนอย  
 

 159.เมื่อสามีจากไปแลว ดวยความคิดถึง มโนหราจึงอาศัยนอนบนเตียงที่ทําดวยใบบัวออน
(ใบบัวเย็นชวยลดความรุมรอน) 
 160.นางผูโหยหาเพราะไดเริ่มนับวันอยางตอเนื่อง โดยเขียนแถวของเสนเพื่อการนับนั้นบน
แผนดินดวยความสั่นระริก(ของมือ)กําไลขอมือในมือนางที่สงเสียงดังไดหลนไปแลวเพราะความ
ผายผอม ธารน้ําตาไดสัมผัสกับกําไลไขมุกอยางรวดเร็ว 
 161.ความเกลียดกามเทพ การเบือนหนาหนีความสุข ความไมรักในรางกาย ความหมกหมุน
ในความคิดถึงสามีทั้งกลางวันกลางคืน การทองบนมนตรในชื่อของสามี การนอนบนพื้นดิน แมจะ
ทําสิ่งเหลานี้แลว หากแตความรุมรอนของหญิงที่รางงามยิ่งก็ยังไมหมดไป แนนอนวาคนที่มีความ
รักซอนอยู แมจะบําเพ็ญพรตที่หนักแนนก็ยอมไมเกิดความหลุดพน 

 
   ขอความขางตนแสดงใหเห็นถึงความรักที่มโนหรามีตอพระสุธนไดอยางดี เพราะ
เมื่อพระสุธนเสด็จจากไป นางก็มีแตความรอนรุมใจดวยความเปนหวง เฝาแตนับวันที่จะเสด็จ
กลับมาดวยการขีดเสนนับวันที่เสด็จจากไป ความทุกขที่เกิดจากความคิดถึงพระสุธนนั้นทําใหนาง
ไมเปนอันกินอันนอน เห็นไดจากนางผายผอมลงจนกําไลขอมือหลุดลวง แมนางจะพยายามบําเพ็ญ
พรตเพื่อระงับความคิดถึงสามี แตมนตรที่นางทองออกมายังเปนชื่อของสามี หรือการนอนบน
พื้นดินที่เย็น ก็ไมอาจลดความรุมรอนที่สุมอยูในใจนางได  
   การพรรณนาถอยคําตางๆ เหลานี้ ทําใหเขาใจอารมณความรูสึกของมโนหราได
อยางดี และเกิดความรูสึกสงสารเห็นใจในความทุกขของนาง ขณะเดียวกันก็ซาบซึ้งในความรักที่
นางมีตอพระสุธนที่แสดงออกอยางชัดเจน ลักษณะการใชถอยคําพรรณนาที่ทําใหเห็นภาพของ  
มโนหราที่จมอยูในกองทุกขดังกลาวนี้ เกษเมนทระคงไดรับแรงบันดาลใจจากเรื่องเมฆทูต ของ            
กาลิทาส รัตนกวีในสมัยพระเจาจันทรคุปตะที่ 2 (พ.ศ. 918-957) เพราะมีการใชลีลาการพรรณนาถึง
สภาพของผูที่เปนทุกขตองพลัดพรากจากคนรักในทวงทํานองเดียวกัน ดังที่กาลิทาสไดพรรณนาไว 
 

 2. เมื่อไดใชเวลาใหลวงไปที่ภูเขานั้นเปนเวลาหลายเดือน ครั้นในวันที่หนึ่งแหงเดือนอาษาฒะ 
ยักษผูมีความรักนั้น ผูพลัดพรากจากภรรยาที่รัก มีแขนวางเปลาเพราะการหลุดออกไปของกําไล
ทอง ไดเห็นเมฆที่ติดอยูที่ยอดเขา ที่มองเห็นเปนเหมือนชางที่กําลังโนมตัวลงเพื่อแทงคันดินเลน 
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 9. และทานผูมีการไปที่ไมถูกขัดขวางแลว(ถาไปเรื่อยๆ โดยไมมีอุปสรรค)จะเห็นอยาง
แนนอน ซึ่งภรรยาของนอง(ยักษ)นั้น อยางแนนอน ผูหมกหมุนอยูกับการนับวัน ผูเปนภรรยาที่
ยอดเยี่ยม (ภรรยาผูมีสามีเดียว)ผูยังไมตาย เพราะวา โดยทั่วไปแลว พันธะแหงความหวังยอม
ประคับประคองใจของหญิงทั้งหลาย(ใจ)ที่ประกอบดวยความรัก ซึ่งเหมือนดอกไม พรอมที่จะรวง
ในทันที เพราะการพลัดพราก 
 26. โอทานผูเปนคนดี หรือวานางเมื่อไดวางพิณไวบนตักที่มีเสื้อผาสกปรก ใครจะรองดังๆ ซึ่ง
เพลงที่มีเนื้อถูกแตงไวโดยมีช่ือของฉันเปนเครื่องหมาย (และ)เมื่อไดดีดสายพิณที่เปยกไปดวย
น้ําตาอยางยากเย็น ลืมแลวลืมอีกซึ่งทํานองเพลงซึ่งแมนางจะไดแตงขึ้นเอง 
 28. การพลัดพราก(จากฉัน) จะไมบีบคั้นเพื่อนหญิงของทาน(ภรรยาของยักษ) ผูงวนอยูกับ
กิจกรรม(ตางๆ ดังกลาวมาแลว) ในเวลากลางวัน เหมือนกับที่ฉันสงสัยนางในเวลากลางคืนผู
ปราศจากสิ่งทําใหเพลิดเพลิน จึงจะมีความเศราโศกอยางยิ่ง ทานผูยืนอยูที่หนาตางบาน จึงควรที่จะ
พบหญิงผูซื่อสัตยตอสามี ผูไมไดหลับนอน(และ)มีพ้ืนดินเปนเตียงนอนคนนั้น ในเวลาเที่ยงคืน
เพื่อทําใหนางมีความสุขอยางเต็มที่ ดวยขาวทั้งหลายของฉัน 
                            (จิรพัฒน ประพันธวิทยา, ผูแปล 2523 : 1, 5, 45, 46) 

 
   จะเห็นไดวาความที่กาลิทาสพรรณนาถึงความตรอมใจของยักษเพราะพลัดพราก
จากภรรยา กาลิทาสใชการพรรณนาใหเห็นถึงความผอมจนกําไลหลุดลวง การพรรณนาถึงความคิด
คํานึงของยักษที่มีตอภรรยาที่เห็นภาพของภรรยาเฝาแตนับวันคอย การที่ภรรยารองเพลงที่มีเนื้อรอง
เปนชื่อของยักษ แตก็ลืมทํานองเพลงเพราะความสะเทือนใจที่เมื่อยามเปลงชื่อสามีออกมา หรือการ
ที่คิดวาภรรยาตองนอนบนพื้นดิน ลักษณะการพรรณนาความดังกลาวนี้ มีลักษณะเชนเดียวกับที่ 
เกษเมนทระพรรณนาถึงอาการของมโนหราที่เฝาคิดถึงพระสุธน แตเกษเมนทระก็รับเฉพาะลกัษณะ
ที่เดนมาและนํามาปรับแตงตามลีลาของตนเอง คือมีความกระชับมากขึ้น 
   สวนในดานอารมณผิดหวังเสียใจที่ตองจากสามีอันเปนที่รักยิ่งและกลาวโทษ           
พระฤษีดังในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมารวทานนั้น เกษเมนทระก็ไดรับมา แตไดทําใหเห็นถึง
อารมณที่แตกตางกันไป กลาวคือเมื่อนางตองพรากจากพระสุธน นางไดกลับไปยังเมืองกินนรทันที 
ไมไดตรงไปกลาวโทษพระฤษีดังฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทาน หากดวยความรักที่มีตอ
สามีนั้น จึงไมอาจลืมสามีได โดยเกษเมนทระไดพรรณนาถึงความรูสึกของมโนหรา ดวยถอยคํา
เปรียบเทียบที่ทําใหเขาใจความรูสึกในใจของมโหราไดอยางดี 
 

 200. กลิ่นมนุษยของมโนหราที่ถูกชําระลางแลวไดเจือจางลงอยางชาๆ แตความรักที่มโนหรา
ผูกพันกับพระสุธนหาไดจางลงไม 
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   ความขางตน แสดงใหเห็นถึงความรุมรอนในใจที่ขัดแยงกับภายนอกไดอยางดีวา 
การชําระลางกล่ินมนุษยที่เปนสัมผัสทางกายนั้น อาจใชน้ําชําระลางไปได แตพระสุธนเปนผูที่
ประทับอยูในใจนางจึงไมอาจลบเลือนไปได ยิ่งเวลาผานไปจึงยิ่งทําใหนางรอนรนกระวนกระวาย
มากยิ่งขึ้น และเมื่อไมอาจขจัดความรอนรุมไปได นางจึงคิดวาพระฤษีวัลกลายนะเปนสาเหตุใหนาง
ตองตกอยูในความทุกขเชนนี้ นางจึงกลับไปแดนมนุษยเพื่อกลาวโทษพระฤษีวัลกลายนะ 
 

 204.ทานที่เคารพ การที่ทานสอนใหนายพรานมัดขาฯ หากเปนการสมควรแลว ทานโปรด
บอกขาฯเถิด  

 
แตเมื่อนางไดฟงคําชี้แจงของพระฤษีวัลกลายนะวาเปนเพราะทานเปนผูทรงศีลจึงพูดแตความจริง 
ไมเขาใจถึงความคิดรายของผูอ่ืน มโนหราจึงสํานึกผิดที่ใชวาจาไมเหมาะสม แตทั้งหมดก็เปน
เพราะเหตุจากความรักที่มีตอสามี จึงไมอาจทนพรากจากสามีได 
 

 209.คําพูดที่ขาฯ กลาวตอหนาทานนี้ เปนการละเมิดความประพฤติที่ดีซึ่งเปนสิ่งที่งาม
สําหรับสตรี 
 210.นางผูไมสามารถทนไดกับการอยูในไฟที่ลุกโชนของความทรมานแหงไฟจากการ           
พลัดพราก หากผูที่รุมรอนทั้งหลายเพราะความใจรอนก็ยอมเขาใจถึงความเปนแขกผูมาเยือน            
(มโนหราจึงไดกลาวคําขอขมา) 

 
   การพรรณนาถึงความรูสึกของมโนหราที่มีตอพระสุธนนี้ ทําใหเห็นนางในภาพที่
ชัดเจนกวาในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน แมจะเห็นไดวาเกษเมนทระรับเหตุการณ
ตอนนี้มาก็ตาม แตก็ไดทําใหมโนหรามีชีวิตจิตใจมากขึ้น และยิ่งเห็นไดชัดขึ้นเมื่อนางฝากความถึง
พระสุธนไวกับพระฤษีวา 
 

 214.ดวยความกรุณา ทานโปรดบอกตามคําของขาฯวา “ขาฯ อยูในบานของบิดาแลวอยางไม
มีความสุขเพราะความทุกขที่ตองพลัดพรากจากทาน” 
 215.ทานจงมาโดยเร็วเพื่อเห็นแกการเฝารอ ความเอื้ออาทรหรือความออนโยนที่เคยกระทํา
ตอกันที่เปนไปตามธรรมชาต ิ

 
 มโนหราในสํานวนนี้  แสดงให เห็นถึงความรักและการเฝ ารอคอยดวยความ                   
กระวนกระวายอยางชัดเจน เห็นไดจากคํากลาวฝากของนาง ที่มีลักษณะเรงเราใหพระสุธนติดตาม
นางมาโดยเร็ว เพราะนางไดรูแลววาการอยูหางจากพระสุธนนั้น แมจะไดอยูในบานเมืองของนาง
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เองที่นาจะใหความสุขความอบอุนแกนางอยางดีแลว แตนางก็ไมไดมีความสุขแมแตนอย ฉะนั้น
การที่เกษเมนทระสลับเหตุการณใหมโนหราไดกลับไปบานกอนแลวคอยกลับมาพบพระฤษีใหมนี้ 
จึงทําใหสามารถสรางภาพของมโนหราในดานที่นางมีความรักมั่นคงตอพระสุธนไดชัดเจนขึ้น 
เพราะนางไดกลับไปอยูที่ตนเคยคุนแลว แตสภาพแวดลอมภายนอกก็ไมอาจชวยใหนางลดความ 
รุมรอนใจได ทําใหเกษเมนทระสามารถเสริมแตงอารมณความรูสึกของนางไดอยางสมเหตุสมผล
วาเหตุใดนางจึงกลาวโทษพระฤษี และเรงเราใหพระสุธนเสด็จตามมาโดยเร็ว ซ่ึงมีสวนสําคัญทําให
เห็นคุณสมบัติดานที่มีความมั่นคงตอสามีไดชัดเจนขึ้นดวย 
 ในสวนของสุธนชาดกนั้น มโนหราแสดงออกถึงความรักที่มีตอสามีคลายคลึงกับใน 
กินรีชาดกคือภักดีและเทิดทูน เห็นไดจากตอนที่นางไปพบพระกัสสปฤษี แลวฝากความและสิ่งของ
ไว ความที่ฝากไวนั้น นางไดแสดงดวยคําพูดและทาทีที่เคารพเทิดทูนพระสุธนอยางที่สุด  
 

 หมอมฉันขอขมาโทษและกราบบังคมลา ถาโทษผิดอันมีแกพระองคไซร แมกรรมทุจริตที่
หมอมฉันไดทําไวดวยกายวาจาใจในกาลกอน ขอพระองคจงประทานอดโทษความผิดนั้นนั้นแก
หมอมฉันดวยหฤทัยอันบริสุทธเทอญพระเจาขา เมื่อนางมโนหรากลาวคาถาดังนี้แลว จึงผินพักตร
ไปสูทิศทักษิณ ประนมหัตถนมัสการพระโพธิสัตวเจาไดกลาวคาถาอีกวาระหนึ่งวา…หมอมฉัน
ต้ังใจจะอยูกับพระองค จนตราบเทาสิ้นชีวิตโดยแท แตไปนี้ไมสมความประสงคแลว ... 

                       (กรมศิลปากร 2499 : 49-50) 
 
   การแสดงความเคารพดวยการขอขมาลาโทษดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวามโนหรา
รักพระสุธนในลักษณะที่ยกยองเทิดทูนยิ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูเลาเรื่องตองการเนนความเปน
พระโพธิสัตวของพระสุธนใหเดนชัด จึงแสดงใหเห็นวาคูชีวิตก็ยังยกยองนับถือพระสุธนแมยาม
ไมไดอยูตอหนา ก็ยังแสดงอาการเคารพนอบนอม จากนั้นจึงไดฝากความและสิ่งของไวกับพระฤษี 
ซ่ึงมีความลักษณะเดียวกับฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทาน คือ หากพระสุธนไมยอมเสด็จ
กลับไป ก็ขอใหบอกเสนทางไปเมืองกินนร 
   สวนมโนหราในพระสุธนคําฉันทนั้น พระยาอิศรานุภาพไดเพิ่มอารมณความรูสึก
ของมโนหรามากขึ้นกวาในสุธนชาดก ทําใหเห็นความรักที่นางมีตอพระสุธนไดชัดเจน คลายกับ             
มโนหราในสุธนกินนรยวทาน คือไดเห็นถึงอาการที่นางแสดงความรักสามีมากตั้งแตเมื่อไดทราบ
ขาวเรื่องพระสุธนตองเสด็จไปรบ นางก็มีอาการเปนทุกขอยางยิ่ง 
 
    ๏ ปางไดสดับพจนสุน-   ทรไทประโลมลา 
   จักไปณรงครณนิรา    จะนิราศแรมองค 
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    ๏ เพียงเพ็ชราวุธแลฟาด   ศีระขาดกระเด็นลง 
   เจียนจากพระกายอรอง   คอนาถแลดูดาล 
    ๏ ขวัญหนีฟฟนวิจลจาก   สิระรางคเลวลาญ 
   จิตรนางบเปนกมลมาน    ก็ประหมประเหมอดาย 
    ๏ กอดเอาพระบาทยุคลบง-   กชทอดระทวยกาย 
   เกลือกกลิ้งสกนธศิระสยาย    วรเกษะสาธารณ 
    ๏ สองกรกระทุมอุระประนัง   นุประหนึ่งแหลกลาญ 
   อาดูระดวงสมรปาน    ระอุอรรคนีใน 
    ๏ ยกบาทธทูลศิระสอื้น   ชลพาษปธาไร 
   แดดาลกําเดาวิจลใน    ก็วิลาประจาบัลย 
    ๏ อาพระนรานฤบดิน   ทรธิราชทรงธรรม 
   เคยปกศิรานิตยอนัน    ตเอนกคุณา 
    ๏ ขาบาทพิโยคประยุรวงษ   บิตุราชมาดา 
   ผูเดียวประดาษกะปณะอา-   ดุรแสนกําสดถวิล 
    ๏ ไดพ่ึงพระบาทบวรบง   กชรัตนราชินทร 
   เพียงองคชนกชนนิน    ทรเทพมาครอง 
     ๏ เย็นเกษแลเย็นกมลอัน   ระอุอรรคนีกอง 
   เย็นอกรทมอุทรพอง    ทุกขพิสมพิโยคตรอม 
    ๏ เปนที่พํานักนิตยขา   บริจาจํานงคจอม 
   จักไปบเอื้อหฤทยออม    สกลเกษจะการุญ 
                               (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 71-72) 
 
   อาการที่นางแสดงออกนั้น เปนกิริยาของคนที่กําลังจะพรากจากคนที่รักยิ่ง ดวย
การใชถอยคําที่กลาวเกินจริง ในทํานองที่วาการที่ตองจากพระสุธนนั้นเหมือนสายฟาฟาดศรีษะขาด 
ความเปรียบและจากกิริยาที่นางกระทําตอพระสุธนนั้น ก็จะเห็นไดวานางไมไดรักพระสุธนใน
ฐานะที่เปนสามีเทานั้น  เพราะจากคําที่นางเรียกพระสุธนนั้นนางยกยองพระสุธนในฐานะที่เปน
กษัตริยดวย ดังคําวา นรานฤบดินทรธิราช รวมทั้งกิริยาที่นางนําพระบาทของพระสุธนมาทูนไวบน
ศีรษะนั้น แสดงใหเห็นถึงความภักดีตอพระสุธนที่ทรงเปนเจาเหนือหัวของนาง หรือการที่นาง
กลาววาไดพระสุธนเปนที่พึ่ง นัยความหมายคือไดพึ่งพระบารมีของพระสุธน เพราะพระสุธนทําให
นาง “เย็นเกษ เย็นอก” การแสดงความรักภักดีพระสุธนผูเปนสามีในฐานะที่เปน “เจาเหนือหัว” ที่
ใหความรมเย็นแกชีวิตนี้ เปนเจตนาของกวีที่จะเทิดทูนสถาบันกษัตริยวาใหความสุขแกขาแผนดิน 
ทั้งนี้เพราะพระสุธนคําฉันทนี้ พระยาอิศรานุภาพแตงแลวไดทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระ
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จอมเกลาเจาอยูหัว ความรักที่มโนหรามีตอพระสุธนซึ่งเปนสามีจึงไดรับการเสริมแตงใหมีนัยของ
การสรรเสริญพระบารมีพระมหากษัตริยดวย โดยมีมโนหราเปนตัวแทนของขาแผนดินทั้งหลาย 
   การแสดงความจงรักภักดีตอสามีของมโนหราไมไดแสดงเฉพาะตอหนาเทานั้น 
ยามลับหลังนางก็ยังแสดงความรักเทิดทูนพระสุธนอยางสูงสุด ดังเมื่อนางจะถูกบูชายัญ นางได
กราบลาพระสุธนดวยการหันไปทางทิศที่พระสุธนเสด็จไปรบ 
   
    ๏ นางนอมศีโรเพทกราบลง    ถวายบาทบุษบง 
   อุทิศยังทิศบุรพา 
    ๏ ขาขอถวายอัญชลีลา   องคพระภัศดา 
   อันทรงพระคุณยิ่งไกร 
    ๏ จงอยูเปนศุขรมยใน   พิภพโภไคย 
   สมบัติสมบูรณสิมา 
                         (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 107) 
 
   ทาทีการแสดงออกของมโนหราดังกลาวนี้ ก็ยังเปนลักษณะของการเคารพเทิดทูน
สามีในฐานะที่เปนกษัตริย เพราะถอยคําที่นางกลาวลาก็ยังเปนถอยคําสรรเสริญพระเกียรติคุณ 
   เมื่อพิจาณาคุณสมบัติดานความรักมั่นคงที่มีตอสามีของมโนหราในสํานวนตางๆ 
โดยพิจารณาจากเหตุการณที่นางกลับไปรอคอยพระสุธนดวยความหวังที่จะพบพระสุธนอีกที่เมือง
กินนรแลว  ก็จะพบวามโนหราทุกสํานวนมีคุณสมบัติดานนี้ เหมือนกัน  แตถาพิจารณาใน
รายละเอียดที่ปรากฏอยูในเหตุการณอ่ืนแลว ก็จะพบวาแตละสํานวนเสนอคุณสมบัติของมโนหรา
ในดานนี้แตกตางกัน ดังจะเห็นวา มโนหราในกินรีชาดก สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท จะมีลักษณะ
คลายกันที่ความรักที่มีตอพระสุธนมีลักษณะเทิดทนูยกยองในฐานะที่สูงกวา ขณะที่ฉบบัไภษัชยวัสต ุ
และสุธนกุมาราวทานเห็นไมเดนชัดนักวานางมีความรักตอพระสุธนในลักษณะใด เพราะมีการบรรยาย
ถึงความรูสึกของมโนหราคอนขางนอย สวนสุธนกินนรยวทานนั้น จะเห็นวามโนหรารักพระสุธน
ในฐานะที่เปนคูรักที่เสมอกัน เห็นไดจากอาการเรงรัดใหพระสุธนรีบติดตามนาง ขณะที่สํานวนอื่น
จะกลาวในทํานองใหเปนการตัดสินใจของพระสุธน แตถาพิจารณาในดานอารมณความรูสึกที่มโนหรา
มีตอพระสุธนอยางชัดเจนแลว มโนหราในสุธนกินนรยวทาน และพระสุธนคําฉันท ใชเหตุการณที่
แสดงถึงอารมณนั้นคลายคลึงกัน โดยแสดงใหเห็นวาตั้งแตรูขาวพระสุธนเสด็จไปรบ นางก็ไมมี
ความสุข อาการทางรางกายที่ผายผอมลงในสุธนกินนรยวทาน หรืออาการวิปโยคโศกศัลยดังใจจะ
ขาดเมื่อพระสุธนจะเสด็จจากไปในพระสุธนคําฉันท มีลักษณะที่กวีเสริมแตงใหมโนหรามีอารมณ
ความรูสึกที่ชัดเจน และเห็นคุณสมบัติดานที่รักมั่นคงตอสามีไดชัดเจนกวาสํานวนอื่น 
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    2.2 ความเปนนางแกว คุณสมบัติของความเปนนางแกวซ่ึงเปนหนึ่งในแกวเจ็ด
ประการของพระจักพรรดิ มีคุณสมบัติดังนี้ 
 

...เปนหญิงรูปงาม นาชม นาเลื่อมใส ถึงพรอมดวยผิวพรรณที่งดงามอยางยิ่ง ไมสูงนัก ไม
เตี้ยนัก ไมผอมนัก ไมอวนนัก ไมดํานัก ไมขาวนัก ไมถึงกับเปนผิวทิพย แตก็ลวงผิวหญิงมนุษย. 
อานนท ก็แหละสัมผัสทางกายของนางนั้นแล เปนดังนี้ คือเปนเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย. ก็แล
อานนท เมื่ออากาศเย็น ตัวนางแกวนั้นเอง ก็รอน เมื่ออากาศรอน ก็เย็น. อานนท ก็แล กลิ่นจันทร
ฟุงจากกาย กลิ่นอุบลฟุงจากปากของนางแกวนั้นแหละ. อานนท ก็แลนางแกวนั้นแล ต่ืนกอนนอน
หลังพระเจามหาสุทัสสนะเสมอ คอยฟงรับสั่ง ประพฤติชอบพระหฤทัยเพ็ดทูลดวยคําที่นารัก. 
อานนท ก็แล นางแกวนั้นเอง แมแตทางใจ ก็ไมประพฤตินอกพระหฤทัยพระเจาสุทัสสนะ แลวทาง
กายจะพึงมีแตไหนเลา...(วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) 

 
    มโนหราที่ไดรับการกลาวถึงวาเปนนางแกว ปรากฏในสํานวนไภษัชยวัสตุ และ         
สุธนกุมาราวทาน ในตอนที่นายพรานจะถวายมโนหราใหแกพระสุธน ไดเรียกมโนหราวา “สตรี
รัตนะ” 

 
นี่คือนางแกวที่เปนสิ่งบรรณาการ ที่ขาฯ นํามาเพื่อองคเทวะ  ขอโปรดรับไวดวยเถิด∗ 

 
   การที่ผลกะ(หลกะ)เรียกมโนหราวานางแกวนี้ ก็ดวยเห็นคุณสมบัติของนางมี
ลักษณะเชนเดียวกับนางแกว โดยรูปสมบัติที่ไดกลาวมาแลวนั้นนางก็มีความงามเหมาะสมทุก
สัดสวนเชนเดียวกับนางแกวที่มีความงามสมสวน พอเหมาะพอดี อีกทั้งมโนหราก็เปนผูที่มีกล่ิน
กายหอม เพราะเห็นไดวาเมื่อนางกลับไปเมืองกินนรกลิ่นกายหอมของนางจางลงดวยติดกลิ่นมนุษย
ไป จึงตองอาบน้ําที่มีกล่ินหอมเพื่อชําระลางกลิ่นมนุษยทุกวัน ความหอมของรางกายที่เปนไป
เชนเดียวกับนางแกวนี้ นาจะเกิดจากการที่เหลากินนรกินรีทั้งหลายนั้น กินของหอมอันไดแก
ดอกไมเปนอาหาร และมักประดบัตนดวยดอกไมทีม่ีกล่ินหอมอยูเสมอ ดงัในอรรถกถาจนัทกินนรชาดก
ไดกลาววากินนรและกินรีนั้น “...เที่ยวเก็บเล็มของหอมในที่นั้นๆ กินเกสรดอกไม นุงหมดวยสาหราย
ดอกไม...” (วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) ดังนั้นความหอมของรางกายมโนหราจึงนาจะเกิดจาก
การกินเกสรดอกไม และประดับรางกายดวยดอกไมเปนประจําดังที่กลาวไวใน จันทกินนรชาดก จึง
ทําใหมโนหรามีคุณสมบัติของกลิ่นกายหอมเหมือนกล่ินดอกไมเชนเดียวกับนางแกว 

                                        
 ∗ idaj maya devasya striratnaj prabhrtam/anitaj pratigrhyatam/iti | (Bagchi ed. 1967 : 

1: 83) ความตรงกับสุธนุกุมาราวทานตาง แค mama  (Vaidya ed. 1959 : 288) 
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   นอกจากนี้มโนหรายังเปนผูที่สรางความสุขใจใหพระสุธนอยูเสมอ  เพราะ “...             
มโนหราเปนผูที่ทําใหสุขใจยิ่ง อบอุนใจ และเบิกบานใจแกเรา...”∗ คุณสมบัติเหลานี้เปนคุณสมบัติ
ตามแบบของนางแกวที่นําความรื่นรมยยินดีมาใหพระจักรพรรดิทุกเมื่อ ซ่ึงในยามที่มโนหราอยูกับ
พระสุธน พระสุธนจึงมีความสุขจนลืมสิ้นทุกสิ่ง คุณสมบัติของมโนหราที่สอดคลองกับคุณสมบัติ
ของนางแกวนี้นอกจากจะเปนการกลาวยกยองมโนหราใหเปนหญิงที่มีคุณสมบัติเทียบเทานางแกว
อันเปนหนึ่งในสมบัติของพระจักรพรรดิแลว ในทางกลับกันยังเปนการยกยองพระสุธนเทียบเทา
พระจักรพรรดิดวย ดังในตอนที่ผลกะ(หลกะ)คิดจะลวงเกินมโนหรา นางก็ไดกลาววา  
 

 ทานอยานําขาฯไป อยาแตะตองตัวขาฯ ความพยายามนั้นไมเหมาะแกทาน  การที่ทานจับตัว
ขาฯ ไมเหมาะสม  เพราะขาฯ ผูมีรูปงามเปนสมบัติของพระราชา(เทานั้น)” ∗∗ 

 
   คํากลาวของมโนหรานี้ก็เพื่อเปนสิ่งยืนยันวาคุณสมบัติความเปนนางแกวของนาง
นี้ เหมาะกับผูที่มีลักษณะของมหาบุรุษอยางพระสุธน เพราะนอกจากจะเปนรูปสมบัติของ                
พระโพธิสัตวที่จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว ยังเปนรูปสมบัติของพระจักรพรรดิดวย เพราะผูที่มี
ลักษณะของมหาบุรุษนั้น หากไมตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็จะไดเปนพระจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ ทั้งนี้
เพราะการจะเปนพระพุทธเจาหรือพระจักรพรรดินั้นสําเร็จไดดวยบารมี 10 ประการเชนเดียวกัน 
ภาวะทั้งสองนี้จึงเปนไปดุจเดียวกัน (บรรจบ บรรณรุจิ 2529 : 41)  และดวยพระสุธนเปน                     
พระโพธิสัตวที่ยังไมไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา แตไดใชกําลังความเพียรและความกลาที่ยิ่งใหญ จึง
เสมอดวยพระจักรพรรดิ ดังในสวนปจจุบันวัตถุพระพุทธองคก็ตรัสใหพระเจาประเสนชิตฟงวา
พระสุธนทรงเปนพระจักรพรรดิครองทวีปทั้งสี่ การที่ผูเลาเรื่องกลาวยกยองมโนหราดวยคําเรียกวา 
“สตรีรัตนะ” และใหมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับนางแกวนั้น จึงเปนการยกยองพระสุธนซึ่งก็เปนไป
ตามแนวของเรื่องที่ตองการสรรเสริญพระสุธนวาทรงเปนพระโพธิสัตวที่ทรงบําเพ็ญบารมีแมจะยัง
ไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ แตก็ไดเปนพระจักรพรรดิ คุณสมบัติของมโนหราที่สูงคาจึงไดรับ
การเสริมแตงขึ้นเพื่อเปนสิ่งที่ชวยเสริมคุณสมบัติของพระสุธนใหเดนชัดขึ้น 

                                        
 ∗ manobhirama ca manohara ca sa  
        mano’nukula ca manoratiw/ca  me | (Bagchi ed. 1967 : 1: 89)ความตรงกับสุธนกุมาราวทาน 

ตางเพียง ca ไมมี sa และ manonukula (Vaidya ed. 1959 : 294) 
 ∗∗ ma naisistvaj hi ma spraksir/naitat/tava sucestitam | 
          rajabhogya surupahaj na sadhu grahanaj tava ||106||  (Bagchi ed. 1967 : 1: 83) ความ

ตรงกับสุธนกุมาราวทาน (Vaidya ed. 1959 : 288) 
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  ในสวนของสุธนกินนรยวทานที่รับเนื้อเร่ืองมาจากฉบับไภษัชยวัสตุ แตไมได
กลาวถึงคุณสมบัติความเปนนางแกวของมโนหราอยางเดนชัด เพราะแมจะมีคํากลาวเรียกมโนหรา
วา “กันยารัตนะ” ในฉันทบทที่ 122 ซ่ึงมีความหมายวานางแกวเชนเดียวกัน แตไมมีสวนที่พระสุธน
กลาวถึงคุณสมบัติของนาง ในดานที่นางเปนผูสรางความสุขใจใหแกพระสุธนอยางชัดเจนเหมือน
ในฉบับไภษัชยวัสตุ  และสุธนกุมาราวทาน   ทั้งนี้  อาจเปนเพราะฉบับไภษัชยวัสตุ  และ                            
สุธนกุมาราวทานกลาวโดยใหความสําคัญแกพระสุธนตั้งแตสวนปจจุบันวัตถุ ที่เนนวาเปนเรื่อง
ของพระพุทธองคที่ทรงทําความเพียรเมื่อคร้ังในอดีต ขณะที่สุธนกินนรยวทานกลาวถึงความรัก
ของคูรักที่ตองพลัดพรากจากกันจนตองเปนทุกข อีกทั้งในตอนสโมธาน ในฉบับไภษัชยวัสตุ และ
สุธนกุมาราวทาน ก็กลาวเพียงวา  
 

 ในสมัยนั้น ในเวลานั้น เราคือพระราชานามวาสุธนที่ประพฤติโพธิจรรยา แสดงความกลา 
ความเพียร และกําลังอันมีเหตุจากมโนหรา...”∗  

 
   การใหความสํ าคัญดวยการกล าว ถึงการกลับชาติ เพียงแคพระสุธนคือ                 
พระพุทธองค และกลาวถึงมโนหราวาเปนสวนหนึ่งที่ทําใหพระพุทธองคไดทรงทําความเพียร โดย
ไมไดกลาวถึงวานางคือพระนางยโศธรานี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญที่ผูเลาเรื่องตองการเนนที่
พระสุธนมากกวา ขณะที่สุธนกินนรยวทานจะกลาวถึงคูกัน 
 

 335. พระสุธนผูเปนพระโพธิสัตวนั้นคือเราเอง สวนยโศธรานั้นคือมโนหรา ความปรารถนา
ที่เปนไฟแหงความทุกขจากการพลัดพรากที่เริ่มตนเพราะผูกพันกับความรักนั้นเราไดเขาใจแลว 

 
   การไมไดใหความสําคัญที่บทบาทตัวละครทั้งสองฝายเทาเทียมกันนี้ จึงนาจะเปน
สาเหตุสําคัญที่ เกษเมนทระไมไดใหความสําคัญเรื่องคุณสมบัติความเปนนางแกวเหมือน
ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน  ทั้งนี้เพราะไมไดตองการใชคุณสมบัติของตัวละครหลัก
ฝ ายหญิง เสริมคุณสมบัติของตัวละครหลักฝ ายชาย เหมือนในฉบับไภษัชยวัสตุ  และ                            
สุธนกุมาราวทาน ที่มีเจตนายกยองตัวละครหลักฝายชายมากกวา ซ่ึงสํานวนอื่นก็ไมพบคุณสมบัติ
ดานความเปนนางแกวเหมือนดังที่พบในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน 

                                        
 ∗ api tv/aham/eva tena kalena tena samayena bodhisattva/caryayaj vartamanah sudhano 

nama raja babhuva | yan/maya manohara/nimittaj bala/virya/parakramo darwito…(Bagchi ed. 1967 : 1: 
96-97)ความตรงกับสุธนกุมาราวทาน (Vaidya ed. 1959 : 300) 
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    2.3 ความเปนคูเกื้อหนุน คุณสมบัติดานนี้ พบในสํานวนกินรีชาดก สุธนชาดก 
และพระสุธนคําฉันท โดยกลาววาการพบกันของมโนหราและพระสุธนนั้น เปนเพราะมโนราเปนคู
กับพระสุธนมาตั้งแตอดีตชาติ  ดังเห็นไดในกินรีชาดก เมื่อทั้งคูพบกัน ผูเลาไดแทรกคาถาที่ไม
เกี่ยวของกับเหตุการณตอนนั้นขึ้นมาวา 
 

เพราะการอยูรวมกันในอดีตก็ดี หรือเพราะประโยชนเกื้อกูลในปจจุบันก็ดี ความรักที่
เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ก็เปรียบประดุจดอกบัวที่เกิดโดยอาศัยในน้ํา∗ 

 
    คาถาดังกลาวมีความตรงกับคาถาบาลีในเรื่องสาเกตชาดก ในทุกนิบาตชาดก                        
อุปาหนวรรค ที่ภิกษุกราบทูลถามถึงเหตุของการพบกันของคนบางคนก็ทําใหจิตใจยินดี แตบางคน
ก็รูสึกเฉยๆ พระพุทธองคจึงไดทรงอธิบายถึงเหตุดังกลาววา 
  

  [324] ความรักนั้น ยอมเกิดขึ้นดวยเหตุ  2  ประการ คือ ดวยการอยูรวมกันในกาลกอน 1 ดวย
ความเกื้อกูลตอกันในปจจุบัน 1  เหมือนดอกอุบล  และชลชาติ เมื่อเกิดในน้ํายอมเกิดเพราะอาศัย
เหตุ  2  ประการ คือน้ําและเปอกตม ฉะนั้น.∗∗ 
 

    ขอความดังกลาวทั้งในกินรีชาดก และในสาเกตชาดกใชอธิบายสาเหตุเดียวกัน คือ
พยายามใหเหตุผลเร่ืองของการพบกันครัง้แรกแลวมใีจยินดีตอกัน ดังที่มโนหราและพระสุธนุพบกัน
คร้ังแรกก็มีใจปฏิพัทธกันทันที ทั้งนี้เพราะเปนคูที่เกื้อหนุนกันมาเหมือนดังดอกบัวที่ตองอาศัยน้ํา 
    สวนในสุธนชาดกนั้น เมื่อพระสุธนไดทรงเห็นมโนหราก็ “มีจิตรักใครดวย
สามารถความเยื่อใยในชาติหนหลัง” ดังที่กลาวแลว การอธิบายเรื่องการพบกันของพระสุธนกับ             
มโนหราในสุธนชาดกใหความสําคัญเรื่องรูปสมบัติของมโนหรานอยมาก ทั้งนี้เพราะมโนหรามี
คุณสมบัติที่สําคัญยิ่งกวารูปสมบัตินั่นคือ การเปนคูเกื้อหนุนของพระโพธิสัตวมาตั้งแตในอดีต 
สวนพระสุธนคําฉันท ดวยเหตุที่รับเรื่องไปจากสุธนชาดก จึงไดรับความคิดเรื่องคุณสมบัติของ
ความเปนคูเกื้อหนุนไปดวย โดยกลาววาวันที่นายพรานพามโนหรามา พระสุธนก็กระวนกระวาย
พระทัยที่จะเสด็จไปอุทยานใหไดเพราะดวยวาสนาที่มีตอกันในอดีต 
 
                                        
 ∗ purve va sajnivasena pratyutpanne hitena va | 
    sarvajtaj jayate premaj utpalaj va yathodake || (Senart ed. 1882 : 2 : 98) 

 ∗∗ [324] ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน         ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา 
                   เอวนฺต ชายเต เปม           อุปฺปลว ยโถทเกติ ฯ (มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักคอมพิวเตอร 2548) 
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      ๏ ปางจอมจะจวบองค  ยุพเรศรัญจวณ 
     ใจทาวธหื่นหวน    จะประพาศอุทยาน 
      ๏ เพื่อพาศนาใน   บุรภพมานาน 
     จักเศกผสมผสาน    สมัคสองประสมกัน 
                                   (พระยาอิศรานุภาพ 2516 : 42-43) 
 
    เร่ืองของพระนางยโศธราที่ทรงเปนคูบุญกับพระพุทธองคตั้งแตในอดีตชาติ ดัง
แสดงใหเห็นในเรื่องสุธน-กินรีนี้เร่ืองหนึ่ง เปนแนวคิดที่ปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนา โดยแสดงให
เห็นวา พระนางยโศธราทรงเปนคูที่เกื้อกูลประโยชนใหพระโพธิสัตวสะสมบารมีไดสําเร็จเพื่อ
ประโยชนการตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ ดังในยโสธราเถรีคาถา อปทาน พระนางยโศธราได
ทรงกลาวถึงสิ่งตางๆ ที่นางเคยทรงกระทําในอดีตก็เพื่อประโยชนของพระพุทธองคทั้งสิ้น 
 

ขาแตพระมหาวีระ หมอมฉันยอมรับทุกขมากมายหลายอยางจนนับไมถวน ในสงสาร
เปนอเนก เพื่อประโยชนแกพระองค  

ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันไดรับความสุขยอมอนุโมทนา และในคราวที่ไดรับทุกขก็ไม
เสียใจ เปนผูยินดีแลวในที่ทุกแหงเพื่อประโยชนแกพระองค  

            (วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) 
               

   การยอมกระทําทุกอยางเพื่อประโยชนแหงพระโพธิญาณของพระพุทธองค ไมวา
ส่ิงนั้นจะทําใหนางเปนทุกขหรือเปนสุขนางก็ยินดีนี้ ก็สมกับเมื่อคร้ังสมัยพระพุทธเจาทีปงกร เมื่อ
นางเปนสุมิตตาไดถวายดอกบัวแดสุเมธดาบสเพื่อใหสุเมธดาบสบูชาพระพุทธเจาทีปงกร 

 
ขาแตพระฤาษี ดอกบัว 5 กํา จงมีแกทาน ดอกบัว 3 กํา จงมีแกดิฉัน ขาแตทานพระฤาษี 

ดอกบัวเหลานั้น จงมีเสมอกับดวยทานนั้น เพื่อประโยชนแกโพธิญาณของทาน. 
                                                                                         (วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) 
 

เมื่อพระพุทธเจาทีปงกรทรงเห็นการกระทําของนางดังกลาว จึงไดทรงพยากรณวา 
 

ดูกอนฤาษีผูใหญ อุบาสิกาผูนี้ จักเปนผูมีจิตเสมอกัน มีกุศลกรรมเสมอกัน ทํากุศล
รวมกัน เปนที่รักเพราะบุญกรรม เพื่อประโยชนแกทาน นาดูนาชม นารักยิ่ง นาชอบใจ มีวาจา
ออนหวาน จักเปนธรรมทายาทผูมีฤทธิ์ของทาน 

            (วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) 
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   การที่ไดรับการพยากรณวาสุมิตตาหรือยโศธราจะเปนคูบุญที่เกื้อหนุนประโยชน
แดพระพุทธองคนี้เอง จึงทําใหผูเรียบเรียงเร่ืองกินรีชาดกวางคุณสมบัติของมโนหราซึ่งก็คือ              
พระนางยโศธราใหเปนผูเกื้อกูลพระโพธิสัตวสุธนุไดมุงมั่นทําความเพียรโดยมีนางเปนเหตุ การพบ
กันและรักกันตั้งแรกเห็นจึงไดรับการอธิบายวาไมใชเกิดจากตัณหาในการเห็นรูปสมบัติ แตเปน
เพราะเปนผูมีจิตเสมอกัน มีกุศลรวมกัน และจะเกื้อประโยชนแกกัน มโนหราในกินรีชาดกจึงไมได
บอกสูตรยาที่กินแลวมีพละกําลัง และไมบอกเสนทางในการมาเมืองกินนรและวิธีแกอุปสรรคอยาง
ละเอียดเหมือนฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน แตนางเพียงเปนผูคอยทําสัญลักษณแนะ
เสนทางไวเทานั้น หากการที่พระสุธนุจะมาถึงเมืองกินนรไดหรือไมนั้น ก็ตองขึ้นอยูกับกําลังและ
ความกลาของพระสุธนุเทานั้น มโนหราจึงดํารงฐานะเปนผูเกื้อกูลประโยชนแกพระสุธนุเพื่อการทํา
ความเพียรใหสําเร็จ  
   เมื่อพิจารณาองคประกอบอื่นๆ ในสํานวนที่กลาวถึงความเปนคูเกื้อหนุนของ            
มโนหราแลว พบวากินรีชาดกไดวางองคประกอบของเรื่องสวนอื่นสนับสนุนใหมโนหรามี
คุณสมบัติของผูที่เปนคูเกื้อหนุนของพระพุทธองคเดนชัดกวาสํานวนอื่น ดังจะเห็นไดวา การมุงมั่น
การทําความเพียรโดยมีมโนหราเปนเหตุนั้น มีลักษณะคลายคลึงกับเหตุการณเมื่อคร้ังพระพุทธองค
ทรงออกบรรพชา เพราะในสวนของสโมธานไดกลาววามหาดเล็กวสันตกะที่ตามพระสุธนไปเมือง
กินนรนั้นคือฉันทกะหรืออํามาตยฉันนะ และพญาวานรที่นําพระสุธนุไปเมืองกินนรคือมากัณฐกะ 
ทั้งฉันนะและมากัณฐกะนี้ เปนสหชาติของพระพุทธองคที่ตามเสด็จในตอนออกบรรพชาเพื่อหวัง
ตรัสรู  การเชื่อมโยงตัวละครกับบุคคลในพุทธประวัติเชนนี้ เห็นไดวามีนัยของการที่ทําใหเห็นวา 
การที่พระสุธนุทรงมุงมั่นกระทําความเพียรเพื่อบรรลุถึงเมืองกินนรเพื่อใหไดมโนหรากลับคืนมานี้ 
มีนัยความหมายเดียวกับการการมุงสูการตรัสรูพระโพธิญาณ เพราะหากพระสุธนุไปถึงเมืองกินนร
ได ก็เปนการสะสมวีรยบารมีเพื่อเขาใกลโพธิญาณไดมากขึ้น ทั้งนี้มีมโนหราเปนผูเกื้อกูลประโยชน
ที่เปนเหตุในการบําเพ็ญวีรยบารมีไดจนสําเร็จ ดังที่พระพุทธองคตรัสไวในสวนปจจุบันวัตถุวา  
 

  ภิกษุ ไมใชครั้งนี้เทานั้น ที่เราไดยโศธรามาดวยความเพียรพยายาม ยังมีสมัยอื่นอีกที่เราได
นางมาดวยความเพียรพยายายาม∗ 

 
     การที่พระพุทธองคทรงกลาวย้ําวา ไมเพียงในกาลปจจุบันเทานั้นที่พระองคตอง
ทรงใชความเพียรพยายามอยางหนักจึงจะไดครองคูกับพระนางยโศธรา ในกาลอดีตก็ตองทรงใช

                                        
 ∗ na bhiksavo etarahij eva maya yawodhara viryena labdha anyad/api maya esa viryena  
labdha || (Senart 1882 : 2 : 89) 
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ความเพียรพยายามอยางหนักมาแลวนี้ ก็เพื่อบอกเหตุอันสําคัญของการเลาเรื่องกินรีชาดกวา 
ความสําคัญอยูที่นางกินรีดังที่ตั้งชื่อเร่ืองก็ใชกินรีเปนชื่อเร่ือง นางกินรีจึงเปนเปาหมายของการทํา
ความเพียร  เมื่อพิจารณาเหตุการณในเรื่องก็จะเห็นวา มโนหราเปนผูชวยเหลือแนะนําเสนทางดวย
การทิ้งสัญลักษณตางๆ ไวให โดยไมไดบอกเสนทางไวกับพระฤษี และไมไดใหของวิเศษไวเหมือน
เร่ืองอื่น และการเดินทางของนางก็ไมไดมีความโศกเศราที่ตองพลัดพรากจากพระสุธนุ แตนางยังมี
อารมณร่ืนรมยกับดอกไม ทั้งนํามาประดับตัว และนํามาใชเปนสัญลักษณเพื่อบอกเสนทางแก                
พระสุธนุ การกระทําของนางจึงเปนเหมือนมีความเบิกบานใจที่จะสนับสนุนใหพระสุธนุไดทรงทํา
ความพยายามใหสําเร็จดวยตนเอง โดยมีนางเปนผูชวย ความสอดคลองของเหตุแหงปจจบันวัตถุ                 
อดีตวัตถุ และสโมธานในกินรีชาดกนี้ จึงชวยสนับสนุนคุณสมบัติของความเปนคูเกื้อหนุนไดอยาง
ชัดเจนกวาสํานวนอื่น 
     คุณสมบัติของมโนหราในทั้ง 6 สํานวน ไดแก กินรีชาดก ฉบับไภษัชยวัสตุ              
สุธนกุมาราวทาน สุธนกินนรยวทาน สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท ที่อาจไมตองกลาวถึง
ฉบับไภษัชยวัสตุและสุธนกุมาราวทานที่มีคุณสมบัติตรงกันเพราะมีความตรงกันเกือบทุกคําแลว 
สํานวนอื่นๆ ก็ยังเห็นไดวามีคุณสมบัติรวมกันบาง ตางกันบางในรายละเอียด แตมโนหราในสาํนวน
บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องมโนหรานั้น ไมอาจกลาวไดวานางมีคุณสมบัติเหมือนหรือตางกับ               
มโนหราสํานวนอื่นอยางไร เพราะมโนหราในสํานวนบทละครนั้น เปนตัวเอกปฏิลักษณ คือมี
ลักษณะที่แตกตางกับ “นางเอก” ในวรรณคดีทั่วไป ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคการเลาเรื่องตางกันกับ
สํานวนอื่นที่เนนเพื่ออาน หรือเพื่อฟง แตบทละครใชเพื่อการแสดง อีกทั้งเมื่อเปนบทละครนอก ที่
เนนใหเกิดความสนุกสนานแกผูชมเปนสําคัญ และสิ่งที่เนนมากที่สุดคือ ความตลกโปกฮาที่บางครั้ง
มีความหยาบโลนปะปน กิริยามารยาทที่ถือเปนแบบแผนที่ถูกตองดีงามจึงไมใชเร่ืองสําคัญ 
(เสาวลักษณ  อนันตศานต 2515 : 11-12) ผูชมอาจไดพบเห็นสิ่งที่ผิดแปลกจากความเปนจริง แต
ทั้งหมดก็เพื่อใหเกิดรสของความตลกขบขัน 
     มโนหราในสํานวนบทละครจึงเปน “นางเอก” ที่ไมไดเปน “นางเอก” ตามแบบ
ฉบับที่กิริยามารยาทงดงาม วาจาไพเราะออนหวาน แตเปนในทางตรงกันขาม คือ ไมมีลักษณะของ
ความเปนธิดาของกษัตริย  กิริยาโลดโผน วาจาราย แมกับมารดาของตนเองก็ไมละเวน ดังความตอน
ที่มโนหราตอวานางเทพกินรีที่เปนหวงนางเกินไป จนดูเหมือนตั้งใจที่จะไมใหนางไดมีคูดวย นาง
เทพกินรีจึงกลาววาชายหนุมที่เคยมาสูขอมโนหราลวนแตไมเหมาะสม แตถาอยากมีคูนางก็จะจัดให 
ทั้งแขก ไทย มอญ ญ่ีปุน จน “หนําใจ” มโนหราก็โตกลับวา 
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  ๏ ลูกไทเจาแมเอย แมใหผัวไทยแกลูกรา จีนจามพราหมณคุลา ลูกยาจะเอามันทําไม เชิญแม
เอาเองเถิดนางไท เปนผัวพระราชมารดา 
                      (บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา และสังขทอง 2516 : 33) 

 
และเมื่อนางเทพกินรีโกรธและใชถอยคํารุนแรงกับนาง “สมเพชลมพัดอีดอกทอง” นางก็โตกลับ
ดวยถอยคําเดียวกัน 
 

 ๏ นางแมของลูกอา แมมาดาลูกไมถูกตอง ทั้งพี่ทั้งนอง เหลาเราดอกทองเหมือนกัน ดอกทอง
สิ้นทั้งเผา เหลาเราดอกทองสิ้นทั้งพันธุ ดอกทองเสมือนกัน ทั้งองคพระราชมารดา 
                    (บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา และสังขทอง 2516 : 33) 
 

     ถาพิจารณาจากสาเหตุของการโตเถียงกันของทั้งนางเทพกินรีและมโนหราแลว ก็
จะเห็นไดวาทั้งคูอยูในภาวะอารมณโกรธ อันมีสาเหตุจากความเห็นที่ขัดแยงกัน จึงแสดงออกมา
ดวยถอยคําที่รุนแรง แตส่ิงที่ผูชมไดรับคือ ความตลกขบขัน ทั้งนี้เพราะถอยคําที่โตเถียงกัน เปนสิง่ที่
ผูชมไมเชื่อวาเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง เพราะ “...เร่ืองตลกเปนการเลนกับตรรกะภาษา หรือความคิด
บางอยาง มากกวาจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง...” (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ 2536 : 54) การโตเถียงของ           
มโนหรากับนางเทพกินรีก็เปนลักษณะของการเลนกับภาษาที่ยอกยอนกันไปมาที่เปนภาษาชาวบาน
บางครั้งติดหยาบโลน ที่ผูชมไมเชื่อวามเหสีของกษัตริย และธิดากษัตริยจะกลาววาจาเชนนี้ จึงทําให
เกิดความตลกขบขัน ทั้งนี้การใชวาจาเสียดสียอกยอนกันโดยไมไดมีเจตนารายเชนนี้ ก็เปนวิธีการ
หนึ่งที่ใชในการสรางความตลกในบทละครนอก (สุธา ศาสตรี 2526 : 46) ลักษณะการแสดงออก
ของมโนหานี้ ถาในฐานะบุตรแลวก็ถือวาเปนการแสดงออกที่ไมเหมาะสม แตดวยเปนการแสดงใน
ละครนอกที่เนนเรื่องตลกขบขัน และสื่อดวยคําพูดและทาทางที่ผิดจากมาตรฐานของสังคม ก็ทําให
เกิดความตลกขบขันขึ้นได 
     นอกจากเรื่องของวาจาแลวกิริยาทาทางที่แสดงออกก็แสดงใหเห็นถึงลักษณะของ
มโนหราที่ตางกับสํานวนอื่น ดังการวิ่งไลยื้อแยงปกและหางกับนางเทพกินรี 
 

 ๏ โครมเอยโครมเอย ไลกันบนเกยชาลา นางแมก็ว่ิงไป มโนหราทรามวัยก็ว่ิงมา สกัดซายสกัด
ขวา พระมารดาจะชิงเอาปกไว แกจึงมัดมือของนางไท อีกทั้งขางซายทั้งขางขวา พระแมแกแยงไป 
มโนหราทรามวัยก็แยงมา ที่ในเกยทองชาลา แตลากกันมาลากกันไป แรงแกของแมนอย ลูกเอยมัน
ลากจนหัวไถ ลูกสาวมาลากเอาแมไป ใครเห็นเปนนาเวทนา 
                                     (บทละครครั้งกรุงเกาเรื่องนางมโนหรา และสังขทอง 2516 : 34) 
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     กิริยาดังกลาวเปนสิ่งที่เนนทาทางการแสดงออกที่ตลกขบขันมากกวาจะทําใหเห็น
วาเปนเรื่องจริง ทั้งนี้บทละครนอกเปดโอกาสใหผูแสดงสามารถแสดงกิริยาทาทางไดอยางเต็มที่ 
อาจจะเพิ่มเติมได โดยอาศัยเสียงหัวเราะของผูชมเปนแรงกระตุน ลักษณะของมโนหรานอกจากจะ
เปนไปตามวัตถุประสงคของการเลาเรื่องที่เนนความสนุกสนานแลว ยังขึ้นอยูกับตัวแสดง และผูชม
การแสดงดวย โดยมีการกําหนดลักษณะของมโนหราไวอยางกวางๆ คือเปน “นางเอก” ที่ไมเปนไป
ตามแบบฉบับ ฉะนั้น ส่ิงใดที่ไมใชคุณสมบัติของ “นางเอก” ตามขนบ มโนหราในสํานวนบทละคร
จึงสามารถแสดงออกได 
     เมื่อพิจารณาเรื่องการสรางตัวละคร “มโนหรา” ในทุกสํานวนแลว ก็จะพบวา ส่ิงที่
เหมือนกันคือ เปนผูมีรูปสมบัติ ที่เมื่อผูใดไดพบเห็น ก็ตองชื่นชมรักใคร สมกับชื่อ “มโนหรา” ที่
หมายถึง “นางผูขโมยหัวใจ” แตความงามของมโนหราก็อาจแตกตางกันไปแตละสํานวน ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการเลาเรื่อง สวนดานคุณสมบัตินั้น มโนหราใน 6 สํานวนไดแก กินรีชาดก 
ฉบับไภษัชยวัสตุ สุธนกุมาราวทาน สุธนกินนรยวทาน สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท จะพบวามี
คุณสมบัติ 3 ประการ คือ ความรักมั่นคงตอสามี ความเปนนางแกว และความเปนคูเกื้อหนุน ใน
สวนของความรักที่มั่นคงตอสามี เปนคุณสมบัติสําคัญที่สุดของมโนหราเพราะปรากฏในทุกสํานวน 
สํานวนที่กลาวถึงคลายคลึงกันคือ สุธนกินนรยวทานกับพระสุธนคําฉันท เพราะมีการพรรณนา
อารมณความรูสึกของมโนหราที่ชัดเจน ดวยทวงทํานองของภาษาถอยคําที่ไพเราะ สวนความเปน
นางแกวนั้น ปรากฏเดนชัดที่สุดในฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกุมาราวทาน ที่ตองการใชคุณสมบัติ
ขอนี้ของมโนหราเพื่อยกยองพระสุธนวาเปนพระจักรพรรดิ สวนความเปนคูกื้อหนุนนั้นพบใน           
กินรีชาดก สุธนชาดก และพระสุธนคําฉันท ซ่ึงเปนเรื่องที่มีลักษณะเปนชาดกตามลักษณะอรรถกถา
ชาดกทั้งหมด จึงทําใหเห็นวามีลักษณะของการยกยองพระนางยโศธราวาเปนคูบุญที่เกื้อหนุน            
พระพุทธองคตั้แตอดีตชาติ ในขณะที่สํานวนที่ปรับเปนอวทาน (ความหมายกวาง)ไมกลาวถึง
คุณสมบัติขอนี้เลย เพราะใหความสําคัญที่พระโพธิสัตวที่จะเปนพระพุทธเจาในอนาคตมากกวา  
      
   เมื่อพิจารณาดานการสรางตัวละครหลักทั้งฝายชายและฝายหญิงของเรื่องสุธน-กินรีใน
สํานวนสันสกฤตและไทยแลว ในสวนของการสรางตัวละครหลักนี้ จะเห็นถึงความสัมพันธของ
เร่ืองสุธนกินนรยวทานกับพระสุธนคําฉันทในดานของการแปรรูปนิทานศาสนาเปนกาวยะไดอยาง
ชัดเจน ทั้งดวยลักษณะคําประพันธที่เปนฉันทเชนเดียวกัน การเพิ่มเติมรายละเอียดดานอารมณ
ความรูสึกของตัวละครที่กอใหเกิดสุนทรียรสแกผูอาน ซ่ึงสุธนกินนรยวทานนี้ นับเปนเรื่องที่เดน
ที่สุดของเกษเมนทระ เพราะเปนเรื่องที่ยาวที่สุด เพราะหากพิจารณาเรื่องอื่นๆ แลวก็จะพบวา               
เกษเมนทระจะเรียบเรียงเรื่องที่มีความยาวดวยฉันทเกิน 100 บทไมมากนัก เร่ืองที่ยาวรองจาก            
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สุธนกินนรยวทานก็มีฉันทเพียง 200 บท คือเร่ืองที่ 40 อุทรายณาวทาน ทั้งนี้เกษเมนทระจะเนน
ความกระชับชัดเจน จึงทําใหเรียบเรียงเรื่องไดส้ันกวาเคาเรื่องเดิม แตถาเรื่องใดที่เขาประทับใจก็จะ
มีลักษณะที่เห็นไดวามีการปรับปรุงจากเคาเรื่องเดิมอยางพิถีพิถัน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตัวละครในดานของความเปนมนุษยนั้นนับเปนจุดเดนอยางยิ่ง (Warder 1992 : 6 : 486)                           
สุธนกินนรยวทานนี้ ก็เปนเรื่องหนึ่งที่เห็นไดวาเกษเมนทระมีการปรับปรุงจากตนเรื่องเดิมอยาง
พิถีพิถัน ทั้งในดานรายละเอียดของเหตุการณที่กระชับขึ้น ดานตัวละครก็เห็นไดวา มีการพัฒนา
บุคลิกลักษณะของทั้งพระสุธน และมโนหราใหมีอารมณความรูสึกใกลเคียงกับคนจริงๆ มากขึ้น 
ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกับเรื่องพระสุธนคําฉันทที่ใหความสําคัญกับการแสดงอารมณความรูสึกของ
พระสุธน และมโนหราอยางชัดเจน ทําใหผูอานสามารถเกิดสุนทรียรสไดโดยงาย 
  การที่เกษเมนทระเลือกเรื่องสุธนกินนรยวทานมาปรับปรุงเรื่องอยางพิถีพิถันนี้ นอกจาก
จะเปนเรื่องที่รูจักกันอยางแพรหลายแลว คงเปนเพราะเนื้อเร่ืองมีลักษณะเปนนิยายประเภทกถาทีม่กั
เปนเรื่องราวของเจาชายเจาหญิง ความรักและการผจญภัยคลายกับเรื่องจักรๆ วงศๆ ของไทย                
(มณีปน พรหมสุทธิรักษ มปป. : 107) ดวยลักษณะของเรื่องสุธน-กินรีที่แมจะเปนนิทานศาสนาแตมี
ลักษณะเปนนิยายดังกลาว จึงเอื้ออํานวยในการปรับใหเปนกาวยะไดงายเพราะเรื่องราวของความรัก 
การผจญภัยเปนเรื่องราวที่สามารถทําใหจับใจคนไดงาย และสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ ทั้ง
อารมณความรู สึกของคู รัก  และเรื่องราวระหวางการเดินทางตางๆ  ไดมาก  ลักษณะของ                         
สุธนกินนรยวทานนี้ เห็นไดวาเปนกาวยะประเภทลฆุกาวยะ (Laghukavya) หรือขัณฑกาวยะ
(Khandakavya) เชนเดียวกับเมฆทูต ที่มีลักษณะการแตงคลายกับมหากาวยะ (Mahakavya)  แต
ส้ันกวา ทั้งนี้มหากาวยะตามที่ทัณฑิน (Dandin) กลาวไวในกาวยทรรศะ (Kavyadarwa) คือ 
แบงเปนสรรค โดยเริ่มตนดวยการขอพร กลาวถึงสาระสําคัญของเรื่อง เนื้อเร่ืองเปนเรื่องราวใน
ตํานาน หรือเปนเรื่องจริงไมไดแตงขึ้นใหม กลาวถึงหลักปุรุษารถะ 4 ประการ คือ กาม อรรถ ธรรม 
และโมกษะ พระเอกตองเปนคนฉลาดและเปนคนชั้นสูง มีการพรรณนาเมือง ทะเล ภูเขา ฤดูกาล 
และพระอาทิตยพระจันทรขึ้น ตลอดจนการเลนในสวนหรือในน้ํา มีการกลาวถึงงานฉลอง การดื่ม 
และความรักที่มีทั้งการพรรณนาถึงเรื่องการพลัดพรากและการอยูรวมกัน พรรณนาถึงการประสูติ
ของเจาชาย กลาวถึงการประชุมสภาเมือง การทูต การยกทัพประชิด การรบและชัยชนะของพระเอก 
โดยเรื่องจะตองไมส้ันเกินไป แสดงถึงรสทางวรรณคดี และภาวะอารมณ แตละสรรคไมยาวเกินไป
และมีความตอเนื่องกันอยางดี โดยที่เมื่อจบแตละสรรคจะตองเปลี่ยนฉันท และมีการประดับตกแตง
ดวยอลังการที่ทําใหเกิดความประทับใจอยางยาวนาน (Krishnamachariar 1989 : 79-81) 
  ลักษณะของมหากาวยะดังกลาวที่ปรับมาใชกับขัณฑกาวยะดังที่เกษเมนทระนํามาใชกับ           
สุธนกินนรยวทานนี้ ก็จะเห็นไดวา เกษเมนทระไดกลาวถึงเรื่องราวความรักและการพลัดพรากของ
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พระสุธนซึ่งเปนเจาชายและมโนหราที่เปนธิดาแหงราชากินนร เร่ืองการรบและชัยชนะของ                
พระสุธน ซ่ึงมีลักษณะของการตกแตงใหเกิดรสทางวรรณคดีอยางดี ทั้งนี้ก็มีลักษณะเชนเดียวกับ
พระสุธนคําฉันทที่เนนการกลาวถึงความรักและความพลัดพรากของพระสุธนและมโนหรา รวมทั้ง
การพรรณนาถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญเหนือทาวจันทภาณุ ทั้งนี้เพราะวรรณคดีไทยก็นิยมเรื่องราวท่ีมี
เจาชาย เจาหญิง ความรัก ความพลัดพราก และการผจญภัยเชนเดียวกัน ดังจะเห็นไดวาเรื่องที่
วรรณคดีไทยนิยมนํามาจากนิทานศาสนามาแปรรูปนั้น ก็มักเลือกเรื่องที่เกี่ยวของกับความรักของ
เจาชาย เจาหญิง ดังเชน เร่ืองสมุทรโฆษคําฉันท ที่นํามาจากเรื่องสมุททโฆสชาดก พระสุธนุคําฉันท 
ที่มาจากเรื่องสุธนุชาดก กลบทศิริวิบุลกิตติ์ ที่มาจากสิริวิบุลกิตติชาดก สรรพสิทธิ์คําฉันท ที่มาจาก
สรรพสิทธิชาดก เปนตน สังเกตไดวาชาดกทั้งหมดนี้อยูในปญญาสชาดกทั้งสิ้น  
  การเลือกเรื่องที่เปนนิทานศาสนามาปรับเปนกาวยะนี้ แสดงใหเห็นวาเกษเมนทระก็
พิจารณาจากเนื้อเรื่องกอนเปนสําคัญ เพราะเรื่องอื่นๆ ในอวทาน-กัลปลตาสวนใหญจะเปนการ
รักษาตามเนื้อเร่ืองเดิมแตยอความใหส้ันกระชับ ขณะที่สุธนกินนรยวทานนี้ เห็นไดวาจะมีทั้งตัด
สวนที่เยิ่นเยอ และการเพิ่มรายละเอียดโดยเฉพาะดานอารมณของตัวละคร ซ่ึงก็เปนไปเชนเดียวกับ
การแปรเรื่องนิทานศาสนามาเปนวรรณคดีของไทยก็พิจารณาเนื้อเร่ืองที่เอื้อตอการสรางอารมณ
สะเทือนใจเพื่อใหเกิดสุนทรียรสแกผูอานเปนสําคัญ ดังที่เร่ืองชาดกในปญญาสชาดกไดรับการแปร
รูปเปนวรรณคดีแบบฉบับก็ลวนเปนเรื่องที่เอื้อตอการเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องอารมณความรูสึก
ของตัวละคร พระสุธนคําฉันทก็เปนหนึ่งในบรรดาเรื่องที่เปนชาดกที่นํามาแปรรูปเปนวรรณคดี
แบบฉบับดวยปจจัยของการมีเนื้อเร่ืองเอื้ออํานวยเชนกัน 
 ในการศึกษาถึงความสัมพันธของสุธนกินนรยวทานกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนสันสกฤต
และสํานวนไทยนี้ จะพบวาสุธนกินนรยวทานมีการรับเนื้อเร่ืองหลักมาจากฉบับไภษัชยวัสตุ ทั้งนี้
เห็นไดจากเกษเมนทระไดยอเร่ืองชาดกที่อยูกอนหนาเรื่องสุธน-กินรีฉับบไภษัชยวัสตุมารวมไวใน
เร่ืองอาทรรศมุขาวทาน แตทั้งนี้เกษเมนทระนาจะไดใชเร่ืองสุธนกุมาราวทานประกอบดวย รวมทั้ง
นําอนุภาคบางอนุภาคมาจากกินรีชาดก และฉบับโขตัน โดยเกษเมนทระไดปรับเนื้อเร่ืองสวนที่
สับสนเยิ่นเยอของฉบับไภษัชยวัสตุใหกระชับมากขึ้น โดยเฉพาะตอนออกตามหากินรีมีการใช
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเพราะเหตุการณตอนนี้มีอนุภาคมากที่สุด และกลาวไว
คอนขางเยิ่นเยอดวยตองการเนนถึงความเพียรพยายามที่พระสุธนออกตามมโนหรา จึงมีการใชการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ใชทั้งการละความ การเปลี่ยนรายละเอียด การขยายความ การสลับ
เหตุการณ และหากนับรวมการนําอนุภาคของฉบับโขตันเขามารวมไว ก็มีการผนวกเรื่องดวย รวม
เปน 5 ลักษณะ ขณะที่ตอนอื่นใชการเปลี่ยนแปลงดานรายละเอียดเปนสวนใหญ และดวยความ
ตั้งใจที่จะรักษาเนื้อเร่ืองเดิมไว เกษเมนทระจึงใชการสลับเหตุการณนอยมาก อนุภาคดานเหตุการณ
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นี้จึงดําเนินตามลําดับเดิม เพราะฉะนั้นจึงพบวาอนุภาคเกือบทั้งหมดยังตรงกับเรื่องสุธน-กินรีใน
ไภษัชยวัสตุ ทั้งนี้เพราะเกษเมนทระถายทอดเรื่องสุธน-กินรีโดยอาศัยตนเรื่องผานทางวรรณกรรม
ลายลักษณนั่นเอง รายละเอียดของเหตุการณที่ไมตรงกัน หรืออาจจะละไปจึงเปนเจตนาของเกษเมนทระ  
  สวนทางดานความสัมพันธทางอนุภาคของเรื่องสุธนกินนรยวทานกับสุธน-กินรีสํานวน
ไทยนั้น ก็จะพบวาอนุภาคที่ตรงกันสวนใหญเปนอนุภาคที่สุธนกินนรยวทานรับมาจากฉบับ 
ไภษัชยวัสตุ แตขณะเดียวกันบางอนุภาคของสุธนกินนรยวทานที่มีรายละเอียดตางกับฉบับ             
ไภษัชยวัสตุก็ตรงกับสํานวนไทย อนุภาคที่ตรงกันนี้มีทั้งอนุภาคที่สุธนกินนรยวทานรับจากฉบับ 
โขตัน กินรีชาดก และปรับขึ้นเอง การนําอนุภาคของสุธนกินนรยวทานที่มีที่มาจากหลายสํานวนมา
เทียบกับสํานวนไทยนี้ จึงทําใหพบสิ่งที่นาสนใจไดประการหนึ่งคือ สํานวนไทยก็ไมนาจะรับเรื่อง
สุธน-กินรีมาจากสํานวนเดียวเชนเดียวกัน และในเรื่องสุธน-กินรีหลายสํานวนที่ไทยรับมานั้น 
นาจะมีสุธนกินนรยวทานรวมอยูดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษเมนทระเปนกวีที่มีช่ือเสียงในกัศมีระ 
จึงเปนไปไดที่จะมีผูอานผลงานของเกษเมนทระและไดถายทอดเรื่องราวที่ไดอานนั้นตอไป อีกทั้ง
อวทาน-กัลปลตาก็เปนวรรณคดีที่รวมเรื่องชาดกและอวทานที่ส้ันกระชับอานไดงายกวาชาดกและ
อวทานในคัมภีรสันสกฤตที่เรียบเรียงกอนหนา สําหรับผูตองการใชเร่ืองชาดกและอวทานเปนสื่อ
ในการเผยแผธรรมะ อวทาน-กัลปลตาก็จัดเปนขอมูลที่นําไปมาใชไดงายกวา ดวยความสั้นกระชับ 
ความงายแตมีความงามทางภาษาจึงนาจะทําใหเร่ืองราวในอวทาน-กัลปลตาไดรับการถายทอดผาน 
“ปากตอปาก” ไดงาย และดวยความที่เร่ืองสุธน-กินรีเปนเรื่องที่รูจักแพรหลายอยูกอนแลวก็นาจะ
ทําใหสุธนกินนรยวทานซึ่งเปนเรื่องที่เดนของอวทาน-กัลปลตาไดรับการถายทอดมากกวาเรื่องอื่น 
ดวยปจจัยเกื้อหนุนของความมีช่ือเสียงของผูแตง ความกระชับของเร่ือง และความไพเราะของคํา
ประพันธที่เปนขัณฑกาวยะ จึงนาจะมีสวนสงเสริมใหสุธนกินนรยวทานแพรหลายไปยังดินแดน
อ่ืนไม เพียง เฉพาะทิ เบตเท านั้น  แมจะ เปนภายหลังกินรีชาดก  ฉบับไภษัชยวัสตุ  หรือ                            
สุธนกุมาราวทาน แตการเลาขานเรื่องราวเรื่องเดียวโดยตางเวลา ตางสํานวนกันผาน “ปากตอปาก” 
เมื่อเวลาผานไปนานขึ้นเรื่องราวที่เปนเรื่องเดียวกันนั้นก็มารวมกันไดไมยาก ดังเห็นไดวาสุธน-กินรี
สํานวนไทยโดยเฉพาะสุธนชาดกที่เปนเรื่องสุธน-กินรีฉบับลายลักษณที่เกาที่สุดของไทย ก็ไดรวม
อนุภาคของเรื่องสุธน-กินรีไวหลายสํานวนรวมทั้งอนุภาคของสุธนกินนรยวทานดวย ฉะนั้น ตามที่
มีผูศึกษาเรื่องที่มาของสุธน-กินรีในไทยแลวไดสรุปวานาจะมาจากกินรีชาดกหรือสุธนกุมาราวทาน
นั้น∗ จึงเปนขอสรุปที่ยังไมสมบูรณนัก เพราะตามที่ผูวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบดานอนุภาคของ            
สุธน-กินรีสํานวนสันสกฤตและไทย ทําใหเห็นไดวาสุธน-กินรีสํานวนไทยไมไดรับอนุภาคมาจาก

                                        
       

∗
 ดูงานวิจัยที่เกี่ยวของหนา 12-13 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

413

สํานวนสันสกฤตสํานวนเดียว  แมจะมีอนุภาคสวนใหญตรงกับฉบับไภษัชยวัสตุ  หรือ                            
สุธนกุมาราวทานที่แพรหลายที่สุดก็ตาม 
 สวนทางดานความสัมพันธทางดานการแปรรูปนิทานศาสนาใหเปนกาวยะนั้น  จะเห็น
ไดวาทั้งสุธนกินนรยวทาน และพระสุธนคําฉันทนั้น อาศัยนิทานศาสนาที่มีเนื้อเร่ืองเอ้ืออํานวยคือ
เปนทํานองนิยายที่มีเจาชาย เจาหญิงและมีเร่ืองของความรัก และการพลัดพราก ซ่ึงสามารถนํามา
พัฒนาอารมณความรูสึกของตัวละครไดงายและจับใจคน ซ่ึงเห็นไดวาทั้งสุธนกินนรยวทานและ                            
พระสุธนคําฉันทนี้ มีการใชลักษณะของมหากาวยะที่ปรับใหส้ันกระชับลงที่เรียกวาขัณฑกาวยะมา
ปรับเปลี่ยนลักษณะของตัวละครโดยเฉพาะตัวละครหลักทั้งฝายชายและหญิงใหมีอารมณ
ความรูสึกที่ใกลเคียงกับคนจริงๆ มากขึ้น โดยใชทวงทํานองที่ทําใหเกิดสุนทรียรสดวยการใชภาษา
ที่มีการสรางสรรคใหเกิดความงดงามคลายคลึงกัน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ชาดกและอวทานเปนวรรณคดีพุทธศาสนาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ดวยมีองคประกอบ
หลักของเรื่องแบบเดียวกันคือ มีปจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และสโมธาน แตถาพิจารณาในรายละเอียดก็
จะพบวาทั้งชาดกและอวทานมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน พิจารณาไดตั้งแตช่ือเรียกชาดกที่มี
ความหมายบงถึงความเปนอดีตกาล คือ ผูที่เกิดขึ้นแลว ขณะที่อวทานมีความหมายแตกตางกัน 3 
ความหมาย คือ การกระทําที่ยิ่งใหญหรือที่นายินดี การทําอยางไรไดผลอยางนั้น และการกระทําที่
บริสุทธิ์หรือท่ีดี ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนความหมายที่ไมไดบงบอกกาล ความแตกตางทางความหมายนี้
มีผลเกี่ยวเนื่องกับลักษณะเฉพาะของเรื่องชาดกและอวทานอยางยิ่ง เพราะชาดกนั้นจะเปนเรื่องราว
อดีตชาติของพระพุทธองค สวนอวทานจะเปนเรื่องราวของบุคคลที่ศรัทธาตอพระพุทธองค ซ่ึงอาจ
เปนพระสาวกหรือบุคคลทั่วไปที่เปนไดทั้งมนุษยและอมนุษย 
 ความแตกตางของชาดกและอวทานดังกลาว เมื่อไดพิจารณาในสวนของเนื้อเร่ืองก็จะ
พบวาชาดกจะเนนที่อดีตวัตถุซ่ึงดําเนินเรื่องสมัยอดีตกาลครั้งที่พระพุทธองคทรงเปนพระโพธิสัตว
เสวยพระชาติเปนมนุษย สัตว หรือเทพ สวนอวทานจะเนนที่ปจจุบันวัตถุซ่ึงดําเนินเรื่องในสมัย
พุทธกาลเปนสวนใหญ อาจมีหลังสมัยพุทธกาลบาง และมักกลาวถึงความเปนมาของผูที่มีศรัทธาตอ
พระพุทธองคตั้งแตเกิดจนไดเขาเฝาพระพุทธองคและไดบรรลุธรรมหรือไดรับสิ่งดีๆ ในชีวิต แม
ชาดกและอวทานจะใหความสําคัญที่องคประกอบของเรื่องตางกัน แตในสวนของการดําเนินเรื่อง
ในอดีตวัตถุทั้งชาดก และอวทานนั้น จะมีพระพุทธองคทรงเปนผูเลาเรื่องเชนเดียวกัน แตในชาดก
พระพุทธองคจะทรงเลาเรื่องของพระองคเองหากผานทรรศนะของพระโพธิสัตวที่ยังขวนขวาย            
ขัดเกลากิเลสเพื่อหวังบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ จึงมีทั้งทรรศนะที่ดีและไมดีปะปนกันไปตาม
ฐานะของผูที่ยังเกี่ยวของกับกิเลสตัณหา สวนอวทานนั้นทรงเลาเรื่องของตัวละครหลักที่เปนผูมี
ศรัทธาตอพระพุทธองค โดยพระพุทธองคไมไดทรงมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณในอดีตของ                
ตัวละครหลักนั้น การที่ทั้งชาดกและอวทานใหพระพุทธองคทรงเปนผูเลาเรื่องในอดีตนี้ ก็เพราะ
พระพุทธองคทรงเปนพระสัพพัญูที่ทั้งทรงระลึกชาติได และทรงรูความเปนไปของสรรพสัตว 
พระองคจึงทรงสามารถเลาเรื่องราวในอดีตไดดวยสายตาของผูรู คือรูทุกเหตุการณ และทุกความคิด
ของผูที่อยูในเหตุการณในอดีตนั้น  
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 ลักษณะเชนนี้ ก็เห็นไดวาพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทซึ่งเปนตนกําเนิดของอวทาน
นาจะรับรูปแบบไปจากชาดกของเถรวาทซึ่งเปนที่รูจักแพรหลายกอน แตไดปรับเปลี่ยนใหมี
ลักษณะเฉพาะ คือไมไดเปนเรื่องราวในอดีตของพระพุทธองค แตเปนเรื่องราวของบุคคลในสมัย
พุทธกาลหรือหลังพุทธกาลที่มีความศรัทธาตอพระพุทธองค อีกทั้งยังไดเพิ่มเรื่องที่มีการพยากรณ
เขามาดวย กลาวคืออวทานบางเรื่องจะไมมีสวนของอดีตวัตถุ แตจะมีการพยากรณอนาคตเขามา
แทน ทั้งนี้ก็เพราะความหมายของอวทานเปนความหมายที่ไมไดบงบอกกาลเฉพาะอยางชาดก จึงทํา
ใหขยายเนื้อหาออกไปไดกวางขวางกวาชาดก ในกรณีนี้ จึงเอื้อใหอวทานสามารถนําชาดกเขาไป
รวมเปนสวนหนึ่งดวยได ดังนั้นพุทธศาสนาสายหินยานผสมมหายาน และสายมหายานจึงจัด                  
ชาดกวาเปนสวนหนึ่งของอวทาน 
 อวทาน-กัลปลตาเปนวรรณคดีประเภทอวทานที่รวมเรื่องเร่ืองราวทางพุทธศาสนาไว
หลายประเภท ดังที่กลาวแลววาอวทานมีความหมายที่กวางขวางซึ่งถาใชความหมายอวทานใน
ความหมายที่ 1 และ3 ที่วาการการกระทําที่ยิ่งใหญหรือที่นายินดี และการกระทําที่บริสุทธิ์หรือที่ดี
นั้น ก็เอื้อใหอวทานสามารถรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดี ความบริสุทธิ์ หรือเร่ืองที่มีมีเจตนาจะใช
ขัดเกลาจิตใจคนใหบริสุทธิ์ อวทานก็สามารถรวมเรื่องราวไวไดหลากหลาย ในกรณีเชนนี้                
เกษเมนทระจึงไดรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนาไวหลายประเภท ทั้งชาดก อวทาน อวทานผสมชาดก 
พุทธประวัติ และหลักธรรม ซ่ึงตางกับอวทานของเดิมที่จะไมมีพุทธประวัติ และหลักธรรม โดย          
อวทานทุกเรื่องในอวทาน-กัลปลตาจะมีสวนประกอบเหมือนกันคือ ขึ้นตนดวยการเกริ่นเรื่องที่เปน
การสรุปสาระสําคัญของเรื่อง และปดทายเรื่องดวยการบอกชื่อเร่ือง ลําดับเรื่องและชื่อคนแตง 
 ในสวนของเรื่องชาดกนั้น เกษเมนทระปรับเปลี่ยนวิธีการเลาเรื่องตางไปจากชาดก
ทั่วไป กลาวคือในสวนปจจุบันวัตถุ เกษเมนทระจะใหภิกษุผูใครรูเปนผูตั้งประเด็นคําถามตอ   พระ
พุทธองค ซ่ึงอาจเปนการตั้งขอสังเกตจากเหตุการณที่ไดพบเห็น หรือเกิดจากความสงสัยใครรูใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ลักษณะเชนนี้ทําใหเห็นภิกษุผูกราบทูลขอใหพระพุทธองคทรงเลาเรื่อง
ชาดกนั้น มีบทบาทในเรื่องมากขึ้น เพราะไดเปนผูเขาเฝาพระพุทธองคเพื่อที่จะเรียนรูธรรมดวย
ตนเอง ไมใชพระพุทธองคทรงเปดโอกาสใหเหมือนชาดกของเดิม กระบวนการเรียนรูจึงเริ่มตนที่
ผู เ รียนไมใชผูสอน นอกจากจะเห็นภิกษุเปนผูกระตือรือรนในการเรียนรูแลว ยังเห็นไดวา                   
พระพุทธองคทรงเปน  “ครู”  ที่มีพระเมตตาเปดโอกาสให “ศิษย” เขาพบเพื่อเรียนรูธรรมได
ตลอดเวลา 
 สวนทางดานโครงเรื่องของชาดก ก็จะพบวาเกษเมนทระ เนนพฤติกรรมหลักที่เกี่ยวของ
กับการทําทานบารมีเปนสวนใหญ และไมพบเรื่องที่มีพฤติกรรมหลักเกี่ยวกับปญญาบารมี ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะทานเปนบารมีขั้นแรกของผูที่จะเดินตามแนวทางของพระโพธิสัตว จึงเปนเรื่องที่เขาใจ
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ไดงาย และปฏิบัติไดงายมากกวาเรื่องอื่น อีกทั้งเกษเมนทระก็ตองการใหคนในสังคมมีจิตใจพรอมที่
จะชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข เพราะเขาเห็นวาเรื่องทานเปนการใหไดทั้งส่ิงของ และมิตรไมตรีซ่ึงจะ
มีสวนชวยจรรโลงสังคมใหสงบสุขได เกษเมนทระจึงไดนําเสนอโครงเรื่องเกี่ยวกับทานบารมีมากที่สุด  
 ในสวนของอวทานและอวทานผสมชาดกซึ่งมีลักษณะโนมเอียงไปทางอวทานมากกวา
ชาดก เพราะเนนที่เหตุการณปจจุบันมากวาอดีต และเนนตัวละครหลักที่ศรัทธาตอพระพุทธองค
เปนสวนใหญ ทั้งอวทานและอวทานผสมชาดก จึงมีลักษณะที่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ตางไป         
จากอวทานของเดิมคลายกัน คือในสวนทายเรื่องที่อวทานของเดิม พระพุทธองคจะทรงเปนผูสรุป
ถึงผลการทําดีและไมดีที่สงผลถึงผูกระทํา แตอวทานและอวทานผสมชาดกในอวทาน-กัลปลตานี้
ภิกษุจะเปนผูแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณการกระทําของตัวละครหลักวามีการกระทําที่นา
สรรเสริญหรือนาตําหนิ การเปลี่ยนแปลงเชนนี้ จึงคลายกับการเปลี่ยนแปลงในชาดกที่เห็นไดวา                      
เกษเมนทระสงเสริมใหผูเรียนเปนผูรูจักวิเคราะหสถานการณ และวิพากษวิจารณส่ิงที่ไดเรียนรูอยาง
มีเหตุมีผล ซ่ึงจะชวยเพิ่มพูนสติปญญาใหกวางขวางขึ้น 
 ในดานโครงเรื่องของอวทานและอวทานผสมชาดก ส่ิงที่เห็นไดชัดเจนคือ การเนน
พฤติกรรมหลักเรื่องการมีศรัทธาตอพระพุทธองค และการไดเขาเฝาพระพุทธองค เพราะทุกเรื่องจะ
เนนย้ําวาการมีศรัทธาตอพระพุทธองค และการไดเขาเฝาพระพุทธองคนั้นจะไดรับสิ่งดีๆ ในชีวิต 
ตัวละครหลักในอวทาน และอวทานผสมชาดกจึงลวนมีความปรารถนาที่จะไดเขาเฝาพระพุทธองค 
แมแตผูที่อยูหางไกล หรือแมแตผูเกิดหลังสมัยพุทธกาลก็ตาม โดยเกษเมนทระไดเพิ่มการสรรเสริญ
พระพุทธคุณมากกวาอวทานของเดิม เพราะบางเรื่องแสดงใหเห็นวาการนอมรําลึกถึงพระพุทธองค 
ทําใหหลุดพนจากความผิดบาปได อวทานจึงเปนเรื่องที่เนนวาการทําความดีสามารถเริ่มตนที่การ
ศรัทธาตอพระพุทธองคโดยไมจําเปนตองเรียนรูธรรมะที่ลึกซึ้ง ก็สามารถบรรลุธรรม หรือไดรับส่ิง
ดีๆ ในชีวิตได แตกตางกับชาดกที่เห็นไดวาพระโพธิสัตวจะขวนขวายทําความดีเพื่อมุงขัดเกลา
ตนเองใหหลุดพนจากกิ เลส  แตอวทานนั้นการขัดเกลาจิตใจตนเองเริ่มจากการศรัทธา                         
พระพุทธองค และทําความดีถวายพระพุทธองคเปนหลัก ทุกส่ิงที่กระทํามีเปาหมายเพื่อใหไดเขาเฝา                   
พระพุทธองคซึ่งนับเปนสิ่งประเสริฐที่สุดของชีวิตเพราะพระองคจะทรงชวยขจัดความทุกขทั้งปวงได  
 ลักษณะเชนนี้ แสดงใหเห็นวาชาดก อวทาน และอวทานผสมชาดกในอวทาน-กัลปลตา 
เนนเรื่องของกรรมหรือการกระทําเปนหลัก เพียงแตเปาหมายของผูทํากรรมในชาดกและอวทานแตกตางกัน
กลาวคือชาดก พระโพธิสัตวทําความดีดวยความเชื่อมั่นผลของกรรมดีจะสงใหตนไดใกลพระโพธิญาณ
มากขึ้น สวนการทําความดีของตัวละครหลักในอวทาน และอวทานผสมชาดกนั้น ก็เพื่อหวังการไดเขาเฝา
พระพุทธองคที่ตนมีศรัทธาเลื่อมใสและจะทําใหตนไดบรรลุธรรม หรือไดรับสิ่งดีๆ ในชีวิต ทั้งนี้
เกษเมนทระไดเสนอเรื่องกรรมโดยอิงกับหลักปฏิจจสมุปบาท ดังที่เห็นไดจากเกษเมนทระไดเรียบเรียง
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เร่ืองปฏิจจสมุปบาทไวในอวทาน-กัลปลตาดวย เพื่อใหผูอานที่ตองการศึกษาเรื่องกรรมในระดับที่
ลึกซ้ึงขึ้น ไดพิจารณาเรื่องกรรมตามแนวทางของปฏิจจสมุปบาทอันเปนธรรมที่ลึกซ้ึงกวางขวาง 
 ดานที่อวทาน-กัลปลตามีความสัมพันธกับวรรณคดีไทยนั้น เห็นไดวาเรื่องในอวทาน-
กัลปลตาบางเรื่องมีอนุภาคตรงกับวรรณคดีไทย  เชน  วิศวันตราวทาน  มีอนุภาคตรงกับ                     
มหาชาติคําหลวง  นันโทปนันทาวทาน  มีอนุภาคตรงกับนันโทปนันทสูตรคําหลวง  และ                        
สุธนกินนรยวทานมีอนุภาคตรงกับพระสุธนคําฉันท แตสิ่งที่นาสนใจที่สุดคือเร่ืองสุธนกินนรยวทาน
เพราะไมเพียงมีอนุภาคที่ตรงกันเทานั้น แตมีความสัมพันธในดานที่มีการแปรรูปเปนกาวยะคลายคลึง
กันดวย ทั้งนี้เพราะสุธนกินนรยวทานไดตนเคามาจากเรื่องสุธน-กินรีที่มีลักษณะเปนนิทานทางศาสนา
อยางกินรีชาดก  ในมหาวัสตุ  สุธน-กินรีในไภษัชยวัสตุของพระวินัยมูลสรวาสติวาท  ซ่ึง                      
สุธนกุมาราวทานในทิวยาวทานรับเนื้อเรื่องมาตรงกันทุกประการ และบางสวนจากฉบับโขตัน 
เพราะเห็นไดวาสุธนกินนรยวทานรักษาแบบเรื่องไวตามอยางฉบับไภษัชยวัสตุ แตไดผนวกอนุภาค
ของสํานวนอื่นมาไวทั้งกินรีชาดก และฉบับโขตัน แตลักษณะเดนที่ทําใหสุธนกินนรยวทานตางกับ
เร่ืองสุธน-กินรีที่รับเคาเรื่องมาคือ ไดมีการแปรรูปจากนิทานศาสนาที่มีจุดประสงคเพื่อการสั่งสอน
ใหมีสุนทรียรสทางดานความบันเทิงเพิ่มขึ้น เห็นไดจากการเพิ่มรายละเอียดทางดานอารมณ
ความรูสึกของตัวละคร ดวยการใชลีลาทางภาษาที่มีลักษณะของขัณฑกาวยะที่ดําเนินตามลักษณะ
ของมหากาวยะแตทําใหส้ันกระชับลง หากแตก็ยังรักษาลักษณะสําคัญของมหากาวยะไวคือ เปน
เร่ืองราวของเจาชายเจาหญิง เร่ืองของความรัก ความพลัดพราก เร่ืองของชัยชนะในสงคราม เปนตน 
 ลักษณะของการรับอนุภาคของเรื่องและการแปรรูปเปนกาวยะของสุธนกินนรยวทาน
ดังกลาวก็เห็นไดวามีความความคลายคลึงกับเรื่องสุธน-กินรีสํานวนไทย เพราะจากการศึกษาเปรียบเทียบ
ดานอนุภาคแลว ก็พบวา สุธน-กินรีสํานวนไทยนั้น แมจะมีแบบเรื่องตามอยางฉบับไภษัชยวัสตุที่สุธนกุมาราวทาน
มีสวนทําใหแพรหลายไปยังที่ตางๆ แตก็เห็นไดวาเรื่องสุธน-กินรีของไทย โดยเฉพาะสุธนชาดก ที่
เปนเรื่องสุธน-กินรีลายลักษณที่เกาแกที่สุดของไทย และมีอิทธิพลตอเร่ืองสุธน-กินรีสํานวนอื่นของ
ไทยนั้น มีอนุภาคตรงกับทั้งเรื่องกินรีชาดก ฉบับไภษัชยวัสตุ และสุธนกินนรยวทาน ฉะนั้น ตามที่
เคยมีผูศึกษาไววาสุธน-กินรีสํานวนไทยมาจากกินรีชาดก หรือสุธนกุมาราวทานนั้น จึงเปนขอสรุป
ที่ยังไมสมบูรณนัก เพราะความจริงสุธน-กินรีสํานวนไทยนี้ไมไดมีที่มาจากแหลงเดียว ทั้งนี้เพราะ           
สุธน-กินรีสํานวนสันสกฤต แมแตสุธนกินนรยวทานที่ใหมที่สุด ก็ยังเกิดกอนสุธนชาดกประมาณ 
200 ป ดวยระยะเวลาดังกลาวนี้ เพียงพอที่จะทําใหนิทานเรื่องหนึ่งแพรกระจายไปยังดินแดนอื่น 
กอปรกับเกษเมนทระก็เปนกวีที่มีช่ือเสียงในกัศมีระ ซ่ึงนาจะเปนปจจัยเกื้อหนุนใหมีผูไดอาน
ผลงานของเขาแลวนําไปเผยแพรตอ ปจจัยเร่ืองระยะเวลาและความมีช่ือเสียงของกวีจึงนาจะทําให 
สุธนกินนรยวทานเรื่องที่เดนที่สุดของอวทาน-กัลปลตาเปนสุธน-กินรีสํานวนหนึ่งที่ไดรับการเลา
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ขานจาก “ปากตอปาก” ไปพรอมๆ กับสุธน-กินรีสํานวนอื่น และสุธน-กินรีสํานวนตางๆ เหลานั้นก็
ไดแพรกระจายมาสูประเทศไทยจนหลอมรวมเปนสุธน-กินรีสํานวนไทย 
 สวนการที่เร่ืองสุธน-กินรีของไทยมีการแปรรูปเปนกาวยะนั้น เร่ืองที่เห็นไดชัดเจนที่สุด
คือพระสุธนคําฉันท ที่ลักษณะการประพันธเรื่องคลายคลึงกับสุธนกินนรยวทาน คือ ประพันธดวยฉันท 
มีการพรรณนารายละเอียดของเหตุการณ รายละเอียดของตัวละคร โดยเฉพาะมีการแสดงอารมณของตัวละคร
ที่ชัดเจน ทั้งในยามรักและยามพลัดพราก การพรรณนาถึงชัยชนะในสงครามของตัวละครหลักฝายชาย
ดวยการใชถอยคําที่เลือกสรรอยางดีจนกอใหเกดิสนุทรียรสแกผูอาน ทัง้นี้การทีก่วีตัง้ใจเลือกสรรถอยคำ
ที่ดี และไพเราะนี้ นอกจากเปนการแสดงความสามารถของกวีแลวยังเปนเพราะกวีไดตั้งใจนําเรื่องนี้
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวดวย ทั้งความสามารถและความตั้งใจ
ดังกลาวจึงทําใหมีลักษณะตางกับสุธนชาดกที่เปนตนเคาเรื่องอยางชัดเจน ทั้งนี้เพราะสุธนชาดกมี
วัตถุประสงคของการเรียบเรียงเพื่อรวบรวมเรื่องสําหรับใชในการอบรมสั่งสอนธรรมมากกวาการ
ตั้งใจเรียบเรียงใหประณีตบรรจงเพื่อใหเกิดความบันเทิงใจ ทั้ง สุธนกินนรยวทาน และพระสุธนคําฉันท 
จึงเห็นถึงความพองกันในเรื่องของการเลือกนิทานศาสนามาแปรรูปใหเปนกาวยะ ดวยการใชวธีิการ
ปรับแตงที่คลายคลึงกัน คือเนนใหเกิดสุนทรียรสแกผูอานหรือผูฟงเปนสําคัญ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในดานของการศึกษาผลงานของเกษเมนทระ  และวรรณคดี
ประเภทอวทาน คือ 
 1. เกษเมนทระเปนกวีที่มีผลงานหลายประเภท ผลงานประเภทหนึ่งที่ไดรับการกลาวถึง
วาเปนผลงานที่เดนของเขาคอื ประเภทการสอนจริยธรรมที่มักจะมกีารสอดแทรกการวิพากษวจิารณ
สังคม และบุคคลไว เชน จารุจรรยา ศตกะ ทรรปทลนะ เทโศปเทศะ และนรรมมาลา เปนตน หาก
นําผลงานประเภทนี้ของเกษเมนทระมาศึกษา อาจทําใหเห็นทั้งสภาพสังคมกัศมีระ และวิธีการที่เกษเมนทระ
ใชความสามารถเชิงกวีวิพากษวิจารณสังคมบุคคล และแนวคิดที่นําเสนอเพื่อพัฒนาสังคมดวย 
 2. อวทานเปนวรรณคดีที่มีเนื้อเร่ืองกวางขวาง และมีคัมภีรรวมอวทานอีกหลายเรื่องที่
นาจะนํามาศึกษา ทั้งอวทาน ศตกะ ทิวยาวทาน อโศกาวทาน เปนตน หรือคัมภีรอ่ืนที่ไมมีชื่อวาเปนอวทาน
แตมีอวทานรวมอยูมากอยางมหาวัสตุ หรือพระวินัยของมูลสรวาสติวาท คัมภีรเหลานี้ ผูวิจัยเห็นวายังสามารถ
นํามาศึกษาไดอีกมาก ทั้งนี้อาจศึกษาเฉพาะกลุมเรื่องใดกลุมเรื่องหนึ่ง เชน กลุมเรื่องอวทานที่เกี่ยวกับ
พระสาวก หรือกลุมเรื่องชาดกที่เกี่ยวกับความสัมพันธของพระพุทธองคกับบุคคลตางๆ เชน พระนางยโศธรา
อสีติมหาสาวก  หรือนํากลุมเรื่องราวนี้มาศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับเรื่องที่คลายคลึงกันในอรรถกถาบาลี
ซึ่งอาจไดเห็นวิธีการใชเรื่องราวเดียวกันแตตางสํานักความคิดวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  
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เร่ืองยออวทาน-กัลปลตา∗ 
 
1. ประภาสาวทาน (Prabhasavadana) 62 บท 
 พระเจาประภาสะ (Prabhasa) ผูมีพระเกียรติยศยิ่ง และพระทัยงดงามทรงครองเมือง
ประภาวตี(Prabhavati) ไดมีเจาเมืองนาควนะ(Nagavana)มานอมเกลาฯ ถวายชางปาลักษณะดี 
รูปรางทาทางการเยื้องเดินคลายกับภู เขาไกรลาส  พระเจาประภาสะจึงทรงใหสัญยาตะ 
(Sajyata)อํามาตยผูมีหนาที่ดูแลชางเปนผูฝกชางปานี้ 
 ตอมาพระเจาประภาสะไดทรงทดสอบผลของการฝกชาง ดวยการทรงชางนั้นเขาไปใน
ปา แตเมื่อชางทรงไดเห็นนางชางพังก็วิ่งเขาไปหาทันทีโดยไมฟงคําสั่งใดๆ พระเจาประภาสะ               
ขัดเคืองพระทัยยิ่ง จึงไดตรัสถามอํามาตยสัญยาตะถึงเหตุที่เปนดังนี้ อํามาตยสัญยาตะไดกราบบังคม
ทูลวา เร่ืองการฝกฝนทางรางกายตางกับการฝกฝนทางดานจิตใจ เพราะแมแตพระมุนีเองก็ยังยากที่
จะควบคุมจิตใจได หลังจากนั้นอํามาตยสัญยาตะจึงไดกราบบังคมทูลขอใหพระเจาประภาสะเสด็จ
กลับวังโดยการทรงมา และปลอยใหชางทรงนั้นอยูกับนางชางพัง จนครบ 7 วัน ชางทรงก็กลับมาสู
โรงชาง เมื่ออํามาตยสัญยาตะไดทราบขาว จึงไดกราบบังคมทูลพระเจาประภาสะใหทรงทราบวา
การฝกชางที่ผานมานั้นไมไดไรผล เพราะในที่สุดชางทรงก็สามารถปรับสภาพอารมณกลับมาได
ดังเดิม ซ่ึงเปนการยากที่สัตวจะสามารถควบคุมจิตใจ และหลุดพนจากตัณหาได 
 พระเจาประภาสะประหลาดพระทัยพฤติกรรมของชางทรงมาก  จึงมี รับสั่งให
อํามาตยสัญยาตะเลาถึงบุคคลอื่นที่สามารถควบคุมจิตใจไดเชนเดียวกับชางทรง อํามาตยสัญยาตะ
กราบบังคมทูลวามีเพียงพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้นที่ตรัสรูแจงในเรื่องนี้ ทันทีที่พระเจาประภาสะ
ทรงไดยินพระนาม “พุทธ” ก็ทรงระลึกรูวาในอดีตชาติพระองคเคยมีพระราชปรารถนาจะไดพระ
โพธิญาณ เมื่อทรงระลึกไดเชนนี้แลว เหลาเทวดาชั้นศุทธาวาสก็ไดมาชุมนุมในทองฟาและกลาววา
ตามมหามติที่มีมาพระองคจะไดสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อพระเจาประภาสะทรงไดยินเชนนั้น ก็ทรง
ไดจักษุทิพย และทรงระลึกชาติได จากนั้นตอมาพระองคจึงทรงมุงสูแนวทางของพระโพธิสัตว คือ
ทรงชวยเหลือสรรพสัตวใหพนจากกิเลสตัณหา และมุงสูหนทางที่ถูกตอง 
 
 
 
                                                 

∗ เรื่องที่ 23. วิศวันตราวทาน 33. นันโทปนันทวทาน และ 64. สุธนกินนรยวทาน ดูในสวนที่เปน
บทปริวรรตและบทแปลเรียบเรียง 
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2. ศรีเสนาวทาน (Srisenavadana) 138 บท 
 พระเจาศรีเสนะ (Wrisena) เปนพระราชาที่มีน้ําพระทัยกวางขวาง ทรงปกครองเมือง
อริษฏา(Arista)ใหรมเย็นเปนสุขดังสวรรคช้ันอินทร ทั้งนี้ก็เพราะความที่มีพระทัยเมตตาตอคน
ทั่วไปอยางมาก ทรงกระทําแมแตส่ิงที่ยากยิ่งเพื่อคนทั้งหลาย พระอินทรทรงลวงรูการณดังกลาว จึง
ทรงตองการทดสอบพระขันติของพระเจาศรีเสนะ กลาวคือเมื่อพระมุนีผูรอบรูพระเวทตนหนึ่งได
เห็นพระมเหสีชยประภา (Jayaprabha) ก็มีใจนึกชอบทันที ทั้งนี้เปนผลมาจากความรักความผูกพัน
ที่เคยมีมาในอดีตชาติ พระมุนีจึงใชลูกศิษยใหนําพระมเหสีชยประภามามอบใหตน โดยบอกกับลูก
ศิษยวาพระมเหสีชยประภามีคาเทากับคาคุรุทักษิณา  
 คร้ันลูกศิษยไดไปขอพระราชทานพระมเหสีชยประภาจากพระเจาศรีเสนะ พระเจา             
ศรีเสนะก็ทรงยินดีพระราชทานใหอยางไมลังเลพระทัย ตอมาพระอินทรทรงทดสอบพระเจา                  
ศรีเสนะอีก ดวยการแปลงกายพรอมกับเทวดา 4 องค เปนพราหมณพรอมกับบุตรชายทั้งสี่ โดย
พราหมณนั้นมีรางกายที่ถูกเสือกัดกินไปครึ่งตัว มีบุตรชายทั้งสี่ชวยกันดูแลบิดาที่รางกายชุมโชก
ดวยเลือด พราหมณไดขอพระราชทานพระวรกายครึ่งหนึ่งของพระเจาศรีเสนะเพื่อรักษาชีวิตของ
ตน พระเจาศรีเสนะก็ทรงยินดีใหทันที แมวาบรรดาอํามาตยจะกราบบังคมทูลทัดทานก็ตาม และ
ดวยพระกรุณาของพระเจาศรีเสนะนั้นเอง พราหมณจึงมีรางกายสมบูรณดังเดิม 
 การเสียสละของพระเจาศรีเสนะดังกลาว จึงทําใหพระอินทรทรงตระหนักถึงความ        
หนักแนนในน้ําพระทัยของพระเจาศรีเสนะ ดวยคุณความดีของพระเจาศรีเสนะจึงทําใหพระองคมี
พระวรกายกลับมาสมบูรณดังเดิม สวนพระมุนีเมื่อไดพระมเหสีชยประภาไปแลว ก็ไมเคยมีความ
สบายใจแมสักนอย จึงไดนําพระมเหสีชยประภามาคืน จากนั้นพระอินทรก็ทรงใหพระเจาศรีเสนะ
ไดทรงปกครองชมพูทวีป และดวยพระเมตตา พระกรุณา และพระมุทิตาของพระเจาศรีเสนะ 
บานเมืองจึงสงบรมเย็นยิ่ง และนี่ก็คือเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธองคที่ทรงใชเปนอุทาหรณ
สอนภิกษุทั้งหลายใหเห็นถึงการทําทานอันยิ่งใหญ 
 
3. มณิจูฑาวทาน (Manicudavadana)  191 บท 
 พระเจาเหมจูฑะ (Hemacuda) ผูเปยมดวยพระกรุณา และทรงคุณธรรมจึงเปนที่รักของ
ประชาชนเมืองสาเกต (Saketa) อยางยิ่ง พระองคมีพระมเหสีนามวากานติมตี (Kantimati) ซ่ึงทรง
มีคุณธรรมเหมาะสมกับพระเจาเหมจูฑะ ในขณะทรงพระครรภ พระมเหสีกานติมตีทรงเปน                     
คูสนทนาธรรมของพระเจาเหมจูฑะอยูเสมอ เมื่อมีพระประสูติกาลเปนพระโอรส พระโอรส                     
มีพระสิริโฉมงดงามยิ่ง และมีแกวมณีติดอยูที่พระนลาฏ แกวมณีนั้นสองแสงสุกสกาวทามกลาง                
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ความมืดมิด  อีกทั้งน้ําที่ไหลออกจากแกวมณีนั้นก็สามารถทําใหโลหะท้ังหลายกลายเปนทองได
รวมทั้งยังทําใหส่ิงเลวรายทั้งปวงมลายไป พระโอรสนี้จึงไดพระนามวามณิจูฑะ (Manicuda) 
 เมื่อพระโอรสมณิจูฑะทรงขึ้นครองราชยแทนพระชนก ก็ทรงไดชางชื่อวาภัทรคิริ
(Bhadragiri)  มาสูพระบารมี  ตอมาไดอภิ เษกสมรสกับธิดารูปงามของพระมุนีภวภูติ 
(Bhavabhuti) ช่ือวาปทมวตี (Padmavati) ตอมาพระมเหสีปทมวตีก็มีพระประสูติกาลพระโอรส
ปทมจูฑะ  (Padmacuda) ในชวงเวลาที่พระโอรสปทมจูฑะประสูตินั้นไดมีงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ 
และกาลนี้เองพระอินทรไดทรงทดสอบน้าํพระทัยของพระเจามณิจูฑะ โดยทรงแปลงรางเปนรากษส
มาขออาหารที่เปนเนื้อและเลือดสด เมื่อพระเจามณิจูฑะไมอาจทรงทําใหรากษสเปลี่ยนใจได พระองค 
จึงทรงสละพระมังสาและพระโลหิตของพระองคใหรากษสแปลง แมการกระทําของพระองคจะทําให 
พระมเหสีและขาราชบริพารเศราโศกเสียใจยิ่ง แตก็ไมอาจทําลายความตัง้พระทัยมัน่ของพระองคได  
 เมื่อรากษสแปลงไดพระมังสาและพระโลหิตมาแลวก็กินและดื่มอยางรวดเร็ว                     
พระเจามณิจูฑะแมจะทรงทรมานจากบาดแผล แตก็ทอดพระเนตรดูดวยพระขันติ และพระทัยกรุณา 
ดวยเหตุนี้พระอินทรจึงทรงคืนรางเดิม และทรงชื่นชมยกยองพระเจามณิจูฑะที่มีพระขันติสูงยิ่ง 
จากนั้นจึงทรงบันดาลใหพระเจามณิจูฑะมีพระวรกายกลับมาเหมือนเดิม 
 หลังจากงานเฉลิมฉลองแลว พระเจามณิจูฑะไดทรงบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ โดย
พระราชทานชางภัทรคิริแดพระมุนีพรหมรถะ (Brahmaratha) และพระราชทานสิ่งของบูชายัญแด
พระมุนีภารควะ (Bhargava) ขณะเดียวกันนั้นพระมุนีวาหีกะ (Vahika) ไดขอพระราชทานพระ
มเหสีและพระโอรสเพื่อนําไปเปนคนรับใชและเปนคุรุทักษิณาแดพระฤษีมรีจิ (Marici) ซ่ึงเปนครู
ของตน พระเจามณิจูฑะไดพระราชทานพระมเหสีและพระโอรสดวยความเต็มพระทัย สวนพระเจา              
ทุษประสหะ (Dusprasaha) ซ่ึงประทับในที่ทําทานดวย ก็ทรงปรารถนาจะไดชางภัทรคิริที่พระเจา    
มณิจูฑะพระราชทานแดพระมุนีพรหมรถะมาก จึงนํากองทัพมาลอมเมืองสาเกต  เพื่อชิงชางภัทรคิริ 
พระเจามณิจูฑะแมจะทรงสามารถเอาชนะพระเจาทุษประสหะได แตก็ไมทรงทํา เพราะไมมี             
พระราชประสงคที่จะทําใหคนทั่วไปเดือดรอน พระองคจึงเสด็จไปสูปาหิมพานตดวยความ
ชวยเหลือของพระปจเจกพุทธเจา 4 พระองค  
 ตอมาพระเจามณิจูฑะซึ่งไดทรงออกบวชแลวไดพบพระมเหสีปทมวตีที่ในปา และได
ทรงชวยพระนางใหพนจากการถูกทําราย แตหลังจากนั้นพระองคก็รูพระทัยตนเองวาไมไดทรงมี
ความยินดีในตัวพระมเหสีปทมวตีอีกตอไปแลว จึงไดทรงพาพระนางไปยังอาศรมของพระฤษีมรีจิ 
 ขณะเดียวกันที่เมืองของพระเจาทุษประสหะก็เกิดเรื่องรายมากมาย จนประชาชนตอง              
ทุกขยาก ส่ิงที่จะชวยกําจัดทุกขของประชาชนไดคือแกวมณีที่อยูที่พระนลาฏของพระเจามณิจูฑะ             
พระเจาทุษประสหะจึงทรงสงพราหมณ 5 คนไปนําแกวมณีกลับมา พราหมณทั้งหาไดวิงวอนขอ
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พระราชทานแกวมณีจากพระเจามณิจูฑะโดยไดพรรณนาถึงความทุกขยากของประชาชนให
พระองคฟง พระเจามณิจูฑะทรงสงสารประชาชนเหลานั้น จึงทรงดึงแกวมณีออกมา ทําใหตกพระ
โลหิตจนสิ้นพระสติไป ระหวางนั้นเทวดาทั้งหลายก็ทรงโปรยปรายฝนดอกไมลงมาเพื่อสรรเสริญ
การกระทําของพระเจามณิจูฑะ พระฤษีมรีจิทราบเรื่องราวดังกลาวจึงไดแจงขาวแกพระมเหสี               
ปทมวตี พระนางพรอมดวยพระโอรสจึงไดเสด็จมา เมื่อไดทอดพระเนตรเห็นพระเจามณิจูฑะทรง
นอนสิ้นพระสติอยูก็ทรงโศกเศราเปนอยางยิ่ง   
 ตอมาพระปจเจกพุทธเจาไดทรงชวยเหลือพระเจามณิจูฑะใหไดแกวมณีกลับคืนมา และ
มีพระวรกายแข็งแรงดังเดิม หลังจากนั้นประชาชนก็ไดกราบบังคมทูลขอใหพระเจามณิจูฑะไดทรง
กลับมาครองเมืองอีกครั้ง  แมจะไมเต็มพระทัยนัก แตดวยทรงเห็นแกประชาชน พระองคจึงทรง
ยินยอม ในฐานะที่เปนพระโพธิสัตวจึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจชวยเหลือคนยากไร รวมทั้ง
ปกปองคนไมใหไปสูความชั่วราย และเรื่องนี้พระพุทธองคทรงเทศนาใหพระภิกษุไดฟงเกี่ยวกับ
การทําทานในอดีตชาติของพระองค 
 
4. มานธาตรวทาน (Mandhatravadana)  120 บท 
 พระเจาอุโปษธะ (Uposadha) ผูมีพระราชอํานาจยิ่งไดทรงชวยกําจัดบรรดารากษสที่มา  
รังควานพระมุนีทั้งหลายในยามทํายัญพิธี หลังจากที่พระเจาอุโปษธะไดทรงชวยพระมุนีแลว พระ
มุนีไดทูลเกลาฯ ถวายน้ําที่ผานการทํามนตรพิธีใหเสวย เมื่อเสวยน้ํานั้นก็เกิดเหตุอัศจรรยขึ้น 
กลาวคือไดมีทารกเพศชายถือกําเนิดขึ้นจากพระเศียรของพระองค พรอมกับแสงทิพยที่พวยพุง
ขึ้นมา เมื่อเหลาสนมของพระเจาอุโปษธะเห็นทารก พวกนางจึงตางพากันกลาววา “ทารกผูนารักนี้
จะนับถือขาฯ เปนมารดา” ทารกนี้จึงไดรับการขนานนามวา มานธาตา (Mandhata) 
 ตอมาพระโอรสมานธาตาก็ไดทรงขึ้นครองราชยแทนพระเจาอุโปษธะ และเปน
พระราชาที่ทรงมีคุณลักษณะเลิศในทุกดาน ดังที่เมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นนกที่ถูกพระมุนี
สาปใหปกหายไป พระองคก็ทรงสงสารนกเหลานั้นที่ทรงคิดวาไมตางกับคนยากไร และทรงเห็นวา
พระมุนีกระทําการไมถูกตอง จึงทรงเนรเทศพระมุนีออกจากเมือง 
 พระเจามานธาตาเปนพระราชาผูยิ่งใหญ เปนที่ยกยองแลวในโลก จึงมีพระราช
ปรารถนาจะแสวงหาความสุขบาง พระองคจึงเสด็จไปประทับบนสวรรค ดวยคุณความดีของ
พระองคที่ไดทรงกระทํามาจึงไดประทับบนสวรรคอยางมีความสุขเปนระยะเวลานาน จนทําใหทรง
เกิดความลําพองพระทัย มีพระราชดําริจะครอบครองสวรรคแทนพระอินทร ในที่สุดพระองคก็ตอง
ทรงตกจากสวรรค เพราะตัณหาที่ไมส้ินสุดของพระองคนั่นเอง 
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 พระพุทธองคทรงมีอรรถาธิบายเพิ่มเติมวาเหตุที่พระเจามานธาตาทรงตกสวรรค ก็
เพราะในอดีตชาติที่ทรงเปนพอคาชื่ออุตกริกะ (Utkarika) ผูมีจิตใจดีนั้น คร้ังหนึ่งพระพุทธเจา    
วิปศยี (Vipawyi)ไดเสด็จมาทรงรับบิณฑบาตที่บานของอุตกริกะ อุตกริกะไมระมัดระวังในการใส
บาตรคือเขาไดโยนเม็ดถ่ัวลงในบาตรของพระพุทธเจาวิปศยี ทําใหเม็ดถ่ัวบางสวนตกลงพื้น ดังนั้น
เมื่อเขาเกิดมาเปนมานธาตาได เสวยสุขบนสวรรคแลว   แตก็ตองมี เหตุใหตกจากสวรรค                        
พระพุทธองคทรงเลาเรื่องราวในอดีตชาติของพระองคเร่ืองนี้เพื่อเปนอุทาหรณแกเหลาภิกษุวาการ
หลงในผลของการใหทานก็เหมือนการอยูในความฝนและมายานั่นเอง 
 
5. จันทรประภาวทาน (Candraprabhavadana) 75 บท 
 ในเมืองภัทรศิลา (Bhadrawila)มีพระราชานามวาจันทรประภะ (Candraprabha) ผู
เปยมดวยคุณธรรมยิ่ง จึงทําใหประชาชนมีความรมเย็นเปนสุข พระเจาจันทรประภะทรงมีอํามาตยที่
มีความสามารถ 2 คน คือมหาจันทระ (Mahacandra) และมหีธระ (Mahidhara) อํามาตยทั้งสอง
ชวยทําใหพระราชภารกิจที่ยากลําบากดําเนินไปไดอยางราบรื่น หากก็มีบางเรื่องที่แมทั้งสองเห็นวา
จะสงผลรายตอบานเมือง แตก็ไมอาจทัดทานไดนั่นคือการที่พระเจาจันทรประภะโปรดการทําทาน
มากเกินควร 
 ในขณะเดียวกันนั้นก็มีรากษสตนหนึ่งชื่อวา เราทรากษะ (Raudraksa) ซ่ึงอดีตชาติคือ
พรหมรากษสที่สืบเชื้อสายจากพระพรหม  เราทรากษะมีใจคอโหดรายและอิจฉาริษยา จึงไมอาจทน
ตอการที่ประชาชนมีความจงรักภักดีตอพระเจาจันทรประภะ อันเนื่องมาจากการที่มีพระกรุณายิ่งตอ
ประชาชนได ดังนั้นเราทรากษะจึงคิดกําจัดพระเจาจันทรประภะ ดวยการเขาไปขอพระราชทาน
พระเศียรของพระองค โดยอางวาหากตนไดพระเศียรมาจะชวยเพิ่มกุศลกรรมและกําจัดอุปสรรคที่
จะไปสูทางหลุดพนของพระเจาจันทรประภะได เราทรากษะเชื่อวาการขอเชนนี้จะทําใหพระเจา
จันทรประภะทรงปฏิเสธ และเมื่อประชาชนทราบเรื่องที่ทรงปฏิเสธคําขอของตน ประชาชนก็จะ
หมดศรัทธาตอพระเจาจันทรประภะ 
 สวนบรรดาอํามาตยและขาราชบริพารทั้งหลายเมื่อทราบเรื่องเราทรากษะจะขอ
พระราชทานพระเศยีร ตางก็คาดเดาไดวาจะไมทรงปฏเิสธอยางแนนอน แตเทพารกัษประจาํเมืองไมอาจทน
เห็นพระเจาจันทรประภะทรงถูกหลอกลวงได จึงไดมาเตือนลวงหนาวา หากเราทรากษสะมาขอ
พระราชทานพระเศียรก็ใหฆาเสีย แตพระเจาจันทรประภะไมทรงหวั่นไหว และทรงปฏิเสธที่จะฆา
เราทรากษสะ หากทรงยินดีจะตัดพระเศียรใหเราทรากษะดวยพระองคเอง สวนอํามาตยผูภักดีทั้ง
สองนั้น เมื่อไมอาจกราบบังคมทูลทัดทานพระเจาจันทรประภะได ก็ไดสละชีวิตตนกอนหนาแลว  
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ความตั้งพระทัยมั่นในการทําทานของพระเจาจันทรประภะจึงเปนเรื่องที่นาสรรเสริญยิ่ง 
และเรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่พระพุทธองคทรงเทศนาใหพระภิกษุทั้งหลายไดฟงถึงการบริจาคทานอัน
บริสุทธิ์ในอดีตชาติของพระองคเอง 

 
6. พัทรทวีปยาตราวทาน (Badaradvipayatravadana) 194 บท 

พระพุทธองคไดทรงเทศนาธรรมแกชาวเมืองศราวัสตี(Wravasti)วาครั้งหนึ่งเมื่อ
พระองคกับหมูภิกษุเสด็จจาริกพรอมกับกองคาราวานพอคาจากแควนมคธ ไดมีกลุมโจรตามมา
ปลนกองคาราวาน และคิดสังหารพอคาเพื่อหวังทรัพยสินทั้งหมด แตพระพุทธองคไดทรงชวย
จัดการแบงทรัพยสินของพอคาใหแกโจรเพื่อเปนการรักษาชีวิตของพอคาไว และในระหวางทาง
พระพุทธองคก็ตองทรงแบงทรัพยสินเชนนี้ใหโจรหลายครั้งเพราะพวกโจรยังไมพอใจทรัพยสินที่
ไดไป จนมีคร้ังหนึ่งพวกโจรไดกราบทูลนิมนตพระพุทธองคไปทรงฉันภัตตาหาร พระองคไดเสด็จ
ไปพรอมกับภิกษุจํานวนหนึ่ง ดวยพระมหากรุณาของพระองคจึงทําใหพวกโจรยอมละทิ้งการ
กระทําชั่ว และนอมรับคําสอนของพระองค ยังความสงสัยใหแกเหลาภิกษุมาก พระองคจึงไดตรัส
วาในอดีตพระองคก็เคยทรงชวยพวกโจรใหเวนจากการทําชั่วมาแลว 
 ในครั้งนั้น พระเจาพรหมทัต(Brahmadatta)ทรงครองเมืองพาราณสี(Varanasi) ใน
แควนโกสล  (Kosala) มีพอคาคนหนึ่งชื่อปริยเสนะ  (Priyasena) มีบุตรชายชื่อวาสุปริยะ
(Supriya)ที่เปยมดวยคุณธรรม และมีน้ําใจกวางขวางยิ่ง เมื่อบิดาเสียชีวิต สุปริยะก็ดําเนินกิจการ
แทนบิดา  แต สุปริยะมีความคิดที่จะหาทรัพยมาชวยผูยากไรจึง เดินทางไปที่ เกาะรัตนะ
(Ratanadvipa) เขาไดทรัพยสินมาเปนจํานวนมาก แตในตอนเดินทางกลับไดมีโจรเขามาปลน ดวย
ความมีจิตใจเอื้อเฟอของสุปริยะ จึงไดมอบทรัพยสินของเขาใหแกโจรดวยความยินดี เหตุการณ
ทํานองนี้ไดเกิดขึ้นถึง 6 คร้ัง สุปริยะจึงคิดวาเปนเพราะเขายังไมมีทรัพยสินมากพอที่จะทําใหคนอื่น
พอใจได เขาจึงเฝาครุนคิดหาหนทางที่จะหาทรัพยสินมาใหมากพอกับความตองการของผูอ่ืน 
เทวดามเหศะ (Mahewa)ทราบความคิดที่เปยมดวยความกรุณาของสุปริยะ จึงไดมาเขาฝนและ
แนะนําใหเดินทางไปที่เกาะพัทระ (Badaradvipa) เพื่อหาทรัพยมาใหผูอ่ืนตามที่เขาปรารถนา 
หากแตการไปเกาะพัทระนั้นจะตองพบอุปสรรคมากมาย คือผานเกาะ 700 เกาะ ตองขามภูเขาใหญ 
7 ลูก ขามแมน้ํา 7 สาย และตองผานมหาสมุทรที่มีอุปสรรคและภัยอันตรายตางๆ ตองตอสูกับปศาจ 
และรากษสที่ดุราย แตเทวดาก็ไดบอกทางแกไขไวใหอยางชัดเจน และไดบอกวาเมื่อผานอุปสรรค
ซ่ึงคนธรรมดายากจะผานไปไดแลว ก็จะไปถึงเมืองที่สวยงามราวกับสวรรคช่ือวาโรหิตกะ 
(Rohitaka) ใหไปพบพอคาชราชื่อมฆะ (Magha) ซ่ึงจะชวยนําทางไปเกาะพัทระ 
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 เมื่อสุปริยะออกเดินทางผานอุปสรรคตางๆ จนถึงเมืองโรหิตกะ เขาไดชวยรักษาพอคา
ชราชื่อวามฆะซึ่งกําลังปวย เมื่อมฆะหายปวยจึงไดนําทางใหสุปริยะ แตไปไดคร่ึงทางมฆะก็ไดตาย
ลง แตสุปริยะยังคงเดินทางตอไปตามที่เคยไดรับคําแนะนําจากเทวดามเหศะ และไดยักษ 3 ตนมา
ชวยใหถึงเกาะพัทระเร็วขึ้น เมื่อสุปริยะไปถึงเกาะพัทระซึ่งเปนดินแดนที่กระตุนคนใหเกิดกิเลส
ตัณหา เพราะเปนเมืองของกินนรที่มีเหลากินรีทั้งหลายมีเสนหเยายวน และในคืนนั้น เทวดามเหศะ
มาเขาฝนและเตือนสุปริยะใหควบคุมสติใหดีอยาหลงระเริงกับเสนหยั่วยวนของเหลากินรี ดังนั้น
เมื่อสุปริยะเขาไปในเมืองกินนรเขาจึงไมหวั่นไหวและสามารถยับยั้งใจไมหลงไปกับความเยายวน
ของเหลากินรีนั้น อีกทั้งยังมีกิริยานอบนอมตอพวกนาง บรรดากินนรทั้งหลายจึงพอใจพฤติกรรม
ของสุปริยะเปนอยางยิ่ง และไดมอบรัตนะที่นําไปวางไวที่ใด แลวอธิษฐานขอทรัพยสิน ทรัพยสิน
นั้นก็จะไหลออกมาใหแกผูขอนั้น  
 เมื่อสุปริยะไดรัตนะนั้นแลวก็เดินทางกลับบานอยางรวดเร็วดวยมาฝเทาจัด และไดนํา
รัตนะไปวางที่ยอดธงเพื่อใหคนทั่วไปไดมาขอทรัพย พระเจาพรหมทัตทรงทราบขาวการกระทํา
ของสุปริยะ จึงเสด็จมาเพื่อทอดพระเนตรสุปริยะใชรัตนะชวยเหลือคนยากไร ทรงชื่นชมสุปริยะ
มาก จึงทรงตั้งใหเปนพระราชโอรส สุปริยะผูมีความเอื้อเฟอตอผูอ่ืนดวยการบริจาคทานคือ                 
พระโพธิสัตว ซ่ึงเปนอดีตชาติของพระพุทธองคนั่นเอง 
 
7. มุกตาลตาวทาน (Muktalatavadana) 88 บท 
 คร้ังหนึ่งเมื่อพระพุทธองคไดทรงเทศนาธรรมแกชาวเมืองกบิลพัสดุ (Kapilavastu) 
และในครั้งนั้นพระเจาศุทโธทนะ (Wuddhodana) ก็ไดทรงรวมฟงธรรมดวย อีกทั้งยังมีเจาชายใน              
ศากยวงศพระนามวามหาน (Mahan)∗ ที่ไดสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธองคจนเกิดความ
ซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง  เจาชายมหานจึงไดทรงถายทอดพระธรรมนั้นแกพระชายาศศิประภา
(Wawiprabha) เมื่อพระชายาศศิประภาไดทรงฟงขอธรรมนั้น ก็รูสึกเสียพระทัยที่ศากยวงศฝายชาย
เทานั้นที่มีโอกาสไดสดับพระธรรมเทศนา หากเจาชายมหานก็ทรงยืนยันวาพระพุทธองคมี                
พระเมตตาตอคนทุกเพศทุกวัยเสมอกัน จากนั้นเจาชายมหานจึงไดกราบทูลขอใหพระนางมหา
ประชาบดี (Mahaprajapati) ขอพระราชทานพระราชานุญาตจากพระเจาศุทโธทนะใหเหลาสตรี
ในศากยวงศไดเขาเฝาพระพุทธองค 
 เมื่อไดรับพระราชานุญาตแลว พระชายาศศิประภาไดทรงสวมใสเครื่องประดับอันวิจิตร
เสด็จไปพรอมเหลาสตรีในศากยวงศ แตเมื่อเสด็จไปถึงพระอานนท (Ananda)ไดกันไว โดย             

                                                 
∗ ตรงกับบาลีวา มหานาม 
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พระอานนทอธิบายวาผูเขาไปในสถานที่ประทับของพระพุทธองคควรละเลิกการยึดติดวัตถุส่ิงของ 
แตพระนางนั้นทรงสวมใสเครื่องประดับมากเกินไปจึงไมเหมาะสม พระชายาศศิประภาจึงทรงถอด
เครื่องประดับทั้งหมด แลวใหนางกํานัลนําไปเก็บยังพระตําหนัก หลังจากนั้นพระนางก็ได                    
ตั้งพระทัยทรงธรรมของพระพุทธองค แตในขณะนั้นก็มีพระชายาของเจาชายศากยวงศพระองค
หนึ่งไมสนพระทัยทรงธรรมแตกลับทอดพระเนตรสรอยพระศอมุกดาของตนเอง พระชายา                  
ศศิประภาจึงไมพอพระทัยที่พระชายาพระองคนั้นไดสวมเครื่องประดับเขามา จึงตรัสใชใหนางทาสี
ช่ือโรหิกา (Rohika) ไปนําเครื่องประดับของพระองคกลับมา 
 สวนโรหิกานั้นกําลังมีใจจดจอตอพระธรรมเทศนายิ่ง นางจึงไมคอยเต็มใจไปนัก ดวย
ทิพยจักษุ พระพุทธองคทรงทราบวาระหวางทางที่โรหิกาเดินไป นางจะถูกโคขวิดตาย พระองคจึง
ไดทรงชวยนางไมใหตองตายอยางทุกขทรมาน  ตอมานางก็ได เกิดเปนเจาหญิงมุกตาลตา
(Muktalata) พระธิดาของพระราชาแหงเกาะสิงหล (Sijhaladvipa) ผูงามเพียบพรอม คร้ังหนึ่ง
เมื่อพอคาชาวเมืองศราวัสตีเดินทางมาถึงเกาะสิงหล บรรดาพอคาเหลานั้นไดพากันสวดสรรเสริญ
พระพุทธองค เมื่อเจาหญิงมุกตาลตาไดทรงทราบเรื่องดังกลาว จึงไดเชิญพอคามาเขาเฝา และไดฝาก
ลายพระหัตถถวายแดพระพุทธองควานางทรงระลึกไดวาเมื่อชาติที่แลวนางคือโรหิกาที่พระองค
ทรงชวยใหพนจากความทรมาน 
 เมื่อพระพุทธองคทรงไดรับลายพระหัตถแลว ก็ทรงใหจิตรกรวาดพระสาทิสลักษณของ
พระองคเพื่อสงไปใหนางไดสักการะ โดยที่ดานลางจะจารขอธรรมตางๆ เชน ปฏิจจสมุปบาท และ
มรรคมีองค 8 เมื่อพอคากลับมาเกาะสิงหลก็ไดถายทอดพระพุทธวจนะแดเจาหญิงมุกตาลตา นางจึง
ทรงฝากทรัพยสินจํานวนมากไปกบัพอคาเพื่อนําไปถวายพระพุทธองค และคณะสงฆไดใชประโยชน   
 พระอานนทสงสัยวาโรหิกาทํากรรมดีส่ิงใดนางจึงไดเกิดเปนเจาหญิงมุกตาลตา                 
พระพุทธองคไดตรัสตอบวาชาติกอนนั้นนางเคยเกิดเปนรัตนวตี (Ratnavati) ภรรยาของพอคานาม
วามหาธนะ (Mahadhana) แหงเมืองพาราณสี ไดใชสรอยคออันใหญบูชาพระสถูปดวยความ
ศรัทธา ผลบุญนั้นจึงสงผลใหนางไดเกิดเปนเจาหญิงมุกตาลตาซึ่งเกิดมาพรอมกับสายมุกดา และได
เขาถึงความหลุดพน  
 
8. ศรีคุปตาวทาน (Wriguptavadana) 77 บท 
 ศรีคุปตะ (Wrigupta) ผูลําพองในความมั่งมี และไมศรัทธาตอพระพุทธองค อาศัยอยู ณ 
เมืองราชคฤห เมื่อศรีคุปตะไดรับคําแนะนําจากนักบวชกษปณกะ∗ ผูหนึ่งซึ่งตอตานการโปรดสัตว
                                                 

∗ นักบวชในศาสนาโดยเฉพาะนักบวชในลัทธิไชนะที่ไมนุงหมผา (Williams 1999 : 326) ซึ่งใน
พระไตรปฎกเรียกวานักบวชนิครนถ (พระธรรมปฎก 2540 : 124) 
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ของพระพุทธองค รวมทั้งริษยาที่พระองคทรงเปนที่ยอมรับในหมูคนทั่วไป  ศรีคุปตะจึงไดกราบทลู
นิมนตพระพุทธองคมาทรงฉันภัตตาหารที่บาน โดยมีจุดประสงคที่จะปลงพระชนม ในการนี้       
ศรีคุปตะไดเตรียมอาหารผสมยาพิษและวางพระอาสนะไวบนกองไฟซึ่งพรางไว  พระพุทธองคทรง
หยั่งรูดวยญาณ หากก็ยังทรงรับคํานิมนต บรรดาเหลาสาวกตางพยายามทัดทาน ทวาพระพุทธองค
ทรงทําใหบรรดาสาวกสบายใจดวยการตรัสเลาเรื่องราว 2 เร่ือง    

 เร่ืองแรกเปนเรื่องของกระตายซ่ึงสละรางกายของตนเองเปนอาหารใหแกมุนีที่กําลังขาด
อาหาร  แตกองไฟที่กระตายกระโจนเขาไปกลับกลายเปนดอกบัว แลวกระตายตัวนั้นก็จากไป
หลังจากแสดงธรรมเทศนา  อีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองของราชานกยูงผูถูกจับมาอยูในพระราชฐานของ
พระเจาพรหมทัต ตามพระเสาวนียของพระมเหสีอนุปมา (Anupama) คร้ันพระเจาพรหมทัตทรง
ยกทัพไปทําสงคราม พระมเหสีอนุปมาก็ทรงละเมิดจารีตประเพณีดวยการไปลุมหลงมัวเมาอยูกับชู
รัก  พระมเหสีอนุปมาไดทรงผสมยาพิษในอาหารใหราชานกยูงกิน  เพราะทรงเกรงวาราชานกยูงจะ
เพ็ดทูลเปดเผยเร่ืองชูรักใหแกพระสวามีทรงทราบ แตแทนที่ราชานกยูงจะตาย กลับยิ่งทวีความ
งดงามมากขึ้น ดวยความทุกขทรมานใจและความกลัวพระสวามีจะทรงลวงรูความผิดของตน พระ
มเหสีอนุปมาจึงเสวยไมไดจนมีรางกายออนแรงลง และสวรรคตในที่สุด  ดังนั้นพระพุทธองคจึง
ทรงสรุปวาเรื่องราวของพระโพธิสัตวในอดีตนั้นแสดงใหเห็นวาไมวาจะเปนไฟหรือยาพิษก็ไมอาจ
ทําอันตรายตอคนดีได  ดวยสัมมาทิฐิเชนนี้ พระพุทธองคจึงทรงพระดําเนินเขาไปในบานของ               
ศรีคุปตะ และเพียงแคพระองคทอดพระเนตรดวยสายพระเนตรที่เปยมดวยพระมหากรุณา  ก็
สามารถขจัดความชั่วรายในจิตใจของศรีคุปตะ และทําใหศรีคุปตะนอมเคารพพระองคได  
 
9. ชโยติษกาวทาน (Jyotiskavadana)  96 บท 
 ชโยติ ษ ก ะ  ( Jyotiska)  เ ป นบุ ต รช า ยขอ งสุ ภั ท ร ะ  ( Subhadra)  กั บสั ต ย วตี 
(Satyavati)อาศัยอยูในกรุงราชคฤห (Rajagrha) ของพระเจาพิมพิสาร (Bimbisara) เมื่อครั้งชโยติษกะยังอยู 
ในครรภมารดา พระพุทธองคไดเสด็จมาทรงฉันภัตตาหารที่บานของสุภัทระ เมื่อสุภัทระไดขอประทาน
พระกรุณาพระพุทธองคใหทรงทํานายอนาคตของทารกในครรภ พระพุทธองคตรัสวาทารกในครรภ
ตอไปจะรุงเรืองในทพิยสมบตัิและมนษุยสมบตัิ เปนผูมุงสูทางธรรม และไดบวชในศาสนาของพระองค   
 ตอมานักบวชกษปณกะ ซ่ึงริษยาที่พระพุทธองคทรงไดรับความศรัทธาจากชนเปน
จํานวนมาก ไดมาเยือนบานของสุภัทระ พรอมทั้งไดกลาวกับสุภัทระวาทารกจะนําความหายนะมา
ให สุภัทระหลงเชื่อคําดังกลาว จึงคิดใชยากําจัดทารกในครรภ แตเมื่อสัตยวตีดื่มยาเขาไปก็เสียชีวิต
ลงดวย สุภัทระกลัวความผิดจึงปลอยขาววาสัตยวตีตายตามธรรมชาติและเตรียมเผาศพของสัตยวตทีี่
ปาศีตวัน (Witavana) พระพุทธองคทรงหยั่งรูเหตุการณนี้ จึงเสด็จมาเผาศพของสัตยวตีพรอมกับ
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เหลาสาวกรวมทั้งพระเจาพิมพิสารดวย สวนนักบวชกษปณกะก็ไดมารวมตัวกันที่นั่น เพื่อดูผลที่
พระพุทธองคทรงทํานายผิดพลาด 
 เมื่อศพของสัตยวตีกําลังถูกเผา ทารกก็ไดออกมาจากครรภและปลอดภัยจากกองไฟ อีก
ทั้งรางกายก็ดั่งพระอาทิตยที่มีแสงสวางเปลงประกายโชติชวง จึงไดช่ือวาชโยติษกะ มหาชนที่อยู ณ 
ที่นั้นพากันอัศจรรยใจ พระพุทธองคทรงขอใหชีวกะ (Jivaka) ไปนําทารกออกมาจากกองเพลิง 
และทรงขอใหสุภัทระรับทารกไว แตสุภัทระยังเชื่อคําของนักบวชกษปณกะที่คอยยุยงอยูในที่นั้น 
จึงไมยอมรับเลี้ยงบุตรชาย พระพุทธองคจึงทรงขอใหพระเจาพิมพิสารรับทารกไปทรงเลี้ยงดู              
พระเจาพิมพิสารทรงนอมรับดวยความยินดี ตอมาพี่ชายของสัตยวตีไดทราบขาววา สุภัทระไมยอม
เล้ียงดูชโยติษกะก็โกรธมาก จึงเขาไปขูสุภัทระวาจะเปดเผยความจริงที่สุภัทระใหสัตยวตีดื่มยาขับ
ทารกจนนางตองตาย และบังคับใหสุภัทระไปนําชโยติษกะกลับมาเลี้ยงดู  
 เมื่อชโยติษกะโตขึ้นและบิดาไดตายลง เขาก็ไดรับหนาที่ปกครองบานแทนบิดา และมี
ความสุขทามกลางทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีความศรัทธาตอ
พระพุทธองค และปฏิบัติตนตามคําสอนของพระองค อีกทั้งไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอ         
พระเจาพิมพิสารอยางดียิ่ง พระเจาพิมพิสารเองก็ทรงเมตตาชโยติษกะโดยเคยเสด็จไปเยือนบานของ
ชโยติษกะดวยความชื่นชมยินดีตอความรุงเรืองในโภคสมบัติของชโยติษกะ แตตอมาพระเจา            
พิมพิสารไดถูกปลงพระชนมโดยพระโอรสคือพระเจาอชาตศัตรู (Ajatawatru) ที่มีพระอุปนิสัย          
หยาบชา พระเจาอชาตศัตรูทรงรังเกียจชโยติษกะอยางมาก เพราะทรงเชื่อวาชโยติษกะเปนผูชักนํา
ใหพระชนกของพระองคใฝในพุทธธรรมและทรงริษยาในความรุงเรืองของชโยติษกะ พระราช
จริยาและพระราชดําริของพระเจาอชาตศัตรูในทางรายตางๆ นี้ทําใหชโยติษกะเศราเสียใจมาก และ
รูสึกละอายใจแทนพระเจาอชาตศัตรูจนเบื่อหนายทางโลก จึงไดบริจาคทรัพยทั้งหมดของตน แลว
เดินทางไปเฝาพระพุทธองคเพื่อขอบวช ภายในเวลาไมนานก็ไดรับอรหัตผล 
 พระพุทธองคตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่สงสัยใครรูเร่ืองราวความเปนมาของชโยติษกะวา
ผลของการที่ชโยติษกะออกบวช และไดเปนพระอรหันตนั้นมาจากในอดีตชาติชโยติษกะเคยเกิด
เปนอนังคนะ (Anavgana) ผูครองเรือนในเมืองพันธุมตี (Bandhumati) ของพระเจาพันธุมัต
(Bandhumat) อนังคนะมีความศรัทธาตอพระพุทธเจาวิปศยี จึงไดถวายการอุปฏฐากตอพระองค
อยางดียิ่ง ผลการกระทํานี้จึงสงผลใหอนังคนะไดเกิดเปนชโยติษกะและบรรลุอรหัตผลนั่นเอง 
 
10. สุนทรีนันทาวทาน (Sundrinandavadana) 151 บท 
 คร้ังหนึ่งเมื่อพระพุทธองคประทับที่นยโครธาราม (Nyagrodharama) นอกเมือง
กบิลพัสดุ พระองคไดเสด็จเขามาเยือนวังของเจาชายนันทะ (Nanda) พระอนุชาตางพระมารดาของ
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พระองค และทรงขอใหเจาชายนันทะออกบวชเพื่อสืบทอดพระธรรมคําสอนของพระองค แต
เจาชายนันทะทรงปฏิเสธโดยทรงใหเหตุผลวามีพระภาระหนาที่ตอครอบครัว อีกทั้งแมจะไมออก
บวช ก็ยังทรงเปนผูอุปถัมภคณะสงฆได จากนั้นพระพุทธองคจึงเสด็จกลับ โดยเจาชายนันทะ               
ตั้งพระทัยวาจะตามมาสงเสด็จสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพราะพระชายาสุนทรี(Sundri) ผูงดงามทรง
กําชับวาใหเสด็จกลับโดยเร็ว 
 หากระหวางทางพระพุทธองคไดทรงชวนเจาชายนันทะตรัสเรื่องตางๆ จนเจาชาย             
นันทะทรงลืมคําของพระชายาสุนทรี และตามเสด็จพระพุทธองคมาถึงที่นยโครธาราม ณ ที่นั้น                      
พระพุทธองคไดมีพระดํารัสขอรองใหเจาชายนันทะออกบวชอีกครั้ง เจาชายนันทะจึงทรงยินยอม
ในที่สุด แตพระนันทะผูบวชใหมไมสามารถทรงลืมพระชายาได อีกทั้งยังคิดถึงนางขณะเจริญสมาธิ
ตลอดเวลา เพื่อบรรเทาอาการดังกลาว พระนันทะจึงทรงวาดภาพของพระชายาไวภายในกุฏิ ยัง
ความไมพอใจใหแกภิกษุอ่ืนเปนอันมาก  และแมพระพุทธองคจะไดทรงพยายามนําพระนันทะเขาสู
ทางธรรม  พระนันทะก็ยังไมอาจทรงปฏิบัติตามได จนกระทั่งครั้งหนึ่งพระนันทะไดทรงหนีออก
จากอารามเพื่อไปหาพระชายา แตพระพุทธองคทรงทราบจึงไดนําพระนันทะกลับมากอนที่จะได
พบพระชายา จากนั้นพระพุทธองคจึงทรงสอนพระนันทะตามลําพังโดยทรงนําพระนันทะเสด็จไป
ยังสวรรค แลวใหอยูกับนางอัปสร ทั้งนี้ไดใหพระนันทะทรงสัญญาวาแมจะไดอยูในสถานที่ร่ืนรมย
กับเหลานางอัปสรที่งดงามเชนนี้ แตก็ตองรักษาพรหมจรรยไวใหได พระนันทะทรงสัญญา และ
ทรงอยูกับนางอัปสรเหลานั้นเปนเวลานาน ดวยวิธีการของพระพุทธองคนี้เอง จึงทําใหพระนันทะ
ทรงลืมคิดถึงพระชายา และไดทําลายการติดของยึดเหนี่ยวอันเปนความเขลาจนหมดสิ้น อีกทั้งยัง
ทรงรักษาพรหมจรรยละทิ้งความปรารถนาทั้งมวลได ในที่สุดก็ทรงหลุดพนจากทางแหงทุกข 
 ภิกษุทั้งหลายไดทูลถามพระพุทธองคถึงการที่พระนันทะทรงบรรลุอรหัตผลโดยเร็ว 
พระพุทธองคไดตรัสตอบวา พระนันทะทรงไดรับผลกรรมดีที่มีมาจากชาติกอน คร้ังหนึ่งพระนันทะ
ไดเกิดเปนพราหมณช่ือวาไมตระ (Maitra) ผูที่สรางพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจาวิปศยี ผลแหงกุศลกรรมนี้ทําใหไมตระไดมาเกิดในตระกูลของหัวหนาหมูบาน และได
ทําบุญดวยการถวายภัตตาหารแดภิกษุเสมอ อีกทั้งยังมีความศรัทธาตอพระปจเจกพุทธเจา รวมทั้งยัง
ไดนําดอกไมสีสวยสดใสมาพูนรวมกันเปนรูปสถูป ดวยผลบุญดังกลาวจึงทําใหไดมาเกิดเปน
เจาชายทยุติมัต (Dyutimat) โอรสของพระเจากฤกิ (Krki) แหงเมืองกาศี (Kawi) พระเจากฤกิทรง
สรางสถูปประดับอัญมณี 7 ชนิดเปนเครื่องสักการะแดพระพุทธเจากาศยปะ (Kawyapa) หลังจากที่
พระพุทธเจากาศยปะเสด็จปรินิพพานแลว เจาชายทยุติมัตไดทรงเพิ่มเครื่องสักการะคือฉัตรทองแด
สถูป ดวยกุศลกรรมในชาติที่แลวๆ มานี้จึงทําใหไดเกิดมาเปนเจาชายนันทะแหงศากยวงศผูมีรูปงาม 
มั่งคั่ง และแวดลอมดวยส่ิงร่ืนรมยทั้งหลาย และเมื่อทรงออกบวชก็ไดอรหัตผลในที่สุด 
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11. วิรูฒกาวทาน (Virudhakavadana) 155 บท 
 คร้ังหนึ่งที่ เมืองกบิลพัสดุของศากยวงศ   มีทาสสาวผูงดงามคนหนึ่งชื่อ มาลิกา 
(Malika) ทํางานรับใชอยูในวังของประมุขแหงศากยวงศ นางเปนผูฝกใฝในพระธรรม และถวาย
ภัตตาหารแดพระพุทธองคเปนนิตย และเพราะการกระทําเชนนี้เองจึงสงผลใหนางไดเปนพระมเหสี
ของพระเจาประเสนชิต (Prasenajit) แหงแควนโกสล กลาวคือคร้ังที่พระเจาประเสนชิตเสด็จออก
ลาสัตว แลวมาทรงไดพาวิ่งแยกออกมาจนถึงเมืองกบิลพัสดุ พระองคไดทรงพบมาลิกา และโปรด
นางที่ถวายอยูงานพระองคอยางดีเพราะเพียงแคนางสัมผัสพระบาทก็บรรทมหลับทันที จากนั้น
พระองคจึงทรงขอนางจากพระเจามหานซึ่งทรงยกมาลิกาใหเพราะเกรงพระราชอํานาจของพระเจา
ประเสนชิต โดยทรงทําประหนึ่งวามาลิกาเปนพระธิดา พระเจาประเสนชิตจึงไดทรงเสกสมรสกับ
นาง และทรงพานางกลับแควนโกสล ทั้งไดทรงแตงตั้งนางไวในตําแหนงเทากับพระมเหสีวรรษากา
รา (Varsakara) ทั้งพระนางวรรษาการาซึ่งมีพระสิริโฉมยิ่ง และพระนางมาลิกาซึ่งทรงมีสัมผัสอัน
เปนทิพย ตางก็รักใครปรองดองกันดี ทั้งนี้เพราะในอดีตชาติทั้งคูไดบูชาพระปจเจกพุทธเจาดวยกัน 
ผลแหงกุศลกรรมนั้นจึงทําใหนางทั้งสองไดมาเปนพระมเหสีของพระราชา 
 ตอมาเมื่อพระนางมาลิกาไดมีพระประสูติกาลพระโอรสวิรูฒกะ(Virudhaka) เมื่อ
พระโอรสเจริญวัยข้ึน วันหนึ่งไดเสด็จไปลาสัตวในอุทยานของศากยวงศ พรอมกับบุตรของปุโรหิต
ซ่ึงเปนสหายที่เปนสหชาติคือทุกขมาตฤกะ(Duhkhamatrka-ตอนคลอดทําใหมารดาทุกขทรมาน
มากจึงไดช่ือนี้) ณ ที่นั้น ไดมีเหลาเจาชายศากยวงศทรงกลาวดูหมิ่นเจาชายวิรูฒกะวามีพระชนนีที่
เคยเปนทาสีของพวกตน ทําใหเจาชายวิรูฒกะทรงอับอายมาก เสด็จกลับแควนโกสลดวยความ          
แคนเคือง และทรงคิดหาทางลบคําดูหมิ่น ดวยการคิดขึ้นครองราชสมบัติ จนสบโอกาสเมื่อพระชนก
เสด็จไปสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค จารยณะ (Carayana) หัวหนาอํามาตยจึงขับรถมาทรง
ที่มีเครื่องสูงของกษัตริญกลับเมือง และสนับสนุนใหเจาชายวิรูฒกะทรงยึดพระราชอํานาจของพระชนก 
 เมื่อพระเจาประเสนชิตเสด็จออกมาไมพบรถมาทรง และอํามาตยจารยณะ ก็ทรงพระ
ดําเนินไปจนพบพระมเหสีทั้งสองระหวางทาง ก็ไดทรงทราบวาพระโอรสวิรูฒกะยึดครองราช
บัลลังกแลว จากนั้นพระองคจึงทรงสงพระนางมาลิกากลับไปอยูกับพระโอรสซึ่งเปนพระราชาองค
ใหม สวนพระองคกับพระนางวรรษาการาไดทรงมุงไปหาพระสหายคือพระเจาอชาตศัตรู∗ที่เมือง   
ราชคฤห แตระหวางทางที่ตองทรงตรากตรํา ปราศจากฉัตรกั้นความรอน แสจามรโบกพัด จึงทําให
ทั้งทรงรอนและหิวกระหาย เมื่อทรงเห็นหัวผักกาดจึงเสวยเขาไป ซ่ึงทําใหตองรีบเสวยน้ําตาม และ
เพียงชั่วขณะเทานั้นก็ประชวรทองรวงอยางรุนแรง และทรงลมลงสวรรคตในที่สุด พระเจา                 
                                                 
   ∗ บาลีวาพระเจาอชาตศัตรูเปนพระโอรสของพระเจาพิมพิสารกับพระนางเวเทหิ พระขนิษฐาของ 
พระเจาปเสนทิโกศลหรือประเสนชิต เมื่อกลาวถึงพระเจาอชาตศัตรูจึงมักมีนามตอทายวา เวเทหิบุตร 
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อชาตศัตรูทรงทราบขาวก็ไดเสด็จมา เมื่อทอดพระเนตรเห็นสภาพพระศพของพระสหายที่
ขมุกขมอมก็สลดพระทัยยิ่ง จึงทรงจัดการพระศพใหอยางสมพระเกียรติ จากนั้นไดเสด็จไปเขาเฝา
พระพุทธองคเพื่อกราบทูลถามถึงสาเหตุของเรื่องราวอันนาเศราของพระเจาประเสนชิต                      
พระพุทธองคไดตรัสวาเปนเพราะผลของอกุศลกรรมที่พระเจาประเสนชิตไดทรงทําไวเมื่อใน
อดีตชาติ กลาวคือเมื่อคร้ังที่เปนพราหมณช่ือ สุศรรมัน (Suwarman) ไดกลาวตําหนิมารดาที่นํา              
หัวผักกาดซึ่งเปนอาหารของตนไปถวายพระปจเจกพุทธเจา ทั้งยังไดแชงพระปจเจกพุทธเจาที่เสวย
หัวผักกาดใหทองรวง การที่มารดานําอาหารของสุศรรมันไปถวายพระปจเจกพุทธเจาสงผลใหเขา
ไดเกิดเปนพระเจาประเสนชิต แตการที่เขาแชงพระปจเจกพุทธเจาใหทองรวง จึงทําใหเขาแมไดเกิด
เปนพระเจาประเสนชิต แตก็ตองสวรรคตดวยโรคทองรวงเชนกัน 
 ทางดานพระเจาวิรูฒกะก็ทรงถูกทุกขมาตฤกะยุยงใหแกแคนพวกศากยวงศ  ซ่ึงพระเจา      
วิรูฒกะก็ไดทรงเตรียมการยกทัพไปเมืองของศากยวงศแลว หากแตแผนการนี้ พระพุทธองคทรง
ลวงรูดวยญาณ จึงเสด็จมาทรงรอพบพระเจาวิรูฒกะที่ใตตนไมแหงกอนถึงเมืองกบิลพัสดุเพื่อเตือน
พระสติ เมื่อพระเจาวิรูฒกะเสด็จมาถึงก็กราบทูลถามถึงเหตุที่ไมประทับใตตนไมที่มีรมเงา                  
พระพุทธองคตรัสตอบวาพระญาติวงศเปนรมเงาที่รมเย็นใหพระองค พระเจาวิรูฒกะทรงฟงดังนั้นก็
ทรงตื้นตันพระทัยที่ เหลาศากยวงศเปนที่ รักของพระพุทธองค  จึงทรงยกทัพกลับ จากนั้น                
พระพุทธองคเสด็จไปเทศนาโปรดเหลาศากยวงศจนหลายคนบรรลุโสดาปตติผล สกิทาคามิผล 
อนาคามิผล และอรหัตผล ฝายทุกขมาตฤกะก็ยังยุยงใหพระเจาวิรูฒกะยกทัพไปทําลายศากยวงศอีก 
คร้ังนี้พระเมาทคัลยายนะ (Maudgalyayana) ไดขอประทานพระอนุญาตพระพุทธองคชวยเหลือ
เหลาศากยวงศ แตไมทรงอนุญาต เนื่องจากถึงเวลาสมควรแลวท่ีศากยวงศจะไดรับผลกรรมที่เคยกอไว   
 ระหวางที่กองทัพของพระเจาวิรูฒกะลอมเมืองของศากยวงศนั้น มีศากยวงศผูหนึ่งชื่อ       
ศัมปกะ (Wajpaka) เพิ่งกลับเขาเมือง จึงไมทราบวาฝายศากยวงศไดตกลงกันวาจะรักษาเมืองไว
โดยไมฆาใคร ศัมปกะจึงไดออกรบและไดสังหารคนลมตายเปนจํานวนมาก ทําใหเหลาศากยวงศ
ไมพอใจ จึงขับศัมปกะออกจากเมือง (เนื้อความบางสวนของตนฉบับหายไป) ศัมปกะไดมาเขาเฝา 
พระพุทธองค และขอประทานของที่ระลึกจากพระองค พระพุทธองคไดทรงใชฤทธิ์ประทาน         
พระเกศา พระนขา และพระทนตให เมื่อศัมปกะไดเดินทางไปถึงมณฑลวากุฑะ (Vakuda 

Mandala) และไดขึ้นครองเมือง ตอมาก็ไดสรางสถูปบรรจุพระเกศา พระนขา และพระทนตไวทีน่ั่น 
 สวนพระเจาวิรูฒกะในที่สุดก็ทรงทําลายประตูเมืองกบิลพัสดุได และไดสังหารคนไป
ถึง 77,000 คน และยังจับหญิง-ชายศากยวงศมาอีกอยางละ 500 คนแลวทรงสั่งใหใชชางเหยียบ และ
ใชเหล็กบดคนเหลานั้น จนเมืองเหมือนกลายเปนเมืองราง บรรดาภิกษุที่ไดฟงเรื่องราวดังกลาว จึง
กราบทูลถามพระพุทธองคถึงตนเหตุของเรื่อง พระพุทธองคตรัสวาชะตาชีวิตของศากยวงศไดถูก
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กําหนดไวเชนนั้น เพราะในอดีตชาติ พวกเขาเปนชาวประมงและไดฆาปลาใหญ 2 ตัว ในชาติตอมา
ก็ไดเปนโจรปลนและเผาคหบดี  2  คนทั้งเปน ในชาตนิีป้ลาใหญและคหบดีนั้นไดมาเกิดเปนวิรูฒกะ 
และทุกขมาตฤกะซึ่งรวมกันทําลายลางศากยวงศ 
 ตอมาพระเจาวิรูฒกะไดทรงสังหารเจาชายเชตะ(Jeta) พระโอรสของพระองค เพราะ
เจาชายเชตะไดทรงถามถึงสาเหตุที่พระชนกทรงสังหารคนในศากยวงศ และเมื่อบรรดาผูหญิงใน
ศากยวงศที่ถูกนําตัวมาพากันคร่ําครวญถึงเคราะหกรรมของพวกนาง พรอมทั้งไดพรํ่าสาปแชงดู
หมิ่นพระเจาวิรูฒกะ ทําใหพระเจาวิรูฒกะกริ้วมากจึงทรงตัดแขนทั้งสองขางของพวกนางทั้งหมด 
แลวทรงโยนทิ้งไวใกลสระบัวที่ช่ือวาหัสตคภติ (Hastagabhati)  หากแตพระพุทธองคไดทรง
ชวยชีวิตหญิงเหลานั้นไวได อีกทั้งพระเทวีศจีก็ไดทรงประทานแขนของพวกนางใหกลับคืนดังเดิม 
ซ่ึงพวกนางเหลานี้เมื่อตายลงก็ไดไปเกิดบนสวรรค 
 เหลาภิกษุไดกราบทูลถามถึงผลกรรมที่พระเจาวิรูฒกะและทุกขมาตฤกะจะไดรับ             
พระพุทธองคตรัสวาการกระทําของทั้งคูจะทําใหถูกไฟในนรกอเวจีเผาผลาญภายใน 7 วัน เมื่อ              
จารบุรุษของพระเจาวิรูฒกะไดยินพระดํารัสของพระพุทธองคดังกลาว จึงไปกราบบังคมทูลให                      
พระเจาวิรูฒกะทรงทราบ พระองคกับทุกขมาตฤกะจึงไดซอนตัวอยูในบอน้ํา แตเมื่อไดออกจากที่
ซอนตัวในวันที่ 7 ก็ไดถูกแสงของสูริยกานตะ (Suriyakanta)∗แผรัศมีแผดเผาจนตาย ซ่ึงทุกข
ทรมานไมตางกับไฟนรกอเวจีเผาผลาญ  
 
12. หารีติกาวทาน (Haritikavadana) 60 บท 
 เมื่อพระเจาพิมพิสารทรงปกครองเมืองราชคฤห มีเร่ืองรายเร่ืองหนึ่งเกิดขึ้นในหมูบาน
แหงหนึ่งคือ ทารกแรกเกิดทั้งหลายถูกขโมยไป ความเศราโศกของมารดาที่ถูกขโมยทารกไดแผ
กระจายไปทั่วทั้งเมือง ผูคนทั้งหลายไดตรงมากราบบังคมทูลรองเรียนพระเจาพิมพิสารใหทรงชวย
แกไขภัยรายครั้งนี้ พระเจาพิมพิสารจึงทรงใหจัดพิธีบูชายัญปดเปาภัยราย เพื่อสรางความสบายใจแก
ประชาชน ตอมาดวยผลของการบูชายัญนั้น เทวดาประจําเมือง (ปุรเทวะ) จึงไดแจงสาเหตุของเรื่อง
รายแดพระเจาพิมพิสารวา เกิดจากนางยักษหารีติกา (Haritika) มาลักตัวทารกแรกเกิดทุกวัน 
เพื่อที่จะหาทางแกปญหานี้ พระเจาพิมพิสารจึงเสด็จไปเขาเฝาพระพุทธองค และสวดออนวอนขอ
ประทานพระกรุณาจากพระองค พระพุทธองคทรงใครครวญถึงเหตุการณนั้นแลว ก็ทรงขอให           
พระเจาพิมพิสารเสด็จกลับไปกอน จากนั้นก็เสด็จไปยังที่อยูของนางยักษหารีติกา แตนางยักษ            
หารีติกาไมอยู พระพุทธองคจึงทรงอุมปริยังกระ (Priyajkara) บุตรชายของนางยักษหารีติกา
กลับมา และทรงนําไปซอนไว 
                                                 

∗ ผลึกแกวที่ถูกแสงอาทิตยแลวจะแผรังสีรอนแรง (Williams 1999 : 1243) 
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 เมื่อนางยักษหารีติกากลับมาแลวไมพบปริยังกระ นางจึงตกใจมากและเที่ยวตามหา         
ปริยังกระไปทั่วทุกทิศทั้งในโลก นรก และสวรรค ดวยความตกใจกลัว นางจึงไปหาทาวกุเวรเพื่อ
ขอคําแนะนํา ทาวกุเวรทรงแนะนําใหนางไปขอประทานพระกรุณาจากพระพุทธองค  
 พระพุทธองคตรัสกับนางยักษหารีติกาวา นางมีบุตรชายถึง 500 คน นางจึงไมควร          
ครํ่าครวญ หากจะสูญเสียปริยังกระเพียงคนเดียว นางยักษหารีติกาไดตอบวาแมนางจะมีบุตรชายถึง 
500 คน แตความเปนแมนั้น หากสูญเสียบุตรเพียงคนเดียวก็เปนสิ่งที่ไมสามารถทนได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบุตรที่เพิ่งเกิดเชนนี้ พระพุทธองคจึงตรัสวาการที่นางกินทารกก็เปนบาปมหันตเชนกัน 
เพราะมารดาที่สูญเสียบุตรก็ตองรูสึกเหมือนกันทุกคน เมื่อนางยักษหารีติกาไดฟงคําสอนของ             
พระพุทธองคก็ซาบซึ้งในพระธรรม จึงหยุดการกระทําอันโหดราย หันมาปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธองค พระพุทธองคจึงทรงคืนปริยังกระใหนาง 
 เมื่อบรรดาภิกษุกราบทูลถามถึงเหตุที่นางยักษหารีติกาเขาใจพระธรรม พระพุทธองคจึง
ตรัสตอบวาชาติที่แลวนางยักษหารีติกาเกิดเปนหญิงเล้ียงโคซึ่งใฝทางธรรม แตขณะที่นางไปขาย
เนย ก็ไดหลงเพลิดไปกับสิ่งยั่วยวนในเมือง แตเมื่อนางไดพบพระปจเจกพุทธเจา สติของนาง               
ก็ไดหวนกลับมา นางจึงไดนําเงินที่ขายเนยไดไปซื้อมะมวง 500 ผลถวายแดพระปจเจกพุทธเจา ดวย
ผลบุญนี้จึงทําใหนางไดเกิดในครอบครัวยักษที่มั่งคั่ง และมีบุตรชายจํานวน 500 คน เพราะการถวาย
มะมวง 500 ผลแดพระปจเจกพุทธเจานั้น เปนการแสดงวานางไดหลุดพนจากกิเลสตัณหาดวยความ
เล่ือมใสศรัทธาตอพระปจเจกพุทธเจานั่นเอง 
 
13. ปราติหารยาวทาน (Pratiharyavadana) 61 บท 
 คร้ังหนึ่งที่ เมืองราชคฤห ไดมีนักบวชกษปณกะนําโดยมัสกรี (Maskari) สัญชยี 
(Sabjayi) อชิตะ (Ajita) กกุทะ (Kakuda) ปุรณะ ชญาติปุตระ (Purana Jbatiputra) พรอมคน
อ่ืนๆ ไดเขาเฝาพระเจาพิมพิสาร เพื่อกราบบังคมทูลขอใหพระองคจัดทดสอบอํานาจปาฏิหาริยของ
พวกเขากับพระพุทธองค ดวยมั่นใจวาพวกเขามีอํานาจปาฏิหาริยเหนือกวาพระพุทธองคอยาง
แนนอน พระเจาพิมพิสารทรงปฏิเสธเพราะทรงเชื่อมั่นศรัทธาในพระอํานาจปาฏิหาริยของ                 
พระพุทธองค เมื่อพวกนักบวชกษปณกะถูกปฏิเสธ จึงไดเดินทางไปเขาเฝาพระเจาประเสนชิต และ
ไดกราบบังคมทูลดวยขอเสนอเดียวกัน คร้ังนี้พระเจาประเสนชิตทรงตกลง โดยไดเสด็จไปกราบทูล
ขอรองพระพุทธองคใหเสด็จมายังราชสํานักของพระองค เพื่อแสดงอํานาจปาฏิหาริยกําจัดความ
หยิ่งลําพองของพวกเดียรถีย พระพุทธองคทรงรับคํากราบทูลนิมนตดวยความไมเต็มพระทัย 
 ในระหวางที่พระเจาประเสนชิตไมทรงอยูในเมืองนั้น ไดมีเร่ืองซุบซิบนินทาภายในราช
สํานัก กลาวคือมีเหตุบังเอิญวาพวงมาลัยของพระมเหสีตกมาบนพระวรกายของพระอนุชาของ              
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พระเจาประเสนชิต พระอนุชาจึงถูกจับจองมองอยางเขาใจผิดวาทรงลักลอบเปนชูกับพระมเหสี เมื่อ
พระเจาประเสนชิตเสด็จกลับมาถึง ไดทรงทราบเรื่องราวดังกลาวก็ไมทรงไตสวนความ แตทรงสั่ง
ใหตัดพระหัตถและพระบาทของพระอนุชาทันที 
 บรรดาพระญาติวงศไดพยายามทรงรองขอความเปนธรรมใหพระอนุชาผูบริสุทธิ์ แตก็
ไมเปนผล และเมื่อนักบวชกษปณกะผูทาประลองเขามายังทองพระโรงเพื่อดูพระพุทธองคทรง
แสดงปาฏิหาริย พระญาติวงศก็ไดทรงขอใหนักบวชที่อวดอางวามีอํานาจปาฏิหาริยชวยเหลือผู
บริสุทธิ์ดวย แตนักบวชเหลานั้นรูวาตนเองไมมีอํานาจปาฏิหาริยใดๆ ชวยเหลือได จึงจากไปดวย
ความละอาย ขณะที่พระอานนทซ่ึงมา ณ ที่นั้นไดทราบเรื่องราว และไดสอบถามจนไดความจริง แม
เปนเพียงพระสาวกของพระพุทธองคก็ไดทรงแสดงอํานาจปาฏิหาริยคือทําใหพระหัตถและพระ
บาทของพระอนุชากลับคืนมา พระอนุชาจึงไดทรงขอเปนพระอุปฏฐากของพระพุทธองคตลอดไป  
 เมื่อพระพุทธองคเสด็จมาถึงสถานที่ทดสอบอํานาจปาฏิหาริย ปาฏิหาริยตางๆ ที่มีผู
แสดงอยูก็ส้ินไปทันที เพราะเพียงแคพระพุทธองคปรากฏพระวรกายเทานั้น แสงสวางอันงดงามก็
สาดสองไปทั่ว ดอกบัวก็ผุดขึ้นมาจากพื้น ฯลฯ ทุกคน ณ ที่นั้นจึงสิ้นความสงสัยถึงอํานาจปาฏิหาริย
ของพระพุทธองค จากนั้นพระพุทธองคก็ทรงแสดงธรรมแกผูที่ชุมนุมอยูในที่นั้นดวยพระกรุณายิ่ง  
 
14. เทวาวตาราวทาน(Devavataravadana) 145 บท 
 เมื่อพระพุทธองคทรงแสดงปาฏิหาริยปราบเหลากษปณกะแลวก็เสด็จไปสวรรคช้ัน
ดาวดึงส ประทับที่แทนบัณฑุกัมพล ในสวนปาริชาต (Parijata) และโกวิทาระ (Kovidara) ที่
งดงาม เพื่อทรงเทศนาโปรดเทวดาทั้งหลาย จากนั้นก็เสด็จกลับชมพูทวีปดวยวิมานทองรายลอมดวย
เทวดาที่ถือเครื่องสูงตางๆ เพื่อทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท พระองคเสด็จมาถึงปามะเดื่อใกล
เมืองศังกาศยะ (Wajkawya) ภิกษุณีอุบลวรรณา (Upalavarna) ปรารถนาที่จะไดเขาเฝาพระพุทธ
องคอยางใกลชิด จึงไดใชฤทธิ์แปลงกายเปนพระราชาเขาไปหมอบอยูแทบพระบาทของพระพุทธ
องค แตพระอุทายี (Udayi) ซ่ึงอยู ณ ที่นั้นดวย จําไดวาพระราชาคือภิกษุณีอุบลวรรณา จึงตกใจยิ่ง
และไดกราบทูลพระพุทธองค พระพุทธองคไดทรงตําหนิภิกษุณีอุบลวรรณาที่ใชฤทธิ์ในทางไม
เหมาะสม จากนั้นพระองคก็เสด็จเขาที่ประทับพรอมกับภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุจึงไดกราบทูล
ถามถึงความเปนมาของภิกษุณีอุบลวรรณา พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา 
 เมื่อกาลกอนในเมืองพาราณสี มีพอคาชื่อมหาธนะ (Mahadhana) มีภรรยาชื่อธนวตี
(Dhanavati) ซ่ึงกําลังตั้งครรภ ทั้งสองไดเดินทางไปคาขายยังตางแดน แตโชครายเกิดวาตภัยทําให
เรืออับปาง ธนวตีอาศัยทอนไมแตกลอยมาจนถึงเกาะกเศรุ (Kaweru) นางไดครํ่าครวญถึงความ            
โชครายของนาง จนสุมุขะ (Sumukha) ราชาแหงปกษีไดมาพบและชวยเหลือโดยพาธนวตีมาที่อยู
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ดังทิพยวิมานของตน จนกระทั่งนางคลอดบุตรชายที่สมบูรณนารัก และบุตรชายของนางเติบโตเปน
ลําดับ ดวยความออนโยนและเปนแมบานแมเรือนของนาง ทําใหสุมุขะหลงรักนาง จนทั้งคูไดตกลง
อยูกินกันฉันสามีภรรยา และใหกําเนิดบุตรชายอีกคนหนึ่งชื่อวาปทมมุขะ (Padmamukha)   
 เมื่อสุมุขะเสียชีวิตลง ปทมมุขะไดรับมรดกทุกอยางจากบิดา สวนบุตรชายคนโตไมได
รับสิ่งใดเลย ธนวตีจึงไดบอกความจริงวาบุตรชายคนโตเปนบุตรของพอคาแหงเมืองพาราณสี และ
ไดขอใหปทมมุขะพาพี่ชายกลับไปยังเมืองของตนตระกูล ปทมมุขะไดพาพี่ชายเกาะไหลตนบินจน
มาถึงแทนบัลลังกของพระเจาพรหมทัตแหงเมืองพาราณสี จากนั้นก็ไดสังหารพระเจาพรหมทัต 
และไดตั้งพี่ชายขึ้นเปนพระราชาแทนโดยใหมีลักษณะเหมือนพระเจาพรหมทัตทุกประการ เหลา
อํามาตยเกรงกลัวอํานาจของปทมมุขะจึงไมกลาคัดคานที่มีผูสวมรอยเปนพระเจาพรหมทัต  
 ในระหวางนั้นในเมืองก็เกิดมีชางพังทองแกเชือกหนึ่งที่ทรมานเนื่องจากไมสามารถตก
ลูกได โหรไดแนะวาถาใหภรรยาผูซ่ือสัตยมาแตะตัวชางพังนั้น มันก็จะตกลูกอยางปลอดภัย เหลา
นางในราชสํานักตางก็ไดมาพยายามทดลองสัมผัสชางพัง แตก็ไมสําเร็จ จนทําใหพระราชาทรงเริ่ม
สงสัยนางเหลานั้น เมื่อหญิงเลี้ยงโคคนหนึ่งมาสัมผัสชางพัง มันก็ตกลูกอยางปลอดภัย จากนั้น
พระราชาก็ไมทรงเชื่อใจนางในทุกคน พระองคจึงไดทรงอภิเษกกับโสศุมพา (Sowumba) ธิดาของ
หญิงเลี้ยงโคคนนั้น ซ่ึงทรงเชื่อมั่นวามีกําเนิดมาจากหญิงที่ซ่ือสัตยตอสามีก็นาจะมีความซื่อสัตย
เชนกัน หากพระราชาก็ไมทรงวางพระทัยบรรดานางในทั้งหลายที่อาจมีความริษยาโสศุมพา จึงได
ขอใหปทมมุขะพานางไปอยูเกาะกเศรุ และทุกคืนใหพานางกลับมาหาพระองค 
 ระหวางนั้นพราหมณหนุมนามวามานวะ (Manava) ไดเขาปาหาฟนสําหรับทําพิธีบูชา
ไฟ มานวะไดพบนางกินรีกานติมยี (Kantimayi) ทั้งคูมีใจปฏิพัทธตอกันทันที และตกลงใชชีวิต
รวมกัน ตอมาทั้งสองมีบุตรชายช่ือศีฆรคะ (Wighraga) ที่มีกําลังมาก นางกินรีกานติมยีเปนหวงสามี
และบุตร จึงใหทั้งสองอยูแตในถํ้า แตศีฆรคะซึ่งมีความแข็งแรงมาก ก็สามารถพาบิดาออกมาจากถ้ํา
ได เมื่อนางกินรีกานติมยีกลับมาไมพบสามีและบุตร ก็คิดวาสามีไมซ่ือสัตยตอนาง จากนั้นนางจึงได
ขอใหเพื่อนนําพิณไปมอบใหศีฆรคะ โดยส่ังหามศีฆรคะจับสายพิณเสนแรกเด็ดขาด ตอมาเมื่อ  
ศีฆรคะไดสงบิดาที่บานในเมืองพาราณสีแลว เขาก็มีช่ือเสียงในฐานะผูชํานาญเพลงพิณ จนครั้งหนึ่ง
พอคาคนหนึ่งไดติดใจเสียงพิณของศีฆรคะ จึงไดพาศีฆรคะลงเรือสินคาไปดวย แตก็มีเร่ืองราย
เกิดขึ้น เมื่อศีฆรคะไดเผลอไปจับสายพิณเสนแรก ความหายนะไดเกิดขึ้นแกเรือสินคา คือเรือแตก
ทุกคนในเรือตายหมด ขณะที่ศีฆรคะรอดตายมาขึ้นฝงที่เกาะกเศรุ จึงไดพบโสศุมพา ทั้งคูรักกัน 
โสศุมพาจึงอยูกับศีฆรคะในตอนกลางวัน และไปอยูกับพระราชาในตอนกลางคืน 
 ศีฆรคะไดทราบความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของโสศุมพา จึงไดขอรองแกมบังคับใหพา
เขาไปเมืองพาราณสี โสศุมพายอมพาเขาไป โดยขอใหเขาหลับตาขณะเดินทางไปในทองฟากับนาง 
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หากไมรักษาคํามั่น ศีฆรคะจะกลายเปนคนตาบอด เมื่อมาถึงอุทยานหลวง ศีฆรคะไดขับเพลงพิณ
ชมความงามของโสศุมพา พระราชาทรงไดยินเสียงพิณที่ไพเราะจับใจ จึงไดเสด็จมาตามเสียงเพลงพิณ
จนไดพบศีฆรคะ และตรัสถามศีฆรคะดวยความสงสัยวาเหตุใดศีฆรคะจึงทราบลักษณะรูปรางของ
โสศุมพาอยางละเอียด ศีฆรคะไดเลาความจริงใหพระราชาฟง เมื่อพระราชาไดฟงความจริงก็เสียพระทัยยิ่ง
 ที่ไมวาหญิงใดก็ไมอาจรักษาศีลสัตยไวได จากนั้นจึงทรงเนรเทศศีฆรคะและโสศุมพาออกจากเมือง  
 ศีฆรคะและโสศุมพาเดินทางในปาไดหนึ่งวัน ก็หลงเขาไปในดงโจร ดวยความไมรูจึง
วางใจคางแรมที่นั่น เมื่อหลับไปศีฆรคะจึงถูกจับตัวและถูกทําราย สวนโสศุมพาหลังจากโจรปลด
ทรัพยสินมีคาจากนางหมดแลว ก็ปลอยนางไป นางไดมานั่งรองไหอยูริมฝงแมน้ํา และ ณ ที่นั้นนาง
ไดเห็นสุนัขจิ้งจอกกําลังจะจับปลาทั้งๆ ที่มีกอนเนื้ออยูในปาก เมื่อมันกระโดดจับปลา กอนเนื้อจึง
หลุดไปขณะเดียวกันก็จับปลาไมได แตนกกลับจับปลาไดไป นางเห็นเหตุการณดังกลาวจึงยิ้มขํา
ความโงเขลาของสุนัขจิ้งจอก สุนัขจิ้งจอกเห็นดังนั้น จึงกลาวดวยความโกรธวามันโงเพียงเพียงครั้ง
เดียว แตโสศุมพาโงถึงสามครั้งจากพระราชา ศีฆรคะ และโจร แตอยางไรก็ตามดวยความสงสาร 
สุนัขจิ้งจอกจึงไดนําขาวของนางไปกราบบังคมทูลพระราชา เมื่อทรงทราบจึงเสด็จมารับนางกลับเมือง  
 พระพุทธองคตรัสวาโสศุมพาคือภิกษุณีอุบลวรรณา และศีฆรคะคือพระอุทายีนั่นเอง จึง
เปนสาเหตุที่ทําใหแมภิกษุณีอุบลวรรณาปลอมตัวเปนพระราชาแลว พระอุทายีก็ยังจําได 
 
15.ศิลานิเกษปาวทาน (Wilaniksepavadana) 30 บท 
 คร้ังหนึ่งพระพุทธองคตั้งพระทัยที่จะเสด็จไปเมืองกุศี (Kuwi) ที่อยูของชาวมัลละ
(Malla) ซ่ึงพยายามซอมแซม และตกแตงเมืองใหสวยงาม แตก็มีหินกอนใหญดุจภูเขากอนหนึ่ง
ขวางอยูกลางเมือง พวกเขาพยายามยายหินกอนนั้น แตก็ไมสําเร็จ เมื่อพระพุทธองคเสด็จมาถึง ก็ได
ตรัสวาการทําเชนนั้นเปนการสรางความยุงยากใหเกิดขึ้น รังแตจะกอใหเกิดขอครหานินทา และ
หากเมื่อทําสําเร็จ ก็มิไดสรางความพึงพอใจใหแตอยางใด เพราะเปนสิ่งที่ผูมีปญญาไมควรกระทํา 
 เมื่อพระพุทธองคตรัสแลวก็ทรงใชนิ้วพระบาทใหญกดกอนหินนั้น แลวใชพระหัตถ
ซายยกหินใสพระหัตถขวาแลวขวางหินไปยังพรหมโลก เมื่อหินถูกขวางไปก็มเีสียงกัมปนาทกกึกอง
ไปทั่วทั้งสามโลก กอใหเกิดสิ่งมหัศจรรยไปถวนทั่ว และแลวหินกอนนั้นก็กลับมาที่พระหัตถของ
พระองค พระองคก็ทรงโยนกอนหินนั้นขึ้นไปและใชพระโอษฐเปาจนหินกลายเปนผุยผง(ปรมาณู)  
จากนั้นพระองคก็ทรงรวมผงนั้นเปนหินขึ้นใหมหลายกอนวางไวตามที่ตางๆ ในสามโลก ชาวมัลละ
อัศจรรยใจในอํานาจปาฏิหาริยของพระพุทธองคมาก จึงพรอมกันกลาวสรรเสริญพระองค                  
พระพุทธองคจึงทรงเทศนาธรรมแกชาวมัลละ และเพียงไดฟงธรรมของพระพุทธองคเทานั้น พวก
เขาก็ไดบรรลุธรรมเปนอรหันต (ศราวก) บาง พระปจเจกพุทธเจาบาง และพระพุทธเจาบาง 
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16.ไมเตรยวยากรณาวทาน (Maitreyavyakaranavadana) 29 บท 
 คร้ังหนึ่งพระพุทธองคเสด็จขามแมน้ําคงคาดวยสะพานที่สรางขึ้นจากพังพานของนาค 
พระองคทรงใหภิกษุทั้งหลายที่ตามเสด็จไดดูเสายัญพิธี (yupa) ซ่ึงทําดวยรัตนะที่อยูในแมน้ําคงคา 
บรรดาภิกษุจึงไดทูลถามถึงความเปนมาของเสานั้น พระพุทธองคตรัสเลาวากาลครั้งกอนมีเทพบุตร
องคหนึ่งถูกพระอินทรลงโทษใหจุติจากสวรรคมาเกิดเปนพระราชานามวามหาประณาทะ 
(Mahapranada) ซ่ึงพระอินทรก็ทรงใหพระวิศวกรรม (Viwvakarma) มาสรางเสายัญพิธีประดับ
รัตนะใหพระเจามหาประณาทะ แตดวยทองพระคลังของพระเจามหาประณาทะมีส่ิงมีคามากมาย
แนนขนัดไปหมด จึงไดทรงโยนเสายัญพิธีนั้นลงไปในแมน้ําคงคาเสีย พระพุทธองคตรัสวาใน
อนาคตอีก 8,000 ปจะมีพระราชานามวาศังขะ (Wavkha) ไดทรงสรางเสายัญพิธีมอบใหไมเตรยะ
(Maitreya) ซ่ึงขณะนั้นเปนบุตรชายของปุโรหิต แตไมเตรยะไดแยกเสาออกเปนชิ้นๆ มอบใหแก
คนยากจน ผลของการประกอบกุศลกรรม ในชาตินั้นไมเตรยะจะไดบรรลุพระโพธิญาณ สวน              
พระเจาศังขะพรอมขาราชบริพาร 8,000 คนก็ไดออกบวช 
 พระพุทธองคตรัสวาผลของการกระทําที่เกิดแกไมเตรยะ และพระเจาศังขะนั้น เปน
เพราะในชาติกอนหนานั้น พระเจาศังขะเคยเกิดเปนพระเจาวาสวะ (Vasava) ครองเมืองทาง
ตอนกลาง ทรงเปนศัตรูกับพระเจาธนสัมมตะ (Dhanasajmata) ซ่ึงครองเมืองทางตอนเหนือ 
ตอมาพระเจาธนสัมมตะรบชนะจึงไดยึดเมืองของพระเจาวาสวะ  แตพระพุทธเจารัตนศิขี
(Ratanawikhi) ไดเสด็จมา พระราชาทั้งสองจึงทรงละมิจฉาทิฐิยอมสงบศึก พระเจาวาสวะทรงมี
ศรัทธาตอพระพุทธเจารัตนศิขีมาก จึงทรงตั้งปณิธานตอพระพุทธเจารัตนศิขีวาจะทําแตความดี 
ขณะที่ทรงตั้งปณิธานก็มีเสียงสังขกองกังวานขึ้น พระพุทธเจารัตนศิขีจึงตรัสวาตอไปพระเจาวาสวะ
จะไดเกิดเปนพระราชาที่เปนจักรพรรดินามวาศังขะ และจะไดทํากุศลแดผูที่บรรลุพระโพธิญาณซึ่ง
ก็คือไมเตรยะที่จะไดเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 
17. อาทรรศมุขาวทาน (Adarwamukhavadana) 52 บท 
 ค ร้ั งหนึ่ ง เมื่ อพระพุทธองคประทับอยู  ณ  เ ชตวันวิหารของอนาถปณฑทะ
(Anathapindhada) พระสาวกองคหนึ่งคือพระมหากาศยปะ (Mahakawyapa) ผูเปยมดวยความ
กรุณาไดออกบิณฑบาตไปในสวนใกลเมือง มีหญิงสาวเปนโรคเรื้อนผูหนึ่งที่มีความทุกขใจอยางยิ่ง 
เมื่อนางไดเห็นพระมหากาศยปะ ก็มีความศรัทธา และตองการจะถวายอาหารแดพระมหากาศยปะ 
แตก็ไมกลา พระมหากาศยปะลวงรูความคิดนั้น  จึงไดยื่นบาตรรับอาหารของนาง ขณะที่นางกําลัง
ใสบาตร นิ้วที่เปนโรครายก็หลุดตกลงไปในบาตร แตผลการกระทําครั้งนั้น นางก็หายจากโรคราย 
และไดเกิดเปนเทวดาในสวรรคช้ันดุสิต เมื่อพระอินทรทรงทราบเรื่องนี้ จึงทรงตองการเติมอาหาร
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ทิพยลงในบาตรของพระมหากาศยปะใหเต็ม เพื่อเปนการตอบแทนในความกรุณาของพระมหา               
กาศยปะ แตอาหารนั้นกลับตกลงเบื้องหนาบาตร ทั้งนี้เพราะความกรุณานั้น ผูทํายอมเกิดความปติ
โดยไมจําเปนตองรับสิ่งของตอบแทน 
 พระเจาประเสนชิตทรงทราบเรื่องที่หญิงโรคเรื้อนไดเกิดบนสวรรคช้ันดุสิต จึงทรง
ปรารถนาจะถวายภัตตาหารที่ประณีตแดพระพุทธองค คร้ังนั้นพระอานนทไดกราบทูลถาม                  
พระพุทธองคถึงเหตุแหงความมั่งคั่งของพระเจาประเสนชิต พระพุทธองคตรัสเลาวาในอดีตชาติ
พระเจาประเสนชิตเปนทาสไดสละอาหารของตนถวายพระปจเจกพุทธเจา แมตนจะตองหิวโหยก็
ตาม การกระทําครั้งนั้นไดสงใหไดเกิดเปนพระเจาประเสนชิต เมื่อภิกษุทั้งหลายไดฟงก็เกิดความ
สงสัยวาเหตุใดพระเจาประเสนชิตซึ่งทรงเพียรถวายของอันประณีตแดพระพุทธองค และทรงทํา
ทานอย างมาก  พระเจ าประเสนชิตตรัสว า เพราะพระองคทรงปรารถนาพระโพธิญาณ                        
พระพุทธองคจึงตรัสกับพระเจาประเสนชิตวา 
 การบรรลุพระโพธิญาณเปนเรื่องยากยิ่ง แมพระองคเองก็ยังทรงเวียนวายตายเกิดหลาย
ชาติ แมวาจะเคยทําทานดวยจิตศรัทธาเลื่อมใสมากเพียงใดก็ไมอาจบรรลุพระโพธิญาณได เมื่อคร้ัง
ที่ประสูติเปนมานธาตฤ (Mandhatr) ผูเปนใหญเหนือทวีปทั้งสี่ไดทรงทําทานมากมายแตก็มิได
พระโพธิญาณ เมื่อประสูติเปนพระจักรพรรดิสุทรรศนะ (Sudarwana) ทรงประกอบทานแลวก็ยัง
ไมไดพระโพธิญาณ เมื่อประสูติเปนพราหมณเวลามะ (Velama) ก็ไดใหชาง 16 เชือก แตก็ยังไมได
พระโพธิญาณ เมื่อประสูติเปนพระโอรสกุศลาตมะ (Kuwalatma) ผูมีรูปทรามจนถูกพระชายา
ทอดทิ้งหากก็ยังทรงเปยมดวยคุณธรรมดังเดิม ผลทําใหพระอินทรทรงเมตตาประทานรูปใหมที่
งดงามพรอมทั้งทรัพยสินมีคาใหมากมาย แตก็ยังไมไดพระโพธิญาณ เมื่อประสูติเปนกุศละ 
(Kuwala)ทําทานยิ่งใหญดุจภู เขาก็ยังไมไดพระโพธิญาณ  เมื่อประสูติ เปนพระเจาตริศังกุ 
(Triwavku) ดวยอํานาจของสัจจะทําใหฝนตกลงมาขจัดทุพภิกขภัย แตก็ไมไดพระโพธิญาณ เมื่อ
ประสูติเปนพระเจามหาเทวะ (Mahadeva) แหงเมืองมิถิลา (Mithila) ทรงประกอบบุญมากมายแต
ก็ยังไมไดพระโพธิญาณ เมื่อประสูติเปนพระเจานิมิ (Nimi) แหงเมืองมิถิลาทรงประกอบทานตบะ
แตก็ยังไมไดพระโพธิญาณ เมื่อประสูติเปนอาทรรศมุขะ (Adarwamukha) พระโอรสองคที่หาของ    
พระเจานันทะ (Nanda) แมจะไดทรงทําทาน และทรงปฏิบัติธรรมจนไดญาณขั้นสูง แตก็ยังไมได
พระโพธิญาน ทั้งนี้พระพุทธองคทรงชี้ใหเห็นวาการจะบรรลุพระโพธิญาณนั้นไมใชเพียงแคทําทาน
และปฏิบัติธรรมเทานั้น แตตองกาํจัดกิเลสทั้งหลายที่ครอบงําจิต เพื่อทําจิตใหบริสุทธิ์ เมื่อนั้นจึงจะ 
สามารถบรรลุพระโพธิญาณได 
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18. ศารีปุตรปรวรัชยาวทาน  (Wariputrapravrajyavadana) 26 บท 
 คร้ังหนึ่งที่วิหารเวณุวัน (Venuvana) ในเมืองราชคฤห ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลถาม
พระพุทธองคถึงเหตุของการบวชเปนภิกษุ และการบรรลุธรรมขั้นสูงของพระศารีบุตร (Wariputra) 
พระพุทธองคจึงตรัสเลาวาเมื่อคร้ังอดีตพระศารีบุตรเคยเกิดเปนอัคนิมิตระ (Aganimitra) มีภรรยา
ช่ือคุณวรา (Gunavara) เมื่อพระปจเจกพุทธเจาประถมศีละ (Prathamawila) เสด็จมาที่บานของ
สองสามีภรรยา อัคนิมิตระไดปรนนิบัติพระปจเจกพุทธเจาดวยความเลื่อมใสศรัทธาตอพระจริยา
ของพระองค คร้ังนี้อัคนิมิตระจึงไดตั้งปณิธานวาขอใหตนไดมีปญญาและวินัยเชนนี้บาง อัคนิมิตระ
จึงไดเกิดมาเปนพระศารีบุตรผูมีปญญา ภิกษุทั้งหลายก็ยังสงสัยอีกวาเหตุใดในชาตินี้พระศารีบุตรจึง
เกิดในตระกูลของนักแสดง  
 พระพุทธองคจึงตรัสตอบวาเปนเพราะครั้งหนึ่งพระศารีบุตรเคยเกิดเปนพระโอรส            
มหามติ (Mahamati) ซ่ึงทรงปรารถนาจะออกบวช แตพระชนกไมทรงอนุญาต แตคร้ังที่พระโอรส
ไดทรงชางออกประพาสเมืองก็ทอดพระเนตรเห็นชายแกยากจนคนหนึ่ง และชวยใหชายแกคนนั้น
ออกบวชดวยการประทานบาตรและจีวรให พระโอรสจึงทรงเขาใจไดวาการชวยเหลือผูอ่ืนก็
สามารถทําใหใจสงบสุขได จากนั้นชายแกไดเปนปจเจกพุทธเจาและไดกลับมากราบทูลแด
พระโอรส เมื่อพระโอรสทรงทราบก็ไดคิดวาแมผูที่อยูในฐานะยากลําบากก็ยังบรรลุธรรมขั้นสูงได 
สวนพระองคซ่ึงทรงอยูในฐานะสูงและมั่งคั่งก็นาจะบรรลุธรรมขั้นสูงไดเชนกัน เพราะเรื่องชาติ
ตระกูลไมใชส่ิงที่กําหนดวาใครจะบรรลุธรรมขั้นสูงหรือไม ดังนั้นพระโอรสจึงมีพระปณิธานวาใน
ชาติตอไปขอเกิดเปนคนชั้นต่ํายากจนที่อาจเปนอุปสรรคในการที่จะเรียนรูธรรม แตก็ขอใหไดเปนผู
มีปญญา ซ่ึงตอมาพระโอรสก็ทรงเรียนธรรมจากพระพุทธเจากาศยปะ และสําเร็จธรรมขั้นสูง พรอม
กับที่พระพุทธเจากาศยปะยังไดทรงพยากรณวาพระโอรสจะไดเกิดเปนศารีบุตรในตระกูลนักแสดง 
และไดเปนพระสาวกของพระศากยมุนีพรอมกับพระเมาทคัลยายนะ ทั้งยังมีช่ือเสียงทางดานปญญา 
 
19.โศรณโกฏิกรรณาวทาน (Wronakotikarnavadana) 140 บท 
 กาลกอนนั้นเมื่อพระพุทธองคประทับที่เชตวันวิหารของอนาถปณฑทะในเมืองศราวัสตี 
มีคฤหบดีนามวาพลเสนะ (Balasena) อาศัยอยูใกลหมูบานวาสวะ (Vasava) ภรรยาของเขาได
คลอดบุตรชายที่มีรูปรางงดงาม ที่ติ่งหูของทารกนอยมีลักษณะวงแหวนสุกสวางคลายรัตนะที่มีคา
นับโกฏิ  ทั้งนี้ เมื่อตอนที่ทารกคลอดเปนชวงเวลาเดียวกับที่พระจันทรกับหมูดาวศรวณะ
(Wravana)ไดรวมตัวกัน เขาจึงไดช่ือวาโศรณโกฏิกรรณะ (Wronakotikarna) 
 เมื่อโศรณโกฏิกรรณะโตขึ้นก็ปรารถนาจะออกเดินทางไปเดินเรือคาขายตางแดน ทั้งๆ 
ที่บิดาของเขาร่ํารวยมากอยูแลวก็ตาม ตอนจะออกเดินทาง มารดาของเขาไดออนวอนไมใหเขาไป 
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จนเขาโกรธและผรุสวาทใสมารดา ระหวางเดินทางเขาตองสูญเสียเพื่อนรวมทาง และหลงทางอยูใน
ปาที่ดูแลวเปนแดนเปรต เพราะผูคนผอมแหงเห็นกระดูกและเอ็น ไมสวมเสื้อผา เปรอะเปอนไป
ดวยฝุนโคลน เหมือนไมไหมเกรียม โศรณโกฏิกรรณะรูสึกสงสารเห็นใจคนเหลานั้น อยากชวยดับ
ความกระหายใหพวกเขา แตก็ชวยไมไดเพราะเขาเองก็กระหายน้ําอยางยิ่งเชนกัน 
 เขาจึงไดเดินทางตอไปยังปาที่ช้ืนเย็นกวา ตกกลางคืนเขาไดเห็นวิมานลอยมาพรอมกับ
เทพธิดาสี่นาง และชายหนุมรูปงามอีกหนึ่งคน โศรณโกฏิกรรณะไดรับอาหารและเครื่องดื่มจาก
พวกนาง เขาจึงผานคืนนั้นไปไดอยางมีความสุข แตพอถึงตอนเชาเขาก็พบวาเทพธิดาเหลานั้นพรอม
วิมานก็หายไป พบแตหนุมรูปงามนอนอยูโดยที่เนื้อตัวของเขาถูกสุนัขปากัดฉีกและเสียชีวิตแลว 
เมื่อถึงเวลาเย็น โศรณโกฏิกรรณะเห็นวิมานพรอมเทพธิดากับชายหนุมรูปงามอีกครั้งหนึ่ง                  
โศรณโกฏิกรรณะจึงถามชายหนุมถึงเรื่องราวที่ผานมาเมื่อคืน ชายหนุมไดเลาวาเขามีอาชีพเล้ียงสตัว
ในหมูบานวาสวะซึ่งเปนบานเกิดของโศรณโกฏิกรรณะ เขาไดเคยฆาสัตวเหลานั้นเพื่อขายเนื้อของ
พวกมัน เมื่อพระกาตยายนะ (Katyayana) ออกบิณฑบาต ทานจึงไดขอรองใหเลิกการกระทํานี้เสีย 
แตชายหนุมก็ยังคงฆาสัตวอยูในตอนกลางวัน สวนกลางคืนก็ถือศีลปฏิบัติธรรม เมื่อเสียชีวิต เขาก็
ไดรับผลกรรมชั่วนั้นในตอนกลางวัน และไดรับผลกรรมดีในการถือศีลปฏิบัติธรรมในตอน
กลางคืน ความสุขและความทุกขจึงสลับกันไปมา จากนั้นเขาไดขอรองโศรณโกฏิกรรณะไปบอก
บุตรชายใหคนหาหีบบรรจุทองที่ฝงอยูที่มุมหนึ่งของบาน แลวใหถวายภัตตาหารแดพระกาตยายนะ
ทุกวัน และเลิกทําชั่วเสีย โศรณโกฏิกรรณะรับปากวาจะจัดการใหตามที่ขอ 
 จากนั้นโศรณโกฏิกรรณะก็ไดเห็นวิมานลอยลงมาโดยมีเทพธิดานางหนึ่งกับชายหนุม
รูปงามคนหนึ่ง ผูที่มากับวิมานไดปรนนิบัติเขาอยางดี แตพอตกกลางคืนวิมานนั้นก็ไดหายไปพรอม
กับเทพธิดา สวนชายหนุมนอนหมดสติอยู โดยศีรษะของเขาถูกตะขาบกัดกินจนสมองไมมีเหลือ 
แลวภาพดังกลาวก็หายไป เมื่อถึงกลางวัน วิมานลอยกลับมาพรอมกับเทพธิดาและชายหนุมคนเดิม
ปรากฏอีกครั้ง โศรณโกฏิกรรณะรูความจริงวาชายหนุมคนนั้นแทจริงเดิมเปนพราหมณหนุมนามวา
มนสะ  (Manasa) ที่อยูในหมูบานวาสวะเชนกัน  มนสะลอบเปนชูกับมลยมัญชรี 
(Malayamabjari)ซ่ึงเปนภรรยาของเพื่อนบาน ทั้งสองตางตกอยูในกามตัณหา โดยไมเกรงกลัวตอ
ความผิดทั้งปวง จนเมื่อพระกาตยายนะไดหามปราม และสั่งสอนใหถือศีลปฏิบัติธรรม แตเขาก็ยัง
ไมอาจตัดความปรารถนาได จึงถือศีลปฏิบัติธรรมเฉพาะกลางวัน แตลอบมีความสัมพันธกับ
มลยมัญชรีในตอนกลางคืน ผลกรรมดีจึงสงใหเขามีความสุขในตอนกลางวัน และผลกรรมชั่วสงให
เขาตองทุกขทรมานในตอนกลางคืน เมื่อเขาเลาความเปนมาแลว ก็ไดขอรองโศรณโกฏิกรรณะไป
บอกบุตรชายใหขุดหาทรัพยสินของเขาขึ้นมาจากใตดินบริเวณที่ทําพิธีบูชาไฟ และใหมีความ
ศรัทธาตอพระกาตยายนะ โศรณโกฏิกรรณะรับปากวาจะทําตามที่เขาขอรอง 
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 เมื่อเดินทางตอไปอีก ก็ไดพบเทพธิดาที่งามยิ่งพรอมกับวิมานลอยมา โดยมีเปรตทัง้สีต่น
ผูกติดอยูที่ขาวิมานทั้งสี่ขาง เมื่อเปรตทั้งสี่รองขออาหาร พวกมันก็ไดกินกอนขาวเหมือนที่กากิน 
โดยที่กอนขาวนั้นก็จะกลายเปนแกลบ เปนเหล็ก เปนเนื้อของพวกมันเอง และเปนน้ําหนอง
ตามลําดับ ตอมาโศรณโกฏิกรรณะไดทราบวาเทพธิดานางนั้นคือสุนันทา (Sunanda) ภรรยาของ      
นันทะ(Nanda) พราหมณจากหมูบานวาสวะ สวนเปรตทั้งสี่คือสามี บุตรชายที่ ช่ือวานิษุระ
(Nisthura) บุตรสะใภ และทาสี พวกเขาทั้งสี่ตองมารับผลกรรมที่ไดกระทําไว เพราะสามีของนาง
โกรธนางที่นําขาวไปถวายพระกาตยายนะ จึงดาทอพระกาตยายนะอยางหยาบคายจึงตองเปนเปรต
กินแกลบ สวนบุตรชายของนางก็หลงมัวเมาในโมหจริตจึงตองมาเปนเปรตกินกอนเหล็ก บุตรสะใภ
ของนางชอบแชงดานางเวลาที่นางขอใหทําอาหารถวายภิกษุ จึงตองเปนเปรตกินเนื้อตัวเอง สวน
ทาสีของนางก็ไดขโมยคาใชจายสําหรับจะซื้อของถวายภิกษุจึงตองเปนเปรตกินน้ําหนอง จากนั้น
นางก็ไดขอใหโศรณโกฏิกรรณะไปบอกบุตรสาวใหหาหีบทองสี่หีบของนาง แลวจัดการนําไป
ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกคนในครอบครัว และบูชาพระกาตยายนะ  
 จากนั้นนางก็ไดชวยใหโศรณโกฏิกรรณะไดกลับบานโดยเร็ว หลังจากออกไปจากบาน
เปนเวลา 12 ปเต็ม โศรณโกฏิกรรณะไดพบวาบิดามารดาเสียใจที่เขาจากไปจนตาบอด เขาจึงได
พยายามหาทางรักษาบิดามารดา และพาทานทั้งสองมุงสูทางธรรม ตอมาก็ไดไปหาครอบครัวของผู
ที่ขอรองเขามา โดยใหพวกเขาไดฟงธรรมจากพระกาตยายนะ จากนั้นโศรณโกฏิกรรณะก็ไดเขาเฝา
พระพุทธองค และไดฟงพระธรรมเทศนาจนเกิดความศรัทธาและเขาถึงทางแหงความสงบ เขาจึงคิด
วาเปนบุญอยางยิ่งที่ไดเห็นพระพุทธองค และไดฟงธรรมของพระองค  
 ภิกษุทั้งหลายสงสัยเ ร่ืองราวในอดีตของโศรณโกฏิกรรณะจึงไดกราบทูลถาม                     
พระพุทธองค พระองคไดตรัสเลาวา กาลกอนในเมืองพาราณสี พระเจากฤกิไดทรงสรางเจดีย
ประดับดวยรัตนะที่มีคามากเพื่อบรรจุพระสรีระของพระพุทธเจากาศยปะหลังจากเสด็จปรินิพพาน 
แตเมื่อพระโอรสของพระองคขึ้นครองราชย ก็ทรงลุมหลงมัวเมาในกิเลส ไมสนพระทัยทํานุบํารุง
พระเจดีย จนมีพอคาคนหนึ่งมาจากเมืองทางเหนือมาพบพระเจดียจึงไดถวายตางหูอันมีคายิ่งบูชา
พระเจดีย และเมื่อกลับมาครั้งที่สองก็ไดถวายของมีคาจํานวนมากแดพระสถูป และพอคาคนนั้นก็
ไดเกิดมาเปนโศรณโกฏิกรรณะที่มีลักษณะเหมือนมีตางหูสุกสวางอยู และดวยกรรมดีที่เคยกระทํา
มาจึงทําใหเขาไดรับความชวยเหลือจากเทพธิดา และดวยกรรมชั่วที่เขากระทําตอบิดามารดาจึงทํา
ใหเขาตองมีอุปสรรคทุกขทรมานในการเดินทาง 
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20.อามรปาลยวทาน (Amrapalyavadana) 102 บท 
 ในเมืองมิถิลา แควนวิเทหะ (Videha) มีพระราชาพระนามวาชลสัตวะ(Jalasatva) 
พระองคทรงมีมหาอํามาตยผูปราดเปรื่องชื่อขัณฑะ  (Khanda) ซ่ึงพระเจาชลสัตวะมักทรง
ปรึกษาหารือกับมหาอํามาตยขัณฑะเกือบทุกเรื่อง ดวยเหตุนี้จึงทําใหอํามาตยคนอื่นๆ ริษยาและ
พยายามจะยุยงพระเจาชลสัตวะไมใหไววางพระทัยมหาอํามาตยขัณฑะ และในที่สุดก็สําเร็จ คือ 
พระเจาชลสัตวะแคลงพระทัยมหาอํามาตยขัณฑะ เพื่อรักษาชีวิตของตน มหาอํามาตยขัณฑะจึง
ตัดสินใจหนีออกจากเมืองโดยไดบอกกับบุตรชายท้ังสองคือโคปะ (Gopa) และสิงหะ (Sijha) วา
ใหหนีไปอยูเมืองวิศาลา (Viwala)∗ดวยกัน  
 เมื่อขัณฑะไปอยูที่นั่น ก็ไดแสดงความสามารถจนไดรับเลือกใหเปนหัวหนาคณะมนตรี 
สวนสิงหะไดใหกําเนิดบุตรสาวสองคน คือไจลา (Caila) ซ่ึงมีคุณสมบัติดีเลิศ และอุปไจลา
(Upacaila) ซ่ึงมีความงามยิ่ง เมื่อตอนทั้งสองเกิด โหรไดทํานายวาบุตรชายของไจลาจะฆาบิดาซึ่ง
เปนพระราชา สวนอุปไจลานั้นโหรทํานายวาบุตรชายของนางจะมีคุณลักษณะที่เลิศ 
 สวนบุตรชายคนโตคือโคปะ เปนคนหยิ่งยโส และหุนหันพลันแลน จึงมีคนไมพอใจ
พฤติกรรมของเขามากมาย แตขัณฑะก็ไมไดตักเตือนหรือแกไขแตอยางใด คร้ังหนึ่งโคปะไดทําลาย
สวนของเมืองที่ทุกคนตองใชรวมกันจนเสียหาย ทั้งนี้ในเมืองนี้แมจะเปนคนสําคัญ ก็ไมอาจมีสวน
สวนตัวได แตดวยความที่ขัณฑะเปนที่เกรงใจของทุกคน คณะมนตรีจึงยอมใหโคปะและสิงหะมี
สวนสวนตัวได โดยยกสวนรางชานเมืองใหไปดูแลตกแตงกันเอง ณ ที่นั้นคนหนึ่งไดสรางพระ
ปฏิมารูปพระสุคต สวนอีกคนหนึ่งไดสรางวิหารใหญ  
 ตอมาเมื่อขัณฑะตายลง คณะมนตรีไดลงมติยกสิงหะขึ้นแทนตําแหนงบิดา ทําใหโคปะ
โกรธแคนมาก จึงหนีไปอยูกับพระเจาพิมพิสารที่เมืองราชคฤห โคปะพยายามทําใหพระเจา         
พิมพิสารพอพระทัยในทุกทาง เมื่อพระมเหสีองคหนึ่งของพระเจาพิมพิสารสิ้นพระชนมลง โคปะ
จึงคิดนําอุปไจลามาถวายตัว เขาจึงลอบกลับไปเมืองวิศาลา แตดวยเมืองนั้นมียักษเปนผูรักษาประตู
เมือง อีกทั้งยังมีระฆังที่หากมีคนแปลกหนาเขามา ยักษก็จะสั่นระฆังเสียงดังทันที เมื่อโคปะลอบเขา
ไปในสวนเพื่อนําอุปไจลาออกมา แตดวยความรีบรอนไมทันระวัง ยักษจึงสั่นระฆังดังกังวานทั่ว
เมือง ทหารจึงเขามาจะจับตัว โคปะฆาทหารตายและรีบออกจากเมือง ดวยความสับสนรีบรอนมาก 
โคปะจึงนําไจลามาไมใชอุปไจลาตามที่ตั้งใจ แตโคปะก็ไดนําไจลาถวายแดพระเจาพิมพิสาร โดย
ไดกราบบังคมทูลเร่ืองดวงชะตาของนางใหทรงทราบ แตพระเจาพิมพิสารพอพระทัยนางจึงไมสน
                                                 

 ∗เปนอีกช่ือหนึ่งของเมืองอุชเชนี ที่กรอนจาก “วิศิษฏศาลา” หมายถึง สิ่งกอสรางอันยิ่งใหญ                 
วิศาลานี้เปนช่ือเมืองเดียวกับไวศาลี หรือเวสาลีนั่นเอง (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย 2529 : 32) เรื่องนี้เกษเมนทระ
จึงใชทั้งวิศาลา และไวศาลี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

452

พระทัยคําทํานายที่วาบุตรชายของนางจะกระทําปตุฆาต  จนเมื่อไจลาไดใหกําเนิดโอรสองคหนึ่งซึ่ง
ตอมาก็ไดกระทําปตุฆาตตามคําทํานาย 
 ในระหวางนั้นพระเจามหานประมุขของชาวเมืองไวศาลี (Vaiwali) ไดไปพบเด็กหญิงที่
ออกมาจากหนอกลวยในปามะมวง พระเจามหานจึงใหช่ือวาอามรปาลี (Amrapali)∗และไดทรง
ดูแลจนเติบใหญเปนสาวงาม และมีคุณสมบัติที่ยากจะหาหญิงอื่นเทียบได ทําใหเมื่อพระเจามหาน 
ทรงเห็นวานางสมควรจะมีคูครอง บรรดาชาวเมืองจึงพากันกลาววานางควรจะเปนผูที่ชายทุกคนได
ช่ืนชม อามรปาลีตกลงแตไดเสนอเงื่อนไขวานางขออยูบานที่งามที่สุด และหากชายใดประสงคจะ
อยูกับนางจะตองมาที่บานนั้น และจายเงินใหนางวันละ 500 การษาปณะ และอยูกับนางได 7 วัน
เทานั้น แตชายเหลานั้นก็ไมมีใครทําใหนางพึงพอใจ อามรปาลีจึงใหคนวาดรูปของพระราชา และ
ชายหนุมที่เปนเลิศจากเมืองตางๆ ใหนางไดดู และเมื่อนางไดเห็นพระสาทิสลักษณของพระเจา            
พิมพิสารนางก็หลงรักทันที 
  ขณะเดียวกันกับที่พระเจาพิมพิสารก็ทรงไดฟงเสียงเลาลือวาอามรปาลีมีคุณสมบัติดั่ง
สตรีรัตนะ คําเลาลือเหลานี้ดึงดูดพระทัยของพระเจาพิมพิสารมาก แมโคปะจะกราบบังคมทูล        
ทัดทานวานางออกจากเมืองมาไมได และพระองคก็ไมควรจะเสด็จไปที่นั่น แตพระเจาพิมพิสารก็
ไมอาจหามพระทัยได จึงทรงปลอมตัวเสด็จมาพรอมกับโคปะ จนไดทรงพบอามรปาลี อามรปาลีจํา
พระองคไดทันที ทั้งสองไดอยูดวยกันจนครบสัปดาห  พระเจาพิมพิสารจึงทรงจากมาโดยได
พระราชทานพระธํามรงคแกอามรปาลี ตอมาอามรปาลีไดตั้งครรภและคลอดทารกชายที่มีลักษณะ
งดงามยิ่งสมกับเปนพระโอรสของพระเจาพิมพิสาร เมื่อพระโอรสเติบใหญ บรรดาเพื่อนเลนตางก็
ลอเร่ืองบิดา อามารปาลีจึงไดมอบพระธํามรงคใหพระโอรส แลวใหเดินทางไปเมืองราชคฤห เมื่อ
พระเจาพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นพระโอรส และพระธํามรงคก็ทรงตอนรับพระโอรสอยางดียิ่ง  
 บรรดาภิกษุไดกราบทูลถามพระพุทธองคถึงเรื่องราวความเปนมาของอามรปาลี พระ
พุทธองคไดทรงเลาวาในกาลกอนอุทยานที่งามยิ่งของเมืองราชคฤหมีหญิงสาวผูดูแลอุทยานชื่อวา
มาลตี (Malati) เมื่อคร้ังมีพระปจเจกพุทธเจาเสด็จผานมา มาลตีมีความเลื่อมใสศรัทธาอยางมาก จึง
ไดนําดอกมะมวงบูชาพระปจเจกพุทธเจา ผลของความดีจึงทําใหมาลตีไดมาเกิดในปามะมวงเปน        
อามรปาลีที่มีคุณลักษณะพิเศษกวาหญิงอื่น และไดเปนชายาของพระราชาดังกลาวนั่นเอง 
 

 
 
                                                 

 ∗ อามรปาลีหรือในภาษาบาลีวาอัมพปาลี คือหญิงนครโสเภณีที่ถวายอัมพปาลีวันเปนวิหารแด               
พระพุทธองคกอนเสด็จปรินิพพานไมนานนัก (พระธรรมปฎก 2540 : 403) 
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21. เชตวนประติครหาวทาน (Jetavanapratigrahavadana) 86 บท 
 สุทัตตะ (Sudatta) ผูมีจิตใจดีมีบิดาชื่อทัตตะ (Datta) อาศัยอยูในเมืองศราวัสตี สุทัตตะ
เปนคนโอบออมอารีตั้งแตเด็ก   เมื่อเจริญวัยขึ้นผูคนจึงตางพากันเรียกชื่อเขาวาอนาถปณฑทะ (ผูให
กอนขาวแกคนอนาถา)∗  เมื่อบุตรชายของอนาถปณฑทะเปนหนุมสมควรจะมีคูครอง อนาถปณฑทะ
ก็ไดสงพราหมณซ่ึงเฉลียวฉลาดชื่อมธุสกันทะ  (Madhuskanda) ไปยังบานของมหาธนะ
(Mahadhana) ที่เมืองราชคฤหเพื่อสูขอธิดาของมหาธนะใหแกบุตรชายของตน  มหาธนะตอบ           
ตกลง แตมีเงื่อนไขวาอนาถปณฑทะตองใหสินสอดเปนจํานวนมหาศาลตามธรรมเนียมของ
ครอบครัวตน  ไดแก รถ  ชาง  มา  ลอ  ทาสี  และทองคํา  มธุสกันทะทราบดีวาอนาถปณฑทะมั่งคั่ง
พอที่จะใหได จึงตอบตกลงตามเงื่อนไข   

 จากนั้นมหาธนะไดจัดงานเลี้ยงหรูหราตอนรับมธุสกันทะที่บานของตน มธุสกันทะกิน
อาหารนานาชนิดเขาไปมากเกินกวาที่กระเพาะจะรับได   จนมีผลทําใหอาหารเปนพิษและเปน
อหิวาตกโรคจนถึงแกชีวิต  ดวยความกลัววาเชื้อโรคจะติดตอคนอื่น  บาวไพรของมหาธนะจึงโยน
ศพของมธุสกันทะออกไปนอกบาน  ขณะนั้นพระศารีบุตรและพระเมาทคัลยายนะผานมาทางนั้น  
จึงเห็นศพของมธุสกันทะ พระศารีบุตรและพระเมาทคัลยายนะจึงชําระลางศพและพอกดวยโคลน
จากนั้นก็แสดงธรรมเทศนาแกผูลวงลับ ดวยเหตุนี้มธุสกันทะจึงไดไปเกิดเปนเทวดาอยูบนสวรรค
ช้ันจาตุมหาราชิก อนาถปณฑทะทราบเรื่องทั้งหมดทางจดหมายและเดินทางไปเมืองราชคฤห  เมื่อ
ไปถึงอนาถปณฑทะก็แปลกใจกับการเตรียมงานเลี้ยงที่ใหญโต  ครั้นไตถามก็ไดความวาพระพุทธองค 
จะเสด็จมาพรอมกับพระสาวก เพียงไดยินพระนามของพระพุทธองคก็ทําใหอนาถปณฑทะเกิด
อาการขนลุกดวยความยินดี ทั้งนี้เพราะมีความผูกพันเลื่อมใสตั้งแตอดีตชาติ พระพุทธองคทรง
แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความดีและอริยสัตย 4 ประทานแกอนาถปณฑทะ หลังจากนั้น             
อนาถปณฑทะก็ไดปวารณาตนขอเปนผูอุปฏฐากคณะสงฆ และไดกราบทูลนิมนตพระพุทธองค
เสด็จไปที่บานของตนดวย 
 อนาถปณฑทะกลับเมืองศราวัสตีพรอมกับพระศารีบุตร อนาถปณฑทะไดสรางวิหาร
อันวิจิตรงดงามหลังหนึ่งที่ เชตวัน นักบวชกษปณกะผูตอตานพระพุทธองคซ่ึงมีรักตากษะ 
(Raktaksa) เปนหัวหนาตางพากันรํ่าไหที่เห็นพระธรรมของพระพุทธองคเจริญรุงเรือง และ                
รักตากษะพยายามทาทายทุกวิถีทางใหพระศารีบุตรพิสูจนความยิ่งใหญของหลักธรรม แตรักตากษะ
ก็ถูกปราบพยศจนตองยอมรับนับถือพระศารีบุตร สวนผูทาทายคนอื่นๆ ก็ตองประสบชะตากรรม
เดียวกัน 
                                                 

∗ บาลีเรียกวา อนาถปณฑิกะ หมายถึงผูมีกอนขาวสําหรับคนอนาถา ซึ่งมีความหมายตางกับคําเรียก
ในภาษาสันสกฤตเล็กนอย  
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 เมื่ออนาถปณฑทะสรางวิหารเสร็จสมบูรณ พระพุทธองคก็เสด็จมาพรอมกับเหลาภิกษุ   
อนาถปณฑทะรับเสด็จพระพุทธองคดวยการโปรยปรายสายธาราจากเบื้องบน แตพระพุทธองคก็
ทรงทําใหน้ําหยุดโปรยปรายและทรงพระดําเนินไปทางอื่น  จากนั้นพระพุทธองคก็ตรัสเลาเหตุแหง
การหยุดโปรยปรายของสายน้ําแกเหลาภิกษุที่ใครรูวา ในชาติกอนอนาถปณฑทะบูชาพระพุทธเจา
วิปศยีดวยการโปรยปรายสายธารา ณ สถานที่เดียวกันนี้ เมื่อคร้ังที่เกิดเปนปุษยะ (Pusya) ก็ถวาย
สถานที่นี้แดพระพุทธเจาศิขี (Sikhi) เมื่อคร้ังที่เกิดเปนภวทัตตะ (Bhavadatta) ก็ถวายสถานที่นี้แด
พระพุทธเจากระกุจฉันทะ (Krakucchanda) เมื่อคร้ังที่เกิดเปนพฤหัสปติ (Brhaspati) ก็ถวาย
สถานที่นี้แดพระพุทธเจากนก (Kanaka) เมื่อคร้ังที่เกิดเปนอาษาฐะ (Asatha) ก็ถวายสถานที่นี้แด
พระพุทธเจากาศยปะ และเมื่อเกิดเปนอนาถปณฑทะก็ถวายสถานที่นี้แดพระองค ในชาติตอไป             
อนาถปณฑทะจะเกิดเปนสุธนะ (Sudhana) และจะถวายสถานที่นี้แดพระพุทธเจาไมเตรยะ และ
เมื่อเกิดเปนเหมประทะ (Hemaprada)  ก็จะถวายสถานที่นี้เปนครั้งสุดทายแดพระปจเจกพุทธเจา 
เมื่อภิกษุทั้งหลายไดฟงเรื่องราวของอนาถปณฑทะแลว ก็รูสึกชื่นชมในความมีใจบุญของเขา และ
ดวยบุญที่สะสมมาหลายๆ ชาติจึงทําใหอนาถปณฑทะมีทรัพยสินจํานวนมหาศาล 
 
22. ปตาปุตรสมาทานะ (Pitaputrasamadana) 100 บท 

 พระเจาศุทโธทนะมีพระราชปรารถนาจะพบพระพุทธองคผูเปนพระโอรสที่ทรงรักยิ่ง  
จึงทรงสงอุทายีไปเชิญเสด็จมา ไมนานหลังจากนั้นอุทายีก็กลับมากราบบังคมทูลวาพระพุทธองคจะ
เสด็จมา พระเจาศุทโธทนะดีพระทัยยิ่งที่จะไดพระโอรสกลับคืนมา  จึงเอาพระทัยพระพุทธองคดวย
การทรงจัดเตรียมนยโครธารามนอกเมืองกบิลพัสดุเปนที่ประทับ และทรงจัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ ทั้งนี้
เพื่อทรงขอใหพระพุทธองคทรงละจากเพศบรรพชิต พระพุทธองคตรัสขอใหพระชนกทรง
สนับสนุนพระทัยอันแนวแนของพระองค และแสดงพระธรรมเทศนาแดพระชนก พระธรรมเทศนา
นั้นทําใหพระญาติวงศหลายพระองคทรงหันมาปฏิบัติตามหลักธรรม อยางไรก็ดี  พระชนกก็ยังไมมี
พระทัยศรัทธาในพระธรรมดังกลาว พระพุทธองคจึงทรงพยายามที่จะทรงเทศนาธรรมเพื่อขจัด
ความมืดบอดที่ปกคลุมพระทัยของพระชนก พระองคจึงทรงสงพระเมาทคัลยายนะไปแสดงฤทธิ์
เพื่อโนมนําใหพระชนกสนพระทัยที่จะสดับธรรม แตก็ไมสําเร็จ จนตอมาเทวดาไดเนรมิตวิมานอัน
สวยงามใหพระพุทธองคประทับ โดยมีพระพรหมและพระอินทร ทาวมหาราช∗มีทาวกุเวร เปนตน 
พรอมกับเทวดามากมายรายลอมอยูรอบวิมาน พระเจาศุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นก็อัศจรรย

                                                 
∗ วรรณคดีไทยมักเรียกวาทาวจตุโลกบาล ไดแก ธตรฐ วิรุฬหก วิรูปกษ และกุเวร 
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พระทัยยิ่ง และเมื่อพระพุทธองคทรงเห็นวาพระชนกมีพระทัยโนมนําทางศรัทธาแลว จึงทรงเทศนา
โปรดพระชนกซึ่งก็ทรงนอมรับพระธรรมไวดวยความเลื่อมใสยิ่ง 
 ตอมาพระเจาศุทโธทนะเสด็จไปพบเจาชายศุโกลทนะ (Wuklodana) เพื่อตรัสขอรองให
ทรงครองราชอาณาจักร แตเจาชายศุโกลทนะก็ไมทรงปรารถนาในราชสมบัติ จึงทรงปฏิเสธที่จะ
เปนพระราชา เจาชายโทรโณทนะ (Dronodana) และเจาชายอมฤโตทนะ (Amrtodana) ก็ทรง
ปฏิเสธเชนกัน ในที่สุดเจาชายภัทรกะ (Bhadraka) ซ่ึงทรงไดรับการขอรองเชนกัน ทรงยอมรับ
ตําแหนงดังกลาว  จากนั้นพระเจาศุทโธทนะไดถวายสักการะพระพุทธองคดวยพระทัยบริสุทธิ์ และ
ถวายนยโครธารามแดพระพุทธองค  เจาชายโทรโณทนะมีพระโอรส 2 องค พระโอรส                        
อนิรุทธ  (Aniruddha) ทรงผนวชเปนภิกษุ สวนพระโอรสมหาน ตองทรงดูแลทรัพยสมบัติตอไป 
 จากนั้นพระเจาภัทรกะซึ่งมีพระราชปรารถนาความสงบวิเวกเพราะไมทรงยินดีในราช
สมบัติ จึงตรัสถามเจาชายเทวทัตวามีพระประสงคจะเปนพระราชาแทนพระองคหรือไม แมวา
เจาชายเทวทัตจะโลภโมโทสัน แตก็โออวดตนวารูจักแยกแยะ จึงประกาศวาจะขอบวชเปนภิกษุ 
ตอมาพระเจาศุทโธทนะเสด็จไปอยูอาศรมโดยมีผูไปสงเสด็จมากมาย พระเจาภัทรกะก็เสด็จไปสง
ดวย เจาชายหลายองคในศากยวงศทรงออกบวช  อุบาลี (Upali) ชางพระเกศาไดทําหนาที่เจริญพระ
เกศา(ปลงผม)ให โดย อุบาลีนั้นก็มีใจปรารถนาเปนภิกษุ แตก็ไมกลาเพราะอยูในวรรณะต่ํา พระเจา
ภัทรกะทรงทราบความปรารถนาของอุบาลีก็บังเกิดความสงสัยวาหากอุบาลีเปนภิกษุแลวพระองค
จะทรงนอมเคารพที่เทาของพระอุบาลีไดหรือไม   พระพุทธองคตรัสตอบวา ความรูสึกที่วาผูใดอยู
ในวรรณะสูงผูใดอยูในวรรณะต่ําจักหมดไปดวยความเปนภิกษุ จากนั้นพระพุทธองคจึงทรงบวชให
อุบาลี  พระเจาภัทรกะและผูอ่ืนก็นอมเคารพพระอุบาลี  เวนแตเจาชายเทวทัตเทานั้น 
 ภิกษุทั้งหลายสงสัยถึงการที่พระเจาภัทรกะทรงนอมเคารพตอพระอุบาลี พระพุทธองค
จึงตรัสวาในกาลกอนก็มีเหตุการณทํานองนี้เกิดขึ้นมาแลว กลาวคือในกาลกอน ณ เมืองกาศิ 
(Kawi)มีชายยากจนชื่อสุนทรกะ (Sundaraka) หลงใหลเสนหของนางคณิกาชื่อภัทรา (Bhadra) 
สุนทรกะเริ่มปรนนิบัติเอาใจภัทราดวยหวังวาจะไดใกลชิดนาง โดยเก็บดอกไมปาเพื่อนําไปใหภัท
ราจนกระทั่งเหนื่อย สุนทรกะจึงนั่งพักและไดขับรองเพลง  พระเจาพรหมทัตซึ่งเสด็จออกลาสัตว
ทรงไดยินเสียงเพลงของสุนทรกะ  จึงไดทรงเขามาสนทนาดวยความพอพระทัย พระองคจึงทรงพา
สุนทรกะเขาไปอยูในเมือง พระเจาพรหมทัตโปรดสุนทรกะมาก จึงทรงยกราชอาณาจักรกึ่งหนึ่งให
สุนทรกะ แตสุนทรกะคิดถึงภัทรามากกวาพระเมตตาของพระเจาพรหมทัต สุนทรกะจึงคิดจะปลง
พระชนมพระเจาพรหมทัตแลวครอบครองอาณาจักรทั้งหมด แตเมื่อใครครวญแลวก็เกิดความ
ละอายใจ การคิดไตรตรองอยางลึกซึ้งจึงสามารถขจัดความมัวหมองในจิตใจของสุนทรกะได และ
ทําใหเขาไดเปนพระปจเจกพุทธเจาในเชาวันรุงขึ้นนั้นเอง เมื่อพระเจาพรหมทัตทรงทราบก็ตรัส         
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ยกยองสุนทรกะ  และทรงมีความเลื่อมใสจะใหสุนทรกะบวชใหพระองค โดยมีคังคปาละ
(Gangapala) ชางพระเกศาไดทําหนาที่เจริญพระเกศา  ดวยผลของกรรมดีคังคปาละจึงไดมาเกิด
เปนอุบาลี  สวนพระเจาพรหมทัตก็มาประสูติเปนพระเจาภัทรกะ 
 
24. อภินิษกรมณาวทาน (Abhiniskramanavadana) 181 บท 

 คร้ังหนึ่งพระนางมหามายาทรงพระสุบินวามีชางเผือกมาเขาสูพระครรภ และพระนาง
ไดเสด็จขึ้นสูทองฟา สวนชางนั้นไดขึ้นไปบนภูเขาและไดรับการนอมเคารพจากมหาชน  ซ่ึงเปน
ขณะเดียวกันกับที่พระโพธิสัตวเสด็จจากสวรรคช้ันดุสิตจะมาประทับในพระครรภพระมารดาผู
ยิ่งใหญ จากนั้นพระนางมหามายาก็ทรงพระครรภ ตอมาเมื่อถึงเวลาอันควร ณ ปาลุมพินี พระนาง
มหามายาไดมีพระประสูติกาลพระโอรสผูทรงกอปรดวยมงคลลักษณะครบถวน โดยพระโอรสได
ประสูติจากรอยแยกของพระอุทรโดยไมสัมผัสกับสิ่งสกปรกในพระครรภของพระมารดา และเพียง
ประสูติออกมา พระโอรสก็ทรงพระดําเนินได 7 กาว โดยมีดอกบัวรองรับทุกยางพระบาท 
ทอดพระเนตรไปทางทิศตะวันออกแลวตรัสวา เราจะบรรลุนิพพาน ทางทิศใตตรัสวา เราจะไดรับ
ความเคารพในโลกทั้งหลาย ทางทิศตะวันตกตรัสวา เราปรารถนาเพียงชาตินี้ ทางทิศเหนือตรัสวา
เราจะพนจากสังสารวัฏ เมื่อตรัสจบแผนดินก็ไหวสะเทือน เทวดาทั้งหลายถือเครื่องสูงตางๆ เชน 
ฉัตร  จามร  และโปรยปรายสายธาราลงมาจากฟากฟา ฤษีอสิต (Asita) ซ่ึงอยูกับฤษีนารท 
(Narada)ผูเปนหลานชายที่กิษกินธาทริ (Kiskindhadri) ไดเห็นแสงสวางสดใส ก็ไดทราบวาพระ
โพธิสัตวผูมีบุญญาธิการมาเกิด สวนพระเจาศุทโธทนะทรงเห็นวาการประสูติของพระโอรสทําให
พระองคทรงไดรับความสําเร็จแหงประโยชนทั้งมวล จึงทรงตั้งพระนามของพระโอรสวา “สรรวา
รถสิทธะ”  (Sarvarthasiddha) จากนั้นไดทรงนําพระโอรสไปสักการะยักษศากยวรรธนะ 
(Sakyavardhana)ตามโบราณราชประเพณีของพระราชวงศ  แตทันทีที่ยักษศากยวรรธนะเห็น
พระโอรสก็ระลึกรูวาเปนพระโพธิสัตวจึงนอมเคารพที่พระบาทเพื่อถวายสักการะแดพระองค 
 ตอมาพระเจาศุทโธทนะไดมีรับสั่งใหผูรอบรูเร่ืองการทํานายลักษณะบุคคลมาเขาเฝา 
เมื่อพวกเขาไดเห็นมงคลลักษณะตางๆ ของพระโอรสสรรวารถสิทธะ ไดทํานายวาพระโอรสจะได
เปนจกัรพรรดทิี่ยิง่ใหญ หรือไมเชนนัน้กจ็ะเปนผูไดสมัมาสมัโพธิญาณ หลงัจากพระโอรสประสูตไิด 7 วัน
พระนางมหามายาก็เสด็จสูสวรรคาลัย สวนเทวดาไดมาประกาศแกพระเจาศุทโธทนะวาพระโอรส
จะไดเปนพระศากยมุนี ตอมาฤษีอสิตพรอมกับฤษีนารทไดมาเขาเฝาเพื่อสักการะพระโอรส                  
สรรวารถสิทธะ ฤษีอสิตไดทํานายพระโอรสวาจะไมทรงเปนพระจักรพรรดิแตจะเปนพระสัมมาสัม
พุทธเจา เมื่อส้ินคําทํานายฤษีอสิตก็เหาะกลับไปยังที่บําเพ็ญตบะและละสังขาร สวนฤษีนารทก็ได
จัดการศพของฤษีอสิตแลวไปอยูที่เมืองพาราณสี ตอมาฤษีนารทก็เปนที่รูจักกันในนามวากาตยายนะ  
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 เมื่อพระโอรสสรรวารถสิทธะเจริญพระชันษาขึ้น ทรงเชี่ยวชาญในศิลปวิทยาการ               
ทั้งปวง  พระองคทรงประดิษฐอักษรพราหมีขึ้นใหม  และทรงทําสิ่งตางๆที่แสดงถึงพระพลานามัย
อันแข็งแรงยิ่ง  และดวยคําทํานายที่รับทราบกันทั่วไปวาพระองคจะทรงเปนจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ 
ชาวไวศาลีจึงไดถวายชางที่ลักษณะงามใหเชือกหนึ่ง เปนที่ริษยาของเจาชายเทวทัตจึงทรงฆาชางเสยี 
เจาชายนันทะไดทรงลากซากชางไปทิ้งได  7 กาว แตพระโอรสสรรวารถสิทธะสามารถจับชางโยน
ไปนอกกําแพงเมืองได ตอมาไดมีการทดสอบการใชศัสตราวุธตางๆ ของเหลาเจาชาย พระโอรสก็
ทรงทําไดอยางยอดเยี่ยม  

 คร้ังหนึ่งเกิดมหาวาตภัยที่ทําความเสียหายมากมาย พระโอรสไดทรงชวยยายตนไมใหญ
ยาว  7 โยชนที่โคนขวางทางน้ําของแมน้ําโรหิกาออกไป ซ่ึงสามารถชวยชีวิตคน และสัตวน้ําตางๆ 
ไดอีกดวย อีกครั้งหนึ่งในอุทยานพระโอรสทรงชุบชีวิตหงสตัวหนึ่งที่ถูกเจาชายเทวทัตยิงดวยศร  

 เมื่อถึงเวลาเหมาะสมที่จะมีคูครองพระโอรสก็ไดอภิเษกสมรสกับเจาหญิงยโศธราซึ่งมี
คุณสมบัติ เพียบพรอม สวนเจาหญิงโคปกา  (Gopika) ซ่ึงไดทอดพระเนตรเห็นพระโอรส                  
สรรวารถสิทธะมีรูปงามดังกามเทพ ก็ทรงปรารถนาจะไดครองคูกับพระโอรส  พระเจาศุทโธทนะ
ซ่ึงทรงคอยติดตามความเปนไปของพระโอรสทุกขณะไดทรงทราบความคิดของเจาหญิงโคปกา จึง
ทรงจัดการอภิเษกสมรสพระโอรสกับเจาหญิงโคปกาเพื่อผูกพันพระโอรสไวกับทางโลกมากยิ่งขึ้น  

 ตอมาขณะที่พระโอรสกําลังทรงนั่งรถเที่ยวชมอุทยาน พระองคก็ติดพระทัยอยางยิ่งกับ
ภาพของคนแกทรุดโทรม คนเจ็บใกลตาย คนตาย และขณะที่กําลังทรงครุนคิดถึงภาพดังกลาว 
เทวดาจากชั้นศุทธาวาสก็ไดเนรมิตกายเปนบรรพชิตหมผากาสาวพัสตร และถือบาตรเดินผาน             
พระพักตร เมื่อพระโอรสเห็นบรรพชิตก็เกิดปติอยางยิ่ง ฉันทกะ (Chandaka) สารถีประจําพระองค 
กราบบังคมทูลรายงานใหพระเจาศุทโธทนะทรงทราบถึงเหตุการณที่พระโอรสทอดพระเนตรเห็น
ภาพเหลานั้น พระเจาศุทโธทนะจึงทรงสงพระโอรสไปเที่ยวชมสิ่งตางๆ นอกเมือง เมื่อเสด็จไปถึง
พระโอรสสรรวารถสิทธะก็ไมสบายพระทัยกับภาพของชาวนาผูยากจนและตรากตรําทํางานหนัก  
พระองคจึงประทานทรัพยเพื่อชวยปลดเปลื้องความยากจน จากนั้นพระองคก็เสด็จเขาไปในปาและ
ประทับพักผอนพระอิริยาบถใตรมไมหวา ณ ที่นั้นทําใหพระองคหายเหนื่อยและเกิดความสงบขึ้น
ในจิตใจ สวนพระเจาศุทโธทนะทรงเฝารอคอยการกลับมาของพระโอรสดวยความกังวลพระทัย ใน
ที่สุดพระองคจึงรีบเสด็จไปตาม  จึงไดทรงเห็นพระโอรสทรงนั่งโดยมีแสงสวางอยูรายรอบ 
พระองคจึงไดทรงตรงเขาไปนอมเคารพพระโอรส  

 เมื่อทั้งสองพระองคเสด็จกลับ ระหวางทางพระโอรสสรรวารถสิทธะไดทอดพระเนตร
เห็นศพบนเชิงตะกอน จึงยิ่งเพิ่มความรูสึกสังเวชพระทัยมากยิ่งขึ้น เมื่อจะเสด็จเขาเมือง หญิงสาว
สวยคนหนึ่งชื่อมฤคชา (Mrgaja) ไดเห็นพระโอรสหลังจากที่เคยไดยินพระกิตติศัพทมานาน ก็เกิด
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ความประทับใจ จึงไดกลาวออกมาวา “หญิงใดในโลกไดใกลชิดพระองคก็โชคดียิ่ง เพราะความ   
รุมรอนกระวนกระวายของหญิงนั้นจะถึงแกนิรวาณ(ดับสิ้น)อยางแนนอน”  คําวา “นิรวาณ” 
ดังกลาวทําใหพระโอรสพอพระทัย เ ล่ือมใสมาก  จึงทรงซัดสรอยพระศอใหแกมฤคชา                 
พระเจาศุทโธทนะทรงเห็นเหตุการณดังกลาว จึงไดทรงใหนํามฤคชาเขามาอยูฝายในของพระโอรส
เพื่อใหพระโอรสทรงลืมเรื่องที่ไดทอดพระเนตรเห็นและใหทรงเพลิดเพลินกับเหลาสนมนางในทั้ง 
60,000 นาง อีกทั้งเพื่อปองกันพระโอรสออกบวช พระเจาศุทโธทนะจึงไดทรงขอใหบรรดาพระ
อนุชาโดยมีพระอนุชาโทรโณทนะทรงเปนหัวหนาในการรักษาประตูเมืองทุกทิศ สวนกลางพระ
นครก็ใหเหลาเสนาอํามาตยชวยกันตรวจตรา  
 ดานพระโอรสสรรวารถสิทธะประทับในปราสาทที่สวยงามทามกลางเหลาสนมที่
ปรนนิบัติพระองคอยางดีเลิศ แตพระองคก็ยังทรงเบื่อหนาย จนกระทั่งตอมาพระชายายโศธราทรง
ตั้งพระครรภและมีพระสุบินวาเครื่องประดับพระแทนบรรทมแตกหักเสียหาย และพระจันทรก็ถูก
บดบังมืดมิด พระโอรสสรรวารถสิทธะจึงทรงปลอบพระทัยเพื่อใหพระนางทรงคลายกังวล  

 สวนพระเจาศุทโธทนะนั้นแมจะทรงปองกันพระโอรสทุกวิถีทางเพื่อจะใหพระโอรส
ทรงอยูแตในพระราชวัง แตเหลาเทวดานําโดยพระอินทร และพระพรหมไดมาชวยใหพระโอรส          
สรรวารถสิทธะไดทรงกระทําความพยายามเพื่อสัตวโลกใหสมบูรณ พระอินทรจึงไดใหยักษ           
ปาญจิกะ (Pabcika) เนรมิตบันไดใหพระโอรสทรงพระดําเนินลงจากพระราชวัง  พระโอรสเสด็จ
ไปปลุกฉันทกะใหเทียมมากณัฐกะ (Kanthaka) กับรถทรง  แลวเสด็จออกจากเมือง แตเจาชายมหาน
ซ่ึงเปนพระญาติทรงเห็นวาพระโอรสจะเสด็จออกไป จึงไดทรงขอรองหามปรามวาพระโอรสทรง
เปนความหวังของพระชนกและวงศสกุล จึงไมควรเสด็จจากไป แตพระโอรสก็ตรัสวารางกาย คนที่
รัก ความสุขในครัวเรือน เปนความหลงผิดที่ยอมมีวันเสื่อมสลาย จึงทรงปรารถนาจะกาวพนไป 
เจาชายมหานจึงเขาพระทัย พระโอรสเสด็จออกจากเมืองไปจนถึงปาเปนระยะ 12 โยชน ก็ทรงแยก
กับฉันทกะ โดยทรงฝากเครื่องประดับตางๆ ใหฉันทกะนํากลับไปดวย พระโอรสทรงใชพระแสง
ขรรคตัดมวยพระเกศาแลวทรงโยนขึ้นไปบนทองฟา พระอินทรเสด็จมารับมวยพระเกศา  สถานที่ที่
ทรงตัดมวยพระเกศานี้  ตอมาไดมีการสรางเจดียช่ือเกศประติครหะ (Kewapratigraha)   

 ดานฉันทกะไดกลับเขาเมืองอยางเชื่องชาดวยความเศราโศกจึงถึงเมืองในวันที่  7  สวน
มากัณฐกะก็เศราเสียใจจนตาย  แตดวยมากัณฐกะไดรับบุญดวยการสัมผัสของพระโพธิสัตว มา
กัณฐกะจึงเกิดเปนมนุษยในตระกูลพราหมณในชาติตอมา 
 สวนพระอินทรก็ถวายผากาสาวพัสตรแดพระโอรสสรรวารถสิทธะ และสถานที่นั้น
ตอมามหาชนทั้งหลายไดรวมกันสรางเจดียช่ือวา กาษายครหณะ (Kasayagrahana)   
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25. มารวิทราวณาวทาน (Maravidravanavadana) 84 บท 

 ณ เมืองพาราณสี หลังจากที่พระโพธิสัตวทรงตัดขาดทางโลก พระองคก็ทรงเริ่มบําเพ็ญ    
ทุกรกิริยาในปา โดยมีพระอุปฏฐาก 5 คน คร้ังหนึ่งพระองคทรงพระดําเนินถึงหมูบานเสนายนี 
(Senayani)  นันทา (Nanda) และนันทพลา (Nandabala) ธิดาของเสนะ (Sena) ไดประกอบพิธี
บูชายัญมาแลว 12 ปเพื่อขอใหไดแตงงานกับพระโอรสสรรวารถสิทธะที่นางทั้งสองไดยิน                  
พระกิตติศัพทมานาน พระอินทรในรูปของพราหมณไดเสด็จมาพบนันทาและนันทพลา พระพรหม
และเทวดาทั้งหลายก็เสด็จมา ณ ที่นั้นดวย นางทั้งสองไดเตรียมขาวมธุปายาสที่ปรุงอยางประณีต
มอบใหพราหมณดวยความยินดี แตพราหมณแปลงอางวา ผูที่ควรคาแกขาวมธุปายาสนี้คือพระ
โพธิสัตว ซ่ึงประทับใกลๆ แมน้ํานิราชนา (Nirajana)∗ เมื่อนันทาและนันทพลาไดถวายขาว
มธุปายาสแดพระโพธิสัตวดวยความภักดี พระองคทรงรับไว แลวก็ประทานคืน แตนันทาและนันทพลา
กราบทูลปฏิเสธที่จะรับของที่ถวายไปแลวกลับคืน พระโพธิสัตวจึงทรงลอยไปในแมน้ํา นาค
ทั้งหลายมาเก็บไป แตพระอินทรในรูปของครุฑมาแยงเอาไป จากนั้นพระโพธิสัตวตรัสถามนันทา
และนันทพลาวาปรารถนาสิ่งใดในการกระทําครั้งนี้ ดวยความรักที่ครอบงํานันทาและนันทพลา
ตอบวาตองการใหพระองคซ่ึงนางทั้งสองไดยินพระกิตติศัพทมานานแลวเปนสามี เมื่อพระโพธสัิตว
ทรงไดยินเชนนั้น ก็เสด็จละจากนันทาและนันทพลาเขาไปในปาทันที 
 เมื่อพระโพธิสัตวทรงถูกทดสอบดวยขอเสนอดังกลาว  จึงไดเสด็จไปทรงนั่งสมาธิบน
ภูเขา ปารกฏวาภูเขาลูกนั้นแตกราวสั่นสะเทือนไปหมด จากนั้นเทวดาก็มากราบทูลพระโพธิสัตววา 
เนื่องจากพระองคทรงสะสมบุญญาบารมีไวมากและไมส้ินสุด จึงทําใหพระองคมีน้ําหนักที่โลกไม
อาจแบกรับได เทวดาจึงถวายคําแนะนําใหเสด็จขามแมน้ํานิราชนาไปยังแผนดินที่แข็งแรง การ
เสด็จขามแมน้ํา ทําใหพญานาคตาบอดชื่อกาลิกะ (Kalika) กลับมีดวงตาเปนปกติ เพราะไดรับ            
พระกรุณาจากพระองค กาลิกะจึงกลาวถอยคํามงคลสรรเสริญพระโพธิสัตว จากนั้นพระโพธิสัตวก็
ประทับในทาสมาธิ ณ ริมแมน้ําโดยพระอินทรไดทรงเตรียมพระอาสนะไวพรอม 
 มารคือกามเทพซึ่งเปนผูตอตานพรหมจรรยคอยขัดขวางพระโพธิสัตว ไดพยายาม
เบี่ยงเบนความสนพระทัยของพระโพธิสัตว ดวยการกลาววาเจาชายเทวทัตทรงกระทําย่ํายีเมือง
กบิลพัสดุ พระเจาศุทโธทนะและเหลานางในของพระโพธิสัตวถูกจับไว แตก็ไมอาจทําลาย               
พระปณิธานของพระโพธิสัตวได มารจึงสงธิดาทั้งสามที่มีความงามเปนเลิศมาหยุดยั้งพระปณิธาน 
แตดวยอํานาจบารมี หญิงงามทั้งสามก็กลายเปนคนมีรูปกายเหี่ยวแหงทรุดโทรมในทันที เมื่อ
แผนการขางตนลมเหลว มารจึงไดยกกองทัพมาโจมตี แตก็มิอาจทําอะไรพระโพธิสัตวได 
                                                 

∗ แตในตอนตอมาเรียวกวา นิรัญชนี (Nirabjini) สวนในลลิตวิสตระเรียกวาไนรัญชนา (Nairabjana) 
บาลีวา เนรัญชรา 
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 หลังจากที่มารพายแพ และพระโพธิสัตวไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว มารก็ปลอยขาว
ลือวาพระโพธิสัตวไดส้ินพระชนมแลวเพราะการบําเพ็ญทุกรกิรยา พระเจาศุทโธทนะและเหลา
นางในของพระโพธิสัตวเมื่อทราบขาวดังกลาวตางก็คิดจะฆาตัวตาย แตเทวดาไดมาแจงขาววา                  
พระโพธิสัตวบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแลว  ในชวงเวลาแหงความปตินั้น พระนางยโศธราก็ทรงให
กําเนิดพระโอรสในเวลาที่ราหูอมจันทรพอดี จึงไดพระนามวาราหุล แตพระเจาศุทโธทนะ
คลางแคลงพระทัยในกําเนิดของพระนัดดา พระนางยโศธราจึงทรงผูกกอนหินติดกับพระโอรส
ราหุลแลวโยนลงไปในน้ํา แตแทนที่จะทรงจมน้ํากลับปรากฏวาพระโอรสราหุลลอยนํ้า ความ
คลางแคลงพระทัยทั้งมวลจึงหมดไป  

  สวนพระพุทธองคหลังจากที่ตรัสรูแลวก็ทรงนั่งทาสมาธิไมไหวพระวรกายเปนเวลาถึง 
7 วัน เทวดาชั้นพรหม  2 องคไดกลาวสรรเสริญพระพุทธองค ในเวลานั้นพอคาสองคนคือตระปุสะ
(Trapusa) และภัลลิกะ (Bhallika) ไดผานมาพบพระพุทธองคจึงไดถวายกอนขาวแดพระองคดวย
ความศรัทธา และขอใหพระองคเปนที่พึ่ง สวนทาวมหาราชทั้งสี่ก็ไดถวายบาตรผลึกแกว 4 ใบแด
พระพุทธองค เมื่อทรงทําใหเปนบาตรเดียวแลวก็ทรงเริ่มตนเปนเปนภิกษุอยางสมบูรณ 
 
26. ศากโยตปตต ิ(Wakyotpatti) 27 บท 

 นานมาแลว เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคประทับ ณ นยโครธารามในเมืองกบิลพัสดุ เหลา 
ศากยวงศตองการทราบถึงตนกําเนิดของตน จึงกราบทูลถามพระพุทธองค พระพุทธองคจึงตรัสเลา
ใหพระเมาทคัลยายนะฟง และทรงใหพระเมาทคัลยายนะถายทอดแกเหลาศากยวงศ 
 เมื่อไดทราบเรื่องราวของศากยวงศแลว พระเมาทคัลยายนะไดทบทวนเรื่องราวในอดีต
ไดอยางถูกตอง และไดเลาประวัติของศากยวงศดังนี้ ในอดีตกาล เมื่อจักรวาลถูกสรางขึ้น เทวดาชื่อ
อาภาสวระ (Abhasvara) ไดลงจากสวรรคมายังโลกมนุษย ดวยความหิวกระหายอาภาสวระจึงดูด
นิ้วตนเองจนหยาบกรานและซีดเซียว ตอมาบนโลกก็คอยๆ มีอาหารเกิดขึ้น และเพื่อเปนการปกปอง
พวกเขาเหลานั้นจึงตองมีนักรบ(กษัตริย)ผูคุมครองแผนดินใหพนจากความหายนะ  ชายช่ือ         
มหาสมมต (Mahasajmata) จึงเกิดขึ้นมาเพื่อคุมครองคนใหปลอดภัย ตอมาก็มีพระราชาอุโปษธะ
ผูยิ่งใหญทรงถือกําเนิดขึ้น พระองคมีพระโอรสที่ทรงเปนจักรพรรดิพระนามวา มานธาตาซึ่งไมได
ประสูติจากพระครรภของพระมารดา  ภายในราชวงศอันยิ่งใหญนี้มีพระเจากฤกิผูทรงไดรับการ           
ส่ังสอนจากพระพุทธเจากาศยปะ ตอมาก็มีพระเจาอิกษวากุ (Iksvaku) ซ่ึงมีพระโอรสพระนามวา           
วิรูฒกะ พระเจาวิรูฒกะทรงรักพระโอรสพระองคเล็กมาก จึงเนรเทศพระโอรสองคอ่ืนๆ ไป จากนั้น
บรรดาพระโอรสจึงเสด็จไปยังอาศรมของมหาฤษีกปละ เสียงตรัสสนทนาของเหลาพระโอรสนั้น
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รบกวนการบําเพ็ญตบะอยางมาก มหาฤษีกปละจึงไดเนรมิตเมืองชื่อกบิลพัสดุ (Kapilavastu)ให
ประทับ 
 ในเวลาตอมา พระเจาวิรูฒกะทรงระลึกถึงพระโอรสองคอ่ืนๆ จึงมีพระราชประสงคให
เชิญเสด็จกลับพระนคร อํามาตยไดกราบบังคมทูลวาพระโอรสเหลานั้นไดทรงครองเมืองกบิลพัสดุ
แลว และเปนไปไมไดอีกที่จะเชิญกลับมา พระเจาวิรูฒกะทรงไตรตรองถึงความเปนไปไดและความ
เปนไปไมได (ศากยะ-อศากยะ) ในพราราชประสงคของพระองค เมื่อพระโอรสทั้งหลายทรงทราบ
ความจึงเปนเหตุใหทรงอุทธรณถึงสิทธิ์ความเปนไปได(ศากยะ)ในการกลับเมืองของพวกพระองค 
จึงเปนที่มาของชื่อวงศ ในบรรดาพระโอรสของพระเจาวิรูฒกะนี้ ในสายของพระโอรสนฤปุระ
(Nrpura) สืบเชื้อสายไปอยางกวางขวาง เมื่อราชวงศนี้มีพระราชา 55,000 พระองคแลว พระเจา          
ทศรถ (Dawaratha) ก็ประสูติขึ้นมา  ในวงศของพระเจาทศรถนี้ พระเจาสิงหหนุ (Sijhahanu) ผู
เหมือนราชสีหยามอยูในสนามรบมีพระโอรส  4 พระองค คือศุทโธทนะ  ศุโกลทนะ โทรโณทนะ 
และอมฤโตทนะ และพระธิดา 4 พระองค คือ ศุทธา (Wuddha) ศุกลา (Wukla) โทรณา (Drona) 
และ อมฤตา (Amrta)∗พระราชาศุทโธทนะมีพระโอรส 2 พระองค คือพระพุทธองค และนันทะ 
เจาชายศุโกลทนะมีพระโอรส 2 พระองค คือติษยะ (Tisya) และภัทริกะ (Bhadrika) เจาชาย        
โทรโณทนะมีพระโอรส  2 พระองค คือมหาน และอนิรุทธ เจาชายอมฤโตทนะมีพระโอรส 2 
พระองค คืออานนทและเทวทัต เจาหญิงศุทธามีพระโอรสคือสุประศุทธะ (Suprawuddha)          
เจาหญิงศุกลามีพระโอรสคือมาลิกะ (Malika) เจาหญิงโทรณามีพระโอรสคือ ภัทราณิ (Bhadrani) 
เจาหญิงอมฤตามีพระโอรสคือไวศาลี (Vaiwali) สวนพระพุทธองคมีพระโอรส คือราหุล 
 
27. โศรณโกฏีวิญศาวทาน (Wronakotivijwavadana) 60 บท 
 เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคประทับ ณ เวณุวันวิหารในกรุงราชคฤห พระเจาโปตละ
(Potala)ผูทรงมั่งคั่งเทากับทาวกุเวรประทับอยู ณ กรุงจัมปา (Cajpa)  พระเจาโปตละมีพระโอรส
ที่ประสูติขณะที่หมูดาวศราวณะและดวงจันทรมาพบกัน ทําใหพระองคดีพระทัยมากจึงทรงแจก
เหรียญทอง  20 โกฏิเหรียญแกคนยากจน  และตั้งพระนามพระโอรสวาโศรณโกฏีวิญศะ

                                                 
 ∗ ในอรรถกถาบาลีกลาวไวไมตรงกันคือ จุลลทุกขักขันธสูตร ในมัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก                

วัคควัณณนาที่ 3 กลาววาพระเจาสุทโธทนะมีพระอนุชา 4 พระองค ไดแก สุกโกทนะ  สักโกทนะ  โธโตทนะ                
อมิโตทนะ  และพระขนิษฐา 1 พระองค คือ อมิตา สวนสัมมาปริพพาชนิยสูตร สุตตนิบาต ขุททกนิกาย  จูฬวรรค  
กลาววา พระเจาสุทโธทนะมีพระอนุชา 4 พระองค คือ อมิโตทนะ  โธโตทนะ  สุกโกทนะ  และสุกโขทนะ            
(วรภัทร ภูเจริญ และคณะ 2544) 
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(Wronakotivijwa)  พระโอรสทรงมีมงคลลักษณะนานัปการ คร้ันเจริญพระชันษาขึ้นก็ทรงมี
โอกาสไดพบพระเมาทคัลยายนะซึ่งแสดงฤทธิ์ดวยการลอยเหมือนลําแสงลงมาจากดวงอาทิตย 
พระโอรสโศรณโกฏีวิญศะไดตรัสถามวาพระเมาทคัลยายนะเปนเทพองคใด  พระเมาทคัลยายนะ
กลาววาตนไมใชเทพแตเปนพระสาวกของพระพุทธองค กําลังออกบิณฑบาตเพื่อเปนภัตตาหาร
สําหรับพระพุทธองค  คร้ันทรงไดยินพระนามของพระพุทธองค พระโอรสโศรณโกฏีวิญศะก็ทรง
รูสึกเลื่อมใสดวยความผูกพันในอดีตชาติ จึงทรงสงภัตตาหารชั้นเลิศจํานวน 20 ชนิดไปถวายแด
พระพุทธองค 

   อนึ่ง ขณะนั้นพระเจาพิมพิสารไดเสด็จมาเขาเฝาพระพุทธองค กล่ินหอมของภัตตาหารที่
พระโอรสโศรณโกฏีวิญศะทรงสงมาถวายพระพุทธองค ทําใหพระเจาพิมพิสารพอพระทัยเพราะ
เหมือนอาหารทิพยของพระอินทร คร้ันพระพุทธองคประทานภัตตาหารสวนหนึ่งใหพระเจา              
พิมพิสารเสวย  และเมื่อไดทรงฟงเรื่องราวของพระโอรสโศรณโกฏีวิญศะ พระเจาพิมพิสารก็ทรง
ใครรูจัก จึงมีพระประสงคจะใหพระโอรสโศรณโกฏีวิญศะเสด็จมาเขาเฝาที่พระราชธานีของ
พระองค เมื่อพระเจาโปตละทรงทราบความดังกลาวก็รับสั่งใหพระโอรสโศรณโกฏีวิญศะทรงออน
นอมตอพระเจาพิมพิสาร จากนั้นพระโอรสโศรณโกฏีวิญศะเสด็จไปยังพระราชวังของพระเจาพิม
พิสารพรอมดวยบรรณาการเปนสรอยพระศอล้ําคา เมื่อพระเจาพิมพิสารทอดพระเนตรเห็น
พระโอรสโศรณโกฏีวิญศะซึ่งมีความพิเศษคือมีพระโลมาทองที่พระบาทก็ทรงชื่นชมในบุญของ
พระโอรสโศรณโกฏีวิญศะ พระองคตรัสแนะนําใหพระโอรสโศรณโกฏีวิญศะเสด็จไปเขาเฝา           
พระพุทธองค พระโอรสโศรณโกฏีวิญศะจึงตามเสด็จพระเจาพิมพิสารไปที่เวณุวันวิหาร แม
พระโอรสโศรณโกฏีวิญศะมิเคยทรงสัมผัสพื้นดินดวยพระบาทเปลา  เพราะจะปรากฏผาทิพย               
ปกคลุมพื้นดินที่ทรงพระดําเนินเสมอ แตดวยความศรัทธาที่มีตอพระพุทธองค พระโอรสโศรณโกฏีวิญศะ
จึงทรงดึงผาทิพยออก ในการที่พระบาทสัมผัสพื้นดินนี้ทําใหแผนดินสั่นสะเทือน 
 เมื่อพระโอรสโศรณโกฏีวิญศะไดเขาเฝาพระพุทธองค ก็ทรงนอมเคารพที่พระบาทของ
พระพุทธองค พระพุทธองคแสดงพระธรรมเทศนาประทาน จนทรงไดญาณขั้นสูง  ตอมาจึงทรง
บวชเปนภิกษุ  และทรงพยายามอยางยิ่งที่จะขจัดกิเลส ทําใหทรงบรรลุความรูแจงในเวลาอันรวดเร็ว 
เหลาภิกษุตางประหลาดใจในการสําเร็จญาณขั้นสูงของพระโอรสโศรณโกฏีวิญศะ จึงกราบทูลถาม
พระพุทธองค  พระพุทธองคตรัสตอบวา เปนเพราะอดีตชาติในเมืองพันธุมตีพระโอรส               
โศรณโกฏีวิญศะประสูติเปนพราหมณหนุมชื่ออินทรโสมะ (Indrasoma) ผูยากไร แตไดกระทําการ
ที่ยิ่งใหญ คือใชผาปูเปนอาสนะบนพื้นดินแลวถวายภัตตาหารแดพระพุทธเจาวิปศยี การกระทําครั้ง
นั้นจึงสงผลใหเขาไดมาเกิดเปนพระโอรสโศรณโกฏิวิญศะผูมั่งคั่ง พระบาทมีพระโลมาทอง มีผา
ทิพยรองรับพระบาท และบรรลุอรหัตผล 
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28. ธนปาลาวทาน (Dhanapalavadana) 69 บท 
 ขณะที่พระพุทธองคประทับ  ณ  กลันทกนิวาสะ  (Kalandakanivasa)ในเวณุวัน                  
กรุงราชคฤห  พระเทวทัตไดคบคิดกับพระเจาอชาตศัตรูจะใชชางปาปลงพระชนมพระพุทธองค 
เมื่อภิกษุ 500 รูปที่ตามเสด็จพระพุทธองคเห็นชางปาธนปาละ (Dhanapala) ที่ดุรายก็พากันวิ่งหนี 
แตพระอานนทผูหนักแนนมิไดวิ่งหนีไปดวย ครั้นชางปาวิ่งเขามาใกลพระพุทธองคดวยอาการตกมัน
ราชสีห 5 ตัวก็ออกจากพระนขา 5 องคของพระพุทธองคมาประจันหนากับชางปาธนปาละ ชางปาธนปาละ
จึงหันหลังกลับแตหาทางหนไีมไดจงึยอมแพ พระพุทธองคทรงใชพระหตัถสัมผัสศรีษะชางปาธนปาละ
และตรัสวานี่เปนเพราะผลกรรมในอดีตชาติ  พระเทวทัตเห็นดังนั้นจึงผิดหวังที่แผนการลมเหลว 
จากนั้นชางปาธนปาละก็ใชงวงสัมผัสพระบาทของพระพุทธองค  บาปทั้งหมดจึงมลายไปสิ้น แลว
ชางปาธนปาละก็ละสังขารไปเกิดเปนเทวดา และไดกลับมาดวยรูปกายที่เจิดจรัสและหมอบอยูเบื้อง
พระพักตรพระพุทธองค พระพุทธองคไดมีพระกรุณาแสดงพระธรรม  เทศนา เมื่อนอมรับพระ
ธรรมแลว เทวดาก็กราบทูลลาพระพุทธองคกลับสวรรค  เมื่อภิกษุกราบทูลถามถึงชางปาธนปาละ
นั้นดวยความสงสัย พระพุทธองคก็ตรัสเลาวา  ชางปาธนปาละนี้เคยเปนผูที่มีศรัทธาตอพระธรรม
เทศนาของพระพุทธเจากาศยปะ  

 แมวาพระพุทธเจากาศยปะจะทรงบวชใหผูนี้ แตดวยความเขลา  ผูนี้จึงไดไปเกิดเปนชาง 
แตตอมาก็ไดกําจัดบาปดวยการสํานึกผิดดวยพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค ความเขลาจึงหมด
ไปและอริยสัตยก็ทําใหผูนี้ไดรับความสุข สวนการที่พระอานนทมิไดละทิ้งพระพุทธองคนั้น ใน
อดีตชาติพระอานนทก็เคยกระทําเชนนี้แลว เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคเสวยพระชาติเปนพญาหงส               
ปูรณมุขะ (Purnamukha) ปูรณมุขะถูกพระเจาพรหมทัตจับได หงส 500 ตัวตางบินหนี  มีหงส
เพียงตัวเดียวที่ไมบินหนี ซ่ึงก็คือพระอานนทนั่นเอง   

 เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคเสวยพระชาติเปนพระเจาตุฏฏิ (Tutti) แหงพาราณสี  อํามาตย
ทั้ง 500 คนไดทอดทิ้งพระองคทามกลางสงครามอันวุนวาย   ยกเวนกรทัณฑี (Karadandi) ผู            
กลาหาญ ซ่ึงก็คือพระอานนท  คร้ังหนึ่งพระพุทธองคเสวยพระชาติเปนราชสีห  ราชสีหตกลงไปใน
บอน้ํา  บรรดาบริวารซึ่งไดแกสุนัขปาตางก็ทอดทิ้งราชสีหไปกันหมด ยกเวนสุนัขปาตัวหนึ่งที่
จงรักภักดี อดทน  และเพียรพยายามชวยชีวิตราชสีห สุนัขปาก็คือพระอานนท สวนอีกพระชาติหนึ่ง                   
พระพุทธองคเสวยพระชาติเปนพญากวาง  ในขณะที่พระอานนทเกิดเปนนางกวางผูเปนเมีย เมื่อ
พญากวางติดกับดักปรากฏวากวางทุกตัวในฝูงหนีไปหมด เหลือเพียงนางกวางเพียงตัวเดียวซ่ึงได
ขอรองนายพรานใหเอาชีวิตของนางไปแทน นายพรานซาบซึ้งใจในความรักของนางจึงไดปลอยทั้ง
คูไป พระพุทธองคตรัสเลาถึงความจงรักภักดีของพระอานนทที่มีตอพระองคมาตลอดหลายชาติ
รวมถึงการละทิ้งพระองคของเหลาภิกษุดังกลาวขางตน 
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29. กาศีสุนทราวทาน (Kawisundaravadana) 86 บท 
 พระพุทธองคไดตรัสเลาถึงความเกี่ยวของกันมาตั้งแตคร้ังอดีตชาติของพระองคกับ            
พระเกาณฑิณยะ (Kaudinya) ซ่ึงในครั้งนั้นพระองคก็ไดทรงชวยสอนธรรมใหเหมือนในชาตินี้ 
 พระเจาพรหมทัตแหงเมืองพาราณสีมีพระโอรส 2  พระองค ไดแก กาศีสุนทระ
(Kawisundara) และกาลภู (Kalabhu) พระโอรสกาศีสุนทระทรงตัดขาดจากชีวิตทางโลกแลวเสด็จเขาปา
เพื่อบําเพ็ญเพียร โดยไมพระทัยออนตอคําขอรองหามปรามของพระชนกและคนอื่นๆ  พระองคทรง
เปยมดวยน้ําพระทัยอดทนตอทุกสิ่งและไมโปรดความรุนแรงแมแตนอย การฝกฝนทางธรรมของ
พระองคสามารถเปลี่ยนบรรยากาศในปาได  โดยสัตวปาทั้งหลายเปนมิตรและไมเขนฆากัน ดวย
พระขันติบารมีพระองคจึงทรงไดรับการขานพระนามวา กษานติวาทิน (Ksantivadin) 
 เมื่อพระเจาพรหมทัตเสด็จสวรรคต พระโอรสกาลภูก็ทรงข้ึนครองราชย วันหนึ่ง
พระองคเสด็จประพาสปากับเหลาพระสนม เมื่อทรงเหนื่อยออนแลวก็บรรทมหลับไป เหลา                 
พระสนมแยกยายกันไปเก็บดอกไม  จนไปใกลอาศรมของฤษีกษานติวาทิน รูปลักษณอันงดงาม
และบริสุทธิ์ผุดผองของฤษีกษานติวาทินจับใจเหลาพระสนมยิ่งจนยืนนิ่งกันไปหมด  ขณะเดียวกัน           
พระเจากาลภูก็ตื่นบรรทมและทอดพระเนตรเห็นพระสนมอยูในอาการตะลึงงันตอความสงางาม
ของฤษีกษานติวาทิน  ดวยความกริ้วและความริษยาพระองคจึงทรงดาวาฤษีกษานติวาทินอยาง
รุนแรง  และทรงตัดพระหัตถและพระบาทของฤษีกษานติวาทินในที่สุด ฤษีกษานติวาทินทรง
สามารถอดทนตอความเจ็บปวดได และทรงคิดจะขจัดพระอุปนิสัยช่ัวรายของพระเจากาลภูใหหมด
ไป เมื่อพระเจากาลภูเสด็จกลับถึงพระนคร ก็ทรงไดรับโทษจากเทวดาอันเปนผลของกรรมชั่ว คร้ัน
พระเจากาลภูทรงไดรับคําแนะนําจากปุโรหิตใหขอประทานอภัยจากฤษีกษานติวาทิน พระองคจึง
เสด็จไปนอมเคารพฤษีกษานติวาทิน ทันใดนั้น ดวยความสัตยและความดี ฤษีกษานติวาทินจึงมี       
พระหัตถและพระบาทดังเดิม ฤษีกษานติวาทินแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับสัมมาสัมโพธิญาณ
ประทานแกพระเจากาลภู  และทรงสัญญาวาจะชวยสอนหลักธรรมอื่นๆ ใหอีก จากนั้นพระเจา             
กาลภูก็ทูลลากลับดวยพระทัยที่ขจัดความมัวหมองสิ้นแลว พระพุทธองคตรัสเผยวาพระเกาณฑิณยะ
ก็คือพระโอรสกาลภู สวนพระองคก็คือพระโอรสกาศีสุนทระ หรือฤษีกษานติวาทินนั่นเอง 
 
30. สุวรรณปารศวาวทาน  (Suvarnaparwvadana) 51 บท 
 ภิกษุไดกราบทูลถามพระพุทธองคถึงเรื่องราวความขัดแยงระหวางพระพุทธองคกับ
พระ เทวทั ต  พระพุ ทธองค จึ ง ได ต รั ส เ ล า เ รื่ อ ง ร า วต อ ไปนี้  พระ เ จ า ม เหนทร เสนะ 
(Mahendrasena)แหงเมืองพาราณสี มีพระมเหสีช่ือวาจันทรประภา (Candraprabha)  ในปาของ
เมืองมีพญากวางทองที่งดงามเปนเลิศชื่อสุวรรณปารศวะ  (Suvarnaparwva) อาศัยอยูกับสหายกาผู
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เฉลียวฉลาดชื่อทีรฆทฤษฏิ (Dirghadrsti) ทีรฆทฤษฏิมีหนาที่สอดสองการรุกรานของนายพราน 
ครั้งหนึ่งสุวรรณปารศวะกับฝงูไปดื่มน้ําที่ริมแมนํ้าเวณุมาลินี (Venumalini)  ทันใดนั้นสุวรรณปารศวะก ็
ไดยินเสียงรองขอความชวยเหลือ  กวางในฝูงตางหวาดกลัวและรีบหนีไป แตดวยความกรุณาอยาง
แทจริง สุวรรณปารศวะจึงเขาไปชวยชายที่กําลังจะจมน้ําโดยไมสนใจคําหามปรามของทีรฆทฤษฏิ   
เมื่อชวยไดสําเร็จสุวรรณปารศวะก็ขอรองชายผูนั้นวาขออยาไดแพรงพรายเรื่องของกวางทองให
ผูใดทราบ ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการปกปองฝูงกวาง 
 ในขณะเดียวกัน  พระมเหสีจันทรประภาก็ทรงพระสุบินเห็นกวางทองกําลังแสดง           
พระธรรมเทศนา จึงไดทรงเลาใหพระสวามีฟง เพื่อเอาพระทัยพระมเหสี พระเจามเหนทรเสนะจึงมี
พระราชดํารัสสั่งใหทุกคนตามหากวางทองตัวนั้น แตเหลานายพรานกลับมากราบบังคมทูลวาไม
สามารถตามหากวางทองได ตอมาพระเจามเหนทระเสนะจึงทรงประกาศวาจะพระราชทานรางวัล
อยางงามแกผูที่สามารถหากวางทองพบ รางวัลดังกลาวลอใจกุฏิลกะ (Kutilaka) ชายที่เคยจมน้ําได  
กุฏิลกะลืมสัญญาทั้งหมดที่ตนเคยใหไวกับสุวรรณปารศวะผูชวยชีวิตตน กุฏิลกะไปเขาเฝาพระเจา
มเหนทรเสนะและนํากองกําลังจากพระราชวังเขาไปในปาอันเปนที่อยูของกวางทอง แตทีรฆทฤษฏิ
เห็นกองกําลังที่มาแตไกลจึงชวยแจงขาวใหสุวรรณปารศวะทราบ พรอมทั้งไดตอวาสุวรรณปารศวะ
ที่ชวยชีวิตคนอกตัญูอยางกุฏิลกะ สุวรรณปารศวะหวงชีวิตฝูงกวางมากกวาตนเอง และเพื่อ
ปกปองชีวิตกวางทั้งหมด สุวรรณปารศวะจึงมุงหนาไปถวายตัวตอพระเจามเหนทรเสนะ   

 ทันทีที่กุฏิลกะเห็นสุวรรณปารศวะก็ยกมือขึ้นเพื่อสงสัญญาณใหพระเจามเหนทรเสนะ
ทรงทราบ   อยางไรก็ดี ทีรฆทฤษฏินั้นแมจะโกรธที่สุวรรณปารศวะไมเชื่อคําเตือนของตน จน
อันตรายมาถึงตัว แตดวยความเปนมิตรแทก็มิอาจทนเห็นสุวรรณปารศวะตกอยูในอันตรายได  จึง
บินเขาไปจิกมือทั้งสองขางของกุฏิลกะทันที ตอมาเมื่อพระเจามเหนทรเสนะทรงทราบเรื่องราว
ความอกตัญูของกุฏิลกะ ก็ทรงตําหนิกุฏิลกะ และเชิญสุวรรณปารศวะไปยังพระราชวังดวยความ
นอบนอม  พระเจามเหนทรเสนะทรงจัดใหสุวรรณปารศวะนั่งบนอาสนะประดับดวยรัตนะ และ
สดับพระธรรมเทศนาจากพระโพธิสัตวสุวรรณปารศวะ พระพุทธองคตรัสเผยวากุฏิลกะคือ               
พระเทวทัต สวนพญากวางทองสุวรรณปารศวะคือพระองคเอง  

 
31. กัลยาณการยวทาน (Kalyanakaryavadana) 70 บท 
 พระพุทธองคตรัสเลาถึงเรื่องราวความขัดแยงของพระองคกับพระเทวทัตตั้งแตใน
อดีตชาติอีกเรื่องหนึ่งวา  ในอดีตกาล  ณ  นครปาฏลีบุตร  (Pataliputra)   พระเจาปุ รันทระ 
(Purajdara) มีพระโอรส 2 พระองค คือกัลยาณการี (Kalyanakari) และอกัลยาณะ (Akalyana) 
พระเจาปุณยเสนะ  (Punyasena)  ทรงยกพระธิดามโนรมา  (Manorama)ใหแกพระโอรส                 
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กัลยาณการี และทรงจัดเตรียมทุกอยางไวพรอมสรรพ แตกอนที่จะมีพิธีอภิเษกสมรส พระโอรส
กัลยาณการีไดเสด็จไปทรงแสวงหาทรัพยอันมีคาที่เกาะรัตนะ โดยมีพระอนุชาตามเสด็จไปดวย  
ขณะที่เสด็จกลับหลังจากที่ทรงไดทรัพยสินมากพอแลว ก็เกิดเหตุเรืออับปาง ขณะที่พระโอรส
กัลยาณการีจะทรงชวยพระอนุชามิใหทรงจมน้ํา และทรงพาขึ้นฝง ขณะทรงนอนพักเพราะ
ออนเพลีย พระโอรสอกัลยาณะทรงคิดอยากไดทรัพยสินของพระเชษฐาอยูตลอดเวลา เมื่อสบ
โอกาสจึงฉวยควักพระเนตรของพระเชษฐา จากนั้นก็ทรงยึดทรัพยสินทั้งหมดไป และทิ้งพระเชษฐา
ไว  พระโอรสกัลยาณการีหลังจากทรงถูกลอบทํารายก็ทรงโศกเศราอยางยิ่ง หัวหนาคนเลี้ยงโคมา
พบจึงเชิญเสด็จไปที่บานดวยความเมตตา พระโอรสกัลยาณการีผูพระเนตรบอดทรงใชความดี
เอาชนะใจหัวหนาคนเลี้ยงโคได  พระองคทรงเลนพิณเพื่อคลายความเศราโศก ภรรยาของหัวหนา
คนเลี้ยงโคหลงใหลในเพลงพิณ  จนกลายเปนเกิดตัณหาในตัวพระโอรสกัลยาณการี แตพระองค
ทรงปฏิเสธเพราะเห็นวาเปนบาป และเรียกนางวา “แม” ภรรยาของหัวหนาคนเลี้ยงโคโกรธมากที่
ถูกปฏิเสธ  จึงใสรายพระโอรสกัลยาณการีวาขณะที่นางอยูตามลําพัง พระโอรสกัลยาณการีไดมาขอ
รวมอภิรมยกับนาง จนทําใหหัวหนาคนเลี้ยงโคหลงเชื่อและไลพระโอรสกัลยาณการีออกจากบาน 
 จากนั้นพระโอรสกัลยาณการีก็เสด็จไปกับกองคาราวานจนมาถึงเมืองของพระเจา            
ปุณยเสนะ ทรงไดยินขาววาพระชนกของพระองคสวรรคต และพระอนุชาสืบราชบัลลังกแทน 
รวมถึงขาวพิธีสยุมพรของพระธิดามโนรมาซึ่งทรงหมั้นหมายกับพระองคแลว ในทามกลางฝูงชน
เมื่อพระธิดามโนรมาทอดพระเนตรเห็นพระโอรสกัลยาณการี ก็ทรงเลือกพระโอรสกัลยาณการีเปน
คูอภิเษกทันที แตพระโอรสกัลยาณการีก็ทรงพยายามบายเบี่ยงโดยอางวาพระเนตรบอด  มีพระ
อุปนิสัยเหมือนผูหญิงคือแปรปรวนไมหนักแนน  และอ่ืนๆ อีกมากมาย  ขณะที่พระธิดามโนรมา 
กลับทรงยึดมั่นในการตัดสินพระทัยของตน  ผลแหงความสัตยของพระธิดามโนรมาทําใหพระเนตร
ขางหนึ่งของพระโอรสกัลยาณการีกลับคืนเปนปกติ  ดวยพระเนตรนั้นทําใหพระโอรสกัลยาณการี
ทรงสามารถทอดพระเนตรเห็นพระธิดามโนรมาและทรงจดจําได  พระโอรสกัลยาณการีตรัสเลาวา  
พระธิดามโนรมาทรงหมั้นหมายกับพระองคแลวโดยพระเจาปุณยเสนะทรงยกนางใหแกพระองค 
พระโอรสกัลยาณการีทรงยืนยันวาพระดํารัสของพระองคเปนความสัตย ผลแหงความสัตยทําให
พระเนตรอีกขางหนึ่งกลับคืนเปนปกติดังเดิม จากนั้นพระเจาปุณยเสนะก็ไดทรงชวยใหพระโอรส
กัลยาณการีไดทรงกลับไปครองเมืองปาฏลีบุตร  ในทายสุดพระพุทธองคตรัสเผยวา ในพระชาตินั้น
พระองคคือพระโอรสกัลยาณการี สวนพระเทวทัตก็คือพระโอรสอกัลยาณะ 
 
32. วิศาขาวทาน (Viwakhavadana) 53 บท 

     พระพทุธองคตรัสเลาถึงความขัดแยงของพระองคกบัพระเทวทตัในอดีตชาติอีกเรือ่งหนึ่งวา  
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 ในกาลกอน  ณ นครกลิงคะ(Kalivga) พระเจาอโศกะ∗มีพระโอรส 4  พระองค  
คือศาขะ (Wakha)  ประศาขะ (Prawakha)  อนุศาขะ (Anuwakha) และวิศาขะ (Viwakha)  พระ
เจาอโศกะทรงขัดเคืองพระทัยที่พระโอรสยังมีพระอุปนิสัยเปนเด็กเสมอ  จึงทรงเนรเทศพระโอรส
ทั้งสี่พรอมดวยพระชายาออกจากเมือง ขณะทั้งสี่พระองคเสด็จเขาไปในปาใหญ ดวยความเหนื่อย 
ความกระหายหิว พระโอรสจึงทรงคิดจะฆาพระชายาผูเปนภาระ 
 พระโอรสวิศาขะไมทรงตองการกอบาป จึงทรงพาพระชายาหลบหนีในขณะที่พระองค
อ่ืนบรรทมหลับ  หลังจากที่ทรงพระดําเนินมาไดไกล พระชายากลังกวตี (Kalavkavati) ประชวร
พระวาโยลมลง พระโอรสวิศาขะทรงชวยใหพระชายาฟนคืนสติโดยใหพระชายาดื่มพระโลหิตของ
พระองค จากนั้นก็ทรงเฉือนพระมังสาจากพระวรกายใหพระชายาเสวย  ทําใหพระชายาทรงหาย
เปนปกติ  วันหนึ่งขณะที่ทรงพระดําเนินในปา  ก็เสด็จมาถึงแมน้ําที่มีเขาขนาบ และทอดพระเนตร
เห็นคนจมน้ํา พระโอรสวิศาขะทรงเสี่ยงชวยชายซ่ึงแขนและเทาดวนผูนั้น ทั้งสองพระองคทรงดูแล
พยาบาลชายผูนั้นอยางดี  และวันหนึ่ง ในระหวางที่พระโอรสวิศาขะทรงออกไปหาอาหาร พระ
ชายากลังกวตีทรงเกิดความปรารถนาในตัวชายพิการ จนไดทรงมีความสัมพันธกับชายพิการ และ
เพื่อปดบังความลับนี้ จึงทรงคิดแผนปลงพระชนมพระสวามี โดยทรงแสรงปวดพระเศียร จน
พระโอรสวิศาขะตองเสด็จไปหายาที่หนาผาดวยการโหนเชือกที่พระชายาทรงยึดไว พระชายา
กลังกวตีทรงปลอยเชือก  ทําใหพระโอรสวิศาขะทรงตกลงไปยังน้ําในหุบเหวเบื้องลาง แต
พระโอรสวิศาขะก็ทรงลอยไปกับกระแสน้ําจนถึงเมืองปุษกราวตี (Puskaravati) ขณะนั้นเมือง  
ปุษกราวตีไมมีพระราชาปกครอง เมื่อเหลาอํามาตยไดพบพระโอรสวิศาขะ และเห็นวามีลักษณะ
มงคลสมจะเปนพระราชา  จึงเชิญเสด็จใหขึ้นครองเมือง 
 สวนในปาแหงเดิมนั้น หลังจากที่พระโอรสวิศาขะจากมาแลว  ผลไมและอาหารตางๆ ก็
มีนอยลง  ทําใหพระชายากลังกวตีตองทรงแบกชายพิการไวบนพระอังสา และเสด็จรองขอทานหา
อาหารจนไปถึงเมืองปุษกราวตี ชาวบานตางเห็นวาพระชายากลังกวตีเปนภรรยาผูภักดีที่ดูแลสามี
อยางดียิ่ง จึงยกใหพระชายาเปนสตี (Sati-หญิงผูซ่ือสัตยตอสามี) กระทั่งปุโรหิตก็ยังกราบบังคมทูล
เชิญเสด็จใหพระเจาวิศาขะทอดพระเนตรหญิงผูซ่ือสัตย  เมื่อพระเจาวิศาขะเสด็จที่ชองพระแกล เมือ่
ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจําพระชายากลังกวตีไดทันที จึงไดทรงเลาเรื่องราวของพระชายากลังกวตี
ใหเหลาอํามาตยฟง พระชายากลังกวตีละอายพระทัยมากเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระสวามีเกา  
จากนั้นเมื่อราษฎรทราบเรื่องจึงพากันขับไลพระชายากลังกวตีและชายพิการออกจากเมืองปษุกราวต ี
 หลังจากที่พระพุทธองคทรงเลาเรื่องดังกลาวแลว  ก็ตรัสเผยวาพระองคก็คือพระเจา
วิศาขะในพระชาตินั้น สวนพระเทวทัตก็คือพระชายากลังกวตีนั่นเอง 
                                                 
 ∗ เขียนเชนนี้เพื่อใหแตกตางกับพระเจาอโศกที่เปนช่ือเฉพาะที่เปนที่รูจักกันดี 
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34. คฤหปติสุทัตตาวทาน (Grhapatisudattavadana) 28 บท 
 หลังจากนาคนันทะและนาคอุปนันทะไดรับการทรมานจนละมิจฉาทิฐิแลว ก็ไดพํานัก
อยูในสํานักของพระพุทธองคระยะหนึ่งเพื่อฟงพระธรรมเทศนา ระหวางนั้นพระเจาประเสนชิตก็
เสด็จมาสักการะพระพุทธองค  พระเจาประเสนชิตไมพอพระทัยที่นาคนันทะและนาคอุปนันทะไม
ถวายบังคมตอพระองค  จึงมีพระราชดําริจะลงโทษ คร้ังหนึ่งขณะที่นาคนันทะและนาคอุปนันทะ
เหาะอยูบนทองฟา  พระเจาประเสนชิตก็ทรงซัดศัสตราวุธเปนหาฝนใส  แตพระพุทธองคก็รับสั่งให
พระเมาทคัลยายนะชวยนาคทั้งสอง โดยพระองครับสั่งใหพระเมาทคัลยายนะเสกใหฝนศัสตราวุธ
กลายเปนดอกบัว จากนั้นพระพุทธองคก็รับสั่งใหพระเจาประเสนชิตทรงขอโทษนาคนันทะและ
นาคอุปนันทะซึ่งเปนราชาแหงนาค วันหนึ่งพระพุทธองคเสด็จพรอมดวยเหลาภิกษุไปทรงฉัน
ภัตตาหารที่พระราชวังตามคํากราบทูลนิมนตของพระเจาประเสนชิต  หลังจากที่ทรงฉันภัตตาหาร
เรียบรอยแลว พระพุทธองคเสด็จกลับพรอมเหลาภิกษุ ตกกลางคืนไดเกิดไฟไหมคร้ังใหญที่
พระราชวัง แตไฟก็ดับไดดวยพระอํานาจบารมีของพระพุทธองค   ตอมาพระเจาประเสนชิตจึงทรง
บัญญัติกฎหมายหามจุดไฟในเมืองตอนกลางคืนเพื่อปองกันอัคคีภัย 
 ในขณะเดียวกัน ฤทธิพละ (Rddhibala) บุตรชายของสุทัตตะถูกประหารชีวิตในขอหา
โกงราคาสินคา  สุทัตตะผูเล่ือมใสในพุทธธรรมคงอยูในอาการสงบ และเมื่อสุทัตตะไมมีบุตร เขาจึง
แจกจายทรัพยสินทั้งหมดแกคนยากคนและยังชีพดวยเงินเพียงปณะ (Pana) เดียว วันหนึ่งสุทัตตะ
ไปเขาเฝาพระพุทธองคดวยความรูสึกอับอายที่มีเพียงทานนอยนิดมาถวายพระองค แตพระพุทธองค
ก็ทรงใหความเชื่อมั่นแกสุทัตตะวาปริมาณของทานไมสําคัญเทากับความศรัทธาในการใหทาน 
 เมื่อสุทัตตะกลับถึงบาน ไดศึกษาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค  กระทั่งถูก              
ราชบุรุษจับในขอหาจุดไฟในเวลากลางคืน แมแตพระอินทรและพระพรหมก็ยังเสด็จมาเอาพระทัย
ชวยสุทัตตะที่ถูกจับคุมขัง สุทัตตะทูลปฏิเสธความชวยเหลือที่พระอินทรและพระพรหมทรงเสนอ
อยางนอบนอม ปรากฏวาไฟไดไหมพระนครเพราะพระเจาประเสนชิตทรงคุมขังสุทัตตะอยางไม
เปนธรรม พระองคจึงทรงรีบปลอยตัวสุทัตตะ  แตกระนั้นก็ทรงหาน้ํามาดับไฟไมไดเลย 
 วันหนึ่งสุทัตตะกับพระเจาประเสนชิตไปเขาเฝาพระพุทธองคในเวลาเดียวกัน สุทัตตะ
ปฏิบัติตนตามปกติคือถวายสักการะแดพระพุทธองคโดยมิไดถวายบังคมพระเจาประเสนชิต ทําให
พระเจาประเสนชิตกริ้วมาก เมื่อพระเจาประเสนชิตเสด็จกลับพระราชวังจึงทรงเนรเทศสุทัตตะ แต
เทวดาเขาขางความบริสุทธิ์ของสุทัตตะจึงไดสงแมลงมีพิษมาทํารายพระเจาประเสนชิต พระเจา 
ประเสนชิตจึงตองทรงถอนรับสั่ง 
 ดวยเหตุนี้ สุทัตตะจึงเปนผูใชพระธรรมของพระพุทธองคขัดเกลาสิ่งมัวหมองในจิตใจ
จนสะอาดบริสุทธิ์และสงบ 
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35. โฆษิลาวทาน (Ghosilavadana) 65 บท 
 ในอดีตกาล ขณะที่พระพุทธองคประทับอยู ณ อารามของอนาถปณฑทะในเชตวัน  
เมืองศราวัสตี  พระเจาอุทยนะ (Udayana) ทรงปกครองนครเกาศามพี (Kausajbi) คร้ังหนึ่ง            
พระเจาอุทยนะมีรับสั่งกับสธุนะ∗วาบุคลิกภาพของสุธนะแสดงใหพระองคเห็นวาสุธนะเปนคนมั่งคั่ง
สุธนะยอมรับอยางออนนอมวาตนมีทรัพยสมบัติมากมายมหาศาล  พรอมทั้งกราบบังคมทูลเสริม
ดวยวาทั้งนี้ เปนเพราะพระบารมีปกเกลาของพระองคผูทรงยึดมั่นคุณธรรม จึงทําใหตนได
ครอบครองและเสพสุขอยูกับทรัพยสมบัติดังกลาว พระเจาอุทยนะพอพระทัยคําตอบของสุธนะมาก 
จึงทรงขอใหสุธนะเปนมนตรีของพระองคเพราะความสามารถของสุธนะเหมาะสมกับตําแหนง
ดังกลาว สุธนะกราบบังคมทูลตอบอยางถอมตนยิ่งวา ตนไมมีความสามารถพอที่จะรับราชการใน
ตําแหนงสําคัญ แตพระเจาอุทยนะทรงรบเราและทรงโนมนาวใจสุธนะไดในที่สุด 
 คร้ันสุธนะไดรับตําแหนงสําคัญ  มนตรีคนอื่นๆ ก็เกิดความริษยาจึงพากันกราบบังคม
ทูลยุยงให พระเจาอุทยนะไมวางพระทัยสุธนะ ซ่ึงพระเจาอุทยนะไดทรงพยายามลองใจสุธนะครั้ง
แลวคร้ังเลา แตสุธนะก็ไมเคยทําผิดใดๆ ดวยเหตุนี้ความซื่อสัตยของสุธนะจึงเปนที่ประจักษ  สุธนะ
จึงไดรับความนับถืออยางกวางขวาง และเปนที่ยกยองของผูยากไรเพราะความเมตตากรุณาของเขา 
 ในขณะเดียวกัน  มีคณะมุนีจะเดินทางมาที่เมืองเกาศามพีแตประสบปญหาขาดแคลนน้ํา
อยูในปาทึบแหงหนึ่ง มุนีกลุมนี้จึงตะโกนขอน้ํา เทพ คนธรรพ และนาคก็ไดหาน้ํามาใหดื่มคลาย
กระหาย เมื่อมุนีถามถึงความเปนมาของพวกเขา  เหลาเทพ คนธรรพ และนาคก็เลาวาเมื่อคร้ังที่อาศัย
อยูกับอนาถปณฑทะ ผูสงเคราะหผู อ่ืนดวยใจกรุณา  ตนมักจะบอกขอทานใหรูจักบานของ      
อนาถปณฑทะ ผลของความดีดังกลาวทําใหตนไดรับความเปนเทพ เมื่อมุนีกลุมนี้เดินทางตอไป วัน
ตอมาก็รูสึกหิว เมื่อตะโกนขอความชวยเหลือ รุกขเทวดาก็ออกจากตนไมใหญมาใหอาหารทิพย มุนี
กลุมนี้จึงพอใจมาก เมื่อมุนีถามถึงความเปนมาของรุกขเทวดา รุกขเทวดาก็เลาวา ตนเคยเปนคนรับ
ใชในบานของอนาถปณฑทะ เมื่อเวลาท่ีมีการเลี้ยงอาหารตนทําหนาที่ดูแลหมอนม หลังจากที่ทุก
คนไดรับเลี้ยงอาหารจนอิ่มหนําแลว ตนก็จะไดกินอาหารเพียงนอยนิดจากที่เหลืออยูเทานั้น          
อนาถปณฑทะจึงแนะนําใหตนถือโปษธวรตะ  (Posadha vrata-การอดอาหาร) อันเปนการปฏิบัติ
ตนตามขอบังคับของศีล 8 แตตนเองก็ทําไดไมสําเร็จจึงไดช่ือวาขัณฑโปษธะ (Khandaposadha-
ลมเลิกการอดอาหาร)  แตดวยความตั้งใจพยายามถือศีล 8 ของตนจึงสงผลใหเปนเทพ 
  จากนั้นมุนีกลุมนี้ก็เดินทางจากไป แตบรรดามุนีก็คิดวา ทั้งๆที่พวกตนบําเพ็ญทุกรกิริยา
แตก็ไมมีความกาวหนาทางญาณ ดังนั้นพวกตนจึงคิดจะเปลี่ยนไปยึดถือโปษธวรตะบาง เมื่อ
                                                 

  ∗ การถอดอักษรชื่อเฉพาะชื่อนี้วาสุธนะ (Sudhana) ตามการออกเสียงในภาษาสันสกฤตก็เพื่อให
แตกตางกับช่ือพระสุธน (Sudhana) ในเรื่องสุธนกินนรยวทานซึ่งเปนช่ือเฉพาะที่คนไทยคุนเคย 
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ตัดสินใจแนวแนแลว มุนีกลุมนี้ก็ออกเดินทางไปยังนครเกาศามพี  กระทั่งไปถึงบานของสุธนะ           
สุธนะตอนรับคณะมุนีอยางดี จากนั้นมุนีทั้งหลายก็ไปยังบานของอนาถปณฑทะ คร้ันไดพบ              
อนาถปณฑทะก็เลาประสบการณระหวางเดินทางของพวกตนใหอนาถปณฑทะฟง 
 อนาถปณฑทะพาคณะมุนีและสุธนะผูเปนสหายไปเขาเฝาพระพุทธองคดวยความยินดี    
พระพุทธองคก็ทรงตอนรับทุกคนดวยพระเมตตา และแสดงพระธรรมเทศนาประทาน ทุกคนจึงได
มีดวงตาเห็นธรรม หลังจากสุธนะมีดวงตาเห็นธรรมแลวก็ไดสรางวิหารหลังหนึ่งในเมืองเกาศามพี
เพื่อสักการะพระพุทธองค พระพุทธองครับสั่งใหพระจุนทะ (Cunda) คอยชวยเหลือสุธนะ ดวย
เหตุนี้วิหารนั้นจึงไดช่ือวาจุนทวิหาร มีทาสีประจําวิหารคนหนึ่งชื่อราธา (Radha)ไดถวายผาเกาๆ 
ผืนหนึ่งเพื่อเปนจีวรแดพระพุทธองคดวยความตั้งใจและศรัทธายิ่ง  พระพุทธองคทรงรับไวดวย
ความยินดี  ทันทีที่พระพุทธองคทรงรับผา ผานั้นก็เรืองแสงประดุจวรรณะแหงพระพุทธองค   

 หลังจากภิกษุไดเห็นการสะสมบุญของสุธนะจนมีความรุงเรืองแลวก็ใครรูถึงความ
เปนมาของสุธนะ พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา ในกาลกอนสุนธานะ (Sundhana) ผูสงเคราะหผูอ่ืน
ดวยใจกรุณา  อาศัยอยู  ณ  เมืองพาราณสี  สุนธานะมีคนดูแลคลังทรัพย สินชื่อปทมากระ 
(Padmakara) ซ่ึงคอยชวยสุนธานะในงานบุญและการกุศลตางๆ สุนธานะมีที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งชื่อ
ธรรมทูตะ (Dhrmaduta)  ซ่ึงเปนผูคอยแจงเวลาฉันแดเหลาภิกษุ เมื่อยามมีการถวายภัตตหารแด
ภิกษุ คร้ังหนึ่งธรรมทูตะไมอยู  กุกุระ (Kukura) บอกเวลาผิดพลาด  ทําใหเหลาภิกษุฉันภัตตาหาร
กอนเวลา 
 พระพุทธองคตรัสเผยวาสุนธานะก็คือพระพุทธองค สวนปทมากระคืออนาถปณฑทะ  
ธรรมทูตะคือพระเจาอุทยนะ  และกุกุระก็คือสุธนะ ดวยเหตุที่พระเจาอุทยนะทรงสามารถจําเสียง
(โฆษะ) ของสุธนะไดตั้งแตพบกันครั้งแรก   สุธนะจึงมีอีกชื่อหนึ่งวาโฆษิละ 
 
36. ปูรณาวทาน (Purnavadana) 83 บท  
 เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคประทับ ณ  เชตวันวิหารในเมืองศราวัสตี พอคาชื่อภวะ 
(Bhava)อาศัยอยูในเมืองศูรปารกะ (Wurparaka) คร้ังหนึ่งภวะปวยเปนโรคราย  แตภรรยาและ
บุตรชายกลับไมสนใจไยดี มีเพียงทาสีช่ือมัลลิกา (Mallika) คอยดูแลดวยความหวงใยและภักดี 
จนภวะหายเปนปกติ   ความใกลชิดระหวางที่มัลลิกาดูแลภวะทําใหทั้งสองมีความสัมพันธกัน และ
มีบุตรชายดวยกัน การเกิดของบุตรชายคนใหมทําใหภวะไดรับความสําเร็จตางๆ อยางสมบูรณ 
บุตรชายของ ภวะและมัลลิกาจึงไดช่ือวาปูรณะ เมื่อปูรณะเจริญวัยขึ้น  พี่ชายตางมารดาของปูรณะ
เดินทางไปคาขายยังตางแดน และทําการคาไดกําไรมากมาย แตเมื่อกลับมาก็พบวาปูรณะก็มี
ทรัพยสินจํานวนมากพอกับเขา ทั้งๆ ที่มิไดเดินทางไปคาขายยังแดนไกล 
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 กอนภวะสิ้นใจ ไดใหโอวาทแกบุตรชายทุกคนวาใหสามัคคีกันไว  บุตรทุกคนทําตาม 
คําสอนของภวะไดระยะหนึ่ง แตในที่สุดก็เกิดความแตกแยกกันขึ้นเพราะภรรยาของแตละคนคอย         
ยุยง พี่ชายตางมารดาจึงยึดทรัพยสมบัติทั้งหมดของปูรณะ โดยใหเหตุผลวาแมของปูรณะเปนเพียง
ทาส แตดวยความเฉลียวฉลาด ปูรณะก็สามารถสรางฐานะจนร่ํารวยมหาศาลจากการเดินเรือไป
คาขาย และเพราะความโอบออมอารีของปูรณะ เขาจึงเปนผูที่ไดรับความเคารพนับถือในชุมชน คร้ัง
หนึ่งเสียงบทสวดสรรเสริญพระพุทธองคทําใหปูรณะซาบซึ้ง จนเกิดความปรารถนาอยางแรงกลาที่
จะเขาเฝาพระพุทธองค  ปูรณะจึงไปพบอนาถปณฑทะผูเปนเพื่อน อนาถปณฑทะพาปูรณะไปเขา
เฝาพระพุทธองค  พระองคเขาพระทัยในความปรารถนาของปูรณะทันทีและทรงบวชใหปูรณะ    

พระปูรณะผูตัดขาดจากความคิดร ายและความอยากทั้ งปวงเดินทางไปยัง เมือง           
โศรณาปรานตกะ (Wronaprantaka) ซ่ึงเปนที่อยูของคนใจพาล  พระปูรณะฝกความอดกลั้นและ
สอนธรรมะแกผูคนในเมืองที่ชอบฆาสัตว  จนพวกเขาเกิดความศรัทธาในพระธรรมของ                 
พระพุทธองค และไดสรางวิหารขึ้นถึง 500 แหง ขณะที่ภวิละ (Bhavila) พี่ชายของพระปูรณะ
เดินทางไปคาขาย  ก็ประสบภัยคร้ังยิ่งใหญ  แตดวยปาฏิหาริยพระปูรณะก็ไปถึงที่นั่นและชวยชีวิต 
ภวิละกับพวกไวได ทั้งไดนําพวกภวิละไปถึงปาไมโคศีรษะจันทน ซ่ึงพวกเขาไดตัดไมมีคานี้ออกมา 
ตอมาเมื่อภวิละกลับมาถึงเมืองศูรปารกะแลว พระปูรณะก็ไดขอไมโคศีรษะจันทนมาสรางปราสาท
จันทนมาลา (Candanamala) หางจากเชตวันวิหาร 100 โยชน และเชิญเสด็จพระพุทธองคมา
ประทับ  พระพุทธองคเสด็จมาแสดงพระธรรมเทศนาประทานแกบรรดาหญิงชาวบาน ดวย              
พระบารมีของพระองคทําใหหญิงชาวบานทั้งหลายตัดขาดจากความอยากและเกิดความสงบใน
จิตใจได บรรดาหญิงชาวบานจึงรวมกันสรางเจดียเพื่อสักการะพระพุทธองคโดยตั้งชื่อวา เปาราง
คณา(Paurangana) ณ ที่นี้พระมุนีวัลกลินะ (Valkalina)ไดรวมฟงพระธรรมเทศนาจนเกิดความ
เล่ือมใส พระพุทธองคจึงไดทรงบวชใหพระมุนีวัลกลินะ และระหวางเสด็จกลับพระพุทธองคได
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแกพระมุนีกฤษณะ (Krsana) และพระมุนีเกาตมะ (Kautama)รวมทั้ง
พระองคยังไดแสดงพระธรรมเทศนาแกมารดาของพระเมาทคัลยายนะซึ่งอยูที่มารีจิโลกะ
(Mariciloka) ดวย 
 เมื่อกลับถึงเชตวันวิหารแลว บรรดาภิกษุไดสงสัยถึงความมีบุญของพระปูรณะจึงได
กราบทูลถามพระพุทธองค พระพุทธองคทรงเลาวา ในสมัยของพระพุทธเจากาศยปะ พระปูรณะ
เคยเกิดเปนผูอุปฏฐากของภิกษุ และผูดูแลวิหาร คร้ังหนึ่งเขาเห็นวาวิหารยังไมไดทําความสะอาดจึง
โกรธและใชคําหยาบคายกับภิกษุที่ดูแลวิหารวันนั้นวา “นี่เปนลูกนางทาสคนไหน” คําพูดหยาบคาย
สอเสียดนั้นทําใหเขาตองตกนรก หลังจากนั้นจึงตองเกิดมามีแมเปนทาสถึง 500 ชาติ แตการดูแล 
รับใชภิกษุสงผลใหพระปูรณะฝกใฝทางธรรมจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลในชาตินี้ 
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37. มูกปงคววทาน (Mukapavgvavadana)  76 บท 
 ในกาลกอน ณ เชตวันวิหาร พระพุทธองคกังวลพระทัยเกี่ยวกับความยินดีในวัตถุของ
เหลาภิกษุซ่ึงเปนเจาชายในศากยวงศ เพราะบรรดาภิกษุเจาชายเหลานี้มักจะทรงปรารถนาจีวรและ
บาตรชั้นเลิศ เพื่อที่จะประทานบทเรียนแกบรรดาภิกษุเจาชาย  พระพุทธองคจึงทรงบัญญัติกฎวา
หากผูใดตองการสนทนากับพระองคจะตองรอเปนเวลา 3 เดือน แตเมื่อพระอุปเสนะ (Upasena) 
ซ่ึงอาศัยอยูในปามาเขาเฝาพระพุทธองค พระองคก็ทรงใหเขามาสนทนากับพระองคได เมื่อบรรดา
ภิกษุเจาชายมีพระประสงคจะทราบเหตุที่ทรงอนุญาตเปนกรณีพิเศษนี้ พระพุทธองคก็ตรัสวาเปน
เพราะพระอุปเสนะมีอุปนิสัยที่ไมยินดีในโลกียวัตถุ บรรดาภิกษุเจาชายละอายพระทัยและเขา
พระทัยถึงความผิด จึงทรงเลิกใชบาตรและจีวรช้ันเลิศ พระพุทธองคจึงแสดงพระธรรมเทศนา
ประทาน ภิกษุเจาชายทั้งหลายก็ไดบรรลุโสดาปตติผล เมื่อเหลาภิกษุตองการทราบเรื่องราวความ
เปนมาของภิกษุเจาชายเหลานี้  พระพุทธองคจึงตรัสเลาเรื่องตอไปนี้ 
 คร้ังหนึ่ง  ณ เมืองพาราณสี   ขณะที่พระมเหสีของพระเจาพรหมทัตทรงกําลังเลนน้ําก็
ไดมีพระประสูติกาลเปนพระโอรสอยางกะทันหัน พระโอรสจึงไดพระนามวาอุทกะ (Udaka)ใน
วันเดียวกันนั้นอํามาตยอีก 500 คนก็ไดบุตรชายเชนกัน พระโอรสอุทกะทรงระลึกชาติไดวากอนนั้น
เคยเปนพระเยาวราชอยู 60 ป และไดทําบาปไวจึงตองตกนรกเปนเวลายาวนาน และไมทรงตองการ
เปนเชนนั้นอีก พระองคจึงทรงแกลงทรงพระดําเนินไมได และตรัสไมได ทําใหพระองคทรงเปนที่
รูจักในพระนามมูกปงคุ (Mukapavgu-เปนใบและเปนงอย) พระเจาพรหมทัตทรงตองการรักษา
พระโอรสอุทกะ หมอหลวงจึงกราบบังคมทูลแนะนําวาความตกพระทัยกลัวอาจชวยใหพระโอรส         
อุทกะทรงหายเปนปกติได  ดังนั้นพระเจาพรหมทัตจึงทรงสงพระโอรสอุทกะไปยังแดนประหาร ที่
แดนประหารพระโอรสไดตรัสถามเพชฌฆาต 3 คําถาม  เพชฌฆาตจึงรีบไปกราบบังคมทูลพระเจา
พรหมทัตใหทรงทราบ แตพระโอรสอุทกะไมยอมตรัสเมื่ออยูเฉพาะพระพักตรพระชนก พระเจา
พรหมทัตจึงรับสั่งใหลงทัณฑพระโอรสอุทกะ พระโอรสอุทกะจึงตรัสเลาเรื่องที่ทรงระลึกชาติได 
และขอพระราชทานอภัยโทษรวมทั้งขอพระราชานุญาตจากพระชนกวาจะผนวชเปนภิกษุ หลังจาก
ที่ตรัสโนมนาวพระทัยพระชนกอยูนานก็ไดรับพระราชานุญาต พระโอรสอุทกะเสด็จเขาปาพรอม
กับบุตรชายอํามาตย 500 คน แตบุตรชายอํามาตยเหลานั้นแสดงนิสัยมักมาก  พระโอรสอุทกะจึง
ทรงรังเกียจและทรงแยกพระองคออกมา บุตรชายอํามาตยจึงสํานึกไดและทิ้งขาวของตางๆ ตามไป
อยูกับพระโอรสอุทกะดวยความสํานึกผิด  

พระพุทธองคตรัสเผยวาในพระชาตินั้นพระพุทธองคก็คือพระโอรสอุทกะ สวนบรรดา
ภิกษุเจาชายศากยวงศที่ยึดติดในวัตถุก็คือบุตรชาย 500 คนของเหลาอํามาตยผูมักมากซึ่งติดตาม
พระโอรสอุทกะนั่นเอง 
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38. กษานตยวทาน (Ksantyavadan) 21 บท 
 ในอดีตกาล  พระพุทธองคแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับสิกขาบทแกยักษอุทุมพะ
(Udumba) ซ่ึงเปนศัตรูของมนุษยจนกระทั่งสยบตอพระองคได การแสดงธรรมเทศนาดังกลาวทํา
ใหเกิดรอยแยมพระสรวลในพระพักตรของพระพุทธองค พระอินทรทรงสงสัยถึงเหตุแหงการเกิด
รอยแยมพระสรวล พระพุทธองคจึงตรัสเลาเรื่องราวในอดีตดังนี้ 
 ในกาลกอน  ฤษีช่ือกษานติรติ (Ksantirati) อาศัยอยูในปาแหงหนึ่ง ฤษีกษานติรติเปนผู
มีความอดทนเปนเลิศ วันหนึ่งพระเจากลิ (Kali) ผูมีอุปนิสัยกร้ิวงายแหงเมืองสานตะ (Santa) เสด็จ
ประพาสปา การหาความสําราญกับเหลาพระสนมรบกวนการบําเพ็ญเพียรของบรรดาฤษี   และเมื่อ
เหลาพระสนมตางพากันเดินเลนจนมาพบฤษีกษานติรติ  เมื่อเหลาพระสนมไดเห็นฤษีกษานติรติก็
ประทับใจบุคลิกลักษณะที่แปลกตาชวนมอง จึงยืนลอมกันอยูตรงนั้น เมื่อพระเจากลิเสด็จมา
ทอดพระเนตรเห็นจึงกริ้วมาก พระเจากลิทรงตัดมือและเทาของฤษีกษานติรติ แตฤาษีกษานติรติ
มิไดแสดงความเจ็บปวดแตอยางใด ในขณะที่เหลาคนธรรพ และยักษตางก็โกรธแคนพระเจากลิ จึง
คิดจะลงโทษพระเจากลิ  แตฤษีกษานติรติไดหามไว 
 จากนั้นพระเจากลิเสด็จกลับเมือง สวนฤษีอ่ืนๆ เห็นวาฤษีกษานติรติไมมีมือและเทาก็
ตองการสาปพระเจากลิ แตฤษีกษานติรติผูมีขันติไดปรามไว ผลของการใหอภัยทําใหมือและเทา
ของฤษีกษานติรติกลับเปนปกติ  ทวยเทพตางสรรเสริญและโปรยปรายดอกไมใหแกคุณความดีของ
ฤษีกษานติรติกับเหตุอัศจรรยดังกลาว ดานพระเจากลิก็ตองตกนรกขุมที่ ช่ือสัมวรรตปากะ
(Sajvartapaka) เพราะบาปกรรมที่ทํารายผูอ่ืน พระพุทธองคตรัสเผยวาฤษีกษานติรติคือพระองค
เอง สวนพระเจากลิคือพระเทวทัต และการระลึกถึงอดีตชาตินี้จึงทําใหทรงแยมพระสรวล 
 
39. กปลาวทาน (Kapilavadana) 107 บท 
 คร้ังหนึ่ง ขณะที่พระพุทธองคทรงพระดําเนินอยูริมฝงแมน้ําวัลคุมตี (Valgumati) ใน
เมืองไวศาลี พระองคก็ทรงพบมกรรูปรางนากลัว มี 18 หัว หนาเหมือนสิงโต ตัวเหมือนชาง  ถูกจับ
ดิ้นรนทรมานอยูในแหของชาวประมง เมื่อทอดพระเนตรเห็นมกรดังกลาว พระองคก็ตรัสเรียกวา
กปละ (Kapila) คร้ันชาวประมงเห็นพระพุทธองคก็กลับใจและปลอยปลาในแหทั้งหมด รวมถึง
มกรดวย พระพุทธองคไดตรัสกับมกรกปละวาการที่ตองมาทุกขทรมานเชนนี้ เพราะเปนผลกรรม
ในอดีต และดวยพระดํารัสของพระพุทธองค มกรก็หยุดอาการดิ้นรนอยางรุนแรง จากนั้น                    
พระพุทธองคจึงตรัสเผยถึงเรื่องราวในชาติกอนของมกรกปละดังนี้ 

 ในสมัยของพระพุทธเจากาศยปะ พระเจากฤกิทรงครองเมืองพาราณสี  คร้ังหนึ่ง                    
อุปาธยายะ (Upadhayaya) ผูเฉลียวฉลาดโตวาทะชนะวาทิสิงหะ (Vadisijha) นักปราชญที่
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ยิ่งใหญตอหนาพระพักตรพระเจากฤกิ จึงไดรับพระราชทานเมืองเปนรางวัล อุปาธยายะมีบุตรชาย
ช่ือกปละ กปละฉลาดปราดเปรื่องเชนเดียวกับบิดา เมื่ออุปาธยายะอยูในวัยชราแลว กอนสิ้นใจไดให
โอวาทแกกปละ โอวาทประการหนึ่งก็คือมิใหเกี่ยวของกับการโตแยงกับภิกษุในพุทธศาสนา 
 กปละมี ช่ื อ เสี ย งจ ากการชนะโต ว าทะ เหนือนั กปราชญทั้ งปวง  แต ก าจรา 
(Kacara)มารดาของกปละซึ่งลําพองในความมีช่ือเสียงของกปละ มักยุยงใหกปละไปโตวาทะกับ
ภิกษุ กปละจําคําสอนของบิดาไดจึงหลีกเลี่ยงการกระทําดังกลาว  ทําใหกาจราขัดเคืองใจมาก 
 เพื่อใหมารดาคลายความขัดเคือง  กปละจึงจําใจไปยังที่อยูของเหลาภิกษุคร้ังหนึ่ง แตก็
ตองพายแพกลับมา เพราะไมสามารถทําความเขาใจพุทธวจนะที่ลึกซึ้งซึ่งภิกษุรูปหนึ่งกลาวได  ทํา
ใหกปละถูกกาจราดาทออยางรุนแรง  คร้ังตอมากปละจึงไปพบเหลาภิกษุเพื่อขอศึกษาหลักธรรม 
กปละไดรับความรูและเริ่มกลาวถอยคําตามหลักธรรมของพระพุทธเจาและไดออกบวชเผยแผธรรม 
แตเมื่อเทศนาใหผูอ่ืนฟง กปละไดตั้งใจตีความหลักธรรมผิด เหลาภิกษุไมสามารถหามปรามกปละ
ไดจึงเลิกของเกี่ยวกับกปละ  ตอมาเมื่อทั้งคูตายไป กาจราก็ตกนรกเพราะความมุงรายตอภิกษุ สวน
กปละก็ตองเกิดเปนมกรรูปรางวิกลเพื่อชดใชกรรมชั่วที่กลาวบิดเบือนพุทธธรรม 
 เมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค มกรกปละก็งดเวนการกินอาหารและละ
สังขาร จากนั้นก็ไดไปเกิดในสวรรคช้ันจตุมหาราชิก เทวดากปละกลับมาเขาเฝาพระพุทธองคเพื่อ
ถวายสักการะ  และฟงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความรูแจง  จนกระทั่งบรรลุโสดาปตติผล 
 
40. อุทรายณาวทาน (Udrayanavadana) 200 บท 
 พระเจ าพิมพิสารแหงกรุงราชคฤหทรงเปนพระสหายกับพระเจ าอุทรายณะ 
(Udrayana) แหงกรุงเรารุกะ (Rauruka) พระเจาอุทรายณะมีมเหสีพระนามวาจันทรประภา มี
พระโอรสพระนามวาศิขัณฑี (Wikhandi) คร้ังหนึ่งพระเจาอุทรายณะพระราชทานของกํานัลลํ้าคา
แดพระเจาพิมพิสาร อํามาตยวรรษการะ (Varsakara) จึงถวายคําแนะนําพระเจาพิมพิสารให
พระราชทานพระสาทิสลักษณของพระพุทธองคเปนสิ่งตอบแทน พระเจาอุทรายณะทรงรับ                 
พระสาทิสลักษณไวดวยความนอบนอมยิ่ง และทรงอัญเชิญไวเหนือสิงหาสนะเพื่อแสดงความ
เคารพบูชาตอพระพุทธองค ใตพระสาทิสลักษณมีคําอธิบายเกี่ยวกับหลักธรรมตางๆ ของ                     
พระพุทธองค เชน ปฏิจจสมุปบาท การเขาใจหลักธรรมดังกลาวทําใหพระเจาอุทรายณะบรรลุโสดา
ปตติผล  และดวยความอิ่มเอมพระทัยพระเจาอุทรายณะจึงทรงสงภิกษุไปเขาเฝาพระเจาพิมพิสาร
พรอมดวยพระราชสาสนตอบ  พระเจาพิมพิสารก็ทรงสงพระกาตยายนะ  และภิกษุณีไศลา 
(Waila)ไปเขาเฝาพระเจาอุทรายณะเชนกัน 
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 พระกาตยายนะแสดงพระธรรมเทศนาจนผูคนมากมายรูสึกจับใจและบรรลุญาณขั้นสูง  
ไดแก โสดาปตติผล  สกิทาคามิผล  อนาคามิผล  และอรหัตผล โดยมีติษยะและปุษยะผูศรัทธาใน
พระธรรมเทศนาจนออกบวชและบรรลุอรหัตผล เมื่อติษยะและปุษยะละสังขารไปแลว ก็มีผูรวมกัน
สรางสถูป 2 องคและตั้งชื่อตามคนทั้งสอง ภิกษุณีไศลาไดแสดงพระธรรมเทศนาถวายพระมเหสี
จันทรประภา หลังจากที่ไดฟงพระธรรมเทศนาได 7 วันก็ส้ินพระชนม และทรงไปเกิดเปนเทพธิดา
บนสวรรค ช้ันจตุมหาราชิก  จากนั้นพระมเหสีจันทรประภาในรูปของเทพธิดาก็ไปเขาเฝา                     
พระพุทธองคและนอมเคารพที่พระบาท รวมทั้งไดโปรยปรายดอกไมทิพยเพื่อเปนการถวาย
สักการะ ตอมาก็ไดไปแสดงธรรมเกี่ยวกับความรูแจงแกพระเจาอุทรายณะ เมื่อไดฟงธรรมจาก
เทพธิดาแลว พระเจาอุทรายณะก็มีพระราชปรารถนาที่จะสละทางโลกจึงอภิเษกพระโอรสศิขัณฑี
ขึ้นเปนพระราชา จากนั้นพระเจาอุทรายณะไดเสด็จไปพบพระเจาพิมพิสารผูเปนพระสหายเพื่อ
ขอใหพระเจาพิมพิสารนําเขาเฝาพระพุทธองค เมื่อพระเจาอุทรายณะทรงพบพระพุทธองค  ก็มี          
พระราชประสงคจะสละทางโลก หลังจากสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธองคแลวจึงทรงผนวช 
 ระยะแรกพระเจาศิขัณฑีทรงครองเมืองดวยดี โดยมีอํามาตยหิรุกะ (Hiruka) และ
อํามาตยภิรุกะ (Bhiruka) ซ่ึงเคยเปนมนตรีที่ปรึกษาของพระชนกคอยถวายคําแนะนําเรื่องตางๆ แต
ระยะตอมาพระเจาศิขัณฑีก็ทรงทะนงตน อํามาตยหิรุกะและอํามาตยภิรุกะจึงกราบถวายบังคม
ลาออกจากราชการ พระเจาศิขัณฑีจึงทรงแตงตั้งใหทัณฑะ (Danda) และมุทคระ (Mudgara) ทํา
หนาที่แทน ดวยความโลภทั้งสองจึงเอาพระทัยพระเจาศิขัณฑีที่หลงผิดตลอดเวลา จนทําให
ประชาชนเดือดรอน วันหนึ่งพระอุทรายณะทรงพบพอคาจากเมืองเรารุกะ ไดทรงทราบเรื่องความ
ไมสงบในเมืองเรารุกะ จึงตั้งพระทัยจะเสด็จไปใชธรรมะชําระลางจิตใจพระโอรส 
 ขาวการเสด็จมาของพระอุทรายณะทําใหทัณฑะและมุทคระเกิดความกลัวอยางยิ่ง จึง
หาทางขัดขวางดวยการกราบบังคมทูลยุยงใหพระเจาศิขัณฑีทรงเกลียดพระชนก โดยกราบบงัคมทลู
วาพระอุทรายณะตั้งพระทัยจะจัดการปกครองใหมและจะเนรเทศพวกตนออกไป คํากราบบังคมทูล
ดังกลาว ทําใหพระเจาศิขัณฑีทรงสงคนไปจัดการมิใหพระอุทรายณะเสด็จเขาเมืองได คนที่สงไป
ทํางานสํา เร็จและนําจีวรเปอนพระโลหิตมาถวายแดพระเจาศิขัณฑี  เมื่อพระเจาศิขัณฑี
ทอดพระเนตรเห็นจีวรดังกลาว  ก็เสียพระทัยและทรงสํานึกผิด  พระองคจึงทรงเนรเทศทัณฑะและ
มุทคระออกจากเมือง และทรงเชิญอํามาตยหิรุกะและอํามาตยภิรุกะใหกลับมาปฏิบัติราชการดังเดิม  
ทัณฑะและมุทคระผูช่ัวชาไดไปเขาเฝาพระชนนีตรลิกา (Taralika) เพื่อรองขอความเปนธรรม  
พระชนนีตรลิกาทรงเห็นใจทั้งสอง  จึงไปกราบบังคมทูลพระเจาศิขัณฑีวาไมตองรูสึกผิดที่ส่ังให
ปลงพระชนมพระอุทรายณะ เพราะพระอุทรายณะมิใชพระชนกที่แทจริงของพระองค  เนื่องจาก
พระชนนีตรลิกาทรงมีความสัมพันธกับชายอื่น และทรงพระครรภพระเจาศิขัณฑีขึ้นมา  เร่ืองนี้         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

476

ทําใหพระเจาศิขัณฑีทรงคลายความทุกขในพระทัยไดเพียงเล็กนอย  เพราะพระองคยังทรงรูสึกผิดที่
รับสั่งใหปลงพระชนมพระอรหันตซ่ึงก็คือพระอุทรายณะ สวนทัณฑะและมุทคระตองการทําให
พระเจาศิขัณฑีสบายพระทัยขึ้น เพื่อตนจะไดกลับมาเปนที่โปรดปรานเหมือนเดิม จึงไปที่สถูป             
ติษยะและปุษยะ และไดจับแมวสองตัวมาฝกเดินเวียนรอบสถูปดวยการใชเนื้อลอใหแมวเดินตาม  
จากนั้นทัณฑะและมุทคระก็ไปกราบบังคมทูลพระเจาศิขัณฑีวา โลกนี้ไมมีพระอรหันต  ไมวาจะ
เปนพระอุทรายณะ ติษยะหรือปุษยะก็ไมใชพระอรหันต ความจริงแลวติษยะและปุษยะกอกรรมไว
จึงตองมาเกิดเปนแมวอยูใกลๆ สถูปที่ตั้งชื่อตามคนทั้งสอง ทัณฑะและมุทคระนําเสด็จพระเจา
ศิขัณฑีไปยังสถูป และใชเนื้อสัตวลอใหแมวออกมา เมื่อแมวออกมาเดินรอบสถูป พระเจาศิขัณฑีก็
ทรงกลับมาเชื่อถือคนทั้งคูดังเดิม และทรงหมดศรัทธาตอพระพุทธศาสนา โดยไมทรงศรัทธา               
พระกาตยายนะอีกตอไป พระกาตยายนะและภิกษุณีไศลาก็ไมของเกี่ยวกับพระเจาศิขัณฑีผูหลงผิด
อีก แตยังอยูในเมืองนั้นตอไปเพราะเห็นแกประชาชนที่ยังศรัทธาในพระธรรม 
 คร้ังหนึ่ง  ขณะที่พระกาตยายนะเห็นพระเจาศิขัณฑีเสด็จพรอมกับทัณฑะและมุทคระ 
พระกาตยายนะเกรงวาจะถูกถากถางจึงเดินเลี่ยงไปขางๆ แตทัณฑะและมุทคระก็ยังกลาวเสียดสีวา
เห็นภิกษุแลวอัปมงคล  พระกาตยายนะจึงเดินเลี่ยงออกไปอีกเพื่อมิใหพระเจาศิขัณฑีทอดพระเนตร
เห็น แตพระเจาศิขัณฑีก็ทรงเห็นและกริ้วจนมีรับสั่งใหนําฝุนไปคลุกพระกาตยายนะใหทั่วตัว  
 คร้ันอํามาตยหิรุกะและอํามาตยภิรุกะเห็น ก็ไดขออภัยตอพระกาตยายนะ  แลวแนะนํา
ใหพระกาตยายนะซึ่งยังคงอยูในอาการสงบเดินทางออกนอกเมืองเรารุกะ  พระกาตยายนะไดเตือน
อํามาตยหิรุกะและอํามาตยภิรุกะเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่กําลังจะมาเยือน  คือจะมีพายุใหญตามดวย
ฝนดอกไม  ฝนแพรพรรณ  ฝนเงิน  ฝนทองคํา  ฝนรัตนะ และฝนทรายโปรยปรายจากฟากฟา
ตอเนื่องกันถึง 6 วัน ซ่ึงพระเจาศิขัณฑีกับทัณฑะและมุทคระจะถูกพายุกระหน่ําจนถึงแกชีวิต พระ
กาตยายนะไดแนะนําอํามาตยหิรุกะและอํามาตยภิรุกะใหเก็บรัตนะมีคาในวันที่ 6 แลวรีบหนีไป  

หลังรับทราบคําเตือนดังกลาวอํามาตยหิรุกะจึงไดมอบศยามากะ (Wyamaka) บุตรชายของ
ตน ใหเปนผูอุปฏฐากของพระกาตยายนะ สวนอํามาตยภิรุกะก็มอบศยามาวตี (Wyamavati) ธิดา
ของตนแดภิกษุณีไศลา เพื่อขอใหภิกษุณีไศลาไปสงศยามาวตีที่บานของโฆษิละ (Ghosila)   
 เมื่อพายุใหญเกิดขึ้น ในวันที่ 6 อํามาตยหิรุกะและอํามาตยภิรุกะก็ใชเรือบรรทุกรัตนะ
จนเต็มและหลบหนีไปโดยไมมีผูใดสังเกตเห็น  เมื่อออกไปนอกเมืองอํามาตยหิรุกะและอํามาตยภิรุกะ
ก็สรางเมืองใหม 2 เมืองโดยตั้งชื่อเมืองตามชื่อของตน  สวนพระเจาศิขัณฑีกับทัณฑะและมุทคระ
เสียชีวิตในพายุดังกลาว และดวยของกรรมชั่วทั้งหมดจึงตกนรก พระกาตยายนะไดพาศยามากะ
เหาะไปพรอมกับเทวดาประจําเมือง พระกาตยายนะหยุดพักที่หมูบานหนึ่งตามคําขอของศยามากะ 
ดวยความโชคดีของศยามากะและผลกรรมดีของพระกาตยายนะทําใหหมูบานนี้เจริญรุงเรือง เทวดา
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ที่ตามมาดวยจึงสรางเจดียองคหนึ่งเพื่อเปนอนุสรณแดพระกาตยายนะ   เจดียองคนี้เปนที่เคารพบูชา
ของผูเล่ือมใสศรัทธาตลอดมา 
 จากนั้นพระกาตยายนะก็พาศยามากะเหาะไปยังอีกเมืองหนึ่ง ขณะที่กําลังลงจากฟา ทั้ง
สองไดลอยตัวอยูกอน  ทําใหเมืองนี้เปนที่รูจักในนามลัมพนะ (Lambana)ในขณะนั้นพระราชา
แหงลัมพนะเสด็จสวรรคต โดยไมมีพระโอรส พระกาตยายนะจึงแนะนําใหศยามากะเปนพระราชา
ปกครองเมืองนี้  จากนั้นพระกาตยายนะก็ไปยังเมืองโภกกานกะ (Bhokkanaka) เพื่อแสดงธรรม
เทศนาแดมารดาของตน  จากนั้นมารดาจึงไดใหไมเพื่อใหพระกาตยายนะไปสรางเจดีย ตอมาพระ
กาตยายนะก็เดินทางไปเมืองศราวัสตีเพื่อทูลเลาเรื่องราวตางๆ ถวายพระพุทธองค   

 เมื่อเหลาภิกษุทูลถามถึงเหตุของเรื่องราว พระพุทธองคจึงตรัสวา นายพรานชื่อ                 
กาลปาศะ (Kalapawa) อาศัยอยูชายปาเมืองกรรวฏะ (Karvata) กาลปาศะดักตาขายจับสัตวแต                  
พระปจเจกพุทธเจาไดผานมาแถวนั้น  ทําใหวันนั้นกาลปาศะจับสัตวไมไดแมแตตัวเดียว เมื่อ               
กาลปาศะเห็นกับดักวางเปลาก็โกรธมากจึงฆาพระปจเจกพุทธเจา แตกาลปาศะก็เกิดสํานึกผิดจึง
สรางสถูปเพื่อเปนที่สักการะพระปจเจกพุทธเจาที่ถูกตนฆา ดวยผลของกรรมดีและกรรมชั่วดังกลาว  
กาลปาศะจึงไดเกิดเปนพระเจาอุทรายณะ แตก็ตองถูกปลงพระชนมในที่สุด 
 มทเลขา (Madalekha) ธิดาของนันทะผูรํ่ารวยซึ่งอยูในเมืองกรรวฏะเชนกัน มทเลขา
ไดสาดฝุนใสพระเศียรของพระปจเจกพุทธเจา  ไมเพียงแคนั้นมทเลขายังหลอกใหนองชายและหญิง
สูงอายุทั้งหลายในเมืองหลงเชื่อวาการสาดฝุนใสพระเศียรของพระปจเจกพุทธเจาเปนเรื่องมงคล
ประการหนึ่งในพิธีแตงงาน  ทุกคนจึงพากันหลงเชื่อกระทําชั่วตามคําหลอกลวงของมทเลขา  แต
พุทธะ (Buddha) และพุธะ (Budha)ไดพยายามหามปรามทุกคน  พระพุทธเจาตรัสเผยวามทเลขาผู
ช่ัวรายมาเกิดเปนพระเจาศิขัณฑี นองชายของมทเลขาก็มาเกิดเปนพระกาตยายนะที่ถูกพระเจา
ศิขัณฑีส่ังจับคลุกฝุน สวนพุทธะและพุธะมาเกิดเปนอํามาตยหิรุกะและอํามาตยภิรุกะ   
 
41. กปลาวทาน (Kapilavadana)∗ 91 บท 
 เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคประทับ ณ เชตวันวิหาร เมืองศราวัสตี ธีระ (Dhira) ผูมั่งคั่งก็
อาศัยอยูในเมืองนี้  ธีระมีบุตรชายช่ือปณฑิตะ (Pandita) ซ่ึงมีช่ือเสียงในดานที่มีความโอบออมอารี 
และคุณความดีตางๆ แมตอนวัยเด็กปณฑิตะก็ถวายภัตตาหารและเครื่องนุงหมอยางดีแดพระ                  
ศารีบุตร รวมถึงภิกษุรูปอื่นๆ คร้ังหนึ่งเมื่อเกิดภาวะอดอยากในเมือง พระพุทธองคมีรับสั่งขอให             
                                                 

∗ ฉัตโตปธยาย (Chattopadhayay 1994 : 10) กลาววาเรื่องนี้ช่ือ ปณฑิตาวทาน (Panditavadana) แต
ตนฉบับที่พิมพโดย Bibliotheca Indica พิมพผิดเปน กปลาวทาน ภายหลัง สรัต ฉันทระ ทาส (Srat Chandra 

Das) ซึ่งเปนบรรณาธิการไดแกไขไวแลวในฉบับที่แปลเปนภาษาเบงกาลี ทวาเขาใจวาไวทยะยึดตามตนฉบับเดิม 
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ปณฑิตะเขาเฝาเพื่อขอบิณฑบาตอาหารและปจจัยตางๆ แกเหลาภิกษุ  ระหวางทางที่ปณฑิตะไป             
เชตวันวิหาร ก็มีคนพาล 500 คนที่รูจักชื่อเสียงของปณฑิตะวาเปนคนใจบุญมาหลอกขอบริจาคทาน
จากปณฑิตะ  ปณฑิตะผูมีใจอารีจึงลําบากใจ ไมอาจตัดสินใจไดวาจะกลับบานไปนําขาวของมาใหผู
ที่รองขอเพื่อรักษาปณิธานของการเปนผูให หรือจะมุงหนาไปเชตวันวิหารเพื่อเขาเฝาพระพุทธองค  
แตเศษนาคราชก็มาชวยปณฑิตะไวได โดยมอบขาวของจํานวนมากแกผูรองขอ ปณฑิตะจึงยังคง
รักษาความเปนผูมีใจโอบออมไวได เมื่อเห็นปาฏิหาริยดังกลาวเกิดแกปณฑิตะ เหลาคนพาลทั้งหา
รอยจึงละเลิกนิสัยช่ัวราย ปณฑิตะไปถึงเชตวันวิหาร ไดนอมเคารพที่พระบาทของพระพุทธองค
และถอดสรอยที่ตนสวมออกมาวางบนพระบาทเพื่อเปนเครื่องสักการะ 
 พระพุทธองคทรงขอใหปณฑิตะดูแลเรื่องภัตตาหารของภิกษุ 13,000 รูปและอาหารของ
ชาวบานผูยากจนที่อยูในเมืองนั้น  ปณฑิตะก็นอมรับพระดํารัสวาจะดูแลใหตลอดชีวิตของตน 
ปณฑิตะทําภารกิจนี้โดยไมเลือกปฏิบัติวาจะเปนผูใด เพราะแมแตคนตระหนี่ที่ไมชอบทําบุญก็ยัง
ไดรับรัตนะอันมีคาจากปณฑิตะ แตเมื่อคนตระหนี่ไดรัตนะไปก็กลายเปนเถาถานหมด เมื่อปณฑิตะ
ทราบเชนนั้นก็บอกคนตระหนี่วาการที่รัตนะหายไปแลวกลายเปนเถาถานแทนนี้เกิดจากผลของการ
ไมทําบุญทําทานนั่นเอง  ดวยเหตุนี้ปณฑิตะจึงแนะนําใหคนตระหนี่เหลานั้นนิมนตภิกษุไปฉัน
ภัตตาหารบาง  โดยปณฑิตะอาสาวาจะเปนผูจัดหาภัตตาหารให 
 เมื่อเหลาคนตระหนี่ถวายภัตตาหารซึ่งจัดเตรียมโดยปณฑิตะแดพระพุทธองคและเหลา
ภิกษุ ก็ไดตั้งจิตอธิษฐานขอใหพนจากความยากจน ปรากฏวาเถาถานทั้งหลายก็กลับกลายเปนรัตนะ 
จากนั้นปณฑิตะซึ่งครอบครองทรัพยสมบัติมากมายมหาศาล ก็ถวายทรัพยหนึ่งในหกสวนของตน
แดพระเจาประเสนชิต แตทรัพยดังกลาวก็กลายเปนเถาถาน ทั้งนี้เพราะทรัพยนั้นเปนผลจากบุญที่
สะสมมาของปณฑิตะ จึงตองเปนของปณฑิตะเทานั้น เมื่อพระเจาประเสนชิตคืนทรัพยสมบัติ
ใหปณฑิตะ เถาถานก็กลับเปนรัตนะดังเดิม ปณฑิตะจึงนําไปบริจาคใหแกคนยากจนทั้งหลาย   

 ชีวิตของปณฑิตะดําเนินไปตามปกติคือมีทรัพยมหาศาล แตก็นําทรัพยนั้นมาบริจาคทาน
เปนนิตย จนปณฑิตะรูสึกเบื่อหนายตอความสุขทางโลก  จึงขออนุญาตบิดาบวชเปนภิกษุ   เมื่อบิดา
อนุญาต  ปณฑิตะจึงไปพบพระศารีบุตร และไดบวชเปนภิกษุ พระปณฑิตะไดเห็นวาความชั่วรายที่
มีอยูในธรรมชาติของมนุษยเปนอุปสรรคสําคัญตอการเขาถึงความสุขที่แทจริง พระปณฑิตะจึงขอ
อนุญาตพระศารีบุตรเพื่อใหเวลาตนเจริญสมาธิ  พระศารีบุตรอนุญาตดวยความยินดี จากนั้นก็
ออกไปบิณฑบาต ปณฑิตะมุงสูฌานสมาธิอันแนวแน เหลาเทวดาเฝาดูการกระทําของพระปณฑิตะ 
พระพุทธองคก็เสด็จมา ณ ที่นั้น และทรงจัดการมิใหพระศารีบุตรกลับมาจากบิณฑบาตและรบกวน
การทําสมาธิของพระปณฑิตะ  พระอินทรก็ทรงขอไมใหนกสงเสียงรอง จนพระปณฑิตะบรรลุ
โสดาปตติผล สทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผลตามลําดับ 
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 เมื่อพระศารีบุตรกลับมาถึงหลังจากมีอุปสรรคที่ทําใหตองลาชาหมดไป ก็ไดยินดีใน
ความสําเร็จของพระปณฑิตะ ภิกษุกราบทูลถามถึงอดีตของพระปณฑิตะ พระพุทธองคตรัสเลาวา 
 ในกาลกอน  พระพุทธเจากาศยปะประทับอยู ณ เมืองพาราณสีกับพระสาวก 20,000 รูป      
ชายยากไรคนหนึ่งชื่อทุรคตะ (Durgata) ไมมีส่ิงใดพอจะถวายแดภิกษุไดแมแตรูปเดียว จึงทําให
เขารูสึกเสียใจมาก แตดวยการแนะนําของคนดีมีน้ําใจคนหนึ่ง ทุรคตะจึงไดงานรับจางเลื่อยไมที่
บานของเศรษฐี แมวาจะมีสุขภาพไมแข็งแรง  แตทุรคตะก็ตั้งใจทําอยางเต็มที่เพื่อใหไดส่ิงตอบแทน 
ภรรยาของทุรคตะก็ทํางานแลกคาตอบแทนดวยการแยกเม็ดขาวออกจากเปลือก ทั้งสองคนตองการ
นําเงินที่ไดมาซื้อภัตตาหารถวายภิกษุสักรูปหนึ่ง พระอินทรทรงเห็นความมุงมั่นของพวกเขาจึง
เนรมิตใหอาหารอยางเลวที่เขาหาไดตามกําลังทรัพยกลายเปนอาหารชั้นเลิศ แตนาเสียดายที่ไมมี
ภิกษุเหลือสักรูปเดียว   เพราะทุกรูปไดรับนิมนตไปฉันภัตตาหารที่บานเศรษฐีในเมืองกันหมด 
 พระพุทธเจากาศยปะทรงหยั่งรูถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ของทุรคตะและภรรยาที่ตองการ           
กราบทูลนิมนตพระองคไปทรงฉันภัตตาหาร ในที่สุดพระองคก็เสด็จไปทรงฉันภัตตาหารของทั้งคู  
โดยพระอินทรไดสงพระวิศวกรรมมาสรางบานงามวิจิตรใหทุรคตะเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจา               
กาศยปะ ผลของความดีนี้ทําใหทุรคตะพนจากความยากจน และดวยฐานะใหมที่รํ่ารวย เขาก็ได
ถวายภัตตาหารแดพระพระพุทธเจากาศยปะและเหลาภิกษุเปนเวลา 1 สัปดาห ความร่ํารวยและความ
รุงเรืองของเขาก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้น พระพุทธองคตรัสเผยวา ทุรคตะผูเคยยากจนแตความดีไดทําให
กลายเปนคนร่ํารวยนั้น ไดเกิดใหมเปนปณฑิตะผูมั่งคั่งมหาศาลและไดบรรลุอรหัตผลนั่นเอง 
 
42. กนกวรรณาวทาน (Kanakavarnavadana) 28 บท 

 ในกาลกอน  เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคประทับที่เชตวันวิหาร ในเมืองศราวัสตี พระเจา
กนกวรรณะ (Kanakavarna) ทรงครองเมืองกนกะ (Kanaka) ซ่ึงรุงเรืองราวกับสวรรคของ             
พระอินทร แตดวยผลกรรมรายในอดีตของราษฎรจึงเกิดความแหงแลงครั้งใหญขึ้น ความพยายามที่
จะทรงชวยเหลือราษฎรของพระเจากนกวรรณะไมเปนผล พระองคจึงทรงเปดคลังพระราชทรัพย
และคลังเสบียงเพื่อขจัดความทุกขยากของราษฎร  จนพระราชทรัพยและเสบียงตางๆ รอยหรอลง
ไปเหลือพอสําหรับอาหารเพียงมื้อเดียว ขณะที่พระองคกําลังจะเสวยพระกระยาหารที่เหลือมื้อ
สุดทาย  พระปจเจกพุทธเจาก็เสด็จมาขอพระราชทานพระกระยาหารนั้น  พระเจากนกวรรณะมิทรง
ลังเลที่จะถวายพระกระยาหารแดพระปจเจกพุทธเจา แมพระองคจะทรงหิวโหยมากก็ตาม หลังจาก
ทรงฉันอาหารแลวพระปจเจกพุทธเจาก็ไดประทานพรและเสด็จไป ทันใดนั้นก็มีฝนตกติดตอกันถึง 
7 วัน พรอมกับมีอาหารและรัตนะตกลงมามากมาย  ความอดอยากแหงแลงจึงหมดไป การที่พระเจา
กนกวรรณะทรงสละความสุขสวนพระองคเพื่อราษฎร และทรงอดกลั้นตอความหิว ถวาย                
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พระกระยาหารของพระองคแดพระปจเจกพุทธเจาดวยความศรัทธานี้ สงผลใหราษฎรในเมือง              
กนกะพนจากความอดอยาก  และพระเจากนกวรรณะผู เปยมดวยน้ําพระทัยกรุณานี้ก็คือ                          
พระพุทธองคเมื่อคร้ังอดีตชาติ 
 
43. หิรัณยปาณยวทาน (Hiranyapanyavadana) 21 บท 
 ขณะที่พระพุทธองคประทับอยู ณ เชตวันวิหาร เมืองศราวัสตี มีคฤหบดีช่ือเทวเสนะ
(Devasena) มีบุตรชายชื่อหิรัณยปาณิ (Hiranyapani) ซ่ึงเกิดมาโดยมีมือทั้งสองขางเปนทองคํา 
ทุกๆ เชาจะปรากฏเหรียญทอง 200,000 เหรียญบนฝามือทั้งสองขางของหิรัณยปาณิ และหิรัณยปาณิ
จะแจกจายใหแกผูที่ตองการเปนประจํา  ดวยผลของกรรมดีดังกลาว  หิรัณยปาณิจึงบังเกิดความเปน
กุศลขึ้นในจิตใจ กลาวคือหิรัณยปาณิมีความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธองค หิรัณยปาณิจึงไดไปเขา
เฝาพระพุทธองคที่เชตวันวิหาร  จิตใจของหิรัณยปาณิก็ใสสวางในทันที  และยิ่งเมื่อไดฟงพระธรรม
เทศนา ก็มีดวงตาเห็นธรรม เห็นวาทุกสิ่งในชีวิตเปนสิ่งไมจีรังเหมือนกับสายฟาที่สวางวาบแลวดับ
มืด หิรัณยปาณิจึงบวชเปนภิกษุตามพระดํารัสแนะนําของพระพุทธองค 
 เหลาภิกษุประหลาดใจในความกาวหนาทางธรรมของหิรัณยปาณิ จึงกราบทูลถาม               
พระพุทธองค  พระองคตรัสตอบวาเพราะในชาติกอนในเมืองพาราณสี หิรัณยปาณิเกิดเปนกันทละ
(Kandala) ชายผูมีสติปญญาดี หลังจากที่พระพุทธเจากาศยปะเสด็จปรินิพพานแลว พระเจากฤกิก็
ทรงสรางสถูปประดับรัตนะบรรจุพระสรีระของพระองคไว กันทละไดวางเหรียญเงิน 2 เหรียญไวที่
สถูปดังกลาว เพื่อสักการะพระพุทธเจากาศยปะดวยจิตใจที่บริสุทธิ์และศรัทธายิ่ง  จึงทําใหกันทละ
ไดมาเกิดเปนหิรัณยปาณิที่มีมือทั้งสองขางเปนทองคํา และไดดวงตาเห็นธรรมโดยเร็ว 
 
44. อชาตศัตรุปตฤโทรหาวทาน (Ajatawatrupitrdrohavadana)  65 บท 

ขณะที่พระพุทธองคประทับ ณ ถํ้าแหงหนึ่งในเขาคฤธรกูฏะ (Grdhrakuta) ใกลเมือง            
ราชคฤห  ดวยการยุยงของพระเทวทัต พระโอรสอชาตศัตรูจึงทรงจองจําพระชนกคือพระเจา                
พิมพิสาร และทรงตัดพระกรและพระบาทของพระชนก พระเจาพิมพิสารทรงตั้งจิตอธิษฐานอยาง
แรงกลาถึงพระพุทธองค  ดวยพระเมตตาของพระพุทธองค พระเจาพิมพิสารจึงทรงละสังขารและ
ทรงหลุดพนจากความทรมานในที่สุด อยางไรก็ดี การสวรรคตของพระเจาพิมพิสารก็ทําให
พระโอรสอชาตศัตรูทรงสํานึกผิด และเสด็จไปเขาเฝาพระพุทธองคเพื่อทรงนอมรับความผิดตอ 
พระพุทธองค พระพุทธองคทรงปลอบพระโอรสอชาตศัตรูใหคลายความทุกขที่เกิดขึ้นในพระทัย  
และตรัสวาที่เปนเชนนี้เพราะพระเจาพิมพิสารทรงไดรับโทษของกรรมชั่วในอดีตชาติ 
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 หลังจากที่พระโอรสอชาตศัตรูเสด็จกลับไปแลว  เหลาภิกษุกราบทูลถามถึงเรื่อง
ดังกลาว พระพุทธองคจึงตรัสอธิบายวา ในกาลกอน บุตรชาย 4 คนของเศรษฐีซ่ึงอาศัยอยูที่เมือง
พาราณสี  มีนิสัยถือดีและใชชีวิตเหลวไหล คร้ังหนึ่งเมื่อทั้งสี่เห็นพระปจเจกพุทธเจา ดวยอุปนิสัย
ช่ัวจึงคิดวางแผนทํารายพระปจเจกพุทธเจา โดยสุนทรกะ (Sundaraka) พี่ชายคนโตตองการทําให
พระปจเจกพุทธเจาตายดวยการดื่มเหลา  กุนทระ (Kundara) คนรองตองการฆาพระปจเจกพุทธเจา
ดวยการจับโยนลงน้ํา  สุนทรกะ (ช่ือซํ้ากับคนแรกซึ่งในตนฉบับทําเครื่องหมาย ? ไว) คนที่สาม
ตองการจับพระปจเจกพุทธเจามาเหวี่ยงลงไปที่ถนน  และกันทรกะ (Kandaraka) นองคนเล็ก
ตองการถลกหนังพระบาทของพระปจเจกพุทธเจาออกมา ในชาติตอมาทั้งสี่จึงไดรับผลกรรมตามที่
ตนคิดรายตอพระปจเจกพุทธเจา โดยสุนทรกะไปเกิดเปนศาริรยานะ (Wariryana)ในศากยวงศและ
ตายเพราะดื่มสุรามากเกินไป กุนทระไปเกิดเปนมหานในศากยวงศและจมน้ําตาย สุนทรกะไปเกิด
เปนพระเจาประเสนชิตและถูกพระโอรสเหวี่ยงโยน และกันทรกะไปเกิดเปนพระเจาพิมพิสารและ
ถูกพระโอรสตัดพระกรและพระบาท  พระพุทธองคตรัสสั่งสอนสาวกวาผูที่กระทําการชั่วรายยอม
ตองไดรับผลกรรมอยางทุกขทรมานแนนอน 
 
45. กฤตชญาวทาน (Krtajbavadana) 55 บท 
 พระเทวทัตผูเปนพระญาติของพระพุทธองคมักจะแอบคิดรายกับพระพุทธองคเสมอ 
ทั้งนี้พระเทวทัตตองการลอบปลงพระชนมพระพุทธองค  จึงปายยาพิษไวที่เล็บมือเพื่อที่เวลาเขาเฝา
พระพุทธองคแลวไดสัมผัสพระบาทก็จะฉวยโอกาสขวนพระตจะ (ผิวหนัง) พระเทวทัตจึงไดแสรง
บอกติษยะ (Tisya) ซ่ึงเปนพระญาติและสุทัตตะซึ่งเปนพระสหายของพระพุทธองควาตนตั้งใจจะ
ขอประทานอภัยในความผิดที่เคยกระทําตอพระพุทธองค ติษยะและสุทัตตะเห็นดีดวยจึงพาพระ
เทวทัตไปเขาเฝาพระพุทธองคที่เชตวันวิหาร แตไมทันที่จะไดเขาเฝา รางของพระเทวทัตก็ถูกโยน
ขึ้นไปบนทองฟา  พระเทวทัตรองวาถูกเพลิงแผดเผาแลวก็ถึงแกชีวิต ในที่สุดพระเทวทัตก็ตองตก
นรกเพราะเจตนาอันชั่วชา  ภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุการณก็ เกิดความสงสัยจึงกราบทูลถาม               
พระพุทธองค พระพุทธองคตรัสวาแมในชาติกอนพระเทวทัตก็กระทําผิดเชนนี้และไดรับผลกรรม
มาแลว 
 ณ นครอติโฆษา (Atighosa) พระเจารติโสมะ (Ratisoma) มีพระโอรส 2 พระองค คือ     
กฤตชญะ (Krtajba) และอกฤตชญะ (Akrtajba)  พระโอรสกฤตชญะมีพระอุปนิสัยดีพรอม  
ในขณะที่พระโอรสอกฤตชญะมีพระอุปนิสัยตรงกันขาม พระเจารติโสมะทรงแจงขาววาทรง              
หมั้นหมายเจาหญิงชนกัลยาณิกา (Janakalyanika) ใหพระโอรสกฤตชญะไวแลว แตพระโอรส 
กฤตชญะมีพระประสงคจะออกเดินเรือไปตางแดนเพื่อแสวงหาทรัยพสินจํานวนมากมาบริจาคทาน  
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จึงทรงขอทําตามความตั้งพระทัยกอน โดยพระโอรสอกฤตชญะขอตามเสด็จพระเชษฐาไปดวย เมื่อ
ทั้งสองพระองคเสด็จไปที่มีรัตนะมากพรอมกับพอคา พระโอรสกฤตชญะและพอคาอื่นๆ ไดรัตนะ
มากพอแลวก็เดินทางกลับ แตเรือไดอับปางกลางทะเล พระโอรสกฤตชญะทรงนํารัตนะทั้งหมดหอ
ดวยพระภูษาและทรงผูกไวกับพระวรกาย นอกจากนั้นยังทรงแบกพระอนุชาไวบนพระอังสา เมื่อ
ถึงฝงพระโอรสอกฤตชญะกลับใชอาวุธแทงที่พระเนตรของพระเชษฐาที่กําลังบรรทมหลับอยูเพราะ
ความเหนื่อยลา แลวทรงชิงรัตนะทั้งหมดไป  
 พระโอรสกฤตชญะผูพระเนตรบอดทรงพระดําเนินไปถึงเมืองของพระเจามติโฆษะ
(Matighosa) พระชนกของเจาหญิงชนกัลยาณิกา โดยไดไปอาศัยอยูกับคนเลี้ยงโค วันหนึ่งเจาหญิง
ชนกัลยาณิกาไดประพาสอุทยาน และไดทอดพระเนตรเห็นพระโอรสกฤตชญะที่แมพระเนตรจะ
พิการแตก็มีลักษณะความเปนกษัตริยชัดเจน อีกทั้งดวยความผูกพันกันมาแตอดีตชาติ จึงทําให            
เจาหญิงชนกัลยาณิกาพอพระทัยพระโอรสกฤตชญะทันที จากนั้นเจาหญิงชนกัลยาณิกาไดขอ
พระราชานุญาตอภิเษกกับชายพิการที่ไดพบที่อุทยาน โดยทรงปฏิเสธเจาชายและพระราชาที่ทรงมา
ใหเลือกทั้งหมด ทําใหพระจามติโฆษะกริ้วอยางมาก  แตเจาหญิงชนกัลยาณิกาก็ไมเปลี่ยนพระทัย 
จึงทรงจัดใหพระสวามีตาพิการอยูในอุทยาน และทรงคอยดูแลอยางดี  วันหนึ่งเจาหญิงชนกัลยาณกิา
ทรงนําพระกระยาหารไปชา พระโอรสกฤตชญะจึงนอยพระทัยวาพระชายาทรงรําคาญที่มี             
พระสวามีพิการและคงกําลังปนพระทัยใหผูอ่ืนที่ไมพิการ 
 เจาหญิงชนกัลยาณิกาผูซ่ือสัตยทรงปฏิเสธอยางหนักแนน และทรงอธิษฐานวาหากทรง
กลาวคําสัตยก็ขอใหพระเนตรขางหนึ่งของพระโอรสกฤตชญะกลับคืนเปนปกติ  แลวก็เปนจริงดัง
พระดํารัสอธิษฐาน พระโอรสกฤตชญะจึงตรัสอธิษฐานบางวาพระองคทรงปราศจากความคิดราย
ตอผูอ่ืน แมกระทั่งตอพระอนุชาผูทรงทํารายพระองค พระองคจึงมีพระประสงคใหพระเนตรอีกขาง
กลับคืนเปนปกติเพื่อเปนเครื่องพิสูจนวาทรงกลาวคําสัตย แลวการณก็ปรากฏดังที่ทรงอธิษฐาน 
 หลังจากพระเจามติโฆษะทรงทราบความจริง และยอมรับพระโอรสกฤตชญะเปน             
พระชามาดาแลว ก็พระราชทานทรัพยสิน ชาง มา รัตนะจํานวนมากแกพระโอรสกฤตชญะ จากนั้น
พระโอรสกฤตชญะจึงเสด็จกลับเมืองอติโฆษะพรอมกับพระชายาชนกัลยาณิกา พระโอรสกฤตชญะ
ทรงไดรับการอภิเษกใหเปนพระอุปราช ขณะที่พระโอรสอกฤตชญะทรงแสรงหมอบที่พระบาท
ของพระเชษฐาเพื่อจะอาศัยจังหวะลอบปลงพระชนม ทันใดนั้นพระโอรสอกฤตชญะก็ทรงรองวา
ถูกเพลิงเผาและสิ้นพระชนม จากนั้นก็ทรงตกนรก พระพุทธองคตรัสเผยวาพระโอรสอกฤตชญะก็
คือพระเทวทัต สวนพระโอรสกฤตชญะก็คือพระองคเอง 
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46. ศาลิสตัมพาวทาน (Walistambavadana) 48 บท 

 คร้ังหนึ่ง  พระพุทธองคประทับอยู ณ อุทยานของพระเจาประเสนชิต ในเมืองศราวัสตี
พระองคทรงสนทนาธรรมอันเปนประโยชนตอผูที่ฝกใฝทางธรรม ในระหวางนั้นพระโอรสและ
พระธิดาทั้งหาของราชาแหงนาค คือพระโอรสพละ (Bala) อติพละ (Atibala) ศวาสะ (Wvasa) 
มหาศวาสะ (Mahawvasa) และพระธิดาอภิรติ (Abhirati)ไดเสด็จมารวมฟงการสนทนาธรรมดวย 
ในพระชาติกอนพระโอรสและพระธิดานาคนี้ก็ทรงเลื่อมใสพระพุทธเจากระกุจฉันทะ พระพุทธเจา
กนกมุนี และพระพุทธเจากาศยปะ  ในการเขาเฝาพระพุทธองคคร้ังนี้  พระโอรสและพระธิดานาค
ทรงอยูในรูปมนุษย และขณะที่กําลังเขาเฝาพระพุทธองค พระเจาประเสนชิตก็ไดเสด็จมาเขาเฝาดวย
เชนกัน 
 ณ ที่นั้น ทุกคนไดถวายบังคมตอพระเจาประเสนชิตอยางสมพระเกียรติ เวนแต
พระโอรสและพระธิดานาค ทําใหพระเจาประเสนชิตกริ้วมาก  เมื่อนาคทั้งหมดออกไป พระองคจึง
ทรงสงสัญญาณใหทหารจัดการลงโทษ  แลวจึง เสด็จ เข ามาทรงนอมเคารพที่พระบาท                           
พระพุทธองค  พระพุทธองคทรงหยั่งรูพระราชดําริของพระเจาประเสนชิต จึงประทานพระโอวาท
วา จิตใจที่มัวหมองดวยความมุงรายและความโกรธยอมไมสามารถนอมรับพระธรรมเทศนาได แต
พระเจาประเสนชิตก็ไมทรงสามารถเลิกพยาบาทได เมื่อพระเจาประเสนชิตรับสั่งใหทหารสกัดจับ
พระโอรสและพระธิดานาค ทั้งหมดก็ทรงเหาะหนีไป  แตทั้งหาพระองคก็มีพระประสงคจะกอกวน
เมืองของพระเจาประเสนชิตเพื่อเปนการแกแคน โดยบันดาลใหเกิดฝนฟาคะนองอยางหนัก แตดวย
พระบารมีของพระเจาประเสนชิตฝนนั้นก็กลายเปนดอกไม เมื่อบันดาลใหเกิดฝนศัสตราวุธตกลงมา 
พระเมาทคัลยายนะก็ไดปดเปาอาวุธรายเหลานั้น และอาวุธนั้นก็ไดกลายเปนอาหาร เมื่อพระโอรส
และพระธิดานาคไมสามารถทําอะไรพระเจาประเสนชิตได จึงกลับไป ทุกอยางจึงกลับมาสงบ
เรียบรอยดังเดิม พระเจาประเสนชิตเสด็จมาเขาเฝาเพื่อทรงสักการะพระพุทธองค รวมถึงตรัสยกยอง
พระเมาทคัลยายนะดวย     

เหลาภิกษุสงสัยวาเหตุใดจึงทําใหพระเจาประเสนชิตเปนพระราชาที่มีอํานาจบุญบารมีจน
ทําใหอาวุธรายตางๆ กลายเปนอาหารคือออยและขาว(ศาลิ)ได พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา นาน
มาแลว คนปลูกออยช่ือขัณฑะ (Khanda) อาศัยอยูในแควนโกสลไดถวายขาวตมน้ําออยแด             
พระปจเจกพุทธเจา ทําใหพระอาการตะคริวเพราะไมไดทรงฉันอาหารหายไป ผลแหงกรรมดีนี้ทํา
ใหขัณฑะไดเกิดเปนพระเจาประเสนชิต  

สวนพระเจาประเสนชิตเมื่อไดฟงเรื่องราวในอดีตของตน ก็ไดกราบทูลถามวาผลแหงกรรม
ดีดังกลาวจะชวยใหพระองคทรงหลุดพนจากบาปไดหรือไม พระพุทธองคตรัสตอบวาตราบใดที่
จิตใจยังมัวหมองดวยกิเลสตัณหา ก็ไมมีโอกาสไดบรรลุนิพพาน และหากปราศจากนิพพาน มนุษย
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จะยังคงติดอยูในสังสารวัฏ ตองแก ตองเจ็บ ตองตาย และตองเกิดใหม แมพระองคเองก็ทรง
หลงใหลในโลกียสุขอยูหลายชาติ คร้ันไดทรงมุงทําแตความดี  จนทรงหลุดพนจากกิเลส  จึงทรง
บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ และไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา  

 
47. สรรวารถสิทธาวทาน (Sarvarthasiddhavadana)  64 บท 
 คร้ังหนึ่ง  เมื่อพระพุทธองคประทับอยูที่เชตวันวิหาร ในเมืองศราวัสตี มีพระราชา             
พระนามวาสิทธารถะ (Siddhartha) ผูยิ่งใหญและเปยมดวยน้ําพระทัย มีพระโอรสพระนามวา               
สรรวารถสิทธะซึ่งเปนพระโพธิสัตวในภัทรกัลป ในอดีตชาติพระโอรสสรรวารถสิทธะทรงเปน
พระโอรสของพญานาคสาคระ (Sagara) ราชาแหงนาค หลังจากที่ส้ินพระชนมจึงมาประสูติเปน
พระโอรสของพระเจาสิทธารถะ และการประสูติของพระโอรสทําใหราชอาณาจักรรุงเรือง คร้ัง
หนึ่ง เทวดาไดทํานิมิตใหพระโอรสสรรวารถสิทธะทอดพระเนตรเห็นคนแกคนหนึ่งที่สังขารรวง
โรยไป พระองคก็สังเวชพระทัย และมีพระประสงคจะทรงตัดขาดจากโลกียสุข  ความเบื่อหนาย
โลกของพระองคยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเมื่อทอดพระเนตรเห็นคนยากจนและอดอยาก  พระองคจึงมี                  
พระประสงคจะเสด็จไปยังตางแดนเพื่อทรงแสวงหาทรัพยสินมาพระราชทานแกคนยากจนทั้งหลาย   
 พระโอรสสรรวารถสิทธะตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังเกาะรัตนะ พระองคตรัสพูดคุยกับ
พอคาที่เปนพระสหายเกี่ยวกับการคาขาย จึงไดทรงทราบเรื่องราวของพญานาคสาคระที่มีแกว
สารพัดนึก จึงตั้งพระทัยเสด็จไปใหถึงเมืองของพญานาคสาคระเพื่อจะไดแกวสารพัดนึกมาชวยคน
ยากจน ในการเดินทางทรงพบอันตรายตางๆ ทรงสามารถปราบงู  ยักษ และรากษสไดดวย                  
พระเมตตาของพระองค และทรงฝาฟนอุปสรรคตางๆ จนกระทั่งถึงเมืองของพญานาคสาคระ  
พระโอรสสรรวารถสิทธะทรงไดยินพญานาคสาคระทรงคร่ําครวญถึงการจากไปของพระโอรสซึ่งก็
คือพระองคเอง เมื่อพระองคทรงเขาไปเฝาพญานาคสาคระ พญานาคสาคระก็ทรงจําไดวาพระองค
คือพระโอรสที่ส้ินพระชนมไป และเมื่อทราบพระประสงคของพระโอรสสรรวารถสิทธะที่ตองการ
ทรัพยสินจํานวนมากเพื่อบริจาคแกคนยากจน จึงสนองพระปณิธานของพระโอรสสรรวารถสิทธะ 
ดวยการประทานเพชรยอดมงกุฎซึ่งเปนแกวสารพัดนึกให                  
 ระหวางทางที่พระโอรสสรรวารถสิทธะเสด็จกลับเมือง เทพีแหงสมุทรก็มาชิงแกว
สารพัดนึกไป พระโอรสสรรวารถสิทธะทรงพยายามออนวอนใหทรงคืนแกวสารพัดนึกแตก็ไม
สําเร็จ จนพระอินทรทรงชวยจึงไดคืน  พระโอรสสรรวารถสิทธะเสด็จถึงเมือง แลวทรงวางแกว
สารพัดนึกไวบนยอดธง แกวสารพัดนึกสามารถสนองความตองการไดทุกอยาง ทําใหความยากจน
หมดไป หลังจากนั้นพระโอรสสรรวารถสิทธะก็ทรงคืนแกวสารพัดนึกใหแกพญานาคสาคระ              
พระพุทธองคตรัสวาพระโอรสสรรวารถสิทธะที่ทรงมุงบําบัดทุกขของราษฎรก็คือพระองค 
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48. หัสตกาวทาน (Hastakavadana) 100 บท 
 ขณะที่พระพุทธองคประทับที่ เชตวันวิหาร  ในเมืองศราวัสตี  มีคฤหบดี ช่ือ                           
สุประพุทธะ (Suprabuddha) มีบุตรชายช่ือหัสตกะ (Hastaka) ซ่ึงมีอุปนิสัยดีงามยิ่ง ในขณะที่         
หัสตกะเกิดก็มีลูกชางที่มีลักษณะเลิศ กายเปนสีทองเกิดในโรงชางดวย ทั้งหัสตกะและลูกชาง
เติบโตมาดวยกัน วันหนึ่งหัสตกะเห็นพระธิดาของพระเจาประเสนชิตคือเจาหญิงจีวรกันยา
(Civarakanya) ซ่ึงประสูติมาพรอมกับผาจีวร และมีพระสิริโฉมงดงามยิ่ง ทรงพระดําเนินเลนใน
อุทยาน ทั้งหัสตกะและเจาหญิงจีวรกันยาตางพึงพอใจกันและกัน เมื่อทั้งสองคนจําตองจากกัน จึงมี
อาการทุกขใจจนคนรอบขางผิดสังเกต สุประพุทธะพยายามปรามมิใหหัสตกะคิดฟุงซานเรื่องที่จะ
แตงงานกับเจาหญิง หัสตกะพยายามจะทําตามคําเตือนของบิดา แตก็หามใจไมไดจึงไปหาชางที่โต
มาดวยกันเพื่อของาไปทูลเกลาฯ ถวายแดพระเจาประเสนชิต  และเมื่อชางยอมใหหัสตกะถอดงา
ออกไป  งาคูใหมก็งอกขึ้นมาแทน  

เมื่อหัสตกะไปขอเขาเฝาพระเจาประเสนชิต พระเจาประเสนชิตก็ทรงยินดีใหเขาเฝาเพราะ
ทรงไดยินถึงชื่อเสียงความดีของหัสตกะมากอน และเมื่อหัสตกะนํางาชางทองคํามาทูลเกลาฯ ถวาย
ก็ยิ่งโปรดหัสตกะมากขึ้น พระเจาประเสนชิตจึงตรัสถามวาหัสตกะตองการสิ่งใดตอบแทน หัสตกะ
จึงขอพระราชทานเจาหญิงจีวรกันยาดวยความออนนอม พระเจาประเสนชิตไมสบายพระทัยที่จะ
ทรงยกพระธิดาที่เกิดในตระกูลจักรพรรดิใหแกชายสามัญ เพื่อที่จะเลี่ยงการพระราชทานพระธิดา
ใหหัสตกะ อํามาตยจึงถวายคําแนะนําใหพระเจาประเสนชิตมีรับสั่งใหหัสตกะขี่ชางทองคํามาขอ
พระราชทานพระธิดา เพราะเชื่อวาชางที่ถูกถอดงาออกไปยอมลมตาย หัสตกะจึงยอมทําตามรับสั่ง
ไมไดอยางแนนอน แตหัสตกะก็กลับไปขี่ชางทองคํากลับมา พระเจาประเสนชิตจึงไมอาจทรง
ปฏิเสธไดอีก เมื่อพระเจาประเสนชิตทรงขอขึ้นทรงชาง ชางนั้นก็ไมยอมเดิน แตเมื่อหัสตกะขึ้นขี่
กลับยอมเดินโดยดี พระเจาประเสนชิตจึงตองพระราชทานพระธิดาใหแกหัสตกะ และไดทรงนําทั้ง
สองไปเขาเฝาพระพุทธองคเพื่อขอรับประทานพร ในการนี้พระเจาประเสนชิตไดกราบทูลถามพระ
พุทธองคถึงเหตุที่ทําใหทั้งสองไดครองคูกัน 

พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา  ขณะที่พระพุทธเจาวิปศยีกําลังทรงพระดําเนินพรอมหมูภิกษุ
ในเมืองของพระเจาพันธุมัต (Bandumat) เด็กชายและเด็กหญิงคูหนึ่งกําลังเลนชางไมอยูบนถนน 
เมื่อเห็นพระพุทธเจาวิปศยี เด็กชายและเด็กหญิงจึงวางของเลนไวเบื้องพระพักตรดวยความศรัทธา
ยิ่งแลวก็หมอบสักการะอยูตรงนั้น พระพุทธเจาวิปศยีทรงใชพระบาทสัมผัสชางไม และทรงชําระ
ลางจิตใจของทั้งสองคนดวยการทอดพระเนตรมองดวยพระเมตตายิ่ง  เด็กชายตั้งจิตอธิษฐานใหได
เกิดในตระกูลที่ดี  มีทรัพยสินเพียงพอ  และมีชางทองคํา สวนเด็กหญิงซึ่งเห็นจีวรของพระพุทธเจา
วิปศยีงดงาม ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอใหเกิดมาพรอมกับผาจีวร  ในกาลตอมาทั้งสองคนซึ่งไดรวมถวาย
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ชางไมดวยกันก็ไดเกิดใหมเปนหัสตกะและจีวรกันยา ทั้งยังไดครองคูกันแมจะมีชาติกําเนิดตางชั้น
กันก็ตาม  เมื่อไดตรัสเลาเรื่องราวดังกลาวแลวพระพุทธองคก็ประทานพรใหคนทั้งสอง     
 
49. ษัฑทันตาวทาน (Saddantavadana) 
 ไวทยะกลาววาไมพบตนฉบับเรื่องนี้ 
 
50. ทศกรรมปลุตยวทาน (Dawakarmaplutyavadana) 142 บท 
 พระพุทธองคประทับที่เมืองศราวัสตีพรอมกับหมูภิกษุ พระองคไดทรงเทศนาเพื่อขจัด
ความขัดแยงของพระศารีบุตรกับพระเมาทคัลยายนะ โดยที่พระศารีบุตรทาประลองกําลังฤทธิ์กับ
พระเมาทคัลยายนะที่เขาคฤธรกูฏ หากแตพระพุทธองคไดเสด็จมาถึงเสียกอนที่จะมีผูใดแพชนะ 
เมื่อมีภิกษุกราบทูลถามพระพุทธองคถึงการแสดงกําลังของพระศารีบุตร พระองคจึงทรงเลาวา
เพราะในกาลอดีตที่ เมืองพาราณสี พระศารีบุตรและพระเมาทคัลยายนะเกิดเปนฤษีลิขิตะ 
(Likhita)และฤษีศังขะ (Wankha) ตามลําดับ ทั้งสองเปนผูนําของหมูฤษีแตละฝาย ซ่ึงมักมีเร่ือง
ขัดแยงกันเสมอ จนครั้งหนึ่งฤษีศังขะโกรธมากจึงทํารายศีรษะของฤษีลิขิตะ และผลกรรมนั้นไดทํา
ใหพระเมาทคัลยายนะตองถูกพระศารีบุตรทาทายกําลัง พระพุทธองคตรัสขยายความวาอกุศลกรรม
ทั้งหลายนั้นจะติดตามไปตลอด ไมวาจะเปนเวลานานเทาใดก็ตาม เพราะแมแตพระองคเองก็ยังตอง
รับผลของอกุศลกรรมที่ทําไวในอดีตชาติ ดังที่ทรงตองเจ็บปวดพระวรกายในสวนตางๆ หรือตอง
พบเหตุการณที่ทรงถูกใสราย ก็เปนเพราะผลของอกุศลกรรมที่เหลืออยูนั่นเอง จากนั้นพระองคจึง
ทรงเลาถึงอกุศลกรรมที่เคยทรงทําในอดีต 10 ชาติ และยังมีผลถึงปจจุบันใหภิกษุทั้งหลายฟง 
 เมื่อคร้ังที่เสวยพระชาติเปนขรรวฏะ (Kharvata) บิดาของขรรวฏะมีบุตรชายหลายคน 
ภรรยาของขรรวฏะจึงยุใหฆาพี่นองเพื่อครอบครองสมบัติคนเดียว การกระทําดังกลาวจึงตองชดใช
กรรมอยูหลายชาติ และอกุศลกรรมที่เหลืออยูทําใหตองทรงเปนแผลเรื้อรังที่นิ้วพระบาทใหญ 
 เมื่อคร้ังที่เสวยพระชาติเปนพอคาชื่ออรรถทัตตะ (Arthadatta) ไดฆาเพื่อนพอคาที่ไป
คาขายที่เกาะรัตนะดวยกันเพราะหวังทรัพยสินสวนของเพื่อน  การกระทําดังกลาวตองชดใชกรรม
อยูหลายชาติ และอกุศลกรรมที่เหลืออยูทําใหพระบาทมีแผลเพราะถูกเสี้ยนไมและรักษาไมหาย 
 ตอมาเมื่อเสวยพระชาติเปนชายหนุมชื่อจปลกะ (Capalaka) ไดขวางบาตรที่มีอาหาร
เต็มของพระปจเจกพุทธเจาอุปาริษฏะ (Uparista) ทิ้ง การกระทําดังกลาวทําใหตองชดใชกรรมอยู
หลายชาติ และอกุศลกรรมที่เหลืออยูทําใหบางครั้งทรงออกบิณฑบาตแลว ตองเสด็จกลับดวยบาตรเปลา 
 เมื่อคร้ังที่เสวยพระชาติเปนภรัทวาชะ (Bharadvaja) นองชายของพระอรหันตวสิษฐะ
(Vasistha)  ภรัทวาชะไดปลอยขาวใหรายวาพระวสิษฐะละเมิดศีล  การกระทําดังกลาวทําใหตอง
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ชดใชกรรมอยูหลายชาติ อกุศลกรรมที่เหลืออยูทําใหคร้ังหนึ่งที่เมืองพาราณสี พราหมณที่มีความ
ริษยาพระองคจึงไดใชสุนทรีมาใสรายใหเสื่อมพระเกียรติยศ  
 ตอมาเมื่อเสวยพระชาติเปนมฤณาละ (Mrnala) ผูหมกหมุนในกาม ไดติดพันนางคณิกา
คนหนึ่งชื่อภัทรา (Bhadra) ซ่ึงก็พอใจมฤณาละเชนกัน จึงไมเรียกรองคาตอบแทนจากมฤณาละ 
แตภัทราก็ยังตองการไดเครื่องใชแพรพรรณงดงาม จึงยังใหบริการชายอื่นอยู มฤณาละลวงรูเขาจึง
ไมพอใจ และไดฆาภัทราตาย  มฤณาละไดหลบหนีไปพรอมกับอาวุธเปอนเลือด แลวทิ้งอาวุธ
ดังกลาวไวที่อาศรมของพระปจเจกพุทธเจาสุรุจิ (Suruci) เมื่อทหารมาพบอาวุธจึงใชเปนหลักฐาน
จับกุมพระสุรุจิผูบริสุทธิ์ ขณะที่พระสุรุจิกําลังจะถูกประหารชีวิต มฤณาละก็ยอมมอบตัวดวยความ
สํานึกผิด พระสุรุจิจึงไดรับการปลอยตัว  การกระทําดังกลาวทําใหตองชดใชกรรมในนรกหลายป 
และอกุศลกรรมที่เหลืออยูทําใหตองทรงถูกหญิงคนหนึ่งที่มีมิจฉาทิฐิกลาวโทษ  

 เมื่อคร้ังที่เสวยพระชาติเปนพราหมณช่ือมฐระ (Mathara) ในเมืองพันธุมตี  มฐระยุยง
ไมใหคนถวายภัตตาหารชั้นเลิศแดพระพุทธเจาวิปศยีและหมูภิกษุ เพราะพวกนักบวชหัวโลนเหมาะ
กับอาหารชั้นเลวเทานั้น การกระทําดังกลาวทําใหตองชดใชกรรมอยูหลายป และอกุศลกรรมที่
เหลืออยูทําใหบางครั้งตองทรงฉันอาหารชั้นเลว 
  เมื่อคร้ังที่เสวยพระชาติเปนพราหมณหนุมชื่ออุตตระ (Uttara) ไดตําหนิเร่ืองความไม
สะอาดของคนอื่นอยูเสมอ อกุศลกรรมที่เหลืออยูทําใหตองทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาอยูถึง 6 ป  

 เมื่อคร้ังที่ เสวยพระชาติเปนแพทย ช่ือติกตมุขะ  (Tiktamukha) ไดรักษาศรีมาน
(Wriman) บุตรชายของธนวาน (Dhanavan) อยูหลายครั้ง แตไมเคยไดรับคาตอบแทนสักครั้งเดียว 
ในการรักษาครั้งตอมาติกตมุขะจึงแกลงใหยาผิดจนศรีมานถึงแกชีวิต อกุศลกรรมครั้งนี้ทําใหตอง
ชดใชกรรมอยูหลายชาติ และชาตินี้ก็ยังตองประชวรพระโรคทองรวงอยางรุนแรง   

 เมื่อคร้ังที่เสวยพระชาติเปนบุตรชายของชาวประมง ไดจับและทุบปลาตัวใหญ 2 ตัว           
ทําใหตองชดใชกรรมอยูหลายชาติ และอกุศลกรรมที่เหลืออยูจึงตองปวดพระเศียรอยางหนัก เมื่อ
คร้ังศากยวงศถึงการวินาศ 

 เมื่อคร้ังที่เสวยพระชาติเปนนักมวยปล้ําชาวมัลละ ในการแขงขันครั้งหนึ่งไดทุมคูตอสู
ลมลง แลวใชกลโกงหักแผนหลังซ้ํา การกระทําดังกลาวทําใหตองชดใชกรรมอยูหลายชาติ   และ
อกุศลกรรมที่เหลืออยูทําใหบางครั้งตองทรงเสียดราวจากพระอุทรจนไปถึงพระปฤษฎางค 

 แมวาพระพุทธองคจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ และทรงเวนจากการทําบาปทั้งปวง
ในพระชาตินี้ แตรองรอยของอกุศลกรรมในอดีตชาติยังคงอยู และสงผลใหทรงเจ็บปวดพระวรกาย
ในหลายสวน อีกทั้งบางครั้งยังทรงถูกใสรายใหเสื่อมพระเกียรติยศ ทั้งนี้ก็เพราะไมมีผูใดหลีกเลี่ยง
ผลของกรรมได ไมวาจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่ว และการที่พระพุทธองคตรัสเลาเรื่องราวใน
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อดีตชาติของพระองคนี้ก็เพื่อทรงแสดงใหเห็นวาปญหาความขัดแยงระหวางพระศารีบุตร และ            
พระเมาทคัลยายนะที่เคยมีมานั้น เปนเพราะผลกรรมที่เหลืออยูจากอดีตชาตินั่นเอง  

 
51. รุกมวตยวทาน (Rukmavatyavadana) 50 บท 
 พระพุทธองคไดเสด็จจากชายฝงแมน้ําที่เปนที่อยูของชาวประมง มาประทับในปา
สําหรับบําเพ็ญภาวนาที่ไมมีใครพบเห็น  ณ ที่นั้นพระอินทรไดทรงมาปรนนิบัติ รับใช เมื่อ                     
พระอินทรทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองคแยมพระสรวล จึงกราบทูลถามพระพุทธองควา                 
แยมพระสรวลดวยสาเหตุใด  พระพุทธองคตรัสตอบวาเพราะพระองคกําลังทรงระลึกถึงเรื่องราวใน
อดีตชาติที่ยิ่งใหญเร่ืองหนึ่งที่พระองคไมไดทรงกระทํา และอีกเรื่องหนึ่งพระองคทรงกระทําเอง  

 จากนั้นจึงตรัสเลาเรื่องที่ไมไดทรงกระทํา คือเร่ืองราวของรุกมวตี (Rukmavati) ธิดา
ของหัวหนาหมูบานแหงเมืองอุตปลาวตี (Utpalavati) รุกมวตีเปนหญิงสาวที่ยึดมั่นในศีลและทาน 
คร้ังหนึ่งรุกมวตีไดเห็นหญิงอดอยากผอมโซคนหนึ่งกําลังจะกินลูกที่เพิ่งคลอดออกมา นางรูสึก
สังเวชใจที่หญิงคนนั้นรักตนเองมากจนยอมทํารายลูก และถาหากนางกลับไปนําอาหารที่บานมาให
ก็คงไมทันการณ รุกมวตีจึงตัดสินใจใชมีดตัดถันทั้งคูของตนเพื่อเปนอาหารแกหญิงอดอยากคนนั้น
เพื่อชวยชีวิตทารกนอย การกระทําของนางไดสรางชื่อเสียงใหแกนางมาก และความก็ทราบถึง         
พระอินทร พระอินทรจึงทรงแปลงกายเปนพราหมณเพื่อทดสอบความตั้งใจจริงของนาง และเมื่อ            
พระอินทรแปลงไดทราบวานางยินดีที่ไดชวยชีวิตผูอ่ืนแมจะตองสูญเสียลักษณะความเปนสตรีไปก็
ตาม พระอินทรจึงชวยใหนางไดมีรูปเปนบุรุษทดแทนความเปนสตรีที่เสียไป ดวยเหตุนี้  รุกมวตีจึง
มี รู ปกาย เปนบุ รุษ  และมี ช่ื อ ใหม ว า รุ กมวาน  ( Rukmavan)  เ มื่ อพระ เ จ า อุ ตปลากษะ 
(Utpalaksa)แหงเมืองอุตปลาวตีเสด็จสวรรคต เหลามนตรีเห็นวารุกมวานมีช่ือเสียงและมีฤทธิ์ที่ทํา
ใหกลายเปนบุรุษได จึงเชิญขึ้นเปนพระราชา ซ่ึงรุกมวานก็ปกครองเมืองดวยดีมีคุณธรรมสืบมา 

 พระพุทธองคไดทรงเลาเรื่องราวในอดีตชาติที่เกิดขึ้นในเมืองเดียวกันนี้อีกเรื่องหนึ่งวา
สัตตววระ (Sattvavara) บุตรของเศรษฐี สัตตววระเปนผูมีใจกรุณาตอผูอ่ืนเสมอ ทั้งนี้เขาไดใหทาน
มาแลวหลายๆ ชาติ และในชาตินี้ก็ไดสละรางกายของตนเพื่อเปนอาหารแกนกทั้งหลายที่กําลังทุกข
ทรมานเพราะความหิวโซ โดยขณะที่นกกําลังจิกกินเนื้อและเลือดอยูนั้น สัตตววระไมไดแสดงความ
เจ็บปวดทุรนทุรายแมแตนอย และเพียงชั่วขณะนกก็จิกกินรางกายของสัตตววระจนเหลือแตกระดูก 
จากนั้นสัตตววระก็ไดไปเกิดเปนสัตยวรตะ (Satyavrata) ในตระกูลพราหมณมหาศาล เมื่อคร้ังที่
สัตยวรตะเห็นแมเสือที่หิวโซกําลังจะขย้ํากินลูกนอยแรกเกิดเปนอาหาร สัตยวรตะก็ไมลังเลที่จะ
สละรางกายของตนเองเปนอาหารเพื่อแลกกับชีวิตลูกเสือแรกเกิด ขณะที่แมเสือกําลังฉีกกินรางกาย
ของสัตยวรตะ เขาไมมีความหวั่นกลัวแมแตนอย หากยิ้มดวยความยินดีและอดทนตอความเจ็บปวด
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ทรมานไดอยางที่คนอื่นทําไดยากและสัตยวรตะผูมีใจกรุณานี้ก็คือพระพุทธองคในอดีตชาตินั่นเอง 
และเรื่องราวเหลานี้พระพุทธองคไดทรงเลาเพื่อแกความสงสัยใหแกพระอินทรฟงวาเหตุใดจึงทรง
ระลึกถึงแลวทําใหแยมพระสรวล 

 
52. อทีนปุณยาวทาน (Adinapunyavadana)  74 บท 
 ณ สถานที่ที่พระพุทธองคเสด็จแยกมาเเพื่อบําเพ็ญภาวนานั้น พระอินทรซ่ึงทรงอยู ณ ที่
นั้น ไดทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองคแยมพระสรวล จึงไดกราบทูลถามถึงสาเหตุ พระพุทธองค
ไดตรัสตอบวาเพราะสถานที่นี้ทําใหพระองคทรงระลึกถึงเรื่องราวในอดีต จากนั้นพระพุทธองคจึง
ไดตรัสเลาเรื่องราวของพระเจาอทีนปุณยะ (Adinapunya) แหงเมืองมธูทกะ (Madhudaka)               
พระเจาพรหมทัตมีพระประสงคจะทรงยึดครองเมืองมธูทกะจึงยกทัพมาโจมตี  ทหารและเหลา
อํามาตยของพระเจาอทีนปุณยะตางปองกันเมืองอยางกลาหาญ สงครามอันวุนวายจึงเกิดขึ้น พระเจา 
อทีนปุณยะไมมีพระราชประสงคจะใหราษฎรเดือดรอน จึงทรงสละราชบัลลังก แลวเสด็จไป
บําเพ็ญเพียรในปา 
 ในขณะเดียวกัน ณ แควนโกสล พระเจาหิรัณยวรมัน (Hiranyavarman) ผูมีพระทัย
โหดราย มักทรงเบียดเบียนทรัพยของประชาชน และไดทรงกระทํากับพราหมณกปละ แมกปละจะ
ยอมสละทรัพยสินทั้งหมดใหพระเจาหิรัณยวรมัน เพื่อใหทรงปลอยคนในครอบครัวของตน แต
ทรัพย เหลานั้นก็ยังไม เปนที่พอพระทัยของพระเจาหิ รัณยวรมัน  กปละจึงตัดสินใจไปขอ
พระราชทานทรัพยจากพระเจาอทีนปุณยะผูมีพระทัยกรุณา กปละไดพบพระเจาอทีนปุณยะ หาก
ดวยพระองคทรงอยูในเพศของฤษีแลว กปละจึงจําไมได แตกปละก็ไดเลาเรื่องทุกขใจของตนให
พระเจาอทีนยปุณยะที่ตนคิดวาเปนฤษีตนหนึ่งฟง  

 เมื่อพระเจาอทีนปุณยะไดทรงฟงความทุกขของกปละ ก็ทรงตกอยูในภาวะลําบาก
พระทัย กลาวคือหากกปละรูวาทรงเปนใคร  กปละก็จะตองตายเพราะความผิดหวังเพราะพระองค
ไดสละราชสมบัติหมดสิ้นแลว แตถากปละไปที่เมืองมธูทกะแลวไมพบพระองค กปละก็จะตองตาย
เพราะความผิดหวังเชนกัน หากดวยน้ําพระทัยอันกวางขวางของพระองคจึงทรงตองการจะชวยกป
ละ ดวยเหตุนี้พระเจาอทีนปุณยะจึงพระราชทานน้ําใหกปละดื่มกอน  แลวจึงพระราชทานอาหาร 
จากนั้นก็ทรงคอยๆ เผยวาพระองคเปนใคร โดยพระเจาอทีนปุณยะตรัสแนะนํากปละวาใหตัดพระ
เศียรของพระองคไปทูลเกลาฯ ถวายพระเจาพรหมทัตเพื่อแลกกับทรัพยสิน แตกปละปฏิเสธที่
กระทําการอันเหี้ยมโหดเชนนั้น พระเจาอทีนปุณยะจึงทรงเสนอใหกปละจับพระองคไปแทน กปละ
ยอมปฏิบัติตามขอแนะนําประการที่สองนี้  
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 เมื่อกปละนําตัวพระเจาอทีนปุณยะไปถวายแดพระเจาพรหมทัต กปละก็ไดรับ
พระราชทานทรัพยสินจํานวนมากพอแกความตองการ  แตเมื่อพระเจาพรหมทัตทรงทราบเบื้องหลัง
ความเปนมาพระองคก็ทรงชื่นชมยกยองพระเจาอทีนปุณยะ และไดตัดสินพระทัยคืนราชบัลลังก
ใหแกพระเจาอทีนปุณยะ และทรงนอมพระเศียรลงแทบพระบาทของพระเจาอทีนปุณยะเพื่อทรง
แสดงความคารวะตอพระเจาอทีนปุณยะซึ่งมีน้ําพระทัยสูงสง จากนั้นพระเจาอทีนปุณยะก็ทรงครอง
แผนดินโดยธรรมสืบมา พระพุทธองคตรัสเผยวาพระเจาอทีนปุณยะก็คือพระองคนั่นเอง 

 
53. สุภาษิตคเวษยวทาน (Subhasitagavesyavadana)  57  บท 
 เมื่อพระอินทรทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองคแยมพระสรวลในอีกวาระหนึ่ง  จึง            
กราบทูลถามพระพุทธองคถึงสาเหตุ พระพุทธองคจึงไดตรัสเลาอีกครั้งหนึ่งวา พระเจาสุภาษิตคเวษี
(Subhasitagavesi) แหงเมืองพาราณสี ทรงมีคุณสมบัติที่เพียบพรอมจนทําใหพระเกียรติยศขจร
ไกล แตพระองคก็ไมทรงยึดติดสิ่งใดๆ พระองคจึงไมเคยทรงปฏิเสธหากมีผูขอพระราชทานสิ่ง
ตางๆ  สวนสิ่งที่พระเจาสุภาษิตคเวษีโปรดที่สุดคือสุภาษิตที่รอยกรองอยางไพเราะและมีคุณคา โดย
พระองคมักจะพระราชทานพระราโชวาทอันมีคุณคาเปนคติสอนใจแกราษฎรอยูเสมอ คร้ังหนึ่งได
ทรงขอใหอํามาตยสุมติ (Sumati) กลาวสุภาษิตที่ไพเราะบาง อํามาตยสุมติจึงถวายคําแนะนําให
พระองคเสด็จไปพบนายพรานชื่อกรูรกะ (Kruraka) ซ่ึงรูสุภาษิตดีๆ มาก 
 พระเจาสุภาษิตคเวษีจึงปลอมพระองคเปนสามัญชนเสด็จไปพบนายพรานกรูรกะ โดย
พระองคทรงเตรียมสรอยพระศอล้ําคาไปเพื่อแลกกับสุภาษิตอันคมคายที่ตองพระทัยเพียงบทเดียว 
ขณะที่เสด็จไปถึงนั้นนายพรานกรูรกะกําลังจะออกลาสัตว เมื่อพระเจาสุภาษิตคเวษีทรงยื่นขอเสนอ 
และนายพรานกรูรกะไดเห็นสรอยพระศอก็เกิดความโลภ จึงยื่นเงื่อนไขวาหากตนกลาวสุภาษิตจบ 
พระเจาสุภาษิตคเวษีจะตองกระโดดลงจากยอดเขาทันที แมพระเจาสุภาษิตคเวษีจะทรงทราบวา
นายพรานผูนี้มีนิสัยช่ัวราย แตพระองคก็ทรงตอบตกลง นายพรานกรูรกะจึงกลาวสุภาษิตดังนี้ 
 มิใชคําแชงดาอันเปนบาป  แตเปนสัมผัสอันเกิดจากความพึงใจตอโลกียสุข จงมุงตรง
ตอดอกบัวแหงความดีงามอันเปนแหลงของความดีที่เวนจากโทษทั้งปวง จงทําจิตใจใหเพิกเฉยตอ
ความบันเทิงสุขอันไรแกนสารและไมจีรัง  และจงทําใจใหสงบ นี่คือคําสอนของพระสุคตเจาซึ่งเปน
ราชสิงหาสนในอาณาจักรแหงความสุข สามารถขจัดความชั่วรายของมนุษยชาติได เปนขุมคลังแหง
ความดี  สามารถขจัดความอยาก ปดเปาโรคภัยที่เกิดจากโลกียสุข ทําใหเกิดความผองแผวในกระจก
ซ่ึงก็คือจิตใจแกชนทั้งหลาย 
 เมื่อไดฟงสุภาษิตจบลงพระเจาสุภาษิตคเวษีก็ทรงเกิดความผองแผวขึ้นในพระทัย จึง
ทรงปนขึ้นสูยอดเขาและกระโดดลงมาตามที่ทรงสัญญาไวทันที แตยักษช่ือวิชยะ (Vijaya) ซ่ึงรักษา
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เขาลูกนั้นอยูไดออกมารับพระองคไวระหวางทาง ทั้งนี้ไดมีมวลบุปผชาติโปรยปรายลงจากฟากฟา 
จากนั้นทุกคนจึงกลาวสรรเสริญพระเจาสุภาษิตคเวษีที่รักษาสัตย และยังทรงมุงมั่นทําความดีตอไป 
 เมื่อนายพรานกรูรกะไปที่ตลาดเพื่อขายสรอยพระศอ ก็ถูกทหารจับในขอหาขโมย 
เพราะของที่นํามาขายนั้นเกินฐานะที่จะมีได ทหารนําตัวนายพรานกรูรกะไปเขาเฝาพระเจา   
สุภาษิตคเวษี  แตพระองคทรงจําไดวาเปนนายพรานกรูรกะ จึงทรงยกยองนายพรานกรูรกะและ
ปลอยใหเปนอิสระ ทายสุดพระพุทธองคไดตรัสวาพระเจาสุภาษิตคเวษีผูรักษาคําสัตยคือพระองค
ซ่ึงกําลังสะสมบารมีเพื่อใหไดพระโพธิญาณนั่นเอง 
 
54. สัตตเวาษธาวทาน (Sattvausadhavadana) 24 บท 
 ในปาที่ปราศจากสัตว เมื่อพระพุทธองคทรงออกจากการบําเพ็ญสมาธิภาวนาชื่อวา          
ปุษปลา (Puspila) ก็มีรอยแยมพระสรวล พระอินทรไดกราบทูลถามถึงสาเหตุ พระพุทธองคจึง
ตรัสเลาเรื่องราวในอดีตชาติที่ทําใหพระองคแยมพระสรวลไดอีกครั้งหนึ่ง ความวา ในกาลกอนครั้ง
ที่ราษฎรตางมีความสุขเพราะมีชีวิตที่ยืนยาวถึง 72,000 ป พระพุทธองคไดประสูติเปนสัตตเวาษธะ
(Sattvausadha) พระโอรสของพระเจามเหนทรเสนะ (Mahendrasena) แหงเมืองมเหนทรวตี
(Mahendravati) อันรุงเรือง 
 พระโอรสสัตตเวาษธะทรงอุทิศพระองคเพื่อความเปนอยูที่ดีของราษฎร  ผูที่เจ็บไขได
ปวยตางเดินทางจากที่ไกลๆ เพื่อมาเขาเฝาพระองค พระองคก็ทรงรักษาใหหายไดดวยเพียงการ
สัมผัสเทานั้น ดวยน้ําพระทัยอันประเสริฐพระองคจึงทรงสามารถขจัดปญหาความทุกขยากของ
ราษฎร   และทรงทําใหในเมืองมเหนทรวตีนี้ไมมีผูใดเปนทุกขหรือปวยไขสักคนเดียว 
 แตกระนั้นก็ตามพระโอรสสัตตเวาษธะก็มิอาจฝนธรรมชาติของโลกได เพราะในที่สุด
พระองคก็ตองสิ้นพระชนม  ทําใหราษฎรเศราโศกเสียใจและตองตกอยูในภาวะทุกขยาก อยางไรก็ด ี
เหลามนตรีก็ไดเก็บรักษาพระศพไวที่ชายปาแหงหนึ่งที่ลอมรอบดวยดอกไมบาน และสระบัวอัน
งดงาม ทั้งนี้การรักษาพระศพไวก็เพื่อประโยชนตอคนทั่วไป เพราะเมื่อผูปวยเดินทางมาถึงที่นั่น
และเพียงไดสัมผัสกับพระศพของพระโอรสสัตตเวาษธะก็จะหายจากโรคภัยทันที  และนอกจากการ
สัมผัสพระศพจะรักษาโรคไดแลว สายลมที่พัดผานพระศพและพัดไปตองหมูดอกบัวอันมีน้ําหวาน
ไหลออกมาเจือกับน้ําในสระ น้ํานั้นก็ยังกลายเปนน้ําทิพยที่สามารถรักษาโรคทั้งปวงไดอีกดวย 
สถานที่นี้ในภายหลังจะมีพระราชาพระนามวาอโศกไดทรงสรางพระเจดียไวเพื่อประโยชนแกคน
ทั้งหลาย  และเรื่องนี้เองที่พระพุทธองคทรงระลึกแลวทําใหแยมพระสรวล เพราะพระโอรส              
สัตตเวาษธะนั้นก็คือพระองคซ่ึงในเวลานั้นทรงปรารถนาที่จะขจัดโรคภัย คือทุกขของคนทั้งหลาย
เพื่อนําพาพวกเขาไปสูความสงบสุข 
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55. สรรวันททาวทาน (Sarvajdadavadana) 56 บท 
 พระพุทธองคไดทรงหลีกจากยักษ 2 ตนซึ่งเปนบริวารของทาวกุเวร ที่เที่ยวเขนฆา
ทําลายไปทั่ว โดยเสด็จเขาไปในปาเกศินี (Kewini) ที่นั่นพระพุทธองคไดแยมพระสรวล พระอินทร
จึงกราบทูลถามถึงสาเหตุ พระพุทธองคจึงตรัสเลาเรื่องราวในอดีตชาติที่ทําใหแยมพระสรวล 
 พระเจาสรรวันททะ (Sarvajdada) แหงเมืองศราวัสตี ทรงเปนผูมีน้ําพระทัยงดงามยิ่ง 
และทรงปราศจากกิเลสทั้งปวง คร้ังหนึ่ง ขณะที่พระเจาสรรวันททะกําลังประทับอยูหนาลานมหา
สมาคม นกพิราบตัวหนึ่งไดตกลงมาที่พระอูรุ(ขาออน) และรองขอใหพระองคทรงคุมครอง                 
พระอินทรทรงตองการทดสอบน้ําพระทัยอดทนของพระเจาสรรวันททะ จึงทรงแปลงกายเปน
นายพรานและขอพระราชทานนกพิราบตัวนั้นเปนอาหาร พระเจาสรรวันททะทรงเสนอวาจะ
พระราชทานพระกระยาหารของพระองคใหอยางเพียงพอเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน แตนายพราน
ปฏิเสธ เพราะมิใชอาหารสําหรับคนปาอยางตน โดยอางวาแมสัตวอ่ืนๆ เชน กา หรืออูฐก็ไมยินยอม
แลกอาหารที่มันคุนเคยกับอาหารประเภทอื่นๆ เชนกัน แตพระเจาสรรวันททะก็ทรงปฏิเสธที่จะให
นกพิราบแกนายพราน นายพรานจึงขอพระราชทานพระมังสาในปริมาณที่เทากับเนื้อของนกพิราบ 
พระเจาสรรวันททะทรงยินยอมตามขอเสนอ แมบรรดาขาราชบริพารจะไมเห็นดวย แตก็ไมอาจ
คัดคานได เพราะพระเจาสรรวันททะเคยรับสั่งไววา หากผูใดคัดคานการบริจาคทานของพระองค 
ไมวาจะเปนทานสิ่งใดก็ตาม พระองคจะปลงพระชนมชีพทันที   

 จากนั้นไดมีรับสั่งใหขาราชบริพารของพระองคมาเฉือนพระมังสาจากพระวรกาย
ออกไปใหเทากับน้ําหนักของนกพิราบ แตก็ไมมีผูใดกลาทําตามรับสั่ง แมจะทรงประกาศวาจะ
พระราชทานทองใหแกผูทําหนาที่ดังกลาว แตทุกคนก็ยังคงปฏิเสธที่จะทําตามรับสั่ง  ทวาชายคน
หนึ่งชื่อกปลปงคละ (Kapilapivgala) ผูมีความคิดทรามอาสาเฉือนพระมังสา เพราะหวังไดทอง 
เขาลงมือเฉือนพระมังสาบริเวณพระพระอูรุขางขวา  ซ่ึงพระเจาสรรวันททะไมไดทรงแสดงอาการ
เจ็บปวดแตอยางใด  ดวยอิทธิฤทธิ์ของพระอินทรน้ําหนักของนกพิราบจึงเพิ่มมากขึ้น น้ําหนักของ
พระมังสาจึงตองเพิ่มขึ้นดวย จนพระองคตองทรงสละพระมังสาหมดทั้งพระวรกาย 
 กปลปงคละประหลาดใจที่พระเจาสรรวันททะมีพระขันติมาก จึงกราบทูลถามพระเจา
สรรวันททะวา ผูคนตางตองการที่จะรักษาเลือดเนื้อและชีวิตของตน แตเหตุใดพระองคกลับทรง
ทําลายชีวิตของพระองคเอง  พระเจาสรรวันททะตรัสตอบพรอมกับแยมพระสรวลวา เพื่อรักษา           
คําสัตย  และเพื่อประโยชนของผู อ่ืน  พระองคไมทรงปรารถนาสิ่งใดนอกจากพระสัมมา                         
สัมโพธิญาณ ทันใดนั้นพระวรกายของพระองคก็กลับเปนปกติ มีรัศมีผุดผองดังแสงจันทร จากนั้น
นกพิราบก็บินจากไป  สวนนายพรานแปลงก็กลับเปนพระอินทรและกราบทูลลากลับไป                 
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พระพุทธองคทรงเผยวาพระเจาสรรวันททะก็คือพระองคเอง สวนกปลปงคละก็คือพระเทวทัต และ
เร่ืองราวทั้งหมดนี้ก็เปนสาเหตุที่ทําใหทรงระลึกแลวเกิดรอยแยมพระสรวล 
 
56. โคปาลนาคทมนาวทาน (Gopalanagadamanavadana) 30 บท 
 คร้ังหนึ่ง พระพุทธองคเสด็จจากเมืองของยักษธารามุขะ (Dharamukha) ไปยังเมือง      
หิงคุมรทนะ (Hivgumardana) ของพระเจาพรหมทัต ซ่ึงทรงตอนรับพระพุทธองคอยางดียิ่ง                 
พระพุทธองคจึงประทับที่นั่นระยะหนึ่ง และทรงแสดงพระธรรมเทศนาประทานจนราษฎรตางมี
ความสุขเปนลนพน ตอมาราษฎรก็พากันออนวอนใหพระพุทธองคทรงขจัดความเดือดรอนอันเกิด
จากนาครายชื่อโคปาลกะ (Gopalaka)  ซ่ึงอาศัยอยูในถ้ําที่ภูเขาละแวกนั้น และกอกวนจนราษฎร
และสัตวเล้ียงพากันตื่นกลัว 
 พระพุทธองคเสด็จไปใกลที่อยูของนาคโคปาลกะ และประทับทาสมาธิ ณ ริมสระซึ่งน้ํา
ไดกลายเปนสีน้ําเงินเขมดวยพิษของนาคโคปาลกะ  หากแตดวยพระรัศมีแหงพระฉายาของ                
พระพุทธองคที่เปนสีทองฉายลงไปในสระน้ํา น้ําในสระก็พลันปราศจากพิษ เมื่อนาคโคปาลกะเห็น
พระพุทธองคก็พุงเขาไปหาดวยความโกรธแคนทันที เสียงขูของนาคโคปาลกะทําใหเกิดเมฆฝนมืด
ทึบ และสายฟาฟาดลงมา หากก็ไมอาจทําอันตรายพระพุทธองคได จากนั้นเทพารักษผูรักษาปาก็
ขอใหนาคโคปาลกะยอมละพยศ ซ่ึงนาคโคปาลกะก็ยอมออกมาจากถ้ําอยางสงบและเขามานอม
เคารพพระพุทธองค พระพุทธองคประทานอภัยแกนาคโคปาลกะและแสดงพระธรรมเทศนา
เกี่ยวกับการทําความดีและความถอมตน  
 ณ ที่นั้นหลังจากเหตุการณสงบดีแลว  พระอินทรไดทรงเห็นรอยแยมพระสรวลของ
พระพุทธองคจึงไดกราบทูลถามถึงสาเหตุ พระพุทธองคจึงไดตรัสเลาวา ในอดีตหลายชาติพระองค
ไดทรงสรางวิหารที่สงบสะอาดไวหลายแหงเพื่อเปนที่ประทับของพระพุทธเจาหลายพระองค 
ไดแก พระกระกุจฉันทะ พระกนกมุนี และพระกาศยปะ เมื่อพระพุทธองคตรัสกับพระอินทรเชนนี้
แลว ไดมีนายพรานคนหนึ่งเขามาเขาเฝาและกราบทูลขอพระองคเปนที่พึ่ง พระพุทธองคจึงแสดง              
พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับสิกขาบทแกนายพราน นายพรานซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอ
ประทานพระนขาและพระเกศาของพระพุทธองคมาสรางเจดียครอบ 
 
57. สตูปาวทาน (Stupavadana) 16 บท 
 คร้ังหนึ่งพระอินทรขอประทานพระอนุญาตจากพระพุทธองคเพื่อทรงสรางสถูปประจํา
พระองคใหเขากับสถูปอีก 4 องคของพระพุทธเจาพระองคกอน  พระพุทธองคทรงเทศนาเกี่ยวกับ
พระธรรมและสิกขาบทประทานแกกินนร คนธรรพ มนุษย นาค และเทพ ในบริเวณสถูปทั้ง 5 องค 
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จากนั้นพระพุทธองคก็เสด็จพรอมดวยหมูภิกษุไปยังเมืองพาโลกษะ (Baloksa)  และไดทรงบวชให
สุประพุทธะผู เปนเศรษฐี ซ่ึงสรางสถูปประดับอัญมณี ช่ือพาโลกษียะ  (Baloksiya) ตามที่              
พระพุทธองคทรงแนะนํา นอกจากนั้น ณ หมูบานอิมพระ (Imbara) พระพุทธองคยังทรงเทศนา
ธรรมเกี่ยวกับสิกขาบทแกยักษช่ืออิมพระ และ ณ หมูบานจัณฑาล (Candala) พระองคไดทรงชวย
มัลลิกา(Mallika) กับบุตรชายทั้ง 7 คนซึ่งตองมาเกิดเปนจัณฑาลเพื่อชดใชกรรมในอดีตชาติใหพน
จากบาป ณ หมูบานปาฏละ (Patala) พระพุทธองคไดทรงใหโปตละ (Potala) ศึกษาสิกขาบท ทั้ง
ยังประทานพระเกศาและพระนขาไปบรรจุในสถูปดวย และทายสุดพระพุทธองคตรัสกับพระอินทร
วา ณ เมืองพาโลกษะนี้ ตอไปภายภาคหนาพระเจามิลินทระ (Milindra) จะทรงสรางสถูปเพิ่มขึ้น
อีกองคหนึ่ง  
 
58. ปุณยพลาวทาน (Punyabalavadana) 32 บท 

ณ เมืองปุษกลาวตี พระอินทรกราบทูลถามถึงเหตุที่ทําใหพระพุทธองคแยมพระสรวล 
พระพุทธองคตรัสตอบวาเพราะทรงระลึกถึงอดีตชาติและไดตรัสเลาใหพระอินทรฟงวา  
 พระเจาปุณยพละ (Punyabala) ทรงครองเมืองปุณยวตี (Punyavati) ทรงสนับสนุน
การรักษาโรคภัยไขเจ็บใหแกคนยากจนดวยการบริหารจัดการโรงรักษาคนไขอยางดี  ทั้งการจัด
แพทย ยารักษาโรค และอุปกรณตางๆ ดวยเหตุนี้ ประชาชนจึงศรัทธาและยกยองพระองคมาก ทําให
พระอินทรทรงตองการลองพระทัยพระเจาปุณยพละ โดยทรงแปลงองคเปนคนไขตาบอดที่ตอง
รักษาดวยการใสพระเนตรของพระเจาปุณยพละแทนเทานั้น เมื่อพระเจาปุณยพละทรงทราบก็ได
ควักพระเนตรขางขวาของพระองคใหทันที คนไขจึงเหลือตาที่มองไมเห็นเพียงขางเดียว ขณะที่ 
พระเจาปุณยพละกําลังจะทรงควักพระเนตรอีกขางออกมานั้น พระอินทรก็ไมอาจทรงทนไดที่            
พระเจาปุณยพละทรงยอมทรมานพระองคเชนนั้น  จึงทรงแปลงองคกลับ และคืนพระเนตรใหกลับ
เปนดังเดิม พระอินทรทรงยกยองน้ําพระทัยของพระเจาปุณยพละเปนอยางมาก 
 พระเจาปุณยพละผูมีพระปณิธานแรงกลาที่จะทรงขจัดทุกขภัยไขเจ็บของราษฎรนี้คือ
พระโพธิสัตวอันเปนอดีตชาติของพระพุทธองคนั่นเอง 
 
59. กุณาลาวทาน (Kunalavadana) 171 บท 

พระเจาอโศกกับพระมเหสีปทมาวตี (Padmavati) แหงนครปาฏลีบุตร  มีพระโอรสที่
ทรงพระสิริโฉม และมีพระเนตรงดงามดุจตานกกุณาละจึงไดพระนามวากุณาละ (Kunala)  
พระโอรสกุณาละเจริญพระชันษาขึ้นโดยมีพระปรีชาสามารถและคุณสมบัติตางๆ เพียบพรอม เมื่อ
ถึงเวลาอันควรก็ไดอภิเษกสมรสกับเจาหญิงกาญจนมาลิกา (Kabcanamalika) ผูทรงพระสิริโฉม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

495

เสมอกัน คร้ังหนึ่งพระเจาอโศกนําพระโอรสกุณาละไปยังวิหารพระเถระยศะ (Yawa) พระเถระยศะ
ลวงรูดวยญาณวิเศษวาพระเนตรของพระโอรสกุณาละจะถูกทําลาย จึงเทศนาธรรมเกี่ยวกับความไม
เที่ยงแทของสรรพสิ่งถวาย พระโอรสกุณาละก็ทรงระลึกถึงขอธรรมดังกลาวไวในพระทัยเสมอ 
 วันหนึ่งพระมารดาเลี้ยง คือพระนางติษยรักษา (Tisyaraksa) ไดทรงพบพระโอรส           
กุณาละที่อุทยาน ก็ทรงเกิดความหลงใหลในพระสิริโฉมของพระโอรสกุณาละ เมื่อทรงหักหาม
พระทัยไมได พระนางจึงทรงเขาไปสวมกอด พระโอรสกุณาละไดทรงหามปรามเพราะพระนาง
เสมอดวยพระมารดาของพระองค เมื่อทรงถูกปฏิเสธ พระนางติษยรักษาจึงกริ้วมาก และทรงรอคอย
ที่จะหาทางแกแคน  ตอมาพระเจาอโศกทรงสงพระโอรสกุณาละไปปราบเมืองตักษศิลา 
(Takswila)ของพระเจากุญชรกรรณะ (Kubjarakarna) ซ่ึงคิดแข็งเมือง พระโอรสกุณาละเสด็จไป
ลอมเมือง  ตักษศิลา พระเจากุญชรกรรณะเสด็จออกมายอมแพตอพระโอรสกุณาละอยางนอบนอม 
พระโอรสกุณาละทรงยนิดมีากเพราะทําใหไมเสียเลือดเนื้อ  พระโอรสกณุาละจึงประทบัที่นั่นระยะหนึง่  

 พระเจาอโศกทรงเปนหวงพระโอรสกุณาละผูทรงเปนที่รักมากเกินไป จนทรงพระ
ประชวรพระโรคเกี่ยวกับไต หมอหลวงตางรักษาพระอาการไมหาย พระเจาอโศกทรงสิ้นหวังใน
พระชนมชีพ เศราเสียพระทัยและทรงเฝาคอยการกลับมาของพระโอรสกุณาละ ในขณะที่พระนาง
ติษยรักษาก็ทรงสบโอกาสเขามาจัดการสิ่งตางๆ พระนางติษยรักษารับสั่งใหหมอหลวงทุกคน
ออกไป แลวพระองคก็ทรงนําตัวชายชื่ออาภีระ (Abhira) ซ่ึงปวยเปนโรคเดียวกับพระเจาอโศกเขา
มา พระนางติษยรักษามีพระดํารัสสั่งใหฆาอาภีระและผาดูอวัยวะภายใน แลวก็ทรงพบหนอน
ประหลาดตัวหนึ่งอยูในลําไส  พระนางทรงใชยาที่ไดจากพริกไทย มหาหิงค และเกลือ หยอดใส
หนอนแตก็ไมไดผล แตเมื่อใชน้ําที่ไดจากหัวหอมหยอดใส หนอนก็ตายทันที เมื่อทดลองจนสําเร็จ
แลวพระนางติษยรักษาก็แอบใสน้ําที่คั้นไดจากหัวหอมใหพระเจาอโศกเสวยจนพระอาการหายขาด 
พระเจาอโศกทรงซาบซึ้งในการกระทําของพระนางติษยรักษามาก ดังนั้น เมื่อพระนางทรงรองขอ
เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 7 วัน พระองคจึงมีพระราชานุญาต 
 พระนางติษยรักษาทรงฉวยโอกาสนี้สงพระราชสาสนภายใตพระราชลัญจกรถึงพระเจา               
กุญชรกรรณะใหทรงควักพระเนตรของพระโอรสกุณาละ และเนรเทศออกจากเมืองตักษศิลา             
พระราชสาสนดังกลาวทําใหพระเจากุญชรกรรณะลําบากพระทัยมาก แตเมื่อพระโอรสกุณาละทรง
ทราบเร่ืองก็ทรงยินดีใหคนควักพระเนตร จนมีชายผูโหดรายคนหนึ่งอาสาควักพระเนตร พระชายา               
กาญจนมาลิกาซึ่งติดตามพระสวามีไปดวยก็เศราเสียพระทัยมาก  สวนพระโอรสกุณาละก็ปลอบ
พระทัยพระชายาใหทรงคลายเศรา  โดยไมไดเสียพระทัยตอการกระทําดังกลาว เพราะทรง
ใครครวญถึงคําสอนของพระเถระยศะ และทรงตระหนักไดอยางถองแทวาสรรพสิ่งรวมทั้งรางกาย
ยอมเปนอนิจจัง จนบรรลุโสดาปตติผล  
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 สวนพระเจาอโศกนั้น ตั้งแตเกิดเรื่องรายขึ้นแกพระโอรสกุณาละก็ทรงพระสุบินรายๆ 
เปนนิตย ดานพระโอรสกุณาละและพระชายากาญจนมาลิกาทรงรอนเรเล้ียงชีพดวยการขับเพลงพิณ
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จนคอยๆ เขาไปถึงโรงชางทรงของพระเจาอโศก ชางทรงจําพระโอรส               
กุณาละไดจึงสงเสียงรองออกมาดวยความยินดี ควาญชางขอใหพระโอรสกุณาละขับเพลงคลอกับ
เสียงพิณ พระองคจึงทรงขับเพลงเปนเรื่องราวชีวิตของพระองคตลอดทั้งคืน และพระเจาอโศกก็
ทรงสดับโดยบังเอิญ พระเจาอโศกกับพระโอรสจึงไดทรงพบกันอีกครั้ง พระเจาอโศกมีพระราช
โองการใหหาผูกระทําผิดมาลงโทษ แตขณะที่พระนางติษยรักษากําลังจะถูกลงทัณฑ พระโอรส
กุณาละก็ทรงหามไว  พรอมทั้งตรัสวาความทุกขของพระองคเกิดจากบาปของพระองคเอง และ
พระองคก็มิไดทรงถือโทษผูใด  ทันทีที่ตรัสเสร็จสิ้นพระเนตรของพระองคก็กลับคืนมา ซ่ึงเปนการ
พิสูจนวาทรงมีวาจาสัตย หลังจากนั้นพระเจาอโศกก็ทรงแตงตั้งพระโอรสกุณาละเปนพระอุปราช 
 เหลาภิกษุสงสัยถึงเหตุการณในชีวิตของพระโอรสกุณาละ จึงไดไปถามพระเถระรูป
หนึ่ง ซ่ึงพระเถระก็ตอบวา ในชาติกอน พระโอรสกุณาละเกิดเปนบุตรชายของเศรษฐี ไดพบ
พระพุทธรูปในพระเจดียถูกทําลายพระเนตรดวยศัสตราวุธ จึงไดถวายไพลินเปนพระเนตรแทน 
สวนในชาติที่เกิดเปนนายพรานในเมืองเกาสัมพีก็ไดทําใหกวางจํานวน 500 ตัวซ่ึงอยูในถ้ําในปา           
หิมพานตตาบอดแลวจึงคอยๆ ทยอยฆาพวกมัน ผลกรรมที่ทําใหกวางตาบอด พระโอรสกุณาละตอง
ทรงสูญเสียพระเนตรในชาตินี้ แตการที่ถวายไพลินแดพระพุทธรูป จึงทําใหไดเปนพระโอรส          
กุณาละผูดวงพระเนตรงดงาม การประกอบบุญ อีกทั้งการนอมระลึกถึงพระธรรมที่พระเถระยศะ
สอนไวเสมอ จึงชวยใหพระองคมีพระเนตรกลับคืนมาดังเดิม และทําใหทรงบรรลุโสดาปตติผล 
 
60. นาคกุมาราวทาน (Nagakumaravadana) 32 บท 
 นาคชื่อธนะ (Dhana) อาศัยอยูในมหาสมุทรกับญาติพี่นองจํานวนมาก ทรายที่ถูกแดด
เผาไหมมักจะตกลงไปในที่อยูของธนะ ทําใหเหลานาคตองรอนเพราะทรายเหลานั้นเสมอ 
 คร้ังหนึ่ง  สุธนะ (Sudhana) บุตรชายของธนะ เกิดความสงสัยเกี่ยวกับเหตุของทราย
รอน  จึงถามบิดา  ธนะสงสุธนะไปเขาเฝาพระพุทธองคที่เชตวันวิหาร เมืองศราวัสตี เพื่อใหทรงชวย
ขจัดความสงสัยของสุธนะ เพราะพระพุทธองคทรงเปนผูมีพระกรุณายิ่ง และเปนผูทําใหความทุกข
รอนทั้งปวงสงบลงได  เมื่อสุธนะไดฟงคําแนะนําของบิดา จึงไดเก็บมวลบุปผชาติทิพยไปสักการะ
พระพุทธองคยังเชตวันวิหาร เพียงเขาไปยังวิหารก็ไดพบความสงบสุขอันเนื่องมาจากเสียงของ
ธรรมเทศนา และเพียงพระพุทธองคทอดพระเนตรตรงมาดวยพระเมตตา ความสงสัยของสุธนะก็
มลายไปในทันที จิตใจของสุธนะพลันเกิดความสงบ สุธนะจึงสวดอธิษฐานขอประทานพระกรุณา
จากพระพุทธองค พระองคตรัสตอบวาจะประทานให กอนกลับสุธนะไดสรางหมูวิหารประดับดวย
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ทองและรัตนะพรอมกับอุทยานทิพยอันสวยงามใหเปนที่ประทับของพระองค จากนั้นสุธนะก็ไปอยู
ที่กลันทกนิวาสะในเวณุวัน และสักการะพระพุทธองคดวยส่ิงของตางๆ ติดตอกัน 3 เดือน พระองค
จึงประทานพรใหเปนนาคที่มีความสุขในโภคสมบัติ 100 กัลป หลังจากนั้นจึงจะไดโพธิญาณ 
 
61. กรรษกาวทาน (Karsakavadana) 23 บท 
 อดีตกาล ในเมืองศราวัสตี มีพราหมณยากจนคนหนึ่ง หาเลี้ยงชีพดวยการทํานา คร้ังหนึ่ง 
เขาและภรรยาเห็นพระพุทธองคเสด็จผานมาพรอมดวยหมูภิกษุ ทั้งคูก็บังเกิดความเลื่อมใสขึ้นใน
จิตใจ แตก็รูสึกเสียใจและไดแตครํ่าครวญวาพวกตนยากจนมากจึงไมสามารถถวายภัตตาหารแด
พระองคและภิกษุได  จากนั้นทั้งสองจึงไดสักการะพระพุทธองค และดวยเหตุที่พระพุทธองคมี 
พระเมตตายิ่ง จึงตรัสเทศนาใหกําลังใจวาคนยากจนที่มีคุณงามความดีก็ถือวามีอาภรณประดับกาย
อันมีคาแลว ภรรยาของพราหมณไดฟงพุทธวจนะดังกลาวก็ซาบซ้ึงยิ่ง จึงเขาไปเตรียมอาหารตามที่
ตนมีอยางประณีตที่สุดเพื่อถวายแดพระพุทธองคดวยความศรัทธายิ่ง พระพุทธองคทรงลวงรูถึง
ความตั้งใจของพราหมณสามีภรรยาจึงทรงพรอมที่จะทรงรับบิณฑบาตดวยพระทัยยินดี หลังจาก
พราหมณไดสักการะพระองคแลวก็ตั้งจิตอธิษฐานอยางแนวแนวาขอใหหลุดพนจากความยากจน  
แลวคําอธิษฐานก็กลายเปนจริง ตนกลาที่ปลูกอยูในทองนาก็กลายเปนทองคําทั้งหมด 
 พระเจาประเสนชิตทรงทราบเรื่องราวปาฏิหาริยที่เกิดขึ้น และเขาพระทัยดีวาทัง้หมดเกดิ
จากความดีของพราหมณผูนี้ ไมใชเพราะพระบารมีของพระองค  สวนพราหมณเมื่อมีฐานะร่ํารวย
แลว ก็ไดแสดงความศรัทธาตอพระพุทธองครวมถึงเหลาภิกษุอยางยิ่ง โดยไดถวายภัตตาหารและ
ปจจัยตางๆ เสมอ และเมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองคก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
จิตใจของพราหมณ ตอมาเขาจึงบวชเปนภิกษุ ในที่สุดก็บรรลุอรหัตผล 
 เมื่อเหลาภิกษุตองการทราบเรื่องในอดีตของพราหมณ  พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา  ใน
ชาติกอนพราหมณผูนี้ครองเพศพรหมจรรยตามคําสอนของพระพุทธเจากาศยปะ ในชาตินี้จึงไดรับ
ความกรุณาจากพระพุทธองค 
 
62. ยโศทาวทาน (Yawodavadana)  105 บท 
 ในอดีตกาล  เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคประทับที่นยโครธาราม  สุประพุทธะอาศัยอยูที่
เมืองพาราณสี สุประพุทธะเปนคนมีน้ําใจกวางขวาง จึงมักจะใชจายเพื่อความรื่นรมยและบริจาค
ทานเสมอ แตสุประพุทธะมีความทุกขใจอยูประการหนึ่งคือไมมีบุตร เพื่อนๆ และญาติตางแนะนํา
ใหสุประพุทธะอธิษฐานขอบุตรกับพระเจดียสัตยยาจนะ (Satyayacana) ซ่ึงก็คือตนไทร โดยอาง
วาหลายคนสมหวังจากการขอพรจากตนไทรดังกลาว แตสุประพุทธะรูสึกขันตอคําแนะนําของญาติ
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มิตร เพราะคิดวาตนไมยอมไมมีทางใหบุตรแกตนได  เพราะถารุกขเทวดาใหพรตามที่มีคนขอได
จริงแลว เหตุใดรุกขเทวดาจึงไมขอพรใหตัวเองบาง และตามความเปนจริงแมตนไมเองหากยังไมถึง
เวลาก็ยังไมผลิใบ เชนเดียวกับบุตรที่ไมถึงเวลาที่พรอมก็ไมมาเกิดเชนกัน ทุกคนจึงจนปญญาที่จะ
ชวยสุประพุทธะ แมวาสุประพุทธะจะโตแยงญาติมิตรดวยความคิดเห็นดังกลาว  แตเมื่อรอนานแลว
ไมมีบุตรจึงแอบไปยังตนไทรพรอมกับพกขวานไปดวย สุประพุทธะกลาวขอกับตนไทรวาหากตน
ไดบุตรชายตามพรที่ขอ  ก็จะบูชาตนไทรแตถาไมสมหวังตนก็จะใชขวานโคนเสีย 
 รุกขเทวดาประจําตนไทรไปเขาเฝาพระอินทรดวยความกลัว  พระอินทรจึงทรงคิดวาจะ
ประสาทพรใหสุประพุทธะ เพราะเปนชวงเวลาเดียวกับเทวดาชื่อสุมติ (Sumati) ใกลจะถึงเวลาจุติ
พอดี พระอินทรจึงทรงขอใหสุมติจุติไปเกิดเปนบุตรของสุประพุทธะ สุมติยอมตามพระประสงค
ของพระอินทรโดยมีเงื่อนไขวาจะตองเกิดเปนผูฝกใฝทางธรรมและไดรับการบวชจากพระพุทธองค     
เมื่อตกลงกันตามเงื่อนไขดังกลาวแลว สุมติก็ไปเกิดในครรภของลลิตา (Lalita) ภรรยาของ              
สุประพุทธะ รุกขเทวดาไดไปแจงสุประพุทธะวาจะไดบุตรชายซ่ึงตอไปจะบวชเปนภิกษุ 
 ตอมาลลิตาก็คลอดทารกที่มีมงคลลักษณะตางๆ  ทันทีที่ทารกคลอดทุกสิ่งทุกอยางก็สง
แสงเรืองรองเปนสีทองและมีฉัตรรัตนะเกิดมาพรอมกันดวย  ทารกจึงได ช่ือว ายโศทะ 
(Yawoda)เพราะชวยเพิ่มพูนเกียรติยศชื่อเสียงของบิดา ยโศทะไดรับการศึกษาศิลปะวิชาแขนงตางๆ 
ทั้งนี้สุประพุทธะไดปองกันมิใหยโศทะบวชเปนภิกษุโดยจัดยามเฝาไวทุกดาน  แตคร้ังหนึ่ง ขณะที่         
ยโศทะกําลังนั่งรถอยูก็เห็นพระพุทธองคเสด็จผานมาพอดี ยโศทะไดลงจากรถแลวเดินเวียนขวา
รอบพระองค 3 รอบ จากนั้นก็นอมเคารพที่พระบาท พระพุทธองคทรงชําระจิตใจของยโศทะดวย
การทอดพระเนตรมองลงมา พระองคตรัสกับเหลาภิกษุวายโศทะจะมาบวชเปนภิกษุในคืนนี้ 
 จากนั้นพระอินทรจึงทรงเนรมิตใหยโศทะเห็นศพผูหญิงเนาเปอยนาสยดสยอง ภาพ
ดังกลาวทําใหยโศทะเกิดความรูสึกอยากตัดขาดจากโลก และเมื่อยโศทะกลับบาน ตกกลางคืน
สภาพของหญิงสาวในบานที่นุงหมไมเรียบรอยก็ทําใหยโศทะยิ่งไมปรารถนาชีวิตทางโลกมากขึ้น   
ยโศทะจึงสวมรองเทาประดับรัตนะแลวออกจากบานมาโดยไมมีผูใดสังเกตเห็น ยโศทะถอดรองเทา
แลวลงวายขามแมน้ํ าซึ่งพระพุทธองคทรงรออยูที่ฝ งตรงขาม  ดวยพระธรรมเทศนาของ                       
พระพุทธองค ยโศทะจึงไดบวชเปนภิกษุ และบรรลุอรหัตผล 
 เมื่อสุประพุทธะตื่นขึ้นมาและไดยินวาบุตรชายของตนจากไป  จึงออกตามหา แต           
พระอินทรทรงบันดาลใหเกิดอุปสรรคในการติดตามยโศทะ กระทั่งตามไปจนพบรองเทาของ              
ยโศทะที่ริมฝงแมน้ํา เมื่อขามแมน้ําไปสุประพุทธะก็ไดพบพระพุทธองค แตไมเห็นยโศทะเพราะถูก              
พระพุทธองคทรงทําใหมองไมเห็น พระพุทธองคไดทรงเทศนาธรรมเพื่อชวยขจัดความมืดบอดใน
จิตใจของสุประพุทธะ จนทําใหสุประพุทธะมองเห็นยโศทะได สุประพุทธะไดนิมนตเหลาภิกษุไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

499

ยังบานของตน  สุประพุทธะและภรรยาไดฟงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค จากนั้นเพื่อนสนิท 
4  คนของยโศทะ ตามดวยคนอื่นๆ อีก 50 คน ก็ไดบวชและไดอรหัตผล 
 พระพุทธองคตรัสวา  คร้ังอดีตพระปจเจกพุทธเจาศิขีประทับพักผอนอยูที่ริมฝงแมน้ํา   
สุประภะ (Suprabha) ผูตามเสด็จพระเจาพรหมทัตไดกั้นฉัตรเหนือพระเศียรเพื่อกันแสงแดดให
พระองค พระปจเจกพุทธเจาศิขีจึงแสดงพระธรรมเทศนาประทาน พระองคยังตรัสวา สุประภะจะ
ไดรับการอบรมจนรูแจงจากพระพุทธเจาศากยมุนี พระพุทธองคตรัสวาสุประภะจึงไดเกิดเปน
เทวดาสุมติ และไดเกิดมาในตระกูลมั่งคั่งทั้งยังไดบรรลุถึงความเปนกุศลยิ่ง และการที่ยโศทะเกิดมา
พรอมกับฉัตรรัตนะนั้นพระพุทธองคทรงอธิบายวา เปนเพราะเมื่อชาติที่ เกิด เปนยศสวี 
(Yawasvi)พระโอรสองคที่สามของพระเจากฤกิ  ไดสรางฉัตรประดับรัตนะเหนือเจดียซ่ึงพระชนก
ทรงสรางไวเพื่อระลึกถึงสถานที่เสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจากาศยปะ  
 
63. มหากาศยปาวทาน (Mahakawyapavadana) 65 บท 
 คร้ังหนึ่งมีพราหมณผูมั่งคั่งชื่อนยโครธกัลปะ (Nyagrodhakalpa) กับภรรยาชื่อสุรูปา
(Surupa) อาศัยอยู ณ แควนมคธ  ขณะที่สุรูปากําลังเดินเลนอยูในสวนก็คลอดบุตรชายซ่ึงมีลักษณะ
งามดุจพระอาทิตย  จากนั้นก็ปรากฏผาทิพยสีขาวจากตนปปปละ (Pippala-ตนมะเดื่อ) ออกมา
รองรับทารกนอย ทารกนอยจึงไดช่ือวาปปปลายนะ (Pippalayana) เมื่อเจริญวัยภายในเวลาไม
นานปปปลายนะก็เชี่ยวชาญในสรรพวิชา  เมื่อบิดาตองการจัดงานแตงงานให  ปปปลายนะก็ช้ีแจง
อยางชัดเจนวาตนไมปรารถนาชีวิตคูแตปรารถนาจะรักษาพรหมจรรย เมื่อบิดามารดาไดฟงความคิด
ดังกลาวก็รองไหเสียใจอยางมาก ดวยความเคารพรักบิดามารดา ปปปลายนะจึงทําใหทั้งคูคลายโศก
ดวยการวาดรูปหญิงสาวคนหนึ่งที่มีวรรณะดุจทองคํา  แลวกลาววาตนจะแตงงานกับหญิงสาวคนนี้
เทานั้น ความยินยอมที่จะแตงงานดวยขอเสนอดังกลาวไมไดทําใหนยโครธกัลปะกับสุรูปาหายเศรา
โศกเสียใจเพราะคงเปนไปไดยากที่จะหาหญิงสาวที่มีรูปลักษณดังกลาว แตจตุรกะ (Caturaka) 
เพื่อนของนยโครธกัลปะ ก็ยืนยันวาจะไปตามหาผูหญิงคนนั้นมาใหได ในที่สุดจตุรกะก็พบผูหญิงที่
มีลักษณะเชนนั้นหรืออาจจะงามผุดผองกวานั้นที่เมืองไวศาลี  นั่นคือภัทรา(Bhadra) ธิดาของกปละ  
เมื่อกปละแสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับปปปลายนะ จตุรกะก็ยืนยันถึงความเหมาะสมของ             
ปปปลายนะกับภัทรา จากนั้นจึงเดินทางกลับมาแจงขาวแกนยโครธกัลปะ 
 ปปปลายนะเดินทางไปพบภัทราดวยตนเอง แลวทั้งคูซ่ึงมีจิตใจดีเหมือนกันก็ไดแตงงาน
กัน  แตทั้งคูตางก็รักษาพรหมจรรยไว เมื่อคนหนึ่งนอนหลับ  อีกคนหนึ่งก็จะนั่งเฝา และคอย
หลีกเลี่ยงการแตะเนื้อตองตัวกัน  คร้ังหนึ่ง ขณะที่ภัทรากําลังนอนหลับ และปปปลายนะกําลัง
เฝายาม งูตัวหนึ่งไดเล้ือยเขาไปใกลภัทรา ปปปลายนะจึงกาวเขาไปเพื่อปองกันมิใหภัทราถูกงูกัด ทํา
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ใหถูกตัวภัทราโดยไมไดตั้งใจ ภัทราตกใจตื่น พลันคิดวาปปปลายนะถูกตัณหาครอบงํา  จึงรูสึก
ผิดหวังในตัวปปปลายนะมาก แตเมื่องูพิษปรากฏใหเห็นภัทราก็ทราบวาเปนเรื่องเขาใจผิด ปปปลายนะ
และภัทราใชชีวิตคูอยูดวยกันเชนนี้ตลอดมา เมื่อนยโครธกัลปะถึงแกกรรม ปปปลายนะก็ไดรับ
มรดกจากบิดา  แตปปปลายนะและภัทราตางไมมีใจยินดีตอทรัพยศฤงคาร ทั้งสองคนจึงละบานไป
บําเพ็ญเพียร ในกาลตอมาปปปลายนะเปนที่รูจักในนามพระมหากาศยปะ  เพราะเกิดในตระกูล              
กาศยปะ สวนภัทราก็สรางกุศลและพนจากความทะเยอทยานอยากทั้งปวง 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามถึงเหตุการณหลังจากพระมหากาศยปะไดบรรลุความรูแจง
แลว พระพุทธองคตรัสตอบวา เมื่อคร้ังเกิดเปนมหิตะ (Mahitah) ชาวเมืองศิขีผูยากจนของแควน
กาศี แตไดรักษาศีล และไดทําบุญถวายแดพระเจดียที่พระเจากฤกิทรงสรางไวอยางวิจิตรงดงาม และ
ดวยความมีใจเปนกุศลในอดีตดังกลาวนี้ พระมหากาศยปะจึงไดรับอรหัตผล 
 
65. เอกศฤงคาวทาน (Ekawrvgavadana) 51 บท 
    เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคประทับที่นยโครธาราม ในเมืองกบิลพัสดุ เหลาภิกษุกราบทูล
ถามพระพุทธองควา  แมวาพระองคจะตัดขาดจากชีวิตทางโลกแลวอยางสิ้นเชิง แตทุกครั้งที่
พระองคเสด็จเยี่ยมเยือนพระเจาศุทโธทนะผูเปนพระชนก พระนางยโศธราก็จะเสด็จมาเขาเฝาและ
เห็นไดชัดเจนวาพระนางยโศธรายังทรงรอคอยการกลับมาของพระองคเสมอ โดยพระนางยโศธรา
จะถวายภัตตาหารอยางดีราวกับจะตองการฉุดร้ังใหพระองคทรงหวนกลับมามีชีวิตครอบครัวอีก
คร้ัง มีสาเหตุประการใดที่ซอนเรนอยูในการกระทําดังกลาว พระพุทธองคตรัสตอบวา แมใน               
พระชาติกอนพระนางยโศธราก็ทรงปฏิบัติเชนนี้ดวยทรงมีกิเลสและความยึดติด จากนั้นพระพุทธ
องคก็ตรัสเลาเรื่องราวเพื่อขยายความ 
 พระเจากาศยะ (Kawya) ผูยิ่งใหญแหงเมืองกาศี มีพระธิดาพระองคเดียวคือเจาหญิง
นลินี (Nalini) ซ่ึงมีพระสิริโฉมยิ่งและยังทรงไมมีคูครอง  เพื่อจัดหาผูเหมาะสมมาอภิเษกสมรสกับ
พระธิดา เพราะชายนั้นจะตองเปนผูครองนครกาศีตอไปดวย พระเจากาศยะทรงไตรตรองเปน
เวลานานและทรงเลือกเอกศฤงคะ (Ekawrvga) ซ่ึงมีอุปนิสัยซ่ือตรง และรักษาพรหมจรรยอยาง
เครงครัด เอกศฤงคะอาศัยอยูกับบิดาคือราชฤษีกาศยปะที่ชายปาสาหัญชนี (Sahabjani)มีแมเปน
นางกวางที่ไดดื่มน้ําผสมน้ําปสสาวะของราชฤษีกาศยปะเขาไปโดยบังเอิญ จนตั้งครรภและคลอด
ทารกเพศชายที่มีเขางอกออกมาหนึ่งเขา ดวยเหตุนี้จึงไดช่ือวาเอกศฤงคะ  
 ดวยการถวายคําแนะนําของเหลาอํามาตย พระเจากาศยะจึงทรงสงเจาหญิงนลินีไป
ยั่วยวนเอกศฤงคะซึ่งรักษาพรหมจรรยจึงไมรูจักมารยาหญิง เมื่อทั้งสองพบกัน  ดวยเหตุที่เอกศฤงคะ
ไมเคยพบคนอื่นๆ นอกจากบรรดาฤษีหรือพราหมณทั้งหลาย เอกศฤงคะจึงเขาใจวาเจาหญิงนลินีคือ
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บุตรชายของฤษีสํานักอื่น แมจะสงสัยในรูปลักษณที่ตางกับตนเองก็ตาม เมื่อเจาหญิงเขามายั่วยวน
สัมผัสอยางชิดใกลเพื่อทําใหเอกศฤงคะติดใจรสเสนหาตามนางกลับพระราชวัง โดยลวงวาจะพา
เอกศฤงคะไปเยี่ยมอาศรมที่สวยงามของตน เอกศฤงคะหลงกลมารยาจนตบะแตก และตามเจาหญิง
นลินีมาถึงรถเทียมมา แตเอกศฤงคะไมเคยเห็นมาเขาใจวาเปนกวางสัตวชนิดเดียวกับแมของตน จึง
ไมยอมขึ้นรถมา ดังนั้นเจาหญิงนลินีจึงตองเสด็จกลับไปกอน ในขณะเดียวกันเมื่อราชฤษีกาศยปะ
ซ่ึงเดินทางไปที่อ่ืนกลับมาถึง ก็รูวามีบางอยางเกิดขึ้นกับเอกศฤงคะขณะที่ตนไมอยู จึงไดอบรม
เอกศฤงคะใหมุงมั่นบําเพ็ญเพียรตอไป คร้ันเจาหญิงนลินีเสด็จมาอีกครั้งโดยเรือพระที่นั่งที่ตกแตง
ดวยใบไมและสิ่งตางๆ จนเหมือนอาศรม คร้ังนี้เจาหญิงนลินีทรงสามารถพาเอกศฤงคะไปยัง
พระราชวังได พระเจากาศยะทรงจัดพิธีอภิเษกสมรสดวยความปติยินดี  สวนเอกศฤงคะซึ่งไมรูเร่ือง
โลกภายนอกก็เขาใจวาการบูชาไฟในพิธีอภิเษกสมรสคือการบูชาไฟอยางที่ตนเคยทํา 
 คร้ันบิดาของเอกศฤงคะรูถึงโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไมไดของเอกศฤงคะ  ก็จําตองยอมรับ
การแตงงานและมอบโอวาทในการครองเรือนแกทั้งสอง เมื่อเอกศฤงคะกลับเมืองกาศีก็ไดขึ้นเปน
พระราชาแทนพระเจากาศยะซึ่งทรงชรามากแลว  แตอยางไรก็ตาม พระเจาเอกศฤงคะไมเคยทรงลืม
การบําเพ็ญเพียร แมวาจะทรงพระสําราญกับสิ่งตางๆ ในพระราชวัง หรือกับการเลี้ยงดูพระโอรส
พระธิดา เมื่อถึงวัยที่พรอมพระเจาเอกศฤงคะก็ทรงออกบวชเพื่อสูทางสงบ 
 พระพุทธองคตรัสเผยวา  พระองคก็คือเอกศฤงคะในพระชาตินั้น สวนพระธิดานลินีก็
คือพระนางยโศธรา ซ่ึงทั้งในอดีตชาติและปจจุบันชาติไดทรงพยายามใชวิธีตางๆ ใหพระองคสละ
เพศพรหมจรรยและไดครองคูกับพระนางเชนเดียวกัน 
 
66. กวิกุมาราวทาน (Kavikumaravadana) 104 บท 

 คร้ังหนึ่ง  ภิกษุสงสัยถึงเหตุการณที่พระเทวทัตกลิ้งหินตกใสพระบาท จนนิ้วพระบาท
ใหญเปนแผล พระองคตรัสวาเปนเพราะอกุศลกรรมในอดีตที่ทรงกระทํามาจึงทําใหตองทรงมี
บาดแผล และพระพุทธองคจึงตรัสเลาเรื่องราวความเปนมา 
 ในกาลกอน  พระเจาสัตยรตะ (Satyarata) ผูมีน้ําพระทัยกวางขวางประทับ ณ เมือง       
กามปลยะ (Kampilya) และมีพระมเหสีพระนามวาลักษณา (Laksana) ซ่ึงมีคุณลักษณะครบถวน
และเปยมดวยน้ําพระทัยที่งดงาม  แตทั้งสองพระองคกลับไมมีพระโอรสหรือพระธิดา  พระมเหสี
ลักษณาจึงทรงใหพระเจาสัตยรตะอภิเษกสมรสกับสุธรรมา (Sudharma) หญิงสาวจากเมืองวิเทหะ 
แตหลังจากนั้นพระนางลักษณาก็ทรงพระครรภ  คร้ันครบกําหนดเวลาก็มีพระประสูติกาล
พระโอรสอโลลมันตระ (Alolamantra) สวนพระนางสุธรรมาเมื่อเร่ิมทรงพระครรภ พระเจา          
สัตยรตะก็เสด็จสวรรคต เหลาขุนนางจึงเชิญพระโอรสอโลลมันตระเปนพระราชา โดยมีมหา
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อํามาตยโควิษาณะ  (Govisana) สําเร็จราชการแทนพระองค ทั้งนี้ปุโรหิตไดทํานายวาพระโอรสใน
พระครรภของพระนางสุธรรมาจะปลงพระชนมพระเจาอโลลมันตระ  เมื่อพระนางสุธรรมาทรง
คลอดพระโอรส  ดวยความหวาดกลัว พระนางสุธรรมาจึงขอใหมหาอํามาตยโควิษาณะชวยปดบัง
ความจริง ซ่ึงเขาก็ไดนําพระโอรสไปแลกกับลูกสาวของชาวประมงมาสวมรอยเปนพระธิดา คร้ัน
พระเจาอโลลมันตระทรงทราบวามีพระขนิษฐาก็ไมทรงเชื่อคําทํานายของปุโรหิต 
 พระโอรสผู ถูกทอดทิ้ ง เติบโตขึ้นมาในนามกวิกุมาร  (Kavikumara)  มีความ                    
ฉลาดเฉลียวและเชี่ยวชาญในสรรพวิชา ยามเลนกับเพื่อนๆ กวิกุมารชอบเลนเปนพระราชา อยางไร
ก็ตาม  คร้ังหนึ่งปุโรหิตผูเคยทํานายการตั้งพระครรภของพระนางสุธรรมาพบกวิกุมารเลนอยูบน
ถนนกจ็ําลักษณะไดทันท ี จงึกราบบังคมทลูพระเจาอโลลมันตระใหทรงทราบ  พระเจาอโลลมันตระ
กร้ิวมาก และไดทรงเรียกมหาอํามาตยโควิษาณะมาตําหนิที่บกพรองตอหนาที่  จากนั้นก็ทรงสง
ทหารไปกําจัดกวิกุมาร เมื่อพระนางสุธรรมาทรงทราบเรื่อง  ก็ใหกวิกุมารหนีโดยไดประทาน
จุฑามณีใหติดตัวไป 

 กวิกุมารหนีไปอยางรวดเร็วโดยไปอาศัยอยูที่เมืองของพญานาคจัมปกะ (Campaka)  
ตอนแรกเปนคนซักผาตอมาก็ไปซอนตัวในบานของชางปนหมอ แตไมวากวิกุมารจะไปอยู ณ ที่ใด 
ก็ถูกสะกดรอยตามเพราะรอยเทาอันใหญของเขาไดเสมอ  กวิกุมารจึงตองหนีไปซอนตัว แตก็โชค
รายที่ตกลงไปในหลุมที่ลึกมากจนเกินหยั่งได  ทําใหจุฑามณีหลนไปติดอยูกับเถาวัลยแหง   คนของ
พระเจาอโลลมันตระมาพบจุฑามณีจึงนํากลับไปทูลเกลาฯ ถวายแดพระเจาอโลลมันตระ แตยักษ
อัญชนะ (Abjana) ไดชวยชีวิตกวิกุมารไว  สวนพระนางสุธรรมาทรงทราบจากเทวดาวากวิกุมารยัง
มีชีวิตอยู เมื่อกวิกุมารรอดพนจากอันตรายได ก็หนีตอไปจนถึงปาลึกและไดพบกับนายพรานชื่อ
วาปงคลกะ (Pivgalaka) ซ่ึงไดบอกทางใหไปพบชายแขนดวน ซ่ึงชายแขนดวนก็ไดบอกกวิกุมาร
เกี่ยวกับจัณฑาลชื่อวาสุทาสะ (Sudasa )ซ่ึงมีนิสัยโหดเหี้ยม และเลี้ยงสุนัขที่ดุรายชื่อศังขมุขะ
(Wavkhamukha)  เมื่อเผชิญหนากับสุทาสะกับศังขมุขะ กวิกุมารก็ตองตกอยูในอันตรายอีกครั้ง   
แตคร้ังนี้กวิกุมารก็ไดรับการชวยเหลือจากพระมุนีมาฐระ (Mathara) ซ่ึงเห็นดวยตาทิพยแลวเหาะ
มาชวยดวยการตัดศีรษะของสุทาสะและศังขมุขะ พระมุนีมาฐระพากวิกุมารไปอยูดวย และสอน
มายาวิทยาให ดวยความปรารถนาที่จะครองราชอาณาจักรของพระชนก กวิกุมารจึงเดินทางจากที่
นั่นไปจนถึงเมืองกามปลยะ กวิกุมารแปลงกายเปนนางรําแลวรายรําอยางสวยงามเพื่อดึงดูดสายตา
คน ทําใหคนทั่วไปชื่นชอบมาก จนขาวเรื่องนางรําที่มีเสนหเยายวนนี้แพรสะพัดไปถึงพระเจา             
อโลลมันตระ พระองคจึงใหเชิญนางรํามาแสดงถวาย เมื่อไดทอดพระเนตรก็ทรงลุมหลงทันที จึง
เปนโอกาสใหกวิกุมารไดเปดเผยตัว กวิกุมารกลาวติเตียนพระเจาอโลลมันตระที่ตามไลลาเขา ทั้งๆ 
ที่เขาไมมีทางสูได จากนั้นกวิกุมารจึงจับพระเจาอโลลมันตระจองจําในหองขัง และขึ้นเปน
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พระราชาแทน  ดวยมนตมายาทําใหราษฎรพากันเขาขางกวิกุมาร  พระเจากวิกุมารทรงประหารชีวิต
พระเจาอโลลมันตระในที่สุด ดวยอกุศลกรรมจากการฆาพระเชษฐา หลังจากที่เสด็จสวรรคต               
พระเจากวิกุมารจึงตองตกนรก 
 พระพุทธองคตรัสเผยวาพระองคก็คือพระเจากวิกุมารในพระชาตินั้น  พระองคตองทรง
ชดใชกรรมหลายพันป และผลของกรรมที่เหลือก็ทําใหนิ้วพระบาทใหญมีบาดแผลในชาตินี้    
 
67. สังฆรักษิตาวทาน (Savgharaksitavadana) 76 บท 

 ในกาลกอน  ณ  เมืองศราวัสตี   พุทธรักษิตะ  (Buddharaksita)  มีบุตรชายที่มี
ความสามารถและใจบุญชื่อสังฆรักษิตะ (Savgharaksita)  ดวยความเห็นชอบของบดิา สังฆรักษิตะ
จึงไดศึกษาสิกขาบทจากพระศารีบุตรและไดบวชเปนภิกษุในที่สุด ตอมาครั้งหนึ่ง เพื่อนๆ 500 คน
ซ่ึงเปนบุตรพอคาไดขอรองพระสังฆรักษิตะใหรวมเดินเรือไปดวย  เมื่ออยูกลางทะเลปรากฏวาเรือ
หยุดแลนกะทันหัน พระสังฆรักษิตะจะเสียสละกระโดดลงน้ําเพื่อใหเรือแลนตอไปได ระหวางที่
เพื่อนๆ  หามปรามอยูนั้น  พระสังฆรักษิตะก็กระโดดลงน้ําเพื่อใหเพื่อนๆ ไดเดินทางตอไป 
พระสังฆรักษิตะจมน้ําจนไปถึงนาคภพ  จึงไดพบนาคหลากหลายประเภท และไดปราบพยศดวย
การแสดงพระธรรมเทศนาจนเหลานาคหมดความดุราย จากนั้นเหลานาคก็พาพระสังฆรักษิตะ
กลับไปหาเพื่อนๆ ที่เรือ แตขณะที่พระสังฆรักษิตกําลังหลับอยูที่ชายฝง เพื่อนๆ กลับออกเรือโดยทิ้ง
พระสังฆรักษิตะไว  พระสังฆรักษิตะผูถูกทอดทิ้งตื่นขึ้นมาจึงตองเดินกลับเมืองของตน 
 วันตอมาพระสังฆรักษิตะเดินไปถึงปาที่มีตนสาละแนนขนัด ที่นั่นมีวิหารหลังใหญ
งดงามและมีเหลาภิกษุที่นาเลื่อมใส แตเมื่อถึงเวลาฉัน ทุกสิ่งทุกอยางก็กลับตาลปตร เพราะภิกษุตาง
ทะเลาะกันเพื่อแยงอาหาร แตหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จ  ทุกอยางก็กลับคืนมาดังเดิมราวกับวาไมมี
ส่ิงใดเกิดขึ้น พระสังฆรักษิตะทราบจากเหลาภิกษุวาเปนเพราะในชาติกอนพวกทานเคยทะเลาะกัน
และทําลายภัตตาหารของภิกษุใหม จึงตองมารับผลกรรมในชาตินี้ พระสังฆรักษิตะจึงออกเดินทาง
ตอไปและพบวิหารอีกหลังหนึ่งซึ่งยิ่งใหญงดงามไมแพกัน เมื่อถึงเวลาฉันภัตตาหาร ไฟก็ลุกไหม
วิหารหลังนี้  แตก็กลับสูสภาพเดิมเมื่อพนชวงฉันภัตตาหาร พระสังฆรักษิตะไดทราบวาในชาติกอน
ภิกษุเหลานี้ไดแยงภัตตาหารดวยการจุดไฟเผาภิกษุอ่ืน  ดังนั้นเหลาภิกษุช่ัวรายจึงตองมารับผลกรรม
ดังกลาว  เมื่อเดินทางตอไป พระสังฆรักษิตะก็ไดพบสัตวที่มีลักษณะประหลาดทั้งรูปรางและขนาด 
บางตัวก็เหมือนเสา บางตัวก็เหมือนกําแพง บางตัวก็เหมือนคันไถ บางตัวก็เหมือนไมกวาด บางตัวก็
เหมือนเชือก เมื่อเดินผานสัตวประหลาดเหลานี้พระสังฆรักษิตะก็มาใกลพระมุนี 500 ตนที่กําลังฝก
สมาธิและบําเพ็ญทุกรกิริยา เหลามุนีตอนรับพระสังฆรักษิตะดวยวาจาไมสุภาพ  แตก็ใหพักคางคืน
ที่อาศรมวางหลังหนึ่ง   
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คืนนั้นเทวดาซึ่งอยูที่อาศรมมาพบและพร่ําขอรองใหพระสังฆรักษิตะแสดงธรรมเทศนา  
พระสังฆรักษิตะจึงกลาวทามกลางความเงียบสงัดวา การบําเพ็ญทุกรกิริยาอยางที่พระมุนีทําอยูนั้น
ไมมีผลตอการชําระลางจิตใจใหบริสุทธิ์เลย พระสังฆรักษิตะกลาวตอไปวา ความรูที่ไมจริงหรือ 
อวิทยาเกี่ยวกับความจริงสูงสุดยอมนําไปสูความทุกขเทานั้น จากนั้นพระสังฆรักษิตะก็อธิบาย
เกี่ยวกับชีวิตที่ดําเนินไปบนพื้นฐานของจิตใจที่บริสุทธิ์ และกอปรดวยกรรมดี และเมื่อพระสังฆรักษิตะ
กลาวจบก็ไดเจริญสมาธิและบรรลุอรหัตผล เหลามุนีที่ไดยินพระธรรมเทศนาของพระสังฆรักษิตะ 
ก็เกิดความยินดีและขอติดตามพระสังฆรักษิตะไปเขาเฝาพระพุทธองค  พระธรรมเทศนาของ         
พระพุทธองคชวยขจัดความมัวหมองในจิตใจของเหลามุนีจนบรรลุอรหัตผลกันถวนหนา เมื่อ
พระสังฆรักษิตะกราบทูลถามพระพุทธองคถึงสัตวรูปรางประหลาดที่ไดพบระหวางทาง พระองคก็
ตรัสตอบวา ในชาติกอนพวกนั้นเคยเปนสาวกของพระพุทธเจากาศยปะ แตประพฤติช่ัวตอสาวก
รวมวิหาร จึงตองรับกรรมดังกลาว คร้ันเหลาภิกษุกราบทูลถามเกี่ยวกับสาเหตุที่พระสังฆรักษิตะได
อรหัตผล พระองคก็ตรัสตอบวาในชาติกอนพระสังฆรักษิตะไดปรนนิบัติรับใชภิกษุ 500 รูป อีกทั้ง
ยังนําเหลามุนีทั้งหารอย ซ่ึงก็คือภิกษุที่เคยรับใชในอดีตพบทางแหงพระธรรมจึงไดรับผลของ             
กุศลกรรมดังกลาว 
 
68. ปทมาวตยวทาน (Padmavatyavadana) 110 บท 
 เมื่อเจาชายสิทธารถะตัดขาดทางโลกเพื่อมุงสูพระนิพพาน  พระนางยโศธราก็เศราเสีย
พระทัยมากจนกระทบกระเทือนถึงการตั้งพระครรภ  ทําใหตองทรงพระครรภนานถึง 6 ป กวา          
พระราหุลจะประสูติ พระเจาศุทโธทนะจึงคลางแคลงพระทัยมาก และมีพระราชดํารัสสั่งประหาร         
พระนางยโศธรา แตพระนางยโศธราก็ทรงยืนยันความซื่อสัตยตอพระสวามี โดยการพิสูจนความ
บริสุทธิ์ดวยการใชหินกอนใหญผูกติดกับพระราหุลแลวโยนลงไปในน้ํา แตพระราหุลก็ไมจมน้ํา 
เหลาภิกษุตองการทราบถึงเหตุท่ีพระนางยโศธราตองไดรับความทุกขเชนนี้ พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา 
 ในอดีตกาล พระเจาพรหมทัตผูทรงพระสิริโฉมครองเมืองกามปลยะ คร้ังหนึ่งพระองค
เสด็จประพาสปาลาสัตว และไดทรงพบปทมาวตี ธิดาของมหามุนีศาณฑิลยะ (Wandilya) สวน
มารดาคือนางกวางที่บังเอิญไปดื่มน้ําปสสาวะของมหามุนีศาณฑิลยะ  ปทมาวตีมีรูปลักษณงดงาม
เฉกเชนเดียวกับพระลักษมี และทุกยางกาวของนางจะมีดอกบัวผุดมารองรับ พระเจาพรหมทัตจึง
ทรงหลงรักปทมาวตีตั้งแตแรกพบ  พระองคเสด็จลงจากหลังมาแลวทรงพระดําเนินไปหาปทมาวตี
เพื่อตรัสถามวานางเปนใคร ปทมาวตีผูออนตอโลกไมเคยเห็นเครื่องทรงของกษัตริยมากอน จึงคิด
วาพระเจาพรหมทัตเปนบุตรของพระมุนีเชนเดียวกับนาง นางจองมองพระเจาพรหมทัตใน               
เครื่องทรงของกษัตริยอยางชื่นชม พรอมทั้งตอบคําถามของพระเจาพรหมทัตดวยความยินดีวานาง
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เปนธิดาของมหามุนีศาณฑิลยะกับนางกวาง  ดวยความไรเดียงสาของนาง พระเจาพรหมทัตจึงทรง
สวมรอยเปนบุตรของพระมุนีตามที่นางเขาใจ และทรงชวนนางไปเที่ยวอาศรม 
 ปทมาวตีจึงไปขออนุญาตบิดาเพื่อไปเยือนอาศรมของพระเจาพรหมทัตซึ่งตนคิดวาเปน
มุนี มหามุนีศาณฑิลยะผูทรงปญญาเขาใจดีวาจะเกิดอะไรขึ้น  จึงพยายามปรามธิดาและออกไปพบ
พระเจาพรหมทัตดวยความหวาดระแวง เมื่อมหามุนีศาณฑิลยะเห็นวาพระเจาพรหมทัตมีพระจริยา
ที่งดงามยิ่ง จึงคิดวาพระองคทรงเหมาะสมกับธิดาผูเลอโฉมและไรเดียงสาของตน  จึงยกปทมาวตี
ให  ในที่สุดพิธีอภิเษกสมรสก็มีขึ้น มหามุนีศาณฑิลยะกราบบังคมทูลพระเจาพรหมทัตวา ขอให
ทรงหนักแนนไมกร้ิวปทมาวตีดวยคําพูดตางๆ นานาของผูอ่ืน จากนั้นพระเจาพรหมทัตไดทรง
พาปทมาวตีกลับเมือง และแตงตั้งใหนางเปนมเหสี จนเปนที่ริษยาของเหลาสนม  แตก็ไมมีใครคาน
ได ดวยความงามและคุณลักษณะพิเศษที่มีดอกบัวผุดแบงบานรองรับการยางกาวของนางนั่นเอง  

 ตอมาเมื่อพระมเหสีปทมาวตีทรงพระครรภ เหลาสนมที่หาโอกาสทําลายพระมเหสี           
ปทมาวตีอยูตลอดเวลาจึงสมคบกันกลั่นแกลงพระนาง โดยอางโบราณราชประเพณีวาขณะมี                
พระประสูติกาล ตองใหพระมเหสีปทมาวตีผูกผาปดพระเนตรไว  เมื่อพระมเหสีปทมาวตีมี                        
พระประสูติกาลเปนโอรสฝาแฝดซึ่งมีวรรณะรุงเรืองดุจทองคํา  เหลาสนมก็อุมพระโอรสใสหีบแลว
หอดวยผา  และนําไปโยนทิ้งในแมน้ําคงคา ขณะเดียวกันพวกนางก็นําเลือดมาปายพระโอษฐของ
พระมเหสีปทมาวตี เหลาสนมกราบทูลพระมเหสีปทมาวตีวาพระโอรสสิ้นพระชนมตั้งแตประสูติ
และนําไปลอยในแมน้ําคงคาแลว  แตเมื่อพระเจาพรหมทัตเสด็จมา เหลาสนมกลับกราบบังคมทูลวา    
พระมเหสีประสูติพระโอรสแฝดที่ทรงพระสิริโฉมเชนเดียวกับพระชนก แตถูกพระมเหสีซ่ึงเปน
นางปศาจกินไปเสียแลว คราบเลือดที่พระโอษฐเปนหลักฐานที่ทําใหพระเจาพรหมทัตกริ้วและ           
เศราเสียพระทัยมาก จึงมีพระราชดํารัสสั่งใหประหารพระมเหสีปทมาวตี แตอํามาตยทีรฆมติ 
(Dirghamati) ผูหลักแหลมสงสัยวาเปนแผนการรายของเหลาสนม  จึงชวยชีวิตพระมเหสีปทมาวตี
ไวอยางลับๆ 
 เทวดารักษาอาศรมของมหามุนีศาณฑิลยะไดเสด็จมาบนทองฟาและตรัสวาพระมเหสี    
ปทมาวตีเปนผูบริสุทธิ์ เมื่อพระเจาพรหมทัตทรงไดยินเสียงลอยมาดังกลาวจึงคลางแคลงพระทัยยิ่ง 
พระองคจึงเสด็จเขาไปในฝายในและทรงคาดคั้นจนไดความจริงจากเหลาสนม เมื่อความจริงเปดเผย
พระองคก็ไดแตเศราเสียพระทัยและทรงสํานึกผิด  ขณะเดียวกันชาวประมงก็พบหีบติดมากับแหใน
แมน้ําคงคา และเมื่อไดเปดดูก็พบพระโอรสแฝด จึงนํามาทูลเกลาฯ ถวายพระเจาพรหมทัต เมื่อ
ทอดพระเนตรเห็นพระโอรสก็ยิ่งทําใหทรงระลึกถึงพระมเหสีดวยความเสียพระทัย แตอํามาตย               
ทีรฆมติก็กราบบังคมทูลวาพระมเหสีปทมาวตียังทรงมีชีวิตอยู  พระเจาพรหมทัตจึงเสด็จไปหาพระ
มเหสี และทรงพยายามขอรองใหพระมเหสีกลับมาอยูดวยกัน แตพระมเหสีปทมาวตีทรงปฏิเสธ
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เพราะพระนางมีพระประสงคที่จะกลับไปหาพระชนก จากนั้นพระมเหสีปทมาวตีก็เสด็จกลับไปยัง
อาศรมของมหามุนีศาณฑิลยะ แตมหามุนีศาณฑิลยะละสังขารไปแลว   
 ตอมาพระมเหสีปทมาวตีจึงทรงเดินทางรอนแรมจนถึงเมืองพาราณสี   และประทับที่
นั่นอยางสงบ โดยอยูในความดูแลของพระเจากฤกิ พระเจากฤกิทรงปรารถนาจะไดนางเปน              
พระมเหสีแตก็ทรงลมเหลว เมื่อพระเจาพรหมทัตทรงทราบวาพระมเหสีปทมาวตีประทับที่เมือง
พาราณสี ก็ทรงปลอมตัวเปนพราหมณเสด็จไปที่นั่น และไดกรรแสงขอรองใหพระมเหสีกลับไป
ครองคูกับพระองคดังเดิม และครั้งนี้พระมเหสีปทมาวตีก็พระทัยออนกลับไปพรอมกับพระสวามี 
 ขณะที่พระมเหสีปทมาวตีทรงแยกทางกับพระสวามีนั้น  ปรากฏวาดอกบัวมิไดผุดขึน้มา
แบงบานตามแตละยางกาวของพระองคเลย แตเมื่อพระมเหสีปทมาวตีทรงกลับไปครองคูกับ             
พระสวามีอีกครั้ง   ดอกบัวก็ผุดขึ้นมาแบงบานดังเดิม สาเหตุของเรื่องนี้ก็คือในชาติกอนพระมเหสี     
ปทมาวตีไดถวายดอกบัวอันงดงามแดพระปจเจกพุทธเจา แตดวยความเสียดายก็นํากลับคืนไป  แลว
สักพักก็นํามาถวายอีกครั้ง ผลของการกระทํานั้จึงทําใหพระมเหสีปทมาวตีตองโทษประหารและ
ดอกบัวรองพระบาทหายไปแลวกลับมีในภายหลัง  พระพุทธองคตรัสวา  พระมเหสีปทมาวตีไดมา
เกิดใหมเปนพระนางยโศธรานั่นเอง 
 
69. ธรรมราชิกาประติษฐาวทาน (Dhrmarajikapratisthavadana) 31บท 
 พระเจาอโศกแหงเมืองปาฏลีบุตรทรงประกอบกรรมดีมากมายเพื่อประชาชนของ
พระองค   พระองคทรงสรางสถูปประดับรัตนะไวหลายแหงเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจาในอดีตตามคําแนะนําของพระเถระยศสะ (Yawasa)  นอกจากนั้น พระเจาอโศกยังทรง
รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุของพระสุคตเจาจากเมืองของพญานาคมาบรรจุไวในสถูปที่ประดับ
รัตนะที่ทรงสรางขึ้นดวย โดยพระองคทรงสรางสถูปธรรมราชิกถึง 84,000 องคราวกับเนรมิตไวทั่ว
แผนดิน ทุกวันพระเจาอโศกจะพระราชทานภัตตาหารแดหมูภิกษุ คร้ังหนึ่งพระองคทรงแสดง
อาการคารวะอยางสูงตอภิกษุชรารูปหนึ่ง และไดตรัสขอใหภิกษุรูปนั้นแสดงธรรมเทศนาถวาย 
 ภิกษุชราไมมีความรูธรรมะลึกซึ้งพอ  จึงรูสึกละอายตอความเขลาของตนเองและทุกขใจ
มาก  เทพธิดาที่มีความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธองคจึงมาชวยภิกษุชราไว  โดยไดกลาวธรรมะ
ส้ันๆ ใหภิกษุชราฟง ภิกษุชราไดจดจําและนําไปเทศนาแดพระเจาอโศกความวา ธรรมะนั้นมีเนื้อหา
มากมาย แตจะกลาวโดยยอ คือสะสมทรัพยสินเงินทองเพียงเล็กนอยเพื่อการดํารงชีวิต  จากนั้นก็
ควรทําประโยชนแกผูอ่ืน คนเราควรกินอาหารพอประมาณโดยไมจําเปนตองมีรสอรอยเพื่อรักษา
รางกาย  คนเราควรจะนอนหลับนอยๆ และใชชีวิตโดยไมยึดติดกับสิ่งใด เพราะความยึดติดยอมเปน
บอเกิดของความหลงระเริง พระเจาอโศกทรงฟงขอธรรมดังกลาวแลวก็พอพระทัยมาก  จึงถวายจีวร
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และภัตตาหาร  รวมทั้งดูแลภิกษุชราอยางดี สวนภิกษุชราก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของเทพธิดาคือฝก
ฌานสมาธิจนบรรลุอรหัตผลในที่สุด 

 ตอมาครั้งหนึ่งพระเจาอโศกก็ไดถวายภัตตาหารและจีวรแดหมูภิกษุ ภิกษุรูปหนึ่งได
โปรยดอกปาริชาติซ่ึงไดจากผลของกรรมดีในชาติกอนแดพระเจาอโศก พระเจาอโศกจึงทรงคารวะ
ภิกษุรูปนั้นอยางนอบนอม 

 
70. มาธยันติกาวทาน (Madhyantikavadana)  8 บท 

 หลังจากที่พระพุทธองคเสด็จปรินิพพาน พระมาธยันติกะ (Madhyantika) ก็เดินทาง
ไปยังแควนกัศมีระซึ่งเต็มไปดวยนาค  พระมาธยันติกะไดเอาชนะนาคและไดพัฒนาเมืองที่รางผูคน
ใหเจริญรุงเรืองขึ้น อีกทั้งไดเผยแผพระพุทธศาสนาดังที่พระพุทธองคทรงกระทําไว พระมาธยันติกะ
ไดสรางวิหารอันสวยงามโดยมีพระอรหันต 500 รูปจําพรรษาที่นั่น และไดปลูกตนไมพันธุใหม
หลายพันธุ ซ่ึงรวมทั้งหญาฝรั่น∗ที่นํามาจากภูเขาคันธมาธนะ (Gandhamadhana) ดวย 

 
71. ศาณวาสยวทาน (Wanavasyavadana) 16 บท 
 คร้ังอดีตกาล ภิกษุศาณวาสี (Wanavasi) ไดเดินทางไปเผยแผพระพุทธศาสนายังเมือง  
มถุรา (Mathura) ตามแนวทางของพระพุทธองค  ระหวางทางภิกษุศาณวาสีไดยินเสียงชาวมัลละ
สองคนพูดวา ภิกษุศาณวาสีเรียกผูที่อยูในศีลบริสุทธิ์ ผูที่ไดรับความรูจากพระคัมภีร และผูที่มีความ
อดทนวา สมณะ ภิกษุศาณวาสีกลาวทวนขอความของชาวมัลละ  ทําใหชาวมัลละทั้งสองไดรูวาตน
ไดพบภิกษุศาณวาสีซ่ึงมีช่ือเสียงแลว   
 ภิกษุศาณวาสีเลาวา  ในชาติกอนตนเคยถวายโอสถรักษาพระปจเจกพุทธเจา และถวาย
ผาไตรจีวรที่ทําจากปานแทนจีวรเกาๆ ที่ทรงนุงหม  พระปจเจกพุทธเจาทรงยินดีและตรัสวาผาไตร
จีวรที่ทําดวยใยปานยอมนําภิกษุไปสูความสงบ  เมื่อไดฟงเชนนั้นก็ทําให เขารู สึกศรัทธา                       
พระปจเจกพุทธเจามาก และไมยึดติดกับเครื่องนุงหมชั้นดีอีกตอไป การเปลี่ยนแปลงความคิด
เชนนั้นทําใหเขาไดมาเกิดใหมในชาตินี้และตอมามีช่ือเสียงวาเปนภิกษุผูทรงธรรมและสวมจีวรผา
ใยปานเนื้อหยาบ (ศาณวาสี) 

                                                 
∗ ภาษาสันสกฤตคือ กุงกุมะ (Kuvkuma) ที่ใชเรียกพืชชนิด Crocus sativus และใชเรียกละออง

เกสรจากดอกของมันดวย (Williams 1999 : 287) ภาษาไทยใชคําวาหญาฝรั่นเรียกยอดเกสรเพศเมียแหงของ
ไมลมลุกมีหัวชนิด Crocus sativus L.ในวงศ  Iridaceae ใชทํายา และเครื่องหอม คํานี้อาจมาจากภาษาอาหรับวา
za’faron หรือภาษาอังกฤษวา saffron (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 1240) 
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 จากนั้นภิกษุศาณวาสีนี้ก็ไปที่เมืองมถุราและขึ้นไปบนเขาอุรุมุณฑะ (Urumunda) และ
ไดทรมานพญานาคมีพิษราย 2 ตัว ณ ที่นั้นมีบุตรชายเศรษฐี 2 คนชื่อนฏะ (Nata) กับภฏะ (Bhata) 
ไดสรางวิหารขึ้นหลังหนึ่ง วิหารหลังนี้สรางอยางวิจิตรงดงามดวยทอง รัตนะ และผลึกแกว อีกทั้งมี
เครื่องใชที่จําเปนครบครัน โดยไดรับการขนานนามวา นฏภฏะ ตามชื่อของผูสรางนั่นเอง 
 
72. อุปคุปตาวทาน (Upaguptavadana) 72 บท 

 อุปคุปตะ  (Upagupta) บุตรชายของคุปตะ (Gupta) พอคาน้ําหอมในเมืองมถุรา                    
อุปคุปตะมีความเลื่อมใสในคําสอนของภิกษุศาณวาสีและใฝทางธรรมตั้งแตเด็ก แตดวยความ
มุงหวังของบิดา อุปคุปตะจึงตองชวยบิดาคาน้ําหอม ตอมานางคณิกาชื่อวาสวทัตตา (Vasavadatta) 
ไดฟงจากทาสีของนางวาอุปคุปตะมีรูปงามและมีคุณสมบัติตางๆ ก็มีใจปฏิพัทธ จึงสงทาสีไปเชิญ
ชวนอุปคุปตะใหมาพบนาง แตอุปคุปตะตอบวายังไมถึงเวลาอันสมควร  ทําใหวาสวทัตตาสนใจ              
อุปคุปตะมากขึ้น 
 คร้ังหนึ่ง  มีบุตรของพอคาคนหนึ่งไดพักอยูกับวาสวทัตตา ขณะเดียวกันก็มีหัวหนากอง
คาราวานจากตอนเหนือจะมาขอพักอยูกับวาสวทัตตา 1 คืนโดยยินดีจะจายเงินจํานวนมหาศาลให  
วาสวทัตตาจึงตองคิดหนัก เพราะแมจะตองปรนนิบัติบุตรของพอคาแลว แตนางก็ไมตองการพลาด
โอกาสที่จะไดเงินกอนโตจากหัวหนากองคาราวาน เมื่อความโลภครอบงํา วาสวทัตตาจึงตัดสินใจ
ฆาลูกชายของพอคาโดยการใสยาพิษในเหลา แตเพื่อนของเขาก็ทราบเรื่อง และไดกราบบังคมทูล
รองเรียนใหพระราชาทรงทราบ  พระราชาจึงทรงสืบสวนคดีจนไดความจริง จึงมีพระราชดํารัสสั่ง
ใหตัดแขน ขา หู และจมูกของวาสวทัตตา แลวไปปลอยไวที่บริเวณเผาศพ  วาสวทัตตานอนรอ
ความตายโดยมีทาสีมาคอยดูแลปองกันสัตวรายไมใหกินเนื้อและเลือดของวาสวทัตตา 
 คร้ันอุปคุปตะทราบเรื่องของวาสวทัตตาก็คิดวาถึงเวลาแลวที่จะตองไปพบนาง เมื่อ
วาสวทัตตาทราบวาอุปคุปตะจะมาพบ ก็รูสึกอับอาย นางจึงใหทาสีพยายามปกปดรางกายของตน
ดวยผา แลวพยายามหามไมใหอุปคุปตะเขามาพบนางใกลๆ และตัดพอวาขณะที่นางยังมีรางกาย
สวยงามไดเชิญอุปคุปตะมาพบ กลับไมมา แตอุปคุปตะก็ไดเขาไปใกลนางและไดใหขอคิดทาง
ธรรมเกี่ยวกับความยึดติดในความงามภายนอกอันไมจีรังแกวาสวทัตตา เมื่อนางไดฟงพระธรรม
ของพระพุทธองคที่อุปคุปตะยกมากลาว กอนตายนางจึงนอมรับพระรัตนตรัยไวเปนที่พึ่งซึ่งทําให
วาสวทัตตาหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง  และบรรลุโสดาปตติผล ไปเกิดบนสวรรค เมื่อ
ชาวเมืองมถุราทราบเรื่องราวดังกลาว จึงพากันมาสักการะรางของนาง 
 จากนั้นภิกษุศาณวาสีก็ไดมาชักชวนใหอุปคุปตะออกบวชและรวมเผยแผพระธรรมตาม
แนวทางของพระพุทธองค เมื่ออุปคุปตะออกบวชก็ไดบรรลุอรหัตผล แตตอมามารคือกามเทพมา
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รบกวนการเผยแผธรรม โดยบันดาลใหมีฝนทองคําตกลงมา และบันดาลใหเหลาคนธรรพอัปสร
ออกมารายรํา ทําใหจิตของผูฟงธรรมระส่ําระสาย พระอุปคุปตะจึงลงโทษมารดวยการผูกซากงูไวที่
ศีรษะ และซากสุนัขกับซากมนุษยไวที่หูของมาร และพระอุปคุปตะไดใชฤทธิ์ทําใหซากเหลานั้น
เปนพวงมาลัย ซ่ึงไมมีเทพองคใดไมวาจะเปนพระอินทร  พระอุเปนทระ หรือพระพรหมแกะ
ซากศพออกจากรางของมารได ดวยคําแนะนําของพระพรหม มารนั้นจึงกลับมาหมอบแทบเทาขอ
ขมาตอพระอุปคุปตะ  พระอุปคุปตะยอมปลอยมารเปนอิสระโดยขอใหมารสัญญาวาจะไมรบกวน
การเผยแผธรรมอีก จากนั้นก็ขอใหมารแปลงกายเปนพระพุทธองค เพราะพระอุปคุปตะคิดวาตนได
เขาใจธรรมะของพระพุทธองคแตไมเคยมีโอกาสไดเห็นพระองค มารมีเงื่อนไขวาเมื่อพระอุปคุปตะ
เห็นพระพุทธองคจําแลง ขออยาไดสักการะเพราะจะทําใหมารถึงแกความตาย  แตเมื่อมารแปลงกาย
สําเร็จแลว  พระอุปคุปตะซึ่งมีความเลื่อมใสตอพระพุทธองคก็ทรุดหมอบอยูตรงหนาพระพุทธองค
จําแลงดวยความปลื้มปติ มารรีบทัดทานไว จากนั้นมารก็ไดปาวประกาศใหผูที่อยูในเมืองนั้นไดมา
ฟงพระธรรมเทศนาของอุปคุปตะ  ดวยวิธีนี้พระพุทธธรรมจึงไดรับการเผยแผไปอยางกวางขวาง 
 
73. นาคทูตเปรษณาวทาน  (Nagadutapresanavadana)  28 บท 
 ณ เมืองปาฏลีบุตร พระเจาอโศกทรงใหราษฎรที่มีความเดือดรอนมารองทุกขกับ
พระองคได คร้ังหนึ่งในสภาเมือง  มีพอคามาเขาเฝาพระเจาอโศก และกราบบังคมทูลรองทุกขวา
ทรัพยสมบัติทั้งหมดของพวกตนสูญหายไปในทะเลเพราะถูกพญานาคปลน พอคาตางขอใหทรง
ชวยนําทรัพยสินกลับคืนมา เร่ืองนี้ทําใหพระเจาอโศกไมสบายพระทัยอยางมาก  ดวยคําแนะนําของ
ภิกษุอินทระ (Indra) พระองคจึงทรงจารพระราชหัตถเลขาชี้แจงเกี่ยวกับทรัพยสินของพอคาที่
พญานาคนําไปดวยการใชไฟเผาลงบนแผนทองแดง แลวทรงสงลงไปในทะเล  แตพญานาคก็คืน
แผนทองแดงทันที ทําใหพระองคไมสบายพระทัยยิ่งขึ้น  จนถึงกับบรรทมไมหลับ จากนั้นเทพแหง
ทองฟาก็มาปลอบพระทัย และแนะนําใหพระองคทรงบูชาพระพุทธองคเพื่อหาทางแกปญหา 
 ดวยคําแนะนําดังกลาว  พระเจาอโศกจึงสรงน้ํา  เมื่อพระวรกายสะอาดบริสุทธิ์แลว
พระองคก็ทรงเริ่มบูชาพระพุทธองคดวยความเลื่อมใสศรัทธายิ่ง จากนั้นพระอรหันต 60,000 รูปก็
จ ากทุกทิศก็มายั งบริ เ วณที่ พระ เจ าอโศกทรงบูชาพระพุทธองค  ภิกษุ อินทระได ว าง                          
พระสาทิสลักษณสีทองสององค  องคหนึ่งของพระเจาอโศก  อีกองคหนึ่งของราชาแหงนาค  ยิ่ง
พระเจาอโศกตั้งจิตนมัสการพระรัตนตรัยมากเทาใด รูปของพระองคก็ยิ่งขยายใหญขึ้น  ในขณะที่
รูปของราชาแหงนาคก็ยิ่งเล็กลง จากนั้นพระเจาอโศกก็สงแผนทองแดงลงไปในทะเลอีกครั้ง  คร้ังนี้
ราชาแหงนาคไดนําทรัพยสมบัติของพอคามาคืนให พระเจาอโศกทรงคืนทรัพยสมบัติทั้งหมดแก
พอคา  และทรงปลอยตัวราชาแหงนาคไป  พระเจาอโศกทรงเลื่อมใสพระพุทธองคที่ทรงคุณธรรม
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ยิ่งใหญมากขึ้น แตขณะนั้นพระพุทธองคไดเสด็จปรินิพพานไปแลว พระเจาอโศกจึงไมทรงสามารถ
พบพระพุทธองคได  ตอมาเมื่อทรงทราบวาพระอุปคุปตะเปนภิกษุที่สําเร็จญาณขั้นสูง เปนผูเผยแผ 
พระธรรมของพระพุทธองค  พระเจาอโศกจึงมีรับสั่งใหทูตไปนิมนตมาเขาเฝา พระอุปคุปตะมาจาก
เขาอุรมุณฑะ เมื่อมาถึงพระเจาอโศกก็ทรงสักการะพระอุปคุปตะดวยความนอบนอมยิ่ง พระเจา
อโศกสดับพระธรรมเทศนาจากพระอุปคุปตะ และทรงบูชาพระรัตนตรัยเสมอมา 
 
74. ปฤถวีประทานาวทาน (Prthavipradanavadana)  12 บท 

พระเจาอโศกผูมีน้ําพระทัยยิ่งใหญ  พระองคจะพระราชทานภัตตาหาร   เครื่องประดับ และ
เครื่องนุงหมเพื่อแสดงการสักการะแดภิกษุ 300,000 รูปทุกวัน  พระองคไดตั้งพระทัยวาจะ
พระราชทานเหรียญทองคําใหครบ 100 โกฏิ  แตตลอดเวลา 26 ปกระท่ังพระองคทรงชราและทรง
พระประชวร พระองคสามารถพระราชทานเหรียญทองคําไปเพียง 96 โกฏิ พระเจาอโศกจึงทรงลด
ความตั้งพระทัยลง เพราะคงจะสําเร็จไดยากแลวในพระชนมชีพที่เหลืออยู ชวงที่ทรงพระประชวร
พระองคก็มีพระราชดําริวาจะพระราชทานทรัพยแดบรรดาภิกษุที่กุกกุฏาราม (Kukkutarama) แต
พระองคก็ถูกสัมปที (Sajpadi) พระนัดดาผูโลภโมโทสันขัดขวางความตั้งพระทัย ดวยการมีรับสั่ง
หามมิใหขาราชบริพารคนใดนําสมบัติออกมาจากทองพระคลัง 
 เมื่อถูกขัดขวาง  พระเจาอโศกจึงมีพระราชดําริวา  พระราชทรัพยเพียงอยางเดียวที่
พระองคมี คือมะขามปอมเพียงครึ่งผลซ่ึงเปนพระโอสถของพระองค พระองคจึงถวายแดภิกษุ แต
ดวยคําแนะนําของราธคุปตะ (Radhagupta) อํามาตยผูชาญฉลาด พระองคจึงไดถวายแผนดิน
ทั้งหมดในราชอาณาจักรของพระองคแดเหลาภิกษุ ผลของการตั้งพระทัยทําทานอยางยิ่งยวดทําให
ทรงไดบรรลุธรรมขั้นสูง 
 เมื่อพระเจาอโศกเสด็จสวรรคตโดยที่ไดพระราชทานเหรียญทองคําไปแลว 96 โกฏิ  
และดวยอํามาตยราธคุปตะตองการทําใหพระราชปณิธานของพระเจาอโศกสัมฤทธิ์ผล จึงแนะนํา
พระนัดดาสัมปทีทรงนําเหรียญทองคํา 4 โกฏิ ไปถวายแดเหลาภิกษุเพื่อแลกกับพระราชอาณาจักร 
 
75. ประตีตยสมุตปาทาวทาน (Pratityasmutpadavadana) 11 บท 

 ณ เชตวันวิหาร เมืองศราวัสตี พระพุทธองคตรัสอธิบายเรื่องหลักประตีตยสมุตปาท
(Pratityasmutpada-ปฏิจจสมุปบาท) แกเหลาภิกษุ 
 อวิทยา (Avidya-อวิชชา) คือ วาสนาอันเปนรากของตนไมมีพิษซึ่งเปนกองแหงทุกขที่
ช่ือวาสังสาระ เพราะอวิทยาจึงทําใหมีสังสการ (Sajskara-สังขาร) 3 ประการ ไดแก กาย วาจา 
และใจ  เพราะมีสังสการ 3 ประการ จึงทําใหมีการรับรูทางอินทรียทั้งหก คือวิชญาณ (Vijbana-
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วิญญาณ) เมื่อมีวิชญาณก็มีนามรูป (Namarupa) เมื่อมีนามรูปจึงทําใหมีชองทางการรับรูของ
อินทรียทั้งหกคือ ษฑายตนะ (Sadayatana-สฬายตนะ) และเพราะการเกี่ยวของกันของษฑายตนะ 
จึงทําใหมีสปรศะ (Sparwa-ผัสสะ) และการรูสึกถึงสปรศะทั้งหกเรียกวาเวทนา (Vedana) อันทําให
เกิดความอยากไดใครมีซ่ึงคือตฤษณา (Trsna-ตัณหา) และเพราะมีตฤษณานี้จึงทําใหมีอุปาทาน
(Upadana) ในกามรูปและอกามรูป อันทําใหมีภพ  (Bhava) ซ่ึงทําใหมนุษยมีรูปรางตางๆ กัน จึง
ทําใหมีชาติ (Jati) และเพราะมีชาติจึงทําใหมีชรา (Jara) มรณะ (Marana)ซ่ึงทําใหเกิดความ
โศกเศรา (Woka) ดังนั้นหากจะหยุดสิ่งที่เกิดขึ้นเหลานี้ตองหยุดที่อวิทยา 
  
76. วิทุราวทาน (Vidhuravadana) 24  บท 
 คร้ังหนึ่งพระพุทธองคทรงพบสัตวรูปรางประหลาดตัวใหญนากลัว ที่ริมฝงแมน้ํา           
อชิรวตี(Ajiravati)ในเมืองศราวัสตี มันกําลังรองครวญครางเพราะบาดแผลที่ถูกหนอนกัดกิน มัน
ครํ่าครวญวาเจ็บปวดเทากับสัตวในนรก พระพุทธองคทรงรูความเปนไปในอดีตของมันดวยญาณ   
พระพุทธองคจึงตรัสเรียกมันวาวิทุระ (Vidhura) ดวยพระกรุณา และทรงทําใหมันระลึกเรื่องราว
ในชาติกอนได พระพุทธองคตรัสถามวิทุระวาจําบาปที่เคยกอในชาติกอนซึ่งทําใหตองทุกขทรมาน
อยูในขณะนี้ไดหรือไม วิทุระกราบทูลตอบดวยเสียงมนุษยวาตนกําลังเผชิญกับผลของกรรมชั่วใน
อดีต ผูที่ตามเสด็จพระพุทธองคตางประหลาดใจ   พระอานนทตองการทราบกรรมเกาของมันจึง
กราบทูลถามพระพุทธองค  
 พระพุทธองคจึงตรัสวา ในกาลกอนพระเจาวิทุระแหงเมืองอุชชยินี (Ujjayini) กําลัง
ทรงร่ืนรมยอยูกับเหลาสนมในอุทยาน  เหลาสนมเห็นพระปจเจกพุทธเจาเสด็จผานมาบริเวณนั้น
พรอมกับคณะพระอรหันต ภาพดังกลาวทําใหพวกนางเกิดความเลื่อมใส จึงเขาไปนอมเคารพที่ 
พระบาท  แลวนั่งลอมพระปจเจกพุทธเจาเพื่อฟงพระธรรมเทศนา พระเจาวิทุระทอดพระเนตรเห็นก็
กร้ิวมากและรับสั่งใหโบยเหลาสนม บาปดังกลาวทําใหพระเจาวิทุระตองเกิดมาเปนสัตวรูปรางวิกล
และถูกหนอนกัดไชที่บาดแผล แตผลแหงกรรมที่รับในขณะนี้ยังไมหมดเพราะจะตองตกนรกอีก
เปนเวลา 1 กัลป จากนั้นจะไปเกิดเปนจัณฑาล และขณะที่ออกลาสัตวจะฆาพระปจเจกพุทธเจา จน
ตองตกนรกอีกครั้งแลวจึงไดเกิดเปนมนุษย หลังจากที่ชดใชกรรมอยางยาวนานแลวจึงจะไดเปน
สาวกของพระศาสดาอุตตระ (Uttara) และมุงสูทางธรรม แตผลกรรมที่เหลืออยูทําใหเมื่อจาริกไป
พบเหลาสนมของพระเจากาศีที่อุทยาน แลวนางเหลานั้นสักการะบูชา จึงถูกพระเจากาศีกร้ิวดวย
ความริษยาและจะสั่งลงโทษอยางโหดรายดวยการเผาไฟ 
 คร้ันไดฟงเรื่องราวจากพระพุทธองค  ทุกคนก็ไดเขาใจถึงผลของอกุศลกรรมที่ติดตาม
ตัวไปอยางยาวนาน ทําใหทุกคนเกิดความคิดที่จะมุงสรางแตกุศลกรรมเพื่อความสงบสุข 
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77. ไกเนยกาวทาน (Kaineyakavadana) 22 บท 
 คร้ังอดีตกาล ขณะที่พระพุทธองคกําลังทรงเขาฌานสมาธิ ณ ถํ้าสูตาคาระ (Sutagara) 
ที่ชายปามายา (Maya) สายฝนและลูกเห็บก็กระหน่ําลงมาอยางหนัก แตดวยฌานสมาธิที่แนวแน 
พระพุทธองคจึงไมทรงไดยินเสียงฝนฟาคะนองนั้นเลย จากนั้นเทพ 4 องค คือ ธฤตราษฏระ
(Dhrtarastra-ธตรฐ) วิรูฒกะ (Viruthaka-วิรุฬหก) วิรูปากษะ (Virupaksa-วิรูปกษ) และธนาธิป
(Dhanadhipa-กุเวร)  ก็เสด็จมาเขาเฝาพระพุทธองคและถวายสักการะดวยการโปรยปรายรัตนะ 
และมวลบุปผชาติที่พระบาท พระพุทธองคทรงแสดงพระธรรมเทศนา จนกระทั่งเทพทั้งสี่เขาถึง
พระธรรม  เมื่อเทพทั้งสี่ทรงนมัสการพระรัตนตรัยแลว   ก็ทรงนอมเคารพที่พระบาทของ                        
พระพุทธองคแลวจึงเสด็จขึ้นวิมานกลับไปสูสวรรค 
 เมื่อเทพทั้งสี่เสด็จออกไปแลว ภิกษุทั้งหลายใครรูถึงบุญที่ทํามาในอดีตของเทพทั้งสี่ 
พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา  ในกาลกอนมีพญานาคสองตัวช่ือมหาศวาสะ (Mahawvasa) และ                      
อัลปาศวาสะ (Alpawvasa) มีศัตรูเปนครุฑชื่อจูฑิ (Cudi) และมิฏิสวระ (Mitisvara) พญานาคทั้ง
สองไดศึกษาพระธรรมกับพระพุทธเจากาศยปะจึงมีกําลังกลาแกรงขึ้น ทําใหครุฑทั้งสองทําอะไร
มิได  ดวยความริษยาครุฑทั้งสองจึงไปศึกษาพระธรรมกับพระพุทธเจากาศยปะบาง  จนเกิดศรัทธา
ตอพระรัตนตรัย พญานาคทั้งสองมาเกิดใหมเปนธฤตราษฏระและวิรูฒกะ  สวนครุฑทั้งสองก็มา
เกิดใหมเปนวิรูปากษะ และธนาธิป 
 การเทศนาธรรมและการเลาเรื่องของเทพทั้งสี่ในครั้งนี้ ทําใหพระมุนีไกเนยกะ
(Kaineyaka) พรอมกับไศละ (Waila) ซ่ึงอยูในที่นั้นซาบซึ้งในพระธรรมของพระพุทธองค จน
บรรลุอนาคามิผล และออกบวชในสํานักของพระพุทธองค  จากนั้นพระพุทธองคก็รับสั่งใหพระ 
กผิณะ (Kaphina)  พระศารีบุตร และพระเมาทคัลยายนะ แสดงธรรมเทศนาแกผูอ่ืนที่อยู ณ ที่นั้น 
 พระพุทธองคตรัสเลาอีกวา ในชาติกอนไกเนยกะและไศละเกิดเปนอังคะ (Avga) และ        
อังคนะ (Avgana) ที่เมืองพาราณสี  ไดประพฤติพรหมจรรยและมีจิตใจใฝในพระธรรมจึงไดไปอยู
ในสํานักของพระพุทธเจากาศยปะ ผลของปณิธานที่ตั้งมั่นจึงทําใหทั้งคูบรรลุอนาคามิผลในชาตินี้ 
 
78. ศักรจยวนาวทาน (Wakracyavanavadana) 29 บท 
 นานมาแลว   คร้ังหนึ่งพระอินทรทรงเห็นวาพระองคใกลจะจุติจากสวรรคช้ันดาวดึงส
เพราะพระแทนสิงหาสนะและโภคสมบัติตางๆ ไมเปลงประกายเรืองรองเหมือนเดิม พระอินทรทรง
วิตกวาจะหมดบุญและหมดยศศักดิ์  พระองคจึงทรงปฏิบัติตามคําแนะนําของพระศจีโดยเสดจ็ไปหา
พระสมณะยังชมพูทวีปเพื่อตรัสถามถึงหนทางรอด หากเมื่อพระสมณะรูวาเปนพระอินทรก็นอม
ศีรษะคารวะดวยความนอบนอมยิ่ง พระอินทรจึงคิดวาพระสมณะคงชวยอะไรพระองคไมได   
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 พระอินทรเคยทรงไดยินเรื่องของพระพุทธองค  จึงเสด็จไปเขาเฝาดวยหวังวา                      
พระพุทธองคจะทรงชวยได  แตขณะนั้นพระพุทธองคทรงกําลังเขาฌาณสมาบัติเตโชธาตุอยูที่ถํ้า
อินทรมาละ(Indramala) ดังนั้นพระอินทรจึงทรงขอใหคนธรรพช่ือปญจศิขะ (Pabcawikha) ทําให
พระพุทธองคออกจากฌานสมาบัติดวยวิชาความรูของคนธรรพ  คนธรรพยอมชวยเหลือโดยขับ
เพลงพิณสรรเสริญพระพุทธองคจึงทําใหพระอินทรทรงมีโอกาสเขาเฝาพระพุทธองค 
 พระอินทรเสด็จเขาไปในถ้ําพรอมกับเหลาเทวดาและทรงหมอบกราบอยู เฉพาะ              
พระพักตรของพระพุทธองค เมื่อพระอินทรทอดพระเนตรพระพุทธองคเทานั้น  ความสุขเบิกบานก็
เกิดขึ้น พระอินทรทรงบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา และเกิดดวงตาเห็นธรรม ลักษณะความเสื่อมที่
เปนลักษณะของเทพผูที่หมดบุญจะจุติก็หายไป พระอินทรจึงไดทรงขอใหพระพุทธองคเปนที่พึ่ง 
และเมื่อเสด็จกลับสูสวรรคช้ันดาวดึงสแลว ก็ไดประทานนางลลิตา (Lalita) ธิดาของคนธรรพ                 
ตุมพุรุ (Tumburu) แกคนธรรพปญจศิขะ 
 ภิกษุใครรูถึงกุศลกรรมของพระอินทร พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา ในกาลกอน ณ เมือง
โศภาวตี (Wobhavati) พระเจาโศภะ (Wobha) ทรงสรางสถูปเพื่อบรรจุพระศพพระพุทธเจา              
กระกุจฉันทะ ดวยผลบุญนี้จึงทรงไดเปนพระอินทรในพระชาติตอมา และดวยความผูกพันกับ
ธรรมะจึงทําใหพนจากการจุติ 
 
79. มเหนทรเสนาวทาน (Mahendrasenavadana) 61 บท 
 พรหามณช่ือชีวศรมะ (Jivawarma) อาศัยอยูในเมืองศราวัสตี  ชีวศรมะศึกษาพระเวท
และรักษาพรหมจรรยเปนเวลาหลายป เมื่อถึงวัยชรา บรรดาญาติก็ขอใหชีวศรมะแตงงานกับดรุณี
ช่ือตรลิกา (Taralika)  แตตรลิกาซึ่งคิดวาตนเปนสาวนอยที่เหมาะสมกับชายหนุมมากกวา จึงไม
พอใจสามีชรา ดังนั้นตรลิกาจึงรบเราใหชีวศรมะออกจากบานไปแสวงหาทรัพยสินสําหรับ
ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหตนเองมีโอกาสหาความสุขกับชายหนุม ชีวศรมะจึงตองจากบานไปแดนไกล 
จนเมื่อหาทรัพยสินไดมากพอที่จะเปนของขวัญสําหรับภรรยาจึงเดินทางกลับบาน ขณะที่ชีวศรมะ
กําลังพักเหนื่อยอยูในปาชานเมืองศราวัสตีนั้น ก็ถูกโจรปลนทรัพยสินไปจนหมด ดวยความเสียใจ
และกลัววาภรรยาจะเยยหยามวากลับบานมือเปลา  ชีวศรมะจึงคิดจะผูกคอตาย พระพุทธองคเสด็จ
ผานมาพอดี  และทรงหยั่งรูเหตุการณทั้งหมด จึงทรงปลอบชีวศรมะและประทานขุมทรัพยให  
ชีวศรมะนอมเคารพที่พระบาทของพระพุทธองค แลวก็กลับบานพรอมกับทรัพยสมบติ  แตตรลิกาก็
มิไดพอใจ  เพราะความจริงนางไมไดตองการทรัพยสิน ดังนั้น ชีวิตคูของชีวศรมะจึงเปนไปอยางไม
มีความสุข จนในที่สุดชีวศรมะก็ไปเขาเฝาพระพุทธองคที่เชตวันวิหาร เพื่อขอใหทรงเปนที่พึ่ง             
พระพุทธองคทรงใชธรรมะเปนยาบําบดัใหชีวศรมะ จนชีวศรมะออกบวชและบรรลุอรหัตผลในทีสุ่ด  
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 ภิกษุทั้งหลายสงสัยเหตุที่พระชีวศรมะสําเร็จธรรมขั้นสูง จึงกราบทูลถามพระพุทธองค 
พระพุทธองคตรัสเผยวา ในอดีตพระเจามเหนทรเสนะ (Mahendrasena) ประทับที่เมืองพาราณสี 
พระองคทรงเปนผูมีความรักและความกรุณาตอชนทั่วไป เมื่อขาศึกมารุกรานพาราณสี  พระเจา
มเหนทรเสนะซึ่งไมโปรดความรุนแรงจึงไมทรงปรารถนาจะทําสงคราม อํามาตยราชมนตรีที่ไม
พอใจจึงแปรพักตรเพื่อหวังความร่ํารวย  พระเจามเหนทรเสนะทรงสละราชบัลลังกและเสด็จไป
ทรงศีลในปา  ขาศึกตั้งตนเปนพระราชา  สวนขุนนางทรยศตางก็มียศถาบรรดาศักดิ์เฟองฟู ในขณะ
ที่พระเจามเหนทรเสนะทรงอยูในปาอยางสงบนั้น พราหมณช่ือเกาศิขะ (Kauwikha) ไดมาเขาเฝา
เพื่อขอพระราชทานทรัพย แตก็ตองผิดหวังเพราะพระเจามเหนทรเสนะทรงสละราชสมบัติไปแลว 
เกาศิขะถึงกับหมดสติดวยความผิดหวัง คร้ันไดสติเกาศิขะก็ตองการฆาตัวตายเพราะไมมีทรัพย
สําหรับการดํารงชีพ พระเจามเหนทรเสนะจึงทรงปลอบเกาศิขะ และดวยความกรุณาจึงเสนอให
เกาศิขะจับพระองคมัดไวแลวนําไปถวายพระราชาองคใหม เพื่อขอพระราชทานรางวัล  พระราชา
องคใหมประหลาดพระทัยยิ่งที่พระเจามเหนทรเสนะทรงเสียสละพระองคเองเชนนี้  เมื่อพระราชา
องคใหมพระราชทานทรัพยแกเกาศิขะแลวก็ทรงปลอยตัวพระเจามเหนทรเสนะ และทรงแสดง
ความเคารพเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ เนื่องจากทรงยอมพายแพตอคุณความดีของพระเจา
มเหนทรเสนะ  จากนั้นพระพุทธองคก็ตรัสวาพระองคก็คือพระเจามเหนทรเสนะ สวนชีวศรมะก็คือ
เกาศิขะที่พระองคทรงชวยใหพนทุกขทั้งในชาตินี้และชาติกอน 
 
80. สุภัทราวทาน (Subhadravadana) 99 บท 
 ในอดีตกาล   คร้ังหนึ่งพระอินทรเสด็จไปเยือนวังของสุปริยะ (Supriya) ราชาแหง
คนธรรพอยางฉันมิตร พระอินทรทรงเสนอวาพระองคและราชาสุปริยะนาจะเสด็จไปยังดินแดนที่
พระโอรสของพระเจาศุทโธทนะซึ่งมีบุญยิ่งใหญกําลังจะประสูติ แตราชาสุปริยะทรงปฏิเสธเพราะ
ยังทรงประพันธเพลงพิณไมสําเร็จ พระอินทรจึงทรงผิดหวังและเสด็จออกจากวังของราชาสุปริยะ 
 ในขณะเดียวกันนั้น  สุภัทระ (Subhadra) กําลังบําเพ็ญเพียรอยูในปามะเดื่อ ณ เมืองกุศิ 
(Kuwi) สุภัทระรูสึกประหลาดใจที่ธรรมชาติรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน กลาวคือ ตน
มะเดื่อตางแตกกิ่งผลิใบสะพรั่งไปหมด สุภัทระทราบดีวาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเปนเพราะ           
พระชินเจาหรือพระจักรพรรดิมาประสูติ แตสุภัทระกลับคิดเขาขางตัวเองวานาจะเกิดจากบุญบารมี
ของตนเองมากกวา 
 ตอมาพระอินทรตรัสชวนราชาสุปริยะไปยังโลกอีกครั้งในครั้งที่พระพุทธองคจะตรัสรู
และประกาศพระศาสนา แตราชาสุปริยะก็ทรงอางวายังประพันธเพลงพิณไมแลวเสร็จ  จึงทรง
ปฏิเสธอีกครั้ง ในขณะนั้นสุภัทระก็สนใจอยูกับบรรยากาศรอบตัวที่ดอกไมไดพากันผลิบานทั่วทุก
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ทิศจนทวีกล่ินตลบอบอวลไปทั่วปามะเดื่อ สุภัทระคิดวาเหตุการณดังกลาวมักมีขึ้นเฉพาะเวลาที่
พระศาสดาจะตรัสรูธรรมหรือพระจักรพรรดิชนะสงคราม กระนั้นสุภัทระก็ยังคิดเขาขางตัวเองอีก
วาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคงเกิดจากผลการบําเพ็ญบุญบารมีของตน  จึงยังคงปติลําพองใจตอไป 
จากนั้นพระจุนทะซึ่ งบรรลุอรหัตผลแลวไดมาหาสุภัทระและกําราบความกําแหงของ                
สุภัทระดวยการแสดงอิทธิปาฏิหาริย 
 ฝายราชาสุปริยะนั้น พระพุทธองคมีพระประสงคจะขจัดทิฐิมานะใหหมดไป จึงทรง
เนรมิตราชาคนธรรพขึ้นมาอีกองคหนึ่ง เพื่อใหประลองฝมือดนตรีกับราชาสุปริยะ ปรากฏวาราชา        
สุปริยะแพ จึงสํานึกไดและไดนอมสักการะพระพุทธองค พระองคจึงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อ
ขจัดความติดของยึดเหนี่ยวของราชาสุปริยะ ในที่สุดราชาสุปริยะก็บรรลุโสดาปตติผล  

คร้ันเวลาผานไป  ดอกไมในปามะเดื่อก็เหี่ยวเฉาโรยรา  สุภัทระคิดวาตนเองหมดบุญจน
ทําใหมวลบุปผชาติรวงโรยก็เศราโศกเสียใจยิ่ง เทวดาปลอบใจสุภัทระและขจัดความเขลาของ         
สุภัทระวาการที่ดอกไมบานสะพรั่งในครั้งกอนนั้นก็เพราะพระพุทธองคไดประสูติและตรัสรู และ
การที่ดอกไมเหี่ยวเฉาโรยราครั้งนี้ก็เพราะพระพุทธองคกําลังจะเสด็จปรินิพพานที่เมืองกุศิ  สุภัทระ
ซ่ึงปรารถนาจะไดรับการบวชจากพระพุทธองคมาโดยตลอดจึงรุดไปยังที่เมืองกุศิ แตพระอานนท
ซ่ึงเปนผูเฝาประตูหามมิใหสุภัทระเขาไปโดยกลาววาเปนพระดํารัสสั่งของพระพุทธองค 
 สุภัทระจึงรองตะโกนเพื่อขอเขาเฝาพระพุทธองค  พระพุทธองคทรงไดยินเสียงดังกลาว
จึงมี รับสั่งใหสุภัทระเขา เฝาได  สุภัทระรองไหพรอมกับหมอบอยู เฉพาะพระพักตรของ                         
พระพุทธองค แและคร่ําครวญขอมิใหพระองคเสด็จปรินิพพาน เพราะหากปราศจากพระพุทธองค
โลกก็จะตกอยูในภยันตราย  พระพุทธองคจึงตรัสอธิบายเรื่องธรรมชาติในโลกวาเปนสิ่งที่ไมจีรัง
เพราะทุกอยางตองเสื่อมสูญไปตามธรรมดา รวมถึงพระวรกายของพระองคดวย จากนั้น เมื่อส้ิน
ความเขลาสุภัทระก็บวชเปนภิกษุและบรรลุอรหัตผล  สุภัทระคิดวาตนเปนสาวกของพระพุทธองค  
มิสมควรที่จะเห็นพระองคปรินิพพาน   ดังนั้นสุภัทระจึงละสังขารไปกอน  
 หลังจากที่สุภัทระละสังขารไปแลว เหลาภิกษุจึงสรางสถูปบรรจุรางของสุภัทระไว   
จากนั้นก็กราบทูลถามพระพุทธองคถึงเหตุที่พระสุภัทระละสังขารกอนพระองคเสด็จปรินิพพาน 
 พระพุทธองคตรัสตอบวา ในชาติกอนสุภัทระกําเนิดเปนพราหมณช่ืออโศกะ∗ที่เมือง
พาราณสี  อโศกะไดรับการบวชจากพระพุทธเจากาศยปะที่กําลังจะเสด็จปรินิพพาน แลวอโศกะก็
ละสังขารกอนพระพุทธเจากาศยปะ สวนอีกชาติหนึ่งมุนี 500 ตนไดรับอรหัตผลเพราะพระพุทธเจา
กระกุจฉันทะ แลวก็ละสังขารกอนที่พระพุทธเจากระกุจฉันทะจะเสด็จปรินพิพาน ผูที่ปรารถนาการ

                                                 
 ∗ เขียนเชนนี้เพื่อใหตางกับพระเจาอโศกที่เปนช่ือเฉพาะที่คนไทยคุนเคยกันดี 
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ละสังขารเชนนี้ไดมาเกิดเปนสุภัทระ  ซ่ึงพระพุทธองคทรงชวยใหสุภัทระละสังขารโดยไมรูสึก
เจ็บปวดและถึงความหลุดพนในที่สุด ทั้งนี้พระองคก็ทรงชวยสุภัทระในชาติอ่ืนดวย 
 ในพระชาติกอนหนานั้น  พระพุทธองคเสวยพระชาติเปนมาและไดชวยชีวิตพระเจา
พรหมทัตไวจากศัตรู  ขณะนั้นสุภัทระไดเกิดเปนกวางในปากันยกุพชะ (Kanyakubja) คร้ัน               
พระเจากรณะ (Karana) เสด็จลาสัตว ก็มีพระราชดําริจะยิงกวางทั้งฝูง ฝูงกวางพากันหวาดกลัว  มา
เห็นเหตุการณดังกลาวแตไมไดหวาดกลัวแตอยางใด จึงกาวลงไปในแมน้ําเพื่อใหกวางอื่นเอาชีวิต
รอดโดยการกระโดดลงมาบนหลังของตนและดีดตัวขึ้นไปยังอีกฝง หลังของมาถูกย่ําอยางหนักจน
เจียนจะสิ้นลมดวยความเจ็บปวด แตก็เหลือสุภัทระซึ่งเปนกวางตัวสุดทาย มาจึงใหสุภัทระขี่หลัง
แลววายน้ําขามฝง เมื่อสงสุภัทระถึงฝง มาก็ส้ินใจ ณ ริมฝงแมน้ํานั้น 
 จากนั้นภิกษุก็กราบทูลถามถึงเรื่องราวของสุปริยะตอ พระพุทธองคตรัสตอบวา  
พระพุทธเจากาศยปะทรงมีพระสาวกชื่อสุธี (Sudhi) ซ่ึงเปนคนดีมาก สุธีรอคอยท่ีจะไดเปนราชา
แหงคนธรรพเพราะหลงใหลทักษะทางดนตรีของเหลาคนธรรพ สุธีก็คือสุปริยะในชาติตอมา ทั้ง
สุภัทระและสุปริยะลวนไดรับการสั่งสอนใหเขาถึงพระธรรมโดยพระพุทธองคในชาตินี้ 
 นอกจากนี้พระพุทธองคก็ยังตรัสเลาเรื่องของพระเจาวิชยันตะ (Vijayanta) ทรงครอง
เมืองอชิโตทยะ (Ajitodaya) อันรุงเรืองวา  ดวยการที่พระเจาวิชยันตะทรงใฝทางธรรมจึงเปนการ
ส่ังสมบุญสงใหราษฎรของพระองคไดขึ้นสวรรคช้ันดาวดึงสหลังจากที่ถึงแกกรรม  บนสวรรคจึง
เต็มไปดวยราษฎรเหลานั้น  เพื่อตรวจสอบคุณความดีของพระเจาวิชยันตะดังกลาว พระอินทรจึง
เนรมิตสัตวที่นากลัวและสงไปทดสอบความอดทนและพระกรุณาของพระเจาวิชยันตะ เหลาสัตว
นากลัวไดไปเขาเฝาและขอพระราชทานพระมังสาและพระโลหิตของพระเจาวิชยันตะ พระองค            
ไดพระราชทานใหโดยมิทรงลังเล   ทั้งนี้พระองคตั้งพระทัยอธิษฐานวาการใหทานดวยพระวรกายนี้
ขอใหทรงไดรับโพธิญาณ และเมื่อพระอินทรทรงตองการทราบวาพระเจาวิชยันตะทรงรูสึกอยางไร
หลังจากทรงสละพระมังสาแลว พระองคก็ทรงแสดงใหเห็นวามิทรงเจ็บปวดแมแตนอย  แลวพระ
วรกายของพระองคก็กลับคืนสภาพเดิม ซ่ึงเปนเครื่องพิสูจนวาทรงกลาวคําสัตย 
 พระพุทธองคตรัสวาพระองคก็คือพระเจาวิชยันตะในพระชาตินั้น  แลวพระองคก็ทรง
หลับพระเนตรสูฌานสมาธิ 
 
81. เหตูตตมาวทาน (Hetuttamavadana)  30 บท 
 ในกาลกอน  ขณะที่พระพุทธองคกําลังตรัสสนทนาธรรมอยูที่ เชตวันวิหาร เมือง           
ศราวัสตี  พระองคไดตรัสกับเหลาภิกษุวาการสะสมทรัพยศฤงคารเพื่อตนเองนับวาไมมีแกนสาร 
การถวายแดพระอรหันตยอมใหผลดีกวา แลวพระองคก็ตรัสเลาเรื่องเพื่อขยายความประเด็นดังกลาว 
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 คร้ังหนึ่ ง   บรรดาพอคาแหงปาฏลีบุตรไดออกเรือลําใหญไปยัง เกาะจันทนะ
(Candanadvipa) เพื่อเสาะหาไมจันทน  เมื่อไดไมจันทนโคศีรษะที่นั่นแลวก็เดินทางกลับอยาง  
เบิกบานใจ แตระหวางที่อยูกลางทะเล  เรือก็เกิดอับปาง ในชวงเวลาคับขันเชนนั้น  หัวหนาพอคาชือ่
ปุณยเสนะ (Punyasena) ก็นึกขึ้นมาไดวา เพื่อนบานของตนเคยสวดบูชาพระอรหันตเหตูตตมะ
(Hetuttama) ดังนั้นปุณยเสนะจึงตั้งจิตอธิษฐานถึงพระอรหันตเหตูตตมะดวยดวงจิตที่แนวแนยิ่ง   
ทําใหผูโดยสารทุกคนถูกคลื่นซัดไปถึงฝงทันทีและรอดจากการจมน้ําได 
 คร้ันตอมา  พระอรหันตเหตูตตมะอาพาธหนักและไมมียาใดรักษาได นอกจากผงไม
จันทนโคศีรษะ พระเจาจันทรโลกะ (Candraloka) ทรงพยายามเสาะหาไมจันทนชนิดนี้ แตก็หาได
ยากเพราะเปนของมีคาที่ผูครอบครองก็ไมยอมใหใคร จนเมื่อปุณยเสนะทราบเรื่อง ก็ไดนําผงไม
จันทนโคศีรษะไปชโลมที่รางกายของพระอรหันตเหตูตตมะดวยความสํานึกในบุญคุณครั้งที่รอด
ตายกลางทะเลเพราะการสวดบูชาพระอรหันตเหตูตตมะ  ผลของการกระทําความดีในครั้งนี้ ทําให
ปุณยเสนะมีกล่ินไมจันทนหอมติดกาย รวมทั้งทรัพยสินที่สูญหายไปกลางทะเลก็กลับมาปรากฏอยู
ในบอน้ําขางบานของเขา ปุณยเสนะจึงนําทรัพยสินที่ไดมานั้นไปจัดการเปนภัตตาหาร และ
เครื่องนุงหมสําหรับพระภิกษุ 
 พระอรหันตเหตูตตมะไดกลาวกับปุณยเสนะวาอาการอาพาธของทานหายไดก็เพราะ              
ความเสียสละของปุณยเสนะ และผลการกระทําครั้งนี้ จะสงใหปุณยเสนะบรรลุพระโพธิญาณที่โคน
ตนจันทน และมีช่ือวาจันทนศรี (Candanawri) ในชาติตอไป พระพุทธองคไดตรัสเพื่อคลายความ
สงสัยของเหลาภิกษุวาการใหทานดวยความศรัทธาเลื่อมใสอยางแทจริงแมเพียงกับพระอรหันตก็
ยอมนําบุญกุศลมาให 
 
82. มารกปูรวิกาวทาน (Markapurvikavadana) 41 บท 
 ภววรมัน (Bhavavarman) มีบิดาชื่อศรุตวรมัน (Wrutavarman) และมารดาชื่อชยเสนา
(Jayasena) อาศัยอยูในเมืองศราวัสตี เมื่อภววรมันยังเด็ก  ครอบครัวอยูดวยกันอยางมีความสุข แต
หลังจากบิดาเสียชีวิต  ก็ไมมีผูใดเหลียวแลภววรมัน  มารดาก็มิไดเอาใจใสเทาที่ควร คร้ังหนึ่ง          
ภววรมันกําลังเดินอยูบนถนนกับเพื่อนคนหนึ่ง ภววรมันเห็นนางคณิการูปงามชื่อสุนทรีก็หลงใหล
ทันที    ในขณะที่สุนทรีก็สนใจภววรมันจึงโยนพวงมาลัยไปบนศีรษะของภววรมัน เพื่อนของ  
ภววรมันเห็นเหตุการณดังกลาวก็เปนหวงจึงไปรายงานใหนางชยเสนาทราบ โดยบอกใหนางคอย
ดูแลภววรมันในตอนกลางคืน  สวนเขาจะคอยดูแลภววรมันในตอนกลางวัน 
 ตกกลางคืนนางชยเสนาขัดประตูไวดานนอกขณะที่ภววรมันนอนอยูในหอง สวน            
ภววรมันก็เฝาครุนคิดถึงสุนทรีและตองการออกไปพบนางใหได ภววรมันจึงกุเร่ืองตางๆ นานา แตก็
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ไมไดรับอนุญาตใหออกไปขางนอก  ดวยความขัดใจเขาจึงใชมีดตัดศีรษะมารดา แลวออกไปพบ
สุนทรี  เมื่อสุนทรีรูเร่ืองภววรมันกระทํามาตุฆาต จึงตองการที่จะจับภววรมัน แตเขาก็หลบหนไีปได  
ตอนเชาภววรมันปลอยขาวลือวามารดาของตนถูกกลุมโจรฆาตกรรม แตก็ยังรูสึกผิดกับบาปที่
ตนเองกอ  หากแตก็ไมมีพราหมณคนใดแนะนําภววรมันเกี่ยวกับพิธีไถบาปเพื่อลบลางความผิดของ
เขา เพราะการทํามาตุฆาตไมสามารถไถบาปได ตอมาเมื่อภววรมันไปถึงเชตวันวิหารและไดฟง 
พระธรรมเทศนา ภววรมันก็ไดบวชและเริ่มศึกษาพระธรรม   จนเปนผูเผยแผพระธรรมในที่สุด 
 พระพุทธองคทรงทราบเรื่องของภววรมันก็ทรงตําหนิภิกษุที่บวชใหแกภววรมัน เพราะ
การทํามาตุฆาตเปนบาปหนักไมสมควรไดรับการบวช  สวนภววรมันซึ่งตองทุกขทรมานใจ
จนกระทั่งตายไปก็ตองตกนรกอเวจีทุกขทรมานอยางแสนสาหัส และชดใชกรรมอยางยาวนานจน
หมดส้ินเสียกอนจึงจะหลุดพนจากบาปได จากนั้นจึงไปเกิดบนสวรรคช้ันจตุมหาราชิก จนเมื่อส้ิน
มลทินแลวจึงจะไดบวชในชาติตอไป    
    
83. ราหุลกรรมปลุตยอวทาน (Rahulakarmapalutyavadana) 35 บท 
 พระพุทธองคไดเสด็จมารับบิณฑบาตจากพระเจาศุทโธทนะ โดยมีเหลาภิกษุติดตามไป
ดวย พระโอรสราหุลแมวาจะยังทรงพระเยาวแตก็ทรงจําพระชนกได และไดถวายอาหารเปนเครื่อง
บูชาพระพุทธองค  จากนั้นเหลาภิกษุก็ใครรูวาพระโอรสราหุลทรงอยูในพระครรภของพระมารดา
เปนเวลา 6 ปไดอยางไร และพระนางยโศธราทรงอดทนตอปญหาดังกลาวไดนานเชนนั้นไดอยางไร 
พระพุทธองคจึงตรัสเลาเรื่องตอไปนี้ 
 ณ นครมิถิลา แควนวิเทหะ พระเจาปุษปเทวะ (Puspadeva) มีพระโอรส  2  พระองค 
คือสูรยะ (Surya) และจันทระ (Candra) พระโอรสทั้งสองตางไมมีพระประสงคจะครองราชยสืบ
ตอจากพระชนก ในที่สุดพระโอรสสูรยะก็ทรงเกลี้ยกลอมใหพระโอรสจันทระยอมรับการที่
พระองคจะละบานเมืองไปบําเพ็ญเพียรเปนราชฤษีในปาได ราชฤษีสูรยะทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาอยาง
เครงครัดเปนเวลานาน คร้ังหนึ่งเนื่องจากทรงกระหายน้ํามากจึงเสวยน้ําจากเหยือกของฤษีตนหนึ่ง
โดยมิไดทรงขออนุญาตกอน เหตุการณนี้ทําใหเกิดความรูสึกผิดในพระทัยที่ทรงถือเอาสิ่งที่ผูอ่ืน
มิไดใหเปนของพระองค เพื่อเปนการไถโทษจึงเสด็จไปหาพระอนุชาซึ่งเปนพระราชาแลวในเวลา
นั้นเพื่อขอรับโทษ พระอนุชามิไดทรงตอนรับพระเชษฐาเทาที่ควร และกราบทูลใหรออยูในอุทยาน
เพื่อรับโทษในเชาวันรุงขึ้น แตพระอนุชาลืมและปลอยใหพระเชษฐารออยูในอุทยานโดยไมไดเสวย
อาหารเปนเวลาถึง 6 วัน  เมื่อทรงระลึกไดพระอนุชาจึงเสด็จไปพบพระเชษฐาดวยความสํานึกผิด 
เมื่อปรึกษากับบรรดาพราหมณแลวก็ประกาศวาพระเชษฐาไมทรงผิดและทรงปลอยพระเชษฐาไป                     
พระพุทธองคก็คือราชฤษีสูรยะในชาตินั้น  สวนพระโอรสราหุลก็คือพระเจาจันทระ และดวยเหตุที่
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ทรงใหพระเชษฐารอถึง 6 วันโดยไมไดเสวยอาหารเลย ในชาตินี้พระโอรสราหุลจึงตองทรงอยูใน
พระครรภของพระมารดาเปนเวลา 6 ป 
 พระพุทธองคตรัสเลาอีกเรื่องหนึ่งวาภรรยาคนเลี้ยงวัวช่ือภัทรากําลังจะเขาไปในเมือง
กับธิดาชื่อหริณี (Harini) เพื่อขายนมสด หริณีใหมารดาชราถือหมอนมใบที่หนัก สวนตนเองถือ
หมอนมใบที่เบา ทั้งๆ ที่ตองเดินเปนระยะทางไกลถึง 6 โกรศะ (1 โกรศะ=¼โยชน) ทําใหภทัราปวด
เมื่อยมาก และหริณีนั้นก็คือพระนางยโศธรานั่นเอง บาปกรรมที่ทําใหมารดาตองแบกของหนักเปน
ระยะทางถึง 6 โกรศะ จนปวดเมื่อยรางกายในอดีตชาติ ทําใหพระนางยโศธราจึงตองทรงแบก             
พระครรภนานถึง 6 ป พระพุทธองคทรงชี้ใหเห็นวาไมมีผูใดสามารถหนีผลของกรรมได เพราะผล
กรรมยอมตามไปสนองผูกอกรรมทุกเมื่อ 
 
84. มธุรสวราวทาน (Madhurasvaravadana) 57 บท 
 ณ เมืองศราวัสตี สุธีระ (Sudhira) มีภรรยาชื่อสุเนตรา (Sunetra) เมื่อสุเนตราใหกําเนิด
บุตรชายนั้น บุตรชายไดเกิดมาพรอมกับมีแทนประดับรัตนะทิพยมารองรับ รวมทั้งมีดอกไม รัตนะ 
และน้ํา ผ้ึงโปรยปรายลงมาจากทองฟา  บุตรชายของสุธีระกับสุเนตราจึงได ช่ือมธุรสวระ 
(Madhurasvara) เมื่อมธุรสวระเจริญวัย วันหนึ่งเขาเห็นพระอานนทผูมีความสงบเยือกเย็น  จึงถาม
บิดาวาคือใคร สุธีระตอบวาพระอานนทเปนสาวกของพระพุทธองค และอธิบายถึงคุณลักษณะของ
พระอานนท  เมื่อมธุรสวระไดยินพระนามของพระพุทธองคก็รูสึกปติอันเปนผลของกุศลกรรมใน
อดีต จึงไดถวายภัตตาหารและสังฆภัณฑตางๆ แดพระอานนทและคณะภิกษุ  ตอมามธุรสวระจึงไป
ที่เชตวันวิหารเพื่อเขาเฝาพระพุทธองค  เมื่อมธุรสวระไดเห็นพระพุทธองคที่มีทิพยลักษณะ มี             
พระจริยางดงามก็เกิดความเลื่อมใสยิ่งนักจึงไดกราบทูลนิมนตพระองคไปที่บาน 
 พระพุทธองคเสด็จไปที่บานของมธุรสวระพรอมกับคณะภิกษุดวยพระทัยเบิกบาน ทํา
ใหมธุรสวระปติยินดีถึงกับบริจาคของมีคาจํานวนมากแกคนยากจน แตคนยากจนทั้งหลายตางมี
ความมัวหมองในจิตใจ ทําใหของมีคาทุกอยางกลายเปนเถาถานจนหมดสิ้น เมื่อมธุรสวระทราบ
เร่ืองก็เสียใจ แตก็แนะนําใหผูรับทานตั้งมั่นในความดี  โดยเคารพบูชาพระพุทธองค  ถวายภตัตาหาร
แดพระภิกษุ  และฝกเปนผูใหดวยใจกรุณา มธุรสวระกระตุนคนยากจนทั้งหลายดวยการมอบ
ทรัพยสินมากขึ้น  ในที่สุดก็เปนผลสําเร็จ  เถาถานทั้งหลายไดกลับกลายเปนรัตนะอีกครั้ง 
 ตอมามธุรสวระเริ่มปรารถนาชีวิตสันโดษ  และเมื่อพระพุทธองคทรงบวชใหมธุรสวระ 
พระมธุรสวระรวมกับเหลาภิกษุเผยแผพระพุทธธรรม โดยผูใดที่สนใจฟงธรรมของพระมธุรสวระก็
จะไดรับพระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง  ในขณะนั้นมีกลุมโจรเขาจูโจมที่วิหารและตองการตัวผูหนึ่งไปเปน
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เครื่องสังเวยพระแมทุรคา ภิกษุผูมีใจกรุณาแตละคนตางเสนอตัวเพื่อปกปองเพื่อนภิกษุที่เหลือ   แต
กลุมโจรเลือกพระมธุรสวระเพราะเห็นวากอปรดวยมงคลลักษณะ 
 พระมธุรสวระถูกพาตัวไปที่วิหารของพระแมทุรคา ที่นอกจากจะบูชายัญดวยสัตวแลว
ยังบูชายัญดวยมนุษยอีกดวย  ทวาพระมธุรสวระกลับอยูในอาการสงบกระทั่งอยูทามกลางซากศพที่
กลาดเกลื่อนอยูบริเวณนั้น  กลุมโจรพยายามถอดจีวรของพระมธุรสวระกอนที่จะสังหาร แตก็ไม
สําเร็จ  เพราะทุกครั้งที่ปลดจีวรออก ก็มีจีวรผืนใหมมาแทนที่ ทั้งยังปรากฏพัสตราภรณอีกกองใหญ
ดวย  และแลวพระแมทุรคาก็ปรากฏพระองคเพื่อทรงชวยเหลือพระมธุรสวระผูสันโดษและ
อุปสมบทโดยพระพุทธองค  พวกภูต 500 ตนก็ปรากฏกายและริบอาวุธกลุมโจรที่มีจํานวนเทากัน     
แลวก็ปรากฏฝนดอกไมและรัตนะโปรยปรายจากทองฟาลงเหนือศีรษะของพระมธุรสวระ  เมื่อ 
พระมธุรสวระจะเหาะจากไปกลุมโจรก็สํานึกผิดและขอถือพระมธุรสวระเปนที่พึ่ง 
 พระมธุรสวระบอกใหกลุมโจรหยุดประพฤติช่ัว และยึดถือพระธรรม การเทศนาของ
พระมธุรสวระทําใหกลุมโจรกลับใจได และชวยบรรเทาบาปของกลุมโจร จนกระทั่งกลุมโจร             
นอมรับที่จะเดินทางธรรม จากนั้นพระมธุรสวระก็กลับไปที่เชตวันวิหารพรอมกับกลุมโจรกลับใจ 
ทั้งหมดไดสักการะพระพุทธองคซ่ึงแสดงพระธรรมเทศนาประทาน  ในขณะที่สุธีระบิดาของ          
พระมธุรสวระ ก็เล่ือมใสศรัทธาตอพระพุทธองคและมาเขาเฝาพระองคเพื่อถวายดอกบัวเปนพุทธ
บูชา พระพุทธองคจึงตรัสวา  ดวยผลบุญนี้ในชาติหนาดอกบัวจักปรากฏแบงบานรองทุกฝกาวของ
สุธีระ และจะบรรลุพระโพธิญาณในชื่อวาปทโมตตระ (Padmottara) เร่ืองนี้แสดงใหเห็นวาการ
แสดงความภักดีตอพระพุทธองคนั้นยอมไดรับผลดีเสมอ 
 
85. หิไตษยวทาน (Hitaisyavadana) 42 บท 
 ระหวางที่กําลังสนทนาธรรมอยูกับเหลาสาวก  มีผูกราบทูลถามพระพุทธองคเกี่ยวกับ
เหตุแหงพระปณิธานของพระองคที่จะชวยเหลือคนเจ็บปวยและคนที่ เปนทุกขทั้ งหลาย                        
พระพุทธองคตรัสตอบวาไมมีส่ิงใดที่จะเจ็บปวดไปกวาความเจ็บปวดทางกาย นั่นเปนเหตุให
พระองคโปรดที่จะชวยเหลือคนเจ็บปวย แลวพระองคก็ตรัสเลาเรื่องตอไปนี้ 
 พระเจาศิพิ (Wibi) ประทับ ณ เมืองศิขิโฆษา (Wikhighosa) พระองคทรงเปยมดวย
คุณธรรมยิ่ง ทรงมุงมั่นที่จะใหผูเจ็บไขไดปวยทั้งโลกไดรับการรักษา ตอมาประชาชนก็นําผูปวยคน
หนึ่งซึ่งทุกขทรมานเพราะเปนโรคเรื้อรังไปรับการรักษา หมอวินิจฉัยวาวิธีการรักษาโรครายแรงนี้
ตองถายเลือดจากผูมีใจกรุณา  พระเจาศิพิกับพระชนนีเต็มพระทัยที่จะเสียสละพระองคเองเพราะ
ตางก็มีพระทัยกรุณาตอผูตกทุกขไดยาก  จากนั้นพระเจาศิพิจึงทรงสละพระโลหิต หลังการถาย          
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พระโลหิตก็มีพระวรกายเหลือแตพระอัฐิ และ 6 เดือนตอมาก็เสด็จสวรรคต   ในขณะที่ผูปวยหายดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจาศิพิอยางยิ่ง 
 ตอมาพระโอรสหิไตษี (Hitaisi) ก็ประชวรดวยโรคราย หมอหลวงจึงปรุงยาเม็ดหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยตัวยาหายากหลายชนิดจึงใชเวลานานถึง 12 ป ขณะที่พระโอรสกําลังจะเสวย                 
พระโอสถ พระปจเจกพุทธเจาซึ่งกําลังอาพาธก็เสด็จมาถึงและทรงขอฉันยาเม็ดนั้น พระโอรสจึง
ถวายยาแดพระปจเจกพุทธเจาโดยมิทรงลังเลแมแตนอย  พระปจเจกพุทธเจาทรงฉันยาเม็ดนั้นและ
หายเปนปกติ สวนพระโอรสก็ทรงหายดีดวยผลของความเสียสละ พระพุทธองคตรัสวาพระองคคือ
พระโอรสหิไตษีในพระชาตินั้น เหลาภิกษุกราบทูลถามวาเหตุใดผูปวยทั้งสองจึงหายดี    

 พระพุทธองคจึงตรัสขยายความวา กอนนั้นพระเจาพรหมทัตแหงเมืองพาราณสีมี
พระโอรส 2 พระองค คือ นันทะและอุปนันทะ พระโอรสนันทะโปรดที่จะมีพระเกียรติยศเลื่องลือ
ดวยการขยายอาณาจักรไปครอบครองอาณาจักรอื่นๆ สวนพระโอรสอุปนันทะเคยตรัสเปนการสวน
พระองคกับกุหนะ (Kuhana) บุตรชายคนเล็กของปุโรหิตวา ตราบใดที่พระเชษฐายังมีพระชนมชีพ
อยู  พระองคยอมไมไดทรงขึ้นเปนพระราชา  เชนเดียวกับกุหนะที่ไมมีวันไดเปนปุโรหิตตราบใดที่
พี่ชายยังอยู  ดังนั้นจึงคิดวาเปนการดีกวาที่จะออกไปอยูปา 
 เมื่อกุหนะไดฟงพระดํารัสที่แฝงความโศกเศราของพระโอรสอุปนันทะ จึงไดวางแผน
ชวยเหลือเพราะเขาเปนผูเชี่ยวชาญทางอถรรพเวท กุหนะไดวางยาพิษจนพระโอรสนันทะพิการทรง
พระดําเนินไมได   ซ่ึงเปนการปูทางใหพระโอรสอุปนันทะไดเปนพระราชาในที่สุด หลังจากนั้น
ระยะหนึ่ง เมื่อพระเจาอุปนันทะทอดพระเนตรเห็นพระเชษฐาทรงพระดําเนินโดยตองทรงใช            
ไมค้ํายัน ทําใหทรงสํานึกผิด พระเจาอุปนันทะจึงตรัสกับกุหนะ ซ่ึงตอนนี้พระองคทรงแตงตั้งเปน
ปุโรหิตแลววาพระองคทรงมีความโลภที่จะเปนพระราชา  จึงทรงทําใหพระเชษฐาตองพิการ  
นับเปนการกอบาปอันชั่วราย  พระองคจะตองทรงตกนรกหมกไหมอยางแนนอน กุหนะก็รูสึก
เสียใจและแสดงความสํานึกผิดเชนกัน  จากนั้นกุหนะจึงใหยาแกไขโรคจนพระโอรสนันทะทรง
หายดี  แลวพระเจาอุปนันทะก็ทรงคืนราชบัลลังกใหแกพระเชษฐา 

 พระพุทธองคทรงเผยวาพระโอรสอุปนันทะนั้นไดมาประสูติเปนพระโอรสหิไตษี
พระโอรสของพระเจาศิพิ สวนกุหนะก็มาเกิดเปนพระปจเจกพุทธเจาองคที่มาขอพระโอสถนั่นเอง     
 
86. กปญชลาวทาน (Kapijjalavadana) 24 บท 

 ชวงเวลาที่พระเจาพรหมทัตทรงครองราชสมบัตินั้น ทั้งโลกมีแตความดีงาม ณ ปา
บริเวณชายแดนเมืองพาราณสี มีสัตวใจบุญอาศัยอยู 4 ตัว  คือ  นกกปญชละ (นกกระทา) กระตาย  
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ลิง และชาง ซ่ึงตางรักใครกันดีและดําเนินชีวิตอยางมีน้ําใจตอกัน คร้ังหนึ่งพวกมันพยายามที่จะ
จัดลําดับอาวุโส  เพื่อที่จะใชเปนเกณฑในการแสดงความเคารพตอกันเยี่ยงเดียวกับที่มนุษยกระทํา 
 จากนั้นพวกมันก็ไปยังตนไทรอายุยืนนานมากตนหนึ่ง ชางกลาววามันเคยเห็นตนไทร
ตั้งแตเร่ิมผลิใบ สวนลิงกลาววามันเคยเห็นตนไทรตั้งแตยังเล็กเทากับตัวของมัน กระตายกลาววามัน
ชอบตนไทรตอนยังเปนตนออนสูงแค 5 องคุลี และชุมชื้นดวยหยาดน้ําคาง และนกกปญชละกลาว
วาตนออนของตนไทรผลิออกมาจากเมล็ดซึ่งติดมากับมูลของมัน ทําใหพิสูจนไดวานกกปญชละมี
อาวุโสสูงที่สุด ดังนั้น สัตวอีกสามตัวจึงเริ่มแสดงความเคารพตอนกกปญชละ และทุกตัวก็ดําเนิน
ชีวิตที่ประกอบดวยศีล 5 อยางสม่ําเสมอ ผลแหงความดีของพวกมันคือทําใหธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
แตพระเจาพรหมทัตทรงเขาใจวาเปนผลจากพระบารมีของพระองค 
 ตอมาพระมุนีตนหนึ่งซึ่งเครงครัดในการถือศีล 5 ก็ไดขจัดความหลงผิดของพระเจา
พรหมทัต โดยกราบบังคมทูลวาความดีงามทั้งหลายเกิดจากสัตวทั้ง 4 ตัวในปานอกเมืองที่ถือศีล 5 
พระเจาพรหมทัต และขาราชบริพารตางประหลาดใจเปนอยางยิ่ง ตอมาทุกคนจึงถือศีล 5 ตามอยาง
คํากลาวของนกกปญชละที่เปนที่นับถือของเหลาสัตว  คืองดเวนจากการเบียดเบียนชีวิต  งดเวนจาก
การลักทรัพย  งดเวนจากการผิดประเวณี  งดเวนจากการกลาวเท็จ  และงดเวนจากการดื่มสุรา 
 พระพุทธองคตรัสเผยวานกกปญชละคือพระองค กระตายคือพระศารีบุตร ลิงคือ              
พระเมาทคัลยายนะ  และชางก็คือพระอานนท 
 
87. ปทมกาวทาน (Padmakavadana) 41 บท 
 มานสะ (Manasa) อาศัยอยูในเมืองศราวัสตี มีบุตรชายช่ือปทมกะ (Padmaka) เปนผูมี
รูปงดงามยิ่ง ปทมกะมุงบําเพ็ญตบะและกําจัดกิเลสทางโลก ทั้งๆ ที่ตนเองกอปรดวยรูปสมบัติที่
พิเศษยิ่ง ตอมาปทมกะไดอุปสมบทเปนภิกษุ   เนื่องจากพระปทมกะไมมีบาตรและไมมีจีวร จึงตอง
ใชมือแทนบาตรและนุงผาปะตอกันตางจีวร ขณะที่ธุดงคเร่ือยไปนั้น พระปทมกะก็ไปถึงวิหารใน
เมืองมถุราอันนา ร่ืนรมย  พระปทมกะเขาไปบิณฑบาตในบานของนางคณิกาชื่อศศิ เลขา 
(Wawilekha) ศศิเลขาหลงใหลความงามของพระปทมกะมาก จึงพยายามพูดจายั่วยวน พระปทมกะ
ปฏิเสธวาตนไมอาจสนองความตองการของศศิเลขาได และเรียกศศิเลขาวา “แม”    
 เมื่ อ ถูกปฏิ เสธ   ศศิ เ ลขาก็ โกรธมากและไปหาหญิ งจัณฑาลชื่ อมนตรพลา 
(Mantrabala)เพื่อขอความชวยเหลือ  มนตรพลาใชมนตรเสนหใหพระปทมกะลุมหลงศศิเลขา 
แลวส่ังใหเลือกระหวางกอดศศิเลขากับกระโดดเขากองไฟตรงหนา เมื่อพระปทมกะกําลังจะลุยเขา
ไปในกองไฟเพื่อรักษาพรหมจรรย การกระทําของพระปทมกะทําใหศศิเลขาและมนตรพลาตกใจยิง่ 
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จนทําใหฉุกคิดไดวาสิ่งที่ตนทํานั้นไมสมควรอยางยิ่ง  ทั้งสองจึงคิดที่จะสละความสุขทางโลก 
จากนั้นพระปทมกะก็เทศนาสั่งสอนจนทั้งสองคนบรรลุอรหัตผล 
 ตอมาพระปทมกะไดไปเขาเฝาพระพุทธองคที่เชตวันวิหาร เมืองศราวัสตี และเลา
ประสบการณดังกลาวใหทรงทราบ  ภิกษุทั้งหลายสงสัยเ ร่ืองราวดังกลาวจึงกราบทูลถาม                      
พระพุทธองค พระพุทธองคตรัสวา ในชาติกอนพระปทมกะเกิดเปนมิตระ (Mitra)  พระพุทธเจา          
กาศยปะไดแสดงพระธรรมเทศนาประทานจนมิตระเลื่อมใสและออกบวช  หลังจากนั้นระยะหนึ่ง
ภรรยาท้ังสองคนของ  มิตระ คือ นันทา (Nanda) และสุนันทา (Sunanda) ก็บวชตามไปดวย แต
เนื่องจากทั้งสองพูดจาหยาบคายทําใหหมูภิกษุณีตองทะเลาะวิวาทกัน กลาวคือคนหนึ่งดาทอผูอ่ืนวา 
“หญิงแพศยา” (Vewya หมายถึงโสเภณี)  สวนอีกคนหนึ่งก็ดาทอผูอ่ืนวา “จัณฑาล”  ผลของการ
กระทําดังกลาวทําใหชาติตอมาทั้งสองก็ตองมาเปนนางคณิกาและจัณฑาลตามคําดา  แตผลของ
ความศรัทธาในธรรมก็ชวยใหรอดพนจากสภาพดังกลาวในที่สุด นอกจากนี้  ในอีกชาติหนึ่งปทมกะ
ไดเกิดเปนปุษปเสนะ (Puspasena)  และไดสักการบูชาพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งดวยบุปผชาติ
อันมากมาย   จึงสงผลใหเกิดมาเปนปทมกะที่มีความงามดุจดอกไมนานาพันธุในชาติตอมา 
 
88. จิตรหัสติศัยยาติปุตราวทาน (Citrahastisayyatiputravadana) 74 บท 
 ในกาลกอนจิตระ (Citra) หัวหนากองชาง อาศัยอยูในเมืองราชคฤหของพระเจา                
พิมพิสาร  ขณะที่ยังอยูในวัยหนุม จิตระไดสละทรัพยศฤงคารและละบานออกบวช  สุรูปา 
(Surupa)ภรรยาของเขาจึงรูสึกไมสบายใจอยางยิ่ง   หลังจากนั้นระยะหนึ่งพระจิตระก็กลับมาบาน 
สุรูปานิมนตพระจิตระและเพื่อนภิกษุไปฉันอาหารที่บาน สุรูปาวางแผนที่จะดึงสามีกลับคืนมาโดย
ทดสอบวาสามียังมีใจเสนหาตอนางอยูหรือไม  สุรูปาแกลงทําเหยือกทองแดงตกในขณะที่พระจิตระ
กําลังฉันอาหาร  พระจิตระสะดุงตกใจและถามถึงเหตุของเสียงดังกลาว สุรูปาจึงเขาใจวาใจของ 
พระจิตระยังไมสงบและยังไมไดซาบซึ้งกับรสพระธรรมมากนัก จากนั้นสุรูปาก็รําพันวาตนเองตอง             
ตกระกําลําบากเพียงใดในขณะที่สามีไมอยู  แมแตพวกทาสก็ยังไมไยดีตอนางผูเปนเจาของบานซึ่ง
ถูกสามีทอดทิ้งไป จากนั้นทาสก็แสดงอาการตามที่สุรูปานัดแนะไว ทําใหพระจิตระโกรธเกรี้ยว
เพราะทนไมไดที่เห็นทาสลบหลูภรรยาของตน จึงคิดสังหารพวกทาสเสียแตพวกทาสก็รอดไปได 
 ตอมาพระจิตระก็ละจากสมณเพศกลับมาครองคูกับภรรยา จิตระไดทํางานรับใช
พระราชาจนมีฐานะมั่งคั่ง  เมื่อภิกษุจากที่อ่ืนมาบิณฑบาตก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตระ และนํา
ความไปกราบทูลพระพุทธองค ซ่ึงไดตรัสวาจิตระบวชขณะที่ยังไมพรอม  แลวพระพุทธองคก็เสด็จ
ไปยังบานของจิตระ ทรงโนมนาวใหจิตระกลับสูสมณเพศ  ดวยการแสดงพระธรรมเทศนาที่เหมาะ
กับจิตระ ทําใหจิตระเกิดความเลื่อมใสอีกครั้ง ในที่สุดจิตระก็บรรลุอรหัตผล ภิกษุไดกราบทูลถาม
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ถึงเรื่องราวในอดีตของพระจิตระ พระพุทธองคตรัสเลาวา  ในชาติกอนจิตระไดสักการบูชา             
พระปจเจกพุทธเจาพระองคหนึ่งดวยความเลื่อมใสศรัทธายิ่ง  และไดสรางสถูปถวายภายหลังจากที่
พระปจเจกพุทธเจาปรินิพพาน ผลบุญนี้ทําใหจิตระมีโอกาสไดรับฟงพระธรรมเทศนาจาก                  
พระพุทธองคและบรรลุอรหัตผลในที่สุด  สวนอีกชาติหนึ่งจิตระก็ถูกภรรยายั่วยุจนไขวเขว  ณ เมอืง
พาราณสี พระเจาพรหมทัตมีปุโรหิตที่รอบรูช่ือหริทัตตะ (Haridatta) หริทัตตะมีบุตรชายเปนผูมี
ความสามารถชื่อหริทรายณะ (Haridrayana) และหริศิขะ (Hariwikha) ทั้งสองไมสนใจโลกียสุข
มุงรักษาพรหมจรรยครองตัวเปนมุนีไดอยางดีและสามารถเหาะเหินเดินอากาศได  พระเจาพรหมทตั
และราษฎรตางยกยองนับถือทั้งสองคน  คร้ังหนึ่งหริศิขะอยูในพระราชวังแตพระเจาพรหมทัตเสด็จ
ออกไปปา พระองคไดตรัสสั่งใหพระธิดาลาวัณยวตี (Lavanyavati) คอยดูแลหริศิขะ     
 พระธิดาลาวัณยวตีทรงลุมหลงความสงางามของหริศิขะอยางมาก จนวันหนึ่ง ดวยความ
รักกําเริบในพระทัย พระธิดาลาวัณยวตีทรงกอดรัดหริศิขะ แลวทั้งสองก็รวมประเวณีกัน ทําใหเพศ
มุนีของหริศิขะเสื่อมลง แตบริวารทั้งหลายที่รูเห็นตางก็ปดปากเงียบดวยความกลัว  เมื่อพระเจา
พรหมทัตเสด็จกลับมา  พระองคก็เสวยพระกระยาหารรวมกับหริศิขะ หริศิขะลืมตัวกลาวคําพูดที่มี
นัยแสดงถึงความสัมพันธที่ลึกซึ้งกับพระธิดาลาวัณยวตี ทําใหพระเจาพรหมทัตกริ้วมาก 
 เมื่อหริทรายณะผูพี่ทราบเรื่องเสื่อมเสียของนองชายก็มาพบในทันที เพื่อชักนําใหกลับสู
ทางธรรม  พระพุทธองคทรงเผยวาในพระชาตินั้นพระองคเสวยพระชาติเปนหริทรายณะ สวนจิตระ
เกิดเปนหริศิขะ และสุรูปาเกิดเปนลาวัณยวตี 
 
89. ธรรมรุจยวทาน (Dharmarucyavadana) 188 บท 
 คร้ังหนึ่งเมื่อพระพุทธองคประทับที่เชตวันวิหารในเมืองศราวัสตี มีพอคาบรรทุกสินคา
ลงเรือเพื่อเตรียมออกเดินทางคาขายในตางแดน พอคาจํานวนมากบรรทุกสินคาเกินน้ําหนักที่เรือจะ
บรรทุกได แตมีพอคาบางคนยอมนําเรือกลับตามคําเตือนของคนบังคับเรือ 
 สวนพอคาที่เหลือคงเดินทางไปที่เกาะรัตนะและร่ํารวยจากการคาที่ไมซ่ือตรง  แตขา
กลับก็ตองเผชิญกับปลาติมิงคิลคิลิ (Timivgilagili) ซ่ึงตัวใหญอยางนาอัศจรรย มันอาปากกวางราว
กับจะกลืนกินเรือทั้งลํา ทามกลางภยันตรายเชนนั้น  เหลาพอคาตางทอง “นโม พุทธายะ” ตาม
คําแนะนําของคนบังคับเรือ และพระพุทธองคซ่ึงทรงอยูที่เชตวันวิหารก็ทรงไดยินเสียงสวดมนต
ดังกลาวดวยทิพยโสต  ปลาติมิงคิลคิลิซ่ึงไดยินพระนามของพระพุทธองคเชนกัน จึงคอยๆ หุบปาก  
ทําใหทุกคนบนเรือรอดพนจากอันตรายไปได เหลาพอคาซึ่งรอดชีวิตมาได เมื่อกลับบานแลวจึงไป
เขาเฝาพระพุทธองคดวยความเลื่อมใสศรัทธายิ่ง โดยนอมเคารพที่พระบาทและเลาประสบการณอัน
นาสะพรึงกลัวถวาย น้ําพระทัยของพระพุทธองคชวยขจัดความโลภของเหลาพอคา  พระธรรม
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เทศนาของพระองคทําใหเหลาพอคาออกบวชและบรรลุอรหัตผลในที่สุด พระพุทธองคตรัสวาใน
ชาติกอนเหลาพอคาเคยเกิดเปนพระสาวกของพระพุทธเจากาศยปะ 
 สวนปลาติมิงคิลคิลิเมื่อเลิกฆาสัตวเปนอาหารจึงตองตายเพราะอดอาหาร รางที่เนาเปอย
ของติมิงคิลคิลิสงกลิ่นเหม็นเนาอยางรุนแรงจนเหลาพญานาคตองลากขึ้นไปบนฝงดวยความรังเกียจ    
โครงกระดูกของติมิงคิลคิลิสูงราวกับภูเขา ชาติตอมาติมิงคิลคิลิไดเกิดเปนบุตรของพราหมณ สุมติ 
ที่อาศัยอยูในเมืองศราวัสตี แมแตตอนที่อยูในครรภ มารดาก็ตองทนทุกขทรมานเพราะความหิวโหย 
เมื่อคลอดออกมาแลว ขณะที่เปนทารกก็ยังไมพอใจอาหารที่ไดกิน เพราะแมกระทั่งน้ํานมของ
ผูหญิงนับรอยๆ คนก็ยังไมเปนที่พอใจ ความหิวโหยของเขาจึงทวีคูณขึ้น เมื่ออาหารใดๆ ไมอาจจะ
กําจัดความหิวของเขาได  ในที่ สุดเขาจึงออกบวช  แตก็ตองเสื่อมเสียช่ือเสียงเพราะความ
ตะกละตะกลาม 
 คร้ังหนึ่งทานวรตะ (Danavrata) ตองการนิมนตเหลาภิกษุดวยความเลื่อมใสศรัทธาไป
ฉันภัตตาหารที่บาน แตเหลาภิกษุไดรับนิมนตกอนหนานี้แลวจึงตองไปที่อ่ืน  พระซ่ึงเปนบุตรของ
สุมติจึงไดไปที่นั่นและฉันอาหารซึ่งจัดไวสําหรับทุกคนเพียงคนเดียว ทานวรตะจึงเขาใจวาพระรูป
นี้เปนยักษจึงไลออกไป  อยางไรก็ตามพระพุทธองคตรัสวาเขาไมใชยักษ ทวาเปนภิกษุช่ือธรรมรุจิ
(Dharmaruci) ซ่ึงกําลังจะบรรลุอรหัตผลเร็วๆ นี้  แลวพระองคก็ทรงพาพระธรรมรุจิเหาะไปยัง
กองกระดูกของติมิงคิลคิลิซ่ึงเปนรางในชาติกอนของพระธรรมรุจิ และรับสั่งใหพระธรรมรุจิอยูใน
อาการสงบนิ่ง  ขจัดความรูสึกมัวหมองและตัดกิเลสออกจากจิตใจ  ทําใหพระธรรมรุจิเขาถึงความ
สงบ  แลวพระพุทธองคก็ทรงพาพระธรรมรุจิกลับมายังเชตวันวิหาร  และแสดงพระธรรมเทศนา
ประทานจนพระธรรมรุจิบรรลุโสดาปตติผล  สกิทาคามิผล  อนาคามิผล  และอรหัตผลตามลําดับ   
พระธรรมรุจินอมเคารพที่พระบาทของพระพุทธองคแลวก็กราบทูลลาไป เมื่อภิกษุกราบทูลถามถึง
เร่ืองราวของพระธรรมรุจิ พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา    
 คร้ังหนึ่ง  ในสมัยของพระพุทธเจา เกษมังกระ(Ksemajkara)  ที่ เมืองเกษมวตี
(Ksemavati) ของพระเจาเกษมะ (Ksema) พอคาชื่อธรรมศีละ (Dharmawila) ผูมั่งคั่งจากการคาขาย
ตองการที่จะสรางสถูปบรรจุพระบรมสาริกธาตุของพระพุทธเจาเกษมังกระ แตเหลาพราหมณผู
ตอตานการนับถือพระพุทธศาสนาไดคัดคานไว ธรรมศีละจึงกราบบังคมทูลพระเจาเกษมะใหทรง
ทราบ  ในการนี้ พระเจาเกษมะไดสงทหารฝมือเยี่ยมคือสหสรโยธี (Sahasrayodhi)ไปชวย  เมื่อ
ไดรับพระราชทานพระอนุเคราะห ธรรมศีละจึงขับไลพราหมณเหลานั้นไปได และไดสรางสถูป
ทองอันวิจิตรตระการตาขึ้นโดยอธิษฐานวาขอใหตนไดรับผลบุญเปนการบรรลุพระโพธิญาณ สวน                   
สหสรโยธีก็ตองการบรรลุอรหัตผล ธรรมศีละกลาววาเนื่องจากสหสรโยธีเคยกอบาปไวมากมาย  
ดังนั้นจึงตองทนทุกขทรมานอยางใหญหลวงเสียกอนที่จะไดอรหัตผล นับเปนเวลาอีกหลายพันป
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กวาที่ผลกรรมของสหสรโยธีจะทุเลาเบาบางลง ตอเมื่อไดยินคําวา “พุทธ” เทานั้นจึงจะหลุดพนจาก
บาปได พระพุทธองคตรัสเสริมวาพระองคคือธรรมศีละผูใจบุญ  สวนสหสรโยธีก็มาเกิดใหมเปน
ธรรมรุจินั่นเอง 
 ในสมัยของพระพุทธเจาทีปงกร (Dipavkara) ในเมืองทีปวตี (Dipavati)∗ ของพระเจา           
ทวีปะ (Dvipa) พระเจาทวีปะไดกราบทูลนิมนตพระพุทธเจาทีปงกรมายังเมืองของพระองค เมื่อ
ทรงรับนิมนต พระเจาทวีปะก็ทรงจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองดวยความปติยิ่ง และทรงเชิญพระสหาย
คือพระเจาวาสวะ (Vasava) แหงเมืองกาศีมาดวย ขณะนั้นเปนชวงเวลาเดียวกับที่พระเจาวาสวะ
ทรงบําเพ็ญตบะครบ 12  ปพอดี และกําลังมีพระดําริเกี่ยวกับการใหทักษิณา 5 อยางในการทํายัญพิธี 
เทวดากราบบังคมทูลพระเจาวาสวะวาพราหมณสองพี่นอง คือสุมติและมติ จะมาเขาเฝาพระองค
เพราะมีความประสงคจะไดคาคุรุทักษิณา  และสุมติคือผูที่สมควรไดรับทักษิณา พระเจาวาสวะ
พระราชทานทักษิณาแกสุมติคือ เตียงนอนประดับรัตนะสี่หลัง คทาทองคํา ถวยชามทองคําประดับ
รัตนะ  เหรียญทองคํา 500 เหรียญ และพระธิดาสุนทรีซ่ึงทรงสวมเครื่องทรงอลังการตลอดทั้งพระ
วรกาย แตสุมติตองการรักษาพรหมจรรยจึงปฏิเสธพระธิดาสุนทรี  ทําใหพระธิดาทรงอับอายและ
เศราเสียพระทัยมาก จึงตัดสินพระทัยออกไปเปนพรหมจาริณี และเดินทางไปถึงเมืองทวีปวตี 
(Dvipavati) พรอมทั้งไดแลกเปลี่ยนเครื่องประดับพระวรกายของพระองคกับดอกไมเพื่อนํามา
บูชาเทวดาเปนประจํา  

 เมื่อสุมติไดเครื่องทักษิณาแลวก็เดินทางไปคารวะอาจารย และมอบของทักษิณาทั้งหมด
ที่ไดรับมาแดอาจารยของตน  แตภรรยาของอาจารยขอใหรับเฉพาะเหรียญทองคํา  คืนนั้นสุมติฝน
ประหลาดถึง 10 เร่ือง  แตไมมีผูรูทานใดทํานายฝนได ผูรูจึงตางแนะนําใหไปหาคําตอบที่เมือง
ทวีปวตี เพราะพระพุทธเจาทีปงกรประทับอยูที่นั่น  พระองคยอมทรงทราบนัยความหมายของความ
ฝนดังกลาว สุมติกับมติจึงเดินทางไปที่เมืองทวีปวตี 
 ณ ที่นั้นพระเจาทวีปะทรงใชบุปผชาติทั้งมวลประดับประดาไปทั่วเมืองเพื่อบูชา
พระพุทธเจาทีปงกร  ทําใหไมมีผูใดสามารถหาดอกไมไดอีกเลย อยางไรก็ดี คนเก็บดอกไมก็ได
แอบเก็บดอกบัวไวถวายพระธิดาสุนทรีอยางเคย  เมื่อสุมติหาดอกไมสําหรับบูชาพระพุทธเจา         
ทีปงกรไมได แตเห็นวาพระธิดาสุนทรีมีดอกบัว 7 ดอกจึงตองการไดดอกบัวนั้น พระธิดาสุนทรีก็
ทรงขอใหสุมติสัญญาวาในชาติอ่ืนๆ จะยอมรับนางเปนภรรยาเพื่อแลกกับดอกบัว  เพราะในชาตินี้
สุมติเคยปฏิเสธพระองคมาแลว  เมื่อสุมติตอบตกลงพระธิดาก็ทรงแบงดอกบัวประทานใหสุมติ 
 พระเจาทวีปะและพระเจาวาสวะทรงบูชาพระพุทธเจาทีปงกรดวยความเลื่อมใสยิ่ง สวน 

                                                 
 ∗ เขียนตามตนฉบับ เขาใจวาคือทวีปวตี แตคงพิมพผิด เพราะชวงหลังจะเรียกวาทวีปวตีทั้งสิ้น  
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สุมติก็วางดอกบัว 5 ดอกและนอมศีรษะลงบนพระบาทของพระองค พระธิดาสุนทรีก็ทรงวาง
ดอกบัว 2 ดอกไวบนพระบาทของพระพุทธเจาทีปงกรเชนกัน พระพุทธเจาทีปงกรทรงมีพยากรณวา  
ภายภาคหนาสุมติจะเปนพระศากยมุนีและไดสัมมาสัมโพธิญาณ ทําใหมติเกิดความริษยา จากนั้น
พระพุทธเจาทีปงกรทรงบวชใหสุมติ เมื่อสุมติตายไปก็ไดเกิดบนสวรรคช้ันดุสิต สวนมติตองตก
นรก พระพุทธองคตรัสวาสุมติคือพระองค มติคือธรรมรุจิ  สวนพระธิดาสุนทรีคือพระนางยโศธรา 
 ในสมัยของพระพุทธเจากระกุจฉันทะ พระองคไดเสด็จมายังชมพูทวีป  ในเมืองอุชชยินี 
ของพระเจามหาธนะ ในขณะนั้นพอคาชื่อจันทนทัตตะ (Candanadatta) ลาภรรยาและบุตรชาย คือ
นางกามพลา (Kamabala) และอัศวทัตตะ (Awavadatta) เพื่อไปคาขาย นางกามพลามีกามตัณหา
จัดจึงขอใหคนรับใชชวยเหลือนาง จนคนรับใชไดเสนอวิธีที่ช่ัวรายใหแกนาง โดยแนะนําวาการ
ออกไปหาความสุขนอกบานอาจทําใหเสื่อมเสียได  ทางออกที่ดีที่สุดคือตองหาความสุขในบาน นั่น
คือเสพกามกับบุตรชายของตัวเอง เพราะอัศวทัตตะโตเปนหนุมพอแลว คนรับใชโนมนาวใจนาง
กามพลาแลวก็ไปยุยงอัศวทัตตะวา หญิงที่สามีไปทํางานในตางแดนคนหนึ่งกําลังจะสิ้นใจตายดวย
ขาดเมถุน  และนี่เปนหนาที่ของชายหนุมอยางเขาที่จะตองชวยเหลือ ทุกอยางถูกจัดแจงใหดาํเนนิไป
ในค่ําคืนหนึ่ง แตนางกามพลาซึ่งมีราคตัณหาจัดตองการสนองความตองการดังกลาวเสมอ จึงไดเผย
กับอัศวทัตตะวาตนเปนใคร ทําใหอัศวทัตตะถึงกับตกตะลึง แตนางกามพลาก็ยั่วยวนอัศวทัตตะ
พลางกลาววาสตรีเพศลวนเกิดมาเพื่อสรางความสุขใหแกโลก เมื่อจันทนทัตตะกลับมา อัศวทัตตะก็
ไดวางยาพิษบิดาตาย เพราะอัศวทัตตะกับนางกามพลาตองการเสพสุขกันโดยไมมีผูใดขัดขวาง  และ
ทั้งคูก็ยายไปอยูดวยกันฉันสามีภรรยาในตางแดน  พรอมกับขนทรัพยสมบัติทั้งหมดไปดวย 
 ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งรูจักคนทั้งคูไดมาพบทั้งสองอยูดวยกัน อัศวทัตตะกลัววาความลับจะ
แพรงพรายจึงลอบสังหารภิกษุรูปนั้นเสีย ตอมานางกามพลาพบบุตรพอคารูปงามคนหนึ่ง  และไดมี
ความสัมพันธกัน อัศวทัตตะเห็นเชนนั้นจึงบันดาลโทสะกระทํามาตุฆาต  ถึงเวลานี้หลายคนเริ่มรู
เร่ืองชั่วรายของอัศวทัตตะแลว  จึงขับไลเขาออกจากเมือง ดวยความสํานึกผิดอัศวทัตตะไปพบภิกษุ
เพื่อสารภาพบาปและขอบวชเพื่อไถบาป แตก็ไมมีภิกษุรูปใดยอมบวชให อัศวทัตตะโกรธแคนมาก
จึงวางเพลิงเผาภิกษุทั้งหมดขณะจําวัด 
 ตอมา ภิกษุรูปหนึ่งผูมีใจกรุณายิ่ง ไดบวชใหอัศวทัตตะ  แตมิไดสอนสิกขาบทให  ทั้งๆ
ที่อัศวทัตตะรองขออยางมาก ภิกษุรูปนั้นแนะนําใหอัศวทัตตะหมั่นทอง “นโม พุทธายะ” เพียงเทานี้
ก็จะหลุดพนจากบวงกรรมได  พระพุทธองคทรงเผยวาอัศวทัตตะคือธรรมรุจิผูตองตกนรกเปน
เวลานาน   แตในที่สุดก็จะไดรับการชวยเหลือจากพระพุทธองคหลังจากที่ชดใชกรรมหมดแลว 
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90. ธนิกาวทาน (Dhanikavadana) 30 บท 

 คร้ังที่พระพุทธองคประทับที่ถํ้าชื่อกูฏาคาระ (Kutagara) ในยานของคนเลี้ยงโคใกล
กับสระน้ําใหญช่ือมรกฏ (Markata) ในเมืองไวศาลี บริเวณนั้นเปนที่อยูของธนิกะ (Dhanika) ผู 
มั่งคั่งเชนกัน ธนิกะมักทําบุญทําทานอยูเสมอ ธนิกะมีภรรยาชื่อศีลวตี (Wilavati) มีบุตรชื่อวทานยะ 
(Vadanya) และสะใภช่ือสัตยวตี (Satyavati) บรรดาพราหมณแหงไวศาลีไดกราบทูลเชิญพระ
พุทธองคใหเสด็จมายังที่อยูของพวกตน โดยมีขอตกลงกันวาหามผูหนึ่งผูใดลําพองวามั่งมี แลว
กราบทูลนิมนตเปนการสวนพระองค  มิฉะนั้นจะตองถูกลงโทษและถูกเนรเทศดวยขอหาละเมิด
สิทธิ์ในการไดปฏิบัติธรรมของผูอ่ืน 
 ธนิกะไมทราบขอตกลงดังกลาว จึงไดไปเขาเฝาและกราบทูลนิมนตพระพุทธองคไปยัง
บานของตน พระพุทธองคทรงรับนิมนต  ธนิกะจึงกลับบานดวยความปติและจัดเตรียมภัตตาหาร
อยางดีสําหรับพระพุทธองคและเหลาภิกษุ ในขณะเดียวกันบรรดาพราหมณก็มากราบทูลนิมนต                  
พระพุทธองคเชนกัน  ทวาพระองคตรัสวาทรงรับนิมนตธนิกะแลว พวกเขาจึงกลับไปกอนเพื่อรอ
โอกาสตอไป ธนิกะ ภรรยา บุตรชาย และสะใภ จัดภัตตาหารชั้นเลิศถวายพระพุทธองคและเหลา
ภิกษุเปนเวลาติดตอกันถึง ๔ วัน เหลาพราหมณซ่ึงไมมีโอกาสถวายภัตตาหารบาง จึงพากันโกรธ
และเตรียมจะเนรเทศธนิกะออกจากเมือง แตดวยพระดํารัสชี้แนะของพระพุทธองค  ธนิกะไดขอ
อภัยตอพราหมณทั้งหลายที่ตนไมทราบขอตกลงดังกลาว และไดรับการใหอภัย ตอมาธนิกะและ
สมาชิกในครอบครัวก็ไดละบานไปอยูในสํานักของพระพุทธองค เมื่อธนิกะพรอมดวยภรรยา บุตร 
และสะใภไดฟงพระพุทธองคทรงเทศนาธรรมในครั้งแรกก็มีดวงตาเห็นธรรม 

 เหลาภิกษุสงสัยที่ธนิกะและครอบครัวมีดวงตาเห็นธรรมไดเร็ว  จึงกราบทูลถาม            
พระพุทธองค พระองคจึงตรัสเผยวาในกาลกอน ชาวสวนชื่อกมละ  (Kamala) อาศัยอยูกับ
ครอบครัวในเมืองพาราณสี ครอบครัวของกมละประกอบดวยภรรยาชื่อปลลวิกา (Pallavika) 
บุตรชายช่ือกุวัลยะ (Kuvalaya)  และสะใภช่ือปาฏลา (Patala) ครอบครัวนี้หาเลี้ยงชีพดวยการ
จัดหาดอกไมสงไปยังพระราชวัง จึงมีฐานะยากจนและตองอยูในภาวะทุกขทรมานเพราะความ           
อดอยาก วันหนึ่งพระปจเจกพุทธเจาเสด็จมาประทับพักผอนพระอิริยาบถในสวนใกลกับที่อยูของ
ครอบครัวนี้ เมื่อไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา ก็เกิดความศรัทธายิ่ง ทั้งที่แตละคนรูดีวาตนยากจนมาก  
ทวาทุกคนก็ปรารถนาจะสักการะพระปจเจกพุทธเจา จึงพรอมใจกันถวายเงินซึ่งไดจากการหาเลี้ยง
ชีพแดพระปจเจกพุทธเจา กุศลกรรมจึงสงใหไดมาเกิดเปนธนิกะและสมาชิกในครอบครัวที่มั่งคั่ง
และไดดวงตาเห็นธรรมโดยเร็ว 
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91. ศิพิสุภาษิตาวทาน (Wibisubhasitavadana) 34 บท 
 คร้ังหนึ่ง เหลาภิกษุอภิปรายกันเกี่ยวกับสุภาษิตโบราณอันคมคายของชาวมัลละแหง
เมืองกุศิ  ทั้งนี้พระพุทธองคก็ทรงรวมอภิปรายดวยอยางพึงพอพระทัย เมื่อเหลาภิกษุตองการทราบ
สาเหตุของการรวมอภิปรายของพระองค พระองคก็ตรัสตอบวาในพระชาติกอนพระองคก็เคยทรง
ช่ืนชอบสุภาษิตทั้งหลาย   จากนั้นพระองคก็ตรัสขยายความวา ในกาลกอน  ณ  นครศิววตี  
(Wivavati) พระเจาศิพิ (Wibi) ซ่ึงมีน้ําพระทัยเปยมดวยพระเมตตาและไมโปรดความรุนแรง ดวย
พระกรุณาของพระองค ราษฎรจึงทําแตความดี หลังจากตายไปจึงไดไปสูสวรรค จนทําใหสวรรค
แนนขนัด ดังนั้นพระอินทรจึงทรงตองการทดสอบน้ําพระทัยของพระองค โดยแปลงกายเปน
รากษสและกลาววจนะออกมาครึ่งขอความดังนี้ “โลกนี้ไมจีรัง  ประดุจแสงวูบวาบของฟาแลบ   
และกาวไปสูความแตกดับตลอดเวลา”     

 วจนะดังกลาวเปนที่พอพระทัยของพระเจาศิพิอยางยิ่ง พระองคจึงทรงขอรองใหรากษส
กลาววจนะจนจบ แตแรกรากษสกลาววาตนหิวกระหาย จึงจะไปหาเนื้อและเลือดกินกอน พระเจา
ศิพิจึงทรงเสนอพระมังสาและพระโลหิตของพระองคใหรากษสกินเปนอาหาร เมื่อรากษสตกลง  
พระเจาศิพิจึงเฉือนพระมังสาพระราชทานแกรากษส รากษสจึงกลาววจนะสวนที่เหลือดังนี้ “เมื่อ
ผูคนเหนื่อยลาจากการแกงแยง  การใหยอมกอใหเกิดความสงบระงับได” รากษสประหลาดใจยิ่งที่
พระเจาศิพิไมทรงแสดงความเจ็บปวดแมแตนอย พระอินทรในรางของรากษสจึงใครรูวาการเฉือน
พระมังสานั้นทําใหทรงรูสึกเจ็บปวดหรือไม พระเจาศิพิตรัสตอบวา การเฉือนพระมังสานี้เพื่อสนอง
ความหิวโหยของผูอ่ืน  พระองคจึงไมทรงรูสึกเจ็บปวดแตอยางใด  ขอพิสูจนความจริงเกี่ยวกับพระ
ดํารัสที่วาพระองคไมทรงรูสึกเจ็บปวดก็คือ พระวรกายก็กลับมาบริบูรณดังเดิม ทันใดนั้นก็มีมวล
ดอกไมโปรยปรายจากฟากฟาลงมาแสดงความยินดีตอความสัตยของพระเจาศิพิ รากษสก็กลายราง
เปนพระอินทรดังเดิม  และกลาวสรรเสริญพระเจาศิพิกอนจะเสด็จจากไป  พระพุทธองคตรัสใน
ตอนทายวาพระองคก็คือพระเจาศิพิผูโปรดวจนะอันคมคายในพระชาตินั้น 
 
92. ไมตรกันยกาวทาน (Maitrakanyakavadana) 111 บท 
 ในอดีตกาลมีชายช่ือไมตระ (Maitra) อาศัยอยูในเมืองพาราณสี ภรรยาชื่อวสุนธรา
(Vasundhara) เปนที่รักยิ่งของไมตระ  แตเมื่อวสุนธราตั้งครรภและคลอดบุตรชาย บุตรชายที่
คลอดออกมาทุกคนจะเสียชีวิตทันที  ดังนั้นเมื่อไดบุตรชายหนาตานารักขณะที่ทั้งสองมีอายุมาก
แล ว   ทั้ งสองจึ งกลั วที่ จ ะสูญ เสี ยบุ ตรชายอีก  จึ งตั้ งชื่ อ ให เปนสตรี ว า  ไมตรกันยกะ 
(Maitrakanyaka)  ตอมาไมตระก็ถึงแกกรรมเพราะเรืออับปางระหวางที่ เดินทางไปคาขาย 
วสุนธราเสียใจเปนอยางมากที่สามีจากไปและเหลือนางอยูกับลูกตามลําพัง นางจึงเลี้ยงดูไมตรกนัยกะ
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อยางตามใจตลอดมา    ไมตรกันยกะจึงกลายเปนคนเอาแตใจตัวเอง คร้ันโตขึ้นไมตรกันยกะชอบ
การเดินทางคาขายทางเรือเหมือนบิดา แตเมื่อมารดาหามปรามไมใหเดินทาง ไมตรกันยกะก็ทําราย
มารดาดวยความลืมตัว  แลวออกเดินเรือไปดวยความสุขที่ไดทําสิ่งที่ตนปรารถนา 
 ไมตรกันยกะหวังวาการเดินเรือไปคาขายจะทําใหตนร่ํารวยขึ้น แตก็โชคไมดี  เรือของ
ไมตรกันยกะอับปางกลางทะเล   ทวาไมตรกันยกะรอดมาไดเพราะเกาะไมกระดาน  เมื่อถึงฝง 
ไมตรกันยกะก็เขาไปในปา  ไมตรกันยกะไปถึงเมืองรมณกะ (Ramanaka) อันนาร่ืนรมยและมี
อัปสร 4 นางมาตอนรับอยางดี นางอัปสรทั้งสี่ดูแลไมตรกันยกะอยางไมขาดตกบกพรอง  เพียงแต
หามไมใหไมตรกันยกะไปทางทิศใต  แตไมตรกันยกะก็ไมปฏิบัติตาม  ไดมุงเดินทางไปทางทิศใต
ตอไป  ไมตรกันยกะก็ไดพบสทามัตตะ (Sadamatta) พรอมกับนางอัปสร 8 นางซึ่งก็หามไมให
เดินทางไปทางใต ทวาเขาก็ไมฟงคําแนะนําเชนเดิม ไดมุงหนาลงไปทางใตอีก  และไดพบนันทนะ
(Nandana) กับนางอัปสร 16 นางซึ่งก็หามเขาเหมือนเดิม แตเขาก็เดินทางไปทางใตจนไดพบกับ
พรหโมตตระ (Brahmottara) กับนางอัปสร 32 นาง ซ่ึงเขาก็ไมฟงคําแนะนําของนางอัปสร 32 นาง  
ไมตรกันยกะก็ไปทางใตจนถึงเมืองที่ เปนเหล็ก  และเมื่อเขาเดินเขาไป  ประตูก็ปดขังไว                 
ไมตรกันยกะพบชายคนหนึ่งทนทุกขทรมานเพราะถูกกงจักรเหล็กตัดศีรษะ 
 ไมตรกันยกะรูจากชายผูนั้นวาเหตุที่ตองทนทุกขทรมานก็เพราะเคยทํารายมารดา ทันใด
นั้นชายผูนั้นก็ไดรับการปลอยตัว และไมตรกันยกะก็ถูกนําตัวไปทรมานแทน กงจักรเหล็กตัดเขาไป
ในศีรษะและสวนอื่นๆ ของรางกายไมตรกันยกะ ทําใหโลหิตไหลพุงออกมากอใหเกิดความ
เจ็บปวดรวดราวยิ่งนัก ไมตรกันยกะไดถามชายที่พนจากความทรมานวาจะตองถูกทรมานเชนนี้
นานเทาใด ชายผูนั้นตอบวาตองอยูถึง 66,000 ป และยังมีที่อ่ืนสําหรับลงโทษผูทํารายมารดาอีก เมื่อ                
ไมตระกันยกะไดยินเชนนี้ ในจิตใจของเขาก็เต็มตื้นไปดวยความสงสารคนอื่นที่จะตองมาทุกข
ทรมานเชนตน ไมตรกันยกะจึงประกาศวาจะแบกรับโทษของผูกอบาปทุกคนในอนาคตกาล จติใจที่
มีความกรุณาเชนนี้ยอมนําไปสูทางแหงการทําจิตใจใหบิรสุทธิ์   จึงชวยปลดปลอยไมตรกันยกะจาก
การลงโทษอันประหลาดนี้  จากนั้นเมื่อไมตรกันยกะตายไปก็ไดไปสวรรค  พระพุทธองคตรัสวา
พระองคคือไมตรกันยกะในชาตินั้น 
 
93. สุมาคธาวทาน (Sumagadhavadana) 111 บท 
 อนาถปณฑทะไดกราบทูลขอพระอนุญาตพระพุทธองคให ธิดาคือสุมาคธา
(Sumagadha) ไดสมรสกับวฤษภทัตตะ (Vrsabhadatta) บุตรของศรีมาน (Sriman) หัวหนากอง
คาราวานชาวนครปุณฑรวรรธนะ (Pundravardhana) พระพุทธองคทรงเห็นชอบ พิธีมงคลสมรส
จึงจัดขึ้นอยางโออา สุมาคธาออกจากเรือนไปหลังจากที่ไดตั้งจิตสรรเสริญพระพุทธองคดวยน้ําตากบตา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

531

 คร้ังหนึ่งแมสามีของสุมาคธาไดเตรียมอาหารที่บาน และบอกใหสุมาคธาจัดทําอาหาร
สําหรับบูชาพระ “ชินะ (Jina)” ซ่ึงเปนที่เคารพบูชาของคนทั้งปวง แมสามีของสุมาคธาหมายถึง
นักบวชของลัทธิไชนะ  แตสุมาคธาเขาใจวา “ชินะ” หมายถึงพระพุทธองค  จึงจัดเตรียมอาหารอยาง
กระตือรือรน เชาวันรุงขึ้น  นักบวชไชนะผูนุงลมหมฟาไดเขามาในบาน สุมาคธาอายมากจึงใชผา
ปดตา สุมาคธาถามแมสามีวาผูหญิงทั้งหลายรับมือกับคนปาเถ่ือนลอนจอนเหลานั้นไดอยางไร คน
ปาเถ่ือนเหลานั้นเลิกใชเสื้อผาแตมิไดลดอารมณโกรธซึ่งปรากฏหลักฐานบนใบหนา หากสัตวโลก
ต่ําชาเหลานั้นถูกเนรเทศออกไปนาจะดีกวา สัตวโลกเยี่ยงนี้จักเปนที่เคารพบูชาไดอยางไร 
 แมสามีจึงถามสุมาคธาวาบิดาและคนในครอบครัวเดิมของสุมาคธาเคารพบูชาผูใด               
สุมาคธา ตอบวาพระพุทธองคคือผูที่ครอบครัวของนางเคารพบูชา เพราะพระองคทรงมีเมตตาตอ
ทุกคนเสมอ อีกทั้งยังทรงเปนผูมีลักษณะที่งดงาม ทรงเปนผูที่ละสิ้นกิเลสทั้งปวงแลว พระองคทรง
สงบนิ่งดวยสมาธิและสายพระเนตรทอดต่ําเสมอ พระองคทรงประดุจมหาสมุทรแหงความงาม   
พระนาสิกเปนสันตรงดั่งดาบ  พระกรรณงามหมดจดโดยมิตองมีเครื่องประดับ พระองคทรงสราง
ความสงบสุขไดดวยเพียงการปรากฏพระวรกายอันสุกปลั่งปานทองคํา บนพระเศียรมีเพชรเม็ดงาม
ประดับอยูตามธรรมชาติ บนฝาพระหัตถก็กอปรดวยมงคลลักษณะตางๆ ไดแก รูปหอยสังข ธง 
ดอกบัว และพวงมาลัย พระองคทรงเปนที่เคารพบูชาแมในหมูผูทรงศีลทั้งหลาย ในพระหทัยของ
พระองคก็ส้ินแลวจากกิเลสทั้งปวง   การที่สุมาคธาอธิบายคุณลักษณะตางๆ ของพระพุทธองคทั้ง
ทางพระวรกายและพระหทัย  ทําใหแมสามีประทับใจและมีความตั้งใจที่จะเขาเฝาพระองคใหได 
    เพื่อสนองความศรัทธาของแมสามี สุมาคธาจึงตั้งกระแสจิตอธิษฐานอัญเชิญ                  
พระพุทธองค โดยนอมจิตถวายชอบุปผชาติและนอมกราบพระองคยังที่ประทับดวย มวลบุปผชาติ
ก็บังเกิดขึ้นจริงตามกระแสจิตของสุมาคธา  และดวยจิตที่แนวแนดังกลาว แมจะเปนระยะทางไกลก็
ไปถึงพระพุทธองค ณ เชตวันวิหาร พระพุทธองคทรงทราบความดังกลาวและรับสั่งใหพระอานนท
คัดเลือกเฉพาะภิกษุที่มีญาณสูง  สามารถเหาะไดไกล 160 โยชนภายในเวลา 1 วัน พระอานนทจึง
รวบรวมภิกษุที่สําเร็จญาณขั้นสูงไดกลุมหนึ่งเพื่อรวมเดินทางไป พระอาชญาตเกาณฑินยะ
(Ajbatakaundinya) เปนรูปแรกที่เหาะไปถึงโดยนั่งในรถเทียมมาที่งามดั่งมาจากสวรรค บิดา
มารดาสามีของสุมาคธาถามขึ้นวาภิกษุผูมีแสงสุกสวางนี้ใชพระพุทธองคหรือไม สุมาคธาก็ตอบวา
มิใช จากนั้นพระภิกษุรูปอื่นๆ ก็เหาะตามมาดวยวิธีตางๆ ดังนี้ พระมหากาศยปะนั่งบนยอดเขาซึ่ง
งดงามดวยตนไมทองคํามา  พระศารีบุตรนั่งหลังสิงโตที่วองไวและสงเสียงกองคํารามมา                     
พระเมาทคัลยายนะนั่งชางที่งามดั่งเขาไกรลาส(ชางเผือก)มีส่ีงามา  พระอนิรุทธนั่งบนดอกบัว
ทองคําที่มีกานเปนไพฑูรย และมีเกสรเปนรัตนะมา  พระปูรณะบุตรของไมตรายณีนั่งบนครุฑที่บิน
ไดสูงยิ่งมา  พระเอษยชิตะ (Esyajita) นั่งบนพญานาคที่แมจะพึงพอใจที่จะทําลายสิ่งตางๆ ดวยไฟ
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แตก็มีอาการสงบนิ่งมา  พระอุบาลีนั่งบนตนตาลทองคําใหญที่งดงามดวยเถาวัลยที่พล้ิวไหวมา  
พระกาตยายนะนั่งบนยอดวิมานที่ เปนไพฑูรยประดับดวยรัตนะและทองมา พระเกาษฐิละ
(Kausthila) นั่งโคที่แข็งแรงยิ่งมา พระปลันทวัตสะ (Pilandavatsa) นั่งวิมานรูปหงสที่มีแสงวับ
วาวมา พระโศรณโกฏิ(Wronakoti) นั่งอยูทามกลางปาไมเล้ือยที่กําลังผลิบานมา พระราหุลโอรส
ของพระพุทธองคนั่งกงลอที่หมุนไปอยางงดงามมา  ภิกษุทุกรูปเปลงแสงราวกับเขาพระสุเมรุอีกลูก
หนึ่ง พาหนะที่ภิกษุทั้งหลายนั่งมาก็วิจิตรงดงามยิ่ง   
 จากนั้นพระพุทธองคก็เสด็จมาพรอมกับรัศมีเจิดจาราวกับอาทิตย 100 ดวงปรากฏใน
เวลาเดียวกัน โดยมีทาวกุเวร พระอินทร พระพรหม และทวยเทพตามเสด็จดวย  เหลานางอัปสรก็พา
กันโปรยปรายบุปผชาติลงมาสักการะพระพุทธองค ภาพเหตุการณอันสุดวิเศษของพระองคชวย
ชําระจิตใจของทุกคนในครอบครัว   ทุกคนจึงอิ่มเอมใจอยางยิ่งกับการเสด็จมาของพระองค 
 เมื่อเหลาภิกษุกราบทูลถามถึงความเปนมาของสุมาคธา พระพุทธองคก็ตรัสเลาวา                 
เจาหญิงกาญจนมาลา (Kabcanamala) พระธิดาของพระเจากฤกิแหงเมืองพาราณสี พรอมดวย 
พระสหายอีก 500 คน  ตางบูชาพระพุทธเจากาศยปะดวยความศรัทธายิ่ง  คร้ังหนึ่ง พระเจากฤกิทรง
พระสุบินเรื่องราย จึงตรัสถามเหลาโหรวาพระองคตองทรงทําอยางไรเพื่อปดเปาความชั่วรายนี้ 
เหลาโหรซ่ึงประสงครายตอเจาหญิงกาญจนมาลา จึงกราบบังคมทูลวาตองเซนสังเวยดวยพระหทัย
ของเจาหญิงกาญจนมาลา เมื่อไดทรงฟงคําดังกลาวก็ไมทรงสบายพระทัย จึงเสด็จไปเขาเฝา
พระพุทธเจากาศยปะ และตรัสเลาสิ่งที่ทอดพระเนตรในพระสุบินดังนี้  ชางตัวหนึ่งออกมาจาก
หนาตาง ชางที่กระหายน้ําวิ่งนําชางที่แข็งแรง ชายผูมีความสุขคนหนึ่งมีอาชีพคาขายไขมุกแลกกับ
สักตุ (Saktu)∗และแลกไมช้ันเลวกับไมจันทน ชางนอยทาทายชางใหญ ลิงที่เนื้อตัวสกปรกและถือ
ของสกปรกพยามยามทําใหลิงตัวอ่ืนสกปรกเหมือนตน ลิงที่มีใจกลับกลอกไดขึ้นเปนพระราชา ผา
ผืนหนึ่งถูกคน 18 คนดึงก็ไมขาด และสวนดอกไมและผลไมถูกขโมย 
 พระพุทธเจากาศยปะทรงทํานายพระสุบินดังนี้  ชางก็คือพระศาสดาศากยมุนี หลังจากที่
พระศากยมุนีเสด็จปรินิพพาน สาวกของพระองคก็ทะเลาะเบาะแวงกัน การยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติ
ตางๆ ทําใหเกิดภาวะสับสนอลหมาน สาวกของพระองคจะบังคับใหชาวบานเชื่อถือและจะ                    
พรํ่าเทศนา  ส่ังสอน นัยดังกลาวตีความไดจากการที่ชางที่แข็งแรงวิ่งตามชางที่กระหายน้ํา สาวกของ
พระองคจะละโมภจนขายพระธรรมที่มีคาราวกับไขมุกแลกกับแปงขาวหนึ่งฟายมือ สาวกของ
พระองคจะเห็นคาของพระพุทธวจนะที่ดุจดังไมจันทนเทากับคําพูดของคนชั่วที่ดุจดั่งไมธรรมดา 
ภิกษุดอยปญญาหรือภิกษุทุศีล ซ่ึงก็คือชางตัวนอยจะทาทายเยยหยันภิกษุผูมีปญญาบารมี ภิกษุผูมีใจ
                                                 

∗ พจนานุกรมฉบับของวมัน ศิวรัม อาปเต (Vaman Shivram Apte) อธิบายวาเปนอาหารทําจาก
แปงขาวบารเลย : The flour of barley first fried and then ground, : barley-meal (Apte 2000 : 575) 
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กลับกลอกจะยั่วยุใหภิกษุองคอ่ืนๆ พลอยกลับกลอกไปดวย ผูไรคาเยี่ยงลิงจักไดเปนพระราชา สวน
ภิกษุจะถูกปลดเปลื้องอาภรณโดยโจรขโมย แตแมสัจธรรมจะถูกทดสอบอยางเลวรายเพียงใด กไ็มมี
วันเสื่อมสลายหรือส่ันคลอนได      
 หลังจากนั้นพระเจากฤกิจึงไมสนพระทัยคําทํานายของเหลาโหร พระพุทธเจากาศยปะ
ไดทรงแสดงพระธรรมเทศนาประทานแดพระองคและเจาหญิงกาญจนมาลา เนื่องจากเจาหญิง  
กาญจนมาลาทรงสักการะพระสถูปดวยพวงผลสม ผลแหงการสรางกุศล จึงไดมาเปนสุมาคธาซึ่ง
เกิดมาพรอมกับมาลัยทอง 
 
94. ยโศมิตราวทาน (Yawomitravadana) 17 บท 

 ปุณยมิตระ (Punyamitra) กับบุตรชายชื่อยโศมิตระ (Yawomitra) อาศัยอยูในเมือง 
ศราวัสตี ยโศมิตระมีช่ือเสียงมากเพราะเกิดตรงกับเวลาที่มีฝนตกลงมาชวยโลกใหรอดพนจากความ
แหงแลงครั้งใหญพอดี แมยังเยาววัย ยโศมิตระก็รูจักการปลอยวางและไดไปเขาเฝาพระพุทธองค
ที่เชตวันวิหาร เพื่อฝกจิต ดวยพระพุทธธรรม ยโศมิตระจึงบรรลุอรหัตผล รวมทั้งสามารถวาง
อุเบกขาตอความรื่นเริง ความเจ็บปวด ความมั่งมี และความเศราโศกได อีกทั้งฟนหนาของยโศมิตระ
ก็มีน้ําใสๆ ไหลรื้นออกมาเสมอทําใหไมเคยรูสึกกระหายน้ํา เมื่อเหลาภิกษุตองการทราบสาเหตุ 
พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา ในกาลกอน  ณ เมืองกาศิ สุนทรกะเปนบุตรชายของเศรษฐีผูมีความ
ศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจากาศยปะ คร้ังหนึ่งที่รูสึกกระหายน้ํา แตสุนทรกะไมสามารถหา
น้ําดื่มไดเลย  ทําใหตองทนทุกขทรมานอยางมาก ทั้งนี้เพราะกรรมชั่วในอดีตของตนเอง น้ําใน
ภาชนะ ตลอดจนแหลงน้ําตางๆ จึงเหือดแหงไปสิ้น เมื่อกระหายน้ําจนถึงที่สุด สุนทรกะจึงตัดสินใจ
ฆาตัวตาย ทันใดนั้นก็มีผูนําน้ํามาใหดื่ม แตน้ําก็กลับระเหยแหงไป จนกระทั่งไดปฏิบัติตาม
คําแนะนําของพระพุทธเจากาศยปะ โดยการถวายเหยือกซึ่งบรรจุน้ําที่ เต็มอยู เสมอแดภิกษุ 
พระพุทธเจากาศยปะผูมีน้ําพระทัยกรุณาทรงรับเหยือกน้ําดังกลาวไวดวยพระหัตถของพระองคเอง
โดยมีประชาชนซึ่งชุมนุมอยู ณ ที่นั้นรวมเห็นเหตุการณ การกระทําดังกลาวของสุนทรกะสงผลให
ไดเกิดใหมโดยมีน้ําซึมออกจากฟนหนาตลอดเวลา 
 
95. วยาฆรยวทาน (Vyaghryavadana) 20 บท 
 ใ น ก า ล ก อ น ค รั้ ง ที่ พ ร ะ พุ ท ธ อ ง ค ป ร ะ ทั บ อ ยู ใ น วิ ห า ร ก ลั น ท ก นิ ว า ป ะ 
(Kalandakanivapa) ณ เวณุวัน ในเมืองราชคฤห ขณะนั้นมีพอคาชื่ออรรถทัตตะ (Arthadatta) กบั
ภรรยาชื่อนิศิตา (Niwita)อาศัยอยูที่นั่นเชนกัน ทั้งสองมีบุตรชายฝาแฝดชื่อศังกุ (Savku) กับ
สนธิทัตตะ (Sandhidatta) หลังจากที่อรรถทัตตะถึงแกกรรม  นิศิตาก็เล้ียงดูบุตรชายทั้งคูอยางผิดๆ 
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กลาวคือ  ในวัยเด็กก็ยุยงสงเสริมใหบุตรชายเริ่มปนบานเพื่อนบานและสอนใหขโมย  กระทั่ง
เชี่ยวชาญการปนกําแพงและการยองเบา ทหารไดนําความกราบบังคมทูลพระเจาอชาตศัตรูทรง
ทราบเรื่องราวดังกลาว พระองคจึงมีพระราชดํารัสสั่งใหจับทั้งบุตรชายฝาแฝดและมารดามาลงโทษ 
เมื่อทั้งสามไปถึงหองคุมขัง  พระพุทธองคก็ทรงลวงรูและไดเสด็จไปที่นั่น เพื่อทรงขอใหปลอยตัว
ทุกคน โดยทุกคนก็ยอมเลิกทําชั่วอีกตอไป  จากนั้นพระพุทธองคก็แสดงธรรมเทศนาจนทุกคนพน
อวิชชาและบุตรชายแฝดก็บรรลุอรหัตผล เหลาภิกษุตองการทราบเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลทั้งสาม จึง
กราบทูลถามพระพุทธองค  พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา ในชาติกอนเด็กชายฝาแฝดเกิดเปนลูกของ
แมเสือผูดุรายและกําลังหิวโหย  พระพุทธองคก็ทรงชวยมิใหถูกแมเสือกัดกิน สวนในชาตินี้แมเสือก็
คือ นิศิตา ซ่ึงพระองคก็ทรงชวยใหพนจากความชั่วอีก 
 
96. หัสตยวทาน (Hastyavadana) 17 บท 
 เมื่อคร้ังโบราณกาล พระเจาอุทยนะ (Udayana) แหงแควนอวันติ (Avanti) เสด็จ
ประพาสอุทยานกับเหลาพระสนม ปรากฏวามีพระมุนี 500 ตนมาเดินที่อุทยานอยูกอนหนา พระมุนี
เหลานั้นจึงไดยลโฉมพระสนมทั้งหลายไปดวย พระเจาอุทยนะกริ้วมาก จึงมีรับสั่งใหตัดมือตัดเทา 
และจองจําพระมุนีอยางทุกขทรมาน 
     พระพุทธองคทรงทราบเรื่องจึงเสด็จไปถึงที่นั่นดวยพระเมตตาเพื่อชวยชีวิตพระมุนีไว    
และดวยพระกรุณาของพระองคมือและเทาของเหลาพระมุนีก็กลับคืนมาดังเดิม จากนั้นพระองคก็
แสดงธรรมเทศนาประทาน  ทําใหเหลาพระมุนีบรรลุอนาคามิผล เมื่อบรรดาภิกษุสงสัยถึงเหตุการณ
ดังกลาว  พระพุทธองคจึงตรัสเลาวา ในชาติกอนพระองคก็ทรงเคยชวยชีวิตบุคคลเหลานี้ไวเชนกัน 
กลาวคือคร้ังที่พระมุนีเหลานี้เกิดเปนมนตรี 500 คนของพระเจาพรหมทัตแหงเมืองพาราณสี ปรากฏ
วาไดกระทําความผิดบางประการ ดวยความกลัวตอโทษทัณฑจึงหลบหนีผานทะเลทรายอันแหง
แลง และไปอยูในจุดที่ขาดแคลนน้ําที่สุด พระพุทธองคซ่ึงประสูติเปนชางภัทระ (Bhadra) ไดนําน้ํา 
ผลไม และรากไมจากที่หางไกลมาใหดื่มกินเพื่อชวยชีวิตเหลามนตรี จนชางสิ้นแรงและลมลง  เหลา
มนตรีจึงจัดการสักการะซากชางดวยความเคารพยิ่ง ดังนั้นพระพุทธองคจึงไมไดเพียงชวยชีวิตของ
พระมุนีทั้งหารอยในชาตินี้เทานั้น แตในชาติกอนเมื่อคร้ังที่พระมุนีทั้งหลายเปนมนตรีหลบหนีโทษ 
พระพุทธองคซ่ึงทรงเปนชางก็ไดชวยชีวิตพวกเขาจนตัวตาย 
 
97. กัจฉปาวทาน (Kacchapavadana)   21  บท 

 ในครั้งนั้นพระพุทธองคประทับ ณ เวณุวันวิหารในเมืองราชคฤห พระเทวทัตซึ่งมีความ
พยาบาทไดสงดาบสจํานวน 500 คนไปลอบปลงพระชนมพระพุทธองคถึงที่ประทับดังกลาว เมื่อ
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เหลาดาบสไปถึงก็ซัดอาวุธเขาใสพระวรกายของพระพุทธองค ปรากฏวาศัสตราวุธทั้งหลายรวงลง
มา  พลันบังเกิดเครื่องปองกันอันเปนแกวมณีลอมรอบพระพุทธองคไว เหลาดาบสจึงตองเหนื่อยลา
โดยไมเกิดผล   ในที่ สุดก็ รู สึกละอายใจ   จนขอยอมแพและขอประทานอภัยจากพระองค             
พระพุทธองคมิไดกร้ิวแตประการใด  ทั้งยังแสดงพระธรรมเทศนาประทานแกทุกคนดวย  ทุกคนได
อุปสมบทเปนภิกษุ  ใชชีวิตตามพระธรรมวินัยกระทั่งบรรลุอรหัตผลในที่สุด 
 เมื่อบรรดาภิกษุแสดงความประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องราวดังกลาวนี้  พระพุทธองคจึง
ตรัสเลาวา แมในชาติกอนคนกลุมนี้ก็เคยขัดแยงกับพระองค กลาวคือคนกลุมนี้เกิดเปนพอคา คร้ัง
หนึ่งเกิดเหตุเรืออับปางกลางทะเล พระพุทธองคซ่ึงเสวยพระชาติเปนเตาจึงดําน้ําลงไปใหทุกคนขี่
กระดองแลวพาไปถึงฝง  ขณะที่ทุกคนกําลังพักผอน เตาก็หลับไปดวย  ทวาเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาดวย
ความหิว เพื่อจะกินเนื้อเตาประทังความหิว จึงใชกอนหินรุมขวางปาเตา แตกระดองอันแขง็แกรง ทาํ
ใหทุกคนยิ่งออนแรง เตาจึงยอมสละชีวิตของตนเปนอาหารของทุกคน พอคาเหลานั้นก็คือดาบสใน
ชาตินี้ ที่ พระพุทธองคไดทรงชวยเหลือไวทั้งอดีตชาติและปจุบันชาติ และดวยในชาติกอนหนานั้น
พระพุทธเจากาศยปะทรงบวชใหคนกลุมนี้ กุศลกรรมในชาตินั้นจึงสงผลถึงในชาติตอๆ มาดวย 
 
98. ตาปสาวทาน (Tapasavadana) 16 บท 
 ในกาลกอนเมื่อชาวมัลละประสบภาวะอดอยากอยางหนัก  จึงพากันไปเขาเฝา                    
พระพุทธองคและพํานักอยูที่เวณุวันวิหาร ในเมืองราชคฤห พระพุทธองคทรงชวยชีวิตทุกคนโดย
ประทานอาหาร และแสดงพระธรรมเทศนา  ดวยพระกรุณาของพระพุทธองคทุกคนจึงเห็นทาง
ธรรมและบรรลุอรหัตผล  ชาวราชคฤหริษยาที่ชาวมัลละบรรลุธรรมขั้นสูง  จึงวิพากษวิจารณชาว
มัลละกันอยางรุนแรง และรองเรียนพระพุทธองคที่แสดงพระธรรมเทศนาประทานแกผูไมควรคา
อยางชาวมัลละซึ่งเปนมเลจฉะ (Maleccha-คนเถื่อนไมใชอารยัน) พระพุทธองคประทานฤทธิ์ให
ชาวมัลละ ทําใหสามารถเหาะไปมายังกุรุทวีปได เมื่อไปถึงที่นั่นชาวมัลละก็ไดประกาศตนวาเปน
ชาวมัลละ แตก็ยังเปนที่ยกยองในอํานาจวิเศษ  กระทั่งพระราชาแหงกุรุทวีปก็ยังนับถือ ชาวราชคฤห
จึงขอขมาชาวมัลละ  และดวยคุณความดีตางๆ ภิกษุชาวมัลละจึงเปนกลุมบุคคลสําคัญในหมูภิกษุ 
 เหลาภิกษุรูสึกประหลาดใจในกุศลจิตของชาวมัลละ  พระพุทธองคจึงตรัสวา ใน
อดีตชาติ พระองคเสวยพระชาติเปนดาบสชื่อกุศลศีละ (Kuwalawila) ผูชํานาญในการละเวนจาก
บาป 5 ประการ (ถือศีล 5)  ณ ที่นั้น มีมุนีมาจากเมืองโกฏมัลละ (Kotamalla) กุศลศีละจึงไดสอน
ใหพวกเขางดเวนจากบาป 5 ประการ เมื่อมุนีชาวโกฏมัลละปฏิบัติไดดังนั้นก็เกิดความปติในบุญที่
ไดปฏิบัติ พระพุทธองคในชาติที่ทรงเปนกุศลศีละนี้ จึงไดทรงชวยใหชาวโกฏมัลละรอดพนจาก
กิเลสทางโลก   สวนในชาติกอนหนานี้ชาวโกฏมัลละไดบวชในสํานักของพระพุทธเจากาศยปะ  แต
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เนื่องจากมีวาจาจัดจานเกินควร  จึงตองมาเกิดเปนชาวมัลละในชาติตอมา พระพุทธองคทรงสรุปวา
นี่คือเหตุที่แมแตคนต่ําตอยก็ไดรับพระกรุณาใหพนจากบาปได 
 
99. ปทมกาวทาน (Padamakavadana) 14 บท 
 ในอดีตกาล ณ เมืองศราวัสตี เพียงแคพระพุทธองคทอดพระเนตรไปก็สามารถทําให
ภิกษุทั้งหลายพนจากโรคภัยไขเจ็บได เมื่อพระภิกษุกราบทูลถามพระพุทธองคดวยความประหลาด
ใจ  พระพุทธองคตรัสแกเหลาภิกษุวา พระองคเคยทรงชวยชีวิตคนเหลานั้นมาแลวในชาติกอนที่
เสวยพระชาติเปนพระเจาปทมกะ (Padamaka) แหงเมืองพาราณสี พระเจาปทมกะทรงบําบัดทุกข
บํารุงสุขของราษฎรประดุจทรงเปนบิดาของทุกคน คร้ังหนึ่งเกิดโรคระบาดในหมูราษฎรของ
พระองค   แมวาจะนํายามากองพรอมกับทํายัญพิธีก็มิอาจรักษาโรคได  ราษฎรจึงตองเจ็บปวด
ทรมานตอไป แพทยผูเชี่ยวชาญหลายคนเห็นวาเนื้อปลาโรหิตะ (Rohita) เปนยารักษาได  แต
ชาวประมงมิอาจหาปลาดังกลาวมาได 
 เมื่อราษฎรตกอยูในอันตรายเชนนั้น   พระเจาปทมกะจึงปลงพระชนมชีพของพระองค  
โดยทรงตั้งปณิธานวาขอประสูติใหมเปนปลาโรหิตะเพื่อชวยชีวิตของราษฎร ทันทีที่พระองค
สวรรคตก็ประสูติใหมเปนปลาโรหิตะขนาดใหญมากอยูในแมน้ําวารา (Vara) ราษฎรถวนหนา
ไดรับเนื้อทิพยของปลาและมีสุขภาพแข็งแรงดังเดิม 
 ราษฎรเหลานั้นไดมาอุปสมบทเปนภิกษุในชาตินี้  และพระพุทธองคก็ไดชวยชีวิตภิกษุ
ทั้งหลายนี้   กลาวคือพระองคทรงดํารงพระชนมชีพโดยปราศจากโรคเสมอเพื่อรักษาคุมครองเหลา
ภิกษุจากโลกียโรคตางๆ   พระพุทธองคจึงทรงเปนผูมีน้ําพระทัยเมตตาโดยมิทรงเลือกปฏิบัติ   
สมควรแกการยกยองเทิดทูนโดยแทจริง 
 
100. ปุณยประภาสาวทาน (Punyaprabhasavadana) 17 บท 
 คร้ังหนึ่งพระเจาประเสนชิตแหงแควนโกสล มีพระราชประสงคจะทรงทราบเรื่องราว
ของพระพุทธองคในอดีตชาติเมื่อคร้ังที่ทรงรูสึกเปนครั้งแรกวามีพระประสงคพระโพธิญาณ             
พระพุทธองคตรัสเลาวาในพระชาติกอนพระองคประสูติเปนพระเจาประภาสะแหงนครประภาวตี 
อํามาตยช่ือสัญยาตะไดมากราบบังคมทูลช้ีแจงวาชางทรงลืมทักษะตางๆ ที่ฝกฝนไปแลวทันทีที่มีจิต
ปฏิพัทธตอนางชางพัง จิตปฏิพัทธดังกลาวทําใหเกิดกามารมณซ่ึงอาจทําลายความทรงจํา ทําใหเกิด
ความลุมหลง และทําใหหมดความอดทน เปนความเรารอนทรมานอันแปลกประหลาด รอนยิ่งกวา
เพลิงหรือกระทั่งดวงอาทิตย ความรูสึกดังกลาวเหมือนตกนรก แตไมไดเกิดจากบาปหรือการ
สาปแชง ความรูสึกนี้อาจทําใหคนตาบอดทั้งๆ ที่ยังมองเห็น มีพิษรายยิ่งกวาอสรพิษ และทําให 
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ตกต่ําลงทั้งๆ ที่ยังอยูกับที่ พระเจาประภาสะจึงมีพระประสงคจะทรงทราบวามีผูใดในโลกที่วางเฉย
ตอความสุขทางโลกไดบาง สัญยาตะกราบบังคมทูลตอบวาพระตถาคตเปนบุคคลดังกลาว ดวย           
พระชนมชีพของพระองคนั้นดํารงอยูเพื่อการปลดปลอยเวไนยสัตว และดวยคําตอบของสัญยาตะนี้
เองจึงทําใหเปนครั้งแรกที่พระพุทธองคทรงระลึกถึงพระปณิธานซึ่งทรงปรารถนาพระโพธิญาณ
เมื่อคร้ังอดีตชาติ 
 เมื่อไดทรงฟงเชนนี้ ในพระทัยของพระเจาประเสนชิตก็บังเกิดความปรารถนา                    
พระโพธิญาณ ซ่ึงเปนผลจากการสรางกุศลในชาติกอน กลาวคือในชาติกอนที่เกิดเปนชางปนหมอผู
ยากจน แตมีความเลื่อมใสบูชาพระพุทธเจาไดถวายเหยือกบรรจุน้ําที่กําลังขาดแคลน กุศลกรรม
ดังกลาวทําใหไดเกิดใหมเปนพระเจาประเสนชิตซึ่งมีความปรารถนาพระโพธิญาณ 
 
101. ศยามากาวทาน (Wyamakavadana) 38 บท 
 เมื่อพระเจาศุทโธทนะสวรรคต  พระพุทธองคไดทรงจัดพิธีพระศพและสรางสถูปเพื่อ
อุทิศพระราชกุศลถวาย พระพุทธองคทรงเปนผูเวนจากกิจการทางโลกทั้งปวง แตพระองคก็ยังทรง
ถือธรรมเนียมตามธรรมดาของโลก ดวยเหตุนี้เหลาภิกษุจึงสงสัยใครรูถึงวิธีการปฏิบัติตนของ
พระองค พระพุทธองคจึงตรัสวาบิดามารดาเปนบุคคลที่ใหกําเนิดยอมยิ่งใหญเหนือผูเปนครูอาจารย  
ผูที่ไมเคารพบูชาบิดามารดาจักตองเสื่อมถอย ความดีจักกลายเปนความชั่วราย  และความรูกลับเปน
ส่ิงมิพึงประสงค แมในพระชาติกอนนี้พระพุทธองคก็ทรงยกยองและเคารพบูชาบิดามารดาเชนกัน 
 คร้ังหนึ่งในเมืองกาศิ พระพุทธองคเสวยพระชาติเปนศยามากะ (Wyamaka) บุตรของ
สามีภรรยาพราหมณช่ือสุพันธุ (Subandhu) และโคมติกา (Gomatika) เมื่อยางสูวัยชรา สามี
ภรรยาผูตาบอดก็ลาไปอยูในปา และใหศยามากะดูแลบานตอไป   ขณะเดียวกันศยามากะก็ไดรับ
การเสนอใหเปนปุโรหิต แตศยามากะมีความปรารถนาที่จะอยูกับบิดามารดาเทานั้น จึงปฏิเสธ
ตําแหนงดังกลาว และติดตามบิดามารดาเขาไปในปา สามีภรรยาผูตาบอดจึงมีความสุขในบั้นปลาย
ชีวิตเพราะมีศยามากะคอยปรนนิบัติดูแลอยางดี 
 วันหนึ่ง  พระเจาพรหมทัตเสด็จมาลาสัตวใกลกับปาที่ทั้งสามคนอาศัยอยู และเขาใจผิด
วา ศยามากะซึ่งสวมหนังกวางเปนกวาง พระเจาพรหมทัตจึงทรงยิงศรถูกศยามากะจนบาดเจบ็สาหสั 
แตศยามากะยังคงตักน้ําสําหรับใหบิดามารดาใชตอไป ดวยรูวาความเจ็บปวดมิไดทําใหตนสิ้นลม
หายใจเพียงคนเดียวเทานั้น  ทวายอมเปนเหตุใหบิดามารดาของตนถึงแกกรรมตามไปดวย เมื่อ          
พระเจาพรหมทัตทรงทราบวาตนยิงศรถูกคนไมใชกวาง จงึไดทรงมาขออภัยตอศยามกะ แตศยามากะ
มิไดกลาวโทษพระเจาพรหมทัตเลย และกราบบังคมทูลดวยวาบิดามารดาของตนก็คงไมคิดโทษ
โกรธเคืองเชนกัน ศยามากะกราบบังคมทูลขอใหพระเจาพรหมทัตนําเหยือกน้ําไปใหบิดามารดา
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ของตนดวย เมื่อกลาวจบศยามากะก็ส้ินใจ พระเจาพรหมทัตเสด็จไปหาสามีภรรยาผูตาบอดดวย
ความละอายพระทัยยิ่ง และตรัสเลาเรื่องราวท้ังหมดใหฟง ทั้งสองคนตกใจจนสิ้นสติ พระเจา
พรหมทัตจึงทรงใชน้ําเย็นพรมใหรูสึกตัวขึ้นมา ทั้งสองคนกราบบังคมทูลขอใหพระเจาพรหมทัตพา
ไปหาบุตรผูลวงลับของตน  เมื่อไปถึงทั้งคูก็โหยไหครํ่าครวญอยางนาเวทนาวาบุตรของตนเคารพ
บูชาบิดามารดาประหนึ่งเทพ ดวยเหตุนี้จึงไมสมควรที่จะตองเจ็บปวดทรมาน และนาจะฟนขึ้นมา
สมบูรณแข็งแรงดังเดิม สามีภรรยาผูตาบอดกอปรดวยความรักอันยิ่งใหญและความสัตย  เมื่อตองมา
ตกทุกขเชนนี้ พระอินทรจึงทรงนําน้ําอมฤตมาประพรมใหศยามากะฟนคืนชีพขึ้นมาใหม 

 พระพุทธองคก็คือศยามากะพราหมณหนุมผูเคารพบูชาบิดามารดายิ่งคนนั้น แมวาใน
พระชาติที่เสวยพระชาติเปนเจาชายในศากยวงศ สามีภรรยาผูตาบอดก็ยังมาเกิดเปนพระชนกและ
พระชนนีของพระองคอีก และพระองคก็ยังทรงเคารพบูชาบิดามารดาเชนเดิม 
  
102. สิงหาวทาน (Sijhavadana) 19 บท 
 คร้ังหนึ่งที่เมืองศราวัสตี เหลาภิกษุไดกราบทูลถามพระพุทธองคเกี่ยวกับการสอน
ธรรมะของพระองค เนื่องดวยทั้งพระอินทร พระเจาพิมพิสาร และพระอาชญาตเกาณฑิณยะตางก็
ไดดวงตาเห็นธรรมในการแสดงธรรมเทศนาครั้งสําคัญของพระพุทธองคทั้งสิ้น หากในกรณีของเทวดา
200,000 องคนั้นมีดวงตาเห็นธรรมไดดวยสาเหตุใด เปนเพราะลักษณะเฉพาะตนของเทวดาเหลานัน้ 
หรือเปนเพราะการสะสมคุณความดี และบุญตางๆ ในหลายๆ ชาติ หรือดวยความเลื่อมใสศรัทธา หรือดวย
พระกรุณาของพระพุทธองค พระพุทธองคตรัสตอบวาเปนมติที่สงผลมาถึงชาตินี้ อันเนื่องมาจากการฝกฝน
ในชาติกอนหลายๆ ชาตินั่นเอง   ดังที่พระองคเองนั้นก็ไดมาจากการฝกฝนอยางหนักมาแลวในหลายๆ
ชาติ มใิชเพียงตอนเกิดเปนมนุษยเทานั้น กระทัง่เมือ่เกดิเปนราชสีหพระองคกท็รงเพยีรทาํดีตอผูอ่ืนเสมอ  
 นานมาแลวพอคา 3 คนมุงหนาไปยังดินแดนทางใต  พรอมกับคณะอีก 200,000 คน   
กระท่ังถึงชายหาดแหงหนึ่ง ก็ถูกโอบลอมดวยงูเหลือมใหญยาวนากลัวช่ือกังกะ (Kavka) และ
พรอมที่จะกลืนกินพวกเขา งูเหลือมยักษเร่ิมขดตัวรัดจนทุกคนรองดวยความเจ็บปวด ทันใดนั้น
ราชสีหช่ือยศะเกสระ (Yawahkesara) ซ่ึงกําลังนอนอยูในถํ้าบริเวณนั้น พรอมดวยสหาย คือชางชื่อ
มันทระ(Mandara) ก็เขามาชวยชีวิตทุกคนไว ราชสีหขึ้นบนหลังชางแลวกระโจนไปบนตัวงู
เหลือมเพื่อสังหารชีวิต ทวากอนที่งูเหลือมจะสิ้นชีพก็ไดพนไฟออกมาเผาราชสีหและชางจนมอด
ไหมเปนเถาถาน พอคาทั้งสามคนสํานึกในบุญคุณของราชสีหและชางอยางยิ่ง  จึงไดสรางสถูปเปน
เครื่องบูชาคุณ และเพื่อเปนเครื่องแสดงเกียรติยศของราชสีหและชางสืบไป      

 พระพุทธองคตรัสวา  พระองคคือราชสีหยศะเกสระ สวนพระศารีบุตรก็คือชางมันทระ     
พระเทวทัตก็คืองูเหลือมยักษกังกะตัวนั้นนั่นเอง 
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103. ปริยปณฑาวทาน (Priyapindavadana) 24 บท 
 คร้ังหนึ่งเหลาภิกษุมีความสงสัยที่พระพุทธองคทรงกอปรดวยพระเกียรติ พระสิริ และ
น้ําพระทัยที่ยิ่งใหญมากขึ้น พระพุทธองคจึงตรัสวาในพระชาติกอนก็มีเหตุการณดังนี้เกิดขึ้นเชนกัน 
ทางภาคเหนือ ณ เมืองวัชรวตี (Vajravati) มีพระเจาวัชรจันฑะ(Vajracanda) ผูทรงมีอํานาจเกรียงไกร
ปกครอง พระองคทรงรบชนะพระเจาเมรุ (Meru) แหงเมืองคังคาธิปตยะ(Gavgadhipatya)  จึง
ทรงไดพระธิดาของพระเจาเมรุนามวาโรหิณี (Rohini) มาจากการชนะศึก ตอมาพระนางโรหินีได
ทรงใหกําเนิดพระโอรส 1 พระองค  พระโอรสมีแสงสวางออกจากพระวรกายราวกับพระอาทิตย 
และประสูติออกมาพรอมดวยฉัตรประดับอัญมณี ดวยบุญญาธิการของพระโอรส  เมื่อไพรฟา
ประชาชนนึกถึงอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผา ของใช สวรรคก็จะประทานลงมาใหเสมอ ทําใหเมือง
นี้อุดมไปดวยขาวปลาอาหารอยางดี ดวยเหตุนี้พระโอรสจึงมีพระนามวา ปริยปณฑะ (Priyapinda) 
 หลังจากที่พระชนกสวรรคต   พระโอรสก็ไดทรงขึ้นครองราชสมบัติ  การไดส่ิงตางๆ 
มาเพื่อใชสอยรวมทั้งเพื่อความบันเทิงใจก็ยังคงเปนไปอยางตอเนื่อง ทําใหพระองคยิ่งมีพระ
เกียรติยศขจรขจาย  แตอํามาตยช่ือทุรมติ (Durmati) กลับทนไมไดที่พระองคกอปรดวยพระเกียรติ
อันสูงสง  จึงใชเลหเขียนสาสนลับถึงพระเจาเมรุเพื่อยุใหทรงเปนอริกับพระเจาปริยปณฑะ พระเจา
เมรุยังทรงจดจําความปราชัยตอพระเจาวัชรจันฑะได  จึงมีพระราชสาสนถึงพระเจาปริยปณฑะใหคืนดินแดน
ที่พระเจาวัชรจณัฑะเคยทรงยดึไปจากพระองค มฉิะนัน้จะทรงยกทพัมาบกุเมืองวัชรวตี  พระเจาปรยิปณฑะ
รีบเสด็จไปยังเมืองของพระเจาเมรุ ปรากฏวามีปาฏิหาริยเกิดขึ้นทันทีที่เสด็จถึง คือฝนอาหารทิพย
ตกลงมา ทําใหประชาชนอัศจรรยใจกันถวนหนา แมแตพระเจาเมรุก็ยังทรงคิดวาพระราชนัดดาเปน
เทวดามาโปรด พระองคจึงทรงสวมกอดดวยความรักใคร ถือเปนอันยุติความบาดหมางนับแตนั้น 
 พระพุทธองคตรัสอธิบายเพิ่มเติมวา  ในชาติกอนพระเจาปริยปณฑะเคยเกิดเปน
พราหมณช่ือมูลิกะ (Mulika) เคยใชยาชวยรักษาพระปจเจกพุทธเจา และไดถวายรมอันงดงาม
สําหรับปองกันแสงแดดดวย  กุศลกรรมที่ไดทําไวในอดีตจึงสนองคืนมาเมื่อเกิดเปนปริยะปณฑะที่
เกิดมาพรอมรมประดับอัญมณี และมีความสุขกายสบายใจ และพระเจาปริยปณฑะก็คือพระองค 
สวนพระเทวทัตก็คืออํามาตยทุรมติ 
 
104. ศศกาวทาน (Wawakavadana) 28 บท  
 คร้ังหนึ่งนานมาแลว ณ เมืองศราวัสตี พระพุทธองคทรงอุปสมบทใหแกหังสะ (Havsa) 
บุตรของกมละ (Kamala) พระองคตองทรงพยายามอยางยิง่ในการทําใหหังสะเลิกสนใจความสนุกสนาน
ตางๆ   ทําใหเหลาภิกษุกลาววาหังสะมิไดเตม็ใจจะอปุสมบทเปนภิกษุ  เพราะยงัคงหลงใหลชีวติทางโลก
แตพระพุทธองคก็ทรงสามารถสั่งสอนใหหังสะปฏิบัติตามพระวินัยจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลในที่สุด 
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 พระพุทธองคตรัสวาแมในชาติกอน หังสะซึ่งเกิดเปนมุนีช่ือสุวรตะ (Suvrata) ก็ยัง
ไดรับการสั่งสอนเรื่องทางแหงความดีโดยพระองค กลาวคือเมื่อพระองคเสวยพระชาติเปนกระตาย
ที่พูดได ปรากฏวาเกิดความแหงแลงครั้งใหญหลวง  ทุกสิ่งทุกอยางขาดแคลนไปหมด ทําใหพระมนุี
สุวรตะตัดสินใจวาจะทิ้งที่อยูในปา  แลวยายไปพํานักใกลกับที่อยูอาศัยของผูคน แตกระตายก็
พยายามทุกวิถีทางเพื่อคัดคานการตัดสินใจของพระมุนี โดยแสดงใหเห็นขอเสียของการอยู
ทามกลางผูคนวาทําใหกิเลสเพิ่มพูนไดอยางไร ทั้งยังกลาวอีกวา เพียงแคความรอนแหงแลงก็ทําให
พระมุนีละทิ้งอาศรมในปาแลวใฝหาหมูบานในเมืองเสียแลว เพื่อขอไมใหพระมุนียายออกไป 
กระตายจึงเสนอเนื้อของตนให พลันกระตายก็กระโดดเขาไปในกองไฟที่อยูขางๆ พระมุนีตกใจที่
กระตายทําเชนนั้น จึงรีบชวยกระตายออกจากกองไฟ  แลวกลาวหามกระทําเชนนี้อีก โดยพระมุนี
สัญญาวาจะไมออกจากปา จากนั้นฝนก็ตกลงมาอยางหนัก  และเมื่อพระมุนียึดมั่นในการละเวนบาป 
5 ประการได  ก็ทําใหปาที่แหงแลงฟนคืนชีวิตอีกครั้ง พระมุนีถามวาเหตุใดกระตายจึงไมเรียกรอง
ส่ิงใดเปนการตอบแทนบาง กระตายตอบวาตนตองการเปนพระชินเจาเพื่อชวยใหมวลมนุษย            
หลุดพนจากบาปเทานั้น แลวพระมุนีก็กลาววา หากกระตายไดเปนพระชินเจาแลว ขอใหสัญญาวา 
เมื่อไดพระโพธิญาณแลว กระตายจะชวยใหพระมุนีหลุดพนจากบาปเสมอ กระตายผูหมดสิ้นกิเลส
รับคําของพระมุนี กระตายนั้นก็คือพระพุทธองค   สวนพระมุนีสุวรตะก็คือหังสะที่พระพุทธองค
ทรงเพียรสอนธรรมเพื่อใหพนจากกิเลสตามสัญญานั่นเอง 
 
105. ไรวตาวทาน (Raivatavadana) 42 บท 
 คร้ังหนึ่งทามกลางทิวเขาในแควนกัศมีระ ขณะที่ไรวตะ (Raivata) ภิกษุผูมีใจกรุณา 
กําลังยอมจีวรของตนอยูที่วิหารไศลา (Waila) นั้น  ปศูนะ (Piwuna) พราหมณผูระแวงพวกกินเนื้อ
โค กําลังตามหาโคของตนอยู  เมื่อมองจากระยะไกล  ปศูนะเห็นวาบริเวณที่ยอมผาเปนที่ปรุงเนื้อโค 
ดวยเหตุนี้ปศูนะจึงมุงไปยังบริเวณนั้นพรอมดวยบริวารที่มีอาวุธครบมือและไตถามภิกษุไรวตะวา
กําลังกระทํากิจใดอยู ภิกษุไรวตะตอบวากําลังยอมจีวร แตเนื่องจากผลของกรรมในชาติกอนของ
ภิกษุไรวตะ สียอมผาในหมอจึงกลายเปนน้ําแกงเนื้อโคสีแดง และมีกล่ินอาหารที่ทําจากเนื้อสัตว 
รวมทั้งมีคราบเลือด ทําใหปศูนะไดกล่ินแลวคลางแคลงใจจึงเขาไปสํารวจจนพบวาของในหมอมิใช
สียอมผา  ทวาเปนกอนเนื้อ ปศูนะและบริวารพากันโกรธและตอวาภิกษุไรวตะที่กลาวบิดเบือน
ความจริง  ปศูนะใชไมเทาตีศีรษะของภิกษุไรวตะ  ผูกโยงรางภิกษุไรวตะที่เลือดโทรมกายไวกับ
หลัก  แลวนําภิกษุไรวตะไปยังศาลหลวง ภิกษุไรวตะถูกตัดสินโทษใหจําคุก แตเมื่อคดีความสิ้นสุด
ปศูนะก็พบโคของตน ทวาดวยความกลัวและความละอายปศูนะจึงมิไดเปดเผยความจริง  
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 คร้ันเวลาผานไป 12 ป ภิกษุไรวตะก็ไดออกจากที่คุมขังเพราะมีเสียงมาจากฟาถึง               
พระกรรณของพระเจานันทะ (Nanda) วาภิกษุไรวตะเปนผูบริสุทธิ์ ภิกษุไรวตะออกจากคุกดวย
สภาพผอมโซจนหนังหุมกระดูก  เนื้อตัวสกปรกมอมแมม  และปราศจากอาภรณปกปดรางกาย  ดู
ไมตางกับเปรตแตประการใด เมื่อพระเจานันทะทอดพระเนตรเห็น  ก็ทรงสํานึกผิดและตําหนิ
พระองคเอง  พระองคทรงทรุดกายลงแทบเทาของภิกษุไรวตะ  ทรงหมจีวรให  และทรงขออภัย
ภิกษุไรวตะ  พระองคตรัสเลาวาปศูนะผูรองทุกขพบโคแลว แตพระองคไมไดทรงใหปลอยตัวภิกษุ
ไรวตะ ภิกษุไรวตะปลอบพระเจานันทะ และกราบบังคมทูลวานี่เปนผลกรรมของตน กลาวคือตน
เคยเกิดเปนกุฐะ (Kutha) ชาวเมืองพาราณสี เปนโจรขโมยโคเพราะตองการนํามาบริโภค คร้ังหนึ่ง
หลังจากที่เพิ่งฆาโคและหนีออกมาพรอมกับเนื้อโค ยามเฝาคอกโคไดไลตามมา กุฐะจึงโยนกอนเนือ้
ไปยังเบื้องหนาของพระปจเจกพุทธเจาพระองคหนึ่ง และรองปรักปรําวาพระองคคือผูกระทําผิด คน
เล้ียงโคไดรองทุกข ทําใหพระปจเจกพุทธเจาถูกลงโทษจําคุก เมื่อเวลาผานไป 12 ป กุฐะจึงสํานึกผิด
ไดไปเขาเฝาพระราชาและกราบบังคมทูลความจริง แตดวยกรรมชั่วนั้น เมื่อตายไปก็ตองตกนรก
อยางยาวนาน และในชาตินี้ผลกรรมที่เหลืออยูก็ยังทําใหตองไดรับโทษจําคุก 12 ปโดยที่มิไดกระทําผิด  

 
106. กนกวรมาวทาน (Kanakavarmavadana) 25 บท 
 หลังจากที่พระพุทธองคทรงเทศนานคโรปมสูตร  (Nagaropamasutra) แกภิกษุ
ทั้งหลายนั้น พระองคทรงเลาเรื่องตอไปนี้เพื่อไขความใหแจมแจงยิ่งขึ้น 
 พระเจากนกะ (Kanaka) ทรงครองเมืองกนกวตี (Kanakavati) มีพระโอรสนามวา
กนกวรมัน (Kanakavarman) และพระธิดานามวากนกประภา (Kanakaprabha) พระธิดาทรง
เติบโตเปนหญิงสาวที่มีสิริโฉมงดงามยิ่งนัก จนทําใหกามสาระ (Kamasara) บุตรชายของอํามาตย
ลุมหลงรักใครเปนอันมาก ทั้งสองรักกันและลอบมีสัมพันธกัน เมื่อพระเจากนกะทรงทราบเรื่อง
ดังกลาวก็กร้ิวอยางยิ่ง  พระองคทรงตัดสินโทษประหารชีวิตทั้งพระธิดากนกประภาและกามสาระ   

 อยางไรก็ดี  ขณะที่พระธิดาและกามสาระกําลังจะถูกประหารชีวิตนั้น พระโอรส          
กนกวรมันผูมีจิตเมตตาเสด็จมาทรงชวยปลอยตัวไปได ทําใหพระเจากนกะกริ้วเปนอยางยิ่ง จึงมี
รับสั่งใหเนรเทศพระโอรสกนกวรมันออกจากพระนคร  พระโอรสกนกวรมันทรงเดินทางเขาไปใน
ปาและระหวางทางไดพบสถานที่ที่งดงามแตเปลี่ยวรางมีเพียงพระธิดากนกประภาประทับอยู 
พระโอรสทรงทราบจากพระธิดากนกประภาวาเมืองนี้รางผูคนเพราะมียักษ 60 ตนอาศัยอยูในตน
ไทรตนหนึ่ง  พระโอรสจึงใชศรฆายักษจนหมดสิ้น  ยกเวนยักษที่ช่ือโกฏระ (Kotara) ซ่ึงยอมแพ
ขอเปนทาสของพระองค  เมืองนี้จึงกลับมีผูคนมาอาศัยกันมากมายเหมือนแตกอน และพระโอรสได
ประทานเมืองนี้ใหพระสวามีของพระธิดากนกประภาปกครอง เมื่อพระเจากนกะทรงทราบถึง
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วีรกรรมอันยิ่งใหญของพระโอรสกนกวรมัน  ก็มีพระราชดํารัสสั่งใหเชิญเสด็จกลับพระนคร พรอม
ทั้งทรงแตงตั้งใหเปนพระอุปราช  พระพุทธองคตรัสเผยวาพระโอรสกนกวรมันนั้นก็คือพระองค 

  
107. ศุทโธทนาวทาน (Suddhodanavadana) 29 บท 
 เมื่อเหลาภิกษุสงสัยเร่ืองเกี่ยวกับการทําบุญดวยการเอื้อเฟอผูอ่ืน พระพุทธองคจึงตรัส
เลาเรื่องตอไปนี้ 
 ณ เมืองพาราณสีที่พระเจาพรหมทัตทรงปกครองอยูนั้น มีเศรษฐีใจบุญชื่อศุทโธทนะซึ่ง
มักชวยเหลือผูที่มารองขออยูเสมอ คร้ังหนึ่ง ศุทโธทนะไดไปเขาเฝาพระเจาพรหมทัต เพื่อถวาย
สรอยคอไขมุกซึ่งไดมาจากเกาะรัตนะ  พระเจาพรหมทัตพอพระทัยความงามของสรอยคอไขมุกจึง
ทรงรับไว ทันใดนั้นพระธิดาพาลสรัสวตี (Balasarasvati) ก็ทรงรายสุภาษิตขึ้นมาบทหนึ่งดวย
ทวงทํานองไพเราะออนหวานยิ่งนัก ทําใหศุทโธทนะอิ่มเอมใจมากและกลับบานอยางมีความสุข 
 เมื่อกลับถึงบานศุทโธทนะก็เฝาครุนคิดถึงแตสุภาษิตบทดังกลาว ศุทโธทนะคิดวาตลอด
ระยะเวลา 12 ปที่ตนเพียรทํางานจนไดทรัพยมามากมายนั้น  ตนกลับไมสามารถหาถอยคําอัน
ไพเราะและลึกซึ้งเชนนั้นไดแมแตขอความเดียว คร้ันไตรตรองอยางดีแลว ศุทโธทนะก็สงคนไป         
เขาเฝาพระธิดาเพื่อทูลขอใหประทานสุภาษิตอีกสักบท พระธิดาทรงตกลงวาจะประทานใหตามคํา
ขอแตตองแลกกับสมบัติทั้งหมดที่ศุทโธทนะมีอยู ศุทโธทนะยอมตกลง จึงไดสุภาษิตมาสมใจแต
ตองสูญเสียทุกสิ่งไปเพื่อการนั้น พระเจาพรหมทัตทรงทราบเรื่อง จึงเตือนศุทโธทนะวาไมควรแลก
ทุกอยางกับสุภาษิตเพียงบทเดียว แตศุทโธทนะก็มิฟง เมื่อไดสุภาษิตบทใหมมาแลว ศุทโธทนะได
จารึกไวบนแผนทองคําและสงตอไปใหผูอ่ืนดวย ดังมีใจความวา 

 ส่ิงใดๆ ก็ตามที่อยูทั้งภายในและภายนอกความสุข หรือความสําเร็จใดๆ ก็ตามที่เปนสิ่ง
อัศจรรยซ่ึงเกิดขึ้นพรอมกับความจริงแท อีกทั้งการไดรับความพึงพอใจใดๆ ที่เพิ่มขึ้น และสะอาด
บริสุทธิ์เปนเพราะการระงับกิเลส ทั้งหมดนี้เปนผลอันสุกงอมของตนกัลปพฤกษซ่ึงคือบุญที่อาจยัง
ความปรารถนาใหสําเร็จได 
 พระพุทธองคตรัสเผยวาศุทโธทนะในชาตินั้นก็คือพระองค สวนพาลสรัสวตีก็คือ               
พระศารีบุตร 
 
108. ชีมูตวาหนาวทาน (Jimutavahanavadana) 192 บท  
 เร่ืองนี้เปนเรื่องที่โสเมนทระบุตรชายของเกษเมนทระแตงเพิ่มเติมขึ้นใหครบ 108 เร่ือง
เพื่อใหไดเลขที่เปนมงคล 
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 ชีมู ต เ กตุ  ( Jimutaketu)  ราชาแห ง วิ ทย าธรประทับอยู  ณ  ก รุ งกาญจนปุ ร ะ
(Kabcanapura) พระองคทรงบําบัดทุกขประชาชนผูมีเร่ืองเดือดรอนราวกับทรงเปนตนกัลปพฤกษ
ซ่ึงยังความปรารถนาใหสําเร็จได  พระองคมีพระโอรสนามวาชีมูตวาหนะ (Jimutavahana) ผูมี
ช่ือเสียงดวยคุณลักษณะหลายประการ เชน ความถอมตน  ความโอบออมอารี  เปนตน พระเจา               
ชีมูตเกตุมีพระราชดํารัสสั่งใหพระโอรสชีมูตวาหนะขึ้นครองเมือง สวนพระองคก็ทรงสละ                  
ราชสมบัติแลวเสด็จไปประทับ ณ ภูเขามลยะ (Malaya) เพื่อบําเพ็ญตบะพรอมกับพระมเหสี       

 อยางไรก็ตาม พระโอรสชีมูตวาหนะทรงดําริวาชีวิตคงไมมีความหมายอะไรหากมิได
ทรงดูแลปรนนิบัติพระชนกและพระชนนี  เมื่อมีพระดําริเชนนี้จึงทรงแจกจายทรัพยสมบัติทั้ง
หมดแลวเสด็จไปเขาเฝาพระชนกและพระชนนี ขณะที่ทรงออกเดินทาง ฤดูใบไมผลิเพิ่งมาถึงภูเขา
มลยะพอดี ธรรมชาติแวดลอมจึงงดงามนาชื่นชมยิ่งนัก ทามกลางปาทึบที่มวลพฤกษาแยมบาน  
ระหวางทางที่ทรงกําลังทองเที่ยวไป   พระโอรสชีมูตวาหนะทรงไดยินเสียงขับรองอันไพเราะจับใจ 
ทั้งยังสอดรับกับเสียงพิณที่กําลังบรรเลงอยูอยางยิ่ง พระโอรสชีมูตวาหนะถึงกับทรงตกอยูในภวังค 
เมื่อทอดพระเนตรเห็นความงามของนางผูขับรองเพลงและดีดพิณ และนางนั้นก็ตกใจ และเขินอาย
เมื่อเห็นพระโอรสชีมูตวาหนะจึงหยุดรองและหยุดบรรเลงพิณในทันที ชวงเวลานี้ กามเทพจึงถือ
เปนโอกาสใชอํานาจกับทั้งสองคน พระโอรสชีมูตวาหนะไมทรงทราบวานางเปนผูใดเพราะนาง
เขินอายจนไมยอมกลาวสิ่งใด แตพระโอรสชีวูตวาหนะมีพระประสงคจะทราบวานางเปนผูใด  จึง
ตรัสถามมาลติกา(Malatika) สหายของนาง มาลติกาจึงตอบวานางชื่อมลยวตี (Malayavati) เปน
พระธิดาของพระเจาวิศวาวสุ  (Viwvavasu) ราชาแหงสิทธา ซ่ึงเปนครึ่งมนุษยคร่ึงเทพเชนเดียวกับ
วิทยาธร แตยังไมทันจะไดตรัสถามอะไรมากไปกวานั้น พระเจาวิศวาวสุก็ทรงใหคนมาเชิญเสด็จเขาเฝา 
 พระโอรสชีมูตวาหนะตรัสถามพระสหายสนิทสุพันธุ (Subandhu) ถึงเรื่องของมลยวตี
ดวยความกระวนกระวายพระทัย และทรงคลายพระทัยเมื่อทรงทราบวาพระเจาชีมูตเกตุไดเคยทรงสูขอ
มลยวตีใหแกพระองคแลว และแลวพิธีอภิเษกสมรสก็จัดขึ้น แมกระทั่งนางอัปสรบนสรวงสวรรคก็
ยังตกตะลึงในความงามของมลยวตี พระโอรสชีมูตวาหนะขึ้นรถเหาะไปอภิเษกสมรสกับมลยวตี     
 คูอภิเษกอยูดวยกัน 6 วัน 6 คืนทามกลางการฉลองอยางโออาและรื่นรมย คร้ันวันที่ 7  
พระโอรสชีมูตวาหนะก็เสด็จไปเดินเลนนอกพระราชวัง ขณะที่กําลังทรงเดินเลนอยูบนยอดเขานั้น  
ก็สะเทือนพระทัยไปกับภาพอันนาหดหู กลาวคือพระองคทอดพระเนตรเห็นนางนาคกับบุตรชาย
เดินรองไหครํ่าครวญมาดวยกัน  เมื่อตรัสถามจึงทรงทราบวา เพื่อเปนการระงับความขัดแยงกับครุฑ 
ซ่ึงเปนศัตรูของนาค ราชาแหงนาคจึงทรงเสนอวาจะประทานนาคเปนอาหารของครุฑวันละหนึ่งตัว 
และวันนั้นก็เปนการสังเวยดวยชีวิตของนาคหนุมชื่อศังขจูฑะ (Savkhacuda) ที่เนินเขาดานหนึ่งมี
เศษกระดูกของนาคที่ครุฑไดจิกกินไปแลวกองอยูมากมาย แมของศังขจูฑะโศกเศรามากเพราะ
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หากศังขจูฑะตายไป  ตระกูลนี้ก็จะหมดสิ้นสกุลในที่สุด พระโอรสชีมูตวาหนะจึงเศราพระทัยยิ่ง จึง
ตรัสวาจะสละพระองคเปนหยื่อของครุฑผูเหี้ยมโหดแทนศังขจูฑะเอง ขอใหนางนาคกับศังขจูฑะ
กลับไปยังที่อยูของตน ศังขจูฑะสํานึกในพระคุณของพระโอรสชีมูตวาหนะอยางมาก จึงไดแสดง
ความเคารพตอพระโอรสแลวพามารดาของตนกลับไปยังที่อยู     

 คร้ันศังขจูฑะกลับไปแลว  มหาดเล็กจากพระราชวังของพระเจาวิศวาวสุก็มาพบ
พระโอรสชีมูตวาหนะเพื่อถวายผาคลุมสีแดงสําหรับทรงสวมในพิธีอภิเษกสมรสในวันที่ 7 
พระโอรสชีมูตวาหนะทรงขอใหมหาดเล็กกลับไปกอนเพราะมีพระภารกิจ พระองคเปลี่ยนฉลองพระองค 
เปนเสื้อคลุมสีแดง โดยทรงสวมปดพระพักตรไวดวย จากนั้นก็ขึ้นไปบนแทนสําหรับพลีชีวิตนาค 
 เมื่อถึงเวลา  ครุฑก็มาถึงและเห็นวาอาหารของตนพรอมอยูแลว  จึงไดฉีกพระมังสาจาก
พระวรกายของพระโอรสชีมูตวาหนะ  ในฐานะที่ทรงเปนพระโพธิสัตวซ่ึงมีพระชนมชีพเพื่อบําบัด
ทุกขเข็ญใหแกสัตวโลกผูทุกขยาก จึงทําใหไมทรงรูสึกเจ็บปวดแแตประการใด ในขณะเดียวกัน   
ผูคนตางพากนัออกตามหาพระโอรสชีมูตวาหนะ ขณะที่ทกุคนสิ้นหนทาง พระเจาชีมูตเกตุ พระมเหส ี
และมลยวตีไดทรงพระดําเนินเขามาใกลจุดที่ครุฑกําลังจิกกินเนื้อของพระโอรสชีมูตาวาหนะอยู 
ขณะที่ครุฑกําลังคาบพระโอรสชีมูตวาหนะขึ้นมาเพื่อจะบินไปกินที่อ่ืน ทันใดนั้นตราเพชรประจํา
พระองคซ่ึงเปอนเลือดก็ตกลงมาเฉพาะพระพักตรของพระเจาชีมูตเกตุและพระมเหสี ทั้งสอง
พระองคทรงจําไดทันที จึงสิ้นพระสติดวยความตรอมพระทัยไปพรอมกัน 
 ขณะนั้นศังขจูฑะก็มาถึงที่เกิดเหตุพอดี  จึงเห็นวาครุฑกําลังจิกทึ้งรางของผูอ่ืนที่มิใชตน
อยู  ศังขจูฑะทราบไดทันทีวาเปนพระโอรสชีมูตวาหนะผูเสียสละพระองคเองเพื่อชวยชีวิตตน         
ศังขจูฑะรองไหครํ่าครวญเสียงดังและตอวาครุฑที่ขาดสติปญญาในการแยกแยะความแตกตาง  
ระหวางนาคกับวิทยาธร  ครุฑจึงเริ่มรูสึกประหลาดใจที่เหยื่อของตนมีความอดทนสูงผิดปกติ  
คําพูดของศังขจูฑะทําใหครุฑสํานึกผิด จึงไดนําพระวรกายของพระโอรสชีมูตวาหนะสวนที่เหลือ
คร่ึงหนึ่งไปคืนแดพระเจาชีมูตเกตุและพระมเหสี   พระโอรสชีมูตวาหนะทรงทําไดเพียงตรัสลาพระ
ชนกและพระชนนี จากนั้นก็ส้ินพระชนม 
 มลยวตีเตรียมเชิงตะกอนสําหรับพลีชีพพรอมกับพระสวามี  พลางตรัสตอวาพระแมเจา
ภควตีวาตนเคารพบูชาพระองคและไดรับพรจากพระองค แตกลับตองมาเปนมายหลังจากอภิเษก
สมรสไดเพียง 7 วัน ทันใดนั้นพระแมเจาก็ปรากฏพระองคออกมาจากกองเพลิง    ชุบชีวิตพระโอรส
ชีมูตวาหนะขึ้นมาใหม พระโอรสชีมูตวาหนะทรงขอใหครุฑผูสํานึกผิดกลาวคําสัญญาวาจะไม
ทําลายชีวิตนาคอีกตอไป และทรงขอใหครุฑนําน้ําอมฤตมาพรมบนกองกระดูกนาคเพื่อชุบชีวิต
ขึ้นมาอีกดวย  เมื่อพระอินทร กราบทูลถามถึงเรื่องราวท่ีตรัสเลา พระพุทธองคจึงทรงเผยวา  
พระองคคือเจาชายแหงวิทยาธร ชีมูตวาหนะในพระชาตินั้น     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บทปริวรรตและแปลเรียบเรียงเรื่อง 

วิศวันตราวทาน 
นันโทปนนัทาวทาน 
สุธนกนินรยวทาน 
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23.Viwvajtaravadana 
 

c i n t a r a t n a d a d h i k a r u c a y a h 
sarvalokesvanindya 
vandyaste’ nyaih purusamanayah  
ke’pyapurvaprabhavah | 
y e saj  n a i v a  p r i y a m a p i  p a r aj 
putradaradi datva 
s a t t v a r t h a n a j  b h a v a t i  
vadanamlanata dainyaduti ||1|| 

 
 
 
 
 
 
bhagavan bhiksubhih prstah pura  
wakyapure jinah | 
j a g a d a  p u r v a v r t t a n t a j  
devadattakathantare ||2|| 
 
 
p u r i  b a b h u v a  v i w v a k h y a  
viwvasavasatih wriyah | 
viwvopakarasaktasya sukrtasyeva  
janmabhuh ||3|| 
 
s a j j a y a k h y o ’  b h a v a t  
tasyamamitratimirajwuman | 
netranandasudhasutirvicitracarito  
nrpah ||4|| 
 
 
 
 
 
t a s y a  v i w v a j t a r o  n a m a  
vadanyastanayo’ bhavat | 
a p u r v a t y a g i n a  y e n a  h r t a j  
kalpataroryawah ||5|| 
 
 

 

 
วิศวันตราวทาน 

1. มณีทั้ งหลายคือบุ รุษซึ่ งมี ความงาม
เหนือกวาแกวสารพัดนึก ดวยเปนผูที่คน
อ่ืนๆ  สรรเสริญ  เปนผูที่ ไรขอตําหนิ
ทั้งหลายในโลกทั้งปวง เกียรติยศทั้งมวล
ที่ไม เคยมีมากอนนี้มีแก ผู ใดได เล า? 
ภรรยาที่น าสงสารก็มีใบหนาที่ เศร า
หมอง (เพราะ)เขาไดใหแมแตคนที่รัก 
ไดแก ภรรยา บุตร เปนตน แกคนอื่น 
(ทั้ งนี้ )ก็ เพื่ อประโยชนแก สัตว โลก
ทั้งหลายไมวาจะเปนผูใดก็ตาม 

2. ในกาลกอน ที่เมืองศากยะ ภิกษุทั้งหลาย
ไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจา พระ
ชินเจ า เกี่ ยวกับเรื่องราวในอดีตของ            
พระเทวทัต 

3. มีเมืองชื่อวาวิศวะที่มีเกียรติยศยิ่ง ซ่ึงผู
อาศัยมีความวางใจ เปนเมืองที่เหมือนคณุ
ความดีซ่ึงอุทิศแลวเพื่อการดูแลทุกๆ คน  

4. พระราชาพระนามวาสัญชัยทรงเปนผูมี
จริยาวัตรงดงาม ทําใหเกิดความผาสุก
เบิกบานในดวงตา(ของประชาชน)ทรง
เปนดวงอาทิตยทามกลางความมืดมิด 
และทรงเปนมิตรที่ เขมแข็งของเมือง            
วิศวะ 

5. พระโอรสผูมีน้ําพระทัยกวางขวางของ
พระองคพระนามวาวิศวันตระ  ส่ิงที่
(พระโอรส)ทรงยึดถือคือการเสียสละ
อยางที่ไมเคยมีใครทํามากอน  เพราะ
ทรัพย(ของพระโอรส)คือตนกัลปพฤกษ 
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irsyavirahitastulyaj  vidagdhena  
prasadhitah | 
satyena bharati yena danena wrih  
wrutena dhih ||6|| 

 
 
 
 
 

adyapi yasya dikkantakarnabharana- 
taj gatam | 
vibhati ketakigarbhapalawaviwadaj  
yawah ||7|| 

 
 
 

s a  k a d a c i d d a d a u  d i v y a - 
ratnalajkaramarthine | 
r a t h a j  v i j a y a s a m r a j y a - 
manorathaharaj tvisa ||8|| 
 
 
d a t t e  r a t h a v a r e  t a s m i n 
vismayenakhilo janah | 
babhuvakrantahrdayawcintaya  ca  
narewvarah ||9|| 
 
 
 
mahama tyanathahuya  harsahino 
mahipatih | 
u va c o p a c i t o d v e g a c i n tak ran t a - 
manorathah ||10|| 
 
 
datto rathah kumarena sa jaitrah 
watrumardanah | 
yatprabhavarjita seyaj maharatha- 
varuthini ||11|| 
 
l aksm ih  sukhanisanna me ya ta  
niwcalataj taya | 
rathe sauryapathe tasmin jayakubje 
ca kubjare ||12|| 
 
 

6. พระโอรสนั้นทรงทําความยุติธรรมให
สําเร็จไดดวยการเผาความริษยาทิ้ง ทรง
ทําคําพูดใหสําเร็จดวยความสัตย ทรงทํา
ทรัพยใหสําเร็จดวยการใหทาน ทรงทํา
ปญญาใหสําเร็จดวยการฟง 

7. แมวันนี้ เกียรติยศของพระโอรสไดสอง
แสงงดงามผานชองใบของตนเกตกี
(ลําเจียก) ซ่ึงไดไปเปนเครื่องประดับแก
หูอันเปนที่พอใจทั่วสารทิศ 

8. คร้ังหนึ่งพระโอรสวิศวันตระไดประทาน
รถที่ประดับดวยรัตนะทิพยที่นําความ
ปรารถนาของราชอาณาจักรไปสูชัยชนะ
ไดอยางรุงโรจนใหแกผูตองการ 

9. เมื่อพระโอรสประทานรถไปแลว ทั้ง
พระเจาสัญชัย และประชาชนตางก็พากัน
ครุนคิดดวยความคลางแคลงใจกันอยาง
ถวนทั่ว  

10. พระเจาสัญชัยผูทรงปราศจากความสุข 
ทรงปรารถนาจะคลายความคิดวิตกกังวล
ที่ เพิ่มขึ้น จึงไดทรงเรียกมหาอํามาตย
มาแลวตรัสวา 

11. เมื่อพระโอรสประทานรถไปแลว ผูมีชัย
คนนั้นจึงมีการทําลายลางเปนศัตรู เพราะ
เขาผูนั้นไดรับอํานาจคือกองทัพรถอัน
เกรียงไกร 

12. ทรัพยของเราซึ่งไปสูความหยุดนิ่งแลว 
โดยเขาผูนั้นที่ไดนั่งอยางมีความสุข บน
รถและบนชางชยกุญชะ ณ ทางแหงพระ
อาทิตยนั้น 
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iti rajavacah wrutva tamabhasanta  
mantrinah | 
rajan dosastavaivayaj vatsalyena  
pramadyatah ||13|| 

 
 
 
 
 

dharmah kasya na harsaya danaj  
kasya na sajmatam | 
kij tu mulahatadvrksannivartante 
phalarthinah ||14|| 

 
 
 

v ikr i tah  paradewe ca  ra thastena  
dvijanmana | 
i t y u k t v a  m a n t r i n a h  s a r v e  
walyaviddha ivabhavan ||15|| 
 
 
 
 
a tha  ka l ena  sajprapte  vasante 
madanotsave | 
vipake sukrtasyeva hrdayananda- 
dayini ||16|| 
 
 
 
svayajgrahopajivyasya madhor- 
madhukararthinah | 
lokah puspavanairyato yawobhiriva  
wubhratam ||17|| 
 

 
a w o k a j  l o k a s a c c h a y a m - 
upakarodyataj drumam | 
m a d h a u  v i d h u t a j  s a j n a d d h e  
kalikalaj krtaj jagat ||18|| 
 
 
ra japutrah  sama ruhya kub jaraj  
rajavardhanam | 
yayau phullan vane drastumarthi- 
kalpatarustarun ||19|| 

13. เมื่อมนตรีทั้งหลายไดฟงพระราชดํารัสก็
ไดกราบบังคมทูลพระราชาวา ขาฯ แต
องคราชัน  นี่ เปนความบกพรองของ
พระองคนั่น เอง  ทั้ งนี้ ก็ เพราะความ
ประมาทจากความรักที่มีตอพระโอรส 

14. ธรรมของผูใดที่ไม(ทําให เกิด)ความ
นายินดี ทานของผูใดที่ไมได(เกิดจาก)
ความเห็นพองตองกัน ก็ไมตางอะไรกับ
การหวังใหมีผลออกใหมจากตนไมที่ถูก
ทําลายรากแลว 

15. และรถก็ได ถูกพวกพราหมณ ซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนไปยังตางเมืองแลว เมื่อมนตรี
ทั้ ง ห ล า ย ก ร า บบั ง ค มทู ล เ ช น นี้  ก็
เหมือนกับความเจ็บปวดตางๆไดมีขึ้น
แลวทั่วพระวรกาย (ของพระราชา) 

16. ตอมาเมื่องานรื่นเริงที่นาร่ืนรมยในฤดู
ใบไมผลิไดมาถึงแลวตามกาลเวลา  ก็
เหมือนกับการทําดี ที่เมื่อมีผลซ่ึงตามมา
จากอดีต ผูใหก็ยอมมีความยินดีในใจ 

17. ผูปรารถนาผึ้งเพราะ(ตองการ)น้ําผ้ึง ซ่ึง
(เปนการ)ชวยใหดํารงชีวิตอยูไดดวยการ
พึ่งพาตนเอง ชาวโลกก็ยอมไปสูความ
ขาวสะอาดประดุจเกียรติยศที่เปนปาของ
ดอกไม 

18. ตนอโศกที่ผลิสูงขึ้นมาก็เพื่อใหรมเงาแก
คนดีในโลก เมื่อโลกไดรับการผูกไวในที่
นาพึงพอใจ กลียุคก็จะถูกทําใหส่ันคลอน 

19. เมื่อพระโอรสวิศวันตระไดทรงขึ้นชาง          
ที่ยังความเจริญใหแกพระราชา แลวเสด็จ
เขาไปในปา    เพื่อทอดพระเนตรตนไม 
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v r a j a n t a j  p r a t i  s a m a n t a - 
prayuktastaj dvijah pathi | 
babhasire samabhyetya svastivada- 
purahsarah ||20|| 
 
 
 
cintaman i rg iyase  tvaj  w laghyo  
jagati javgamah | 
y a s y a  s a j d a r w a n e n a r t h i 
gadhamalivgayate wriya ||21|| 
 
 
d vav e v a  v i w r u t o t k a r s a v i w e s a u  
bhadrajanmani | 
d a n a r d r a h a s t a s t v a j  l o k e  
gajawcayaj sthironnatih ||22|| 
 
 
asmabhyaj  sukr todara kub jaro’  
yaj pradiyatam | 
tvadanyena vadanyena datumesa na 
sakyate ||23|| 
 
 
 
i t y a r t h i t a s t a i h  s o t s a h a h  s a  
tebhyastu dadau dvipam | 
s a j i v a m i v a  s a m r a j y a j  
sawavkhadhvajacamaram ||24|| 
 
 
 
 
 
 
d a t v a  b o d h i p r a d h a n e n a  
pranidhanena wuddhadhih | 
ra thara tnaj  dvipendraj  ca  so’  
bhudanandanirbharah ||25|| 

      ทั้งหลาย อันไดแกตนกัลปพฤกษ  ที่ยัง  
ความปรารถนาใหสําเร็จและกําลังผลิบาน  

20. ขณะที่ทรงเที่ ยวไปพรอมกับข าราช
บริพารนั้น ก็มีเหลาพราหมณมาขวางอยู
ใ นท า ง เ บื้ อ ง หน า  เ มื่ อ พ ร ะ โ อ รส                       
วิศวันตระเสด็จมาถึง ผูที่ลอมอยูเบื้อง
หนาจึงไดกราบทูลถอยคําอันเปนมงคลวา  

21. ทานคือบุคคลที่นายกยอง  ได รับการ
สรรเสริญวาเปนแกวสารพัดนึกของ
ใครๆ ในโลก ผูปรารถนา(ส่ิงใดๆ)ยอม
ไดรับการโอบรัดแนนดวยความมั่งคั่ง
อยางเห็นไดชัด 

22. (ทานมี)ความวิเศษ 2 ประการคือ ความ
โดดเดนมีช่ือเสียง และการมีกําเนิดที่ดี 
ทานคือมือที่อบอุนเพราะการให และนี่
คือชางที่เปนความมั่งคั่งมั่นคงในโลก 

23. ชางเชือกนี้ หากทานประทานใหแกพวก
เรา ก็นับเปนคุณธรรมที่ลํ้าเลิศยิ่ง การให
ชางครั้งนี้หาใชการใหที่มากมาย แตเปน
การใหที่เล็กนอยมาก 

24. เมื่อผูปรารถนา(ชาง)ไดกลาวเชนนี้แลว  
ฝายพระโอรสวิศวันตระผูทรงมีความ
แนวแน ก็ไดประทานชางพรอมสังข ธง 
แล ะ จ า ม ร  ที่ แ ส ด ง ถึ ง อํ า น า จ ขอ ง
พระราชาที่เหมือนตัวพระราชาเองแก
พวกเขาเหลานั้น 

25. เมื่อพระโอรสวิศวันตระผูทรงมีความคิด
อันพิสุทธิ์ ไดประทานรถแกว และชาง
อันเลิศ ดวยการสละใหเพื่อความรูแจง 
ตามที่ทรงตั้งพระทัยมั่นแลว พระองค 
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wrutvaiva nrpatirdattaj  viwrutaj 
jayakubjaram | 
raksaprakararahitaj rajalaksmim- 
amanyata ||26|| 
 
 
sa rajyabhrajwabhitena kupitena  
mahibhuja | 
niskasitah kumaro’ tha pratasthe  
pranipatya tam  ||27|| 
 
 
 
madridayitaya  sardhaj  ja l inaj 
nama darakam  | 
krsnabhidhaj tatha kanyamadaya 
sa yayau vanam ||28|| 
 
 
 
v a n e ’  p i  w e s a j  s a  d a d a u  
vahanadikamarthine | 
s a m a j  h i  m a h a t a j  s a t t v a j  
sajpatsu ca vipatsu ca ||29|| 
 

 
 
 

madryaj kadacidyatayaj puspa- 
mulaphalaptaye | 
b r a h m a n a h  k a w c i d a b h y e t y a 
rajaputramabhasata ||30|| 
 
 
 
p a r i c a r a k a h i n a y a  c a t u r a u 
balakavimau | 
dehi mahyaj mahasattva sarvado 
hyasi viwrutah ||31|| 
 
 
 
 
 

      ก็ทรงเปนผูปราศจากพระภาระ จึงทรงมี 
      ความเบิกบานพระทัย 

26. เมื่อพระราชาทรงทราบวาชางชยกุญชระ
ที่มี ช่ือเสียงไดถูกใหไปแลว  พระราช
ทรัพยที่ ถูกละทิ้ งคือปราการปองกัน
(เมือง) จึงเปนสิ่งที่ยอมรับไมได 

27. ต อ ม าพ ร ะ โอ รสวิ ศ วั น ต ร ะซึ่ ง ถู ก
พระราชากริ้ ว เพราะความกลัวที่ จะ
สูญเสียราชอาณาจักร  ก็ไดทรงนอม
เคารพ(เพื่อทรงลา)พระราชาที่พระบาท 

28. ในกาลนั้นพระโอรสวิศวันตระพรอมกับ
พระชายามาทรีไดทรงพาพระโอรสนาม
วาชาลี และพระธิดานามวากฤษณาเสด็จ
ออกไปปาดวย 

29. แม ในป าพระโอรสวิศวันตระก็ ได
ประทานสิ่งที่เหลือคือพาหนะที่(เห็นวา)
เกินความจําเปนแกผูที่ตองการ ไมวายาม
สุขหรือทุกข พระองคก็ทรงเสมอกับพระ
มหาสัตวอยางแทจริง 

30. คร้ังหนึ่งพระชายามาทรี เสด็จไปเก็บ
ดอกไม รากไม และผลไม พราหมณคน
หนึ่ ง ได เ ข า ม ากร าบทู ลพระโอรส                       
วิศวันตระวา 

31. พระมหาสัตวผูทรงใหทุกสิ่งทุกอยางจน
เปนที่เล่ืองลือ ทานยอมมุงไปสูความมี
เกียรติยศยิ่ง หากทานยกเด็กสองคนนี้ให
เปนขารับใชของขาฯ ก็นับเปนสิ่งที่ ส่ี
(ของสิ่งที่ให) 
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w r u t v a i t a d a v i ca r y a i va  da r a k a u  
dayitau param | 
d a t v a  s a  t a s m a i  s a h a s a  s e h e  
tadvirahavyatham ||32|| 
 
 
 
 
 
 
 
 
dhanaputrakalatradi loke kasya na  
vallabham | 
danadanyadvadanyanaj  dayitaj  
na dayavatam ||33|| 
 
 
 
atha madri  samabhyetya balakau 
balavatsala | 
a p a w y a n t i  p u r a h  p a t y u h  
patitapannamurcchita ||34|| 
 
 
sa  labdhasajjba  diptena vyapta  
wokakrwanuna | 
w i w u p r a d a n a v r t t a n t a j  
wrutvaivabhutpralapini ||35|| 
 
 
 
 
t asyawcetas i  duhkhagnirapatya- 
snehaduhsahah | 
pr iyapremanus r tya iva  prayayau 
putapakatam ||36|| 
 
 
 
atrantare samabhyetya viprarupah 
surewvarah | 
b h r t y a r t h i  d a y i t a j  p a t n i j 
rajaputramayacata ||37|| 
 
 
 

32. เมื่ อพระโอรสวิศวันตระทรงไดยิน
เช นนั้ น  ก็ประทานพระโอรสและ
พระธิดาทั้งสองเปนสิ่งตอไปอยางไม
ลังเลพระทัย หลังจากประทานพระโอรส
และพระธิดาแกพราหมณอยางรวดเร็ว
แลว ก็ทรงกลัดกลุมพระทัยที่ไดทรงสละ
พระโอรสและพระธิดานั้น 

33. ทรัพย บุตร และภรรยา เปนตน ไมเปนที่
รักของผูใดในโลกนี้บาง หากส่ิงที่เปนที่
รักของคนใจบุญทั้งหลายก็ไมอาจถูกแยก
เปนสองคือการใหและการไมใหได 

34. เมื่อพระชายามาทรีผู รักลูกทั้งสองยิ่ง
เสด็จกลับมาแลวไมทรงเห็นพระโอรส
และพระธิดาก็เปนลมลมลงเบื้องหนา
พระสวามี 

35. หลังจากพระนางทรงรูสึกพระองค ก็ทรง
เต็มไปดวยความรุมรอนพระทัย ทรงเพอ
พ รํ่าจนออนพระกํ า ลังลงดวยความ
โศกเศรา  หากเมื่อไดทรงทราบเรื่อง
พระโอรสและพระธิดาไดถูกให(ผูอ่ืน)
ไปแลว  

36. ในความคิดของพระนาง  นับตั้งแตได
ทรงติดตามพระสวามีมาดวยความรัก
(เพื่อ)มุงไปสูความบริสุทธิ์นั้น ไฟแหง
ความทุกขที่เกิดจากความรักลูกเปนเรื่อง
ที่ทนไดยากยิ่ง 

37. ในระหวางนั้น พระอินทรไดทรงแปลง
กายเปนผูปรารถนาหญิงรับใช เสด็จมา
ทรงขอพระชายามาทรีซ่ึงเปนที่รักของ
พระโอรส 
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y a c i t a s t e n a  s a h a s a  w u c a j  
jayaviyogajam | 
dhiya sajstabhya sattvabdhih sa  
tasmai vitatara tam ||38|| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sadyahpradanataralaj sajtrastaj  
harinimiva | 
so’  vadaddayi tamantah  kalayan 
bodhivasanam ||39 

 
 
 

s amawvas ih i  ka lyan i  na  wokaj  
kartumarhasi | 
svapnapranayakalpo’ yamasatyah  
priyasajgamah ||40|| 
 
 

 
wuwrusaya dvijasyasya dharme te  
ramataj matih | 
v i l o l a l o k a y a t r a y aj  d h a r m a h  
sthirasuhrt satam ||41|| 
 
 
 
 
 
d r s t a h  s a r v e  s v a j a n a s u j a n a  
bandhavawcanubhutah  
n y a s ta  k an th e  k san a p a r i m a l a - 
mlayini mitramala | 
d a r e  p u t r e  k s a p i t a m a n i w a j  
yauvanaj jivitaj ca 
prapto naptasthiraparicayah ko’pi  
dharmadrte’ nyah ||42|| 
 
 
 

38. เมื่อพระอินทรแปลงทรงรองขอเชนนั้น 
พระโอรสวิ ศวั นตระก็ทรงมี คว าม
โศกเศราอันเกิดจากการตองพลัดพราก
จากพระชายาอยางกะทันหัน  แตดวย
ความคิดที่หนักแนนมั่นคง พระผูทรง
เปนมหาสมุทรแหงสัตวทั้งหลายก็ได
ทรงยกพระชายาใหแกพระอินทรแปลง 

39. ทันทีที่พระโอรสประทานพระชายา(ให
พระอินทรแปลง) พระชายามาทรีก็ทรง
หวาดหวั่นเหมือนกวางที่ตื่นกลัวแตใน
ที่ สุ ดพระนางก็ ไม ทรงกล า วสิ่ ง ใด      
(ทั้ ง นี้ เ พ ร า ะ )บุ ค คลทั้ ง หล า ย ย อ ม 
สนับสนุนผูที่เหมาะสมจะไดโพธิญาณ 

40. นองหญิงคนดี เจาจงเขมแข็งไว ไมตอง
โศกเศราไป นี่เปนเพียงชวงเวลาที่แสดง
ถึงความฝน การไดอยูกับสิ่งที่รักนี้หาใช
ความจริงแทไม 

41. ธรรมะเปนเพื่อนที่มั่นคงของการปฏิบัติ
ตนแหงโลกที่มีความไมแนนอนของสัตว
โลกทั้งหลาย ความตั้งใจของพราหมณ
(อินทรแปลง)จึงถูกทําใหร่ืนรมยยินดีใน
ธรรมะแลว 

42. คนดีทั้งหลายถูกเห็นแลววาลอมรอบดวย
ญาติและเพื่อนในที่ทั้งปวง มาลัยคือมิตร
ที่(แม)เหี่ยวแหง และความหอมกรุนสิ้น
ไป(แต)ก็ยังถูกคลองคอไว และเขาใจ
แลววาชีวิตเยาววัยทั้งในบุตรและภรรยา
ก็ยังเสื่อมถอยอยางไมหยุดยั้ง แมใครอื่น
ก็ตามที่มีความพากเพียรในการใฝธรรมก็
ยังไมอาจเขาถึงความหนักแนนมั่นคงได 
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i t y u k t v a  v a l l a b h a j  l o b h a - 
parityagaduvaha sah | 
d y u t i j  v a d a n a p a d m e n a 
dhairyavrttij ca cetasa ||43|| 
 
 
 
 
viyogawokavikalaj madrij drstva  
krpakulah | 
n i j a r u p a j  s a m a d h a y a  
wacipatiruvaca tam ||44|| 
 
 
 
 
visadaj  ma  k r thah  putr i  devo’  
haj tridawewvarah | 
a r t h i b h y a s t v a j  d a d a t y e s a  
tasmadasi mayarthita ||45|| 
 
 
 
 
 
a d h u n a  s a i v a  p a t y u s t v a j  
nyasibhuta mayarpita | 
t a j  d a d a t y e s a  n a n y a s m a i  
parasvaj diyate katham ||46|| 
 
 
k a r i s y a m i  t a v a v a w y a j  
darakabhyaj samagamam | 
i t y u d i r y a  s a h a s r a k s a h  
sahasantaradhiyata ||47|| 
 
a t h a  t a u  d a r a k a u  v i p r a h  
samadayarthalipsaya | 
v i w v a m i t r a p u r a j  g a t v a  
lobhadvikretumudyatah ||48|| 
 
viwvamitrah parijbaya rajaputrasya  
darakau | 
j a g r a h a  m a h a t a r t h e n a  
baspasajruddhalocanah ||49|| 
 

43. เมื่อตรัสเชนนี้แลว พระโอรสวิศวันตระก็
ไดทรงนําพระชายาออกจากความสับสน
สูความสวางสดใสและแนวทางปฏิบัติ
ตนที่ รอบคอบ  ด วยความคิ ดที่ เ ปน
ดอกบัวคือคําพูด(ของพระโอรสนั่นเอง) 

44. เมื่อพระสวามีของพระนางศจี (พระ
อินทร)ทรงเห็นวาพระชายามาทรีทรง
คล า ย คว ามโศก เ ศ ร า เ พ ร า ะคว าม                  
พลัดพรากแลว จึงไดทรงคืนสู รูปของ
พระองค แลวตรัสกับพระนางวา 

45. ลูกหญิง  ข าฯ  คือ เทพผู เปนใหญใน
สวรรค การมีคนตองไดรับการปกปอง 
ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า มทุ ก ข ร อ น แ ก ข า ฯ 
พระโอรสยอมใหเจาแกผูขอ ขาฯ จึงขอ
เจาจากพระองค(กอน) 

46. ตอนนี้เจาเปนของที่ขาฯ ใหคืนแลวฝาก
ไวที่สวามี(ของเจา)นั่นเอง หากเขาให
ทรัพยสมบัติของผูอ่ืนแกคนอื่นคนใด เขา
จะไมเสื่อมเสียดอกหรือ 

47. ขาฯ จะไปพบลูกทั้งสองของเจาอยาง
แนนอน หลังจากตรัสเชนนี้แลว พระผูมี
พันตาก็ทรงอันตรธานไปอยางรวดเร็ว 

48. ต อ ม าพ ร าหมณ ผู มุ ง หม า ย จ ะข า ย
พระโอรสและพระธิดา ดวยปรารถนาใน
ทรัพยสินเพราะความโลภ จึงไดเดินทาง
มาถึงเมืองวิศวามิตรแลว 

49. พระเจาวิศวามิตรผูมีพระเนตรกบดวย
น้ําตา เมื่อไดทรงทราบวาพระโอรสและ
พระธิดาของพระโอรสถูกผูปรารถนาใน
ทรัพยอยางมากจับไว 
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k a l e n a  t r i d i v a j  y a t e  
viwvamitramahipatau | 
b h e j e  v i w v a j t a r o  r a j y a j  
pauramatyaganarthitah ||50|| 
 
 
r a j y e  v i r a k t a s y a  t a s y a  d a n a - 
vyasaninah param | 
s a t t v e n a  v a r d h a m an a r d d h i r n a  
kawcid yacako’ bhavat ||51|| 
 
 
 
 
 
tadvittapurnavibhavo brahmanah 
so’ pi jambukah | 
k r t a g h a n a h  s v a p r a b h a v a n m e  
sajpadityabhyadhajjanam ||52|| 
 
 
 
viwvajtarah sa evahaj devadattah 
sa ca dvijah | 
uktveti cakre bhagavan bhiksunaj 
danadewanam ||53|| 
 
alambanaj wvabhrawatavapate 
ghorandhakare suciraprakawah | 
awvasanaj duhsahaduhkhakale 
danaj naranaj paralokabandhuh||54|| 
 
 
 
 
 
 
I t i  k s e m e n d r a v i r a c i t a y a j  
bodhisat tvavadanakalpalatayaj 
v i w v a j t a r a v a d a n a j  n a m a 
trayovijwah pallavah || 
 
 
 
 
 

50. ในกาลนั้นพระเจ าวิศวามิตรก็ เสด็จ
สวรรคต พระโอรสวิศวันตระจึงไดทรง
รับการขอรองจากคณะอํามาตยและ
ประชาชนใหเสด็จขึ้นครองราชย 

51. กอนนั้นพระโอรสทรงมีพระทัยจดจออยู
ในการทําทาน  ไมสนพระทัยในราช
สมบัติ (หากแต)บางครั้งยาจกก็ยังไดรับ
ความเจริญรุงเรืองขึ้นได(ทั้งนี้ก็เปนไป)
ตามทางของสัตวโลก 

52. สวนพราหมณนั้น ในที่สุดเมื่อตายลงก็
ไปเกิดเปนสุนัขปา (พระพุทธองค)ตรัส
กับคนทั่วไปวาความสําเร็จสมบูรณของ
เรายอมเปลงแสงดวยตัวเอง 

53. วิศวันตระคือเรานั่นเอง สวนพราหมณ
คือเทวทัต เมื่อตรัสเชนนี้แลว พระผูมี
พระภาคเจาจึงไดทรงแสดงธรรมเทศนา
เกี่ยวกับทาน 

54. การใหทานเปนเครื่องหนุนนําในนรกนับ
รอยขุม  ( เพราะจะ ) เปนแสงสว างที่
ยาวนานทามกลางความมืดมิดและนา
กลัว การใหทานเปนเครื่องปลอบโยนแก
คนทั้งหลายในชวงเวลาแหงทุกขที่ทนได
ยากยิ่ง ซ่ึงสงผลผูกพันถึงชาติหนา 

      นี่คือปลลวะท่ี 23  ช่ือวา วิศวันตราวทาน
ของโพธิสัตตวาวทานกัลปลตา ซ่ึงแตงโดย
เกษเมนทระ 
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33.Nandopanandavadana 

 
sa  ko' pi punyaprawamanubhavah 
wuddhatmanamastyamrtasvabhavah | 
yasya prabhavena bhavanti sadyah 
krura api krodhavisapramuktah || 1 || 
 
 
 
 
 
 
pura tathagate jetavanaramaviharini | 
tadajbaya bhiksugane girikanana- 
carini || 2 || 
 
 
sumeruparisandayaj sthitva dhyana- 
parayanah | 
ayayurbhiksavah panduvicchaya- 
vadanah krwah || 3 || 
 
te' tha krtva bhagavatah padapadma- 
bhivandanam | 
ucire bhiksubhih prsta dehadaurbalya- 
karanam || 4 || 
 
 
 
sumeruj trigunavrttya vestayitva  
vyavasthitau | 
a d r s t a u  v a i n a t e y a s y a  n a g a u 
nandopanandakau || 5 || 
 
tau sada trividhocchvasaj srjatah 
kirnapavakam | 
bhavanti bhasma sparwena sahasaiva 
wila api || 6 || 
 
vayaj  tadvisaniwvasairnidagdha  
dhyanayoginah | 
vivarnavadanacchayah kevalaj 
krwataj gatah || 7 || 
 
 
 

นันโทปนันทาวทาน 
1. อานุภาพแหงบุญและความสงบอยางใด
 อยางหนึ่ งของคนใจบริ สุทธ์ินั้นเปน
 สภาพที่ เปนอมตะ  โดย อํานาจของ
 อานุภาพนั้น แมคนที่โหดรายก็กลายเปน
 คนที่หันไปจากยาพิษคือความโกรธ
 ในทันที 
2. ในกาลกอน เมื่อคร้ังพระตถาคตประทับ
 อยูในเชตวันมหาวิหาร เมื่อคณะสงฆ
 อาศัยในปาเขาตามคําส่ังของพระองคนั้น 
3. ภิกษุทั้งหลายที่มีเปาหมายเพื่อเขาสูฌาน

โดยการตั้งมั่นอยูที่หุบเขาพระสุเมรุ มี
ลักษณะซูบเซียว ใบหนาซีดขาว  

4.  ต อ ม า ภิ ก ษุ เ ห ล า นั้ น ไ ด น มั ส ก า ร
 ก ร า บ ที่ ด อ ก บั ว คื อ พ ร ะ บ า ท ข อ ง
 พระผูมีพระภาคเจา ดวยสงสัยถึงสาเหตุ
 แหงความออนแรงของรางกาย  จึงได
 กราบทูลถาม(ถึงเหตุนั้น) 
5. นาคนันทะและนาคอุปนันทะซ่ึงไมเหน็ 

ดวยกับความมีคุณทั้งสามของเวนไตย  
ไดยืดตัวดวยการโอบรัดเขาพระสุเมรุไว 

6. พญานาคทั้ งสองมักพนลมหายใจที่
 เต็มไปดวยไฟออกมา 3 ชนิดเสมอ ซ่ึง
 แมแตหินก็ยังกลายเปนฝุนไดในทันที
 เพียงแคสัมผัส(ไฟ)นั้น 
7.  พวกเราซึ่งกําลังเขาฌานจึงถูกเผาผลาญ
 ดวยการพนพิษนั้น ทําใหซูบเซียว มีสี
 หนาซีดเผือดเชนนี้ 
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i t i  t a ih  k a t h i t e  w a s ta  b h i k s u - 
sajgharthitah purah | 
n a g a y o r d a m a n e  y o g y a j  
maudgalyayanamadiwat || 8 || 

 
 
 
 
 

sa sumeruj  samasadya wrngair- 
alivgitambaram | 
suptau dadarwa nagendrau yogenantar- 
hitakrtih || 9 || 

 
yodhyamanau wanaistena bubudhate  
yada na tau | 
t a da  ma hanagavapu rbhu t va  s a 
samavestayat || 10 || 

 
prabhuddhau piditau tena drstva taj  
bhisanakrtim | 
v id ru tau  na ra rupena  t a s tha tu r -  
bhayavihvalau || 11 || 

 
 

nagarupaj parityajya krtva rupaj 
svakaj tatah | 
p a l a y a m a n a v a n y o n y a j  t a u  
maudgalyayano' vadat || 12 || 

 
 
 

nagau kva gamyate turnaj bhayaj  
sajtyajyatamidam | 
na sa nagah sthitastatra yena vidravitau 
yuvam || 13 || 
 
sarvatha yadi nastyeva tadbhayad  
yuvayordhrtih | 
k r i y a t e  k i j  w a r a n y a s y a  n a  
buddhasyabhivandanam || 14 || 
 
 
i t i  tenoktamakarnya vinaya t tau  
tamucatuh | 
prasadah kriyatamarya bhagavad- 
darwanena nau || 15 | 

8. เมื่อภิกษุทั้งหลายเขาใจ(เหตุ)ดังกลาว
แลว หมูภิกษุซ่ึงอยูเบื้องพระพักตรจึงได
พากันกราบทูลขอรองพระศาสดา(เพื่อ
ทรมานนาคทั้งสองนั้น) แตทรงตัดสิน
แล ว ว า พ ร ะ เ ม าทคั ล ย า ยน ะ เ ป น ผู 
เหมาะสมในการทรมานพญานาคทั้งคู 

9. พระศาสดาซึ่งทรงอยูระหวางเขาฌานได
เห็นพญานาคทั้งสองนอนขดเปนเสน 
รอบวงโอบลอมเขาพระสุเมรุในวันนี้ 

10. เมื่อพญานาคทั้งสองผูอวดดีในชัยชนะ
 ไมทันไดคิดวาพระเมาทคัลยายนะได
 กลายรางเปนนาคใหญโอบรัดทับอยางชาๆ 
11. เมื่อไดเห็นนาคใหญซ่ึงสรางขึ้นอยางนา

กลัวโดยพระเมาทคัลยายนะ พญานาคทั้ง
สองที่ถูกทรมานก็ตื่นขึ้น รวมทั้งตื่นกลัว
และหนีไปกลายรูปเปนคนอยางรวดเร็ว  

12. ตอมาเมื่อพระเมาทคัลยายนะไดสละ
 รูปของนาคแลว ก็ไดคืนกลับมายังรูป
 ของตน  จึ งไดกล าวกับพญานาคทั้ ง
 สองผูตางก็คิดหนี (วา) 
13. ทานนาคทั้งสองจะรีบไปที่ใดเลา ขอจงละ

ความกลัวนี้เสียเถิด ทานทั้งสองไดพายแพ 
แลว เพราะเหตุที่นาคนั้นไมควรอยูที่นั่น 

14. อยางไรก็ตาม ถาทิฐิเพราะความขลาด
 กลัวของทานทั้งสองไมมีแลว เหตุใดจึง
 ยังไมแสดงความเคารพตอพระพุทธองค
 ผูทรงเปนที่พึ่ง 
15. เมื่อไดฟงคําพระเมาทคัลยายนะกลาว   
 เชนนี้แลว เพราะการแนะนาํนัน้พญานาคทั้ง   
       สอง  จึงไดกลาววา  ความเลื่อมใสของ  
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i t i  b r u van a u  nag e n d r a u  n i t va  
bhagavato' ntikam | 
sa tadvrttantamavedya pranamya  
samupaviwat || 16 || 

 
 
 

 
bhagavanatha nagendrau babhase  
waranagatau | 
pranamaj cakratu ratnaprabhabhusita- 
bhutalau || 17 || 
 
 
 
 
w i k sap a dan i  s ajp rap y a  s a r va - 
bhutabhayapradau | 
waranapratisamayadadhuna nirbhayau  
yuvam || 18 || 
 
 
 
i t ya l o k a n a ma t r ena  d o sa dv e sa - 
vivarjitau | 
krtau bhagavata samyak jagmatustaj 
pranamya  tau || 19 || 
 
 
 
 
 
sajdarwanenaiva  mahawayanaj 
p rabhapadewena  war i ra lagnaih  | 
h ijsra  ap i  dvesavisosmataptah 
wamamrtaih witalataj vrajanti || 20 || 
 
 
 
 

 เราจะเกิดขึ้นดวยการได เห็นพระผูมี
 พระภาคเจาซ่ึงนายกยอง 
16. เมื่อพญานาคกลาวเชนนี้ จึงไดรับการ
 นําเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา หลังจาก
 พระเมาทคัลยายนะนอมไหวแลว ก็ได
 เขาไปกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาถึง
 เร่ืองราวนั้น 
17. เมื่อส่ิงมีชีวิตทั้งสอง(นาค)ที่ประดับดวย
 แ ส ง ข อ ง รั ต น ะ ก ร ะ ทํ า ก า ร น อ ม
 เคารพแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกับ
 พญานาคทั้ งสองผู ม า เพื่ อขอความ
 คุมครองวา  
18. ตอนนี้เมื่อทานทั้งสองซึ่งปลอดภัยจาก
 ส่ิงทั้งปวง ก็ไดเขาใจหลักอันดีงามที่ได
 เ รียนรูแลว  ทั้งปราศจากภัยอันตราย
 เพราะการไดพบและอยูใกลผูที่เปนที่พึ่ง 
19. พญานาคทั้งสองไดละจากความเกลียด

และความผิดร ายด วยการวิ เคราะห
พิจารณา เมื่อทั้งสองไดนอมเคารพพระ          
ผูมีพระภาคเจแลว ก็จากไปเพื่อทําความดี
ตาม(แนวทาง)ของพระผูมีพระภาคเจา 

20. เหมือนการเห็นในความฝนของการนอน
 หลับที่ยาวนาน ดวยความมุงมั่นทั้งหลาย
 ของรางกาย ดวยการชี้แนะที่สวางไสว 
 แมความเจ็บปวดทั้งหลายที่ถูกทําใหรอน
 จากความรอนของพิษแหงความเกลียด
 ได เ ค ล่ื อน ไปสู เ ถ า วั ล ย แ ห ง ค ว าม                
 เหน็บหนาว ดวยความเปนนิรันดรแหง
 ความสงบ 
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tatpurvajanmavrttantaj bhiksubhir- 
bhagavan jinah | 
prabhavavismayatprstah sarvadarwi 
 jagada tan || 21 || 
 
 
 
 
krkirnama pura wriman varanasyaj 
narewvarah | 
kawyapakhyad bhagavatah praptavan 
dharmawasanam || 22 ||    

 
 

ama tyayoh  sa  v inyasya  ra jyaj  
nandopanandayoh | 
babhuva bodhisajsaktah satyadarwana- 
nirvrtah || 23 || 
 
dharmadharmamayaj rajyaj krtva  
tau tasya mantrinau | 
sarvopakaranairyuktaj  viharaj  
kawyapaya ca || 24 || 
 
 
k a l e n a  j a t a u  n a g e n d r a v e t a u  
nandopanandakau | 
vihararpanapunyena padaj merur- 
abhuttayoh || 25 || 
 

 
 

i t i  j inanigaditaphan ivaracari taj 
paratanuparinatiparicitasukrtam | 
wrutavati wamanayamuniparinivahe 
visadharaniyamanagunanut i rud- 
abhut || 26|| 
 
 
iti  ksemendraviracitayaj  bodhi- 
s a t t v a v a d a n a k a l p a l a t a y a j 
nandopanandavadanaj trayastrijwah  
pallavah ||  

21. ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลถามพระชินเจา 
 พระ ผูมีพระภาค เจ า ถึ ง เ รื่ อ งราวใน
 อดีตชาติ เพราะความสงสัยในอํานาจ
 (ของพญานาคทั้งสอง) พระผูทรงเห็นส่ิง
 ทั้งปวงจึงนําไปสูเร่ืองราวเหลานั้น 
22. เมื่ออดีตกาลที่เมืองพาราณสีมีพระราชา  

ซ่ึงมีสิรินามวากฤกิ ทรงเปนผูเขาถึงคํา
สอนแหงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวากาศยปะ 

23. พระเจากฤกิทรงเปนผูไมปดบังในการ
แสดงถึงความสัตยที่มุงมั่นสูความรูแจง  
เมื่อนันทะและอุปนันทะเปนอํามาตยที่
ราชอาณาจักรแหงความมีระเบียบนั้น  

24. มนตรีทั้งสองของพระเจากฤกินั้นได 
กระทําใหราชอาณาจักรมีทั้งธรรมะ และ
อธรรม  ไดสร างวิหารพรอมทั้ งการ
อุ ป ถั ม ภ ทั้ ง ป ว ง  แ ล ะ ก า ร เ ข า ถึ ง
พระพุทธเจากาศยปะ 

25. ดวยชวงเวลาที่ทําบุญดวยการสรางวิหาร
นั้นเอง นันทะและอุปนันทะจึงไดเกิด
เปนใหญเหนือนาค และเชิงเขาพระสุเมรุ 
จึงเปนของเขาทั้งสองแลว 

26. นี่คือประวัติโดยยอของนาคที่ทรงเลา
 แลวโดยพระชินเจา การทําดีที่คุนเคยเปน
 ผลที่เล็กยิ่งกวา (หาก)เมื่อผูไดฟงสูความ
 สงบ  ก็ยอมไดรับการสรรเสริญคุณที่
 ทรมานผูทรงไวซ่ึงพิษได 
 นี่ คื อ ป ล ล ว ะ ที่  3 3  ( ช่ื อ ว า )                            
นันโทปนันทาวทานของโพธิสัตตวาวทาน
กัลปลตา ซ่ึงแตงโดยเกษเมนทระ 
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64. Sudhanakinnaryavadana 

 
abhinavakisalayakomalamanasamapi  
kuliwakathinadhairyanam   | 
mahataj manivimalanamapi bhavati  
na ragasajkranti  ||1|| 
 
w a k y a l a y e  d a r w a n a m e v a  p i t r a 
sarvanukampi bhrwamarthyamanah  | 
y a da  y a dan a n d a s u d ha r a s e n d u - 
rvivewa wasta nijarajadhanim ||2|| 
 
 
 
 
 
 
t ada  t ada  ha rmyaga ta  m rgaks i   
karnavatajwikrtanetrakantih   | 
kantya diwaj vismayamullikhantaj 
yawodhara taj dayitaj vilokya  ||3|| 
 
 
 
t a t s a j g a m a l i v g a n a y o r n i r a w a 
bhrantakhilawa  visamurcchiteva | 
dhr t ij  vayasyamiva varayantij 
nirasya  saudhattanumutsasarja  ||4|| 
 
 
 
 
 
 
y a d a  y a d a  p a l l a v a p e w a l a v g i 
dehaj samutsrstvati sati  sa  | 
tada tada manmathamohitaj taj 
dayardracaksurbhagavan raraksa ||5|| 
 
 
 
 
 

สุธนกินนรยวทาน 
1. พระศาสดาทรงเปนผูละทิ้งความรัก เปน

ผูที่มีดวงพระจิตมั่นคงดั่งเพชร และเปนผู
ที่มีพระทัยออนนุมดุจดังใบไมแรกผลิ 

2. เมื่อพระศาสดาผูทรงเปนดวงตาของชาว
ศากยะ ผูมีพระกรุณาแกสัตวทั้งมวล ผู
ทรงมีความสุขสูงสุดเหมือนพระจันทร
อันประกอบดวยน้ําอมฤตนั้น ทรงไดรับ
การขอรองหลายครั้งจากพระชนก จึงได
เสด็จมายังพระราชธานีของพระองคแลว 

3. เมื่อนั้นพระนางยโศธราผูมีพระเนตรงาม
ดั่งเนื้อทราย และดั่งกุณฑลที่ใชประดับ
ก ร รณได ป ร ะทั บ ในพระ ร าชฐ าน 
ทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาผูทรงสราง
ความอัศจรรยใจแกคนทั้งหลายที่พบเห็น  

4. พระนางผูทรงสูญสิ้นความหวังที่จะได
พบและไดโอบกอดพระศาสดาอีก พระ
นางซึ่งความหวังทั้งหมดหมุนผานไป
แลว เหมือนทรงเปนลมเพราะตองพิษ จึง
ไดทรงวิ่งออกจากพระราชฐานโดยละทิ้ง
ความเขมแข็งที่เคยเปนดั่งพระสหายคอย
เตือนพระทัยไว 

5. เมื่อใดก็ตามที่พระนางยโศธราผูมีพระ 
วรกายออนนุมเหมือนใบไมแรกผลิ และ
เปนผูมีความซื่อสัตยตอพระสวามีไดทรง
สละพระวรกายแลว เมื่อนั้นพระผูมีพระ
ภาคเจาผูมีพระเนตรเปยมดวยพระกรุณา
ก็ไดคุมครองพระนางผูทรงถูกกามเทพ
ทําใหตกอยูในหวงรักแลว 
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ta tah  kadacidbhagavan vanante 
tatkautukadbhiksuganena prstah | 
j a gad a  d a n t a d y u t i c a n d r i kab h i - 
rnivarayan ragamivadharasya  ||6|| 
 
 
 
 
 
yawodhara  madvi rahena  n i tyaj 
karoti  yatsahasametadarta | 
ha ran t i  da i ryaj  v i t a ran t i  moha-                
mesa svabhavah smaravibhramanam ||7|| 
 
 
 
 
 
 
mayapi  t asya  v i rahena  pu rvaj 
janmantare maravimohitena  | 
s aj sak ta saj tapan imi t t abhu t ah 
khedah prabhutavyasano' nubhutah ||8|| 
 
 
 
 
 
 
pura jitamarapure satpure hastinapure | 
raja dhanabhidhano' bhunnidhamaj 
gunasajpadam  ||9|| 
 
 
 
 
 
bhujenalivgita bhumih krta kanthe  
sarasvati | 
laksmih prasadhita yena kirtireva  
pravasita  ||10|| 
 
 

6. คร้ังหนึ่งที่ชายปาเหลาภิกษุไดกราบทูล
ถามพระผูมีพระภาคเจาดวยความใครรู
ในเรื่องดังกลาวนั้น พระองคจึงไดตรัส
ออกมาโดยที่รัศมีของพระทนตที่เปนดั่ง
แสงจันทรนั้นราวจะกลบสีแดงของริม
พระโอษฐลาง 

7. ดวยเหตุที่ยโศธราไดพลัดพรากจากเรา 
เปนเวลานาน  นางจึงกระทําการอัน
รุนแรง  ทั้ งนี้ เพราะนางได รับความ
เดือดรอนจากความทุกข  (การณ เปน
เชนนี้เพราะ) คนทั้งหลายมักจะขโมย
ความมีจิตใจที่มั่นคงไปยกใหแกความ 
ลุมหลง สภาวะจิตใจเชนนี้เปนการเลน
กลของกามเทพ 

8. แมแตเราเองซึ่งพลัดพรากจากยโศธราใน
ชาติกอน ก็ยังถูกพญามารทําใหหลงใน
การพลัดพรากจากนางในชาติกอนๆ นั้น 
เราจึงตองเสวยทุกขที่มีเหตุมาจากความ
ผูกพันในใจ  ทําให เกิดความหายนะ
ตามมาอยางมาก 

9. มีพระราชาพระองคหนึ่งพระนามวาธนะ 
ทรงเปนผูที่กอปรดวยคุณความดีและ
ทรัพยสมบัติ ครองเมืองหัสตินาปุระซึ่ง
เปนเมืองที่ดีในสมัยกอน ดวยเปนเมืองที่
ชนะเมืองเทวดา 

10. พระองคทรงกอดแผนดินไวดวยพระ
พาหา ทรงประดับพระสรัสวตีไวที่พระ
ศอ  ทรงประดับพระลักษมีไวที่(ตัว)
พระองค และทรงสงพระกีรติออกไป
ไกล (ทรงกอดแผนดินไวดวยพระพาหา 
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ramayaj  tasya jayayaj  tanayah 
sudhanabhidhah  | 
abhavatsahasajjatanidhanawata- 
viwrutah  ||11|| 
 
 
sarvavidyakumudinivikasarasikah 
sada | 
k a l a v a n n i r m a l a r u c i r y a h  
purnendurivababhau  ||12|| 
 
 
babhuva tasya bhubharturbhupatir- 
bhumyanantarah | 
mani mahendrasenakhyah prakhyata- 
prthuvikramah  ||13|| 
 
 
tena duhsahadandena sarvasarva- 
svaharina | 
akalakalakalpena piditah wuwucuh  
prajah  ||14|| 
 
 
 
tasyadharmapravr t tasya nivr t ta- 
sukrtotsave | 
tivropatapasajtapte pure na vavrsur- 
ghanah ||15|| 

 
 

คือทรงปกครองแผนดินเปนปกแผน ทรง
ประดับพระสรัสวตีซ่ึงเปนเทพีแหงคําพูด 
และพระลักษมีซ่ึงเปนเทพีแหงทรัพยไวที่
พระศอและ (ตัว )พระองค  คือทรงมี
วาทศิลป และมีราชทรัพยมาก สวนทรง
สงพระกีรติออกไปไกลคือมีพระเกียรติยศ
แผไพศาล) 

11. พระเจาธนะมีพระโอรสพระนามวาสุธน  
ประสูติจากพระชายาพระนามวารามา 
พระสุธนทรงเปนที่ รู จักกันทั่วไปวา
ประสูติมาพรอมกับทรัพยรอยส่ิง 

12. พระโอรสสุธนทรงมีความรูในศิลปวิทยา
ทุกแขนง ความรูนั้นเปนดอกบัวบานสี
แดงที่งดงาม (พระองค)ทรงปรากฏขึ้นมา
ดุจพระจันทรเต็มดวงที่ไรมลทินและงดงาม  

13. มีพระราชาพระองคหนึ่งทรงมีแผนดิน
ก ว า ง ใ หญ อ ยู ติ ด กั น  พ ร ะน า ม ว า            
มเหนทรเสนะ ซ่ึงทรงมีความเยอหยิ่ง 
และเปนที่รูจักกันวาทรงมีความกลาหาญ
มาก 

14. ประชาชนถูกกดขี่ขมเหงโดยพระเจา
มเหนทรเสนะไดทรงเบียดเบียนเอา
ทรัพยทั้งหมดไป  ดวยการลงโทษที่ทน
ไดยากเหมือนการกระทําของพระกาฬใน
เวลาที่ไมสมควร 

15. ในเมืองของพระเจามเหนทรเสนะ ฝนไม
ตกเลย จึงทําใหเกิดความรอนอยางยิ่ง 
ทั้งนี้เพราะการดําเนินชีวิตดวยอธรรม
ของพระองค ทําใหความรื่นเริง มหรสพ 
และการทําความดีสูญสิ้นไปแลว 
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pratikule mahipale tatra durbhiksa- 
viplavah | 
babhuva vyasanesveva bhavanti  
vyasanodayah ||16|| 

 
 
 

tatah klewaviwesartah sarve pura- 
nivasinah | 
k u p a t i v y a s a n o d v e gad e k ib hu ta  
vyacintayan  ||17|| 
 
 
rajba dosakareneyaj jadena janata  
param | 
p r a t y a g r a k a r a pa t e n a  n a l i n i v a  
nimilita ||18|| 
 
esa durvyasani nityamasatyamatya- 
sajmatah | 
asmannipidya pusnati vitacetaka- 
gayanan ||19|| 
 
 
 
 
kasta tatrapyanavrsti papawapena  
bhupateh | 
durbhiksajanani jata janasajksaya- 
saksini ||20|| 
 
 
 
sutiksnah ksmapalah kharamukhara- 
murkhah parijanah 
k a d a r t h a w c a m a t y a h  
katukapatakautilyapatavah | 
p a d a s t h a h  k a y a s t h a  
visamamukharogah prakupitah  
kathaj so’yaj sahyah krpanadalano  
darunaganah ||21|| 
 

16. ความสูญเสียเนื่องจากความอดอยาก 
(และ)ส่ิงเลวรายตางๆ ไดเพิ่มมากขึ้นจาก
บรรด าสิ่ ง เ ล วร า ยที่ มี อ ยู แ ล ว  ด ว ย
พระราชาที่ไมมีความเกื้อกูลในเมืองนั้น  

17. จากนั้นประชาชนทั้งหมดที่ไดรับความ
เดือดรอนอยางยิ่ง ก็ไดมีความวิตกในทาง 
เดียวกัน ทั้งนี้เพราะการเพิ่มขึ้นของสิ่งชั่ว
ราย อันเนื่องมาจากพระราชาที่ไมดี 

18. ประชาชนจํานวนมากตองตกอยูในความ
โงเขลาที่ เปนบอเกิดของความชั่วราย 
เหมือนดอกบัวที่ถูกบีบไวในมือ ดวยการ
กระทําของพระราชา 

19. พระราชาพระองคนี้ ทรงคบคิดกับ
อํามาตยที่ไมมีความซื่อสัตยอยูเปนนิตย 
(และ )หลังจากที่ทรงบีบคั้นพวกเรา
(ประชาชน )เหมือนตั วตลก เหมือน               
ขารับใช และเหมือนนักรอง พระองคก็
ทรงมีแตความเจริญรุงเรือง 

20. การที่ฝนไมตกอยางยาวนานในเมืองนี้ 
ไดกอใหเกิดทุพภิกขภัย และไดเห็นวา
ประชาชนไดตายไปทีละนอย ทั้งนี้เพราะ
ความชั่ว(ของพระราชา)และคําสาปที่มี
ตอพระราชาที่ช่ัวรายนั้น 

21. พระราชาผูหยาบกระดางทรงมีบริวารที่ชัว่ชา
พูดมากและโง อํามาตยของราชาพระองค
นี้ มีจุดประสงคราย ฉลาดในการตําหนิผูอ่ืน
รวมทั้งฉอโกงและคดงอ ราษฎรเกิดมี
โรครายทั้งที่กาย เทาและปาก พระราชา
ซ่ึงทํารายคนยากไร และทารุณคนเปน
จํานวนมากเชนนี้ พวกเราจะทนไดอยางไร 
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dhanah wriman ksitipatih wruyate  
rastravardhanah | 
gacchamastatpuraj so’sman vatsalah 
palayisyati  ||22|| 
 
 
 
apatyamiva rastraj yah sada pawyati 
bhupatih | 
visaye jivyate tasya janakasyeva  
vewmani ||23|| 
 
 
 
iti niwcayamadhaya yayuste hastina- 
puram | 
t ya j y ah  kay o ’p i  sapay ah  k ij  
punardewasamwrayah ||24|| 
 

 
 
 

jbatva mahendraseno'pi svapuraj  
nirjanaj nrpah | 
t i v r a n u t a p a h  s a m a r s a m  
mahamatyanabhasata ||25|| 
 
dhanasya dhanino ra jbah  puraj 
matpuravasinah | 
p r aya ta  i t i  na wca r a ih  ka th i t aj  
gudhacaribhih ||26|| 
 
 
durbhiksakhinna yadi te yata mama 
 ripoh puram | 
tatsarvatra bhavantyeva paryayair- 
devaviplavah ||27|| 
 
 
athava rajadosena gataste sukha- 
vabchaya | 
vistidandakaronmuktah kasya rajbah  
pure janah ||28|| 
 

22. เขาพูดกันวามีพระราชาพระองคหนึ่ง
พระนามวาธนะ ทรงมีความงดงาม ทรง
เปนผูทําใหอาณาจักรรุงเรือง พวกเราจะ
ไปยังเมืองของพระองคเพื่อพระองคผู
ทรงเปนที่รักจะไดคุมครองพวกเรา 

23. พระราชาซึง่ทรงเห็นราษฎรเหมอืนบุตรอยูเสมอ
น้ี (จะทําให)พวกเรามีชีวิตอยูในราชอาณาจักร
ของพระองคเหมือนอยูในบานของบิดา 

24. เมื่อพวกเขา(ราษฎร)ไดตั้งความหวัง
ไวเชนนี้ จึงไดพากันไปยังเมืองหัสตินาปุระ
ทั้งนี้ไมจําเปนตองกลาวถึง(เหตุผล)การ
ไปอาศัยอยูที่เมืองอื่น เพราะหากยังอยู(ที่
เมืองเดิม) แมกายที่เปนทุกขก็ยังตองถูก
ละทิ้ง 

25. ฝายพระเจามเหนทรเสนะทรงทราบขาว
ว า เมืองของพระองคไร ผูคน  ก็รอน
พระทัย เปนอยางยิ่ ง  จึงตรัสกับมหา
อํามาตยดวยพระอาการกริ้ววา 

26. จารบุรุษของพวกเราที่สงไปไดบอกวา
คนในเมืองของเราไดไปยังเมืองของ              
พระเจาธนะผูมีความเจริญรุงเรือง 

27. ถาพวกเขาเดือดรอนเพราะทุพภิกขภัย
แลวไปอยูเมืองของศัตรู การทําลายลาง
ของเทวดาก็จะมีในที่ทุกหนทุกแหงโดย
ปริยายอยางแนนอน 

28. ประชาชนในเมืองของพระราชาพระองค
ใดเลา จะเปนผูพนจากการลงโทษชนิด
พิเศษนี้ หรือมิฉะนั้นดวยความเลวราย
ของพระราชาก็จะทําใหพวกเขาไปแลว
ดวยปรารถนาความสุข 
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prayah paricitadvesatsada navanavai- 
sinah | 
durastha eva sarvasya sarvo bhavati  
vallabhah ||29|| 
 
asmadabhyadhikah  ko’sau tasya  
bhumipatergunah | 
paresaj harate yena mugdha jaya iva 
praja ||30|| 
 
 
upayawcintyataj tavattasya darpa- 
prawantaye | 
samrddhikaranaj yacca tadvighato 
vidhiyatam ||31|| 
 
 
i t i  ra javacah  wrutva  mahama tya  
babhasire | 
w r u y a t aj  d e v a  y e n a s a u  r a j a  
dhanajanorjitah ||32|| 
 
 
 
 
visaye nagarajo' sti citro nama bahu- 
dakah | 
tasya ksitipatermurtah punyabaddha  
ivodayah ||33|| 
 
 
 
akale wasyanispattistatprabhavena  
jayate | 
krs isajpatt imu lawca bhubhujaj  
sarvasajpadah ||34|| 
 
 
tasmadvidyabalannagah sajhartuj  
yadi wakyate | 
tada yanti svayaj tasya prajastvameva 
sajwrayam ||35| 

29. โดยทั่วไปแลว ผูที่อยูหางไกลเทานั้นจะ
เปนที่รักของทุกคน หากมีความเกลียด
สะสมไวก็ยอมตองการสิ่งใหมๆ เสมอ 

30. พร ะ ร า ช าพ ร ะ อ ง ค นั้ น ท ร งทํ า ใ ห
ประชาชนหลงดวยคุณสมบัติ และนํา
ประชาชนไปเหมือนการทําใหภรรยา
ของผูอ่ืนหลงแลวลักตัวไป พระราชาที่มี
คุณสมบัติดีกวาเรานั้นคือผูใด 

31. จงชวยกันคิดอุบายที่ จะทํ าใหความ
เยอหยิ่งของพระราชาพระองคนั้นหมด
ไป (และ)จงหาวิธีที่จะทําลายสาเหตุของ
ความเจริญรุงเรืองนั้นเสีย 

32. เมื่อไดฟงพระราชดํารัสแลว มหาอํามาตย
ทั้งหลายจึงไดกราบบังคมทูลวา ขาฯแต
เทวะโปรดฟงวาเพราะเหตุใดพระราชา
พระองคนั้นจึงมีความมั่นคงทั้งทางดาน
ทรัพยและประชาชน 

33. ในราชอาณาจักรนั้นมีพญานาคชื่อวา             
จิตระผูมีน้ํามาก ความเจริญรุงเรืองที่
เกี่ยวของกับการบุญ (ที่พระราชาทําไว) 
จึงเหมือนเปนรูปรางขึ้นมา 

34. ดวยอํานาจของพญานาคนั้น ขาวกลาจึง
งอกขึ้นนอกฤดูกาล  มูลเหตุทั้ งหลาย
ทางการเกษตรนี้ จึงเปนคุณสมบัติสําคัญ
ของพระราชาพระองคนั้น 

35. เพราะฉะนั้นถาหากสามารถสังหาร
พญานาคนั้นไดดวยอํานาจของวิชาแลว 
ประชาชนของพระราชาพระองคนั้นก็จะ
มาหาพระองคเพื่อเปนที่พึ่งเอง 
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diptamantrabalaj  kajcittasmad- 
anvisya sadhakam | 
nagarajarsya harane kriyataj turnam-
udyamah ||36|| 
 
 
 
ityamatyavacah wrutva tathetyaha  
mahipatih | 
svagunadhanavikalah paradosodyatah 
khalah ||37|| 
 
tatah prabhutakanakapradanapana- 
ghosanam | 
kr tva  te  mantr inah  prapurnaga- 
bandhanamantrinam ||38|| 
 
 
sa tairvidyadharo nama suvarnarpana-
sajvida | 
prarthitawcitramanetuj  prayayau  
hastinapuram ||39|| 
 
 
tatra kananaparyante snigdhawyamala-
padape | 
bhavanaj bhoginaj bhartuh  sa  
dadarwa nabhahprabham ||40|| 
 
 
valadbakulamalaya vilasattilaka- 
wriyah| 
vanalaksmya ivasannamandana mani- 
darpanam ||41|| 
 
 
 
tadvilokyamalajalaj sprhamalina- 
manasah | 
m a n t r a n u d h y a n a s a j n a d d h a h  
siddhayai digbandhamadadhe ||42|| 
 
 
 

36. ขอให(พระองค)จงแสวงหาผูที่มีพลังเวท
มนตร เพื่อจะไดพยายามลักพญานาคตน
นั้นมาโดยเร็ว 

37. เมื่อพระเจามเหนทรเสนะไดทรงฟงคํา
กราบบังคมทูลของอํามาตย ก็ทรงตกลง
ต า มนั้ น  ด ว ย ค ว า ม บ กพ ร อ ง ท า ง
คุณสมบัติ  คนชั่วจึงมักกลาวโทษผูอ่ืน 

38. เมื่อเหลามนตรีไดปาวประกาศในตลาด
วาจะใหทองคําจํานวนมาก(แกผูมีเวท
มนตร )พวกเขาจึ งไดพบผูที่ รู มนตร
เกี่ยวกับนาค 

39. เมื่อเขา(ผูมีเวทมนตร) ช่ือวาวิทยาธระ
ไดรับการขอรองจากมนตรีเหลานั้น ดวย
การสัญญาวาจะใหทองคํา เพื่อที่เขาจะได
ไปเมืองหัสตินาปุระ และนําพญานาคจิตระมา 

40. ที่ชายปาเมืองหัสตินาปุระซึ่งมีตนไมหนา
ทึบ วิทยาธระไดเห็นที่อยูของพญานาคผู
เปนนายแห งนาคทั้ งปวงว า เหมือน
ทองฟา 

41. ที่อยูของพญานาคนั้นเหมือนตกแตงดวย
กระจกแกวมณี ปา(ที่ลอมรอบ)คือการ
แตงองคแหงพระลักษมีผูมีความงามของ
ติลกะ(แตมสีกลางหนาผากซึ่งเปรียบเปน
สระที่อยูของพญานาค)ที่จรัสแสงงดงาม 
ซ่ึงมีพวงมาลัยพิกุลคลองอยู 

42. เมื่อไดมองดูที่อยูของพญานาคที่มีน้ําใส
นั้น เขาผูมีใจสกปรกเพราะความโลภ ก็
เตรียมตัวดวยการทองมนตร และผูกทิศ
(ต้ังกองพิธีเพื่อบูชาเทวดาทุกทิศ)ไวเพื่อ
ความสําเร็จ 
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digbandhe vihite tena vratenatyugra- 
tejasa | 
wirovyadha nagapaterabhuttaptaphana-
maneh ||43|| 
 
athadrwyah samutthaya taj drstva  
mantrasadhakam | 
kampamanah phanipatirbandhatrasad-  
acintayat ||44|| 
 
babhrubhruwmawruwabalastaditkapila- 
locanah | 
akalakalasajkawah kulaj hantuj  
samagatah ||45|| 
 
vane   sajprati   digbandhah    
krto’nena duratmana | 
badhnatyesa na yavanmaj tavadyukti-
kramah ksmah ||46|| 
 
tiropante vasatyasmin mahars ir- 
valkalayanah | 
jane so' pi na me sadhuh paritrane  
pragalbhate ||47| 
 
 
tasyawramapade yo'sau paricaryaparah 
sada | 
lubdhakah padmako nama sa me  
sajraksanaksamah ||48|| 
 
i t i  n i w c i t y a  m a n a s a  g a t v a  s a  
lubdhakantikam | 
svavrttantaj nivedyasmai bandha-
raksamayacata ||49|| 
 
sadhakasya vadhayaiva nagarajena  
so' rthitah | 
dhanvi taj dewamabhyetya mantra-
dhiraj vyalokayat ||50|| 
 

43. เมื่อทําพิธีผูกทศิดวยการใชพรตที่มีฤทธิ์ย่ิงแลว
 พญานาคซึ่งมีแกวมณีอยูที่พังพานไดถูก
ทําใหรอนจนมีเลือดไหลออกจากเศียร 

44. เมื่อพญานาคไดขึ้นมา(จากน้ํา) ก็ไดเห็น
เขาผูมีเวทมนตรคนนั้น (และ)เพราะคิด
วาจะถูกจับ (พญานาค)จึงกลัวจนตัวส่ัน 

45. ผูมีตาสีเหลืองดุจสายฟา มีหนวดและคิ้ว
สีเหลืองคอนขางแดง  และอีกหลายสี 
เปนผูซ่ึงเหมือนพระกาฬที่มาในเวลาที่
ไมควร (แต)มาแลวเพ่ือฆา(พญานาค)ทั้งตระกูล 

46. ขณะนี้การผูกทิศถูกทําแลวในปาโดยคน
ใจชั่วคนนี้  ตราบใดที่ เขายังไมจับเรา 
ตราบนั้นก็เปนเหตุผลอันดีท่ีเราจะอดทนไว   

47. มหาฤษีช่ือวัลกลายนะอาศัยอยูที่ริมฝงน้ํา
นี้ เรารูวาถึงแมทานจะเปนนักบวช แตก็
คงจะกลาพอที่จะปกปองเรา 

48. ในอาศรมของทานมหาฤษี มีนายพราน
ช่ือวาปทมกะ เปนผูที่เอาใจใสในการรับ
ใช อ ยู เ สมอ  เ ข าผู นี้ แหละจะ เป น ผู
คุมครองเราได 

49. เมื่อไดตัดสินใจเชนนี้แลว เขา(พญานาค)
จึงไดไปหานายพราน และไดเลาเรื่องราว
ใหนายพรานฟง  พรอมทั้ งไดขอให
คุมครอง(เพื่อใหพน)จากการถูกจับ 

50. เพื่อที่จะฆาหมองู พญานาคจึงไดขอรอง
น า ย พ ร า น ใ ห ฆ า ห ม อ งู  ห ลั ง จ า ก
(นายพราน ) ผู แมนธนูไดมาในที่นั้น 
(บริเวณที่อยูของนาค) ก็ไดเห็น(หมองู)
ผูเชี่ยวชาญมนตร 
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asminnavasare mantri sa prakopi 
hutanalah | 
a k r s t i j  n a g a r a j a s y a  v i d a d h e  
bandhanotsukah ||51|| 
 
 
 
 
m a n t r a r s t e  p h a n i p a t a u  k s n a j  
tadbhavanodakam | 
savisadaj rurodeva prodyadbudbuda-
wabditam ||52|| 
 
 
sajtrasavihvalabhujajgavadhuvisada- 
nihwvasavegavihitojjvalaphenamalam | 
raksarthanamiva cakara taravgahasta 
saktajjaliprabalakampavilolamambhah ||53|| 
 
 
atte vidyabalattena nage garudatejasa | 
s ajk o c i t a b i lab h o g e  k s i p t e  c a  
jalabhajane ||54|| 
 
 
taj  hemalubdhaj  banena trasa- 
sajdigdhalocanam | 
vivyadha dhanurakrsya visadigdhena 
lubdhakah ||55|| 
 
b h a g n a b a n a j  t a m a b h e t y a  
bhuyastyaktabhujajgamam | 
karalakaravalena tvidvilaksyaj cakara  
sah ||56|| 
 
sa vidya bandhaki  tasya lobhad- 
anyopayogini | 
abhutsiddhapi mugdhasya svavinawaya 
kevalam ||57|| 
 
muktah paropatapaya vidyavibhava-
waktayah | 
sahasaiva vimudhanaj vinawyanti  
sahasubhih ||58|| 
 
 

51. ในตอนนั้น(หมองู) ผูเชี่ยวชาญมนตรคนนั้นก ็
มีความโกรธประดุจไฟที่ใชเพื่อการสังเวย
จึงยิ่งเรงทําพิธีกรรมเพื่อดึงพญานาคมา 

52. เมื่อพญานาคถูกดึงดวยมนตร น้ําที่เปนที่
อยูของพญานาคนั้นก็ราวกับรองไห
ออกมาดวยความเสียใจ เสียงดังบุดบุดผุดขึ้นมา 

53. พวงมาลัยฟอง(ของ)น้ําถูกทําขึ้นแลวดวย
แรงหายใจออกของ เหล าชายาของ
พญานาคที่ทุกขใจเพราะตกใจกลัว การ
ส่ันไหวอยางแรงของคลื่นที่พนมมือเพื่อ
รองขอความคุมครองไดเกิดขึ้นแลว 

54. เมื่อพญานาคถูกจับโดยเขาผูมีฤทธิ์ดุจ
พญาครุฑ ดวยการทําใหน้ําในทะเลสาบ
ปนปวน(หมุนควาง)เปนวงที่เล็กลง 

55. เมื่อนายพรานไดนาวคันธนูเพื่อยิงศรที่
อาบยาพิษ เขา(หมองู) ผูมีความโลภอยาก
ไดทองก็นัยนตาเหลือกลานเพราะความกลัว  

56. เขา(นายพราน)ไดทําใหพญานาคที่ถูก
(หมองู) ปลอยไปแลวนั้น มีหนาตาที่
สดใสอีกครั้งหนึ่งดวยวงแขนที่ทรงพลัง 
โดยไมไดทาํลายเขา(หมอง)ูทีม่ีลูกศรหกัแลว 

57. อํานาจอันมากมายของความรูของคนโง
ทั้งหลายที่ถูกแสดงออกไปแลว ทําใหคน
อ่ืนเดือดรอนไดหมดสิ้นไปทันทีพรอม
กับชีวิต(ของหมองู)  

58. ความรูของเขา(หมองู)ซ่ึงใชประโยชน
เพื่อส่ิงอื่นเพราะความโลภเปนเหมือน
หญิงหมัน  แมจะสํา เร็จก็ เปนไปเพื่อ
ทําลายตนของคนโงเพียงอยางเดียว 
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tatah praharsasajpurnah krtajbah  
phaninayakah | 
taj ninaya svabhavanaj lubdhakaj  
snehalubhdhakah ||59|| 
 
 
tatra ratnatalodyanavimanamani- 
vewmasu | 
abhyarcyamanawcitrena kajcitkalam-
uvasa sah ||60|| 
 
 
kadacidatha nagena pu jyamanah  
savismayah | 
v i d y u d d a m o p a m a j  p a w a m - 
amoghakhyaj dadarwa sah ||61|| 
 
 
 
taj drstva tatprabhavaj ca wrutva  
naganiveditam | 
yatnattadarthanaj cakre lubdhako  
lubdhamanasah ||62|| 
 
ajayyaj samarodyoge suranamapi  
bandhanam | 
taj givitadhikaj tasmai dadau pritya 
phaniwvarah  ||63|| 
 
 
tatastaj pasamadaya citramamantrya 
lubdhakah | 
uttirya nagabhavanallabdharthah  
svapadaj yayau ||64 || 
 
 
nagaprabhavasampraptaj  ciram  
bhuktva sa sajpadam | 
putrayotpalakakhyaya pawaj datva  
vyapadyata ||65|| 
 
p a l a y a n  p i t u r a c a r a j  s o ’ p i  
lubdhakumarakah | 
m u n e s t a s y a     k u l a s t h i t y a  
paricaryaparo' bhavat ||66|| 

59. พญานาคผูเต็มไปดวยความยินดี เปนผูมี
ความกตัญู(และ)เปนผูตองการความรัก
อย างมากมาย (จากนายพราน )ไดพา
นายพรานนั้นไปยังที่อยูของตน 

60. ในที่อยูทั้งหลายที่เปนแกวมณีในวิมานที่
อยู ในสวนซึ่ งมีพื้นทําดวยรัตนะ  เขา
(นายพราน)ซ่ึงพญานาคจิตระบูชาแลวได
อยู(ในที่อยูของพญานาค)ช่ัวระยะหนึ่ง 

61. ตอมาในเวลาหนึ่ง ขณะที่ไดรับการบูชา
จากนาค เขา(นายพราน)ก็ประหลาดใจที่
ไดเห็นบวงชื่อวาอโมฆะซึ่งเหมือนสายฟา  

62. เมื่อไดเห็นและไดรับฟงถึงอํานาจของ
บ ว ง อ โ มฆ ะที่ พญ าน า คบอ ก แ ล ว 
นายพรานก็มี ใจโลภอยากได  จึงได
พยายามขอมัน 

63. พญานาคไดใหบวงที่ไมเคยพายแพเมื่อ
ใชในสงคราม (เพราะ)มันเปนเครื่องผูก
แมแตเทวดา ซ่ึง(บวงนั้น)เขารักยิ่งกวา
ชีวิต(แตก็ไดให)แกเขา(นายพราน)ดวย
ความรัก 

64. ตอจากนั้นนายพรานก็ไดถือเอาบวงนั้น
ไว แลวลาพญานาคจิตระ ขึ้นจากนาคภพ
ไปสูที่อยูของตนเพราะไดส่ิงที่ตองการแลว  

65. หลังจากไดใชสอยสมบัติที่ไดมาดวย
อํานาจของพญานาคเปนเวลานาน เขาก็
ไดใหบวงแกบุตรที่ช่ือวาอุตปลกะ แลว
เขาก็ไดตายจากไป 

66. บุตรของนายพรานนั้นก็ไดรักษาแนวการ
ปฏิบัติตนของบิดาไวดวยการปรนนิบัติ
รับใชพระมุนีน้ันตามธรรมเนียมของตระกูล 
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tatah kadacitsa munerviwrantasya  
sthitah purah | 
w u w r a v a  k a k a l i g i t a j  k i r n a j  
karnarasayanam ||67|| 
 
 
gitawravananispandanilinaharinaj  
vanam | 
citranyastamivalokya so’ prcchad- 
vismito munim ||68|| 
 
 
 
kamalabandhasajruddhamadhupa- 
dhvanisodarah | 
kuto’ yaj kokilalapalalitah wruyate  
svanah ||69|| 
 
i t i  u b d h a k a p u t r en a  p r s t a s t a j  
munirabravit | 
g a y a n t i  m a d h u r a l a p a m e t a h  
kinnarakanyakah ||70|| 
 
d r u m a s y a  k i n n a r a p a t eh  k a n ya  
kanyawatairvrta | 
pabcabhirnagabhavane kridatyesa  
manohara ||71|| 
 
w r u t v a i t a t k a u t u k a k r a n t a h  s a  
punarmunimabhyadhat | 
a p i  w a k n o t i  p u r u s a h  p r a p t u j  
kinnarakanyakam ||72|| 
 
 
tamuvaca muniryasya bhavetpawah  
karagragah | 
amoghakhyah  sa waknoti hartuj  
kinnarakaminim||73|| 
 
s a  t a d a k a r n y a  s o t s a h a s t a j  
pranamyatha lubdhakah | 
prayayau pawamadaya bhogindra- 
bhavanantikam ||74|| 
tatra kelivilasavgaj  so’  pawyat- 
kinnariganam | 
bibhranamanilalolahemavallivana- 
wriyam ||75|| 

67. ตอมาในครั้งหนึ่ง (ขณะที่)เขาไดยืนอยู
ขางหนาพระมุนีซ่ึงกําลังพักผอน เขาก็ได
ยินเพลงที่ไพเราะดังอยูทั่วไป เหมือนดั่ง
น้ําอมฤตสําหรับหู 

68. เมื่อเขาไดเห็นปาซึ่งมีกวางหลบซอนอยู 
(พรอมทั้ง)ไดยินเสียงเพลงกังวานไปทั่ว 
เหมือนภาพวาดอันวิจิตร จึงไดถามพระ
มุนีดวยความประหลาดใจ 

69. เสียงอันออนหวานของนกโกกิลา(นก
กาเหวา) ระคนกับเสียงผ้ึงมากมายที่ตอม
ดอกบัวนี้มาจากที่ใด 

70. เมื่อบุตรของนายพรานถามพระมุนีเชนนี้ 
(พระมุนี)จึงไดตอบวาธิดาของกินนร
เหลานี้กําลังรองเพลงดวยเสียงอันไพเราะ 

71. ธิดาของทาวทรุมะเจาแหงกินนรไดถูก
หอมลอมดวยหญิงสาวหลายรอย ธิดาผู
งดงามนี้เลนอยูกับกินรี 5 นางในนาคภพ 

72. เมื่อเขาไดฟงคําของพระมุนีแลวนั้น ก็
เกิดความใครรูอยางมาก จึงไดกลาวกับ
พระมุนีอีกวามนุษยสามารถจะได(ครอง)
ธิดาของกินนรหรือไม 

73. พระมุนีไดตอบวา  หากผูใดมีบวงชื่อ    
อโมฆะอยูในมือ ก็จะสามารถจับหญิง
สาวที่นารักของชาวกินนรได 

74. เมื่อนายพราน(อุตปละ)ไดฟงคําตอบนั้น 
ก็มีความฮึกเหิมขึ้นในใจจึงไดกราบลา
พระมุนี แลวถือบวงนั้นไปยังที่อยูของพญานาค  

75. ณ ที่นั้นเขาไดเห็นหมูกินรีซ่ึงมีรางกาย
งดงามเยายวน ทรงไวซ่ึงความงามของปา
เถาวัลยทองที่ไหวเอนออนเพราะ(ตอง)ลม  
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madhye snanotthitaj tasaj sa dadarwa 
manoharam | 
smarasyeva trinetragninirvanajala- 
devatam ||76|| 
 

 
anavgavibhramarammanirbharormini  
yauvane | 
majjatah waiwavasyeva kurvanam- 
avalambanam ||77|| 
 
 
 
mekhalabandhasajnaddhadivyambara-
manoramam | 
jalakelikalasiktasphuratphenavalim- 
iva ||78|| 
 
 
lav any a p r a s r t e n e v a  p r a vahena  
mahiyasa | 
harantij taraharena wawiwubhraniwa- 
wriyam ||79|| 
 
 
kalayantij jalollidhaj lilapatralataj  
punah | 
karnabharanaratnajwukarnotpala- 
kapolayoh ||80|| 
 
 
 
k a s t u r i l e k h a y a  s a k h y a  
likhyamanalalatikam | 
kalavkakalanaklaibyaj wamayantij 
himtvisah || 81|| 
 
 
 
 
taj d r s tva vismayavewapawen- 
akrstamaasah | 
cakre pawamamoghakhayaj sajjaj 
 sapadi ludhakah ||82|| 
 
 
 

76. เขาไดเห็นมโนหราในหมูกินรีกําลังขึ้น
จากการอาบน้ํา (นางนั้น)ราวกับเทพแหง
น้ําที่ดับไฟในตาที่สามของพระศิวะเพื่อ
กามเทพ 

77.  (นางนั้น)ราวกับวากํา ลังสรางความ
เชื่องชาใหแกความเปนเด็กที่กําลังดําดิ่ง
ไปสูความสาวซึ่งมีคล่ืนรุนแรงเพราะ
ความปนปวนแหงรัก 

78. (นางนั้น)เปนที่พึงพอใจเพราะมีอาภรณ
ทิพยที่ ผูกไวแนนดวยสายเข็มขัด  ซ่ึง
เหมือนแถวของฟองน้ําที่ถูกรดและผุด
ขึ้นมาดวยการเลนทางน้ํา 

79. (นางนั้น)เปนผูทรงไวซ่ึงความงามของ
กลางคืนที่งดงามดวยพระจันทรที่สวาง
ไสว (งดงาม)ดวยสรอยไขมุกที่เหมือน
สายน้ําใหญที่ไหลไปอยางงดงาม 

80. (นางนั้น)ถือเถาวัลยปตรลตาซึ่งสัมผัสกับ
น้ํา มาแนบไวที่แกมทั้งสองที่มีดอกบัว
ทัดไวที่หูซ่ึงมีรัตนะอันเปนเครื่องประดับ
สองประกายออกมา 

81.  (นางนั้นมี)เสนประดับหนาผากที่เขียน
ดวยเสนกัสตูรีโดยเพื่อน(ของนาง) (ความ
งามของนาง)ทําใหความไมเปนชายชาตรี
ที่ ทํ า ให เ กิ ด จุ ด ดํ า ซึ่ ง กํ า ลั ง คุ ก ค าม
พระจันทรหมดไป  

82. เมื่อไดเห็นมโนหรา (นายพราน)ผูมีใจ
ครอบงําดวยความตื่นเตนเหมือนถูกดึงร้ัง
ไวดวยบวง จึงไดจัดเตรียมบวงอโมฆะ
ใหพรอมในทันที 
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t a t a h  s a j t r a s a t a r a l ah  s a h a s a  
harineksanah | 
kinnaryo divamutpetuh pawahastaj 
 vilokya tam ||83|| 

 
l a g h u h a s t a t a ya  k s i p t va  pawaj  
cakitalocanam | 
manoharaj sa jagraha harinimiva  
lubdhakah ||84|| 
 
 
 
sa pawavivawa tena krsta kastadawaj  
writa | 
k i m e t a d i t i  n a j b a s i t k s a n a j  
murcchanimilita ||85|| 
 
 
 
yuthabhrasteva karini svajanalokan- 
awaya | 
niriksamana kakubhah sa sajbhranta  
tamabhyadhat ||86|| 
 
 
 
mubca mubca drdhaks iptaj  ma  
spraksih pariraksa maj | 
kru ra  api  bavantyeva woka r t isu  
krpalavah ||87|| 
 
 
l o b h a d a n u t t a m a p a d a p r a y u k t a  
divyakanyaka | 
sadyah pradipta vidyeva nirdahatyeva 
sadhakam ||88|| 
 
 
maj vicarya dhiya dhimannucitaya  
prayacchatah | 
bhavisyati tavavawyaj mahan dharma-
dhanagamah ||89|| 
 
 

83. เมื่อเหลากินรีเห็นเขามีบวงอยูในมือก็
ตกใจจนตัวส่ัน ตาตื่นตระหนกเหมือน
ตากวาง จึงบินหนีขึ้นสูทองฟา 

84. เมื่ อนายพรานไดโยนบวงดวยมือที่
คลองแคลวเพื่อจับมโนหราเหมือนจับ
กวาง(ขณะนั้น)มโนหรามีดวงตาตื่น
ตระหนก 

85. มโนหราตองอยูในภาวะแหงทุกขเพราะ
ถูกนายพรานดึงมา จึงชวยเหลือตัวเอง
ไมไดดวยอํานาจของบวง นางหลับตา
เพราะเปนลม นางจึงไมรูแลววาเกิดอะไร
ขึ้นในขณะนั้น 

86. นางมองดูทิศทั้งหลาย(มองไปรอบๆ) 
ดวยความหวังวาจะพบคนของตนเอง 
(แต)นางก็มึนงงแลวเหมือนนางชาง              
หลง(จาก)โขลง จึงไดพูดกับเขา(วา) 

87. จงปลอยขาฯที่ถูกผูกไวอยางแนนหนา
เถิด อยาไดแตะตองตัวขาฯ  แมคนที่มีใจ
โหดราย ก็ยังกลายเปนคนที่มีความกรุณา
ตอผูที่มีความโศกเศรา 

88. เหมือนความรูที่สวางไสวซึ่งเปนนางฟา
ที่ ถูกใชแลวโดยคนที่มีฐานะที่ไม สูง 
(และ)เพราะความโลภมันก็จะเผา(ผูที่ใช
ความรูนั้น)ในทันที 

89. ทานผูมีปญญา เมื่อไดพิจารณาถึงตัวขาฯ 
ดวยปญญาแลว หากมอบขาฯใหแกคนที่
เหมาะสม การมาของทรัพยคือธรรมอัน
ยิ่งใหญจะมีแกทานอยางแนนอน  
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pidaj pawakrtametaj na sahe mubca 
bandhanam | 
svayaj  vrajamyahaj  tatra yatra  
te’ bhimata gatih ||90|| 
 
divamutpadya gacchami na tvahaj  
muktabandhana | 
yadvawanme gatirvyomni cudaratnaj 
grhana tat ||91|| 
 
 
 
ityuktah sa taya sasraj prayatah  
karunardratam | 
cudamanij samadaya pawaj muktva 
jagada tam ||92|| 
 
 
samawvasihi kalyani na wokaj kartum-
arhasi | 
na namanucitaya tvaj prayacchami  
nijecchaya ||93|| 
 
 
asti rajasutah  sriman gunaratna- 
mahodadhih | 
pu r i t ah  k a k u b h a h  s a r va  y e n a  
kirtyamrtormibhih ||94|| 
 
 

 
 

sa vidyabandhanadarwah kalakeli- 
vibhusanah | 
suvrttah sudhano nama nijavajwa- 
viwesakah ||95 || 
 
 
 
 
 
s a  t e  s a m u c i t a h  s u b h r u  
v i b h r a m a b h a r a n a j  b h u v a h  | 
tyagopabhogasubhagah sukhotsava iva 
wriyah ||96|| 

 

90. ขาฯทนความเจ็บปวดที่ถูกบวงกระทํา
ไมได ฉะนั้นจงแกมัดเถิด แลวขาฯจะไป
ในที่ที่ทานตองการใหขาฯไป 

91. ถึงแมขาฯจะไดรับการปลอยแลว แตขาฯ
ก็ไมไปสูทองฟา การไปในทองฟาของขา
ฯจะตองอาศัยอํานาจของจุฑามณี ฉะนั้น
ทานจงเก็บมันไวเถิด 

92. เมื่อนางไดกลาวกับเขาแลวเชนนี้ เขาจึง
เกิดความกรุณาอยางเปยมลน หลังจาก
เก็บจุฑามณีไว ก็ปลดบวง แลวพูดกับ
นางวา 

93. ขอทานจงสบายใจเถิด อยาไดเศราโศก
เสี ย ใจ เลย  ตามธรรมดาด ว ยความ
ปรารถนาของขาฯ ขาฯจะไมมอบทาน
ใหแกคนที่ไมเหมาะสม 

94. มีพระโอรสของพระราชาผูมีช่ือเสียงซึ่งมี
มหาสมุทรแหงรัตนะคือคุณสมบัติอัน
มากมาย พระเกียรติยศไดแผไปทั่วทุกทิศ
โดยพระโอรสนั้น พระเกียรติยศคือคล่ืน
แหงน้ําอมฤต 

95. พระองคทรงเปนกระจกที่มี เครื่องผูก
คว ามรู อั น เ ป น เ ค รื่ อ งประดั บแห ง
ศิลปวิทยาและกีฬา มีพระนามวาสุธนผูมี
ความประพฤติดี ผูโดดเดนในวงศตระกูล
ของตน 

96. พระองคนี้เปนผูที่เหมาะสมกับทานผูมี
คิ้วงาม ผูเปนเครื่องประดับที่เคลื่อนไป
ของแผนดิน ผูมีโชคดีจากการบริจาคและ
การใชสอย เหมือนงานฉลองที่เต็มไป
ดวยความสุขของพระศรี 
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surakinnaragandharvavidyadhara- 
vilasinam | 
yah  kharvikurute garvamurvara- 
warvaripatih ||97|| 
 
 
iti tena krtawvasa bandhuvargaviyogini | 
k u r a r i v a t i k a r u n a j  v i l a l a p a  
manohara ||98|| 

 
 

a t r a n t a r e  v i n d h y a t a t i j  
mrgayakelikautuki | 
prasthitah sudhano dhanvi wanaistaj  
dewamayayau ||99|| 
 
r a t h a n e m i s v a n a i s t a s y a  
pranrtyacchikhimandali | 
v a n a l a k s m y a h  k s a n a j  l e b h e  
lolaniladukulatam ||100|| 
 
 
s a  k a p o l a p r a n a y i b h i r b a b h a u  
svedodabindubhih |  
sajkrantaih kundalaprantakantamukta- 
phalairiva ||101|| 
 
s y a n d a n a w v a k h u r o d d h u t a j  
dantadidhitibhih purah | 
haranniva rajahpubjaj vyajahara sa  
sarathim ||102|| 

 
aho manoratheneva rathenanilarajhasa| 
durojjhita svasainyena kiyati lavghita  
ksitih ||103|| 
 
 
 
 
eta bālānilolāsalolapippalapallavāh | 
haranti haritacchayaj harinabharana  
bhuvah ||104|| 
 
 
 

97. (พระสุธน )ผูทรง เปนพระจันทรบน
แผนดิน ผูทําใหความทะนงในความงาม
ของเทวดา  กินนร คนธรรพ วิทยาธร
ลดลง 

98. เมื่อเขา(นายพราน)ไดทําใหนางคลาย
กังวล นางผูพลัดพรากจากพวกพองก็ได
รองไหเหมือนนกจากพราก 

99. ในระหวางนั้นพระสุธนผูเชี่ยวชาญธนู
เสด็จไปลาสัตวที่เชิงเขาวินธัย ก็ไดมาถึง 
ณ ที่แหงนั้นอยางชาๆ 

100. การรําแพนของนกยูงที่กําลังเตนรํา
เพราะ เสี ย งกงลอของพระองค  ได
กลายเปนสีน้ําเงินของผาไหมที่แวววาว
ใหแกความงามคือปาชั่วขณะหนึ่ง 

101. พระองคทรงปรากฏพระวรกายมา 
ง ด ง า ม ด ว ย พ ร ะ เ ส โ ทที่ ไ ห ล ม า ที่                   
พระปรางเหมือนเม็ดของไขมุกที่อยูชิด
กับตุมพระกรรณ 

102. เมื่อพระองคตรัสกับสารถีนั้นก็ราวกับ
 วา แสงของพระทนตจะขจัดกลุมของ
 ฝุนที่ฟุงไปขางหนาดวยเทาของมารถศึก 
103. โอ! แผนดินที่ถูกกองทัพของตนเองทิ้ง
 ไปเปนระยะทางไกลได ถูกรถที่ เ ร็ว
 เหมือนลมดั่งที่ใจปรารถนากระโดด
 ขามไปเปนระยะทางเทาไร 
104. ดิ น แ ด น เ ห ล า นี้ ที่ มี ก ว า ง เ ป น

เครื่องประดับที่มี ใบไมแรกผลิของ
ตนปปปละ(มะเดื่อ)แกวงไปมาอยาง
สนุกสนาน ไดขจัดสีเขียวของแผนดิน
ออกไป 
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eta bālāpravalosthah stabakastana− 
bandhurah | 
sotkantha iva jrmbhante mabjaryah  
wvasanakulah ||105|| 
 
 
ima marakatawyamawaspasajcaya- 
kabcukah | 
r a j a n t e  k a u s u m a r a j o r a b j i t a  
vanarajayah ||106|| 
 
eta vivalitagriva harinyawtrasavidruta | 
n i l o t p a l a v a n a n i v a  s r j a n t i  
taraleksataih ||107|| 
 
 
 
eta niwakarakaravkurakantadantah 
pallipatipranayinistanatulyakumbhah | 
pawyanti dantiwiwavah parito rathaj me 
nemisvanapahrtacapalalinakarnah ||108|| 
 
 
 
 
 
ete nirmalanarmadaparisaravyajrmbhi- 
vallivala-
tpuspoddamamadhutsavapranayinah 
ksiba ivaghurnitah | 
sajnaddha wabarinitambavilasan- 
mayurapatravali-
lilandolananarmavibhramakalabandhesu 
vindhyanilah ||109|| 
 
 
 
 
iti bruvanah kalayan vanalaksmij  
nrpatmajah | 
wuwrava nirjanakirnaj  kinnaryah  
karunasvanam ||110|| 
  
   

105. แผนดินเหลานี้มีริมฝปากคือใบไมแรก
ผลิ   และสูงๆ ต่ําๆ ดวยถันคือดอกไมตูม
แผนดินที่มีลมมากมายพัดพายออกไป
ดั่งดอกไมที่ตื่นเตนแลวแบงบานไปทั่ว 

106. แถวของตนไมเหมือนปกคลุมดวยกลุม
 หญาออนที่เขียวเหมือนมรกต ประหนึ่ง
 ยอมดวยเกสรของดอกไม 

107. เหมือนกับไดสรางปาของดอกบัวสี           
น้ํ า เ งิ น (นิ โลตบล )ขึ้ นมา  เ มื่ อกวาง
ทั้งหลายหันมาเห็น(พระสุธน)ก็มีตาตื่น
ตกใจ วิ่งหนีไป 

108. เหลาลูกชางซึ่งเพิ่งมีงางอก(มีประกาย)
 ดุจแสงจันทร โหนกของพวกมันดั่งถัน
 ของภรรยาหัวหนาหมูบาน เมื่อพวกมัน
 มองไปโดยรอบและเห็นรถของเราก็มีหู
ลูแนบชดิตัว เพราะไดยินเสียงกงลอของเรา 

109. ลมแหงภูเขาวินธัยเหลานี้ที่พัดในฤดู
ใบไมผลิซ่ึงมีพวงดอกไมบานติดอยูกับ
เถาวัลยที่อยูใกลกับแมน้ํานรรมทาซึ่ง
ปราศจากมลทิน (ลมนั้น) เหมือนคนเมา
ที่ซัดเซเที่ยวไปในงานมหรสพของฤดู
ใบไมผลิ ลมไดเตรียมพรอมที่จะสราง
ศิลปะแหงการเลนหมุนแกวงชิงชาที่
งดงามซึ่งมีแถวของขนนกยูงสองเปน
ประกายวูบวาวประดับอยูที่สะโพกของ
หญิงสาวชาวศพรี 

110. ขณะที่พระโอรสของพระราชาไดตรัส
ชมความงามของปาดังกลาว ก็ทรงไดยิน
เสียงรองอันนาสงสารของกินรีกองไปทัว่  
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wrutvaiva kautukakrstastatsamipaj  
krpanidhih | 
s o '  b h y e t y a  s a d g unad a r wa s taj  
dadarwa mrgidrwam ||111||  

 
 
 
 
 

yacamanaj paritranaj lubdhakaj  
wawrulocanam | 
v a n e c a r a b h a y o d v i g n a m i v a  
kananadevatam ||112|| 
 
 
 
anvestuj lubdhakakrstaj svamavka- 
mrgamagatam | 
khinnamiva vanabhrantya laksmij  
harinalaksmanah ||113|| 
 
 
taj vilokya sa sawcaryarupatiwaya- 
vismitah | 
abhilasapate ksipraj  citranyasta  
ivabhavat ||114|| 
 
 
so'cintayadaho  ramyanirmanabhy- 
asakarinah | 
a s m i n  m u k h a s a m u l l e k h e   
rekhaparinatirvidheh ||115|| 
 
durlabha bhogibhavane martyaloke  
kathaiva ka | 
manye lavanyamudreyaj svarge’  
pyabhinavodita ||116|| 
 
t a r u n y e n a  n i p i t a w a i w a v a t a y a  
sanavgawrvgarini 
tanvavgayah sakalavgasajgamasakhi- 
bhavgirnavavgikrta | 
nihsajrambhaparakramah prthutara- 
rambhabhiyogaj vina  
samrajye jagataj yaya vijayate devo  
vilasayudhah ||117|| 

111. เพียงทรงไดยินเสียง พระองคก็มีพระ
กรุณายิ่ง และทรงเกิดความใครรู จึงได
เสด็จไปใกลๆ เมื่อเสด็จไปถึง พระผูทรง
เปนกระจกสะท อนคุณคว ามดี ได
ทอดพระเนตรเห็นนางผูมตีาเหมือนตากวาง  

112. นางผูมีดวงตาเต็มไปดวยน้ําตากําลังรอง
ขอความคุมครองจากนายพราน นางผู
เหมือนเทวดาประจําปาที่มีความตกใจ
กลัวนายพราน 

113. ผูมีหนังกวางเปนเครื่องหมาย(พระราม)
ที่ตามหาพระลักษมี(สีดา)ผูลําบากเพราะ
หลงทางในปา ผูมาแลวเพื่อตามหากวาง
ที่ถูกนายพรานลากไปดวยตนเอง 

114. พระองค(ปรากฏกาย)เหมือนภาพที่ได
วาดอยางทันทีทันใด เมื่อทอดพระเนตร
เห็นนางนั้น ก็ทรงพิศวงดวยความงามที่
นาอัศจรรยใจเปนอยางยิ่ง 

115. หลังจากนั้นพระองคก็มีพระดําริวาพระ
พรหมผูสรางสิ่งงดงามซ้ําแลวซํ้าอีกจน
เกิดร้ิวรอยความแกบนพระพักตร 

116. เราคิดวาทาทางซึ่งงดงามอันใหมยิ่งนี้หา
ไดยากยิ่ง แมแตในสวรรคก็ยังไดรับการ
กลาวถึง จึงไมจําเปนตองกลาวถึงใน
นาคภพที่อยูบนโลกมนุษย 

117. นางกิน รี ผูมี รสแหงความรักในตน
เหมือนกามเทพ ผูทําลายเพื่อนหญิงเมื่อ
ไดพบกัน ดวยความเปนสาวแรกรุนนั้น 
ทุกสวนในรางกายของหญิงสาวราง
บอบบางนี้ กามเทพจึงสามารถเอาชนะ
โลกทั้งสามไดทั้งนี้กามเทพไมตองทรง 
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i t i  vismayagarbhena sabhilasena 
caksusa | 
taj pibantamivabhyetya pranamya  
praha lubdhakah ||118|| 
 
 
 
 
 
kulakalpadrumasyeyaj drumasya 
dayita suta | 
deva kinnararajasya pawenapahrta  
maya ||119|| 
 
a n i t a  t v a t k r t e  d i v y a k a n y a i s a  
pratigrhyatam | 
tvamevasya gunodara bharta bhuva 
ivocitah ||120|| 
 
a s y a w c u d a m a n i r a y a j  m a y a  
svecchagatipradah | 
g rh i t a s t a d v i r a h i ta  n e y aj  ya t i  
vihayasa ||121|| 
 
raksyo manirayaj nasti datte’ smin  
sajgamo' naya  | 
ityuktvasmai dadau kanyaratnaj 
ratnaj ca lubbdhakah ||122|| 
 
grhita rajaputrena sa mahimrga- 
laksmana | 
sudhasikteva tatyaja svadewaviraha- 
nalam ||123|| 
 
 
 
u t k a n t h a l o k a n a l o l a j  t a j  
balaharinimiva | 
babandha lubdhakatyaktaj  raga- 
vaguraya smarah ||124|| 
 
 

งานหนักก็สามารถเอาชนะจักรพรรดิ
แหงโลกทั้งหลายไดดวยมีนางเปนอาวุธ 

118. (พระสุธนมองนางกินรี)ดวยดวงเนตรพิศวง
ที่เปยมดวยความปรารถนานางกินรีนั้น 
นายพรานไดเขาไปเฝาพระสุธนผูทรง
กําลังดื่มด่ํา(ความงามของนางกินรี) 
หลังจากถวายบังคมแลวก็กราบทูลวา 

119. ขาฯแตเทวะ นี่คือธิดาผูเปนที่รักของทาว 
ทรุมะผูเปนตนกัลปพฤกษที่ยิ่งใหญ ซ่ึง
เปนราชาแหงกินนร ที่ขาฯจับมาดวยบวง 

120. หญิงสาวจากสวรรคนางนี้ไดนํามาเพื่อ
พระองค ขอทรงรับนางไว ดวยพระองค
ผูเหมือนสามีของโลกทรงเหมาะสมกับนาง 

121. นี่คือจฑุามณีของนางซึ่งทําให(นาง)ไปได 
ตามที่ปรารถนา เมื่อมันถูกขาฯเก็บไว 
นางก็ไมสามารถบินไปบนฟาไดโดยไมมี
ส่ิงนี้ 

122. หากเก็บรักษา(จุฑา)มณีนี้ไว ก็จะไมมี
ก ารพบนางนี้  เ มื่ อกล า ว เชนนี้ แล ว 
นายพรานก็ถวาย(จุฑา)มณีและนางแกว
แดพระสุธน 

123. เมื่อนางผูมีลักษณะดั่งกวางบนโลกไดถูกจับ
ไวโดยพระโอรสของพระราชา นางก็ละ
ไฟซึ่งเปนความพลัดพรากจากบานเมือง
ของตนแลว เหมือนไดรดดวยน้ําอมฤต 

124. การทอดพระเนตรที่ เปยมดวยความ
ปรารถนาอยางแรงกลาของพระสุธนทํา
ใหนางผูเหมือนกวางสาวหวั่นไหว นาง
ซ่ึงถูกนายพรานทิ้งไวจึงถูกมัดไวดวย
บวงแหงรักของกามเทพ 
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kinnarij rathamaropya ratnairapurya  
lubdhakam | 
harsapurnah svanagaraj pratasthe 
parthivatmajah ||125|| 

 
 
 

sa hastinapuraj  prapya nivedya  
svakathaj pituh | 
h a r s a d v i s m a y i n a  t e n a  v i v ah e  
vihitotsavah ||126|| 
 
 
 
 
sukrtairbhogyataj yataj murtamiva  
wawiwriyam | 
antahpurapranayinij cakre kinnara- 
kanyakam ||127|| 
 
 
d a d h a t a  m a d h u p e n e v a 
tenadharamadhusprham | 
sprsta natamukhambhoja cakampe  
naliniva sa ||128|| 
 
 
 
 
maune’  pi kathitotkantha  muhuh  
kampe’ pi niwcala | 
vailaksye ' pi sphutallaksmistasya 
 pritij tatana sa ||129|| 
 
 
 
sa wanairadharasvade datva danta- 
vibhisikam | 
nimilitadrwastasya maunamudram- 
avarayat ||130|| 
 
nivimokse nisedhe ca dampatyoh  
panipadmayoh | 
v i v a d a  i v a  s o t k a m p a j  
kavkanasvanayorabhut ||131|| 
 

125. เมื่อพระโอรสของพระราชาไดทรงให
รัตนะจํานวนมากแกนายพรานแลว ก็ได
ใหนางกินรีขึ้นรถไปยังเมืองของพระองค
ดวยความยินดีย่ิง 

126. เมื่อพระองคไปถึงเมืองหัสตินาปุระ ก็
ไดเลาเรื่องราวของพระองคแดพระชนก 
แมพระชนกจะมีความประหลาดพระทัย 
แตก็ไดทรงจัดงานฉลองอภิเษกสมรสขึ้น
ใหดวยความยินดี 

127. นางผู เหมือนพระจันทรที่กลายรูปมา 
เปนผูบรรลุถึงความโชคดีเพราะความดี 
ดวยพระสุธนทําใหนางเปนที่รักที่สุดในฝายใน 

128. นางผูมีดอกบัวเปนใบหนาที่กมต่ํา ซ่ึง
ถูกสัมผัสแลวโดยพระสุธนผูดุจผ้ึงที่มี
ความปรารถนาในน้ําผ้ึงคือริมฝปากลาง 
(ของนาง) นางจึงตัวส่ันแลวเหมือนดอกบวั 

129. นางกินรีนั้นแมจะนิ่งเงียบ หากก็มีความ
ปรารถนาแรงกลาที่จะบอกเลา นางมี
อาการตัวส่ันแลวก็หยุดนิ่ง แมจะมีอาการ
เขินอาย  แตก็ เปนความงามที่ เห็นได
ชัดเจนซึ่งทําใหเกิดความพอพระทัยแก
พระสุธน 

130. เมื่อพระสุธนไดทรงใหความกลัวคือฟน 
อันเนื่องมาจากการลิ้มรสริมฝปากลาง
อยางชาๆ เพื่อปกปดทาทางที่นิ่งเงียบของ
นางผูมีดวงตาหลับแลว 

131. การโตตอบกันดวยเสียงที่ ส่ันเหมือน
เสียงของระฆังระหวางสามีภรรยาผูมีดอกบัวใน 
มือไดเกิดขึ้นแลว การแกเงื่อนปมของผา
นั้นไดถูกหามไว 
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s a  r a g a p a l l a v a s t a s y a 
v i l a s a s m i t a p u s p i t a h  | 
kantakucaphalavko’ bhudbhogyah  
sajbhogapadapah ||132|| 

 
 
 

atrantare daksinatyau viprau kapila- 
puskarau | 
ajagmaturvrttikamau dhanasya nrpateh  
sabham ||133|| 
 
 
 
tau vidyatiwayawladhyau paurohit- 
yamavapatuh | 
kapilah ksitipalasya rajaputrasya  
caparah ||134|| 
 
 
t ayoh  spa rdhanubandhena  sada  
vivadamanayoh | 
e k a d r a v ya b h i l a s e n a  v i d v e s a h  
samajayata ||135|| 
 
 
dvesadosena matavgayogyanirghatayos- 
tayoh | 
vidadhe madalekheva vidya malinataj 
mukhe ||136|| 
 
 
 
yesaj vastuvivekinaj gunasakhi 
lokaprakawonmukhi 
v idyad ipaw ikha  karot i  v isamaj  
dvesandhakaraj purah | 
te mohopahata vicararahitah saujanya- 
janyahita 
dagdhawcandanacandrakantakamala- 
syandodgatenagnina ||137|| 
 
 
 
 
 
 

132. พระสุธนผูทรงเปนตนไมที่ควรแกการ
เชยชม ที่มีความรักเปนใบไมแรกผลิ ที่มี
ดอกไมคือการยิ้มซึ่งงดงามของพระองค 
ที่มีผลคือหนาอกของหญิงที่งดงาม 

133. ในระหวางนั้น   มีพราหมณ 2 คนชื่อวา 
กปละ และปุษกระผูตองการทํางานไดมา
สูสภาของพระเจาธนะ 

134. พราหมณทั้งสองเปนผูนายกยองอยาง
ย่ิงในเรื่องของความรู จึงไดรับตําแหนงปุโรหิต
โดยกปละเปนปุโรหิตของพระเจาธนะ 
สวนปุษกระเปนปุโรหิตของพระสุธน 

135. ความเกลียดชังไดเกิดขึ้นแลวระหวาง
พราหมณทั้งสอง พวกเขาจึงมักโตเถียง
กันเสมอ เพราะตองการชิงดีชิงเดนกัน
เพื่อความเปนหนึ่ง  

136. ดวยโทษของความเกลียดไดสรางรอย
เหี่ยวยนไวที่หนาของพราหมณทั้งสอง 
เหมือนเสนของมันชาง(ตกมัน) ดวย
ความรูของเขาทั้งสองเปนเชนนั้น จึง
เหมือนชางที่ถูกใชเพื่อการทําลาย 

137. เปลวประทีปคือความรูของคนเหลาใด
อันมี คุณคว ามดี เ ป น เ พื่ อนของผู ที่
แยกแยะความแตกตางของวัตถุได ที่เมื่อ
เงยหนาขึ้นคือแสงสวางสําหรับชาวโลก 
แตหากคนเหลานี้มีความเกลียดอยูเบื้อง
หนา  ก็จะถูกโมหะทําลายทําใหขาด
วิจารณญาณ ไมมีประโยชนเกื้อกูลตอคน
ดี เพราะพวกเขาจะถูกเผาดวยไฟที่ซึม
จากไมจันทน  พระจันทร และดอกบัวที่
งดงาม 
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wrutismrtivivadesu puskarena pade  
pade | 
nigrhyamanah kapilah kopatapad- 
acintayat ||138|| 
 
 
mandabhyasaj drdhabhyasastiksnas- 
tivramadoddhatah | 
sada sajsadi mameva nayatyesa  
vilaksatam ||139|| 
 
 
 
prajbavabcakavrttaya wrutaj darpa- 
jvaraya ca | 
d h a n a j  d a r m a n i s e d h a y a 
bhavatyadhamacetasam ||140|| 
 
 
 
drptah paribhavatyesa rajaputrawrayena 
mam | 
tasmadawrayamevasya wrimu laj 
praharampaham ||141|| 
 
nidhane rajaputrasya yuktyupayena  
kenacit | 
yuktah kartuj prayatno me mana- 
mlanij kathaj sahe ||142|| 
 
 
ityugrapapasajkalpastasya dvesat- 
samudyayau | 
nasti tatpatakaj loke yanna kurvanti 
matsarah ||143|| 
 
 
kathaj pawyati saddharmaj samado  
vyathitawrayah | 
dattaj nayanayoryena tivramarsa- 
visabjanam ||144|| 
 
 
 
 

138. กปละะผูถูกขมทุกๆ ฝกาวโดยปุษกระ
ในการโตกันเรื่องคัมภีรพระเวท และ
คัมภีรสมฤติไดครุนคิดอันเนื่องมาจาก
ความรอนที่เกิดจากความโกรธแลววา 

139. เขา (ปุษกระ) ผูมีความเฉียบแหลมที่
มั่นคงถูกความมัวเมาอยางแรงครอบงํา 
นําเราผูเรียนนอยไปสูความอับอายในที่
ประชุมเสมอ 

140. คนมีการศึกษาที่มีจิตใจต่ํายอมใชปญญา
เพื่อการหลอกลวง และเพื่อแสดงความ
เจ็บปวยคือความหยิ่งผยอง ทรัพยของผูมี
จิตใจต่ําก็มีไวเพื่อการปฏิเสธธรรม 

141. เขาผูหยิ่งยโสไดอาศัยราชบุตร แลวมาดู
หมิ่นเรา เพราะฉะนั้นเราจะตีรากฐาน
ของทรัพยสมบัติของเขาคือที่เขาอาศัย
นั้น 

142. อุบายที่จะทําใหราชบุตรตายดวยเหตุผล
อยางใดอยางหนึ่งไดถูกพยายามทําขึ้น
แลว ฉะนั้นเราจะทนใหความหยิ่งในตน
เหี่ยวแหงไปไดอยางไร 

143. ความคิดอันชั่วรายยิ่ง เพราะความโกรธ
ของเขา(กปละ)ไดเกิดขึ้นแลว คนที่เห็น
แกตัวทั้งหลายไมกระทําบาปใด บาปนั้น
ก็ยอมไมมีในโลก 

144. คนมัวเมาที่มีที่พึ่งสั่นคลอนจะเห็นธรรม
ที่แทจริงไดอยางไร ยาหยอดตาพิษคือ
ความโกรธอันรุนแรง ไดถูกเขาใหแลว
ในตาทั้งสองขาง 
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ragah papaj parmamadhikaj darpa- 
papaj tato’ pi  
k rodha t papaj  j aga t i  na  pa raj  
duhsahaj lobhapapam | 
yavanesa vyasanini jane ganyate  
papavargah  
papajwasya sprwati na tulaj so’pi  
vidvesasuteh ||145|| 
 
 
tatah kadacinmeghakhyaj kruraj  
karvatavasinam | 
visrstasainyahantaraj samantam- 
apakarinam ||146|| 
 
wrutva narapatih kopaccaturthopaya- 
niwcaye | 
amatyanamanumate kumaramidam- 
abravit ||147|| 
 
kumara gamyataj turnamucchettuj  
tarasa ripum | 
k r a m o p a p a n n a j  s a m r a j y a j  
nihwalyamidamastu te ||148|| 
 
 
 
ayaj te samararambhe prabhava- 
bharano bhujah | 
alanastambhataj yatu jagadvijaya- 
dantinah ||149|| 
 
 
m e g h e  b h u b h r t k u l a k r a n t a 
sajrambhabhyadhikodaye | 
hate tava pratapasya nirvighnavarana  
diwah ||150|| 
 
 
 
 
durbalaih kij hatairanyaih samantair- 
antavasibhih | 
drptah sa eva hantavyastadvadhe 
sarvasiddhayah ||151|| 
 

145. แมราคะเปนบาปสูงสุด แตความหยิ่ง
เปนบาปยิ่งกวา บาปในโลกนี้ที่ยิ่งกวา
ความโกรธไม มี  ความโลภเปนสิ่ งที่
เอาชนะไดยาก คนชั่วที่มีบาปดังกลาวแลว
นี้ ถูกนับอยูในหมูคนที่มีสิ่งช่ัวรายอยูใน
ตัว และเขาผูเปนคนบาป เพราะเกิดความ
เกลียดชัง จึงไมไดสัมผัสกับความยุติธรรม  

146. ในเวลาตอมา เจาประเทศราชที่อยูแถบภูเขา
ช่ือเมฆะซึ่งช่ัวราย ผูที่ทําลายกองทัพที่ถูกสงไป  

147. พระราชาเมื่อทรงสดับแลว เพราะความ
กร้ิว เพราะการวินิจฉัยดวยอุบายที่ 4 (การ
ทําสงคราม) ดวยความเห็นชอบของ
อํามาตยทั้งหลาย จึงไดตรัสกับพระโอรส 

148. ราชกุมาร เจาจงไปอยางเรงดวน เพื่อฆาศัตร ู
โดยเร็ว  อยาใหอาณาจักรแหงราชาผู
ยิ่งใหญที่เกิดขึ้นแลวตามลําดับของเจานี้ 
มีหอกทิ่มแทงเลย 

149. นี่คือแขนที่มีความแข็งแกรงซึ่งมีอาภรณ
เปนเครื่องประดับ (แขนนี้)จงกลายเปน
เสาผูกชางทั้งหลายเพื่อการเอาชนะโลก
ในการเริ่มสงคราม 

150. เมื่อเมฆที่มีการขึ้นไปสูงยิ่ง และมีความ
รุนแรงที่ถูกปดกั้นดวยขุนเขาใหญไดถูก
ทําลายแลว(คือฝนตก) ทิศทั้งหลายมี
อุปสรรคและเครื่องปดกั้นสําหรับความ
รอนของเจาที่หมดไปแลว 

151. เจาประเทศราชทั้งหลายท่ีออนแอผูถูก
ทําลายแลวโดยเจาประเทศราชอีกองคที่
อยูติดชายแดน องคที่หยิ่งผยองนั้นแหละ
ควรจะถูกฆา แลวความสาํเรจ็ทัง้ปวงจะเกิดขึ้น 
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kij kautukaj yadi harih karicakravala- 
mahanti daivavihitaj nijameva bhojyam| 
pabcananaj yadi bhinatti nakhatta- 
hasaj 
t a t tasya  paurusakathapathamet i  
wauryam ||152|| 
 
 
 
 
 
iti pitra samadistah samihitaranotsavah| 
kinnarivirahalolah so’ bhuddolakulah  
ksanam ||153|| 
 
 
 
 
 
 
aciragamanakhyanairyatnenawvasya  
vallabham | 
jananij svairamabhyetya pranipatya 
jagada sah ||154|| 
 
 
 
 
duhita wakrakalpasya kinnarendrasya 
manini | 
palya virahawokarta madvatsalyadhiya  
tvaya ||155|| 
 
a s ya w c uda m a n i r a y a j  r a k s y a h  
svecchagatipradah | 
datavyah sarvatha matarnanyatra  
pranasajwayat ||156|| 
 
 
 
ityuktva jananihaste kantaj kanta- 
wikhamanim | 
n i k s i p y a  s a  y a y a u  t u r n a j  
sainyacchaditadivmukhah ||157| 

152. จะแปลกอะไร ถาพระหริ(กฤษณะ)จะ
ทําลายจักรวาลของชาง(กริ)ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของสวรรค อันเปนอาหารสําหรับ
พระองคนั่นเอง จะแปลกอะไร ถาพระ
หริ(กฤษณะ)จะฆาราชสีหที่คํารามพรอม
กรงเล็บ ความกลาของเขา(สุธน)นั้นยอม
นําไปสูตํานานของผูกลา 

153. พระสุธนไดรับพระราชโองการจากพระ
ชนกให เสด็จงานรื่นเริงคือสนามรบ
ตามที่(พระชนก)ปรารถนาแลว แตเพราะตอง
ทรงพรากจากนางกินรีจึงทรงลังเล ไมสบาย
พระทัยเน่ืองจากทรงหวั่นไหวไปชั่วขณะหนึ่ง  

154. เมื่อทรงทําใหคนรัก(มโนหรา)สบายใจ
โดยการทรงพยายามบอกถึงการ(จะ)
เสด็จกลับมาในเวลาไมนาน ก็ไดเขาไป
เฝาพระชนนีอยางลับๆ เมื่อไดทรงนอม
เคารพแลวจึงกราบทูลวา 

155. ธิดาของราชาแหงกินนรผูดุจดังทาว
สักกะผูทะนงตนนั้นถูกรุมเราดวยความ
โศกเศราเพราะความพลัดพราก ขอให
นางไดรับความคุมครองจากทานดวยเถิด 

156. เสด็จแมจะตองเก็บรักษาจุฑามณีที่ทําให
ไปไดตามใจปรารถนานี้ไว และจะตอง
ไมใหแกนางไมวากรณีใดๆ เวนแตสงสัย
วาจะเกี่ยวของกับชีวิตของนางเทานั้น 

157. เมื่อตรัสเชนนี้แลว ก็ทรงวางแกวมณี
(รัด)มวยผมของชายาที่รักไวในพระหัตถ
ของพระชนนี แลวเสด็จไปอยางเรงดวน
โดยมีทิศที่ปกปดไวดวยกองทัพ(กองทัพ
มืดฟามัวดิน) 
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tasya vajivrajoddhutarajahpubja- 
ghanodayah | 
prayayau rajahajsanaj sajtrasayasa- 
hetutam ||158|| 
 
 
 
du r aj  p raya t e  day i t e  v i rahena  
manohara | 
babhuva balanalinipalawawayanawraya  
||159|| 
 
 
sotkanthaya divasagananarambha- 
nityabhiyoge 
s a j k h y a l e k h a s a r a n i m a v a n a u  
kampalolaj likhantyah | 
tasyah panau nipatitaranatkavkane  
tanavena  
k s i p r aj  muk tav a l a y a k a l a nam- 
awrudhara cakara ||160|| 
 
 
 
 
dvesah puspaware sukhe vimukhata  
dehe'pi nihsnehata 
patyau dhyanaparayanatvamaniwaj  
tannamamantre japah | 
wayya bhumitale tathapi sutanostapa- 
ksatirnabhavat  
nunaj  n iwcalal inaragamanasaj  
muktirna tivravrataih ||161|| 
 
 
 
 
 
 
lina sphatikaparyavke haricandana- 
pandura | 
c a n d r a l e k h e v a  s a  t a n v i  
jyotsnamadhyagata babhau ||162|| 
 
 
 
 

158. เพราะการไปของมาทําใหกองฝุนฟุงขึ้น 
(เหมือน)การขึ้นไปของเมฆ เปนเหตุแหง
ทุกขของพวกราชหงสเพราะความตื่น
ตระหนก(ดวยคิดวาฝนตก) 

159. เมื่อสามีจากไปแลว  ดวยความคิดถึง 
มโนหราจึงอาศัยนอนบนเตียงที่ทําดวย
ใบบัวออน (ใบบัว เย็นช วยลดความ              
รุมรอน) 

160. นางผูโหยหาเพราะไดเร่ิมนับวันอยาง
ตอเนื่อง โดยเขียนแถวของเสนเพื่อการ
นับนั้นบนแผนดินดวยความสั่นระริก
(ของมือ)กําไลขอมือในมือนางที่สงเสียง
ดังไดหลนไปแลวเพราะความผายผอม 
ธารน้ําตาไดสัมผัสกับกําไลไขมุกอยาง
รวดเร็ว 

161. ความเกลียดกามเทพ การเบือนหนาหนี
ความสุข ความไมรักในรางกาย ความ
หมกหมุ น ในคว ามคิ ด ถึ งสว ามี ทั้ ง
กลางวันกลางคืน การทองบนมนตรใน
ช่ือของสามี การนอนบนพื้นดิน แมจะทํา
ส่ิงเหลานี้แลว หากแตความรอนรุมของ
หญิงที่รางงามยิ่งก็ยังไมหมดไป แนนอน
วาคนที่มีความรักซอนอยู แมจะบําเพ็ญ
พรตที่หนักแนนก็ ยอมไม เกิดความ         
หลุดพน 

162. นางผูแนบชิดกับบัลลังกผลึกแกว ผูมี(ผิว)
เหลืองนวลเหมือนจันทนและแสงจันทร 
รูปรางบอบบาง ปรากฏแลวเหมือนกับ
แสงจันทรที่อยูทามกลางแสงจันทร 
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kadacidatha bhupalah svapnadarwana- 
wavkitah | 
purohi taj  samahuya papraccha  
kapilaj rahah ||163|| 
 
 
 
drstamadya maya svapne niruddhaj  
watrubhih puram | 
pat i todarak rs taiwca  mamantra ih  
parivestitam ||164|| 
 
 
svapnasyasya vipakarhaj phalaj  
bruhi mahamate | 
vicintaya wubhodarkamucitaj  ca  
pratikriyam ||165|| 
 
i t i  prs tah  ks i t iwena ksnamantah  
purohitah | 
b h a k t i d a m b h a d h r t a d h y a n a h  
samihitamacintayat ||166|| 
 
 
upayo’yaj maya distaya praptah  
suciracintitah | 
puskarasyawrayocchittyai rajaputra- 
vinawane ||167|| 
 
priya manohara jyesthaj jivitaj tasya 
kinnari | 
abhave niyataj tasya na sa jiviti  
duhkhitah ||168|| 
 
 
iti sajcintya wanakairmithyakheda- 
visadavan | 
abhyadhadvasudhadhiwamahitaisi  
purohitah ||169|| 
 
 
d u h s v a p n o ’ y a j  t v a y a  d e v a  
hrdayakampanah param | 
drstah spastaphalaj tasya duhsahaj 
kathamucyate ||170|| 
 
 

163. คร้ังหนึ่ง ตอมา พระราชาผูมีความสงสัย
เกี่ยวกับการเห็นในความฝน ก็ไดเรียก
ปุโรหิตกปละมาเพื่อถามถึงความลับ(ใน
ความฝน) 

164. วันนี้เราเห็นในความฝนวา เมืองไดถูกปด
ลอมโดยขาศึกทั้งหลาย และถูกพันรอบ
ดวยไสของเรา ที่ถูกดึงออกมาจากทองที่
ถูกทําใหแตกแลว 

165. ความฝนนี้คงบอกถึงผลวิบากกรรมที่
ควรไดรับ ทานผูมีความรูสูง จงคิดหา
วิ ธี แก ไ ขที่ จ ะก อ ให เ กิ ดสิ่ ง ที่ ดี ง าม
เหมาะสมดวยเถิด   

166. นี้คืออุบายที่เราไดคิดหามานาน แตได
มาถึงแลวโดยบังเอิญ   เพื่อจะตัดที่พึ่ง
ของปุษกระดวยการทําลายพระโอรส 

167. เมื่อพระราชาตรัสถามเชนนี้แลว ปุโรหิต
ผู มี ใ จจดจ อกับความภั กดี แกมโกง 
ก็ไดคิดถึงสิ่งที่ตนเองตองการชั่วขณะหนึ่ง 

168. นางกินรีที่ช่ือวามโนหราผูนารักเปนยอด
ชีวิตของเขา(พระสุธน) เมื่อเขาตองมี
ความทุกขเพราะปราศจากมโนหรา เขาก็
ยอมไมมีชีวิตอยูอยางแนนอน 

169. เมื่อคิดรอบคอบอยางมี เงื่อนงําแลว 
ปุโรหิตผูมีความทุกขและความเศราอยาง
ไมมีเหตุผล ผูที่ประสงครายตอผูอ่ืน ก็ได
กราบบังคมทูลพระราชาวา 

170. นี่เปนพระสุบินรายซึ่งทําใหพระหทัย
หวาดหวั่นอยางยิ่ง ที่พระองคทรงเห็นผล
ที่ชัดเจนของพระสุบินแลวนั้น จะกลาว
อยางไรดีวาเปนสิ่งที่ทนไดยากยิ่ง 
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prabhubhaktivratasthanaj dosesv- 
avihitatmanam | 
na karnakatukaj vaktuj nisedho’sti  
hitaisinam ||171|| 
 
 
 
 
r a j y a d b h r a j w a h  w a r i r a d v a 
svapnasyasya phalaj  sphu tam | 
wavkavirahitaih karyah pratikaro’tra 
bhutaye ||172|| 
 
 
 
puskarinyaj kratuksetre purnayaj  
pawuwonitaih | 
snatastvaj marjito viprairbhuriratna- 
suvarnadah ||173|| 
 
 
 
 
 
k i n n a r i m e d a s a  v a h n i j h u t v a  
kuwalamapsyasi | 
antahpure snusa te’sti kinnari na tu 
durlabha ||174|| 
 
iti tasya vacah srutva krurapataka- 
kunitah | 
nrwajsavrttasajtrastastamabhasata 
bhupatih ||175|| 
 
 
nijajivitaraksayai kathaj strivadham- 
utsahe | 
kinnarivirahe’ vawyaj na ca jivati me 
sutah ||176|| 
 
iti bhumibhuja tasya pratyakhyate  
samihite | 
taj papabhinivewena punah praha  
purohitah ||177|| 
 
 
 

171. คนที่อยูในพรตคือความจงรักภักดีตอ
นาย มีใจที่ไมไดวางไวในสิ่งที่เปนโทษ 
และหวังสิ่งที่ เปนประโยชน(ตอนาย) 
ยอมจะไมหยุดยั้ งที่ จะพูด ( ส่ิ งที่ เปน
ประโยชนแมจะเปน)ส่ิงที่ระคายหู(นาย) 

172. ผลของพระสุบินที่ชัดเจนนี้คือการตอง
ทรงพนจากการเปนพระราชา  หรือ
สวรรคต  เพื่อความเจริญรุงเรือง การ
แกไขเรื่องนี้ ตองใหคนไมมีความลังเล
สงสัยทํา 

173. พระองคตองทรงสนานในสระบัวที่มี
เลือดเต็มในบริเวณยัญพิธี จากนั้นให
เหลาพราหมณเช็ดพระวรกาย แลวจึง
พระราชทานรันตนะและทองจํานวนมาก
แกพราหมณนั้น 

174. บูชาไฟดวยน้ํามันของกินรี พระองคก็จะ
ไดกุศล  กินรีนั้นหาไมยากเพราะมีพระ              
สุนิสาอยูในราชฐานของพระองคแลว 

175. เมื่อทรงไดฟงคําของปุโรหิต พระราชาผู
ทรงรังเกียจบาปอันรายแรง และกลัวการ
ประพฤติอันชั่วราย ก็ไดตรัสกับเขาวา 

176. เราจะกลาฆาผูหญิงเพื่อรักษาชีวิตของ
ตนเองไดอยางไร หากไมมีนางกินรีแลว 
โอรสของเรายอมมีชีวิตอยูไมไดอยาง
แนนอน 

177. เมื่อความปรารถนาของปุโรหิต ไดรับ
การตอบรับจากพระราชาเชนนี้ เขาจึง
กราบบั งคมทูลพระราชาดวยความ
ประสงคที่ช่ัวรายอีกวา 
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a h o  ra j a n n a  jan i se  d h imana p i  
janasthitim | 
trivargasadhanaj tyajyaj na rajyaj 
na ca jivitam ||178|| 
 
 
 
 
 
artha iva svajanamitrakalatraputra 
n a s t a h  s t h i t a s y a  p u r u s a s y a  
punarbhavanti | 
ucchvasamatravirahe gatajivitasya 
t a t k a l a s aj n i h i t a m a p y a s a d e v a  
sarvam ||179|| 
 
 
 
 
 
tyajyante jivitasyarthe nijadewa- 
priyatmajah | 
jivitadaparaj rajan jivaloke’sti na  
priyam ||180|| 
 
iti jivitalobhaya tena nananidarwanaih | 
w a n a i h  p r a t a r i t a h  p a p e  r a j a  
yuktamamanyata ||181|| 
 
tatah susajbhrtarambhe pravrtte  
yajbakarmani | 
krtayaj puskarinyaj ca purnayaj 
pawuwonitaih ||182|| 
 
rajba kathitavrttanta nijapatni svayaj  
rahah | 
putrapravasawoka r ta papat ras ta  
vyacintayat ||183|| 
 
 
aho murkhataro raja mohandhena  
purodhasa | 
snusavadhavidhane’ smin preritah  
prthupatakaih ||184|| 
 
 

178. โอ! พระราชา แมทรงมีปญญาแตก็ไม
เข าใจถึงความมั่นคงของประชาชน 
ราชอาณาจักรซึ่ งมีคนวรรณะสูง  3 
วรรณะเปนเปาหมายนั้น จะตองไมถูกละ
ทิ้ง เชนเดียวกับชีวิต(ของพระองค)ก็
จะตองไมถูกทิ้งเชนกัน 

179. ญาติ พี่นอง บุตร ภรรยา เปนเหมือน
ทรัพยของบุ รุษที่มี ชีวิตอยู  ถึงแมคน
เหลานั้นจากไป ก็จะมีไดอีก แตหากขาด
เพียงลมหายใจ ทุกสิ่งทุกอยางของคนที่
ตายแลว แมจะอยูใกลชิดกันในตอนนั้นก็
เหมือนไมมี 

180. พระราชา! ประเทศของตน และบุตรที่
เปนที่รักทั้งหลายก็ยอมถูกทิ้งไดเพื่อชีวิต 
(เพราะ)หลังจากตายแลว ในโลกของ
ส่ิงมีชีวิตนี้ ก็ไมมีส่ิงที่นารัก 

181. เมื่อพระราชาทรงถูกปุโรหิตลวงใหเชื่อ
ดวยการชักจูงตางๆ นานาเพื่อใหมีชีวิต
อยู จึงไดทรงเห็นควรในสิ่งชั่วรายนั้น 

182. จากนั้นการเตรียมยัญพิธีก็ไดดําเนินไป
แลวอยางดี สระบัวที่มีเลือดของสัตวอยู
เต็มก็ไดสรางเสร็จแลว 

183. พระมเหสีผูทรงกลัวบาปซึ่งตกอยูใน
ค ว าม เ ศ ร า เ พ ร า ะ ก า ร จ า ก ไปขอ ง
พระโอรส  ทรงได รับการบอก เล า
เร่ืองราวจากสวามีก็ไดคิดอยางเงียบๆ วา 

184. โอ ! พระราชาผูโงเขลา มืดบอดดวย
ความหลงผิดถูกปุโรหิตกระตุนดวยบาป
มากมายใหฆาลูกสะใภนี้ 
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yatna i rapar iha rye’  p i  n ibaddhe  
nidhanavadhau | 
p a r a p r a n a p a h a r e n a  m u d h a  
vabchanti jivitam ||185|| 
 
 
y a d i  j i v i t a l u b d h e n a  m u g d h a  
mrgavadhuriva | 
s n a s ap i  h a n y a t e  r a jba  t a t k ij  
vaksyamyahaj sutam ||186|| 
 
matastvayeyaj vatsalyatpalya mama  
manohara | 
ityuktva sudhanah sunurgato niksipya 
me vadhum  ||187|| 
 
 
tasmaccudamanij mattah prapya  
vyomna prayatu sa | 
bhav isya t i  t aya pa tyur j ivantya  
sajgamah punah ||188|| 
 
iti sajcintya sa gatva sawrunetra  
snusantikam | 
rajavrttaj nivedyasyai sotkampa  
punarabravit ||189|| 
 
 
vatse cudamanij baddhva gaccha  
turnaj vihayasa | 
n r p a h  p a p a p r a v r t t o ’ y a j  n a  
sadacaramiksate ||190|| 
 
yajbabhumij tvaya gatva gantavyaj 
vyomavartmana | 
anyatha tvamasau vetti gudhanyastaj 
maya kvacit ||191|| 
 
iti bhartrpravasarta vacah wrutva  
manohara | 
t a t s a j g a m a y a  r a k s a n t i  
yatnatpriyataraj vapuh ||192|| 

185. ขอบเขตของการตายถูกกําหนดไว แมจะ
พยายามหลีกเลี่ยงก็ไมได  คนโงก็ยัง
ตองการมีชีวิตอยูดวยการทําลายชีวิตของคนอื่น  

186. ถ าหากลูกสะใภ ผู ไมมีความผิด ถูก
พระราชาผูตองการมี ชีวิตอยูฆาแลว
เหมือนกวาง เราจะบอกลูกวาอยางไร 

187. (เพราะ)เมื่อลูกชายสุธนพูดฝากลูกสะใภ
ไวกับเราวา “เสด็จแม นี่คือมโนหราที่
ทานตองปกปอง เพราะนางเปนที่รักของ
ลูก” แลวก็จากไป 

188. เมื่อนางไดรับจุฑามณีไปจากเราแลว 
นางก็จะไปทางทองฟา จากนั้นการพบ
กันของสามีกับนางซึ่งยังมีชีวิตอยูก็จะมี
ไดอีกในอนาคต 

189. เมื่อมีพระดําริเชนนี้ พระมเหสีก็เสด็จไป
ยังที่อยูของพระสุนิสาดวยพระเนตรที่กบ
ดวยน้ําตา ไดตรัสเลาใหมโนหราทราบ
ถึงการกระทําของพระราชา เมื่อพระนาง
ไดทรง เล า เ รื่ อ งอี กครั้ ง ก็ เ กิ ดความ
สะเทือนพระทัย 

190. ลูกรัก  เจ า รัดจุฑามณีไว  แลวไปใน
ทองฟาโดยเร็ว พระราชาผูประพฤติช่ัวนี้
ยอมไมเห็นความประพฤติที่ดีงาม 

191. ลูกควรไปยังสถานที่บูชายัญ แลวจึงคอย
หนีไปในทองฟา มิฉะนั้นเขาจะคิดวาแม
เอาลูกไปซอนไวในที่ใดที่หนึ่ง 

192. เมื่อมโนหราไดฟงคําดังกลาวแลว ก็คิด
วาการจากไปของสามีนั้นก็ทําใหเขาเปน
ทุกข ดังนั้นเพื่อจะไดพบกับเขาจึงควร
พยายามรักษารางกายอันเปนที่รักยิ่งไว  
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wvawrava dattaj samadaya baddhva  
murdhni wikhamanim | 
nrpahrta kratuksetraj gatva vyoma  
vyagahata ||193|| 
 
 
r a j a n n a i t a t t a v a  s a m u c i t a j  
yatpriyasyapi suno- 
rvadhya patni nijapadamiyaj svasti  
tubhyaj gataham | 
raksyawcasau pratihatadhrtirmadviyoge  
kumarah  
tatretyuktva tanutaratadidvibhramaih  
sa jagama ||194|| 
 
 
 
 
 
tasyaj gatayaj nrpatiryajbavighnena  
wavkitah | 
p u r o h i t a s t a m a v a d a d d e v a  
ma sajwayaj krthah ||195|| 
 
 
mantrairmaya samakrstah krurakhyo  
brahmaraksasah | 
nirvighnaste kratuh siddhah sa hata  
tena kinnari ||196|| 
 
iti mithyavacastasya raja satyam- 
amanyata | 
n a r t y a n t e  k u t i l a i r m u g d h a  
yantraputrakalilaya ||197|| 
 
 
piturbhavanamabhyetya kirnaharsa  
manohara | 
nyavedayatsvavr t tantaj vahanti  
vallabhaj hrdi ||198|| 
 
sa pituh wasnanmartyasavgasaurabha- 
wantaye | 
hemakumbhawataih snanaj pabcabhih 
pratyahaj vyadhat ||199|| 

193. หลังจ ากมโนหรารั บจุฑ ามณี จ าก
พระชนนีของสวามีแลว  ก็ได รัดไวที่
ศีรษะ เมื่อพระราชาพานางไปถึงบริเวณ
ยัญพิธี นางจึงไดทะยานขึ้นสูทองฟา 

194. ขาฯ ผูเปนชายาของพระโอรสผูเปนที่รัก
ของทานซึ่งจะตองถูกฆา จําตองไปยังที่
อยูของตน เพราะเปนสิ่งที่เหมาะสม ดวย
ราชกุมารผูมีใจมั่นคงไดถูกทําลายแลว 
เพราะความพลัดพรากจากขาฯ จะตอง
ไดรับการรักษาชีวิตไว  ขอความสวัสดจีง
มีแดทาน  เมื่อกลาวเชนนี้แลว มโนหราก็
ไปอยางรวดเร็วเหมือนสายฟา 

195. เมื่อมโนหราไปแลว พระราชาก็มีความ
กลัว เพราะเกิดอุปสรรคในการบูชายัญ 
ปุ โ รหิ ต จึ ง ไ ด ก ร าบทู ล ว า  ข า ฯ แต
พระราชาทานไมตองกลัว 

196. พรหมรากษสชื่อกรูระไดถูกขาฯดึงมา
ดวยมนตรทัง้หลาย พธิบีูชายญัของทานจงึสาํเรจ็
แลว เพราะนางกินรีนั้นไดถูกรากษสฆาแลว  

197. พระราชาคิดว าคํ าพูดที่ ไมจ ริงของ
ปุโรหิตนั้นเปนความจริง เพราะวาคนโง
ทั้ งหลายยอมเตนรําไปพรอมกับคน                
ขี้โกงทั้งหลายดวยลีลาของหุน(ที่ถูกชัก) 

198. หลังจากมาถึงที่อยูของบิดา มโนหราก็
เ ต็ ม ไปด ว ย ค ว า มหร รษ า  แ ละ ไ ด
เลาเรือ่งราวของตนโดยเก็บเรือ่งสามีไวในใจ 

199. เพื่อเปนการดับกลิ่นมนุษย นางจึงตอง
อาบน้ําดวยหมอทองคํา 500 หมอทุกวัน
ตามคําสั่งของบิดา 
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martyamodah pratanutaj ksalitayah 
wnairyayau | 
sudhanasnehasajyogi na tu rago  
mrgidrwah ||200|| 
 
 
 
d i v y o d y a n o p a b h o g e s u  n a  s a  
nirvrtimayayau | 
anyatra baddharaganaj ratirnanyatra  
dehinam ||201|| 
 
 
 
sa  kan t a v i r a h a k lan ta  k a da c i d 
vyomagamini | 
taj nagabhavanopantavananta- 
vasudhaj yayau ||202|| 
 
tatrawramasthalisaktaj maharsij 
valkalayanam | 
a v a d a t s a  s a m a b h y e t y a  
pranamavinamanmukhi ||203|| 
 
lubdhakasyopadiwata bhavata mama 
bandhanam | 
t v a m e v a  b ruh i  b h a g a v a n  y a d i  
yuktamidaj krtam ||204|| 
 
iti tasya vacah wrutva kimcillajjanat- 
ananah | 
tamuvaca munirmugdhe tavaisa 
bhavitavyata ||205|| 
 
a m o g h a pawa s t a s ya s t i t y a jba t va  
kathitaj maya | 
upalabhya  ka thaj dhu r t as tvaj  
babandha sa lubdhakah ||206|| 
 
 
dustatmanaj na janimah kautilyaj  
kruracetasam | 
satyapravadamukharah sadbhavasarala  
vayam ||207|| 

200. กล่ินมนุษยของมโนหราที่ถูกชําระลาง
แลวไดเจือจางลงอยางชาๆ แตความรักที่
มโนหราผูกพันกับพระสุธนหาไดจาง  
ลงไม 

201. นางไมมีความสุขในความสนุกสนาน 
ร่ืนเริงที่อุทยานทิพย เพราะคนที่มีความ
รักมักจะไมมีความพึงพอใจในสิ่งอื่น
นอกจากมนุษยดวยกัน 

202. คร้ังหนึ่งเมื่อนางเปนทุกขเพราะการ
พลัดพรากจากคนรักก็ไดเดินทางไปใน
ทองฟาเพื่อไปยังดินแดนชายปาที่อยูใกล
นาคภพ 

203. เมื่อมโนหรามาถึงที่นั้นแลว ก็ไดกมหนา
ลงเพื่อนอมไหวพรอมทั้งกลาวกับมหา
ฤษีวัลกลายนะซึ่งอยูที่อาศรมวา 

204. ท า นที่ เ ค า รพ  ก า รที่ ท า นสอน ให
นายพรานมัดขาฯ หากเปนการสมควร
แลว ทานโปรดบอกขาฯเถิด  

205. เมื่อไดฟงคําพูดของมโนหรานั้น พระ
มุนีผูมีใบหนากมลงดวยความละอาย
เล็กนอยก็ไดกลาวกับนางวา  เจาผูไร
เดียงสา นี่คือโชคชะตาของเจา 

206. นายพรานนั้นไมรูวาเขามีบวงอโมฆะ 
เราจึงบอกเขา เมื่อเขารูเร่ืองราว เขาจึงมัด
เจาไว 

207. พวกเราเปนผูซ่ือตรงเพราะการดํารงอยู
ในความดี และพูดแตความจริง จึงไมรูถึง
ความคดโกงของคนชั่ว และคนที่ใจคอ
โหดราย 
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ityuktva munina tanvi pranayattam- 
abhasata | 
bagavan ksamyatametadbalavacana- 
capalam ||208|| 
 
 
 
 
idaj  tu  bhavatamagre yanmaya  
kimciducyate | 
lalanasubhagah so’yaj sadacara- 
vyatikramah ||209|| 
 
kathatithitvamayanti capalye guravo’  
pi yat | 
s a  v i y o g a g n i t a p a s y a  
jvalayogasahisnuta ||210|| 
 
 
 
 
 
d u h k h o d d h a r a n a s a j n a d d h a h  
sajtaptanaj dayalavah | 
karyantaravgah  prayana bhavanty- 
anucitesvapi ||211|| 
 
 
 
 
pawabandhadviyuktahaj lubdhakena  
pralapini | 
nibaddha rajaputrena snehapawena  
harina ||212|| 
 
s u b h a g a h  s u d h a n a k h a y o ’ s a u  
madviyoganalakulah | 
amuna yadi  ma rgena samesyat i  
tavantikam ||213|| 
 
 
t a d i d a j  b h a v a t a  v a c y a j 
karunyadvacasa mama | 
sthita tvadvirahayasanihsukhahaj  
grhe pituh ||214|| 
 
 

208. เมื่ อพระมุนีกล าว เชนนี้ แล ว  นางผู             
บอบบางจึงไดพูดกับพระมุนีนั้นดวย
ความเคารพวา ทานที่เคารพ นี่เปนคําพูด
ที่หุนหันพลันแลนของเด็กสาว โปรดยก
โทษใหขาฯดวย  

209. คําพูดที่ขาฯกลาวตอหนาทานนี้ เปนการ
ละเมิดความประพฤติที่ดีซ่ึงเปนสิ่งที่ดี
งามสําหรับสตรี 

210. นางผูไมสามารถทนไดกับการอยูในไฟ
ที่ลุกโชนของความทรมานแหงไฟจาก
การพลัดพราก หากผูที่รุมรอนทั้งหลาย
เพราะความใจรอนก็ยอมเขาใจถึงความ
เปนผูมาเยือน(มโนหราจึงไดกลาวคําขอ
ขมา) 

211. คนที่มีความกรุณาเปนผูพรอมที่จะชวย
คนที่ เดือดรอนใหพนจากความทุกข 
( เพราะ )โดย ท่ัวไป เขาจะ เปนคนที่
ชวย เหลือแมกับคนที่ (ประพฤติ )ไม
เหมาะสมทั้งหลาย 

212. ขาฯผูครํ่าครวญรําพันจนไดพนจากการ
มัดของบวงโดยนายพราน แตไดถูกราช
บุตรผูดึงดูดใจมัดไวดวยบวงแหงรัก 

213. เขาผูมี เสนหนั้นมี ช่ือวาสุธนผูกํ า ลัง
กระวนกระวายใจเพราะไฟแหงการ           
พลัดพรากจากขาฯ  ถาเขามายังสํานัก
ของทานโดยทางนี้ 

214. ดวยความกรุณา ทานโปรดบอกตามคํา
ของขาฯวา “ขาฯอยูในบานของบิดาแลว
อยางไมมีความสุขเพราะความทุกขที่ตอง
พลัดพรากจากทาน” 
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utkanthamanukampaj va sahajaj va 
krtajbatam | 
daksinyaj va puraskrtya turnam- 
agamyatamiti ||215|| 
 
 
du rgamah k inna rapu re  ma r gah  
klewawatawrayah | 
abhumireva martyanamalpavirya- 
balaujasam ||216|| 
 
 
dipta tapovanante’smin sudha nama  
mahausadhih | 
drwyate havisa paktva patavya sa  
svayaj tvaya ||217|| 
 
 
 
tatprabhavatsamuttirya klewaj sattva- 
sahayavan | 
k a u l a s a h a s a w u b h r e n a  p a t h a 
matpuramesyasi ||218|| 
 
 
 
i d a j  c c a  t a s m a i  d a t a v y a j  
madabhijbavguliyakam | 
ityuktva visamaj margaj kathayitva 
kramena sa ||219|| 
 
 
v i g h n a p r a t i k r i y o p a y a n  
sajdiwyawcaryayuktibhih | 
a w a b a n d h a d h r t a p r a n a  y a y a u  
datvavguliyakam ||220|| 
 
taya kathitamakarnya duradhva- 
taranadbhutam | 
avguliyakamadaya tadevacintayan- 
munih ||221|| 
 
atrantare rajasunurjitva meghaj  
mahipatij | 
a y a y a u  k o w a m a d a y a  d a y i t a - 
darwanotsukah ||222|| 
 

215. ทานจงมาโดยเร็วเพื่อเห็นแกการเฝารอ 
ความเอื้ออาทรหรือความออนโยนที่เคย
กระทําตอกันที่เปนไปตามธรรมชาติ 

216. หนทางในเมืองกินนรไปถึงไดยากดวย
เปนที่ที่มีความลําบากนับรอย จึงไมใช
สถานที่สําหรับมนุษยทั้งหลายผูมีความ
เพียรและพละกําลังนอย 

217. ตนยาใหญที่ช่ือวาสุธาที่มีแสงเรืองรอง
ซ่ึงเห็นอยูที่ชายปานี้ ทานควรทําใหสุก
ดวยเนยแลวควรดื่มดวยตนเอง 

218. เพราะอํานาจของตนสุธานั้น ทานซึ่งมี
ความแข็งแกรงเปนสหาย ทานก็จะขาม
พนความยากลําบากได ทานจะไปถึง
เมืองของขาฯโดยทางที่สะอาดเหมือน
การหัวเราะของเขาไกรลาส 

219. นี่คือแหวนที่จะทําใหขาฯ จําเขาได ทาน
จงมอบแกเขา เมื่อกลาวเชนนี้แลว นางก็
ไดบอกถึงทางที่ไมสม่ําเสมอ(ของเมือง
กินนร)โดยลําดับ 

220. นางไดแสดงถึงอุบายในการแกไข
อุปสรรคดวยความอัศจรรยและหลักเหตุผล
เมื่อมอบแหวนไวแลว นางก็จากไป โดย
ที่ชีวิตนั้นตั้งอยูบนความผูกพันแหงความหวัง  

221. เมื่อพระมุนีได รับแหวนไวแลว  ก็ยัง
คิดถึงคําที่นางบอกเลาซึ่งนาอัศจรรย 
เพราะนางไดเดินทางไปไกลแลว 

222. ในระหวางนั้นเมื่อพระโอรสทรงชนะ
พระเจาเมฆะ ก็ไดนําทรัพยสมบัติเสด็จ
กลับมาพรอมกับความกระวนกระวาย
พระทัยที่จะไดพบพระชายา 
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sa vivewa svanagarij samantacchatra- 
mandalaih | 
phullaphenasmitasyabdheh kurvanah  
sajnibhaj nabhah ||223|| 
 
 
 
snusavaiwasavrttantakathanaklewa- 
kampitam | 
athantahpuramabhyetya janakaj  
prananama sah ||224|| 
 
 
 
 
adhomukhakhilajanaj wokawalya- 
hatotsavam | 
p i t u r a n t a h p u r a j  d r s t v a  s a  
vipriyamawavkata ||225|| 
 
 
api jivati sa tanvi viraharta manohara | 
i t i  b r u van aj n a  y a da  t a mu c e  
kawcidapriyam ||226|| 
 
 
tada jagada janani putra jivati te priya | 
gata cudaman ij prapya kij tu  
jivitasajwaye ||227|| 
 
 
 
i t i  w ru tva iva  mahasa sa  papa t a 
mahitale | 
k i r n a h a r a l a t a j  k u r v a n  
sawrudharamiva ksitim ||228|| 
 
tusarawikarasmeraharicandanavaribhih | 
s a  l a b d h a s a j j b a h  w a n a k a i r - 
vilalapawrugadgadah ||229|| 
 
anakawawawavkawriramanthamrtavahini| 
a y a t n a r a t n a v a l a b h i  k v a  s a  
kusumadhanvanah ||230|| 
 
 
 

223. พระองคเสด็จเขาเมืองพรอมดวยฉัตร
จํานวนมากของเจาประเทศราช ทําให
ทองฟาเหมือนมหาสมุทรที่มีฟองซึ่ง
กระจัดกระจายอยูแลว 

224. เมื่อเสด็จเขาไปในราชฐานไดทรงนอม
เคารพพระชนก ซ่ึงทรงหวั่นกลัวเพราะ
ความทุกขดวยตองทรงเลาเรื่องความ
พินาศไปของพระสุนิสา 

225. เมื่อพระสุธนทรงเห็นราชฐานชั้นในของ
พระชนกที่มีคนทั้งหมดกมหนาลง ความรื่นเริง
ไดถูกลูกศรแหงความโศกเศราทําลายแลว
พระองคจึงสงสัยวาคงมีส่ิงไมดี(เกิดขึ้น) 

226. เมื่อไมมีใครบอกถึงเรื่องที่พระองคถาม
วามโนหราผูแนงนอยซ่ึงเปนทุกขเพราะ
ความพลัดพรากยังมีชีวิตอยูหรือไม 

227. พระชนนีจึงตรัสวา ลูกเอย ชายาของเจา
ยังมีชีวิตอยู แตเพราะนางไมแนใจวาจะมี
ชีวิตอยูรอดหรือไม (ดังนั้น)เมื่อนางได
จุฑามณีนางจึงไปแลว 

228. เพียงทรงไดยิน พระสุธนก็ทรงลมลงบน
พื้นทันที พรอมกับทําใหแผนดินมีสาย
ไขมุกกระจัดกระจายดุจลําธารของน้ําตา 

229. เมื่อทรงรูสึกพระองคดวยน้ําหอมจันทน
เหลือง และการประพรมดวยละอองน้ํา
เย็น  ก็ทรงคร่ํ าครวญดวยสุรเสียงอัน           
ส่ันเครือเพราะน้ําพระเนตรอยางชาๆ วา 

230. นางผูนําน้ําอมฤตซึ่งกวนขึ้นดวยความ
ยินดีคือพระจันทรในความมืด นาง(ผูทํา
ใ ห ) รั ต น ะหม น มั ว โ ด ย ไ ม ต อ ง ใ ช
ความพยายาม อยูในที่แหงใดของพระกามเทพ  
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g u r u w a s a n a y a n t r i t e n a  d u r a j 
vrajata baspaniruddhalocanayah | 
vihita na dhrtirmaya mrgaksya- 
stadayaj me patitah smarabhiwapah||231||  
 
 
 
dehi prativacah subhru kva gatasi  
manohare | 
maya pramadamudhena harinaksi na  
raksita ||232|| 
 
tatsamagamasaubhagyawlaghyasya  
surasajsadi | 
m a m a i v a  m a r t y a l o k a s y a  
tvadviyuktasya ka dyutih ||233|| 
 
iti bruvanah wanakaih kantasajbhoga- 
saksisu | 
udyane su  p r iya t amaj  v i ce t uj  
svayamayayau ||234|| 
 
vabcayitva parijanaj sa rajanyam- 
alaksitah | 
gatva vanantaj babhrama samesu  
visamesu ca ||235|| 
 
 
 
t i v r a r a g a p i w a c e n a  m a h a t a  s a  
vimohitah | 
unmatta iva papraccha cetanacetanan-
api ||236|| 
 
 
 
bruhi sakhe wukawavaka sakhyuh  
pranasakhij nikhilendumukhij tam | 
t a d d a w a n a c c h a d a r a g a v i b h a g e 
bimbaphale’ stu sada tava bhogah ||237|| 
 
 
 
 
 
 
 

231. กอนที่จะเดินทางไกลตามคําสั่งของพระ
ชนก ขาฯไมไดสรางความมั่นใจใหแก
นางผูมีตาดั่งกวางซึ่งดวงตานั้นถูกกบ
ดวยน้ําตา 

232. มโนหราผูมีคิ้วงาม จงตอบวาเจาไปที่ใด 
ดวยความประมาท เจาผูมีตางามดุจกวาง
จึงไมไดรับการคุมครองจากขาฯผูโงเขลา 

233. ความรุ ง เ รื อ งของโลกมนุษย จ ะมี
ประโยชนอะไรแกขาฯ ผูพลัดพรากจาก
นางแลว ขาฯผูนายกยองเพราะความมี
โชคคงไดพบกัน(กับนาง)ที่เทวสภา 

234. ขณะที่ตรัสเชนนี้ ก็เสด็จมาถึงในสวน
ทั้งหลายที่เปนสักขีพยานในการเชยชม
คนรัก เพื่อคนหาพระชายาอยางชา ๆ 

235. ในยามราตรีหลังจากพระสุธนทรงลวง
ขาราชบริพารแลว (ขณะที่ออกมา)จึงไม
มีใครเห็น(พระองค) เมื่อเสด็จถึงชายปาก็
ไดทองไปทั้ ง ในที่ ร าบ เรี ยบและไม
ราบเรียบ 

236. พระองคทรงถูกมหาปศาจคือความรัก
อันรุนแรงทํ าใหหลงจึ งไดต รัสถาม
แมกระทั่งกับสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตดุจ
คนบา 

237. นี่แนะ เจาลูกนกแกวผูเปนเพื่อน(ของขา
ฯ) จงพูดเถิดวา การเชยชมผลตําลึงที่มี
ส วนสี แดงคือ ริมฝปากของนางผู มี
ใบหนาเหมือนพระจันทรเต็มดวงผูเปน
เพื่อนชีวิตของเพื่อนนั้น(พระสุธน) จงมี
แกทานตลอดเวลา 
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h a j h o  h a j s a  s i t aj s a  w a j s a  
nalinililavatajsadyute 
drsta saurabhasadmapadmavadana kij  
kantikallolini | 
yasyah pinapayodharagraviluthan 
muktakalapasya sa 
hajsasyeva  vibha t i  romala t ika  
waivalavallicyuta ||238|| 
 
 
 
 
 
t a s ye t i  t ivravyasananubandha t 
pralapinah prassvalatah same’pi | 
diwan prakawaj dayayaiva marge 
wanairjagahe gaganaj sitajwuh ||239|| 

 
 
 
 

wyamapatermanmathabandhavasya 
kantaj sa drstvambaracumbi bimbam | 
sajdarwitaj sasmitamindumukhya 
m e n e  m u k h aj v y o m a v i ma n a - 
wrvgat ||240|| 
 
 
 
 
mukaj kalavkavkamavaptadosa- 
mavibhramaj hasavilasahinam | 
c i r e n a  n i w c i t y a  w a w a v k a m e v a 
p a p r a c c h a  g a c c h a n n a r a n a t h a - 
sunuh ||240 a|| 
 
 
 
api  tvaya kantisakhi  sakhe khe  
tulyeksana laksmamrgasya drsta | 
t a v o d i t a  y a d v a d a n o p a m a n a - 
sajbandhalabdha jagati prasiddhih ||241|| 
 

 
 

238. โอ นี่แนะหงสผูมีรางกายสีขาว เจาจงพูด
ออกมาวานางผูมีตางหูสีงดงามเหมือน
ดอกบัว ผูมีใบหนาเหมือนดอกบัวซ่ึงเปน
ที่อยูของกลิ่นหอมคือแมน้ําที่งดงามซึ่ง
เห็นอยูนี่ใชไหม (เพราะ)เถาวัลยเล็ก ๆ ที่
ไหลไปแลว เหมือนกับสาหรายเทาคือขน
ของหงสจํานวนมากที่เหมือนแกวมุกดา
กล้ิงไปมาอยูบนปลายถันอวบของนาง 

239. พระจันทรไดเคลื่อนไปแลวในทองฟา
อยางชาๆ ขณะที่ใหแสงดวยความกรุณา
แกคนที่พูดจาพร่ําเพอ ที่หกลมแมในทาง
ที่ราบเรียบเพราะผลของการทําชั่วที่
รายแรงคนนั้น 

240. เมื่อพระสุธนทรงเห็นรูปพระจันทรที่
นารักซึ่งเปนหนาที่เห็นพรอมกันแลววามี
รอยยิ้มไดจุมพิตทองฟา  ก็คิดวาหญิงสาว
ที่มีหนาคือพระจันทร ซ่ึงมาจากยอด
วิมานบนทองฟาของพวกพองกามเทพ
และของสามีทุรคา 

240ก.โอรสของพระราชาขณะที่เสด็จพระ
ดําเนินไป หลังจากตัดสินพระทัยอยูนาน 
จึงตรัสถามพระจันทรผูนิ่งเงียบที่มีรอยดำ
 อันเปนโทษไมเคลื่อนที่ และปราศจาก
การหัวเราะและการเลนสนุกสนาน 

241. นี่แนะเพื่อน ทานเห็นเพื่อนหญิงที่นารัก
ในทองฟาดวยตา(ของทาน)ที่งามดั่งตา
ของกวางหรือไม ความมีช่ือเสียงของทาน
ในโลกไดรับการกลาวขานแลววาไดมา
เพราะความเกี่ยวของกับการเปรียบเทียบ
กับใบหนาของนาง 
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kathaj na kijcitkathayatyayaj me 
gatasya kantakathanarthibhavam | 
p a r a r t h a s a j p a d a n a w i t a l e n a 
kalavata kasya krto’ nurodhah ||242|| 

 
 
 

a p i  t v a ya  s n i g d h a t ad i t p r a kawa 
ghanastani kvapi mayura drsta | 
tvadbarhabharasya suhrtsa yasya 
vicitramalyah kabarikalapah ||243|| 
 
 
bhujajga kacidbhavata bhujajgi 
d r s ta  kvac i t sa vara ra tnacuda | 
visaccha tah pawya yaya vis rs ta 
maj duhsahe’ smin virahe dahanti ||244| 
  
s a r a v g a  w a r a v g a v i l a s i n i  k i j 
drsta tvaya manmathaparthivasya | 
yasyah kataksotpalasajvibhagai- 
rvibhanti manye gahane harinyah ||245|| 
 
 
 
api tvaya vibhramajanmabhumi- 
rvanaspa t e  pa l l avape wa l o s th i  | 
l i l a v i l o l a  l a l a n a  v a n a n t e 
lateva drsta stabakavanamra ||246|| 
 
 
 
a n e n a  n u n a j  v a n a k u b j a r e n a 
sa rajarambha parirambhalaulyat | 
ak r sy a  n i ta  g h a n a s ajn i b h e n a 
sajchadita va wawinah kaleva  ||247|| 

 
i t i  kananakub j esu tasyonmada- 
pralapinah | 
wokadiva vivarnenduvadana rajani  
yayau ||248|| 

 

242. เหตุใดพระจันทรนี้  จึงไมบอกอะไร
แกขาฯ ผูปรารถนาจะบอกแกคนรัก มีผูใดบาง
จะไมคลอยตามพระจันทรซ่ึงมีความเย็น
อันทําใหความปรารถนาของคนสําเร็จ 

243. นี่แนะนกยูง ทานเห็นหญิงที่มีถันเตงตึง
ที่มีแสงเหมือนสายฟากวาง และผมเปยของ
หญิงคนนั้นประดับดวยดอกไมหลาก
ชนิดซึ่งเปนเพื่อนกับหางของทานหรือไม 

244. นี่แนะ นาค ทานเห็นนางนาคในที่ใดที่
หนึ่งหรือไม  พิษจํานวนมากที่ถูกนาง
นาคตัวนั้นปลอยมาแลว เผาขาฯ เพราะ
การพลัดพรากที่ทนไดยากนี้ 

245. นี่แนะกวาง  ทานเห็นหญิงสาวที่งาม
เหมือนกวางซึ่งเปนกวางของพระราชา
คือกามเทพไหม ขาฯคิดวากวางตัวเมีย
ทั้งหลายที่ปรากฏในปานี้ เปนการแบง
ภาคจากหางตาคือดอกบัวของหญิงที่งาม
ดั่งกวางนั้น 

246. เจาแหงปา ทานเห็นหญิงที่มีริมฝปาก
ออนเหมือนใบไมแรกผลิผูมีที่ เกิดคือ
มายา ผูแกวงไปมาเหมือนเถาวัลยที่โนม
ต่ําลงมาเหมือนพวงดอกไมหรือไม 

247. ตนกลวยใหญตนนี้คงถูกชางปาที่ใหญ
เหมือนเมฆนี้ดึงมาแลวอยางแนนอน 
เพราะความปรารถนาที่จะโอบกอด
เหมือนเสี้ยวของพระจันทรที่ถูกปดบังไว
แลวดวยเมฆ 

248. พระจันทร ซ่ึงมีใบหนาที่ไมมีแสงดั่ง 
เพราะวาความโศกเศราของพระสุธนได
ผานไปสูสุมทุมพุมไมทั้งหลายในปาแลว  
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sa nagabhavanasannatiropantaj  
tapovanam | 
wanaih praviwya papraccha maharsij   
valkalayanam ||249|| 
 

 
iha virahavicintawokaniwvasamurccha- 
nmadanadahanadhumawyamasaktaikaveni|  
api wamitawawavkoddamasaundaryadarpa 
munivara harinaksi kinnari kapi  
drsta ||250|| 
 
 
 
 
i t i  k a n t a v i y u k t a s y a 
p r a p t a s y o n m a d i n i j  d a w a m  | 
munih wrutva vacastasya parijbaya  
tamabravit ||251|| 
 
samawvasihi viwramya sajtapas- 
tyajyatamayam | 
d r s t a  s a  t a v a  k a l y a n i  m a y a  
manasacandrika ||252|| 
 
 
yuthabhrasteva karini nirapeksapi  
jivite | 
pawak rs teva  har ini dha rya te  sa  
tvadawaya ||253|| 
 
 
 
panau wete vadanakamalaj prastare 
pallavanaj 
tapaklanta taralavacanasrajsini  
gatralekha | 
a waba ndhe  dh r t i r i va  ma t i s t vad 
viyogakulaya- 
stasya naiva kvacidapi manah kij tu 
viwrantimeti ||254|| 
 
 
 
 

249. พระสุธนเสด็จไปในปาซึ่งเปนที่บําเพ็ญ
ตบะที่อยูริมฝงน้ําซึ่งอยูใกลนาคภพแลว
อยางชาๆ ท้ังไดถามมหาฤษีวัลกลายนะวา  

250. ขาฯ แตพระมุนีผูประเสริฐ ทานเห็น
กินรีตนหนึ่งที่ตาเหมือนกวางซึ่งมีผมเปย
ที่ดําเหมือนควันไฟแหงความรักที่ดับได
ดวยลมหายใจที่เกิดจากความโศกเพราะ
ความพลัดพราก ผูมีความหยิง่ในความงาม
อันมากมายที่ทําใหพระจันทรก็จํานนหรือไม 

251. เมื่อไดฟงคําของพระสุธนผูทรงอยูใน
ภาวะเสียสติที่ถูกพรากจากชายา พระมุนี
จึงทราบทุกอยาง ไดพูดกับพระสุธนวา 

252. เมื่อไดพักแลวทานจงทําใจใหสบาย 
ความเดือดรอนใจนี้จะถูกปดเปาไป 
(เพราะ)เราเห็นนางผูเปนหญิงงามที่มีใจ
เหมือนแสงจันทรแลว 

253. นางเหมือนนางชางที่พลัดพรากจาก
โขลงโดยไมคาดคิดมากอนในชีวิต นาง
เหมือนนางกวางที่ถูกลากดวยบวง นาง
(ถกูทําให)มีชีวิตอยูเพราะความหวังในตัวทาน 

254. นางผูมีดอกบัวคือหนานอนหนุนฝามือ
อยูบนเครื่องปูลาดที่ เปนใบไมออน ผู
เหนื่อยออนเพราะความรอน ผูมีร้ิวรอย
บนรางกาย  ผูลมแลวลมอีกพรอมกับ
คําพูดที่ส่ันเครือ เหมือนกับวาความคิด
ของนางนั้นผูกระวนกระวายเพราะความ
พลัดพรากจากทาน แมใจของนางนั้นจะ
มั่นคงแลวเพราะผูกพันกับความหวัง แต
ใจก็ไมเคยไดบรรลุถึงการพักผอนในที่   
ใดๆ เลย 
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drumasya kinnarapateh sthitahaj 
bhavane pituh | 
agantavyaj tvaya turnamiti tvaj 
sajdidewa sa ||255|| 
 
viryasattvabalopayadhairyotsahavatam- 
api | 
agamye kinnarapure kramadvartma  
wawajsa ca ||256|| 
 
 
i d aj c a  t v a t k r t e  d a t t aj t a ya 
ratnavguliyakam | 
yasya snigdhaprabhabhyavgairdiwo  
yanti piwavgatam ||257|| 
 
i t y a n a n d a s u d h a s i k t a m u k t v a  
dhairyavalambanam | 
avguliyaj dadau tasmai margaj 
cakathayanmunih ||258|| 
 
 
p a t ha  t a d u p a d i s te n a  s o pay e n a 
nrpatmajah | 
d h i r a h  p r a c a k r a m e  g a n t u j  
dhanadadhyusitaj diwam ||259|| 
 
 
 
sa siddhaj ghrtapakena sudhaj pitva  
mahausadhim | 
labdharddhibalamahatmyah sayudhah  
prayayau wanaih ||260|| 
 
 
r d d h a y a  s a j n i h i t a j  t a s y a  
sarvopakaranaj pathi | 
abhutsattvasahayanaj svadhinah  
sarvasajpadah ||261|| 
 
 
 
 
atha vidyadharavadhuvilasahasitadyutim | 
h i m a v a n t a m a t i k r a m y a  
kukuladrimavapa sah ||262|| 
 

255. นางกินรีไดส่ังใหบอกทานวา ขาฯ อยูที่
เมืองของบิดาชื่อวาทรุมะผูเปนเจาแหง
กินนร ทานจะตองมาโดยเร็ว 

256. พระฤษีไดบอกทางในเมืองกินนรโดย
ลําดับ ที่แมผูที่มีความไมยอทอ มีความ
แข็งแกรง และแข็งแรง มีวิธีการ มีจิตใจ
มั่นคง มีความฮึกเหิมก็ไมควรไป 

257. -258. หลังจากพูดดวยคําพูดที่รดดวยน้ํา
อมฤตที่ทําใหเกิดความสุขใจที่ชวยพยุง
จิตใจใหมั่นคง พระมุนีไดใหแหวน “นี่คือ
แหวนรัตนะที่นางใหแลวแกทาน” พรอม
กับบอกทางแกพระสุธนผูที่ทิศทั้งหลาย
ของพระองคถึงแลวซ่ึงความเปนสีแดง 
ดวยเครื่องลูบไลรางกายที่มีสีมันเลื่อม 

259.โอรสราชาผูมีจิตใจมั่นคงเริ่มจะไปทาง  
ทิศผูใหทรัพยอาศัยอยู (ทาวกุเวรเปน
เทพผูมีทรัพยยิ่งรักษาทิศอุดร)ตามทาง
และวิธีการไปที่พระมุนีบอก 

260. หลังจากดื่มน้ําสุธาซึ่งเปนยาขนานเอก
ดวยการตมในเนยใส ผูยิ่งใหญเพราะได
กําลังแหงฤทธ์ิแลวพรอมอาวุธจึงไดไป
แลวอยางชาๆ 

261. พระสุธนไดทรงจัดแจงอุปกรณใน           
การเดินทางทั้งปวงแลวดวยฤทธิ์ ความ
พร อมมู ลทั้ งปวงของคนที่ มี คว าม
แข็งแกรงเปนเพื่อน(เกิดจากการ)พึ่งพา
ตนเอง 

262. ตอมาพระสุธนไดขามเทือกเขาหิมพานต
ที่มีสีของการยิ้มเพราะการเลนสนุกของ
ภรรยาวิทยาธรก็มาถึงภูเขากุกูละ 
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p h a l o p a h a r a i h  s v i k r t y a  t a t r a  
vanarayuthapam | 
vay u v e gak h y a ma r u h y a  s a  t aj 
wailamalavghayat ||263|| 
 
 
a tha japathanamanamat icakrama  
bhudharam | 
n i h a t y a j a g a r a j  g h o r a j  
vighnasajghamivesuna ||264|| 
 
v ina svana i rva w ik r t ya  raksas ij  
kamarupinim | 
kamarupadrimullavghaya prayayau  
kinnaripriyah ||265|| 
 
balavan mudgaragha tanikha ta ih 
wastrawavkubhih | 
e k a d h a r a j  t a t a h  w a i l a m - 
arurohatisahasah ||266|| 
 
athogrataramaruhya vajrakakhyaj sa 
parvatam | 
grdhrarupaj samalokya raksasij  
piwitaisinim ||267|| 
 
p a r i v r t t e n a  s a j c h a n n a h  
samajsamrgacarmana | 
s a  pad a mu l e  t a s yad r e s t a s t h a u  
niwcalavigrahah ||268|| 
 
majsalubdha tamutksipya grdhrarupa 
niwacari | 
nidadhe w ikharasyagre bhoktuj  
bhisanavigraha ||269|| 
mrgacarma samutsrjya taj nihatya sa 
viryavan | 
n i r andh rakhad i rak i rnaj p rapa  
khadirabhudharam ||270|| 
 
pravisya tadguhaj lebhe wilaj vyasya  
mahausadhim | 
w i t a t a p a t a m ah s a r p a r ak s a s a d i - 
bhayapaham ||271|| 
 
 
 

263. เมื่อพระสุธนใหผลไมแกหัวหนาฝูง
วานรชื่อวายุเวคะแลว ก็รับพญาวานร
นั้นมาดวย  และเมื่อไดขึ้นหลังพญา
วายุเวคะ จึงไดทรงขามภูเขาลูกนั้นไป 

264. ตอมาไดขามเขาอชปถะ หลังจากฆางู
เหลือมที่นากลัวดวยลูกศรเหมือนทําลาย
หมูอุปสรรค 

265. เมื่อทรงทําใหรากษสีรูปกามเทพอยูใน
อํานาจดวยเสียงพิณ ผูเปนสามีของนาง
กินรีก็ไดขามภูเขากามรูป 

266. พระสุธนผูมีกําลัง ผูมีความอุตสาหะได
ทรงข้ึนไปสูภูเขาเอกธาระที่ถูกขุดดวย
คอน อาวุธ และเหล็กแหลม 

267. พระสุธนทรงขึ้นภูเขาชื่อวัชรกะที่สูงยิ่ง 
เมื่อทรงเห็นรากษสีที่มี รูปเปนแรงที่
ตองการเนื้อ 

268. พระสุธนทรงปกปดพระวรกายดวยหนัง
พรอมกับเนื้อกวางยืนอยูที่เชิงเขาดวย
รางกายที่ไมไหวติง 

269. รากษสที่มีรูปเปนแรงรูปรางนากลัวที่
ตองการเนื้อไดคาบพระสุธนมาวางไวที่
ยอดเขาเพื่อกิน 

270. เมื่อ(พระสุธน)ผูมีความกลาไดทรงละ
ทิ้งหนังกวางก็ไดฆารากษส (และ)เสด็จ
ไปถึงภูเขาขาทิระที่มีตนขทิระแนนขนัด 

271. เมื่อทรงทลายหินแลว ก็เสด็จเขาไปยังถํ้า
ซ่ึงชวยขจัดอันตรายจากความหนาว
ความรอน  ความมืด  งู  และรากษส             
เปนตน แลวก็ทรงไดรับยาขนานเอก 
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sa yantraparvatau prapya sajghattaih  
pranaharinam | 
yantrakilaj waragrena chittava cakre 
viniwcalau ||272|| 
 
 
yantrakilasamucchedairyantradvaraj  
vidarya sah | 
c h e d a n a j  y a n t r a c a k r a s y a  
yantrayuktau tathayasau ||273|| 
 
 
 
tivrapraharau purusau yantramesau ca  
duhsahau | 
y a n t r o g r a d a n t a n i s p e s a u  t a t h a  
makararaksasau ||274|| 
 
 
 
ghorandhakaragambhiraj guhakupaj  
vilavghya ca  | 
t u v g aj  s a r i t a m u t t i r y a  h a t v a  
tatkularaksasan ||275|| 
 
awivisavrtajalaj patavgakhyaj ca  
nimnagam | 
r o d i n ij  c a  na d ij t i r e  ya syah 
kinnaracetikah ||276|| 
 
k u r v a n t i  r o d a n a r a v a i r v i g h n aj  
tadgatacetasam | 
t a d v i d h a j  h a s i n i j  n a m a  
hasapahrtacetasam ||277|| 
 
 
d i san t i  pu l ine  yasya  vyasanaj  
kinnaranganah | 
lavghayitvapagawcanya vetraj prapya  
nadij tatah ||278|| 
 

 
kulavetralatalambi tasyamatha titirsaya | 
pavanapreritaj paravetravallimavapa  
sah ||279|| 
 

272. เมื่อพระองคมาถึงยังภูเขายนตรทั้งสอง
โดยอยูในรางของกวาง ก็ไดตัดล่ิมยนตร
ดวยปลายศร แลวจึงไดออกจากสิ่งปกปด 
(คือรางกวาง) 

273. หลังจากพระองคทําลายประตูยนตรดวย
การทําลายล่ิมยนตรแลว ก็ไดทําลายจักร
ยนตร แลวจึงไดทําลายเหล็กทั้งสองที่
ประกอบดวยยนตร 

274. ตอมาไดฆาบุรุษทั้งสองดวยการตอสูที่
รุนแรง และแกะยนตรทั้งสองที่เอาชนะ
ไดยาก ตอมาไดฆารากษสจระเขทั้งสอง
ซ่ึงมีฟนยนตรที่บดขย้ําไดอยางนากลัว 

275. และเมื่อทรงกระโดดขามบอน้ําลึกที่นา 
 กลัว มืดมิดและเงียบสงัดแลวก็ไดทรง
 ขามแมน้ําตุงคาแลวไดฆารากษสที่อยู
 บนฝงแมน้ํา 

276. ทรงขามแมน้ําปตังคาที่แวดลอมดวยงู
และลึก ทรงขามแมน้ําโรทินีที่มีสาวใช
ชาวกินนรอยูริมฝง 

277.  ที่ทําอุปสรรคแกคนที่มีจิตใจไปแลว 
(ทําใหคนเสียสติ) ดวยเสียงรองไห   ที่
แมน้ําหาสินีก็มีลักษณะเชนเดียวกันที่
หญิงกินนรขัดขวางดวยการหัวเราะ 

278. หญิงกินนรชี้ใหดูส่ิงชั่วรายที่หาดทราย
ของแมน้ํา เมื่อขามแมน้ําอีกสายหนึ่งชื่อ 
เวตรา จากนั้นก็ไปถึง 

279. แมน้ํ ากู ล เวตรลตาลัมพี  ดวยความ
ตองการที่จะขามแมน้ํานั้นพระสุธนก็จะ
ไปถึงแมน้ําปารเวตรวัลลีที่ถูกกระตุน
ดวยลม 
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taya prapa paraj paramawayevati- 
dirghaya | 
dadarwa kinnarapuraj spharasphatika- 
mandiram ||280|| 
 
 
 
praviwya sa wanaih prapya kantaj  
kanakapadminim | 
t a t t i r a t a r u m a r u h y a  t a s t h a u  
ratnalatavrtah ||281|| 
 
 
s a  d a d a r w a m b u j a r a j a h p u b j a i h  
surabhipibjaram | 
hemakumbhairjalaj tatra nayantih  
kinnaravganah ||282|| 
 
 
kumbhotksepe wramartayastatraikasyah  
sametya sah | 
has ta lambena sahayyaj  k r tava  
papraccha taj wanaih ||283|| 
 
 
 
matah kasya krte toyamidaj yatnena  
niyate | 
y a d b h a k t y a  g a n y a t e  n a y a j  
bhavatibhih pariwramah ||284|| 
 
i t i  t e n a  p r i y a g i r a  s a  p r s t a  
tamabhasata | 
m a d h u r y a d h u r y a s a u n d a r y e  
paksapatavati ksanat ||285|| 
 
 
 
m a r t y a m o d a p a n o d a y a  s a d a  
surabhivaribhih | 
p i tuh  k innarara jasya  g i ra  sna t i  
manohara ||286|| 
 

280. เมื่อเสร็จสิ้นการเดินทางที่ยาวนานโดย
นาง(ที่บอกเสนทาง)ก็เหมือน(บรรลุ)
ความพอใจอันสูงสุด (เพราะ)ไดเห็น
เมืองกินนรที่มีวังเปนแกวอันกวางใหญ
แลว 

281. เมื่อพระสุธนเสด็จเขาไปอยางชาๆ ก็ไป
ถึงหมูดอกบัวทองที่สวยงาม จากนั้นก็
ทรง ข้ึนไปบนตนไมที่ อยู ริ มฝ งซึ่ ง
แวดลอมไปดวยเถาวัลยแกวรัตนะ 

282. พระสุธนจึงไดทรงเห็นสีเหลืองทองที่
สวยงามดวยกลุมแสงของดอกบัว ณ ที่
นั้นมีหญิงกินนรทั้งหลายมาตักน้ําดวย
หมอทอง 

283. เมื่อพระสุธนเสด็จเขาไปก็ไดทรงชวยยก
หมอน้ําของนางกินนรที่กําลังเหนื่อยลา 
หลังจากชวยนางถือหมอ ก็ไดถามนาง
อยางชาๆ 

284. แมจะ ถือน้ํานี้อยางระมัดระวังไปให
ผู ใด  ความภักดีของทานทั้ งหลายนี้
นับวาตองกระทําดวยความเหนื่อยยาก 

285. นางกินนรนั้น เมื่อพระสุธนตรัสถาม
ดวยคําพูดที่ไพเราะ  จึงตอบวาเพราะ
ชวงเวลาหนึ่งนาง(มโนหรา)ไดตกไปอยู
ใ นจ า รี ตที่ ห า ง ไกลจ ากคว ามง าม
ออนหวาน 

286. หลังจากมโนหราไดรับกลิ่นสาบมนุษย
มา จึงตองอาบน้ําดวยน้ําที่มีกล่ินหอม
ตามคําสั่งของราชาแหงกินนรผูเปนชนก
อยูเสมอ 
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tayeti kathitaj wrutva sudhasikta iva  
ksanat | 
s a  h e m a k u m b h e  c i k s e p a  
tadabhijbavguliyakam ||287|| 
 
 
 
snantyastatastadabhihari manoharayah 
kumbhatpapata kucakumbhayuge’  
vguliyam | 
yasyajwumatpratimaratnamayukhalekhah 
ks ipraj  nakhaksatavi lasatulam- 
avapuh ||288|| 
 
 
 
murtaj tatah svamanuragamivakalayya 
ratnavguliyakamanavgakathantaravgam | 
sa kantamagatamavetya kutastvayedaj 
sajpraptamityavadaducchvasiteva 
dasim ||289|| 
 
 
 
 
 
tatastamavadaddasi devi puskarinitate | 
sthitah ko’ pi yuva kantah pratyaksa 
iva manmathah ||290|| 
 
 
niksiptaj hemakumphe’ sminnidaj  
tenavguliyakam | 
bhajate yatprabhagarbhaj payah  
kuvkumakantatam ||291|| 
 
 
iti tadvacanaj tanvi priyaj wrutva  
manoahara | 
niwcitya dayitaj praptamaninaya  
tayaiva tam ||292|| 
 
 

287. เมื่อไดทรงฟงเรื่องราวจากนางกินนร
ดังกลาว พระสุธนเหมือนทรงไดรับการ
โปรยดวยน้ําทิพย ช่ัวขณะหนึ่ง พระองค
จึงไดทรงใสแหวนนั้นลงในหมอทอง 

288. ดังนั้นเมื่อมโนหราเทหมอนั้นออกมาใน
ตอนอาบน้ํา แหวนจึงไดตกจากหมอมา
อยูที่รองอก เสน(ลําแสง)ทั้งหลายที่เปน
ประกายของแกวรัตนะไดสะทอนแสง
ออกมา ทันใดนั้นนางก็ถึงแลวซ่ึงความ
เสมอแหงความดีใจ จนตองทําใหตัวเอง
เจ็บดวยเล็บ 

289. จากนั้นนางก็คิดวาคงเปนสามีที่ เปน
มนุษยของตน หากก็ฉงนใจวาแหวน
รัตนะนี่เปนการของเกี่ยวของกามเทพ
หรืออยางไร เมื่อนางรูวาสามีไดมาถึง
แลว นางจึงไดพูดกับนางทาสีราวกับ
ความสดชื่นไดกลับคืนมาวา  แหวน
รัตนะนี้เจาไดมาจากที่ใด 

290. จากนั้นทาสีจึงตอบมโนหราวา ขาฯแต
เทวี เขาคือชายหนุมที่มีลักษณะสงางาม
ดุจกามเทพยืนอยูที่สระบัว 

291. แหวนนี้ไดถูกเขาใสไวในหมอทอง น้ํา
จึงได รับลําแสงสวางที่สวยงาม (คือ
หญาฝรั่นที่)เหลืองอราม 

292. เมื่อมโนหราไดฟงคําพูดที่ไพเราะนั้น ก็
แนใจแลววาสามีไดมาถึงแลวหลังจากที่
เขาไดรับการชี้แนะเสนทางโดยนาง
นั่นเอง 
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taya  guptatare nyastaj  kantam- 
udyanamandire | 
kumudvativa wawinaj gatvapawyan- 
manohara ||293|| 
 
 
 
p a r a s p a r a l o k a n a v i b h r a m e n a 
viyogasajtapanivedanena | 
tayoh  praharsanubhavena lebhe 
wobhamawesavgavatimanavgah ||294|| 
 
 
y a d y a t k i j c i d v i r a h a s a m a y e  
cintayabhyastamanta- 
r y a d y a t p r a udh a p r a m a d a s u h rda  
manmathenopadistam | 
y a d y a t p r e mnah  s a d r wa mu c i t aj  
yadyadautsukyarawe- 
s ta t ta tsarvaj  pranayasubhagaj 
dampati cakratustau ||295|| 
 
 
 
tatah pracchannavrttantaj lajjamana  
manohara | 
n i v e d y a d a r w a y a t p i t r o h  p a t i j  
bhumimanobhavam ||296|| 

 
 

t a t a h  k i n n a r a r a j a s t aj  k o p a - 
prasphuritadharah | 
uvaca darwanapathaj parihrtyatmaja- 
pateh ||297|| 
aho pramadapatita daivadanucite jane | 
na vimubcasi durvrtte ksalyamanapi  
raktatam ||298|| 
 
 
yauvanotpattilavanyaj sprhaniyaj  
divaukasam | 
bata prayatametatte martyasnehena 
wocyatam ||299|| 
 

293. เมื่อมโนหราไดนําสามีไปซอนตัวที่
อุทยานหลวง หลังจากที่นางไดไปแลว 
ก็ไดเห็นพระจันทรดุจหมูของดอกบัว 

294. ดวยความผิดพลาดที่มองไมเห็นของคน
อ่ืนจึงทําใหไดรูจักความรอนรุมเพราะ
การพลัดพรากจากคนรัก ดวยผลของ
ความดีใจของเขาทั้งสองกามเทพจึง
ไดรับรางกายที่งดงามพรอมแลว 

295. ส่ิงใด ๆ ก็ตามถูกทิ้งไปเพราะความวิตก
กังวลไวภายใน ส่ิงใดๆ ก็ตามไดรับการ
สอนโดยกามเทพผูเปนเพื่อนของคนที่
มัวเมาเต็มที่ ส่ิงใดๆ เหมาะสมสําหรับ
กองแหงความกระวนกระวายใจ คูสามี
ภ รรย าได ก ระทํ าสิ่ งนั้ นทั้ งหมดที่
เหมาะสมกับความรักแลว 

296. จากนั้นมโนหราไดเลาเรื่องราวที่ปกปด
ไวดวยความรูสึกละอายใจวาไดพบสามี
ซ่ึงอยูในใจ(ตลอดเวลา)ในแผนดินของ
บิดามารดาแลว 

297. ดวยเหตุนี้กินนรราชาผูส่ันระริกเพราะ
ความโกรธมโนหราจึงกลาววาลูกสาว
หลีกเลี่ยง(ปกปด)เร่ืองการพบสามีไว 

298. อะโห! แมการชําระลาง(รางกาย)ก็ไม
อาจทําใหเจาหลุดพนจากความรักใน
สามีที่อยูในชาติกําเนิดที่ไมเหมาะสม 
อีกทั้งการแตงงานก็ผิดจารีตได 

299. ความรักที่ เกิดขึ้นกับมนุษยเปนความ
ปรารถนาของเทพเจาทั้ งหลาย  โอ ! 
ความทุกขมาถึงที่นี่ ดวยความรักของ
มนุษย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

602

u d a g r a g o t r a p r a b h a v a  g h a n a - 
yauvananirbhara | 
nimnage ksobhavibhrasta  ya tasi  
sutaramadhah ||300|| 
 
 
 
 
vidvadudvegajanani kulavailaksyakarini | 
malina khalavidyeva sajmatasi na  
kasyacit ||301|| 
 

 
 

r u p a ma t r e n a  d r s t a  t v a j  y a d i  
martyavawaj gata | 
tatkij  na ramase hemanirmana- 
purusatvisa ||302|| 
 
 
prabhavagunahinasya pujsawcarutara- 
krteh | 
a lekhyapurusasyeva saundaryaj  
bhittirabjanam ||303|| 
 
 
v a d h y o  m e  t v a t p a t i h  p a p e  
hinasajbandhalajjaya | 
m u k h a j  d r a s t u j  n a  w a k n o m i  
tvadyacbaptadivaukasam ||304|| 
 
 
satyamutsahayuktasya kulasyonnati- 
walinah | 
jareva kila kayasya kanya sajkoca- 
karini ||305|| 
 
 
i t i  sa  bhar ts i ta  p i t ra  t amuvaca  
natanana | 
a su t r aha r aj  ku rvana  kucayor - 
baspabindubhih ||306|| 
 
 

300. ส่ิงที่อยูต่ํากวาซึ่งงายที่จะขามไป เจายอม
เขาไปสูความลึก(ต่ํา)นั้นดวยเกิดความ
ถลําลึกเพราะความหวั่นไหวเนื่องจาก
เกิดในตระกูลที่สูงกวา จึงไมอาจทนตอ
มนุษยผูทําลายได  

301. เจาไมไดคํานึงถึงเลยวาการกระทําที่ผิด
ตอวงศตระกูลกอใหเกิดสิ่งรบกวนตอ
ความรู ดุจเดียวกับความประพฤติผิด
เพราะความรูที่ผิด 

302. ถาเจาตกอยูในอํานาจของมนุษยเพียง
เห็นแกความงามอันเปนพิษรายของบุรุษ
รูปทองนั้นเปนเรื่องที่นายินดีหรือ 

303. ความงามอันเปนความพึงพอใจที่ทําให
แตกแยก เพราะการกระทําที่ รักยิ่งใน
บุรุษซึ่งประดุจบุรุษในภาพวาด  ที่ได
ทําลายอํานาจของคุณความดีแลว  

304. สามีของเจาผูเปนศัตรูของขาฯ ไดละทิ้ง
ความสัมพันธที่นาละอายไวในบาปราย 
จนขาฯไมอาจมองหนาของเทพเจา
ขณะที่ทํายัญพิธีไดก็เพราะเจา 

305. ลูกสาวที่กระทําความอับอาย ความเสื่อม
ถอยก็ยอมเพิ่มขึ้นแกตระกูลที่ประกอบ
คว ามซื่ อ สั ต ย ด ว ยคว ามอุ ตส าหะ 
เชนเดียวกับความชราของรางกาย 

306. มโนหราเมื่อถูกบิดาเกรี้ยวกราดก็ตัวคุม
งอลง เพราะการกระทําของหยดน้ําตาที่
(ไหลตอง)อก แลวพูดขาดเปนหวงๆ กับ
บิดา  
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kopadanuci taj  ta ta  na i tanmaj  
vaktumarhasi | 
na wruyante prabhavena kij narah  
kinnaradhikah ||307|| 
 
 
 
g a r u d a s y a p i  d u r l a v g h a y a m i - 
mamullavghaya yah ksitim | 
prabhavabhumirayati manusyah sa  
kathaj bhavet ||308|| 
 
 
 
gunasajvadini murtirbhavatyeva  
waririnam | 
karotyanandasajvadaj dyutireva  
himatvisah ||309|| 
 
jatya kij kriyate tata svabhavanuguna  
gunah | 
purnenduramrtasyandi kalakutasya  
sodarah ||310|| 

 
bhavatyantargunah  kecicchanna- 
dosastathapare | 
apariksya na kartavya maninaj  
mulyalavghana ||311|| 
 
 
 
w ru tva i t a tk inna rapa t i s t a t t a the t i 
vincintya ca | 
j a m a t a r a j  s a m a h u y a  g u n a - 
jijbasayabravit ||312|| 
 
tvaya kantya jitastavadete kinnara- 
darakah | 
s ajd a r w i t a p r a b hav a s t u  d i v y a - 
sajbandhamarhasi ||313|| 
 
atyayataj waravanaj krtvoddhrtawaraj 
ksanat | 
vyuptamanyunamuccitya punardehi  
tiladhakam ||314|| 

307. พอผูเปนใหญเหนือกินนร ทานไมควร
กลาวสิ่งที่ไมเหมาะสมกับขาฯ เพราะ
ความโกรธเชนนั้น ดวยอํานาจแลว คน
เชนใดเลาจะไมฟงทาน 

308. เมื่อเขาฝาฟนมาหาขาฯ ได ทั้งๆ ที่แมแต
ดินแดนของครุฑ ขาฯเองก็ยังยากที่จะ
ไปถึง แลวเขาผูเปนมนุษยมาถึงดินแดน
ที่มีอํานาจพิเศษนี้ไดอยางไร 

309. รูปที่มีการพูดคุยอันเปนคุณยอมไดแก
มนุษยนั่นเอง พระจันทรที่มีแสงสวาง
ยอมทําใหเกิดการพูดคุยที่นายินดีเชนกนั 

310. พอ ชาติกําเนิดจะทําประโยชนอะไรได 
คุณความดีคือส่ิงที่เปนไปตามธรรมชาติ 
พระจันทร เต็มดวงที่ มีน้ํ าอมฤตไหล
ออกมาก็เปนผูเกิดจากทองเดียวกับยาพิษ 

311. ทามกลางคุณความดีทั้งหลายยอมมีโทษ
บางอย า งปกป ดไว ในที่ อื่ น  เ มื่ อ ได
พิจารณาแลวก็จะไมตอตานที่มาของแกว
มณีทั้งหลาย 

312. เมื่อราชาแหงกินนรไดทรงฟงเรื่องราว ก็
ไดคิดตามนั้น จึงไดทรงเรียกชามาดาเขา
มา แลวไดตรัสเพื่อสืบถามคุณสมบัติ 

313. ทานตองแสดงอานุภาพใหเห็นวาทาน
สมควรเกี่ยวของกับความเปนทิพยโดย
ทานตองเอาชนะหนุมกินนรเหลานี้ให
ไดกอน 

314. โดยยกศรไวช่ัวขณะหนึ่ง (จากนั้นก็)ถาง
พงออที่แผกวาง(แลวจึง)เก็บเมล็ดงา 1 
อาฒกะที่ถูกหวานออกไปกลับมาใหม 
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sajdarwaya  dhanurvede  d rdha- 
laksyadikauwalam | 
t a tah  k i r t ipa takeyaj  t avayat ta  
manohara ||315|| 
 
 
ityawakye’pi kautilyatpreritastena  
karmani | 
sarvaj  kantanuragena kuma rah  
kartumudyayau ||316||  
 
mithyawramaklewaphale pravrttaj  
warapatane | 
taj vijbaya sahasraksah paksapatad- 
acintayat ||317|| 

 
kij bhadrakalpiko bodhisattvo’ yaj  
parthivatmajah | 
niyuktah  kinnarendrena nisphale  
klewakarmani ||318|| 
 
 
a s ya s m i n  s a m a yaya s e  ka r y aj  
sahayyakaj maya | 
iti samcintya wakro’ sya karmanispatti- 
madadhe ||319|| 
 
w a t a k r a t u s a m a d i s t a i r y a k s a i h  
sukararupibhih | 
utpat i te waravane same vyuptaj 
tiladhakam ||320|| 
 
ekikrtaj samuccitya wakrasrstaih  
pipilakaih | 
kumarah kinnarendraya vismitaya  
nyavedayat ||321|| 
 
sa sapta kanakastambhan sapta talan  
balorjitah | 
sukar icakrasajyuktan  v iddhva  
niwitapatrina ||322|| 
wastrastravikramakalawilpawaktim- 
adarwayat | 
y a y a s y a  p e t u r m u k u t e  d i v y a h  
kusumavrstayah ||323|| 

315. เมื่อไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถที่
แข็งแกรงในวิชาธนูแลว จากนั้นทานก็
จะไดครอบครองธงแหงเกียรติยศนี้คือมโนหรา  

316. เหตุการณทั้งหลายถูกกระตุนเนื่องจาก
เลหกล แตดวยความสามารถดังกลาวนี้ 
พระกุมาร(สุธน)ก็ทรงยอมทําทุกอยาง
ดวยความรักในชายา 

317. พระอินทรเมื่อรูส่ิงที่เกิดขึ้นแลววาการ
หักลูกศรเปนผลจากกิ เลสซ่ึงมาจาก
ความพยายามที่หลอกลวงจึงไดคิด
เขาขางอีกฝายหนึ่ง(ฝายพระสุธน) 

318. โอรสของพระราชาซึ่งเปนพระโพธิสัตว
นี้หรือที่ถูกราชาแหงกินนรกําหนดให
ทํางานที่ไรประโยชนเพราะความโกรธ 

319. ในการนี้  เราตองพยายามทําหนาที่
ชวยเหลือ เมื่อพระอินทรทรงคิดเชนนี้
แลว ก็ยินดีที่จะทํางานนี้ใหสําเร็จลุลวง 

320. เมื่อพงออถูกขุดรากจนเรียบโดยยักษที่มี
รู ป เ ป น สุ ก ร ต า ม คํ า สั่ ง ข อ ง พ ร ะ
อินทร เมล็ดงา 1 อาฒกะก็ถูกหวานออกไป  

321. หลังจากนั้นมดดําทั้งหลายที่พระอินทร
เสกขึ้นมาก็เก็บ(งา)มารวมไวดวยกัน 
พระกุมารจึงทรงแจงแกราชากินนรซึ่งก็
(แสดงความ)ประหลาดพระทัย 

322. พระสุธนไดใชกําลังดวยการยิงดวยศร
ไปยงัฝงูหม ูตนตาล 7 ตนและเสาทอง 7 ตน  

323. เ มื่ อ ร า ช า แห ง กิ น น ร ไ ด ท ร ง เ ห็ น
ความสามารถทางศิลปวิทยาในกําลัง
แหงวิชาธนู ฝนดอกไมทิพยทั้งหลายได
ตกลงแลวบนศีรษะ 
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v i s m i t o ’  p i  p r a b hav en a  t a s y a  
kinnarabhupatih | 
punas tadvabcanayaiva  taj  taj  
yuktimacintayat ||324|| 
 
 
 
 
 
dadhati vipulawcarye maunaj hasanti  
sataj stutau  
malinavadanah kirtyutkarse vrajanti  
vivaditam | 
api gunawatairnaradhyante viruddha- 
dhiyah paraj  
p a r a p a r i b h a v a k s o b h a r a m b h a - 
sthirabhinivewinah ||325|| 
 
 
sa tamuce prabhavo’ yaj divyah  
prakatitastvaya | 
p r a j b a p r a k a r s a m a d h u n a  
sajdarwayitumarhasi ||326|| 
 
 
 
abhinnavarnarupanaj tulyabharana- 
vasasam | 
kinnarinaj sthitaj madhye grhana  
nijavallabham ||327|| 
 
i tyuk tah  sa  punas tena  k innar i - 
watapabcakam | 
t u l y a v a rn a v a y o v e s aj  d a d a r w a  
vyagramagratah ||328|| 
 
tasaj madhye parijbaya sa jagraha  
manoharam | 
vallarivanasajchannaj  bhrvga- 
wcutalatamiva ||329|| 
 
 
devo ’  yami t i  n iwc i tya  t a t a s t aj  
kinnarewvarah | 
tustastasmai dadau divyaratnaih saha  
manoharam ||330|| 

324. ราชาแหงกินนรแมจะประหลาดพระทัย
ดวยพลังอํานาจของเขา(สุธน) ก็ยังไม
ทรงคิดวาเขาเหมาะสมกับมโนหรา จึง
เหมือนการหลอกลวงซ้ําอีกครั้ง 

325. คนที่มีปากสกปรกจะทรงไวซ่ึงความ
เงียบในเรื่องอัศจรรยมากมาย จะหัวเราะ
ในเวลาสดุดีคนดี  ยอมวิวาทกันเพื่อ
เกียรติยศอันสูงสง  คนที่มีความคิด
ขัดแยงกันจะไมไดรับความพอใจ แม
ดวยคุณความดีจํานวนนับรอย แตจะเปน
ผูที่ยึดมั่นอยางมั่นคงในการดูหมิ่นศัตรู 
และทําใหศัตรูส่ันคลอน 

326. ราชาแหงกินนรไดตรัสกับพระสุธนวา
อํานาจที่เปนทิพยนี้ไดถูกเผยใหเห็นแลว
โดยทาน ทานสามารถแสดงใหเห็นถึง
ความยอดเยี่ยมแหงความรูในวันนี้ 

327. ตอเมื่อทาน(จับ)ช้ีชายาของทานซึ่งอยู
ทามกลางกินรีซ่ึงยืนอยูที่สวมเสื้อผา 
และมีรูปพรรณไมตางกัน  

328. เมื่อตรัสเชนนี้แลว พระองคจึงใหพระ            
สุธนทรงดูแลวช้ี(มโนหราจาก)กินรี 500 
นางที่มีเสื้อผา วัย และรูปพรรณเสมอกัน 

329. หลังจากทรงคนหามโนหราทามกลาง
กินรีทั้งหลาย พระสุธนก็ทรงจูงมโนหรา
ที่ดุจดอกมะมวงที่มีผ้ึงตอมในปาเถาวัลย
(ออกมา) 

330. “ขาฯ แตเทวะคือคนนี้” เมื่อราชาแหง
กินนรปราศจากความรังเกียจพระสุธน
แล ว  ก็ มี ค ว ามยิ นดี ม อบมโนหร า
พรอมกับรัตนะทิพยทั้งหลายแกพระสุธน  
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wlaghyopabhogavibhavaih pujitastena  
sadaram | 
jayasakhastamamantrya kumarah  
svapuraj yayau ||331|| 

 
 

m a n o h a r a g r a g a j  p u t r a j  
praptamalokya bhupatih | 
rakendudarwanodbhutah  sudham- 
budhirivababhau ||332|| 
 
 
putraj tatawcaritacandrasitatapatre  
rajye’ bhisicya paritapaharaj prajanam| 
sajtosawitalavivekasukhabhiramaj 
chayamasevata  n rpah  prawama- 
drumasya ||333|| 
 
 
 
 
praptabhisekaj sudhanaj prabhate  
taj saptaratnani prthupratapam | 
navaprabhavaprabhubhavabhi tya 
sevanivasarthamivopajagmuh ||334|| 
 
 
sa bodhisattvah sudhano’ hameva 
yawodhara  sapi  manoharabhu t  | 
t a d v i p r a y o g a v y a s a n a n a l a r t i h 
kamanubandhadiyati mayapta ||335|| 
 
 
tasmatkamah kamalavadananetra- 
paryantavasi 
varjyah sadbhih wamamrgavadhu- 
bandhakelikiratah | 
sphurjatpuspaprasarajarajahpubja- 
halahalograir- 
lokah wokavyasanaviwikhairmohanair- 
yena viddhah ||336|| 
 
 
 

331. เมื่อทาวทรุมะไดทรงยกยองสรรเสริญ
พระสุธนดวยส่ิงของที่นายินดีจํานวน
มากแลว พระสุธนพรอมกับชายาไดทรง
ลาทาวทรุมะกลับเมืองของพระองค 

332. เมื่ อพระราชาไดทรง เห็นโอรสนํ า            
มโนหรามาถึงแลว ภาพพระจันทรเต็ม
ดวงเหมือนปญญาที่ เปนแสงสวางก็
เกิดขึ้นแลว 

333. เ มื่ ออภิ เ ษกพระโอรสผู ข จั ดคว าม
เดือดรอนของประชาชนไว ในราช
สมบั ติ อั น เป น เ ศวตฉั ต รที่ เ หมื อน
พระจันทร เนื่องจากความประพฤติ 
พระราชาจึงไดทรงอาศัยรมเงาของ
ตนไมคือความสุขสงบรมเย็น  

334. แกวเจ็ดประการไดสองแสงมายังพระ            
สุธนผูไดทรงขึ้นครองราชย มีอํานาจแผ
ไ ก ล  อํ า น า จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ หม ใ ช เ พื่ อ
ประโยชนของประชาชน 

335. พระสุธนผูเปนพระโพธิสัตวนั้นคือเรา
เองสวนยโศธรานั้นคือมโนหรา ความ
ปรารถนาที่เปนไฟแหงความทุกขจาก
การพลัดพรากที่เร่ิมตนเพราะผูกพันกับ
ความรักนั้นเราไดเขาใจแลว 

336. เพราะฉะนั้นความรักที่อยูในสายตาของ
หญิงสาวที่มีใบหนาเหมือนดอกบัว คนดี
ทั้ งหลายควรหลี ก เ ลี่ ย ง  เ นื่ อ ง จ าก     
ค ว า ม รั ก เ ห มื อ น ค น ป า ที่ เ ล น อ ยู        
อยางสนุกสนานกับกวางตัวเมียคือความ
สงบ โลกที่ถูกกามเทพแทงดวยความหลง
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i t i  bh iksuganah  svayaj  j i nena 
svakathaj taj viniveditaj niwamya | 
s a r a s aj  p r t h u mu l a m e v a  m e n e 
w a t a w a k h a s y a  m a n o b h a v a j  
bhavasya ||337|| 
 
i t i  k s e m e n d r a v i r a c i t a y a j 
bodhisat tvavadanakalpalatayaj 
sudhanakinnaryavadanaj  nama  
catuhsastitamah pallavah || 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คือ ลูกศรอันเปนความโศกเศรา และ
 ความทุกข เปนดอกไมที่ไหวไปมาซึ่งมี
 ปลายแหลมเปนยาพิษที่ เกิดจากเกสร
 ของดอกบัว 
337. คณะภิกษุไดฟ งพระชินเจ าตรัสเล า

เร่ืองราวของพระองค ที่เปนสระน้ําอัน
ทรงคุณคาและกวางใหญแหงสาขานับ
รอยของชาติที่ทรงระลึกได 

 นี่ คื อ ป ล ล ว ะ ที่ 64 ช่ื อ ว า                           
สุธนกินนรยวทานในโพธิสัตสวาวทาน
กัลปลตา ซ่ึงแตงโดยเกษเมนทระ 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเทียบอักษรเทวนาครี โรมัน และไทย 
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ตารางเทียบอักษรเทวนาครี โรมัน และไทย 

 
 ก     วรรค k(       k     กฺ %(      kh  ขฺ g(       g    คฺ `(        gh  ฆฺ ;(       v       งฺ 
 จ     วรรค c(     c    จฺ ^(       ch    ฉฺ j(         j    ชฺ &(   jh   ฌฺ Å(      b      ฺ 
 ฏ     วรรค $(         t      ฏ #(       th     ฺ @(    d  ฑฺ !(       dh   ฒฺ ,(      n    ณฺ 
 ต     วรรค t(       t        ตฺ q(       th     ถฺ  d(      d      ทฺ /(     dh      ธฺ n(       n      นฺ 
 ป     วรรค p(        p    ปฺ f(      ph     ผฺ  b       b       พฺ .(   bh  ภฺ m(      m     มฺ 
 
อ     วรรค y(         y      ย ฺ r(           r          รฺ l(((          l      ลฺ v(         v      ว ฺ
 x(        w        ศฺ z(        s           ษฺ s(         s      สฺ h(            h      หฺ 
 
 

สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย 

A        – a                  อะ Aa       –a a             อา 

š        i– i                    อิ ¡        –I i              อี 

£        –u u                  อุ ¤        –U u             อู 

¨        –* r              ฤ ©        f            ฤา 

ª        l                         ฦ E        –e e                  เอ 

Ee         –®      ai                      ไอ Aae       –o o                 โอ 

AO       –O au                เอา   

 
อนุสวาระ และ วิสรคะ 
A''''''''                    –''''''''    aj            อํ 

A"      –" ah            อะ 
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