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วิทยานิพนธ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้ อเรื่ อง กลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ อง กลวิธีการเล่าเรื่ อง และกลวิธีทางวรรณศิลป์ เพื่อให้เข้าถึง
การบาเพ็ญบารมี ของพระโพธิ สัต ว์ในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกจ านวน 35 เรื่ อง เพื่ อจะได้เห็ นลักษณะเฉพาะของอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกในฐานะ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ผลการศึกษาพบว่า เนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกคล้ายคลึงกับอรรถกถาชาดก เมื่อเปรี ยบเทียบเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกับ
อรรถกถาชาดกพบว่า อรรถกถาจารย์ใช้กลวิธีการดัดแปลงเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 3 วิธี ได้แก่ 1) การเพิ่ม แบ่งเป็ นการเพิ่มความใหม่
และการขยายความ 2) การเปลี่ ยน แบ่งเป็ นการเปลี่ ยนความ และการเปลี่ ยนรายละเอี ยด และ 3) การตัด แบ่งเป็ นการตัดความ และการตัด
รายละเอี ยด กลวิธีที่ ใช้มากที่ สุดคื อการตัดรายละเอี ยด และกลวิธีที่เลื อกใช้น้อยที่ สุดคื อการเปลี่ ยน กลวิธีที่ใช้น้ ี ไม่ได้ทาให้โครงเรื่ องของ
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแตกต่างกับอรรถกถาชาดก แต่ช่วยเน้นเรื่ องการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สตั ว์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์หลักของ
การเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
ในด้านกลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ องพบว่า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีกลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ องอย่างเป็ นระบบสามารถแบ่งองค์ประกอบการเล่า
เรื่ องได้ 4 ส่ วน ได้แก่ 1) ส่ วนนาเรื่ อง ประกอบด้วยคันถารัมภกถา และนิ ทานกถา 2) ส่ วนเกริ่ นนา (ปั จจุ บนั วัตถุ) เป็ นส่ วนนาเรื่ องก่อนเข้าสู่
เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 3) ส่ วนเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง ประกอบด้วยเหตุ การณ์หลักจานวน 12 เหตุ การณ์ ได้แก่
ความเป็ นมาของตัวละคร การได้รับสมบัติ การสังเวช การตั้งความปรารถนา การละทิ้ง การบาเพ็ญบารมี การพบอุปสรรค การตั้งมัน่ การได้รับ
การช่วยเหลือ การพ้นอุปสรรค การช่วยเหลือผูอ้ ื่น และการเทศนา การเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ อาจมีการข้ามบางเหตุการณ์ และสลับที่เหตุการณ์ได้
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกัน และ 4) ส่วนปิ ดเรื่ อง แบ่งได้ 3 ส่วน ได้แก่ สโมธานรวมและอรรถกถารวมจริ ยา ปกิณณกกถา และคาลงท้าย
ในด้านกลวิธีการเล่าเรื่ องพบว่า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกใช้ผเู ้ ล่าเรื่ อง 3 ประเภท ได้แก่ ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละครในเรื่ องแบบผูร้ ู ้ ผูเ้ ล่าเรื่ อง
ที่เป็ นตัวละครในเรื่ องแบบพยานคือพระอานนท์ และผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครหลักแบบเปิ ดเผยตัวคือพระพุทธเจ้า เมื่อพิจารณาการจัดลาดับเวลา
ในเรื่ องเล่ายังสามารถแบ่งการเล่าเรื่ องได้ 2 ประเภท ได้แก่ การเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั ลาดับเวลาในเรื่ อง พบว่ามีการเล่าเรื่ องสลับไปมาระหว่าง
ปัจจุบนั กับอดีต และการเล่าเรื่ องที่สมั พันธ์กบั เวลาของผูอ้ ่านพบว่ามีการเล่าเรื่ องแบบย่อและการหยุด
ในด้านกลวิ ธีทางภาษาพบว่า อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกใช้กลวิ ธีทางภาษาที่ สาคัญ 2 วิธี มาถ่ายทอดเรื่ องราวการบาเพ็ญบารมี ของ
พระโพธิ สัตว์ ได้แก่ 1 ) การใช้ความเปรี ยบ 3 ประเภท ได้แก่ การเปรี ยบเทียบโดยตรง การเปรี ยบเทียบโดยนัย และการเปรี ยบเทียบแบบผสม
2) การใช้โวหาร 4 ประเภท ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อธิ บายโวหาร และเทศนาโวหาร โดยมีการใช้บรรยายโวหารเป็ นโวหารหลัก
ในการเล่าเหตุการณ์ในเรื่ อง การใช้ความเปรี ยบและโวหารเป็ นส่ วนสาคัญที่ช่วยอธิ บายเรื่ องราวในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้ชดั เจน ทาให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจลักษณะและขั้นตอนการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สตั ว์มากยิ่งขึ้น
ในด้านการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สตั ว์ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก สามารถแบ่งการบาเพ็ญบารมีโดยใช้เกณฑ์ความยากง่าย หรื อสิ่ งที่
สละได้ 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นบารมี คือการสละทรัพย์ บุตรและภรรยา ขั้นอุปบารมี คือการสละร่ างกาย และขั้นปรมัตถบารมี คือการสละชี วิต พบว่า
พระโพธิ สตั ว์บาเพ็ญบารมีข้ นั บารมีมากที่สุดจานวน 14 เรื่ อง สาเหตุที่พบว่าพระโพธิ สัตว์บาเพ็ญบารมีข้ นั บารมีมากที่สุดอาจเป็ นเพราะเป็ นขั้น
ปกติที่ทาได้ง่ายที่สุดในการบาเพ็ญบารมีท้ งั 3 ขั้น อย่างไรก็ตามพระโพธิ สตั ว์จะบาเพ็ญบารมียากบ้าง ง่ายบ้างทุกพระชาติจนกว่าบารมีจะบริ บูรณ์
และได้ตรัสรู ้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การศึ กษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทาให้เห็ นว่า แม้อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะได้รับอิ ทธิ พลด้านเนื้ อหามาจากอรรถกถาชาดกแต่ก็นามา
เรี ยบเรี ยงใหม่โดยใช้กลวิธีการประพันธ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่ อง คือการแสดงให้เห็นถึงความเพียรใน
การบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็ นพระโพธิ สัตว์ ด้วยมีปณิ ธานที่แน่วแน่ที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้พน้ ทุกข์ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจึ งเป็ น
คัมภีร์ที่เลือกอรรถกถาชาดกบางเรื่ องมาเล่าใหม่เพื่อเชิดชูบทบาทของพระพุทธเจ้าให้สูงเด่นขึ้นในฐานะพระศาสดาที่มีความกรุ ณาต่อสรรพสัตว์
ทั้งหลาย
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ANOODSARA SREEWIRA : ATTHAKATHA CARIYAPITAKA : A STUDY AS BUDDHIST LITERATURE. THESIS
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The purposes of this research were to study the content of Atthakatha Cariyapitaka, the composition arrangement of 35
stories in Atthakatha Cariyapitaka, and the narrative techniques and narrative description of the Bodhisattva’s Perfections Practice in
Atthakatha Cariyapitaka in order to study the specific characteristics of Atthakatha Cariyapitaka.
The analysis reveals that the content of Atthakatha Cariyapitaka is similar to the content of Atthakatha Jataka. The
comparison of Atthakatha Cariyapitaka with Atthakatha Jataka is found that there are 3 re-narration techniques: 1) addition is renarration by giving content and details amplification, 2) alteration is re-narration by content and details alteration. And deletion is renarration by content and details deletion. Most technique that was found is deletion and the alteration is very rarely found. Those
techniques do not affect the plot of Atthakatha Cariyapitaka to be different from plot of Atthakatha Jataka, but all techniques are
supposed to display the clearness of the Bodhisattva’s Perfections Practice which is the main purpose of Atthakatha Cariyapitaka.
In term of the narrative style of Atthakatha Cariyapitaka is systematically arranged in the way of the narrative system of
Atthakatha Cariyapitaka. It is found that Atthakatha Cariyapitaka is composed 4 parts: 1) background which can be divided into 2 types:
Invocation of Atthakatha Cariyapitaka and Story of Buddha. 2) introduction 3) 35 stories narration of Atthakatha Cariyapitaka are
composed of 12 situations :1) Background 2) Treasure getting 3) Commiseration 4) Desire 5) Desertion 6) Perfections Practice
7) Obstacle seeing 8) Persistence in a Perfections Practice 9) Help getting 10) Succeed in difficulty 11) Helping other 12) Preaching.
And all situations are reasonable skipped and switched. 4) Ending can be divided into 3 types: Summary 35 stories narration of
Atthakatha Cariyapitaka, Explanation of the Bodhisattva’s Perfections Practice and Ending.
The study of narration technique is found that there are 3 kind of narrations: non-character (omniscient point of view),
character in the name of witness, Anonda and the main character, the Lord of Buddha. In the way of narrative time scheduled
conduction can be divided into 2 ways: 1) step-by-step narration which can be switched between present and past and 2) summary and
stop narration.
In terms of story description has found into 2 methods: 1) metaphor; explicit metaphors, implicit metaphors and mix
metaphors. 2) 4 Narrative styles; narrative, description, exposition and also argumentation. Narrative is used for the main way of story
narration. Metaphor and Narrative styles are important to narrate to easy to understand the Bodhisattva’s Perfections Practice in
Atthakatha Cariyapitaka.
The Bodhisattva’s Perfections Practice in Atthakatha Cariyapitaka can be divided into 3 types levels: 1) ordinary
perfections, sacrifice by making sacrifice personal properties child and wife, 2) superior perfections; sacrifice by making sacrifice his
body and 3) supreme perfections, sacrifice by making sacrifice his life. The study is found that the Bodhisattva’s Perfections Practice
mostly occurred to 14 stories by the rules of easiest way to do, however the Bodhisattva have done all of Perfections Practice until
become enlightened.
The study of Atthakatha Cariyapitaka reveals that even if the narrative styles conception and some story are applied from
Atthakatha Jataka, but it also has their own identity which related to the story objective that is the aims to narrate the attempt of the
Bodhisattva perfection practice to help and release all living creatures. In this way, Atthakatha Cariyapitaka is treatise which took some
stories of Atthakatha Jataka to re-narrate according to praise the Lord of Buddha who is being kind to all living creatures.
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ดร. เสาวณิ ต วิ ง วอน ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. อุ บ ล เทศทอง และ รองศาสตราจารย์บ าหยัน
อิ่มสาราญ ที่กรุ ณาตรวจแก้และให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ ทาให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และอาจารย์ทุ ก ท่ า นตั้ง แต่ อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ที่ ไ ด้ป ระสิ ท ธิ์ ประสาทวิช าความรู ้ แ ละปู พ้ื น ฐาน
การศึกษา ตลอดจนอาจารย์และนักวิชาการทุกท่านที่ผศู้ ึกษาได้นาหนังสื อและตารามาใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์และอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ขอขอบคุณ พี่วริ ัลพัชร จรัสเพชร และพี่เกศนี นุ ชทองม่วง ผูจ้ ุดประกายความคิดการศึกษา
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ตลอดจนยังให้ความช่ วยเหลื อและกาลังใจในการทาวิทยานิ พนธ์ ขอขอบคุณ
วิชลดา ยิม้ แย้ม สุ ชาดา อมรศิริกุล สุ รางคนางค์ รัตนวิจารณ์ และสุ ทธิ นนั ท์ ศรี สมศักดิ์ เพื่อนผูค้ อย
ช่วยเหลือและแบ่งปั นทุกข์สุขในการทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ขอขอบคุณ จิตรนันท์ กลิ่นน้อย เพื่อนรัก
ที่คอยให้คาปรึ กษาและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ทาวิทยานิพนธ์ รวมถึงกัลยาณมิตรทุกท่าน
ที่คอยไต่ถามด้วยความห่วงใย
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุ ณแม่ คุณป้ า คุณน้า คุณยาย และครอบครัว ผูเ้ ป็ นพลังใจ
อันยิง่ ใหญ่ คอยสนับสนุน และส่ งเสริ มทางการศึกษาเสมอมา จนทาให้เกิดความสาเร็ จในครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จริ ยาปิ ฎกเป็ นคัมภีร์หนึ่งในพระไตรปิ ฎกที่รวบรวมอยูใ่ นพระสุ ตตันตปิ ฎก คัมภีร์ที่วา่ ด้วย
พระธรรมเทศนาและคาบรรยายต่ างๆ ที่พ ระพุ ทธเจ้าได้ตรั สให้เหมาะสมกับ บุ คคลและโอกาส
มีประวัติและเรื่ องเล่าประกอบ แบ่งเป็ น 5 หมวดใหญ่ ได้แก่ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิ กาย
อัง คุ ต ตรนิ ก าย และขุท ทกนิ ก าย จริ ย าปิ ฎกเป็ นคัม ภี ร์ ที่ 16 ในหมวดขุท ทกนิ ก าย 1กล่ า วถึ ง
การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์เฉพาะกัปปั จจุบนั ที่เรี ยกว่า ภัททกัป2 ซึ่ งถื อกาเนิ ดเป็ นคนบ้าง
เป็ นสัตว์บา้ ง
จริ ยาปิ ฎกแต่งด้วยคาประพันธ์ ประเภทฉันท์ และใช้ภาษาแบบง่ ายๆ คล้ายกันกับคัมภี ร์
ธรรมบท 3 แต่ เ มื่ อ เวลาผ่ า นไปท าให้ เ กิ ด การตี ค วามและเข้า ใจได้ย าก พระธรรมปาละจึ ง ได้
อรรถาธิ บ ายขยายความส่ ว นที่ เ ป็ นคาถาในจริ ย าปิ ฎกขึ้ น เรี ย กว่า “อรรถกถาจริ ย าปิ ฎก” หรื อ
“ปรมัตถทีปนี” ซึ่งเป็ นการนาพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าที่อยูใ่ นจริ ยาปิ ฎกมาเรี ยบเรี ยงและอธิ บาย
ความใหม่เพื่อให้เข้าใจได้แจ่มแจ้ง เนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะเล่าถึงเรื่ องการบาเพ็ญบารมีใน
พระอดีตชาติของพระพุทธเจ้าจานวน 35 เรื่ อง แบ่งได้ 3 วรรค ได้แก่ วรรคแรกอกิตติวรรค มี 10
เรื่ อง วรรคที่ 2 หัตถินาควรรค มี 10 เรื่ อง และวรรคที่ 3 ยุธญ
ั ชยวรรค มี 15 เรื่ อง ดังนี้
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ขุททกนิ กาย แปลว่า หมวดเล็กหมวดน้อย ประกอบด้วยคัมภีร์ 16 หมวด ได้แก่ ขุททกปาฐะ ธรรมบท
อุทาน อิติวตุ ตกะ สุ ตตนิ บาต วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรี คาถา ชาดก มหานิ ทเทส จูฬนิ ทเทส ปฏิ สัมภิทา
มรรค อปทาน พุทธวงศ์ และจริ ยาปิ ฎก ดูรายละเอียดจาก มูลนิ ธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์,
พระไตรปิ ฎกและอรรถกถำแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกำย จริยำปิ ฎก ภำค 2 เล่ ม 3, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552), คาชี้แจง.
2
ภัททกัป คือกัปปั จจุบนั ที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นภายในกัปเดี ยวกัน 5 พระองค์ คือ พระกกุสันธะ พระ
โกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตรมะ และพระเมตไตรย์ ดูรายละเอียดจาก ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรม
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบั ลิเคชัน่ ส์, 2556), 866.
3
บุณย์ นิลเกษ, อุดมกำรณ์ ชีวติ แบบโพธิสัตว์ เล่ มที่ 1 ตอน อุดมกำรณ์ และกำเนิดโพธิสัตว์
(กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2534), 89.
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1. อกิตติวรรคมี 10 เรื่ อง แสดงการบาเพ็ญทานบารมี ดังนี้
1. อกิตติจริ ยา
2. สังขพราหมณจริ ยา
4. มหาสุ ทสั สนจริ ยา
5. มหาโควินทจริ ยา
7. จันทกุมารจริ ยา
8. สิ วริ าชจริ ยา
10. สสปัณฑิตจริ ยา

3. กุรุธรรมจริ ยา
6. เนมิราชจริ ยา
9. เวสสันตรจริ ยา

2. หัตถินาควรรคมี 10 เรื่ อง แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี ดังนี้
1. สี ลวนาคจริ ยา
2. ภูริทตั ตจริ ยา
4. จูฬโพธิจริ ยา
5. มหิสราชจริ ยา
7. มาตังคจริ ยา
8. ธัมมเทวปุตตจริ ยา
10. สังขปาลจริ ยา

3. จัมเปยยจริ ยา
6. รุ รุมิคราชจริ ยา
9. ชยทิสจริ ยา

3. ยุธญ
ั ชยวรรคมี 15 เรื่ อง 5 เรื่ องแรก แสดงเนกขัมมบารมี เรื่ องที่ 6 แสดงอธิ ษฐานบารมี
เรื่ องที่ 7-12 แสดงสัจจบารมี เรื่ องที่ 13-14 แสดงเมตตาบารมี และเรื่ องสุ ดท้ายแสดงอุเบกขาบารมี
ดังนี้
1. ยุธญ
ั ชยจริ ยา
2. โสมนัสสจริ ยา
3. อโยฆรจริ ยา
4. ภิงสจริ ยา
5. โสณนันทปัณฑิตจริ ยา 6. มูคผักขจริ ยา
7. กปิ ลราชจริ ยา
8. สัจจสวหยปัณฑิตจริ ยา 9. วัฏฏกโปตกจริ ยา
10. มัจฉราชจริ ยา
11. กัณหทีปายนจริ ยา
12. มหาสุ ตโสมจริ ยา
13. สุ วณั ณสามจริ ยา
14. เอกราชจริ ยา
15. มหาโลมหังสจริ ยา
ถึ ง แม้ว่า อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกจะกล่ า วถึ ง การบ าเพ็ญบารมี ไ ม่ ค รบ 10 ประการ กล่ า วคื อ
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจานวน 35 เรื่ อง มี 10 เรื่ องแสดงทานบารมี 10 เรื่ องแสดงศีลบารมี 5 เรื่ อง
แสดงเนกขัมมบารมี 1 เรื่ องแสดงอธิ ษฐานบารมี 6 เรื่ องแสดงสัจจบารมี 2 เรื่ องแสดงเมตตาบารมี
และมี 1 เรื่ องแสดงอุ เบกขาบารมี ไม่ปรากฏเรื่ องที่แสดงปั ญญาบารมี วิริยบารมีและขันติบารมี
อย่างไรก็ตามทั้ง 35 เรื่ องนี้ ก็ทาให้ผอู ้ ่านทราบแนวทางการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์เพื่อที่จะ
บรรลุพระโพธิ ญาณได้เป็ นอย่างดี เช่น อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา และอรรถกถามูคผักขจริ ยา ดังนี้
อรรถกถำสี ลวนำคจริยำ พระพุทธเจ้าถือกาเนิ ดเป็ นพญาช้าง ผูม้ ีกาลังมาก บาเพ็ญศีลบารมี
และเลี้ยงดูมารดาตาบอดอยูใ่ นป่ า วันหนึ่งควาญช้างเข้ามาในป่ าหมายจะจับพระองค์ไปให้พระราชา
พระองค์ไม่ต่อสู ้และขัดขืน ทรงยินยอมให้จบั แต่โดยดีเพราะเกรงว่าศีลจะขาด ดังข้อความที่วา่

3
พระโพธิ สัตว์เห็ นควาญช้างแล้วตั้งจิตอธิ ษฐานว่า ภัยของเรานี้ เกิดจากพรานป่ าผูน้ ้ ี
เรามีกาลังมากสามารถจะกาจัดแม้ชา้ งตั้งพันเชื อกได้. เราโกรธขึ้นมาพอที่ จะยังเหล่านักรบ
พร้ อ มด้ว ยแคว้น ให้ พิ น าศลงไปได้. แต่ ห ากเราโกรธ ศี ล ของเราก็ จ ะขาด เพราะฉะนั้น
แม้ควาญช้างจะเอาหอกทิ่ มแทง เราก็จะไม่โกรธ ดังนี้ แล้วก็โน้มศีรษะลงยืนนิ่ งอยู.่ ดังที่พระ
ผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
ในกำลนั้น กำลังของเรำทีม่ อี ยู่ในกำยตำมปกติอันใด วันนีก้ ำลังของ
เรำนั้นเสมอเหมือนกับกำลังของช้ ำงพันเชือก
ถ้ ำเรำโกรธควำญช้ ำงเหล่ ำนั้น ผู้เข้ ำมำใกล้ จับเรำ เรำก็สำมำรถจะ
เหยียบเขำเหล่ ำนั้นได้ แม้ ตลอดถึงรำชสมบัตขิ องมนุษย์ .
แต่ ถึงแม้ เรำจะถูกเขำใส่ ไว้ ในเสำตะลุง เรำก็ไม่ ทำจิตโกรธเคือง เพื่อ
รักษำศีล เพือ่ บำเพ็ญศีลบำรมีให้ บริบูรณ์ .
ถ้ ำเขำเหล่ ำนั้นพึงทำลำยเรำทีเ่ สำตะลุงนีด้ ้ วยขวำนและหอกซัด เรำ
ก็จะไม่ โกรธเขำเลย เพรำะเรำกลัวศีลของเรำจะขำด.4

อรรถกถำมู ค ผัก ขจริ ย ำ พระพุ ท ธเจ้า ประสู ติเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้า กาสี ชื่ อว่า
มูคผักขกุมาร หรื อที่เรี ยกอีกชื่อว่า เตมียก์ ุมาร พระองค์ไม่ตอ้ งการครองราชสมบัติ เทพธิ ดาองค์หนึ่ง
จึงแนะแนวทางในการเปลื้ องทุ กข์แก่ มูค ผักขกุมารด้วยการให้พระองค์บาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี 3
ประการ คือขอให้เป็ นใบ้ เป็ นคนง่ อยเปลี้ ยและเป็ นคนหู หนวก แม้ว่าพระราชบิ ดาและพระราช
มารดาจะทรงพยายามทดลองพระราชกุมารอยู่หลายครั้ง เช่ น ไม่ให้นมทั้งวันจนพระกุมารซู บซี ด
นากระเบื้องไฟมาไว้ใต้เตียง และเอาน้ าอ้อยทาตัวให้แมลงวันตอม แต่พระองค์ก็ยงั ไม่ร้องหรื อแสดง
อาการผิดปกติให้ผอู้ ื่นเห็น ความว่า
เมื่อพระมหาสัตว์ทรงตั้งอยูใ่ นนัยที่เทพธิ ดาให้ไว้ แล้วทรงแสดงพระองค์ดว้ ยความ
เป็ นใบ้เป็ นต้น ตั้งแต่ปีที่ประสู ติ พระมารดาพระบิดาและพวกนางนมเป็ นต้นคิดว่า “ธรรมดา
ปลายคางของคนใบ้ ช่องหู ของคนหนวก มือเท้าของคนง่อยเปลี้ย มิได้เป็ นอย่างนี้ . ในเรื่ องนี้
พึงมีเหตุ. เราจักทดลองพระกุมารนี้ ดู” คิดว่า “เราจักทดลองด้วยน้ านมก่อน” จึ งไม่ให้น้ านม
ตลอดวัน. พระกุมารนั้นแม้ซูบซีดก็มิได้ร้องเพื่อต้องการน้ านม.
ลาดับนั้น พระมารดาของพระกุมาร ทรงดาริ ว่า “ลูกของเราคงหิ ว. พวกเจ้าจงให้
น้ านมแก่ลูกเราเถิด” แล้วให้พวกแม่นมให้น้ านม. พวกแม่นมไม่ให้น้ านมเป็ นระยะๆ อย่างนี้
แม้ทดลองอยูป่ ี หนึ่งก็ยงั ไม่เห็นช่องทาง (พิรุธ). แต่น้ นั พวกแม่นมคิดว่า “ธรรมดาเด็กย่อมชอบ
4

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถำแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกำย จริยำปิ ฎก ภำค 2 เล่ ม 3, พิมพ์ครั้งที่ 3 ( กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552) ,182-183.

4
ขนมและของเคี้ยว ชอบผลาผล ชอบของเล่น ชอบอาหาร” จึงนาของปลอบใจเหล่านั้นๆ เข้าไป
ให้ ปลอบใจด้วยการทดลองก็ไม่เห็นช่องทางตลอด 5 ปี . ครั้งนั้น พวกแม่นมคิดว่า “ธรรมดา
เด็ ก ย่อ มกลัว ไฟ กลัว ช้า งตกมัน กลัว งู กลัว คนเงื้ อ ดาบ เราจัก ทดลองด้ว ยเหตุ เ หล่ า นั้น ”
จึงตระเตรี ยมดังกล่าว โดยที่มิให้เกิดอันตรายแก่พระกุมารด้วยอาการเหล่านั้นได้ แล้วให้เพิ่ม
การแสดงอาการอันน่ากลัวยิง่ ขึ้น.
พระมหาสัตว์ทรงราพึงถึงภัยในนรก จึ งไม่หวัน่ ไหวด้วยทรงเห็ นว่า “นรกน่ ากลัว
ยิง่ กว่านี้ร้อยเท่า พันเท่า แสนเท่า.”...5

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นความประพฤติของพระโพธิ สัตว์ที่จะต้องปฏิบตั ิหรื อเสริ มสร้าง
บารมี เพื่อจะได้บรรลุพระโพธิ ญาณคื อ พระองค์มีความตั้งมัน่ ที่จะบาเพ็ญบารมี สุดกาลัง ทรงไม่
ย่ อ ท้อ ต่ อ อุ ป สรรคทั้ง ปวง โดยแต่ ล ะพระชาติ พ ระโพธิ สั ต ว์ไ ด้บ าเพ็ ญ บารมี แ ตกต่ า งกัน ไป
ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นการกระทาอันยากยิ่ง ดังปรากฏในอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือ
กาเนิ ดเป็ นช้าง พระองค์บาเพ็ญศีลบารมี ตั้งมัน่ รั กษาศี ล ไม่โกรธและทาร้ ายผูใ้ ด แม้ว่าพระองค์
จะถูกทาร้ายก็ตาม หรื ออรรถกถามูคผักขจริ ยา พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี ทรงอดทน ไม่
ย่อท้อต่อการทดลองน้อยใหญ่ท้ งั หลาย ตั้งใจเป็ นคนใบ้ ง่อยเปลี้ยและหู หนวก ไม่ไหวติงต่อกิเลส
ใดๆ เป็ นต้น จะเห็ นได้ว่า เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกเหล่ านี้ เป็ นส่ วนสาคัญที่ แสดงให้เห็ น
แนวทางการปฏิบตั ิตนของพระโพธิสัตว์เพื่อนาไปสู่ พระโพธิ ญาณ
เมื่อพิจารณาเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ องอย่างละเอียดพบว่า แม้แต่ละเรื่ อง
พระโพธิ สัตว์จะแสดงการบาเพ็ญบารมีแตกต่างกันแต่ก็มกั มีเหตุการณ์ หลักที่เกิ ดขึ้นคล้ายคลึงกัน
เช่ น เหตุ ก ารณ์ พ ระโพธิ สั ต ว์บ าเพ็ญ บารมี และเหตุ ก ารณ์ พ ระโพธิ สั ต ว์พ บอุ ป สรรคระหว่า ง
การบ าเพ็ญบารมี เป็ นต้น ซึ่ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ นนี้ มี พ ฤติ ก รรมที่ ตวั ละครแสดงออกเหมื อนกัน
แตกต่างกันที่ตวั ละครและรายละเอียดปลี กย่อย ลักษณะของเหตุ การณ์ ดงั กล่าวที่เกิ ดขึ้นซ้ าๆ กัน
ข้างต้นจึงเป็ นเรื่ องน่าสนใจศึกษาโครงเรื่ องอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก เพื่อที่จะได้ทราบเหตุการณ์สาคัญที่
ปรากฏในโครงเรื่ อง ซึ่ งช่ วยให้เห็ นระเบี ยบการเล่ าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ องว่ามี
ลักษณะอย่างไรและเพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น
ในการศึ ก ษาเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกยัง พบว่า เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎก
คล้ายคลึ งกับอรรถกถาชาดก คัมภีร์ที่พระพุทธโฆษาจารย์แต่งขึ้นเพื่ออรรถาธิ บายชาดกด้วย ทั้งนี้
สื บ เนื่ อ งมาจากจริ ย าปิ ฎกซึ่ งเป็ นคัม ภี ร์ ช้ ั น ต้น นั้น มี เ นื้ อ เรื่ อ งที่ ค ล้า ยคลึ ง กับ อรรถกถาชาดก
พระธรรมปาละจึงได้อาศัยชาดก และอรรถกถาชาดกมาเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญในการแต่งอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกด้วย ดังปรากฏหลักฐานในส่ วนคานาของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกว่า
5
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5
...ข้า พเจ้า จะรั ก ษาและยึ ด ปิ ฎกนั้น อัน เป็ นนัย แห่ ง อรรถกถาเก่ า อาศัย ชาดกโดย
ประการทั้งปวงซึ่งเป็ นที่อาศัยได้ มิใช่เพียงแต่เป็ นทางแห่ งคาพูด บริ สุทธิ์ ด้วยดี ไม่วนุ่ วาย เป็ น
ข้อ วินิ จ ฉัยอรรถอันละเอี ย ดของพระเถระทั้ง หลายผูอ้ าศัย อยู่ ณ มหาวิหาร แล้วจักท าการ
พรรณนาอรรถแห่งจริ ยาปิ ฎกนั้น...6

ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้คมั ภีร์อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่แต่งขึ้นใหม่น้ ี มีลกั ษณะเนื้ อเรื่ องที่คล้ายคลึง
กับ อรรถกถาชาดก เช่ น อรรถกถามหาโลมหัง สจริ ย าและอรรถกถาโลมหังสชาดกที่ ก ล่ า วถึ ง
พระโพธิสัตว์ทรงละทิ้งทรัพย์สมบัติและครอบครัวเพื่อบาเพ็ญอุเบกขาบารมี ดังนี้
อรรถกถำมหำโลมหังสจริยำ
พระมหาสัตว์รังเกียจลาภและสักการะ ไม่เข้าไปบวช ตรึ กถึงตนว่า “พอแล้ว เราจะ
ไม่เป็ นผูไ้ ม่ผิดปกติในลาภและเสื่ อมลาภเป็ นต้น ” จึ งคิดว่า “เราบาเพ็ญปฏิ ปทามีความอดทน
คาเย้ยหยันของผูอ้ ื่นเป็ นต้นอย่างวิเศษ จักยังอุเบกขาบารมีให้ถึงที่สุดได้” จึงออกจากเรื อนด้วย
ผ้าผืนที่นุ่งอยูน่ นั่ แหละ. เป็ นผูป้ ระพฤติขดั เขลากิเลสอย่างยิง่ หมดกาลังก็ทาเป็ นมีกาลัง ไม่โง่ก็
ทาเป็ นโง่ ถูกคนอื่ น เยาะเย้ย เย้ยหยันด้วยรู ปร่ างอัน ไร้ จิ ตใจ เที่ ย วไปในหมู่บ้าน นิ ค มและ
ราชธานีโดยอยูเ่ พียงคืนเดียวเท่านั้น. ในที่ใดได้รับการเย้ยหยันมาก ก็อยูใ่ นที่น้ นั นาน. เมื่อผ้าที่
นุ่งเก่า แม้ผา้ นั้นจะเก่าจนเป็ นผ้าขี้ริ้วก็ไม่รับผ้าที่ใครๆ ให้เที่ยวไปเพียงปกปิ ดอวัยวะยังหิ ริให้
กาเริ บเท่านั้น...7

อรรถกถำโลมหังสชำดก
...พระโพธิ สัต ว์ด าริ ว่า เราจัก ทดลองตบะของพวกนอกลู่ น อกทางดู จึ ง บวชเป็ น
อาชีวก ไม่นุ่งผ้า คลุกเคล้าด้วยธุลี เงียบฉี่ อยูค่ นเดียว เห็นพวกมนุษย์แล้วต้องวิง่ หนี เหมือนมฤค
มีมหาวิกตั ิเป็ นโภชนะ บริ โภคโคมัยแห่งลูกโคเป็ นต้น เพื่อจะอยูด่ ว้ ยความไม่ประมาท จึงอยูใ่ น
ไพรสณฑ์เปลี่ยวตาบลหนึ่ งในราวไพร เมื่ออยูใ่ นถิ่นนั้น เวลาหิ มะตกตอนกลางคืน ออกจาก
ไพรสณฑ์อยู่กลางแจ้งชุ่ มโชกด้วยน้ าหิ มะ เวลากลางวันก็ทานองเดี ยวกันให้ตนชุ่ มโชกด้วย
หยาดน้ าที่ไหลจากไพรสณฑ์ เสวยทุกข์แต่ความหนาวทั้งกลางวันกลางคืนอยูอ่ ย่างนี้ อนึ่ ง ใน
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6
เดือนท้ายแห่งฤดูร้อน ตอนกลางวันก็ถึงความรุ่ มร้อนด้วยแสงแดด ณ ที่โล่ง กลางคืนก็อย่างนั้น
เหมือนกัน ถึงความรุ่ มร้อนอยูใ่ นไพรสณฑ์ที่ปราศจากลม หยาดเหงื่อไหลออกจากสรี ระ... 8

จากตัวอย่างแสดงให้เห็ นว่า อรรถกถามหาโลมหังสจริ ยาและอรรถกถาโลมหังสชาดกมี
เนื้ อเรื่ องคล้ายคลึงกัน คือกล่าวถึ งพระโพธิ สัตว์ทรงละทิ้งทรัพย์สมบัติและครอบครัวเดินทางออก
จากเรื อนเพื่อบาเพ็ญอุเบกขาบารมีอย่างยิ่งยวดเพียงลาพัง อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ทั้ง 2 เรื่ องจะกล่าวถึง
การบาเพ็ญอุเบกขาบารมีดว้ ยความอุตสาหะของพระโพธิ สัตว์เหมือนกัน แต่ก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการบาเพ็ญอุเบกขาบารมี ที่แตกต่างกัน กล่าวคือในอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา พระโพธิ สัตว์
ทรงบาเพ็ญอุเบกขาบารมี ดว้ ยการทาเป็ นคนโง่ ไร้เรี่ ยวแรง วางเฉยต่อคาเย้ยหยันและการถูกรังแก
จากผูอ้ ื่น ส่ วนอรรถกถาโลมหังสชาดก พระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญอุเบกขาบารมีดว้ ยการอดทนและ
วางเฉยต่อสภาพภูมิอากาศทั้งร้อนและหนาว จะเห็นได้วา่ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกและอรรถกถาชาดกมี
เหตุ ก ารณ์ ใ นเรื่ อ งที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน แต่ ก็ มี ร ายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ ที่ แ ตกต่ า งกัน จึ งเป็ นเรื่ อ งที่
น่ า สนใจศึ ก ษาอย่างยิ่ง ว่า เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกและอรรถกถาชาดกมี ลกั ษณะต่ า งกัน
อย่างไร และเพราะเหตุใดจึงแตกต่างกัน
จากที่ ก ล่ า วไปแล้ว ข้า งต้น แสดงให้ เ ห็ น ว่า อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกเป็ นวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเรื่ องหนึ่งที่มีความน่าสนใจและน่าศึกษาค้นคว้าเป็ นอย่างยิ่งทั้งระเบียบการเล่าเรื่ อง
ลักษณะเนื้ อเรื่ องที่ มีความคล้า ยคลึ ง กับอรรถกถาชาดก ตลอดจนแนวทางการบาเพ็ญบารมีของ
พระโพธิ สัตว์ที่ปรากฏอยูใ่ นอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ด้วยเหตุน้ ี ผศู ้ ึกษาจึงต้องการศึกษาอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎกในประเด็นดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้ นใจวรรณกรรมพระพุทธศาสนาสื บไป
เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า และเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอรรถกถาต่างๆ
1. เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรบำเพ็ญบำรมีของพระพุทธเจ้ ำ
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ (2525) เขียนวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การศึกษาเชิ งวิเคราะห์เรื่ องพระ
โพธิ สัตว์เถรวาทและคัมภีร์มหายาน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคิดเรื่ องพระโพธิ สัตว์ และ
การได้มาซึ่ งความเป็ นพระโพธิ สัตว์ ทั้งที่ปรากฏในคัมภีร์เถรวาทและมหายาน ผลการศึกษาพบว่า
8
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7
ในพุทธศาสนานิ กายเถรวาท คาว่าโพธิ สัตว์ มี ปรากฏครั้งแรกนั้นหมายถึ งพระพุทธเจ้าเมื่ อยังไม่
ตรัสรู ้ ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแยกเป็ นสานักต่างๆ มีการยกย่องโพธิ ของพระพุทธเจ้าขึ้นเหนื อ
โพธิ ของพระอรหันต์ ทาให้พระโพธิ สัตว์เริ่ มกลายเป็ นอุดมคติของพระพุทธศาสนาแทนการมุ่งมัน่
เป็ นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าและพระโพธิ สัตว์กลายเป็ นผูม้ ีอภินิหารเหนื อโลก ซึ่ งความคิดนี้ ได้
พัฒนามาเป็ นพุ ท ธศาสนามหายาน ซึ่ ง มี ก ารเหยีย ดและปฏิ เสธพระอรหันต์ แต่ มุ่ ง เน้นการเป็ น
พระโพธิ สัตว์เพื่อความรู ้ อนั สู งสุ ดและมุ่งช่วยเหลือให้ผอู ้ ื่นพ้นทุกข์ ซึ่ งการจะเป็ นพระโพธิ สัตว์ได้
นั้นต้องมีการตั้งปณิ ธานการบาเพ็ญธรรม อันได้แก่ บารมีหรื อปารมิตาซึ่ งในพุทธศาสนามหายานมี
การเพิ่มรายละเอียดออกเป็ นลาดับขั้น เรี ยกว่า ภูมิ 109
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2534) พระราชนิพนธ์วิทยานิพนธ์เรื่ อง
“ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางความหมายของ
ศัพท์วา่ บารมีตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่แต่งขึ้นในยุคต่างๆ โดยใช้วิธีการ 2 วิธี ได้แก่
การศึกษาวิธีการประกอบศัพท์และศึกษาศัพท์ที่อยูใ่ นคาแวดล้อม (context) ที่ปรากฏในคัมภีร์ ผล
การศึกษาพบว่า ยุคแรกๆ ในระยะต้นนั้น คาว่าบารมีหมายถึ งความเป็ นเลิศ หรื อความบริ บูรณ์ ใน
ด้านใดก็ได้ ต่อมาความหมายของคาศัพท์แคบเข้าคือ จะหมายถึงความเป็ นเลิศหรื อความบริ บูรณ์ใน
หมวดธรรมหมวดใดหมวดหนึ่ งก็ได้ ในที่สุดจะหมายถึ งความเป็ นเลิศ หรื อเป้ าหมายสู งสุ ดในทาง
พระพุ ท ธศาสนาคื อพระนิ พ พาน ส่ วนค าว่า บารมี ใ นยุค หลัง คื อ หมวดธรรมมะหรื อวิธี ก าร 10
ประการที่ จ ะท าให้ ผู ้ป ระพฤติ ไ ด้บ รรลุ ถึ ง พระนิ พ พาน ถื อ ว่ า เป็ นการเปลี่ ย นแปลงทางด้า น
ความหมาย คือเปลี่ยนจากเป้ าหมายเป็ นวิธีการที่จะบรรลุถึงเป้ าหมาย10
พัฒน์ เพ็งผลา (2534) วิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ในนิบาต
ชาดก” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบาเพ็ญบารมีในนิ บาตชาดก 547 เรื่ อง ว่าเป็ นการบาเพ็ญบารมี
ในชั้นใด ผลการศึ ก ษาพบว่า ชาดก 547 เรื่ อ ง จัด เป็ นหมวดหมู่ ไ ด้คื อ มี ทานบารมี 35 เรื่ อ ง

9

ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องพระโพธิสตั ว์ในคัมภีร์เถรวาทและคัมภีร์
มหายาน” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2525).
10
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524).

8
ศีลบารมี 33 เรื่ อง เนกขัมมบารมี 80 เรื่ อง ปั ญญาบารมี 256 เรื่ อง วิริยบารมี 7 เรื่ อง ขันติบารมี 25
เรื่ อง สัจจบารมี 9 เรื่ อง อธิษฐานบารมี 6 เรื่ อง เมตตาบารมี 68 เรื่ อง และอุเบกขาบารมี 26 เรื่ อง11
พระครู ป ริ ย ตั ิ ค ณานุ รัก ษ์ (พงษ์สั นติ์ ศรี ส มงาม) (2552) เขี ย นวิทยานิ พ นธ์ “การศึ ก ษา
เปรี ย บเทีย บบารมี ในพระพุ ทธศาสนาเถรวาทและมหายาน” มีวตั ถุ ประสงค์เพี่อศึก ษาบารมี ใ น
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท บารมี ใ นพระพุ ท ธศาสนามหายาน และเปรี ยบเที ย บบารมี ใ น
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทและบารมี ใ นพระพุ ท ธศาสนามหายาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า บารมี ใ น
พระพุทธศาสนาเถรวาท มีความหมายหนึ่งคือ เป้ าหมายของการปฏิบตั ิธรรม อีกความหมายหนึ่ ง
คือ เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่ อให้บรรลุ ถึง เป้ าหมายสู ง สุ ด ส่ วนบารมี ในพระพุ ทธศาสนามหายาน
มีจุดมุ่งหมายหลักอันเบี่ยงไปจากความปรารถนาพระโพธิ สัตว์คือ ความปรารถนาความสุ ขให้เกิ ด
แก่ สรรพสัตว์เพราะการหวังที่ จะได้บรรลุ พระสัพพัญญุ ตญาณคื อ ความต้องการที่ ช่วยเหลื อสัตว์
ทั้ ง ปวงให้ พ ้ น จากทุ ก ข์ อ ั น เป็ นทุ ก ข์ ป ระจ า คื อ ชาติ ชรา มรณะ จากการศึ ก ษายัง พบว่ า
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นพระโพธิ สัตว์ หมายถึง ผูบ้ าเพ็ญบารมีเพื่อที่จะตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้า
ในอนาคต แต่ในพระพุทธศาสนามหายานได้พฒั นาไปอีกแบบหนึ่ งคือ ศาสนิ กชนควรตั้งโพธิ จิต
เพื่อเป็ นพระโพธิสัตว์12
พระนิพพาน สารคาญ (สุ จิตตฺ โต) (2553) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่ อง “วิเคราะห์ภูมิปัญญาของ
พระโพธิ สัตว์ในทศชาติชาดก” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะแนวปฏิบตั ิอนั เป็ นภูมิปัญญาและ
วิธีแก้ปัญหาของพระโพธิ สัตว์ในทศชาติชาดก ผลการวิจยั พบว่า ภูมิปัญญาของพระโพธิ สัตว์ที่ใช้
บาเพ็ญบารมีในทศชาติชาดกมีลกั ษณะและแนวปฏิ บตั ิที่ต่างกัน เช่ น เนกขัมมบารมี เป็ นลักษณะ
แนวปฏิ บตั ิ ให้รู้จกั คิ ดอย่างมี เหตุ ผล วิริยบารมี พบแนวปฏิ บตั ิ ที่มุ่งให้รู้คุณค่าของความเพีย ร
แก้ปัญหาปริ ศนา เมตตาบารมี พบแนวปฏิบตั ิเมตตา กตัญญู สร้างมิตร มีเหตุผล อธิ ษฐานบารมี
พบแนวปฏิ บตั ิเชื่ อมัน่ ในผลบุญ เชื่ อมัน่ ด้วยปั ญญา ปั ญญาบารมี พบแนวปฏิ บตั ิใช้เมตตาเกื้ อกูล
ใช้ปัญญาให้เหนือปัญญา เป็ นต้น ส่ วนภูมิปัญญาวิธีแก้ปัญหาสังคมของพระโพธิ สัตว์ในแต่ละชาติก็
แตกต่างกันแต่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้า เช่น เตมียช์ าดกมีวิธีแก้ปัญหาแบบแก้ปัญหา
11

พัฒน์ เพ็งผลา, รำยงำนกำรวิจยั กำรวิเครำะห์ กำรบำเพ็ญบำรมีของพระโพธิสัตว์ ในนิบำตชำดก
(กรุ งเทพฯ: รามคาแหง, 2530).
12
พระครู ปริ ยตั ิคณานุรักษ์ (พงษ์สนั ติ์ ศรี สมงาม), “การศึกษาเปรี ยบเทียบบารมีในพระพุทธศาสนา
เถรวาทและมหายาน” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552).

9
ที่ตน สุ วรรณสามชาดกแก้ปัญหาแบบเน้นผูน้ ามีศีลธรรม เนมิราชชาดกแก้ปัญหาด้วยการคบบัณฑิต
และแบบเน้นบาป บุญ นรก สวรรค์ มโหสถชาดกแก้ปัญหาแบบมีเหตุผลและหลักฐาน ภูริทตั ต
ชาดกแก้ปัญหาแบบเชื่ อมัน่ ในคุ ณค่าของศีล เวสสันดรชาดกแก้ปัญหาแบบธรรมาธิ ปไตย และ
ประชาธิปไตย เป็ นต้น13
2. เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับอรรถกถำต่ ำงๆ
สายวรุ ณ น้อยนิมิต (2542) เขียนวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “อรรถกถาชาดก : การศึกษาในฐานะ
วรรณคดีคาสอนของไทยและความสัมพันธ์กบั วรรณคดีคาสอนเรื่ องอื่น” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
คุณค่าและความสาคัญของอรรถกถาชาดกในฐานะเป็ นวรรณคดีของไทย และศึกษาความสัมพันธ์
กับวรรณคดีคาสอนเรื่ องอื่นๆ ผลการศึกษาพบว่า อรรถกถาชาดกไม่ได้มุ่งสอนเฉพาะบรรพชิ ต แต่
มุ่ ง สอนคนทั่ว ไปทุ ก ระดับ ชั้น อรรถกถาชาดกมี ล ัก ษณะเด่ น ในด้า นการสร้ า งเรื่ อ งเพื่ อ สอน
โดยเฉพาะการแสดงหลักธรรมที่เป็ นเรื่ องเปรี ยบเทียบหรื อเป็ นอุทาหรณ์ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการเป็ น
นิ ทานสาธกในวรรณคดี คาสอนเรื่ องอื่น อรรถกถาชาดกจึงมี ความสาคัญต่อวรรณคดี คาสอนของ
ไทยและจัดว่าเป็ นวรรณคดี คาสอนของไทยเรื่ องหนึ่ งที่ มีคุณค่าและความสาคัญต่อวรรณคดี ไทย
หลายด้าน14
เกศนี นุ ชทองม่วง (2556) เขียนวิทยานิ พนธ์ “อรรถกถาธรรมบท : การศึกษาในฐานะ
วรรณกรรมคาสอน” มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระเบียบการเล่าเรื่ องและศึกษาแนวคาสอนที่ปรากฏ
ในอรรถกถาธรรมบท ผลการศึกษาพบว่าอรรถกถาธรรมบทสามารถแบ่งระเบียบการเล่าเรื่ องได้
เป็ น 4 กลุ่ ม ได้แ ก่ 1) เรื่ อ งเล่ า ของนัก บวชในพระพุ ท ธศาสนา 2) เรื่ อ งเล่ า ของบุ ค คลนอก
พระพุทธศาสนา 3) เรื่ องเล่าของอุบาสก-อุบาสิ กา และ 4) เรื่ องเล่าของพระพุทธเจ้า โดยแต่ละกลุ่ม
เรื่ องมีพฤติกรรมหลัก 10 พฤติกรรม ได้แก่ ความเป็ นมา การเลื่ อมใส การบวช การเกิ ดปั ญหา
การแก้ปั ญหา การรั บ ผลของการกระท า การฟั ง ธรรม การบรรลุ ธ รรม การเกิ ด ข้อ สงสั ย และ
การแสดงธรรม โดยทุกกลุ่มเรื่ องจะเริ่ มพฤติกรรมที่ความเป็ นมาและปิ ดท้ายด้วยพฤติกรรมการฟั ง
ธรรม หรื อการแสดงธรรมเสมอ ส่ วนด้านคาสอนพบว่า อรรถกถาธรรมบทมีคาสอนที่สอดคล้องกับ
13

พระนิพพาน สารคาญ (สุจิตตฺ โต), “วิเคราะห์ภูมิปัญญาของพระโพธิสตั ว์ในทศชาติชาดก”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553).
14
สายวรุ ณ น้อยนิมิต, “อรรถกถาชาดก: การศึกษาในฐานะวรรณคดีคาสอนของไทยและความสัมพันธ์
กับวรรณคดีคาสอนเรื่ องอื่นๆ” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542).

10
หัวใจหลักในพระพุทธศาสนาคือสอนให้ละเว้นความชัว่ ทาความดี และมีจิตใจที่บริ สุทธิ์ โดยพบว่า
มีการสอนเรื่ องการทาจิตใจให้บริ สุทธิ์ มากที่สุดเนื่ องจากใจเป็ นตัวกาหนดการกระทาของมนุ ษย์15
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า
และอรรถกถาต่างๆ อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามยังไม่มีผใู ้ ดศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกในฐานะ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุน้ ี ผศู้ ึกษาจึงสนใจศึกษาเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก กลวิธี
การเรี ยบเรี ยงเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก และแนวทางการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ที่ปรากฏ
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
2. เพื่อศึกษากลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
3. เพื่อศึกษาการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
สมมติฐำน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่มีเนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับการบาเพ็ญบารมี
ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้ งที่ถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ แม้ว่าจะมีเนื้ อเรื่ องคล้ายคลึ งกับอรรถกถา
ชาดกแต่ด้วยกลวิธีการประพันธ์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะจึ งทาให้อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณกรรม
พระพุทธศาสนาที่สาคัญเรื่ องหนึ่ง
ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจาก “พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททก
นิกาย จริ ยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ม 3 ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552” และ
ศึกษาอรรถกถาชาดกจาก “พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ชาดกเล่มที่ 3
ภาคที่ 1-7 และชาดกเล่มที่ 4 ภาค 1-2 ฉบับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.
2525”

15

เกศนี นุชทองม่วง, “อรรถกถาธรรมบท: การศึกษาในฐานะวรรณกรรมคาสอน” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556).
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เอกสาร และเสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบพรรณนาวิเคราะห์
โดยมีข้ ึนตอนการศึกษาดังนี้
1. รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ จริ ย าปิ ฎก อรรถกถาจริ ย าปิ ฎก ชาดก อรรถกถาชาดกและ
การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
2. ศึกษาหนังสื อ เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะศึกษา
3. วิเคราะห์กลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ องในอรรถกถาชาดกและอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
4. วิเคราะห์การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ในเรื่ องเล่าของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
5. สรุ ปผลและอภิปรายผล
6. นาเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบการพรรณนาวิเคราะห์
นิยำมศัพท์เฉพำะ
วรรณกรรมพระพุ ท ธศาสนา หมายถึ ง เรื่ อ งราวที่ เ ขี ย นขึ้ น โดยอาศัย หลัก ธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนา หรื ออิ ง หลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาและเรื่ อ งราวของบุ ค คลต่ า งๆ ใน
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ พระสาวก และผูเ้ กี่ ยวข้องอื่นๆ โดยเรื่ องราวที่
เขียนขึ้นนี้ ตอ้ งใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ มาถ่ายทอดเรื่ องราวอย่างประณี ต และมีจุดประสงค์หลักเพื่อ
การเทศนาสั่งสอนธรรม
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบข้อแตกต่างระหว่างอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกและอรรถกถาชาดก
2. ทาให้ทราบกลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ องอย่างเป็ นระบบของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก และช่ วย
ทาให้เข้าใจลักษณะคัมภีร์พระพุทธศาสนามากยิง่ ขึ้น
3. ทาให้ทราบลักษณะการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ก่อนตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้า และ
เข้าใจปรัชญาวรรณศิลป์ ทางพระพุทธศาสนา
4. ทาให้ได้เผยแพร่ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกในฐานะวรรณกรรมพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง
ต่อไป

บทที่ 2
ประวัติความเป็ นมาของจริยาปิ ฎกและอรรถกถาจริยาปิ ฎก
จริ ยาปิ ฎก เป็ นคัมภีร์หนึ่ งในพระไตรปิ ฎกที่รวบรวมอยู่ในพระสุ ตตันตปิ ฎก หมวดขุททก
นิกาย ว่าด้วยเรื่ องการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ในพระชาติต่างๆ เพื่อให้บรรลุพระโพธิ ญาณ
แต่ งด้วยค าประพันธ์ ป ระเภทฉันท์ แต่ เมื่ อเวลาผ่า นไปทาให้เกิ ดการตี ค วามและเข้า ใจได้ย าก
จึ ง จ าเป็ นต้องมี ก ารแต่ ง อรรถกถาอธิ บ ายความในคาถานั้น ด้วยเหตุ น้ ี พ ระธรรมปาละจึ งได้
อรรถาธิ บายขยายความในจริ ยาปิ ฎกขึ้นเรี ยกว่า “อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก” หรื อ “ปรมัตถทีปนี ” ซึ่ งเป็ น
การนาพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าที่อยูใ่ นจริ ยาปิ ฎกมาอธิ บายขยายความใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ในบทนี้ ผศู ้ ึกษาจะขอกล่าวถึ งประวัติความเป็ นมาของจริ ยาปิ ฎกและอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
และเพื่อให้เข้าใจถึงประวัติ ความเป็ นมาของจริ ยาปิ ฎกและอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมากยิ่งขึ้น ผูศ้ ึกษา
จะขอกล่าวถึงกาเนิดและพัฒนาการของพระไตรปิ ฎก และความเป็ นมาของจริ ยาปิ ฎกและอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกไว้ในบทที่ 2 ดังนี้
กาเนิดและพัฒนาการของพระไตรปิ ฎก
ศาสนาทุกศาสนาย่อมมีหลักธรรมคาสอนประจาศาสนาที่ได้รับการถ่ายทอดสื บต่อกันมา
ช้านาน โดยในช่วงแรกที่มนุษย์ยงั ไม่มีตวั หนังสื อใช้จะอาศัยการถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนาด้วย
วิธีการท่องจาสื บต่อกันมา แต่ภายหลังที่มนุ ษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์ตวั หนังสื อเพื่อใช้บนั ทึกเรื่ องราว
และเหตุการณ์ต่างๆ จึงได้มีการจดบันทึกหลักธรรมคาสอนในศาสนานั้นๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นคัมภีร์สาคัญประจาศาสนา ศาสนาพุทธก็มีคมั ภีร์สาคัญที่ใช้เป็ นหลักในการศึกษาและเผยแผ่
คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เรี ยกว่า “พระไตรปิ ฎก” หรื อที่เรี ยกกันในภาษาบาลี วา่ “ติปิฏก” หรื อ
“เตปิ ฏก”
เมื่อพิจารณาตามรู ปศัพท์ของ คาว่า “พระไตรปิ ฎก” จะแปลว่า 3 คัมภีร์ สามารถแยกศัพท์
ได้เป็ น 3 คา คือ พระ+ไตร+ปิ ฎก คาว่า “พระ” แปลว่า ประเสริ ฐ คาว่า “ไตร” แปลว่า 3 และคาว่า
“ปิ ฎก” แปลว่าคัมภีร์หรื อตาราอย่างหนึ่ ง และแปลว่ากระจาดหรื อตะกร้าอย่างหนึ่ ง1 ดังนั้นเมื่อรวม
1

สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิ ฎก ฉบับสาหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ 18 (กรุ งเทพฯ: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2555), 1.
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ความคาว่า “พระไตรปิ ฎก” จึง หมายถึ งคัมภี ร์อนั ประเสริ ฐที่ รวบรวมค าสอนของพระพุทธเจ้า
แบ่งเป็ น 3 หมวด ได้แก่ พระวินยั ปิ ฎก พระสุ ตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก
พระไตรปิ ฎกนี้ มีกาเนิ ดและพัฒนามาจากหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดง
ธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์และทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆ ตามเวลาและสถานที่ที่ต่างกัน ในสมัย
พุ ท ธกาลจะเรี ยกค าสอนของพระพุ ท ธองค์ ว่ า พรหมจรรย์ บ ้ า ง ธรรมวิ นั ย บ้า ง ส่ ว นค าว่ า
“พระไตรปิ ฎก” นั้นมี ปรากฏขึ้ นในสมัยหลังพุทธกาล มี การสันนิ ษฐานว่าน่ าจะเกิ ดขึ้ นช่ วงเวลา
ประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 2-3 โดยเกิ ดขึ้ นและพัฒนามาจากการรวบรวมจัดหมวดหมู่ และรั ก ษา
คาสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยูด่ ว้ ย “การสังคายนาพระธรรมวินยั ”
การสั ง คายนา หมายถึ ง การประชุ ม สงฆ์ เ พื่ อ จัด ระเบี ย บหมวดหมู่ พ ระธรรมวิ นัย ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จนเป็ นที่ สรุ ปของที่ ประชุ มว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้ แล้วจึง
ท่องจาถ่ายทอดสื บกันมา การสังคายนาจึงถือเป็ นพิธีสาคัญที่จดั ขึ้นเพื่อยืนยันว่าพระธรรมวินยั ที่ได้
จดจากันมานั้นเป็ นคาสั่งสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้า2
ในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาพบว่ามีการทาสังคายนาพระธรรมวินยั เกิดขึ้นหลายครั้ง
ซึ่ งการสั ง คายนาแต่ ล ะครั้ งล้ ว นมี ค วามส าคัญ ต่ อ พัฒ นาการของพระไตรปิ ฎกเป็ นอย่ า งยิ่ ง
จากการศึกษาพบว่าการนับจานวนการสังคายนาแต่ละครั้งนั้นก็แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศที่
นับถือพระพุทธศาสนา แต่การสังคายนาที่ทุกฝ่ ายยอมรับตรงกันได้แก่การสังคายนา 3 ครั้งแรกที่จดั
ขึ้นในประเทศอินเดีย ได้แก่
ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปริ นิพพานได้ 3 เดือน ณ กรุ งราชคฤห์
ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 100 ณ กรุ งไพศาลี แคว้นวัชชี
ครั้งที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 234 เมืองปาฏลีบุตร
การสังคายนาครั้งที่ 1 เป็ นการรวบรวมคาสอนของพุทธองค์ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา
มาจัดไว้เป็ นหมวดหมู่ และสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในหมู่สงฆ์ เนื่ องจากมีพระภิกษุรูปหนึ่ งชื่ อ
สุ ภทั ทะได้กล่าวจาบจ้วงดูหมิ่นพระธรรมวินยั ความว่า “พอเถิด ท่านทั้งหลาย อย่าโศกเศร้าร่ าราพัน
ไปเลย พวกเราพ้นไปดี แล้วจากพระมหาสมณะพระองค์น้ นั ด้วยว่าพวกเราถูกเบียดเบียนว่า สิ่ งนี้
ควรแก่เธอสิ่ งนี้ไม่ควรแก่เธอ ก็เดี๋ยวนี้พวกเราต้องการจะทาสิ่ งใด ก็ทาสิ่ งนั้นได้ ไม่ตอ้ งการทาสิ่ งใด

2

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎก: ประวัตแิ ละความสาคัญ
(กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535), 2.
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ก็ไม่ตอ้ งทาสิ่ งนั้น3” เมื่อพระมหากัสสปะได้ยินดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการสังคายนาพระพุทธพจน์
ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่อยืนยันถึงหลักธรรมและแนวทางการปฏิบตั ิธรรมสาหรับพุทธบริ ษทั
การสัง คายนาครั้ ง ที่ 2 ได้จดั ทาขึ้ นเพราะมี พ ระภิ ก ษุ ช าววัช ชี บุ ตรกลุ่ ม หนึ่ งย่อหย่อนใน
พระวินยั 10 ประการ ซึ่ งต้องอาบัติ4 เช่น ภิกษุดื่มสุ ราอ่อนๆ ได้ ซึ่ งขัดพระวินยั บัญญัติขอ้ ว่า “ภิกษุ
ต้องอาบัติเพราะดื่มสุ ราและเมรัย ” หรื อภิกษุจะรับเงิ นและทองก็ควร ซึ่ งขัดพระวินยั บัญญัติขอ้ ว่า
“ภิ กษุ ใดรั บเองหรื อใช้ให้ผูอ้ ื่ นรั บ ทองและเงิ น หรื อยินดี ท องและเงิ นที่ เขาเก็ บไว้ใ ห้ ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย”์ พระเถระผูใ้ หญ่จึงมีมติให้จดั การสังคายนาพระพุทธศาสนาขึ้น ผลจากการสังคายนาใน
ครั้ งที่ 2 นี้ เป็ นเหตุ ให้พวกวัช ชี ประมาณ 10,000 รู ป แยกตัวไปตั้ง นิ ก ายใหม่ ชื่ อว่า มหาสั งฆิ ก ะ
เนื่ องจากไม่พ อใจที่ ถูก กล่ า วหาว่าท าผิดพระวินัย ซึ่ งต่ อมานิ กายนี้ ไ ด้กลายมาเป็ นนิ ก ายหนึ่ งใน
พระพุทธศาสนาที่รู้จกั กันในนาม “ นิกายมหายาน”
การสั ง คายนาทั้ง 2 ครั้ งมี บ ัน ทึ ก อยู่ ใ นพระไตรปิ ฎก แต่ ไ ม่ มี ก ารกล่ า วถึ ง ค าว่ า
“พระไตรปิ ฎก”5 หากแต่ใ ช้คาว่า “ธมฺ มวินยสงฺ คีติ ” ที่ แปลว่า การสัง คายนาพระธรรมวินัย 6จาก
หลักฐานดังกล่าวจึ งสันนิ ษฐานได้ว่า ในช่ วงระยะเวลาที่มีการสังคายนาพระธรรมวินยั ครั้งที่ 1-2
น่าจะยังเรี ยกคาสอนของพระพุทธเจ้าว่า “พระธรรมวินยั ” เหมือนดังสมัยพุทธกาล
จนกระทัง่ การสังคายนาครั้งที่ 3 ที่มีการจัดหมวดหมู่พระธรรมวินยั เป็ น 3 หมวดใหญ่ คือ
พระวินยั ปิ ฎก พระสุ ตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก ทาให้หลักคาสอนของพระพุทธเจ้าพัฒนา
มาเป็ นพระไตรปิ ฎกอย่ า งสมบู ร ณ์ ท้ งั ในด้า นการจัด รู ป แบบและเนื้ อ หาดัง ปรากฏในปั จ จุ บ ัน
จึงมีการเรี ยกคาสอนของพระพุทธเจ้าตามหมวดหมู่ที่แบ่งไว้วา่ “พระไตรปิ ฎก”
3

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัตวิ รรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2526), 31.
4
อาบัติ คือ โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิ กขาบท มี 7 อย่าง คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ์
ปาฏิเทสนี ยะ ทุกกฎ ทุพภาษิต มีโทษ 3 สถาน คือ 1. โทษสถานหนักเรี ยกว่า ครุ โทษหรื อมหันตโทษ ทาให้ภิกษุ
ผูต้ อ้ งอาบัติขาดจากความเป็ นภิกษุ ได้แก่ อาบัติปาราชิก ซึ่ งเรี ยกว่าครุ กาบัติ 2. โทษสถานกลาง เรี ยกว่ามัชฌิม
โทษ ทาให้ภิกษุผูต้ อ้ งอาบัติตอ้ งอยู่ในกรรมก่อนจึ งจะพ้นโทษ ได้แก่ อาบัติสังฆาทิ เสส และ 3. โทษสถานเบา
เรี ยกว่า ลหุ โทษ ทาให้ภิกษุผูต้ อ้ งอาบัติที่ต่ ากว่าอาบัติสังฆาทิเสสต้องปลงอาบัติ คือ บอกอาบัติของตนแก่ภิกษุ
ด้วยกัน ได้แก่ อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตตีย ์ ปาฏิเทสนี ยะ ทุกกฎ และทุพภาษิต ซึ่ งเรี ยกว่า ลหุ กาบัติ ดูรายละเอียดจาก
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชัน่ ส์, 2556), 1405.
5
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิ ฎก ฉบับสาหรับประชาชน, 8.
6
พิพฒั น์ คงประเสริ ฐ, วรรณคดีบาลี, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2552), 58.
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จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า ในการสังคายนาครั้ งที่ 3 มีการจัดรู ปแบบและเนื้ อหา
คาสอนของพระพุทธเจ้าออกเป็ น 3 หมวดใหญ่อย่างสมบูรณ์เป็ นคัมภีร์พระไตรปิ ฎกดังเช่นปั จจุบนั
ทาให้สันนิ ษ ฐานได้ว่า คัม ภี ร์จริ ย าปิ ฎกน่ า จะถื อก าเนิ ดก่ อนการสั ง คายนาครั้ งที่ 3 และเมื่ อ มี
การสังคายนาครั้งที่ 3 จริ ยาปิ ฎกจึงถู กนามารวบรวมและจัดหมวดหมู่ไว้ในพระไตรปิ ฎก พระ
สุ ตตันตปิ ฎก หมวดขุททกนิกาย และได้รับสื บต่อกันมาในพระพุทธศาสนา ซึ่ ง Rhys Davids B. C.
Law และ A. K. Warder ก็เห็นด้วยกับแนวคิดข้างต้นที่เชื่อว่าจริ ยาปิ ฎกน่าจะเป็ นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นใน
สมัยหลังเหมือนกับคัมภีร์พุทธวงศ์โดยน่าจะเกิ ดขึ้นก่อนการสังคายนาครั้งที่ 37 และได้รับอิทธิ พล
มาจากลัทธิ มหายาน8
ผลของการสังคายนาครั้งที่ 3 นอกจากจะทาให้มีการจัดหมวดหมู่พระธรรมวินยั ไว้เป็ น
ระบบคื อ “พระไตรปิ ฎก” แล้ว ยัง มี เ หตุ ก ารณ์ ส าคัญ อี ก หนึ่ งเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นอัน เป็ นผล
สื บเนื่องมาจากการสังคายนาในครั้งนี้ คือหลังจากที่มีการสังคายนาพระธรรมวินยั แล้วพระเจ้าอโศก
มหาราชทรงส่ งพระสงฆ์จานวนหนึ่งเป็ นพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนต่างๆ 9
สาย9 ได้แก่
1. พระมัชฌันติกเถระและคณะไปแคว้นกาศมีระและคันธาระ ซึ่ งปั จจุ บนั ได้แก่ดินแดน
แถบตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศอินเดียและบางส่ วนของประเทศอัฟกานิสถาน
2. พระมหาเทวเถระและคณะไปมหิ สสกมณฑลอยูท่ างทิศใต้ของแม่น้ าโคธาวรี ซึ่ งอยูท่ าง
ทิศใต้ของอินเดีย
3. พระรั ก ขิ ตเถระและคณะไปวนวาสี ป ระเทศ อยู่ใ นแคว้นกนราเหนื อ ทิ ศตะวันตก
เฉียงเหนือของอินเดีย
4. พระโยนกธรรมรักขิตเถระและคณะไปอปรันตกชนบทอยูร่ ิ มฝั่ งทะเลอาระเบียน ได้แก่
ชายทะเลเมืองบอมเบย์ในปัจจุบนั
5. พระมหาธรรมรักขิตเถระและคณะไปแคว้นมหาราษฎร์ ภาคตะวันตกของอินเดียไม่ห่าง
จากเมืองบอมเบย์ในปัจจุบนั
6. พระมหารักขิตเถระและคณะไปที่โยนกประเทศ ได้แก่ เอเชียกลางเหนื ออิหร่ านขึ้นไปถึง
เตอร์ กีสถาน
7

เรื่ องเดียวกัน, 90.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 56.
9
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎก: ประวัตแิ ละความสาคัญ, 26-27.
8
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7. พระมัช ฌิม เถระ พระกัส สปะโคตะ พระทุนทุ ภิส สระ และพระเทวะเดิ นทางไปยัง
ดินแดนแถบภูเขาหิ มาลัย ปั จจุบนั คือประเทศเนปาลซึ่ งอยูท่ างตอนเหนือของอินเดีย
8. พระโสณเถระ พระอุตตรเถระและคณะไปยังสุ วรรณภูมิประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า และ
มอญ
9. พระมหิ น ทเถระ พระอิ ฏ ฏิ ย เถระ พระอุ ตติ ย เถระ พระสัม พลเถระ พระภัททสาร
เถระ และสุ มนสามเณรไปประเทศสิ งหล หรื อประเทศศรี ลงั กาในปัจจุบนั
การส่ ง สมณทู ต ไปเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชในครั้ งนั้น ท าให้
พระพุทธศาสนาได้เข้าไปหยัง่ รากลึ ก ในประเทศต่างๆ เช่ น ศรี ลงั กา พม่า ลาวและไทย เป็ นต้น
ประชาชนในประเทศนั้ นๆ ต่ า งหั น มานั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนาเป็ นจ านวนมาก จนท าให้
พระพุ ท ธศาสนากลายเป็ นศาสนาประจ าชาติ อย่า งไรก็ ต ามเมื่ อวันเวลาผ่า นพ้น ไปหลัก ธรรม
ทั้ง หลายที่ เคยจดจาและถ่ า ยทอดกันมานั้น ก็ อ าจมี ก ารบิ ดเบื อ นไปบ้าง หลายประเทศที่ นับถื อ
พระพุ ท ธศาสนาจึ ง ได้จ ัดให้มี ก ารสั ง คายนาพระธรรมวิ นัย ขึ้ นภายในประเทศของตนเพื่ อ เป็ น
การรักษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้บริ สุทธิ์ ต่อไป เช่น ประเทศศรี ลงั กาและไทย ดังนี้
การสังคายนาในประเทศศรี ลงั กาเกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่
พ.ศ. 238 พระพุทธศาสนาเข้าไปประดิษฐานในประเทศลังกา
พ.ศ. 433 มีการจารึ กพระไตรปิ ฎกลงบนใบลานเป็ นครั้งแรก
พ.ศ. 956 มีการแปลคัมภีร์จากภาษาสิ งหลเป็ นภาษามคธ
พ.ศ. 1587 มีการรจนาคัมภีร์ฎีกาเพื่อใช้อธิ บายคัมภีร์อรรถกถาขึ้นเป็ นครั้งแรก
การสังคายนาในประเทศไทยเกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่
พ.ศ. 2020 มีการชาระพระไตรปิ ฎก อรรถกถา ฎีกา และอนุ ฎีกา แล้วจารึ กเป็ นตัวอักษร
ล้านนา
พ.ศ. 2331 มี ก ารช าระพระไตรปิ ฎกแล้วจารึ ก ลงใบลานเรี ย กพระไตรปิ ฎกฉบับ นี้ ว่า
“ฉบับทอง”
พ.ศ. 2431 มีการชาระพระไตรปิ ฎก แล้วตีพิมพ์เป็ นหนังสื อครั้งแรกของโลก
พ.ศ. 2530 มีการชาระพระไตรปิ ฎกทั้งภาษาไทยและภาษามคธ
จะเห็นได้วา่ พระไตรปิ ฎกคือคัมภีร์หลักในพระพุทธศาสนาที่มีพฒั นาการมาจากพุทธวจนะ
ของพระพุทธเจ้าที่ ตรัสเทศนาสั่งสอนบุคคลในโอกาสต่างๆ ในสมัยพุทธกาล ซึ่ งจะเรี ยกคาสอน
ของพระพุ ท ธเจ้า ในสมัย นั้นว่า พรหมจรรย์บ ้า งและธรรมวินัย บ้า ง ต่ อมาในสมัย หลัง พุ ท ธกาล
หลังจากที่พระองค์เสด็จปริ นิพพานเหล่าพุทธสาวกต่างก็พยายามที่จะดารงรักษา “พระธรรมวินยั ”
ให้ค งอยู่สืบไปด้วยวิธี การสัง คายนา และทุ กครั้ ง ที่ มีก ารสั งคายนาพระธรรมวินัยก็ จะก่ อให้เกิ ด
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พัฒนาการของพระไตรปิ ฎกในรู ปแบบต่างๆ เช่น มีการจัดหมวดหมู่คาสอนของพระพุทธองค์ให้
เป็ น 3 หมวด คือ พระวินยั ปิ ฎก พระสุ ตตันตปิ ฎกและพระอภิธรรมปิ ฎก ซึ่ งก็คือ “พระไตรปิ ฎก” มี
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาไปยัง ดิ น แดนต่ า งๆ มี ก ารพัฒ นารู ปแบบค าสอนแต่ เ ดิ ม ที่ เ ป็ น
มุขปาฐะในสมัยพุทธกาลมาสู่ รูปแบบลายลักษณ์อกั ษร มีการพิมพ์และแปลพระไตรปิ ฎกขึ้นหลาย
ภาษา ตลอดจนมีการรจนาคัมภีร์ประเภทต่างๆ ในพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ อรรถกถา ฎี กา
และอนุฎีกา เป็ นต้น อาจกล่าวได้วา่ การสังคายนาที่กระทาขึ้นอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลากว่าสองพันปี นี้
คือวิธีการสาคัญที่ทาให้เกิ ดคัมภี ร์พระไตรปิ ฎก และทาให้พระไตรปิ ฎกพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและ
คงอยูม่ าจนถึงปั จจุบนั
ความเป็ นมาของจริยาปิ ฎกและอรรถกถาจริยาปิ ฎก
ตามที่ผศู ้ ึกษาได้กล่าวถึ ง “กาเนิ ดและพัฒนาการของพระไตรปิ ฎก” ไปแล้วข้างต้นทาให้
ทราบว่าจริ ยาปิ ฎกเป็ นคัมภีร์หนึ่ งในพระไตรปิ ฎกที่รวบรวมอยู่ในพระสุ ตตันตปิ ฎก หมวดขุททก
นิ ก าย ไม่ ป รากฏหลัก ฐานแน่ ชัดว่า เป็ นคัม ภี ร์ที่ เกิ ดขึ้ นในสมัย ใด แต่ จ ากการศึ ก ษาก าเนิ ดและ
พัฒ นาการของพระไตรปิ ฎกท าให้ สั น นิ ษ ฐานได้ว่า จริ ย าปิ ฎกน่ า จะเป็ นคัม ภี ร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ น
การสังคายนาครั้งที่ 3 และได้นามารวบรวมและจัดเป็ นหมวดหมู่เมื่อมีการสังคายนาครั้งที่ 3 ที่มี
การจัดเนื้อหาและรู ปแบบคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นหมวดหมู่ดงั ปรากฏเป็ น “พระไตรปิ ฎก” ใน
ปัจจุบนั
จริ ยาปิ ฎก มาจากคาว่า “จริ ยา” กับ “ปิ ฎก” คาว่า “จริ ยา” หมายถึง ความประพฤติหรื อกิริยา
ที่ควรประพฤติ 10 ในที่น้ ี หมายถึ งการบาเพ็ญบารมีซ่ ึ งเป็ นขั้นตอนหนึ่ งที่ตอ้ งปฏิ บตั ิเพื่อจะได้บรรลุ
พระสัมโพธิ ญาณเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ งเราเรี ยกช่ วงที่ บาเพ็ญบารมี น้ ี ว่า “พระโพธิ สั ตว์”
ส่ วนคาว่า “ปิ ฎก” หมายถึง ตะกร้า หรื อ หมวดแห่งคาสอนในพระพุทธศาสนา11 ดังนั้น คาว่า “จริ ยา
ปิ ฎก” จึงหมายถึง คัมภีร์ที่กล่าวถึงพระจริ ยาวัตร หรื อการบาเพ็ญบารมีที่พระโพธิ สัตว์ควรประพฤติ
เพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณ
จริ ยาปิ ฎกแต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทฉันท์ เนื้ อหาในคัมภีร์จะเล่ าเรื่ องในอดี ตชาติ ของ
พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งทรงถื อกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์จานวน 35 เรื่ อง Winternitz ตั้งข้อสังเกตว่า
จริ ยาปิ ฎกมีลกั ษณะเนื้ อเรื่ องไม่ต่างกับชาดก ดังนั้นน่ าจะได้รับอิทธิ พลเนื้ อเรื่ องมาจากชาดกและ
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 303-304.
เรื่ องเดียวกัน, 744.
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แต่งขึ้นในสมัยที่วรรณคดีพุทธศาสนาเฟื่ องฟูในช่ วงยุคหลัง12 จากนั้นก็ได้มีการสื บทอดต่อกันมา
จนถึงสมัยที่วรรณคดีพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา13เจริ ญรุ่ งเรื อง มีพระอรรถกถาจารย์จานวน
มากแต่ ง คัมภี ร์อรรถกถาเพื่ออธิ บายเนื้ อหาในพระไตรปิ ฎก จริ ย าปิ ฎกก็ เป็ นหนึ่ งในพระคัมภี ร์
ทั้งหลายที่พระอรรถกถาจารย์ได้นามาอรรถาธิ บายขยายความใหม่เพื่อให้เข้าใจเรื่ องราวได้ง่ายขึ้น
เรี ยกคัมภีร์ที่แต่งขึ้นใหม่น้ ีวา่ “อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก” หรื อ “ปรมัตถทีปนี”
ผูแ้ ต่งอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกคือพระธรรมปาละ หรื อ พระธรรมปาล 14 พระอรรถกถาจารย์รูป
หนึ่ งในพระพุทธศาสนา ประวัติของท่านมีกล่าวไว้เพียงเล็กน้อยในคัมภีร์และบันทึกต่างๆ ได้แก่
คัมภีร์สารัตถทีปนี คัมภีร์คนั ธวงศ์ คัมภีร์สาสนวงศ์ และบันทึกการเดิ นทางของพระเหี้ ยนจัง๋ หรื อ
พระถัง ซั ม จัง๋ คัม ภี ร์ แ ละบัน ทึ ก เหล่ า นี้ กล่ า วว่ า พระธรรมปาละเกิ ด ที่ พ ัท รติ ต ถะฝั่ ง ทะเลทิ ศ
ตะวันออกของอินเดียภาคใต้ ซึ่ งเป็ นอาณาจักรของชาวทมิฬ สันนิ ษฐานว่าท่านน่ าจะเกิดหลังพระ
พุทธโฆษาจารย์เล็กน้อย15 เมื่ออายุ 20 ปี ได้อุปสมบทเป็ นภิกษุและไปศึกษาต่อที่เมืองอนุ ราธปุระ
ศรี ลงั กาเป็ นเวลานาน เมื่ อกลับมาอินเดี ยท่านจาพรรษาถาวรที่มหาโพธิ์ สังฆาราม พุทธคยา และ
มรณภาพที่นนั่ 16 พระธรรมปาละได้เขียนผลงานทางพระพุทธศาสนาไว้จานวนมาก คัมภีร์คนั ธวงศ์
ระบุ ผลงานที่ ปรากฏชื่ อว่าพระธรรมปาละเป็ นผูแ้ ต่งนั้นมีจานวน 14 คัมภีร์ ประกอบด้วยคัมภีร์
12

บุณย์ นิลเกษ, อุดมการณ์ ชีวติ แบบโพธิสัตว์ เล่ มที่ 1 ตอน อุดมการณ์ และกาเนิดโพธิสัตว์ (กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2534), 89.
13
อรรถกถาเป็ นคัม ภี ร์ ในพระพุท ธศาสนาที่ แต่ งขึ้ นมาเพื่ออธิ บ ายขยายความในพระไตรปิ ฎก มี ท้ ัง
อรรถกถาพระวินัยปิ ฎก อรรถกถาพระสุ ตตันตปิ ฎก และอรรถกถาพระอภิธรรมปิ ฎก กล่าวคือ ในพระไตรปิ ฎก
แต่ละสู ตร แต่ละส่ วน แต่ละเรื่ อง ต่างก็มีคาอธิ บายจาเพาะสู ตร จาเพาะส่ วน จาเพาะเรื่ องนั้นๆ โดยอธิ บายทั้ง
คาศัพท์หรื อถ้อยคา อธิ บายข้อความ ชี้ แจงความหมาย ขยายความหลักธรรม พร้อมทั้งแสดงเหตุผลโดยอ้างอิ ง
หลักฐานจากพระไตรปิ ฎก เล่า เรื่ องประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุปัจ จัยแวดล้อมหรื อ ความเป็ นมาของการที่
พระพุทธเจ้าตรั ส พุท ธพจน์ น้ ัน ๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้เ ข้า ใจพุท ธพจน์ ห รื อ เรื่ องราวในพระไตรปิ ฎกได้ชัด เจนยิ่ง ขึ้ น
อรรถกถาจึงเป็ นคัมภีร์ช้ นั ที่สองรองจากพระไตรปิ ฎกที่ใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงอย่างแพร่ หลาย อาจารย์ผแู ้ ต่งคัมภีร์
อรรถกถาเหล่านี้ จะเรี ยกว่า “อรรถกถาจารย์” ดูรายละเอียดจาก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), รู้ จัก
พระไตรปิ ฎกเพือ่ เป็ นชาวพุทธทีแ่ ท้ , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์มูลนิธิพทุ ธธรรม, 2543), 93-94.
14
ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผูศ้ ึกษาขอเรี ยกชื่อของท่านว่า “พระธรรมปาละ” ตามอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่
ปรากฏนามของท่านในส่วนคาลงท้ายว่า “อรรถกถานี้ พระอาจารย์ธรรมปาละผูอ้ ยูใ่ นพัทรดิตถวิหารแต่งไว้
ฉะนี้แล”
15
จี พี มาลาลาเสเกร่ า, ศรีลงั กา: ว่ าด้ วยประวัตศิ าสตร์ การณ์ พระศาสนาและวรรณคดี, แปลโดย
ลังกากุมาร (กรุ งเทพฯ: สาละ, 2554), 159-160.
16
พระมหาดาวสยาม วชิรปั ญโญ, ประวัตศิ าสตร์ พระพุทธศาสนาในอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ:
เม็ดทรายพริ้ นติ้ง, 2550), 155.
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อรรถกถา 8 คัมภีร์ ได้แก่ อรรถกถาเนตติปกรณ์ อรรถกถาอุทาน อรรถกถาอิติวุตตกะ อรรถกถา
วิมานวัตถุ อรรถกถาเปตวัตถุ อรรถกถาเถรคาถา อรรถกถาเถรี คาถา และอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก และยัง
ได้แต่งคัมภีร์ฎีกาอีก 6 คัมภีร์ ได้แก่ ฎี กาทีฆนิ กาย ฎีกามัชฌิมนิ กาย ฎีกาสังยุตตนิ กาย ฎีกาวิสุทธิ
มรรค ฎีกาชาดก และฎีกาพุทธวงศ์17
จริ ยาปิ ฎก และอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกนี้ ได้รับการสื บทอดต่อกันมาพร้ อมกับคัมภีร์อื่นๆ ใน
พระพุทธศาสนา ประเทศไทยได้รับเอาคัมภีร์ดงั กล่าวเข้ามาพร้อมทั้งมีการแปลเป็ นภาษาไทยและ
พิมพ์ไว้ในพระไตรปิ ฎกหลายฉบับ เช่น ฉบับ ส. ธรรมภักดี และฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามจริ ยาปิ ฎกและอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกก็ไม่ได้เป็ นที่รู้จกั มากนักเมื่อเทียบกับคัมภีร์อื่นใน
พระไตรปิ ฎก ด้วยเหตุน้ ี ผศู ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเพื่อเผยแพร่ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
ในฐานะวรรณกรรมพุทธศาสนาให้เป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวางยิง่ ขึ้นโดยจะใช้อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
ฉบับ มหามกุ ฏ ราชวิท ยาลัย มาเป็ นตัวบทในการศึ ก ษา เพราะเป็ นฉบับ ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มอย่า ง
แพร่ หลาย
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จดั พิ มพ์พ ระไตรปิ ฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
พร้อมด้วยอรรถกถาจานวน 91 เล่ม ขึ้นในรู ปแบบภาษาไทย จุดเด่นของการแปลพระไตรปิ ฎกฉบับ
มหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยอรรถกถาจานวน 91 เล่ม นี้ คือ มีการนาเอาพระสู ตรและอรรถกถา
แต่ละพระสู ตรมาพิมพ์เชื่ อมโยงต่อกันไป เพื่อช่ วยผูท้ ี่ ไ ม่เข้าใจข้อความในพระสู ตรสามารถหา
คาตอบได้จากอรรถกถาในเล่มเดียวกัน ส่ วนการแปลนั้นจะกาหนดให้เป็ นข้อความภาษาไทยมาก
ที่สุดเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย ในขณะเดียวก็ตอ้ งมองเห็นศัพท์ภาษาบาลีดว้ ย เพื่อช่วยให้
ผูท้ ี่ไม่ได้ศึกษาภาษาบาลีเข้าใจ และนักศึกษาภาษาบาลีก็สามารถสอบทานเรี ยบเรี ยงได้ ในอรรถกถา
จานวน 91 เล่ม มี 1 เล่มที่เป็ นอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ผลงานของพระธรรมปาละ หน้าปกหนังสื อจะ
เขียนว่า “พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย จริ ยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ม 3”
ลัก ษณะการอรรถาธิ บ ายจริ ย าปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อ ง ของพระธรรมปาละมี ล ัก ษณะเป็ น
การอธิ บายและให้ความหมายของคาศัพท์มากกว่าเป็ นการเล่าเรื่ องเพื่อเสริ มความ เนื่ องจากจริ ยา
ปิ ฎกเป็ นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นใหม่ในสมัยหลัง ผูแ้ ต่งได้ร้อยกรองเรื่ องราวไว้อย่างดี คือบอกให้ทราบว่า
พระพุทธเจ้าเคยถือกาเนิดเป็ นผูใ้ ด ทรงปฏิบตั ิพระองค์อย่างไร และประทับอยูท่ ี่ไหนในพระชาติน้ นั
ดังตัวอย่างพระสู ตรเรื่ องมัจฉราชจริ ยาที่ เล่ าเรื่ องราวของพระพุทธเจ้าในพระอดี ตชาติ เมื่ อครั้ ง ที่
พระองค์ประสู ติเป็ นพญาปลา ความว่า
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สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัตวิ รรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, 303.
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10. มัจฉราชจริยา
ว่ าด้ วยจริยาวัตรของพญาปลา
อีกเรื่ องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็ นพญาปลาอยู่ในสระใหญ่ น้าในสระแห้ งขอด เพราะ
แสงพระอาทิตย์ ในฤดูร้อน.
ที่น้ั น กา แร้ ง นกกระสา นกตะกรุ ม และเหยี่ย ว มาคอยจั บ ปลากิน ทั้ง กลางวั น
กลางคืน.
ในกาลนั้น เราคิดอย่ างนีว้ ่ า เรากับหมู่ญาติถูกบีบคั้น จะพึงเปลือ้ งหมู่ญาติให้ พ้นจาก
ทุกข์ ได้ ด้วยอุบายอะไรหนอ.
เราคิดแล้ ว ได้ เ ห็น ความสั ตย์ อัน เป็ นอรรถเป็ นธรรมว่ าเป็ นที่พึ่ง ของหมู่ ญ าติไ ด้
เราตั้งอยู่ในความสัตย์ แล้ ว จะเปลือ้ งความพินาศใหญ่ ของหมู่ญาติน้นั ได้ .
เรานึกถึงธรรมของสั ตบุรุษ ปรมัตถธรรมอันยั่งยืนเที่ย งแท้ ในโลก แล้ วได้ กระทา
สัจกิริยาว่ า
ตั้งแต่ เราระลึกตนได้ ตั้งแต่ เรารู้ ความมาจนถึงบัดนี้ เราไม่ รู้ สึกว่ าแกล้ งเบียดเบียน
สัตว์ แม้ ตวั หนึ่งให้ ได้ รับความลาบากเลย.
ด้ วยสั จวาจานี้ ขอเมฆจงยังฝนให้ ตกห่ าใหญ่ แน่ ะ ปั ชชุ นนะ (เมฆ) ท่ านจงเปล่ ง
สายฟ้าคารามให้ ฝนตกจงทาขุมทรัพย์ ของกาให้ พนิ าศไป.
ท่ านจงยังกาให้ เดือดร้ อนด้ วยความโศก จงปลดเปลือ้ งฝูงปลาจากความโศก พร้ อม
กับเมื่อเราทาสั จกิริยาอันประเสริฐ เมฆส่ งเสี ยงสนั่นครั่นครืน ยังฝนให้ ตกครู่ เดียวก็เต็มเปี่ ยม
ทั้งที่ดอนและที่ล่ ุม ครั้ นเราทาความเพียรอย่ างสู งสุ ด อันเป็ นความสั ตย์ อย่ างประเสริ ฐเห็น
ปานนีแ้ ล้ ว อาศัยกาลังอานุภาพความสัตย์ จึงยังฝนให้ ตกห่ าใหญ่ ผู้เสมอด้ วยความสั ตย์ ของเรา
ไม่ มี นีเ้ ป็ นสัจจบารมีของเรา ฉะนีแ้ ล.18

จะเห็นได้วา่ พระสู ตรข้างต้นได้ให้ขอ้ มูลสาคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างครบถ้วน คือบอก
ให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเคยถือกาเนิดเป็ นพญาปลาอาศัยอยูใ่ นสระใหญ่ที่น้ าแห้งขอด นกทั้งหลายจึง
มาจับกิ นปลาทั้งวันทั้งคื น พระองค์จึงได้ต้ งั คาสัตย์ขอให้ฝนตกเพื่อช่ วยเหลื อฝูงปลาในสระนั้น
ดังนั้นเมื่อพระธรรมปาละนาจริ ยาปิ ฎกมาอรรถาธิ บายใหม่จึงไม่ได้เน้นการเล่าเรื่ องหรื อแทรกนิทาน
เพิ่ ม เติ ม เป็ นหลัก แต่ ท่ า นจะอธิ บ ายและให้ค วามหมายของค าศัพ ท์ที่ ป รากฏอยู่ใ นพระสู ตรนั้น
เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวได้แจ่มแจ้งยิง่ ขึ้น ดังเช่นอรรถกถามัจฉราชจริ ยา
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มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2552), 373-374.
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ในกาลเมื่อเราเป็ นพญาปลาอยู่ในสระใหญ่ (ยทา โหมิ มจฺฉราชามหาสเร) ความว่า
ในอดีตกาล เราเกิดในกาเนิ ดปลายินดีอยูด่ ว้ ยสังคหวัตถุ 4 ประการของปลาทั้งหลาย ในสระ
ใหญ่แห่ งหนึ่ งซึ่ งปกคลุมด้วยเถาวัลย์อนั เป็ นสระโบกขรณี ใกล้พระเชตวันกรุ งสาวัตถีแคว้น
โกศล. ครั้ งนั้น เราเป็ นพญาปลาแวดล้อมด้วยหมู่ ปลาอาศัย อยู่ ณ ที่ น้ ัน. คาว่า ในฤดู ร้อ น
(อุณฺเห) ได้แก่ ในกาลฤดูร้อน คือในสมัยที่ร้อน. คาว่า เพราะแสงพระอาทิตย์ (สู ริยสนฺตาเป)
ได้แก่ เพราะความร้อนจากพระอาทิตย์. ข้อว่า นา้ ในสระแห้ งขอด (สเร อุทก ขียถ) ความว่า น้ า
ในสระนั้นแห้งขอด คือแห้งงวดลงไป. ในแคว้นนั้น ขณะนั้นฝนไม่ตกเลย ข้าวกล้าเหี่ ยวแห้ง
น้ าในบึงเป็ นต้นแห้งขอด ปลาและเต่าพากันเข้าไปอาศัยเปื อกตม. แม้ในสระนั้นปลาทั้งหลาย
ก็เข้าไปซ่อนอยูใ่ นเปลือกตมซ่อนในที่น้ นั ๆ.19

จากอรรถกถาข้า งต้นจะพบว่า วิธี ก ารอรรถาธิ บ ายจริ ย าปิ ฎกของพระธรรมปาละมี 3
ขั้นตอนคื อ 1) ท่ า นยกข้อความในพระสู ตรขึ้ นมา 2) แปลความหมายของข้อความนั้นๆ และ3)
ตีความและอธิ บายขยายข้อความเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเนื้ อเรื่ องมากยิ่งขึ้น เช่น 1) พระธรรมปาละได้
ยกข้อความจากพระสู ตรขึ้นมาความว่า “ในกาลเมื่อเราเป็ นพญาปลาอยู่ในสระใหญ่ (ยทา โหมิ มจฺฉ
ราชามหาสเร)” จากนั้น 2 และ 3 ) ท่านได้แปลความหมายและตีความเพิ่มเติ มความว่า “ใน
อดีตกาล เราเกิดในกาเนิ ดปลายินดีอยูด่ ว้ ยสังคหวัตถุ 4 ประการ ของปลาทั้งหลายในสระใหญ่แห่ ง
หนึ่งซึ่งปกคลุมด้วยเถาวัลย์อนั เป็ นสระโบกขรณี ใกล้พระเชตะวันกรุ งสาวัตถี แคว้นโกศล. ครั้งนั้น
เราเป็ นพญาปลาแวดล้อมด้วยหมู่ปลาอาศัยอยู่ ณ ที่น้ นั .” จะเห็นได้วา่ ท่านอธิ บายลักษณะนิสัยและ
สถานที่ อยู่ของพญาปลาเพิ่มเติ ม ทาให้ทราบว่าพญาปลาที่ อาศัยอยู่ในสระใหญ่แห่ งหนึ่ งในกรุ ง
สาวัตถี แคว้นโกศลเป็ นผูม้ ีคุณธรรม และมีบริ วารปลาน้อยใหญ่จานวนมาก
อีกตัวอย่าง 1) พระธรรมปาละได้ยกข้อความจากพระสู ตรขึ้นมาความว่า “น้าในสระแห้ ง
ขอด (สเร อุทก ขียถ)” จากนั้น 2) ท่านได้แปลข้อความดังกล่าวว่าหมายถึง “ความว่า น้ าในสระนั้น
แห้งขอด คือแห้งงวดลงไป.” และ 3) ท่านได้ตีความและอธิ บายลักษณะการแห้งขอดของน้ าเพิ่มเติม
ความว่า “ในแคว้นนั้น ขณะนั้นฝนไม่ตกเลย ข้าวกล้าเหี่ ยวแห้ง น้ าในบึงเป็ นต้นแห้งขอด ปลาและ
เต่ า พากัน เข้า ไปอาศัย เปื อกตม. แม้ใ นสระนั้น ปลาทั้ง หลายก็ เ ข้า ไปซ่ อ นอยู่ ใ นเปลื อ กตม.”
การอธิบายเพิ่มเติมของพระธรรมปาละช่วยทาให้เห็นภาพและเข้าใจลักษณะการแห้งขอดของน้ าว่า
มี ลกั ษณะเช่ นใด การอรรถาธิ บายจริ ย าปิ ฎกของพระธรรมปาละนี้ จึงมีล ักษณะเหมื อนเป็ นคู่มื อ
อธิ บายความหมายของคาศัพท์เพื่อให้ผูอ้ ่านเข้าใจความหมายของคาหรื อวรรคนั้นๆ ว่าหมายถึ ง
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เรื่ องเดียวกัน, 374-375.
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อะไร โดยท่านจะยกข้อความในพระสู ตรขึ้นมาแล้วจึงแปล ตีความ และอธิ บายความหมายของคา
หรื อวรรคเพิ่มเติมแบบนี้ต่อเนื่ องกันไปจนจบเรื่ อง
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าจริ ยาปิ ฎกเป็ นคัมภีร์ที่ได้รับอิทธิ พลเนื้ อเรื่ องมาจากชาดก ดังนั้น
เนื้ อหาในจริ ยาปิ ฎกจึงมีลกั ษณะที่ คล้ายคลึ งกันกับชาดก ด้วยเหตุ น้ ี จึงทาให้เนื้ อเรื่ องในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันกับอรรถกถาชาดกด้วยเช่นกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบการอรรถาธิ บาย
ของคัม ภี ร์ อ รรถกถาจริ ยาปิ ฎกกับ อรรถกถาชาดกแล้ ว ผู ้ศึ ก ษาพบว่ า คัม ภี ร์ ท้ ัง สองมี วิ ธี ก าร
อรรถาธิ บายที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็ นเรื่ องเดียวกันก็ตาม ซึ่ งเป็ นผลมาจากคัมภีร์ตน้ ฉบับคือจริ ยา
ปิ ฎกและชาดกนั้นมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือจริ ยาปิ ฎกเป็ นคัมภีร์ที่ผแู ้ ต่งร้อยกรองเรื่ องราวไว้
อย่างดี มีความสมบูรณ์ ในตัวเอง ในขณะที่ชาดกมีลกั ษณะเป็ นคาถาสั้นๆ ดังนั้นเมื่ออรรถกถาจารย์
แต่งอรรถกถาชาดกจึงต้องเล่าเรื่ องหรื อนิ ทานเพื่อขยายความคาถา เช่ น ในมัจฉชาดก มีคาถาสั้นๆ
ปรากฏอยู่ ความว่า
ข้ าแต่ พระปั ชชุ นนะ ท่ านจงคารณคาราม ให้ ขุมทรั พย์ ของกาพินาศไป จงทาลาย
ฝูงกาด้ วยความเศร้ าโศก และจงปลดเปลือ้ งข้ าพเจ้ าจากความโศกเถิด20

จะเห็ น ได้ว่ า คาถาที่ ป รากฏอยู่ ใ นชาดกมี ล ัก ษณะเป็ นข้อ ความสั้ นๆ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้บ อก
รายละเอี ย ดอย่า งชัด เจนว่า ใครท าอะไร ที่ ไ หน อย่า งไร ดัง นั้น เมื่ อน ามาอรรถาธิ บ ายจึ ง ต้อ งมี
การเล่าเรื่ องประกอบเพื่ออธิ บายเรื่ องราวนั้นๆ ให้แจ่มแจ้งยิง่ ขึ้น ดังเช่น อรรถกถามัจฉชาดก
ในอดีตกาล มีลาห้วยแห่ งหนึ่ ง ล้อมรอบด้วยชัฎแห่ งเถาวัลย์ อยูต่ รงโบกขรณี เชตวัน
นี้ ณ เมืองสาวัตถี แคว้นโกศลนี้แหละ ครั้งนั้นพระโพธิสตั ว์บงั เกิดในกาเนิ ดปลา มีฝูงปลาเป็ น
บริ วารอยู่ในลาห้วยนั้น แม้ในคราวนั้น แคว้นนั้นฝนก็ไม่ตกเหมือนคราวนี้ ข้าวกล้าของพวก
มนุ ษย์เหี่ ยวแห้ง ในบึ งเป็ นต้นขาดน้ า ฝูงปลาและเต่าพากันคุ ดเข้าเปื อกตม. แม้ที่ลาห้วยนั้น
ฝูงปลาก็พากันคุดเข้าโคลนตม ซุกซ่อนในที่น้ นั ๆ ฝูงกาเป็ นต้นก็พากันรุ มจิกทึ้งออกมาจิกด้วย
จะงอยปาก. พระโพธิสตั ว์เห็นความพินาศของหมู่ญาติ...กล่าวคาถาว่า
ข้ าแต่ พระปั ชชุ นนะ ท่ านจงคารณคาราม ให้ ขุมทรั พย์ ของกาพินาศไป จงทาลาย
ฝูงกาด้ วยความเศร้ าโศก และจงปลดเปลือ้ งข้ าพเจ้ าจากความโศกเถิด
บรรดาบทเหล่านั้นบทว่า อภิตถนย ปชฺ ชุนฺน ความว่า เมฆเรี ยกกันว่า ท้าวปั ชชุนะ
ก็พญาปลานี้ เรี ยกวลาหกเทวราชเจ้าแห่ งฝน ผูไ้ ด้นามด้วยอานาจแห่ งเมฆ. ได้ยินว่า พญาปลา
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มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก
เล่ มที่ 3 ภาคที2่ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525), 207.
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นั้นมีความประสงค์ดงั นี้วา่ ธรรมดาฝนไม่ตกคารณคาราม ไม่ให้สายฟ้ าแลบแปลบปลาบแม้จะ
ตกกระหน่ าก็ไม่งาม เพราะฉะนั้นท่านจงคารณคาราม ให้สายฟ้ าแปลบปลาบ ให้ฝนตกเถิด.21

จะเห็นได้วา่ ในอรรถกถาชาดกมีการเล่าเรื่ องเพิ่มเติมคือ “ในอดีตกาล มีลาห้วยแห่ งหนึ่ ง ...
พระโพธิ สัตว์เห็ นความพิ นาศของหมู่ ญาติ . ..” ทาให้ทราบถึ งเรื่ องราวของเรื่ องและสาเหตุ ของ
การตรัสคาถา “ข้ าแต่ พระปัชชุ นนะ ท่ านจงคารณคาราม ให้ ขุมทรัพย์ ของกาพินาศ...”
ด้ว ยกลวิ ธี ก ารอธิ บ ายที่ แ ตกต่ า งกัน ของอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการให้
ความหมายของค าศัพ ท์ และอรรถกถาชาดกที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการเล่ า เรื่ อ งขยายความเพิ่ ม เติ ม
ตลอดจนอายุของคัมภีร์อรรถกถาชาดกที่เป็ นของเก่ากับอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัย
หลังนี้ จึงทาให้เนื้ อเรื่ องในคัมภีร์อรรถกถาทั้ง 2 ฉบับมีความแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็ นเรื่ องเดี ยวกัน
ก็ตาม ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจว่าคัมภีร์ท้ งั 2 ฉบับมีเนื้ อเรื่ องเหมือนและต่างกันอย่างไร เพราะ
เหตุใดจึงแตกต่างกัน ซึ่ งผูศ้ ึกษาจะขออธิบายเนื้ อเรื่ องของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกับอรรถกถาชาดกใน
บทที่ 3 ต่อไป
เมื่อพิจารณาลักษณะเนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ องที่อรรถกถาจารย์ได้แต่งขึ้น
ใหม่ เพื่ออธิ บ ายคัมภี ร์จริ ยาปิ ฎกพบว่า อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกยังปรากฏลักษณะองค์ประกอบของ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาด้วย กล่าวคืออรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ องจะประกอบด้วยส่ วนสาคัญ
ในเรื่ อ ง 5 ส่ ว นคื อ ปั จ จุ บ ัน วัต ถุ อดี ต วัต ถุ คาถา ไวยากรณ์ สโมธานหรื อ ประชุ ม คาถา ซึ่ ง
องค์ประกอบเหล่านี้มีลกั ษณะคล้ายองค์ประกอบของอรรถกถาชาดกที่มีกฎการเล่าเรื่ องชัดเจนทาให้
เห็นลักษณะของเรื่ องเล่าในพระพุทธศาสนาว่าประกอบด้วยส่ วนใดบ้าง ดังนี้
1. ปั จ จุ บั น วั ต ถุ หรื อ ปรารภเรื่ อ ง เป็ นส่ ว นเริ่ มต้น การเล่ า เรื่ อ งในปั จ จุ บ ัน สมัย ของ
พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าประทับอยูท่ ี่ใด ทรงเล่าเรื่ องอะไร เล่าให้ผใู ้ ดฟั ง และอะไรเป็ นสาเหตุ
ของการเล่าเรื่ องในอดีตนั้นๆ เพราะเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาธรรมครั้งใดจะต้องมีเหตุอนั ควร
4 ประการ22 ได้แก่
1. อัตตัชฌาสยะ เกิ ดขึ้นจากอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ปรารถนาจะแสดงธรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งแก่พุทธบริ ษทั
2. ปรัชญาสยะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะอัธยาศัยของผูฟ้ ั งคือผูฟ้ ั งปรารถนาจะ
ทราบจึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นให้เข้าใจชัดเจนยิง่ ขึ้น
21

เรื่ องเดียวกัน, 207-209.
เฉลิม มากนวล, การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบนิทานชาดกกับนิทานอีสป (กรุ งเทพฯ: หน่วย
ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึ กครู , 2518), 19-20.
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3. อัตถุ ปัตติ กะ คื อถื อเอาประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นนั้นเป็ นเหตุ หรื อมีเรื่ องใดเกิ ดขึ้นก่ อนแล้ว
พระพุทธเจ้าจึงถือเป็ นประโยชน์ที่จะนาเรื่ องนั้นมาเป็ นสาเหตุในการเทศนาธรรม
4. ปุจฉาสิ กา คือมีปัญหาเกิ ดขึ้น ผูถ้ ามใคร่ จะทราบจึงถามขึ้นเพื่อต้องการให้พระพุทธเจ้า
ทรงแก้ปัญหาหรื อปลดเปลื้องความสงสัย
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ องใช้ปัจจุบนั วัตถุ ร่วมกันโดยปั จจุบนั วัตถุจะปรากฏอยู่ก่อน
อรรถกถาอกิ ตติ จริ ย าซึ่ ง เป็ นอรรถกถาเรื่ องแรกในจริ ย าปิ ฎก โดยเนื้ อหาในปั จจุ บ นั วัตถุ ไ ม่ ไ ด้
กล่าวถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้า แต่จะกล่าวเฉพาะทรงเล่าเรื่ องอะไร เล่าให้ผใู ้ ดฟั ง และอะไรเป็ น
มูลเหตุของการเล่าเรื่ อง ดังนี้
ครั้งนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังอุตสาหะในการฟังบุพจริ ยาของพระองค์ ให้
เกิ ดแก่ ท่านพระสารี บุตรเถระ และแก่ บริ ษทั กับทั้งเทวดาและมนุ ษย์แล้ว บัดนี้ เมื่ อจะทรง
กระทาบุพจริ ยานั้นซึ่งรอยต่อแห่งภพปิ ดไว้ให้ประจักษ์ ดุจมะขามป้ อมบนฝ่ ามือฉะนั้น จึงตรัส
พระดารัสมีอาทิวา่ 23

จากตัวอย่างพบว่าพระพุทธเจ้าทรงเล่ าเรื่ องการบาเพ็ญบารมี ในพระชาติ อดี ตให้แก่ พระ
สารี บุตรและบริ ษทั ทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้ าได้ฟัง โดยมีมูลเหตุในการเล่าเรื่ องมาจากปั จจัยภายนอก 2
ประการ ได้แก่ ปรั ชญาสยะและอัตถุ ปัตติ ก ะ มูลเหตุ ที่เกิ ดจากปรัชญาสยะ คื อพระพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรมเพราะอัธยาศัยของผูฟ้ ังปรารถนาที่จะทราบจึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรม
นั้นให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้ น ในที่น้ ี พระสารี บุตรปรารถนาที่จะให้ทุกคนที่มาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าได้
ทราบเรื่ องราวการบาเพ็ญบารมีในพระชาติ ก่อนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นพระสารี บุตรจึงกราบทูล
ขอให้พระองค์เทศนาธรรม ส่ วนมูลเหตุอตั ถุปัตติกะ คือการถือเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาเป็ นสาเหตุ
หรื อ มี เ รื่ อ งใดเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นแล้ว พระองค์จึ ง ถื อ เป็ นประโยชน์ ที่ จ ะนาเรื่ อ งนั้นมาเป็ นสาเหตุ ใ น
การเทศนาธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าการเล่าเรื่ องการบาเพ็ญบารมีในพระอดีตชาติน่าจะ
เป็ นประโยชน์แก่ผคู้ นทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้ า ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงแสดงจริ ยาปิ ฎกจานวน 35 เรื่ อง
ปั จจุบนั วัตถุ ที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจึงเป็ นส่ วนสาคัญในเรื่ อง เพราะเป็ นส่ วนที่
อธิ บายให้ผอู ้ ่านเข้าใจถึ งมูลเหตุ ในการเล่าเรื่ องอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกของพระพุทธเจ้าที่มีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกอันเกิดจากความใคร่ รู้ของบุคคลอื่น ซึ่ งพระพุทธเจ้าก็ทรงช่ วยไขปั ญหาของคน
เหล่านั้นให้กระจ่าง อันเป็ นการแสดงให้เห็นพระเมตตาของพระองค์ที่มีแก่ชนทั้งหลาย
23

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 29.

25
2. อดีตวัตถุ คือส่ วนที่เล่าเรื่ องราวและเหตุการณ์ ในอดีตของพระพุทธเจ้าในพระชาติต่างๆ
ที่ ท รงถื อก าเนิ ด เป็ นคนบ้า ง สั ตว์บ ้า งอย่า งละเอี ย ด เพื่ อ แสดงให้เ ห็ น ว่า ก่ อ นที่ พ ระองค์จะเป็ น
พระพุทธเจ้านั้นต้องบาเพ็ญบารมีและมีความมุ่งมัน่ อันแรงกล้าในการแสวงหาพระโพธิ ญาณ ส่ วนที่
เป็ นอดี ตวัตถุ ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะขึ้ นต้นการเล่ าเรื่ องเพื่อบอกให้ทราบว่าเป็ นเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ น
นานแล้วในอดีตด้วยคาว่า “ในอดีตกาล” หรื อ “ในครั้งอดีต” การขึ้นต้นด้วยคาที่บอกความเป็ นอดีต
นี้ เป็ นการบอกให้ทราบว่าเป็ นส่ วนที่แยกออกจากปั จจุบนั วัตถุ อย่างชัดเจน ดังอรรถกถาเนมิราช
จริ ยา ความว่า
ได้ยิน ว่า ในครั้ งอดี ต ในนครมิ ถิ ล าแคว้น วิ เ ทหะ พระโพธิ สั ต ว์ข องเราได้เ ป็ น
พระราชาพระนามว่ามฆเทพ. พระองค์ทรงสนุ กสนานตอนเป็ นพระกุมารอยู่ 84,000 ปี ทรง
ได้รับตาแหน่ งอุปราชอยู่ 84,000 ปี ทรงครองราชสมบัติอยู่ 84,000 ปี พระองค์ตรัสแก่ช่าง
กัลบกว่า “เมื่อใดเจ้าเห็นผมหงอกบนศีรษะของเรา เมื่อ นั้นเจ้าพึงบอกแก่เรา” ครั้นต่อมา ช่าง
กัลบกเห็นพระเกศาหงอกจึงกราบทูล แล้วเอาแหนบทองคาถอนวางไว้บนพระหัตถ์ ทรงแลดู
พระเกศาหงอก ทรงเกิ ดความสังเวชว่า “เทวทูตปรากฏแก่เราแล้ว” ทรงดาริ วา่ “บัดนี้ เราควร
ออกบวช” จึ งพระราชทานบ้านส่ วย 100,000 แก่ช่างกัลบก แล้วตรัสเรี ยกพระเชษฐกุมารมา
ตรัสว่า ...24

จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นการเล่ าเรื่ องในพระอดี ตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่ อครั้ งที่ พระองค์
เสวยพระชาติ เป็ นพระเจ้า เนมิ ราช กษัตริ ย ์ผูย้ ิ่ง ใหญ่ แห่ ง เมื องมิ ถิ ล า พระองค์ท รงใช้ชี วิตอย่า ง
สนุกสนานเป็ นพระกุมาร 84,000 ปี เป็ นอุปราชอยู่ 84,000 ปี และทรงครองราชสมบัติ 84,000 ปี
จนกระทัง่ วันหนึ่งทรงพบว่าพระเกศาหงอกจึงตัดสิ นใจออกบวชเพราะเกิดความสังเวชในร่ างกาย
จะเห็ นได้ว่าส่ วนที่ เป็ นอดี ตวัตถุ ก็คือส่ วนที่ เล่าถึ งเรื่ องราวเหตุ การณ์ ของพระโพธิ สัตว์ที่
แสวงหาโพธิญาณในพระชาติต่างๆ ก่อนจะได้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าจะเป็ นผู้
เล่าเรื่ องราวต่างๆ เพื่อเป็ นเรื่ องสาธกแก่บุคคลทั้งหลายดังที่ได้กล่าวไว้ในปั จจุบนั วัตถุ
3. คาถา คือคาร้ อยกรองสั้นๆ ซึ่ งเป็ นถ้อยคาเจรจาแทรกอยู่ในส่ วนของอดี ตวัตถุ อนั เป็ น
หัวใจสาคัญของเรื่ อง สามารถแบ่งตามการใช้ได้ 2 ลักษณะ คือ ระดับตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย ได้แก่
ข้อความที่เป็ นบทสนทนาทัว่ ไปหรื อที่ใช้ดาเนินเรื่ อง อีกระดับคือ เป็ นระดับที่เป็ นข้อสรุ ปทางธรรม
ที่ตอ้ งมีการพิจารณาตี ความได้แก่ขอ้ ความที่พระพุทธเจ้าได้ตรั สไว้เป็ นข้อสรุ ปทางธรรมเรี ยกว่า
อภิสัมพุทธคาถา ดังนี้
24

เรื่ องเดียวกัน, 79.

26
ลักษณะแรกใช้เป็ นถ้อยคาเจรจาของพระโพธิ สัตว์หรื อคนอื่ นๆ เช่ น ในอรรถกถามหา
สุ ทสั สนจริ ยา พระโพธิ สัตว์ได้ให้โอวาทแก่นางสนมกานัลใน และอามาตย์ที่มาเข้าเฝ้ าในมรณสมัย
ด้วยคาถา ความว่า
สั งขารทั้งหลายไม่ เที่ยงหนอ มีความเกิดขึน้ และมีความเสื่ อมไปเป็ น
ธรรมดา สังขารทั้งหลายครั้นเกิดขึน้ แล้ วก็ดบั ไป การเข้ าไปสงบสั งขารเหล่ านั้น
เป็ นสุ ข25

ในอรรถกถาสังขพราหมณจริ ยาพระโพธิ สัตว์ได้สนทนากับเทพธิ ดาที่มาช่วยพระองค์โดย
ตรัสเป็ นคาถา ความว่า
นางผู้มีร่างงาม มีตะโพกงาม มีควิ้ และขาอ่ อน มีสะเอวงาม ท่ านเป็ น
ผู้ใหญ่ ในบุญกรรมทั้งหมดของเรา ท่ านทาการบู ชาเซ่ นสรวงเรานี้เป็ นผลแห่ ง
กรรมอะไรของเรา 26

เมื่อเทพธิ ดาได้ฟังจึงตอบคาถามสังขพราหมณ์ ความว่า
ท่ านสังขพราหมณ์ ท่ านได้ ถวายรองเท้ าแก่ ภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งเหยียบย่า
ไปบนทรายร้ อน เร่ าร้ อนลาบากในทางอันร้ อนระอุ ทักษิณานั้นเป็ นผลให้ สิ่งที่
น่ าปรารถนาแก่ ท่านในวันนี27้

ลักษณะที่ สอง คือ ใช้เป็ นพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าตรัสแทรกขึ้นมาระหว่างเล่าเรื่ องอดี ต
เพื่อเป็ นการชี้ ให้เห็ นแง่ ธรรม หรื อสรุ ปเรื่ องราวให้เห็ นว่าการกระทานั้นๆ ให้ผลอย่างไร เช่ นใน
อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา พระพุทธเจ้าได้ตรัสคาถาสรุ ปเรื่ องราว ความว่า
เพราะฉะนั้น เราจึงเป็ นผู้ละเอียดอ่ อนเจริญสุ ขได้ ร้อยเท่ าพันทวี อนึ่ง
เราเมือ่ บาเพ็ญทานให้ บริบูรณ์ ได้ ถวายทานแก่ ท่านนั้นอย่ างนีแ้ ล.28
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เรื่ องเดียวกัน, 68.
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เรื่ องเดียวกัน, 47.
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เรื่ องเดียวกัน, 48.
28
เรื่ องเดียวกัน, 49.

27
ในเรื่ องอรรถกถามหาโควินทจริ ยาพระพุทธเจ้าตรัสแทรกขึ้นมาระหว่างเล่ าเรื่ องในอดี ต
ความว่า
ในกาลนั้น เครื่ องบรรณาการอันใดในราชอาณาจักรทั้ง 7 ได้ มีแก่ เรา
เราได้ ให้ มหาทานด้ วยบรรณาการนั้น เป็ นอักโขภิณี มีสาครเป็ นเครื่องเปรียบ29

ข้อความทั้งสองลักษณะมีการใช้คาถาแยกแยะตามระดับความลึกซึ้ งของเนื้ อความเป็ นสอง
ระดับ คือระดับตรงไปตรงมาเข้าใจง่ าย ได้แก่ ข้อความที่ เป็ นบทสนทนาทัว่ ไปที่ ใช้ดาเนิ นเรื่ อง
อี ก ระดับ คื อ เป็ นระดับ ที่ เ ป็ นข้อ สรุ ป ทางธรรมที่ ต้อ งมี ก ารพิ จ ารณาตี ค วามได้แ ก่ ข ้อ ความที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เรี ยกว่า อภิสัมพุทธคาถา ทั้งนี้ การเลื อกให้พระพุทธองค์เป็ นผูก้ ล่าวคาถาที่
ลึกซึ้ งนั้นก็มีความเหมาะสมเพราะเป็ นการกล่าวผ่านมุมมองของผูท้ ี่ตรัสรู ้ธรรมอย่างลึ กซึ้ ง จะเห็ น
ได้วา่ อรรถกถาจารย์เลือกใช้คาถาในการดาเนินเรื่ องได้อย่างเหมาะสมตามความรู ้ของผูท้ ี่กล่าวคาถา
นั้น
4. ไวยากรณ์ คื อส่ วนที่ อธิ บายศัพท์หรื อข้อความบางส่ วนที่ อาจมี ปัญหาในการทาความ
เข้าใจ เนื่ องจากเนื้ อหาในจริ ยาปิ ฎกเป็ นคาถาร้ อยกรองสั้นๆ จึ งทาให้ผอู ้ ่านทาความเข้าใจได้ยาก
พระธรรมปาละจึงอรรถาธิ บายไว้ในเรื่ องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชดั เจนโดยจะอธิ บายทีละคา ทีละ
วลี หรื อทีละคาถา ไวยากรณ์ที่พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ อธิ บายความหมาย
และอธิ บ ายไวยากรณ์ ดัง อรรถกถาสิ วิราชจริ ยา ตอนที่ พ ระโพธิ สั ตว์ใ ห้พ ระเนตรแก่ พ ราหมณ์
ความว่า
เมื่อเราจะให้ ก็ดี กาลังให้ ก็ดี ให้ แล้ วก็ดี จิต ของเราไม่ เป็ นอย่ างอื่น
เพราะเหตุแห่ งพระโพธิญาณนั่นเอง.
ในบรรดาคาเหล่านั้น 1) คาว่า เมื่อเราจะให้ ก็ดี (ททมานสฺ ส) ได้แก่ ให้หมอควักเพื่อจะ
ให้นยั น์ตา. คาว่า กาลังให้ ก็ดี (เทนฺตสฺ ส) ได้แก่ วางนัยน์ตาที่ควักแล้วนั้นไว้บนมือพราหมณ์.
คาว่า ให้ แล้ วก็ดี (ทินฺนทานสฺ ส) ได้แก่ ให้นยั น์ตาเป็ นทานแล้ว. คาว่า จิตของเราไม่ เป็ นอย่ างอืน่
(จิตฺตสฺ ส อญฺญถา) ได้แก่ อัธยาศัยในการให้มิได้เป็ นอย่างอื่น. เพราะเหตุแห่ งพระโพธิญาณ
นั่นเอง (โพธิยาเยว การณา) ได้แก่ จักษุทานนั้นเป็ นเหตุแห่งพระสัพพัญญุตญาณนัน่ เอง.
พระโพธิ สัตว์ดาริ วา่ “เราทาสิ่ งที่ ทาได้ยากอย่างนี้ เพราะพระสัพพัญญุตญาณหาได้
ยาก” เมื่อจะทรงแสดงว่า เพราะเราไม่รักนัยน์ตาก็หามิได้ ไม่รักอัตภาพก็หามิได้” จึงตรัสคาถา
สุดท้ายว่า เราจะเกลียดชังจักษุท้งั สองก็หามิได้ (น เม เทสฺ สา) เป็ นอาทิ.
29
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ในคาเหล่านั้น น อักษรตัวแรกในข้อว่า อตฺ ตา น เม น เทสฺ สิโย (แม้ตนเราก็มิได้
เกลียดชัง) เป็ นเพียงนิ บาต. อธิ บายว่า “ตัวเราก็ไม่โกรธ ไม่เป็ นที่ รักก็หามิได้.” ปาฐะว่า อตฺ
ตาน เม น เทสฺ สิย (ตัวเราก็มิได้เกลียด) ก็มี. คานั้นมีความหมายว่า “เราไม่ได้เกลียด ไม่โกรธ
ไม่ควรจะโกรธตนของเรา คือตัวเรานั้นไม่ควรเกลียดชัง.” อาจารย์บางท่านสวดว่า อตฺตาปิ เม
น เทสฺ สิโย. คาว่า อทาสห (เราจึงให้) ตัดบทเป็ น อทาสึ อห. ปาฐะว่า อทาสิห ก็มี.30

จากตัวอย่างข้างต้น อรรถกถาจารย์จะอธิ บายความหมายหรื อขยายความ คา วลี และคาถา
เพื่อทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวได้ชดั เจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างข้างต้นที่อรรถกถาจารย์ได้อธิ บายขยาย
ความคาถาในตอนที่พระโพธิสัตว์ให้พระเนตรของพระองค์แก่พราหมณ์ทีละวรรคเพื่อให้ผอู ้ ่านเห็น
ภาพและเข้าใจเหตุก ารณ์ เช่ น คาว่า “เมื่อเราจะให้ ก็ดี (ททมานสฺ ส )” อรรถกถาจารย์อธิ บายว่า
หมายถึ ง “ให้หมอควักเพื่ อจะให้นัย น์ตา” หรื อ ค าว่า “กาลังให้ ก็ดี (เทนฺ ตสฺ ส)” อรรถกถาจารย์
อธิ บายว่าหมายถึง “วางนัยน์ตาที่ควักแล้วนั้นไว้บนมือพราหมณ์” เป็ นต้น
ส่ วนในด้านหลักไวยากรณ์ที่อาจเข้าใจได้หลายลักษณะ อรรถกถาจารย์ได้อธิ บายไวยากรณ์
ไว้เพื่อช่วยให้ผอู ้ ่านทาความเข้าใจข้อความในคาถาได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น ดังปรากฏในตัวอย่างว่า
“ในคาเหล่านั้น น อักษรตัวแรกในข้อว่า อตฺตา น เม น เทสฺ สิโย (แม้ตนเราก็มิได้เกลียดชัง) เป็ นเพียง
นิ บาต.” นอกจากนี้ อรรถกถาจารย์ย งั ได้อธิ บายและให้ความรู้ เพิ่มเติ มเกี่ ยวกับ ข้อความดังกล่ า ว
ข้างต้นว่าสามารถเขียนและสวดแบบอื่นๆ ได้ดว้ ย ดังปรากฏในข้อความว่า “ปาฐะว่า อตฺตาน เม น
เทสฺ สิย (ตัวเราก็มิได้เกลียด) ก็มี... อาจารย์บางท่านสวดว่า อตฺตาปิ เม น เทสฺ สิโย. คาว่า อทาสห (เรา
จึงให้) ตัดบทเป็ น อทาสึ อห. ปาฐะว่า อทาสิ ห ก็มี.”
จะเห็ นได้ว่าส่ วนของไวยากรณ์น้ ี เป็ นการอธิ บายความหมายของคา โดยมีลกั ษณะตีความ
เพื่อขยายความสั้นๆ ในคาถา ส่ วนการอธิ บายไวยากรณ์ ก็เพื่อให้เข้าใจหลักไวยากรณ์ ที่ปรากฏใน
อรรถกถา ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่ช่วยให้เข้าใจข้อความในคาถาได้ชดั เจนมากขึ้น
5. สโมธาน คือส่ วนที่สรุ ปเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีสโมธาน 2
ประเภท คือ สโมธานที่อยูต่ อนท้ายของแต่ละเรื่ อง และสโมธานรวม ดังนี้
สโมธานที่อยู่ตอนท้ายของแต่ละเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะบอกให้ทราบว่าตัวละคร
ในช่วงอดีตวัตถุกลับชาติมาเกิดเป็ นใครในปั จจุบนั และเป็ นการเชื่ อมโยงอดีตกับปั จจุบนั เข้าด้วยกัน
ซึ่ งแสดงให้เห็ นความเชื่ อเรื่ องการเวียนว่ายตายเกิ ด เช่นอรรถกถาโสณนันทปั ณฑิตจริ ยาที่ได้สรุ ป
สโมธานไว้ความว่า
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มารดาบิดาในครั้งนั้นได้เป็ นตระกูลมหาราชในบัดนี้ นันทบัณฑิตในครั้งนั้นได้เป็ น
พระอานนท์เถระในบัดนี้ พระราชาพระนามว่ามโนชะในครั้งนั้นได้เป็ นพระสารี บุตรในบัดนี้
พระราชาร้อยเอ็ดพระองค์ในครั้งนั้นได้เป็ นพระอสี ติมหาเถระและพระเถระรู ปอื่นๆ ในบัดนี้
บริ ษ ัท 24 อักโขภิ นีใ นครั้ งนั้นได้เ ป็ นพุท ธบริ ษ ัทในบัด นี้ โสณบัณฑิ ตในครั้ งนั้น คื อ พระ
โลกนาถในบัดนี้.31

จากตัวอย่างข้างต้นทาให้ทราบว่าบุ คคลที่ ปรากฏในเรื่ องเล่ าในอดี ตวัตถุ น้ นั ปั จจุ บนั คื อ
ผูใ้ ดบ้าง ดังในอรรถกถาโสณนันทปั ณฑิต มารดาและบิดาในอดีตชาติได้มาเกิดในตระกูลมหาราช
นันทบัณฑิตคือพระอานนท์เถระ พระมโนชะคือพระสารี บุตร พระราชาร้อยเอ็ดพระองค์ได้เกิดเป็ น
พระอสี ติ ม หาเถระและพระเถระรู ป อื่ น ๆ บริ ษัท 24 อัก โขภิ นี ไ ด้ เ กิ ด เป็ นพุ ท ธบริ ษัท และ
โสณบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้า
ส่ วนสโมธานรวมเป็ นส่ วนที่สรุ ปเรื่ องที่พระพุทธเจ้าเล่าทั้งหมด 35 เรื่ อง โดยจะกล่าวสรุ ป
และอธิ บายถึงการบาเพ็ญบารมีท้ งั หลายที่พระองค์ได้ปฏิบตั ิในแต่ละเรื่ องว่าทรงบาเพ็ญบารมีชนิ ด
ใด และพึงปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เราได้ ให้ ทานอันควรให้ บาเพ็ญศีลโดยไม่ มสี ่ วนเหลือ.
บรรดาคาเหล่านั้น คาว่า เราได้ ให้ ทานอันควรให้ (ทตฺวาทาตพฺพก ทาน) ความว่า ใน
กาลนั้น เราได้สละไทยธรรมมี ราชสมบัติ เป็ นต้นในภายนอก อวัยวะและดวงตา เป็ นต้น
ในภายในที่ ควรให้ ที่ พระมหาโพธิ สัตว์ผูป้ ฏิ บตั ิปฏิ ปทาอันเป็ นญานอันเลิศ เพื่อบรรลุพระ
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จากนั้นได้บริ จาคทานอันแยกเป็ นทานบารมี ทานอุปบารมี และทาน
ปรมัตถบารมี มีการบริ จาคทานใหญ่ 5 อย่างเป็ นที่สุด คือบริ จาคราชสมบัติ 1 บริ จาคอวัยวะ 1
บริ จาคนัยน์ตา 1 บริ จาคบุตรภรรยา 1 บริ จาคตน 1 โดยไม่มีเหลือ.32

จากตัวอย่า งข้า งต้น เป็ นการอธิ บายสรุ ปเกี่ ยวกับ การบาเพ็ญทานบารมี ข องพระพุทธเจ้า
เพื่อให้เห็นว่าในอดีตชาติพระพุทธเจ้าทรงให้ทาน 3 ประเภท คือ ทานบารมี ทานอุปบารมี และทาน
ปรมัตถบารมี เพราะมุ่งหวังในพระสัพพัญญุ ตญาณ พระองค์ได้บริ จาคทานใหญ่ 5 อย่าง แก่ผขู ้ อ
ทั้งหลาย ได้แก่ ราชสมบัติ อวัยวะ ตา บุตรภรรยา และชีวติ ตนเอง
สโมธานที่ปรากฏอยูใ่ นอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นส่ วนสาคัญในเรื่ อง กล่าวคือ ทาหน้าที่สรุ ป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่ องเล่า โดยสโมธานที่อยูต่ อนท้ายของแต่ละเรื่ องจะสรุ ปให้ทราบว่าบุคคลที่
31
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ปรากฏในเรื่ องเล่าที่พระพุทธเจ้าทรงเล่านั้นในปั จจุบนั คือผูใ้ ด ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่ อเรื่ อง
การเวียนว่ายตายเกิดทางพระพระพุทธศาสนา ส่ วนสโมธานรวมที่ปรากฏหลังจากเรื่ องเล่าอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง ทาหน้าที่สรุ ปว่าในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ องพระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญ
บารมีชนิดใด และพึงปฏิบตั ิพระองค์อย่างไรบ้าง
จะเห็ น ว่า อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกที่ พ ระธรรมปาละแต่ ง ขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ อธิ บ ายจริ ย าปิ ฎกนี้ มี
องค์ประกอบการเล่าเรื่ องของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเป็ นส่ วนประกอบ คือประกอบด้วยส่ วน
ส าคัญ 5 ส่ วน ได้แก่ ปั จจุ บ นั วัตถุ อดี ตวัตถุ คาถา ไวยากรณ์ และสโมธาน แสดงให้เห็ นว่า
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่ องหนึ่ งที่มี วิธีการเล่าเรื่ องชัดเจนและเป็ น
ขั้นตอนเหมือนกับคัมภีร์อื่นในพระพุทธศาสนา ซึ่ งจะขอกล่าวอย่างละเอียดต่อไปในบทที่ 4 กลวิธี
การเรี ยบเรี ยงเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก และบทที่ 5 เรื่ องเล่ากับการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
สรุ ปได้วา่ จริ ยาปิ ฎกเป็ นคัมภีร์หนึ่งในพระไตรปิ ฎกที่มีกาเนิ ดและพัฒนาการอย่างต่อเนื่ อง
มาพร้อมกับพระไตรปิ ฎก จากหลักฐานการสังคายนาพระไตรปิ ฎกทาให้สันนิษฐานได้วา่ จริ ยาปิ ฎก
น่าจะเกิดขึ้นก่อนการสังคายนาครั้งที่ 3 และได้ถูกนามาจัดรวบรวมไว้เมื่อมีการสังคายนาครั้งที่ 3 ที่
ได้จดั รู ป แบบและเนื้ อหาค าสอนของพระพุ ท ธเจ้า ออกเป็ น 3 หมวด ได้แก่ พระวินัย ปิ ฎก พระ
สุ ตตันตปิ ฎก และพระอภิธรรมปิ ฎก โดยจริ ยาปิ ฎกเป็ นคัมภีร์หนึ่งในพระสุ ตตันตปิ ฎก หมวดขุททก
นิกาย ต่อมาพระไตรปิ ฎกอาจเป็ นเรื่ องที่เข้าใจยากของคนในสมัยหลัง พระอรรถกถาจารย์จึงต้อง
แต่ ง คัม ภี ร์ อ รรถกถาเพื่ อ มาอธิ บ ายขยายความเนื้ อ หาในพระไตรปิ ฎกเพื่ อ ให้ เ ข้า ใจเนื้ อ หาใน
พระไตรปิ ฎกได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น จริ ยาปิ ฎกก็เป็ นคัมภีร์หนึ่ งที่พระธรรมปาละได้นามาแต่งอรรถกถา
อธิ บายขยายความเพิ่มเติมเพื่อมุ่งหวังให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องการบาเพ็ญบารมี ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้ง
ถื อกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจึงเป็ นคัมภีร์ ช้ นั รองที่ มีความสาคัญเล่ มหนึ่ งใน
พระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรศึกษาเพื่อให้เห็นแนวทางการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า

บทที่ 3
เนือ้ เรื่องของอรรถกถาจริยาปิ ฎก
จริ ยาปิ ฎกเป็ นคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่ องการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าจานวน 35 ชาติ เมื่อ
พิจารณาเนื้ อเรื่ องในจริ ยาปิ ฎกพบว่า เนื้ อเรื่ องในจริ ยาปิ ฎกหลายเรื่ องมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับชาดก
Winternitz ได้แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ไว้ว่า การที่จริ ยาปิ ฎกมี เนื้ อเรื่ องคล้ายกับชาดก
บางเรื่ อง อาจเป็ นเพราะจริ ยาปิ ฎกอาจได้รับอิทธิ พลเค้าโครงเรื่ องมาจากชาดก เพราะจริ ยาปิ ฎกเป็ น
คัมภีร์ที่เกิดขึ้นในสมัยหลังเช่นเดียวกับคัมภีร์พุทธวงศ์ ซึ่ งก็สอดคล้องกับความคิดของ Rhys Davids
ที่เชื่ อ ว่า จริ ยาปิ ฎกน่ า จะแต่ งขึ้ นภายหลัง ชาดก ในช่ วงก่ อนการสั งคายนาพระไตรปิ ฎกครั้ งที่ 31
ดัง นั้น อาจเป็ นไปได้ที่ จ ริ ย าปิ ฎกน่ า จะได้รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากชาดก ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ท าให้ ค ัม ภี ร์
อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกซึ่ งเป็ นคัม ภี ร์ที่ อธิ บายคัมภี ร์จริ ยาปิ ฎกจึ งมี ล ักษณะเนื้ อเรื่ องที่ ค ล้า ยคลึ ง กับ
อรรถกถาชาดกซึ่งเป็ นคัมภีร์ที่อธิบายคัมภีร์ชาดกด้วยเช่นกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 3 วรรค ได้แก่ อกิ ตติวรรค หัตถิ นาควรรค และ
ยุธญ
ั ชยวรรค จานวน 35 เรื่ อง กับอรรถกถาชาดกพบว่า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ องมีลกั ษณะ
เนื้ อเรื่ องที่ คล้ายคลึ งกับ อรรถกถาชาดกถึ ง 32 เรื่ อง และมี 2 เรื่ องที่ ตรงกับพระสู ตรในที ฆนิ กาย
มหาวรรค และมี 1 เรื่ องที่ไม่ตรงกับเรื่ องใดๆ ดังนี้
อกิตติวรรค
1. อรรถกถาอกิตติจริ ยา
2. อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา
3. อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา
4. อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา

ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ

5. อรรถกถามหาโควินทจริ ยา

ตรงกับ

6. อรรถกถาเนมิราชจริ ยา

ตรงกับ

1

อรรถกถาอกิตติชาดก
อรรถกถาสังขชาดก
อรรถกถากุรุธรรมชาดก
อรรถกถามหาสุ ทสั สนสู ตร
ฑีฆนิกาย มหาวรรค
อรรถกถามหาโควินทสู ตร
ทีฆนิกาย มหาวรรค
อรรถกถาเนมิชาดก

บุณย์ นิลเกษ, อุดมการณ์ ชีวติ แบบโพธิสัตว์ เล่ มที่ 1 ตอน อุดมการณ์ และกาเนิดโพธิสัตว์ (กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2534), 88-90.
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7. อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา

ตรงกับ

8. อรรถกถาสิ วริ าชจริ ยา
9. อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา
10. อรรถกถาสสปัณฑิตจริ ยา

ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ

อรรถกถาขัณฑหาลชาดกหรื อ
อรรถกถาจันทกุมารชาดก
อรรถกถาสิ วชิ าดก
อรรถกถาเวสสันดรชาดก
อรรถกถาสสปัณฑิตชาดก

หัตถินาควรรค
1. อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา
2. อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา
3. อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา
4. อรรถกถาจูฬโพธิจริ ยา
5. อรรถกถามหิสราชจริ ยา
6. อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา
7. อรรถกถามาตังคจริ ยา
8. อรรถกถาธัมมเทวปุตตจริ ยา
9. อรรถกถาชยทิสจริ ยา
10. อรรถกถาสังขปาลจริ ยา

ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ

อรรถกถาสี ลวนาคชาดก
อรรถกถาภูริทตั ตชาดก
อรรถกถาจัมเปยยชาดก
อรรถกถาจุลลโพธิชาดก
อรรถกถามหิสชาดก
อรรถกถารุ รุชาดก
อรรถกถามาตังคชาดก
อรรถกถาธรรมเทวปุตชาดก
อรรถกถาชัยทิสชาดก
อรรถกถาสังขปาลชาดก

ยุธญ
ั ชยวรรค
1. อรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา
2. อรรถกถาโสมนัสสจริ ยา
3. อรรถกถาอโยฆรจริ ยา
4. อรรถกถาภิงสจริ ยา
5. อรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริ ยา
6. อรรถกถามูคผักขจริ ยา

ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ

7. อรรถกถากปิ ลราชจริ ยา

ตรงกับ

อรรถกถายุธญ
ั ชัยชาดก
อรรถกถาโสมนัสสชาดก
อรรถกถาอโยฆรชาดก
อรรถกถาภิสชาดก
อรรถกถาโสณนันทชาดก
อรรถกถาเตมิยชาดก
(มูคปักขชาดก)
อรรถกถาวานริ นทชาดก
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริ ยา2
อรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา
อรรถกถามัจฉราชจริ ยา
อรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา
อรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา
อรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา
อรรถกถาเอกราชจริ ยา
อรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา

ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ
ตรงกับ

อรรถกถาวัฏฏกชาดก
อรรถกถามัจฉชาดก
อรรถกถากัณหทีปายนชาดก
อรรถกถามหาสุ ตโสมชาดก
อรรถกถาสุ วรรณสามชาดก
อรรถกถาเอกราชชาดก
อรรถกถาโลมหังสชาดก

จากที่กล่าวไว้ขา้ งต้นว่ามีอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจานวน 32 เรื่ อง ที่มีเนื้ อเรื่ องคล้ายคลึ งกับ
อรรถกถาชาดก และมี 2 เรื่ องที่ตรงกับพระสู ตรในทีฆนิ กาย มหาวรรค และมี 1 เรื่ องที่ไม่ตรงกับ
เรื่ องใด คืออรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิตจริ ยา ด้วยเหตุน้ ี ในการศึกษาเปรี ยบเทียบเนื้ อเรื่ องของคัมภีร์
ทั้ง 2 ฉบับ ผูศ้ ึกษาจะเปรี ยบเทียบอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกับอรรถกถาชาดกเพียง 34 เรื่ องเท่านั้น ผล
การเปรี ยบเทียบคัมภีร์ท้ งั 2 ฉบับนี้ อาจแบ่งประเภทตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเนื้ อเรื่ องได้ 2
กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มที่ มีเนื้ อเรื่ องและรายละเอี ยดเหมื อนกันทุ กประการ พบจานวน 3 เรื่ อง ได้แก่
อรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา อรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา และอรรถกถากปิ ลราชจริ ยา และกลุ่มที่มี
การดัดแปลงเนื้อเรื่ อง พบจานวน 31 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาอกิตติจริ ยา อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา
อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา อรรถกถามหาโควินทจริ ยา อรรถกถาเนมิราช
จริ ยา อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา อรรถกถาสิ วิราชจริ ยา อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา อรรถกถาสี ลวนาค
จริ ยา อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา อรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา อรรถกถามหิ สราช
จริ ยา อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา อรรถกถามาตังคจริ ยา อรรถกถาธัมมเทวปุตตจริ ยา อรรถกถาชยทิส
จริ ย า อรรถกถาสั ง ขปาลจริ ย า อรรถกถายุ ธัญ ชยจริ ย า อรรถกถาโสมนัส สจริ ย า อรรถกถา
2

B.C. Law กล่าวว่า อรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิตจริ ยา ตรงกับอรรถกถาสัจจังกิรชาดก ชาดกเรื่ องที่ 73

แต่เมื่อเปรี ยบเทียบเนื้อเรื่ องแล้วพบว่าทั้ง 2 เรื่ อง มีเนื้อเรื่ องที่แตกต่างกันตลอดเรื่ อง ผูศ้ ึกษาจึงคิดว่าอรรถกถาทั้ง 2
เรื่ องน่าจะเป็ นคนละเรื่ องกัน สันนิ ษฐานได้วา่ อรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิตจริ ยานี้ อาจเป็ นเรื่ องที่ผแู ้ ต่งอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกแต่งขึ้นใหม่หรื ออาจเป็ นเรื่ องที่ครั้งหนึ่งเคยปรากฏในอรรถกถาชาดกแต่สูญหายไป หรื ออาจเป็ นเรื่ องที่
นามาจากนิ ทานท้องถิ่ นหรื อคัมภี ร์อื่น ด้วยเหตุน้ ี เรื่ องนี้ จึงไม่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาชาดก ดู รายละเอี ยดจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี , “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 65.

34
อโยฆรจริ ย า อรรถกถาภิ ง สจริ ย า อรรถกถาโสณนัน ทปั ณ ฑิ ต จริ ย า อรรถกถามู ค ผัก ขจริ ย า
อรรถกถามัจฉราชจริ ยา อรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา อรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา อรรถกถาสุ วณั ณ
สามจริ ยา อรรถกถาเอกราชจริ ยา และอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา
ในการศึกษาพบว่าอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกลุ่มที่มีการดัดแปลงเนื้อเรื่ องจะยังคงเหตุการณ์หลัก
ของเรื่ องที่ปรากฏในอรรถกถาชาดกไว้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้ อเรื่ องบางส่ วน การดัดแปลง
เนื้ อเรื่ องของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกในกลุ่ มนี้ จึงเป็ นเรื่ องที่ น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่งว่ามีการดัดแปลง
อย่า งไรและเหตุ ใ ดจึ ง ต้อ งดัด แปลงเนื้ อ เรื่ อ ง ดัง นั้น ในบทนี้ จะศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเนื้ อ เรื่ อ งใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกับอรรถกถาชาดกเพื่อจะได้ทราบกลวิธีการดัดแปลงเนื้ อเรื่ อง และเหตุผลของ
การดัดแปลงเนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
จากการเปรี ยบเทียบอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกับอรรถกถาชาดกที่มีการดัดแปลงเนื้ อเรื่ องจานวน
31 เรื่ อง พบว่าอรรถกถาจารย์ใช้กลวิธีการดัดแปลงเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 3 วิธี ได้แก่
การเพิ่ม การเปลี่ยน และการตัด มีรายละเอียดดังนี้
1. การเพิม่
การเพิ่ม คือการเพิ่มข้อความเพื่อใช้ถ่ายทอดความหมายตั้งแต่ระดับคา วลีหรื อประโยค เพื่อ
แสดงความชัดเจนของเนื้อเรื่ องทั้งในด้านตัวละคร สถานที่ สิ่ งของ รวมถึงการพรรณนาความในบท
ต่ า งๆ อัน เป็ นการแสดงเหตุ ผ ลที่ ป รากฏในเรื่ อ ง การเพิ่ ม ความสามารถแบ่ ง ตามลัก ษณะของ
เนื้อความที่เพิ่มเข้ามาได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การเพิ่มความใหม่ และการขยายความ
1.1 การเพิ่มความใหม่ คือการเพิ่มเนื้ อความที่ไม่ได้ปรากฏอยูใ่ นต้นฉบับ ซึ่ งอาจมีการเพิ่ม
ทั้งรายละเอี ย ดประกอบกับการขยายความเพื่อช่ วยอธิ บายเรื่ องให้ชัดเจน การเพิ่ มความใหม่ใ น
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงคุณสมบัติของบุคคล
การเพิม่ ความใหม่เพื่อแสดงเหตุผล และการเพิม่ ความใหม่เพื่อแสดงเหตุการณ์
1.1.1 การเพิ่มความใหม่ เพื่อแสดงคุณสมบัติของบุคคล ในการศึกษาเปรี ยบเทียบ
อรรถกถาชาดกกับอรรถกกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่า อรรถกถาชาดกบางเรื่ องไม่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของ
บุคคลไว้ ทาให้ผอู ้ ่านอาจเห็นลักษณะนิสัยบุคคลไม่ชดั เจน ด้วยเหตุน้ ี อรรถกถาจารย์จึงได้เพิ่มความ
ใหม่เพื่อแสดงคุณสมบัติของบุคคลเข้ามา โดยเฉพาะคุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ซ่ ึ งเป็ นตัวละครที่
สาคัญที่สุดในเรื่ อง อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทุกเรื่ องจะเปิ ดเรื่ องโดยการกล่าวถึงประวัติและลักษณะของ
พระโพธิ สัตว์ก่อนแล้วจึงเล่าเหตุการณ์ อื่นๆ ในเรื่ องต่อไป อรรถกถาชาดกเรื่ องใดที่ไม่ได้กล่าวถึ ง
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ประวัติหรื อคุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ไว้ อรรถกถาจารย์จะบรรยายเพิ่ม พบจานวน 2 เรื่ อง ได้แก่
อรรถกถาเอกราชจริ ยา และอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา
ในอรรถกถาเอกราชจริ ย า อรรถกถาจารย์ ไ ด้เ พิ่ ม ความเกี่ ย วกับ ประวัติ แ ละ
คุณสมบัติของพระเจ้าเอกราชเข้ามา โดยกล่าวว่าพระเจ้าเอกราชทรงเป็ นกษัตริ ยม์ ีคุณธรรม โปรด
การทาทาน ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเอกราชชาดกกับอรรถกถาเอกราชจริ ยา ตอนที่กล่าวถึ งประวัติ
และคุณสมบัติของพระเจ้าเอกราช
อรรถกถาเอกราชชาดก
ในอดี ต กาล อ ามาตย์ผู้เ ป็ นอุ ปั ฏ ฐากของ
พระเจ้ า พาราณสี ประทุ ษ ร้ า ยในราชส านั ก
พระราชาทรงเห็นโทษของเขาโดยประจักษ์ จึง
ทรงให้ขบั ไล่เสวกนั้นจากแว่นแคว้น เสวกนั้น
จึ ง ไปอุ ปั ฏฐากพระเจ้ า โกศลพระนามว่ า
ทุพภิเสน.3

3

อรรถกถาเอกราชจริยา
ในครั้งนั้น พระมหาสัตว์ทรงอุบตั ิเป็ นโอรส
พระเจ้ า กรุ งพาราณสี . ครั้ นทรงเจริ ญวัย ถึ ง
ความส าเร็ จ ศิ ล ปะทุ ก แขนง เมื่ อ พระราชบิ ด า
เสด็ จ สวรรคตแล้ ว ได้ ค รองราชย์ ส มบั ติ มี
พระนามประกาศว่า เอกราช เพราะทรงบาเพ็ญ
บารมี ด้วยการประกอบคุณวิเศษอันไม่ทวั่ ไปแก่
ผูอ้ ื่นมีศีล อาจาระ ศรัทธา และสุ ตะอันเป็ นกุศล
เป็ นต้น...
ได้ยินว่า ครั้ งนั้นพระมหาสัตว์ทรงให้สร้ าง
โรงทาน 6 แห่ ง คือ 4 แห่ งที่พระทวาร 4 ด้าน
ของพระนคร 1 แห่ งที่ท่ามกลางพระนคร 1 แห่ ง
ที่ประตูนิเวศน์ ทรงให้ทานแก่คนยากจนและคน
เดินทางเป็ นต้น ทรงรักษาศีลทรงรักษาอุโบสถ
ทรงถึ ง พร้ อ มด้ว ยขัน ติ เ มตตาและความเอ็น ดู
ทรงยินดีสรรพสัตว์ดุจมารดาบิดายิ นดี บุตรที่นงั่
บนตัก ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม. อามาตย์
ของพระองค์คนหนึ่ ง คิดขบถภายในวัง ต่อมามี
คนรู้ ภายหลั ง . พวก อ ามาตย์ ก ราบทู ล แด่
พระราชา. พระราชาทรงคอยสังเกต ทรงรู้ชดั

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดกเล่ มที่ 3 ภาคที4่ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525), 286.
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเที ยบอรรถกถาเอกราชชาดกกับอรรถกถาเอกราชจริ ยา ตอนที่กล่าวถึ งประวัติ
และคุณสมบัติของพระเจ้าเอกราช (ต่อ)
อรรถกถาเอกราชชาดก

อรรถกถาเอกราชจริยา
อามาตย์น้ นั ด้วยพระองค์ จึงตรัสให้เรี ยกอามาตย์
นั้นมารั บ สั่ ง “เจ้า คนอันธพาล เจ้า ท ากรรมไม่
สมควร เจ้า ไม่ ควรอยู่ในแว่นแคว้นของเรา จง
เก็บทรัพย์และพาลูกเมียไปอยูท่ ี่อื่น” แล้วทรงขับ
ไล่ออกไปจากแว่นแคว้น.4

จากตัวอย่าง อรรถกถาเอกราชชาดกเริ่ มต้นเรื่ องโดยการเล่าเหตุการณ์อามาตย์ของ
พระเจ้าเอกราชคิดกบฏ และไม่ปรากฏการกล่ าวถึ งประวัติและคุ ณสมบัติของพระเจ้าเอกราชให้
ผูอ้ ่านทราบก่อน แต่อรรถกถาเอกราชจริ ยาอรรถกถาจารย์ได้เพิ่มความใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
พระเจ้าเอกราชเข้ามา โดยอธิ บายให้ผอู ้ ่านทราบประวัติและนิสัยของพระเจ้าเอกราชว่าเป็ นกษัตริ ยม์ ี
คุณธรรม พระองค์โปรดการทาทานจึงได้สร้ างโรงทานไว้ช่วยเหลื อผูอ้ ื่น จากนั้นจึงเล่าเหตุการณ์
พระเจ้าเอกราชลงโทษอามาตย์ที่ทุจริ ต การเพิ่มความใหม่น้ ีช่วยส่ งเสริ มคุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์
เด่นชัดยิง่ ขึ้น ทาให้ผอู ้ ่านทราบลักษณะนิสัยของพระองค์วา่ เป็ นผูท้ รงธรรมและมีเมตตาต่อสัตว์โลก
และการอธิบายลักษณะนิสัยของพระองค์เช่นนี้ยงั ทาให้เรื่ องดาเนิ นต่อไปอย่างสมเหตุสมผลอีกด้วย
ดัง ปรากฏในตอนพระเจ้า เอกราชทรงลงโทษอ ามาตย์ทุ จริ ตด้วยการขับ ไล่ ซึ่ ง เป็ นการลงโทษ
สถานเบา หรื อพระเจ้าเอกราชทรงไม่โกรธและมีเมตตาต่อพระเจ้าโกศลที่ยกทัพมายึดเมืองและคิด
ฆ่าพระองค์ ทั้งนี้เป็ นเพราะลักษณะนิสัยของพระเจ้าเอกราชที่มีความเมตตาต่อผูอ้ ื่น
อีกตัวอย่างอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา อรรถกถาจารย์ได้เพิ่มความใหม่เพื่อแสดง
คุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ก่อนจะเล่าเหตุการณ์สาคัญอื่นในเรื่ อง ดังนี้

4

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2552), 415-416.
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเที ยบอรรถกถาโลมหังสชาดกกับอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา ตอนกล่ าวถึ ง
ประวัติและคุณสมบัติของอาชีวก
อรรถกถาโลมหังสชาดก
ในอดีตกาลที่สุดแห่ งกัปที่ 91 พระโพธิ สัตว์
ด าริ ว่ า เราจั ก ทดลองตบะของพวกนอกลู่
นอก ทางดู จึ งบวชเป็ นอาชี วก ไม่ นุ่ งผ้ า
คลุ ก เคล้า ด้วยธุ ลี เงี ย บฉี่ อ ยู่ค นเดี ย ว เห็ นพวก
มนุษย์แล้วต้องวิง่ หนี... 5

5

อรรถกถามหาโลมหังสจริยา
ได้ยินว่า ในครั้งนั้น พระมหาสัตว์บงั เกิดใน
ตระกู ล มี โ ภคะใหญ่ เติ บ โตแล้ว อยู่ ก ับ ครู ใ น
ส านั ก ทิ ศ าปาโมกข์ ส าเร็ จศิ ล ปะทุ ก แขนง
กลับ มายัง เรื อนของตระกู ล เมื่ อ มารดาบิ ด า
ล่ ว งลับ ไปแล้ว แม้พ วกญาติ ข อร้ อ ง “ท่ า นจง
ครอบครองทรัพย์สมบัติ” เป็ นผูเ้ กิดความสังเวช
ในภาวะทั้ง ปวง ด้ว ยวิธี ม นสิ ก ารถึ งความเป็ น
ของไม่ เ ที่ ย ง ได้อ สุ ภ สั ญ ญาในกาย ไม่ ยึ ด ถื อ
กิ เลสอันท าให้มี ค วามกัง วลในการครองเรื อ น
เพิ่มพูนอัธยาศัยในเนกขัมมะที่สะสมมาช้านาน
ประสงค์ละกองโภคะใหญ่ออกบวช จึงคิดต่อไป
ว่า “หากเราบวชจัก เป็ นผู ้ไ ม่ ป รากฏด้ว ยการ
ยกย่องทางคุณธรรม.”
พระมหาสัตว์รังเกี ยจลาภและสักการะ ไม่
เข้าไปบวช ตรึ กถึ งตนว่า “พอแล้ว เราจะเป็ นผู้
ไม่ผิดปกติในลาภและเสื่ อมลาภเป็ นต้น” จึงคิด
ว่า “เราบาเพ็ญปฏิปทามีความอดทนคาเย้ยหยัน
ของผูอ้ ื่นเป็ นต้นอย่างวิเศษ จักยังอุเบกขาบารมี
ให้ถึงที่สุดได้” จึงออกจากเรื อนด้วยผ้าผืนที่นุ่ง
อยูน่ นั่ และ เป็ นผูป้ ระพฤติขดั เกลากิ เลสอย่างยิ่ง
...6

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 2, 345.
6
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 422.
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จากตัว อย่า ง อรรถกถาโลมหัง สชาดกเริ่ ม ต้น เรื่ อ งโดยการเล่ า เหตุ ก ารณ์ พ ระ
โพธิ สัตว์ออกบวชเป็ นอาชี วก นักบวชนอกพระพุทธศาสนาพวกหนึ่ งที่ ไม่นุ่งผ้า เนื้ อตัวคลุ กฝุ่ น
พระองค์อาศัย และปฏิ บ ตั ิ ธรรมอยู่ในป่ าแต่ เพี ย งผูเ้ ดี ย ว และไม่ ปรากฏการกล่ า วถึ ง ประวัติหรื อ
คุณสมบัติของอาชี วกให้ผอู ้ ่านทราบ แต่อรรถกถามหาโลมหังสจริ ยาอรรถกถาจารย์ได้เพิ่มความ
เกี่ ย วกับ ประวัติ แ ละคุ ณ สมบัติ ข องอาชี ว กเข้า มา โดยอรรถกถาจารย์ไ ด้บ รรยายถึ ง ครอบครั ว
การศึกษา นิสัย และอธิ บายถึงสาเหตุที่ทาให้พระองค์ละทิ้งสมบัติและออกบวช จากนั้นจึงเล่าเรื่ อง
การออกบวชเป็ นอาชี วก การเพิ่ ม ความส่ วนนี้ ช่ วยให้ผูอ้ ่ า นทราบประวัติและลัก ษณะนิ สั ย ของ
ตัวละครเบื้องต้น ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจว่าทาไมพระองค์จึงออกบวชและบาเพ็ญ
เนกขัมมบารมี อี กทั้งยังช่ วยส่ งเสริ มคุ ณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ให้ผอู ้ ่านทราบว่าพระองค์เป็ นผู ้
ประเสริ ฐและต่างกับคนธรรมดาทัว่ ไป
การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงคุณลักษณะของพระโพธิ สัตว์ในตอนต้นเรื่ องช่ วยทา
ให้ผูอ้ ่านทราบประวัติค วามเป็ นมาและลักษณะนิ สัยของพระโพธิ สัตว์ใ นเบื้ องต้น และส่ งเสริ ม
คุ ณสมบัติข องพระโพธิ สัตว์ใ ห้เด่ นชัด ว่า พระองค์เป็ นผูป้ ระเสริ ฐพึ งกระทาในสิ่ ง ที่ ค นธรรมดา
ทัว่ ไปมิอาจกระทาได้ และการเพิ่มความใหม่ดงั กล่าวยังส่ งผลสาคัญต่อการดาเนิ นเรื่ อง ทาให้เรื่ อง
สามารถดาเนิ นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งยังเป็ นการสร้างรู ปแบบเฉพาะให้กบั อรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกด้วย กล่าวคืออรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทุกเรื่ องจะเปิ ดเรื่ องโดยการเล่าประวัติความเป็ นมาของ
พระโพธิ สัตว์ก่อนที่จะเล่าเหตุการณ์อื่นในเรื่ องต่อไป
1.1.2 การเพิ่มความใหม่ เพื่อแสดงเหตุผล อรรถกถาจารย์เพิ่มความใหม่เพื่อแสดง
เหตุผลในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจความคิด และการกระทาของตัวละคร ตลอดจน
เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้นในเรื่ องมากยิ่งขึ้ น พบจานวน 10 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา
อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา อรรถกถาสิ วิราชจริ ยา อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา
อรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา อรรถกถาธัมมเทวปุตตจริ ยา อรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา อรรถกถาอโยฆรจริ ยา
และอรรถกถามูคผักขจริ ยา
การเพิ่ ม ความใหม่ เพื่ อแสดงเหตุ ผลที่ พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกส่ วนใหญ่ เป็ น
การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผลในการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ซ่ ึ งเป็ นเหตุการณ์สาคัญ
ของเรื่ อ ง ทั้ง นี้ อรรถกถาชาดกบางเรื่ อ งไม่ ไ ด้อ ธิ บ ายถึ ง เหตุ ผ ลของการบ าเพ็ญ บารมี ของพระ
โพธิสัตว์ไว้ ดังนั้นอรรถกถาจารย์จึงเพิ่มเติมส่ วนนี้เข้ามาในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในอรรถกถากุรุธรรมจริ ยา ตอนพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยราช (พระเจ้ากุรุธรรม) ให้
ช้างแก่พราหมณ์ท้ งั 8 แห่งเมืองกาลิงคราช อรรถกถาจารย์ได้เพิ่มเหตุผลที่พระเจ้าธนัญชัยให้ชา้ งไว้
ดังนี้

39
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบอรรถกถากุรุธรรมชาดกกับอรรถกถากุรุธรรมจริ ยา ตอนพระเจ้าธนัญชัย
โกรัพยราชให้ชา้ งแก่พราหมณ์เมืองกาลิงคราช
อรรถกถากุรุธรรมชาดก
...ข้า พระพุ ท ธเจ้า ทั้ง หลายเมื่ อ จะขอช้ า งนั้ น
อย่างนี้ จึงได้มาที่นี่ ขอพระองค์ผทู้ รงประเสริ ฐ
โปรดทรงทราบกิ จที่ จะพึ งกระท าในเรื่ องช้า ง
นั้น . อี ก นั ย หนึ่ งข้า พระพุ ท ธเจ้า ทั้ง หลายได้
ทราบพระคุ ณ คื อ ศรั ท ธาคุ ณ และศี ล คุ ณ ของ
พระองค์จึง คิ ดกันว่า พระราชาผูม้ ี พ ระคุ ณอัน
ยิ่งใหญ่ แม้แต่ชีวิตที่ถูกขอก็จะประทานให้ จะ
ป่ วยการไปใยถึ งช้า งตัวประเสริ ฐอัน เป็ นสัตว์
ดิ รัจฉานเล่ า จึ ง จะขอแลกคื อเปรี ยบเที ยบทอง
แก่ พ ระองค์ ก ับ ช้ า งอัน มี สี อ ัญ ชัน นี้ ไปไว้ใ น
สานักของพระเจ้ากาลิ งคราชด้วยประการฉะนี้
ด้วยเหตุน้ นั ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงได้มาในที่น้ ี.
พระโพธิ สัตว์ได้สดับดังนั้น จึงทรงเล้าโลม
ให้เบาใจว่าดู ก่อนพราหมณ์ ท้ งั หลาย หากท่าน
ทั้งหลายใช้จ่ายทรัพย์ เพราะจะแลกเปลี่ ยนช้าง
ตัว ประเสริ ฐ เชื อ กนี้ เป็ นการใช้จ่ า ยไปดี แ ล้ว
อย่าได้เสี ยใจเลย เราจะให้ชา้ งตัวประเสริ ฐ...
พระมหาสั ต ว์ ป ระทั บ อยู่ บ นคอช้ า งตั ว
ประเสริ ฐ ตรัสให้ดว้ ยพระวาจาอย่างนี้ แล้วกลับ
เสด็จลงจากคอช้างทรงดาเนินเวียนขวาไป 3

7

อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา
... “ขอเดชะ แคว้น กาลิ ง คะถู ก ทุ พ ภิ ก ขภัย
ฉาตกภัยและโรคภัยรบกวน...ขอพระองค์โปรด
พระราชทานพญาคชสารสี ดอกอัญชันเชื อกนี้ แก่
ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้า.”
...ลาดับนั้น พระโพธิ สัตว์ตรัสว่า “การที่เรา
จะทาลายความต้องการของยาจกทั้งหลายและ
ทาลายกุสลสมาทานของเราไม่เป็ นการสมควร
แก่เรา” จึงเสด็จลงจากคอพญาคชสารทรงดาริ วา่
“หากมีสถานที่มิได้ตกแต่ง เราจักตกแต่งแล้วจัก
ให้”...
เมื่ อ พระราชทานพญาคชสารแล้ ว พวก
อ ามาตย์พ ากัน กราบทู ล พระโพธิ สั ต ว์ว่า “ขอ
เดชะมหาราชเจ้า เพราะเหตุ ไ ร พระองค์ จึ ง
พระราชทานมงคลหัตถี...” พระมหาสัตว์ตรัสว่า
“เราจะให้สิ่ งที่ ยาจกทั้ง หลายขอกะเรา หากขอ
ราชสมบัติกะเรา เราก็จะให้ราชสมบัติแก่ พวก
เขา พระสัพพัญญุ ตญาณเท่านั้นเป็ นที่ รักยิ่ง แม้
กว่าราชสมบัติ แม้กว่าชี วิตของเรา เพราะฉะนั้น
เราจึงได้ให้พญาคชสารนั้น”...7

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 55-57.

40
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบอรรถกถากุรุธรรมชาดกกับอรรถกถากุรุธรรมจริ ยา ตอนพระเจ้าธนัญชัย
โกรัพยราชให้ชา้ งแก่พราหมณ์เมืองกาลิงคราช (ต่อ)
อรรถกถากุรุธรรมชาดก
รอบ ทรงพิจารณาว่า หากที่ ใดยังไม่ได้ประดับ
ตกแต่งยังมีอยู่จะประดับตกแต่งก่อนแล้วจึงจะ
ให้...8

อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา

จากตัวอย่าง ในอรรถกถากุรุธรรมชาดก ตอนพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยราชให้ชา้ งแก่
พราหมณ์ เมืองกาลิ ง คราช ไม่ไ ด้มี การกล่ าวถึ ง เหตุ ผลที่ พ ระเจ้าธนัญชัยให้ช้างเชื อกส าคัญ แก่
พราหมณ์ ท้ งั 8 แห่ งเมืองกาลิ งคราช แต่ในอรรถกถากุรุธรรมจริ ยา อรรถกถาจารย์เพิ่มเหตุ ผลที่
พระเจ้าธนัญชัยให้ชา้ งไว้ในเหตุการณ์เหล่าอามาตย์ทูลถามถึงเหตุผลที่พระเจ้าธนัญชัยให้ชา้ ง ความ
ว่า “...ขอเดชะมหาราชเจ้า เพราะเหตุไร พระองค์จึงพระราชทานมงคลหัตถี...” พระองค์จึงอธิ บาย
เพื่อไขข้อข้องใจแก่เหล่าอามาตย์วา่ “เราจะให้สิ่งที่ยาจกทั้งหลายขอกะเรา หากขอราชสมบัติกะเรา
เราก็จะให้ราชสมบัติแก่พวกเขา พระสัพพัญญุ ตญาณเท่านั้นเป็ นที่รักยิ่งแม้กว่าราชสมบัติ แม้กว่า
ชีวติ ของเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้ให้พญาคชสารนั้น” การเพิ่มเหตุผลดังกล่าวเข้ามาช่วยทาให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจความคิดของพระโพธิ สัตว์ได้กระจ่างยิ่งขึ้นว่าพระองค์ต้ งั มัน่ ในการทาทาน สละทรัพย์สิน
สิ่ งของหรื อแม้แต่ชีวติ ของพระองค์ให้แก่ผอู ้ ื่นได้เพราะมุ่งหวังในพระสัพพัญญุตญาณ
ในอรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา ตอนพระยุธญ
ั ชัยปรารถนาออกบวชเพราะรู้สึกสังเวชใน
ชีวติ อรรถกถาจารย์อธิ บายเหตุผลในการออกบวชเพิม่ เติม ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรี ย บเที ย บอรรถกถายุ ธั ญ ชัย ชาดกกับ อรรถกถายุ ธั ญ ชยจริ ย า ตอนพระยุ ธัญ ชัย
ปรารถนาออกบวชเพราะรู้สึกสังเวชในชีวติ
อรรถกถายุธัญชั ยชาดก
อรรถกถายุธัญชยจริยา
... ฝ่ ายพระราชมารดาของพระโพธิ สัตว์น้ นั ทรง
เมื่อพระราชมารดาพร้ อมด้วยพวกนางสนม
ส ดั บ ว่ า ข้ า แ ต่ พ ร ะ เ ท วี พ ร ะ โ อ ร ส ข อ ง ได้ท รงสดับ แล้ว คร่ า ครวญอย่า งน่ า สงสารอยู่
พระนางก าลัง กราบทู ล ให้ พ ระราชบิ ด าทรง ก็ทลู ถึงมูลเหตุแห่งการบวชของพระองค์วา่
อนุญาตการบรรพชาอยูเ่ จ้าค่ะ จึงตรัสว่า พวกเจ้า
8

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 4 ภาคที่ 3 , 195-196.

41
ตารางที่ 4 เปรี ย บเที ย บอรรถกถายุ ธั ญ ชัย ชาดกกับ อรรถกถายุ ธั ญ ชยจริ ย า ตอนพระยุ ธั ญ ชัย
ปรารถนาออกบวชเพราะรู้สึกสังเวชในชีวติ (ต่อ)
อรรถกถายุธัญชั ยชาดก
พากันพูดเรื่ องอะไรกัน ทั้งๆ ที่ พ ระพัก ตร์ มิไ ด้
ผัด ประทับนั่งเหนื อพระวอทอง รี บ เสด็จไปสู่
สถานที่วินิจฉัย เมื่อจะตรัสวิงวอน จึงตรัสคาถา
ที่ 6 ว่า
ลูกเอ๋ ย แม่ ขอร้ องเจ้ า แม่ ขอห้ า ม
เจ้ า แม่ ปรารถนาจะเห็นเจ้ านานๆ เจ้ า
อย่าบวชเลยนะ พ่ อยุธัญชั ย
พระราชกุมาร ได้สดับพระราชเสาวนี ยน์ ้ นั แล้ว
จึงตรัสคาถาที่ 7 ว่า
น้า ค้ า งบนยอดหญ้ า พระอาทิต ย์
ขึน้ ก็เหือดแห้ งไปฉันใด อายุของมนุษย์
ทั้งหลายก็ฉันนั้น ขอทูลกระหม่ อมแม่
อย่าทรงห้ ามฉันเลย พระเจ้ าข้ า9

อรรถกถายุธัญชยจริยา
อายุ ข องมนุ ษ ย์ ทั้ งหลายก็
เหมือนน้าค้ างบนยอดหญ้ า พอดวง
อาทิตย์ ขึ้นก็เหือดแห้ งไป ข้ าแต่ พระ
ราชมารดา ขอพระราชมารดาอย่ า
ห้ ามลูกเลย
บัดนี้ พระผูม้ ี พ ระภาคเจ้า เพื่ อทรงแสดงว่า
เราละสิ ริ ราชสมบั ติ เ ช่ น กั บ สมบั ติ พ ระเจ้ า
จัก รพรรดิ พระประยู ร ญาติ อ ัน เป็ นที่ รั ก ไม่
ห่วงใย สละปริ วารชนคนสนิ ทและยศอันใหญ่ที่
ชาวโลกเขาชื่นชมกันได้ จึงได้ตรัสคาถา 2 คาถา
ว่า
เราสละราชสมบั ติ ใ นแผ่ น ดิ น
และยศศั ก ดิ์ ท้ัง สิ้ น ได้ ไม่ คิ ด ถึ ง เลย
เพราะเหตุแห่ งโพธิญาณเราจะเกลียด
พระราชมารดาพระราชบิดาก็หามิได้
แต่ พระสั พพัญญุตญาณเป็ นที่รักของ
เราฉะนั้น เราจึงสละราชสมบัติ 10

จากตัวอย่าง อรรถกถายุธัญชัยชาดก ตอนพระยุธัญชัย ปรารถนาออกบวชเพราะ
สังเวชในชี วิต พระยุธัญชัย อ้อนวอนขอให้พระราชบิดาและพระราชมารดาอนุ ญาตให้พระองค์
ออกบวช อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการอธิ บายถึงเหตุผลที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติเพื่อออกบวช แต่
ในอรรถกถายุธัญชยจริ ย า อรรถกถาจารย์ได้เพิ่ มเหตุ ผลในการออกบวชไว้ความว่า “...เราสละ
9

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3ภาคที่ 6, 68-69.
10
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 290.

42
ราชสมบัติใ นแผ่นดิ น และยศศัก ดิ์ ทั้งสิ้ นได้ไ ม่ คิ ดถึ ง เลยเพราะเหตุ แห่ งโพธิ ญาณ เราจะเกลี ย ด
พระราชมารดาและพระราชบิ ดาก็ หามิ ไ ด้ แต่ พ ระสัพ พัญญุ ตญาณเป็ นที่ รักของเรา...” การเพิ่ ม
ข้อ ความที่ พ ระพุ ท ธเจ้า อธิ บ ายถึ ง สาเหตุ ก ารออกบวชของพระเจ้า ยุธัญ ชัย เข้ามาในอรรถกถา
กุ รุธ รรมจริ ย าช่ วยท าให้เข้า ใจความคิ ดและวิถี ชี วิต ของพระโพธิ สัตว์ว่า พระองค์ทรงยอมสละ
ทุกอย่างและออกบวชเพราะปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ
จะเห็นว่าอรรถกถาจารย์ให้ความสาคัญกับการเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผลใน
การบาเพ็ญบารมีข องพระโพธิ สัตว์อย่างมากเพราะเป็ นส่ วนสาคัญที่ ช่วยอธิ บ ายให้ผูอ้ ่ านเข้าใจ
ความคิดของพระโพธิสัตว์ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้นถึงเหตุผลที่พระองค์ทรงบาเพ็ญบารมีอนั ยากยิ่งนานัปการ
เพราะมุ่ งหวังที่ จะบรรลุ พ ระสัพพัญญุ ตญาณ นอกจากนี้ ก ารเพิ่ มความใหม่ เพื่อแสดงเหตุ ผลใน
การบาเพ็ญบารมีให้ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทุกเรื่ องยังเป็ นการช่วยเน้นย้าให้ผอู ้ ่านเห็นวิถีชีวิต
ของผูเ้ ป็ นพระโพธิ สัตว์ที่จะต้องปฏิ บตั ิเหมื อนกันทุ กพระชาติ คือ “การมุ่งบาเพ็ญบารมี เพื่อพระ
สัพพัญญุตญาณ”
1.1.3 การเพิ่มความใหม่ เพื่อแสดงเหตุ การณ์ อรรถกถาจารย์เพิ่มความใหม่เพื่อ
แสดงเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่ อง เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องได้แจ่มชัดยิ่งขึ้นพบ 3 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถา
มหาโควินทจริ ยา อรรถกถามาตังคจริ ยา และอรรถกถาจันทกุมารจริ ยา ดังนี้
ในอรรถกถามาตัง คจริ ย า ตอนมาตัง คบัณ ฑิ ต นอนอยู่ห น้า บ้า นของนางทิ ฏ ฐมัง คลิ กา อรรถกถาจารย์ไ ด้เพิ่ม เหตุ ก ารณ์ ที่ บิ ดานางทิ ฏฐมังคลิ กาเสนอทรัพ ย์แก่ ม าตังคบัณฑิ ต
เพื่อให้มาตังคบัณฑิตลุกไปจากหน้าบ้าน
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบอรรถกถามาตัง คชาดกกับอรรถกถามาตังคจริ ยา ตอนมาตังคบัณฑิ ตตั้งใจ
นอนอยูห่ น้าบ้านของนางทิฏฐมังคลิกาจนกว่าจะได้นางเป็ นภรรยา
อรรถกถามาตังคชาดก
...บริ วารชนของนางทิ ฏ ฐมัง คลิ ก าโบยตี เ ราผู้
ไม่มีความผิด เราได้นางทิฏฐมังคลิกาเป็ นภรรยา
นัน่ แหละจึงจะยอมลุกขึ้น ถ้าไม่ได้จะไม่ยอมลุก
ขึ้ น ครั้ นตั้ง ใจดัง นี้ แล้ว จึ งเดิ นไปนอนที่ ประตู
เรื อนบิดาของนางทิฏฐมังคลิ กานั้น. เมื่อเศรษฐี
ผูบ้ ิดาของนางทิฏฐมังคลิกามาถามว่า เพราะเหตุ
ใดเจ้าจึงมานอนที่นี่? มาตังคบัณฑิ ตจึงตอบว่า
เหตุอย่างอื่นไม่มี แต่ขา้ พเจ้าต้องการนาง

อรรถกถามาตังคจริยา
... “เอาเถิ ด เราจะท าลายมานะของนาง
ทิ ฏ ฐมัง คลิ ก านี้ ” จึ ง ไปยัง ประตู หน้า บ้านของ
นางแล้ ว นอนลงด้ ว ยตั้ง ใจว่ า “เราไม่ ไ ด้น าง
ทิ ฏ ฐมั ง คลิ ก า จะไม่ ลุ กขึ้ น” บิ ด าของนาง
ทิ ฏ ฐมัง คลิ ก าได้ยิ น ว่า “มาตัง คะมานอนอยู่ ที่
ประตูเรื อน” จึงกล่ าวว่า “พวกท่านจงให้ทรั พย์
กากณิ กหนึ่งแก่มาตังคะ มาตังคะเอาน้ ามันลูบไล้
สรี ระแล้วจงไปเถิด.” มาตังคบัณฑิตกล่าวอยู่
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ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบอรรถกถามาตัง คชาดกกับอรรถกถามาตังคจริ ยา ตอนมาตังคบัณฑิ ตตั้งใจ
นอนอยูห่ น้าบ้านของนางทิฏฐมังคลิกาจนกว่าจะได้นางเป็ นภรรยา (ต่อ)
อรรถกถามาตังคชาดก
ทิ ฏ ฐมัง คลิ ก าเป็ นภรรยา. ล่ ว งมาได้ ว ัน หนึ่ ง
เศรษฐีน้ นั ก็มาถามอีก พระโพธิ สัตว์ก็ตอบยืนยัน
อยู่อย่างนั้น จนล่วงมาถึงวันที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
และที่ 6 พระโพธิ สั ตว์ก็ย งั คงนอนและตอบ
ยืนยันอย่างนั้น...
เมื่อครบ 7 วัน คนทั้ง หลายมี ท่ านเศรษฐี
เป็ นต้น จึงนานางทิฏฐมังคลิกามามอบให้มาตังค
บัณฑิต.11

อรรถกถามาตังคจริยา
อย่างเดี ยวว่า “เราไม่ได้นางทิ ฏฐมังคลิ กาแล้วก็
จักไม่ลุก ขึ้ น.” ลาดับนั้น แม้พ ราหมณ์ จะพูดว่า
“พวกท่ านจงให้ท รั พ ย์สองกากณิ ก มาสกหนึ่ ง
บาทหนึ่ ง กหาปณะหนึ่ ง สองสามกหาปณะ
จนกระทัง่ ร้ อยกหาปณะ พันกหาปณะ” มาตังค
บัณฑิตก็ไม่รับท่าเดียว...
...ล่ วงไป 6 วัน ครั้งถึ งวันที่ 7 พวกมนุ ษย์ที่อยู่
ใกล้เ คี ย งและผู ้คุ ้น เคยโดยรอบ พากัน ลุ ก ฮื อ
กล่ า วว่ า “พวกท่ า นจงให้ ท่ า นมาตัง คะลุ ก ขึ้ น
หรื อ จงให้ ลู ก สาวไปเถิ ด อย่ า ให้ พ วกเราต้อ ง
พลอยพินาศไปด้วยเลย.”...
ลาดับนั้นมารดาบิดาของนางทิฏฐมังคลิ กา จึง
ให้นางทิฏฐมังคลิกานุ่งห่ มผ้าเก่าๆ ให้ของใช้อนั
จ าเป็ นของคนจัณ ฑาล แล้ ว น านางซึ่ งร้ อ ง
คร่ าครวญไปหามาตังคะกล่ าวว่า “เชิ ญท่านลุ ก
ขึ้นรับทาริ กาในบัดนี้เถิด”...12

จากตัวอย่าง อรรถกถามาตังคจริ ยา ตอนมาตังคบัณฑิ ตนอนอยู่หน้าบ้านของนาง
ทิฏฐมังคลิกา อรรถกถาจารย์เพิ่มเหตุการณ์บิดาของนางทิฏฐมังคลิกาเสนอเงินให้มาตังคบัณฑิตเพื่อ
แลกกับการให้มาตังคบัณฑิตออกไปจากหน้าบ้านความว่า “พวกท่านจงให้ทรัพย์กากณิ กหนึ่ งแก่
มาตังคะจนกระทัง่ ร้ อยกหาปณะ...มาตังคบัณฑิ ตก็ไม่ รับท่าเดี ย ว” การเพิ่ มข้อความนี้ ช่วยทาให้
ผูอ้ ่านเห็ นเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างละเอี ยดและทาให้เรื่ องมี ความสมเหตุ สมผลมากขึ้ นว่าบิ ดาได้
11

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3ภาคที่ 7, 9.
12
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 244-245.
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พยายามทาทุก วิธีเพื่อขอให้มาตังคะออกไปจากหน้าบ้าน ทั้งขอโทษและเสนอทรัพย์ให้ แต่ก็ไ ม่
เป็ นผล สุ ดท้ายจึงมอบลูกสาวให้แก่มาตังคะ และเหตุการณ์ที่เพิ่มมาใหม่ยงั ช่ วยส่ งเสริ มคุณสมบัติ
ของพระโพธิ สัตว์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นอีกด้วยว่าพระโพธิ สัตว์เป็ นผูม้ ีความเพียรเป็ นเลิศ หากพระองค์
ทรงตั้งใจทากิจใดแล้วก็จะปฏิบตั ิดงั ที่ต้ งั ใจไว้จนสาเร็ จ ดังที่พระองค์ไม่ยอ่ ท้อนอนอยูห่ น้าบ้านของ
เศรษฐีจนได้นางทิฏฐมังคลิกามาเป็ นภรรยา
ในอรรถกถาจัน ทกุ ม ารจริ ย า ตอนจัน ทกุ ม ารขึ้ น ครองราชย์ไ ด้เ พิ่ ม เหตุ ก ารณ์
การสร้างโรงทานและการให้ทานเข้ามา
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบอรรถกถาจันทกุมารชาดกกับอรรถกถาจันทกุมารจริ ยา ตอนจันทกุมารให้
ทานหลังจากที่พน้ การบูชายัญและได้ข้ ึนครองราชย์
อรรถกถาจันทกุมารชาดก
พระศาสดาเมื่ อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึ ง
ตรัสว่า
เมื่ อ สั ต ว์ ท้ ั ง ปวงหลุ ด พ้ น จาก
เครื่ องจองจาแล้ ว ผู้ที่มาประชุ มกัน
อยู่ ณ ที่น้ ันในกาลนั้น คือ พระราชา
ทั้ ง ห ล า ย ป ร ะ ชุ ม กั น อ ภิ เ ษ ก
จันทกุมาร เมื่อสั ตว์ ท้ ังปวงหลุดพ้ น
จากเครื่ องจองจาแล้ ว ผู้ที่มาประชุ ม
กันอยู่ ณ ทีน่ ้ ัน ในกาลนั้น คือ เทวดา
ทั้ ง หลายประชุ ม พร้ อมกั น อภิ เ ษก
พระจันทกุมาร
...
ลาดับนั้นแลพระโพธิ สัตว์ทรงเริ่ มตั้งวัตร
ปฏิ บ ตั ิ ต่อพระราชบิ ดา พระราชบิ ดาไม่ เสด็ จ
เข้าสู่ พระนคร... 13

13

อรรถกถาจันทกุมารจริยา
ในกาลนั้ น เราพ้ น จากการบู ช า
ยัญแล้ ว ออกไปจากที่บ วงสรวงนั้ น
ยัง ความสั ง เวชให้ เ กิด ขึ้น แล้ ว ทรง
บริจาคมหาทาน.
...
ได้ ยิ น ว่ า ในครั้ งนั้ นพระโพธิ สั ต ว์ ท รง
กระท าชมพู ท วี ป ทั้ง สิ้ น ให้เ จริ ญ งอกงาม ทรง
บริ จ าคมหาทานมากมายและประณี ต ทั้ง นั้น มี
ข้าวและน้ าเป็ นต้นในโรงทานแก่ ผูข้ อทั้งหลาย
ตามความพอพระทัย ทุ ก ๆ วัน ก็ จ ริ ง ถึ ง ดัง นั้น
หากพระองค์ ย ัง ไม่ ไ ด้ บ ริ จาคทานแก่ ผู ้ ข อ
ทั้งหลายก็จะไม่เสวยพระกระยาหารที่เตรี ยมไว้
สาหรับพระองค์
...
ในกาลนั้นเมื่อมหาชนขับไล่พระบิดาไปอยู่
บ้านคนจัณฑาล พระโพธิสัตว์ได้ทรงประทาน

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 4 ภาคที่ 3, 202-203.
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ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบอรรถกถาจันทกุมารชาดกกับอรรถกถาจันทกุมารจริ ยา ตอนจันทกุมารให้
ทานหลังจากที่พน้ การบูชายัญและได้ข้ ึนครองราชย์ (ต่อ)
อรรถกถาจันทกุมารชาดก

อรรถกถาจันทกุมารจริยา
เสบี ยงผ้านุ่ งและผ้าห่ มอันควรให้ แม้พ ระบิ ดา
นั้นก็ไม่ได้เข้าพระนคร ... 14

จากตัวอย่าง อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา ตอนจันทกุมารขึ้ นครองราชย์ อรรถกถา
จารย์ได้เพิ่มเหตุการณ์การสร้างโรงทานและการทาทานของพระโพธิ สัตว์เข้ามาหลังจากที่พระองค์
ขึ้นครองราชย์ ความว่า “ได้ยินว่า ในครั้งนั้นพระโพธิ สัตว์ทรงกระทาชมพูทวีปทั้งสิ้ นให้เจริ ญงอก
งาม ทรงบริ จาคมหาทานมากมาย...” การเพิ่มข้อความนี้ช่วยทาให้ผอู ้ ่านเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ละเอี ยดคือ หลัง จากเหตุ การณ์ ที่พ ระโพธิ สัตว์ถู กพระบิดาจับบูชายัญ ก็ท าให้พ ระองค์เกิ ดความ
สังเวชใจ ดังนั้นเมื่อขึ้นครองราชย์พระองค์จึงอยากช่วยเหลือผูอ้ ื่น พระองค์จึงสร้างโรงทานและแจก
ทานจานวนมาก และเหตุ การณ์ ดงั กล่ าวนี้ ยงั ช่ วยส่ งเสริ มคุ ณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ให้เด่ นชัด
อีกด้วยว่า พระองค์ทรงเป็ นผูม้ ีความเมตตาอยากช่ วยเหลือผูอ้ ื่น และเป็ นผูม้ ีความตั้งมัน่ ในการทา
ทานอย่างยิง่ ดังปรากฏในข้อความว่า “...พระองค์จะไม่ยอมเสวยอาหารถ้ายังไม่ได้ให้ทาน...”
การเพิ่มเหตุการณ์ ต่างๆ เข้ามาในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกนั้นนอกจากจะช่ วยอธิ บาย
เหตุการณ์ในเรื่ องได้ชดั เจนยิง่ ขึ้นแล้ว ยังพบว่าเหตุการณ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกนั้น
ยังแสดงให้เห็นคุณลักษณะและพระจริ ยาวัตรของพระโพธิ สัตว์เด่นชัดด้วยว่าพระองค์เป็ นผูม้ ีความ
เมตตา ตั้งมัน่ ในการบาเพ็ญบารมี และสามารถกระทาสิ่ งที่พึงกระทาได้ยากซึ่ งแตกต่างกับบุคคล
ธรรมดาทัว่ ไป
กล่ า วได้ว่า การเพิ่ ม ความใหม่ ที่ ป รากฏในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎก 3 ประเภท ทั้ง การเพิ่ ม
ความใหม่เพื่อแสดงคุณสมบัติของบุคคล การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผล และการเพิ่มความใหม่
เพื่ อแสดงเหตุก ารณ์ เป็ นส่ วนส าคัญที่ ท าให้ผูอ้ ่ า นเข้า ใจเรื่ องราวและเหตุ ก ารณ์ ใ นเรื่ องได้อย่า ง
แจ่มชัด ทาให้เรื่ องดาเนินต่อไปอย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งยังส่ งเสริ มคุณสมบัติและแสดงให้เห็นวิถี
ชีวติ ของพระโพธิสัตว์อีกด้วย
14

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
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46
1.2 การขยายความ คือการเพิ่มรายละเอียดเพื่อขยายหรื ออธิ บายเนื้ อความที่มีอยูเ่ ดิมเพื่อให้
เกิดความเข้าใจเรื่ องนั้นๆ ได้ดี การขยายความที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก แบ่งเป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ การขยายความเพื่อแสดงคุณสมบัติของบุคคล การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล การขยายความ
เพื่อแสดงเหตุการณ์ และการขยายความเพื่อพรรณนาสถานที่
1.2.1 การขยายความเพื่อแสดงคุณลักษณะของบุคคล อรรถกถาจารย์ขยายความ
เพื่อแสดงคุ ณลักษณะของบุคคลในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเพิ่มเติมเพื่อให้ผอู ้ ่านทราบลักษณะของตัว
ละครชัดเจนยิง่ ขึ้น พบ 2 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถามาตังคจริ ยา และอรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา ดังนี้
ในอรรถกถามาตังคจริ ย า ตอนนางทิฏ ฐมังคลิ ก าเดิ นทางไปอุทยานมี การขยาย
ความลักษณะของนางทิฏฐมังคลิกาเพิ่มเติม โดยบอกรู ปร่ าง อายุ และที่มาของชื่ อของนางทิฏฐมังคลิกา ดังนี้
ตารางที่ 7 เปรี ยบเที ยบอรรถกถามาตังคชาดกกับอรรถกถามาตังคจริ ยา ตอนนางทิ ฏฐมังคลิ กา
เดินทางไปอุทยาน
อรรถกถามาตังคชาดก
อรรถกถามาตังคจริยา
...ในกาลนั้น ธิ ด าเศรษฐี ใ นเมื อ งพาราณสี ชื่ อ ...อยูม่ าวันหนึ่ ง เมื่อบุคคลประกาศเล่นนักขัตทิ ฏ ฐมัง คลิ ก า เมื่ อ ถึ ง วาระเดื อ นหนึ่ ง หรื อ กึ่ ง ฤกษ์ในพระนคร ชาวเมื องโดยมากก็พ ากันไป
เดื อ นก็ พ ร้ อ มด้ ว ยบริ วารเป็ นอัน มาก จะไป เล่นนักขัตฤกษ์. หญิงสาวของพราหมณ์มหาศาล
อุทยานเพื่อเล่นสนุกสนาน...15
คนหนึ่ งมี อ ายุ 15-16 ปี มี รูป ร่ า งสวยน่ า ดู น่ า
เลื่ อมใสดุ จเทพกัญญาคิดว่า “เราจักเล่นนักขัตฤกษ์ตามสมควรแก่ สมบัติข องตน” จึงบรรทุ ก
ของเคี้ ย วของบริ โภคเป็ นอัน มากลงในเกวีย น
ขึ้ นรถเที ย มด้ ว ยแม่ ม้า ขาวปลอด พร้ อ มด้ว ย
บริ วารใหญ่ ไ ปพื้ น ที่ อุ ท ยาน. หญิ ง สาวนี้ ชื่ อ
ว่าทิฏฐมังคลิกา. ได้ยนิ ว่านางไม่ปรารถนา
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มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
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ตารางที่ 7 เปรี ยบเที ยบอรรถกถามาตังคชาดกกับอรรถกถามาตังคจริ ยา ตอนนางทิ ฏฐมังคลิ กา
เดินทางไปอุทยาน (ต่อ)
อรรถกถามาตังคชาดก

อรรถกถามาตังคจริยา
จะเห็ นรู ปที่มีลกั ษณะชัว่ เป็ นอวมงคล. ด้วยเหตุ
นั้นนางจึงมีชื่อว่าทิฏฐมังคลิกา... 16

จากตัวอย่าง อรรถกถามาตังคชาดก มีการบรรยายคุณสมบัติของนางทิฏฐมังคลิกา
ว่าเป็ นลูกเศรษฐีแห่ งเมืองพาราณสี เท่านั้น แต่อรรถกถามาตังคจริ ยาอรรถกถาจารย์ได้บรรยายขยาย
ความคุณสมบัติของนางทิฏฐมังคลิกาเพิ่มเติมว่า “หญิงสาวของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งมีอายุ 1516 ปี มีรูปร่ างสวยน่าดูน่าเลื่อมใสดุจเทพกัญญา” และ “หญิงสาวนี้ ชื่อว่าทิฏฐมังคลิกา. ได้ยินว่านาง
ไม่ปรารถนาจะเห็นรู ปที่มีลกั ษณะชัว่ เป็ นอวมงคล. ด้วยเหตุน้ นั นางจึงมีชื่อวาทิฏฐมังคลิ กา” ทาให้
ผูอ้ ่านทราบลักษณะของนางทิฏฐมังคลิกาว่าเป็ นผูห้ ญิงที่สวยงาม และเป็ นคนถือตัว มีทิฐิมานะ ดัง
ปรากฏในตอนที่อธิ บายชื่ อของนางว่านางไม่ชอบเห็ นรู ปชัว่ และสิ่ งที่เป็ นอวมงคล การขยายความ
ส่ วนนี้เพิม่ เติมทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจลักษณะนิสัยของนางทิฏฐมังคลิกาชัดเจน และนิสัยของนางยังนามา
ซึ่ งเหตุการณ์ สาคัญของเรื่ องกล่ าวคือ ระหว่างทางที่ นางทิฏฐมังคลิ กาเดิ นทางไปอุทยานได้เห็ น
มาตังคะผูเ้ ป็ นจัณฑาลซึ่ งมีวรรณะต่ากว่า นางถือทิฐิและรังเกียจมาตังคะจึงสั่งให้คนรับใช้นาน้ ามา
ล้างตาและเดิ นทางกลับบ้านทันที ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้มาตังคบัณฑิ ตอยากทาลายทิฐิมานะของนาง
ทิฏฐมังคลิกาโดยการนานางมาเป็ นภรรยา จะเห็นได้วา่ การขยายความในส่ วนนี้ ช่วยทาให้เหตุการณ์
ในเรื่ องดาเนินไปอย่างสมเหตุสมผล
ในอรรถกถาสุ วัณ ณสามจริ ยา ตอนสุ ว รรณสามดู แ ลบิ ด ามารดาที่ ต าบอด
อรรถกถาจารย์ได้ขยายความลักษณะของสุ วรรณสามเพิ่มเติม โดยกล่าวถึงความเมตตาของพระองค์
ที่มีต่อสัตว์ท้ งั หลาย ดังนี้
ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบอรรถกถาสุ วรรณสามชาดกกับอรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา ตอนสุ วรรณสาม
ดูแลบิดามารดาที่ตาบอด
อรรถกถาสุ วรรณสามชาดก
...ให้บิดามารดาอยูใ่ นอาศรม ไปนามูลผลาผล
16

อรรถกถาสุ วัณณสามจริยา
...สุ วรรณสามจึงให้บิดาอยูใ่ นอาศรม นารากไม้

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 243.
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ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบอรรถกถาสุ วรรณสามชาดกกับอรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา ตอนสุ วรรณสาม
ดูแลบิดามารดาที่ตาบอด (ต่อ)
อรรถกถาสุ วรรณสามชาดก
ในป่ ามาเอง ตั้งไว้ในบรรณศาลา กวาดที่อยูข่ อง
บิดามารดาแต่เช้าที เดี ยว ไหว้บิดาและถือหม้อ
น้ าไปสู่ มิคสั มมตานที นาน้ า ดื่ ม มา แต่ งตั้ง ของ
ฉันไว้ใ ห้ ไม้สีฟันและน้ าบ้วนปากเป็ นต้น ให้
ผลาผลที่ มีรสอร่ อย เมื่ อมารดาบริ โภคแลบ้วน
ปากแล้ว ตนเองจึ ง บริ โภคผลที่ เหลื อ เสร็ จกิ จ
บริ โภคแล้วไหว้บิดามารดา มีฝูงมฤคแวดล้อม
เข้าป่ าเพื่อต้องการหาผลาผล เหล่ากิ นนรที่เชิ ง
บรรพตช่วยเก็บผลาผลให้พระโพธิ สัตว์...17

อรรถกถาสุ วัณณสามจริยา
และผลาผลในป่ าเลี้ยงดูมารดาบิดา ตอนเช้าตรู่ ก็
กวาดที่ อ ยู่ น าน้ า ของดื่ ม มาให้ ต้ งั ของบริ โ ภค
ไว้ ให้ไม้สีฟันและน้ าล้างหน้า และให้ผลาผลที่
มี ร สอร่ อ ย เมื่ อ มารดาบิ ด าบ้ว นปากตนเองก็
บริ โภค ไหว้มารดาบิดาแล้วก็นงั่ อยูใ่ กล้ๆมารดา
บิ ด านั่ น เองด้ ว ยคิ ด ว่ า “มารดาบิ ด าจะสั่ ง
อะไรบ้าง” และโดยเฉพาะได้แผ่เมตตาไว้มาก
ด้วยเหตุน้ นั สัตว์ท้ งั หลายจึงไม่รบกวนสุ วรรณ
สาม.พระโพธิ สั ต ว์ ไ ม่ ร บกวนสั ต ว์ ท้ ัง หลาย
เหมื อ นอย่ า งที่ สั ต ว์ท้ ัง หลายไม่ ร บกวนพระ
โพธิ สั ต ว์ พระโพธิ สั ต ว์ท้ ัง ไปทั้ง มาสู่ ป่ าเพื่ อ
ผลาผลทุกๆ วันอย่างนี้ จึงถูกแวดล้อมไปด้วยฝูง
เนื้ อ. แม้สัตว์ที่ เป็ นศัตรู มีราชสี ห์และเสื อโคร่ ง
เป็ นต้น ก็ คุ ้น เคยเป็ นอย่า งดี ก ับ พระโพธิ สั ต ว์
สั ต ว์เ ดี ย รั จ ฉาน ทั้ง หลายได้ค วามเป็ นผู ้มี จิ ต
อ่ อ นโยนต่ อ กั น แล ะกั น ใ นที่ อยู่ ข องพระ
โพธิ สัตว์น้ นั ด้วยประการฉะนี้ ดว้ ยอานุ ภาพแห่ ง
เมตตาในที่ ท้ งั ปวง พระโพธิ สั ต ว์น้ ัน จึ ง เป็ นผู ้
ไม่กลัว ไม่หวาดสะดุง้ ไม่มีเวร อยูด่ ุจพรหม 18

จากตัวอย่าง อรรถกถาสุ วรรณสามชาดกได้บรรยายให้เห็นคุณลักษณะของสุ วรรณ
สามว่าเป็ นผูม้ ีความกตัญญู ต่อบิ ดามารดา ออกไปหาอาหารและปรนนิ บตั ิ บิดามารดาเป็ นอย่างดี
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อีกทั้งยังเป็ นที่รักของสัตว์ ลิ งและกวางต่างก็มาช่ วยพระองค์เก็บอาหาร แต่อรรถกถาสุ วณั ณสาม
จริ ยาอรรถกถาจารย์ได้ขยายความคุณลักษณะของพระโพธิ สัตว์เพิ่มทาให้ทราบว่าพระองค์ทรงเป็ น
ผูม้ ี ค วามเมตตามาก แม้แต่ สั ตว์ร้า ยอย่า งสิ ง โตและเสื อก็ ไ ม่ท าอันตรายพระองค์เพราะเมื่ อสัตว์
ทั้ง หลายมาอยู่ใ กล้พ ระองค์ ก็ พ ลอยมี จิตใจอ่ อนโยนเหมื อนกับ พระองค์ด้วย ดัง ความว่า “และ
โดยเฉพาะได้แผ่เมตตาไว้มาก...แม้สัตว์ที่เป็ นศัตรู มีราชสี ห์และเสื อโคร่ งเป็ นต้นก็คุน้ เคยเป็ นอย่างดี
กับพระโพธิ สัตว์...” การขยายความนี้ นอกจากช่วยส่ งเสริ มคุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์เด่นชัดมาก
ยิง่ ขึ้นว่าพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ปี่ ยมด้วยความเมตตาแล้วยังมีผลต่อการดาเนินเรื่ องอีกด้วย กล่าวคือช่วย
ทาให้เรื่ องมีความสมเหตุสมผลดังปรากฏในตอนพระโพธิ สัตว์ไม่โกรธพระราชากปิ ลยักษ์ที่ยิงศร
ใส่ พระองค์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะพระองค์ทรงเป็ นผูม้ ีความเมตตา จึงไม่ผูกใจอาฆาตหรื อ
คิดร้ายต่อผูใ้ ด
การขยายความเพื่อแสดงคุณลักษณะของตัวละครในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกช่วยแสดง
ให้เห็นภาพและรายละเอียดบางประการของตัวละครได้ชดั เจน อีกทั้งยังส่ งเสริ มคุณสมบัติของพระ
โพธิ สั ตว์ใ ห้เด่ นชัด ตลอดจนยัง เป็ นส่ วนส าคัญที่ ท าให้เหตุ ก ารณ์ ใ นเรื่ องดาเนิ นต่ อไปได้อย่า ง
สมเหตุสมผล
1.2.2 การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล อรรถกถาจารย์ขยายความเพื่อแสดงเหตุผล
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเพิ่มเติมเพื่อให้ผอู ้ ่านทราบเหตุผลของการกระทาของตัวละครชัดเจน พบ 3
เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาอกิ ตติจริ ยา อรรถกถามหิ สราชจริ ยา และอรรถกถามาตังคจริ ยา ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ในอรรถกถาอกิตติจริ ยา ตอนอกิตติพราหมณ์ให้ใบหมากเม่าแก่พราหมณ์ และไม่
ฉันอาหารอื่นใดเป็ นเวลาสามวัน มีการขยายความเพื่อแสดงเหตุผลการให้ทานของอกิตติพราหมณ์
ดังนี้
ตารางที่ 9 เปรี ยบเทียบอรรถกถาอกิ ตติชาดกกับอรรถกถาอกิ ตติจริ ยา ตอนอกิ ตติพราหมณ์ ให้ใบ
หมากเม่าเพราะมุ่งหวังพระสัพพัญญุตญาณ
อรรถกถาอกิตติชาดก
ลาดับนั้น ท้าวสักกะได้ยืนอยูเ่ ฉพาะหน้า เพื่อขอ
ภิกษา. พระมหาสัตว์ได้เห็นท้าวสักกะแล้วดาริ
ว่า เป็ นลาภเหลือหลายของเราซิ นะ เราเห็นยาจก
วันนี้ เราต้องให้ทานมโนรถของเราให้ลุถึงที่สุด
ถือใบหมากเม่านึ่งไปใส่ ในภาชนะของท้าวเธอ

อรรถกถาอกิตติจริยา
พระมหาสัตว์ใ ห้ภิกษายัง กาลเวลาให้น้อมล่ วง
เหมือนอย่างนั้นอีก...แล้วคิดว่า “น่าปลื้มใจหนอ
เป็ นลาภของเรา เราประสบบุญมากหนอ หากเรา
ได้ทกั ขิ ไ ณยบุ ค คลเราจะให้ท านอย่างนี้ ตลอด
หนึ่งเดือนบ้าง สองเดือนบ้าง.” แม้ในสามวัน
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ตารางที่ 9 เปรี ยบเทียบอรรถกถาอกิ ตติชาดกกับอรรถกถาอกิ ตติจริ ยา ตอนอกิ ตติพราหมณ์ ให้ใบ
หมากเม่าเพราะมุ่งหวังพระสัพพัญญุตญาณ (ต่อ)
อรรถกถาอกิตติชาดก
อรรถกถาอกิตติจริยา
มิ ได้เหลื อไว้เพื่ อตนเลยด้วยคิ ดว่า ขอทานของ ดาบสก็ต้ งั จิตอธิ ษฐานว่า “ด้วยทานนั้นเรามิ ได้
เรานี้ จงเป็ นปั จจัยแห่งพระสัพพัญญุตญาณ19
ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริ ญ ไม่
ปรารถนาสมบัติจ ัก รพรรดิ ไม่ ป รารถนาสั ก ก
สมบัติ ไม่ปรารถนาพรหมสมบัติ ไม่ปรารถนา
สาวกโพธิ ญาณ ไม่ ป รารถนาปั จเจกโพธิ ญาณ
ที่ แ ท้ข อทานของเรานี้ จงเป็ นปั จ จัย แห่ ง พระ
สัพพัญญุตญาณเถิด.”20
จากตัว อย่ า ง อรรถกถาอกิ ต ติ ช าดก ตอนอกิ ต ติ พ ราหมณ์ ใ ห้ ใ บหมากเม่ า แก่
พราหมณ์เป็ นเวลาสามวัน อรรถกถาจารย์อธิ บายเหตุผลของการให้ทานว่าพระองค์มุ่งหวังในพระ
สัพพัญญุ ตญาณ แต่อรรถกถาอกิ ตติ จริ ยามีการอธิ บายขยายความเพิ่มเติมว่า “ด้วยทานนั้นเรามิได้
ปรารถนาลาภสั กการะ...จงเป็ นปั จจัยแห่ งพระสัพพัญญุ ตญาณ” การขยายความส่ วนนี้ ช่วยทาให้
ผูอ้ ่านเข้าใจเหตุผลในการทาทานของพระโพธิสัตว์และวิธีคิดของพระโพธิสัตว์อย่างละเอียดมากขึ้น
ว่าพระองค์ทรงตั้งมัน่ ทาทานโดยมิ ได้หวังในลาภ ยศและคาสรรเสริ ญ มิได้หวังในทรัพย์สมบัติ
สาวกโพธิญาณ หรื อปัจเจกโพธิญาณอย่างที่ทา้ วสักกะสงสัย แต่พระองค์มุ่งหวังให้การทาทานครั้งนี้
เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้พระองค์บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ซึ่งเป็ นพระจริ ยาวัตรของพระโพธิสัตว์
ในอรรถกถามหิ ส ราชจริ ย า ตอนพระโพธิ สัต ว์ไ ม่ ท าร้ า ยลิ ง เกเรที่ อุจ จาระใส่
พระองค์ อรรถกถาจารย์ขยายความเพื่อแสดงเหตุผลที่ไม่ทาร้ายลิงขณะที่ตรัสกับรุ กขเทวดา ดังนี้

19

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 6, 286.
20
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 32.
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ตารางที่ 10 เปรี ยบเทียบอรรถกถามหิ สชาดกกับอรรถกถามหิ สราชจริ ยา ตอนมหิ สราชตรั สกับ
รุ กขเทวดาถึงสาเหตุที่พระองค์ไม่ทาร้ายลิงที่อุจจาระรดพระองค์
อรรถกถามหิสชาดก
พระโพธิ สั ตว์ไ ด้ฟัง ดังนั้นจึ ง กล่ า วว่า ท่า น
รุ กขเทวดา ถ้าเราเป็ นผูย้ ิ่งกว่า ลิ งตัวนี้ โดยชาติ
โดยโคตร และวัสสายุกาล เป็ นต้น จักไม่อดกลั้น
โทษของลิ ง ตัว นี้ ไซร้ มโนรถความปรารถนา
ของเราจักถึงความสาเร็ จได้อย่างไร...21

21

อรรถกถามหิสราชจริยา
เนื้ อ ความแห่ ง คาถานั้ น ว่ า ท่ า นเทวดาผู ้
เจริ ญ ผิวา่ เราโกรธลิงนั้น เราก็เลวกว่ามัน เพราะ
มันเป็ นลิงพาล เป็ นลิงเลว ด้วยไม่ประพฤติธรรม
หากเราประพฤติ ธ รรมลามกอันมี ก าลัง กว่า ลิ ง
นั้น เราก็จะพึงเป็ นผูล้ ามกกว่าลิงนั้นด้วยเหตุน้ นั
มิใช่ หรื อข้อที่เรารู ้ โลกนี้ โลกหน้าอย่างดี ยิ่งแล้ว
ดารงอยู่ ได้ปฏิ บตั ิ เพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่ นโดยส่ วน
เดียวเท่านั้นพึงประพฤติธรรมลามกเห็นปานนั้น
มิ ใ ช่ ฐ านะที่ จ ะมี ไ ด้. มี อ ะไรยิ่ ง ไปกว่า นั้น อี ก .
มี ซิ . ข้อ ว่า ศี ล ของเราก็จ ะพึง ขาด (สี ล ญฺ จ เม
ปภิ ชฺ เ ชยฺ ย ) ความว่ า เราพึ ง ได้. มี อ ะไรยิ่ ง ไป
กว่า นั้นอี ก . มี ซิ . ข้อว่า ศี ลของเราก็จ ะพึง ขาด
(สี ลญฺจ เม ปภิชฺเชยฺย ) ความว่า เราพึงทาความ
ลามกเห็ น ปานนั้ น.ศี ล บารมี ข องเราจะพึ ง
ขาด. ข้อว่า และวิญญูท้ ังหลายพึงจะติเตียนเรา
(วิญฺญู จ ครเหยฺยุ ม) ความว่า เทวดาและมนุษย์ผู้
เป็ นบัณฑิ ตจะพึงติเตียนเราได้ว่า “พ่อแม่พี่น้อง
ทั้ง หลายจงดู พ ระโพธิ สั ต ว์ น้ ี เที่ ย วแสวงหา
โพธิ ญาณ ได้ทาความชัว่ เห็นปานนี้แล้ว.”...22

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 4 ภาคที่ 2, 224.
22
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 226-227.
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จากตัวอย่าง ในอรรถกถามหิ สชาดก ตอนพระโพธิ สัตว์ไม่ทาร้ ายลิงที่อุจจาระรด
ใส่ พระองค์ มีการอธิบายถึงเหตุผลที่พระโพธิสัตว์ไม่ทาร้ายลิงเกเรว่า ถ้าพระองค์ทาร้ายลิงนั้นจะทา
ให้เลวยิ่งกว่าลิงเกเรเพราะรู ้ว่าผิดแต่ก็ยงั ทา และจะทาให้พระองค์ไม่บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ แต่
ในอรรถกถามหิ สราชจริ ยาอรรถกถาจารย์ได้อธิ บายขยายความเหตุผลเพิ่มเติมว่าที่พระองค์ไม่ทา
ร้ายลิงเพราะกลัวศีลจะขาด อีกทั้งยังทรงเกรงกลัวว่าชนทั้งหลายจะตาหนิ พระองค์ซ่ ึ งเป็ นผูแ้ สวงหา
พระโพธิ ญาณแต่กลับทาความชัว่ การขยายความเพื่อแสดงเหตุผลนี้ ช่วยทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจแนวคิด
และวิถีปฏิบตั ิของพระโพธิสัตว์ได้อย่างแจ่มชัด
จะเห็นได้วา่ การขยายความเพื่อแสดงเหตุผลเพิ่มเติมในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกช่วยทา
ให้ผูอ้ ่านเข้า ใจวิถีชีวิตและพระจริ ยาวัตรพระโพธิ สั ตว์ชัดเจนยิ่ง ขึ้ น ทั้งด้านการปฏิ บตั ิ และด้า น
ความคิดของพระโพธิสัตว์ที่ทรงมุ่งมัน่ บาเพ็ญบารมีเพราะมุ่งหวังในพระสัพพัญญุตญาณ
1.2.3 การขยายความเพื่อแสดงเหตุการณ์ เป็ นการแสดงเหตุการณ์ที่เชื่ อมโยงไปสู่
เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ซึ่ ง ท าให้ผูอ้ ่ า นทราบรายละเอี ย ดเหตุ ก ารณ์ ชัดเจนยิ่ ง ขึ้ น พบ 1 เรื่ อง ได้แ ก่
อรรถกถามัจฉราชจริ ยา ดังนี้
ในอรรถกถามัจฉราชจริ ยา ตอนที่ พญาปลาทาสัจกิ ริยาเพื่อขอฝน อรรถกถาจารย์
ได้ขยายความเหตุการณ์เพิ่มเติมโดยกล่าวถึงท้าวสักกะสั่งให้วสั สวลาหกเทวราชไปทาฝนให้ตก
ตารางที่ 11 เปรี ยบเที ยบอรรถกถามัจฉชาดกกับอรรถกถามัจฉราชจริ ยา ตอนพญามัจฉราชทา
สัจกิริยาเพื่อให้ฝนตก
อรรถกถามัจฉชาดก
...เราจักทาสัจกิริยาให้ฝนตก ปลดเปลื้องฝูงญาติ
จากทุกข์คือความตายให้จงได้ แล้วแหวกตมสี
ด าออก พญาปลาใหญ่ สี ก ายเหมื อ นปุ่ มดอก
อัญชันลืมตาทั้งคู่อนั เปรี ยบได้กบั แก้วมณี สีแดง
ที่เจียรนัยแล้วมองดูอากาศ บันลือเสี ยงกล่าวแก่
เทวราชปั ชชุ นนะว่า ข้าแต่พระปั ชชุ นนะผูเ้ จริ ญ
ข้า พเจ้า อาศัย หมู่ ญ าติ เ ดื อ ดร้ อ นมาก ในเมื่ อ
ข้าพเจ้าผูท้ รงศีลลาบากอยู่ ทาไมท่านไม่ช่วยให้
ฝนตกลงมาเล่า ข้าพเจ้าบังเกิ ดในฐานะที่ จะกัด
กิ นพวกเดี ยวกัน แต่ ก็ย งั ไม่ เคยได้ชื่ อว่า กัดกิ น
มัจฉาชาติ ตั้งต้นแต่ปลาเล็กแม้มีขนาดเท่า

อรรถกถามัจฉราชจริยา
บัด นี้ พระมหาสั ต ว์ซ่ ึ งมี ร่ า งเช่ น กับ สี ปุ่ ม
แก่นไม้อญั ชัน ประสงค์จะรับเอาธรรมนั้นซึ่ งมี
อยู่ในตน แล้วประกอบคาพูดที่ เป็ นสัตย์ จึ งคุ ้ย
เปื อกตมสี ด าออกเป็ นสองข้า ง ลื ม ตาทั้ง สอง
แหงนมองอากาศ กล่าวคาถาว่า
ตั้งแต่ เราระลึกตนได้ ตั้งแต่ เรารู้
ความมาจนถึ ง บั ด นี้ เราไม่ ร้ ู สึ ก ว่ า
แกล้ ง เบี ย ดเบี ย นสั ต ว์ แ ม้ ตั ว หนึ่ ง
ให้ ไ ด้ รับ ลาบากเลย. ด้ วยสั จ วาจานี้
ขอเมฆจงยังฝนให้ ตกห่ าใหญ่.
พระโพธิสัตว์เรี ยกปัชชุนนะเทพบุตรดุจ

53
ตารางที่ 11 เปรี ยบเที ยบอรรถกถามัจฉชาดกกับอรรถกถามัจฉราชจริ ยา ตอนพญามัจฉราชท า
สัจกิริยาเพื่อให้ฝนตก (ต่อ)
อรรถกถามัจฉชาดก
เมล็ดข้าวสาร ถึ งสัตว์มีปราณอื่นๆ เล่า ข้าพเจ้าก็
มิ ไ ด้เคยแกล้ง ปลงชี วิตเลย ด้ว ยสั จ จวาจานี้ ขอ
ท่ า นจงให้ฝ นตกลงมา ปลดเปลื้ องหมู่ ญาติ ข อง
ข้าพเจ้าจากทุกข์เทอญ เมื่อจะเรี ยกเทวราชปั ชชุ น
นะประหนึ่งสั่งงานคนรับใช้ กล่าวคาถานี้ความว่า
"ข้ าแต่ พระปั ชชุ นนะ ท่ านจง
คารนคารามให้ ขุมทรั พย์ ของกาพินาศ
ไป จงทาลายฝูงกาด้ วยความโศก และ
จงปลดเปลื้อ งข้ า พเจ้ า จากความโศก
เถิด"
...
พระโพธิ สัตว์เรี ยกท้าวปั ชชุ นนะ เหมือนสั่ง
บังคับคนรับใช้อย่างนี้ ให้ฝนห่ าใหญ่ตกทัว่ แคว้น
โกศล ให้มหาชนพ้นจากมรณทุกข์ ในปริ โยสาน
กาลของชีวติ ก็ได้ไปตามยถากรรม. 23

23

อรรถกถามัจฉราชจริยา
บัง คับ คนรั บ ใช้ข องตนให้ ฝ นห่ า ใหญ่ ต กทั่ว
แคว้น โกศล. ด้ว ยเดชแห่ ง ศี ล ของพระมหา
สั ต ว์ปั ณ ฑุ ก ัม พลศิ ล าอาสน์ ข องท้า วสั ก กะ
แสดงอาการร้ อนตลอดกาล ด้วยสัจกิ ริย านั่น
แล.ท้า วสั ก กะทรง ร าพึ ง ว่ า “อะไรหนอ?”
ครั้ นทรงทราบเหตุ น้ ันแล้ว จึ ง รั บ สั่ ง ให้เรี ย ก
วัสสวลาหกเทวราชมามี เทวบัญชาว่า “นี่ แน่ ะ
เจ้าพระยาปลาผูเ้ ป็ นมหาบุรุษปรารถนาให้ฝน
ตกเพราะความเศร้าโศก คือความตายของญาติ
ทั้ง หลาย. เจ้า จงท าเมฆให้ เป็ นกลุ่ ม เดี ย วกัน
แล้ ว ให้ ฝ นตกทั่ ว แคว้น โกศลเถิ ด .” วัส ส
วลาหกเทวราชรั บ เทวบัญชาแล้ว นุ่ ง วลาหก
ก้อ นหนึ่ ง ห่ ม ก้อ นหนึ่ ง ขับ เพลงขับ สายฝน
บ่ า ย หน้ า ไ ป มุ่ งไ ป ยั ง โ ล ก ท า ง ด้ า น ทิ ศ
ตะวันออก. ทางด้า นทิ ศ ตะวันออก ก้อนเมฆ
ก้อนหนึ่งประมาณเท่าบริ เวณลานได้ต้ งั ขึ้นร้อย
ชั้ น พัน ชั้ น ค ารามเปล่ ง สายฟ้ าไหลลงมา
เหมื อนหม้อน้ าที่คว่า หลัง่ น้ าใหญ่ท่วมแคว้น
โกศลทั้ง สิ้ น . ฝนตกอยู่ ไ ม่ ข าดสาย ครู่ เ ดี ย ว
เท่านั้นสระใหญ่น้ นั ก็เต็ม. ปลาทั้งหลายก็พน้
จากมรณภัย. กาเป็ นต้นได้หมดที่พ่ ึง.ไม่เฉพาะ
ปลาอย่างเดี ยวเท่านั้น แม้มนุ ษย์ท้ งั หลายก็ยงั
ข้าวกล้าหลายอย่างให้งอกงาม แม้สัตว์ 2 เท้า
เป็ นต้นทั้งหมดที่อาศัยฝนเลี้ยงชีวติ ก็พน้

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 2, 208-210.

54
ตารางที่ 11 เปรี ยบเที ยบอรรถกถามัจฉชาดกกับอรรถกถามัจฉราชจริ ยา ตอนพญามัจฉราชท า
สัจกิริยาเพื่อให้ฝนตก (ต่อ)
อรรถกถามัจฉชาดก

อรรถกถามัจฉราชจริยา
จากทุกข์กายและทุกข์ใจ.
พระมหาสั ตว์มี ใ จเร่ ง เร้ า ด้วยมหากรุ ณ า
อย่างนี้ จึงได้ปลดเปลื้องมหาชนจากมรณทุกข์
ด้วยยังฝนห่ าใหญ่ให้ตกทัว่ แว่นแคว้น เมื่อสิ้ น
อายุก็ไปตามยถากรรม.24

จากตัวอย่าง อรรถกถามัจฉชาดก พญามัจฉราชทาสัจกิริยาเพื่อให้ฝนตกโดยสั่งให้
เทพแห่งสายฝนทาให้ฝนตก แต่อรรถกถามัจฉราชจริ ยาขยายความเหตุการณ์น้ ี เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยง
ให้เห็นที่มาของฝน กล่าวคือหลังจากที่พระโพธิ สัตว์ทาสัจกิริยาสั่งให้เทพแห่ งสายฝนทาให้ฝนตก
แล้ว ท้าวสักกะรับรู้ถึงการทาวาจาสัตย์ของพระโพธิ สัตว์จึงสั่งให้วสั สวลาหกเทวราชไปทาฝน ฝน
จึงตกหนักทัว่ แคว้นโกศล ปลาทั้งหลายจึ งพ้นภัย อี กทั้งมนุ ษย์ก็สามารถกลับมาปลู กข้าวกล้าได้
อีกครั้ง การขยายความในส่ วนนี้ เข้ามาช่ วยอธิ บายเหตุการณ์การทาสัจกิ ริยาของพระโพธิ สัตว์ที่สั่ง
ให้เทพท าฝนได้อย่างละเอี ยด อธิ บายให้เห็ นผลของการท าสัจ กิ ริยาได้ชัดเจนยิ่ง ขึ้ นว่า นอกจาก
จะช่ วยฝูงปลาแล้วยังช่ วยมนุ ษย์ให้พน้ จากภัยแล้งอีกด้วย ทาให้ผอู ้ ่านสามารถคิดและจินตนการ
เหตุการณ์ ฝนตกหลังกระทาสัจ กิ ริยาได้อย่างแจ่มชัด อีกทั้งยังส่ งเสริ มคุ ณสมบัติที่ดีงามของพระ
โพธิ สัตว์ว่า เป็ นผูม้ ี พระกรุ ณาแก่ สัตว์โลกและมี บุญบารมี มาก ดังปรากฏให้เห็ นตอนที่พระองค์
สามารถช่ วยเหลื อสัตว์ท้ งั หลายให้พน้ จากภัยแล้ง และการทาวาจาสัตย์ได้สาเร็ จ แม้แต่ทา้ วสักกะ
ก็ยงั ให้ความช่วยเหลือพระองค์
1.2.4 การขยายความเพื่อพรรณนาสถานที่ คือการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่
เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถจินตนาการภาพได้ พบ 1 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา ดังนี้
ในอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา ตอนที่กล่าวถึงที่อยูอ่ าศัยของพญารุ รุ อรรถกถาจารย์
ได้อรรถาธิ บายขยายความที่อยูอ่ าศัยของพญารุ รุเพิ่มเติม ดังนี้

24

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 377-379.

55
ตารางที่ 12 เปรี ยบเทียบอรรถกถารุ รุชาดกกับอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา ตอนที่กล่าวถึงที่อยูอ่ าศัยของ
พญารุ รุ
อรรถกถารุ รุชาดก
ครั้ งนั้น พระมหาสัตว์บงั เกิ ดในก าเนิ ดรุ รุ
มฤค ทิ้งบริ วารเสี ยพานักอยูท่ ี่ป่ามะม่วงอันมีช่อ
งดงาม ผสมกับ ดงรั ง อัน น่ า รื่ น รมย์ต รงวัง วน
แห่ ง แม่ น้ าคงคาล าพั ง ตั ว เดี ย วเท่ า นั้ นเพื่ อ
ประสงค์จะกระทาการรักษาอุโบสถ.25

25

อรรถกถารุ รุมิคราชจริยา
...เนื้ อนั้นละความคลุกคลีหมู่คณะประสงค์
อยู่อย่างสงบ จึ ง ทิ้งบริ วารอยู่ผูเ้ ดี ยวในป่ าใหญ่
อันสะพรั่ งด้วยดอกไม้บาน เจือปนต้นสาละน่ า
รื่ นรมย์ใกล้แม่น้ าคงคา. ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้า
ตรัสไว้วา่
เราเข้ าไปอาศั ยอยู่ ณ ประเทศที่
น่ า รื่ น ร ม ย์ เ ป็ น ร ม ณี ย ส ถ า น
สงั ด เงี ย บ ปราศจากมนุ ษ ย์ เป็ นที่
ยินดีแห่ งใจ ใกล้ฝั่งคงคา.
ในบรรดาคาเหล่านั้น คาว่า ณ ประเทศที่
น่ ารื่ นรมย์ (รมฺ เมปเทเส) ความว่ า ใ น
อ รั ญ ญ ป ร ะ เ ท ศ อั น น่ า รื่ น ร ม ย์ เ พ ร า ะ
ประกอบด้วยภูมิภาคด้วยทรายละเอียดเช่ นกับ
พื้นแก้วมุกดา ด้วยพื้นป่ าอันปกคลุมหญ้าเขียว
สดอย่างสนิท ด้วยพื้นศิลาวิจิตรด้วยสี ต่างๆ ดุจ
ปูไว้อย่างสวยงาม และด้วยสระมีน้ าใสสะอาด
ดุจก้อนแก้วมณี และเพราะปกคลุมด้วยติณชาติ
สัมผัส อ่อนนุ่ มโดยมาก มี สีแดงคล้ายสี แมลง
ค่ อ มทอง... ค าว่า เป็ นรมณียสถาน (รมฺ ม ณี
เย) ความว่า เป็ นรมณี ย สถาน ทาให้เกิ ดความ
ยินดี แก่ชนผูเ้ ข้าไป ณ ที่น้ นั เพราะงดงามด้วย
ป่ าหนาทึบ มีกิ่งก้านสาขาปกคลุมล้วนแล้วไป

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 6, 317.
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ตารางที่ 12 เปรี ยบเทียบอรรถกถารุ รุชาดกกับอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา ตอนที่กล่าวถึงที่อยูอ่ าศัยของ
พญารุ รุ (ต่อ)
อรรถกถารุ รุชาดก

อรรถกถารุ รุมิคราชจริยา
ด้ว ยดอกไม้ ผลไม้แ ละหน่ อ ไม้ หมู่ น กนานา
ชนิ ดส่ ง เสี ย งร้ องเซ็ ง แซ่ รุ่ ง เรื อ งไปด้ว ยต้นไม้
เถาวัลย์และป่ าหลายอย่างโดยมากก็มีมะม่วง ต้น
สาละ ไพรสณฑ์ประดับ. สมดังที่ท่านกล่าวไว้
ในรุ รุมิคราชชาดกว่า
ในไพรสณฑ์ น้ัน มีมะม่ วงและ
ดอกสาละบานดารดาษไปด้ ว ยแมลง
ค่ อมทอง. ณ ทีน่ ี้ มิคราชนั้นอาศัยอยู่. 26

จากตัวอย่างในอรรถกถารุ รุชาดกมีการอธิ บายถึงที่อยูอ่ าศัยของพญารุ รุวา่ พระองค์
อาศัยอยู่ในป่ ามะม่วงกับดงรั ง บริ เวณริ มฝั่ งแม่น้ าคงคา แต่ในอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยาอรรถกถา
จารย์ได้อธิ บายขยายความที่อยู่อาศัยของพญารุ รุเพิ่มเติมทาให้ผูอ้ ่านสามารถจินตนาการภาพที่อยู่
อาศัยของพญารุ รุได้ชดั เจนยิง่ ขึ้นว่าที่อยูอ่ าศัยของพญารุ รุเป็ นสถานที่สงบ สะอาด สวยงาม คือมีดิน
ทรายละเอียดเหมือนมุกดา พื้นป่ าเขียวขจี มีสระน้ าใสสะอาด และมีธรรมชาติรื่นรมย์มาก ด้วยเหตุน้ ี
พญารุ รุจึงเลือกสถานที่น้ นั เพื่อรักษาอุโบสถ
การขยายความที่พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ การขยายความเพื่อแสดง
คุ ณสมบัติข องบุคคล การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล การขยายความเพื่อแสดงเหตุก ารณ์ และ
การขยายความเพื่อพรรณนาสถานที่ ช่วยให้ผอู ้ ่านทราบเรื่ องราวโดยละเอียด สามารถเข้าใจเรื่ องได้
แจ่ ม ชัด นอกจากนี้ ยัง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม คุ ณ สมบัติ พ ระโพธิ สั ต ว์ และช่ ว ยท าให้ เ รื่ อ งด าเนิ น ต่ อ ไป
อย่างสมเหตุสมผลอีกด้วย
การศึกษากลวิธีการการเพิ่มในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่า มีการเพิ่มความ 2 ลักษณะได้แก่
การเพิ่มความใหม่ และการขยายความ การเพิ่มความใหม่แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ การเพิ่มความ
ใหม่เพื่อแสดงคุณสมบัติของบุคคล การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผล และการเพิ่มความใหม่เพื่อ
26

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 231.
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แสดงเหตุการณ์ ส่ วนการขยายความแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ การขยายความเพื่อแสดงคุณสมบัติ
ของบุคคล การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล การขยายความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และการขยายความ
เพื่อพรรณนาสถานที่
จากการศึกษากลวิธีการเพิ่มทั้งการเพิ่มความใหม่และการขยายความ พบว่าอรรถกถาจารย์
เลือกใช้วธิ ี เพิ่มทั้งสองประเภทเพื่อจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือทาให้ผอู ้ ่านสามารถ
เข้าใจเหตุการณ์และเรื่ องราวได้อย่างละเอียด สามารถคิดจินตนาการภาพได้ ทาให้เรื่ องที่เกิ ดขึ้นมี
ความสมจริ ง มี ก ารดาเนิ นเรื่ องไปอย่า งสมเหตุ สมผล ประการที่สองคือ อรรถกถาจารย์ตอ้ งการ
ส่ งเสริ มคุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นว่าพระองค์มีคุณสมบัติแตกต่างกับคนธรรมดา
ทัว่ ไป เพราะพระองค์สามารถกระทาในสิ่ งยากที่คนธรรมดามิอาจกระท าได้ พระองค์เป็ นผูน้ ่ า
เลื่อมใสและควรได้รับการยกย่อง และประการสุ ดท้ายคือช่วยอธิ บายเรื่ องราวการบาเพ็ญบารมีและ
วิถีชีวติ ของพระโพธิ สัตว์ให้ชดั เจนยิ่งขึ้น ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจความคิด แนวทางการบาเพ็ญบารมี และ
เป้ าหมายของการบาเพ็ญบารมี ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์สาคัญของการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง
35 เรื่ อง
ในการเพิ่ ม ความใหม่ อรรถกถาจารย์ใ ช้ก ลวิธี ก ารเพิ่ ม ความใหม่ เ พื่ อแสดงเหตุ ผ ลของ
การบาเพ็ญบารมีมากที่สุด ทั้งนี้เพราะต้องการจะแสดงให้ผอู ้ ่านได้เห็นวิถีชีวติ ของพระโพธิ สัตว์ที่มี
ความคิดมุ่ งมัน่ ปฏิ บ ตั ิ ธรรม บาเพ็ญบารมี ทุกอย่างเพื่อมุ่ งหวังบรรลุ พระสัพ พัญญุ ตญาณ และยัง
แสดงให้เห็ นลักษณะสาคัญของผูจ้ ะบรรลุ พระสัพพัญญุตญาณเป็ นพระพุทธเจ้าได้น้ นั จะต้องตั้ง
ความปรารถนาทั้งกาย วาจา และใจว่าจะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณมานับชาติไม่ถว้ น การกล่าวถึ ง
เรื่ องนี้ ซ้ าๆ ช่ วยส่ งผลให้ผอู ้ ่านยอมรับ ตลอดจนเลื่อมใสและศรัทธาพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะ
พระองค์สามารถบาเพ็ญบารมีนอ้ ยใหญ่หลายพระชาติอย่างไม่ยอ่ ท้อจนบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
ส่ วนการขยายความทั้ง 4 ประเด็นพบว่า อรรถกถาจารย์ใช้การขยายความเกี่ ย วกับบุ ค คล และ
การขยายความเกี่ยวกับเหตุผลมากที่สุด เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระโพธิ สัตว์ชดั เจนยิ่งขึ้นและ
ช่ วยให้เรื่ องดาเนิ นไปอย่างสมเหตุ สมผล นอกจากนี้ การขยายความดังกล่ าวยังช่ วยส่ งเสริ มและ
เน้นย้าคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์วา่ เป็ นผูม้ ีบุญบารมีและน่าเลื่อมใสอีกด้วย
2. การเปลีย่ น
การเปลี่ ยน คือ การใช้คาหรื อข้อความใหม่เพื่อสื่ อความหมายให้ต่างกับความหมายเดิ ม
สามารถแบ่งตามลักษณะของเนื้ อเรื่ องได้เป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนความและการเปลี่ยน
รายละเอียด
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2.1 การเปลี่ยนความ คือการใช้ความใหม่เพื่อสื่ อความหมายต่างไปจากเดิ ม เพื่อแสดง
ลักษณะหรื อคุณสมบัติของตัวละคร สถานที่ รวมถึงเนื้อเรื่ องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของอรรถกถา
จารย์ พบ 1 ประเภท คือ การเปลี่ยนความเพื่อแสดงเหตุการณ์การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์เพื่อ
เน้นย้ าคุ ณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ พบ 2 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา และอรรถกถามหา
โลมหังสจริ ยา ดังนี้
ในอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยาตอนพระโพธิ สัตว์ถูกพรานป่ าที่พระองค์เคยช่วยเหลือไว้ทาร้าย
อรรถกถาจารย์ได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์น้ ีจากเดิมในอรรถกถาสี ลวนาคชาดกกล่าวว่าพระโพธิ สัตว์
ถูกพรานป่ าทาร้ายร่ างกายโดยการถูกเลื่อยงาไปขาย แต่ในอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถูก
พรานป่ าทาร้ายโดยการพาพระราชาและควาญช้างมาจับพระองค์ไปเลี้ยงไว้ในพระราชวัง
ตารางที่ 13 เปรี ยบเทียบอรรถกถาสี ลวนาคชาดกกับอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา ตอนพรานป่ าทาร้าย
พระโพธิ สัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นป่ าใหญ่
อรรถกถาสี ลวนาคชาดก
ครั้งนั้น บุรุษนั้นไปถึงพระนครพาราณสี แล้ว
ก็ ไ ปถึ ง ถนนช่ า งสลัก งา เห็ น พวกช่ า งสลัก งา
ก าลัง ท าเครื่ องงาหลายชนิ ด จึ ง ถามว่า ท่ า นผู ้
เจริ ญทั้ ง หลายถ้ า ได้ ง าช้ า งที่ ย ัง เป็ นๆ ท่ า น
ทั้งหลายจะซื้ อหรื อไม่? พวกช่างสลักงาตอบว่า
ท่า นผูเ้ จริ ญ ท่ า นพูดอะไร ธรรมดางาช้างเป็ น
มีค่ามากกว่างาช้างที่ตายแล้วหลายเท่า. เขากล่าว
ว่าถ้าเช่นนั้น ข้าพเจ้าจักนางาช้างเป็ นมาให้พวก
ท่าน แล้วจัดเสบียงคือเลื่ อยครั้งนั้น บุรุษนั้นไป
ถึงพระนครพาราณสี แล้ว ก็ไปถึงถนนช่ างสลัก
งา เห็ นพวกช่ างสลักงากาลังทาเครื่ องงาหลาย
ชนิ ด จึ ง ถามว่า ท่ านผูเ้ จริ ญทั้ง หลายไปสู่ ที่ อยู่
ของพระโพธิ สัตว์. พระโพธิ สัตว์เห็ นเขามาจึง
ถามว่า ท่ านมาเพื่ อประสงค์อะไร? เขาตอบว่า
ดูก่อนท่านผูเ้ ป็ นจ่าโขลง ข้าพเจ้าเป็ นคนยากจน
กาพร้ า ไม่อาจดารงชี วิตอยู่ได้ มาขอตัดงาท่าน
ถ้าท่านจักให้ก็จะถืองานั้นไปขายเลี้ยงชีวติ ด้วย

อรรถกถาสี ลวนาคจริยา
พระราชาได้ให้พรานป่ าเป็ นผูน้ าทางไปป่ า
ทรงส่ งควาญช้างไปกับบริ วารด้วยมี พระดารั ส
ว่า “ท่านจงนาคชสารที่พรานป่ าบอกมาให้ได้.”
ควาญช้ า งนั้ นได้ ไ ปกั บ พรานป่ า เห็ น พระ
โพธิ สัตว์เข้าไปยังสระบัวหาอาหาร ดังพระผูม้ ี
พระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
แม้ พระราชาทรงได้ ยินคาของ
พรานป่ านั้นแล้ วก็ทรงดีพระทัย ทรง
ส่ งควาญช้ า งซึ่ งเป็ นอาจารย์ ผ้ ู ฉ ลาด
ศึกษาดีแล้ว.
ควาญช้ างนั้ นไป ได้ พบช้ าง
กาลังถอนเหง้ าบัวอยู่ ในสระบัวหลวง
เพือ่ เอาไปเลีย้ งมารดา.
ควาญช้ างรู้ คุ ณ ศี ล ของเรา
พิจารณาดูลักษณะแล้ ว กล่ าวว่ า มานี่
แน่ ะลูก แล้วจับทีง่ วงของเรา.
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ตารางที่ 13 เปรี ยบเทียบอรรถกถาสี ลวนาคชาดกกับอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา ตอนพรานป่ าทาร้าย
พระโพธิ สัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นป่ าใหญ่ (ต่อ)
อรรถกถาสี ลวนาคชาดก
ทุ น ทรั พ ย์น้ ัน . พระโพธิ สั ต ว์ก ล่ า วว่า เอาเถิ ด
พ่อคุ ณ เราจักให้งาท่าน ถ้ามีเลื่อยสาหรับตัดงา.
เขากล่ า วว่า ท่า นผูเ้ ป็ นจ่า โขลง ข้า พเจ้า ถื อเอา
เลื่ อ ยเตรี ยมมาแล้ ว . พระโพธิ สั ต ว์ ก ล่ า วว่ า
ถ้าเช่นนั้น ท่านจงเอาเลื่ อยตัดงาเถิด แล้วคุกเท้า
หมอบลงเหมือนโคหมอบ เขาก็ตดั ปลายงาทั้งคู่
ของพระโพธิสัตว์
พระโพธิ สัตว์จบั งาเหล่านั้นด้วยงวง พลาง
ตั้ง ปณิ ธ านเพื่ อพระสั พ พัญ ญุ ตญาณว่า ดู ก่ อ น
บุ รุษ ผูเ้ จริ ญ ใช่ ว่า เราจะให้ง าคู่ น้ ี ด้วยคิ ดว่า งา
เหล่านี้ไม่เป็ นที่รักไม่เป็ นที่ชอบใจของเราดังนี้ ก็
หามิ ได้ แต่ว่า พระสัพ พัญญุ ตญาณอันสามารถ
จะตรัสรู ้ ธรรมทั้งปวงเป็ นที่รักของเรายิ่งกว่างา
เหล่ านี้ ต้ งั ร้ อยเท่า พันเท่า แสนเท่า การให้งานี้
เป็ นทานของเรานั้น จงเป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่
การตรัสรู้ พระสัพพัญญุ ตญาณเถิ ด แล้วสละงา
ทั้งคู่ให้ไป.
เขาถื องานั้นไปขาย ครั้นสิ้ นทุนทรั พย์น้ นั ก็
ไปสู่ สานักพระโพธิ สัตว์อีก กล่าวว่า ดูก่อนท่าน
ผูเ้ ป็ นจ่าโขลง ทุ นทรั พย์ที่ได้เพราะขายงาของ
ท่ า น เพี ย งพอแค่ ช าระหนี้ ข องข้า พเจ้า เท่ า นั้น
โปรดให้ ง าส่ ว นที่ เ หลื อ แก่ ข ้า พเจ้า เถิ ด . พระ
โพธิ สัตว์ก็รับคาแล้วยอมให้เขาตัด ยกงาส่ วนที่
เหลือให้โดยนัยเดียวกับครั้งก่อน. ถึ งเขาจะขาย
งาเหล่านั้นแล้วก็ยงั ย้อนมาอีก กล่าวขอว่า

อรรถกถาสี ลวนาคจริยา
ในบรรดาค าเหล่ า นั้น ค าว่ า เป็ นอาจารย์ ผ้ ู
ฉลาด (เฉกาจริย) ได้แก่ ควาญช้างผูฉ้ ลาดในวิธี
จับช้างเป็ นต้น. คาว่า ศึกษาดีแล้ ว (สุ สิกฺขิต) คือ
ศึกษาดีแล้วด้วยสาเร็ จวิชาฝึ กช้าง. คาว่า รู้ ศีลคุณ
ของเรา (วิญฺญาย เม สี ลคุณ) คือ ควาญช้างรู้คุณ
ศีลของเราว่า “ช้างผูเ้ จริ ญนี้เป็ นช้างอาชาไนย ไม่
โง่ ไม่ ดุ มี ป กติ ไ ม่ ค ลุ ก คลี . ” รู ้ อย่า งไร? ค าว่า
พิ จ ารณาดู ล ัก ษณะแล้ว (ลกฺ ข ณ อุ ป ธารยิ ) คื อ
ควาญช้างพิจารณาดูลกั ษณะของเราโดยถ้วนถี่
เพราะเป็ นผูม้ ีศิลปะในการดูชา้ งซึ่ งศึกษามาเป็ น
อย่างดี . ด้วยเหตุน้ นั ควาญช้างจึงกล่าวว่า “มานี่
แน่ะลูก” แล้วจับที่งวงของเรา.
พระโพธิ สั ต ว์ เ ห็ น ควาญช้ า งแล้ ว ตั้ง จิ ต
อธิ ษ ฐานว่า “ภัย ของเรานี้ เกิ ดจากพรานป่ าผูน้ ้ ี
เรามี ก าลัง มากสามารถจะก าจัด แม้ช้า งตั้ง พัน
เชื อกได้. เราโกรธขึ้ นมาพอที่ จะยังเหล่ านักรบ
พร้ อมด้วยแคว้นให้พินาศลงไปได้. แต่หากเรา
โกรธ ศีลของเราก็จะขาด เพราะฉะนั้น แม้ควาญ
ช้างจะเอาหอกทิ่ ม แทง เราก็ จะไม่ โกรธ” ดัง นี้
แล้วก็โน้มศี รษะลงยืนนิ่ งอยู่. ดังที่พระผูม้ ีพระ
ภาคเจ้าตรัสไว้วา่
ในกาลนั้น กาลังของเราที่มีอยู่ใน
กายตามปกติอันใด วันนี้กาลังของเรา
นั้นเสมอเหมือนกับกาลังของช้ างพัน
เชือก
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ตารางที่ 13 เปรี ยบเทียบอรรถกถาสี ลวนาคชาดกกับอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา ตอนพรานป่ าทาร้าย
พระโพธิ สัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นป่ าใหญ่ (ต่อ)
อรรถกถาสี ลวนาคชาดก
ดู ก่ อนท่ า นผูเ้ ป็ นจ่ า โขลง ข้า พเจ้า ไม่ ส ามารถ
ดาเนิ น ชี วิ ต อยู่ไ ด้ โปรดให้ โ คนงาแก่ ข ้า พเจ้า
เถิด. พระโพธิ สัตว์รับคาแล้วก็หมอบลงโดยนัย
ก่ อ น. คนใจบาปนั้ นก็ เ หยี ย บงวงอัน เปรี ยบ
เหมือนพวงเงิ นของมหาสัตว์ ก้าวขึ้นสู่ กระพอง
อันเปรี ยบได้กบั ยอดเขาไกรลาส เอาส้นกระทืบ
พลายงาทั้ง สองฉี ก เนื้ อ ตรงสนับ งา ลงมาจาก
กระพองเอาเลื่อยตัดโคนงาแล้วก็หลีกไป. 27

อรรถกถาสี ลวนาคจริยา
ถ้ าเราโกรธควาญช้ างผู้เข้ ามาจับ
เรา เราพึงสามารถจะเหยีย บย่า เขา
เหล่ านั้นได้ แม้ ตลอดราชสมบัติของ
มนุษย์ .
แต่ ถึงแม้ เราจะถู กเขาใส่ ไว้ ในเสา
ตะลุง เราก็คิดโกรธ เพื่อรักษาศีล เพื่อ
บ าเพ็ ญศี ล บารมี ใ ห้ บ ริ บู รณ์ . ถ้ า เขา
พึงทาลายเราที่เสาตะลุ งนี้ด้วยขวาน
และหอกซั ด เราก็จ ะไม่ โ กรธเขาเลย
เพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด. 28

จากตัวอย่าง ในอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่พระโพธิ สัตว์ถูกพราน
ป่ าทาร้าย แต่เดิ มในอรรถกถาสี ลวนาคชาดกพระโพธิ สัตว์ถูกพรานป่ าทาร้ายด้วยการถูกตัดงาไป
ขาย แต่ในอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยาพระโพธิ สัตว์ถูกพรานป่ าทาร้ายโดยการนาพระราชาและควาญ
ช้า งมาจับ ตัว พระองค์ไ ปขัง ไว้ใ นพระราชวัง เหตุ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงเหตุ ก ารณ์ ใ นตอนนี้ เนื่ อ งจาก
อรรถกถาจารย์ตอ้ งการให้อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยาเป็ นอรรถกถาที่วา่ ด้วยเรื่ องการบาเพ็ญศีลบารมี
ของพระโพธิ สัตว์เป็ นหลัก แต่เนื้ อเรื่ องเดิ มที่ปรากฏในอรรถกถาสี วนาคชาดกกลับมี เนื้ อเรื่ องที่
แสดงการบ าเพ็ญศี ล บารมี ไ ม่ ชัดเจน กล่ า วคื อเนื้ อเรื่ อ งเดิ ม ในอรรถกถาสี วนาคชาดกเน้นเรื่ อ ง
การบาเพ็ญทานบารมีมากกว่าศีลบารมีดงั ปรากฏในเหตุการณ์พระโพธิ สัตว์ทรงสละงาของพระองค์
ให้พรานป่ านาไปขายไว้ย งั ชี พถึ ง 3 ครั้ ง ด้วยเหตุ น้ ี อรรถกถาจารย์จึงได้เปลี่ ย นแปลงเหตุ การณ์
ดังกล่ าวมาเป็ นเหตุ การณ์ พรานป่ าไปบอกพระราชาและควาญช้างมาจับพระโพธิ สัตว์แทน ทั้งนี้
ก็เพื่อจะแสดงให้เห็ นการบ าเพ็ญศี ล บารมี ข องพระโพธิ สัตว์ได้เด่ นชัดยิ่ง ขึ้ น ดังปรากฏในตอน
27

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 2, 185-186.
28
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 182-183.

61
พระองค์ทรงทราบว่าพรานป่ าที่พระองค์ทรงเคยช่วยชีวติ ไว้นาควาญช้างมาจับพระองค์ แต่พระองค์
ก็ไม่โกรธและไม่ทาร้ ายพรานนั้น และยังทรงยินยอมให้ควาญช้างจับพระองค์ไปพระราชวัง แต่
โดยดีเพราะพระองค์กลัวศีลจะขาด ดังข้อความที่วา่ “ ... ถ้าเขาพึงทาลายเราที่เสาตะลุงนี้ ดว้ ยขวาน
และหอกซัดเราก็จะไม่โกรธเขาเลย เพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด.” จะเห็นได้วา่ การเปลี่ยนแปลง
เหตุการณ์ขา้ งต้นช่วยอธิ บายเรื่ องราวการบาเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิ สัตว์ชดั เจนยิง่ ขึ้น ทาให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจความคิด และแนวทางการบาเพ็ญศีลบารมี ของพระโพธิ สัตว์ที่ไม่โกรธและไม่ทาร้ ายผูใ้ ด
โดยเด็ดขาด
ในอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยาตอนพระโพธิ สัตว์บาเพ็ญอุเบกขาบารมี อรรถกถาจารย์ได้
เปลี่ ย นแปลงเหตุ ก ารณ์ ก ารบ าเพ็ญบารมี ของพระโพธิ สัตว์ แต่เดิ ม ในอรรถกถาโลมหัง สชาดก
พระองค์บาเพ็ญอุเบกขาบารมีโดยการวางเฉยต่อสภาพภูมิอากาศ แต่ในอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา
พระโพธิสัตว์ทรงบาเพ็ญอุเบกขาบารมีโดยการวางเฉยต่อการถูกเยาะเย้ย และถูกรังแก
ตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบอรรถกถาโลมหังสชาดกกับอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา ตอนพระโพธิ สัตว์
บาเพ็ญอุเบกขาบารมี
อรรถกถาโลมหังสชาดก
...จึงบวชเป็ นอาชี วก ไม่นุ่งผ้า คลุกเคล้าด้วยธุ ลี
เงี ย บฉี่ อยู่ค นเดี ย ว เห็ นพวกมนุ ษ ย์แล้วต้องวิ่ง
หนี เหมือนมฤคมีมหาวิกตั ิเป็ นโภชนะ บริ โภค
โคมัยแห่ งลูกโคเป็ นต้น เพื่อจะอยู่ดว้ ยความไม่
ประมาท จึ ง อยู่ใ นไพรสณฑ์เปลี่ ยวตาบลหนึ่ ง
ในราวไพร เมื่ออยู่ในถิ่ นนั้น เวลาหิ มะตกตอน
กลางคืนออกจากไพรสณฑ์ อยูก่ ลางแจ้งชุ่มโชก
ด้วยน้ าหิ มะ เวลากลางวันก็ทานองเดี ยวกัน ให้
ตนชุ่ ม โชกด้ว ยหยาดน้ า ที่ ไ หลจากไพรสณฑ์
เสวยทุกข์แต่ความหนาว ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่
อย่ า งนี้ อนึ่ ง ในเดื อ นท้า ยแห่ ง ฤดู ร้ อ น ตอน
กลางวันก็ถึงความรุ่ มร้อนด้วยแสงแดด ณ ที่โล่ง
กลางคืนก็อย่างนั้นเหมื อนกัน ถึ งความรุ่ มร้ อน
อยู่ในไพรสณฑ์ที่ปราศจากลม หยาดเหงื่อไหล
ออกจากสรี ระครั้งนั้น คาถานี้ที่ไม่เคยได้ยนิ มา

อรรถกถามหาโลมหัสจริยา
พระมหาสัตว์รังเกียจลาภและสักการะ ไม่
เข้าไปบวชตรึ กถึงตนว่า เราเพียงพอเพื่อไม่เป็ นผู ้
ผิดปกติ ใ นลาภและเสื่ อมลาภเป็ นต้น จึ ง คิ ดว่า
“เราบาเพ็ญปฏิปทามีความอดทนคาเย้ยหยันของ
ผูอ้ ื่น เป็ นต้นอย่างวิเศษ จักยังอุเบกขาบารมีให้ถึง
ที่สุดได้” จึงออกจากเรื อนด้วยผ้าผืนที่ นุ่งอยู่นั่น
แหละ. เป็ นผู ้ป ระพฤติ ข ัด เขลากิ เ ลสอย่ า งยิ่ ง
หมดกาลังก็ทาเป็ นมี กาลัง ไม่โง่ก็ทาเป็ นโง่ ถู ก
คนอื่ นเยาะเย้ย เย้ย หยันด้วยรู ป ร่ า งอันไร้ จิตใจ
เที่ ย วไปในหมู่ บ ้า น นิ ค มและราชธานี โ ดยอยู่
เพียงคืนเดี ยวเท่านั้น. ในที่ใดได้รับการเย้ยหยัน
มาก ก็อยูใ่ นที่น้ นั นาน. เมื่อผ้าที่นุ่งเก่า แม้ผา้ นั้น
จะเก่ า จนเป็ นผ้ า ขี้ ริ้ วก็ ไ ม่ รั บ ผ้ า ที่ ใ ครๆ ให้
เที่ยวไปเพียงปกปิ ดอวัยวะยังหิ ริให้กาเริ บเท่านั้น.
เมื่อกาลผ่านไปอย่างนี้ เขาได้ไปถึงบ้านและนิคม
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ตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบอรรถกถาโลมหังสชาดกกับอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา ตอนพระโพธิ สัตว์
บาเพ็ญอุเบกขาบารมี (ต่อ)
อรรถกถาโลมหังสชาดก
อรรถกถามหาโลมหัสจริยา
ก่อนเลย ได้ปรากฏแจ่มแจ้งว่า “เราเร่ าร้ อนแล้ว แห่งหนึ่ง.
ห น า ว เ ห น็ บ แ ล้ ว อ ยู่ ผู ้ เ ดี ย ว ใ น ป่ า อั น น่ า
ณ ที่ น้ นั เด็กชาวบ้านนิ สัยนักเลงชอบตี รัน
สะพรึ งกลัว เป็ นคนเปลือย ไม่ได้ผิงไฟ เป็ นมุนี ฟั น แทง บางคนก็ เ ป็ นบุ ต รหลานและทาส
ขวนขวายแล้วในการแสวงบุญ” ดังนี้. 29
เป็ นต้น ของพวกราชวัลลภ หยิง่ ทะลึ่ง ล่อกแล่ก
...จึ ง คิ ด ว่ า “บัด นี้ เราได้ อุ บ ายเครื่ อ งบ าเพ็ ญ
อุ เ บกขาบารมี แล้ว จึ ง อยู่ ณ ที่ น้ ัน .” พวกเด็ ก
นักเลงเห็นพระมหาบุรุษนั้น จึงเริ่ มที่จะทาความ
ไม่เหมาะสม.
พระมหาสัตว์ลุกขึ้ นเดิ นไปทาคล้ายกับทน
ไม่ ไ ด้ และท าคล้า ยกลัวเด็ ก พวกนั้น. พวกเด็ก
เหล่ านั้นก็ตามพระโพธิ สัตว์ไป. พระโพธิ สัตว์
เมื่อถูกพวกเด็กตามไป จึงไปป่ าช้าด้วยเห็ นว่าที่
ป่ าช้านี้คงไม่มีใครขัดคอ เอาโครงกระดูกทาเป็ น
หมอนหนุนแล้วนอน. พวกเด็กนักเลงก็พากันไป
ที่ป่าช้านั้น ทาความไม่เหมาะสมหลายๆ อย่างมี
การถ่ มน้ าลายเป็ นต้น แล้วก็ กลับไป. พวกเด็ก
นักเลงทาอย่างนี้ ทุกๆ วัน. พวกที่เป็ นวิญญูชน
เห็ น เด็ ก ๆ ท าอย่ า งนั้ นก็ ห้ า ม รู ้ ว่ า ท่ า นผู ้น้ ี มี
อานุ ภ าพมาก มี ต บะเป็ นมหาโยคี จึ ง พากั น
กระทาสักการสัมมานะอย่างมากมาย. ฝ่ ายพระ
มหาสัตว์เป็ นเช่นเดียวคือเป็ นกลางในทุกอย่าง.30
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จากตัวอย่าง ในอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบาเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตว์ แต่เดิมในอรรถกถาโลมหังสชาดกพระองค์บาเพ็ญอุเบกขาบารมีโดยการวางเฉยต่อสภาพ
ภูมิอากาศซึ่ งเป็ นการใช้ความอดทนทางร่ างกาย แต่ในอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยาอรรถกถาจารย์
ได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์การบาเพ็ญบารมีมาเป็ นการวางเฉยต่อการถูกเด็กๆ เยาะเย้ยและรังแก และ
การวางเฉยต่อลาภสักการะที่คนนามาบูชา ซึ่ งทั้ง 2 เหตุการณ์เป็ นเหตุการณ์ที่ตอ้ งใช้ความอดทนทั้ง
ทางร่ างกายและจิตใจ จะเห็นว่าเหตุการณ์ ใหม่น้ ี เป็ นเหตุการณ์ ที่พึงกระทาได้ยากยิ่งกว่าเหตุการณ์
เดิมซึ่ งช่ วยส่ งเสริ มคุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์วา่ เป็ นผูป้ ระเสริ ฐมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็น
ขั้นตอนและแนวทางการบาเพ็ญอุเบกขาบารมีของพระโพธิ สัตว์ได้ชดั เจนว่าพระองค์ทรงปฏิบตั ิตน
วางเฉยต่อสิ่ งเร้าต่างๆ ดังที่พระองค์ถูกเด็กเย้ยหยัน รังแกทุกวันแต่ก็ทรงวางเฉย หรื อเมื่อมีคนมา
สักการะบูชาพระองค์ก็ยงั ทรงวางเฉย
จะเห็นได้วา่ จุดประสงค์หลักที่ทาให้อรรถกถาจารย์เปลี่ยนแปลงความเพื่อแสดงเหตุการณ์
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกนั้นก็เพื่อจะได้แสดงการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ชดั เจนยิ่งขึ้น ทาให้
ผูอ้ ่านเกิ ดภาพ และเห็นแนวทางการปฏิบตั ิตนของพระโพธิ สัตว์ ทั้งยังช่ วยส่ งเสริ มคุณสมบัติของ
พระโพธิ สั ตว์ใ ห้เหนื อกว่า บุ ค คลธรรมดาและน่ า เลื่ อมใส ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ย งั พบว่า ถึ ง แม้
อรรถกถาจารย์เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ก็ยงั คงรักษาเหตุการณ์สาคัญของ
เรื่ องเดิมไว้ ดังอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยาที่พระโพธิ สัตว์ยงั คงถูกพรานป่ าทาร้ายเช่นเดียวกับอรรถกถา
สี ล วนาคชาดกแต่ อาจมี วิธี ก ารที่ ถู ก ท าร้ ายแตกต่ า งกัน ส่ วนอรรถกถามหาโลมหัง สจริ ย าพระ
โพธิ สัตว์ย งั ออกบวชบาเพ็ญอุเบกขาบารมี เช่ นเดี ยวกับ อรรถกถาโลมหังสชาดกแต่ต่า งกันที่ วิธี
การบาเพ็ญบารมี ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกยังคงมีเนื้อเรื่ องคล้ายคลึงกับอรรถกถาชาดก
แม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในเรื่ องก็ตาม
2.2 การเปลีย่ นรายละเอียด คือการใช้คาหรื อข้อความในรายละเอียดปลีกย่อยต่างไปจากเดิม
เพื่อเน้นย้ ารายละเอียดสาคัญและสื่ อความหมายบางอย่างให้ชดั เจนยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบว่าใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์ 3 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา
อรรถกถาภิงสจริ ยา และอรรถกถาเอกราชจริ ยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในอรรถกถาจัน ทกุ ม ารจริ ย า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ ต อนพระ
โพธิ สัตว์ไปเยี่ยมบิดาที่ถูกเนรเทศไปเป็ นจัณฑาลที่นอกเมือง แต่เดิมในอรรถกถาจันทกุมารชาดก
กล่าวว่าพระบิดาไหว้พระโพธิ สัตว์ แต่ในอรรถกถาจันทกุมารจริ ยาพระบิดาไม่ได้ไหว้พระโพธิสัตว์
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ตารางที่ 15 เปรี ยบเทียบอรรถกถาจันทกุมารชาดกกับอรรถกถาจันทกุมารจริ ยา ตอนพระโพธิ สัตว์
ออกไปเยีย่ มพระบิดาที่ถูกเนรเทศไปอยูน่ อกเมือง
อรรถกถาจันทกุมารชาดก
ลาดับนั้นแล พระโพธิ สั ตว์ทรงเริ่ มตั้ง วัตร
ปฏิ บตั ิต่อพระราชบิดา พระราชบิดาไม่ได้เสด็จ
เข้าสู่ พระนคร. ในกาลเมื่ อเสบียงอาหารสิ้ นไป
พระโพธิ สั ต ว์ก็ เ สด็ จ ไปเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ กิ จ
ต่ า งๆ มี ก ารเล่ น สวนเป็ นต้ น . ก็ เ ข้ า ไปเฝ้ า
พระราชบิ ด านั้ น แต่ ก็ มิ ไ ด้ ถ วายบัง คม. ฝ่ าย
พระเจ้า เอกราชกระท าอัญ ชลี แ ล้ว ตรั ส ว่ า ขอ
พระองค์จงทรงมี พ ระชนม์ยืนนานพระเจ้าข้า.
เมื่ อ พระโพธิ สั ต ว์ ต รั ส ถามว่ า พระบิ ด าต้อ ง
ประสงค์ดว้ ยสิ่ งใด. พระเจ้าเอกราชจึงทูลความ
ปรารถนาแล้ว. พระโพธิ สัตว์ก็โปรดให้ถวายค่า
จับจ่ายใช้สอยแก่พระราชบิดา. พระโพธิ สัตว์น้ นั
ครองราชสมบัติ โดยเที่ยงธรรมแล้ว. ในกาลเป็ น
ที่สุดแห่งอายุ ก็ได้เสด็จไปยังเทวโลก. 31

อรรถกถาจันทกุมารจริยา
ในกาลนั้นพระโพธิ สัตว์เมื่อถูกมหาชนขับ
ไล่ พ ระบิ ด าไปอยู่ บ ้ า นคนจั ณ ฑาล ได้ ท รง
ประทานเสบี ยงอันควรให้ผา้ นุ่ งและผ้าห่ ม. แม้
พระบิ ด านั้ นก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า พระนคร เมื่ อ พระ
โ พ ธิ สั ต ว์ เ ส ด็ จ ไ ป น อ ก พ ร ะ น ค ร เ พื่ อ
ทอดพระเนตรพระอุทยาน. พระบิดาไม่ไหว้ ไม่
ทาอัญชลี กรรมด้วยเห็ นว่าเป็ นบุตร แต่กล่าวว่า
ขอให้ลูกจงมีอายุยืนนานเถิด. แม้พระโพธิ สัตว์
ในวันที่เห็นพระบิดาก็ทรงกระทาสัมมานะเป็ น
อย่างยิ่ง. พระโพธิ สัตว์ทรงครองราชสมบัติโดย
ธรรมอย่างนี้ เมื่อสวรรคตก็เสด็จสู่ เทวโลกพร้อม
ด้วยบริ ษทั .32

จากตัวอย่า ง อรรถกถาจัน ทกุ มารชาดก ตอนพระโพธิ สัต ว์ออกไปเยี่ย มพระบิ ด าที่ ถู ก
เนรเทศและถอดยศเป็ นจัณฑาลที่นอกเมืองนั้น พระบิดาไหว้และกล่าวคาอวยพรพระโพธิ สัตว์ แต่
อรรถกถาจันทกุมารจริ ยาได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์ ในตอนนี้ เป็ นพระโพธิ สัตว์แสดง
ความเคารพพระบิดา พระบิดากล่าวคาอวยพรแต่ไม่ได้ไหว้พระโพธิ สัตว์ เหตุผลที่อรรถกถาจารย์
เปลี่ ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์ เป็ นพระโพธิ สัตว์แสดงความเคารพต่อพระบิดาและไม่ปรากฏ
เหตุ ก ารณ์ ที่ พ่ อ ไหว้ลู ก นั้น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ สมบัติ ข องพระโพธิ สั ต ว์ใ ห้ย งั คงความ

31

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 4 ภาคที่ 3, 203-204.
32
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 95.
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น่าเลื่อมใสและเป็ นผูป้ ระเสริ ฐ กล่าวคือในธรรมเนียมปฏิบตั ิ ลูกที่ดีก็ควรจะมีความกตัญญู เคารพ
และบูชาพ่อแม่ แม้วา่ พ่อแม่จะอยูใ่ นฐานะต่ากว่าตนก็ตาม
ในอรรถกถาภิงสจริ ยาได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ์ ตอนพระโพธิ สัตว์ออก
บวช แต่ เ ดิ ม ในอรรถกถาภิ ง สชาดกกล่ า วว่า บิ ด ามารดาตายแล้ว จึ ง ออกบวช แต่ ใ นอรรถกถา
ภิงสจริ ยาพระโพธิสัตว์ออกบวชพร้อมบิดามารดา
ตารางที่ 16 เปรี ยบเทียบอรรถกถาภิงสชาดกกับอรรถกถาภิงสจริ ยา ตอนพระโพธิสัตว์บวช
อรรถกถาภิงสชาดก
...ครั้งนั้นมารดาบิดาปรารถนาจะผูกพันท่าน
ไว้ดว้ ยฆราวาส พูดกันว่า เราพึงสู่ ขอทาริ กาจาก
สกุ ล ที่ มี ก าเนิ ดเสมอกับ ตนให้ เจ้า เจ้า จงดารง
ฆราวาสเถิ ด . ท่ า นบอกว่า คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ค รั บ
ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการครองเรื อนเลย เพราะภพทั้ง 3
ปรากฏแก่ขา้ พเจ้าว่า มีภยั น่าสะพรึ งกลัวเหมือน
ไฟติ ด อยู่ ท ั่ว ๆ ไป เป็ นเครื่ องจองจ าเหมื อ น
เรื อนจา เป็ นของพึงเกลียดชังอย่างยิ่ง เหมือนกับ
แผ่นดิ นอันเป็ นที่เทโสโครก ข้าพเจ้าไม่เคยเห็ น
เมถุ น ธรรมแม้แต่ ค วามฝั น บุ ตรคนอื่ นๆ ของ
ท่านมีอยู่ โปรดบอกให้เขาครองเรื อนต่อไปเถิด.
แม้จ ะถู ก อ้อ นวอนบ่ อ ยๆ แม้จ ะถู ก ท่ า นบิ ด า
มารดาส่ งพวกสหายไปอ้ อ นวอนก็ ค งไม่
ปรารถนาเลย.
ครั้ งนั้นพวกสหายพากันถามท่ านว่า เพื่อน
เอ๋ ย ก็ แ กปรารถนาอะไรเล่ า จึ ง ไม่ อ ยากจะ
บริ โ ภคกามคุ ณเลย. ท่ า นบอกอัธ ยาศัย ในการ
ออกจากกามแก่พวกนั้น มารดาบิดาฟั งเรื่ องนั้น
แล้วก็ขอร้องบุตรที่เหลือ. แม้บุตรเหล่านั้นต่างก็
ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร . ก า ญ จ น เ ท วี ก็ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร
เหมือนกัน. อยูม่ าไม่ชา้ มารดาบิดาก็พากันถึงแก่
กรรม มหากาญจนบัณฑิต ครั้นกระทากิจที่

อรรถกถาภิงสจริยา
...ล าดับ นั้น มารดาบิ ด าประสงค์ จ ะผูก พระ
มหาสัตว์ให้อยูค่ รองเรื อน จึงกล่าวว่า พ่อและแม่
จะนาทาริ กาจากตระกูลที่มีชาติเสมอกับตนมาให้
ลูก. พระมหาสัตว์กล่าวว่า “แม่และพ่อจ๋ า ลูกไม่
ต้อ งการอยู่ ค รองเรื อน เพราะโลกสั น นิ ว าส
ทั้งหมดมีภยั เฉพาะหน้าสาหรับลูกดุจถูกไฟไหม้
ผูกมัดดุจเรื อนจา ปรากฏเป็ นของน่ าเกลี ยดดุ จที่
เทขยะ จิ ตของลู กมิ ได้กาหนัดในกามทั้งหลาย.
พ่ อ แม่ ย งั มี ลู ก อื่ น อยู่ อี ก ขอให้ ลู ก เหล่ า นั้น อยู่
ครองเรื อนเถิ ด .” แม้มารดาบิ ดาสหายทั้งหลาย
ขอร้ อ งก็ ไ ม่ ป รารถนา. ครั้ งนั้น พวกสหายถาม
พระโพธิ สัตว์ว่า “ดูก่อนสหาย ก็ท่านปรารถนา
อะไรเล่า จึงไม่อยากบริ โภคกาม.” พระโพธิ สัตว์
จึ ง บอกถึ ง อัธ ยาศัย ในการออกบวชของตนแก่
สหายเหล่านั้น. ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้
ว่า
เ ร า เ ป็ น พี่ ใ ห ญ่ ข อ ง น้ อ ง ช า ย
เหล่ า นั้ น ประกอบด้ ว ยหิ ริ แ ละสุ กก
ธรรม เราเห็นภพโดยความเป็ นภัย จึง
ยินดีอย่างยิง่ ในเนกขัมมะ.
พวกสหายร่ วมใจของเรา ที่มารดา
และบิดาส่ งมาแล้ว เชื้อเชิญเราด้ วยกาม
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ตารางที่ 16 เปรี ยบเทียบอรรถกถาภิงสชาดกกับอรรถกถาภิงสจริ ยา ตอนพระโพธิสัตว์บวช (ต่อ)
อรรถกถาภิงสชาดก
ต้องทาให้แก่ มารดาบิ ดาแล้ว ก็ใ ห้มหาทานแก่
คนกาพร้ าและคนขัดสนด้วยทรัพย์ 80โกฎิ แล้ว
ชวนน้อ งชาย 6 คนและน้อ งสาว ทาสชายคน
หนึ่ ง ทาสหญิงคนหนึ่ ง และสหายคนหนึ่ ง ออก
มหาภิ เ นษกรมณ์ เ ข้ า สู่ ป่ าหิ มพานต์ . ท่ า น
เหล่านั้นอาศัยสระปทุมในป่ าหิ มพานต์น้ นั สร้าง
อาศรม ณ ภูมิภาคอันน่ ารื่ นรมย์ แล้วพากันบวช
เลี้ยงชีพด้วยมูลผลาหารในป่ า. 33

33

อรรถกถาภิงสจริยา
ทั้ ง หลายว่ า เชิ ญ ท่ า นด ารงวงศ์ ส กุ ล
เถิด.
คาใดที่สหายเหล่ านั้นกล่ าวแล้ วเป็ น
เครื่องนาสุ ขมาให้ ในธรรมของคฤหัสถ์
ค านั้ นเป็ นเหมือนค าหยาบเสมอด้ ว ย
ผาลอันร้ อน ได้ มีแก่เรา
ในกาลนั้ น สหายเหล่ า นั้นได้ ถาม
เราผู้ห้ามอยู่ถึงความปรารถนาของเรา
ว่ า ท่ า นปรารถนาอะไรเล่ า เพื่อ น ถ้ า
ท่านไม่ บริโภคกาม
เราผู้ ใครประโยชน์ แก่ ตน ได้ กล่ า ว
แก่ สหายผู้แสวงหาประโยชน์ เหล่ านั้น
อย่ า งนี้ว่ า เราไม่ ปรารถนาความเป็ น
คฤหัสถ์ เรายินดีอย่างยิง่ ในเนกขัมมะ.
สหายเหล่ านั้นฟั งคาแล้ วได้ บอกแก่
มารดาและบิดาได้ กล่ าวอย่ างนี้ว่า แม้
เราทั้งหมดก็จะบวช
...
ก็และครั้นสหายทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ แล้ว
มารดาบิ ด าจึ ง เรี ยกพระมหาสั ต ว์ แ จ้ ง ความ
ประสงค์แม้ของตนๆ แก่พระมหาสัตว์แล้วกล่าว
ว่า “ลูกรัก ถ้าลูกประสงค์จะบวชให้ได้ลูกจงสละ
ทรัพย์ 80 โกฏิอนั เป็ นของลูกตามสบายเถิด.”

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 6, 407-408.
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ตารางที่ 16 เปรี ยบเทียบอรรถกถาภิงสชาดกกับอรรถกถาภิงสจริ ยา ตอนพระโพธิสัตว์บวช (ต่อ)
อรรถกถาภิงสชาดก

อรรถกถาภิงสจริยา
ลาดับนั้น พระมหาบุ รุษบริ จาคทรัพย์น้ นั แก่
คนยากจนและคนเดินทางเป็ นต้น แล้วออกบวช
เข้าไปยังหิมวันตประเทศ. 34

จากตัวอย่าง อรรถกถาภิงสชาดก ตอนพระโพธิ สัตว์ออกบวช พระองค์ออกบวชหลังจาก
บิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว แต่ในอรรถกถาภิงสจริ ยาได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์เป็ นบิดา
มารดาเห็ นชอบและออกบวชพร้ อมกับ พระโพธิ สัตว์ การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดดังกล่ าวช่ วย
ส่ ง เสริ ม คุ ณสมบัติข องพระโพธิ สั ตว์ใ ห้เด่ นชัดยิ่ง ขึ้ นว่า พระองค์ทรงเป็ นผูน้ ่ า เลื่ อมใส สามารถ
เทศนาธรรมและโน้มน้าวใจผูอ้ ื่นให้คล้อยตามได้ ดังที่พระองค์เทศนาธรรมสั่งสอนเพื่อน และบิดา
มารดาให้เห็นโทษของการครองเรื อน และยินยอมออกบวชพร้อมกับพระองค์
กลวิธีการเปลี่ ยนที่พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมี 2 ลักษณะได้แก่ การเปลี่ ยนความและ
การเปลี่ยนรายละเอียด โดยมีการเปลี่ยนความเพื่อแสดงเหตุการณ์ เพื่อจะเน้นย้ าคุณสมบัติและแสดง
การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ให้ชดั เจนยิ่งขึ้น ทาให้ผอู ้ ่านสามารถจินตนาการภาพ เข้าใจเรื่ อง
และเห็นแนวทางการปฏิบตั ิของพระโพธิ สัตว์ ส่ วนการเปลี่ยนรายละเอียดพบว่า ในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎกมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ์เพื่อรักษาและส่ งเสริ มคุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ให้
ยังคงความน่าเลื่อมใสเหมาะแก่การเคารพนับถือ
3. การตัด
การตัด คืออรรถกถาจารย์เลือกไม่กล่าวถึงเนื้อเรื่ องบางประการที่ปรากฏในอรรถกถาชาดก
เพื่อเน้นข้อความที่ เลือกไว้และให้ความสาคัญมากกว่า อีกทั้งยังทาให้การดาเนิ นเรื่ องกระชับด้วย
วิธี การตัดความที่ป รากฏในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกมี 2 ลัก ษณะ ได้แก่ การตัดความ และการตัด
รายละเอียด

34

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 317-321.
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3.1 การตัด ความ คือเลื อกไม่ กล่ า วถึ ง เนื้ อความบางตอนหรื อตัดเหตุ การณ์ บ างอย่า ง
ในเรื่ องออกไป เพราะเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจลดทอนความสาคัญของเหตุการณ์อื่นๆ หรื อเหตุการณ์
ดังกล่าวไม่ใช่ เหตุการณ์ สาคัญที่ ตอ้ งกล่ าวถึ ง หากกล่าวไปอาจทาให้เรื่ องเยิ่นเย้อ และสร้ างความ
สับสนได้ จากการศึกษาพบว่าอรรถกถาจารย์ใช้กลวิธีการตัดความ 5 ประเภท ได้แก่ การตัดความที่
แสดงคุณสมบัติของบุคคล การตัดความที่แสดงเหตุผล การตัดความที่แสดงเหตุการณ์ การตัดความ
ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก และการตัดความที่เกี่ยวกับสถานที่ ดังนี้
3.1.1 การตัดความทีแ่ สดงคุณสมบัติของบุคคล คือการตัดความที่แสดงคุณลักษณะ
ของตัวละครออกไป เพราะอรรถกถาจารย์เห็ นว่าเป็ นส่ วนที่ ไม่มีความสาคัญต่อเรื่ อง ทาให้เรื่ อง
เยิ่นเย้อ การตัดความที่ แสดงคุ ณสมบัติของบุคคลที่ พบในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกส่ วนใหญ่ จะเป็ น
การตัดความที่แสดงคุณสมบัติของตัวละครรอง ซึ่งเป็ นตัวละครที่มีบทบาทและความสาคัญรองจาก
ตัวละครเอกของเรื่ อง พบจานวน 6 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา อรรถกถาเวสสันตร
จริ ย า อรรถกถารุ รุมิ คราชจริ ยา อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถาโสณนันทปั ณฑิ ตจริ ยา และ
อรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในอรรถกถารุ รุชาดก ตอนท้าวพรหมทัตรับปากพญารุ รุว่าจะไว้ชีวิตบุ ตรเศรษฐี
และให้สัจจะว่าจะไม่ทาร้ ายสัตว์ท้ งั หลายตลอดไปซึ่ งพระองค์ก็รักษาคาพูดที่ให้ไว้อย่างเคร่ งครัด
แม้ว่ า ประชาชนจะมาร้ อ งเรี ย นพระองค์ว่า ฝูง เนื้ อ มากิ น ข้า วกล้า ท าให้ ป ระชาชนได้รั บ ความ
เดื อดร้ อนอย่า งหนัก แต่ท ้าวพรหมทัตก็ท รงนิ่ ง เฉยไม่ ทาร้ ายฝูง เนื้ อนั้นดังที่ ใ ห้สั จจะแก่ พ ญารุ รุ
ว่าจะไม่ทาร้ายสัตว์อีกต่อไป แต่ในอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยาไม่ปรากฏข้อความดังกล่าว
ตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบอรรถกถารุ รุชาดกกับอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา ตอนที่ทา้ วพรหมทัตให้พร
แก่พญารุ รุวา่ จะไม่ทาร้ายสัตว์ท้ งั หลายตลอดไป
อรรถกถารุ รุชาดก
ล าดับ นั้น พระมหาสั ต ว์ด าริ ว่า ผูน้ ้ ี จงอย่ า
วอดวายเสี ยเพราะเราเลย จึงกล่าวคาถาที่ 11 ว่า
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู เ ป็ นจอมแห่ ง
ประชาชน สั ตบุ รุ ษทั้ งหลายไม่
สรรเสริญการฆ่ าบัณฑิตและคนพาล
เลย คนผู้ มี ธ รรมอั น ลามก จงกลั บ
ไปสู่ เรือน ของเขาตามปรารถนาเถิด

อรรถกถารุ รุมิคราชจริยา
ล าดับ นั้น พระมหาสั ต ว์ด าริ ว่า “บุ รุษ พาลนี้
อย่า ได้พิ นาศไปเพราะอาศัย เราเลย” จึ ง ทู ล ว่า
“ข้าแต่พระราชา ชื่อว่าการฆ่าคนพาลก็ดี บัณฑิต
ก็ดี วิญญูชนไม่สรรเสริ ญว่า เป็ นความดี . ที่ แท้
แล้ว วิญ ญู ช นติ เ ตี ย นอย่า งยิ่ ง เพราะฉะนั้น ขอ
พระองค์อย่าฆ่าบุรุษพาลนี้ เลย ปล่อยเขาไปตาม
พอใจเถิด ขอพระองค์อย่าทรงให้เขาเสื่ อมเสี ย
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ตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบอรรถกถารุ รุชาดกกับอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา ตอนที่ทา้ วพรหมทัตให้พร
แก่พญารุ รุวา่ จะไม่ทาร้ายสัตว์ท้ งั หลายตลอดไป (ต่อ)
อรรถกถารุ รุชาดก
อรรถกถารุ รุมิคราชจริยา
จงทรงพระราชทานสิ่ งที่พระองค์ปฏิญาณไว้แก่
อนึ่ง ขอได้ โปรดพระราชทาน
เขาว่าจักพระราชทานเถิดพระเจ้าข้า”35
ค่ า จ้ า งตามที่พ ระองค์ ต รั ส ไว้ แก่ เขา
ด้ วยเถิด อนึ่ง ข้ าพระองค์ ขอทาความ
ปรารถนาของพระองค์ ...
ไม่ ปรากฏ
ลาดับนั้น พระมหาสัตว์เมื่อจะลองหยัง่ ท้าว
เธอดู ว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าธรรมดามนุ ษย์ ปาก
พูดไปอย่างหนึ่ ง กระทาไปอย่างหนึ่ ง ได้กล่าว
คาถาสองคาถาว่า
ข้ าแต่ พระราชา เสี ยงของสุ นั ข
จิ้ ง จอกก็ ดี ของนกก็ ดี รู้ ไ ด้ ง่ า ย เสี ย ง
ของมนุ ษ ย์ ร้ ู ได้ ย าก ยิ่ ง กว่ า นั้ น อนึ่ ง
ผู้ใ ดเมื่ อ ก่ อ นเป็ นคนใจดี คนทั้งหลาย
นับถือว่ าเป็ นญาติ เป็ นมิตรเป็ นสหาย
ภายหลังผู้ น้ ั นกลับ กลายเป็ นศั ต รู ไ ปก็
ได้ ใจของมนุษย์ ร้ ู ได้ ยากอย่ างนี้
พระราชาสดับดังนั้นแล้ว ตรัสว่า พญามฤค
อย่ า ได้ ห มิ่ น ฉั น อย่ า งนี้ ฉั น น่ ะ แม้ จ ะละทิ้ ง
ราชสมบัติ ก็ จกั ไม่ ข อละทิ้ ง พรที่ ใ ห้ แก่ เธอเลย
เชื่ อเถิ ดจงรั บพรของฉันเถิ ด. พระมหาสัตว์เมื่ อ
รั บ พรจาก ส านั ก ของท้ า วเธอ ขอรั บ พรคื อ
อภัยทานแก่สรรพสัตว์ต้ งั ต้นแต่ตนเป็ นต้นไป

35

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 290.
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ตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบอรรถกถารุ รุชาดกกับอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา ตอนที่ทา้ วพรหมทัตให้พร
แก่พญารุ รุวา่ จะไม่ทาร้ายสัตว์ท้ งั หลายตลอดไป (ต่อ)
อรรถกถารุ รุชาดก
ฝ่ ายพระราชาก็ โ ปรดประทานพรแล้ ว พา
พระมหาสัตว์สู่พระนครตรั สสั่งให้ประดับนคร
และพระมหาสัตว์เชิ ญให้แสดงธรรมแก่พระเทวี
...ฝูงเนื้ อกิ นข้าวของหมู่คน ใครๆ ก็ไม่อาจห้าม
ได้. มหาชนพากันไปสู่ ทอ้ งพระลานหลวงร้ อง
ทุกข์ข้ ึน...
พระราชาทรงสดับ ดังนั้นแล้วจึ งตรั ส สอง
พระคาถาว่า
ชนบทอย่ าได้ มี แม้ แว่ นแคว้ นจะ
พินาศไปก็ตามทีเถิด เราให้ อภัยแก่ ฝูง
เนื้อ และนกยู งแล้ ว ไม่ ข อประทุ ษ ร้ า ย
พญาเนื้อรุ รุเป็ นอันขาดชาวชนบทของ
เราจะไม่ มีก็ตาม ชาวชนบทจะไม่ พู ด
กะเราก็ตาม เราได้ ให้ พรแก่ พญาเนื้อไว้
แล้ ว จะไม่ พูดเท็จเป็ นอันขาด36

อรรถกถารุ รุมิคราชจริยา
ไม่ ปรากฏ

อรรถกถาจารย์ตดั ข้อความ “ล าดับ นั้น พระมหาสั ตว์เมื่ อจะลองหยัง่ ท้า วเธอดู
ว่า ...” ซึ่ งเป็ นข้อความสาคัญที่แสดงให้เห็นคุ ณสมบัติของพระเจ้าพรหมทัตว่าเป็ นกษัตริ ยผ์ รู ้ ักษา
สัจจะออกไปเพราะข้อความนี้ ให้ความสาคัญกับพระเจ้าพรหมทัตซึ่ งเป็ นตัวละครรองมากเกิ นไป
และข้อความดังกล่าวยังไม่มีความสาคัญต่อการดาเนินเรื่ องที่แสดงให้เห็นการบาเพ็ญบารมีและพระ
จริ ยาวัตรของพระโพธิ สัตว์อนั เป็ นวัตถุประสงค์หลัก ในการเล่าเรื่ องอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกอีกด้วย จึง
ตัดเนื้อเรื่ องส่ วนนี้เพื่อไม่ให้เรื่ องเยิน่ เย้อ
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มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 6, 323-326.

71
ในอรรถกถาสั ง ขชาดก ตอนนางมณี เ มขลาน าอาหารมาให้ สั ง ขพราหมณ์ ที่
อดอาหารและลอยอยู่ใ นทะเลเป็ นเวลา 7 วัน แต่ สั ง ขพราหมณ์ ป ฏิ เ สธที่ จ ะรั บ อาหารและ
ความช่วยเหลือนั้น อุปัฏฐากเห็นสังขพราหมณ์พดู คนเดียวจึงคิดว่าสังขพราหมณ์เพ้อ สังขพราหมณ์
จึงเข้าใจได้วา่ นางมณี เมขลาปรากฏกายให้พระองค์เห็ นแต่เพียงผูเ้ ดี ยวจึงได้อธิ บายให้อุปัฏฐากฟั ง
อุปัฏฐากจึงเตือนสติและแนะนาสังขพราหมณ์ให้ถามนางมณี เมขลาว่าเป็ นนางฟ้ าหรื อมนุ ษย์ก่อนจะ
ปฏิเสธความช่วยเหลือ ซึ่ งข้อความที่อุปัฏฐากเตือนสติน้ ี ไม่ปรากฏในอรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา
ดังนี้
ตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบอรรถกถาสังขชาดกกับอรรถกถาสังพราหมณจริ ยา ตอนนางมณี เมขลานา
อาหารมาให้สังขพราหมณ์
อรรถกถาสั งขชาดก
ครั้ งนั้ น นางเทพธิ ด าชื่ อ มณี เ มขลา ท้า ว
โลกบาลทั้ง 4 ตั้งไว้ให้พิทกั ษ์รักษาสมุทร ด้วย
คาสั่ ง ว่าถ้า เรื อมาแตกลง มนุ ษ ย์ที่ ถื อไตรสรณ
คมน์ ก็ ดี . ..ท่ า นพึ ง พิ ท ัก ษ์ รั ก ษาเขาไว้. นาง
ประมาทด้วยความเป็ นใหญ่ของตนเสี ย 7 วัน
พอถึ งวั น ที่ 7 นางตรวจดู ส มุ ทร ได้ เ ห็ น
สังขพราหมณ์ประกอบด้วยศีลและอาจาระ เกิ ด
สังเวชจิตคิดว่า พราหมณ์ น้ ี ตกทะเลมาได้ 7 วัน
แล้ว ถ้าพราหมณ์จกั ตายลง เราคงได้รับคาครหา
เป็ นอัน มาก แล้ว นางได้จ ัด ถาดทองได้รั บ ค า
ครหาเป็ นอันมาก แล้วนางได้จดั ถาดทองใบ 1
ให้ เ ต็ ม ไปด้ว ยทิ พ ยโภชนะอัน มี ร สเลิ ศ ต่ า งๆ
เหาะไป ณ ที่ น้ ั นโดยเร็ ว ยื น อยู่ บ นอากาศ
ตรงหน้าสังขพราหมณ์ กล่าวว่า ข้าแต่พราหมณ์
ท่านอดอาหารมา 7 วันแล้ว จงบริ โภคโภชนะนี้
เถิด.สังขพราหมณ์แลดูนางเทพธิ ดาแล้วกล่าวว่า
จงนาภัตของท่านหลีกไปเถิด เรารักษาอุโบสถ
37

อรรถกถาสั งขพราหมณจริยา
ในครั้ งนั้ น นางเทพธิ ดามณี เมขลาซึ่ งท้ า ว
โลกบาลทั้ง 4 ตั้งไว้คอบดูบุรุษคนดี เช่นนี้ เผลอ
ไป 7 วัน เกี่ยวกับหน้าที่ปกครองของตนในวันที่
7 ได้เห็ นพระโพธิ สัตว์แล้วสังเวชใจว่า “หาก
บุ รุษ นี้ ตายในมหาสมุ ท รนี้ เราต้องได้รับ ความ
ติเตี ยนมากมาย” จึงเอาอาหารทิพย์บรรจุล งใน
ภาชนะทองคารี บมาแล้วกล่าวว่า “ท่านพราหมณ์
บริ โภคอาหารทิ พย์น้ ี เถิ ด.” พระโพธิ สัตว์มองดู
เทพธิ ดานั้นจึงปฏิเสธว่า “เราไม่บริ โภค เรารักษา
อุโบสถ” เมื่อจะถามเทพธิ ดานั้นจึงกล่าวว่า
ท่ า นจะเชื้ อ เชิ ญ เราเป็ นอย่ า งดี
ท่านกล่าวกับเราว่ าเชิ ญบริโภคอาหาร
นารี ผ้ ูมีอานุ ภาพมาก เราขอถามท่ าน
ท่ านเป็ นเทพธิดาหรือมนุษย์ 37

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 46.

72
ตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบอรรถกถาสังขชาดกกับอรรถกถาสังพราหมณจริ ยา ตอนนางมณี เมขลานา
อาหารมาให้สังขพราหมณ์ (ต่อ)
อรรถกถาสั งขชาดก
ลาดับนั้น อุ ปัฏฐากอยู่ขา้ งหลังไม่เห็ นเทวดา
ได้ฟัง แต่เสี ยง จึ ง คิ ดว่า พราหมณ์ น้ ี เป็ นสุ ขุม าล
ชาติโดยปกติม าถูกอดอาหารลาบากเข้า 7 วัน
ชะรอยจะเพ้อเพราะกลัวตาย เราจะปลอบโยนเขา
คิดดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาที่ 1 ว่า
ข้ า แต่ ท่ า นสั ง ขพราหมณ์ ท่ า นก็ เ ป็ น
พ หู สู ต ไ ด้ ฟั ง ธ ร ร ม า แ ล้ ว ทั้ ง ส ม ณ
พราหมณ์ ท้งั หลาย ท่ านก็ได้ เห็นมา เหตุไร
ท่ า นจึ ง แสดงค าพร่ า เพ้ อ ในขณะอั น ไม่
สมควร คนอื่นนอกจากข้ าพเจ้ า ใครเล่ าที่
จะมาเจรจากับท่านได้ ?
สังขพราหมณ์ได้ฟังคาของอุปัฏฐากแล้ว จึงคิด
ว่า ชรอยเทวดานั้นจะไม่ปรากฏแก่เขา จึงกล่าวว่า
แน่ ะ สหาย เรามิ ไ ด้ก ลัวมรณภัย ผูอ้ ื่ นที่ มาเจรจา
กับเรามีอยู.่ ..ลาดับนั้นอุปัฏฐากได้กล่าวคาถาที่ 3
แก่สังขพราหมณ์น้ นั ว่า
ข้ าแต่ ท่านสั งขพราหมณ์ วิสัยบุ รุษ
ผู้ ยั ง ปรารถนาความสุ ข ได้ พ บเห็ น
เทวดาเช่ นนี้แล้ วควรจะถามดู ให้ ร้ ู แน่
ขอท่ านจงลุ ก ขึ้ น ประนมมื อ ถาม
เทวดานั้นว่ านางเป็ นเทวดาหรือมนุษย์
...
พระโพธิ สั ตว์คิ ด ว่า อุ ปั ฏ ฐากพูด ถู ก เมื่ อ จะถาม
นางเทพธิ ดานั้นได้กล่าวคาถาที่ 4 ว่า

อรรถกถาสั งขพราหมณจริยา
ไม่ ปรากฏ
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ตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบอรรถกถาสังขชาดกกับอรรถกถาสังพราหมณจริ ยา ตอนนางมณี เมขลานา
อาหารมาให้สังขพราหมณ์ (ต่อ)
อรรถกถาสั งขชาดก
เพราะเหตุ ที่ท่านมาแลดู ข้าพเจ้ าด้ ว ย
สาตาอั น แสดงความรั ก ร้ องเชิ ญ ให้
ข้ าพเจ้ าบริ โภคอากหาร ดูก่อนนางผู้มี
อานุ ภ าพใหญ่ ข้ า พเจ้ า ขอถามท่ า น
ท่ านเทวดาหรือมนุษย์ 38

อรรถกถาสั งขพราหมณจริยา
ไม่ ปรากฏ

ในอรรถกถาสั ง ขพราหณจริ ย าได้ต ัด ข้อ ความที่ แ สดงให้ เ ห็ น คุ ณ สมบัติ ข อง
อุปัฏฐากที่มีความเฉลียวฉลาดและช่วยเตือนสติสังขพราหมณ์ให้ถามนางมณี เมขลาให้แน่ชดั ก่อนที่
จะปฏิ เสธความช่ วยเหลื อออกไป ความว่า “...ข้า แต่ ท่า นสั ง ขพราหมณ์ วิสัย บุ รุษ ผูย้ งั ปรารถนา
ความสุ ข ได้พบเห็นเทวดาเช่นนี้แล้วควรจะถามดูให้รู้แน่ ขอท่านจงลุกขึ้นประนมมือถามเทวดานั้น
ว่า นางเป็ นเทวดาหรื อมนุ ษย์...” เพราะข้อความนี้ ลดทอนคุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ผูท้ ี่มีปัญญา
และมีความรอบคอบ เนื่ องจากพระองค์ตอ้ งให้อุปัฏฐากเป็ นผูช้ ้ ี แนะ จึงมีสติคิดได้และปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของอุปัฏฐาก ด้วยเหตุน้ ีในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกอรรถกถาจารย์จึงตัดข้อความนี้ ออกไปและ
ให้สังขพราหมณ์เป็ นผูค้ ิดและถามนางมณี เมขลาว่าเป็ นมนุษย์หรื อเทวดาด้วยพระองค์เอง
จากการศึ ก ษากลวิ ธี ก ารตัด ความที่ แ สดงคุ ณ ลัก ษณะของบุ ค คลที่ ป รากฏใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่า ส่ วนใหญ่จะเป็ นการตัดความที่แสดงคุณลักษณะของตัวละครรอง ทั้งนี้
เพราะอรรถกถาจารย์เห็นว่าข้อความดังกล่าวทาให้เรื่ องเยิ่นเย้อ และไม่มีความสาคัญต่อการแสดง
เรื่ องการบาเพ็ญบารมีและพระจริ ยาวัตรอันดีงามของพระโพธิ สัตว์ซ่ ึ งเป็ นวัตถุประสงค์หลักของ
การเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก นอกจากนี้ บางข้อความที่แสดงคุณลักษณะของตัวละครรองยังมี
ส่ วนลดทอนคุณสมบัติที่ดีงามของพระโพธิ สัตว์อีกด้วย อรรถกถาจารย์จึงจาเป็ นต้องตัดความใน
ส่ วนนี้ ออกไปเพื่อให้เนื้ อเรื่ องมี ความกระชับ เข้าใจง่ายและไม่ลดทอนคุณสมบัติที่ดีงามของพระ
โพธิสัตว์
38

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 6, 323-326.เล่มที่ 3 ภาคที่ 5, 808.

74
3.1.2 การตัดความทีแ่ สดงเหตุผล คืออรรถกถาจารย์เลือกจะไม่กล่าวถึงสาเหตุของ
การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่ อง พบจานวน 4 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา อรรถกถากัณหที
ปายนจริ ยา อรรถกถาสังขปาลจริ ยา และอรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในอรรถกถาจัมเปยยชาดก ตอนต้นเรื่ องมีการกล่าวถึงเหตุผลที่ทาให้พระโพธิ สัตว์
ถือกาเนิดเป็ นพญานาค แต่ในอรรถกถาจัมเปยยจริ ยาไม่ปรากฏ
ตารางที่ 19 เปรี ยบเทียบอรรถกถาจัมเปยยชาดกกับอรรถกถาจัมเปยยจริ ยา ตอนกล่ าวถึ งประวัติ
ของจัมเปยยนาคราช
อรรถกถาจัมเปยยชาดก
...กาลครั้ งนั้ น พระบรมโพธิ สั ต ว์ เ กิ ด ใน
ตระกู ล เข็ ญ ใจไปที่ ฝั่ ง น้ า พร้ อ มด้ว ยราชบริ ษ ัท
เห็ นสมบัติของพระยานาคราชนั้นแล้วก็เกิ ดโลภ
เจตนา ปรารถนาจะได้ส มบัติ น้ ัน จึ ง ท าบุ ญ ให้
ทานรักษาศีล พอจัมเปยยนาคราชทากาลกิริยาไป
ได้ 7 วันก็จุติไปบังเกิ ดเหนื อสิ ริไสยาสน์ ณ ห้อง
อันมีสิริในปราสาทที่อยูข่ องจัมเปยยนาคราชนั้น.
สรี ร ะร่ า งกายของพระบรมโพธิ สั ต ว์ไ ด้ป รากฏ
ใหญ่ โ ต มี ว รรณะขาวราวกะพวงดอกมะลิ
สด. พระโพธิสัตว์เห็นดังนั้นก็เกิดวิปฏิสารคิดไป
ว่ า อิ ส ริ ย ยศในฉกามาวจรสวรรค์ เป็ นเสมื อ น
ข้าวเปลื อกที่เขาโกยกองเก็บไว้ในฉางได้มีแก่เรา
ด้ ว ยผลแห่ ง กุ ศ ลที่ เ ราท าไว้ เราสิ กลั บ มาถื อ
ปฏิสนธิ ในกาเนิ ดสัตว์ดิรัจฉานนี้ ประโยชน์อะไร
ที่ เ ราจะมี ชี วิ ต อยู่ ดั ง นี้ แล้ ว เกิ ด ความคิ ด ที่ จ ะ
ตาย. ลาดับนั้นนางนาคมาณวิกาชื่อว่าสุ มนา เห็น
พระมหาสัตว์น้ นั แล้วดาริ วา่ ชะรอยจักเป็ นสัตว์ผู ้
มีอานุ ภาพมากมาเกิ ดแน่ ดงั นี้ แล้วจึงให้สัญญาแก่
นางนาคมาณวิกาทั้งหลาย นางนาคมาณวิกา

อรรถกถาจัมเปยยจริยา
ไม่ ปรากฏ
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ตารางที่ 19 เปรี ยบเทียบอรรถกถาจัมเปยยชาดกกับอรรถกถาจัมเปยยจริ ยา ตอนกล่าวถึ งประวัติ
ของจัมเปยยนาคราช (ต่อ)
อรรถกถาจัมเปยยชาดก
เหล่านั้นทั้งหมดต่างถือนานาดุริยสังคีต มากระทา
การบาเรอขับกล่อมพระมหาสัตว์นาคพิภพที่สถิต
ของพระมหาสัตว์น้ นั ได้ปรากฏเสมือนพิภพแห่ ง
ท้าวสักกเทวราชมรณจิต (คือจิ ตที่คิดอยากตาย)
ของพระมหาสัตว์ก็ดบั หายไป. พระมหาสัตว์เจ้า
ละเสี ย ซึ่ ง สรี ระของงู ทรงประดับเครื่ องสรรพา
ลังการประทับเหนื อพระแท่นบรรทม. นับจาเดิ ม
แต่น้ นั มา พระอิสริ ยยศก็ปรากฏแก่พระมหาสัตว์
เจ้า มากมาย. เมื่ อพระมหาสัตว์เจ้า เสวยนาคราช
สมบัติ อ ยู่ ใ นนาคพิ ภ พนั้ น ในเวลาต่ อ มาก็ เ กิ ด
วิปฏิสารคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยกาเนิดดิรัจฉาน
นี้ แก่ เ รา เราจัก อยู่ รั ก ษาอุ โ บสถกรรม พ้น จาก
อัตภาพนี้ ไปสู่ ดินแดนมนุ ษย์จกั ได้แทงตลอดสัจ
ธรรม กระทาที่สุดแห่งทุกข์ดงั นี้...39

อรรถกถาจัมเปยยจริยา

ไม่ ปรากฏ

มีเรื่ องย่อว่า พระโพธิ สัตว์ในกาลนั้นบังเกิดใน
นา คพิ ภ พชื่ อว่ า จั ม ปา เป็ นน า คร าช ชื่ อ
ว่ า จั ม เปยยภะ มี ฤ ทธิ์ มากมี อ านุ ภ าพมาก.
นาคราชนั้นครอง นาคราชสมบัติ อยู่ใ นนาค
พิภพนั้น เสวยอิสสริ ยสมบัติเช่ นเดี ยวกับโภค
สมบัติ ข องเทวราช เพราะไม่ มี โ อกาสได้
บาเพ็ญบารมี จึ ง ดาริ ว่า ประโยชน์ อะไรด้วย
กาเนิดเดียรัจฉานนี้ เราจักเข้าอยูป่ ระจาอุโบสถ
พ้นจากนี้แล้วจักบาเพ็ญบารมีให้ดีทีเดียว.
...40

ในอรรถกถาจัมเปยยชาดกมี การกล่ าวถึ ง เหตุ ผลที่ ทาให้พระโพธิ สั ตว์ก ลับชาติ
มาเกิ ดเป็ นพญานาคว่า ในพระชาติก่อนที่จะทรงถือกาเนิ ดเป็ นพญานาคนั้นพระองค์ถือกาเนิ ดเป็ น
ชายหนุ่มยากจน วันหนึ่งพระองค์เห็นโภคทรัพย์ของพญานาคจัมเปยยนาคราชแล้วเกิดความโลภจึง
39

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 7, 196-198.
40
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 202.
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ตั้งใจปฏิบตั ิธรรมและทาบุญจนได้มาเกิ ดเป็ นจัมเปยยนาคราช แต่ในอรรถกถาจัมเปยยจริ ยาได้ตดั
ความที่แสดงเหตุผลในส่ วนนี้ ออกไป เพราะข้อความดังกล่ าวลดทอนคุณสมบัติที่ดีงามของพระ
โพธิ สัตว์ผปู้ รารถนาพระสัพพัญญุตญาณซึ่ งต้องละความอยากในทรัพย์ศฤงคาร ถ้าอรรถกถาจารย์
นาเสนอคุณสมบัติที่ไม่ดีของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกก็อาจขัดกับวัตถุประสงค์หลักของ
การเล่าเรื่ องที่ตอ้ งการยกย่องและแสดงให้เห็นพระจริ ยาวัตรอันดีงามของพระองค์ ด้วยเหตุน้ ี จึงตัด
ข้อความนี้ ออกไป ซึ่ งการตัดความลักษณะนี้ ยงั พบในอรรถกถาสังขปาลจริ ยาอีกด้วย กล่าวคื อ
อรรถกถาจารย์ได้ตดั ความแสดงเหตุผลที่พระโพธิ สัตว์ถือ กาเนิ ดเป็ นพญานาคสังขปาลเพราะความ
โลภออกไปด้วยเช่นกัน
ในอรรถกถากัณหทีปายนชาดก มีการกล่าวถึ งเหตุ ผลการทาทานของมัญฑัพยะ
แต่ในอรรถกถากัณหทีปายนจริ ยาไม่ปรากฏเหตุผลดังกล่าว
ตารางที่ 20 เปรี ยบเทียบอรรถกถากัณหทีปายนชาดกกับอรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา ตอนมัญฑัพยะ
ทาสัจกิริยา
อรรถกถากัณหทีปายนชาดก
...ลาดับนั้น กัณหทีปายนดาบสจึงกล่าวกะบิดา
ของกุ มารนั้นว่า กาลัง ของเรา เราทาได้เท่า นั้น
ท่านจงทากาลังของตนบ้างเถิ ด เขากล่าวว่า เรา
จักทาสัจกิ ริยาบ้าง แล้ววางมือลงที่ หน้าอกบุ ตร
จึงได้กล่าวคาถาที่ 2 ว่า
เพราะเหตุ ที่เราเห็นแขกในเวลาที่
มาถึ ง บ้ า นเพื่ อ จะพั ก อยู่ บางครั้ ง ไม่
พอใจจะให้ พักเลย แม้ สมณพราหมณ์ ผ้ ู
เป็ นพหู สู ต ก็ไ ม่ ท ราบความไม่ พ อใจ
ของเรา แม้ เราไม่ ประสงค์ จะให้ ก็ให้ ได้
ด้ ว ยความสั ต ย์ นี้ ขอความสวัสดี จ งมี
แก่ ยั ญ ญทั ต ตกุ ม าร พิ ษ จงคลายออก
ยัญญทัตตกุมารจงรอดชี วติ เถิด.

อรรถกถากัณหทีปายนจริยา
... ด้วยสัจกิ ริยาของพระมหาสัตว์ พิษได้ตกจาก
เบื้องบนถันของกุมารแล้วไหลไป. ด้วยสัจกิริยา
ของบิดา พิษตกจากบนสะเอวของเด็ก. ด้วยสัจ
กิ ริยาของมารดาพิษตกจากร่ างกายที่ เหลื อของ
เด็ ก แล้ว ไหลไป. สมดัง ที่ พ ระผูม้ ี พ ระภาคเจ้า
ตรัสไว้วา่
บางครั้ ง เราเห็ น แขกมาเรื อนก็ ไ ม่ ยิ น ดี
จะให้. อนึ่ง สมณพราหมณ์ผเู ้ ป็ นพหู สูตร ก็ไม่รู้
ความที่ เ ราไม่ รั ก เราไม่ ป รารถนาจะให้ ด้ว ย
ความสั ตย์น้ ี ขอความสวัส ดี จ งมี แ ก่ เ จ้า พิ ษ จง
ระงับ
ขอยัญญทัตตกุมารจงเป็ นอยู.่ ดูก่อนพ่อยัญญ
ทัตตะ อสรพิษมีพิษร้ายออกจากปล่องได้เห็นเจ้า
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ตารางที่ 20 เปรี ยบเทียบอรรถกถากัณหทีปายนชาดกกับอรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา ตอนมัญฑัพยะ
ทาสัจกิริยา (ต่อ)
อรรถกถากัณหทีปายนชาดก
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า วาสกาเล คือในเวลาที่
แขกมาถึ ง บ้า นเพื่ อต้องการจะพัก อยู่. บทว่า น
จาปิ เม อปฺ ปิ ยต อเวทุ ความว่ า ก็ แ ม้ ส มณ
พราหมณ์ ที่เป็ นพหู สูตก็ไม่ทราบเหตุ คื ออาการ
อันไม่เป็ นที่พอใจนี้ ของเราว่า ผูน้ ้ ี ไม่พอใจจะให้
ผูน้ ้ ี ไม่พอใจพวกเรา ด้วยคานี้ บิดาของกุมารย่อม
แสดงว่า เราคงแลดูดว้ ยสายตาอันแสดงความรัก
อยู่. บทว่า เอเตน สจฺ เจน อธิ บายว่า ถ้าเราแม้ให้
ทานก็ไม่เชื่ อผลของทาน ให้ดว้ ยความไม่พอใจ
ของตน และชนเหล่าอื่นก็ไม่ทราบเหตุ คืออาการ
อันไม่เป็ นที่ พอใจของเราไซร้ ด้วยความสัตย์น้ ี
ขอความสวัสดีจงมีแก่ยญั ญทัตตกุมารเถิด.
เมื่ อบิ ดาทาสัจกิ ริย าอย่า งนี้ แล้ว พิ ษในกาย
ตอนเหนือสะเอวก็ตกเข้าแผ่นดิน กุมารลุกขึ้นนัง่
ได้แต่ยงั ยืนไม่ได้
...
เมื่ อ จะย้อ นถามนายมัณ ฑัพ ยะ จึ ง ได้ก ล่ า ว
คาถาที่ 6 ว่า
ท่ า นเลี้ย งดู ส มณพราหมณ์ และคน
เดินทาง ให้ อิ่มหนาสาราญด้ วยข้ าวน้า
และภิกษาหาร เรือนของท่ านนี้บริ บูรณ์
ด้ วยข้ าวและน้าเป็ นเหมือนบ่ อน้า เออ
ก็ ท่ า นเกลี ย ดต่ อ ถ้ อ ยค าอะไร แม้ ไ ม่
ประสงค์ กใ็ ห้ ทานนีไ้ ด้

อรรถกถากัณหทีปายนจริยา
วันนี้ ความพิเศษไรๆ ไม่มีแก่เรา เพราะความไม่
รักในอสรพิษนั้นและในบิดาของเจ้า ด้วยความ
สั ต ย์น้ ี ขอความสวัส ดี จ งมี แ ก่ เ จ้า พิ ษ จงระงับ
ยัญญทัตตกุมารจงเป็ นอยูเ่ ถิด.

ไม่ ปรากฏ
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ตารางที่ 20 เปรี ยบเทียบอรรถกถากัณหทีปายนชาดกกับอรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา ตอนมัญฑัพยะ
ทาสัจกิริยา (ต่อ)
อรรถกถากัณหทีปายนชาดก
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ภิกฺข คือให้ภิกษาหาร
อย่ า งอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ก่ ส มณพราหมณ์ และคน
เดินทางทั้งหลายผูเ้ ที่ยวไปอยู.่ บทว่า โอปานภูตว
คื อเหมื อนบ่ อน้ า สาธารณะซึ่ ง เขาขุดไว้ใ นทาง
หลวง 4 แพร่ ง. ลาดับนั้น นายมัญฑัพยะเมื่ อจะ
บอกอัธยาศัยของตน จึงกล่าวคาถาที่ 7 ว่า
บิด ามารดาและปู่ ย่ าตายายของเรา
เป็ นคนมี ศ รั ท ธา เป็ นทานบดี รู้ ห ลั ก
นักปราชญ์ เราอนุ วัตรตามธรรมเนียม
ของตระกูลนั้น กาหนดใจไว้ ว่า อย่ าได้
เป็ นคนตั ด ธรรมเนี ย มแห่ งตระกู ล
ภายหลัง เราเกลียดถ้ อยคาเช่ นนี้ แม้ ไม่
ประสงค์ กใ็ ห้ ทานนีไ้ ด้ .
...
พระดาบสโพธิ สัตว์กล่าวกะนายมัณฑัพยะว่า
อาวุโส การที่ท่านหาทรัพย์ได้มาโดยลาบากแล้ว
บริ จาคทานโดยไม่ เชื่ อกรรมและผลแห่ ง กรรม
นั้นเป็ นการไม่สมควร แต่น้ ี ไปท่านจงเชื่ อกรรม
และผลแห่งกรรมให้ทานเถิด...41

41

อรรถกถากัณหทีปายนจริยา
ไม่ ปรากฏ

พระโพธิ สัตว์เมื่ อเด็ก หายจากโรคแล้ว จึงให้
บิดาของเด็กนั้นตั้งอยูใ่ นความเชื่ อกรรมและผล
ของกรรมว่า ชื่ อว่าผูใ้ ห้ทานควรเชื่ อกรรมและ
ผลแห่ ง กรรมแล้ว พึ ง ให้ ดัง นี้ ตนเองบรรเทา
ความไม่ยินดี แล้วยัง ฌานและอภิ ญญา ให้เกิ ด
ครั้นสิ้ นอายุก็ไปเกิดในพรหมโลก. 42

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 5, 840-846.
42
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 392.
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ในอรรถกถากัณ หที ป ายนชาดก หลัง จากที่ พ ระโพธิ สั ต ว์ มัญ ฑัพ ยะและภรรยา
ของมัญฑัพยะทาสัจกิ ริยาเพื่อช่ วยชี วิตยัญญทัตตกุมารที่ถูกงู กดั แล้ว อรรถกถาจารย์ยงั ได้อธิ บาย
เหตุผลการทาทานของมัญฑัพยะด้วยว่า สาเหตุที่มณ
ั ฑัพยะให้ทานแก่ผขู ้ อทั้งหลายนั้นมิใช่เพราะ
ความศรัทธาหรื ออยากทาทาน แต่ให้ทานเพราะปฏิบตั ิตามธรรมเนียมของตระกูลที่กระทาสื บต่อกัน
มาดังข้อความ “... เราอนุวตั รตามธรรมเนียมของตระกูลนั้น กาหนดใจไว้วา่ อย่าได้เป็ นคนตัดธรรม
เนี ย มแห่ ง ตระกู ล ภายหลั ง เราเกลี ย ดถ้ อ ยค าเช่ น นี้ แม้ไ ม่ ป ระสงค์ ก็ ใ ห้ ท านนี้ ได้ . ” แต่ ใ น
อรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา ไม่ปรากฏเหตุผลดังกล่าว อาจเป็ นเพราะอรรถกถาจารย์เห็นว่าข้อความ
ดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับตัวละครรองเป็ นหลัก และไม่มีความสาคัญต่อการแสดงเรื่ องราวการบาเพ็ญ
บารมี และพระจริ ยาวัตรอันดี งามของพระโพธิ สัตว์ซ่ ึ งเป็ นวัตถุ ประสงค์หลักของการเล่ าเรื่ องใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก จึ งตัดข้อความดังกล่าวออกไปเพื่อให้เนื้ อเรื่ องมีความกระชับ การตัดความ
ลักษณะนี้ยงั ปรากฏในอรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยาตอนที่บิดามารดาของพระสุ วรรณสามตาบอด ใน
อรรถกถาสุ วรรณสามชาดกได้อธิ บายเหตุผลว่าเป็ นเพราะกรรมเก่าที่บิดามารดาของพระสุ วรรณ
สามเคยทาร้ ายคนจนตาบอด แต่ในอรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยาไม่ได้กล่าวถึ งเหตุผลดังกล่าว ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตัวละครรองเป็ นหลัก และไม่มีความสาคัญต่อการแสดง
เรื่ องราวการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
อาจสรุ ปได้ว่า กลวิธี การตัดความที่ แสดงเหตุ ผลในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะเป็ น
การตัด ความที่ แ สดงเหตุ ผ ลการกระท าของตัว ละครรองที่ ไ ม่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การแสดง
พระจริ ยาวัตรอันดีงามของพระโพธิสัตว์ เพื่อให้เรื่ องมีความกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ นอกจากนี้ อรรถกถา
จารย์ยงั ตัดความที่แสดงเหตุผลบางประการที่ ลดทอนคุ ณสมบัติที่ดีงามของพระโพธิ สัตว์ เช่ นใน
อรรถกถาจัมเปยยนาคราชจริ ยา อรรถกถาจารย์ตดั ความแสดงเหตุผลการถือกาเนิ ดเป็ นพญาจัมเปยย
นาคราชที่ แสดงให้เห็ นความโลภของพระโพธิ สัตว์ออกไป เพราะขัดกับวัตถุ ประสงค์หลักของ
การเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่ตอ้ งการยกย่องและแสดงให้เห็ นพระจริ ยาวัตรอันดี งามของ
พระองค์เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดความศรัทธาและความเลื่อมใส
3.1.3 การตัดความที่แสดงเหตุการณ์ การตัดความที่แสดงเหตุการณ์ออกไปเพราะ
เหตุการณ์ ดงั กล่าวไม่มีความสาคัญต่อเรื่ อง หรื อมีลกั ษณะเหตุการณ์ ที่ยาวมาก ทาให้เรื่ องเยิ่นเย้อ
และลดความสาคัญของเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ อรรถกถาจารย์ตอ้ งการจะเล่า พบจานวน 4 เรื่ อง
ได้แก่ อรรถกถามาตังคจริ ยา อรรถกถาชยทิสจริ ยา อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา และอรรถกถาโสณนันท
ปัณฑิตจริ ยา
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ในอรรถกถามาตังคชาดก มี ก ารกล่ า วถึ งตอนมาตัง คบัณฑิ ตเดิ นทางไปท าลาย
มานะของพราหมณ์ 16,000 คน และถูกพราหมณ์ เหล่านั้นวางอุบายลอบฆ่าจนถึงชี พิตกั ษัย แต่ใน
อรรถกถามาตังคจริ ยาไม่ปรากฏเหตุการณ์ดงั กล่าว
ตารางที่ 21 เปรี ย บเที ย บอรรถกถามาตังคชาดกกับ อรรถกถามาตังคจริ ย า ตอนมาตังคบัณฑิ ต
เดินทางไปทาลายมานะพราหมณ์ 16,000 คน
อรรถกถามาตังคชาดก
...พราหมณ์หมื่นหกพันเหล่านั้นไปอยู่ ณ ที่
แห่ งใดหนอ? ทราบว่า ไปอยูใ่ นสานักของพระ
เจ้าเมชฌราช คิดว่า เราจักไปทรมานพราหมณ์
เหล่ า นั้ น แล้ ว เหาะไปด้ ว ยฤทธิ์ ลงที่ ใ กล้
พระนคร ถื อบาตรสัญจรไปเพื่ อบิ ณฑบาตใน
เวตตวตีนคร.
พราหมณ์ท้ งั หลายเห็ นพระมหาสัตว์แล้วคิด
ว่า แม้เมื่อพระดาบสนี้ มาอยูใ่ นที่น้ ี เพียงวันสอง
วัน ก็จกั ทาให้เราทั้งหลายไม่มีที่พ่ ึง จึงพากันไป
ยังราชสานักโดยเร็ ว กราบทูลพระราชาว่า ข้าแต่
มหาราชเจ้า มีวิชาธรนักเล่นกลตนหนึ่ งเป็ นโจร
มาอาศัยอยูใ่ นพระนครนี้ ขอพระองค์โปรดตรัส
สั่งให้จบั มันเถิ ด. พระราชก็ตรัสรับรองว่า ดีละ
เราจะจัดการ. พระมหาสัตว์ได้มิสสกภัตแล้ว จึง
นามานัง่ บนตัง่ พิงฝาแห่งหนึ่ งฉันอยู.่ ลาดับนั้น
ราชบุรุษที่พระราชาส่ งมา ติดตามมา เอาดาบฟั น
คอพระมหาสัตว์ซ่ ึ งกาลังบริ โภคอาหารอยู่ มิได้
ระมัดระวังตัว ให้ถึงชีพิตกั ษัย พระมหาสัตว์น้ นั
ทากาลกิริยาแล้วไปเกิดในพรหมโลก...

อรรถกถามาตังจริยา
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81
ตารางที่ 21 เปรี ย บเที ย บอรรถกถามาตังคชาดกกับ อรรถกถามาตังคจริ ย า ตอนมาตังคบัณฑิ ต
เดินทางไปทาลายมานะพราหมณ์ 16,000 คน (ต่อ)
อรรถกถามาตังคชาดก
อรรถกถามาตังจริยา
...แล้วทรงประชุ มชาดก มัณฑัพยกุมารในครั้ ง ...มัณฑัพ ยในครั้ งนั้นได้เป็ นพระเจ้า อุ เ ทนใน
นั้นได้มาเป็ นพระเจ้าอุ เทนส่ วนมาตังคบัณฑิ ต บั ด นี้ มาตั ง คบั ณ ฑิ ต ในครั้ งนั้ นได้ เ ป็ นพระ
ได้มาเป็ น เราผูส้ ัมมาสัมพุทธเจ้า นี้แล. 43
โลกนาถในบัดนี้

ในอรรถกถามาตังคชาดก หลังจากที่ มาตังคพราหมณ์ ท าลายมานะของชาติ มนั
พราหมณ์ แล้ว มีการกล่าวถึ งเหตุการณ์ มาตังคพราหมณ์ เดินทางไปทาลายมานะพราหมณ์ 16,000
คน และพราหมณ์เหล่านี้ วางแผนลอบฆ่ามาตังคพราหมณ์ จนชี พิตกั ษัย แต่ในอรรถกถามาตังคจริ ยา
ไม่ปรากฏเหตุการณ์ดงั กล่าว ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะจุดประสงค์ของการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
คืออรรถกถาจารย์ตอ้ งการยกย่องและนาเสนอคุณสมบัติที่ดีงามของพระโพธิ สัตว์ แสดงให้เห็นว่า
พระองค์ประเสริ ฐกว่าคนธรรมดาทัว่ ไป แต่เหตุการณ์น้ ี ลดทอนคุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ที่เป็ นผู้
มีปัญญาและมีความรอบ กล่าวคือพระองค์ประมาทและไม่รอบคอบจึงถูกผูร้ ้ายรอบฆ่าจนชีพิตกั ษัย
ในอรรถกถาภูริทตั ตชาดก ได้กล่าวถึงเหตุการณ์พญาครุ ฑจับนาคมากินเป็ นอาหาร
ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้สถานที่จงกรมของพระฤๅษี ถูกทาลายเสี ยหาย พญาครุ ฑจึงเดินทางมาขอขมา
และให้มนต์อาลัยพายน์แก่ฤๅษี แต่ในอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยาไม่ปรากฏเหตุการณ์ดงั กล่าว
ตารางที่ 22 เปรี ยบเทียบอรรถกถาภูริทตั ตชาดกกับอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา ตอนพญาครุ ฑให้มนต์
อาลัยพายน์แก่ฤๅษี
อรรถกถาภูริทตั ตชาดก
ในกาลนั้น ยังมีครุ ฑตนหนึ่ งอยู่ที่ตน้ งิ้วทาง
มหาสมุทรภาคใต้ กระพือลมปี กแหวกน้ าใน

43

อรรถกถาภูริทตั ตจริยา
ไม่ ปรากฏ

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 3 ภาคที่ 5, 840-846.
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ตารางที่ 22 เปรี ยบเทียบอรรถกถาภูริทตั ตชาดกกับอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา ตอนพญาครุ ฑให้มนต์
อาลัยพายน์แก่ฤๅษี (ต่อ)
อรรถกถาภูริทตั ตชาดก
มหาสมุทรลงไป จับศีรษะนาคราชได้ตวั หนึ่ ง.
แท้จริ งในกาลนั้น ครุ ฑทั้งหลาย ยังไม่รู้จกั วิธีจบั
นาค ครั้ นภายหลั ง จึ ง รู ้ จ ั ก วิ ธี จ ั บ นาคอย่ า ง
ในปั ณฑรกชาดกแต่ครุ ฑตัวนั้น เมื่อจับนาคทาง
ศีรษะ ยังไม่ทนั น้ าจะท่วมมาถึง ก็หิ้วนาคขึ้นได้
ปล่อยให้นาคห้อยหางลง พาบินไปเบื้องบนป่ า
หิ มพานต์. ก็ในกาลนั้นมีพราหมณ์ชาวกาสิ กรัฐ
ผูห้ นึ่ง ออกบวชเป็ นฤาษี สร้างบรรณศาลาอาศัย
อยูใ่ นหิ มวันตประเทศ. ที่สุดจงกรมของฤาษีน้ นั
ต้นไทรใหญ่อยู่ตน้ หนึ่ ง. ฤาษี น้ ันท าที่ พกั ผ่อน
หย่อนใจ ในกลางวันที่โคนต้นไทรนั้น ครุ ฑหิ้ ว
นาคผ่านไปถึงตรงยอดไทร. นาคปล่อยหางห้อย
มีอยู่ก็เอาหางพันคาคบ ต้นไทรด้วยหมายใจจะ
ให้พน้ . ครุ ฑมิทนั รู ้ก็รีบไปทางอากาศ เพราะมัน
มีกาลังมาก. ต้นไทรพร้อมทั้งรากติดหางนาคไป
ด้ว ย. เมื่ อ ครุ ฑพานาคไปถึ ง ต้น งิ้ ว ก็ จิ ก ด้ ว ย
จะงอยปากฉีกท้องนาคกินมันเหลวของนาค. ทิ้ง
ร่ า งลงไปในท้อ งมหาสมุ ท ร ต้น ไทรก็ ต กลง
เสี ยงดังสนัน่ หวัน่ ไหว. ครุ ฑสงสัยว่า เสี ยงอะไร
ก็มองไปดูเบื้องต่ า แลเห็ นต้นไทร. จึงคิดในใจ
ว่า ต้น ไทรนี้ เราถอนมาแต่ ไ หน ก็ นึ ก ได้โ ดย
ถ่ อ งแท้ ว่ า ต้ น ไทรนั้ นอยู่ ท ้ า ยที่ จ งกรมของ
พระดาบส. ตัวเราจะปรากฏว่า ทาอกุศลหรื อไม่
หนอ เราจัก ไปถามดาบสนั้นดู ก็ จะรู ้ ไ ด้. ดัง นี้
แล้วก็แปลงเพศ เป็ นมาณพน้อยไปสู่ สานักพระ
ดาบส. ขณะนั้นพระดาบสกาลังทาที่น้ นั ให้
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ตารางที่ 22 เปรี ยบเทียบอรรถกถาภูริทตั ตชาดกกับอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา ตอนพญาครุ ฑให้มนต์
อาลัยพายน์แก่ฤๅษี (ต่อ)
อรรถกถาภูริทตั ตชาดก
สม่าเสมอ. พระยาสุ บรรณไหว้พระดาบสแล้วก็
นัง่ อยู่ ณ ที่ สมควร ทาทีประหนึ่ งว่า ไม่รู้แกล้ง
ถามว่า ข้าแต่พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูเ้ จริ ญ ที่ ตรงนี้ เดิ ม
เป็ นที่อยูข่ องอะไร. ดาบสตอบว่า ดูก่อนท่านผูม้ ี
อายุ สุ บรรณตนหนึ่ งน านาคมา เพื่ อ เป็ น
ภัก ษาหาร. เมื่ อ นาคเอาหางพัน คาคบต้น ไทร
ด้ว ยหมายจะให้พ ้น สุ บ รรณนั้นมิ ท นั รู ้ บิ นไป
โดยเร็ ว เพราะความที่ ตนมี ก าลัง มาก.เมื่ อเป็ น
เช่ นนี้ ต้น ไม้ใ นที่ น้ ี ก็ ถู ก ถอนขึ้ น ทันที ที่ ตรงนี้
แหละเป็ นที่ แห่ ง ต้นไทรนั้นถอนขึ้ น. สุ บรรณ
ถามว่า ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ จริ ญ อกุศลกรรม
จะมีแก่สุบรรณหรื อไม่. ดาบสตอบว่า ถ้าหากว่า
สุ บ รรณนั้นไม่ รู้อกุ ศ ลกรรมก็ ไ ม่ มี เพราะไม่ มี
เจตนา. สุ บ รรณถามว่า ก็ อ กุ ศ ลกรรมจะมี แ ก่
นาคนั้นหรื อไม่เล่ าเจ้าข้า. ดาบสตอบว่า นาคก็
มิได้จบั เหนี่ ยวไว้เพื่อจะให้ตน้ ไทรเสี ยหายจับ
เหนี่ ย วไว้ เ พื่ อ จะให้ พ ้ น ภั ย เพราะเหตุ น้ ั น
อ กุ ศ ล ก ร ร ม ก็ ไ ม่ มี แ ก่ น า ค แ ม้ นั้ น
เหมื อนกัน. สุ บรรณได้ฟังคาของดาบสก็ยินดี
จึงกล่าวว่า ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้านี้
แหละ คื อสุ บรรณนั้น. ข้า พเจ้า ยินดี ด้วยพระผู ้
เป็ นเจ้า แก้ปั ญ หา ข้า พเจ้า รู ้ ม นต์ ชื่ อ ว่ า อาลัม
พายน์ บทหนึ่ งหาค่ามิ ได้.ข้าพเจ้าจะถวายมนต์
นั้นแก่พระผูเ้ ป็ นเจ้า ให้เป็ นส่ วนบูชาอาจารย์.
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ตารางที่ 22 เปรี ยบเทียบอรรถกถาภูริทตั ตชาดกกับอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา ตอนพญาครุ ฑให้มนต์
อาลัยพายน์แก่ฤๅษี (ต่อ)
อรรถกถาภูริทตั ตชาดก
พระผูเ้ ป็ นเจ้าจงรับไว้เถิด. ดาบสกล่าวว่า พอละ
เราไม่ตอ้ งการด้วยมนต์ ท่านจงไปเถิด. สุ บรรณ
วิงวอนอยู่บ่อยๆ จนพระดาบสรับแล้วจึ งถวาย
มนต์. แล้วบอกยาแก่ดาบสแล้วก็หลีกไป.
ในกาลนั้ น ยัง มี พ ราหมณ์ ค นหนึ่ งในกรุ ง
พาราณสี กู้ ยื ม หนี้ สิ น ไว้ม ากมาย ถู ก เจ้า หนี้
ทั้งหลายทวงถามก็คิดว่า เราจะอยู่ในเมืองนี้ ไป
ทาไมอีก เข้าไปตายเสี ยในป่ ายังประเสริ ฐกว่า.
ดังนี้ แล้วจึงออกจากบ้านเข้าไปในป่ า จึ งบรรลุ
ถึ ง อาศรมแห่ ง พระฤาษี ปฏิ บ ัติ พ ระดาบสให้
ยิ น ดี ด้ ว ยวัต ตสั ม ปทาคุ ณ . พระดาบสคิ ด ว่ า
พราหมณ์ผนู ้ ้ ี เป็ นผูม้ ีอุปการะแก่เรายิ่งนัก เราจัก
ให้ ทิ พ ยมนต์ ซึ่ งสุ บรรณราชให้ เ ราไว้ แ ก่
พราหมณ์ผนู ้ ้ ี ดังนี้แล้วก็บอกพราหมณ์วา่ ดูก่อน
พราหมณ์ เรารู ้ ม นต์ชื่ อ ว่า อาลัม พายน์ จัก ให้
มนต์น้ นั แก่ท่าน ท่านจงเรี ยนมนต์น้ นั ไว้. ...44
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สมัย นั้น ดาบสองค์หนึ่ งให้มนต์อาลัมพายน์ที่
ได้มาจากพญาครุ ฑและโอสถอันสมควรแก่มนต์
นั้น และมนต์ทิพย์แก่พราหมณ์คนหนึ่ ง ซึ่ งบารุ ง
ตน. 45

ในอรรถกถาภูริทตั ตชาดกได้กล่าวถึงเหตุการณ์พญาครุ ฑจับนาคมากินเป็ นอาหาร
แต่นาคต่อสู ้และใช้หางพันกับต้นไทรซึ่ งเป็ นสถานที่จงกรมของฤๅษี ทาให้สถานที่จงกรมของฤๅษี
เสี ยหาย พญานาคจึงเดินทางมาขอขมาและให้มนต์อาลัยพายน์แก่ฤๅษี แต่ในอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา
ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว อรรถกถาจารย์บอกให้ทราบเพียงว่าฤๅษีได้มนต์อาลัยพายน์มาจาก
พญาครุ ฑเท่านั้น ดังข้อความว่า “สมัยนั้น ดาบสองค์หนึ่ งให้มนต์อาลัมพายน์ที่ได้มาจากพญาครุ ฑ
44

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 4 ภาคที่ 3, 58-59.
45
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 193.
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และโอสถอันสมควรแก่มนต์น้ นั และมนต์ทิพย์แก่ พราหมณ์ คนหนึ่ ง ซึ่ งบารุ งตน.” ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับตัวละครรองซึ่ งไม่ค่อยมีบทบาทและความสาคัญ จึงตัด
เหตุการณ์ในตอนนี้ออกเพื่อไม่ให้เรื่ องเยิน่ เย้อ
จะเห็ นว่าอรรถกถาจารย์ตดั เหตุการณ์บางเหตุการณ์ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่เป็ น
เหตุการณ์ ขนาดยาวที่ ไ ม่ค่อยมี บทบาทความสาคัญต่อการแสดงพระจริ ยาวัตรอันดี งามของพระ
โพธิ สัตว์เพื่อให้เรื่ องมีความกระชับ ซึ่ งเหตุการณ์ที่ตดั ส่ วนใหญ่จะเป็ นเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้นกับตัว
ละครรองในเรื่ อง นอกจากนี้ ยงั ตัด เหตุ ก ารณ์ ที่ อาจลดทอนคุ ณสมบัติของพระโพธิ สัตว์อีก ด้วย
ดังปรากฏในอรรถกถามาตังคจริ ยาที่ตดั เหตุการณ์ พระโพธิ สัตว์ประมาทจนถูกผูร้ ้ ายลอบฆ่าจน
ชีพิตกั ษัย
3.1.4 การตัดความทีแ่ สดงอารมณ์ ความรู้ สึก การตัดความที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ที่พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกส่ วนมากจะเป็ นการตัดความที่พรรณนาความเศร้าโศกที่มีขนาดยาวมาก
พบจานวน 5 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา อรรถกถาโสณนันท
ปัณฑิตจริ ยา อรรถกถาชยทิสจริ ยา และอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในอรรถกถาเวสสั น ดรชาดก ตอนพระเจ้า สญชัย ตัด สิ นพระทัย ขับ ไล่ พ ระ
เวสสันดรออกจากเมือง เมื่อพระนางผุสดี ทราบข่าวทรงร้องไห้คร่ าครวญอ้อนวอนขอให้พระเจ้า
สญชัยเปลี่ยนพระทัย แต่ในอรรถกถาเวสสันตรจริ ยาไม่ปรากฏ
ตารางที่ 23 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกับอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนพระนางผุสดี
ร้องไห้คร่ าครวญเสี ยใจที่พระเวสสันดรถูกขับไล่ออกจากเมือง
อรรถกถาเวสสั นดรชาดก
พระนางผุสดี ราชเทวีได้ทรงสดับดังนั้นก็
ทรงครวญคร่ าราพันว่า
แต่ กาลก่อนๆ เหล่าทหารถือธง และ
เหล่ า ทหารม้ า เป็ นอาทิ ราวกะดอก
กรรณิการ์ อันบานแล้ ว และราวกะราว
ป่ าดอกกรรณิ ก าร์ ไปตามเสด็ จ พ่ อ
เวสสั นดร ผู้ เสด็ จ ไปไหนๆ. วันนี้ พ่ อ
จะเสด็จไปแต่ องค์ เดียว. เหล่ าราชบุรุษ
ผู้ห่มผ้ ากัมพลเหลืองมาแต่ คันธารรั ฐ มี
แสงสี ดุจแมลงค่ อมทองตามเสด็จไป
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ตารางที่ 23 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกับอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนพระนางผุสดี
ร้องไห้คร่ าครวญเสี ยใจที่พระเวสสันดรถูกขับไล่ออกจากเมือง (ต่อ)
อรรถกถาเวสสั นดรชาดก
ไหนๆ. วันนี้ พ่ อจะเสด็จไปแต่ องค์ เดียว.
แต่ ก่อ นพ่ อเคยเสด็ จด้ วยช้ า งที่ นั่ง พระ
วอหรือรถที่นั่ง. วันนี้พ่อจะต้ องเสด็จไป
ด้ วยพระบาทอย่างไรได้ .
พ่ อมีพระกายลูบไล้ ด้วยแก่ นจันทร์
อันเจ้ าพนั กงานปลุ กให้ ตื่นบรรทมด้ ว ย
ฟ้อนราขับร้ อง จะต้ องทรงหนังเสื ออัน
หยาบขรุ ขระ และถือเสี ยมหาบคาน อัน
คอนเครื่ องบริ ขารแห่ งดาบสทุกอย่ างไป
เองอย่ างไรได้ ไม่ มีใครนาผ้ ากาสาวะและ
หนั งเสื อ ไป. เมื่ อ พ่ อ เสด็ จ เข้ า สู่ ป่ าใหญ่
ใครจะช่ ว ยแต่ งองค์ ด้ว ยผ้ าเปลือกไม้ ก็
ไม่ มี . เพราะเหตุ ไ ร ขั ต ติ ย บรรพชิ ต
ทั้งหลายจะทรงผ้ าเปลือกไม้ ได้ อย่ างไร
หนอ.
แม่ มัทรี จักนุ่ งห่ มผ้ าคากรองกะไร
ได้ แม่ มัทรี เคยทรงภูษามาแต่ แคว้ นกาสี
และโขมพั ส ตร์ และโกทุ ม พรพั ส ตร์ .
บัดนี้ จะทรงผ้าคากรองจักทาอย่างไร.
แม่ มัทรีเคยเสด็จไปไหนๆ ด้ วยสิ วิกา
กาญจน์ คานหามและรถทีน่ ั่ง. วันนี้ แม่ ผ้ ู
มีวรกายหาทีต่ ิมิได้ จะต้ องดาเนินไปตาม
วิถีด้วยพระบาท แม่ มัทรีผ้ มู ีฝ่าพระหัตถ์
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ตารางที่ 23 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกับอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนพระนางผุสดี
ร้องไห้คร่ าครวญเสี ยใจที่พระเวสสันดรถูกขับไล่ออกจากเมือง (ต่อ)
อรรถกถาเวสสั นดรชาดก
และฝ่ าพระบาทอ่ อ น มั ก มี พ ระหฤทั ย
หวั่ น ขวั ญ อ่ อ น สถิ ต อยู่ ใ นความสุ ข.
เสด็ จ ไปข้ า งไหนก็ต้ อ งสวมฉลองพระ
บาททอง. วันนี้ แม่ ผ้ มู ีอวัยวะงาม จะต้ อง
ด าเนิ น สู่ วิ ถี ด้ ว ยพระบาทเปล่ า แม่ จ ะ
เสด็จไปไหนเคยมี สตรี นับด้ วยพันนาง
น าเป็ นแถวไปข้ างหน้ า. วั น นี้ แม่ ผู้
โฉมงามจะต้ องเสด็จไปสู่ ราวไพรแต่ องค์
เดี ยว. แม่ มั ทรี ไ ด้ ยินเสี ยงสุ นัขป่ า ก็จ ะ
สะดุ้ ง ตกพระหฤทัยก่ อ นทัน ที หรื อ ได้
ยินเสี ยงนกเค้ าอินทสโคตรผู้ร้องอยู่ ก็จะ
สะดุ้ งกลั ว องค์ สั่ น ดุ จ แม่ มดสั่ นอยู่
ฉะนั้น.
วันนี้ แม่ ผ้ ูมีรูปงามเป็ นผู้ขลาดไปสู่
แนวป่ า ตัวแม่ เองจักหมกไหม้ ด้ วยความ
ทุกข์ นาน เพราะอาศั ยวังนี้เปล่ า จากลู ก
รั ก ตั ว แม่ แ ลไม่ เ ห็ น ลู ก รั ก จั ก ผอมผิ ว
เหลื อ ง จั ก แล่ น ไปในที่ น้ ั น ๆ เหมื อ น
นางนกมีลูกถูกเบียดเบียนเห็นแต่ รังเปล่ า
ฉะนั้ น . ตั ว แม่ จั ก หมกไหม้ ด้ ว ยความ
ทุกข์ นาน เพราะอาศั ยวังนี้ว่างจากพระ
ลูกรัก ตัวแม่ แลไม่ เห็นลูกรัก ก็จักผอมผิว
เหลือ ง จั ก แล่ น ไปในที่น้ ั น ๆ เปรี ย บดั ง
นางนกเขามีลูกถูกเบียดเบียนแล้ วเห็นแต่
รังเปล่า หรือเปรียบเหมือนนางนก
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ตารางที่ 23 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกับอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนพระนางผุสดี
ร้องไห้คร่ าครวญเสี ยใจที่พระเวสสันดรถูกขับไล่ออกจากเมือง (ต่อ)
อรรถกถาเวสสั นดรชาดก
จากพรากตกในเปื อกตมไม่ มีน้า ฉะนั้น.
เมื่อหม่ อมฉั นพิลาปอยู่อย่ างนี้ ถ้ า
พระองค์ ยังจะขับไล่ พระราชโอรสผู้ไม่
มีความผิดนั้นเสี ยจากแว่ นแคว้ น หม่ อม
ฉันเห็นจะต้ องสละชีวติ เสี ยเป็ นแน่ .46
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ในอรรถกถาเวสสันดรชาดก มีก ารพรรณนาอารมณ์ ความรู้ สึ ก เศร้ าโศกของ
พระนางผุสดีในตอนที่ ทราบข่าวว่าพระเจ้าสญชัยตัดสิ นพระทัยขับไล่พระเวสสันดรออกจากเมือง
นางผุสดีจึงเดินทางไปเฝ้ าพระเจ้าสญชัยและร้องไห้ คร่ าครวญ อ้อนวอนขอให้พระเจ้าสญชัยเปลี่ยน
พระทัย เพราะเป็ นห่ วงพระเวสสันดรและนางมัทรี ที่เคยอยูส่ ุ ขสบายจะได้รับความลาบาก อย่างไร
ก็ตามในอรรถกถาเวสสันตรจริ ยาไม่ปรากฏข้อความดังกล่าว เพราะการพรรณนาอารมณ์ความรู ้สึก
ของนางผุสดีมีขนาดยาว ทาให้เรื่ องเยิ่นเย้อและไม่มีผลต่อเหตุการณ์สาคัญของเรื่ อง อรรถกถาจารย์
จึงตัดข้อความดังกล่าวอออกไป
ในอรรถกถาภูริทตั ตชาดก ตอนพญานาคภูริทตั ตถูกพราหมณ์เนสารทจับตัวไป
พระมารดาและเหล่ า พระสนมของพระองค์ต่า งก็ ร้องไห้ค ร่ า ครวญเพราะความเป็ นห่ วง แต่ ใ น
อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยาไม่ปรากฏ
ตารางที่ 24 เปรี ยบเทียบอรรถกถาภูริทตั ตชาดกกับอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา ตอนพระมารดาและเหล่า
พระสนมร้องไห้คร่ าครวญ
อรรถกถาภูริทตั ตชาดก
อรรถกถาภูริทตั ตจริยา
ก็ในวันที่อาลัมพายน์จบั พระมหาสัตว์ไปนั้น
เมื่ อพระโพธิ สัตว์ตกอยู่ในเงื้ อมมือของคน
พระมารดาของพระมหาสัตว์ได้เห็นใน
จับงู พระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงฝันร้าย

46

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
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ตารางที่ 24 เปรี ยบเทียบอรรถกถาภูริทตั ตชาดกกับอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา ตอนพระมารดาและเหล่า
พระสนมร้องไห้คร่ าครวญ (ต่อ)
อรรถกถาภูริทตั ตชาดก
อรรถกถาภูริทตั ตจริยา
ระหว่างทรงพระสุ บินว่า พระนางถูกชายคนหนึ่ ง ไม่ ท รงเห็ นโอรส ณ ที่ น้ ัน ได้ถูก ความโศก
ตัวดา ตาแดง เอาดาบตัดแขนขวาของพระนาง ครอบงา. 47
ขาดแล้ว นาไปทั้ง ๆ ที่ มี เลื อดไหลอยู่. ครั้ นพระ
นางตื่ นขึ้ น ก็สะดุ ้งกลัวลุ กขึ้ นคลาแขนขวา ทรง
ทราบว่าเป็ นความฝัน. ลาดับนั้น พระนางทรงดาริ
ว่าเราฝั นเห็ นร้ ายแรงมาก บุตรของเราทั้ง 4 คน
หรื อท้าวธตรฐทั้งตัวเราเองคงจะเป็ นอันตราย. ก็
ไม่ ปรากฏ
อีกอย่างหนึ่ งพระนางทรงปรารภคิดถึ งพระมหา
สัตว์ยงิ่ กว่าผูอ้ ื่น. เพราะเหตุไร? เพราะเหตุวา่ นาค
นอกนั้น อยู่ใ นนาคพิ ภ พของตน. ฝ่ ายพระมหา
สัตว์เพราะเป็ นผูม้ ีศีลเป็ นอัธยาศัยไปยังมนุษยโลก
กระทาอุ โบสถกรรม. เพราะเหตุ น้ นั พระนางจึ ง
ทรงคิดถึงพระภูริทตั ตยิ่งกว่าใครๆ ว่าหมองู หรื อ
สุ บ รรณจะพึ ง จับ เอาบุ ต รของเราไปเสี ย กระมัง
หนอ
...
พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศความนั้นจึง
ตรัสว่า
ภรรยาทั้ง หลายของภู ริทัต เห็ น
พระมารดาของภู ริ ทั ต เสด็ จ มา ต่ า ง
ประคองแขนคร่ าครวญว่ า ข้ าแต่ พระ
แม่ เ จ้ า หม่ อ มฉั น ทั้ ง หลายไม่ ท ราบ
เกล้ าล่ วงมาเดือนหนึ่งแล้ วว่ า ภูริทตั ผู้
47

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
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ตารางที่ 24 เปรี ยบเทียบอรรถกถาภูริทตั ตชาดกกับอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา ตอนพระมารดาและเหล่า
พระสนมร้องไห้คร่ าครวญ (ต่อ)
อรรถกถาภูริทตั ตชาดก
เรื องยศ โอรสของพระแม่ เจ้ า สิ้ นชี พแล้ ว
หรือว่ ายังดารงชนม์ อยู่.
บรรดาบทเหล่ า นั้น บทว่า ปุ ตฺ ตนฺ เ ตยฺ เ ย ตัด
เป็ น ปุ ตฺต เต อยฺ เย ข้า แต่ พ ระแม่ เจ้า โอรสของ
พระแม่ เ จ้า . คาถาคร่ า ครวญของหญิ ง เหล่ า นั้น
ดังนี้
พระมารดาของพระภูริท ัตเสด็จ พร้ อมด้ว ย
หญิงสะใภ้ทรงพากันคร่ าครวญในระหว่างถนน
ทรงพาหญิ ง เหล่ า นั้ นขึ้ นสู่ ป ราสาทแห่ ง พระ
ภู ริท ัตนั้นตรวจดู ที่ น อนและที่ นั่ง ของบุ ตรแล้ว
คร่ าครวญจึงตรัสคาถาราพันว่า
เราไม่ เห็นภูริทัตจักตรอมตรมด้ วย
ทุกข์ สิ้นกาลนาน เหมือนนกพลัดพราก
จากลูกเห็นแต่ รังเปล่ า เราไม่ เห็นภูริทัต
จั ก ตรอมตรมด้ ว ยทุ ก ข์ สิ้ น กาลนาน
เหมือนนางหงส์ ขาว พลัดพรากจากลูก
อ่ อ น เราไม่ เ ห็ นภู ริทั ต จั ก ตรอมตรม
ด้ ว ยทุ ก ข์ สิ้ น กาลนานเหมื อ นนางนก
จากพราก ในเปื อกตมอันไม่ มีน้า เป็ น
แน่ . เราไม่ เห็นภูริทตั จักตรอมตรมด้ วย
ความโศกเศร้ า เปรี ยบเหมือนเบ้ าของ
ช่ างทองเกรี ย มไหม้ ในภายใน ไม่
ออกไปภายนอกฉะนั้น. 48
48

อรรถกถาภูริทตั ตจริยา
ไม่ ปรากฏ

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
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91
ในอรรถกถาภูริทตั ตชาดก มีการพรรณนาอารมณ์ ความรู้ สึกเศร้าโศกของพระ
มารดา และเหล่านางสนมของพญานาคภูริทตั ตะหลังจากที่ไม่เห็นพญานาคภูริทตั ตะกลับมายังนาค
พิภพเพราะคิ ดว่า พญานาคภูริท ตั ตะอาจได้รับ อันตราย แต่ ใ นอรรถกถาภูริทตั ตจริ ย าไม่ป รากฏ
ข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการพรรณนาอารมณ์ความรู ้ สึกของพระมารดา และเหล่านาง
สนมของพญานาคภูริทตั ตะมีขนาดยาว เยิ่นเย้อ และไม่มีความสาคัญต่อการแสดงการบาเพ็ญบารมี
ของพระโพธิสัตว์ จึงตัดข้อความออกเพื่อให้เรื่ องกระชับ
จะเห็นได้วา่ ในอรรถกถาชาดกอรรถกถาจารย์จะพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกเศร้า
ของตัวละครอย่างละเอียดเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครในเรื่ องได้ชดั เจน แต่ในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกได้ตดั ความที่แสดงอารมณ์ความรู ้สึกเหล่านี้ออกไปเพื่อให้เรื่ องมีความกระชับ
3.1.5 การตัดความที่เกี่ยวกับ สถานที่ อรรถกถาจารย์ตดั ความที่พรรณนาสถานที่
เพื่อให้เรื่ องสั้นและกระชับ พบจานวน 4 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาเนมิราชจริ ยา อรรถกถาเวสสันตร
จริ ยา อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา และอรรถกถาสังขปาลจริ ยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในอรรถกถาเวสสันดรชาดก ตอนพรานเจตบุตรและอัจจุตดาบสบอกหนทางไป
อาศรมของพระเวสสันดรแก่ชูชก อรรถกถาจารย์พรรณนาทางไปอาศรมของพระเวชสันดรอย่าง
ละเอียด แต่ในอรรถกถาเวสสันดรจริ ยาไม่ปรากฏ ดังนี้
ตารางที่ 25 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกับอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนพรานเจตบุตร
บอกทางไปอาศรมของพระเวสสันดรแก่ชูชก
อรรถกถาเวสสั นดรชาดก

อรรถกถาเวสสั นตรจริยา

พรานเจตบุ ต รให้พ ราหมณ์ ชู ช กบริ โ ภค
แล้ว ให้ก ระบอกน้ า ผึ้ง และขาเนื้ อย่า งแก่ ชู ช ก
เพื่อเป็ นเสบียงเดินทางอย่างนี้ แล้วยืนที่หนทาง
ยกมือเบื้องขวาขึ้น.
เมื่อจะแจ้งโอกาสเป็ นที่ประทับอยูแ่ ห่ งพระ
เวสสันดรมหาสัตว์ จึงกล่าวว่า
ก่ อ นมหาพราหมณ์ นั่น ภู เ ขาคัน ธมาทน์
ล้ว นแล้ ว ไปด้ ว ยศิ ล า ซึ่ งเป็ นที่ ป ระทับ แห่ ง
พระราชาเวสสันดร พร้อมด้วยพระมัทรี ราชเทวี
ทั้งพระชาลีและพระกัณหาชินา. ทรงเพศ

...เจตบุตรถามว่า “จะไปไหนพราหมณ์ ”. ชูชก
บ อ ก ว่ า “ จ ะ ไ ป ห า พ ร ะ เ ว ส สั น ด ร
มหาราช.” เจตบุ ต รคิ ด ว่า “อี ต าพราหมณ์ น้ ี
น่าจะไปทูลขอพระโอรสธิ ดาหรื อพระเทวีของ
พระ เวส สั น ดรเป็ นแน่ ” จึ งขู่ ต ะคอกว่ า
“พราหมณ์ ท่านอย่าไปที่น้ นั นะ. หากไปเราจะ
ตัดหัวท่านเสี ยที่ นี่แหละ แล้วให้สุนัขของเรา
กิน.” ชู ชกถูกขู่ก็กลัวตายจึงกล่าวเท็จว่า “พระ
ชนกของพระเวสสันดรส่ ง เราเป็ นทูตมาด้วย
หมายใจว่าจักนาพระเวสสันดรกลับพระนคร.”

92
ตารางที่ 25 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกับอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนพรานเจตบุตร
บอกทางไปอาศรมของพระเวสสันดรแก่ชูชก (ต่อ)
อรรถกถาเวสสั นดรชาดก

อรรถกถาเวสสั นตรจริยา

บรรชิ ต อัน ประเสริ ฐ และทรงขอส าหรั บ สอย
เจตบุตรได้ฟังดังนั้นก็ร่าเริ งยินดี แสดง
ผลาผล ภาชนะสาหรับใช้ในการบูชาเพลิงกับทั้ง ความเคารพนับถื อพราหมณ์ จึงบอกทางไป
ชฎา ทรงหนัง เสื อเหลื องเป็ นภู ษ าทรง บรรทม เขาวงกตให้แก่พราหมณ์. 49
เหนือแผ่นดิน ทรงนมัสการเพลิง
ไม่ ปรากฏ
ทิ วไม้เขี ยวนั้นทรงผลต่างๆ และภูผาสู งยอด
เสี ยดเมฆเขียวชะอุ่ม. นัน่ แลเป็ นเหล่าอัญชนภูผา
เห็ น ปรากฏอยู่ นั่น เหล่ า ไม้ต ะแบก ไม้หู ก วาง
ไม้ต ะเคี ย น ไม้รั ง ไม้ส ะคร้ อและเถายางทราย
อ่อนไหวไปตามลมดัง มาณพดื่ มสุ ราครั้ งแรกก็
โซเซฉะนั้น. เหล่านกโพระดก นกดุเหว่าส่ งเสี ยง
ร้องบนกิ่งต้นไม้ พึงฟั งดุจสังคีตโผผินบินจากต้น
นั้น สู่ ต้นนี้ . กิ่ ง ไม้และใบไม้ท้ งั หลายอัน ลมให้
หวั่ น ไหวแล้ ว เสี ยดสี กั น ดั ง จะชวนบุ ค คล
ผูผ้ า่ นไปให้มายินดี และยังบุคคลผูอ้ ยูใ่ นที่น้ นั ให้
เพลิ ด เพลิ น ซึ่ งเป็ นที่ ป ระทับ แห่ ง พระราชา
เวสสั น ดรพร้ อมด้วยพระมัท รี ร าชเทวี ทั้ง พระ
ชาลี แ ละพระกัณ หาชิ น าทรงเพศบรรพชิ ต อัน
ประเสริ ฐ และทรงขอสาหรับสอยผลาผล ภาชนะ
สาหรั บใช้ใ นการบู ชาเพลิ ง กับ ทั้งชฎาทรงหนัง
เสื อ เหลื องเป็ นภู ษ าทรง บรรทมเหนื อ แผ่น ดิ น
ทรงนมัสการเพลิง.
...

49

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 145.
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ตารางที่ 25 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเวสสันดรชาดกกับอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนพรานเจตบุตร
บอกทางไปอาศรมของพระเวสสันดรแก่ชูชก (ต่อ)
อรรถกถาเวสสั นดรชาดก

อรรถกถาเวสสั นตรจริยา

พรานเจตบุตร เมื่อจะพรรณนาถึ งอาศรมบท
ให้ ยิ่ ง ขึ้ นกว่ า ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น จึ ง กล่ า วว่ า ที่
บริ เวณอาศรมนั้น มี หมู่ไม้มะม่วง มะขวิด ขนุ น
ไม้รัง ไม้หว้า สมอพิเภก สมอไทย มะขามป้ อม
ไม้โพธิ์ พุทรา มะพลับทอง ไม้ไทร ไม้มะสัง ไม้
มะซางมีรสหวาน งามรุ่ งเรื อง และมะเดื่ อผลสุ ก
อยูใ่ นที่ต่ าทั้งกล้วยงาช้าง กล้วยหอม ผลจันทน์มี
รสหวานเหมือนน้ าผึ้ง ในป่ านั้นมีรวงผึ้งไม่มีตวั
คนถือเอาบริ โภคได้เอง.
อนึ่ ง ในบริ เวณอาศรมนั้นมีดงมะม่วงตั้งอยู่
บางต้นกาลังออกช่อ บางต้นมีผลเป็ นหัวแมลงวัน
บางต้นมีผลห่ ามเป็ นปากตะกร้อ บางต้นมีผลสุ ก
ทั้ ง สองอย่ า งนั้ นมี พ รรณดั ง สี หลั ง กบ. อนึ่ ง
ในบริ เวณอาศรมนั้ น บุ รุ ษยื น อยู่ ใ ต้ ต้น ก็ เ ก็ บ
มะม่วงสุ กกิ นได้. ผลมะม่วงดิ บและสุ กทั้งหลาย
มีสีสวยกลิ่นหอมรสอร่ อยที่สุด50

ไม่ ปรากฏ

ในอรรถกถาเวสสันดรชาดก ตอนพรานเจตบุตรบอกทางไปอาศรมพระเวสสันดร
แก่ชูชก ได้พรรณนาทางไปอาศรมและบริ เวณอาศรมของพระเวสสันดรอย่างละเอียดว่าอาศรมของ
พระเวสสันดรอยูใ่ นป่ าที่ร่มรื่ น อุดมสมบูรณ์ มีพืชพรรณและสัตว์ป่าอยู่รายล้อม อย่างไรก็ตามใน
อรรถกถาเวสสันตรจริ ยาไม่ปรากฏข้อความดังกล่าว อรรถกถาจารย์อธิ บายเพียงว่า พรานเจตบุตร
บอกทางแก่ชูชกแต่ไม่ได้พรรณนารายละเอียดทางไปอาศรมและบริ เวณโดยรอบอาศรม ความว่า
“...เจตบุตรได้ฟังดังนั้นก็ร่าเริ งยินดี แสดงความเคารพนับถือพราหมณ์ จึงบอกทางไปเขาวงกตให้แก่
50

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดก เล่ มที่ 4 ภาคที่ 3, 685-690.
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พราหมณ์.” อรรถกถาจารย์ตดั ข้อความดังกล่าวออกไปเพราะการพรรณนาทางไปอาศรมและบริ เวณ
โดยรอบอาศรมของพระเวสสันดรมีเนื้ อเรื่ องยาวมาก และไม่มีความสาคัญต่อการแสดงการบาเพ็ญ
บารมีของพระโพธิ สัตว์ซ่ ึ งเป็ นวัตถุ ประสงค์หลักของการเล่ าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก จึงตัด
ข้อความนี้ออกเพื่อให้เรื่ องกระชับ
ในอรรถกถาเนมิราชชาดก ตอนท้าวสัก กะทูลเชิ ญพระเจ้าเนมิราชมายังสวรรค์
ระหว่างทางมาตลีเทพพาพระเจ้าเนมิราชไปเยีย่ มชมนรกและสวรรค์ช้ นั ต่างๆ พรรณนาให้ผอู ้ ่านเห็น
ภาพของนรกและสวรรค์โดยละเอียด แต่ในอรรถกถาเนมิราชจริ ยาไม่ปรากฏ
ตารางที่ 26 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเนมิราชชาดกกับอรรถกถาเนมิราชจริ ยา ตอนพระเจ้าเนมิราช
เดินทางไปสวรรค์เพื่อแสดงธรรมแก่เทวดา
อรรถกถาเนมิราชชาดก
ว่าด้วยพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปทอดพระเนตร
นรก
ลาดับนั้น พระราชาดาริ วา่ เราจักไปเทวโลก
แน่ แต่ จกั ดู นรกก่ อน จึ ง ตรั ส คาถาติ ดต่ อ กันไป
ว่า เราจะดู นรกอัน เป็ นที่ อยู่ข องเหล่ า สั ต ว์ผูท้ า
บาป สถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผูม้ ี กรรมหยาบช้า
และคติของเหล่าชนผูท้ ุศีลก่อน...
ลาดับนั้น มาตลีเทพสารถีได้แสดงแม่น้ าชื่ อ
เวตรณี แด่ พ ระเจ้าเนมิ ราชก่ อน. พระศาสดาเมื่ อ
ทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสว่า
มาตลีเทพสารถีได้แสดงแม่น้ าเวตรณี ซึ่ งข้าม
ยากประกอบด้วยน้ า แสบ เผ็ดร้ อ น เดื อ ดพล่ า น
เปรี ยบดังเปลวเพลิงแด่พระเจ้าเนมิราช.
บรรดาบทเหล่ า นั้น บทว่า เวตรณึ ความว่ า
ดู ก่ อนภิ ก ษุ ท้ งั หลาย มาตลี เทพสารถี ไ ด้ฟั ง พระ
ราชดารัสแห่งพระเจ้าเนมิราช. จึงขับรถตรง

51

อรรถกถาเนมิราชจริยา
...ท้า วสั ก กะตรั ส รั บ ว่า “ตกลง” แล้ว ตรั ส
เรี ยกมาตลี เทพบุ ตรมารั บสั่ง ว่า “ท่ านจงไป
ทูลเชิญเนมิราชประทับเวชยันตปราสาทแล้ว
นามา.” มาตลี เทพบุตรรับเทวบัญชาแล้วนา
รถไปรั บ พระมหาสั ต ว์ พระมหาสั ต ว์ท รง
ซั ก ไซ้ ไ ล่ เลี ย ง จึ ง ทู ล ถึ งฐานะของผู้ มี
บาปกรรมและผูม้ ีบุญกรรมนาไปสู่ เทวโลก
ตามลาดับ.51
ไม่ ปรากฏ

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 86.

95
ตารางที่ 26 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเนมิราชชาดกกับอรรถกถาเนมิราชจริ ยา ตอนพระเจ้าเนมิราช
เดินทางไปสวรรค์เพื่อแสดงธรรมแก่เทวดา (ต่อ)
อรรถกถาเนมิราชชาดก
ไปนรก แสดงแม่ น้ า เวตรณี ที่ ต้ งั ขึ้ น ด้วยฤดู โดย
กรรมปั จจัย ก่ อน. นายนิ รยบาลทั้ง หลายในนรก
นั้นถื อศัส ตราวุธ มี ดาบ มี ด โตมร หอก และไม้
ค้อนเป็ นต้น อันลุกโพลงประหารแทงโบยตีสัตว์
นรกทั้ง หลาย สั ตว์นรกเหล่ า นั้นทนต่ อทุ ก ข์น้ ัน
ไม่ได้ก็ตกลงในเวตรณี นที.
เวตรณี นที น้ ันดาดาษไปด้วยเครื อเลื้ อย อันมี
หนามประมาณเท่าหอก มีเพลิ งลุ กโพลงข้างบน.
สัตว์นรกเหล่ านั้นต้องอยู่ในเวตรณี นที น้ นั หลาย
พันปี เป็ นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ในเพราะเถาวัลย์มี
หนามแหลมมีคมอันคมกริ บ มีเพลิงลุกโชติช่วง มี
หลาวเหล็ ก ลุ ก โพลงประมาณเท่า ล าตาล ตั้ง ขึ้ น
ภายใต้เถาวัลย์เหล่านั้น. สัตว์นรกทั้งหลายยังกาล
ให้ ล่ ว งไปนานมาก พลาดจากเถาวัล ย์ต กลงที่
ปลายหลาว มี ร่ า งกายถู ก หลาวแทงไหม้อ ยู่ใ น
หลาวนาน ดุ จปลาที่เสี ยบไว้ในไม้แหลมย่างไฟ
หลาวทั้งหลายลุกเป็ นไฟ. สัตว์นรกทั้งหลายก็ลุก
เป็ นไฟ ก็ ภ ายใต้ห ลาวทั้ง หลาย มี ใ บบัว เหล็ ก
แหลมคมดุ จมี ดโกนลุ ก เป็ นไฟอยู่หลังน้ า . สั ตว์
นรกเหล่านั้นพลาดจากหลาวทั้งหลายตกลงในใบ
บัวเหล็ก เสวยทุ ก ขเวทนานาน. แต่น้ ันสัตว์นรก
เหล่ า นั้นก็ตกในน้ า แสบ แม้น้ าก็ ลุก เป็ นไฟ. แม้
สัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็ นไฟ. แม้ควันก็ต้ งั ขึ้น

อรรถกถาเนมิราชจริยา
ไม่ ปรากฏ
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ตารางที่ 26 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเนมิราชชาดกกับอรรถกถาเนมิราชจริ ยา ตอนพระเจ้าเนมิราช
เดินทางไปสวรรค์เพื่อแสดงธรรมแก่เทวดา (ต่อ)
อรรถกถาเนมิราชชาดก
ก็พ้นื แม่น้ าภายใต้น้ าดาดาษไปด้วยเครื่ องประหาร
อันคมกริ บ. สัตว์นรกเหล่านั้นจมลงในน้ าด้วยคิด
ว่าใต้น้ าจะเป็ นเช่ นไรหนอ. ก็เป็ นท่อนน้อยท่อน
ใหญ่เพราะเครื่ องประหารอันคมกริ บ. สัตว์นรก
เหล่านั้นไม่สามารถจะอดกลั้นทุกข์ใหญ่น้ นั ก็ร่ า
ร้องน่ากลัวมาก. กระแสน้ าบางครั้งก็ไหลลอยไป
ตามกระแส บางครั้งก็ทวนกระแส. ลาดับนั้น นาย
นิ รยบาลผูอ้ ยูท่ ี่ฝั่งก็ซดั ลูกศร มีด โตมร หอก แทง
สัตว์นรกเหล่ านั้นดุ จปลา. สัตว์นรกเหล่ านั้นถึ ง
ทุกขเวทนาก็ร้องกันลัน่ . ลาดับนั้น นายนิ รยบาลก็
เอาเบ็ดเหล็กที่ลุกเป็ นไฟ เกี่ ยวสัตว์นรกเหล่านั้น
ขึ้น คร่ ามาให้นอนบนแผ่นดิ นเหล็กที่ลุกเป็ นไฟ
โชติช่วง ยัดก้อนเหล็กที่ลุกแดงเข้าปาก.
พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็น เหล่าสัตว์
ถู ก ทุ ก ข์ ใ หญ่ เ บี ย ดเบี ย นในเวตรณี น ที ก็ ส ะดุ ้ง
กลัว. ตรัสถามมาตลี เทพสารถี ว่า สัตว์เหล่ านี้ ได้
ทาบาปกรรมอะไรไว้. มาตลีเทพสารถีได้ทูลถวาย
พยากรณ์ให้ทรงทราบ
...
ว่าด้วย พระเจ้าเนมิราชเสด็จไปทอดพระเนตร
สวรรค์
ก็แลครั้นทูลอย่างนี้ แล้ว มาตลีเทพสารถีก็ขบั
รถมุ่งไปเทวโลก. พระเจ้าเนมิราชเมื่อเสด็จไป

อรรถกถาเนมิราชจริยา
ไม่ ปรากฏ
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ตารางที่ 26 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเนมิราชชาดกกับอรรถกถาเนมิราชจริ ยา ตอนพระเจ้าเนมิราช
เดินทางไปสวรรค์เพื่อแสดงธรรมแก่เทวดา (ต่อ)
อรรถกถาเนมิราชชาดก
เทวโลก ทอดพระเนตรเห็น วิมานอันประดิษฐาน
อยู่ใ นอากาศของเทพธิ ด านามว่ า วรุ ณี มี ย อด 5
ยอด แล้วไปด้วยแก้วมณี ใหญ่ 12 โยชน์ ประดับ
ด้วยอลังการทั้งปวง สมบูรณ์ดว้ ยอุทยานและสระ
โบก ขรณี มี ต้ น กั ล ปพฤก ษ์ แ วดล้ อ ม แล ะ
ทอดพระเนตรเห็นเทพธิ ดานั้น นัง่ อยูเ่ หนื อหลังที่
ไสยาสน์ ภ ายในกู ฏ าคาร หมู่ อ ั ป สรพัน หนึ่ ง
แวดล้อมเปิ ดมณี สีหบัญชรแลดูภายนอก. จึงตรัส
คาถาถามมาตลีเทพสารถี แม้มาตลีเทพสารถีนอก
นี้ก็ได้พยากรณ์แด่พระองค์
วิ ม าน 5 ยอดนี้ ปรากฏอยู่ เทพธิ ด าผู้มี
อานุ ภ าพมากประดั บ ดอกไม้ นั่ ง อยู่ ก ลางที่
ไสยาสน์ แสดงฤทธิ์ ได้ต่างๆ สถิตอยูใ่ นวิมานนั้น
ความปลื้ ม ใจปรากฏแก่ เ รา เพราะได้เห็ นความ
เป็ นไปนั้น. ดูก่อนมาตลีเทพสารถี เราขอถามท่าน
เทพธิ ดานี้ ได้ทากรรมดี อะไรไว้ จึ งได้ถึงสวรรค์
บันเทิงอยูใ่ นวิมาน
มาตลี เ ทพสารถี ทู ล พยากรณ์ พ ระด ารั ส ถาม
ตามที่ทราบวิบากแห่ งสัตว์ ผูท้ าบุญทั้งหลาย แด่
พระราชาผูไ้ ม่ทรงทราบว่า ก็เทพธิ ดาที่พระองค์
ทรงหมายถึงนั้นชื่ อวรุ ณี. เมื่อยังอยู่ในมนุ ษยโลก
เป็ นทาสี เกิดแต่ทาสี ในเรื อนของพราหมณ์. นางรู ้
แจ้งซึ่ งแขก คือภิกษุผมู้ ีกาลอันถึงแล้ว นิ มนต์ให้
นั่ง ในเรื อ นของพราหมณ์ ยิน ดี ต่ อภิ ก ษุ น้ ัน เป็ น
นิตย์ดงั มารดายินดีต่อบุตรผูจ้ ากไปนานกลับ

อรรถกถาเนมิราชจริยา
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ตารางที่ 26 เปรี ยบเทียบอรรถกถาเนมิราชชาดกกับอรรถกถาเนมิราชจริ ยา ตอนพระเจ้าเนมิราช
เดินทางไปสวรรค์เพื่อแสดงธรรมแก่เทวดา (ต่อ)
อรรถกถาเนมิราชชาดก
มาถึ ง ฉะนั้น. นางอัง คาสภิ ก ษุ น้ ันโดยเคารพได้
ถวายสิ่ ง ของของตนเล็ ก น้อย เป็ นผูส้ ารวมและ
จาแนกทานจึงมาบันเทิงอยูใ่ นวิมาน...52

อรรถกถาเนมิราชจริยา
ไม่ ปรากฏ

จากตัวอย่าง ในอรรถกถาเนมิราชชาดกตอนพระเจ้าเนมิราชเดินทางไปสวรรค์เพื่อ
แสดงธรรมเทศนาแก่เทวดาทั้งหลายตามคาทูลเชิ ญของท้าวสักกะ ระหว่างทางพระเจ้าเนมิราชได้
เดิ นทางไปเยี่ย มชมนรกและสวรรค์ก่ อนไปเฝ้ าท้า วสั ก กะ มี ก ารพรรณนาให้ผูอ้ ่ า นได้เห็ นภาพ
ความน่ากลัวของนรกขุมต่างๆ และความงดงามของสวรรค์แต่ละชั้น อีกทั้งยังอธิ บายถึงเหตุผลที่ทา
ให้คนทั้งหลายต้องตกนรกและขึ้นสวรรค์อีกด้วย แต่ในอรรถกถาเนมิราชจริ ยาไม่ปรากฏข้อความ
ดังกล่าว อรรถกถาจารย์กล่าวเพียงว่ามาตลีเทพไปรับพระเจ้าเนมิราชขึ้นมาเทศนาธรรมยังสวรรค์
ความว่า “...ตรัสเรี ยกมาตลีเทพบุตรมารับสั่งว่า ท่านจงไปทูลเชิ ญเนมิราชประทับเวชยันตปราสาท
แล้วนามา. มาตลี เทพบุตรรับเทวบัญชาแล้วนารถไปรับพระมหาสัตว์ พระมหาสัตว์ทรงซักไซ้ไล่
เลี ย ง จึ ง ทู ล ถึ ง ฐานะของผูม้ ี บ าปกรรมและผูม้ ี บุ ญกรรม นาไปสู่ เทวโลกตามล าดับ .” สาเหตุ ที่
อรรถกถาจารย์ตดั ข้อความดังกล่าวออกไปเพราะการพรรณนานรกและสวรรค์ช้ นั ต่างๆ มีเนื้ อเรื่ องที่
ยาวมาก และไม่ใช่ส่วนสาคัญของเรื่ อง จึงตัดข้อความนี้ออกเพื่อให้เรื่ องกระชับ
จะเห็ นว่า ในอรรถกถาชาดกมี การพรรณนาสถานที่ในเรื่ องโดยละเอียดเพื่อให้
ผูอ้ ่านเห็นภาพและสามารถเข้าใจเรื่ องได้ชดั เจนยิ่งขึ้น แต่ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกอรรถกถาจารย์ตดั
ความที่เกี่ ยวกับสถานที่ออกเพราะข้อความดังกล่าวมีเนื้ อเรื่ องที่ยาวมาก และไม่มีความสาคัญต่อ
การแสดงการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ซ่ ึ งเป็ นจุดประสงค์หลักของการเล่าเรื่ องในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎก
ในการศึกษากลวิธีการตัดความในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่ามีการตัดความ 5 ประเภท
ได้แก่ การตัดความที่แสดงคุณสมบัติ ของบุคคล การตัดความที่แสดงเหตุผล การตัดความที่แสดง
เหตุการณ์ การตัดความที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก และการตัดความที่เกี่ ยวกับสถานที่ จุดประสงค์
หลักของการตัดความในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมี 2 ประการคือ ประการแรกทาให้เรื่ องมีความกระชับ
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ทาให้ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจเรื่ องได้โดยง่ายและตรงประเด็นตามความต้องการของอรรถกถาจารย์
ยิง่ ขึ้น และประการที่สองคือเพื่อรักษาคุณสมบัติของพระโพธิ สัตว์ที่ดีงาม ประเสริ ฐกว่าคนธรรมดา
ทัว่ ไป ทาให้ผอู ้ ่านเกิดความเลื่อมใสและศรัทธา ในการศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาตั้งข้อสังเกตว่าข้อความที่
ตัดส่ วนใหญ่จะเป็ นข้อความที่ไม่ใช่เหตุการณ์หลักและไม่มีความสาคัญในเรื่ อง มักเกี่ยวข้องกับตัว
ละครรองซึ่ งไม่ค่อยมีบทบาทสาคัญ
3.2 การตัด รายละเอียด หมายถึ ง อรรถกถาจารย์ต ัด ค าหรื อ ข้อ ความบางส่ ว นที่ เ ป็ น
รายละเอียดเชิงพรรณนาของเนื้ อความเดิมออกไป อย่างไรก็ตามเนื้ อเรื่ องที่ตดั ออกไปนั้นก็ไม่ได้ทา
ให้ใจความสาคัญของเรื่ องเปลี่ยนแปลงไป จากการเปรี ยบเทียบเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกับ
อรรถกถาชาดกพบว่า อรรถกถาจารย์ใ ช้ก ลวิธี ก ารตัด รายละเอี ย ด 2 ประเภท ได้แ ก่ การตัด
รายละเอียดที่แสดงเหตุผล และการตัดรายละเอียดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ ดังนี้
3.2.1 การตัด รายละเอียดที่แสดงเหตุ ผล คื อการตัดรายละเอี ย ดที่ แ สดงเหตุ ผ ล
การกระทาบางประการของตัวละครรองออกไป พบจานวน 3 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาชยทิสจริ ยา
อรรถกถาอโยฆรจริ ยา และอรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในอรรถกถาอโยฆรชาดก ตอนพระอัค รมเหสี ข องพระเจ้า พรหมทัต คลอด
พระราชโอรส นางยักษ์แปลงกายมากินพระราชโอรสของพระองค์ทุกครั้ง เพราะในพระชาติก่อน
นางยักษ์เคยเกิ ดเป็ นสตรี นางหนึ่ งซึ่ งเป็ นหมันและมีสามีร่วมกับพระอัครมเหสี ที่มีบุตร นางจึงเกิ ด
ความอิ จฉาและตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะขอกิ นลู กของพระอัครมหสี ที่คลอดแล้ว ด้วยเหตุ น้ ี ใน
พระชาติน้ ีจึงมาเกิดเป็ นยักษ์คอยกินพระราชโอรสของพระมเหสี อย่างไรก็ตามในอรรถกถาอโยฆร
จริ ยาได้ตดั รายละเอียดเหตุผลดังกล่าวออกไป
ตารางที่ 27 เปรี ยบเทียบอรรถกถาอโยฆรชาดกกับอรรถกถาอโยฆรจริ ยา ตอนนางยักษ์แปลงกายมา
กินพระราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและพระอัครมเหสี
อรรถกถาอโยฆรชาดก
อรรถกถาอโยฆรจริยา
เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ณ พระ
ในกาลนั้น ในอัต ภาพก่ อ นทางพระอัค ร
นครพาราณสี พระอัครมเหสี ของท้าวเธอทรงพระ มเหสี ของพระเจ้ า กาสี หญิ ง ร่ วมสามี ต้ ั ง
ครรภ์ ได้รับการบริ หารพระครรภ์เป็ นอย่างดี จน ความปรารถนาว่า เราพึงกิ นบุ ตรที่ เกิ ดแล้วๆ
พระครรภ์แก่แล้วประสู ติพระราชโอรส ใน
ของเจ้า แล้วเกิดในกาเนิดนางยักษิณี ครั้นได้
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ตารางที่ 27 เปรี ยบเทียบอรรถกถาอโยฆรชาดกกับอรรถกถาอโยฆรจริ ยา ตอนนางยักษ์แปลงกายมา
กินพระราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและพระอัครมเหสี (ต่อ)
อรรถกถาอโยฆรชาดก
อรรถกถาอโยฆรจริยา
ระหว่างเวลาปั จจุสมัยใกล้รุ่ง
โอกาสในการที่ อคั รมเหสี น้ ันประสู ติ จึ ง กิ น
ในภพก่ อนมีสตรี ผหู ้ นึ่ งร่ วมสามีเดี ยวกันกับ พระโอรสเสี ย 2 ครั้ง54
พระนางเทวีน้ นั ตั้งความปรารถนาไว้วา่ ขอให้เรา
ได้กินลูกของท่านที่คลอดแล้วๆ. ได้ยินว่า สตรี ผู ้
ไม่ ปรากฏ
นั้ น ตนเองเป็ นหญิ ง หมัน ท าความปรารถนา
เช่นนั้น เพราะความโกรธสตรี ที่มีบุตร แล้วได้มา
บังเกิดในกาเนิ ดนางยักษิณี สตรี ที่มีบุตรนั้นได้มา
เป็ นพระอัค รมเหสี ข องพระเจ้า พรหมทัต จน
คลอดพระโอรสองค์น้ ี
คราวนั้น นางยักษิณีได้โอกาสจึงแปลงกายมา
เมื่อพระเทวีทอดพระเนตรดูอยูน่ นั่ แล ตรงเข้าจับ
ทารกนั้นแล้วหนีไป. พระนางเทวีทรงร้องขึ้นด้วย
เสี ยงอันดังว่า นางยักษิ ณีจบั โอรสของเราหนี ไป
แล้ว. ฝ่ ายนางยักษิณีก็กดั กิ นทารกทาเสี ยงมุรุ มุรุ
เหมื อนกิ นเหง้ า บั ว แส ดงท่ า ยก มื อชี้ หน้ า
คุกคาม พระเทวี แล้วก็หลีกหนี ไป พระราชาทรง
สดับพระเสาวนียข์ องพระเทวีแล้วทรงดาริ วา่ ไฉน
นางยักษิณีจึงบังอาจกระทาได้แต่ทรงนิ่ งเฉยเสี ย.
ในกาลที่ พระเทวีทรงประสู ติพ ระโอรสอี ก ท้าว
เธอได้ ท รงจัด การอารั ก ขามั่น คง. พระเทวี ก็
ประสู ติพระโอรสอีกเป็ นคารบสอง. นางยักษิณีก็
มาเคี้ยวกินพระกุมารนั้นแล้วหนีไปอีก. 53
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จากตัวอย่างในอรรถกถาอโยฆรชาดกอธิ บายเหตุผลที่ยกั ษ์กินพระราชโอรสของ
พระเจ้าพรหมทัตและพระอัครมเหสี อย่างละเอียดว่ามีผลสื บเนื่ องพระชาติก่อนที่นางยักษ์เกิดเป็ น
สตรี นางหนึ่ งซึ่ งเป็ นหมันและมีสามีร่วมกับพระอัครมเหสี ของพระเจ้าพรหมทัตที่มีบุตร นางอิจฉา
จึงตั้งความปรารถนาว่าจะขอกินลูกของพระอัครมหสี ที่คลอดแล้ว ทาให้ชาติน้ ี นางยักษ์จึงตามมากิน
พระราชโอรส การอธิ บ ายเหตุ ผ ลข้า งต้น นี้ ท าให้ผูอ้ ่ า นเข้า ใจเรื่ องได้อ ย่า งชัด เจนยิ่ง ขึ้ น แต่ ใ น
อรรถกถาอโยฆรจริ ยาอรรถกถาจารย์ตดั รายละเอียดเหตุผลออกไปเพื่อให้เรื่ องกระชับและสั้นลง
เพราะไม่ใช่ ส่วนสาคัญที่อรรถกถาจารย์ตอ้ งการจะสื่ อสารกับผูอ้ ่าน จึ งกล่าวถึ งเหตุผลที่ยกั ษ์กิน
พระราชโอรสเพียงสั้นๆ ว่า “ ...ในอัตภาพก่อนทางพระอัครมเหสี ของพระเจ้ากาสี หญิงร่ วมสามีต้ งั
ความปรารถนาว่า เราพึงกินบุตรที่เกิดแล้วๆ ของเจ้า แล้วเกิดในกาเนิดนางยักษิณี ...”
ในอรรถกถาสุ ตโสมชาดก ตอนพระเจ้าโปริ สาทเสวยเนื้ อมนุ ษย์เป็ นอาหาร เพราะ
เนื้ อในวังถูกสุ นขั กินหมด คนทาเครื่ องเสวยจึงไปตัดเอาเนื้ อส่ วนขาของมนุษย์ที่ตายในป่ าช้ามาทา
ให้สุกและปรุ งอาหารให้พระยาโปริ สาทเสวย แต่ในอรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยาได้ตดั รายละเอียด
เหตุผลดังกล่าวออกไป
ตารางที่ 28 เปรี ย บเที ย บอรรถกถาสุ ตโสมชาดกกับ อรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ย า ตอนพระเจ้า
โปริ สาทเสวยเนื้อมนุษย์
อรรถกถาสุ ตโสมชาดก
อรรถกถามหาสุ ตโสมจริยา
...พระเจ้าพาราณสี เว้นมังสะเสี ยแล้ว เสวย
พระเจ้า พาราณสี เว้นเนื้ อแล้วก็ไม่ เสวย คน
อาหารไม่ได้ แม้ในวันอุ โบสถพวกห้องเครื่ อง ท าอาหารเมื่ อ ไม่ ไ ด้เ นื้ อ อื่ น ก็ ท าเนื้ อมนุ ษ ย์ใ ห้
ต้น ก็ ต้องเก็ บ มัง สะไว้ถ วายท้า วเธอ อยู่ม าวัน เสวย ทรงติดในรสรับสั่งให้ฆ่ามนุ ษย์ แล้วเสวย
หนึ่ ง เนื้ อที่เก็บไว้อย่างนั้น พวกโกไลยสุ นขั ใน เนื้อมนุษย์ จึงมีพระนามว่าโปริ สาท.55
พระราชวังกินเสี ยหมด เพราะความเลินเล่อของ
ไม่ ปรากฏ
คนท าเครื่ องต้น คนท าเครื่ องต้นไม่เห็ นมัง สะ
จึงถื อกหาปณะกามือหนึ่ งเที่ยวไป ก็ไม่อาจจะ
หามัง สะได้ จึ ง ด าริ ว่า ถ้า หากเราจัก ตั้ง เครื่ อ ง
เสวยไม่มีมงั สะ เราก็จะไม่มีชีวิต จักทาอย่างไร
เล่าหนอครั้นนึกอุบายได้ ในเวลาค่าจึงไปสู่
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ตารางที่ 28 เปรี ย บเทีย บอรรถกถาสุ ตโสมชาดกกับ อรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ย า ตอนพระเจ้า
โปริ สาทเสวยเนื้อมนุษย์ (ต่อ)
อรรถกถาสุ ตโสมชาดก
ป่ าช้าผีดิบตัดเอาเนื้ อตรงขาของบุรุษที่ตาย เมื่อครู่
หนึ่ ง นั้น นามาท าให้สุ กดี แล้ว หุ งข้าวจัดแจงตั้ง
เครื่ องเสวย พร้อมด้วยมังสะ พอพระราชาวางชิ้ น
มัง สะลง ณ ปลายพระชิ ว หา ชิ้ นมัง สะนั้นก็ แ ผ่
ไปสู่ เส้นประสาทที่รับรสทั้ง 7 พัน ซาบซ่ านไป
ทัว่ พระสรี ระ มี คาถามสอดเข้ามาว่า ที่ เป็ นดัง นี้
เพราะเหตุ ไ ร เฉลยว่ า เพราะเคยเสวยมาก่ อ น
แล้ว.
ได้ยินว่า ในอัตภาพต่อกันที่ ล่วงไปแล้ว ท้าว
เธอเกิ ด เป็ นยัก ษ์กิ น เนื้ อ มนุ ษ ย์เ สี ย เป็ นอัน มาก
เพราะฉะนั้น เนื้อมนุษย์จึงได้เป็ นสิ่ งที่โปรดปราน
ของพระองค์56

อรรถกถามหาสุ ตโสมจริยา
ไม่ ปรากฏ

จากตัวอย่า งในอรรถกถาสุ ตโสมชาดกบรรยายเหตุ ผลที่ พระเจ้าพรหมทัตหรื อ
พระเจ้าโปริ สาทเสวยเนื้ อมนุ ษย์อย่างละเอียดว่า เนื้ อในวังถูกสุ นขั กินจนหมด คนทาเครื่ องเสวยจึง
ตัดเอาเนื้ อส่ วนขาของมนุ ษย์ที่ตายในป่ าช้ามาทาให้สุกและปรุ งอาหารให้พระยาโปริ สาท ทาให้
พระองค์ติดใจในรสชาติของเนื้ อนั้นและสั่งให้คนปรุ งเนื้ อมนุ ษย์มาเสวย ทั้งยังมีการอธิ บายเหตุผล
เพิ่มเติมว่าเหตุที่พระองค์ติดใจเนื้ อมนุ ษย์น้ นั สื บเนื่ องมาจากในพระชาติก่อนพระองค์เกิ ดเป็ นยักษ์
และได้กินเนื้ อมนุ ษย์เป็ นจานวนมากจึงติดใจในรสชาติของเนื้ อนั้น แต่ในอรรถกถามหาสุ ตโสม
จริ ยาได้ตดั รายละเอียดเหตุผลดังกล่าวออกไปเพื่อให้เรื่ องกระชับ เพราะไม่ใช่ประเด็นสาคัญในเรื่ อง
จึงกล่าวถึงเหตุผลที่พระเจ้าโปริ สาทเสวยเนื้ อมนุ ษย์ดว้ ยข้อความสั้นๆ ว่า “ ...พระเจ้าพาราณสี เว้น
เนื้ อแล้วก็ไม่เสวย คนทาอาหารเมื่อไม่ได้เนื้ ออื่น ก็ทาเนื้ อมนุ ษย์ให้เสวย ทรงติดในรส รับสั่งให้ฆ่า
มนุษย์ แล้วเสวยเนื้อมนุษย์ จึงมีพระนามว่าโปริ สาท. ...”

56

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย ชาดกเล่ มที่ 4 ภาคที่ 1, 642.
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จะเห็ นว่าอรรถกถาจารย์ตดั รายละเอียดเหตุผลบางประการในเรื่ องออกไปเพื่อให้
เรื่ องกระชับ ไม่ เยิ่นเย้อ ซึ่ งข้อความที่ ตดั ส่ วนใหญ่ไ ม่ใ ช่ ส่ วนสาคัญที่ อรรถกถาจารย์ต้องการจะ
สื่ อสารกับผูอ้ ่านโดยมากมักเกี่ ยวข้องกับตัวละครรอง แม้ว่าจะตัดรายละเอียดเหตุผลออกไปบ้าง
เพื่อให้เรื่ องมีความกระชับ แต่ก็ยงั คงรักษาใจความสาคัญของเรื่ องไว้ ดังนั้นเมื่อผูอ้ ่านอ่านเรื่ องแล้ว
ก็ยงั สามารถเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
3.2.2 การตัดรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ คือกลวิธีที่อรรถกถาจารย์ใช้มากที่สุด
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก อรรถกถาจารย์ใช้กลวิธีการตัดรายละเอียดเกี่ ยวกับเหตุการณ์เพื่อทาให้เนื้ อ
เรื่ องสั้นและกระชับ พบจานวน 18 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา
อรรถกถามหาโควินทจริ ยา อรรถกถาเนมิราชจริ ยา อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา อรรถกถาสิ วิราช
จริ ยา อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา อรรถกถามาตังค
จริ ยา อรรถกถาชยทิสจริ ยา อรรถกถาสังขปาลจริ ยา อรรถกถาโสมนัสสจริ ยา อรรถกถาอโยฆรจริ ยา
อรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริ ยา อรรถกถามูคผักขจริ ยา อรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา และอรรถกถา
สุ วณั ณสามจริ ยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในอรรถกถากุรุธรรมชาดก ตอนที่อามาตย์และพราหมณ์เมืองกาลิงคราชเดินทาง
มาขอจดครุ ธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน ได้แก่ พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยราช พระชนนี พระ
มเหสี พระอุปราช ปุโรหิ ต พนักงานรังวัต สารถี เศรษฐี พนักงานเก็บภาษีอากร คนเฝ้ าประตู และ
หญิงงามเมือง ทั้ง 11 คนรักษาและปฏิบตั ิตามครุ ธรรมแต่ก็คิดว่าตนเองยังเป็ นผูไ้ ม่ถึงพร้อม เพราะ
ต่างก็ปฏิบตั ิตนผิดครุ ธรรมบ้าง ในอรรถกถากุรุธรรมชาดกได้บรรยายการทาผิดครุ ธรรมของแต่ละ
คนไว้อย่างละเอียดจนครบ 11 คน แต่ในอรรถกถากุรุธรรมจริ ยาไม่ได้กล่าวถึ งรายละเอียดของ
การรักษาครุ ธรรมและการผิดครุ ธรรมของบุคคลทั้ง 11 คน เพียงแต่บอกให้ทราบว่าครุ ธรรมที่ทรง
ปฏิบตั ิคืออะไร ดังนี้
ตารางที่ 29 เปรี ย บเที ย บอรรถกถากุ รุธรรมชาดกกับ อรรถกถากุ รุธ รรมจริ ย า ตอนอามาตย์และ
พราหมณ์เมืองกาลิงคราชเดินทางมาขอจดครุ ธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน
อรรถกถากุรุธรรมชาดก
...ขอพระองค์ จ งประทานกุ รุ ธรรมนั้ นแก่
พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ง หลายเถิ ด พระเจ้ า ข้ า . พระ
โพธิ สัตว์ ตรัสว่าดูก่อนพ่อทั้งหลาย เรารักษากุรุ
ธรรมนั้นจริ ง แต่บดั นี้ เรามี ความรังเกี ยจในกุรุ
ธรรมนั้นอยู่ กุรุธรรมนั้นไม่ทาจิตของเราให้ยนิ ดี

อรรถกถากุรุธรรมจริยา
พระโพธิ สั ต ว์ท รงรั ก ษาศี ล 5 เหล่ า นั้น
กระทาให้บริ สุทธิ์ เป็ นอย่างดี. อนึ่ง พระมารดา
พระอัครมเหสี พระกนิ ษ ฐา อุ ปราช ปุโรหิ ต
พราหมณ์ พนั ก งานรั ง วัด อ ามาตย์ สารถี
เศรษฐี พนักงานเก็บภาษีอากร คนเฝ้ าประตู
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ตารางที่ 29 เปรี ย บเที ย บอรรถกถากุ รุธรรมชาดกกับ อรรถกถากุ รุธ รรมจริ ย า ตอนอามาตย์และ
พราหมณ์เมืองกาลิงคราชเดินทางมาขอจดครุ ธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน (ต่อ)
อรรถกถากุรุธรรมชาดก
เพราฉะนั้ น เราไม่ อ าจให้ กุ รุ ธรรมแก่ ท่ า น
ทั้งหลาย.ถามว่า ก็เพราะเหตุไร ศีลนั้นจึงไม่ทา
ให้พ ระราชาทรงยินดี ตอบว่า ...พระราชาแม้
พระองค์น้ ี เมื่อจะเล่นมหรสพนั้น จึงประทับยืน
ในสานักของ จิตตราชยักษ์ใกล้แนวบึงแห่ งหนึ่ ง
แล้วทรงยิงจิตตศรไปในทิศทั้ง 4. บรรดาลูกศร
เหล่านั้น พระองค์ทรงเห็ นลูกศร 3 ลูกที่ยิงไป
ทิศที่เหลื อ แต่ไม่เห็ นลู กศรที่ ยิงไปบนหลังพื้น
น้ า. พระราชาทรงรังเกียจว่า ลูกศรที่เรายิงไป คง
จะตกลงในตัว ปลากระมัง หนอ พระองค์ทรง
ปรารภถึ งศีลเภท เพราะกรรมคือทาสัตว์มีชีวิต
ให้ ต กล่ ว งไป. เพราะฉะนั้ นศี ล จึ ง ไม่ ท าให้
พระราชายินดี ...ทูตทั้งหลายจึ งกราบทูลว่า ข้า
แต่มหาราชเจ้า พระองค์ไม่เจตนาว่าจักฆ่าสัตว์
เพราะเว้นเจตนานั้นจึ งชื่ อว่าไม่เป็ นปาณาติ ป า
ตาขอพระองค์ จ งให้ ก รุ ธ รรมที่ ท รงรั ก ษาแก่
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิ ด พระโพธิ สัตว์ตรัส
ว่า ถ้าอย่างนั้นจงเขี ยนเอาเถิ ดพ่อ แล้วให้จารึ ก
ลงในแผ่นสุ พรรณบัฏว่า ปาโณ น หนฺตพฺโพ ไม่
พึ ง ฆ่ า สั ต ว์ 1 อทินฺ น นาทาตพฺ พ ไม่ พึ ง ถื อ
สิ่ งของที่ เจ้าของมิ ให้ 1 กาเมสุ มิจฺ ฉาจาโร น
จริ ตพฺโพ ไม่พึง ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 1
มุสาวาโท น ภาสิ ตพฺโพ ไม่พึงกล่าวคาเท็จ 1
57

อรรถกถากุรุธรรมจริยา
นครโส เภณี วรรณทาสี ก็ รั ก ษ าครุ ธ รร ม
เช่ นเดี ยวกับพระโพธิ สัตว์. ด้วยเหตุ น้ นั ท่านจึ ง
กล่าวว่า
คน 11 คน คื อ พระราชา 1 พระชนนี
1 พระมเหสี 1 อุ ป ราช 1 ปุ โ รหิ ต 1 พนั ก งาน
รังวัด 1สารถี 1 เศรษฐี 1พนักงานเก็บภาษีอากร
1 คนเฝ้ าประตู 1 หญิง งามเมื อง1 ตั้ ง อยู่ ใ นครุ
ธรรม.
พวกอ ามามาตย์เ หล่ า นั้ นเข้า ไปเฝ้ าพระ
โพธิ สั ต ว์ ถวายบัง คมแล้ว กราบทู ล ความนั้น .
พระมหาสัตว์ตรัสว่า “เรายังมีความเคลือบแคลง
ในครุ ธรรมอยู่ แต่พระชนนีของเรารักษาไว้อย่าง
ดีแล้ว พวกท่านจงรับในสานักของพระชนนี น้ นั
เถิด” พวกอามาตย์ทูลวิงวอนว่า “ข้าแต่มหาราช
เจ้า ชื่ อ ว่ า เคลื อ บแคลงย่ อ มมี แ ก่ ผู ้ย งั ต้อ งการ
อาหาร...ขอพระองค์ทรงโปรดพระราชทาน...”
แล้วรับสั่งให้เขียนในสุ พรรณบัฏว่า “ไม่ควรฆ่า
สัตว์ 1 ไม่ควรลักทรัพย์ 1 ไม่ควรประพฤติผิดใน
กาม 1 ไม่ควรพูดปด 1 ไม่ควรดื่มน้ าเมา 1” ครั้น
พวกพราหมณ์ เขี ย นเสร็ จแล้วจึ ง ตรั ส ว่า “พวก
ท่านจงไปรับในสานักของพระชนนีเถิด.”57

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 58-59.
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ตารางที่ 29 เปรี ย บเที ย บอรรถกถากุ รุธรรมชาดกกับ อรรถกถากุ รุธ รรมจริ ย า ตอนอามาตย์และ
พราหมณ์เมืองกาลิงคราชเดินทางมาขอจดครุ ธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน (ต่อ)
อรรถกถากุรุธรรมชาดก
มชฺ ชปาน นปาตพพ ไม่พึงดื่มน้ าเมา 1 ก็แลครั้น
ให้จารึ กแล้วจึงตรัสว่า แม้เป็ นอย่างนี้ ศีลก็ยงั ให้
เรายินดีไม่ได้ พวกท่านจงไปเฝ้ ามารดาเถิด
ทูตทั้งหลายถวายบังคมพระราชาแล้วไปยัง
สานักของพระมารดาของพระโพธิ สัตว์ กราบ
ทู ล ว่ า ข้า แต่ พ ระเทวี ได้ยิ น ว่ า พระองค์ ท รง
รักษากุรุธรรม ขอพระองค์จงประทานกุรุธรรม
นั้นแก่ขา้ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
พระเทวี ต รั ส ว่ า ดู ก่ อ นพ่ อ ทั้ง หลาย เรา
รั ก ษากุ รุ ธรรมก็ จ ริ ง แต่ บ ัด นี้ เราเกิ ด ความ
รังเกี ยจในกุรุธรรมนั้น กุรุธรรมนั้นไม่ทาเราให้
ยิ น ดี เพราะเหตุ น้ ัน เราจึ ง ไม่ อ าจให้ แ ก่ ท่ า น
ทั้งหลาย.
ได้ยินว่า พระเทวีน้ นั มีพระโอรส 2 องค์ คือ
พระราชาผูเ้ ป็ นพระเชษฐาและอุปราชผูเ้ ป็ นพระ
แก่นจันทน์อนั มีค่าแสนหนึ่ ง และดอกไม้ทองมี
ค่าพันหนึ่ งมาถวายพระโพธิ สัตว์. พระองค์ทรง
คิดว่าจักบูชาพระมารดา จึงทรงส่ งของทั้งหมด
นั้นไปถวายพระราชมารดา. พระราชมารดาทรง
พระดาริ วา่ เราจะไม่ลูบไล้แก่นจันทน์ จะไม่ทดั
ทรงดอกไม้ จัก ให้ แ ก่ น จัน ทน์ แ ละระเบี ย บ
ดอกไม้น้ นั แก่สะใภ้ท้ งั สอง.กนิ ษฐา. ครั้งนั้นมี
พระราชาองค์หนึ่งทรงส่ ง
ล าดับ นั้ น พระเทวี ไ ด้ มี ค วามด าริ ดัง นี้ ว่ า
สะใภ้ ค นโตของเราเป็ นใหญ่ ด ารงอยู่ ใ น
ตาแหน่งอัครมเหสี เราจักให้ระเบียบดอกไม้

อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา

ไม่ ปรากฏ
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ตารางที่ 29 เปรี ย บเที ย บอรรถกถากุ รุธรรมชาดกกับ อรรถกถากุ รุธ รรมจริ ย า ตอนอามาตย์และ
พราหมณ์เมืองกาลิงคราชเดินทางมาขอจดครุ ธรรม (ศีล 5) จากบุคคลทั้ง 11 คน (ต่อ)
อรรถกถากุรุธรรมชาดก
ทองแก่ ส ะใภ้ค นโต ส่ ว นสะใภ้ค นเล็ ก เป็ นคน
ยากจน เราจักให้แก่นจันทน์แก่สะใภ้คนเล็ก. พระ
นางจึ ง ประทานระเบี ยบดอกไม้ท องแก่ พ ระเทวี
ของพระราชา ได้ป ระทานแก่ น จัน ทน์ แ ก่ พ ระ
มเหสี ของพระอุปราช. ก็แหละครั้ นประทานไป
แล้ว พระราชมารดาได้มีความรังเกียจว่า เรารักษา
กุ รุ ธรรม ความที่ ห ญิ ง สะใภ้เ หล่ า นั้ น ยากจน
หรื อไม่ยากจน ไม่เป็ นประมาณสาหรับเรา ก็การ
กระทาเชษฐาปจายิกกรรมเท่ านั้นสมควรแก่ เรา
เพราะความที่เราไม่ทาเชษฐาปจายิกกรรมนั้น ศีล
ของเราจะแตกทาลายบ้างไหมหนอ. เพราะฉะนั้น
พระราชมารดาจึงตรัสอย่างนั้น...58
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จากตัวอย่าง ในอรรถกถากุรุธรรมชาดกกล่าวถึ งเหตุการณ์ อามาตย์และพราหมณ์
เมืองกาลิ งคราชเดิ นทางมาขอจดครุ ธรรม (ศีล 5) จากบุ คคลทั้ง 11 คน ได้แก่ พระเจ้าธนัญชัย
โกรัพยราช พระชนนี พระมเหสี พระอุปราช ปุโรหิ ต พนักงานรังวัต สารถี เศรษฐี พนักงานเก็บภาษี
อากร คนเฝ้ าประตู และหญิงงามเมืองอย่างละเอียด แต่ในอรรถกถากุรุชาจริ ยาได้ตดั รายละเอียดของ
เหตุการณ์ออกไป เพราะรายละเอียดดังกล่าวค่อนข้างยาวและมีมากถึง 11 คน หากใส่ รายละเอียด
ดัง กล่ า วเข้า มาทั้งหมดอาจลดทอนความส าคัญ ของเหตุ ก ารณ์ หลัก ในเรื่ องตอนพระเจ้าธนัญชัย
โกรัพยราชให้ช้างมงคลแก่ชาวกาลิ งคราช ซึ่ งเป็ นตอนสาคัญที่ตอ้ งการจะสื่ อสารไปยังผูอ้ ่านเพื่อ
แสดงให้เห็นคุณสมบัติที่ดีงามของพระองค์ที่ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ดี มีคุณธรรม มีเมตตาต่อสรรพสัตว์
ทั้งหลาย ดังนั้นจึงตัดเนื้อเรื่ องดังกล่าวออกไป
อี ก ตัว อย่ า งในอรรถกถาเตมิ ย ราชชาดก ตอนที่ พ ระเจ้า กาสี ท ดสอบพระเจ้า
เตมิยราช เพราะสงสัยว่าพระเจ้าเตมิยราชเป็ นคนเปลี้ยง่อย หูหนวก และเป็ นใบ้จริ งหรื อไม่ พระองค์
58
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ทดสอบพระเจ้าเตมิยราชด้วยวิธี การต่างๆ จานวน 16 ครั้ง เช่น ไม่ให้น้ า ขนม ของเล่นและอาหาร
และจุดไฟเผา เป็ นต้น ในอรรถกถาเตมิยราชชาดกมีการบรรยายการทดลองแต่ละครั้งของพระองค์
อย่างละเอียด แต่ในอรรถกถามูคผักขจริ ยานั้นจะบอกเฉพาะเหตุการณ์ การทดสอบว่ามี อะไรบ้าง
ไม่ได้อธิบายรายละเอียดของการทดสอบนั้นไว้ ดังนี้
ตารางที่ 30 เปรี ยบเทีย บอรรถกถาเตมิยราชชาดกกับอรรถกถามูคผักขจริ ยา ตอนพระเจ้ากาสี
ทดสอบพระเจ้าเตมิยราช
อรรถกถาเตมิยราชชาดก
แต่น้ นั คณะอมาตย์กราบทูลพระราชว่า ข้า
แต่ พ ระมหาราช ธรรมดาทารกสองขวบชอบ
ผลไม้น้อยใหญ่ พวกข้า พระองค์จกั ทดลองพระ
กุมารด้วยผลไม้ กราบทูลดังนี้ แล้ว นาผลไม้น้อย
ใหญ่ ต่า งๆ เข้าไปวางไว้ใ กล้พ ระโพธิ สัตว์ แล้ว
กล่ า วว่า ท่ า นทั้ง หลายจงถื อเอาผลไม้น้อยใหญ่
เหล่ านั้นตามใจชอบเถิ ด แล้วพากันยืนแอบดู อยู่
เหล่าทารกที่เหลือต่างต่อสู ้ทุบตีกนั และกัน ถือเอา
ผลไม้เ หล่ า นั้น เคี้ ย วกิ น อยู่ ฝ่ ายพระโพธิ สั ต ว์ก็
โอวาทพระองค์ ว่ า แน่ ะ พ่ อ เตมิ ย กุ ม าร ถ้า เจ้า
ประสงค์นรก ก็จงประสงค์ผลไม้นอ้ ยใหญ่เลย...
แต่ น้ ั น คณะอมาตย์ ก ราบทู ล พระราชา
ว่ า ธรรมดาทารกห้ า ขวบย่ อ มกลัว ไฟ พวกข้า
พระองค์จ ัก ทดลองพระกุ ม ารด้วยไฟ กราบทู ล
ดัง นี้ แล้ว ให้ ท าเรื อนใหญ่ มี หลายประตู ที่ พ ระ
ลานหลวง มุ ง ด้ว ยใบตาล ให้ พ ระมหาสั ต ว์ซ่ ึ ง
แวดล้อ มด้ว ยเหล่ า ทารกที่ เ หลื อ นั่ง ท่ า มกลาง
ทารกเหล่านั้นแล้วจุดไฟ เหล่ าทารกที่เหลื อเห็ น
เรื อนไฟลุกโพลง

59
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..แต่ น้ ัน พวกแม่ น มคิ ด ว่ า “ธรรมดาเด็ ก
ย่อมชอบขนมและของเคี้ยว ชอบผลาผล ชอบ
ของเล่ น ชอบอาหาร” จึ ง น าของปลอบใจ
เหล่านั้นๆ เข้าไปให้ ปลอบใจด้วยการทดลอง
ก็ไม่เห็นช่องทางตลอด 5 ปี . ครั้งนั้น พวกแม่
นมคิดว่า “ธรรมดาเด็กย่อมกลัวไฟ กลัวช้างตก
มัน กลัวงู กลัวคนเงื้ อดาบ เราจักทดลองด้วย
เหตุเหล่านั้น” จึง ตระเตรี ยมเรื่ องดังกล่าว โดย
ที่ มิ ใ ห้ เกิ ดอัน ตราย แก่ พ ระกุ ม ารด้ว ยอาการ
เหล่านั้นได้... 59
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ตารางที่ 30 เปรี ยบเที ย บอรรถกถาเตมิ ยราชชาดกกับอรรถกถามูคผักขจริ ยา ตอนพระเจ้ากาสี
ทดสอบพระเจ้าเตมิยราช (ต่อ)
อรรถกถาเตมิยราชชาดก
ทั้ง กลัวทั้ง สะดุ ้ง ต่ า งร้ องลั่นวิ่ง หนี ไ ป ฝ่ ายพระ
มหาสัตว์ดาริ ว่า ความร้ อนแห่ งเพลิ งนี้ ยังดี กว่า
ไหม้ ด้ ว ยไฟนรก พระมหาสั ต ว์ มิ ไ ด้ มี ค วาม
หวัน่ ไหวเลย.. 60

อรรถกถามูคผักขจริยา

ในอรรถกถาเตมิยราชชาดกมีการบรรยายเหตุการณ์การทดลองพระเจ้าเตมิยราช
ด้วยวิธีต่างๆ จานวน 16 ครั้ ง อย่า งละเอี ยด แต่ใ นอรรถกถามูคผักขจริ ยาจะบอกให้ท ราบว่า มี
การทดสอบพระเจ้าเตมิยราชด้วยวิธีต่างๆ 16 ครั้ง โดยไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการทดลองใน
แต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพราะรายละเอียดของการทดสอบ 16 ครั้ง มีเนื้ อเรื่ องยาวมาก อรรถกถาจารย์จึงตัด
รายละเอียดเนื้อเรื่ องส่ วนนี้ออกไปเพื่อให้เรื่ องมีความกระชับ และตรงประเด็น
จะเห็ น ได้ว่า หากเหตุ ก ารณ์ ใ ดในอรรถกถาชาดกที่ มี ข นาดของเรื่ อ งยาวมาก
อรรถกถาจารย์จะใช้กลวิธีการตัดรายละเอียดปลีกย่อยของเหตุการณ์ออกเพื่อให้เรื่ องมีความกระชับ
ไม่เยิน่ เย้อ และสามารถสื่ อความได้ตรงวัตถุประสงค์มากที่สุด
การศึ กษากลวิธีการตัดในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่ามี การตัดเนื้ อเรื่ อง 2 ลักษณะ ได้แก่
การตัดความและการตัดรายละเอียด การตัดความแบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ การตัดความที่แสดง
คุ ณสมบัติของบุคคล การตัดความที่แสดงเหตุผล การตัดความที่แสดงเหตุการณ์ การตัดความที่
แสดงอารมณ์ ค วามรู้ สึก และการตัดความที่ เกี่ ย วกับ สถานที่ ประเด็นที่ อรรถกถาจารย์ตดั ความ
มากที่ สุ ดคื อการตัดความที่ แสดงคุ ณสมบัติข องบุ ค คล โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นการตัดความแสดง
คุ ณสมบัติของตัวละครรองที่ ไม่ค่อยมีบทบาทและความสาคัญต่อเรื่ อง อรรถกถาจารย์จึงตัดออก
เพื่อให้เรื่ องกระชับและทาให้เนื้อความส่ วนที่คงไว้มีความสาคัญเด่นชัดขึ้น ส่ วนการตัดรายละเอียด
แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ การตัดรายละเอี ยดที่ แสดงเหตุ ผล และการตัดรายละเอี ย ดที่ เกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ ประเด็นการตัดรายละเอียดที่พบมากที่สุด คือการตัด รายละเอียดที่เกี่ ยวกับเหตุ การณ์
เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ใ นอรรถกถาชาดกส่ ว นใหญ่ มี เ นื้ อ เรื่ อ งที่ ย าวมาก อรรถกถาจารย์จึ ง ตัด
60
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รายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ ออกเพื่ อให้เรื่ องกระชับ สามารถสื่ อความได้ตรงความต้องการของ
อรรถกถาจารย์ ซึ่ งความและรายละเอียดที่ อรรถกถาจารย์ตดั ออกไปส่ วนใหญ่จะเป็ นเหตุ การณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับตัวละครรองในเรื่ องที่ไม่มีความสาคัญต่อการแสดงการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์
ซึ่งเป็ นจุดประสงค์หลักของการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
อนึ่ ง การที่ อรรถกถาจารย์ตดั ความและรายละเอี ย ดบางบางส่ วนออกไปนั้น น่ าจะมี ผล
สื บเนื่ องมาจากคัมภีร์จริ ยาปิ ฎกซึ่ งเป็ นคัมภีร์ ช้ นั ต้นที่อรรถกถาจารย์นามาอรรถาธิ บายขยายความ
เพิ่มนั้นมีขนาดเรื่ องที่ส้ ัน และเน้นเล่าเฉพาะเรื่ องการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์เท่านั้น ดังนั้น
เมื่ ออรรถกถาจารย์นาจริ ย าปิ ฎกมาอรรถาธิ บ ายก็ จะขยายความตามเนื้ อเรื่ องในจริ ย าปิ ฎก โดย
อรรถกถาจารย์จะตัดรายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ออกไป
เนื้ อเรื่ องที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจึงเน้นเฉพาะเรื่ องราวการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์
เท่านั้น
จากการศึ ก ษาพบว่า อรรถกถาจารย์เ ลื อ กใช้ก ลวิธี ก ารตัด ทั้ง การตัด ความและการตัด
รายละเอียดเพื่อวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก ตัดเนื้ อความและรายละเอียดออก
เพื่อทาให้การดาเนินเรื่ องกระชับ ไม่เยิน่ เย้อ ส่ วนประการที่สอง ตัดความและรายละเอียดเพื่อรักษา
คุณสมบัติที่ดีงามของพระโพธิ สัตว์ ดังปรากฏในอรรถกถาจัมเปยยจริ ยา อรรถกถาจารย์ตดั ความ
แสดงเหตุ ผลการถื อกาเนิ ดเป็ นพญาจัมเปยยนาคราชที่ แสดงให้เห็ นความโลภของพระโพธิ สัตว์
ออกไป เพราะเป็ นส่ วนที่ลดทอนคุณสมบัติที่ดีงามของพระโพธิ สัตว์ ซึ่ ง ขัดกับวัตถุ ประสงค์หลัก
ของการเล่ าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่ตอ้ งการยกย่องและแสดงให้เห็ นพระจริ ยาวัตรอันดีงาม
ของพระองค์เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดความศรัทธาและความเลื่อมใส
ในการศึกษากลวิธีการตัดในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกครั้งนี้ ยงั พบว่า ถึงแม้อรรถกถาจารย์จะตัด
ความและรายละเอียดบางประการออกไปแต่ก็ยงั คงรักษาใจความสาคัญของเรื่ องไว้ ทาให้เนื้ อเรื่ อง
ในอรรถกถาชาดกและอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีความคล้ายคลึงกัน
การศึกษาเปรี ยบเทียบอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกับอรรถกถาชาดกพบว่า อรรถกถาจารย์ดดั แปลง
เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกโดยใช้กลวิธีการดัดแปลง 3 วิธี ได้แก่ การเพิ่ม การเปลี่ ยน และ
การตัด ดังนี้
1. การเพิ่ม 2 ลักษณะ ได้แก่ การเพิ่มความใหม่ และการขยายความ การเพิ่มความใหม่
ได้แก่ การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงคุ ณสมบัติของบุคคล การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุผล และ
การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงเหตุการณ์ และการขยายความ ได้แก่ การขยายความเพื่อแสดงคุณสมบัติ
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ของบุคคล การขยายความเพื่อแสดงเหตุผล การขยายความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และการขยายความ
เพื่อพรรณนาสถานที่
2. การเปลี่ยน 2 ลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนความ และการการเปลี่ยนรายละเอียด ได้แก่
การเปลี่ยนความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และการเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์
3. การตัด 2 ลักษณะ ได้แก่ การตัดความและการตัดรายละเอียด การตัดความ ได้แก่ การตัด
ความที่ แสดงคุ ณสมบัติข องบุ คคล การตัดความที่แสดงเหตุ ผล การตัดความที่ แสดงเหตุ การณ์
การตัดความที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก และการตัดความที่พรรณนาสถานที่ ส่ วนการตัดรายละเอียด
ได้แก่ การตัดรายละเอียดที่แสดงเหตุผล และการตัดรายละเอียดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
กลวิธีการดัดแปลงที่ อรรถกถาจารย์ใช้มากที่สุดคือการตัด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเนื้ อเรื่ องใน
อรรถกถาชาดกมีเนื้ อเรื่ องยาวมาก จึงได้ตดั ความและรายละเอียดส่ วนที่ไม่สาคัญในเรื่ องออกไป
เพื่ อ ให้เ รื่ อ งกระชับ และตรงประเด็ น ที่ ต้องการจะน าเสนอ นั่น ก็ คื อ การแสดงให้เห็ น เรื่ อ งราว
การบาเพ็ญบารมีและพระจริ ยาวัตรที่ดีงามของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ใน
พระชาติ ต่ า งๆ ท าให้ ค นเกิ ด ความศรั ท ธา และเลื่ อ มใส ส่ ว นกลวิ ธี ที่ ใ ช้ร องลงมาคื อ การเพิ่ ม
อรรถกถาจารย์เลือกใช้วธิ ี การเพิม่ ความใหม่และการขยายความเพื่ออธิ บายเรื่ องราวต่างๆ ให้ละเอียด
และชัดเจนยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะการอธิ บายถึง เหตุผลการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ที่ อรรถกถา
จารย์ตอ้ งการจะแสดงให้ผอู ้ ่านเข้าใจและเห็นวิถีชีวิตของพระโพธิ สัตว์ที่มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิธรรมบาเพ็ญ
บารมีดว้ ยความอุตสาหะนั้นก็เพราะมุ่งหวังบรรลุ พระสัพพัญญุ ตญาณ ส่ วนกลวิธีที่พบน้อยสุ ดคือ
การเปลี่ยน ผูศ้ ึกษาพบว่าอรรถกถาจารย์ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่ อง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเนื้ อเรื่ องเดิม
ที่ปรากฏในอรรถกถาชาดกแสดงให้เห็นการบาเพ็ญบารมีและพระจริ ยาวัตรของพระโพธิ สัตว์ได้
ชัดเจนดีแล้ว
ถึงแม้ว่าอรรถกถาจารย์จะปรับเนื้ อเรื่ องและรายละเอียดในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ก็ยงั คง
รักษาเหตุ การณ์ สาคัญของเรื่ องเดิ ม ไว้ เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกและอรรถกถาชาดกจึงมี
ลักษณะคล้ายคลึ งกัน แต่อาจต่างกันที่วตั ถุประสงค์ของการเล่าเรื่ องและมุมมองการเล่าเรื่ องของ
อรรถกถาจารย์ กล่าวคือในอรรถกถาชาดกจะเป็ นการเล่าเรื่ องราวในพระอดีตชาติของพระพุทธเจ้า
ว่า ทรงกระท าสิ่ ง ใดบ้า ง และก็ จะใช้เรื่ องต่ า งๆ เหล่ า นี้ ส อนผูอ้ ่ า นและผูฟ้ ั ง ในอรรถกถาชาดก
บางเรื่ องพระโพธิ สัตว์ก็อาจทาผิดพลาดบ้าง ดีบา้ ง ไม่ดีบา้ ง เป็ นตัวอย่างที่คนทัว่ ไปสามารถเข้าถึง
เรี ยนรู ้เป็ นอุทาหรณ์ ได้ แต่ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะเป็ นเรื่ องที่ยกย่องสรรเสริ ญพระโพธิ สัตว์หรื อ
พระพุทธเจ้าที่สามารถปฏิบตั ิในสิ่ งที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิได้ยาก อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีวตั ถุประสงค์
ในการเล่าเรื่ องเพื่อยกย่องพระจริ ยาวัตรของพระโพธิ สัตว์หรื อพระพุทธเจ้าที่บาเพ็ญบารมีดว้ ยความ
อุตสาหะและยังประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ฐานะของพระโพธิ สัตว์หรื อพระพุทธเจ้าในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
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จึงได้รับการเชิดชูให้อยู่สูงกว่าในอรรถกถาชาดก การที่อรรถกถาจารย์เลือกนาเสนอเรื่ องราวของ
พระพุทธเจ้าในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิ มทาให้เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกและอรรถกถา
ชาดกจึงมีรายละเอียดแตกต่างกันบางส่ วน แม้วา่ จะเป็ นเรื่ องเดียวกันก็ตาม

บทที่ 4
กลวิธีการเรียบเรียงเรื่องในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกเป็ นคัม ภี ร์ อ ธิ บ ายขยายความคาถาในจริ ย าปิ ฎก เนื้ อ เรื่ อ งว่า ด้ว ย
การบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็ นพระโพธิ สัตว์จานวน 35 เรื่ อง จากการศึกษาอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกพบว่า อรรถกถาจารย์ได้วางกลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกไว้อย่างเป็ น
ระบบ ในบทนี้ จึงเป็ นการศึกษากลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเพื่อให้เห็นระเบียบ
การเล่าเรื่ องของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกชัดเจนยิง่ ขึ้น
เมื่อพิจารณาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นเรื่ องเล่าเรื่ องหนึ่ งแล้วพบว่า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ น
วรรณกรรมพระพุ ท ธศาสนาที่ มี รูป แบบการเล่ า เรื่ อ งคล้า ยกับ เรื่ อ งเล่ า บันเทิ งคดี สามารถแบ่ ง
องค์ประกอบของเรื่ องเล่าได้เป็ น 3 ส่ วน คือส่ วนนาเรื่ อง ส่ วนดาเนิ นเรื่ อง หรื อส่ วนเนื้ อเรื่ องใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง และส่ วนปิ ดเรื่ อง1 อย่างไรก็ตาม แม้วา่ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะมีลกั ษณะ
การเล่าเรื่ องแบบบันเทิงคดี แต่ก็ยงั คงมีลกั ษณะเฉพาะของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภท
อรรถกถาปรากฏอยู่ กล่าวคือ ก่อนที่จะเข้าสู่ ส่วนดาเนิ นเรื่ อง หรื อส่ วนเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎก 35 เรื่ องนั้น จะมีการเกริ่ นนาถึงที่มาของการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเพื่อให้ผอู ้ ่านทราบ
ถึงสาเหตุการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ในวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ขอเรี ยกส่ วนนี้ ว่า ส่ วนเกริ่ นนา
ดังนั้นจึงสามารถแบ่งองค์ประกอบสาคัญของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้เป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1. ส่ วนนาเรื่ อง
2. ส่ วนเกริ่ นนา
3. ส่ วนเนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง
4. ส่ วนปิ ดเรื่ อง
1. ส่ วนนาเรื่อง
ส่ วนนาเรื่ องจะปรากฏอยู่ตอนต้นของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก เป็ นส่ วนเกริ่ นนาเพื่อให้ขอ้ มูล
เบื้องต้นเกี่ ยวกับคัมภี ร์อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ก่ อนจะเล่าเรื่ องราวในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจานวน 35
เรื่ อง ส่ วนนาเรื่ องประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน ได้แก่ คันถารัมภกถา และนิทานกถา ส่ วนนาเรื่ อง
เป็ นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา กล่าวคืออรรถกถาเรื่ องใดที่
1

ฌ็อง-ปิ แยร์ โกลเด้นชไตน์, การอ่านนวนิยาย, พิมพ์ครั้งที่ 3, แปลโดย วัลยา วัฒน์ศร (กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 123-124.
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นาเสนอเรื่ องราวที่มีประวัติและเรื่ องเล่าเป็ นส่ วนประกอบจะมีการเกริ่ นนาเรื่ องด้วยส่ วนสาคัญ 2
ส่ วนก่อนเล่าเหตุการณ์ในเรื่ องเสมอ ดังนี้
1.1 คันถารัมภกถา เป็ นถ้อยคาเริ่ มต้นของอรรถกถาจารย์ผแู้ ต่งอรรถกถา ในที่น้ ี คือคากล่าว
ของพระธรรมปาละผูแ้ ต่งอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก เนื้อหาที่ปรากฏสามารถแบ่งได้ 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 การสรรเสริ ญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ส่ วนที่ 2 การกล่าวถึงประวัติของคัมภีร์
ส่ วนที่ 3 การแสดงจุดมุ่งหมายในการแต่งอรรถกถา
ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก
ขอนอบน้ อมแด่พระผู้มพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์ น้นั
คันถารัมภกถา
กถาปรารภคัมภีร์

ส่ วนที่ 1 การสรรเสริ ญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระจริ ยาเป็ นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพโลกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า ผูท้ รงแสวงหา
คุณใหญ่พระองค์ใด ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผูม้ ีพระภาคเจ้าองค์น้ นั ผูม้ ีอานุภาพเป็ นอจิ นไตย
ผูเ้ ป็ นนายกเลิศของโลก.
พระจริ ยาสมบูรณ์ดว้ ยวิชชาและจรณะนาสัตว์ออกจากโลกด้วยธรรมะใด ข้าพเจ้าขอ
นมัสการพระธรรมอันอุดมนั้น อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว.
พระอริ ยสงฆ์ใด เป็ นผูต้ ้ งั มัน่ อยู่ในมรรคและผลสมบู รณ์ ด้วยคุ ณอันมี ศีลเป็ นต้น
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอริ ยสงฆ์น้ นั ผูเ้ ป็ นเนื้อนาบุญอันยอดเยีย่ ม.
บุญใดเกิดแต่การนอบน้อมนมัสการพระรัตนตรัยขอข้าพเจ้าจงปราศจากอันตรายใน
ที่ท้ งั ปวงด้วยเดชแห่งบุญนั้น

ส่ วนที่ 2 การกล่าวถึงประวัติของคัมภีร์
บารมีใดมีทานบารมีเป็ นต้น อันเป็ นบารมีช้ นั อุกฤษฏ์ซ่ ึ งบุคคลทาได้ยาก อันพระผูม้ ี
พระภาคเจ้าผูท้ รงแสวงหาคุณใหญ่ประทับอยู่ ณ นิ โครธารามในแคว้นสักกะ ทรงประกาศ
อานุภาพแห่งสัมโพธิจริ ยาแห่งบารมีเหล่านั้น ทรงสัง่ สมไว้ในภัทรกัปนี้
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ปิ ฎกใด ชื่ อ ว่า จริ ย าปิ ฎก อัน พระโลกนาถทรงแสดงแล้ว แก่ พ ระธรรมเสนาบดี
สารี บุตรผูเ้ ป็ นยอดแห่งพระสาวก

ส่ วนที่ 3 การแสดงจุดมุ่งหมายในการแต่งอรรถกถา
พระธรรมสังคาหกาจารย์ท้ งั หลายผูแ้ สวงหาคุณใหญ่ได้ร้อยกรองปิ ฎกใด อันแสดง
ถึงเหตุสมบัติของพระศาสดาไว้ในขุททกนิกาย การพรรณนาอรรถที่ทาได้ยาก ข้าพเจ้าสามารถ
ทาได้ เพราะอาศัยนัยอันจาแนกสัมโพธิภารแห่งปิ ฎกนั้น.
เพราะการพรรณนาอัน เป็ นค าสอนของพระศาสดาจะทรงอยู่ การวินิ จ ฉั ย ของ
บุรพาจารย์ผูเ้ ป็ นดังสี หะจะดารงอยู่ ฉะนั้น ข้าพเจ้าจะรักษาและยึดปิ ฎกนั้นอันเป็ นนัยแห่ ง
อรรถกถาเก่ า อาศัยชาดกโดยประการทั้งปวงซึ่ งเป็ นที่ อาศัยได้ มิ ใช่ แต่เป็ นทางแห่ งคาพูด
บริ สุทธิ์ ด้วยดี ไม่วนุ่ วาย เป็ นข้อวินิจฉัยอรรถอันละเอียดของพระเถระทั้งหลายผูอ้ าศัยอยู่ ณ
มหาวิหาร แล้วจักทาการพรรณนาอรรถแห่งจริ ยาปิ ฎกนั้น แสดงบารมีอนั ต่างโดยนี ตตั ถะและ
เนยยัตถะต่อไป.
ด้วยประการฉะนี้ ขอท่านสาธุ ชนทั้งหลาย เมื่อหวังให้พระสัทธรรมดารงอยู่ตลอด
กาลนาน จงพิจารณาอรรถแห่งปิ ฎกนั้นซึ่งจาแนกไว้ ฉะนี้แล2

จากตั ว อย่ า งคัน ถารั ม ภกถาประกอบไปด้ ว ยส่ วนส าคั ญ 3 ส่ วน ได้ แ ก่ ส่ วนที่ 1
การสรรเสริ ญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตามธรรมเนียมการเขียนงานประเภทวรรณกรรม
พระพุทธศาสนา ต้องมีการสรรเสริ ญบูชาและขอพร พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เพื่อแสดง
ความเคารพและสร้ างขวัญกาลังใจในการเขี ยนงานให้สาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี 3 พระธรรมปาละจึ ง
เริ่ มต้นอรรถกถาด้วยบทบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือบูชาพระพุทธเจ้าผูท้ ี่สมควรบูชา
เพราะพระองค์เป็ นผูม้ ีพระจริ ยาวัตรที่งดงาม และทรงเป็ นผูม้ ีเมตตานาพาสรรพสัตว์ท้ งั หลายให้พน้
จากทุกข์ บูชาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว และบูชาพระอริ ยสงฆ์ที่ต้ งั มัน่ อยูใ่ นศีลว่าเป็ นผู ้
ควรแก่การกราบไหว้ และในตอนท้ายอรรถกถาจารย์ย งั ได้ขอพรจากการบูชาพระรัตนตรัยให้ท่าน
ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงอีกด้วย

2

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2552), 3-4.
3
นิตยา แก้วคัลณา, บทพรรณนาในกวีนิพนธ์ ไทย : ลีลา ความคิด การสืบสรรค์ (กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), 19-20.
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ส่ ว นที่ 2 การกล่ า วถึ ง ประวัติ ข องคัม ภี ร์ คื อ บอกให้ ท ราบว่ า จริ ยาปิ ฎกเป็ นคัม ภี ร์ ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงขึ้นเพื่อประกาศอานุ ภาพแห่ งบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสมไว้ในภัทรกัปแก่
พระสารี บุตรและเหล่าสาวกทั้งหลาย
ส่ วนที่ 3 การแสดงจุดมุ่งหมายในการแต่งอรรถกถา พระธรรมปาละได้กล่าวถึงสาเหตุใน
การแต่งอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกไว้วา่ ท่านต้องการอธิ บายขยายความให้ผศู้ ึกษารับรู้เรื่ องราวการบาเพ็ญ
บารมีของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นโดยการประพันธ์ในครั้งนี้ ท่านยึดมัน่ ในพระไตรปิ ฎกอันเป็ นปิ ฎก
เก่า และอาศัยชาดกมาประกอบข้อวินิจฉัย
จะเห็ น ได้ ว่ า คัน ถารั ม ภกถาเปรี ยบเสมื อ นค าน าของผู ้แ ต่ ง ที่ แ จ้ง ให้ ผู ้อ่ า นทราบถึ ง
วัตถุ ประสงค์ และประวัติความเป็ นมาของคัมภีร์เบื้ องต้นก่อนที่จะนาผูอ้ ่านเข้าสู่ ส่วนเนื้ อหาของ
เรื่ องต่อไป
1.2 นิทานกถา เป็ นนิ ทานที่เล่าเรื่ องราวของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 3 ช่วง
ได้แก่
1. ทู เรนิ ทาน เป็ นเรื่ องราวในอดี ตชาติ ของพระพุ ทธเจ้า ตั้งแต่ ถือก าเนิ ดเป็ นพระ
โพธิ สัตว์ในสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็ นต้นมา จนถึงพระชาติสุดท้ายที่เกิดเป็ นพระเวสสันดร
2. อวิทูเรนิทาน เป็ นเรื่ องราวของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งที่อยูใ่ นสวรรค์ช้ นั ดุสิตจนลง
มาประสู ติเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ เสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้
3. สันติเกนิ ทานคื อ เป็ นเรื่ องราวของพระพุทธเจ้าตั้งแต่หลังการตรัสรู ้ จนกระทัง่
เสด็จปริ นิพพาน
มีรายละเอียดดังนี้
นิทานกถา
เพราะการพรรณนาอรรถนี้ ท่านกล่าวแสดงนิทาน 3 เหล่านี้ คือทูเรนิ ทาน นิ ทานมีใน
ที่ไกล อวิทูเรนิทาน นิ ทานมีในที่ไม่ไกล สันติเกนิ ทาน นิ ทานมีในที่ใกล้ เป็ นอันผูฟ้ ังทั้งหลาย
ย่อมรู ้แจ้งด้วยดีต้ งั แต่เริ่ มเรื่ อง. ฉะนั้น พึงทราบการจาแนกนิทานเหล่านั้น ดังต่อไปนี้.
กถามรรคตั้งแต่พระมหาโพธิสตั ว์ทรงสะสมบารมี ในศาสนาของพระทศพลพระนาม
ว่าทีปังกรจนกระทัง่ ทรงอุบตั ิในสวรรค์ช้ นั ดุสิต ชื่อว่าทูเรนิ ทาน. กถามรรคที่เป็ นไปแล้วตั้งแต่
สวรรค์ช้ นั ดุสิตจนถึงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ณ โพธิ มณฑล ชื่อว่าอวิทูเรนิ ทาน. กถามรรค
ที่ เป็ นไปแล้วตั้งแต่มหาโพธิ มณฑลจนถึ งเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุบัน ชื่ อว่าสันติ เกนิ ทาน. ใน
นิทาน 3 อย่างนี้ เพราะทูเรนิทานและอวิทูเรนิทาน เป็ นสรรพสาธารณะ ฉะนั้น นิ ทานเหล่านั้น
พึงทราบโดยพิส ดารตามนัยที่ ก ล่าวไว้พิสดารแล้วในอรรถกถาชาดกนั่นแล. แต่ในสันติ เ ก
นิ ทานมี ความต่า งออกไป ดังนั้น พึง ทราบกถาโดยสัง เขปแห่ ง นิ ท านแม้ 3 อย่าง ตั้งแต่ต ้น
ดังต่อไปนี้.
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พระผูม้ ีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยพระขีณาสพสองหมื่นเสด็จออกจากกรุ งราชคฤห์ ถึง
กรุ งกบิลพัสดุป์ ระมาณ 60โยชน์ เวลาสองเดือน. บรรดาเจ้าศากยะทั้งหลายทรงประชุมกันด้วย
หวังพระทัยว่า จักเห็ นพระญาติผูป้ ระเสริ ฐของพวกเรา จึ งรับสั่งให้สร้างนิ โครธารามเป็ นที่
ประทับของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า และเป็ นที่อยูข่ องภิกษุสงฆ์ ต่างถือของหอมและดอกไม้เป็ นต้น
ทรงกระทาการต้อนรับทูลอาราธนาพระศาสดาให้เสด็จเข้าไปยังนิโครธาราม.
ณ ที่ น้ ัน พระผูม้ ี พ ระภาคเจ้า แวดล้อ มด้ว ยพระขี ณ าสพสองหมื่ น ประทับ เหนื อ
พุทธาสนะอันประเสริ ฐที่เจ้าศากยะปูถวาย. เจ้าศากยะทั้งหลายทรงมานะจัดมิได้ทรงทาความ
เคารพ. พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอธั ยาศัยของเจ้าศากยะเหล่านั้น แล้วทรงเข้าจตุตถฌานมี
อภิญญาเป็ นบาทเพื่อทาลายมานะ แล้วทาเจ้าศากยะเหล่านั้นให้เป็ นภาชนะรองรับพระธรรม
เทศนา ทรงออกจากสมาบัติเหาะไปสู่ อากาศ ดุจเรี่ ยรายฝุ่ นพระบาทลงบนพระเศี ยรของเจ้า
ศากยะเหล่ านั้น ได้ท รงกระทายมกปาฏิ หาริ ย ์เช่ น กับปาฏิ หาริ ย ์ที่พ ระองค์ก ระท า ณ โคน
ต้นคัณฑมัพพฤกษ์.
พระราชาทอดพระเนตรเห็ นความอัศจรรย์น้ นั ทรงดาริ ว่าโอรสนี้ เป็ นบุคคลเลิศใน
โลก. เมื่อพระราชาถวายบังคมแล้ว เจ้าศากยะทั้งหลายเหล่านั้นไม่อาจเฉยอยูไ่ ด้ ทั้งหมดก็พากัน
ถวายบังคม.
นัยว่า ในครั้งนั้นพระผูม้ ีพระภาคเจ้า เมื่อทรงกระทายมกปาฏิ หาริ ย ์ ได้ทรงกระทา
ปาฏิ หาริ ยเ์ ปิ ดโลก เมื่อปาฏิ หาริ ยเ์ ป็ นไปอยู่พวกมนุ ษย์ยืนอยู่ก็ตาม นัง่ อยูก่ ็ตามในมนุ ษยโลก
ย่อมเห็นแต่เทวดาสนทนาธรรมซึ่ งกันและกัน ตั้งแต่สวรรค์ช้ นั จาตุมมหาราชิกาถึงชั้นอกนิ ฏฐ
ภพด้วยตาของตนด้วยพุทธานุภาพ ในผืนแผ่นดินเบื้องล่าง ย่อมเห็นสัตว์ท้ งั หลายเสวยมหาทุกข์
ในนรกนั้นๆ คือ ในมหานรก 8 ขุม ในอุสสทนรก 16 ขุม และในโลกันตริ ยนรก. อย่างไม่เคยมี
ประคองอัญชลีนมัสการ พากันเข้าไปเฝ้ า ต่างเปล่งคาถาปฏิสังยุตด้วยพระพุทธคุณ สรรเสริ ญ
ปรบมือรื่ นเริ ง ประกาศถึงปี ติและโสมนัส.
...
เมื่อพระตถาคตทรงแสดงปาฏิ หาริ ย ์ แสดงถึงพุทธานุ ภาพของพระองค์อย่างนี้ แล้ว
ทรงแสดงธรรม ท่านพระธรรมเสนาบดีสารี บุตร ยืนอยูบ่ นภูเขาคิชฌกูฎในกรุ งราชคฤห์ เห็ น
ด้วยทิพยจักษุ เกิดจิตอัศจรรย์ไม่เคยมีดว้ ยการเห็นพุทธานุภาพนั้น จึงเกิดความคิดขึ้นว่า เอาละ
เราจักทาพุทธานุ ภาพให้ปรากฏแก่โลกให้ยิ่งๆ ขึ้นไป จึ งแจ้งความนั้นแก่ภิกษุ 500 ซึ่ งเป็ น
บริ วารของตน. ทันใดนั้นเองจึงมาทางอากาศด้วยฤทธิ์ พร้อมกับบริ วาร เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระ
ภาคเจ้า ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิ ษฐ์ ประคองอัญชลีข้ ึ นเหนื อศี รษะ กราบทูลถามถึ ง
มหาภินิหารและการบาเพ็ญบารมีของพระตถาคต.
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าทรงกระทาท่านพระสารี บุตรนั้นให้เป็ นกายสักขีคือพยานทางกาย
เมื่อจะทรงแสดงพุทธานุ ภาพของพระองค์ แก่พวกมนุ ษย์ที่ประชุ มกัน และเทวดาพรหมใน
หมื่นจักรวาฬจึงทรงแสดงพุทธวงศ์สมดังที่ท่านกล่าวไว้วา่
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พระสารี บุตรผู้มีปัญญามาก ฉลาดในสมาธิฌาน บรรลุบารมี
ด้ วยปัญญา ย่ อมทูลถามพระผู้มพี ระภาคเจ้ า ผู้เป็ นนายกแห่ งโลกว่ า ข้ าแต่
พระมหาวีระผู้สูงสุ ดกว่ าคนอภินิหารของพระองค์ เป็ นเช่ นไร ข้ าแต่ ท่านผู้
ทรงปั ญญาในกาลไรที่พระองค์ ทรงปรารถนาความตรั สรู้ อันอุดม. ทาน
ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตาและอุเบกขาเป็ น
เช่ น ไร. ข้ า แต่ ท่ า นผู้ ท รงปั ญ ญา ผู้ เ ป็ นนายกแห่ ง สั ต วโลก บารมี 10 ที่
พระองค์ ทรงบาเพ็ญแล้ วเป็ นเช่ นไร. อุปบารมีเป็ นอย่ างไร ปรมัตถบารมี
เป็ นอย่ างไร. พระองค์ ผู้มีพระสุ รเสี ยงไพเราะดุจนกการะเวก ข้ าพระองค์
เมือ่ จะยังหทัยให้ เยือกเย็น ยังมนุษย์ พร้ อมด้ วยเทวดาให้ รื่นเริง จึงทูลถาม
ขอพระองค์ ทรงพยากรณ์ แก่ ข้าพระองค์ เถิด.
...
ลาดับนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้าประทับนัง่ ขัดสมาธิ 3 ชั้น ณ รตนะจงกรมนั้น ประทับ
นัง่ รุ่ งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์อ่อนรุ่ งเรื องอยู่ ณ ภูเขายุคนธร ฉะนั้น ทรงแสดงแก่พระสารี บุตรว่า
ดูก่อนสารี บุตร พุทธการกธรรมของเราได้เจริ ญงอกงามจากภพสู่ ภพ จากชาติสู่ชาติ ในกัปทั้ง
ปวง เพราะทาด้วยความเคารพติดต่อกัน และด้วยการอุปถัมภ์ของวิริยะตั้งแต่สมาทานแต่ใน
ภัทรกัปนี้ พุทธการกธรรมเหล่านั้นเกิ ดแก่กล้าในชาติเท่านี้ แล้วได้ตรัสธรรมปริ ยาย อันมีชื่อ
เป็ นที่สองว่า “จริ ยาปิ ฎกเป็ นที่ต้ งั แห่งตานานของพระพุทธเจ้า” ด้วยบทมีอาทิวา่ “แสนกัป.”
...
นิทานกถา จบ4

จากการศึก ษานิ ท านกถาในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่า อรรถกถาจารย์จะกล่ าวถึ งนิ ทาน
3 ช่วง ได้แก่ ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน และสันติเกนิ ทาน โดยอรรถกถาจารย์จะเน้นเล่าเหตุการณ์ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งสั น ติ เ กนิ ท านมากที่ สุ ด โดยเฉพาะเหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้า เดิ น ทางไปโปรด
พระราชบิดา ณ กรุ งกบิลพัสดุ์ เพราะเป็ นเหตุการณ์สาคัญอันนามาซึ่ งการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎกจานวน 35 เรื่ อง กล่าวคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ พระองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อนุ เคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายที่ พระองค์ทรงเห็ นว่าจะมี ดวงตาเห็ นธรรม พระเจ้าสุ ทโธทนะทรง
ทราบข่าวจึงมีรับสั่งให้อามาตย์ไปกราบทูลเชิ ญพระพุทธเจ้ามายังนิโครธาราม กรุ งกบิลพัสดุ์ เมื่อ
พระพุ ท ธเจ้า เสด็ จ มาถึ ง ก็ ท รงทราบว่ า เจ้า ศากยะที่ ม าเข้า เฝ้ านั้ น ถื อ ทิ ฐิ ม านะไม่ ย อมเคารพ
พระองค์ จึงได้แสดงปาฏิหาริ ยเ์ พื่อทาลายทิฐิมานะของเจ้าศากยะด้วยการเหาะไปสู่ อากาศและแสดง

4

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 6-29.
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ยมกปาฏิหาริ ย5์ พระเจ้าสุ ทโธทนะเห็นอัศจรรย์ดงั นั้นจึงทรงถวายบังคมพระพุทธเจ้า เจ้าศากยะเห็น
ดังนั้นจึงปฏิบตั ิตาม
นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้แสดงปาฏิหาริ ยเ์ ปิ ดโลก ทาให้มนุษย์ที่มาเฝ้ าพระพุทธเจ้าเห็น
เทวดาสนทนาธรรมกันตั้งแต่สวรรค์ช้ นั จาตุมหาราชิ กาถึงชั้นอกนิ ฏฐาภูมิ ได้เห็นสัตว์ท้ งั หลายทุกข์
ทรมานในมหานรก 8 ขุม ในอุสสทนรก 16 ขุม และในโลกันตริ ยนรกด้วยตาของตนเอง ส่ วนพวก
เทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ก็ได้เดิ นทางมาเฝ้ าพระพุทธเจ้าด้วย สร้ างความอัศจรรย์ใจให้แก่
มนุษย์ เทวดา และพระสงฆ์ที่อยูน่ ิ โครธารามอย่างยิ่ง พระสารี บุตรซึ่ งอยูบ่ นยอดเขาคิชฌกูฏในกรุ ง
ราชคฤห์เห็นเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นด้วยทิพยจักษุ ญาณ เกิ ดอัศจรรย์ใจจึงเหาะมาเฝ้ าพระพุทธเจ้าแล้ว
กราบทูลถามถึงอภินิหารที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า เพราะเหตุใดพระองค์จึงมีอิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ย ์
เช่นนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงเล่าพุทธการกธรรม ซึ่ งก็คือเรื่ องราวการบาเพ็ญในพระอดีตชาติหรื อ จริ ยา
ปิ ฎกให้พระสารี บุตร เทวดาและมนุษย์ท้ งั หลายได้ฟังกัน
จะเห็ นได้วา่ นิ ทานกถาก็คือส่ วนเกริ่ นนาเรื่ องเพื่อเล่าประวัติของพระพุทธเจ้า ในช่ วงเวลา
ต่างๆ โดยสังเขป ซึ่ งจะเริ่ มต้นตั้งแต่เหตุ การณ์ ในอดี ตชาติ ที่ถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ในสมัย
พระพุ ท ธเจ้า ที ปั ง กรเป็ นต้นมา จนกระทัง่ ประสู ติเป็ นเจ้าชายสิ ท ธัตถะ ออกผนวช ตรั ส รู้ และ
ปริ นิพพาน การที่อรรถกถาจารย์เกริ่ นนาเรื่ องด้วยนิ ทานกถานี้ ช่วยทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจถึงความเป็ นมา
ในการเล่าเรื่ องอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกของพระพุทธเจ้าได้ชดั เจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจ
แก่ ผูอ้ ่า นในเบื้ องต้นว่า เรื่ องที่ พระพุท ธเจ้า ทรงเล่ าในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ องนั้นเป็ น
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในสมัยทูเรนิ ทาน ซึ่ งเป็ นเรื่ องในอดีตชาติ ต้ งั แต่ถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ใน
สมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็ นต้นมา จนถึงพระชาติสุดท้ายที่ถือกาเนิดเป็ นพระเวสสันดร
สรุ ปได้ว่า ส่ วนนาเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนแรกคันถารัมภกถา คือส่ วนที่อยูต่ อนต้นของเรื่ อง ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วน
ที่ 1 การสรรเสริ ญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่ วนที่ 2 การกล่าวถึงประวัติของคัมภีร์ และ
ส่ วนที่ 3 การแสดงจุดมุ่งหมายในการแต่งอรรถกถา ส่ วนที่สองนิ ทานกถา ว่าด้วยเรื่ องราวของ
พระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 3 ช่วง ได้แก่ ทูเรนิ ทาน อวิทูเรนิ ทาน และสันติเกนิ ทาน ทั้ง

5

การทาปาฏิหาริ ยใ์ ห้บงั เกิดเป็ นคู่ ๆ โดยวิธีต่าง ๆ คือ มีท่อน้ าและท่อไฟพุ่งมาจากส่ วนต่าง ๆ ของพระ
วรกายสลับกันไป เช่น ท่อไฟพุง่ ออกเบื้องบน สายน้ าไหลออกเบื้องล่าง ท่อไฟพุ่งออกเบื้องล่าง สายน้ าไหลออก
เบื้ องบน ท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตรขวา สายน้ าไหลออกจากพระเนตรซ้าย ท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตรซ้าย
สายน้ าไหลออกจากพระเนตรขวา เป็ นต้น ดู ร ายละเอี ย ดจาก ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบั ลิเคชัน่ ส์, 2556), 939.
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คันถารัมภกถาและนิ ทานกถา เป็ นส่ วนสาคัญที่ช่วยสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
ให้แก่ผอู ้ ่านในเบื้องต้น ก่อนที่จะนาเข้าสู่ เรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ องต่อไป
2. ส่ วนเกริ่นนา
ส่ วนเกริ่ นนา คือเนื้อหาที่ปรากฏอยูก่ ่อนการเล่าเรื่ องอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง ในที่น้ ี
คือเนื้อหาในส่ วนปั จจุบนั วัตถุ หรื อปรารภเรื่ อง เป็ นส่ วนเริ่ มต้นของการเล่าเรื่ องในปั จจุบนั สมัยของ
พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าประทับอยูท่ ี่ใด ทรงเล่าเรื่ องอะไร เล่าให้ผใู ้ ดฟั ง และอะไรเป็ นสาเหตุ
ของการเล่าเรื่ องในอดีตนั้นๆ ของพระองค์ ส่ วนเกริ่ นนาในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่
ทาให้ทราบถึงที่มาของการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง
ปั จจุบนั วัตถุ ที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกนี้ ไม่ได้กล่ าวถึ งที่ ประทับของพระพุทธเจ้า
เพราะได้กล่าวไว้ในส่ วนนิ ทานกถาอย่างละเอียดแล้วว่า พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่ องนี้ ขณะประทับอยู่
นิโครธาราม ณ กรุ งกบิลพัสดุ์ ดังนั้นส่ วนปั จจุบนั วัตถุ จึงกล่าวเฉพาะทรงเล่าเรื่ องอะไร เล่าให้ผใู ้ ด
ฟัง และอะไรเป็ นมูลเหตุของการเล่าเรื่ องโดยย่อ ดังนี้
ครั้งนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังอุตสาหะในการฟังบุพจริ ยาของพระองค์ ให้
เกิ ดแก่ ท่านพระสารี บุตรเถระ และแก่ บริ ษทั กับทั้งเทวดาและมนุ ษย์แล้ว บัดนี้ เมื่ อจะทรง
กระทาบุพจริ ยานั้นซึ่งรอยต่อแห่งภพปิ ดไว้ให้ประจักษ์ ดุจมะขามป้ อมบนฝ่ ามือฉะนั้น จึงตรัส
พระดารัสมีอาทิวา่ 6

จากตัวอย่าง เนื้ อเรื่ องในส่ วนปั จจุ บนั วัตถุ ก ล่ าวถึ งพระพุทธเจ้าทรงเล่ าเรื่ องการบ าเพ็ญ
บารมี ในพระชาติ อดี ตให้แก่ พระสารี บุตรและบริ ษ ทั ทั้งหลายที่ มาเข้าเฝ้ าได้ฟัง โดยการเล่ าเรื่ อง
ครั้งนี้มีมูลเหตุมาจากพระสารี บุตรปรารถนาที่จะให้ทุกคนที่มาเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าได้ทราบเรื่ องราว
การบาเพ็ญบารมีในพระชาติก่อนของพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลขอให้พระองค์เทศนาธรรม ด้วยเหตุน้ ี
พระองค์จึงแสดงอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจานวน 35 เรื่ อง
สรุ ปได้ว่า ส่ วนเกริ่ นนาในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกก็คือส่ วนปั จจุบนั วัตถุ เป็ นส่ วนสาคัญที่ทา
หน้าที่ เกริ่ นนา และอธิ บ ายถึ ง มูลเหตุ ของการเล่ าเรื่ องการบาเพ็ญบารมี ของพระพุท ธเจ้า ในพระ
อดี ตชาติ ถึ ง แม้ว่า จะมี ก ารอธิ บ ายเนื้ อ เรื่ อ งในส่ วนนี้ อย่า งละเอี ย ดแล้ว ในนิ ท านกถาก็ ตาม แต่
การขึ้นต้นด้วยส่ วนนี้ โดยย่ออีกครั้งก่อนการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกนั้นยิ่งช่วยทาให้ผอู ้ ่าน
6

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 29.
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เข้าใจถึงที่มาในการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง ได้ชดั เจนยิ่งขึ้น และส่ วนนี้ ยงั เป็ น
ส่ วนสาคัญที่ทาหน้าที่ร้อยเรี ยงเรื่ องเล่าจานวน 35 เรื่ องที่วา่ ด้วยการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าใน
พระอดีตชาติเข้าไว้ดว้ ยกัน กล่าวคือ เพราะพระสารี บุตรทูลขอให้พระพุทธเจ้าแสดงเรื่ องการบาเพ็ญ
บารมีในพระอดีตชาติให้ผมู้ าเข้าเฝ้ าได้ฟัง พระองค์จึงทรงเล่าเรื่ องราวในพระอดีตชาติทีละเรื่ องๆ
ต่อเนื่องกันไปจานวน 35 เรื่ อง เพื่อเป็ นเรื่ องสาธกให้ผฟู้ ังเข้าใจเรื่ องการบาเพ็ญบารมีและพระจริ ยา
วัตรอันงดงามของพระองค์ได้อย่างแจ่มชัด นอกจากนี้ การเริ่ มต้นเรื่ องด้วยปั จจุบนั วัตถุในอรรถกถา
จริ ย าปิ ฎกก่ อนการเล่ าเรื่ องในอดี ตของพระโพธิ สั ตว์น้ นั ก็ย งั เป็ นการรัก ษาและปฏิ บตั ิตามขนบ
การแต่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถาอีกด้วย
3. ส่ วนเนือ้ เรื่องในอรรถกถาจริยาปิ ฎก 35 เรื่อง
ส่ วนเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง คือส่ วนอดี ตวัตถุ เป็ นส่ วนที่เล่าเรื่ องราวใน
อดีตของพระพุทธเจ้าที่ทรงถือกาเนิดเป็ นพระโพธิ สัตว์และบาเพ็ญบารมีต่างๆ จานวน 35 เรื่ อง โดย
พระพุทธเจ้าจะทรงเล่าเรื่ องราวในอดีตของพระองค์ทีละเรื่ องๆ ต่อเนื่ องกันไปจนครบ 35 เรื่ อง เพื่อ
แสดงให้เห็ นพระจริ ยาวัตรอัน งดงามของพระองค์ที่ ทรงบาเพ็ญบารมี อนั ยากยิ่ง ได้ส าเร็ จ แม้ว่า
พระองค์ทรงพบอุปสรรคต่างๆ มากมายแต่ก็ไม่ยอ่ ท้อเพราะมุ่งหวังที่จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ท้ งั หลายให้พน้ ทุกข์ เนื้ อเรื่ องในส่ วน
นี้จึงเป็ นส่ วนสาคัญของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก เพราะเป็ นเรื่ องเล่าที่มีโครงเรื่ อง มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อรรถกถามู ค ผั ก ขกุ ม าร พระพุ ทธเจ้าประสู ติเ ป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสี ชื่ อว่า
มูคผักขกุมาร หรื อที่เรี ยกอีกชื่ อว่าเตมียก์ ุมาร วันหนึ่งมูคผักขกุมารทรงเห็นพระราชบิดาตัดสิ นโทษ
โจรแล้วสลดพระทัยและทรงคิดว่าการกระทาข้างต้นจะเป็ นเหตุให้พระราชบิดาต้องตกนรก กอปร
กับมูคผักขกุมารสามารถระลึกชาติได้วา่ เคยตกนรก และได้เห็นเหตุการณ์ชีวิตในภายภาคหน้าที่จะ
ได้เป็ นพระราชาครองเมื อง และเมื่ อตายไปแล้วจะต้องตกนรก ด้วยเหตุ น้ ี จึงท าให้พ ระองค์ไ ม่
ปรารถนาครองราชย์ เทพธิดาซึ่งเคยเป็ นมารดาของมูคผักขกุมารในชาติหนึ่ งจึงปรากฏตัวขึ้นและได้
ชี้ แนะแนวทางในการเปลื้องทุกข์เหล่านี้ แก่มูคผักขกุมาร ด้วยการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี 3 ประการ
คือให้แสร้งเป็ นคนใบ้ เป็ นคนง่อยเปลี้ย และเป็ นคนหูหนวก ความว่า
เราถึ ง ความตัด สิ น ใจว่ า เมื่อ ไหร่ ห นอ เราถึ ง จะเปลื้อ งราชสมบั ตินี้ไ ด้ (วินิ จฺฉ ย
สมาปนฺโน กถาห อิม มุญฺจิสฺส) ความว่า เราตรึ กตรองอย่างนี้ วา่ “เราจะปลดเปลื้องราชสมบัติ
อันเป็ นกาลกรรณี น้ ีได้อย่างไรหนอ.” คาว่าเทพธิดาผูเ้ ป็ นมารดาของเราในอัตภาพหนึ่ งซึ่ งสถิต
อยู่ในเศวตฉัตรนั้นเป็ นผูใ้ คร่ ประโยชน์ แสวงหาประโยชน์แก่เรา. ข้อว่า นางเห็ นเราเป็ นผู ้
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ประกอบด้วยทุกข์ เพราะทุกข์ใจอย่างนั้น จึงแนะนาให้เราประกอบในเหตุที่จะออกจากทุกข์
ในราชสมบัติ 3 ประการ คือ เป็ นใบ้ เป็ นคนง่อยเปลี้ย เป็ นคนหนวก.7

อรรถกถาสสปัณฑิตจริยา พระพุทธเจ้าประสู ติเป็ นกระต่าย ในพระชาติน้ นั พระองค์ทรงมี
สหายเป็ นลิง สุ นขั จิ้งจอก และลูกนาก พระองค์ทรงสั่งสอนให้สัตว์ท้ งั หลายรู ้จกั บาปบุญ ตั้งตนอยู่
ในความดีงาม และทรงแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์ท้ งั สามตามความเหมาะสม ความว่า
พระมหาสัตว์แม้อุบตั ิในกาเนิ ดสัตว์เดียรัจฉานอย่างนี้ ก็ยงั เป็ นกัลยาณมิตร เพราะ
เป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยญาณ ทรงแสดงธรรมโดยการให้โอวาทแก่สัตว์ท้ งั 3 เหล่านั้นผูเ้ ข้าไปหา
ตามกาลเวลา. สัตว์ท้ งั 3 เหล่านั้นรับโอวาทของพระมหาสัตว์แล้วก็เข้าไปอยูใ่ นที่ของตน. เมื่อ
กาลเวลาผ่านไปอย่างนี้ พระโพธิ สัตว์มองดูอากาศเห็ นพระจันทร์ เต็มดวง จึ งสอนว่า “พวก
ท่านจงรักษาอุโบสถ”8

จะเห็นได้วา่ ส่ วนเนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง เป็ นการเล่าเรื่ องราวเหตุการณ์ใน
อดี ตของพระพุ ทธเจ้า เมื่ อครั้ งถื อกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์อย่างละเอี ย ดว่าพระองค์ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตน
อย่างไรบ้าง
การศึกษาเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง พบว่าเรื่ องเล่าการบาเพ็ญบารมีของ
พระพุทธเจ้าในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีความน่าสนใจยิง่ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ องมีเหตุการณ์ใน
เรื่ องที่คล้ายคลึงกันหลายเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์การทดสอบ
หรื อลองใจพระโพธิ สัตว์ หรื อเหตุการณ์พระโพธิ สัตว์พบอุปสรรคระหว่างการบาเพ็ญบารมี เป็ นต้น
ในเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ พบว่าการแสดงออกของตัวละครหลักในแต่ละเรื่ องมีลกั ษณะคล้ายคลึ ง
กัน อาจต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็ นเหตุการณ์สาคัญของ
เรื่ องเล่าในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก กล่าวคือ แม้วา่ จะเปลี่ยนเรื่ อง เปลี่ยนตัวละครหรื อฉาก แต่เหตุการณ์
และการแสดงออกของตัวละครหลัก ยัง คงมี ล ัก ษณะที่ ค ล้ายกันทุ ก เรื่ อง จะขอเรี ย กเหตุ ก ารณ์ ที่
เกิดขึ้นซ้ าๆ กันในแต่ละเรื่ องเหล่านี้วา่ “เหตุการณ์ หลัก”
เหตุการณ์ หลักที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีความสาคัญยิ่ง เพราะทาหน้าที่เป็ นแกน
เหตุ การณ์ ที่ร้อยเรี ยงเรื่ องทั้ง 35 เรื่ อง ที่ มีรายละเอี ยดแตกต่างกันให้เป็ นกลุ่ มเรื่ องเดี ย วกัน คื อ
เรื่ องราวของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเป็ นพระโพธิ สัตว์ที่บาเพ็ญบารมีต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ พระสัพพัญญุ ต7

เรื่ องเดียวกัน, 346.
เรื่ องเดียวกัน, 166.
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ญาณให้อยู่กลุ่มเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ี ผศู ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาเหตุการณ์หลักที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎก
จากการศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง พบว่า มีเหตุการณ์ หลัก ที่ เกิ ดขึ้ นซ้ ากัน
จานวน 12 เหตุการณ์ดงั นี้
1. ความเป็ นมาของตัวละคร
2. การได้รับสมบัติ
3. การสังเวช
4. การตั้งความปรารถนา
5. การละทิง้
6. การบาเพ็ญบารมี
7. การพบอุปสรรค
8. การตั้งมัน่
9. การได้รับการช่วยเหลือ
10. การพ้นอุปสรรค
11. การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
12. การเทศนา
1. ความเป็ นมาของตัว ละคร เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ล่ า ถึ ง ที่ ม าของตัว ละคร ตัว บุ ค คลหรื อ
เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในเรื่ อง ความเป็ นมาของตัวละครในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกจะกล่ า วถึ งประวัติ
ความเป็ นมาของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งถื อกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ในพระชาติต่างๆ ว่าพระองค์ถือ
กาเนิ ดเป็ นผูใ้ ด มีลกั ษณะนิ สัยอย่างไร ความเป็ นมาของตัวละครจึงเป็ นส่ วนที่ทาให้ทราบประวัติ
และลักษณะนิ สัยของตัวละครเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็ นส่ วนสาคัญต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมา
ในภายหลังอีกด้วย เช่น การได้รับสมบัติ การบาเพ็ญบารมี การพบอุปสรรค เป็ นต้น
2. การได้รับสมบัติ คือตัวละครได้รับทรัพย์สิน มรดกจากพ่อแม่ เช่น เงิน ทอง ของใช้ ใน
ที่น้ ีหมายรวมไปถึงการขึ้นครองราชย์สืบต่อบิดามารดา
3. การสั ง เวช เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ต ัว ละครเกิ ด ความเศร้ า สลด หดหู่ ต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ รอบตัว
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ การสังเวชในทรัพย์ และการสังเวชในชีวติ
4. การตั้งความปรารถนา เป็ นเหตุการณ์ ที่ ตวั ละครตั้งเป้ าหมาย และพยายามปฏิ บตั ิตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ การตั้งความปรารถนาของพระโพธิ สัตว์ที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก คือพระ
โพธิ สัตว์ต้ งั ความปรารถนาที่จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณจึงต้องบาเพ็ญบารมี
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5. การละทิ้ง คืออาการแยกตัวให้พน้ จากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งเกี่ ยวข้องอยู่ ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วย
การละทิ้งที่พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก พบ 2 ประการ คือการละทิ้งทรั พย์สมบัติ และการละทิ้ง
ครอบครัวเพื่อไปบาเพ็ญบารมี หรื อออกบวชเพื่อมุ่งหวังในพระสัพพัญญุตญาณ
6. การบาเพ็ญบารมี เป็ นเหตุการณ์ การปฏิ บตั ิ ธรรม 10 ประการ ที่จะนาไปสู่ ความเป็ น
พระพุทธเจ้า ดังนี้
1. ทาน คือการให้ การเสี ยสละ (giving, charity, generosity, liberality)
2. ศีล คือการรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินยั
(morality, good conduct)
3. เนกขัมมะ คือการออกบวช ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม (renunciation)
4. ปั ญญา คือความรอบรู้ ความหยัง่ รู ้เหตุผล เข้าใจสภาวะของสิ่ งทั้งหลายตามความ
เป็ นจริ ง (wisdom, insight, understanding)
5. วิริยะ คือความเพียร ความแกล้วกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายามบากบัน่ อุตสาหะ
ก้าวหน้าเรื่ อยไป ไม่ทอดทิ้งธุ ระหน้าที่ (energy, effort, endeavour)
6. ขันติ คือความอดทน ความทนทานของจิตใจ สามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่
ในอ านาจเหตุ ผ ล และแนวทางความประพฤติ ที่ ต้ ัง ไว้เ พื่ อ จุ ด หมายอัน ชอบไม่ ลุ อ านาจกิ เ ลส
(forbearance, tolerance, endurance)
7. สัจจะ คือความจริ ง คือพูดจริ ง ทาจริ ง และจริ งใจ (truthfulness)
8. อธิ ษฐาน คือความตั้งใจมัน่ การตัดสิ นใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่ งการกระทาของ
ตนไว้แน่นอน และดาเนินตามนั้นแน่วแน่ (resolution, self-determination)
9. เมตตา คือความรักใคร่ ความปรารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลให้ผอู ้ ื่นและเพื่อนร่ วม
โลกทั้งปวงมีความสุ ขความเจริ ญ (loving-kindness, friendliness)
10. อุเบกขา คือความวางใจเป็ นกลาง ความวางใจสงบราบเรี ยบสม่าเสมอ เที่ยงธรรม
ไม่เอนเอียงไปด้วยความยินดียินร้ายหรื อชอบฟั ง (equanimity, indifference to praise and blame in
the performance of duty)9
7. การพบอุปสรรค คือการพบปั ญหาในขณะทากิ จบางอย่าง ทาให้สิ่งที่ กระทาอยู่น้ นั ไม่
สาเร็ จได้โดยง่าย

9

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม (กรุ งเทพฯ: จันทร์
เพ็ญ, 2552), 325.
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8. การตั้งมัน่ คือความตั้งใจจะกระทาการใดๆ ให้สาเร็ จลุล่วง แม้วา่ จะมีอุปสรรคมากแต่ยงั
พยายามทาการนั้นๆ ต่อไป อย่างไม่ยอ่ ท้อ
9. การได้รับการช่วยเหลือ คือเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ
ทาให้ผา่ นพ้นอุปสรรคได้
10. การพ้นอุปสรรค คือการผ่านพ้นเครื่ องขัดขวางในขณะทากิ จบางอย่างไปได้ บางครั้ง
พระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้ดว้ ยความพยายามของพระองค์เอง แต่ในบางครั้งต้องมี
ผูช้ ่วยจึงทาให้พน้ อุปสรรคไปได้
11.การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น คือการสงเคราะห์ ค้ าจุนผูอ้ ื่ นให้สาเร็ จดังประสงค์หรื อให้พน้ จาก
ความลาบาก พระโพธิสัตว์ช่วยเหลือผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ ไม่เว้นแม้แต่ผทู ้ ี่ประสงค์ร้ายต่อพระองค์
12. การเทศนา คือการแสดงธรรมสั่งสอนบุคคลในเรื่ องต่างๆ ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพระ
โพธิ สัตว์จะเทศนาธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ เพื่อให้ต้ งั ตนอยูใ่ นศีลในธรรม
จากการศึกษาเหตุการณ์หลักที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง สามารถสรุ ปเป็ น
ตารางแสดงเหตุการณ์หลักในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้ดงั นี้
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ตารางที่ 31 โครงสร้างเหตุการณ์หลักในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก


















































































































การเทศนา












การช่วยเหลือผูอ้ ื่น












การพ้นอุปสรรค












การได้รับการช่วยเหลือ

การละทิ้ง


การตั้งมัน่



การตั้งความปรารถนา



การพบอุปสรรค














การบาเพ็ญบารมี












การสังเวช

อกิตติวรรค
1. อกิตติจริ ยา
2. สังขพราหมณจริ ยา
3. กุรุธรรมจริ ยา
4. มหาสุทสั สนจริ ยา
5. มหาโควินทจริ ยา
6. เนมิราชจริ ยา
7. จันทกุมารจริ ยา
8. สิ วริ าชจริ ยา
9. เวสสันตรจริ ยา
10. สสปั ณฑิตจริ ยา
หัตถินาควรรค
1. สี ลวนาคจริ ยา
2. ภูริทตั ตจริ ยา
3. จัมเปยยจริ ยา
4. จูฬโพธิจริ ยา
5. มหิ สราชจริ ยา
6. รุ รุมิคราชจริ ยา
7. มาตังคจริ ยา
8. ธัมมเทวปุตตจริ ยา
9. ชยทิสจริ ยา
10. สังขปาลจริ ยา

การได้รับสมบัติ

เหตุการณ์
ความเป็ นมาของตัวละคร

วรรค/ชื่ออรรถกถา
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ตารางที่ 31 โครงสร้างเหตุการณ์หลักในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก (ต่อ)







































































การเทศนา












การช่วยเหลือผูอ้ ื่น

















การพ้นอุปสรรค



การตั้งมัน่





การพบอุปสรรค







การบาเพ็ญบารมี







การละทิ้ง

การตั้งความปรารถนา







การได้รับสมบัติ

การสังเวช

ยุธญ
ั ชยวรรค
1. ยุธญ
ั ชยจริ ยา
2. โสมนัสสจริ ยา
3. อโยฆรจริ ยา
4. ภิงสจริ ยา
5.โสณนันทปั ณฑิต
จริ ยา
6. มูคผักขจริ ยา
7. กปิ ลราชจริ ยา
8. สัจจสวหยปั ณฑิต
จริ ยา
9. วัฏฏกโปตกจริ ยา
10. มัจฉราชจริ ยา
11. กัณหทีปายนจริ ยา
12. มหาสุตโสมจริ ยา
13. สุวณั ณสามจริ ยา
14. เอกราชจริ ยา
15. มหาโลมหังสจริ ยา

การได้รับการช่วยเหลือ

เหตุการณ์
ความเป็ นมาของตัวละคร

วรรค/ชื่ออรรถกถา
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เมื่ อนาตารางข้างต้นมาศึ กษาและหาค่าความถี่ การเกิ ดเหตุ การณ์ หลักต่างๆ ในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎก จานวน 35 เรื่ อง พบค่าความถี่ดงั นี้
1. ความเป็ นมาของตัวละคร
พบ 35 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 100
2. การได้รับสมบัติ
พบ 7 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 20
3. การสังเวช
พบ 17 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 48.57
4. การตั้งความปรารถนา
พบ 35 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 100
5. การละทิ้ง
พบ 16 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 45.71
6. การบาเพ็ญบารมี
พบ 35 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 100
7. การพบอุปสรรค
พบ 35 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 100
8. การตั้งมัน่
พบ 35 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 100
9. การได้รับการช่วยเหลือ
พบ 13 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 37.14
10. การพ้นอุปสรรค
พบ 35 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 100
11. การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
พบ 10 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 28.57
12. การเทศนา
พบ 14 เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 40
จากการศึกษาพบว่า เหตุการณ์หลักทั้ง 12 เหตุการณ์ ที่พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ อง
จะมีจานวนเหตุการณ์ ไม่ครบ 12 เหตุการณ์ โดยมีจานวนเหตุการณ์ ต้ งั แต่ 6 เหตุการณ์จนถึง 10
เหตุการณ์ ดังนี้
เรื่ องที่ปรากฏเหตุการณ์จานวน 6 เหตุการณ์ มีจานวน 4 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถามหิ สราช
จริ ยา (15) อรรถกถาธัมมเทวปุตตจริ ยา (18) อรรถกถากปิ ลราชจริ ยา (27) และอรรถกถาเอกราช
จริ ยา (34)
เรื่ องที่ปรากฏเหตุการณ์จานวน 7 เหตุการณ์ มีจานวน 5 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา
(3) อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา (4) อรรถกถาชยทิสจริ ยา (19) อรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา (29) และ
อรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา (33)
เรื่ อ งที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ จ านวน 8 เหตุ ก ารณ์ มี จ านวน 8 เรื่ อ ง ได้แ ก่ อรรถกถา
สั ง ขพราหมณจริ ย า (2) อรรถกถามหาโควิน ทจริ ย า (5) อรรถกถาสิ วิ ร าชจริ ย า(8) อรรถกถา
เวสสันตรจริ ยา (9) อรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา (10) อรรถกถามัจฉราชจริ ยา (30) อรรถกถากัณหที
ปายนจริ ยา (31) และอรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา (32)
เรื่ องที่ปรากฏเหตุการณ์จานวน 9 เหตุการณ์ มีจานวน 15 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาอกิตติจริ ยา
(1) อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา (9) อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา (11) อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา (12)
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อรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา (14) อรรถกถามาตังคจริ ยา (17) อรรถกถาสังขปาลจริ ยา (20) อรรถกถา
ยุธญ
ั ชยจริ ยา (21) อรรถกถาโสมนัสสจริ ยา (22) อรรถกถาอโยฆรจริ ยา (23) อรรถกถาภิงสจริ ยา
(24) อรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริ ยา (25) อรรถกถามูคผักขจริ ยา (26) อรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิต
จริ ยา (28) และอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา (35)
เรื่ องที่ปรากฏเหตุการณ์จานวน 10 เหตุการณ์ มีจานวน 3 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาเนมิราช
จริ ยา (6) อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา (13) อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา (16)
ในการศึกษาพบว่า เหตุการณ์หลักที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมากที่สุดมี 6 เหตุการณ์
ได้แก่ เหตุการณ์ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ การบาเพ็ญ
บารมี เหตุ การณ์ การพบอุปสรรค เหตุการณ์ การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ การพ้นอุ ปสรรค โดยทั้ง 6
เหตุการณ์ น้ ี ปรากฏอยูใ่ นอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทุกเรื่ อง ส่ วนเหตุการณ์ หลักอื่นๆ ที่ปรากฏรองลงมา
คือเหตุการณ์การสังเวช พบจานวน 17 เรื่ อง เหตุการณ์ การละทิ้ง พบจานวน 16 เรื่ อง เหตุการณ์
การได้รับความช่วยเหลือ และเหตุการณ์การเทศนา พบจานวน 14 เรื่ อง เหตุการณ์การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
พบจานวน 10 เรื่ อง และเหตุการณ์หลักที่ปรากฏน้อยที่ สุด คือเหตุการณ์การได้รับสมบัติพบเพียง 7
เรื่ อง
เหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 12 เหตุการณ์ มักจะเกิดขึ้นเรี ยงตามลาดับ
1-12 แต่ก็อาจมีการข้ามเหตุการณ์ และสลับที่เหตุการณ์ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกันของเรื่ องนั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นลักษณะเฉพาะของเรื่ องเล่าในพระพุทธศาสนา ที่มีการเล่าเรื่ องย้อนไปในอดีตแล้วกลับมาใน
ปัจจุบนั จึงทาให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกไม่เรี ยงลาดับเวลาและสามารถสลับที่กนั
ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
การศึ กษาครั้ งนี้ ยงั พบว่า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกลุ่ มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญบารมีประเภท
เดียวกันจะมีการเกิดและการเรี ยงลาดับของเหตุการณ์หลักที่คล้ายคลึงกัน จึงสามารถแบ่งโครงสร้าง
เหตุการณ์หลักในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกตามประเภทการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ได้ 7 ประเภท
ดังนี้
1. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี
2. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี
3. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมี
4. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอธิษฐานบารมี
5. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมี
6. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมี
7. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมี
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การจัดโครงสร้างเหตุการณ์หลักในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะพิจารณาจากค่าความถี่ การเกิ ด
เหตุการณ์ในเรื่ อง เหตุการณ์ใดที่มีค่าความถี่การเกิดเหตุการณ์มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ของจานวน
เรื่ องแต่ละกลุ่มที่แสดงการบาเพ็ญบารมี จัดเป็ นเหตุการณ์ หลักที่มกั เกิ ดขึ้นในกลุ่มเรื่ องนั้นๆ ส่ วน
เหตุการณ์ ใดที่มีค่า ความถี่ การเกิ ดเหตุ การณ์ น้อยกว่า ร้ อยละ 50 จัดเป็ นเหตุ การณ์ ที่อาจเกิ ดขึ้ น
หรื อไม่เกิดขึ้นในเรื่ องก็ได้ โดยผูศ้ ึกษาจะใช้พยัญชนะตัวเอียงใส่ ไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บเพื่อแยกให้
ทราบว่าไม่ใช่เหตุการณ์หลัก เช่น (ก...) (ข...) (ค...)
1. เรื่องทีแ่ สดงการบาเพ็ญทานบารมี คือเรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์
เพื่อบาเพ็ญทานบารมี พบจานวน 10 เรื่ อง ได้แก่
1. อรรถกถาอกิตติจริ ยา
2. อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา
3. อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา
4. อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา
5. อรรถกถามหาโควินทจริ ยา
6. อรรถกถาเนมิราชจริ ยา
7. อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา
8. อรรถกถาสิ วริ าชจริ ยา
9. อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา
10. อรรถกถาสสปัณฑิตจริ ยา
จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมีในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกพบว่า มีเหตุการณ์หลักที่มกั เกิดขึ้นในเรื่ อง 8 เหตุการณ์ และมีเหตุการณ์หลักที่อาจเกิดขึ้น
ในเรื่ องอีก 4 เหตุการณ์ โดยมีการเกิดและเรี ยงลาดับเหตุการณ์หลักดังนี้
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร
2. เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ
(ก. เหตุการณ์ ที่ 3 การสังเวช)
3. เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
(ข. เหตุการณ์ ที่ 5 การละทิง้ )
4. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
5. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
6. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่
7. เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ
8. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
(ค. เหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลือผู้อื่น)
(ง. เหตุการณ์ ที่ 12 การเทศนา)
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1. เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร พบ 10 เรื่ อง เป็ นการกล่ าวถึ งประวัติ
ความเป็ นมาของพระพุทธเจ้าเมื่ อครั้งที่ ถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ในพระชาติต่างๆ ว่าพระองค์
ถือกาเนิ ดเป็ นผูใ้ ด มีลกั ษณะนิ สัยอย่างไร ทาให้ผอู ้ ่านทราบที่มาของตัวละครซึ่ งถื อเป็ นจุดเริ่ มต้น
ของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังต่อไป
จากการศึ ก ษาสามารถแบ่ ง ความเป็ นมาของตัว ละครตามการเสวยพระชาติ ข องพระ
โพธิ สัตว์ได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเสวยพระชาติเป็ นมนุษย์พบ 9 เรื่ อง สามารถแบ่งตามชนชั้น
วรรณะอินเดี ย ได้เป็ น เสวยพระชาติใ นวรรณะกษัตริ ย ์ 6 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถากุ รุธ รรมจริ ย า
อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา อรรถกถาเนมิราชจริ ยา อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา อรรถกถาสิ วิราช
จริ ยา และอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา เสวยพระชาติในวรรณะพราหมณ์ 2 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาอกิตติ
จริ ยา และอรรถกถามหาโควินทจริ ยา และเสวยพระชาติในวรรณะแพศย์ คือเป็ นเศรษฐีหรื อพ่อค้า 1
เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา และ 2) การเสวยพระชาติเป็ นสัตว์พบ 1 เรื่ อง ได้แก่
อรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา พระโพธิ สัตว์เสวยพระชาติเป็ นกระต่าย ถึงแม้วา่ ในแต่ละชาติพระองค์มี
ก าเนิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ทุ ก พระชาติ น้ ั นพระองค์ มี ล ั ก ษณะนิ สั ย ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น คื อ เป็ นผู้
ทรงธรรม มีศีลและชอบทาทานอยูเ่ ป็ นนิจ
ตัว อย่ า งอรรถกถากุ รุ ธ รรมจริ ย า เหตุ ก ารณ์ ค วามเป็ นมาของตัว ละครที่ พ ระพุ ท ธเจ้า
เสวยพระชาติเป็ นพระราชโอรสของกษัตริ ยพ์ ระนามว่าธนญชัย
ในอดีตกาล ในนครอินทปั ตถะแคว้นกุรุ พระโพธิ สัตว์ทรงถือปฏิสนธิ ในพระครรภ์
ของพระอัครมเหสี ของพระเจ้ากุรุราช ถึงความเจริ ญวัยโดยลาดับไปยังเมืองตักกสิ ลา เรี ยน
ศิ ล ปศาสตร์ อ ัน เป็ นประโยชน์ ใ นการปกครองและวิ ช าหลัก ครั้ นเรี ย นจบกลับ พระนคร
พระชนกให้ดารงตาแหน่งอุปราช.
ครั้นต่อมาเมื่อพระชนกสวรรคต ได้รับราชสมบัติยงั ทศพิธราชธรรมไม่ให้กาเริ บ
ครองราชสมบัติโดยธรรมมีพระนามว่าธนญชัย พระเจ้าธนญชัยทรงให้สร้างโรงทาน 6 แห่ ง
คือที่ประตูพระนคร 4 แห่ ง กลางพระนคร 1 แห่ ง ประตูราชนิ เวศน์ 1 แห่ ง ทรงสละทรัพย์วนั
ละ 600,000 ทุ ก วัน ทรงกระท าชมพูท วีป ทั้ง สิ้ น เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งแล้ว ทรงบริ จ าคทาน เพราะ
พระองค์มีพระอัธยาศัยในการทรงบริ จาค ความยินดีในทานแผ่ไปทัว่ ชมพูทวีป.10

จากตัวอย่า งท าให้ ท ราบความเป็ นมาในพระชาติ ห นึ่ ง ของพระพุ ท ธเจ้า ว่า พระองค์ไ ด้
เสวยพระชาติเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ากุรุราช เมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระองค์ได้ครอง
10

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 53-54.
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ราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดา พระองค์โปรดการทาทานมากจึงสร้างโรงทาน 6 แห่ ง เพื่อไว้เป็ น
สถานที่สาหรับให้ทานแก่ผอู ้ ื่นทุกวัน
2. เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ พบจานวน 6 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาอกิตติจริ ยา อรรถกถา
กุ รุ ธ รรมจริ ย า อรรถกถาเนมิ ร าชจริ ย า อรรถกถาจัน ทกุ ม ารจริ ย า อรรถกถาสิ วิร าชจริ ย า และ
อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา เป็ นเหตุการณ์ที่ตวั ละครถือกาเนิ ดเป็ นบุตรของผูร้ ่ ารวย มีทรัพย์มหาศาล
เมื่อเติบใหญ่ได้รับทรัพย์สิน มรดกจากพ่อแม่ ในที่น้ ี รวมถึงการขึ้นครองราชย์สืบต่อบิดามารดาด้วย
การรั บ สมบัติน้ ี เป็ นเหตุ ก ารณ์ ส าคัญในกลุ่ มเรื่ องที่ บ าเพ็ญทานบารมี เพราะช่ วยท าให้ตวั ละคร
กลายเป็ นผูม้ ีทรัพย์มากจนสามารถนาไปให้ทานและช่ วยเหลือผูอ้ ื่นต่อไปได้ อย่างไรก็ตามมีบาง
เรื่ องที่ไม่ปรากฏเหตุการณ์น้ ี เพราะตัวละครในเรื่ องนั้นพระโพธิ สัตว์เป็ นผูม้ ีทรัพย์อยูแ่ ล้ว และบาง
เรื่ องพระองค์ถือกาเนิดเป็ นสัตว์จึงไม่ปรากฏเหตุการณ์การได้รับสมบัติ
ตัว อย่า งอรรถกถาสิ วิ ร าชจริ ย า พระโพธิ สั ตว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นพระเจ้า สิ วิ ราช และได้รั บ
ราชสมบัติจากพระราชบิดา
...พระมหาสัตว์ทรงอุบัติเป็ นพระโอรสของพระเจ้าสิ วิราชนั้น. พระนามของพระ
มหาสัตว์น้ นั ว่าสิ วิกุมาร. ครั้นพระมหาสัตว์เจริ ญวัยได้เสด็จไปยังเมืองตักกสิ ลา ทรงเล่าเรี ยน
ศิลปะ สาเร็ จแล้วเสด็จกลับ ทรงแสดงศิลปะแก่พระบิดาได้รับตาแหน่งอุปราช. ต่อมาพระบิดา
สวรรคต ได้เป็ นพระราชา ทรงละอคติ ทรงตั้งอยู่ในราชธรรม ครองราชสมบัติ ทรงให้สร้าง
โรงทาน 6 แห่ง คือที่ประตูพระนคร 4 แห่ง ท่ามกลางพระนคร 1 แห่ง ที่ประตูพระราชนิเวศน์ 1
แห่ ง ทรงบริ จาคมหาทานวันละ 600,000 กหาปณะทุกวัน. ในวัน 8 ค่า 14 ค่าและ 15 ค่า ได้
เสด็จไปยังโรงทานด้วยพระองค์เอง ทรงตรวจตราโรงทาน...11

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้าสิ วิราชนามว่าสิ วิกุมาร
เมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระองค์ได้รับราชสมบัติสืบต่อพระราชบิดา หลังจากนั้นพระองค์โปรด
ให้สร้างโรงทาน 6 แห่ ง เพื่อบริ จาคทานทุกวัน วันละ 600,000 กหาปณะ เมื่อถึงวันพระพระองค์
เสด็จไปให้ทานและตรวจตราโรงทานด้วยพระองค์เอง
3. เหตุ ก ารณ์ ที่ 4 การตั้ง ความปรารถนา พบ 10 เรื่ อ ง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ตวั ละครได้
ตั้งเป้ าหมาย และพยายามปฏิ บตั ิตามเป้ าหมายที่วางไว้ การตั้งความปรารถนาของทั้ง 10 เรื่ อง คือ
11

เรื่ องเดียวกัน, 98.
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การบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ซึ่ งหนทางที่จะทาให้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณได้น้ นั จะต้องบาเพ็ญ
บารมี 10 ประการ ด้วยเหตุน้ ีตวั ละครจึงมุ่งบาเพ็ญทานบารมีอย่างไม่ลดละ
ตัวอย่างอรรถกถาสิ วริ าชจริ ยา พระโพธิสัตว์ปรารถนาให้ทานที่เป็ นวัตถุภายใน
บางคราวในวัน 15 ค่ า ตอนเช้าตรู่ พระองค์ประทับนั่งบนราชบัล ลัง ก์ ภายใต้พระ
เศวตฉัตรที่ ยกขึ้น ทรงดาริ ว่า ทานภายนอกของเราไม่ยงั จิ ตให้ยินดี เหมือนทานภายใน. ไฉน
หนอในเวลาที่เราไปโรงทาน จะมีผขู ้ อไรๆ ไม่ขอวัตถุภายนอก พึงขอวัตถุภายในอย่างเดียว. ก็
หากว่าใครๆ พึงขอเนื้ อหรื อเลือดในร่ างกายของเรา ศีรษะ เนื้ อหัวใจ นัยน์ตา ร่ างกายครึ่ งหนึ่ ง
หรื ออัตภาพทั้งสิ้ นเอาไปเป็ นทาส เราก็ยงั ความประสงค์ของผูน้ ้ นั ให้บริ บูรณ์ในทันที สามารถ
จะให้ได้.12

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์ทรงดาริ ว่า มีแต่คนมาขอทานภายนอกและไม่มีผใู ้ ดมาขอทาน
ภายในจากพระองค์ พระองค์ปรารถนาจะให้ทานภายในอันได้แก่ เนื้ อ เลื อด อวัยวะต่างๆ แก่ผอู ้ ื่น
เป็ นอย่างมากเพราะเป็ นสิ่ งที่ กระทาอันได้ยากยิ่งและสร้ างความปิ ติ ยินดี ให้แก่ พระองค์มากกว่า
พระองค์ทรงคิดว่าถ้าหากมีผใู้ ดมาขอทานที่เป็ นวัตถุภายในจากพระองค์ก็จะให้ทานนั้นแก่ผขู ้ อทันที
4. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี พบ 10 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญทาน
บารมีเป็ นหลัก คือเป็ นการให้สิ่งของที่มีค่าแก่ผอู ้ ื่น เช่น ทรัพย์สิน อาหาร และเครื่ องใช้ เป็ นต้น ใน
เหตุการณ์ การบาเพ็ญบารมีน้ ี ยงั สามารถแบ่งเป็ นเหตุการณ์ ยอ่ ยได้ 3 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์
การมีทรัพย์ หรื อการหาทรัพย์ เหตุการณ์การสร้างโรงทาน และเหตุการณ์การให้ทาน ดังนี้
เหตุการณ์ ย่อยที่ 1 การมีทรั พย์ หรื อการหาทรั พย์ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 10 เรื่ องที่
แสดงการบาเพ็ญทานบารมี ตัวละครในทุกเรื่ องจะต้องเป็ นผูม้ ี ทรัพ ย์ อาจเป็ นเงิ นทอง ข้าวของ
เครื่ องใช้ต่างๆ ที่มีไว้สาหรับทาทานแก่ผอู ้ ื่น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะได้มาจากมรดกของพ่อแม่ หรื อถ้าใน
เรื่ องใดที่ตวั ละครไม่มีทรัพย์ก็จะเเสวงหาทรัพย์มาทาทาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา ตอนสังขพราหมณ์นาสิ นค้าขึ้นเรื อไปขายเพื่อหาทรัพย์
มาทาทาน
ในอดี ต กรุ งพาราณสี น้ ี ชื่อว่าโมฬินีนคร เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ ณ
โมฬินีนคร. พระโพธิ สัตว์เป็ นพราหมณ์ชื่อ ว่าสังขะ เป็ นผูม้ งั่ คัง่ มีทรัพย์มากให้ต้ งั โรงทาน 6
แห่ง ในที่ท้ งั 6 คือที่ประตูนคร 4 ที่กลางนคร 1 ที่ประตูบา้ นของตน 1 สละทรัพย์ทุกวัน วันละ
12
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600,000 ยัง มหาทานให้ เ ป็ นไปในบรรดาคนยากจนและคนเดิ น ทางเป็ นต้น .วัน หนึ่ ง
สังขพราหมณ์คิดว่า “เมื่อทรัพย์ในเรื อนหมด เราก็จักไม่สามารถจะให้ทานได้ เมื่อทรัพย์ยงั
ไม่หมดทีเดียว เราจักไปยังสุวรรณภูมิดว้ ยเรื อแล้วนาทรัพย์มา.” 13

จากตัว อย่า ง พระโพธิ สั ตว์ถื อก าเนิ ด เป็ นเศรษฐี ผูช้ อบท าทานชื่ อสั ง ขพราหมณ์
พระองค์สร้างโรงทาน 6 แห่ง เพื่อแจกจ่ายสิ่ งของให้คนยากจน วันหนึ่ งพระองค์เห็นว่าทรัพย์ที่มีอยู่
นั้นใกล้หมดและเกรงว่าจะไม่ได้ทาทานให้แก่ผอู ้ ื่น จึงคิดหาทรัพย์เพิ่มเติมโดยการนาสิ นค้าขึ้นเรื อ
ไปขายยังสุ วรรณภูมิเพื่อหาเงินมาทาทานต่อไป
ในอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา ตอนสสปั ณฑิตไม่มีสิ่งของมาทาทานและคิดได้วา่ จะ
นาร่ างกายให้เป็ นทาน
ฝ่ ายพระโพธิสตั ว์ออกในเวลาอันสมควร คิดว่า “เราจักกินหญ้ามีหญ้าแพรกเป็ นต้น”
นอนที่พมุ่ ไม้อนั เป็ นที่อยูข่ องตน คิดว่า “ยาจกทั้งหลายมาหาเรา ไม่อาจกินหญ้าได้ เราไม่มีแม้
งาและข้าวสารเป็ นต้น. หากยาจกมาหาเรา เราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้า เราจักให้เนื้ อในร่ างกายของ
ตน.” ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
เรานอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ ทักขิไณยบุ คคลว่ า ถ้ าเราพึงได้
ทักขิไณยบุคคล เราจักให้ อะไรเป็ นทาน งา ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้ าวสารและ
เปรี ย งของเราไม่ มี เราเลี้ ย งชี วิ ต ด้ วยหญ้ า เราไม่ อ าจให้ หญ้ าได้ ถ้ า
ทักขิไณยบุคคลมาสั กท่ านหนึ่งเพื่อขอในสานักของเรา เราพึงให้ ตนของตน
ทักขิไณยบุคคลจักไม่ ไปเปล่ า.14

จากตัวอย่า ง พระโพธิ สั ตว์คิ ดได้ว่า ไม่ มี สิ่ ง ใดจะให้ท านแก่ ผูข้ อทั้ง หลาย เพราะ
พระองค์กิ นแต่ หญ้า เป็ นอาหารซึ่ ง ผูข้ อทั้ง หลายไม่ อาจกิ นหญ้า ได้ เมื่ อคิ ดได้ดัง นั้นพระองค์จึง
ต้องการนาร่ างกายของพระองค์ให้เป็ นทานแก่ผขู ้ อ
เหตุการณ์ ย่อยที่ 2 การสร้ างโรงทาน เหตุการณ์การสร้างโรงทานพบ 8 เรื่ อง ได้แก่
อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา อรรถกถามหา
โควินทจริ ยา อรรถกถาเนมิราชจริ ยา อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา อรรถกถาสิ วริ าชจริ ยา และอรรถกถา
เวสสันตรจริ ยา ไม่พบเหตุการณ์น้ ี ในอรรถกถาอกิตติจริ ยาและอรรถกถาสสปั ณฑิ ตจริ ยา เนื่ องจาก
อรรถกถาอกิตติจริ ยา อกิ ตติพราหมณ์ ได้บริ จาคทรัพย์ที่มีอยูท่ ้ งั หมดเพียงครั้งเดียวโดยใช้เวลานาน
13
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ถึง 7 วัน แล้วจึงตัดสิ นใจออกบวช ส่ วนอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยาพระพุทธเจ้าทรงถือกาเนิ ดเป็ น
กระต่ายและใช้ร่างกายของตนสละเป็ นทาน
ในเหตุการณ์ การสร้ างโรงทาน พระโพธิ สัตว์สร้ างโรงทานไว้เป็ นสถานที่ สาหรับ
แจกจ่ายสิ่ งของ เครื่ องใช้ อาหาร ยา เครื่ องนุ่ มห่ ม และอื่ นๆ ให้แก่ผขู ้ อทั้งหลาย แต่ละเรื่ องก็จะมี
การสร้างโรงทานจานวนแตกต่างกันไป 5 แห่ งบ้าง 6 แห่ งบ้าง และ 100 แห่ งบ้าง โดยโรงทาน
เหล่านี้เปิ ดแจกจ่ายทานทุกวัน พระโพธิ สัตว์ไปดูแลและให้ทานด้วยพระองค์เองบ้างในวันพระ หรื อ
ทุกๆ ครึ่ งเดือน ดังปรากฏในอรรถกถาเนมิราชจริ ยา
ฝ่ ายพระเนมิราชเพราะทรงมีอธั ยาศัยในการให้ จึงทรงให้สร้างโรงทาน 5 แห่ ง คือ
ที่ประตูพระนคร 4 แห่ง ท่ามกลางพระนคร 1 แห่ง แล้วทรงบริ จาคมหาทาน ทรงบริ จาคทรัพย์
วันละ 500,000 กหาปณะ โรงทานละ 100,000 กหาปณะ ทรงรั กษาศี ล 5 ทรงสมาทาน
อุโบสถกรรมในวันปั กษ์ ทรงให้มหาชนยึดมัน่ ในบุญมีทานเป็ นต้น ทรงบอกทางสวรรค์ให้
ทรงขู่ให้กลัวด้วยภัยนรก15

จากตัวอย่าง พระเจ้าเนมิราชชอบให้ทาน จึงสร้างโรงทาน 5 แห่ ง คือ ที่ประตูเมือง 4
แห่ ง กลางเมือง 1 แห่ ง แล้วบริ จาคมหาทาน บริ จาคทรัพย์วนั ละ 500,000 กหาปณะ โรงทานละ
100,000 กหาปณะ นอกจากนี้พระองค์ยงั ทรงรักษาศีล 5 และสัง่ สอนประชาชนให้ต้ งั อยูใ่ นศีลธรรม
อีกด้วย
เหตุการณ์ ย่อยที่ 3 การให้ ทาน เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์ให้วตั ถุท้ งั หลายแก่
บุคคลต่างๆ เพื่อใช้ในการดารงชี วิต แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การให้ทานที่เป็ นวัตถุภายนอก
และการให้ทานที่เป็ นวัตถุภายในดังนี้
1. การให้ทานที่เป็ นวัตถุภายนอก วัตถุภายนอก หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทอง
สิ่ ง ของ อาหาร เครื่ องใช้และอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นของนอกกาย เมื่ อใช้หมดไปแล้ว สามารถหาใหม่ ไ ด้
พระโพธิ สัตว์ได้ให้สิ่งของเหล่านี้ แก่ผขู ้ อทั้งหลาย ผูศ้ ึกษาพบว่าในอรรถกถา 9 ใน 10 เรื่ อง ยกเว้น
อรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา จะกล่าวถึงการบริ จาคทานของพระโพธิ สัตว์ว่า นอกจากจะให้เงินทอง
สิ่ งของอาหารและยารักษาโรคแล้ว พระองค์ยงั ได้บริ จาค “มหาทาน” เป็ นการให้ทานครั้งใหญ่หรื อ
เรี ยกอีกอย่างว่า “สัตสดกมหาทาน” คือการให้ทานสิ่ งของอย่างละ 100 จานวน 7 อย่าง ประกอบไป
ด้วย ช้าง 100 ม้า 100 รถ 100 โคนม 100 หญิงสาว 100 ทาส 100 และ ทาสี 100 ดังปรากฏใน
อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา
15
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ล าดับ นั้น ราชบริ ษ ัท ชาวนคร ชาวชนบท แม้ท้ ัง หมดประชุ ม กัน อภิ เ ษกพระ
โพธิ สั ต ว์ไ ว้ใ นราชสมบัติ . พระโพธิ สั ต ว์ท รงเสวยราชสมบัติ โ ดยธรรม ทรงระ ลึ ก ถึ ง
ความพินาศอันเกิดขึ้นแก่พระองค์และแก่มหาชน โดยเหตุอนั ไม่สมควร ทรงเกิดความสังเวช มี
พระอุตสาหะในการบาเพ็ญบุญให้ยิ่งขึ้นไป ทรงบริ จาคมหาทาน. ทรงรักษาศีล. ทรงสมาทาน
อุโบสถกรรม. ด้วยเหตุน้ นั พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระดารัสมีอาทิวา่
ในกาลนั้น เราพ้ นจากการบู ชายัญแล้ วออกไปจากที่บวงสรวงนั้น
ยังความสังเวชให้ เกิดขึน้ แล้ วบริจาคมหาทาน.16

พระโพธิ สั ตว์ไ ด้ข้ ึ นครองราชสมบัติสื บ ต่ อจากพระราชบิ ดา เมื่ อพระองค์
พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ผา่ นมา คือพระราชบิดาหู เบาเชื่ อคนชัว่ จนทาให้พระองค์เกือบเสี ยชี วิตก็เกิด
ความสังเวชใจ พระองค์จึงรักษาศีลและทาทานมากยิง่ ขึ้นด้วยการบริ จาคมหาทาน
2. การให้ทานที่เป็ นวัตถุภายใน หมายถึง อวัยวะและชี วิตที่หมายรวมทั้งชี วิต
ของตนและผูเ้ ป็ นที่รักด้วย การให้ทานที่เป็ นวัตถุภายในนี้ถือว่าเป็ นการกระทาที่คนทัว่ ไปพึงกระทา
ได้ยากยิ่ง เพราะอวัยวะ ชี วิต และบุตร ภรรยา คือสิ่ งที่ทุกคนหวงแหน เพราะไม่สามารถมีอวัยวะ
หรื อชีวติ ใหม่ทดแทน แต่พระโพธิ สัตว์ให้สิ่งเหล่านี้ แก่ผขู ้ อทั้งหลาย ดังปรากฏในอรรถกถาสิ วิราช
จริ ยา อรรถกถาสสปัณฑิตจริ ยา และอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ดังนี้
2.1 การให้บุตร และภรรยาแก่ผอู ้ ื่น ปรากฏในอรรถกถาพระเวสสันตร
จริ ยา ตอนพระเวสสันดรสนทนากับพราหมณ์เรื่ องการให้บุตรชาย บุตรสาว และภรรยาแก่ผอู ้ ื่น
แม้พระมหาบุรุษก็ตรัสว่า ท่านพราหมณ์ผเู ้ จริ ญ พระสัพพัญญุตญาณเท่านั้น เรารักยิ่ง
กว่าแม่มทั รี ร้อยเท่า พันเท่า แสนเท่า. ขอทานของเรานี้ จงเป็ นปั จจัยแห่ งการรู ้แจ้งแทงตลอด
พระสัพพัญญุตญาณเถิด แล้วพระราชทานทาน. ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
เมื่อเราสละพ่ อชาลี แม่ กัณหาชินาผู้เป็ นธิดาและพระนางมัทรี ผู้จง
รั กสามี ไม่ คิดถึงเลย เพราะเหตุแห่ งโพธิ ญาณนั่นเอง บุ ตรทั้งสองเราก็ไม่
เกลี ย ด พระนางมั ท รี เ ราก็ ไ ม่ เ กลี ย ด แต่ สั พ พั ญ ญุ ต ญาณเป็ นที่ รั ก ของ
เรา เพราะฉะนั้นเราจึงได้ ให้ บุตรและภริยาอันเป็ นทีร่ ักของเราอีกครั้งหนึ่ง. 17

จากตัวอย่างข้างต้น พระเวสสันดรได้สนทนากับท้าวสักกะที่แปลงกาย
เป็ นพราหมณ์มาขอนางมัทรี โดยพระองค์กล่าวถึงสาเหตุที่ให้บุตรชาย บุตรสาว และภรรยาแก่ผอู ้ ื่น
16

เรื่ องเดียวกัน, 92.
เรื่ องเดียวหัน, 153-154.

17

136
นั้นไม่ใช่เพราะความเกลียดหรื อไม่รัก แต่เพราะปรารถนาบรรลุพระสัพพัญญุตญาณพระองค์จึงให้
ทานนั้น
2.2 การให้อวัยวะและชี วิต ดังปรากฏในอรรถกถาสิ วิราชจริ ยา ตอน
พระเจ้าสิ วริ าชให้ดวงตาแก่พราหมณ์
พระราชาทรงอดกลั้นเวทนาแล้วตรัสว่า “อย่าชักช้าไปเลยพ่อคุณ.” หมอทูลรับสนอง
แล้วยึดพระเนตรด้วยมือซ้าย จับศัสตราด้วยมือขวาตัดสายพระเนตรแล้วหยิบพระเนตรวางไว้
บนพระหัตถ์ของพระมหาสัตว์. พระมหาสัตว์ทรงทอดพระเนตร พระเนตรข้างขวาด้วย
พระเนตรข้างซ้าย เสวยทุกขเวทนา ทรงข่มไว้ดว้ ยปี ติในการบริ จาค รับสั่งเรี ยกพราหมณ์ว่า
“ท่านพราหมณ์จงมาเถิด” แล้วตรัสว่า “สมันตจักษุของเรา เป็ นที่ รักกว่านัยน์ตานี้ ต้ งั ร้อยเท่า
พัน เท่ า แสนเท่ า การให้ด วงตาของเรานี้ จงเป็ นปั จ จัย แห่ ง สมัน ตจักษุ น้ ัน เถิ ด .” แล้วได้
พระราชทานพระเนตรแก่พราหมณ์ พราหมณ์หยิบพระเนตรนั้นใส่ที่นยั น์ตาของตน. พระเนตร
นั้นปรากฏดุจดอกอุบลแย้มด้วยอานุภาพแห่งพราหมณ์แปลงนั้น พระมหาสัตว์ทรงเห็นนัยน์ตา
ของพราหมณ์ดว้ ยพระเนตรข้างซ้าย มีพระวรกายซาบซ่านด้วยปี ติผุดขึ้นภายในเป็ นลาดับว่า
“โอ เราให้นยั น์ตาดีแล้ว” ได้พระราชทานอีกข้างหนึ่ ง. แม้ทา้ วสักกะก็กระทาเหมือนอย่างเดิม
เสด็จออกจากพระราชนิ เวศน์ เมื่อมหาชนแลดูอยู่นั่นเอง เสด็จออกจากพระนครกลับไปยัง
เทวโลก.18

จากตัวอย่าง พระเจ้าสิ วิราชให้หมอใช้มีดควักดวงตาทั้ง 2 ข้างของ
พระองค์ ใ ห้ แ ก่ พ ราหมณ์ ต าบอด แม้ ว่ า พระเจ้ า สิ วิ ร าชจะทรงเจ็ บ ปวดแต่ ก็ ท รงข่ ม ไว้ด้ ว ย
ความปิ ติยนิ ดีที่ได้ให้ทาน เพราะมุ่งหวังว่าการให้ทานครั้งนี้ จะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้พระองค์บรรลุ
พระโพธิ ญาณ หลังจากนั้นพราหมณ์ตาบอดจึงนาดวงตาทั้งสองข้างใส่ ที่นยั น์ตาของตน
ในอรรถกถาสสปัณฑิตจริ ยา ตอนสสปั ณฑิตให้ร่างกายเพื่อเป็ นอาหาร
แก่พราหมณ์
จากนั้น พราหมณ์จึงเข้าไปหาสสบัณฑิต. แม้เมื่อสสบัณฑิตถามว่า “ท่านมาเพื่อ
อะไร?”พราหมณ์ก็บอกเหมือนอย่างนั้น. ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
ท้ าวสั กกะทรงทราบความดาริ ของเราแล้ ว แปลงเพศเป็ นพราหมณ์
เสด็จเข้ ามายังสานักของเราเพือ่ ทรงทดลองทานของเรา.
เราเห็นพราหมณ์ น้ันแล้ วก็ยนิ ดี ได้ กล่ าวคานีว้ ่ า ท่ านมาถึงในสานักเรา
เพราะเหตุแห่ งอาหารเป็ นการดีแล้ ว วันนีเ้ ราจักให้ ทานอันประเสริฐ ที่ใครๆ
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ไม่ เคยให้ แก่ ท่าน ท่ านผู้ประกอบด้ วยศี ลคุณ การเบียดเบียนผู้อื่นไม่ ควรแก่
ท่ าน
ท่ านจงไปเอาไม้ ต่างๆ มาก่ อไฟขึน้ เราจักย่ างตัวของเรา ท่ านจักได้ กิน
เนือ้ ทีส่ ุ ก.
พราหมณ์ น้ันรับคาแล้ วมีใจร่ าเริง นาเอาไม้ ต่างๆ มาทาเป็ นเชิงตะกอน
ใหญ่ ทาเป็ นห้ องอันเต็มด้ วยถ่ านเพลิง
ก่ อไฟโพลงขึน้ ณ ทีน่ ้ันทันทีเหมือนไฟนั้นเป็ นกองใหญ่ เราสลัดตัวมี
ธุลเี ข้ าไปอยู่ข้างหนึ่ง
ในเมื่อกองไม้ อันไฟติดทั่วแล้ ว เป็ นควันตระหลบอยู่ ในกาลนั้นเรา
โดดลงในท่ ามกลางระหว่ างเปลวไฟ.
น้าเย็นอันผู้หนึ่งผู้ใดดาลงแล้ ว ย่ อมระงับความกระวนกระวายและ
ความร้ อน ย่ อมให้ ความยินดีและปี ติฉันใด.
ในกาลเมือ่ เราเข้ าไปยังไฟทีล่ ุกโพลงก็ฉันนั้นเหมือนกัน ความกระวน
กระวายทั้งปวง ย่ อมระงับเหมือนดาลงในนา้ เย็นฉะนั้น.
...
ข้อว่า ในกาลนั้น เรากระโดดลงในท่ ามกลางภายในเปลวไฟ (ตทุปฺปติตฺวา ปปตึ, มชฺ เฌ
ชาลสิขนฺตเร) ความว่า ในกาลนั้น คือเวลานั้น เราคิดว่า “กองถ่านเพลิงนี้ สามารถเผาร่ างกายเรา
ได้” จึงโดดลงไปให้ร่างทั้งสิ้นเป็ นทาน โดดลงในท่ามกลางกองถ่านเพลิงนั้นซึ่งอยูภ่ ายในเปลว
ไฟ มีใจเบิกบานดุจพญาหงส์โดลงในกอปทุมฉะนั้น
คาว่า อันผู้ใดผู้หนึ่งดาลงแล้ ว (ปวิฏฺฐ ยสฺ กสฺ สจิ) น้ าเย็นอันผูห้ นึ่ งผูใ้ ดดาลงไป ย่อม
ระงับความกระวนกระวายเดือดร้อนของผูน้ ้ นั ได้ คือให้เกิดความพอใจและปี ติฉันใด. ข้อว่า ใน
กาลเมือ่ เราเข้ าไปยังไฟทีล่ ุกเพลิง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (ตเถว ชลิต อคฺคึ ) ความว่า ในกาลเมื่อเรา
เข้าไปในกองถ่า นเพลิ ง ที่ ลุกเพลิ งก็ฉันนั้น มิ ได้มี แม้ความร้ อนเลย โดยที่ แท้ได้มีการระงับ
ความกระวนกระวายเดื อดร้อนทั้งปวง ด้วยความอิ่มในทานสรี ราพยพทั้งหมดมีขนและหนัง
เป็ นต้นของเรา เข้าถึ งความเป็ นของควรให้เป็ นทาน ความปรารถนาที่ เราปรารถนาไว้ได้ถึง
ความสาเร็ จแล้วสิ้นกาลนานหนอ. ดังที่พระผูพ้ ระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
เราได้ ใ ห้ แ ล้ ว ซึ่ ง กายทั้ ง สิ้ น โดยไม่ เ หลื อ คื อ ขน หนั ง เนื้ อ เอ็ น
กระดูกและชิ้นเนือ้ หัวใจแก่ พราหมณ์ ฉะนีแ้ ล.
...
ฝ่ ายพระโพธิ สัตว์ทน (สงสัย) ไม่ได้ที่กองไฟนั้นไม่ทาความร้อนแม้เพียงขุมขนใน
ร่ างกายของตน เป็ นดุ จเข้าห้องหิ มะ จึ งกล่าวกะท้าวสักกะผูท้ รงรู ปเป็ นพราหมณ์อย่างนี้ ว่า
“ท่านพราหมณ์ท่านทาไฟให้เย็นจัดได้ ทาได้อย่างไร.” พราหมณ์กล่าวว่า “ท่านบัณฑิตข้าพเจ้า
มิใช่พราหมณ์ดอก. ข้าพเจ้าเป็ นท้าวสักกะ มาทาอย่างนี้ ก็เพื่อทดลองท่าน.” พระโพธิ สัตว์ได้
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บันลือสี หนาทว่า “ข้าแต่ทา้ วสักกะช่างเถิด หากว่าโลกทั้งสิ้ นพึงทดลองข้าพเจ้าด้วยทาน เขาจะ
เห็นว่าข้อที่ขา้ พเจ้าไม่อยากให้น้ นั ไม่มีเลย.”19

พระพุ ท ธเจ้า ถื อ ก าเนิ ด เป็ นกระต่ า ย พระองค์ป รารถนาท าทานแก่
พราหมณ์ผหู ้ นึ่ง แต่เนื่ องจากพระองค์ไม่มีอาหารหรื อสิ่ งใดที่สามารถบริ จาคเป็ นทานได้ จึงได้สละ
ชี วิตของพระองค์เองเพื่อเป็ นอาหารแก่พราหมณ์ผนู ้ ้ นั โดยให้พราหมณ์นาไม้มาก่อไฟ หลังจากนั้น
พระองค์กระโดดเข้ากองไฟ แต่ไฟกลับไม่ร้อนและไม่ทาอันตรายใดๆ พระองค์จึงสงสัยว่าเพราะ
เหตุใดไฟจึงไม่ทาอันตราย พราหมณ์จึงอธิ บายว่าเป็ นท้าวสักกะปลอมตนมาเนื่ องจากทราบว่าพระ
โพธิ สัตว์ปรารถนาทาทานจึงอยากช่วยเหลื อให้พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญทานบารมีได้สาเร็ จ ซึ่ งนี่ เป็ น
บทบาทของท้ า วสั ก กะในพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ห น้ า ที่ อ นุ เ คราะห์ เ กื้ อ กู ล พระโพธิ สั ต ว์ แ ละ
พระพุทธเจ้าในเรื่ องต่างๆ ให้สาเร็ จ
แนวคิ ด เรื่ องท้า วสั ก กะหรื อพระอิ น ทร์ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ ช่ ว ยเหลื อ
อนุเคราะห์พระโพธิ สัตว์และพระพุทธเจ้านี้ มีมาช้านาน เชื่ อว่าน่าจะเกิดจากคัมภีร์นิทานกถา บทนา
ของชาตกัฏฐกถา วรรณกรรมพุทธประวัติฝ่ายเถรวาทที่เก่าแก่และมีเรื่ องราวเกี่ ยวกับพุทธประวัติ
ต่อเนื่องและเป็ นเอกภาพมากที่สุด ในนิทานกถากล่าวถึงบทบาทของท้าวสักกะหลายประการ ดังนี้
1. ท้า วสั ก กะเสด็ จ พร้ อ มด้ว ยท้า วจตุ ม หาราชผูเ้ ป็ นเทวบดี แ ห่ ง
ฉกามาวจรสวรรค์ ท้าวมหาพรหมทั้งหลาย กับเทวดาในหมื่นจักรวาลไปเฝ้ าพระดุสิตโพธิ สัตว์ เพื่อ
ทูลอาราธนาให้ทรงจุติยงั มนุษยโลก
2. เมื่อพระโพธิสัตว์กุมารเจริ ญชันษาได้ 7-8 พระชันษา ท้าวสักกะทรง
ทราบพระดาริ ของพระเจ้าสุ ทโธทนะว่า มีพระประสงค์จะสร้างสระโบกขรณี แก่พระกุมาร จึงโปรด
ให้พระวิสสุ กรรมเทวบุตรลงมานิรมิตโบกขรณี อนั อุดมด้วยสัตตรัตนะ
3. เมื่อพระโพธิ สัตว์จะออกมหาภิเนษกรมณ์ ท้าวสักกะโปรดให้พระ
วิสสุ กรรมเทวบุตรลงมาจากเทวโลกอีกครั้งเพื่อตบแต่งพระโพธิ สัตว์ดว้ ยวัตถาลังการะอันประณี ต
4. เมื่ อพระโพธิ สั ตว์ท รงปลงพระมัส สุ และพระเมาฬี แล้วทรงโยนสู่
นภากาศ ท้าวสักกะได้นาผอบรัตนะมารองรับแล้วทรงนาไปประดิษฐานไว้ที่พระจุฬามณี เจดีย ์
5. ระหว่างที่นางสุ ชาดากาลังหุ งข้าวมธุ ปยาส ท้าวสักกะได้คอยนาฟื น
มาใส่ เตา
6. ขณะที่พระโพธิ สัตว์กาลังเสด็จขึ้นสู่ โพธิ บลั ลังก์ ท้าวสักกะได้เป่ า
วิชยุตตรสังข์ถวาย
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7. ในวันสุ ดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยพระวิ มุตติสุข ท้าวสักกะได้
เสด็จลงมาถวายผลสมอและไม้สีพระทนต์
8. เมื่อพระสหัมบดีพรหมเสด็จไปทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรง
แสดงธรรมแก่สัตว์โลก ท้าวสักกะก็ได้เสด็จไปเฝ้ าพระพุทธเจ้าพร้อมเทวดาองค์อื่นๆ ด้วย
9. เมื่อพระพุทธเจ้ากาลังเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่นครราชคฤห์
ชาวนครราชคฤห์จานวน 18 โกฏิรุมชมบารมีของพระพุทธเจ้า ทาให้พระองค์ไม่อาจเสวยโภชนะได้
พระอินทร์ ได้แปลงเพศเป็ นมาณพหนุ่มรู ปงามเพื่อหันเหความสนใจของชาวราชคฤห์20
บทบาทของท้าวสักกะในนิ ทานกถาที่อนุ เคราะห์เกื้ อกูลพระโพธิ สัตว์
และพระพุทธเจ้านี้ ได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวาง จึงได้นาไปกล่าวซ้ าในวรรณกรรมพุทธศาสนา
หลายเรื่ องที่แต่งขึ้นในสมัยหลัง รวมทั้งอรรถกถาชาดก และอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่จะกล่าวถึ งท้าว
สักกะว่ามีหน้าที่เป็ นผูช้ ่ วยเหลื อและอนุ เคราะห์ พระโพธิ สัตว์ให้บาเพ็ญบารมี ได้สาเร็ จ ดังที่ทา้ ว
สักกะแปลงกายเป็ นพราหมณ์มาขอนางมัทรี จากพระเวสสันดร ท้าวสักกะแปลงกายเป็ นพราหมณ์
ตาบอดมาขอดวงตาจากพระเจ้า สิ วิ ร าช และท้า วสั ก กะแปลงกายเป็ นพราหมณ์ ม าขออาหาร
จากสสปัณฑิต
บทบาทของท้าวสักกะที่ช่วยเหลือพระโพธิ สัตว์ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
นี้ทาให้เกิดเหตุการณ์ยอ่ ยอีก 1 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์การได้ทานคืน กล่าวคือเมื่อพระโพธิ สัตว์
ให้ทานที่เป็ นวัตถุ ภายในแก่ผอู ้ ื่นแล้ว พระองค์จะได้ทานที่ให้ไปกลับคืนมา ทั้งนี้ เป็ นเพราะความ
ตั้งมัน่ ในการให้ทานและความยินดีในการให้ทานของพระองค์ ท้าวสักกะจึงช่วยเหลือให้ได้ทานนั้น
คืนมา เช่น อรรถกถาเวสสันตรชาดก พระเวสสันดรให้บุตรแก่ชูชก และให้ภรรยาแก่สักกพราหมณ์
ภายหลังท้าวสักกะก็ช่วยให้พระองค์ได้บุตรและภรรยากลับคืนมา อรรถกถาสิ วิราชจริ ยา พระเจ้าสิ วิ
ราชให้ดวงตาเป็ นทานแก่พราหมณ์ ภายหลังท้าวสักกะแนะวิธีให้พระองค์ได้ดวงตาคืนมา สามารถ
กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง หรื ออรรถกถาสสปั ณฑิ ตจริ ยา พระโพธิ สัตว์สละร่ างกายเป็ นอาหารแก่
พราหมณ์ แต่ทา้ วสักกะก็ช่วยให้ไฟไม่ร้อน ร่ างกายของพระโพธิ สัตว์จึงไม่ได้รับอันตรายใดๆ
เหตุการณ์ยอ่ ยการได้ทานคืนเพราะความช่วยเหลือของท้าวสักกะนี้ เป็ น
การขยายความเพิ่มเติมของอรรถกถาจารย์ที่ยึดเรื่ องตามอรรถกถาชาดก ผูศ้ ึกษาพบว่าในจริ ยาปิ ฎก
ไม่ปรากฏเหตุการณ์ยอ่ ยดังกล่าว เนื้อเรื่ องในจริ ยาปิ ฎกจะจบเรื่ องด้วยเหตุการณ์การให้ทานของพระ
โพธิสัตว์ที่ทรงสละบุตร ภรรยา ดวงตา และชี วิตให้แก่ผขู ้ อทั้งหลาย โดยมิได้รับทานนั้นกลับคืนมา

20

อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, “พระอินทร์กบั พิณ 3 สาย กับการละทิ้งทุกรกิริยาของพระโพธิสตั ว์” ภาษาและ
วรรณคดีไทย 19, 19 (ธันวาคม 2545) : 71-111.
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จะเห็ นได้ว่าเนื้ อเรื่ องในจริ ยาปิ ฎกนั้นแสดงให้เห็ นความยิ่งใหญ่ในการให้ทานที่ สาเร็ จสมบูรณ์
พร้อมของพระพุทธเจ้ามากกว่าในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
สรุ ปว่าการบาเพ็ญทานบารมีที่พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 10 เรื่ อง สามารถแบ่งเป็ น
เหตุการณ์ ยอ่ ยได้ 3 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์การมีทรัพย์ หรื อการหาทรัพย์ เหตุการณ์การสร้าง
โรงทาน และเหตุการณ์การให้ทาน โดยการให้ทานแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การให้ทานที่เป็ น
วัตถุ ภายนอก ได้แก่ ทรั พย์สิ น อาหาร และเครื่ องใช้ เป็ นต้น ส่ วนการให้ทานที่ เป็ นวัตถุ ภายใน
ได้แก่ บุตร ภรรยา อวัยวะและชีวติ การให้ทานด้วยวัตถุภายในนี้ถือว่าเป็ นการให้ทานที่บุคคลทัว่ ไป
พึงกระทาได้ยากยิ่งแต่พระโพธิ สัตว์สามารถกระทาได้ ในการให้ทานด้วยวัตถุภายในมีเหตุการณ์
ย่อย 1 เหตุการณ์คือ การได้รับทานคืน กล่าวคือเมื่อพระโพธิ สัตว์ให้ทานแก่ผใู ้ ดภายหลังพระองค์ก็
จะได้ทานที่ให้ไปกลับคืนมาเพราะความช่วยเหลือของท้าวสักกะ
5. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค พบ 10 เรื่ อง คือ เหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์เจอเครื่ อง
ขัดขวางในขณะทากิจบางอย่าง ทาให้สิ่งที่กระทาอยูน่ ้ นั ไม่สาเร็ จได้โดยง่าย คืออาจมีเหตุการณ์หรื อ
มีผมู ้ าขัดขวางไม่ให้พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญทานบารมีได้โดยง่าย บางครั้งก็เป็ นแบบทดสอบจิตใจและ
ความมุ่งมัน่ ที่ จะทาทานของพระโพธิ สัตว์ว่าพระองค์จะทรงมีความแน่ วแน่ ที่จะให้ทานมากน้อย
เพียงใด จากการศึกษาพบว่า อุปสรรคของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมีท้ งั 10 เรื่ อง สามารถ
แบ่งเป็ นเหตุการณ์ ย่อยได้ 3 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ การไม่มีทรัพย์ เหตุการณ์การถูกทดสอบ
และเหตุการณ์การเกิดข้อสงสัย ดังนี้
เหตุการณ์ ย่อยที่ 1 การไม่ มีทรั พย์ หมายถึงการไม่มีทรัพย์บริ จาคทาน พบ 2 เรื่ อง
ได้แก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา และอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา ในอรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา
สั ง ขพราหมณ์ เ กรงว่ า ทรั พ ย์ที่ บ ริ จ าคทานอยู่ น้ ัน ใกล้จ ะหมดและจะไม่ ไ ด้ท าทานให้ แ ก่ ผู ้อื่ น
สังขพราหมณ์จึงนาสิ นค้าขึ้นเรื อไปขายเพื่อหาเงิ นมาทาทานต่อไป และระหว่างเดิ นเรื อก็เจอพายุ
ทาให้เ รื ออับ ปาง ส่ วนอรรถกถาสสปั ณฑิ ตจริ ย า พระพุ ท ธเจ้า ถื อก าเนิ ดเป็ นกระต่ า ย พระองค์
ปรารถนาทาทานแก่ผขู ้ อ แต่ไม่มีขา้ วของ เครื่ องใช้ หรื ออาหารมาให้ทาน
เหตุการณ์ ย่อยที่ 2 การถูกทดสอบ หมายถึงมีการสร้ างสถานการณ์ ต่างๆ หรื อมี
เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเพื่อทดสอบหรื อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงมีความมุ่งมัน่ ในการบาเพ็ญทาน
บารมีมากน้อยเพียงใด เหตุการณ์การถูกทดสอบนี้ปรากฏอยูใ่ นเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมีท้ งั
10 เรื่ อง กล่าวคือจะมีผมู ้ าขอสิ่ งของจากพระโพธิ สัตว์อยู่เป็ นนิ จและพระองค์ก็จะให้สิ่งของ อาทิ
ข้าวของ เครื่ องใช้ ยารักษาโรค เป็ นต้น แก่ผขู ้ ออย่างสม่าเสมอทุกวันด้วยความยินดีที่ได้ทาทาน เป็ น
การแสดงให้เห็ นความมุ่งมัน่ ที่ จะบาเพ็ญทานบารมี ของพระโพธิ สัตว์เป็ นอย่างยิ่ง เช่ นอรรถกถา
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สิ วิราชจริ ยา ท้าวสักกะปลอมตัวเป็ นพราหมณ์เพื่อมาขอดวงตาจากพระเจ้าสิ วิราช พระเจ้าสิ วิราชก็
ทรงสละดวงตาทั้ง สองข้า งของพระองค์ใ ห้แ ก่ พ ราหมณ์ หรื ออรรถกถาเวสสันตรจริ ย า ชู ชกมา
ขอกัณหาและชาลี พระราชโอรสและพระราชธิ ดาของพระโพธิ สัตว์เพื่อไปไว้รับใช้ พระเวสสันดร
ทรงมอบให้ดว้ ยความเต็มใจ หรื ออรรถกถากุรุธรรมจริ ยา พระเจ้ากาลิ งคะส่ งพราหมณ์ มาขอช้าง
อัญชนะซึ่ งเป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองจากพระเจ้ากุรุธรรม (พระเจ้าธนญชัย) พระองค์ทรงให้ช้างด้วย
ความยินดี เป็ นต้น
เหตุการณ์ ย่อยที่ 3 การมีข้อสงสั ย พบ 2 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถามหาโควินทจริ ยา
และอรรถกถาเนมิราชจริ ยา เหตุการณ์การมีขอ้ สงสัย หมายถึงการที่พระโพธิ สัตว์เกิดคาถามภายใน
จิตใจของพระองค์เองเกี่ ยวกับเรื่ องการบาเพ็ญบารมี ว่าปฏิ บตั ิ อย่างไรจึงจะได้ไปพรหมโลก และ
ระหว่างทานกับพรหมจรรย์ (การบวช) สิ่ งใดประเสริ ฐกว่ากัน
6. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ พบ 10 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ ที่พระโพธิ สัตว์มีความมุ่งมัน่ และ
ตั้งใจบาเพ็ญทานบารมีอย่างสม่ าเสมอ แม้วา่ พระองค์ทรงพบอุปสรรคมากมายแต่ก็มิยอ่ ท้อ ใครมา
ขอสิ่ งใดก็มอบให้ดว้ ยความยินดี แม้วา่ สิ่ งของนั้นจะเป็ นสิ่ งที่คนทัว่ ไปมิอาจจะมอบให้แก่ผอู ้ ื่นได้
โดยง่ายแต่พระองค์ก็สามารถให้ได้ดว้ ยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สิน เงิ นทอง อวัยวะ ชี วิต
บุตร และภรรยา เป็ นต้น และเมื่อพระองค์ไม่มีทรัพย์ก็พยายามหาทรัพย์มาเพื่อจะได้ทาทาน
ตัวอย่างอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นกระต่ายพระองค์ปรารถนา
ให้ทานแก่พราหมณ์ แต่เนื่องจากพระองค์ไม่มีสิ่งใดจะให้จึงได้สละชีวติ เพื่อเป็ นอาหารแก่พราหมณ์
จากนั้น พราหมณ์ จึงเข้าไปหาสสบัณฑิ ต. แม้เมื่ อสสบัณฑิ ตถามว่า “ท่านมาเพื่อ
อะไร?” พราหมณ์ก็บอกเหมือนอย่างนั้น. ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
ท้ าวสั กกะทรงทราบความดาริ ของเราแล้ ว แปลงเพศเป็ นพราหมณ์
เสด็จเข้ ามายังสานักของเราเพือ่ ทรงทดลองทานของเรา.
เราเห็นพราหมณ์ น้ันแล้ วก็ยนิ ดี ได้ กล่ าวคานีว้ ่ า ท่ านมาถึงในสานักเรา
เพราะเหตุแห่ งอาหารเป็ นการดีแล้ ว วันนีเ้ ราจักให้ ทานอันประเสริฐ ที่ใครๆ
ไม่ เคยให้ แก่ ท่าน ท่ านผู้ประกอบด้ วยศี ลคุณ การเบียดเบียนผู้อื่นไม่ ควรแก่
ท่ าน
ท่ านจงไปเอาไม้ ต่างๆ มาก่ อไฟขึน้ เราจักย่ างตัวของเรา ท่ านจักได้ กิน
เนือ้ ทีส่ ุ ก.
พราหมณ์ น้ันรับคาแล้ วมีใจร่ าเริง นาเอาไม้ ต่างๆ มาทาเป็ นเชิงตะกอน
ใหญ่ ทาเป็ นห้ องอันเต็มด้ วยถ่ านเพลิง
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ก่ อไฟโพลงขึน้ ณ ทีน่ ้ันทันทีเหมือนไฟนั้นเป็ นกองใหญ่ เราสลัดตัวมี
ธุลเี ข้ าไปอยู่ข้างหนึ่ง
ในเมือ่ กองไม้ อนั ไฟติดทัว่ แล้ ว เป็ นควันตระลบอยู่ ในกาลนั้นเราโดด
ลงในท่ ามกลางระหว่ างเปลวไฟ. 21

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์ต้ งั มัน่ ในการให้ทานแก่ผอู ้ ื่นอย่างมาก เมื่อสักกพราหมณ์ก่อไฟ
เสร็ จ พระองค์กระโดดลงกองไฟเพื่อสละตนเป็ นอาหารแก่สักกพราหมณ์ทนั ทีโดยมิได้เกรงกลัว
อันตรายหรื อความร้อนจากกองไฟแต่อย่างใด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการบาเพ็ญทานบารมี
อย่างยิง่
7. เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ พบ 7 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา
อรรถกถามหาโควินทจริ ยา อรรถกถาเนมิราชจริ ยา อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา อรรถกถาสิ วิราชจริ ยา
อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา และอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา หมายถึง โพธิ สัตว์ได้รับการช่วยเหลือจาก
บุคคลต่างๆ ทาให้ผา่ นพ้นอุปสรรคไปได้ ซึ่ งบุคคลที่มกั จะปรากฏตัวเพื่อช่วยเหลือพระโพธิ สัตว์ให้
พ้นอุปสรรค ได้แก่ เทวดา และนางฟ้ า
ในอรรถกถามหาโควินทจริ ย า และอรรถกถาเนมิ ราชจริ ยา พระโพธิ สั ตว์เกิ ดข้อสงสั ย
เกี่ยวกับการบาเพ็ญบารมีวา่ ปฏิบตั ิอย่างไรจึงจะได้ไปพรหมโลก และระหว่างทานและพรหมจรรย์
อะไรประเสริ ฐกว่ากัน สนังกุมารพรหมและท้าวสักกะจึงได้มาปรากฏตัวขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจให้แก่
โควินทพราหมณ์และเนมิราชทราบว่า พรหมจรรย์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐที่สุด และได้ช้ ี แนะให้พระ
โพธิ สัตว์ควรปฏิ บตั ิธรรมทั้ง 2 อย่าง หรื ออรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา สังขพราหมณ์เดินทางนา
สิ นค้าไปขายเพื่อหาเงินมาบริ จาคทาน แต่ระหว่างทางเรื อเกิดล่ม สังขพราหมณ์ตอ้ งว่ายน้ าเป็ นเวลา
7 วัน เมื่อนางมณี เมขลามาตรวจทะเลและเห็นจึงช่วยชี วิตพระองค์ไว้ หรื ออรรถกถาสิ วิราชจริ ยา
และอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา หลังจากที่พระโพธิ สัตว์ได้รับ การทดสอบจากท้าวสักกะที่แปลงร่ าง
เป็ นพราหมณ์มาขอดวงตาและอาหารแล้ว ท้าวสักกะได้ช่วยให้พระโพธิ สัตว์กลับมามีร่างกายและ
ชีวติ เป็ นปกติอีกครั้ง เป็ นต้น
8. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค พบ 10 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์สามารถผ่าน
พ้น เครื่ องขัด ขวางในขณะท ากิ จ บางอย่ า งไปได้ บางครั้ งพระองค์ ส ามารถผ่ า นพ้น ได้ ด้ ว ย
ความพยายามของพระองค์เอง เช่ น อรรถกถาอกิ ตติจริ ยา ท้าวสักกะทดสอบอกิ ตติพราหมณ์ ดว้ ย
21
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การขอใบหมากเม่าซึ่ งเป็ นอาหารของพระโพธิ สัตว์อยูห่ ลายวัน แต่พระองค์ก็ทรงให้ดว้ ยความยินดี
ทุกวัน เป็ นต้น แต่บางครั้งพระโพธิ สัตว์ก็ตอ้ งมีผชู ้ ่ วยจึงทาให้พน้ อุปสรรคไปได้ เช่ น อรรถกถา
สังพราหมณจริ ยา เรื อของสังขพราหม์ล่ม นางมณี เมขลาจึงมาช่วยสังขพราหมณ์ข้ ึนจากทะเลและยัง
เนรมิตเรื อและทรัพย์สิน เงินทองให้สังขพราหมณ์เพื่อใช้บริ จาคทานอีกด้วย
จะเห็ นได้ว่า โครงสร้างเหตุการณ์หลัก ของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี มีเหตุการณ์
หลักที่มกั เกิดขึ้นในเรื่ อง 8 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 2
การได้รับสมบัติ เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ที่ 7
การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ และเหตุการณ์ที่ 10
การพ้นอุปสรรค อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีเหตุการณ์หลักอีก 4 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเรื่ องนี้
ได้แก่ (เหตุการณ์ ที่ 3 การสั งเวช) (เหตุการณ์ ที่ 5 การละทิ ้ง) (เหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลื อผู้อื่น)
และ(เหตุก ารณ์ ที่ 12 การช่ วยเหลื อผู้อื่น ) การเกิ ดขึ้ นของเหตุ การณ์ หลัก 4 เหตุก ารณ์ น้ ี มี
ความน่ าสนใจยิ่ง เพราะแสดงให้เห็ นว่าเหตุการณ์หลักที่ 1-12 สามารถปรากฏอยู่ในโครงสร้ าง
เหตุการณ์หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมีได้ท้ งั หมด กล่าวคือในกลุ่มเรื่ องที่แสดงทาน
บารมีมีเหตุการณ์หลักที่มกั เกิดขึ้นในเรื่ อง 8 เหตุการณ์ ดังที่กล่าวอย่างละเอียดแล้วข้างต้น และยังมี
เหตุการณ์ หลักที่ อาจเกิ ดขึ้ นในเรื่ องได้อีก 4 เหตุการณ์ ซึ่ งเหตุการณ์ หลักทั้ง 4 เหตุการณ์ ที่อาจ
เกิดขึ้นในเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี มีการเกิดและการเรี ยงลาดับเหตุการณ์ดงั นี้
(ก. เหตุการณ์ ที่ 3 การสั งเวช) พบ 1 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง อรรถกถาอกิตติจริ ยา คือเหตุการณ์ที่
ตัวละครเศร้ าสลดต่อทรัพย์สินและชี วิต จะปรากฏหลังเหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ คือเมื่อพระ
โพธิ สัตว์ได้รับทรัพย์มาแล้วเกิดความเศร้าและหดหู่ ในทรัพย์ เหตุที่พบเหตุการณ์การสังเวชในกลุ่ม
เรื่ องการบาเพ็ญทานบารมีเพียง 1 เรื่ อง อาจเป็ นเพราะในอรรถกถาเรื่ องอื่นนั้นพระโพธิ สัตว์ทรงคิด
ว่าการรับราชสมบัติหรื อมรดกนั้นเป็ นธรรมเนี ยมหรื อหน้าที่อย่างหนึ่ งของบุตรที่พึงปฏิบตั ิต่อบิดา
มารดา จึงไม่มีความรู ้ สึกยินดียินร้ ายในทรัพย์สมบัติที่ได้มา มิได้คิดว่าสมบัติน้ นั เป็ นของพระองค์
เมื่อพระองค์ได้รับสมบัติแล้วก็จะนาไปบริ จาคทานต่อไป ซึ่ งต่างกับอรรถกถาอกิ ตติจริ ยา เมื่อพระ
โพธิสัตว์ได้รับราชสมบัติจากบิดามารดาแล้วทรงคิดว่าทรัพย์เป็ นของพระองค์ พระองค์จึงเกิดความ
เศร้ าและหดหู่ ในทรัพ ย์สมบัติ น้ นั เพราะทรงคิ ดว่า เมื่ อตายไปแล้วก็ มิส ามารถนาทรัพ ย์น้ ี ไ ปได้
ดังนั้นพระองค์จึงนาทรัพย์ท้ งั หมดไปบริ จาค ความว่า
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ครั้งนั้น มารดาบิดาของอกิตติได้ถึงแก่กรรม. อกิตติทาฌาปนกิจมารดาบิดาแล้ว ล่วง
ไปสองสามวัน ให้ผูจ้ ดั การมรดกตรวจตราทรัพย์สิน ครั้นสดับว่าทรัพย์สินส่ วนของมารดา
ประมาณเท่านี้ ส่ วนของบิ ดาประมาณเท่านี้ ส่ วนของปู่ ย่าตายายประมาณนี้ จึ งเกิ ดสังเวชว่า
“ทรัพย์น้ ีเท่านั้นยังปรากฏอยู่ แต่ผจู ้ ดั หาทรัพย์มาไม่ปรากฏ ทั้งหมดละทรัพย์น้ ี ไป แต่เราจักเอา
ทรัพย์น้ ี ไป” จึงกราบทูลพระราชาให้ตีกลองป่ าวประกาศว่า “ผูม้ ีความต้องการทรัพย์จงมายัง
เรื อนของอกิตติบณ
ั ฑิต”22

จากตัวอย่างข้างต้น หลังจากที่บิดามารดาถึงแก่กรรม อกิ ตติพราหมณ์ ได้รับทรัพย์สินของ
บิดามารดา และปู่ ย่าตายายทั้งหมด พระองค์เกิ ดความเศร้ าและหดหู่ ใจในทรั พ ย์และชี วิตเพราะ
ตระหนักรู้ วา่ เมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถนาทรัพย์เหล่านี้ ติดตัวไปได้ ทรัพย์ท้ งั หลายจึงปรากฏอยู่
และเป็ นสมบัติของพระองค์ เมื่อทรงคิดได้ดงั นั้นจึงทูลพระราชาให้ประกาศถึงผูท้ ี่ตอ้ งการทรัพย์ให้
มาที่บา้ นอกิตติพราหมณ์ พระองค์จะบริ จาคทรัพย์ท้ งั หมดแก่ผขู ้ อ
(ข. เหตุการณ์ ที่ 5 การละทิง้ ) พบจานวน 3 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาอกิตติจริ ยา อรรถกถามหา
โควินทจริ ยา และอรรถกถาเนมิราชจริ ยา เป็ นเหตุการณ์ที่ตวั ละครแยกตัวให้พน้ จากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ ง
เกี่ยวข้องอยู่ ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วย ปรากฏอยูห่ ลังเหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา และเหตุการณ์
ที่ 10 การพ้นอุปสรรค การละทิ้งที่ปรากฏใน 3 เรื่ องมีอยู่ 2 ประการ คือการละทิ้งทรัพย์สมบัติ และ
การละทิง้ ครอบครัวเพื่อออกบวชปฏิบตั ิธรรม เพราะพระโพธิ สัตว์ทรงตระหนักรู ้ได้วา่ การออกบวช
นั้นเป็ นการปฏิ บตั ิที่ได้บุญมากกว่าการให้ทาน และเป็ นหนทางที่จะนาไปสู่ พระสัพพัญญุ ตญาณ
อย่างไรก็ตาม ถึ งแม้ว่าพระองค์ทรงละทิ้งครอบครัวเพื่อออกบวชแล้วแต่ก็ยงั ทรงให้ทานแก่ผอู ้ ื่ น
ด้วย
ตัวอย่า งอรรถกถามหาโควินทจริ ย า พระโพธิ สั ตว์ถื อก าเนิ ดเป็ นมหาโควินทพราหมณ์
หลังจากที่พระองค์ทรงทราบจากสนังกุมารพรหมว่า การออกบวชเป็ นหนทางที่ให้ทาให้พระองค์ถึง
พรหมโลกได้ พระองค์จึงละทิ้งทรัพย์และครอบครัวเพื่อออกบวชปฏิบตั ิธรรม
แม้พระพรหมก็กล่าวว่า “ดี แล้ว ท่ านมหาบุรุษ จงบวชเถิ ด. เมื่ อเป็ นอย่างนี้ การที่
ข้าพเจ้ามาหาท่าน จึงเป็ นการมาดีทีเดียว. พ่อเจ้าประคุณ พ่อเป็ นอัครบุรุษทัว่ ชมพูทวีปยังอยูใ่ น
ปฐมวัย ชื่ อว่าการละสมบัติและความเป็ นใหญ่ ถึงอย่างนี้ ออกบวชเป็ นความประเสริ ฐยิ่ง ดุ จ
คัน ธหั ต ถี ท าลายเครื่ องผู ก ท าด้ว ยเหล็ ก แล้ว กลับ ไปป่ าฉะนั้ น นี้ ชื่ อ ว่ า เป็ นเชื้ อ สายของ
พระพุทธเจ้า.” พระพรหมได้ทาความมัน่ ใจ (รับรอง) แก่พระมหาสัตว์และกลับไปยังพรหมโลก
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ตามเดิ ม แม้พระมหาสัตว์ก็ดาริ วา่ “เราออกจากเมืองนี้ ไปบวชไม่เป็ นการสมควร เรายังถวาย
อนุ ส าสน์อรรถและธรรมแก่ ร าชตระกูล อยู่ เพราะฉะนั้น เราทู ลพระราชาเหล่า นั้น หากว่า
พระราชาเหล่า นั้นจะบวชบ้า งก็ จะเป็ นการดี ทีเ ดี ยว เราจัก คื น ตาแหน่ ง ปุ โรหิ ต ของเราแล้ว
บวช” จึงทูลแด่พระราชาเรณุก่อน พระราชาเรณุทรงปลอบโยนด้วยกามมากมาย จึงทูลถึงเหตุ
ความสังเวชของตนและความประสงค์เพื่อจะบวชอย่างเดียวแด่พระราชา.23

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์ต้ งั ใจออกบวชหลังจากฟั งคาแนะนาของพระพรหมที่กล่ าวว่า
การออกบวชเป็ นหนทางที่ทาให้พระองค์ถึงพรหมโลกได้ พระองค์จึงกราบทูลพระเจ้าเรณุ เพื่อขอ
ออกบวช แต่พระเจ้าเรณุ ไม่ยอมและพยายามโน้มน้าวใจด้วยกามทั้งหลาย พระโพธิ สัตว์จึงแสดง
ธรรมแก่พระเจ้าเรณุ จนยินยอมให้พระโพธิ สัตว์ออกบวช
(ค. เหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลือผู้อื่น) พบ 2 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา และ
อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา เป็ นเหตุการณ์ ที่พระโพธิ สัตว์ได้สงเคราะห์ ช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นให้พน้ จาก
ความลาบาก ปรากฏหลังเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค คือเมื่อพระองค์ผา่ นพ้นอุปสรรคแล้วก็ยงั
ทรงช่ วยเหลื อ ผูอ้ ื่ นให้ผ่า นพ้นอุ ป สรรคด้วย ในการศึ ก ษานี้ จะไม่ นาเหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระโพธิ สั ต ว์
ช่วยเหลื อผูอ้ ื่นด้วยการทาทานมาไว้ในเหตุการณ์น้ ี เพราะถือว่าเหตุการณ์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
เหตุ ก ารณ์ ก ารบ าเพ็ญบารมี ซ่ ึ ง ปรากฏอยู่ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 10 เรื่ องอยู่แล้ว เหตุ การณ์
การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นที่ ปรากฏในกลุ่ มเรื่ องที่ แสดงการบาเพ็ญทานบารมี น้ ี จึงเป็ นการช่ วยเหลื อใน
ลักษณะอื่นที่ไม่ใช่การให้ทาน
ตัวอย่างอรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา เมื่ อเรื อล่ มนางมณี เมขลาได้มาช่ วยสังขพราหมณ์
เพราะเห็ นว่าสังขพราหมณ์เป็ นผูม้ ีจิตกุศล ชอบทาทาน แต่นางมณี เมขลาไม่ได้ช่วยเหลื อคนรับใช้
ของสังขพราหมณ์ สังขพราหมณ์ เห็นดังนั้นจึงตั้งจิตอุทิศผลบุญที่เคยทามาให้แก่คนรับใช้ นางมณี
เมขลาจึงช่ วยเหลือคนรับใช้ของสังขพราหมณ์ดว้ ย หรื ออรรถกถากุรุธรรมจริ ยา เมื่อพราหมณ์จาก
แคว้นกาลิงคะเดินทางมาขอให้พระเจ้ากุรุธรรมสอนหลักครุ ธรรม (ศีล 5) เพื่อนาไปปฏิบตั ิ พระองค์
ก็ทรงสอนและเขี ยนหลักครุ ธรรมให้ด้วยความยินดี หรื อในอรรถกถาจันทกุมารจริ ยา ชาวเมือง
โกรธแค้นและทาร้ ายพระราชบิดาของจันทกุมารที่หูเบา หลงเชื่ อคนชัว่ สร้างความเดือดร้อนให้กบั
ราชวงศ์และบ้านเมือง พระองค์จึงเข้าไปห้ามและช่วยเหลือพระราชบิดา
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(ง. เหตุการณ์ ที่ 12 การเทศนา) พบ 3 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา อรรถกถา
เนมิราชจริ ยา และอรรถกถาสสปั ณฑิ ตจริ ยา เหตุการณ์ การเทศนานี้ เป็ นเหตุการณ์ ที่พระโพธิ สัตว์
แสดงธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ ให้มีศีลและรู ้จกั ปฏิ บตั ิธรรม ปรากฏหลังเหตุการณ์ที่ 10 การพ้น
อุปสรรค หลังจากพระองค์ผา่ นพ้นอุปสรรคก็ได้เทศนาสัง่ สอนธรรม เช่น ในอรรถกถามหาสุ ทสั สน
จริ ยา พระมหาสุ ทสั สนะเทศนาสั่งสอนเรื่ องสังขารแก่นางสุ ภทั ทาเทวี หรื ออรรถกถาเนมิราชจริ ยา
พระเจ้า เนมิ ร าชเดิ นทางไปเทศนาธรรมสั่ ง สอนเทวดายัง สวรรค์ตามค าทู ล เชิ ญ ของท้า วสั ก กะ
เป็ นต้น
สรุ ปว่า โครงสร้างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี มีเหตุการณ์หลักที่
มัก เกิ ดขึ้ นในเรื่ อง 8 เหตุ ก ารณ์ ได้แก่ เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุก ารณ์ ที่ 2
การได้รับสมบัติ เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ที่ 7
การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ และเหตุการณที่ 10
การพ้นอุปสรรค และยังมีเหตุการณ์หลักที่อาจเกิดขึ้นในเรื่ องอีก 4 เหตุการณ์ ได้แก่ (เหตุการณ์ ที่ 3
การสั งเวช) (เหตุการณ์ ที่ 5 การละทิ ้ง) (เหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลื อผู้อื่น) และ(เหตุการณ์ ที่ 12
การช่ วยเหลือผู้อื่น) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์หลักตั้งแต่ 1-12 สามารถปรากฏอยูใ่ นโครงสร้าง
เหตุการณ์หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี ได้ทุกเหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ หลักที่เกิ ดขึ้น
นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ เชื่ อมโยงกันอย่างเป็ นเหตุ เป็ นผลกัน อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีเรื่ องที่
แสดงการบาเพ็ญทานบารมีเรื่ องใดที่เกิ ดเหตุการณ์ หลักครบทั้ง 12 เหตุการณ์ เรื่ องที่พบจานวน
การเกิดเหตุการณ์มากสุ ดมี 10 เหตุการณ์ ได้แก่ อรรถกถาเนมิราชจริ ยา24ดังนั้นโครงสร้างเหตุการณ์
หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญ ทานบารมีจึงมีการเกิ ดและการเรี ยงลาดับเหตุการณ์ หลักในเรื่ อง
ดังนี้
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญบารมีทุกเรื่ องจะเริ่ มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร
เพื่อบอกประวัติความเป็ นมาของตัวละครว่าพระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นผูใ้ ด มีลกั ษณะนิ สัยอย่างไร
ทาให้ผูอ้ ่ านทราบที่ ม าของตัวละครซึ่ ง เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ต่างๆ ในเรื่ องต่อไป
เนื้ อหาในความเป็ นมาส่ วนใหญ่ไม่ว่าพระโพธิ สัตว์จะเกิ ดเป็ นมนุ ษย์หรื อสัตว์ก็มกั มีนิสัยชอบทา
ทาน ซึ่ งเหตุการณ์ ความเป็ นมานี้ มีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ ที่ 2 การได้รับสมบัติ กล่าวคือหาก
ความเป็ นมากล่าวถึงพระโพธิ สัตว์วา่ เป็ นบุตรของเศรษฐี บุตรของพราหมณ์ผมู ้ ีทรัพย์มหาศาล หรื อ
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เป็ นพระราชโอรสของกษัตริ ย ์แล้ว เมื่ อพระองค์เติ บ ใหญ่ จะได้รับ ทรั พย์ส มบัติ จากบิ ดามารดา
การได้รับสมบัติเป็ นเหตุการณ์สาคัญในกลุ่มเรื่ องบาเพ็ญทานบารมี เพราะทาให้ตวั ละครเป็ นผูม้ ี
ทรัพย์ และสามารถนาทรัพย์ที่มีไปทาทานได้ เหตุการณ์น้ ี มีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ที่ 4 การตั้ง
ความปรารถนา เมื่อพระองค์ทรงมี ทรัพย์จึงตั้งความปรารถนาให้ทานแก่ ผูอ้ ื่นเสมอ และนาไปสู่
เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี พระโพธิ สัตว์ให้ทานแก่ผอู ้ ื่น การให้ทานที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎกส่ วนใหญ่เป็ นการให้ทานที่เป็ นวัตถุ ภายนอก ได้แก่ ทรั พย์สมบัติ เงิ นทอง อาหาร เครื่ องใช้
และอื่นๆ เพราะเป็ นทานที่ทาได้ง่ายกว่าทานที่เป็ นวัตถุภายใน
ทุกเรื่ องระหว่างที่พระองค์บาเพ็ญทานบารมีจะเกิ ดเหตุการณ์ ที่ 7 การพบอุปสรรคและ
เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ กล่าวคือขณะพระองค์บาเพ็ญทานบารมีจะพบอุปสรรคบางประการแต่
พระองค์ยงั คงตั้งมัน่ บาเพ็ญทานบารมีต่อไป หลังจากที่พระองค์พบอุปสรรคบางครั้งเกิดเหตุการณ์ที่
9 การได้รับช่ วยเหลื อจากบุ คคลอื่ นที่ ทาให้เกิ ดเหตุ การณ์ ที่ 10 พระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้น
อุปสรรคได้ ในบางเรื่ องพระองค์ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผูใ้ ดแต่ก็ยงั สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไป
ได้ดว้ ยความมุ่งมัน่ ของพระองค์เอง
อย่า งไรก็ ต าม มี อ รรถกถาจริ ย าปิ ฎกบางเรื่ อ งที่ มี ก ารเกิ ด ขึ้ น ของเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ เ ป็ นไป
ตามล าดับ ข้า งต้น อาจมี ก ารสลับ ที่ แ ละข้า มเหตุ ก ารณ์ ก ัน อย่า งเป็ นเหตุ เ ป็ นผล เช่ น อรรถกถา
จันทกุมารจริ ยา และอรรถกถาเวสสันตรจริ ยามีการสลับที่เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติไปไว้หลัง
เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค กล่าวคื อพระโพธิ สัตว์ผ่านพ้นอุปสรรคนานัปการแล้วจึงได้รับ
ราชสมบัติจากพระราชบิดา หลังจากนั้นพระองค์จึงนาทรัพย์ไปบาเพ็ญทานบารมีต่อไป นอกจากนี้
ยังพบว่ามีอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกหลายเรื่ องที่มีการข้ามเหตุการณ์ เช่ น อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา
อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา อรรถกถามหาโควินทจริ ยา และอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา ที่ไม่ปรากฏ
เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ เพราะตัวละครพระโพธิ สัตว์บางเรื่ องเป็ นผูม้ ีทรัพย์อยูแ่ ล้ว หรื อบาง
เรื่ อ งพระโพธิ สั ต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นสั ต ว์จึ ง ไม่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ ก ารได้รั บ สมบัติ จึ ง ข้า มไปเกิ ด
เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
นอกจากเหตุการณ์หลัก 8 เหตุการณ์ขา้ งต้นแล้วยังพบว่า ในกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญ
ทานบารมีอาจปรากฏเหตุการณ์ หลักในเรื่ องอีก 4 เหตุการณ์ ได้แก่ (ก. เหตุการณ์ ที่ 3 การสั งเวช)
ปรากฏหลังเหตุการณ์ที่ 1 การได้รับสมบัติ คือเมื่อพระโพธิ สัตว์ได้รับสมบัติแล้วพระองค์เกิดความ
สังเวชในทรัพย์ (ข. เหตุการณ์ ที่ 5 การละทิ ้ง) ปรากฏอยูห่ ลังเหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
และเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค คือเมื่อพระโพธิ สัตว์ต้ งั ความปรารถนาจะออกบวชก็ทรงละทิ้ง
ทรัพย์และครอบครัว หรื อเมื่อพระองค์ผา่ นพ้นอุปสรรคทั้งปวงแล้วก็ทรงละทิ้งทรัพย์และครอบครัว
เพื่อออกบวช (เหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลือผู้อื่น) ปรากฏหลังเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค คือ
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เมื่อพระองค์ผา่ นพ้นอุปสรรคแล้วก็ยงั ทรงช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้ผา่ นพ้นอุปสรรคด้วย และ(ง. เหตุการณ์
ที่ 12 การเทศนา) ปรากฏหลังเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค หลังจากพระโพธิ สัตว์ผ่านพ้น
อุปสรรคก็ได้เทศนาสั่งสอนธรรมผูอ้ ื่น
2. เรื่องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี คือเรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์
เพื่อบาเพ็ญศีลบารมี พบจานวน 10 เรื่ อง ได้แก่
1. อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา
2. อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา
3. อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา
4. อรรถกถาจูฬโพธิจริ ยา
5. อรรถกถามหิสราชจริ ยา
6. อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา
7. อรรถกถามาตังคจริ ยา
8. อรรถกถาธัมมเทวปุตตจริ ยา
9. อรรถกถาชยทิสจริ ยา
10. อรรถกถาสังขปาลจริ ยา
จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมีในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกพบว่า มีเหตุการณ์หลักที่มกั เกิดขึ้นในเรื่ อง 9 เหตุการณ์ และมีเหตุการณ์หลักที่อาจเกิดขึ้น
ในเรื่ องอีก 2 เหตุการณ์ โดยมีการเกิดและเรี ยงลาดับเหตุการณ์หลักดังนี้
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร
(ก. เหตุการณ์ ที่ 3 การสังเวช)
2. เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
3. เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง
4. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
(ข. เหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลือผู้อื่น)
5. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
6. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่
7. เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ
8. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
9. เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร พบ 10 เรื่ อง จากการศึกษาสามารถแบ่ง
ความเป็ นมาของตัวละครตามการเสวยพระชาติของพระโพธิ สัตว์ได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเสวย
พระชาติเป็ นมนุษย์พบ 3 เรื่ อง สามารถแบ่งตามชนชั้นวรรณะอินเดียได้เป็ นเสวยพระชาติในวรรณะ
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กษัตริ ยพ์ บ 1 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาชยทิสจริ ยา เสวยพระชาติในวรรณะพราหมณ์พบ 1 เรื่ อง ได้แก่
อรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา และเสวยพระชาติในวรรณะจัณฑาล วรรณะที่ สังคมรังเกี ยจพบ 1 เรื่ อง
ได้แก่ อรรถกถามาตังคจริ ยา 2) การเสวยพระชาติเป็ นสัตว์พบ 6 เรื่ อง ได้แก่ เสวยพระชาติเป็ น
พญานาคพบ 3 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา และอรรถกถาสังขปาล
จริ ยา เสวยพระชาติเป็ นเป็ นช้าง 1 เรื่ องได้แก่ อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา เป็ นกระบือ 1 เรื่ อง ได้แก่
อรรถกถามหิ ส ราชจริ ย า และเป็ นกวาง 1 เรื่ อ ง ได้แ ก่ อรรถกถารุ รุ มิ ค ราชจริ ย า และ3)
การเสวยพระชาติเป็ นเทวดาพบ 1 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาธัมมเทวปุตตจริ ยา เหตุการณ์ความเป็ นมา
ทุกเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมีกล่าวถึ งพระโพธิ สัตว์คล้ายคลึ งกันว่า พระโพธิ สัตว์เป็ นผูท้ รง
ศีล มีปัญญา มีอิทธิ ฤทธิ์ และใฝ่ ในธรรม
ตัวอย่างอรรถกถาธัมมเทวปุตตจริ ยา เหตุการณ์ความเป็ นมาของตัวละครที่ พระโพธิ สัตว์ถือ
กาเนิดเป็ นธรรมเทพบุตร
ในกาลนั้น บัง เกิ ด เป็ นเทพบุ ต รชื่ อ ว่า ธรรมเทพบุ ต ร. ธรรมเทพบุ ต รตกแต่ ง ด้ว ย
เครื่ องประดับเป็ นทิ พย์ ขึ้ นทิ พยรถ แวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสร เมื่ อมนุ ษย์ท้ งั หลายบริ โภค
อาหารในตอนเย็น แล้ว นั่ ง สนทนากัน อย่ า งเป็ นสุ ข ที่ ป ระตู เ รื อน ในวัน อุ โ บสถ 15 ค่ า
ประดิ ษฐานอยู่บนอากาศ ในบ้าน นิ คมและราชธานี ชักชวนมนุ ษย์ท้ งั หลายให้ต้ งั อยู่ในกุศล
กรรมบถ 10 ว่า “ท่านทั้งหลายจงเว้นจากอกุศลกรรมบถ 10 มีปาณาติบาตเป็ นต้น แล้วบาเพ็ญ
สุจริ ตธรรม 3 อย่าง. จงนับถือมารดาบิดา สมณะพราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผูใ้ หญ่ในตระกูล. ท่าน
ทั้งหลายจักได้ไปสวรรค์ เสวยยศยิง่ ใหญ่”...25

จากตัว อย่ า ง พระโพธิ สั ต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นเทพชื่ อ ว่ า ธรรมเทพบุ ต ร พระองค์ ท รงมี
เครื่ องประดับทิพย์และรถทิพย์ แวดล้อมไปด้วยนางอัปสร ทรงเป็ นผูท้ รงศีล และเมื่อถึ งวันพระ
พระองค์ทรงเทศนาธรรมสั่งสอนมนุ ษย์ท้ งั หลายให้เว้นจากอกุศลกรรมบถ 10 คือทางอันนาไปสู่
ความชัว่ 10 ประการ ตั้งตนอยูใ่ นสุ จริ ตธรรม 3 ประการ คือ กายสุ จริ ต วจีสุจริ ต และมโนสุ จริ ต และ
ให้นบั ถือมารดา บิดา นักบวช และอ่อนน้อมต่อญาติผใู ้ หญ่ เพื่อจะได้ไปสวรรค์
2. เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา พบ 10 เรื่ อง เนื่องจากพระโพธิ สัตว์เป็ นผูท้ รงศีลอยู่
แล้ว พระองค์จึงมุ่งบาเพ็ญศีลบารมีอย่างเคร่ งครัดเพื่อจะได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
ตัวอย่างอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญาช้างผูท้ รงศีล พระองค์
มุ่งหวังพระสัพพัญญุตญาณจึงรักษาศีลไม่ให้ขาด
25
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พระโพธิ สัตว์เห็นควาญช้างแล้วตั้งจิตอธิ ษฐานว่า “ภัยของเรานี้ เกิ ดจากพรานป่ าผูน้ ้ ี
เรามี กาลังมากสามารถจะกาจัดแม้ช้างตั้งพันเชื อกได้. เราโกรธขึ้นมาพอที่ จะยังเหล่านักรบ
พร้อมด้วยแคว้นให้พินาศลงไปได้. แต่หากเราโกรธ ศีลของเราก็จะขาด เพราะฉะนั้น แม้ควาญ
ช้า งจะเอาหอกทิ่ ม แทง เราก็ จ ะไม่ โ กรธ” ดัง นี้ แล้ว ก็ โ น้ม ศี ร ษะลงยืน นิ่ ง อยู่. ดัง ที่ พ ระผูม้ ี
พระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
ในกาลนั้น กาลังของเราทีม่ อี ยู่ในกายตามปกติอันใด วันนีก้ าลัง
ของเรานั้นเสมอเหมือนกับกาลังของช้ างพันเชือก
ถ้ าเราโกรธควาญช้ างผู้เข้ ามาจับเรา เราพึงสามารถจะเหยียบย่า
เขาเหล่ านั้นได้ แม้ ตลอดราชสมบัตขิ องมนุษย์ . แต่ ถึงแม้ เราจะถูกเขาใส่ ไว้
ในเสาตะลุง เราก็ไม่ คดิ โกรธเพือ่ รักษาศีล เพือ่ บาเพ็ญศีลบารมีให้ บริบูรณ์ .
ถ้ าเขาพึงทาลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวานและหอกซั ดเราก็จะ
ไม่ โกรธเขาเลย เพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด.26

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญศี ลบารมี อย่างเคร่ งครั ดเพราะปรารถนาจะบรรลุ พระ
สัพพัญญุ ตญาณ พระองค์ทรงไม่โกรธพรานป่ าที่ นาควาญช้างมาจับและยินยอมให้ควาญนั้นจับ
พระองค์แต่โดยดี ทั้งนี้เพราะเกรงว่าศีลจะขาด
3. เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง พบ 6 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา
อรรถกถาจูฬโพธิจริ ยา อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา อรรถกถามาตังคจริ ยา และอรรถกถาสังขปาลจริ ยา
เป็ นเหตุการณ์ พระโพธิ สัตว์แยกตัวให้พน้ จากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งเกี่ยวข้องอยู่ กล่าวคือหลังจากที่พระ
โพธิ สัตว์ทรงตั้งความปรารถนาจะบาเพ็ญศีลบารมี พระองค์ทรงแยกตัวออกมาอาศัยอยู่เพียงลาพัง
เพื่อมิให้ผใู้ ดรบกวนขณะบาเพ็ญศีลบารมี การละทิ้งที่ปรากฏแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือการละทิ้งทรัพย์
สมบัติและการละทิ้งครอบครัวเพื่อไปปฏิบตั ิธรรมหรื อออกบวชเพียงลาพัง
ตัวอย่างอรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดในตระกูลพราหมณ์ เมื่อบิดามารดา
ถึงแก่กรรม พระองค์ทรงละทิง้ สมบัติและภรรยาเพื่อออกบวช
ครั้นต่อมา เมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรม พระโพธิ สัตว์กระทาฌาปนกิจมารดาบิดาแล้ว
จึ ง เรี ย กภริ ยามากล่ า วว่ า “นางผู ้เ จริ ญ แม่ น างจงครองทรั พ ย์ 80 โกฏิ เลี้ ย งชี พ ให้ ส บาย
เถิด.” ภริ ยาถามว่า “ท่านผูเ้ จริ ญ ก็ท่านเล่า.” พระมหาสัตว์ตอบว่า “เราไม่ตอ้ งการทรัพย์ เราจัก
บวช.” นางถามว่า “ก็การบวชไม่สมควรแม้แก่ สตรี หรื อ.” พระโพธิ สัตว์ตอบว่า “ควรซิ แม่
26
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นาง.” นางตอบว่า “ถ้าเช่นนั้น แม้ฉันก็ไม่ตอ้ งการทรัพย์ ฉันจักบวชบ้าง.” ทั้งสองสละสมบัติ
ทั้งหมดให้ทานเป็ นการใหญ่ ออกจากเมืองเข้าป่ าแล้วบวช... 27

จากตัวอย่าง หลังจากที่บิดามารดาของพระโพธิ สัตว์ถึงแก่กรรมแล้ว พระองค์ทรงละทิ้ง
ทรัพย์สมบัติและภรรยาเพื่อออกบวช เมื่อภรรยาเห็ นพระโพธิ สัตว์ปรารถนาจะบวชก็ขอออกบวช
บ้าง ทั้งสองจึงนาทรัพย์ท้ งั หมดไปให้ทานและออกบวชอยูใ่ นป่ า
4. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี พบ 10 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญศีล
บารมีเป็ นหลัก คือพระโพธิสัตว์รักษากาย วาจา และใจให้ประพฤติ ปฏิบตั ิแต่สิ่งดีงาม ในเหตุการณ์
การบาเพ็ญบารมีน้ ี สามารถแบ่งเป็ นเหตุการณ์ย่อยได้ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์การปลี กวิเวก
และเหตุการณ์การรักษาศีล ดังนี้
เหตุการณ์ ย่ อยที่ 1 การปลี กวิ เวก พบ 7 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสี ลวนาคจริ ย า
อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา อรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา อรรถกถารุ รุมิค ราชจริ ยา
อรรถกถามาตังคจริ ยา และอรรถกถาสังขปาลจริ ยา
การปลีกวิเวก คือการหาที่สงบเพื่อปฏิบตั ิธรรมและรักษาศีล สาเหตุที่พระโพธิ สัตว์
ต้องออกมาหาที่สงบเพื่อปฏิ บตั ิธรรมนั้นจะช่วยให้พระองค์รักษาศีลได้โดยง่าย เนื่ องจากไม่มีผใู ้ ด
มารบกวน ดังปรากฏในอรรถกถาจัมเปยยจริ ยา ตอนจัมเปยยนาคราชปลีกวิเวกไปปฏิบตั ิธรรม ณ
จอมปลวก
...พระโพธิ สัตว์ดาริ ว่า “อยู่ที่ปราสาทนี้ จ ักเป็ นอันตรายแก่ศีลของเรา” จึ งออกจาก
ปราสาทไปอยูใ่ นสวน. แม้ในสวนนั้นพวกนางนาคมาณวิกาก็มาหา พระโพธิ สัตว์ดาริ วา่ “ใน
สวนนี้ ศี ลของเราก็จักเศร้ าหมอง เราจักออกจากนาคพิ ภพนี้ ไปยัง มนุ ษ ยโลก แล้วอยู่จ า
อุโบสถ.” ตั้งแต่น้ นั มา พระโพธิ สัตว์ก็ออกจากนาคพิภพในวันอุโบสถ สละร่ างกายให้เป็ น
ทานโดยอธิษฐานว่า “ผูต้ อ้ งการหนังเป็ นต้นของเรา จงเอาหนังไปเถิด หรื อประสงค์จะเอาไป
ทากีฬางู ก็จงทาเถิด” แล้วนอนขดขนดอยูบ่ นยอดจอมปลวก ใกล้ทางไม่ไกลบ้านชายแดน
แห่งหนึ่ง อยูป่ ระจาอุโบสถในวัน 14 ค่าและ 15 ค่า ในวันแรมค่าหนึ่งจึงไปนาคพิภพ...28

จากตัวอย่างข้างต้น พระโพธิ สัตว์ตอ้ งการรักษาศีล พระองค์เห็นว่าในปราสาทของ
พระองค์น้ นั มีสิ่งยัว่ เย้าใจและเป็ นอันตรายต่อการรักษาศีลโดยเฉพาะนางนาคมาณวิกา ในวันขึ้น 14
27
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ค่า และ15 ค่า พระองค์จึงเดิ นทางออกจากนาคพิภพไปปฏิ บตั ิธรรมบนยอดจอมปลวกที่สงบแห่ ง
หนึ่งบนโลกมนุษย์ และในวันแรมค่าจึงกลับไปนาคพิภพ
เหตุการณ์ ย่อยที่ 2 การรั กษาศี ล พบ 10 เรื่ อง คือการรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย
ความประพฤติ ดีง ามถู ก ต้องตามระเบี ย บ ศี ล จะเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ย วควบคุ ม ความประพฤติ ใ ห้
พระโพธิ สัตว์ทาแต่ความดี ช่วยยับยั้งใจและกายของพระองค์ไม่ให้โกรธหรื อทาความชัว่ ถึงแม้ว่า
จะมีผใู ้ ดมาทาร้ายพระองค์ก็ตาม ดังปรากฏในอรรถกถาจัมเปยยจริ ยา ตอนพญานาคจัมเปยยยอมให้
มาณพหนุ่มใช้มนต์สะกดพระองค์ขณะปฏิบตั ิธรรมอยู่ ณ จอมปลวก
ในกาลนั้น มาณพชาวกรุ งพาราณสี คนหนึ่งไปเมื่องตักกสิ ลา เรี ยนมนต์อาลัมพายน์ คือ
มนต์สะกดจิต เรี ยนจบแล้วก็กลับบ้านของตน มาตามทางนั้นเห็นพระมหาสัตว์ จึงคิดว่า “เรื่ อง
อะไรที่เราจะกลับบ้านมือเปล่า จับนาคนี้ ไปแสดงการเล่นในหมู่บา้ นนิ คมและราชธานี หาเงิน
ไปเรื่ อยๆ” จึ งได้หยิบโอสถทิพย์ ร่ ายทิ พยมนต์เข้าไปหานาคราช. ตั้งแต่ได้ยินทิพยมนต์ พระ
มหาสัตว์เป็ นดุจซี่ เหล็กร้อนยอนเข้าไปในหู สองข้าง เป็ นดุจปลายหงอนถูกขยี้. พระมหาสัตว์
ยกศี รษะออกจากระหว่างขนดมองดู ว่า “นั่นใครหนอ” เห็ นหมองู จึ งดาริ ว่า “พิษของเรา
แรงกล้า หากเราโกรธจักพ่นลมออกจากจมูก ร่ างกายของหมองูน้ ี ก็จะกระจุยกระจายดุจแกลบ.
ทีน้ นั ศีลของเราก็จะขาด เราจักไม่มองดูหมองูละ.”...

จากตัวอย่างข้างต้น พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นจัมเปยยนาคราช วันหนึ่ งมาณพหนุ่ม
ได้ใช้มนต์สะกดและจับจัมเปยยนาคราชไปแสดงหาเงินตามหมู่บา้ นต่างๆ ถึงแม้วา่ จัมเปยยนาคราช
มีอิทธิ ฤทธิ์ มากสามารถสู ้กบั มาณพหนุ่มได้แต่พระองค์ก็ไม่ต่อสู ้ ขัดขืนหรื อทาร้ าย ยอมให้มาณพ
หนุ่มจับแต่โดยดีเพราะไม่อยากผิดศีล
จะเห็ นว่าการบาเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิ สัตว์ คือการรักษากายวาจาให้เรี ยบร้อย ระงับ
ความโกรธ และควบคุ ม ตนเอง ในพระชาติที่พ ระโพธิ สัตว์บาเพ็ญศีลบารมีเป็ นหลัก พระองค์มี
ความแน่วแน่ในการรักษาศีลอย่างเคร่ งครัด ไม่วา่ ผูใ้ ดจะทาร้ายพระองค์ก็ทรงอดกลั้นไว้เพื่อไม่ให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ผอู้ ื่นและผิดศีล
5. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค พบ 10 เรื่ อง คือเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์เจอเครื่ อง
ขัดขวางไม่ให้พระองค์บาเพ็ญบารมีสาเร็ จโดยง่าย จากการศึกษาพบว่า อุปสรรคของเรื่ องที่แสดง
การบาเพ็ญศีลบารมีท้ งั 10 เรื่ อง คือการถูกปองร้าย พระโพธิ สัตว์จะถูกผูอ้ ื่นทาร้ายทางร่ างกาย วาจา
หรื อจิ ตใจ อุ ปสรรคนี้ เป็ นสิ่ งที่ ช่ วยให้ผูอ้ ่านเห็ นถึ ง ความมุ่ งมัน่ ในการบาเพ็ญศี ลบารมี ของพระ
โพธิสัตว์
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ตัวอย่างอรรถกถามหิ สราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญากระบือ พระองค์ถูกลิงตัว
หนึ่งแกล้งทุกวัน
...พระโพธิสตั ว์ บังเกิดในกาเนิดกระบือในหิมวันตประเทศ ครั้นเจริ ญวัย สมบูรณ์ดว้ ย
เรี่ ยวแรงมี ร่างใหญ่ประมาณเท่าช้างหนุ่ มเที่ ยวไปตามเชิ งเขา เงื้ อมเขา ซอกเขา ป่ าและห้วย
เป็ นต้น เห็ นโคนต้นไม้ใหญ่น่าสบายต้นหนึ่ ง หาอาหารแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้น้ นั ใน
เวลากลางวัน . ครั้ งนั้น มี ลิ ง ลามกตัว หนึ่ ง ลงจากต้น ไม้ข้ ึ น หลัง พระมหาสัต ว์ ถ่ า ยอุ จ จาระ
ปั สสาวะรด จับเขาโหนตัว จับหางเล่นห้อยโหน. พระโพธิ สัตว์ไม่สนใจการทาอนาจารของลิง
นั้น เพราะถึงพร้อมด้วยขันติ เมตตาและความเอ็นดู...29

จากตัวอย่า งพระโพธิ สั ตว์ถื อก าเนิ ด เป็ นพญากระบื อ มี พ ละก าลัง มากเท่ า กับ ช้า งหนุ่ ม
ขณะที่ พระองค์กาลังพักอยู่ใต้ตน้ ไม้ก็ถูกลิ งตัวหนึ่ งถ่ายอุจาระและปั สสาวะรดใส่ พระองค์ทุกวัน
บางวันก็จบั เขา โหนตัว และจับหางเล่น ถึงแม้พระองค์จะถูกลิงแกล้งเช่นนี้ แต่ก็ไม่โกรธเพราะทรง
เป็ นผูม้ ีขนั ติ มีความเมตตาและยังเอ็นดูลิงตัวนั้นอีกด้วย
6. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ พบ 10 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ ที่พระโพธิ สัตว์มีความมุ่งมัน่ และ
ตั้งใจบาเพ็ญศีลบารมีอย่างต่อเนื่ อง แม้ว่าพระองค์จะทรงพบอุปสรรคมีคนคิดทาร้ ายแต่ก็มิย่อท้อ
ยังคงปฏิ บตั ิธรรม บาเพ็ญศีลบารมีต่อไป เช่ น อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา พระพุทธเจ้าถื อกาเนิ ดเป็ น
พญาช้างผูท้ รงศี ล มี อิทธิ ฤทธิ์ มาก วันหนึ่ งถูกควาญช้างจับตัวไปแต่พระองค์ก็ไม่ขดั ขืน ไม่โกรธ
และยอมให้จบั โดยดี เพราะพระองค์ต้ งั มัน่ รักษาศีล หรื ออรรถกถามหิ สราชจริ ยา พระพุทธเจ้าถือ
กาเนิ ดเป็ นกระบือผูท้ รงศีล วันหนึ่ งพระองค์นอนอยู่ใต้ตน้ ไม้ใหญ่และถูกวานรพาลตัวหนึ่ งแกล้ง
ถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะใส่ ทุกวัน พระองค์ก็ไม่โกรธยังคงตั้งมัน่ รักษาศีลต่อไป เป็ นต้น เหตุการณ์ที่
พระโพธิ สั ตว์ไ ม่ ท าร้ า ยและโกรธเคื องผูอ้ ื่ น นี้ แสดงให้เห็ นถึ ง ความตั้ง มัน่ บ าเพ็ญศี ล บารมี ของ
พระองค์เป็ นอย่างยิง่
7. เหตุการณ์ ที่ 9 การได้รับการช่ วยเหลื อ พบ 5 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา
อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา อรรถกถาสังขปาลจริ ยา
เหตุการณ์ การได้รับการช่วยเหลือ คือพระโพธิ สัตว์ได้รับการช่ วยเหลื อจากบุคคลต่างๆ ทาให้ผ่าน
พ้นอุปสรรคได้ เหตุการณ์น้ ี เป็ นเหตุการณ์สาคัญในกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี เนื่ องจาก
พระโพธิ สัตว์ทรงเป็ นผูท้ รงศีล และไม่คิดร้ ายต่อผูใ้ ด เมื่อพระองค์ถูกผูอ้ ื่นทาร้ายจึงทรงนิ่ งเฉย มิ
29

เรื่ องเดียวกัน, 225.
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ต่อสู ้ แม้วา่ พระองค์ทรงมีอิทธิ ฤทธิ์ และพละกาลังมหาศาลก็ตาม เพราะเกรงว่าศีลจะขาด ด้วยเหตุน้ ี
จึงนาไปสู่ การเกิดเหตุการณ์ การได้รับการช่วยเหลือ คือพระโพธิ สัตว์ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคล
ต่างๆ ทาให้ผา่ นพ้นอุปสรรคได้สาเร็ จ
บุคคลที่มกั ปรากฏตัวเพื่อช่ วยเหลื อพระโพธิ สัตว์ให้พน้ อุปสรรคต่างๆ ในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎกกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี ได้แก่ กษัตริ ยแ์ ละญาติของพระโพธิ สัตว์ เช่น อรรถกถา
สี ลวนาคจริ ยา พระพุทธเจ้าทรงเป็ นพญาช้างและถูกจับมาเลี้ยงไว้ที่วงั เมื่อพระราชาทราบความจริ ง
ทั้ง หมดจึ ง ปล่ อ ยพระองค์ ก ลับ สู่ ป่ าเพื่ อ เลี้ ยงดู ม ารดาตามเดิ ม หรื ออรรถกถาภู ริ ทัต ตจริ ยา
พระพุทธเจ้าถือกาเนิ ดเป็ นพญานาคถูกนายพรานจับตัวไปทาการแสดงเพื่อหารายได้ พญานาคนาม
ว่าสุ ทสั สนะผูเ้ ป็ นพี่ชายของพระโพธิสัตว์ทราบเรื่ องจึงเดินทางมาช่วยเหลือ เป็ นต้น ส่ วนอีก 5 เรื่ อง
ที่ไม่ปรากฏเหตุ การณ์ การได้รับการช่ วยเหลื อนั้น ผูศ้ ึ กษาพบว่าพระโพธิ สัตว์สามารถช่ วยเหลื อ
พระองค์เองได้ด้วยการบาเพ็ญศีลบารมีจนในที่สุดผูท้ ี่ คิดปองร้ ายก็พ่ายแพ้ไปเอง เช่ นอรรถกถา
มหิ สราชจริ ยา พระพุทธเจ้าถื อกาเนิ ดเป็ นกระบือผูท้ รงศีล ถูกวานรพาลตัวหนึ่ งแกล้งถ่ายอุจจาระ
ปั สสาวะใส่ ทุกวัน พระองค์ก็ไม่โกรธ จนกระทัง่ วันหนึ่งวานรพาลได้แกล้งถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะใส่
กระบือตัวอื่นเพราะนึ กว่าเป็ นพระโพธิ สัตว์ ทาให้กระบือตัวนั้นโกรธมากใช้เขาขวิดวานรจนตาย
เป็ นต้น
8. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค พบ 10 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์สามารถผ่าน
พ้นเครื่ องขัดขวางในขณะบาเพ็ญบารมีได้ ในที่น้ ี คือการรอดพ้นจากการถูกทาร้ายและการทรมาน
บางเรื่ องพระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้ดว้ ยพระองค์เอง แต่บางเรื่ องก็ตอ้ งมีผชู ้ ่วยเหลื อ
จึงทาให้พน้ อุปสรรคไป
9. เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา พบ 5 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา อรรถกถาจัมเปยย
จริ ย า อรรถกถาจูฬ โพธิ จ ริ ย า อรรถกถารุ รุมิ ค ราชจริ ย า และอรรถกถามาตังคจริ ย า เหตุ ก ารณ์
การเทศนานี้เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์ได้แสดงธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ เพื่อให้ต้ งั ตนอยูใ่ นศีล
ในธรรม เช่น อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา พระโพธิ สัตว์ได้เทศนาสั่งสอนทศพิธราชธรรมแด่พระราชา
และบอกให้พระราชาตั้งตนอยูใ่ นความไม่ประมาท หรื ออรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ได้
เทศนาธรรมแด่พระราชา พระมเหสี และประชาชน ก่อนจะเดินทางกลับเข้าป่ า เป็ นต้น
จะเห็ นได้ว่า โครงสร้ างเหตุการณ์หลัก ของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมีมกั ปรากฏ 9
เหตุการณ์หลักข้างต้น ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความ
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ปรารถนา เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
และเหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีเหตุการณ์หลักอีก 2 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ในกลุ่มเรื่ องนี้ ได้แก่ (เหตุการณ์ ที่ 3 การสั งเวช) และ (เหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลื อผู้อื่น) ทั้ง 2
เหตุการณ์น้ ี มีจานวนค่าความถี่ การเกิ ดเหตุการณ์ร้อยละ 40 ของเรื่ องทั้งหมด ซึ่ งถือว่ามีค่าความถี่
การเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างสู ง จึงเป็ นเรื่ องน่าสนใจศึกษาการเกิ ดและการเรี ยงลาดับเหตุการณ์หลัก
ทั้ง 2 เหตุการณ์ ว่ามีการเกิ ดและการเรี ยงลาดับเหตุการณ์ ในโครงสร้างเหตุการณ์หลักของเรื่ องที่
บาเพ็ญศีลบารมีอย่างไร
จากการศึกษาพบว่า เหตุการณ์หลักทั้ง 2 เหตุการณ์ มีการเกิดและการเรี ยงลาดับเหตุการณ์
ดังนี้
(ก. เหตุการณ์ ที่ 3 การสั งเวช) พบ 4 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถาจัมเปยย
จริ ยา อรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา และอรรถกถาสังขปาลจริ ยา เป็ นเหตุการณ์ที่ตวั ละครเศร้ าสลดต่อ
ทรัพย์สินและชีวติ จึงปรารถนาบาเพ็ญศีลบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิ ญาณ จะปรากฏหลังเหตุการณ์ที่
1 ความเป็ นมาของตัวละคร คื อพระโพธิ สั ตว์ถือกาเนิ ดเป็ นผูม้ ี ฤทธิ์ และมี ท รั พ ย์ม าก จึ งท าให้
พระองค์เกิ ดความสังเวชใจ และนาไปสู่ การบาเพ็ญศีลบารมี โดยมากพบเหตุการณ์ การสังเวชนี้ ใน
เรื่ องที่พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญานาค ดังอรรถกถาสังขปาลจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ น
พญานาคชื่ อสัง ขปาละ วันหนึ่ ง พระองค์รัง เกี ย จทรั พ ย์ และปรารถนาจะเกิ ดเป็ นมนุ ษ ย์จึงตั้ง ใจ
บาเพ็ญศีลบารมี
...จริ งอยู่ พระมหาสัตว์เป็ นผูข้ วนขวายในบุญมีทานและศีลเป็ นต้น ท่องเที่ยวไปมาใน
คติ ของเทวดาและมนุ ษย์ท้ งั หลาย ด้วยการแสวงหาโพธิ ญาณ บางครั้งเกิ ดในนาคพิภพอันมี
สมบัติเช่นกับสมบัติของเทพ เป็ นนาคราชชื่อว่าสังขปาละ มีฤทธิ์ มาก มีอานุภาพมาก. นาคราช
นั้น เมื่อกาลผ่านไป รังเกียจสมบัติน้ นั ปรารถนากาเนิดมนุษย์จึงอยูจ่ าอุโบสถ.30

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์ได้ถือกาเนิ ดเป็ นพญานาคนามว่าสังขปาละ มี อิทธิ ฤทธิ์ และมี
ทรัพย์สมบัติมากเหมือนดังเทพ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปพระองค์เกิดเบื่อหน่ายในทรัพย์สมบัติ
นั้นและปรารถนาจะเป็ นมนุษย์ พระองค์จึงรักษาศีลเพื่อจะได้ไปเกิดเป็ นมนุษย์
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เรื่ องเดียวกัน, 277.

156
(ข. เหตุก ารณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลื อผู้อื่น) พบ 4 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสี ล วนาคจริ ย า
อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา อรรถกถามาตังคจริ ยา และอรรถกถาชยทิสจริ ยา คือการช่วยผูอ้ ื่นให้สาเร็ จ
ดังประสงค์หรื อให้พน้ จากความลาบาก ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี
อาจปรากฏเหตุ ก ารณ์ พ ระโพธิ สั ต ว์ท รงช่ ว ยเหลื อ ผู ้อื่ น โดยจะปรากฏอยู่ ห ลัง เหตุ ก ารณ์ ที่ 6
การบาเพ็ญบารมี คือขณะที่พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญศีลบารมีอยูน่ ้ นั พระองค์ทรงช่วยเหลือผูอ้ ื่น และใน
บางครั้งการช่วยเหลือของพระโพธิ สัตว์ยงั นามาซึ่ งปั ญหาและอุปสรรคด้วย ดังปรากฏในอรรถกถา
สี ลวนาคจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิดเป็ นพญาช้าง วันหนึ่ งพระองค์ช่วยพาพรานป่ าที่หลงทางออก
จากป่ า ต่อมาพรานป่ าเข้าวังไปทูลพระราชาให้มาจับตัวพระโพธิ สัตว์ หรื ออรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา
พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญากวางอาศัยอยู่ในป่ าเงี ยบสงบ วันหนึ่ งพระองค์ช่วยบุ ตรเศรษฐี ที่
ลอยอยู่ในแม่น้ า ต่อมาบุตรเศรษฐีนาเรื่ องที่พบกวางสี ทองไปทูลพระราชา พระองค์จึงถูกจับไปอยู่
ในวัง เป็ นต้น ถึงแม้พระโพธิสัตว์จะถูกคนที่เคยช่วยเหลือไว้ทาร้าย แต่พระองค์ก็ไม่โกรธคนที่ปอง
ร้าย อีกทั้งยังมีเมตตาให้การช่วยเหลือคนเหล่านั้นเมื่อยามมีภยั อีกด้วย ดังปรากฏในอรรถกถารุ รุมิค
ราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ทรงช่วยเหลือบุตรเศรษฐีที่คิดร้ายต่อพระองค์ไม่ให้ถูกพระราชาฆ่า
ลาดับนั้น พระมหาสัตว์ดาริ วา่ “บุรุษพาลนี้อย่าได้พินาศไปเพราะอาศัยเราเลย” จึงทูล
ว่า “ข้าแต่มหาราช ชื่อว่าการฆ่าคนพาลก็ดี บัณฑิตก็ดี วิญญูชนไม่สรรเสริ ญว่าเป็ นคนดี. ที่แท้
แล้ววิญญูชนติเตียนอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นขอพระองค์อย่าฆ่าบุรุษพาลนี้ เลย ปล่อยเขาไปตาม
ความพอใจเถิด. ขอพระองค์อย่าทรงให้เขาเสื่ อมเสี ย จงทรงพระราชทานสิ่ งที่พระองค์ปฏิญญา
ไว้แก่ เขาว่า จักพระราชทานเถิดพระเจ้าข้า.” แล้วทูลต่อไปว่า “อนึ่ ง ข้าพระองค์จักนาสิ่ งที่
พระองค์ปรารถนา ข้าพระองค์จะมอบตนแด่พระองค์.” ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
เราตามรักษาคนผู้ประทุษร้ ายมิตรนั้นได้ มอบตนของเราถวายว่ า ข้ า
แต่ มหาราช ขอได้ ทรงโปรดงดก่ อนเถิดพระเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ จะทาตาม
พระราชประสงค์ ของพระองค์ . 31

จากตัว อย่า งข้า งต้น พระโพธิ สั ต ว์ช่ วยเหลื อ บุ ตรเศรษฐี ที่ คิ ด ร้ า ยต่ อ พระองค์ไ ม่ ใ ห้ ถู ก
พระราชาฆ่า พระโพธิ สัตว์ขอร้องและโน้มน้าวใจให้พระราชาปล่อยบุตรเศรษฐีไป อีกทั้งยังขอให้
พระราชามอบเงิ น รางวัล แก่ บุ ตรเศรษฐี น้ ัน ตามที่ ไ ด้ตกลงกัน ไว้ โดยมี ข ้อ แลกเปลี่ ย นคื อ พระ
โพธิ สัตว์จะยินยอมทาตามสิ่ งที่พระราชาปรารถนาทุกประการ

31
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สรุ ปว่า โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมีมีเหตุการณ์หลักที่มกั
เกิ ดขึ้น 9 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความ
ปรารถนา เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
และเหตุการณ์ ที่ 12 การเทศนา และยังมีเหตุการณ์หลักที่อาจเกิดขึ้นในเรื่ องอีก 2 เหตุการณ์ ได้แก่
(เหตุการณ์ ที่ 3 การสั งเวช) และ (เหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลื อผู้อื่น) จะเห็ นว่า ในกลุ่มเรื่ องนี้ มี
เหตุการณ์ที่สามารถปรากฏในโครงสร้างเหตุการณ์หลักได้ 11 เหตุการณ์ โดยไม่พบเหตุการณ์ที่ 2
การได้รับ สมบัติใ นกลุ่ ม เรื่ องที่ แสดงการบ าเพ็ญศี ล บารมี ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกลุ่ ม เรื่ องที่ แสดง
การบาเพ็ญศีลบารมีเน้นเรื่ องการรักษากาย วาจาใจให้ดีงาม ไม่ได้เน้นการให้ทานเหมือนกับกลุ่ม
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี ตัวละครพระโพธิ สัตว์จึงไม่จาเป็ นต้องได้รับทรัพย์สมบัติหรื อ
มรดกใดๆ ดังนั้นโครงสร้างเหตุการณ์หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี จึงมีการเกิ ดและ
การเรี ยงลาดับเหตุการณ์หลักในเรื่ องดังนี้
เรื่ องที่ แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี ทุกเรื่ องเริ่ มต้นด้วยเหตุ การณ์ ที่ 1 ความเป็ นมาของตัว
ละคร ซึ่ ง เนื้ อหาในส่ ว นความเป็ นมาของตัวละครของกลุ่ ม เรื่ อ งที่ แสดงการบ าเพ็ญศี ล บารมี น้ ี
ส่ วนใหญ่กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระโพธิ สัตว์เกิ ดมามีอิทธิ ฤทธิ์ มีกาลังมาก เป็ นผูม้ ีทรัพย์ร่ ารวยและ
รั ก ษาศี ล อย่างเคร่ ง ครั ด ด้วยลักษณะนิ สั ยของพระโพธิ สั ตว์ขา้ งต้นจึ งสั มพันธ์ กบั เหตุ ก ารณ์ ที่ 4
การตั้งความปรารถนา และเหตุ การณ์ ที่ 5 การละทิ้ง เนื่ องจากพระโพธิ สัตว์ทรงเป็ นผูท้ รงศี ล
พระองค์จึงตั้งความปรารถนาที่ จะบาเพ็ญศี ลบารมี และทรงละทิ้ง ทรั พ ย์และครอบครัว แยกตัว
ออกมาอยูเ่ พียงลาพังเพื่อหาที่สงบสาหรับบาเพ็ญศีลบารมี
หลังจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี ระหว่างพระองค์บาเพ็ญศีลบารมีน้ นั เกิด
เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรคตามมา กล่าวคือในขณะที่พระโพธิ สัตว์กาลังบาเพ็ญศีลบารมีอยูน่ ้ นั มี
ผูม้ าขัดขวางการบาเพ็ญศีลบารมี ทาร้ายพระโพธิ สัตว์ดว้ ยวิธีต่างๆ จนนาไปสู่ เหตุการณ์ที่ 8 การตั้ง
มัน่ เมื่อใดก็ตามที่พระโพธิ สัตว์พบอุปสรรค พระองค์จะตัง่ มัน่ บาเพ็ญศีลบารมีต่อไป เหตุการณ์ น้ ี
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ และเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค เหตุการณ์
ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ ถือเป็ นเหตุการณ์สาคัญยิ่งของกลุ่มเรื่ องบาเพ็ญศีลบารมี เนื่องจากพระ
โพธิ สัตว์เป็ นผูท้ รงศีล เมื่อพระองค์ถูกทาร้ ายจึงไม่ใช้กาลังต่อสู ้เพราะเกรงว่าศีลจะขาด พระองค์
ทรงยินยอมให้ผอู ้ ื่นทาร้ายแต่โดยดี ดังนั้นพระโพธิ สัตว์ตอ้ งอาศัยการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นจึงสามารถ
ผ่านพ้นอุปสรรคได้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งพระองค์ก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้ดว้ ยพระองค์เอง
หลังจากผ่านพ้นอุปสรรคจึงเกิดเหตุการณ์ที่ 12 การเทศนาธรรม พระโพธิ สัตว์เทศนาสั่งสอนธรรม
แก่คนทั้งหลายให้รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี และหมัน่ ทาบุญรักษาศีล
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เหตุการณ์ หลักในเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศี ลบารมี มกั มี การเกิ ดและเชื่ อมโยงเหตุการณ์
ดังกล่ าวข้างต้น แต่บางครั้ งอาจมีการข้ามเหตุการณ์ ได้อย่างเป็ นเหตุ เป็ นผลกัน เช่ น อรรถกถา
มหิ สราชจริ ยา ไม่ปรากฏเหตุการณ์ ที่ 5 การละทิ้ง เพราะพระองค์ทรงอาศัยอยูใ่ นป่ าเพียงลาพังอยู่
แล้ว จึงไม่ปรากฏเหตุการณ์การละทิง้ และข้ามไปเกิดเหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี หรื ออรรถกถา
จูฬโพธิ จริ ยา ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ เพราะพระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้น
อุปสรรคได้ดว้ ยพระองค์เอง จึงไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น และข้าม
ไปเกิดเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั พบเหตุการณ์หลักอีก 2 เหตุการณ์ที่อาจเกิดในกลุ่มเรื่ องนี้ ได้แก่ (ก. เหตุการณ์
ที่ 3 การสังเวช) อาจปรากฏอยูห่ ลังเหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร คือบางครั้งตัวละครเป็ น
ผูม้ ี ทรั พย์สมบัติมากจึ งเกิ ดความสังเวชในทรัพย์และนาไปสู่ การบาเพ็ญศี ลบารมี เหตุ การณ์ น้ ี มกั
ปรากฏในพระชาติที่พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญานาค และ (ข. เหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลื อ
ผู้อื่น) อาจปรากฏอยู่หลังเหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี คือขณะที่พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญศีลบารมี
พระองค์ก็ได้ช่วยเหลื อผูอ้ ื่นให้พน้ จากความยากลาบาก อย่างไรก็ตาม บางครั้งการช่ วยเหลื อของ
พระโพธิสัตว์ยงั นามาซึ่งปัญหาและอุปสรรคอีกด้วย
3. เรื่ อ งที่แสดงการบ าเพ็ญเนกขั ม มบารมี คื อ เรื่ อ งที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงถื อ ก าเนิ ด เป็ น
พระโพธิสัตว์เพื่อบาเพ็ญเนกขัมมบารมี พบจานวน 5 เรื่ อง ได้แก่
1. อรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา
2. อรรถกถาโสมนัสสจริ ยา
3. อรรถกถาอโยฆรจริ ยา
4. อรรถกถาภิงสจริ ยา
5. อรรถกถาโสณนันทปัณฑิตจริ ยา
จากการศึ ก ษาโครงสร้ า งเหตุ ก ารณ์ ห ลัก ของเรื่ อ งที่ แสดงการบ าเพ็ญเนกขัม มบารมี ใ น
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่า มีเหตุการณ์หลักที่มกั เกิดขึ้นในเรื่ อง 9 เหตุการณ์ มีการเกิดและเรี ยงลาดับ
เหตุการณ์ดงั นี้
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร
2. เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช
3. เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
4. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
5. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่
6. เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา

159
7. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
8. เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง
9. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร พบ 5 เรื่ อง จากการศึกษาพบว่าในกลุ่มเรื่ องที่
แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมี พระโพธิ สัตว์เสวยพระชาติเป็ นมนุ ษย์ท้ งั 5 เรื่ อง สามารถแบ่งตาม
ชนชั้นวรรณะอินเดียได้เป็ น เสวยพระชาติในวรรณะกษัตริ ย ์ 3 เรื่ อง ได้แก่เรื่ อง อรรถกถายุธัญชย
จริ ยา อรรถกถาโสมนัสสจริ ยา และอรรถกถาอโยฆรจริ ยา และเสวยพระชาติในวรรณะพราหมณ์ 2
เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาภิงสจริ ยา และอรรถกถาโสณนันทปั ณฑิต จริ ยา โดยทั้ง 5 เรื่ องพระโพธิ สัตว์
มีลกั ษณะนิสัยชอบทาทาน รักษาศีล ใฝ่ ปฏิบตั ิธรรม และปรารถนาออกบวช
ตัวอย่างอรรถกถาโสณนันทปั ณฑิตจริ ยา เหตุการณ์ความเป็ นมาของตัวละครที่พระพุทธเจ้า
เสวยพระชาติเป็ นบุตรของพราหมณ์
ได้ยินว่า ในกาลนั้น พระมหาสัตว์จุติจากพรหมโลกบังเกิ ดเป็ นบุตรของพราหมณ์
มหาศาลคนหนึ่งมีสมบัติ 80 โกฏิ ในพรหมวัฒนนคร. ในวันตั้งชื่อกุมารนั้น มารดาบิดาตั้งชื่อ
ว่าโสณกุมาร. ครั้นโสณกุมารนั้นเดิ นได้ สัตว์อื่นจุ ติจากพรหมโลกได้ถือปฏิ สนธิ ในครรภ์
มารดาของพระโพธิ สัตว์ มารดาบิ ดาตั้งชื่อว่านันทกุมาร. มารดาบิ ดาเห็นรู ปสมบัติของบุตร
ทั้งสองผูเ้ จริ ญวัยเรี ยนจบพระเวท สาเร็ จศิ ลปะทุกอย่าง ยินดี ร่าเริ ง คิดว่า จักผูกให้อยู่ครอง
เรื อน จึ งกล่าวกะโสณกุมารก่อนว่า “ลูกรักพ่อแม่จกั นาทาริ กาจากตระกูลที่ สมควรมาให้ลูก
ลูกจงปกครองสมบัติเถิด”
พระมหาสัตว์กล่าวว่า “ลูกไม่ตอ้ งการอยูค่ รองเรื อน ลูกจะปฏิ บตั ิพ่อแม่ตลอดชี วิต
เมื่อพ่อแม่ล่วงลับแล้วลูกจักบวช”32

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์เสวยพระชาติเป็ นบุตรของพราหมณ์ ผรู ้ ่ ารวยชื่ อว่าโสณกุมาร มี
น้องชายหนึ่งคนชื่ อนันทกุมาร หลังจากที่พระองค์เรี ยนรู้พระเวทครบถ้วนแล้วบิดามารดาต้องการ
ให้พระองค์แต่งงาน แต่ก็ทรงปฏิเสธเพราะต้องการอยูป่ ฏิบตั ิบิดามารดา และปรารถนาออกบวช
2. เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช พบ 5 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์เศร้าสลดต่อทรัพย์สิน
และชีวติ เนื่องจากทรงเห็นถึงสัจธรรมของชีวติ ที่ไม่มีความแน่นอนจึงปรารถนาออกบวช
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ตัวอย่างอรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา พระยุธญ
ั ชัยทอดพระเนตรเห็นน้ าค้างเกิดขึ้นและสลายไป
ตามกาลเวลาจึงเกิดความสังเวชใจ
...วัน หนึ่ ง พระโพธิ สั ต ว์ข้ ึ นประทับ รถอัน ประเสริ ฐแต่ เ ช้า ตรู่ เสด็ จ ประพาส
พระราชอุทยานด้วยสมบัติอนั เป็ นสิ ริใหญ่ ทอดพระเนตรเห็นหยาดน้ าค้างที่คา้ งอยูบ่ นยอดไม้
ยอดหญ้า ปลายกิ่ งและใยแมงมุมเป็ นต้นมีลกั ษณะเหมือนข่ายแก้วมุกดา ตรัสถามว่า “ดูก่อน
สารถี นั่นอะไร?” ครั้นทรงสดับว่า “นั่นคือหยาดน้ าค้างที่ ตกในเวลามีหิมะพระเจ้าข้า” ทรง
เพลิดเพลินอยู่ ณ พระราชอุทยาน ตอนกลางวัน ครั้นตกเย็นเสด็จกลับ ไม่ทรงเห็นหยาดน้ าค้าง
เหล่านั้น จึงตรัสถามว่า “สารถี หยาดน้ าค้างเหล่านั้นหายไปไหนหมด เดี๋ยวนี้ เราไม่เห็นหยาด
น้ าค้างเหล่านั้น” ครั้นทรงสดับว่า “เมื่อพระอาทิ ตย์ข้ ึนหยาดน้ าค้างทั้งหมดก็สลายละลายไป
พระเจ้าข้า” ทรงดาริ วา่ “หยาดน้ าค้างเหล่านี้ เกิดขึ้นแล้วสลายไปฉันใด แม้สังขารคือชีวิตของ
สัตว์ท้ งั หลายเหล่านี้ก็ฉนั นั้น เช่นกับหยาดน้ าค้างที่ยอดหญ้า. เพราะฉะนั้น เราซึ่งยังไม่ถูกพยาธิ
ชราและมรณะเบียดเบียนควรทูลลาพระมารดาพระบิดาออกบวช” ...33

จากข้ อ ความ พระโพธิ สั ต ว์ เ ดิ น ทางไปอุ ท ยานในตอนเช้ า ระหว่ า งทางพระองค์
ทอดพระเนตรเห็ นหยาดน้ าค้างบนยอดหญ้า แต่ตอนเสด็จกลับทรงไม่เห็ นน้ าค้างนั้นจึงถามสารถี
สารถีตอบว่าเมื่อดวงอาทิตย์ข้ ึนน้ าค้างก็จะหายไป พระองค์จึงดาริ ได้วา่ หยาดน้ าค้างนี้ ได้เกิดขึ้นแล้ว
ก็ ส ลายไปเหมื อนกับ ชี วิตของมนุ ษ ย์ที่ ต้องมี วนั ดับ สลาย เมื่ อพระองค์ดาริ ไ ด้ดัง นั้นจึ ง ต้องการ
ออกบวช
3. เหตุ ก ารณ์ ที่ 4 การตั้ง ความปรารถนา พบ 5 เรื่ อง เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระโพธิ สัตว์
ตั้งเป้ าหมายจะออกบวชเพื่อบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เพราะเกิดความหดหู่และเศร้าใจต่อสิ่ งต่างๆ
ตัวอย่างอรรถกถาอโยฆรจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นอโยฆรกุมาร พระองค์ปรารถนา
ออกบวชเพราะสังเวชในชีวติ
...พระราชาทรงทราบว่า “พระโอรสมีพระชนม์ 16 พรรษา จึงมีรับสั่งพวกอามาตย์วา่ เรา
จักมอบราชสมบัติให้ พวกท่านจงนาพระโอรสของเรามาเถิด.” พวกอามาตย์กราบทูลรับพระ
บัญชาแล้ว ให้ตกแต่งพระนคร น ามงคลหัตถี ประดับ ด้วยเครื่ องสรรพาลังการไป ณ ที่ น้ ัน
ตกแต่ ง พระกุม ารให้ป ระทับ นั่งที่ คอมงคลหัต ถี . ..พระราชาทอดพระเนตรเห็ นพระวรกาย
พระโอรสงดงาม จึงทรงกอดพระโอรสนั้นด้วยความสิ เนหาอย่างยิ่ง รับสั่งกะพวกอามาตย์ว่า
“พวกเจ้าจงอภิเษกพระโอรสของเราวันนี้ แหละ” พระมหาสัตว์ถวายบังคมพระชนกแล้วทูลว่า
33
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“หม่อมฉันไม่ตอ้ งการสมบัติ หม่อมฉันจักบวช ขอจงทรงอนุญาตให้หม่อมฉันบวชเถิดพระเจ้า
ข้า”34

จากตัวอย่าง เมื่อพระโพธิ สัตว์อายุ 16 พรรษา พระราชาพระราชทานพระราชสมบัติให้แก่
พระโพธิ สัตว์ แต่พระโพธิ สัตว์ทรงปฏิเสธเพราะปรารถนาจะออกบวช
4. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค พบ 5 เรื่ อง คือเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์เจอเครื่ อง
ขัดขวางในขณะพระองค์จะออกบวช ทาให้สิ่งที่กระทาอยู่น้ นั ไม่สาเร็ จได้โดยง่าย จากการศึ กษา
พบว่า อุปสรรคของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมีท้ งั 5 เรื่ อง คือมีคนห้ามและไม่ตอ้ งการให้
พระโพธิ สัตว์ออกบวช ได้แก่ บิ ดามารดา ญาติพี่น้องและประชาชน เช่ น อรรถกถายุธัญชยจริ ยา
พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นโอรสกษัตริ ย ์ วันหนึ่ งพระองค์ทรงเห็ นน้ าค้างระเหยก็สังเวชในชี วิตจึง
ต้องการออกบวช แต่พระบิดามารดาและประชาชนทั้งหลายต่างก็ห้ามและไม่อนุ ญาตให้พระองค์
บวช หรื ออรรถกถาโสณนันทปั ณฑิตจริ ยา พระพุทธเจ้าถือกาเนิ ดในตระกูลพราหมณ์ที่ร่ ารวย บิดา
มารดาอยากให้พระโพธิ สัตว์แต่งงาน และไม่เห็นด้วยกับการที่พระโพธิ สัตว์จะออกบวช เป็ นต้น
5. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ พบ 5 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์มีความมุ่งมัน่ และ
ตั้งใจบาเพ็ญเนกขัมมบารมีอย่างต่อเนื่ อง แม้ว่าพระองค์ทรงพบอุปสรรคแต่ก็มิได้ย่อท้อ ยังคงคิ ด
บาเพ็ญเนกขัมมบารมีอยู่ตลอดเวลา เช่ น อรรถกถาอโยฆรจริ ยา พระพุทธเจ้าถื อกาเนิ ดเป็ นโอรส
กษัตริ ยช์ ื่อว่าอโยฆระ ทั้งชีวติ พระองค์ตอ้ งอาศัยอยูแ่ ต่ในเรื อนเหล็กตลอดเวลาเพราะกลัวว่ายักษ์จะ
มาจับกิน พระองค์ตระหนักรู้ ถึงความทุกข์ทรมานของการใช้ชีวิตแบบฆราวาส พระองค์จึงตั้งใจที่
ออกบวชเพื่อหลุดพ้นความทุกข์ ดังนั้นเมื่อพระราชามอบราชสมบัติให้พระองค์จึงปฏิ เสธและขอ
ออกบวชแทน แม้ว่าพระบิ ดาพระมารดาห้ามเท่าใดก็ไม่สามารถเปลี่ ยนใจของพระองค์ได้ หรื อ
อรรถกถาโสณนันทปั ณฑิ ตจริ ยา พระพุทธเจ้าถื อกาเนิ ดในตระกูลพราหมณ์ ที่ร่ ารวย บิดามารดา
อยากให้พระโพธิ สัตว์แต่งงาน แต่พระองค์ปฏิเสธเพราะต้องการออกบวช ไม่ว่าบิดามารดาจะพูด
โน้มน้าวใจพระองค์เท่าใดก็ยงั คงปฏิ เสธการแต่งงานเช่ นเดิ ม เป็ นต้น การที่ พระโพธิ สัตว์ปฏิ เสธ
การแต่งงาน และปฏิ เสธทรั พย์สมบัติแสดงให้เห็ นถึ งความตั้งมัน่ ที่ จะบาเพ็ญเนกขัมมบารมีของ
พระองค์เป็ นอย่างยิง่
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6. เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา พบ 5 เรื่ อง เหตุการณ์การเทศนา คือเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์
ได้แสดงธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ ให้เห็ นความเป็ นจริ งของโลก เช่ น เรื่ องของสังขารเป็ นสิ่ งไม่
เที่ยง เรื่ องโทษการถือเพศคฤหัสถ์นามาซึ่ งการประพฤติผิดในกามได้โดยง่าย เป็ นต้น เหตุการณ์
การเทศนาเป็ นเหตุการณ์สาคัญในกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมี เพราะเป็ นเหตุการณ์ที่
ช่ วยทาให้พระโพธิ สัตว์ได้รับอนุ ญาตให้ออกบวช กล่าวคือเมื่อบุ คคลทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนา
ของพระองค์ก็เข้าใจในเหตุผลที่พระโพธิ สัตว์ตดั สิ นใจออกบวชจึงยอมให้พระองค์ออกบวชและ
ปฏิบตั ิธรรมด้วยความเต็มใจ
ตัวอย่างอรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา พระโพธิสัตว์เทศนาเรื่ องสังขารมนุษย์
เมื่ อ พระราชมารดาพร้ อ มด้ว ยพวกนางสนม ได้ท รงสดับ แล้ว คร่ า ครวญอย่า งน่ า
สงสารอยู่ ก็ทูลถึงเหตุแห่งการบวชของพระองค์วา่
อายุของมนุ ษย์ ท้ังหลายก็เหมือนกับน้าค้ างบนยอดหญ้ า พอดวง
อาทิตย์ ขนึ้ ก็เหือดแห้ งไป ข้ าแต่ พระราชมารดาขอพระราชมารดาอย่ าห้ ามลูก
เลย35

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์ทรงเทศนาธรรมแก่ พระมารดาและเหล่ าสนมถึ งสาเหตุที่ทรง
ออกบวชว่า พระองค์ทรงเห็ นความเป็ นจริ งของสังขารเป็ นสิ่ งไม่เที่ยงเสื่ อมสลายไปตามวันเวลา
เหมือนกับน้ าค้างบนยอดหญ้าที่เหื อดแห้งไปเมื่อพระอาทิตย์ข้ ึน ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึงสังเวชใจและ
ต้องการออกบวช
7. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค พบ 5 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์สามารถผ่าน
พ้นเครื่ องขัดขวางการบาเพ็ญเนกขัมมบารมีได้สาเร็ จ ในที่น้ ีคือพระโพธิสัตว์เทศนาธรรมสั่งสอนให้
คนทั้งหลายเห็นชอบและยินยอมให้พระองค์ออกบวชดังที่พระองค์ปรารถนา
8. เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง พบ 5 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่ตวั ละครแยกตัวให้พน้ จากสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งซึ่ งเกี่ยวข้องอยู่ ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วย หลังจากที่พระโพธิสัตว์ได้รับอนุญาตจากบิดารมารดา และ
ครอบครั วให้ออกบวชแล้ว พระองค์ทรงละทิ้ ง ทรั พ ย์ส มบัติและครอบครั ว เข้าป่ าเพื่ อออกบวช
ปฏิ บตั ิธรรมเพราะมุ่งหวังบรรลุ พระสัพพัญญุ ตญาณ เป็ นเหตุ การณ์ สาคัญในกลุ่ มเรื่ องที่ แสดง
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การบาเพ็ญเนกขัมมบารมี พระโพธิ สัตว์ตอ้ งละทิ้งทุ กอย่างและเข้าสู่ ป่าเพื่อออกบวชและปฏิ บตั ิ
ธรรม
9. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี พบ 5 เรื่ อง พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญเนกขัม มบารมี คือ
การออกบวช การทาจิตให้อยู่ห่างจากกาม เหตุการณ์ การบาเพ็ญบารมี สามารถแบ่งเป็ นเหตุการณ์
ย่อยได้ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์การเลื่อมใส และเหตุการณ์การออกบวช ดังนี้
เหตุการณ์ ย่ อยที่ 1 การเลื่ อมใส พบ 5 เรื่ อง คือการมีความเชื่ อถื อ การมีจิตยินดี
การเห็ นชอบในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง จากการศึกษาพบว่าพระโพธิ สัตว์ทรงมีความเลื่ อมใสที่จะออกบวช
และปฏิบตั ิธรรม เช่น อรรถกถาอโยฆรจริ ยา ตอนพระเจ้าอโยฆรปรารถนาออกบวช
พระมหาสัตว์ทรงแน่พระทัยในการบวชของพระองค์แล้ว เมื่อพระราชาตรัสว่า “ลูกรัก
ลูกจะบวชไปทาไม?” จึงทูลว่า “ข้าแต่พระชนก ลูกอยูใ่ นครรภ์ของพระชนนี ตลอด 10 เดือน
เหมือนอยูใ่ นคูถนรก. ครั้นออกจากพระครรภ์ของพระชนนีแล้วก็ยงั ต้องอยูใ่ นเรื อนจาอีกถึง 16
ปี เพราะกลัวนางยักษิณี ไม่ได้แม้แต่จะเห็นในภายนอก ได้เป็ นเหมือนตกอยูใ่ นอุสสทนรก. แม้
ลูกพ้นจากนางยักษิณีก็จะไม่พน้ ความแก่และความตายไปได้เลย. ขึ้นชื่อว่ามัจจุน้ ี อันใครๆ ไม่
สามารถจะชนะได้. ลูกเบื่อหน่ายในภพ ลูกจักบวชประพฤติธรรมจนกว่าพยาธิ ชราและมรณะ
จะไม่มาถึงลูกได้ พอกันที สาหรับราชสมบัติของลูก ข้าแต่พระชนก ขอจงทรงอนุ ญาตให้ลูก
บวชเถิด”36

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิดเป็ นโอรสกษัตริ ยช์ ื่อว่าอโยฆระ ทั้งชี วิตพระองค์
ต้องอาศัยอยูแ่ ต่ในเรื อนเหล็กเพื่อป้ องกันไม่ให้ยกั ษ์มาจับกินเป็ นเวลา 16 ปี เหมือนกับการตกอยูใ่ น
นรก เมื่อออกมาจากเรื อนทรงคิดได้วา่ พระองค์ก็ยงั หนีไม่พน้ เรื่ องความแก่และความตาย ด้วยเหตุน้ ี
พระองค์จึงทุกข์และเบื่อหน่ ายในชี วิต เมื่อพระราชามอบราชสมบัติให้พระองค์จึงปฏิ เสธและขอ
ออกบวช
เหตุการณ์ ย่อยที่ 2 การออกบวช พบ 5 เรื่ อง คือการที่พระโพธิ สัตว์ออกบวช ปฏิบตั ิ
ธรรมรักษาศีล โดยพระโพธิ สัตว์ละทิ้งทรัพย์และครอบครัว เข้าป่ าเพื่อปฏิ บตั ิธรรม ดังปรากฏใน
อรรถกถาอโยฆรจริ ยา ตอนพระเจ้าอโยฆรขอลาบิดามารดาออกบวช
แล้วทูลว่า “ข้าแต่พระบิดา ราชสมบัติของพระบิดาก็จงเป็ นของพระบิดาเท่านั้นเถิด ลูก
ไม่ตอ้ งการราชสมบัติน้ ีเลย. เมื่อลูกพูดอยูก่ บั พระบิดานี่แหละ พยาธิ ชราและมรณะ ก็พึงมาถึง.
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จงทรงหยุดเถิดพระเจ้าข้า” แล้วทรงละกามทั้งหลาย ดุจช้างตกมันตัดเชือกเหล็ก ดุจลูกสี หะ
ทาลายกรงทองฉะนั้น แล้วถวายบังคมพระชนกชนนีเสด็จออกบรรพชา.
ลาดับนั้น พระชนกของพระมหาสัตว์ทรงดาริ วา่ “กุมารนี้ ใคร่ จะบวช ก็เราเล่าจะอยู่ไปทาไม
แม้เราก็ไม่ตอ้ งการราชสมบัติ.” จึงทรงสละราชสมบัติเสด็จออกบรรพชา.
เมื่ อ พระราชาเสด็ จ ออกบรรพชา ชาวพระนครทั้ง สิ้ น มี พ ระเทวี อ ามาตย์ พราหมณ์
คฤหบดีเป็ นต้น ก็ทิ้งโภคสมบัติออกบวช. ได้เป็ นมหาสมาคม มีบริ ษทั ประมาณ 12 โยชน์. พระ
มหาสัตว์ทรงพาชนเหล่านั้นเสด็จเข้าสู่หิมวันตประเทศ.37

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์ขอให้พระราชบิดาและพระราชมารดาอนุ ญาตให้พระองค์
ออกบวช พร้ อมทั้งยกเรื่ องพยาธิ ชราและมรณะให้บิดามารดาฟัง แล้วจึงถวายบังคมลาบวช โดยมี
พระราชบิดาและคนอื่นๆ บวชตามด้วยจานวนมาก
ผูศ้ ึกษาพบว่าในหลายๆ เรื่ องเมื่อพระโพธิ สัตว์ออกบวชก็จะมีผเู ้ ลื่อมใสขอบวชตาม
ด้วยดังเช่นอรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพระโอรสพระราชา วันหนึ่ งพระองค์
เห็นน้ าค้างบนยอดไม้ระเหยก็สังเวชใจจึงต้องการออกบวช โดยมียุธิฏฐิลกุมารผูเ้ ป็ นพระอนุชาขอ
ติ ด ตามออกบวชด้ว ย หรื อ อรรถกถาโสณนัน ทปั ณ ฑิ ตจริ ย า พระพุ ท ธเจ้า ถื อก าเนิ ด ในตระกู ล
พราหมณ์ที่ร่ ารวย แต่พระองค์ไม่อยากอยู่ครองเรื อนจึงออกบวชโดยมีบิดามารดาและน้องชายขอ
บวชด้วย เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ พระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญเนกขัมมบารมี คือออกบวชเพื่อทาจิตใจให้บริ สุทธิ์
พระองค์ทรงเลื่อมใสในการบวชเพราะทรงคิดว่าเป็ นวิธีที่ทาให้พระองค์พน้ ทุกข์ ด้วยเหตุน้ ี พระองค์
จึงออกบวชเพื่อปฏิบตั ิธรรมและในบางครั้งจะมีผอู ้ ื่นขอบวชตามด้วย
สรุ ปว่า โครงสร้างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัม มบารมีมีเหตุการณ์
หลักที่มกั เกิดขึ้นในเรื่ อง 9 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 3
การสังเวช เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ ที่ 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8
การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง และ
เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
กลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมี ไม่ปรากฏเหตุการณ์หลัก 3 เหตุการณ์ ได้แก่ 1)
ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ เพราะกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมีเน้นเรื่ อง
การปลีกวิเวก ออกบวชเพื่อปฏิบตั ิธรรม พระโพธิ สัตว์จึงไม่ปรารถนาในทรัพย์สมบัติ 2) ไม่ปรากฏ
37
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เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลื อ เพราะพระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้ดว้ ย
พระองค์เอง คือพระองค์สามารถเทศนาธรรมสั่งสอนให้บิดามารดายินยอมให้พระองค์ออกบวชได้
สาเร็ จ และ 3) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่ 11 การช่วยเหลือผูอ้ ื่น เพราะในกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญ
เนกขัมมบารมีเน้นเรื่ องการแก้ปัญหาและช่วยเหลือพระองค์เองเพื่อให้ได้ออกบวชเป็ นหลัก ดังนั้น
โครงสร้างหลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมีจึงมี เหตุการณ์หลัก 9 เหตุการณ์ และมี
การเรี ยงลาดับการเกิดเหตุการณ์หลัก ดังนี้
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมี เริ่ มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร
กล่าวถึงพระโพธิ สัตว์ว่าทรงถือกาเนิ ดในตระกูลที่ดี บ้างก็เป็ นบุตรของกษัตริ ย ์ บ้างก็เป็ นบุตรของ
พราหมณ์ พระองค์ทรงเป็ นผูม้ ีศีลและคุ ณธรรม นอกจากนี้ ในส่ วนของความเป็ นมายังได้กล่าวถึ ง
เหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์ได้คน้ พบสัจธรรมของชี วิต นาไปสู่ เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช กล่าวคือ เมื่อ
พระโพธิ สัตว์เกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ใช้ชีวติ อย่างมีความสุ ข แต่วนั หนึ่ งเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทา
ให้พระองค์เกิดความสังเวชในชี วิตและทรัพย์สิน จึงนาไปสู่ เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนาที่
จะออกบวช เพราะต้องการหลุ ดพ้นจากสังสารวัฏและมุ่ งหวัง จะบรรลุ พระสัพ พัญญุ ตญาณ ซึ่ ง
เหตุการณ์การตั้งความปรารถนานี้ มกั จะถูกคัดค้านจึงส่ งผลให้เกิดเหตุการณ์ ที่ 7 การพบอุปสรรค
และเหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ คือ เมื่อพระโพธิ สัตว์ต้ งั ใจจะออกบวชได้ไปทูลขออนุ ญาตบิดา มารดา
แต่ไม่มีผใู ้ ดอนุ ญาตให้พระองค์ออกบวช อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ยงั ตั้งมัน่ ที่จะออกบวชให้สาเร็ จ
และเกิ ดเหตุการณ์ ที่ 12 การเทศนาสั่งสอนธรรม เป็ นเหตุการณ์ หลักเฉพาะของกลุ่มเรื่ องที่แสดง
การบาเพ็ญเนกขัมมบารมี พระโพธิ สัตว์ได้เทศนาธรรมสอนบุคคลทั้งหลายที่ห้ามไม่ให้พระองค์
บวชเพื่อให้เห็ นถึ งความทุกข์ในเพศฆราวาส ในที่สุดผูค้ นเหล่านั้นก็ยินยอมให้พระองค์ออกบวช
และนาไปสู่ เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค เมื่อได้รับการยินยอมให้ออกบวชแล้วจึงเกิดเหตุการณ์
ที่ 5 การละทิง้ และจบลงด้วยเหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี คือพระโพธิ สัตว์ได้ละทิ้งทรัพย์สมบัติ
และครอบครัว เดินทางเข้าป่ าเพื่อออกบวชบาเพ็ญเนกขัมมบารมี
กลุ่มเรื่ องที่แสดงเนกขัมมบารมีส่วนใหญ่จบเรื่ องที่เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี อย่างไร
ก็ตามมี 2 เรื่ องที่มีเหตุการณ์หลักอื่นๆ เกิดขึ้นต่อจากเหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี ได้แก่ เรื่ อง
อรรถกถาภิ งสจริ ยาและอรรถกถาโสณนันทปั ณฑิ ตจริ ยา ทั้ง 2 เรื่ องนี้ จะปรากฏเหตุ การณ์ ที่ 7
การพบอุปสรรค เหตุการณ์ ที่ 8 การตั้งมัน่ และเหตุ การณ์ ที่ 10 การพ้นอุปสรรคซ้ าอีกครั้ งหนึ่ ง
กล่าวคือ เมื่อพระโพธิ สัตว์ออกบวชแล้ว พระองค์พบอุปสรรคอีกครั้ง ถึงแม้พระองค์จะพบอุปสรรค
เป็ นครั้ งที่ สองแต่พ ระองค์ยงั คงตั้งมัน่ บาเพ็ญบารมี ต่อไปจนในที่ สุดพระองค์ก็สามารถผ่านพ้น
อุปสรรคได้สาเร็ จอีกครั้ง
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4. เรื่ อ งที่แ สดงการบ าเพ็ญ อธิ ษ ฐานบารมี คื อเรื่ องที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงถื อก าเนิ ด เป็ น
พระโพธิสัตว์เพื่อบาเพ็ญอธิษฐานบารมี พบจานวน 1 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถามูคผักขจริ ยา
จากการศึ ก ษาโครงสร้ า งเหตุ ก ารณ์ หลัก ของเรื่ องที่ แสดงการบ าเพ็ญ อธิ ษ ฐานบารมี ใ น
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก พบเหตุการณ์หลักในเรื่ อง 9 เหตุการณ์ มีการเกิดและเรี ยงลาดับเหตุการณ์ดงั นี้
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร
2. เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช
3. เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
4. เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ
5. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
6. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
7. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่
8. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
9. เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร กล่าวถึงที่มาของพระโพธิ สัตว์วา่ พระองค์ถือ
กาเนิดเป็ นมนุษย์อยูใ่ นวรรณะกษัตริ ย ์ ทรงเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสี และพระนางจันเทวี
....ท้าวสักกะทรงราพึงก็ทรงทราบเหตุน้ นั จึงดาริ วา่ “เราจักอนุเคราะห์นางจันทาเทวีให้ได้
โอรส” ทรงใคร่ ครวญถึงโอรสผูส้ มควรแก่พระเทวีน้ นั ทรงเห็นพระโพธิสตั ว์ผปู ้ ระสงค์จะอุบตั ิ
ในดาวดึ ง ส์ พิ ภ พด ารงอยู่บ นดาวดึ ง ส์ พิ ภ พนั้น ตราบเท่ า อายุแ ล้ว จุ ติ จ ากนั้น ไปบัง เกิ ด ใน
เทวโลกสู ง ขึ้ น ไป จึ ง เสด็ จ เข้า ไปหาพระโพธิ สั ต ว์ ตรั ส ว่า “ดู ก่ อ นสหาย เมื่ อ ท่ า นเกิ ด ใน
มนุษยโลก บารมีเหล่านั้นจักบริ บูรณ์ ความเจริ ญจักมีแก่มหาชน พระนางจันทาอัครมเหสี ของ
พระเจ้า กาสี ท รงปรารถนาพระโอรส ขอให้ท่ า นจงไปอุ บัติ ใ นพระครรภ์ข องพระนางนั้น
เถิ ด .” พระโพธิ สัต ว์รั บ เทวด ารั ส แล้วจึ ง ถื อ ปฏิ สนธิ ใ นพระครรภ์ข องพระนางจัน ทาเทวี
นั้น. เทพบุตร 500 สหายของพระโพธิสตั ว์น้ นั สิ้นอายุ จุติจากเทวโลก คือปฏิสนธิ ในครรภ์ของ
ภริ ยาอามาตย์ท้ งั หลายของพระราชานั้น... 38

จากตัวอย่างข้างต้น ทาให้ทราบความเป็ นมาของพระโพธิ สัตว์วา่ ท้าวสักกะทูลเชิ ญขอให้
พระโพธิ สัตว์มาเกิ ดเป็ นพระราชโอรสของพระนางจันเทวี เมื่ อครั้งที่พระองค์ถือกาเนิ ดนั้นเหล่ า
เทพบุตรผูเ้ ป็ นพระสหายของพระองค์ก็ลงมาเกิดยังครรภ์ของภรรยาอามาตย์ดว้ ย
38

เรื่ องเดียวกัน, 352-353.
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2. เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช เป็ นเหตุการณ์ที่ตวั ละครมีความเศร้าสลดต่อทรัพย์สินและชี วิต
จึ ง อยากออกบวชเพื่ อ ปฏิ บ ตั ิ ธ รรม ในอรรถกถามูค ผัก ขจริ ย า มูค ผัก ขกุ ม ารทอดพระเนตรเห็ น
พระราชบิ ด าลงโทษคนร้ า ยจึ ง เกิ ด ความสั ง เวชในชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ท าให้ พ ระองค์ไ ม่ อ ยากขึ้ น
ครองราชย์
ลาดับนั้น พวกแม่นมตกแต่งพระกุมารซึ่งมีพระชนม์ได้ 1 เดือน นามาเฝ้ าพระราชา.
พระราชาทรงแลดู พระโอรสน่ ารั ก จึ งทรงสวมกอดให้พระกุมารประทับนั่งบนพระเพลา
ประทับ นั่ง ทรงรื่ น รมย์กับ พระโอรส. ในขณะนั้น โจร 4 คนถู ก น ามาให้ ท รงพิ พ ากษา
โทษ. ในโจร 4 คนนั้น คนหนึ่ ง พระราชาทรงตัดสิ นให้เฆี่ยนด้วยหวายมีหนาม 1,000 ครั้ง.
คนหนึ่ ง ใส่ ตรวนส่ งเข้าเรื อนจา. คนหนึ่ ง ให้เอาหอกทิ่มแทงบนร่ างกาย. คนหนึ่ ง เสี ยบด้วย
หลาว. พระมหาสัตว์ส ดับค าพิพากษาของพระบิ ด าก็เ กิ ดสลดใจ ทรงดาริ ว่า “โอน่ า เศร้ า
พระบิ ดาของเราอาศัยความเป็ นพระราชา กระทากรรมอันจะนาไปสู่ นรก เป็ นกรรมหนัก.”
รุ่ งขึ้น พวกแม่นมให้พระมหาสัตว์บรรทมเหนือสิ ริไสยาสน์ที่ตกแต่งไว้ภายใต้เศวตฉัตร.
พระมหาสัตว์บรรทมหลับไปได้หน่ อยหนึ่ ง ทรงลืมพระเนตรแลดูเศวตฉัตรทรง
เห็นสิ ริสมบัติใหญ่โต. ที่น้ นั พระมหาสัตว์แม้ตามปกติก็ทรงสลดพระทัยอยูแ่ ล้ว ยิ่งเกิดความ
กลัวหนักขึ้น. พระมหาสัตว์ทรงราพึงอยูว่ ่า “เรามาสู่ พระราชวังนี้ จากไหนหนอ” ครั้นทรง
ทราบว่ามาจากเทวโลกด้วยทรงระลึ ก ชาติ ได้ จึ งทรงตรวจดู เหนื อไปจากนั้น ทรงเห็ นว่า
พระองค์เ คยหมกไหม้อยู่ในอุ สสทนรก. ทรงตรวจดู เ หนื อ ไปจากนั้นอี กทรงเห็ นความที่
พระองค์เป็ นพระราชาอยูใ่ นนคร ลาดับนั้น พระโพธิ สัตว์บรรทมดาริ วา่ “เราครองราชสมบัติ
อยู่ 20 ปี หมกไหม้อยูใ่ นอุสสทนรก 80,000 ปี .” บัดนี้ เราเกิดในเรื อนโจรนี้เอง. 39

จากตัวอย่าง เมื่ อครั้ งที่ พระโพธิ สัตว์อายุ 1 เดื อน แม่นมได้อุม้ พระองค์ไปหาพระราชา
ระหว่างนั้นพระโพธิ สัตว์ทรงเห็นพระราชาตัดสิ นโจร 4 คน โดยแต่ละคนได้รับคาพิพากษาแตกต่าง
กัน คนหนึ่งพระราชาทรงตัดสิ นให้เฆี่ยนด้วยหวายมีหนาม 1,000 ครั้ง คนหนึ่ งถูกสั่งใส่ ตรวนขังอยู่
ในเรื อนจา คนหนึ่ งถูกลงโทษใช้หอกทิ่ มแทงบนร่ างกาย และอีกคนหนึ่ งถูกลงโทษให้เสี ยบด้วย
หลาว พระโพธิ สัตว์ได้ยินคาพิพากษาก็เกิดสลดใจเพราะทราบว่าพระบิดาทรงทากรรมหนักจะได้
ไปเกิ ดในนรก และเมื่อตอนเข้าบรรทมพระโพธิ สัตว์สามารถระลึ กชาติได้ จึงได้ตรวจดูพระชาติ
ต่างๆ ของพระองค์ก็พบว่าพระองค์มาจากเทวโลก และเคยตกนรกเพราะในพระชาติน้ นั ถื อกาเนิ ด
เป็ นพระราชา ครองราชสมบัติอยู่ 20 ปี จึงตกนรก 80,000 ปี ด้วยเหตุน้ ี พระโพธิ สัตว์จึงไม่ตอ้ งการ
ขึ้นครองราชย์สืบต่อพระราชบิดาอีกครั้ง
39

เรื่ องเดียวกัน, 343-344.
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3. เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เป็ นเหตุการณ์ ที่พระโพธิ สัตว์ได้ต้ งั เป้ าหมายว่า
พระองค์ปรารถนาจะบรรลุพระสัพพัญญุ ตญาณ และไม่ตอ้ งการขึ้นครองราชย์สืบต่อพระราชบิดา
ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงมุ่งบาเพ็ญอธิษฐานบารมี
4. เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ คือเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์ได้รับการช่วยเหลือ
จากบุคคลต่างๆ ทาให้ผา่ นพ้นอุปสรรค ในเรื่ องนี้ พระโพธิ สัตว์ได้รับความช่วยเหลือจากนางฟ้ ามา
แนะนาวิธีที่จะช่วยให้พระโพธิ สัตว์ไม่ตอ้ งเป็ นกษัตริ ย ์ โดยนางฟ้ าให้พระองค์แสร้งทาเป็ นคนง่อย
เปลี้ย หูหนวกเป็ นใบ้ ซึ่ งพระโพธิ สัตว์ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
เราไม่ตอ้ งการราชสมบัติอนั จะนาความพินาศอย่างใหญ่หลวง ซึ่ งยังไม่ปรากฏนี้ มา.
เราจะพึงพ้นไปจากเรื อนโจรนี้ได้อย่างไรหนอ.
ลาดับนั้น เทพธิดาองค์หนึ่งได้ปลอบพระโพธิสตั ว์น้ นั ว่า “พ่อเตมิยกุมาร พ่ออย่ากลัว.
ความปลอดภัยจักมีแก่ท่านเพราะอธิ ษฐานองค์ 3.” พระมหาสัตว์สดับดังนั้นมีพระประสงค์จะ
พ้นจากความพินาศ คือราชสมบัติ จึ งทรงอธิ ษฐานองค์ 3 ตลอด 16 ปี ด้วยความอธิ ษฐานไม่
หวัน่ ไหว... 40

5. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี ในอรรถกถามูคผักขกุมาร พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญอธิ ษฐาน
บารมี คือการตั้งใจอยูใ่ นความดี และตั้งปณิ ธานให้แน่วแน่วา่ จะต้องทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้สาเร็ จลุล่วง
ถ้ายังไม่สาเร็ จก็จะไม่ละเลิ กไป พระมูคผักขกุมารทรงบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี ว่าจะไม่เป็ นกษัตริ ย ์
เพราะทรงเกรงกลัวต่อบาป พระองค์จึงแสร้งเป็ นคนง่อยเปลี้ย หู หนวก และเป็ นใบ้ เพื่อจะได้ไปพ้น
จากพระราชวัง แม้พระราชบิดาทาการทดสอบต่างๆ หลายครั้งแต่พระองค์ก็ยงั ตั้งจิตอธิ ษฐานบารมี
ต่อไป ดังนี้
พระมหาสัตว์ทรงราพึงถึงภัยในนรก จึงไม่หวัน่ ไหวด้วยทรงเห็นว่า “นรกน่ากลัวยิ่ง
กว่านี้ ร้อยเท่า พันเท่า แสนเท่า” พวกแม่นมทดลองอยู่แม้อย่างนี้ ก็ไม่เห็ นช่องทาง จึ งคิดว่า
“ธรรมดาเด็กต้องการดู มหรสพ จึ งให้สร้ างโรงมหรสพ” เอาม่านกั้นพระมหาสัตว์ แล้วให้
ประโคมด้วยเสี ยงสังข์และเสี ยงกลองให้กึกก้องเป็ นอันเดียวกันในทันที ณ ข้างทั้ง 2 ของพระ
กุมารผูไ้ ม่รู้เรื่ องเลย จุดตะเกี ยงส่ องในที่ มืด ให้แสงสว่าง เอาน้ าอ้อยทาทัว่ ตัวให้นอนในที่ มี
แมลงวันชุม ไม่ให้อาบน้ าเป็ นต้น เข้าไปคอยดูกมุ ารนอนบนอุจจาระ ปั สสาวะ. เสี ยดสี ดว้ ยการ
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เยาะเย้ย และด่าว่า กุมารซึ่ งนอนจมมูตรและกรี ส. ทากระเบื้องไฟไว้ใต้เตียง แล้วเผาให้ร้อน
บ้าง. แม้ทดลองอยูด่ ว้ ยอุบายหลายๆ อย่าง อย่างนี้ก็ไม่เห็นช่องทางของพระกุมารนั้น. 41

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์ได้รับการทดสอบหลายประการทั้งไม่ให้ดูมหรสพ ให้อยูใ่ นที่มืด
เอาน้ าอ้อยทาตัวให้แมลงวันตอม ไม่ให้อาบน้ า เข้าไปมองดูพระองค์ตอนนอนบนอุจจาระ ปั สสาวะ
และด่าทอพระองค์ว่านอนจมปฏิกูล เอากระเบื้องร้ อนไว้ใต้เตียง เป็ นต้น แม้จะทดลองพระองค์อยู่
เช่นนี้ แต่พระองค์ก็ไม่หวัน่ ไหวยังแสร้งเป็ นคนง่อยเปลี้ย หู หนวก และเป็ นใบ้ เพราะทรงคิดว่านรก
นั้นน่ากลัวยิง่ กว่าการทดลองเหล่านี้มากนัก
6. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค คือเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์เจอเครื่ องขัดขวางในขณะ
พระองค์บาเพ็ญบารมี ทาให้สิ่งที่กระทาอยู่น้ นั ไม่สาเร็ จได้โดยง่าย จากการศึกษาพบว่า อุปสรรค
ของอรรถกถามูคผักขกุมารก็คือการถูกทดสอบ พระโพธิ สัตว์ถูกทดสอบน้อยใหญ่จากพระราชบิดา
เช่น ไม่ให้นมทั้งวันจนพระกุมารซู บซี ดแต่ก็ไม่ร้อง นากระเบื้องไฟมาไว้ใต้เตียง และเอาน้ าอ้อยทา
ตัว ให้แมลงวันตอม แต่ พระองค์ก็ ย งั ไม่ ร้องหรื อแสดงอาการผิดปกติ ใ ห้ผูอ้ ื่ นเห็ น และเมื่ อพระ
โพธิสัตว์อายุ 16 ปี พระราชาก็ยงั มีรับสั่งให้ทดสอบพระราชโอรสอีก 16 ครั้ง แต่ก็ไม่พบพิรุธใดๆ
7. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจแน่วแน่ที่
จะบ าเพ็ญ บารมี ในอรรถกถามู ค ผัก ขจริ ย าพระโพธิ สั ตว์ ไ ม่ ป รารถนาจะขึ้ นครองราชย์สื บ ต่ อ
พระราชบิดา พระองค์จึงมุ่งมัน่ บาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี แสร้ งเป็ นคนง่อยเปลี้ ย หู หนวกและเป็ นใบ้
ถึงแม้พระองค์ทรงถูกทดสอบหลายครั้งแต่ก็มิได้ยอ่ ท้อ ยังคงบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมีต่อไปด้วยความ
แน่วแน่
8. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้นเครื่ อง
ขัดขวางในขณะบาเพ็ญบารมี ได้ ในที่ น้ ี คือการที่ พระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้นการทดสอบต่างๆ
และทาให้พระชนกเชื่ อว่าพระองค์ทรงเป็ นกาลกิ ณีจึงมีรับสั่งให้นาไปฝัง ทาให้พระองค์ไม่ได้เป็ น
กษัตริ ยอ์ ย่างที่ทรงตั้งใจ และสามารถออกบวชได้ตามที่ปรารถนาไว้
9. เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา คือพระโพธิ สัตว์ได้แสดงธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ ให้ต้ งั ตน
อยู่ใ นธรรม ในอรรถกถามู คผัก ขจริ ย าหลังจากที่ พระราชาทราบว่า พระโพธิ สั ตว์ออกบวชก็ ไ ด้
41
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เดิ นทางไปหาพระโพธิ สัตว์ที่อาศรมและเชิ ญพระองค์ให้ข้ ึนครองราชย์ แต่พระองค์ก็ปฏิ เสธและ
เทศนาธรรมสั่ ง สอนพระราชบิ ดา จนพระราชบิดาเกิ ดความเลื่ อมใสจึ งขอออกบวช นอกจากนี้
พระองค์ยงั ได้เทศนาธรรมสั่งสอนพระราชาสามนตราช ที่ยกทัพมายึดกรุ งพาราณสี ให้ต้ งั ตนอยูใ่ น
ธรรมอีกด้วย
พระราชาสามนตราชทั้งหลายได้ทรงสดับว่า “พระเจ้ากาสี ทรงผนวช” จึงดาริ วา่ “จัก
ยึดราชสมบัติในกรุ งพาราณสี ” จึงเสด็จเข้าพระนคร ทรงเห็นพระนครเช่นกับเทพนครและพระ
ราชนิ เวศน์เช่ นกับเทพวิมานเต็มไปด้วยรั ตนะ 7 ประการ ทรงคิดว่า จะพึงมีภยั เพราะอาศัย
ทรั พ ย์น้ ี เสด็ จออกกลับไปในทันใดนั้น เอง. พระมหาสัตว์ท รงสดับ การมาของพระราชา
เหล่านั้น จึงเสด็จไปชายป่ าประทับนัง่ ทรงแสดงธรรมอยูบ่ นอากาศ.พระราชาเหล่านั้นทั้งหมด
พร้อมด้วยบริ วารก็พากันบวชในสานักของพระโพธิ สัตว์น้ นั .ด้วยประการฉะนี้ ได้เป็ นมหา
สมาคมอื่ นๆ อี กมากมาย. ฤๅษี ท้ งั หมดบริ โภคผลาผล แล้วบาเพ็ญสมณธรรม. ผูใ้ ดวิตกถึ ง
กามวิตกเป็ นต้น พระโพธิ สัตว์ทรงทราบจิตของผูน้ ้ นั แล้วเสด็จไป ณ ที่น้ นั ประทับนั่งแสดง
ธรรมบนอากาศ.
พระราชานั้นทรงได้สัปปายะในการฟั งธรรม จึ งยังสมาบัติและอภิญญาให้เกิ ด. แม้
ผูอ้ ื่นๆ ก็เป็ นอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ ทั้งหมดเมื่อสิ้ นชีวิตก็ไปบังเกิดในพรหมโลก. แม้สัตว์
เดียรัจฉานทั้งหลายที่มีใจเลื่อมใสในพระมหาสัตว์ แม้ในหมู่ฤๅษีก็ไปบังเกิดในสวรรค์ช้ นั กาม
ภูมิ 6 ชั้น.42

จากตัวอย่างข้างต้น พระราชาสามนตราชได้เดินทางมาเมืองพาราณสี ดว้ ยมุ่งหวังว่าจะยึด
ครองเมืองเนื่องจากพระเจ้ากาสี ได้เสด็จออกบวช แต่เมื่อมาถึงในเมืองพระองค์เห็นทรัพย์มากจึงทรง
เปลี่ยนใจเพราะเกรงว่าหากนาทรัพย์น้ ี ไปจะเกิดภัยขึ้นกับพระองค์ ด้วยเหตุน้ ี จึงเสด็จกลับเมือง เมื่อ
พระโพธิ สัตว์ทราบการมาถึ งของพระราชาเหล่ านั้น พระองค์ได้เดิ นทางไปเทศนาสั่งสอนธรรม
พระราชาเหล่านั้นจึงบรรลุสมาบัติและอภิญญา เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลก
สรุ ปว่า โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี มี 9 เหตุการณ์
ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช เหตุการณ์ที่ 4 การตั้ง
ความปรารถนา เหตุก ารณ์ ที่ 9 การได้รับการช่ วยเหลื อ เหตุ การณ์ ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี และ
เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค และ
เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา
42
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เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมีไม่ปรากฏเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ ได้แก่ 1) ไม่ปรากฏ
เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ เพราะมูคผักขกุมารไม่ปรารถนาในราชสมบัติและต้องการออกบวช
2) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ ที่ 5 การละทิ้ง เพราะอรรถกถามูคผักขกุมารเน้นเรื่ องการบาเพ็ญอธิ ษฐาน
บารมี เ ป็ นหลัก การละทิ้ ง ไม่ ใ ช่ เ หตุ ก ารณ์ ส าคัญของเรื่ อ งนี้ และ3) ไม่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ ที่ 11
การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น เพราะอรรถกถามูคผักขกุมารเน้นเรื่ องการแก้ปัญหาและช่ วยเหลื อพระองค์เอง
เป็ นหลัก คือพระองค์ไม่ปรารถนาขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา จึงทาให้พระองค์ตอ้ งบาเพ็ญ
อธิ ษ ฐานบารมี แสร้ งเป็ นคนใบ้ คนหู หนวก และคนเปลี้ ย ง่ อย ดัง นั้นเรื่ องที่ แสดงการบ าเพ็ญ
อธิษฐานบารมีจึงมีโครงสร้างการเกิดและการเรี ยงลาดับเหตุการณ์ หลักดังนี้
อรรถกถามูคผักขกุมารเริ่ มต้นเรื่ องด้วยเหตุการณ์ ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละครเพื่อบอก
ที่ ม าของตัว ละครท าให้ท ราบว่า พระโพธิ สั ต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นผูใ้ ด โดยเหตุ ก ารณ์ น้ ี สั ม พัน ธ์ ก ับ
เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช และเหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา กล่าวคือพระโพธิ สัตว์เป็ นโอรส
กษัตริ ยจ์ ึงได้เห็นพระราชบิดาทาโทษโจรด้วยวิธีต่างๆ อาทิ เสี ยบด้วยหลาว เอาหอกทิ่มตามร่ างกาย
เมื่อพระโพธิ สัตว์เห็ นพระราชบิ ดาลงโทษโจรเช่ นนั้นจึงเกิ ดความสังเวชใจ พระองค์จึงตั้งความ
ปรารถนาอย่างแน่วแน่วา่ ไม่ตอ้ งการเป็ นกษัตริ ย ์
หลังจากนั้นก็เกิ ดเหตุ ก ารณ์ ที่ 9 การได้รับ การช่ วยเหลื อ หลัง จากที่ พระโพธิ สัตว์ได้ต้ งั
ความปรารถนาว่าจะไม่เป็ นกษัตริ ยแ์ ล้ว เทพธิ ดาองค์หนึ่ งทราบถึ งความตั้งใจของพระองค์จึงให้
ความช่วยเหลือโดยบอกวิธีให้พระโพธิ สัตว์อธิ ษฐานองค์ 3 ประการ คือ เป็ นคนใบ้ คนหูหนวก และ
คนเปลี้ ยง่อย อันนาไปสู่ เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี และเหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค พระ
โพธิสัตว์บาเพ็ญอธิษฐานบารมี 3 ประการ โดยแสร้งทาเป็ นเป็ นคนใบ้ คนหูหนวก และคนเปลี้ยง่อย
ซึ่ งระหว่างที่พระองค์บาเพ็ญอธิ ษฐานบารมีจะพบอุปสรรค คือถูกทดสอบน้อยใหญ่นานัปการว่า
พระองค์เป็ นใบ้ หู หนวกและง่อยเปลี้ ยจริ งหรื อไม่ ซึ่ งเหตุการณ์ น้ ี มีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ ที่ 7
การตั้งมัน่ และเหตุ การณ์ ที่ 10 การพ้นอุ ปสรรค แม้ว่าพระองค์จะถูกทดสอบด้วยวิธีต่างๆ แต่
พระองค์ก็ยงั คงตั้งมัน่ และผ่านพ้นอุปสรรคได้สาเร็ จ เพราะสุ ดท้ายพระราชาได้สั่งให้คนนาพระองค์
ออกไปฆ่ า ทิ้ ง ที่ นอกเมื อง พระองค์จึง ได้ออกบวชและไม่ ไ ด้เป็ นกษัตริ ยต์ ามที่ ปรารถนาไว้ ซึ่ ง
นาไปสู่ เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา หลังจากออกบวชพระองค์ได้เทศนาธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆ
จานวนมาก ได้แก่ บิดา มารดา เป็ นต้น
5. เรื่องทีแ่ สดงการบาเพ็ญสั จจบารมี คือเรื่ องที่พระพุทธเจ้าทรงถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์
เพื่อบาเพ็ญสัจจบารมี พบจานวน 6 เรื่ อง ได้แก่
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1. อรรถกถากปิ ลราชจริ ยา
3. อรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา
5. อรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา

2. อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริ ยา
4. อรรถกถามัจฉราชจริ ยา
6. อรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา

จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมีในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกพบว่า มี เหตุการณ์ หลักที่ มกั เกิ ดขึ้นในเรื่ อง 8 เหตุการณ์ มีการเกิ ดและการเรี ยงลาดับ
เหตุการณ์ดงั นี้
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร
2. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
3. เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช
4. เหตุการณ์ที่ 11 การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
5. เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
6. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
7. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่
8. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
1. เหตุการณ์ ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร พบ 6 เรื่ อง จากการศึ ก ษาสามารถแบ่ ง
ความเป็ นมาของตัวละครตามการเสวยพระชาติของพระโพธิ สัตว์ได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเสวย
พระชาติเป็ นมนุษย์พบ 3 เรื่ อง สามารถแบ่งตามชนชั้นวรรณะอินเดี ยได้เป็ น เสวยพระชาติใน
วรรณะกษัตริ ย ์ 1 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา เสวยพระชาติในวรรณะพราหมณ์ 2 เรื่ อง
ได้แก่ อรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิตจริ ยา และอรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา และ 2) การเสวยพระชาติ
เป็ นสัตว์พบ 3 เรื่ อง ได้แก่ เป็ นลิง 1 เรื่ อง คือ อรรถกถากปิ ลราชจริ ยา เป็ นนก 1 เรื่ อง คือ อรรถกถา
วัฏฏกโปตกจริ ยา และเป็ นปลา 1 เรื่ อง คืออรรถกถามัจฉราชจริ ยา ลักษณะนิสัยของพระโพธิ สัตว์ท้ งั
6 เรื่ อง มีลกั ษณะนิสัยคล้ายคลึงกันคือชอบทาทาน รักษาศีล และชอบปฏิบตั ิธรรม
ตัวอย่างอรรถกถามัจฉราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิดเป็ นพญาปลา
...ในกาลเมื่อเราเป็ นพญาปลาอยูใ่ นสระใหญ่. ความว่า ในอดีตกาล เราเกิดในกาเนิ ด
ปลายินดี อยูด่ ว้ ยสังคหวัตถุ 4 ประการของปลาทั้งหลาย ในสระใหญ่แห่ งหนึ่ งซึ่ งปกคลุมด้วย
เถาวัลย์อนั เป็ นสระโบกขรณี ใกล้พระเชตวันกรุ งสาวัตถี แคว้นโกศล.43
43
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จากตัว อย่ า ง ท าให้ ท ราบความเป็ นมาในพระชาติ ห นึ่ งของพระพุ ท ธเจ้า ว่ า พระองค์
เสวยพระชาติเป็ นพญาปลาผูป้ ระพฤติตนอยู่ในสังคหวัตถุ 4 หลักธรรมที่ ว่าด้วยการสงเคราะห์
เกื้อกูลผูอ้ ื่น 4 ประการ ได้แก่ ทาน ปิ ยวาจา อัตถจริ ยา และสมานัตตา พระองค์อาศัยอยูใ่ นสระใหญ่
ที่ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ใกล้พระเชตวัน กรุ งสาวัตถี แคว้นโกศล
2. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค พบ 6 เรื่ อง คือเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์เจอเครื่ อง
ขัดขวาง หรื อปั ญหาบางประการในการดาเนิ นชี วิต ซึ่ งอุปสรรคที่พบในเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญ
สัจจบารมี ท้ งั 6 เรื่ องมักเป็ นภัยทางธรรมชาติ หรื ออุ บตั ิ เหตุ ต่างๆ ที่เกิ ดขึ้ นโดยไม่คาดคิด ทาให้
พระองค์ตอ้ งหาวิธีแก้ไขและช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ตัวอย่างอรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นลูกนกคุ่มอาศัยอยูใ่ นรัง วัน
หนึ่งไฟไหม้ป่า พระองค์ไม่สามารถบินหนีไฟป่ าได้เพราะยังเล็กอยู่
เมือ่ ก่ อน เราสะดุ้งหวาดหวัน่ พึงเข้ าไปซ่ อนตัวในระหว่ างปี กของมารดาบิดา (เยสาห
อุปธาเวยฺย ภีโต ตสิตเวธิโต) ความว่า เราเพรามรณภัยหวาดสะดุง้ เพราะจิตสะดุง้ ต่อมรณภัยนั้น
หวัน่ ไหวเพราะร่ างกายสั่น บัดนี้ ถูกไฟป่ ารบกวน สาคัญดุจหล่มน้ าจึ งวิ่งเข้าไปซ่ อนตัวอยู่ใน
ระหว่างปี กของมารดาบิดา. มารดาบิดาของเราเหล่านั้นทิ้งเราไว้แต่ผเู ้ ดียวหนี ไปเสี ยแล้ว. ข้อว่า
วันนีเ้ ราจะทาอย่ างไร (กถ เม อชฺ ช กาตเว) ความว่า วันนี้เราควรทาควรปฏิบตั ิอย่างไร...44

จากตัวอย่างพระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นลูกนกคุ่มตัวน้อยที่ยงั บินไม่ได้ วันหนึ่ งไฟไหม้ป่า
พระองค์หวาดสะดุ ้ง กลัวภัย ไฟป่ าจึ ง ต้องการหลบซ่ อนตัวในอ้อมอกแม่ เหมื อนทุ ก ครั้ งแต่ ก็ ไ ม่
สามารถท าได้เพราะแม่ข องพระองค์ตกใจกลัวบิ นหนี และทิ้ง พระองค์ไว้ในรังเพีย งล าพัง พระ
โพธิ สัตว์จึงพยายามหาทางช่วยเหลือพระองค์เองให้พน้ จากภัยไฟป่ า
3. เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช พบจานวน 5 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิตจริ ยา
อรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา อรรถกถามัจฉราชจริ ยา อรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา และอรรถกถามหา
สุ ตโสมจริ ย า เหตุ ก ารณ์ น้ ี เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ตวั ละครมี ค วามเศร้ า สลดต่ อทรั พ ย์สิ นและชี วิต เช่ น
อรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิ ตจริ ยา พระพุทธเจ้าถื อกาเนิ ดในตระกูลพราหมณ์ ที่ร่ ารวย บิดามารดา
อยากให้พ ระองค์แต่ งงานแต่พ ระองค์เห็ นโทษของการครองเรื อนจึงปฏิ เสธและออกบวช หรื อ
อรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา พระพุทธเจ้าถือกาเนิ ดเป็ นลูกนกคุ่ม วันหนึ่ งไฟไหม้ป่าด้วยความตกใจ
44
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ทาให้แม่นกบิ นหนี ไปและทิ้งพระองค์ไว้เพี ยงลาพัง พระองค์ทรงสังเวชในชี วิต หรื ออรรถกถา
มัจฉราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญาปลา วันหนึ่ งน้ าในสระแห้งขอดทาให้กุง้ หอย ปู
ปลาในสระถูกกาจับกิ นเป็ นจานวนมาก เมื่อพระโพธิ สัตว์ทรงเห็นเหตุการณ์ที่พี่นอ้ งของพระองค์
ถูกจับกินก็เศร้าใจ เป็ นต้น
4. เหตุการณ์ที่ 11 การช่วยเหลือผูอ้ ื่น พบ 4 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง อรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิ ต
จริ ยา อรรถกถามัจฉราชจริ ยา อรรถกถากัณหที ปายนจริ ยา และอรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา เป็ น
เหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ช่วยผูอ้ ื่นให้พน้ จากความลาบากโดยอาศัยการบาเพ็ญสัจจบารมี
ตัวอย่างอรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นทีปายนพราหมณ์ พระองค์
ช่วยบุตรของมัณฑัพยพราหมณ์ที่ถูกงูกดั โดยการทาสัจกิริยา
บัดนี้ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าเพื่อทรงแสดงสัจกิริยาโดยสรุ ป จึงตรัสคาถาว่า
เราต้ องการบุญ ได้ ประพฤติพรหมจรรย์ มจี ติ เลื่อมใสอยู่ 7 วันเท่ านั้น.
ต่ อแต่ น้ันมา การประพฤติของเราไม่ เลื่อมใส 50 ปี เศษ.เราไม่ ปรารถนาจะ
ประพฤติเสี ยเลย ด้ วยความสั ตย์ นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ เด็กนี้เถิด พิษจง
ระงับ ยัญญทัตตกุมารจงเป็ นอยู่.

...
ก็เมื่อพระมหาสัตว์ทาสัจกิ ริยาอย่างนี้ แล้ว พิษตกจากสรี ระของยัญญทัตตะลงไปสู่
แผ่นดิน. กุมารลืมตาแลดูมารดาบิดาแล้วลุกขึ้นเรี ยก แม่จ๋า พ่อจ๋ า.ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัส
ไว้วา่
พร้ อมกับเมื่อเราทาสั จกิริยา เด็กหวั่นไหวด้ วย กาลังพิษไม่ รู้ สึกตัวได้
ฟื้ นกายหายโรค ลุกขึน้ ได้ .45

จากตัวอย่า งข้า งต้น พระโพธิ สั ต ว์ช่ ว ยเหลื อ บุ ตรของมัณ ฑัพ ยพราหมณ์ ที่ ถู ก งู ก ัด โดย
การกล่าวคาสัตย์เกี่ ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์ว่า พระองค์เลื่อมใสในพรหมจรรย์เพียง 7 วัน
เท่านั้น หลังจากนั้น 50 ปี พระองค์ไม่มีความเลื่อมใสในพรหมจรรย์ ด้วยวาจาสัตย์น้ ี พระองค์ขอให้
ยัญญทัตกุมารจงหายจากอาการเจ็บป่ วยด้วยพิษงู เมื่ อพระโพธิ สัตว์กล่าวคาสัตย์น้ นั พิษงูก็ไหลออก
จากร่ างยัญญทัตกุมารตกลงสู่ พ้นื ดิน และยัญญทัตกุมารก็หายเป็ นปกติสามารถลุกขึ้นยืนได้
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5. เหตุ การณ์ ที่ 4 การตั้งความปรารถนา พบ 6 เรื่ อง คือเหตุการณ์ ที่พระโพธิ สัตว์ไ ด้
ตั้ง เป้ าหมายที่ จ ะกระท าการสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกกลุ่ ม เรื่ องที่ แ สดงการบ าเพ็ญ
สัจจบารมีพบว่า พระโพธิ สัตว์ต้ งั ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือพระองค์เองและผูอ้ ื่นด้วยการบาเพ็ญ
สัจจบารมีคือ พระองค์ทรงรักษาคาพูดและพูดแต่ความจริ งเสมอ
6. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี พบ 6 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถากปิ ลราชจริ ยา อรรถกถา
สัจจสวหยปัณฑิตจริ ยา อรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา อรรถกถามัจฉราชจริ ยา อรรถกถากัณหทีปายน
จริ ยา และอรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา การบาเพ็ญสัจจบารมี คือการรักษาคาสัตย์ การตั้งใจปฏิ บตั ิ
บางอย่า งด้วยความจริ ง ใจ และผลของการปฏิ บ ตั ิ น้ ันจะได้รับ ผลส าเร็ จตามปรารถนา สามารถ
แบ่งเป็ นเหตุการณ์ยอ่ ยได้ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์การกล่าวคาสัตย์ และเหตุการณ์การได้รับผล
ของคาสัตย์น้ นั ดังนี้
เหตุการณ์ ย่อยที่ 1 การกล่ าวคาสัตย์ พบ 6 เรื่ อง เป็ นการกล่าวคาพูดบางประการ และ
ปฏิบตั ิตามคาพูดนั้น เช่ น อรรถกถากปิ ลราชจริ ยา ตอนพระโพธิ สัตว์ปฏิ บตั ิ ตามคาพูดที่ให้ไว้กบั
จระเข้
ลาดับนั้น พระมหาสัตว์ดาริ ว่า “เราไม่มีทางอื่นจะไป วันนี้ เราจะลวงจระเข้ เราจะ
เปลื้องจระเข้จากบาปใหญ่ดว้ ยอาการอย่างนี้ และเราก็จะได้ชีวิตด้วย.” พระมหาสัตว์จึงกล่าว
กะจระเข้วา่ “จระเข้สหาย เราจักโดดไปบนตัวท่าน.” จระเข้กล่าวว่า “พญาวานร ท่านอย่ามัว
ชักช้าเชิญมาข้างนี้ซิ.” พระมหาสัตว์ได้กล่าวว่า “เรากาลังมา แต่ท่านจงอ้าปากของท่านไว้ แล้ว
งับเราตอนที่ เรามาหาท่าน.” ธรรมดาเมื่ อจระเข้อา้ ปากตาทั้งสองข้างก็ปิ ด. จระเข้น้ ันมิ ได้
กาหนดเหตุการณ์น้ นั จึงอ้าปาก. ตาของจระเข้ก็หลับ. จระเข้อา้ ปากนอนไม่ลืมตาเลย. พระมหา
สัตว์รู้ความเป็ นจริ งของจระเข้น้ นั จึงกระโดดจากเกาะไปเหยียบหัวจระเข้ แล้วกระโดดจากนั้น
ไปยืนบนฝั่งโน้นดุจสายฟ้ าแลบ. ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
จระเข้ น้ันกล่ าวกะเราว่ าจงมา. แม้ เราก็กล่ าวกะจระเข้ ว่าเราจะมา. เรา
โดดลงเหยียบหัวจระเข้ น้นั แล้ วโดดไปยืนอยู่ทฝี่ ั่งโน้ น. 46

จากข้อความข้างต้น พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นลิ ง วันหนึ่ งขณะที่พระองค์จะข้าม
แม่น้ าก็เห็นจระเข้ปลอมตนเป็ นก้อนหิ น พระองค์ทรงทราบและบอกจระเข้ให้ทราบว่าพระองค์จะ
ข้ามจระเข้น้ นั ไปโดยขอให้จระเข้อา้ ปากไว้ในขณะที่ขา้ มไป ซึ่ งพระโพธิ สัตว์ก็ปฏิบตั ิตามที่กล่าวไว้
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นอกจากการกล่าวคาสัตย์และปฏิ บตั ิตามสิ่ งที่พูดแล้ว ผูศ้ ึกษายังพบว่าในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกนั้นพระโพธิ สัตว์ได้กล่าวคาสัตย์หรื อแสดงความจริ งใจบางประการเพื่ออธิ ษฐานขอให้
เกิ ดผลใดๆ ตามที่พระองค์ปรารถนาอีกด้วย ดังปรากฏในอรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา ตอนพระ
โพธิ สัตว์กล่าวความสัตย์จริ งเพื่ออธิ ษฐานให้ไฟป่ าดับ
... “ในโลกนี้คุณของศีลยังมีอยู่ คุณของสัจจะยังมีอยู.่ ธรรมดาพระสัพพัญญูพุทธเจ้า
ทั้งหลายในอดี ตบาเพ็ญบารมี นั่ง ณ พื้นโพธิ มณฑลตรัสรู ้ แล้ว ถึ งพร้ อมแล้วด้วยศี ล สมาธิ
ปั ญญา วิมุติและวิมุตติญาณทัศนะ ประกอบด้วยสัจจะความเอ็นดูกรุ ณาและขันติ บาเพ็ญเมตตา
ในสรรพสัตว์ยงั มีอยู.่ พระธรรมอันพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเหล่านั้นแทงตลอดแล้ว เป็ นคุณอัน
ประเสริ ฐโดยส่วนเดียว ยังมีอยู.่ อนึ่ง ความสัตย์อย่างนี้แม้ในเราก็ยงั มีอยู.่ สภาวธรรมอย่างหนึ่ง
ยัง มี อ ยู่ย่อ มปรากฏ. เพราะฉะนั้น เราควรระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธเจ้า ในอดี ต และคุ ณ ธรรมที่
พระพุทธเจ้าเหล่านั้นแทงตลอดแล้ว ถื อเอาสภาวธรรมอันเป็ นสัจจะซึ่ งมี อยู่ในตน แล้วทา
สัจกิริยาให้ไฟกลับไป แล้วทาความสวัสดีแก่ตนเอง และแก่สตั ว์ที่เหลือซึ่ งอยู่ ณ ที่น้ ี ในวันนี้ .”
ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
คุณของศีล ความสั ตย์ พระสั พพัญญูพุทธเจ้ า ผู้ประกอบด้ วยความ
สั ตย์ เอ็นดูกรุ ณามีอยู่ในโลก. ด้ วยความสั ตย์ น้ัน เราจักกระทาสั จกิริยาอัน
สู งสุ ด. เราคานึงถึงกาลังของพระธรรม ระลึกถึงพระพุทธเจ้ า ผู้พชิ ิตมารอันมี
อยู่ในก่ อนได้ กระทาสัจกิริยา แสดงกาลังความสัตย์ .
ในข้อ นั้น มี เ นื้ อ ความว่า พระมหาสัต ว์ร ะลึ ก ถึ ง คุ ณ ของพระพุท ธเจ้า ทั้ง หลายซึ่ ง
ปริ นิพพานแล้วในอดี ต ปรารภสภาพของสัจจะอันมีอยู่ในตน แล้วได้กล่าวคาถาใด กระทา
สัจกิริยาในกาลนั้น. เพื่อแสดงคาถานั้น จึงกล่าวคาถามีอาทิวา่
ปี กของเรามีอยู่ แต่ บินไปไม่ ได้ เท้ าของเรามีอยู่ แต่ ยังเดินไม่ ได้
มารดาบิดาก็พากันบินออกไปแล้ ว แน่ ะไฟ จงกลับไปเถิด. 47

จากตัวอย่าง พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นลูกนกคุ่ม วันหนึ่ งไฟไหม้ป่า แม่นกพ่อนก
ตกใจบินหนีไปทิ้งพระองค์ไว้ในรัง พระโพธิ สัตว์จึงระลึกถึงคุณของศีล ความสัตย์ของพระพุทธเจ้า
ที่มีมาในอดีต พร้อมกับกล่าวคาสัตย์ของตนว่า “ปี กของเรามีอยู่ แต่ยงั บินไม่ได้ เท้าของเรามีอยู่ แต่
ยังเดินไม่ได้ มารดาบิดาพากันบินออกไปแล้ว แน่ะไฟ จงดับเถิด” จะเห็นได้วา่ พระองค์ทรงกล่าวแต่
ความจริ ง ด้วยอานุภาพความสัตย์จึงทาให้ไฟป่ าดับลง
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เหตุการณ์ ย่อยที่ 2 การได้ รับผลของความสั ตย์ พบ 6 เรื่ อง คือการที่พระโพธิ สัตว์
ได้รับ ผลจากการรั ก ษาค าพูด เช่ น ได้รับ ความปลอดภัย และช่ วยผูอ้ ื่ นให้รอดชี วิต ดัง อรรถกถา
กปิ ลราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์สามารถข้ามหลังจระเข้ได้อย่างปลอดภัย
อนึ่ งเกาะนั้นน่ ารื่ นรมย์ ประดับด้วยแนวต้นไม้ผลมี มะม่วง หว้าขนุ นเป็ นต้น และ
เหมาะที่ จะเป็ นที่ อยู่. แม้พระมหาสัตว์รักษาคาสัจ เพราะได้ให้ปฏิญญาไว้วา่ “เราจะไป” ก็ได้
กระทาอย่านั้นว่า “เราจักไปแน่นอน.” ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
เรามิได้ พูดหลอกลวงจระเข้ น้นั เราได้ ทาตามคาพูดไว้ แล้ ว.
เพราะรักษาคาสัจนี้ ได้สละชีวติ ของตนทาแล้ว ฉะนั้นพระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้วา่
ผู้เสมอด้ วยคาสัจของเราไม่ มี นีเ้ ป็ นสัจบารมีของเรา.
จระเข้เห็ นความอัศจรรย์ดงั นั้นคิดว่า “พญาวานรนี้ ทาอัศจรรย์ยิ่งนัก” จึ งกล่าวว่า
“พญาวานรผูเ้ จริ ญ บุ คคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม 4 อย่างในโลกนี้ ย่อมครอบงาศัตรู ได้ ธรรม
ทั้งหมดคงมีอยูใ่ นตัวท่าน.”48

จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อพระโพธิ สัตว์ปฏิ บตั ิ ตามคาสัตย์ที่ให้ไว้กบั จระเข้ว่าจะข้าม
หลัง จระเข้ไ ป แต่ ข อให้ จ ระเข้อ้า ปากขณะที่ ข ้า ม พระองค์ ก็ ป ฏิ บ ัติ ต ามค าพู ด นั้น และผลคื อ
พระโพธิ สัตว์สามารถข้ามหลังจระเข้ได้อย่างปลอดภัย เพราะในขณะที่จระเข้อา้ ปากก็จะหลับตาทา
ให้มองไม่เห็ นว่าพระองค์ได้ขา้ มฝั่ งไปแล้ว ทั้งนี้ จระเข้ยงั ยกย่องพระโพธิ สัตว์วา่ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม
เพราะรักษาสัตย์อีกด้วย
ในอรรถกถามัจฉราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ได้ช่วยชีวติ ของฝูงปลาและสัตว์ท้ งั หลายใน
หนองน้ าด้วยการกล่าวคาสัตย์ทาให้ฝนตก
บัดนี้ พระมหาสัตว์ซ่ ึงมีร่างเช่นกับสี ปุ่มแก่นไม้อญั ชัน ประสงค์จะรับเอาธรรมนั้นซึ่ง
มีอยู่ในตน แล้วประกอบคาพูดที่เป็ นสัตย์ จึ งคุย้ เปื อกตมสี ดาออกเป็ นสองข้าง ลืมตาทั้งสอง
แหงนมองอากาศ กล่าวคาถาว่า
ตั้งแต่ เราระลึกตนได้ ตั้งแต่ เรารู้ ความมา จนถึงบัดนี้ เราไม่ รู้ สึกว่ า
แกล้ งเบียดเบียน สั ตว์ แม้ ตัวหนึ่งให้ ได้ รับลาบากเลย. ด้ วย สั จวาจานี้ ขอเมฆ
จงยังฝนให้ ตกห่ าใหญ่ .
...
พระโพธิสตั ว์เรี ยกปั ชชุนนะเทพบุตร ดุจบังคับคนรับใช้ของตนให้ฝนห่ าใหญ่ตกทัว่
แคว้นโกศล. ด้วยเดชแห่ งศี ลของพระมหาสัตว์ ปั ณฑุกมั พลศิ ลาอาสน์ของท้าวสักกะแสดง
48
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อาการร้อนตลอดกาล ด้วยสัจกิ ริยานั่นแล. ท้าวสักกะทรงราพึงว่า “อะไรหนอ?” ครั้นทรง
ทราบเหตุน้ นั แล้วจึงรับสัง่ ให้เรี ยกวัสสวลาหกเทวราชมามีเทวบัญชาว่า “นี่แน่ะเจ้าพระยาปลาผู ้
เป็ นมหาบุรุษปรารถนาให้ฝนตกเพราะความเศร้าโศก คือความตายของญาติท้ งั หลาย. เจ้าจงทา
เมฆให้เป็ นกลุ่มเดียวกัน แล้วให้ฝนตกทัว่ แคว้นโกศลเถิด.” วัสสวลาหกเทวราชรับเทวบัญชา
แล้ว นุ่งวลาหกก้อนหนึ่ ง ห่ มก้อนหนึ่ ง ขับเพลงขับสายฝน บ่ายหน้าไป มุ่งไปยังโลกทางด้าน
ทิศตะวันออก. ทางด้านทิศตะวันออก ก้อนเมฆก้อนหนึ่งประมาณเท่าบริ เวณลานได้ต้ งั ขึ้นร้อย
ชั้น พัน ชั้น ค ารามเปล่ ง สายฟ้ าไหลลงมาเหมื อ นหม้อ น้ าที่ ค ว่ า หลั่ง น้ าใหญ่ ท่ ว มแคว้น
โกศล ฝนตกอยูไ่ ม่ขาดสาย ครู่ เดียวเท่านั้นสระใหญ่น้ นั ก็เต็ม. ปลาทั้งหลายก็พน้ จากมรณภัย.
กาเป็ นต้นได้หมดที่พ่ งึ .

จากตัวอย่างข้างต้น พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิดเป็ นปลา พระองค์เห็นญาติๆ ถูกฝูงนกจับ
กิ นเป็ นอาหารเพราะน้ าแห้งขอด ก็เกิ ดสร้ างความสังเวชใจ พระองค์จึงกล่ าวคาสัตย์ขอให้ฝนตก
ด้วยคาสัตย์ที่กล่าวไปทาให้ฝนตกลงมา ด้วยเหตุที่ทา้ วสักกะทราบว่าพระโพธิ สัตว์กล่าวคาสัตย์จึง
สั่งให้วสั สวลาหกทาให้ฝนตก สัตว์ท้ งั หลายในหนองน้ านั้นจึงปลอดภัยจากการเป็ นอาหารของ
ฝูงนก
การบ าเพ็ญ สั จ จบารมี ข องพระโพธิ สั ต ว์ที่ ป รากฏในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกคื อ การกล่ า ว
คาสัตย์ และปฏิบตั ิตามคาสัตย์น้ นั อย่างเคร่ งครัด แต่ในบางครั้งการกล่าวคาสัตย์ของพระโพธิ สัตว์
นั้นก็เพื่ออธิ ษฐานขอให้เกิดผลบางประการ แต่ไม่วา่ พระองค์จะกล่าวคาสัตย์ในลักษณะใด พระองค์
จะได้รับผลที่ดีจากการกล่าวคาสัตย์น้ นั เสมอ
7. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ พบ 6 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์ต้ งั มัน่ อย่างแน่วแน่ที่
จะบาเพ็ญสัจจบารมี คือรักษาคาสัตย์ หรื อกล่าววาจาสัตย์เพื่อช่วยเหลือพระองค์เองและผูอ้ ื่นให้พน้
จากอุปสรรค เช่นอรรถกถากปิ ลราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ทรงรักษาคาสัตย์ที่ให้ไว้กบั จระเข้วา่ จะข้าม
หลังจระเข้ไป พระองค์ก็ปฏิ บตั ิตามคาที่พูดไว้ หรื อ อรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา พระโพธิ สัตว์ได้
กล่าววาจาสัตย์ทาสัจกิริยาเพื่อช่วยบุตรของมัณฑัพยพราหมณ์ที่ถูกงูกดั เป็ นต้น
8. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค พบ 6 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์สามารถผ่าน
พ้นเหตุการณ์ต่างๆ ไปได้ เพราะการบาเพ็ญสัจจบารมี เช่นอรรถกถามัจฉราชจริ ยาพระโพธิ สัตว์
กล่ าวคาสัตย์ ทาให้ฝนตกลงมาสัตว์น้ าในสระจึ งรอดชี วิตจากการเป็ นอาหารของฝูงนก หรื อใน
อรรถกถากัณหที ปายนจริ ยา พระโพธิ สัตว์กล่ าวคาสัตย์ช่วยให้ยญั ญทัตตกุมารรอดชี วิตจากพิษงู
เป็ นต้น
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สรุ ปว่า โครงสร้างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมี มีเหตุการณ์หลักที่
มักเกิดขึ้นในเรื่ อง 8 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 7 การพบ
อุปสรรค เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช เหตุการณ์ที่ 11 การช่ วยเหลือผูอ้ ื่น เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความ
ปรารถนา เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ที่ 10 การพ้น
อุปสรรค
กลุ่ ม เรื่ องที่ แสดงการบ าเพ็ญสั จจบารมี ไ ม่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ หลัก 4 เหตุ ก ารณ์ ได้แก่
ไม่ปรากฏ 1) เหตุการณ์ ที่ 2 การได้รับสมบัติ 2) เหตุการณ์ ที่ 5 การละทิ้ง 3) เหตุการณ์ ที่ 12
การเทศนา ทั้งนี้ เพราะเหตุการณ์ ท้ งั 4 ไม่ใช่ เหตุการณ์ สาคัญในกลุ่ มเรื่ องนี้ และไม่ปรากฏ 4)
เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ เพราะในกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมีพระโพธิ สัตว์
สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้ดว้ ยการบาเพ็ญสัจจบารมีของพระองค์เอง คือทรงรักษาสัตย์ และ
กล่ า ววาจาสั ต ย์ ดัง นั้ น เรื่ องที่ แ สดงการบ าเพ็ ญ อธิ ษ ฐานบารมี จึ ง มี โ ครงสร้ า งการเกิ ด และ
การเรี ยงลาดับเหตุการณ์หลักดังนี้
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมีทุกเรื่ องเริ่ มต้นเรื่ องด้วยเหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัว
ละคร กล่าวถึ งประวัติความเป็ นมาของพระโพธิ สัตว์ว่าพระองค์ถือกาเนิ ดเป็ นใคร อาศัยอยู่ที่ไหน
และมัก จะเล่ า ถึ ง เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในชี วิตประจาวันของพระองค์โดยย่อ ซึ่ ง เหตุ การณ์ ในส่ วน
ความเป็ นมานี้ จะเชื่ อมโยงไปสู่ เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค ซึ่ งปรากฏทุกเรื่ อง กล่าวคือ ในขณะ
ที่พระองค์ได้ใช้ชีวิตประจาวันอยูน่ ้ นั ก็เกิดปั ญหาบางประการขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน อุปสรรคที่
เกิดขึ้นทาให้เกิดเหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช และเหตุการณ์ที่ 11 การช่วยเหลือผูอ้ ื่น ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์
ส าคั ญ ในกลุ่ ม นี้ กล่ า วคื อ อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ นนั้ นไม่ ไ ด้ แ ต่ จ ะท าให้ พ ระโพธิ สั ต ว์ ไ ด้ รั บ
ความเดื อ ดร้ อ นเพี ย งผู ้เ ดี ย วเท่ า นั้น แต่ ย งั ท าให้ ผู ้อื่ น เดื อ ดร้ อ นด้ว ย ด้ว ยเหตุ น้ ี พระองค์จึ ง เกิ ด
ความสังเวชใจและต้องการจะช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น และนามาซึ่ งเหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
และเหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญสัจจบารมี คือพระองค์ต้ งั ความปรารถนาที่จะบาเพ็ญสัจจบารมีเพื่อ
อาศัยความสัตย์ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง และในขณะที่ พระองค์บาเพ็ญสัจจบารมีก็จะเกิ ด
เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ พระโพธิ สัตว์กล่ าววาจาสัตย์ด้วยความมุ่งมัน่ หรื อพระโพธิ สัตว์ต้ งั ใจ
ปฏิ บตั ิตามคาสัตย์ที่ให้ไว้อย่างแน่ วแน่ ซึ่ งเหตุการณ์ที่ 8 จะเชื่ อมโยงกับเหตุการณ์ที่ 10 การพ้น
อุปสรรค หลังจากที่พระโพธิ สัตว์กล่าวคาสัตย์ออกไปแล้วพระองค์ก็จะได้รับผลตามที่พระองค์ขอ
ไว้ทุกประการ หรื อปฏิบตั ิได้ตามคาสัตย์ที่ให้ไว้ทุกประการ
เรื่ อ งที่ แสดงบ าเพ็ญสั จจบารมี ส่ ว นใหญ่ มี ก ารเชื่ อ มโยงเหตุ ก ารณ์ ดัง ที่ ก ล่ า วไว้ข ้า งต้น
อย่างไรก็ตาม มีอรรถกถาจริ ยาบางเรื่ องที่มีการเกิ ดขึ้ นของเหตุการณ์ ไม่เป็ นไปตามลาดับข้างต้น
อาจมีการข้ามเหตุการณ์กนั อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เช่น อรรถกถากปิ ลราชจริ ยา ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่
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3 การสังเวช และเหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น ก็จะข้า มไปเกิ ดเหตุ การณ์ ที่ 4 การตั้ง
ความปรารถนา และเหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี คือเมื่อพระโพธิ สัตว์พบอุปสรรคแล้วพระองค์
จะตั้งความปรารถนาและบาเพ็ญสัจจบารมี เป็ นต้น
6. เรื่ อ งที่แ สดงการบ าเพ็ญเมตตาบารมี คื อเรื่ อ งที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงถื อ ก าเนิ ดเป็ นพระ
โพธิสัตว์เพื่อบาเพ็ญเมตตาบารมี พบจานวน 2 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา และอรรถกถา
เอกราชจริ ยา
จากการศึ ก ษาโครงสร้ า งเหตุ ก ารณ์ ห ลัก ของเรื่ อ งที่ แ สดงการบ าเพ็ญ เมตตาบารมี ใ น
อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกพบว่า มี เ หตุ ก ารณ์ ห ลัก ที่ ม ัก เกิ ด ขึ้ น ในเรื่ อ ง 7 เหตุ ก ารณ์ มี ก ารเกิ ดและ
การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ดงั นี้
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร
2. เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
3. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
4. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
5. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่
6. เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ
7. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร พบ 2 เรื่ อง จากการศึกษาความเป็ นของตัวละคร
ของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 2 เรื่ องพบว่า พระพุทธเจ้าถื อกาเนิ ดเป็ นมนุ ษย์ท้ งั 2 เรื่ อง พระองค์
เสวยพระชาติในวรรณะกษัตริ ย ์ 1 เรื่ อง คื ออรรถกถาเอกราชจริ ยา และเสวยพระชาติวรรณะ
พราหมณ์ 1 เรื่ อง คืออรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา ทั้ง 2 เรื่ อง กล่าวถึงลักษณะนิสัยของพระโพธิ สัตว์
ไว้ค ล้า ยกัน คื อ เป็ นผูท้ รงศี ล ชอบท าทาน และปฏิ บ ัติธ รรม เช่ น อรรถกถาเอกราชจริ ย า พระ
โพธิ สัตว์ถือกาเนิดเป็ นกษัตริ ยม์ ีพระนามว่าพระเจ้าเอกราช
ในครั้งนั้น พระมหาสัตว์ทรงอุบตั ิเป็ นโอรสพระเจ้ากรุ งพาราณสี . ครั้นทรงเจริ ญวัย
ถึงความสาเร็ จศิลปะทุกแขนง. ครั้นพระบิดาสวรรคต จึงครองราชสมบัติมีพระนามประกาศ
ว่า เอกราช เพราะทรงบ าเพ็ญ บารมี ด้ว ยการประกอบคุ ณ วิเ ศษอัน ไม่ ทั่ว ไปแก่ ผูอ้ ื่ น มี ศี ล
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อาจาระ ศรัทธาและสุ ตะอันเป็ นกุศลเป็ นต้น และด้วยความเป็ นหัวหน้าเพราะไม่มีใครเป็ นที่
สองในพื้นชมพูทวีป.49

จากตัวอย่า งข้างต้นพระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุ งพาราณสี
หลัง จากบิ ดาสวรรคตพระองค์ข้ ึ นครองราชย์สมบัติสืบ ต่อบิ ดาและประกาศพระนามว่า พระเจ้า
เอกราชซึ่ งมีความหมายว่าพระราชาผูเ้ ป็ นหนึ่งในชมพูทวีป เนื่องจากพระองค์ประกอบด้วยคุณวิเศษ
อันไม่ทวั่ ไปแก่ผอู ้ ื่น คือเป็ นผูท้ รงศีล มีอาจาระ ศรัทธา และสุ ตะเป็ นกุศล
2. เหตุการณ์ ที่ 4 การตั้งความปรารถนา พบ 2 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์ได้
ตั้งเป้ าหมาย คือตั้งใจบาเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ในเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเมตตา
บารมีพระโพธิ สัตว์จะตั้งความปรารถนาบาเพ็ญเมตตาบารมี
3. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี พบ 2 เรื่ อง พระโพธิ สัตว์ทรงบาเพ็ญเมตตาบารมี คือ มี
เมตตาต่อสัตว์ท้ งั หลาย มีจิตใจเผื่อแผ่ปรารถนาให้ทุกคนมีความสุ ข ดังอรรถกถาสุ วณ
ั ณสามจริ ยา
ตอนสุ วรรณสามมีเมตตาและไม่โกรธพระราชากปิ ลยักษ์ที่ยงิ ศรใส่ พระองค์ขณะเดินทางไปตักน้ า
...ในขณะที่พระมหาสัตว์อาบน้ า นุ่งผ้าเปลือกไม้ กระทาหนังเสื อเหลืองเฉวียงบ่า ตัก
น้ าเต็มหม้อน้ าแล้วยกขึ้นตั้งไว้ที่จะงอยบ่าข้างซ้าย พระราชาทรงดาริ วา่ “บัดนี้ ได้เวลายิงแล้ว”
จึ งยิงพระมหาสัตว์ที่ขา้ งขวาด้วยลูกศรอาบยาพิษ ลูกศรทะลุออกข้างซ้าย ฝูงกวางรู ้ ว่าพระ
โพธิสตั ว์ถูกยิง ต่างก็กลัวพากันหนีไป.
ส่ วนสามบัณฑิต แม้ถูกยิงแล้วก็มิได้ตระหนกตกใจ คงแบกหม้อน้ าอยูอ่ ย่างนั้น ตั้ง
สติค่อยๆ ยกลง เกลี่ยทรายวางไว้ กาหนดทิศทางนอนหันศีรษะไปทางทิศที่อยูข่ องมารดาบิดา
บ้วนโลหิ ตออกจากปาก กล่าวว่า “เราไม่มีเวรกะใครๆ ชื่อว่า เวรในที่ไหนๆ ก็ไม่มีแก่เรา” แล้ว
กล่าวคาถานี้วา่
ใครหนอยิงเราผู้เ ผลอกาลัง แบกน้าด้ วยลู กศร ใครเป็ นกษั ตริ ย์
พราหมณ์ แพศย์ ยิงเราแล้ วแอบอยู่.
พระราชาครั้นสดับดังนั้น ทรงดาริ วา่ “มนุษย์น้ ี แม้ถูกเรายิงจนล้มลงบนแผ่นดิ น ไม่
ด่า ไม่บริ ภาษเรา ยังเรี ยกหาเราด้วยวาจาอ่อนหวานคล้ายจะบีบเนื้ อหัวใจเรา เราจะไปหาเขา”
จึงเสด็จเข้าไปประกาศพระองค์ และรับว่าพระองค์ยิง แล้วตรัสถามพระมหาสัตว์วา่ “ท่านเป็ น
ใคร? หรื อว่าเป็ นบุตรใคร?”50
49

เรื่ องเดียวกัน, 415.
เรื่ องเดียวกัน, 411.

50

182
จากตัวอย่างข้างต้นพระพุทธเจ้าถือกาเนิ ดเป็ นบุตรของดาบสชื่ อสุ วรรณสาม ผูม้ ีจิตใจดีงาม
และปรารถนาให้ทุกคนมีความสุ ข พระองค์เป็ นผูม้ ีเมตตาธรรมแก่สัตว์ท้ งั หลายจึงมิเกรงกลัวว่าสัตว์
จะมาทาร้าย วันหนึ่ งพระองค์ได้เดินทางไปตักน้ าแต่ถูกพระราชานามว่ากปิ ลยักษ์ยิงลูกศรใส่ ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสแต่พระองค์ก็ไม่โกรธ ไม่ต่อว่า ทั้งยังพูดจากับพระราชากปิ ลยักษ์ดว้ ยดี
ในอรรถกถาเอกราชจริ ยา พระเจ้าเอกราชไม่โกรธพระเจ้าทัพพเสนะที่ทาร้ ายและตีเมือง
พระองค์
พระมหาสัตว์ทรงเจริ ญเมตตาปรารภพระราชาโจรแล้ว ทรงกระทากสิ ณบริ กรรมยัง
ฌานและอภิ ญญาให้เ กิ ด ทรงผุดขึ้ น จากทรายประทับนั่งขัดสมาธิ บนอากาศ. ดังที่ พระผูม้ ี
พระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
เราเห็นพระเจ้ าทัพพเสนะกับหมู่อามาตย์ ชิงเอาราชสมบัติอันมั่งคั่ง
ภายในพระนครของ เราเหมือนบุตรสุ ดทีร่ ัก.51

จากตัวอย่างข้างต้น พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิดเป็ นกษัตริ ยพ์ ระนามว่าพระเจ้าเอกราช พระองค์
เป็ นผูม้ ีความเมตตา ชอบทาทานและปฏิบตั ิธรรม วันหนึ่ งพระเจ้าทัพพเสนะ เจ้าเมืองโกศลชื่ อว่า
พระเจ้าทัพพเสนะได้ยกทัพมายึดราชสมบัติของพระเจ้าเอกราช เมื่อพระเจ้าเอกราชทรงทราบจึงยก
เมืองให้แต่โดยดี พระองค์ทรงไม่โกรธพระเจ้าทัพพเสนะที่ยดึ เมือง และยังทรงมีเมตตาเอ็นดูพระเจ้า
ทัพพเสนะเป็ นเหมือนบุตรของพระองค์ นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงแผ่เมตตาให้พระเจ้าทัพพเสนะ
อีกด้วย
จะเห็นว่า การบาเพ็ญเมตตาบารมี คือการที่พระโพธิ สัตว์มีเมตตาต่อสัตว์ท้ งั หลายปรารถนา
ให้ทุกคนมีความสุ ข แม้วา่ คนเหล่านั้นทาร้ายพระองค์ก็ตาม ดังอรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา สุ วรรณ
สามมีเมตตาและไม่โกรธพระราชากปิ ลยักษ์ที่ยงิ ศรใส่ พระองค์ หรื ออรรถกถาเอกราชจริ ยา พระเจ้า
เอกราชไม่โกรธพระเจ้าทัพพเสนะที่เข้ามายึดบ้านเมืองของพระองค์
4. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค พบ 2 เรื่ อง พระโพธิ สัตว์เจอเหตุการณ์ บางอย่างที่เป็ น
อุ ป สรรคในการด าเนิ น ชี วิ ต ในอรรถกถาสุ ว ณ
ั ณสามจริ ย า พระโพธิ สั ต ว์พ บอุ ป สรรคคื อ ถู ก
พระราชกปิ ลยัก ษ์ยิง จนได้รับ บาดเจ็บสาหัส ขณะไปตัก น้ า แต่พ ระองค์ไ ม่โกรธ ส่ วนอรรถกถา
เอกราชจริ ยา พระโพธิสัตว์ถูกพระเจ้าทัพพเสนะยกทัพมายึดเมืองและทาร้าย แต่พระองค์ก็ไม่โกรธ
กลับมีเมตตาเอ็นดูพระเจ้าทัพพเสนะ
51
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5. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ พบ 2 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์มีความมุ่งมัน่ และ
ตั้งใจจะที่จะบาเพ็ญเมตตาบารมีต่อไป คือพระองค์ทรงมีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลายเสมอ แม้วา่
พระองค์จะถูกสรรพสัตว์เหล่านั้นทาร้ ายก็ตาม ดังอรรถกถาสุ วรรณสาม แม้พระองค์ถูกยิงได้รับ
บาดเจ็ บ สาหัส แต่ พ ระองค์ก็ ไ ม่ โ กรธและยัง สนทนากับ ผูท้ ี่ ท าร้ า ยพระองค์อย่า งเป็ นมิ ต ร หรื อ
อรรถกถาเอกราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ไม่โกรธพระเจ้าทัพพเสนะที่ทาร้ ายและยึดเมืองของพระองค์
นอกจากนี้ยงั ทรงแผ่เมตตาให้พระเจ้าทัพพเสนะอีกด้วย
6. เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่ วยเหลื อพบ 1 เรื่ อง คืออรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา ดัง
ปรากฏในตอนพระโพธิ สัตว์ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส พระองค์ได้รับการช่วยเหลือจากบิดามารดา และ
นางฟ้ าที่เคยเป็ นมารดาของพระโพธิ สัตว์ในพระชาติหนึ่ง มาช่วยทาสัจกิริยาขอให้พระองค์หายจาก
อาการบาดเจ็บ
มารดาบิดาไปในที่น้ นั แล้วพร่ าเพ้อราพันมีประการต่างๆ แล้วคลาไปที่อกของสาม
บัณฑิต กล่าวว่า “บนร่ างกายบุตรของเรายังมีไออุ่นอยู่ คงจะสลบไปเพราะกาลังของพิษ คิด
ว่าเราจักทาสัจกิริยาเพื่อให้พิษออกไป” จึงตั้งสัตยาธิษฐานว่า
บุ ญ อั น ใดที่ พ่ อ สุ ว รรณสามท าแล้ ว แก่ ม ารดาและบิ ด า ด้ ว ย
อานุภาพแห่ งบุญนั้นทั้งหมด ขอพิษจงหายไปเถิด.
เมื่อบิดาตั้งสัตยาธิษฐานว่า
บุ ญ อัน ใดที่ พ่ อ สุ ว รรณสามท าแล้ ว แก่ ม ารดาและบิ ด า ด้ ว ย
อานุภาพแห่ งบุญนั้นทั้งหมด ขอพิษจงหายไปเถิด.
และ เมื่อเทพธิดาทาสัจกิริยาว่า
เราอยู่ทเี่ ขาคันธมาทน์ มาเป็ นเวลานาน เราไม่ รักใครยิง่ กว่ าสามะ
นีเ้ ลย ด้ วยความสัตย์ ขอให้ พษิ จงหายไป.
พระมหาสัตว์ก็ลุกขึ้ นทันที ความเจ็บปวดก็หมดไป ดุ จหยาดน้ าบนใบบัวฉะนั้น
อวัยวะตรงที่ถูกยิงก็หายเป็ นปกติ จักษุท้ งั สองข้างของมารดาบิดาก็ปรากฏเป็ นปกติ.52

จากตัวอย่าง บิดามารดา และเทพธิ ดาได้ทาสัจ กิ ริยา คือการกล่าวความสัตย์จริ งเพื่อขอให้
พิ ษ ออกจากร่ า งกายพระโพธิ สั ตว์ โดยบิ ดามารดาได้ก ล่ า วค าสั ตย์ข อให้อานุ ภาพของผลบุ ญ ที่
สุ วรรณสามทาแก่บิดามารดาช่ วยให้พิษในร่ างกายพระโพธิ สัตว์หายไป ส่ วนเทพธิ ดาได้กล่าวคา
สัตย์ว่า นางอยูท่ ี่เขาคันธมาทน์เป็ นเวลานาน และรักสุ วรรณสามมากขอให้พิษในร่ างกายของพระ
52

เรื่ องเดียวกัน, 412.

184
โพธิ สัตว์หายไป หลังจากที่ท้ งั 3 คนทาสัจกิริยา พระโพธิ สัตว์ก็หายเป็ นปกติ และการทาสัจกิริยาใน
ครั้งนี้ยงั ช่วยให้ตาบิดาและมารดากลับมามองเห็นได้อีกครั้งด้วย
7. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค พบ 2 เรื่ อง เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์สามารถผ่าน
พ้นเครื่ องขัดขวางทั้งหลายไปได้ ดังอรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา พระโพธิ สัตว์ทรงปลอดภัยเพราะ
ความช่ ว ยเหลื อ ของบิ ด ามารดาและนางฟ้ า ส่ ว นอรรถกถาเอกราชจริ ย าพระโพธิ สั ต ว์ไ ด้รั บ
ราชสมบัติคืน
สรุ ปว่า โครงสร้างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมี มีเหตุการณ์หลัก
ที่มกั เกิ ดขึ้นในเรื่ อง 7 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 4
การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8
การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ และเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
จากการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม เรื่ อ งที่ แ สดงการบ าเพ็ญ เมตตาบารมี ไม่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ 5
เหตุการณ์ ได้แก่ 1) เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ 2) เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช 3) เหตุการณ์ที่ 5
การละทิ้ง 4) เหตุการณ์ที่ 11 การช่วยเหลือผูอ้ ื่น และ 5) เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา เพราะทั้ง 5
เหตุการณ์ไม่มีความสาคัญต่อการบาเพ็ญเมตตาบารมีของพระโพธิ สัตว์ ที่เน้นเรื่ องการฝึ กพระองค์
ให้มีเมตตาต่อผูอ้ ื่นเป็ นหลัก ดังนั้นกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมีจึงมี โครงสร้างการเกิด
และการเรี ยงลาดับเหตุการณ์หลักดังนี้
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมีท้ งั 2 เรื่ อง เริ่ มเรื่ องด้วยเหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของ
ตัวละคร ส่ วนใหญ่เล่าถึงประวัติความเป็ นมาของพระโพธิ สัตว์วา่ พระองค์ถือกาเนิ ดเป็ นใคร อาศัย
อยูท่ ี่ไหน และมีการกล่าวถึ งลักษณะนิ สัยของพระโพธิ สัตว์วา่ เป็ นผูม้ ีศีลและมีความเมตตาต่อผูอ้ ื่น
มี ก ารยกตัวอย่า งเหตุ ก ารณ์ ส าคัญที่ แสดงให้เห็ นพระเมตตาของพระโพธิ สั ตว์ป ระกอบด้วย ซึ่ ง
เนื้ อหาความเป็ นมาของตัวละครนี้ มีความเชื่ อมโยงกับเหตุ การณ์ ที่ 4 การตั้งความปรารถนาและ
เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เนื่องจากพระโพธิ สัตว์เป็ นผูถ้ ือศีลและมีเมตตาต่อสัตว์โลก ทาให้
พระองค์ต้ งั ความปรารถนาว่าจะไม่ทาร้ายผูอ้ ื่น อันนาไปสู่ เหตุการณ์ ที่ 6 การบาเพ็ญเมตตาบารมี
พระโพธิสัตว์เป็ นผูม้ ีจิตใจดี ปรารถนาให้ผอู้ ื่นมีความสุ ข และไม่คิดอาฆาตพยาบาทใคร
อย่างไรก็ตามขณะที่พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญเมตตาบารมีจะเกิดเหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
และเหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ กล่าวคือ ในขณะที่พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญเมตตาบารมีก็จะถูกผูอ้ ื่นปอง
ร้ าย แต่พระองค์ก็ยงั คงตัง่ มัน่ บาเพ็ญเมตตาบารมี ต่อไป โดยไม่โกรธเคืองและมี จิตเมตตาต่อผูท้ ี่
คิดร้ายด้วย และทาให้เกิดเหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น ต่อเนื่ องด้วยเหตุการณ์ ที่
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10 การพ้นอุปสรรค หลังจากพระองค์ได้พบอุปสรรคและตั้งมัน่ บาเพ็ญบารมีอยูน่ ้ นั พระองค์ได้รับ
การช่ วยเหลือจากผูอ้ ื่นจึงทาให้พระองค์สามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้ ดังอรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา
พระโพธิสัตว์ถูกพระเจ้ากปิ ลยักษ์ยงิ จนบาดเจ็บสาหัส บิดา มารดา และนางฟ้ าผูท้ ี่เคยเป็ นมารดาของ
สุ วรรณสามในพระชาติหนึ่งได้ทาสัจกิริยาขอให้สุวรรณสามหายเป็ นปกติ แต่ในอรรถกถาเอกราช
จริ ยา พระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้นอุ ปสรรคได้โดยอาศัยความมุ่งมัน่ ของพระองค์เอง คือขณะที่
พระองค์ถูกฝังอยูใ่ นหลุ มทรงกระทากสิ ณบริ กรรม ยังฌานและอภิญญาให้เกิ ด จึงสามารถพ้นจาก
หลุมประทับได้สาเร็ จ
7. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมี คือเรื่ องที่ พระพุทธเจ้าทรงถื อกาเนิ ดเป็ นพระ
โพธิสัตว์เพื่อบาเพ็ญอุเบกขาบารมี พบ 1 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา
จากการศึ ก ษาโครงสร้ า งเหตุ ก ารณ์ ห ลัก ของเรื่ อ งที่ แสดงการบ าเพ็ญ อุ เ บกขาบารมี ใ น
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่า มีเหตุการณ์หลักในเรื่ อง 9 เหตุการณ์ มีการเกิดและเรี ยงลาดับเหตุการณ์
หลักดังนี้
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร
2. เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ
3. เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช
4. เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
5. เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง
6. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
7. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
8. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่
9. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
1. เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร คือเหตุการณ์ที่กล่าวถึ งที่มาของตัวละครหรื อ
เหตุ ก ารณ์ ใ นเรื่ อง บอกให้ ท ราบว่ า พระโพธิ สั ต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นผู ้ใ ด ในเรื่ อ งอรรถกถามหา
โลมหังสจริ ยา พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็ นมนุษย์ มีฐานะร่ ารวยมาก
ได้ยนิ ว่า ในครั้งนั้น พระมหาสัตว์บงั เกิดในตระกูลมีโภคะยิ่งใหญ่ อาศัยความเจริ ญ
อยู่กับ ครู ใ นส านัก อาจารย์ทิ ศ าปาโมกข์ ส าเร็ จ ศิ ล ปะทุ ก แขนง มายัง เรื อ นของตระกูล .
เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้ว แม้พวกญาติขอร้องให้ครอบครองทรัพย์สมบัติ เป็ นผู ้
เกิดความสังเวชในภาวะทั้งปวงด้วยมนสิ การถึงความเป็ นของไม่เที่ ยง ได้อสุ ภสัญญาในกาย
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ไม่ยดึ ถือกิเลสอันทาให้มีความกังวลในการครองเรื อน เพิ่มพูนอัธยาศัยในเนกขัมมะที่สะสมมา
ช้านาน ประสงค์ละกองโภคะใหญ่ออกบวช จึงคิดต่อไปว่า “หากเราบวชจักเป็ นผูไ้ ม่ปรากฏ
ด้วยการยกย่องทางคุณธรรม.”
พระมหาสัตว์รังเกียจลาภและสักการะ ไม่เข้าไปบวชตรึ กถึงตนว่า เราเพียงพอเพื่อไม่
เป็ นผูผ้ ิดปกติในลาภและเสื่ อมลาภเป็ นต้น จึงคิดว่า “เราบาเพ็ญปฏิปทามีความอดทนคาเย้ย
หยันของผูอ้ ื่นเป็ นต้นอย่างวิเศษ จักยังอุเบกขาบารมีให้ถึงที่สุดได้ จึงออกจากเรื อนด้วยผ้าผืนที่
นุ่งอยูน่ นั่ แหละ.”... 53

จากตัว อย่ า งท าให้ ท ราบความเป็ นมาในพระชาติ ห นึ่ งของพระพุ ท ธเจ้า ว่ า พระองค์
เสวยพระชาติเป็ นคนร่ ารวย หลังจากที่บิดามารดาเสี ยชีวติ พระองค์เกิดความสังเวชใจไม่อยากครอง
เรื อนและก็ไม่ตอ้ งการออกบวชเพราะรังเกียจลาภสักการะและเป็ นหนทางที่ไม่ปรากฏการยกย่อง
ทางคุณธรรม เมื่อดาริ ได้ดงั นั้นพระองค์จึงตั้งใจบาเพ็ญอุเบกขาบารมี คือการอดทนต่อคาเย้ยหยัน
และวางใจเป็ นกลางต่อสิ่ งเร้าต่าง ๆ และเดินทางออกจากบ้านด้วยผ้านุ่งผืนเดียว
2. เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ เป็ นเหตุการณ์ ที่พระโพธิ สัตว์ได้รับมรดกมาจากพ่อแม่
ในอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา หลังจากบิดามารดาพระโพธิ สัตว์ถึงแก่กรรม พระองค์ได้รับทรัพย์
สมบัติจานวนมาก
3. เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช เป็ นเหตุการณ์ที่ตวั ละครมีความเศร้าสลดต่อทรัพย์สินและชีวิต
หลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรม พระโพธิ สัตว์ได้รับทรัพย์สมบัติจานวนมาก แต่พระองค์ก็ไม่ได้ยินดี
ในทรัพย์น้ นั ทรงสังเวชในภาวะทั้งปวง จึงต้องการออกจากเรื อนเพื่อบาเพ็ญอุเบกขาบารมี
4. เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์ได้ต้ งั เป้ าหมาย และ
ลงมือปฏิบตั ิตามที่ได้คิดไว้ ในอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา พระองค์ต้ งั ความปรารถนาที่จะบาเพ็ญ
อุเบกขาบารมีจึงได้ออกจากเรื อนด้วยผ้าผืนเดียว
5. เหตุการณ์ ที่ 5 การละทิ้ง เป็ นเหตุการณ์ ที่ตวั ละครแยกตัวให้พน้ จากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ ง
เกี่ ยวข้องอยู่ ไม่ไปเกี่ ยวข้องด้วย ในเรื่ องนี้ พระโพธิ สัตว์ได้ละทิ้งทรัพย์และญาติแล้วออกเดินทาง
บาเพ็ญอุเบกขาบารมีเพื่อต้องการขัดเกลากิเลส
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...เมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้ว แม้พวกญาติของร้องว่า “ท่านจงครองทรัพย์สมบัติ”
เป็ นผูเ้ กิดความสังเวชในภาวะทั้งปวง ด้วยวิธีมนสิ การถึงความไม่เที่ยง ได้อสุ ภสัญญาในกาย
ไม่ยดึ ถือกิเลสอันทาให้มีความกังวลในการครองเรื อนเพิ่มพูนอัธยาศัยในเนกขัมมะที่สะสมมา
ช้านาน ประสงค์ละกองโลภะใหญ่ออกบวช จึ งคิดต่อไปว่า “หากเราบวชจักเป็ นผูไ้ ม่ปรากฏ
ด้วยการยกย่องทางคุณธรรม.”
พระมหาสัตว์รังเกี ยจลาภและสักการะ ไม่เข้าไปบวช ตรึ กถึงตนว่า “พอแล้ว เราจะ
เป็ นผูไ้ ม่ผิดปกติในลาภและเสื่ อมลาภเป็ นต้น” จึงคิดว่า “เราบาเพ็ญปฏิปทามีความอดทนคาเย้ย
หยันของผูอ้ ื่นเป็ นต้นอย่างวิเศษ จักยังอุเบกขาบารมีให้ถึงที่สุดได้” จึงออกจากเรื อนด้วยผ้าผืน
ที่นุ่งนัน่ แหละ เป็ นผูป้ ระพฤติขดั เกลากิเลสอย่างยิง่ มีกาลังก็ทาเป็ นหมดกาลัง ไม่โง่ก็ทาโง่ ถูก
คนอื่นเยาะเย้ย...54

จากตัวอย่างข้างต้น หลังจากที่บิดามารดาของพระโพธิ สัตว์ถึงแก่กรรม พระโพธิ สัตว์ได้รับ
ทรั พย์ส มบัติท้ งั หมดนั้น แต่พ ระองค์เกิ ดความสั งเวชในชี วิตและทรั พ ย์สิ นจึ ง ตั้ง ใจละทิ้ ง ทรั พ ย์
สมบัติและญาติ ออกจากบ้านด้วยผ้าผืนเดียวเพื่อบาเพ็ญอุเบกขาบารมี โดยแกล้งทาเป็ นคนโง่ ไม่มี
แรงเพื่อให้คนอื่นดูถูกและเยาะเย้ยพระองค์
6. เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี ในอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญ
อุเบกขาบารมี คือทรงรักษาสภาวะจิตใจให้คงที่ วางเฉย มิยินดียินร้ายต่อสิ่ งต่างๆ ดังปรากฏในตอน
พระโพธิ สัตว์ถูกเด็กแกล้ง แต่ก็ทรงวางเฉยไม่โต้ตอบ
... “บัดนี้ เราได้อุบายเครื่ องบาเพ็ญอุเบกขาบารมี” แล้วจึงอยู่ ณ ที่น้ นั . พวกเด็กนักเลง
เห็นพระมหาบุรุษนั้น จึงเริ่ มที่จะทาความไม่เหมาะสม.
พระมหาสัตว์ลุกขึ้นเดินไปทาคล้ายกับทนไม่ได้ และทาคล้ายกลัวเด็กพวกนั้น. พวก
เด็กเหล่านั้นก็ตามพระโพธิ สัตว์ไป. พระโพธิ สัตว์เมื่อถูกพวกเด็กตามไป จึงไปป่ าช้าด้วยเห็ น
ว่า “ที่ป่าช้านี้คงไม่มีใครขัดคอ” เอาโครงกระดูกทาเป็ นหมอนหนุนแล้วนอน. พวกเด็กนักเลงก็
พากันไปที่ป่าช้านั้น ทาความไม่เหมาะสมหลายๆ อย่างมีการถ่มน้ าลายเป็ นต้น แล้วก็กลับไป.
พวกเด็กนักเลงทาอย่างนี้ทุกๆ วัน. พวกที่เป็ นวิญญูชนเห็นเด็กๆ ทาอย่างนั้นก็ห้าม รู ้วา่ “ท่านผู ้
นี้มีอานุภาพมาก มีตบะเป็ นมหาโยคี” จึงพากันกระทาสักการสัมมานะอย่างมากมาย. ฝ่ ายพระ
มหาสัตว์เป็ นเช่นเดียว คือเป็ นกลางในทุกอย่าง.55
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จากตัวอย่างข้างต้น พระโพธิ สัตว์ถูกเด็กๆ กลัน่ แกล้ง พระองค์จึงแสร้ งทาเป็ นทนไม่ได้
และเดินทางไปอาศัยในป่ าช้า เพราะคิดว่าเป็ นสถานที่เงียบสงบคงไม่มีผูใ้ ดมาขัดขวางการบาเพ็ญ
บารมี พระองค์เอากระดูกในป่ าช้ามาทาเป็ นหมอนหนุ นแล้วนอน อย่างไรก็ตาม เด็กๆ ในหมู่บา้ น
ต่างยังคงตามไปแกล้งพระองค์ถึงในป่ าช้า บ้างก็โรยดิ นใส่ บ้างก็ต่อว่า บ้างก็ถ่ มน้ า ลายใส่ พระ
โพธิ สัตว์ แต่พระองค์ทรงนิ่งเฉยและวางใจเป็ นกลาง ฝ่ ายฝูงชนเมื่อเห็นพระโพธิ สัตว์นิ่งเฉย ไม่ตอบ
โต้เด็กๆ เช่นนั้นก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสอย่างมาก นาของมาสักการบูชา แต่พระโพธิ สัตว์ก็ยงั คง
นิ่งเฉย วางใจเป็ นกลาง และไม่รู้สึกยินดียนิ ร้ายใดๆ
7. เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค คือเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์เจอเครื่ องขัดขวางในขณะ
พระองค์กระทาการสิ่ งใดอยู่ ทาให้กระทาสิ่ งนั้นไม่สาเร็ จได้โดยง่าย จากการศึกษาพบว่า อุปสรรค
ของเรื่ อ ง คื อ การที่ พ ระองค์ถู ก เด็ ก กลั่น แกล้ง ทุ ก วัน บ้า งก็ ถ่ ม น้ า ลายใส่ บ้า งก็ ปั ส สาวะรดใส่
นอกจากนี้ยงั มีฝงู ชนนาเครื่ องสักการบูชาต่างๆ มาถวายพระองค์อีกด้วย
8. เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เป็ นเหตุการณ์ ที่พระโพธิ สัตว์มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจบาเพ็ญ
อุ เบกขาบารมี อย่า งต่ อเนื่ อง แม้ว่า พระองค์จะทรงพบอุ ป สรรค ถู ก เด็ก กลั่นแกล้ง หรื อมี คนมา
สักการบูชาทุกวัน แต่พระองค์ยงั ทรงตั้งมัน่ บาเพ็ญอุเบกขาบารมีต่อไป คือทรงนิ่ งเฉย วางใจเป็ น
กลาง ไม่โกรธ ไม่ต่อว่าและตอบโต้เด็กเหล่านั้น
9. เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค เป็ นเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้นเครื่ อง
ขัดขวางในขณะบาเพ็ญบารมีได้ กล่าวคือพระองค์ทรงวางเฉย มีใจเป็ นกลาง มิยนิ ดียนิ ร้ายกับการถูก
เด็กๆ รังแก หรื อลาภสักการะต่างๆ ที่คนนามาบูชา และสามารถบาเพ็ญอุเบกขาบารมีได้สาเร็ จ
สรุ ปว่า โครงสร้ างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมี มีเหตุการณ์
หลักที่เกิดขึ้นในเรื่ อง 9 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 2
การได้รับสมบัติ เหตุการณ์ ที่ 3 การสังเวช เหตุการณ์ ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ ที่ 5
การละทิง้ เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่
และเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
ในการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมีไม่ปรากฏ
เหตุการณ์ 3 เหตุ การณ์ ได้แก่ 1) ไม่ปรากฏเหตุ การณ์ ที่ 9 การได้รับการช่ วยเหลื อ เพราะพระ
โพธิ สั ต ว์ส ามารถบ าเพ็ญอุ เ บกขาบารมี โ ดยการวางเฉยต่ อ สิ่ ง เร้ า และผ่า นพ้น อุ ป สรรคได้ด้ว ย
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พระองค์เอง 2) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลือผูอ้ ื่น และ 3) เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา
เพราะในเรื่ องที่แสดงอุเบกขาบารมีพระโพธิ สัตว์ตอ้ งมีใจเป็ นกลาง และวางเฉยต่อสิ่ งเร้า ดังนั้นจึง
ไม่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระองค์ช่ วยเหลื อหรื อ เทศนาธรรมสั่ ง สอนผูใ้ ด ดัง นั้น เรื่ อ งที่ แ สดง
การบาเพ็ญอุเบกขาบารมีจึงมีโครงสร้างการเกิดและการเรี ยงลาดับเหตุการณ์หลักดังนี้
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมีเริ่ มต้นเรื่ องด้วยเหตุการณ์ ที่ 1 ความเป็ นมาของตัว
ละครเช่ นเดี ยวกับเรื่ องอื่นๆ ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก โดยจะกล่าวถึ งประวัติความเป็ นมาของพระ
โพธิ สัตว์วา่ พระองค์ถือกาเนิ ดในตระกูลที่ร่ ารวย อันนามาซึ่ งเหตุการณ์ ที่ 2 การได้รับสมบัติ และ
เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช เมื่อพระโพธิ สัตว์ได้รับสมบัติจานวนมหาศาลหลังจากที่บิดามารดาถึง
แก่กรรม พระองค์เกิดความสังเวชในทรัพย์และชีวติ จึงนามาซึ่ งเหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
บาเพ็ญอุเบกขาบารมี เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้งทรัพย์ และเหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
เมื่ อพระโพธิ สัตว์ต้ งั ความปรารถนาแล้ว พระองค์ละทิ้งญาติ พี่น้องและทรัพย์สมบัติเพื่อ
บาเพ็ญอุเบกขาบารมี โดยออกจากบ้านด้วยผ้าผืนที่นุ่งผืนเดียวและเดินทางไปยังที่ต่างๆ ด้วยอาการ
ที่สงบนิ่งเฉย ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างที่พระองค์บาเพ็ญบารมีก็จะเกิดเหตุการณ์
ที่ 7 การเกิดอุปสรรคกล่าวคือมีคนมาแกล้ง เย้ยหยันและมีคนนาของมาสักการบูชา ซึ่ งเหตุการณ์ที่
7 นี้มีความเชื่ อมโยงกับเหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค คือ แม้วา่ พระ
โพธิ สัตว์จะถูกเด็กๆ กลัน่ แกล้งหรื อมีคนเลื่ อมใสศรัทธานาของมีค่ามาถวายมากมาย แต่พระองค์ก็
ยังวางเฉย มีใจเป็ นกลางและบาเพ็ญบารมีต่อไปด้วยความมุ่งมัน่ จนในที่สุดพระองค์สามารถผ่าน
พ้นอุปสรรคได้
สรุ ปว่า จากการศึกษาเนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ องพบว่า แต่ละเรื่ องมีเหตุการณ์
หลักที่ปรากฏซ้ าๆ กัน จานวน 12 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์
การได้รั บ สมบัติ เหตุ ก ารณ์ ก ารสั ง เวช เหตุ ก ารณ์ ก ารตั้ง ความปรารถนา เหตุ ก ารณ์ ก ารละทิ้ ง
เหตุการณ์ การบาเพ็ญบารมี เหตุ การณ์ การพบอุ ปสรรค เหตุ การณ์ การตั้งมัน่ เหตุ การณ์ การได้รับ
การช่วยเหลือ เหตุการณ์การพ้นอุปสรรค เหตุการณ์การช่วยเหลือผูอ้ ื่น และเหตุการณ์การเทศนา
อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกกลุ่ ม เรื่ อ งที่ แ สดงการบ าเพ็ ญ บารมี ป ระเภทเดี ย วกัน จะมี ก ารเกิ ด
และเรี ยงลาดับเหตุการณ์ หลักที่คล้ายคลึ งกัน สามารถแบ่งโครงสร้ างเหตุการณ์ หลักในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกตามประเภทการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ได้ 7 ประเภท ดังนี้
1.โครงสร้ างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่ แสดงการบาเพ็ญทานบารมี มีเหตุการณ์ หลักที่มกั
เกิดขึ้นในเรื่ อง 8 เหตุการณ์ โดยมีการเรี ยงลาดับการเกิดเหตุการณ์หลักคือ เริ่ มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ 1
ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
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เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์
ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค โครงสร้างเหตุการณ์หลักในเรื่ องส่ วน
ใหญ่ มี ก ารเกิ ด และเรี ย งล าดับ เหตุ ก ารณ์ ห ลัก ตามล าดับ ข้า งต้น แต่ ก็ อ าจมี ก ารข้า มและสลับ ที่
เหตุ ก ารณ์ ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดยพบว่ามี ก ารข้ามเหตุ ก ารณ์ ที่ 2 การได้รับสมบัติ ไปเกิ ด
เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เพราะตัวละครพระโพธิ สัตว์บางเรื่ องเป็ นผูม้ ีทรัพย์อยู่แล้ว
มีการข้ามเหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ ไปเกิดเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค เพราะพระ
โพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้ดว้ ยพระองค์เอง และมีการสลับที่เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับ
สมบัติ สามารถปรากฏอยู่หลังเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรคได้ กล่าวคือพระโพธิ สัตว์ผา่ นพ้น
อุปสรรคนานัปการแล้วจึงได้รับสมบัติ
นอกจากเหตุการณ์หลัก 8 เหตุการณ์ขา้ งต้นแล้ว ยังพบว่ามีเหตุการณ์หลักที่อาจเกิดขึ้นใน
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี อีก 4 เหตุการณ์ ได้แก่ (เหตุการณ์ ที่ 3 การสั งเวช) จะปรากฏอยู่
หลังเหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ (เหตุการณ์ ที่ 5 การละทิ ง้ ) จะปรากฏอยู่หลังเหตุการณ์ ที่ 4
การตั้งความปรารถนา และเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค (เหตุการณ์ ที่ 11การช่ วยเหลือผู้อื่น) จะ
ปรากฏอยูห่ ลังเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค และ(เหตุการณ์ ที่ 12 การเทศนา) จะปรากฏอยูห่ ลัง
เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค ในการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลักในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่า
กลุ่ ม เรื่ องที่ แสดงทานบารมี เป็ นกลุ่ ม เรื่ องเดี ย วที่ เหตุก ารณ์ หลัก ที่ 1-12 สามารถปรากฏอยู่ใ น
โครงสร้างได้ทุกเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมีเรื่ องใดที่เกิด
เหตุการณ์หลักครบทั้ง 12 เหตุการณ์ เรื่ องที่พบจานวนการเกิดเหตุการณ์ มากสุ ดมี 10 เหตุการณ์
ได้แก่ อรรถกถาเนมิราชจริ ยา
2. โครงสร้ างเหตุการณ์ หลัก ของเรื่ องที่ แสดงการบาเพ็ญศี ลบารมี มีเหตุการณ์หลักที่มกั
เกิดขึ้นในเรื่ อง 9 เหตุการณ์ โดยมีการเรี ยงลาดับการเกิดเหตุการณ์หลักคือ เริ่ มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ 1
ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง เหตุการณ์
ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ ที่ 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 9
การได้รับการช่วยเหลือ เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค และเหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา โครงสร้าง
เหตุการณ์หลักของเรื่ องส่ วนใหญ่มีการเกิดและเรี ยงลาดับเหตุการณ์หลักตามลาดับข้างต้น แต่อาจมี
การข้ามบางเหตุการณ์ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกัน โดยพบว่ามีการข้ามเหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง ไป
เกิ ดเหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เพราะพระโพธิ สัตว์ปลี กวิเวกและอาศัยอยู่เพียงลาพังอยู่แล้ว
และมีการข้ามเหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ ไปเกิดเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค เพราะ
พระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้นอุ ปสรรคได้ด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ ย งั มี เหตุการณ์ หลัก ที่อาจ
เกิ ดขึ้นในเรื่ องอีก 2 เหตุการณ์ ได้แก่ (เหตุการณ์ ที่ 3 การสั งเวช) จะปรากฏอยู่หลังเหตุการณ์ ที่ 1
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ความเป็ นมาของตัวละคร และ (เหตุการณ์ ที่ 11 การช่ วยเหลือผู้อื่น) จะปรากฏอยูห่ ลังเหตุการณ์ที่ 6
การบาเพ็ญบารมี ในกลุ่มเรื่ องนี้ จึงมีเหตุการณ์ที่สามารถปรากฏในโครงสร้างเหตุการณ์หลักได้ 11
เหตุการณ์ โดยไม่พบเหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ
3. โครงสร้ างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่ แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมี มีเหตุการณ์หลักที่
มักเกิดขึ้นในเรื่ อง 9 เหตุการณ์ โดยมีการเรี ยงลาดับการเกิดเหตุการณ์หลักคือ เริ่ มต้นด้วยเหตุการณ์
ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา
เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา เหตุการณ์ที่ 10
การพ้นอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง และเหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี โครงสร้างเหตุการณ์
หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมี มีการเรี ยงลาดับเหตุการณ์ดงั ข้างต้น โดยส่ วนใหญ่
มักจบเรื่ องที่เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี คือการออกบวชปฏิบตั ิธรรม อย่างไรก็ตามพบว่า ใน
บางเรื่ องอาจมีการเกิดเหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ที่ 10
การพ้นอุปสรรคซ้ าอีกครั้งหนึ่ ง กล่าวคือ เมื่อพระโพธิ สัตว์ออกบวชแล้ว พระองค์ทรงพบอุปสรรค
อีกครั้ง ถึงแม้พระองค์จะพบอุปสรรคเป็ นครั้งที่สองแต่พระองค์ก็ยงั คงตั้งมัน่ บาเพ็ญบารมีต่อไปจน
สามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้สาเร็ จ ในกลุ่มเรื่ องนี้ ไม่ปรากฏเหตุการณ์ หลัก 3 เหตุการณ์ ได้แก่
เหตุ ก ารณ์ ที่ 2 การได้รับ สมบัติ เหตุ ก ารณ์ ที่ 9 การได้รับ การช่ วยเหลื อ และเหตุ ก ารณ์ ที่ 11
การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
4. โครงสร้ างเหตุการณ์ หลัก ของเรื่ องที่ แสดงการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี มีเหตุการณ์หลักที่
เกิดขึ้นในเรื่ อง 9 เหตุการณ์ โดยมีการเรี ยงลาดับการเกิดเหตุการณ์หลักคือ เริ่ มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ 1
ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์
ที่ 9 การได้รับการช่ วยเหลือ เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี และเหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค
เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค และเหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา ในเรื่ องนี้
ไม่ปรากฏเหตุการณ์หลัก 3 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ เหตุการณ์ที่ 5 การละ
ทิ้ง และเหตุการณ์ที่ 11 การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
5. โครงสร้ างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่ แสดงการบาเพ็ญสั จจบารมี มีเหตุการณ์หลักที่มกั
เกิดขึ้นในเรื่ อง 8 เหตุการณ์ โดยมีการเรี ยงลาดับการเกิดเหตุการณ์หลักคือ เริ่ มต้นเรื่ องด้วยเหตุการณ์
ที่ 1 ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช เหตุการณ์ที่
11 การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น เหตุการณ์ ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเรื่ องที่
แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมี ส่วนใหญ่มีการเชื่ อมโยงเหตุ การณ์ ดงั ข้างต้น แต่ก็อาจมีการข้ามบาง
เหตุการณ์ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกัน โดยพบว่ามีการข้ามเหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช และเหตุการณ์ที่
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11 การช่วยเหลือผูอ้ ื่น ไปเกิดเหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา กล่าวคือเมื่อพระโพธิ สัตว์พบ
อุ ป สรรคแล้ว พระองค์ ก็ จ ะตั้ง ความปรารถนาที่ จ ะบ าเพ็ญสั จ จบารมี ในกลุ่ ม เรื่ อ งนี้ ไ ม่ ป รากฏ
เหตุการณ์ หลัก 4 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ ที่ 2 การได้รับสมบัติ เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง
เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ และเหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา
6.โครงสร้ างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่ แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมี มีเหตุการณ์หลักที่มกั
เกิ ดขึ้นในเรื่ อง 7 เหตุการณ์ โดยมีการเรี ยงลาดับการเกิ ดเหตุการณ์ คือ เริ่ มต้นด้วยเหตุการณ์ ที่ 1
ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 4 การตั้งความปรารถนา เหตุ การณ์ ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี
เหตุการณ์ที่ 7 การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ และ
เหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค โครงสร้างเหตุการณ์หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมี
มักมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ดงั ที่กล่าวไว้ขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม อาจมีการข้ามเหตุการณ์ ได้อย่างเป็ น
เหตุเป็ นผลกัน โดยพบว่ามีการข้ามเหตุการณ์ ที่ 9 การได้รับการช่ วยเหลื อ ไปเกิ ดเหตุการณ์ที่ 10
การพ้นอุปสรรค เพราะพระโพธิ สัตว์สามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยพระองค์เอง ในกลุ่มนี้ ไม่
ปรากฏเหตุการณ์หลัก 5 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช
เหตุการณ์ที่ 5 การละทิง้ เหตุการณ์ที่ 11 การช่วยเหลือผูอ้ ื่น และเหตุการณ์ที่ 12 การเทศนา
7. โครงสร้ างเหตุการณ์ หลักของเรื่ องที่ แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมี มีเหตุการณ์หลักที่
เกิ ดขึ้นในเรื่ อง 9 เหตุการณ์ โดยมีการเรี ยงลาดับการเกิ ดเหตุการณ์ คือ เริ่ มต้นด้วยเหตุการณ์ ที่ 1
ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์ที่ 2 การได้รับสมบัติ เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช เหตุการณ์ที่ 4
การตั้งความปรารถนา เหตุการณ์ ที่ 5 การละทิ้ง เหตุการณ์ ที่ 6 การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ที่ 7
การพบอุปสรรค เหตุการณ์ที่ 8 การตั้งมัน่ และเหตุการณ์ที่ 10 การพ้นอุปสรรค
จะเห็ นได้ว่า โครงสร้ า งเหตุ ก ารณ์ หลัก การบาเพ็ญบารมี ท้ งั 7 ประเภทมี ก ารเกิ ดและ
การเรี ยงลาดับเหตุการณ์หลักที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะการบาเพ็ญบารมีแต่ละประเภทของพระ
โพธิ สัตว์น้ นั มี ลาดับขั้นตอนและวิธีการปฏิ บตั ิ เฉพาะที่ แตกต่างกัน จึงทาให้โครงสร้ างเหตุการณ์
หลักของการบาเพ็ญบารมีแต่ละประเภทแตกต่างกันด้วย ซึ่ งสามารถสรุ ปโครงสร้างเหตุการณ์หลัก
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกตามประเภทการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ 7 ประเภทได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 32 โครงสร้างเหตุการณ์หลักแสดงการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ 7 ประเภท
โครงสร้ างเหตุการณ์ หลักในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
เรื่องที่แสดง
ทานบารมี
1.ความเป็ นมา
ของตัวละคร
2.การได้รับ
สมบัติ
(ก.การสังเวช)56
3. การตั้งความ
ปรารถนา
(ข. การละทิง้ )
4. การบาเพ็ญ
บารมี
5. การพบ
อุปสรรค
6. การตั้งมัน่
7. การได้รับ
การช่วยเหลือ
8. การพ้น
อุปสรรค
(ค.การช่ วย
เหลือผู้อื่น)
(ง.การเทศนา)

เรื่องที่แสดง
ศีลบารมี
1.ความเป็ นมา
ของตัวละคร
(ก. การสังเวช)

เรื่องที่แสดง
เนกขัมมบารมี
1. ความเป็ นมา
ของตัวละคร
2. การสังเวช

เรื่องที่แสดง
อธิษฐานบารมี
1. ความเป็ นมา
ของตัวละคร
2. การสังเวช

2.การตั้งความ
ปรารถนา
3. การละทิง้

3. การตั้งความ
ปรารถนา
4. การพบ
อุปสรรค
5. การตั้งมัน่

3. การตั้งความ
ปรารถนา
4. การได้รับ
การช่วยเหลือ
5. การบาเพ็ญ
บารมี
6. การพบ
อุปสรรค
7. การตั้งมัน่

4. การบาเพ็ญ
บารมีผอู้ ื่น)
(ข.การช่ วย
เหลือผู้อื่น)
5. การพบ
อุปสรรค
6. การตั้งมัน่
7. การได้รับ
การช่วยเหลือ
8. การพ้น
อุปสรรค
9.การเทศนา

6. การเทศนา
7. การพ้น
อุปสรรค
8. การละทิ้ง
9. การบาเพ็ญ
บารมี

8. การพ้น
อุปสรรค
9. การเทศนา

เรื่องที่แสดง
สัจจบารมี
1. ความเป็ นมา
ของตัวละคร
2. การพบ
อุปสรรค
3. การสังเวช
4. การช่วย
เหลือผูอ้ ื่น
5. การตั้งความ
ปรารถนา
6. การบาเพ็ญ
บารมี
7. การตั้งมัน่

เรื่องที่แสดง
เมตตาบารมี
1. ความเป็ นมา
ของตัวละคร
2. การตั้งความ
ปรารถนา
3. การบาเพ็ญ
บารมี
4. การพบ
อุปสรรค
5. การตั้งมัน่

เรื่องที่แสดง
อุเบกขาบารมี
1. ความเป็ นมา
ของตัวละคร
2. การได้รับ
สมบัติ
3. การสังเวช

6. การได้รับ
การช่วยเหลือ
7. การพ้น
อุปสรรค

6. การบาเพ็ญ
บารมี
7. การพบ
อุปสรรค
8. การตั้งมัน่

8. การพ้น
อุปสรรค

4. การตั้งความ
ปรารถนา
5. การละทิ้ง

9. การพ้น
อุปสรรค

จากตารางพบว่า การเกิ ดและการเรี ยงลาดับเหตุการณ์ แต่ละกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญ
บารมีในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกส่ วนใหญ่มกั เรี ยงตามลาดับเหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่ 1-12 แต่อาจมี
การข้ามเหตุการณ์ หรื อไม่ปรากฏเหตุการณ์บางเหตุการณ์ และสลับที่เหตุการณ์ กนั ได้อย่างเป็ นเหตุ
เป็ นผล ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้แต่ละกลุ่มเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญบารมีในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมี จานวน
เหตุการณ์ และการเรี ยงลาดับเหตุการณ์แตกต่างกัน
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ตารางที่แรเงาหมายถึง เหตุการณ์หลักที่อาจเกิดขึ้นหรื อไม่เกิดขึ้นในเรื่ องก็ได้
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จากการศึกษาโครงสร้างเหตุการณ์หลักของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญบารมีท้ งั 7 กลุ่ม ยังพบ
ข้อสังเกตที่ น่าสนใจคือ เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี มีเหตุก ารณ์ หลัก ต่างจากกลุ่ มอื่ นโดย
ปรากฏเหตุการณ์ ที่ 2 การได้รับสมบัติในกลุ่มนี้ แสดงให้เห็ นว่าเหตุการณ์ การได้รับสมบัติคือ
เหตุการณ์ หลักเฉพาะของเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญ ทานบารมี เพราะการจะให้ทานแก่ ผอู ้ ื่ นได้น้ นั
ผูใ้ ห้ทานต้องมีทรั พย์ก่อน ดังนั้นจึ งปรากฏเหตุ การณ์ พระโพธิ สัตว์ได้รับสมบัติจากบิ ดามารดา
หลังจากนั้นพระองค์จึงนาทรัพย์ที่มีไปให้ทาน
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมีพบว่า มีเหตุการณ์หลักเฉพาะในกลุ่มนี้ 2 เหตุการณ์ ได้แก่
เหตุการณ์ที่ 5 การละทิ้ง และเหตุการณ์ ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลื อ กล่าวคือในกลุ่มเรื่ องที่แสดง
การบาเพ็ญศีลบารมี พระโพธิ สัตว์จะละทิ้งทรัพย์สินและครอบครัว แยกตัวออกมาอยูเ่ พียงลาพัง ณ
ที่สงบเพื่อรักษาศีล และขณะที่รักษาศีลมักมีผขู้ ดั ขวางการบาเพ็ญศีลบารมี แต่พระองค์ก็มิโกรธหรื อ
ต่อสู ้เพราะเกรงว่าศีลจะขาด ดังนั้นพระองค์ตอ้ งอาศัยผูอ้ ื่นมาช่วยเหลือจึงสามารถผ่านพ้นอุปสรรค
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมีพบว่า มีเหตุการณ์หลักเฉพาะในกลุ่มนี้ 2 เหตุการณ์
ได้แก่ เหตุ การณ์ ที่ 3 การสังเวช และเหตุการณ์ ที่ 12 การเทศนา กล่ าวคื อในกลุ่ มเรื่ องที่ แสดง
การบาเพ็ญเนกขัมมบารมี พระโพธิ สัตว์เกิดความสังเวชในชี วิตและทรัพย์สินจึงปรารถนาออกบวช
แต่พ่อแม่และญาติ พี่น้องไม่อนุ ญาตให้พระองค์ออกบวช ด้วยเหตุ น้ ี พระองค์จึงต้องเทศนาธรรม
สัง่ สอนจนในที่สุดคนเหล่านั้นก็ยนิ ยอมให้พระองค์ออกบวช
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมีพบว่า มีเหตุการณ์ หลักเฉพาะในเรื่ อง 2 เหตุการณ์
ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช และเหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ คือพระโพธิ สัตว์สังเวช
ในชี วิตจึงไม่อยากขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา นางฟ้ าองค์หนึ่ งจึงช่วยเหลือ แนะนาให้พระ
โพธิ สัตว์บาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี โดยแสร้ งทาเป็ นใบ้ หู หนวก และเปลี้ ย ง่ อยเพื่อจะได้ไ ม่ตอ้ งขึ้ น
ครองราชย์
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมีพบว่า มีเหตุการณ์หลักเฉพาะในกลุ่ม 2 เหตุการณ์ ได้แก่
เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช และเหตุการณ์ที่ 11 การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น กล่ าวคือในกลุ่มเรื่ องที่แสดง
การบาเพ็ญสัจจบารมี พระโพธิ สัตว์เกิดความสังเวชในชีวติ ของสัตว์ท้ งั หลายที่พบกับอุปสรรคต่างๆ
พระองค์จึงช่ วยเหลื อสัตว์เหล่ านั้นด้วยการทาสัจกิ ริยา กล่ าวความจริ งเพื่อขอให้ผลของการกล่าว
ความจริ งยังอานุภาพให้พระองค์ประสบความสาเร็ จดังใจปรารถนา
เรื่ องที่ แ สดงการบ าเพ็ ญ เมตตาบารมี พ บว่ า เหตุ ก ารณ์ ห ลัก เฉพาะในกลุ่ ม เรื่ อ งนี้ คื อ
เหตุการณ์ที่ 9 การได้รับการช่วยเหลือ เนื่ องจากพระโพธิ สัตว์เป็ นผูม้ ีความเมตตาต่อผูอ้ ื่น แม้แต่คน
ที่ทาร้ายพระองค์ก็ตาม ในบางครั้งพระองค์ถูกทาร้ายจนเจ็บหนักมากและต้องได้รับการช่วยเหลื อ
จากผูอ้ ื่นจึงสามารถผ่านพ้นอุปสรรคได้
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เรื่ อ งที่ แ สดงการบ าเพ็ญ อุ เ บกขาบารมี พ บว่ า เหตุ ก ารณ์ ห ลัก เฉพาะในกลุ่ ม เรื่ อ งนี้ มี 2
เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ที่ 3 การสังเวช และเหตุการณ์ ที่ 5 การละทิ้ง กล่าวคือพระโพธิ สัตว์
ทรงสังเวชในชีวติ และทรัพย์สิน พระองค์จึงละทิ้งทรัพย์และครอบครัวเพื่อบาเพ็ญอุเบกขาบารมีอยู่
ในป่ า
อย่า งไรก็ ตาม แม้ว่า โครงสร้ างเหตุ ก ารณ์ หลัก ในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกแต่ ล ะประเภทมี
รายละเอี ยดเหตุ การณ์ แตกต่างกัน แต่โครงสร้ างเหตุ การณ์ หลักทุกประเภทจะต้องประกอบด้วย
เหตุ ก ารณ์ ห ลัก 6 เหตุ ก ารณ์ ได้แ ก่ เหตุ ก ารณ์ ค วามเป็ นมาของตัว ละคร เหตุ ก ารณ์ ก ารตั้ง
ความปรารถนา เหตุการณ์ การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ การพบอุปสรรค เหตุการณ์ การตั้งมัน่ และ
เหตุการณ์การพ้นอุปสรรค โดยอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทุกเรื่ องเริ่ มต้นเรื่ องที่ความเป็ นมาของตัวละคร
เพื่อเล่าถึ งประวัติความเป็ นมาของพระพุทธเจ้าในอดี ตชาติ ว่าพระองค์เคยถื อกาเนิ ดเป็ นผูใ้ ด ทรง
บาเพ็ญบารมี อะไรบ้าง และเมื่อเกิ ดมาพระองค์จะทรงตั้งความปรารถนาที่จะบาเพ็ญบารมีเพื่อที่จะ
ได้บรรลุ พระสัพพัญญุ ตญาณ และขณะที่พระองค์บาเพ็ญบารมีน้อยใหญ่ในแต่ละพระชาติจะพบ
อุปสรรคนานัปการ แต่ดว้ ยความมุ่งหวังในพระสัพพัญญุ ตญาณและมีศรัทธาอันแรงกล้าจึงทาให้
พระองค์ยงั คงตั้งมัน่ บาเพ็ญบารมีต่อไป ในที่สุดพระองค์ก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้
สาเหตุที่อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทุกเรื่ องปรากฏเหตุการณ์ท้ งั 6 นี้ เป็ นเพราะเหตุการณ์ดงั กล่าว
เป็ นวิถีชีวิตของพระโพธิ สัตว์ที่จะต้องปฏิ บตั ิเพื่อจะได้บรรลุ พระสัพพัญญุ ตญาณเป็ นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า สอดคล้องกับความเชื่ อในพระพุทธศาสนาที่ว่าผูท้ ี่จะเกิ ดเป็ นพระพุทธเจ้าจะต้องผ่าน
ขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้นตอน คือ การตั้งปณิ ธาน การได้รับคาพยากรณ์ และการบาเพ็ญบารมี57 ดังนี้
1. การตั้ ง ปณิ ธาน คื อ พระโพธิ สั ต ว์ มี ศ รั ท ธาและมี จิ ต มุ่ ง หวัง ในอนุ ต ตรสั ม มา
สัม โพธิ ญ าณ ปรารถนาที่ จ ะเป็ นพระพุ ท ธเจ้า ด้ว ยจิ ต ที่ ก รุ ณ าและต้อ งการช่ วยเหลื อ ผูอ้ ื่ น ตาม
ความเชื่ อของพุท ธศาสนาฝ่ ายเถรวาทเชื่ อว่า ก่ อนที่ พ ระพุ ทธเจ้า ทุ ก พระองค์จะตรั ส รู ้ จะต้องตั้ง
ปณิ ธานมาเป็ นระยะเวลาเนิ่ นนานมากจนไม่สามารถนับเป็ นวัน เดื อน หรื อปี ได้ ระยะเวลาที่นับ
ไม่ได้เช่ นนี้ เรี ยกว่า “อสงไขยกัป” อาจแบ่งได้ 3 ระยะ คือ ระยะแรกจะตั้งความปรารถนาในใจ
(มโนปณิ ธาน) คือระยะเวลาที่พระโพธิ สัตว์คิดปรารถนาเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นครั้งแรกสื บมาจนถึ ง
ระยะเวลาที่ ต้ งั มโนปณิ ธานจะเป็ นพระพุทธเจ้าให้ได้ ระยะที่สองจะตั้งความปรารถนาด้วยวาจา
(วจีปณิ ธาน) คือระยะเวลาที่พระโพธิ สัตว์ต้ งั มโนปณิ ธานจะเป็ นพระพุทธเจ้าได้เรื่ อยมาจนถึงระยะ
ที่เปล่งวาจาออกมาเฉพาะพระพักตร์ ของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ ง แต่ยงั ไม่ได้รับพุทธพยากรณ์
ว่าจะได้ตรัสรู ้อย่างแน่นอน และระยะที่สามจะตั้งความปรารถนาด้วยกายและวาจา คือระยะเวลาที่
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เปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิแล้วได้รับพุทธพยากรณ์วา่ จะได้ตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้าแน่นอน จากนั้น
ก็จะบาเพ็ญบารมียิ่งขึ้นถึ งขั้นยอมสละชี วิตได้ จนถึงชาติที่ไปเกิ ดอยู่ในสวรรค์ช้ นั ดุ สิตเพื่อรอเวลา
ลงมาตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์สิทธัตถะได้ปฏิบตั ิเช่นนี้เพื่อตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้าโดยใช้เวลายาวนานถึง 20
อสงไขยกัป กับอี ก 100,000 กัป พระองค์เริ่ มปรารถนาพุทธภูมิต้ งั แต่ศาสนาของพระพุทธเจ้า
ทรงพระนามว่า “พรหมเทวะ” จนถึ ง ช่ วงเวลาใกล้ถึ ง ศาสนาของพระพุ ท ธเจ้า ทรงพระนามว่า
“ปรณศากยมุ นี ” รวมเวลา 7 อสงไขย ต่ อมาพระโพธิ สั ตว์ก็ ไ ด้ต้ งั ปรารถนาด้วยวาจาต่ อหน้า
พระพุทธเจ้า โดยทรงเริ่ มเปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมิในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
“ปุราณศากมุนี” จนถึงเวลาใกล้ศาสนาของพระเจ้าพระนามว่า “ทีปังกร” รวมเวลาได้ 9 อสงไขย
แต่ พ ระองค์ก็ ย งั ไม่ ไ ด้รับ การท านายว่าจะได้เป็ นพระพุ ทธเจ้าอย่างแน่ นอน จนกระทัง่ ในระยะ
สุ ดท้ายที่พระองค์ได้ต้ งั ความปรารถนาด้วยกายและวาจา พระองค์ได้บาเพ็ญบารมีถึงขั้นยอมสละ
ชีวติ เริ่ มตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่า “ทีปังกร” จนถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนาม
ว่า “กัสสปะ” รวมเวลาได้ 4 อสงไขย กับอีก 100,000 กัป และพระองค์ก็ได้รับการพยากรณ์ จาก
พระเจ้าทีปังกรว่าจะได้เป็ นพระพุทธเจ้า58
2. การได้ รับการพยากรณ์ คือพระโพธิสัตว์ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใด
พระองค์ ห นึ่ งว่ า จะได้ เ ป็ นพระพุ ท ธเจ้า ในอนาคตอย่ า งแน่ น อน ซึ่ งในชาติ น้ ั น ผู ้ที่ จ ะได้ รั บ
การพยากรณ์น้ นั ต้องประกอบด้วย “ธรรมสโมธาน” หรื อ “คุณสมบัติครบสมบูรณ์ 8 ประการ คือ
1. มนุสสตตะ มีกาเนิดเป็ นมนุษย์
2. ลิงคสัมปัตติ สมบูรณ์ดว้ ยเพศ คือเป็ นเพศชาย
3. เหตุ มีอุปนิสัยสมบัติที่จะเป็ นพระอรหันต์ ได้แก่มีอินทรี ย ์ 5 คือ ศรัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ และปัญญา
4. สัตถารทัสสนะ ได้พบพระพุทธเจ้า
5. ปัพพัชชา ถือเพศนักบวช
6. คุณสัมปั ตติ สมบูรณ์ดว้ ยคุณวิเศษคือ อภิญญา 5 ได้แก่ อิทธิ วิธิญาณ ความรู ้ ที่
ทาให้แสดงฤทธิ์ ได้ ทิพพโสตตญาณ ความรู ้ที่ทาให้มีหูทิพย์ ทิพจักขุญาณ ความรู้ที่ทาให้มีตาทิพย์
เจโตปริ ยญาณ ความรู้ที่ทาให้รู้ใจผูอ้ ื่น และปุพเพนิ วาสานุ สสติญาณ ความรู้ที่ทาให้ระลึกชาติได้
สมาบัติ 8 ได้แก่ รู ปฌาน 4 และ อรู ปฌาน 4
7. อธิ กาโร ได้กระทาคุณความดียงิ่ ใหญ่ถวายแด่พระพุทธเจ้า
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8. ฉันทตา ต้องมีความพอใจและปรารถนาจะเป็ นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า59
3 .การบาเพ็ญบารมี หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว พระโพธิ สัตว์จะปฏิบตั ิ
ธรรมเพื่อการเป็ นพระพุทธเจ้าที่เรี ยกว่า พุทธการกธรรม หรื อ ทศบารมี ได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี
เนกขัมมบารมี ปั ญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิ ษฐานบารมี เมตตาบารมี และ
อุเบกขาบารมี60
พระโพธิ สัตว์จะบาเพ็ญบารมีท้ งั 10 ประการนี้ ทุกชาติโดยไม่มีการละเว้น แต่การบาเพ็ญ
บารมีแต่ละข้อในแต่ละชาติน้ นั อาจมีขอ้ ย่อหย่อนกว่ากันบ้าง เนื่องจากพระโพธิ สัตว์ยงั เป็ นปุถุชน
เมื่อพิจารณาเหตุการณ์หลักทั้ง 6 เหตุการณ์กบั ขั้นตอนสาคัญของการเป็ นพระพุทธเจ้าทั้ง 3
ขั้นตอนแล้วพบว่าเหตุการณ์ หลักทั้ง 6 เหตุการณ์ คือขั้นตอนสาคัญ 2 ขั้นตอนที่พระโพธิ สัตว์
จะต้องปฏิบตั ิเพื่อจะเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ การตั้งปณิ ธานและการบาเพ็ญบารมี กล่าวคือ
พระโพธิ สัตว์ตอ้ งแสดงการตั้งปณิ ธานได้แก่ ความตั้งใจมุ่งมัน่ ที่ จะทาความดี ขอ้ ใดข้อหนึ่ งอย่าง
ชัดเจนและปฏิบตั ิตามความตั้งใจนั้นอย่างไม่ยอ่ ท้อจนกว่าจะบรรลุผลสาเร็ จ การบาเพ็ญบารมีได้แก่
การพิสูจน์ตนโดยการปฏิบตั ิซ้ าๆ ทุกพระชาติเพื่อที่จะได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ส่ วนขั้นตอนที่
2 การได้รับการพยากรณ์น้ นั ไม่อยูใ่ นเนื้ อเรื่ องของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก เพราะปรากฏก่อนหน้าแล้ว
ในส่ วนทูเรนิทานในนิทานกถา โดยมีขอ้ ความตอนหนึ่ งกล่าวถึงพระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ น “สุ เมธ
ดาบส” และได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ งมีพระนามว่า “พระพุทธทีปังกร” ครั้งนั้นพระพุทธเจ้า
ทีปังกรเสด็จผ่านทางที่เป็ นโคลน สุ เมธดาบสจึงทอดตนเป็ นสะพานให้พระพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จ
ข้าม เมื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จถึ ง ได้ทอดพระเนตรดูสุเมธดาบสก็ทราบว่าปรารถนาพุทธภูมิ
พระองค์จึงตรวจดูเหตุการณ์ในอนาคตด้วยอนาคตังสญาณและทรงเห็นว่า ถัดจากนี้อีกสี่ อสงไขยกับ
แสนกัป สุ เมธดาบสจะสมปรารถนา 61 จึ งได้ตรั สพยากรณ์ แก่ สุเมธดาบสว่า “จากนี้ ไปในที่ สุดสี่
อสงไขยแสนกัป สุ เมธบัณฑิตนี้ จกั เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม”62 หลังจากนั้นพระ
โพธิ สั ตว์ก็ ต้ งั ความปรารถนาและบ าเพ็ญ บารมี เ รื่ อ ยมาทุ ก พระชาติ เพราะการตั้ง ปณิ ธ านและ
การบาเพ็ญบารมีเป็ นขั้นตอนสาคัญของวิถีพระโพธิ สัตว์ ซึ่ งส่ วนนี้ ก็คือเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎก
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4. ส่ วนปิ ดเรื่อง
ส่ วนปิ ดเรื่ อง คือส่ วนที่สรุ ปเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คื อ
สโมธานรวมและอรรถกถารวมจริ ยา ปกิณณกกถา และคาลงท้าย
4.1 สโมธานรวมและอรรถกถารวมจริ ยา คือส่ วนที่สรุ ปเหตุการณ์ของเรื่ องเล่าทั้ง 35 เรื่ อง
โดยจะกล่าวสรุ ปและอธิ บายถึงการบาเพ็ญบารมีที่พระองค์ได้ปฏิบตั ิมาทั้งหมดในแต่ละเรื่ องว่าทรง
บาเพ็ญบารมีชนิดใด และพึงปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง ดังนี้
สโมธานกถา
สรุปการบาเพ็ญบารมี 30 ข้ อ
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าผูแ้ สวงหาคุณยิง่ ใหญ่ ตรัสไว้ดงั นี้
การบาเพ็ญบารมีอนั เป็ นเครื่องบ่ มพระโพธิญาณเหล่านี้ จัดเป็ นบารมี
10 อุปบารมี 10 ปรมัตถบารมี 10 คือการบาเพ็ญทานในภพที่ตถาคตเป็ นพระ
เจ้ า สิ วิ ร าชผู้ ป ระเสริ ฐ เป็ นทานบารมี ในภพที่ เ ราเป็ นเวสสั น ดรและเป็ น
เวลามพราหมณ์ เป็ นทานอุปบารมี ในภพที่เราเป็ นอกิติดาบสอดอาหารนั้ น
เป็ นทานอุปบารมี ในภพที่เราเป็ นพระยาไก่ ป่า สี ลวนาคและพระยากระต่ าย
เป็ นทานปรมัตถบารมีในภพที่เราเป็ นพระยาวานร ช้ างฉัททันต์ และช้ างเลีย้ ง
มารดาเป็ นศี ล บารมี พระผู้ มี พ ระภาคผู้ แ สวงหาคุ ณ ยิ่ ง ใหญ่ ต รั ส ไว้ ดั ง นี้
การรั กษาศี ลในภพที่เราเป็ นจั มเปยยกนาคราช และภูริทัตตนาคราชเป็ นศี ล
อุปบารมี ในภพที่เราเป็ นสั งขปาลบัณฑิต เป็ นศี ลปรมัตถบารมี…บารมีของ
เรา 10 ประการนี้ เป็ นส่ วนแห่ งโพธิญาณอันเลิศ บารมียิ่งกว่ า 10 ไม่ มีหย่ อน
กว่ า 10 ก็ไม่ มี เราบาเพ็ญบารมีทุกอย่ างไม่ ยิ่งไม่ หย่ อนเป็ น10 ประการฉะนีแ้ ล.
จบสโมธานกถา
จบจริยาปิ ฎก

อรรถกถารวมจริยา
เราผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ได้ ประพฤติจริยา ดังนีค้ อื
1. ยุธัญชยจริยา 2. โสมนัสสจริยา 3. อโยฆรจริยา 4. ภิงสจริยา
5. โสณนันทปั ณฑิตจริ ยา 6. มู คผักขจริ ยา 7. กปิ ลราชจริ ยา 8. สั จจ
สวหยปัณฑิตจริยา 9. วัฏฏกโปตกจริยา 10. มัจฉราชจริยา 11. กัณหที
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ปายนจริยา 12. สุ ตโสมจริยา 13. สุ วัณณสามจริยา 14. เอกราชจริยา 15.
มหาโลมหังสจริยา เป็ นอุเบกขาบารมี
พึงทราบวินิจฉัย อุทานคาถา ดังต่อไปนี้ อุททานคาถา (คาถาหัวข้อเรื่ อง) คาเริ่ มต้นว่า
ยุธัญชยจริยา (ยุทฺธญฺชโย).
บรรดาคาเหล่านั้น คาว่า ภิงสจริยา (ภิเสน) ท่านแสดงมหากัญจนจริ ยา ด้วยชื่อเรื่ องว่า
ภิงสจริ ยา. ท่านแสดงโสณนันทบัณฑิตจริ ยาด้วยคาว่า โสณนันทบัณฑิตจริยา (โสณนนฺโท) นี้ .
อนึ่ง คาว่า มูคผักขจริยา (มูคผกฺโข) ท่านแสดงเตมิยบัณฑิตจริ ยา ด้วยชื่อเรื่ องว่ามูคผักขะ. ท่าน
แสดงมหาโลมหังสจริ ยา ด้วยหัวข้อธรรมคืออุเบกขาบารมี . ข้อว่า ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
ประพฤติดัง นี้ (อาสิ อิติ วุ ตฺต มเหสิ นา) อธิ บายว่า “พระสารี บุต ร ในครั้ งนั้น เราเป็ นพระ
โพธิ สัต ว์ ชื่ อ ว่าแสวงคุ ณอันยิ่งใหญ่ เพราะแสวงหาโพธิ ส มภาร มี ท านบารมี เ ป็ นต้น บัด นี้
แหละ”
...
ข้อว่า บาเพ็ญศีลโดยไม่ มีส่วนเหลือ (สี ล ปูเรตฺ วา อเสสโต) ความว่า อันผูบ้ าเพ็ญศีล
ของพระโพธิ สัตว์ มีอาทิอย่างนี้ คือสารวมกาย สารวมวาจา สารวมอินทรี ย ์ รู ้จกั ประมาณใน
กามบริ โภค มีอาชีพบริ สุทธิ์ ควรบาเพ็ญบารมีอนั มีประเภทศีลบารมี ศีลอุปบารมี ศีลปรมัตถ
บารมี ยัง ศี ล ทั้ง ปวงให้บริ บูร ณ์ คื อ ให้ถึง พร้ อมชอบ โดยไม่ มีส่ วนเหลื อ. แม้ใ นที่ น้ ี ก็ ไม่ มี
ปริ มาณของอัตภาพที่พระมหาสัตว์บาเพ็ญศี ลบารมี ในกาลที่ มาแล้ว ในจริ ยานี้ มีอาทิอย่างนี้
คือในกาลเป็ นสี ลวนาคราช ในกาลเป็ นจัมเปยยนาคราช และในกาลที่มิได้ยกมา มีอาทิอย่างนี้
คื อ ในกาลเป็ นมหาวานร ในกาลเป็ นช้างฉัท ทันต์. ศี ลบารมี ของพระโพธิ สัตว์ ครั้ งเป็ น
สังขปาละที่สละตนอย่างนี้วา่
เราไม่ โกรธเคืองพวกบุตรพราน แม้ จะแทงด้ วยหลาว แม้ จะทิ่ม
ด้ วยหอก นีเ้ ป็ นศีลบารมีของเรา
...
ด้วยประการฉะนี้ พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึ งตรัสถึงการบาเพ็ญทุกรกิริยาที่ทรงบาเพ็ญ
แล้วในภัทรกัปนี้ เพื่อบรรลุสมั มาโพธิญาณโดยสังเขปว่า
เราได้ เสวยทุกข์ และสมบัติมากมายหลายอย่ าง ในภพน้ อยภพ
ใหญ่ ตามนัยทีก่ ล่ าวแล้ วอย่ างนีแ้ ล้ วจึงได้ บรรลุสัมมาโพธิญาณอันสู งสุ ด
แล้วทรงแสดงบารมี 10 ที่พระองค์ทรงบาเพ็ญแล้วโดยชอบอีกว่า
เราได้ ใ ห้ ทานอั น ควรให้ บ าเพ็ ญ ศี ล โดยไม่ มี ส่ วนเหลื อ ถึ ง
เนกขัมมบารมีแล้ ว จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสู งสุ ด
เราสอบถามบัณฑิตทั้งหลาย ทาความเพียรอย่ างอุกฤษฏ์ ถึงขันติ
บารมีแล้ ว จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสู งสุ ด
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เรากระทาอธิษฐานอย่ างมั่น ตามรั กษาสั จวาจาถึงเมตตาบารมี
แล้ ว จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสู งสุ ด
เราเป็ นผู้มจี ติ ใจเสมอในลาภและความเสื่ อมลาภ ในยศและความ
เสื่อมยศ นความนับถือและความดูหมิน่ ทั้งปวงแล้ ว จึงบรรลุสัมมาสั มโพธิ
ญาณอันสู งสุ ด
อรรถกถารวมจริ ยา จบ63

จากข้อความข้า งต้น พบว่า ในสโมธานรวมจะเป็ นการสรุ ป การบ าเพ็ญบารมี ใ นแต่ ล ะ
พระชาติวา่ เป็ นบารมี อุปบารมี หรื อปรมัตถบารมี ดังปรากฏข้อความว่า “...การรักษาศีลในภพที่เรา
เป็ นจัมเปยยกนาคราช และภูริทตั ตนาคราชเป็ นศีลอุปบารมี ในภพที่เราเป็ นสังขปาลบัณฑิต เป็ นศีล
ปรมัตถบารมี”
ส่ วนอรรถกถารวมจริ ยาเป็ นการสรุ ปว่าในแต่ละพระชาติพระองค์บาเพ็ญบารมีอะไร และ
ทรงบาเพ็ญบารมีน้ นั อย่างไรบ้าง ดังตัวอย่างที่สรุ ปการบาเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิ สัตว์วา่ “ข้อว่า
บาเพ็ญศีลโดยไม่ มีส่วนเหลือ (สี ล ปูเรตฺ วา อเสสโต) ความว่า อันผูบ้ าเพ็ญศีลของพระโพธิ สัตว์ มี
อาทิอย่างนี้ คือสารวมกาย สารวมวาจา สารวมอินทรี ย ์ รู ้จกั ประมาณ... มีอาทิอย่างนี้ คือในกาลเป็ น
สี ลวนาคราช ในกาลเป็ นจัมเปยยนาคราช ...” จากข้อความข้างต้นได้อธิ บายสรุ ปเกี่ยวกับการบาเพ็ญ
ศีลบารมีของพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้บาเพ็ญศีลบารมีหลายพระชาติดงั ที่ได้เล่า
ไปในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎก ได้แ ก่ พระชาติ ที่ ถื อ ก าเนิ ด เป็ นสี ล วนาคราช พระชาติ ที่ ถื อ ก าเนิ ด
เป็ นจัม เปยยนาคราช เป็ นต้น นอกจากพระชาติ ที่ ไ ด้ท รงเล่ า ไว้ใ นอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกแล้วยัง มี
พระชาติ อื่นๆ ที่ พระองค์บาเพ็ญศี ลบารมี แต่ไม่ ได้กล่ าวไว้ใ นจริ ยาปิ ฎกด้วย เช่ น พระชาติ ที่ถื อ
กาเนิ ดเป็ นมหาวานร และพระชาติ ที่ถือกาเนิ ดเป็ นช้างฉัททันต์ โดยทุ กพระชาติที่กล่าวถึ งนี้ พระ
โพธิ สัตว์จะบาเพ็ญศี ลบารมี เป็ นหลัก กล่าวคื อ พระองค์ทรงสารวมกาย วาจา และใจให้บริ สุทธิ์
อีกทั้งยังยกตัวอย่างวิธีการบาเพ็ญศีลบารมีในเรื่ องสังขปาลจริ ยาอีกด้วยว่า พระองค์ทรงรักษาศีลด้วย
การข่มใจไม่โกรธบุตรพราหมณ์ที่ใช้หลาวแทง
หลังจากสรุ ปการบาเพ็ญบารมีเสร็ จแล้ว ในตอนท้ายของอรรถกถารวมจริ ยาจะกล่าวสรุ ป
บารมี 10 ประการที่พระพุทธเจ้าบาเพ็ญอีกครั้ง เพื่อเป็ นการย้ าว่าการบาเพ็ญบารมีท้ งั 10 ประการนี้
คือหนทางที่ทาให้พระองค์บรรลุสัมมาสัมโพธิ ญาณ ดังความว่า “เราได้ให้ทานอันควรให้ บาเพ็ญศีล
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เรื่ องเดียวกัน, 434.
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โดยไม่มีส่วนเหลือ ถึงเนกขัมมบารมีแล้ว จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิ ญาณอันสู งสุ ด เราสอบถามบัณฑิต
ทั้งหลาย ทาความเพียรอย่างอุกฤษฏ์ ถึงขันติบบารมีแล้ว จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสู งสุ ด...”
จะเห็ นว่า ส่ วนสโมธานรวมและอรรถกถารวมจริ ยาเป็ นส่ วนที่ช่วยสรุ ปเรื่ องในอรรถกถา
จริ ย าปิ ฎกเพื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นเข้า ใจเรื่ อ งการบ าเพ็ ญ บารมี ข องพระพุ ท ธเจ้า ได้ชัด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ว่ า
พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญบารมีชนิดใด และทรงบาเพ็ญบารมีน้ นั อย่างไรบ้าง
4.2 ปกิณณกกถา คือส่ วนที่อรรถกถาจารย์แต่งขึ้นมาเพื่ออธิ บายเรื่ องการบาเพ็ญบารมีของ
พระพุท ธเจ้า เพื่อมุ่ง หวัง ให้ผูอ้ ่ านเข้า ใจเรื่ องการบาเพ็ญบารมี มากยิ่ง ขึ้ น และจะได้เป็ นแนวทาง
สาหรับบุคคลที่ตอ้ งการบาเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ ในการอธิ บายนี้ พระธรรมปาละ
ใช้กลวิธีการตั้งคาถามแล้วตอบคาถามจานวน 16 ข้อ
1. บารมี เหล่านี้คืออะไร
2. ชื่อว่าบารมีเพราะอรรถว่ากระไร
3. บารมีมีกี่อย่าง
4. ลาดับของบารมีเป็ นอย่างไร
5. อะไรเป็ นลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐาน64
6. อะไรเป็ นปัจจัย
7. อะไรเป็ นความเศร้าหมอง
8. อะไรเป็ นความผ่องแผ้ว
9. อะไรเป็ นปฏิปักษ์
10. อะไรเป็ นข้อปฏิบตั ิ
11. อะไรเป็ นการจาแนก
12. อะไรเป็ นการสงเคราะห์ (รวมได้อย่างไร)
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ลักษณะ รส ปั จ จุ ปัฏฐาน และปทัฏฐาน เป็ นหลักธรรมย่อยที่ อยู่ในหมวด “วิเสสลักษณะ” หมายถึ ง
ธรรมชาติที่มีลกั ษณะประจาตัวเป็ นพิเศษเฉพาะของสิ่ งนั้นๆ หรื อเป็ นธรรมชาติที่มีประจาตัวของธรรมแต่ละอย่าง
แต่ละชนิด โดยไม่เหมือนกันเลย วิเสสลักษณะมี 4 ประการ ได้แก่ 1) ลักษณะ หมายถึง คุณภาพ เครื่ องแสดง หรื อ
สภาพ โดยเฉพาะที่มีอยูเ่ ป็ นประจาตัวของธรรมนั้นๆ 2) รสะ หรื อรส หมายถึงกิจการงาน หรื อหน้าที่การงานของ
ธรรมนั้นๆ พึงกระทาตามลักษณะของตนเช่นความร้อนของไฟ มีหน้าที่การงานทาให้สิ่งต่างๆ สุ กได้ แสงของไฟ
มีหน้าที่การงานทาให้สว่างได้ 3) ปั จจุปัฏฐาน หมายถึงอาการที่ปรากฏจากรสะนั้น ซึ่ งก็คือผลอันเกิดจากรสะ 4)
ปทัฏฐาน หมายถึงปั จจัยโดยตรงที่ เป็ นตัวการให้เกิ ดลักษณะอาการนั้นๆ ขึ้นมา เรี ยกว่า เป็ นเหตุใกล้ให้เกิ ด ดู
รายละเอียดจาก โกวิท ปั ทมะสุนทร, ผูร้ วบรวม, คู่มอื การศึกษารู ปสั งคหวิภาค พระอภิธัมมัตถสั งคหะ ปริจเฉทที่
6 (กรุ งเทพฯ: ศิวพร, 2518), 4.
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14.
15.
16.

อะไรเป็ นอุบายให้สาเร็ จ
ให้สาเร็ จโดยกาลไหน
อะไรเป็ นอานิสงส์
อะไรเป็ นผลของบารมีเหล่านั้น
ปกิณณกกถา

เพื่อความฉลาดหลายประการในโพธิสมภารของกุลบุตรทั้งหลาย ผูต้ ้ งั อยูใ่ นฐานะนั้นมีความ
อุตสาหะในการปฏิบตั ิเพื่อไปสู่มหาโพธิญาณ จึงควรกล่าวปกิณณกกถาในบารมีท้ งั ปวง.
ในบารมีน้ นั มีปัญหาดังต่อไปนี้
บารมีน้ นั คืออะไร บารมีเพราะอรรถว่ากระไร บารมีมีกี่อย่าง ลาดับของบารมีเป็ น
อย่างไร อะไรเป็ นลักษณะ รสปั จจุปัฏฐานและปทัฏฐาน อะไรเป็ นปั จจัย อะไรเป็ นความเศร้า
หมอง อะไรเป็ นความผ่องแผ้ว อะไรเป็ นปฏิ ปักษ์ อะไรเป็ นข้อปฏิบตั ิ อะไรเป็ นการจาแนก
อะไรเป็ นการสงเคราะห์ อะไรเป็ นอุบายให้สาเร็ จ ให้สาเร็ จโดยกาลไหน อะไรเป็ นอานิ สงส์
และอะไรเป็ นผลของบารมีเหล่านั้น.
คาตอบมีดงั ต่อไปนี้
บารมีคืออะไร?
บารมีคือคุณธรรมทั้งหลายมีทานเป็ นต้น กาหนดด้วยความเป็ นผูฉ้ ลาดในอุบายคือ
กรุ ณา อันตัณหามานะและทิฐิไม่เข้าไปกาจัด...65

เนื้ อหาในคาถามทั้ง 16 ข้อนี้ อาจแบ่งเนื้ อหาได้เป็ น 3 ประเด็น คือ 1) อธิ บายเรื่ องบารมีคือ
อะไร ได้แก่ คาถามข้อ 1-5 เป็ นการอธิ บายให้ทราบว่า บารมี น้ นั คื ออะไรและประกอบไปด้วย
คุณธรรมข้อใดบ้าง 2) อธิ บายวิธีการบาเพ็ญบารมี ได้แก่ คาถามข้อที่ 6-14 เป็ นการอธิ บายถึงวิธีการ
ปฏิ บตั ิตนในการบาเพ็ญบารมี ว่าต้องปฏิ บตั ิ ตนเช่ นใด และใช้เวลานานเท่าไรจึงจะสาเร็ จ และ 3)
อธิ บายเรื่ องผลของการบาเพ็ญบารมี ได้แก่ คาถามข้อที่ 15 และ 16 เป็ นการอธิ บายให้ทราบถึงผล
ของการบาเพ็ญ บารมี คื อจะเป็ นผูส้ าเร็ จพระโพธิ ญาณ ไม่ตอ้ งเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ ซึ่ งก็คื อ
การตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะเห็ น ได้ว่ า ปกิ ณ ณกกถา คื อ ส่ ว นส าคัญ ที่ อ รรถกถาจารย์แ ต่ ง เพิ่ ม เข้า มาเพื่ อ สร้ า ง
ความเข้า ใจเกี่ ยวกับการบาเพ็ญบารมี ข องพระพุ ทธเจ้าให้แก่ ผูอ้ ่ านมากยิ่งขึ้ น เพราะเนื้ อเรื่ องใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกไม่ได้มีการอธิ บายเรื่ องการบาเพ็ญบารมีอย่างละเอียด
65
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4.3 คาลงท้าย คือส่ วนที่อรรถกถาจารย์สรุ ปผลงานการแต่งอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกของท่าน
โดยสรุ ป ที่ ม าของคัม ภี ร์ จริ ย าปิ ฎก พร้ อมทั้ง บอกขั้นตอนการท า ความมุ่ ง หวัง และชื่ อผูแ้ ต่ ง ไว้
เพื่อให้ผอู ้ ่านได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการแต่งอรรถกถาว่าท่านได้แต่งจากอรรถกถา
เก่า ความว่า
คาลงท้ าย
พระศาสดามีพระจริ ตบริ สุทธิ์ ทรงถึงฝั่ งแห่ งพุทธิ จริ ยา ทรง
ฉลาดในสรรพจริยาทั้งหลาย ทรงฉลาดในสรรพจริ ยาทั้งหลาย ทรงเป็ น
อาจารย์ ของโลกอย่ างยอดเยีย่ ม
ทรงบรรุ ลุ ค วามอั ศ จรรย์ ท้ั ง ปวงแห่ ง อั จ ฉริ ย ธรรมทั้ ง หลาย
ทรงประกาศอานุภาพแห่ งบุพจริยาของพระองค์ .
พระศาสดาผู้เป็ นที่พึ่ง ทรงแสดงจริ ยาปิ ฎก และพระมหาเถระ
ผู้คงทีผ่ ้สู ังคายนาพระธรรม ได้ สังคายนาจริยาปิ ฎกเหมือนอย่ างนั้น.
เพื่ อ ประกาศเนื้ อ ความแห่ งจริ ย าปิ ฎกนั้ น ข้ าพเจ้ า ได้ เ ริ่ ม
พรรณนาเนือ้ ความโดยอาศัยนัยแห่ งอรรถกถาเก่ า
เลือกประกาศความอันยิ่งใหญ่ ในจริยาปิ ฎกนั้นตามสมควรโดย
ชื่อปรมัตถทีปนี
การวินิจฉัยไม่ ย่ งุ ยาก ถึงความสาเร็จ โดยภาณวารแห่ งบาลี 28
บูรณ์
ดังนั้น ขอให้ ข้าพเจ้ าผู้ปรับปรุ งปรมัตถทีปนีน้ันได้ บรรลุถึงบุญ
อันเป็ นคาสอนของพระโลกนาถ ด้ วยอานุภาพแห่ งบุญนั้นเถิด
ขอสั ตว์ โลกแม้ ท้ังปวง จงหยั่งลงปฏิบัติศีลเป็ นต้ นอันบริ สุทธิ์
แล้ ว จงมีส่วนแห่ งวิมุตติรสเถิด.
ขอศาสนาของพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า จงประดิษฐานอยู่ในโลก
ตลอดกาลนาน ขอสั ตว์ แ ม้ ท้ังปวงจงมีค วามเคารพในศาสนาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ านั้นเป็ นนิจเถิด.
เทพผู้เป็ นใหญ่ ในแผ่นดิน จงให้ ฝนตกตามฤดูกาลโดยชอบ เป็ นผู้
ยินดีในพระสัทธรรม จงปกครองโลกโดยธรรมเถิด ด้ วยประการฉะนีแ้ ล.
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อรรถกถานี้ พระอาจารย์ธ รรมปาละผู ้อ ยู่ใ นพัท รดิ ต ถวิ ห าร
แต่งไว้ฉะนี้แล.
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก จบ66

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์ได้กล่าวถึ งที่มาของจริ ยาปิ ฎกว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงจริ ยา
ปิ ฎกเพื่อให้พระมหาเถระได้รับรู้ พระจริ ยาวัตรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระเถระได้ฟังจึงรวบรวม
ไว้ อรรถกถาจารย์เห็ นความส าคัญของคัม ภี ร์ฉบับนี้ จึงนามาแต่ งอรรถกถาขยายความโดยอาศัย
อรรถกถาเก่ามาประกอบข้อวินิจฉัยเรี ยกชื่ อว่า ปรมัตถทีปนี (อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก) มีขนาดภาณวาร
แห่ งบาลี 28 บูรณ์ อรรถกถาจารย์ได้ขอให้ผลบุญที่ได้แต่งคัมภีร์ช่วยให้ท่านบรรลุ พระโพธิ ญาณ
ขอให้สัตว์ท้ งั หลายจงตั้งมัน่ อยู่ในศีล ขอให้พระพุทธศาสนาจงยัง่ ยืนสื บไป และขอให้ทวยเทพ
บันดาลให้ฝนตกและจงตั้งตนอยู่ในธรรม และในตอนท้ายเรื่ องท่านใส่ ชื่อผูแ้ ต่งไว้วา่ “อรรถกถานี้
พระอาจารย์ธรรมปาละผูอ้ ยูใ่ นพัทรดิตถวิหารแต่งไว้ฉะนี้แล.”
ส่ วนคาลงท้ายเป็ นส่ วนที่ช่วยสรุ ปที่มาของจริ ยาปิ ฎกให้ผอู ้ ่านทราบอีกครั้งว่าคัมภีร์จริ ยา
ปิ ฎกเป็ นคัม ภี ร์ที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงแสดงเพื่ อประกาศจริ ย าวัตรอันดี งามของพระองค์ และบอก
ขั้นตอนการทา ความมุ่งหวังและชื่อผูแ้ ต่งไว้
จะเห็ นได้ว่า ส่ วนปิ ดเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 3 ส่ วน ได้แก่ สโมธานรวมและ
อรรถกถารวมจริ ยา ปกิณณกกถา และคาลงท้าย เป็ นส่ วนที่มีความสาคัญยิ่งในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
เพราะช่วยสรุ ปสาระสาคัญทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้อเรื่ องและตระหนักรู ้ถึงคุณค่าความสาคัญของคัมภีร์
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะการย้าให้เห็นหน้าที่สาคัญของพระโพธิ สัตว์คือการบาเพ็ญ
บารมี พระโพธิ สั ตว์ตอ้ งบาเพ็ญบารมี ต่า งๆ ด้วยความอุ ตสาหะทุ กพระชาติ จนกว่าบารมี จะเต็ม
บริ บูรณ์เพื่อตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สรุ ปว่า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณคดี พระพุทธศาสนาที่มีระเบียบการเล่าเรื่ องอย่างเป็ น
ระบบสามารถแบ่งส่ วนต่างๆ ตามหน้าที่และลักษณะเนื้ อหาได้ 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนนาเรื่ อง ส่ วน
เกริ่ นนา ส่ วนเนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง และส่ วนปิ ดเรื่ อง
ส่ วนนาเรื่ อง เป็ นส่ วนเกริ่ นนาเพื่ อให้ขอ้ มูลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับคัมภี ร์อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
ก่อนที่ จะนาเข้าสู่ เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง ประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่ 1)
คันถารัมภกถา เป็ นคานาของอรรถกถาจารย์ แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนสรรเสริ ญบูชาพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ส่ วนที่ ก ล่ า วถึ ง ประวัติข องคัม ภี ร์ และส่ วนที่ แสดงจุ ดมุ่ ง หมายการแต่ ง
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อรรถกถา 2) นิ ทานกถา เป็ นส่ วนที่กล่าวถึ งเรื่ องราวของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 3
ช่วง ได้แก่ ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน และสันติเกนิทาน
ส่ วนเกริ่ นนา คือเนื้อหาที่อยูใ่ นปั จจุบนั วัตถุ หรื อปรารภเรื่ อง เป็ นส่ วนที่อธิ บายถึงมูลเหตุที่
พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่ องราวการบาเพ็ญบารมีในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจานวน 35 เรื่ อง อย่างสรุ ป เพื่อ
ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจถึ งที่มาของการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก และการเริ่ มต้นเรื่ องด้วยปั จจุบนั
วัตถุน้ ี ยงั เป็ นลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา ซึ่ ง พระธรรมปาละ
ได้ปฏิบตั ิตามขนบการแต่งอรรถกถาที่สืบทอดต่อกันมาด้วย
ส่ วนเนือ้ เรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง คือเนื้ อเรื่ องในส่ วนอดีตวัตถุที่เล่าเรื่ องราวใน
อดี ตของพระพุทธเจ้าที่ทรงถื อกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์และบาเพ็ญบารมี ต่างๆ จานวน 35 เรื่ อง
เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจานวน 35 เรื่ อง จะมีเหตุการณ์ หลักที่เกิ ดขึ้นซ้ าๆ กัน จานวน 12
เหตุ ก ารณ์ ได้แ ก่ เหตุ ก ารณ์ ค วามเป็ นมาของตัว ละคร เหตุ ก ารณ์ ก ารได้รั บ สมบัติ เหตุ ก ารณ์
การสัง เวช เหตุ ก ารณ์ ก ารตั้ง ความปรารถนา เหตุ ก ารณ์ ก ารละทิ้ ง เหตุ ก ารณ์ ก ารบ าเพ็ญบารมี
เหตุการณ์การพบอุปสรรค เหตุการณ์การตั้งมัน่ เหตุการณ์การได้รับการช่วยเหลือ เหตุการณ์การพ้น
อุปสรรค เหตุการณ์การช่วยเหลือผูอ้ ื่น และเหตุการณ์การเทศนา
เหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 12 เหตุการณ์ มักจะเกิดขึ้นเรี ยงตามลาดับ
1-12 แต่ก็อาจมีการข้ามเหตุการณ์ และสลับที่เหตุการณ์ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกันของเรื่ องนั้นๆ ซึ่ ง
เป็ นลักษณะเฉพาะของเรื่ องเล่าในพระพุทธศาสนา ที่มีการเล่าเรื่ องย้อนไปในอดีตแล้วกลับมาใน
ปั จจุบนั จึงทาให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกไม่เรี ยงลาดับเวลาและสามารถสลับที่กนั
ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
ในการศึ ก ษายัง พบว่า อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกกลุ่ ม เรื่ อ งที่ แ สดงการบ าเพ็ญ บารมี ป ระเภท
เดียวกันจะมีการเกิ ดและการเรี ยงลาดับของเหตุการณ์หลักคล้ายคลึงกัน จึงสามารถแบ่งโครงสร้าง
เหตุการณ์หลักในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกตามประเภทการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ได้ 7 ประเภท
ดังนี้
1. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี
2. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี
3. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมี
4. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอธิษฐานบารมี
5. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมี
6. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมี
7. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมี
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เมื่อพิจารณาโครงสร้างอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละประเภทพบว่ามักมีการเกิดและเรี ยงลาดับ
เหตุการณ์คล้ายกันทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือลักษณะและวิถีชีวิตของพระโพธิ สัตว์ที่
จะต้องปฏิบตั ิเพื่อที่จะได้บรรลุพระสัพพัญญุตญานเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่ วนอีกเหตุผลหนึ่ ง
อาจเป็ นเพราะความตั้งใจของผูเ้ ล่าเรื่ องที่จงใจใช้โครงสร้างเรื่ องซ้ ากันเพื่อให้ผฟู ้ ั งเข้าใจและเข้าถึง
พระจริ ยาวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ในพระ
ชาติต่างๆ ว่าพระองค์ได้บาเพ็ญบารมีดว้ ยความอุตสาหะมาแล้วทั้งสิ้ น ซึ่ งเป็ นการย้ าประเด็นเพื่อให้
เห็ นภาพของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระเสริ ฐกว่ามนุ ษย์ท้ งั ปวงเพราะสามารถบาเพ็ญ
บารมีอนั ยากยิง่ ได้สาเร็ จ
ส่ วนปิ ดเรื่ อง คื อ ส่ วนที่ ส รุ ปเหตุ ก ารณ์ ใ นอรรถกถาจริ ย าปิ ฎก แบ่ ง ได้ 3 ส่ วน ได้แ ก่
1) สโมธานรวมและอรรถกถารวมจริ ยา เป็ นส่ วนสรุ ปเหตุการณ์ของเรื่ องเล่าในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
ทั้ง 35 เรื่ องว่าพระโพธิสัตว์ทรงบาเพ็ญบารมีชนิดใดและพึงปฏิบตั ิพระองค์อย่างไรบ้าง 2) ปกิณณก
กถา เป็ นส่ วนที่อรรถกถาจารย์แต่งขึ้นเพื่ออธิ บายเรื่ องการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าโดยจะใช้
กลวิธีการตั้งคาถามแล้วตอบคาถามจานวน 16 ข้อ และ 3) คาลงท้าย คือส่ วนที่อรรถกถาจารย์สรุ ป
ผลงานการแต่งอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก พร้อมทั้งบอกขั้นตอนการทา ความมุ่งหวังและชื่อผูแ้ ต่งไว้
จะเห็นได้วา่ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่มีการเรี ยบเรี ยงเรื่ องอย่าง
เป็ นระบบแบบแผนทั้งด้านรู ปแบบและเนื้ อหา ในด้านรู ปแบบเนื่ องจากอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ น
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา จึงทาให้อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมี รูปแบบการดาเนิ น
เรื่ องแบบอรรถกถา ซึ่ งมี องค์ประกอบและกลวิธีการเล่ าเรื่ องที่ มีรูป แบบเฉพาะ คื อมี การเริ่ มต้น
คัมภีร์ดว้ ย ส่ วนนาเรื่ อง และ ส่ วนเกริ่ นนา เพื่อให้ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
ก่อนที่จะเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง และเมื่อเล่าเรื่ องจบแล้วก็มีการสรุ ปเรื่ องในส่ วน
ปิ ดเรื่ อง ส่ วนในด้านเนื้ อหาพบว่า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง มีการเกิ ดและการเรี ยงลาดับ
เหตุ ก ารณ์ หลัก ในเรื่ องอย่า งเป็ นระบบ เพราะเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกอิ งอยู่ก ับขั้นตอน
การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ ซึ่ งการบาเพ็ญบารมีแต่ละประเภทของพระโพธิ สัตว์น้ นั จะมี
ลาดับขั้นตอนและวิธีการปฏิ บตั ิอย่างชัดเจนว่าพระองค์ตอ้ งปฏิ บตั ิอย่างไรบ้าง ดังนั้นจึงทาให้เนื้ อ
เรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ องเกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบตามขั้นตอนการบาเพ็ญบารมีของพระ
โพธิ สัตว์ ซึ่ งการเรี ยบเรี ย งเรื่ องอย่างเป็ นระบบแบบแผนทั้งด้านรู ป แบบและเนื้ อหานี้ ช่วยทาให้
ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจเรื่ องราวในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้ น เนื่ องจากมีการแบ่ง
องค์ประกอบ และเรี ยงลาดับเนื้ อหาอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน และการเรี ยบเรื่ องอย่างเป็ นระบบนี้ ยงั ทา
ให้อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่มีลกั ษณะเฉพาะอีกด้วย สามารถสรุ ป
กลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้ดงั แผนภูมิต่อไปนี้
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ระเบียบการเล่าเรื่องในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
ส่ วนนาเรื่ อง
คันถารัมภกถา

นิทานกถา

ส่ วนเกริ่ นนา
(ปัจจุบนั วัตถุ)

อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง
ทาน

ศีล

เนกขัมมะ

อธิษฐาน

สัจจะ

เมตตา

มะ

ส่ วนปิ ดเรื่ อง
สโมธานรวมและ
อรรถกถารวม
จริ ยา

ปกิณณกกถา

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิการเรี ยบเรี ยงเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก

คาลงท้าย

อุเบกขา

บทที่ 5
เรื่องเล่ากับการเล่าเรื่องในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
เรื่ องเล่ า (narrative) หมายถึ งเหตุก ารณ์ ที่ ร้อยเรี ย งเป็ นเรื่ องราวที่อาจสื่ อได้ท้ งั ในแง่ ของ
ตัวอักษร เสี ยง หรื อภาพ ซึ่ งอาจครอบคลุมไปถึงกวีนิพนธ์ บันเทิงคดี ภาพยนตร์ ภาพเขียน การ์ ตูน
และนิทานที่เล่าแบบมุขปาฐะ1ซึ่งอาจเป็ นเรื่ องจริ งหรื อเรื่ องที่แต่งขึ้นก็ได้
เมื่ อพิ จารณาเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกพบว่า อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกจัดเป็ นเรื่ องเล่ า
เรื่ องหนึ่ งเช่นกัน เพราะอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเล่าถึ งเหตุการณ์การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ใน
พระอดีตชาติจานวน 35 ชาติ โดยมีท่วงทานองการเล่าเรื่ องแบบนิ ทาน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่พฒั นามาจากนิ ทานมุขปาฐะ ซึ่ งมีท้ งั นิ ทานชาวบ้าน
และเรื่ องจริ งที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เพราะปรากฏชื่อบุคคลที่มีชีวติ จริ งในพุทธประวัติ ด้วยเหตุน้ ี
จึงพบลักษณะความเป็ นนิทานปรากฏอยูใ่ นอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก กล่าวคือผูเ้ รี ยบเรี ยงจะเกริ่ นนาเรื่ อง
ก่อนว่าเรื่ องนั้นกล่าวขึ้นเมื่อใดและมีมูลเหตุอนั ใดที่ทาให้พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่ องนั้นๆ จากนั้นจึง
เข้าสู่ เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจานวน 35 เรื่ อง ซึ่ งเป็ นการเล่ าเรื่ องที่ ยอ้ นกลับไปในอดี ต
(flashback) เพื่ อ เล่ า เรื่ องราวในอดี ต ชาติ ข องพระพุ ท ธเจ้า เมื่ อครั้ งที่ พ ระองค์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นพระ
โพธิ สั ต ว์ และเมื่ อ เริ่ ม เล่ า เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต จะน าเรื่ องด้ว ยค าว่า “ได้ยิน ว่า ...” หรื อ “ได้ยิ น ว่า
ในอดีตกาล”
จากลักษณะการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่กล่าวไปข้างต้น ทาให้ผศู้ ึกษาสนใจศึกษา
กลวิธีการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 2 ประเด็นคือ ผูเ้ รี ยบเรี ยงอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกให้ใครเป็ น
ผูเ้ ล่าเรื่ องและมีกลวิธีการเล่าเรื่ องนั้นอย่างไร
ผู้เล่ าเรื่องในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
สิ่ งสาคัญที่จะทาให้เรื่ องเล่ านั้นจัดเป็ นเรื่ องเล่าได้คือต้องมีผูเ้ ล่าเรื่ อง (narrator) เรื่ องเล่ า
ทุกเรื่ องต้องมีผเู ้ ล่าเรื่ องเสมอ แม้เรื่ องเล่าที่เป็ นลายลักษณ์ก็ตาม2ดังเห็นได้จากอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่
แม้จะแปรรู ปจากเรื่ องเล่ามุขปาฐะมาเป็ นลายลักษณ์ แล้วก็ยงั คงมีผูเ้ ล่ าเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในอดี ต

1

อิราวดี ไตลังคะ, ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการเล่ าเรื่อง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546), คานา.
2
เรื่ องเดียวกัน, 28.
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ปรากฏอยูใ่ นอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกด้วย แต่ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าผูใ้ ดเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง ซึ่ งผูศ้ ึกษาจะ
พิจารณาต่อไป
ในการศึกษากลวิธีการเล่าเรื่ องนั้น สิ่ งที่ควรทราบประการหนึ่ งคือความแตกต่างระหว่าง
ผูแ้ ต่ ง และผูเ้ ล่ า เรื่ อง ผู้แต่ ง (author) คื อบุ ค คลที่ มีตวั ตนจริ ง มี ชี วิตอยู่หรื อเคยมี ชีวิตอยู่ในเวลา
สถานที่ที่ระบุได้ เป็ นบุคคลที่ผอู้ ื่นสามารถสื บเสาะประวัติชีวิตได้ ส่ วนผู้เล่ าเรื่ อง (narrator) คือผูท้ ี่
เล่าเรื่ องแต่ง3 ดังนั้นผูเ้ ล่าเรื่ องในที่น้ ีไม่ได้หมายถึงผูแ้ ต่ง แต่เป็ นผูท้ ี่ผแู ้ ต่งสมมุติข้ ึนมาทาหน้าที่แทน
ตน4 ผูแ้ ต่งและผูเ้ รี ยบเรี ยงจึงเป็ นผูท้ ี่อยูน่ อกเรื่ องเล่า มีหน้าที่คดั เลือกเหตุการณ์ ตัวละคร และวิธีการ
เล่าเรื่ อง ขณะที่ผเู ้ ล่าเรื่ องจะเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นเรื่ องเล่าซึ่ งอาจเป็ นตัวละครหลัก หรื อตัวละครรอง หรื อไม่
มีตวั ละครใดทาหน้าที่เล่าเรื่ องก็ได้ คือมีการเล่าเรื่ องที่เป็ นเหมือน “เสี ยง” ในเรื่ องเล่าแต่ไม่สามารถ
บอกได้วา่ เป็ นคาพูดของตัวละครใด5
ผูเ้ ล่าเรื่ องสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละคร และผูเ้ ล่าเรื่ องที่
ไม่ใช่ตวั ละคร6 ดังนี้
1. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละคร (internal narrator) แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัว
ละครหลัก และผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นพยาน
1.1 ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครหลัก7 (character narrator) คือผูเ้ ล่าเรื่ องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ในเรื่ อง อาจได้เห็น หรื อได้ยนิ แล้วนามาถ่ายทอด แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1.1 ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครหลักที่เปิ ดเผยตัว ผูเ้ ล่าเรื่ องจะเล่าเรื่ องตามทรรศนะ
ของเขา และเมื่อพูดถึงตัวเองจะใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 การใช้ผเู ้ ล่าเรื่ องแบบนี้ จะได้ทรรศนะที่จากัด
เฉพาะสิ่ งที่ผเู ้ ล่าเรื่ องเห็น ได้ยนิ หรื อรับรู ้
1.1.2 ผูเ้ ล่ าเรื่ องที่ เป็ นตัวละครหลัก ที่ ไม่ เผยตัว ผูเ้ ล่ า เรื่ องจะพรรณนาเหตุ การณ์
ต่างๆ ที่เป็ นประสบการณ์ของตนเองโดยไม่บอกให้ทราบว่าเป็ นเรื่ องที่รู้เห็นด้วยตนเอง และเมื่อเอ่ย
3

ฌ็อง-ปิ แยร์โกลเด้นชไตน์, การอ่ านนวนิยาย , พิมพ์ครั้งที่ 3, แปลโดย วัลยา วัฒน์ศร (กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 54.
4
ยุวพาส์ ชัยศิลป์ วัฒนา, ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับวรรณคดี, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 131.
5
ฌ็อง-ปิ แยร์โกลเด้นชไตน์, การอ่ านนวนิยาย , 54.
6
อิราวดี ไตลังคะ, ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการเล่ าเรื่อง, 31-39.
7
ตัวละครหลัก (protagonist) คือ ตัวละครที่สาคัญที่สุดในบทละคร นิทาน หรื อภาพยนตร์ เป็ นตัวนาใน
แง่ความสาคัญและในแง่ความสามารถที่ทาให้คนสนใจและเห็นอกเห็นใจไม่วา่ จะมีสาเหตุมาจากความกล้าหาญ
หรื อความน่าละอาย หรื อความต่าต้อยก็ตาม ดูรายละเอียดจาก ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรม
ไทย (กรุ งเทพ: ยูเนียน อุลต้าไวโอเร็ ต, 2552), 342.
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ถึงตัวเองจะใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 จนเมื่อเล่าเรื่ องจบแล้วจึงเปิ ดเผยตน ซึ่ งทาให้การเสนอเรื่ องราวมี
ทรรศนะที่เป็ นวัตถุวิสั ยมากขึ้น เพราะทาให้คล้ายกับว่าผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครหลักนั้นออกห่ าง
จากเหตุการณ์และเป็ นเหมือนผูเ้ ฝ้ าดูเหตุการณ์อย่างปราศจากอคติส่วนตัว
1.2 ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นพยาน (witness-narrator) คือผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละครหลัก แต่เป็ น
ตัวละครรองในเรื่ องที่เป็ นพยานหรื อผูส้ ังเกตการณ์ ได้รับรู ้เรื่ องราวที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลัก และ
ได้นาเรื่ องมาเล่าโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ในการเล่าเรื่ อง ผูเ้ ล่าเรื่ องประเภทนี้ จะมีทรรศนะจากัด
เพราะไม่สามารถอยูใ่ นทุกเหตุการณ์ และไม่สามารถรับรู ้ความรู ้สึก ความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัว
ละครหลักได้ จึงอาจต้องคาดเดาเหตุการณ์ หรื อรับฟังจากตัวละครหลักอีกทอดหนึ่ง
2. ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละคร (external narrator) ผูเ้ ล่าเรื่ องประเภทนี้ ไม่ใช่ผแู ้ สดงบทบาท
หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเรื่ อง มี 3 ลักษณะ ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบผูป้ ระพันธ์ ผูเ้ ล่าเรื่ องเสมือนมี
ตัวตน และผูเ้ ล่าเรื่ องแบบไม่แสดงทรรศนะของตน
2.1 ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบผูป้ ระพันธ์ (authorial narrator) เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละครแต่
เรี ยกตัวเองว่า “ข้าพเจ้าผูเ้ ขียน” หรื อ “ผูเ้ ขียน” แต่ผเู ้ ล่าเรื่ องที่เรี ยกตนเองเช่นนี้ ก็ไม่ใช่ผเู ้ ขียน แต่เป็ น
ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ผเู ้ ขียนสมมติข้ ึนมาให้อยูใ่ นเรื่ องเล่า รับรู ้เรื่ องราวทุกเรื่ องของตัวละคร โดยตัว “ผูเ้ ขียน”
นี้ จะไม่ มี ส่วนเกี่ ย วข้องกับ เหตุ ก ารณ์ ที่ ตนเล่ า แต่ ท าหน้า ที่ ถ่ า ยทอดเรื่ องราวที่ รับ รู ้ น้ ัน บางครั้ ง
“ผูเ้ ขียน” อาจแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์ตวั ละครหรื อเหตุการณ์ที่เล่าด้วย
2.2 ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบเสมือนมีตวั ตน (personal narrator) แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ ผูเ้ ล่า
เรื่ องแบบผูร้ ู ้ ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบผูร้ ู ้ที่ไม่แสดงทรรศนะ และผูเ้ ล่าเรื่ องแบบรับรู ้จากัด
2.2.1 ผูเ้ ล่ า เรื่ องแบบผูร้ ู ้ (omniscient) เป็ นผูเ้ ล่ า เรื่ องคล้ายกับผูเ้ ล่ า เรื่ องแบบ
ผูป้ ระพันธ์ แต่จะไม่เรี ยกตัวเองว่า “ข้าพเจ้าผูเ้ ขียน” หรื อ “ผูเ้ ขียน” หากสามารถแสดงทรรศนะ
วิพากษ์วิจารณ์ และรู ้ เรื่ องราวทั้งด้านการกระทาและความคิ ดของตัวละครทุ กตัว สามารถรู ้ เห็ น
เหตุการณ์ หลายเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นพร้ อมกันได้ สามารถรู ้ ทรรศนะของตัวละครตัวหนึ่ งที่ มีต่อตัว
ละครอีกตัวหนึ่ งได้ หรื อทรรศนะของตัวละครที่มีต่อเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่ ง การใช้ผเู ้ ล่าเรื่ อง
ประเภทนี้จะทาให้เห็นทรรศนะที่เปลี่ยนไปตามตัวละคร เหตุการณ์เดียวกัน ตัวละครแต่ละตัวก็อาจ
คิ ด ไม่ เ หมื อ นกัน การใช้ ผู ้เ ล่ า เรื่ อ งเช่ น นี้ จึ ง เป็ นลัก ษณะที่ ผู ้รู้ เ ป็ นผู ้เ ล่ า เรื่ อ ง แต่ ต ัว ละครเป็ น
ผูเ้ ห็นเหตุการณ์
2.2.2 ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบผูร้ ู ้ที่ไม่แสดงทรรศนะ (omniscient impersonal narrator) มี
ลักษณะคล้ายกับผูเ้ ล่าเรื่ องแบบผูร้ ู ้ คือรู ้ท้ งั ความคิด การกระทาในอดีต ปั จจุบนั และอนาคตของตัว
ละคร แต่ต่างกันที่จะไม่แสดงทรรศนะวิพากษ์วจิ ารณ์ตวั ละคร หรื อเหตุการณ์ในเรื่ อง
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2.2.3 ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบรู ้ จากัด (limited) เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่เล่าความคิด ความรู้สึก หรื อ
ความเป็ นไปทุกอย่างของตัวละครตัวเดี ยว ผูเ้ ล่าเรื่ องประเภทนี้ มีลกั ษณะคล้ายกับผูเ้ ล่าเรื่ องแบบตัว
ละครหลักที่เปิ ดเผยตัว เพราะได้ทราบทรรศนะจากตัวละครตัวเดียว มีความต่างกันที่สรรพนามเรี ยก
ตัวละครเท่านั้นที่จะไม่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 เนื่องจากเป็ น “เสี ยง” ที่เล่าเรื่ อง ไม่ใช่ตวั ละครเล่าเรื่ อง
ของตัวเอง
2.3 ผูเ้ ล่าเรื่ องแบบไม่แสดงทรรศนะของตน (impersonal narrator) หรื อแบบวัตถุวิสัย
(objective) หรื อแบบตาของกล้อง (camera eye) เรื่ องที่มีผเู ้ ล่าเรื่ องแบบนี้ ดูคล้ายกับว่า เหตุการณ์
เกิ ดขึ้นเองโดยไม่มีผเู ้ ล่าเรื่ อง คล้ายกาลังดูละครหรื อภาพยนตร์ เพราะผูเ้ ล่าเรื่ องจะแสดงเฉพาะสิ่ ง
ภายนอก คือเฉพาะเหตุการณ์ หรื อบทสนทนนา คล้ายผูเ้ ล่าเรื่ องแบบผูร้ ู ้ชนิ ดไม่แสดงทรรศนะ แต่
ต่างกันที่ผเู ้ ล่าเรื่ องลักษณะเช่นนี้จะไม่ล่วงเข้าไปในความคิดของตัวละคร
ผู้เล่ าเรื่ องในอรรถกถาจริยาปิ ฎก อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่มี
การเล่ าเรื่ องไม่ เรี ยงตามลาดับเวลา กล่ าวคื ออรรถกถาจริ ย าปิ ฎกจะเริ่ ม ต้นเล่ า เรื่ องจากปั จจุ บ นั
(ปั จจุบนั วัตถุ ) และย้อนไปในอดี ตที่ต่างจากชาติภพปั จจุบนั (อดี ตวัตถุ ) แล้วจึงกลับมาปั จจุบนั อีก
ครั้งหนึ่ง (สโมธาน) เนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจึงแบ่งตามระยะเวลาการเกิดเหตุการณ์ได้เป็ น 2
ช่วง คืออดีตกับปั จจุบนั
การเล่าเรื่ องที่มีช่วงเวลาห่ างไกลกันเช่นนี้ ผูเ้ รี ยบเรี ยงเรื่ องจึงเลือกใช้ผเู ้ ล่าเรื่ อง 3 ประเภท
มาเล่าเรื่ องราวในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ได้แก่ ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละครในเรื่ องแบบผูร้ ู ้ และผูเ้ ล่าเรื่ อง
ที่เป็ นตัวละครในเรื่ องแบบเป็ นพยาน และผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครแบบเปิ ดเผยตัว ดังนี้
1. ผู้เล่ าเรื่ องที่ ไม่ ใช่ ตัวละครในเรื่ องแบบผู้ร้ ู เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่อยู่นอกเรื่ อง จะรู้ เรื่ องราวทั้ง
การกระท าและความคิดของตัวละครในเรื่ องทุ กตัว สามารถรู้ เห็ นเหตุก ารณ์ หลายเหตุ ก ารณ์ ที่
เกิ ดขึ้ น พร้ อมกันได้ การใช้ผูเ้ ล่ า เรื่ อ งเช่ นนี้ จึ ง เป็ นลัก ษณะที่ ผูร้ ู ้ เป็ นผูเ้ ล่ า เรื่ อ ง แต่ ตวั ละครเป็ น
ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ จะทาหน้าที่เล่าเรื่ อง 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนเกริ่ นนา (ปั จจุบนั วัตถุ) และตอนต้นเรื่ อง
ของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ อง ดังนี้
ส่ วนเกริ่ นนา (ปั จจุบนั วัตถุ) ปรากฏอยู่ก่อนอรรถกถาอกิตติจริ ยาซึ่ งเป็ นอรรถกถาเรื่ องที่ 1
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก เนื้ อหาในส่ วนนี้ กล่าวถึ งมูลเหตุการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35
เรื่ อง ของพระพุทธเจ้าว่าเกิดจากพระสารี บุตรได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่ องการบาเพ็ญบารมี
ของพระองค์ให้พระสารี บุตร บริ ษทั และเทวดาทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้ าได้ฟัง ความว่า
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ครั้งนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังอุตสาหะในการฟังบุพจริ ยาของพระองค์ ให้
เกิ ดแก่ ท่านพระสารี บุตรเถระ และแก่ บริ ษทั กับทั้งเทวดาและมนุ ษย์แล้ว บัดนี้ เมื่ อจะทรง
กระทาบุพจริ ยานั้นซึ่งรอยต่อแห่งภพปิ ดไว้ให้ประจักษ์ ดุจมะขามป้ อมบนฝ่ ามือฉะนั้น จึงตรัส
พระดารัสมีอาทิวา่ 8

ส่ วนตอนต้นเรื่ องของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก คือผูเ้ ล่าเรื่ องที่ ไม่ใช่ ตวั ละครในเรื่ องแบบผูร้ ู ้
ทาหน้าที่เล่าเรื่ องในตอนต้นเรื่ องของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ องด้วยคาว่า “พึงทราบวินิจฉัยและ
ตามด้ว ยชื่ อ เรื่ อ งที่ จ ะเล่ า ” เพื่ อ บอกให้ ท ราบว่า ก าลัง จะเริ่ ม ต้น เล่ า เรื่ อ งใหม่ เ รื่ อ งใดต่ อ ไป ดัง
อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา ความว่า
พึงทราบวินิจฉัยในสังขพราหมณจริ ยาที่ 2 ดังต่อไปนี้ . คาว่า ปุนาปรํ (อีกเรื่ องหนึ่ ง)
ตัดบทเป็ น ปุน อปรํ . อธิ บ ายว่า มิ ใช่ อกิ ต ติ จ ริ ยานี้ อย่างเดี ย วเท่ านั้น ที่ แท้เ ราจักกล่า ว
แม้สังขจริ ยาอื่นอีก ท่านจงฟั ง. แม้ในคาอื่นจากนี้ ก็มีนยั เหมอนกัน. คาว่า มีนามว่ าสั งขะ
(สงฺขสวฺหโย) ได้แก่ มีชื่อว่าสังขะ. คาว่า ต้ องการจะข้ ามมหาสมุทร (มหาสมุทฺทํตริตุกา
โม) ได้แก่ ประสงค์จะข้ามมหาสมุทรด้วยเรื อเพื่อไปยังสุวรรณภูมิ...9

หรื อในอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา ความว่า
พึงทราบวินิจฉัยในสสปั ณฑิตจริ ยาที่ 10 ดังต่อไปนี้. คาว่า ในกาลเมื่อเราเป็ นกระต่ าย
(ยทา โหมิสสโก) ความว่า สารี บุตร เราเที่ยวแสวงหาโพธิ ญาณ ในกาลเมื่อเราเป็ นสสปั ณฑิต
(กระต่ าย). จริ งอยู่พระโพธิ สัต ว์ท้ ังหลาย แม้ถึง ผูช้ านาญในเรื่ อ งกรรม ก็ ยงั เกิ ด ในก าเนิ ด
เดียรัจฉานเพื่ออนุเคราะห์สตั ว์เดียรัจฉานเช่นนั้น....10

จะเห็นว่า ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ ตวั ละครในเรื่ องแบบผูร้ ู้จะทาหน้าที่เล่าเหตุการณ์ในส่ วนเกริ่ น
นา (ปั จจุบนั วัตถุ) และส่ วนต้นของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ อง จากนั้นผูเ้ รี ยบเรี ยงก็จะเปลี่ ยนผู ้
เล่าเรื่ องมาเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ องแบบพยานเมื่อต้องการเล่าเรื่ องราวในอดีต

8

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3 ,พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2552), 29.
9
เรื่ องเดียวกัน, 42.
10
เรื่ องเดียวกัน, 165.
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2. ผู้เล่ าเรื่ องที่ เป็ นตัวละครในเรื่ องแบบพยาน คือผูท้ ี่รับรู ้ สิ่งที่เกิ ดขึ้นกับตัวละครหลักใน
เรื่ อ งและน าเรื่ อ งนั้น มาเล่ า ต่ ออี ก ทอดหนึ่ ง ซึ่ งการเล่ า เรื่ อ งแบบนี้ เป็ นการเลี ย นแบบพระสู ต ร
เรื่ องเล่าต่างๆ ในพระพุทธศาสนาเชื่ อว่าพระอานนท์ซ่ ึ งเป็ นพหู สูตเป็ นผูเ้ ล่า มักจะเริ่ มเล่าเรื่ องและ
ขึ้นต้นเรื่ องด้วยคาว่า “ดังได้สดับมา” เนื้อหาที่เล่าในส่ วนนี้ จะปรากฏอยูส่ ่ วนเริ่ มต้นของเนื้ อเรื่ องใน
อรรถกถาจริ ย าปิ ฎก ซึ่ งก็ คื อ “เหตุ ก ารณ์ ค วามเป็ นมาของตัว ละคร” โดยจะกล่ า วถึ ง ประวัติ
ความเป็ นมาของตัวละครหลักในเรื่ องคือพระโพธิ สัตว์ว่าถือกาเนิ ดเป็ นผูใ้ ด มีลกั ษณะนิ สัยเช่นใด
จนนาเข้าสู่ เหตุการณ์สาคัญที่มีการปรากฏตัวของพระพุทธเจ้าจากนั้นจึงจะเปลี่ยนผูเ้ ล่าเรื่ อง
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีลกั ษณะการเล่าเรื่ องคล้ายกับอรรถกถาชาดกซึ่ งเป็ นชาดกที่เลียนแบบ
พระสู ตร ในพระสู ตรมีคาขึ้นต้นเรื่ องว่า “ข้าพเจ้าได้ฟัง (สดับ) มาแล้วอย่างนี้ ” ดังในเทวทหสู ตร
ของมัชฌิมนิกาย อุปริ ปัณณาสก์ ที่มีความตอนต้นว่า
ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ งพระผูม้ ีพระภาคเจ้าประทับ อยู่ที่สักยนิ คม อันมีนามว่า เทวทหะ ในสักก
ชนบท สมัยนั้นแล พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุท้ งั หลายว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลายภิกษุเหล่านั้น
ทูลรับพระดารัสแล้วฯ.11

ส่ วนอรรถกถาชาดกใช้คาว่า “(ข้าพเจ้า) ได้ยินว่า” หรื อ “ดังที่ (ข้าพเจ้า) ได้สดับมา” ดัง
อรรถกถาภัลลาติกชาดก วีสตินิบาต
พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตะวันมหาวิหาร ทรงพระปรารภพระนาง
มัลลิกาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคาเริ่ มต้นว่า ภลฺ ลาติโก นาม อโหสิ ราชา ดังนี้
ได้ยนิ ว่า วันหนึ่งอาศัยเหตุที่พระนางมัลลิกาเทวี บรรทมร่ วมกับพระเจ้าโกศลราช จึง
เกิดวิวาท พระราชาทรงกริ้ ว ถึงกับไม่ทอดพระเนตรเหลียวแลพระนางมัลลิกาอัครมเหสี ...12

ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกปรากฏลักษณะเช่นเดียวกับอรรถกถาชาดก ดังอรรถกถาอกิตติจริ ยา

11

สุ มาลี ลิ้มประเสริ ฐ “การศึ กษาเรื่ องอวทานขกัลปลตาของเกษเมนทระ ความสัมพันธ์ของเรื่ องสุ ธนกิ นรี กบั วรรณคดี ไทย” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิ ลปศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาภาษาสันสกฤตภาควิชาภาษา
ตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 72.
12
เรื่ องเดียวกัน.
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ครั้งนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังอุตสาหะในการฟังบุพจริ ยาของพระองค์ ให้
เกิ ดแก่ ท่านพระสารี บุตรเถระ และแก่ บริ ษทั กับทั้งเทวดาและมนุ ษย์แล้ว บัดนี้ เมื่ อจะทรง
กระทาบุพจริ ยานั้นซึ่งรอยต่อแห่งภพปิ ดไว้ให้ประจักษ์ ดุจมะขามป้ อมบนฝ่ ามือฉะนั้น ...
ได้ยินว่า ในอดีตกาล ภัทรกัปนี้ แล ครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชชมบัติอยู่ใน
กรุ งพาราณสี พระโพธิสตั ว์อุบตั ิในตระกูลพราหมณ์มหาศาลมีสมบัติ 80 โกฏิ ญาติท้ งั หลายตั้ง
ชื่อว่าอกิตติ. เมื่ออกิตติน้ นั เดินได้นอ้ งสาวก็เกิด ญาติท้ งั หลายตั้งชื่อว่ายสวดี...13

หรื อในอรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา
พึงทราบวินิจฉัยในมหาสุตโสมจริ ยาที่ 12 ดังต่อไปนี้...
ได้ยินว่า ในกาลนั้น พระมหาสัต ว์ท รงอุ บัติใ นพระครรภ์ของพระอัค รมเหสี ของ
พระเจ้าโกรัพยะ ในกรุ งอินทปั ตถ์ แคว้นกุรุ. พระราชมารกาพระราชบิดาทรงขนานพระนาม
พระกุมารว่าสุ ตโสม เพราะปลื้ มใจด้วยการฟั ง และเพราะมี พระพระฉวีเปล่งปลัง่ เสมอดุ จ
พระจันทร์...14

จากตัวอย่างในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกจะเห็ นว่ามี ลกั ษณะเช่ นเดี ยวกับ อรรถกถาชาดก คื อ
ประกอบด้วยส่ วนปั จจุ บนั วัตถุ ซ่ ึ งกล่ าวถึ งเรื่ องในปั จจุ บนั สมัยของพระพุทธเจ้า และมูลเหตุของ
การปรารภเรื่ องต่างๆ ของพระพุทธองค์ จากนั้นผูเ้ ล่าเรื่ องจะกล่าวคาว่า “ได้ยินว่า” เพื่อเริ่ มเล่าเรื่ อง
ดังกล่าวต่อไป
เนื่ องจากชาดกเป็ นส่ วนหนึ่ งของพระสู ตรคื ออยู่ในขุททกนิ กายของพระสุ ตตันตปิ ฎก จึง
อาจทาให้มีการเล่าเรื่ องเลียนแบบพระสู ตร ทั้งนี้เชื่อกันว่าพระสู ตรทั้งหลายนี้เป็ นส่ วนที่พระอานนท์
ท่ อ งจ ามาจากพระพุ ท ธเจ้า และเมื่ อ ครั้ งปฐมสั ง คายนาท่ า นได้รั บ หน้ า ที่ ต อบค าถามเกี่ ย วกับ
พระธรรมเพื่อจัดระเบียบคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็ นหมวดหมู่15 ดังนั้นจึงเชื่ อกันว่า “ข้าพเจ้า” ที่
ปรากฏอยูใ่ นพระสู ตรทั้งหลายคือ “พระอานนท์” เนื่องจากท่านเป็ นพระเถระที่ได้รับการยกย่องจาก
พระพุ ท ธเจ้า ว่า มี ค วามจ าเป็ นเลิ ศ และเป็ นพหู สู ต รวมทั้ง ด้า นอื่ น ๆ ดัง ปรากฏในเอตทัค คบาลี
อังคุตตรนิกาย วรรคที่ 4 ความว่า

13

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 30.
14
เรื่ องเดียวกัน, 394.
15
สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัตศิ าสตร์ ศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 5. (กรุ งเทพฯ: รวมสาส์น, 2532), 34.
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ดูกรภิกษุท้ งั หลาย พระอานนท์เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผูเ้ ป็ นพหูสูตฯ
พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผูม้ ีสติ
พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผูม้ ีคติ
พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผูม้ ีความเพียร
พระอานนท์ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผูม้ ีอุปัฏฐาก16

ในพระสู ตรจะใช้คาว่า “ข้าพเจ้าได้ส ดับมาดังนี้ ” คือ “เอวัมเม สุ ตงั ” คาว่า “สุ ต” ในแง่
ความหมายมีน้ าหนักและน่าเชื่ อถื อมาก เพราะมีนยั หมายถึงผูน้ ้ นั ได้เรี ยนรู ้ และได้ฟังมาอย่างดีแล้ว
เป็ นลักษณะที่ได้ฟังข้อมูลแบบปฐมภูมิ ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้เชื่ อกันว่าพระอานนท์ผเู ้ ป็ นพระสาวกที่
ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่สุดและได้รับยกย่องว่าเป็ นพหู สูตเป็ นผูเ้ ล่า ส่ วนในอรรถกถาชาดกใช้คาว่า
“ได้ยินว่า” หรื อคาว่า “กิร” หมายความว่า เขาเล่าว่า หรื อข้าพเจ้าได้ยินมาว่า เมื่อนามาใช้ในการเล่า
เรื่ องจึ งมี น้ าหนักความน่ าเชื่ อถื อน้อยกว่า ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะอรรถกถาจารย์ไม่ตอ้ งการทาเที ยม
พระเถระผูม้ ีคุณูปการยิง่ ต่อพระพุทธศาสนา จึงใช้คาว่า “กิร” แทนคาว่า “สุ ต”
จากตัว อย่ า งอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่ ย กไปข้า งต้น เห็ น ได้ ว่ า มี ก ารใช้ ค าว่ า “ได้ ยิ น ว่ า ”
เช่ นเดี ยวกับอรรถกถาชาดกซึ่ งในคาถาใช้คาว่า “กิ ร” การเริ่ มต้นเรื่ องของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่ มี
ลักษณะเดี ยวกับอรรถกถาชาดกนี้ แสดงให้เห็ นว่าทั้งสองคัมภีร์มีลกั ษณะร่ วมกัน คือเป็ นคัมภีร์ที่
รวบรวมและแต่งขึ้ นภายหลัง อรรถกถาจารย์จึงใช้คาว่า “ได้ยินว่า” เป็ นการเลี ยนแบบพระสู ตร
ทั้ง นี้ เพื่ อให้ผูอ้ ่ านอนุ ม านได้ว่าเรื่ องเล่ า ที่ ฟั งนี้ เป็ นเรื่ องที่ พระอานนท์ไ ด้ฟังมาจากพระพุทธเจ้า
แล้วนามาถ่ายทอด
จากการศึกษาพบว่า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกส่ วนใหญ่ปรากฏคาว่า “ได้ยินว่า” หรื อ “ได้ยินว่า
ในอดีตกาล” อยูเ่ กือบทุกเรื่ อง แต่มีบางเรื่ องที่มีการละคาว่า “ได้ยินว่า” เหลือเพียงแต่คาว่า “ในอดีต
กาล” เพื่อบอกให้ทราบว่าจะเริ่ มเล่ าเรื่ องราวในอดี ต หรื อเล่ าเรื่ องอดี ตโดยไม่ปรากฏคาเกริ่ นนา
ดังนั้นการเล่าเรื่ องเลียนแบบพระสู ตรที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกอาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ขึ้นต้นด้วยคาว่า “ได้ยินว่า ” หรื อ “ได้ยินว่า ในอดีตกาล” พบจานวน 16 เรื่ อง ได้แก่
เรื่ องอรรถกถาอกิตติจริ ยา อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา อรรถกถาเนมิราชจริ ยา อรรถกถาจันทกุมาร
จริ ยา อรรถกถาสิ วิราชจริ ยา อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถามหิ สราช
จริ ย า อรรถกถาชยทิ ส จริ ย า อรรถกถาภิ งสจริ ย า อรรถกถาโสณนัน ทปั ณ ฑิ ตจริ ย า อรรถกถา
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กปิ ลราชจริ ยา อรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิตจริ ยา อรรถกถากัณหทีปยนจริ ยา อรรถกถามหาสุ ตโสม
จริ ยา และอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา
ตัวอย่าง อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา
พึงทราบวินิจฉัยในภูริทตั ตจริ ยาที่ 2 ดังต่อไปนี้. คาว่า ชื่อภูริทัตตะ (ภูริทตฺโต) ได้แก่
ผูม้ ีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดิน จึงชื่อว่า ภูริทตั ตะ. ชื่อที่มารดาบิดาของพระโพธิ สัตว์ต้ งั ให้ในครั้ง
นั้นว่า ทัตตะ.ก็พระโพธิสตั ว์น้ นั วินิจฉัยปั ญญาอันเกิดขึ้นในนาคพิภพ ในพิภพของท้าววิรูปักษ์
มหาราช และในดาวดึงส์พิภพด้วยดี . เมื่อท้าววิรูปักษ์มหาราชไปเมืองไตรทศกับบริ ษทั นาค
แล้วนั่งล้อมท้าวสักกะ ปั ญหาตั้งขึ้ นในระหว่างทวยเทพ ใครๆ ก็ ไม่สามารถแก้ปัญ หานั้น
ได้. พระมหาสัตว์นงั่ อยูบ่ นบัลลังก์อนั ประเสริ ฐ ซึ่งท้าวสักกะอนุญาต จึงแก้ปัญหานั้นได้...
ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ในกัปนี้แหละ โอรสของพระเจ้ากรุ งพาราณสี ถูกพระบิดาขับไล่
ออกจากแว่นแคว้นไปอยู่ในป่ า ได้อยู่กินกับนางนาคมาณวิกาตนหนึ่ ง. เมื่ออยู่ร่วมกันก็เกิ ด
ทารกสองคนเป็ นชาย 1 หญิง 1. บุตรชื่อสาครพรหมทัต. ธิ ดาชื่อสมุททชา. ต่อมาเมื่อพระบิดา
สวรรคต พระโอรสจึงเสด็จไปกรุ งพาราณสี แล้วครองราชสมบัติ...17

2. ขึ้นต้นด้วยคาว่า “ในอดีตกาล,ในกาลนั้น, ในครั้งนั้น” โดยละคาว่า “ได้ยินว่า” ไว้ และ
ขึ้นต้นด้วยคาว่า “ในอดีตกาล,ในกาลนั้น, ในครั้งนั้น” เพื่อบอกให้รู้วา่ กาลังจะเล่าเรื่ องราวในอดี ต
พบจานวน 13 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาสังขพรามหณจริ ยา อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา อรรถกถาจูฬโพธิ
จริ ยา อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา อรรถกถามาตังคจริ ยา อรรถกถาธัมมเทวปุตตจริ ยา อรรถกถา อโย
ฆรจริ ยา อรรถกถาโสมนัสสจริ ยา อรรถกถามูคผักขจริ ยา อรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา อรรถกถา
มัจฉราชจริ ยา อรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา และอรรถกถาเอกราชจริ ยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา
พึงทราบวินิจฉัยในรุ รุมิคจริ ยาที่ 6 ดังต่อไปนี้ . คาว่า มีขนสี เหลืองคล้ ายทองคําที่
หลอมดีแล้ ว (สุ ตตฺตกนกสนฺนิโภ) ความว่า พญาเนื้อชื่อรุ รุน้ ี ปราศจากสี ดาหมดจดทั้งตัว ฉันใด
ทองคาที่ใส่เข้าไปในไฟแล้วร้อนได้ที่ก็เปล่งปลัง่ ฉันนั้น. คาว่า เป็ นพญาเนือ้ ชื่อรุรุ (มิคราชารุ รุ
นาม) ความว่า โดยความสาเร็ จแห่งชาติ คือ โดยชื่อเป็ นผูช้ ื่อว่ารุ รุ โดยชาติเป็ นพญาเนื้ อ อธิ บาย
ว่า เป็ นผูช้ ื่อว่ารุ รุ และเป็ นพญาแห่งหมู่เนื้อ...
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ในกาลนั้น พระโพธิ สัตว์บงั เกิดในกาเนิ ดเนื้ อชื่ อว่ารุ รุ ผิว (ขน) ในร่ างกายของเนื้ อ
นั้น มีสีเหมือนแผ่นทองคาที่หลอมแล้วขัดเป็ นอย่างดี เท้าทั้ง 4 ดุจฉาบด้วยครั่ง หางดุจหาง
จามรี เขามีสีเหมือนพวงเงิน...18

3. เล่าเรื่ องในอดีตโดยไม่มีคาเกริ่ นนา จานวน 6 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถามหาโควินทจริ ยา
อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา อรรถกถาสสปัณฑิตจริ ยา อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา อรรถกถาสังขปาลจริ ยา
และอรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง อรรถกถาสังขปาลจริ ยา
พึงทราบวินิจฉัยในสังขปาลจริ ยาที่ 10 ดังต่อไปนี้ . ความสังเขปในคาว่า สั งขปาละ
เป็ นต้นมีดงั นี้. ชื่อว่ามีฤทธิ์มาก (มหิทฺธิโก) เพราะประกอบด้วยฤทธิ์ ของนาคใหญ่เช่นกับโภค
สมบัติเทพ. ชื่ อว่ามีเขีย้ วเป็ นอาวุธ (ทาฐาวุโธ) เพราะมีเขี้ยวเป็ นอาวุธ 4 เขี้ยว คือ ข้างล่าง 2
ข้างบน 2. ชื่อว่ามีพษิ แรงกล้ า (โฆรวิโส) เพราะมีพิษมีเดชสูง.
จริ งอยู่ พระมหาสัตว์เป็ นผูข้ วนขวายในบุญมีทานและศีลเป็ นต้นท่องเที่ยวไปมาใน
คติของเทวดาและมนุ ษย์ท้ งั หลาย ด้วยการแสวงหาพระโพธิ ญาณ บางครั้ง เกิ ดในนาคพิภพ
อันมี สมบัติเช่นกับสมบัติของเทพ เป็ นนาคราชชื่ อว่าสังขปาละ มีฤทธิ์ มาก มี อานุ ภาพมาก.
นาคราชนั้น เมื่อกาลผ่านไป รังเกียจสมบัติน้ นั ปรารถนากาเนิดเป็ นมนุษย์...19

การเล่ า เรื่ องเลี ย นแบบพระสู ต รที่ ป รากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ ล ะเรื่ องอาจมี
การเริ่ มต้นที่แตกต่างกันบ้าง คือบางเรื่ องก็อาจปรากฏคาว่า “ได้ยินว่า” แต่บางเรื่ องก็ไม่ปรากฏคาว่า
“ได้ยินว่า” เหลือเพียงแต่คาว่า “ในอดีตกาล, ในกาลนั้น, ในครั้งนั้น” และบางเรื่ องก็ไม่ปรากฏคา
ใดๆ และเล่าเรื่ องราวในอดีตเลย แต่ก็อนุมานได้วา่ คนที่เล่าเรื่ องในอดีตของพระพุทธเจ้าทั้ง 35 เรื่ อง
ก็คือพระอานนท์ พระองค์ได้ฟังเรื่ องการบาเพ็ญบารมีมาจากพระพุทธเจ้าแล้วนามาถ่ายทอด ทั้งนี้ ก็
เพื่อให้เรื่ องที่เล่ามีความน่าเชื่ อถือและสมจริ ง ผูเ้ รี ยบเรี ยงจึงทาให้เข้าใจว่าพระอานนท์เกริ่ นนาเรื่ อง
และเมื่อเล่าเรื่ องราวในอดีตจะเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่าเรื่ อง
3. ผู้เล่ าเรื่ องที่ เป็ นตัวละครหลักแบบเปิ ดเผยตัว คือผูเ้ ล่าเรื่ องที่เล่าเรื่ องตามทรรศนะของ
ตนเอง และเมื่อพูดถึง ตนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ในที่น้ ี ก็คือพระพุทธเจ้า หลังจากผูเ้ รี ยบเรี ยงให้
พระอานนท์เกริ่ นนาเรื่ องราวจนนาเข้าสู่ เหตุการณ์ในอดีตก็จะเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่าเรื่ องเป็ นพระพุทธเจ้า
18
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คื อ ให้พ ระพุ ท ธเจ้า ทรงเป็ นผูเ้ ล่ า เรื่ อ งราวการบ าเพ็ญ บารมี ใ นอดี ต ของพระองค์เ องโดยจะใช้
สรรพนามเรี ยกแทนพระองค์วา่ “เรา” ดังนี้
ได้ยนิ ว่า ในอดีตกาล ครั้งเมื่อพระเจ้าสี วคิ รองราชสมบัติอยูใ่ นอริ ฏฐปุรนคร แคว้นสี
พี. พระมหาสัตว์ทรงอุบตั ิเป็ นพระโอรสของพระเจ้าสี วิราชนั้น.พระนามของพระมหาสัตว์น้ นั
ว่าสิ วิกุมาร. ครั้นพระมหาสัตว์เจริ ญวัยได้เสด็จไปยังเมืองตักกสิ ลา ทรงเล่าเรี ยนศิลปะ สาเร็ จ
แล้วเสด็จกลับ ทรงแสดงศิลปะแก่พระบิดา ได้รับตาแหน่งอุปราช. ต่อมาพระบิดาสวรรคต ได้
เป็ นพระราชา ทรงละอคติ ทรงตั้งอยูใ่ นราชธรรม ครองราชสมบัติ ทรงให้สร้างโรงทาน 6 แห่ง
คือ ที่ ประตูพระนคร 4 แห่ ง ท่ ามกลางพระนคร1 แห่ ง ที่ ประตูพระราชนิ เวศน์ 1 แห่ ง ทรง
บริ จาคมหาทานวันละ 600,000 ทุกวัน. ในวัน 8 ค่า 14 ค่ า และ 15 ค่า ได้เสด็จไปยังโรงทาน
ด้วยพระองค์เอง ทรงตรวจตราโรงทาน.
บางคราวในวัน 15 ค่ า ตอนเช้าตรู่ พระองค์ประทับนั่งบนราชบัลลังก์ ภายใต้พระ
เศวตฉัตรที่ยกขึ้น ทรงดาริ วา่ “ทานภายนอกของเราไม่ยงั จิตให้ยินดีเหมือนทานภายใน. ไฉน
หนอในเวลาที่เราไปโรงทาน จะมีผขู ้ อไรๆ ไม่ขอวัตถุภายนอก พึงขอวัตถุภายในอย่างเดียว. ก็
หากว่าใครๆ พึงขอเนื้อหรื อเลือดในร่ างกายของเรา ศีรษะ เนื้ อหัวใจ นัยน์ตา ร่ างกายครึ่ งหนึ่ ง
หรื ออัตภาพทั้งสิ้นเอาไปเป็ นทาส เราก็ยงั ความประสงค์ของผูน้ ้ นั ให้บริ บูรณ์ในทันที สามารถ
จะให้ได้”. แต่ในบาลีกล่าวไว้เพียงนัยน์ตาเท่านั้น.ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
ในกาลเมื่อ ...เรานั่งอยู่บนปราสาทอันประเสริฐ ได้ ดําริอย่ างนี้ว่า
ทานทีม่ นุษย์ พงึ ให้ อย่ างใดอย่ างหนึ่งทีเ่ ราไม่ ได้ ให้ แล้ วไม่ มี แม้ ผู้ใดพึงขอจักษุ
ของเรา เราก็จะพึงให้ ไม่ หวัน่ ใจเลย.20

จากข้อความข้างต้น หลังจากที่มีการเกริ่ นนาเรื่ องว่าพระเจ้าสิ วิราชเป็ นผูช้ อบทาทานแล้ว ผู้
เรี ยบเรี ยงให้พระพุทธเจ้าเป็ นผูเ้ ล่าเหตุการณ์ในอดีตของพระองค์เองว่าในพระชาติหนึ่งพระองค์ถือ
กาเนิ ดเป็ นพระเจ้าสิ วิราช พระองค์ปรารถนาทาทานภายใน หากใครมาขอดวงตาของพระองค์ก็จะ
ให้ดว้ ยความยินดี จะเห็นว่าในส่ วนที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่ องนี้ จะใช้สรรพนามเรี ยกแทนพระองค์
ว่า “เรา” เป็ นการเล่าแบบเปิ ดเผยตัวตนให้ผอู ้ ่านทราบว่าพระพุทธเจ้าคือ พระเจ้าสิ วิราชในพระชาติ
อดีต
การให้พระพุทธเจ้าเป็ นผูเ้ ล่าเหตุการณ์ในอดีตของพระองค์น้ นั มีความเหมะสมเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะพระองค์ท รงเป็ นพระสั พ พัญญู สามารถล่ วงรู ้ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ในอดี ต สามารถเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครในเรื่ องได้เป็ นอย่างดี
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เรื่ องเดียวกัน, 98-99.
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สรุ ปว่า ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมี ผเู ้ ล่าเรื่ อง 3 ประเภท ได้แก่ 1) ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละคร
ในเรื่ องแบบผูร้ ู้ ทาหน้าที่ เล่าเรื่ องในส่ วนเกริ่ นนา (ปั จจุบนั วัตถุ ) และส่ วนต้นของอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎกแต่ละเรื่ อง 2) ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ เป็ นตัวละครในเรื่ องแบบพยาน คือผูเ้ ล่าเรื่ องที่ได้ยินได้ฟังเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งแล้วนาเรื่ องนั้นมาถ่ายทอดต่อ มักเริ่ มต้นการเล่าเรื่ องด้วยคาว่า “ได้ยินว่า” ในที่น้ ี คือพระ
อานนท์โดยจะทาหน้าที่เล่าเรื่ องในส่ วนเริ่ มต้นของเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ อง โดย
จะกล่าวถึ งความเป็ นมาของตัวละครหลักในเรื่ อง (เหตุการณ์ ความเป็ นมาของตัวละคร) และ3) ผู้
เล่ า เรื่ องที่เป็ นตัวละครหลักแบบเปิ ดเผยตัว คื อพระพุท ธเจ้า ทาหน้า ที่ เล่ า เรื่ องราวในอดี ตโดยใช้
สรรพนามบุรุษที่ 1 ว่า “เรา” สามารถสรุ ปโครงสร้างของผูเ้ ล่าเรื่ องได้ดงั นี้

ผู้เล่ าที่ 1 ผู้เล่ าเรื่องทีไ่ ม่ ใช่ ตัวละครในเรื่องแบบผู้ร้ ู
เล่าเรื่ องส่ วนเกริ่ นนา (ปัจจุบนั วัตถุ) และส่ วนต้นของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ อง
ผู้เล่ าที่ 2 ผู้เล่ าเรื่องทีเ่ ป็ นตัวละครในเรื่องแบบ
เป็ นพยาน (พระอานนท์)
เล่าเรื่ องส่ วนเริ่ มต้นของเนื้อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
(เหตุการณ์ความเป็ นมาของตัวละคร)
ผู้เล่ าที่ 3 ผู้เล่ าเรื่องทีเ่ ป็ นตัวละครหลักแบบ
เปิ ดเผยตัว (พระพุทธเจ้ า)
เล่าเรื่ องส่ วนเรื่ องราวในอดีต (อดีตวัตถุ)

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงผูเ้ ล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
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การเล่าเรื่องในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
เจราด์ เจอเน็ตต์ นักทฤษฎี เรื่ องเล่ าได้ศึกษาเกี่ ยวกับกลวิธี การเล่ า เรื่ องในการเล่ าเรื่ องที่
เกี่ยวกับการจัดลาดับเวลาที่ผเู ้ ขียนอาจใช้ไว้ 3 ประเภท คือ ลาดับ ระยะเวลา และความถี่ 21 การเล่า
เรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั ลาดับเวลาในเรื่ อง
และการเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั เวลาของผูอ้ ่าน
1. การเล่ าเรื่ องที่ สัมพันธ์ กับลาดับเวลาในเรื่ อง เป็ นกลวิธีในการเล่าเรื่ องโดยใช้ลาดับ
เหตุ การณ์ ตามเวลาปฏิ ทิ น บันเทิ ง คดี บางเรื่ องอาจมี ลาดับเหตุ การณ์ ของเรื่ องและโครงเรื่ องไม่
เหมือนกัน การลาดับเหตุการณ์ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกตามเวลาในเรื่ องนั้นมีช่วงเวลาทั้งในปั จจุบนั
และอดี ต ช่ ว งเวลาในปั จ จุ บ ัน คื อการกล่ า วถึ ง เหตุ ก ารณ์ ใ นชาติ ปั จจุ บ ันของบุ ค คลในที่ น้ ี ก็ คื อ
เหตุการณ์ปัจจุบนั สมัยของพระพุทธเจ้า ส่ วนช่วงเวลาในอดีต คือการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตของ
พระพุทธเจ้าซึ่งเป็ นส่ วนที่อยูใ่ นอดีตวัตถุ การเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั ลาดับเวลาที่ปรากฏในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกนั้นมีลกั ษณะเป็ นการเล่าเรื่ องสลับไปมาระหว่างปั จจุบนั กับอดีต โดยจะเริ่ มต้นเรื่ องด้วย
การเล่าเหตุการณ์ ในปั จจุบนั สมัยของพระพุทธเจ้า จากนั้นก็เล่าย้อนไปเหตุการณ์ในพระอดีตชาติ
ของพระโพธิ สัตว์เมื่อเล่าจบแล้วก็จะกลับมายังเหตุการณ์ปัจจุบนั อีกครั้งหนึ่ งในตอนท้ายเรื่ อง เพื่อ
บอกให้ทราบว่าบุคคลที่เล่าในเรื่ องที่เกิ ดขึ้นในอดีตนั้นคือผูใ้ ดในปั จจุบนั (สโมธาน) และเมื่อเล่า
เรื่ องหนึ่ งจบก็จะเริ่ มเล่าเรื่ องราวในอดี ตอีกเรื่ องต่อไปจนครบ 35 เรื่ อง ดังนั้นทั้ง 35 เรื่ องจะใช้
เหตุการณ์ปัจจุบนั ร่ วมกัน ดังนี้

ปัจจุบนั

เรื่องที่ 2

เรื่องที่ 1
อดีต (อดีตวัตถุ)

ปัจจุบนั (สโมธาน)

+...+

อดีต (อดีตวัตถุ)

ปัจจุบนั (สโมธาน)

เรื่องที่ 35

+...+

อดีต (อดีตวัตถุ)

ปัจจุบนั (สโมธาน)

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิการเล่าเรื่ องสลับระหว่างปั จจุบนั กับอดีตในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
21

อิราวดี ไตลังคะ, ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการเล่ าเรื่อง, 9.
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ตัวอย่าง การเล่าเรื่ องสลับระหว่างปั จจุบนั กับอดีตในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
ครั้งนั้น พระผูม้ ีพระภาคเจ้าครั้นทรงยังอุตสาหะในการฟั งบุ พ
จริ ยาของพระองค์ ให้เกิ ดแก่ท่านพระสารี บุตรเถระ และแก่บริ ษทั กับทั้ง
ปั จจุบนั
เทวดาและมนุษย์แล้ว บัดนี้ เมื่อจะทรงกระทาบุพจริ ยานั้นซึ่ งรอยต่อแห่ ง
ภพปิ ดไว้ให้ประจักษ์ ดุจมะขามป้ อมบนฝ่ ามือฉะนั้น จึงตรัสพระดารัสมี
อาทิวา่ …22
เรื่ องที่ 1 อรรถกถาอกิตติจริ ยา
ได้ยินว่า ในอดี ต กาล ภัท รกัปนี้ แล ครั้ นเมื่ อพระเจ้าพรหมทัต
เสวยราชสมบัติอยูใ่ นกรุ งพาราณสี พระโพธิ สัตว์อุบตั ิในตระกูลพราหมณ์
อดีต
มหาศาลมีสมบัติ 80 โกฏิ ญาติท้ งั หลายตั้งชื่ อว่า อกิตติ. เมื่ออกิตติน้ นั
เดินได้นอ้ งสาวก็เกิด ญาติท้ งั หลายตั้งชื่อว่า ยสวดี...
ปั จจุบนั

ท้าวสักกะในกาลนั้น เป็ นพระอนุ รุทธะในบัดนี้ . อกิตติบณ
ั ฑิต
ในกาลนั้น เป็ นพระโลกนาถในบัดนี้.23

เรื่ องที่ 2 อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา

อดีต

ปั จจุบนั

ในอดี ต กรุ งพาราณสี น้ ี ชื่อว่าโมฬี นคร. เมื่ อพระเจ้าพรหมทัต
เสวยราชสมบัติอญู่ ณ โมฬีนคร พระโพธิ สัตว์เป็ นพราหมณ์ชื่อว่าสังขะ
เป็ นผูม้ งั่ คัง่ มีทรัพย์มาก ให้ต้ งั โรงทาน 6 แห่ง
เทพธิดาในกาลนั้น ได้เป็ นพระอุบลวรรณาเถรี ในบัดนี้ . บุรุษรับ
ใช้ในกาลนั้น ได้เป็ นพระอานนทเถระในบัดนี้ สังขพราหมณ์ในกาลนั้นได้
เป็ นพระโลกนาถในบัดนี้.24

...
เรื่ องที่ 35 อรรถกถามหาโลมสังหจริ ยา

22

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 29.
23
เรื่ องเดียวกัน, 29-30.
24
เรื่ องเดียวกัน, 50.
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้วา่ การเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกนั้นจะมีการเล่าเรื่ องสลับ
ไปมาระหว่างปั จจุบนั กับอดีต โดยผูเ้ ล่าได้เล่าเรื่ องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าที่ตนได้ยินมาทั้ง 35
เรื่ อง โดยทั้ง 35 เรื่ องจะใช้เหตุการณ์ปัจจุบนั ร่ วมกันคือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงนัง่ อยูท่ ่ามกลาง
เหล่าพระสาวก เทวดา และมนุ ษย์ท้ งั หลายที่ ได้เดิ นทางมาเข้าเฝ้ าพระพุทธองค์ หลังจากนั้นพระ
สารี บุ ตรก็ ไ ด้ทู ลขอให้พ ระพุ ท ธเจ้า เล่ า เรื่ องราวการบ าเพ็ญบารมี ใ นอดี ตชาติ ของพระองค์ใ ห้ผู ้
เข้าเฝ้ าได้ฟัง พระองค์จึงเล่าเรื่ องราวในอดี ตจานวน 35 เรื่ องต่อเนื่ องกันไป โดยจะเริ่ มต้นที่เรื่ อง
อรรถกถาอกิตติจริ ยาและเมื่อเล่าจบก็บอกให้ทราบว่าคนที่เล่าในเรื่ องคือผูใ้ ดในปั จจุบนั จากนั้นก็จะ
เล่าเรื่ องในอดี ตเรื่ องที่ 2 คื ออรรถกถาสังขพราหมณจริ ยาต่อไป และเมื่ อเล่าจบก็จะทรงบอกให้
ทราบว่าคนที่เล่าในเรื่ องนั้นคือผูใ้ ดในปั จจุบนั ซึ่ งผูเ้ ล่าเรื่ องจะเล่าเรื่ องราวในอดีตที่ได้ยินมาเช่ นนี้
จนครบทั้ง 35 เรื่ อง
2. การเล่ าเรื่ องที่ สัมพันธ์ กับเวลาของผู้อ่าน เป็ นกลวิธีการเล่ าเรื่ องโดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างเวลาที่ผอู ้ ่านใช้อ่านบันเทิงคดีกบั เวลาที่เล่าในเรื่ องมี 5 ประเภท คือ
1. การเล่าย่อ (summary) คือการที่ผเู ้ ขียนอาจย่อเรื่ องที่เกิดขึ้นกับตัวละคร เช่น อาจเล่า
เรื่ องที่เกิดขึ้นกับตัวละครในระยะเวลานับสิ บปี ภายในย่อหน้าเดียวเพื่อให้เรื่ องเดินไปเร็ วขึ้น คือเวลา
ที่เกิดขึ้นในเรื่ องอาจใช้เวลาหลายสิ บปี แต่ผอู ้ ่านใช้เวลาอ่านเพียงไม่กี่นาที
2. การเล่าข้าม (ellipsis) คือผูเ้ ขียนตัดเหตุการณ์ บางตอนแล้วไปเล่าเหตุ การณ์ ที่เกิ ด
หลังจากนั้นแทน อาจเพราะเป็ นเหตุการณ์ไม่สาคัญ หรื อเป็ นการข้ามเพื่อสร้างปมเรื่ องและคลี่คลาย
ต่อไป ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับภาพยนตร์ คือการตัดภาพ (cut)
3. การเล่ าละเอี ยดแบบดู ละคร (scene) คื อการใช้การนาเสนอแบบละครมาผสมกับ
เรื่ องเล่า เป็ นการบรรยายอย่างละเอียด เวลาที่ใช้อ่านกับเวลาที่เล่าในเรื่ องใกล้เคียงกัน
4. การยืดเวลา (stretch) เกิ ดขึ้ นเมื่ อเวลาที่ เล่ าช้ากว่าเวลาในเรื่ อง ในภาพยนตร์ คือ
การถ่ายภาพช้า (slow motion) สาหรับบันเทิงคดี อาจเป็ นการถ่ายทอดความคิดของตัวละคร ทั้งนี้
เพราะการถ่ า ยทอดความคิ ด ออกมาเป็ นตัว หนัง สื อ ย่ อ มช้ า กว่ า ความคิ ด จริ ง ๆ หรื ออาจเป็ น
การบรรยายรายละเอียดของวัตถุหรื อ ลักษณะตัวละคร ซึ่ งอาจใช้พ้ืนที่ในการบรรยายมาก ทั้งที่ใน
ความเป็ นจริ งสามารถมองเห็นได้ทนั ที
5. การหยุด (pause) เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์หนึ่ งดาเนิ นอยูแ่ ต่ผเู ้ ล่าเรื่ องไม่เล่าเหตุการณ์
นั้นต่อ กลับไปเล่าประเด็นอื่นแล้วอาจย้อนกลับไปเล่าเรื่ องต่อได้
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ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะใช้กลวิธีการเล่าเรื่ องโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับผูอ้ ่าน
2 ประเภท ได้แก่ การเล่าย่อ และการหยุด ดังนี้
1. การเล่ าย่ อ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นเรื่ องที่เล่าเรื่ องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่
ถือกาเนิ ดเป็ นคนบ้าง สัตว์บา้ ง ซึ่ งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็ นช่วงเวลาที่ยาวนาน ผูเ้ ล่าจึงไม่
สามารถเล่ า เหตุ ก ารณ์ ทุ ก อย่า งได้ต ามเวลาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ต้อ งใช้วิธี ก ารเล่ า ย่อ ดัง
อรรถกถาภิงสจริ ยา
ได้ยนิ ว่า ในกาลนั้นพระโพธิสตั ว์บงั เกิดเป็ นบุตรพราหมณ์มหาศาล มีสมบัติ 80 โกฏิ
ในกรุ งพาราณสี . ญาติท้ งั หลายตั้งชื่อว่ากัญจนกุมาร. ครั้นเมื่อกัญจนกุมารเดินได้ ได้มีบุตรอื่น
เกิดขึ้นอีก ญาติท้ งั หลายตั้งชื่อว่าอุปกัญจนกุมาร. ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา ชนทั้งหลายพากันเรี ยก
พระมหาสัตว์วา่ มหากัญจนกุมาร. โดยลาดับอย่างนี้ ได้มีบุตรชาย 7 คน. ส่ วนน้องเล็กเป็ นธิ ดา
คนเดี ยว ชื่ อว่ากัญจนเทวี พระมหาครั้นเจริ ญวัยได้ไปเมืองตักกสิ ลา เล่าเรี ยนศิ ลปะทุกอย่าง
สาเร็ จแล้วกลับมา.
ลาดับนั้น มารดาบิดาประสงค์จะผูกมหาสัตว์ให้อยูค่ รองเรื อนจึงกล่าวว่า “พ่อและแม่
จะนาทาริ กาจากตระกูลที่มีชาติเสมอกับตนมาให้ลูก.” พระมหาสัตว์กล่าวว่า “พ่อแม่จ๋า ลูกไม่
ต้องการอยูค่ รองเรื อน เพราะโลกสันนิวาสทั้งหมดมีภยั เฉพาะหน้าสาหรับลูกดุจถูกไฟไหม้ ถูก
ขังดุจเรื อนจา...” 25

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็ นได้ว่ามี ก ารเล่ าระยะเวลาชี วิตของพระโพธิ สัตว์ในช่ วงวัยเด็ ก
จนกระทัง่ เป็ นหนุ่มอย่างย่อๆ คือบอกให้ทราบว่าพระองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์มีพี่นอ้ ง 8 คน เมื่อ
โตเป็ นหนุ่ มได้เดิ นทางไปเรี ยนหนังสื อที่เมืองตักกสิ ลา เมื่อเรี ยนจบก็ได้กลับมายังบ้าน จากนั้นจึง
เล่าเหตุการณ์ที่พอ่ แม่ขอให้พระโพธิ สัตว์แต่งงานแต่พระองค์ปฏิเสธเพราะปรารถนาจะออกบวช
หรื อในเรื่ องอรรถกถาสังขปาลจริ ยามีการเล่าย่อดังนี้
จริ งอยู่ พระมหาสัตว์เป็ นผูข้ วนขวายในบุญมีทานและศีลเป็ นต้น ท่องเที่ยวไปมาใน
คติเทวดาและมนุ ษย์ท้ งั หลาย ด้วยการแสวงหาพระโพธิ ญาณ บางครั้งเกิ ดในนาคพิภพอันมี
สมบัติเช่นกับสมบัติของเทพ เป็ นนาคราชชื่อสังขปาละ มีฤทธิ์ มาก มีอานุภาพมาก. นาคราช
นั้นเมื่อกาลผ่ านไปรังเกียจสมบัติ ปรารถนากาเนิ ดมนุษย์ จึงอยูจ่ าอุโบสถ. เมื่อนาคราชนั้นอยู่
ในพิภพ การอยูร่ ักษาอุโบสถไม่สมบูรณ์ ศีลจักเศร้าหมอง ด้วยเหตุน้ นั นาคราชจึงออกจากนาค
พิภพพันจอมปลวกแห่ งหนึ่ งในระหว่างทางใหญ่ และทางเดินเท้าเดินได้คนเดียว ไม่ไกลจาก
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แม่น้ ากัณหวรรณาแล้วอธิ ษฐานอุโบสถ สมาทานในวัน 14-15 ค่ า เป็ นปกติ อธิ ษฐานว่า “ผู ้
ต้องการหนังเป็ นต้นของเราจงมาเอาไป”...
อยูม่ าวันหนึ่ง เมื่อสังขปาลนาคราชสมาทานศีลอย่างนั้นแล้วนอน บุตรของพราน 16
คน คิดกันว่าจะหาเนื้ อ จึงถือเอาอาวุธเที่ยวไปในป่ า ครั้นไม่ได้อะไรๆ ก็กลับออกมา เมื่อเห็ น
นาคราชนั้นนอนอยูบ่ นจอมปลวกคิดว่า “วันนี้ เราไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเหี้ ย เราจะฆ่านาคราชนี้
กิน”...26

จากตัวอย่า ง มี การเล่ า ถึ ง ที่ มาและเหตุ การณ์ ของการปฏิ บตั ิ ธรรมและรั ก ษาศี ลของพระ
โพธิ สัตว์ไว้โดยย่อ คือบอกให้ทราบว่าพระองค์เกิดมาเป็ นพญานาค มีทรัพย์มาก แต่รู้สึกเบื่อจึงไป
รักษาศีลเพราะอยากเกิดเป็ นมนุ ษย์ เหตุการณ์ ต่างๆ เหล่านี้ ที่จริ งใช้ระยะเวลานานเห็นได้จากคาว่า
“เมื่อกาลผ่านไปรังเกี ยจสมบัติ...” แต่ผเู ้ ล่าเรื่ องได้ย่อเรื่ องในส่ วนนี้ ไว้อย่างกระชับ จากนั้นจึงเล่ า
เหตุการณ์ที่บุตรของพรานมาพบพระโพธิสัตว์และตั้งใจฆ่าพระองค์ต่อไป
2. การหยุด ระหว่างที่ผเู ้ ล่าเล่าเรื่ องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าในพระชาติต่างๆ ที่พระองค์
ถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ ก็จะมีการหยุดเล่าเรื่ องเป็ นระยะๆ เพื่อให้อรรถกถาจารย์อธิ บายขยาย
ความคาถา คาศัพท์และวลี ต่างๆ ที่ ปรากฏในเรื่ องเล่ า และเมื่ ออรรถกถาจารย์อธิ บายขยายความ
เสร็ จแล้วผูเ้ ล่ าก็จะเล่ าเรื่ องนั้นๆ ต่อไป ซึ่ งการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะมีลกั ษณะเช่ นนี้
ทุกเรื่ อง ดังอรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา
บัด นี้ พระผู ้มี พ ระภาคเจ้า เมื่ อ ทรงแสดงว่า เราละสิ ริ ร าชสมบัติ เ ช่ น กับ สมบัติ
จักรพรรดิ พระประยูรญาติอนั เป็ นที่รัก ไม่ห่วงใย สละปริ วารชน คนสนิ ทและยศอันใหญ่ที่
ชาวโลกเขาเพ่งเล็งกันได้ ตรัสพระคาถาสองคาถาว่า
เราสละราชสมบัติในแผ่ นดิน หมู่ญาติ บริ วารชนและยศศั กดิ์
ทั้งสิ้ นมิได้ คิดถึงเลย เพราะเหตุแห่ งโพธิ ญาณเราจะเกลียดพระมารดา
พระบิ ด าก็ห ามิ ไ ด้ เราจะเกลีย ดยศ ศั ก ดิ์ อัน ยิ่ง ใหญ่ ก็ห ามิไ ด้ แต่ พ ระ
สัพพัญญุตญาณเป็ นทีร่ ัก ของเรา เพราะฉะนั้น เราจึงสละราชสมบัติ
ในบรรดาคาเหล่านั้นคาว่า ทั้งสิ้น(เกวลํ) ได้แก่ สิ้นเชิง. อธิบายว่า เราสละตาหนักนาง
สนมจนหมดสิ้ น และแผ่นดิ นมี มหาสมุทรเป็ นที่ สุด ด้วยประสงค์จะบวช ไม่คิดถึ งอะไรๆ
เพราะเหตุแห่งโพธิญาณอย่างเดียวว่า เราสามารถบรรลุสมั มาสัมโพธิญาณได้ดว้ ยอาการอย่างนี้
คือว่า เราไม่เกิดความเกี่ยวเกาะในสิ่ งนั้นแม่แต่นอ้ ย...
เมื่อพระมหาสัตว์ทรงสละทุ กสิ่ งทุกอย่าง เสด็จออกบวช. ยุธิฏฐิ ลกุมารพระกนิ ษฐา
ของพระโพธิ สัตว์น้ นั ถวายบังคมพระชนก ทรงขออนุญาตบวชติดตามพระโพธิ สัตว์. ทั้งสอง
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กษัตริ ยก์ ็ออกจากพระนคร รับสัง่ ให้มหาชนกลับ เสด็จเข้าป่ าหิ มวันตะ สร้างอาศรมบทในที่น่า
พอใจ ทรงบวชเป็ นฤๅษี ยังฌานและอภิญญาให้เกิด ทรงเลี้ยงชีวิตด้วยรากไม้และผลไม้ในป่ า
เป็ นต้นจนตลอดพระชนม์ แล้วก็เสด็จไปสู่พรหม…27

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็ นได้ว่า ผูเ้ ล่ าเรื่ องจะเล่ าเหตุ ก ารณ์ ในอดี ตของพระพุทธเจ้าที่ ถื อ
กาเนิ ดเป็ นพระเจ้ายุธัญชัยมาเรื่ อยๆ และก็หยุดเล่าเพื่อให้อรรถกถาจารย์อธิ บายข้อความในคาถาที่
เล่าไป ดังปรากฏในข้อความที่ขีดเส้นใต้ความว่า “ในบรรดาคาเหล่านั้นคาว่า ทั้งสิ้ น(เกวลํ) ได้แก่
สิ้ นเชิง. อธิ บายว่า เราสละตาหนักนางสนมจนหมดสิ้ น...” เมื่ออรรถกถาจารย์อธิ บายความนั้นจบลง
ก็จะเล่ าเรื่ องที่ หยุดไว้ต่อไปความว่า “เมื่ อพระมหาสัตว์ทรงสละทุ ก สิ่ งทุ ก อย่า ง เสด็จออกบวช.
ยุธิฏฐิลกุมารพระกนิษฐาของพระโพธิ สัตว์น้ นั ถวายบังคมพระชนก ทรงขออนุ ญาตบวชติดตามพระ
โพธิสัตว์...”
จากการศึ กษากลวิธี การเล่ าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะเห็ นได้ว่า อรรถกถาจารย์มีวิธี
เรี ยบเรี ยงเรื่ องเล่าอย่างเป็ นระบบ เนื่ องจากอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นเรื่ องเล่าที่มีท้ งั เหตุการณ์ปัจจุบนั
และอดีตจึงใช้ผเู ้ ล่าเรื่ อง 3 ประเภททาหน้าที่เล่าเรื่ อง ได้แก่ 1) ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละครในเรื่ อง
แบบผูร้ ู้ เป็ นผูเ้ ล่าที่อยู่นอกเรื่ อง จะเล่าในส่ วนเกริ่ นนา (ปั จจุ บนั วัตถุ ) และส่ วนต้นของอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ องก่อนจะส่ งผ่านการเล่าเรื่ องไปสู่ เนื้ อเรื่ องในอดี ตต่อไป 2) ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัว
ละครในเรื่ องแบบพยาน ในที่น้ ี คือพระอานนท์ มักเริ่ มต้นการเล่าเรื่ องด้วยคาว่า “ได้ยินว่า” ผูเ้ ล่ า
เรื่ องประเภทนี้จะทาหน้าที่เล่าเรื่ องในส่ วนเริ่ มต้นเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ อง โดยจะ
กล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของพระโพธิ สัตว์ว่าถื อกาเนิ ดเป็ นผูใ้ ด การที่ให้พระอานนท์ทาหน้าที่
เป็ นผูเ้ ล่ า เรื่ องราวในอดี ต ชาติ ข องพระพุ ท ธเจ้า นี้ ท าให้เ รื่ องมี ค วามสมจริ ง สมเหตุ ส มผลและ
น่ า เชื่ อ ถื อ ยิ่ ง ขึ้ นว่ า เรื่ องที่ เ ล่ า นั้น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ แ ต่ ง ขึ้ น แต่ เ ป็ นเรื่ องที่ พ ระอานนท์ ไ ด้ยิ น เรื่ อ งที่
พระพุทธเจ้าทรงเล่ าแล้วนามาถ่ ายทอดยังผูอ้ ื่ นต่อไป และ 3) ผูเ้ ล่ าเรื่ องที่ เป็ นตัวละครหลักแบบ
เปิ ดเผยตัว คือพระพุทธเจ้าทาหน้าที่เล่าเรื่ องราวในอดีตโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ว่า “เรา”
ส่ วนวิธีการเล่าเรื่ องที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่ 1) การเล่า
เรื่ องที่ สัมพันธ์ กบั ลาดับเวลาในเรื่ อง พบว่าอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมี การเล่าเรื่ องสลับไปมาระหว่าง
ปั จจุบนั กับอดีต โดยทั้ง 35 เรื่ องจะใช้เหตุการณ์ปัจจุบนั ร่ วมกันคือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงนัง่
อยู่ท่ามกลางเหล่าสาวกและเล่ าเรื่ องย้อนกลับไปในอดี ตทีละเรื่ องๆ จนครบทั้ง 35 เรื่ อง ส่ วน 2)
การเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั เวลาของผูอ้ ่าน พบ 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเล่าย่อ เป็ นการเล่าเหตุการณ์ใน
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อดี ตชาติของพระพุทธเจ้าโดยย่อเนื้ อเรื่ องให้ส้ ันลงเนื่ องจากเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นมีระยะเวลาจริ งที่
ยาวนาน ผูเ้ ล่าจึงมิอาจเล่าทุกอย่างได้ตามเวลาที่เกิ ดขึ้นจริ ง และ 2) การหยุด เป็ นการหยุดเล่าเรื่ อง
เป็ นระยะๆ เพื่อให้อรรถกถาจารย์อธิ บายขยายความคาถา คาศัพท์และวลีต่างๆ ที่ปรากฏในเรื่ องเล่า
นั้นๆ ซึ่ งการหยุดเล่าเรื่ องนี่ถือเป็ นลักษณะเด่นของเรื่ องเล่าประเภทอรรถกถาที่จะต้องมีการหยุดเล่า
เพื่ออธิบายขยายความเรื่ องที่เล่าเสมอ
จะเห็ นได้ว่า อรรถกถาจารย์ผเู้ รี ยบเรี ยงเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเลื อกใช้ผเู ้ ล่าเรื่ องและ
วิธีการเล่าเรื่ องได้อย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กบั เรื่ องเล่าในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกซึ่ งเป็ นเรื่ องเล่าที่ไม่
เรี ยงตามลาดับเวลา กล่าวคือมีการเล่าเรื่ องสลับไปมาระหว่างอดีตกับปั จจุบนั การเลือกใช้ผเู ้ ล่าเรื่ อง
และวิธีการเล่ าเรื่ องของผูเ้ รี ยบเรี ยงช่ วยทาให้เรื่ องเล่ าในอรรถกถาริ ยาปิ ฎกมี ระบบการเล่ าเรื่ องที่
ชัดเจน และช่วยทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้แจ่มชัดยิง่ ขึ้น

บทที่ 6
กลวิธีทางวรรณศิลป์ เพือ่ การเข้ าถึงการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
ภาษาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของวรรณกรรม วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีน้ นั
นอกจากจะมี เ นื้ อ หาและรู ป แบบที่ ดี แ ล้ว ยัง ต้อ งมี ภ าษาที่ ดี แ ละมี ว รรณศิ ล ป์ ด้ว ย ดัง ที่ สุ จิ ต รา
จงสถิตย์วฒั นา กล่าวไว้วา่
วรรณคดี จ ะต้อ งมี ค วามงดงามทางภาษาเป็ นข้อ ส าคัญ ยิ่ ง นั่น คื อ ภาษาที่ ใ ช้ใ น
วรรณคดี น้ นั ต้องเป็ นภาษาที่ สละสลวยงดงาม สามารถสร้างภาพ สร้ างอารมณ์ สะเทื อนใจ
ก่อให้เกิดความรู ้สึกร่ วมของผูอ้ ่านงานนั้นๆ ซึ่ งหมายความว่าผูเ้ ขียนจะต้องมีศิลปะในการใช้
ภาษา สามารถใช้ภาษาสร้างให้เกิดวรรณศิลป์ หรื อความงามของภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้วรรณศิลป์ นี้ เป็ นเครื่ องมือสื่ อ “สาร” อันเป็ นหัวใจสาคัญของงานได้อย่างสมบูรณ์ แม้
นักเขียนจะมีความคิดหรื อ “สาร” อันสุ นทรงดงาม มีคุณค่าที่จะสื่ อในงานเขียนของตน หาก
ไม่สามารถสร้างวรรณศิลป์ ในงานได้ สารอันงดงามมีคุณค่านั้นก็ไม่อาจมีพลังอันสมบูรณ์ที่จะ
สร้างความยิง่ ใหญ่อมตะให้แก่งานเขียนนั้นๆ ได้1

เมื่ อ พิ จ ารณาอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกซึ่ งเป็ นวรรณกรรมประเภทร้ อ ยแก้ว ผูศ้ ึ ก ษาพบว่ า
อรรถกถาจารย์ได้ใช้ภาษามาเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยถ่ายทอดเรื่ องราวการบาเพ็ญบารมีของพระ
โพธิ สัตว์ในพระชาติต่างๆ ได้ดี มีการใช้ถอ้ ยคาอันประณี ต และใช้ความเปรี ยบมาบรรยายเรื่ องราว
เป็ นความเรี ยงอันสละสลวย เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวและเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน จึงเป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจอย่างยิ่งว่าอรรถกถาจารย์ได้ใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ มาถ่ายทอดเรื่ องราวการบาเพ็ญบารมี
ของพระโพธิ สัตว์ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกอย่างไร และในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ องนั้นพระ
โพธิสัตว์ทรงแสดงการบาเพ็ญบารมีอะไรบ้าง
ดังนั้นในบทที่ 6 นี้ จะแบ่งหัวข้อการศึกษาเป็ น 2 ประเด็น คือกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก และการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก

1

สุจิตรา จงสถิตย์วฒั นา, เจิมจันทน์ กงั สดาล : ภาษาวรรณศิลป์ ในวรรณคดีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ
: โครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 1-2.
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กลวิธีทางภาษาทีป่ รากฏในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
ในหัว ข้อ กลวิธี ท างภาษาในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎก ผู้ศึ ก ษาจะศึ ก ษากลวิ ธี ท างภาษาใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 2 ประเด็น ได้แก่ การใช้ความเปรี ยบที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก และ
การใช้โวหารในการดาเนินเรื่ อง ดังนี้
การใช้ ความเปรียบทีป่ รากฏในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
ความเปรี ยบเป็ นกลวิธีทางภาษาที่สาคัญในวรรณคดี เพราะเป็ นวิธีหนึ่ งที่กวีใช้ถ่ายทอด
ความรู ้สึกนึ กคิดของตนไปยังผูอ้ ่านผ่านทางภาษา โดยกวีจะนาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
มาเปรี ยบเทียบกับสิ่ งอื่นที่มีลกั ษณะบางประการที่คล้ายคลึงกัน เพื่ออธิ บายให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราว
เกิ ดอารมณ์ ความรู ้สึกและเกิ ดจินตภาพตามที่กวีตอ้ งการจะสื่ อ2เช่ น ตาใสเหมือนตาตัก๊ แตน ตาคน
กับตาตัก๊ แตนย่อมมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน แต่ในที่น้ ี กวีจะแสดงให้เห็นว่าตาของคนกับตาตัก๊ แตนมี
ลักษณะเหมือนกันคือตาใสวาว เป็ นต้น
ลักษณะของความเปรี ยบที่ช่วยทาให้ผรู ้ ับสารเกิ ดภาพในใจหรื อภาพพจน์ดงั กล่าวนี้ จึงมี
ความเกี่ ยวข้องกับภาษาภาพพจน์3 แต่ในการศึกษาครั้ งนี้ จะไม่ศึกษาความเปรี ยบตามวิธีการตาม
ภาษาภาพพจน์ที่มีก ารใช้ภาพพจน์ต่างๆ ซึ่ งแบ่งเป็ น อุ ป มา อุ ปลักษณ์ หรื ออื่ นๆ แต่จะมุ่งศึ กษา
วิธีการใช้ค วามเปรี ยบที่ กวีใ ช้เล่ า เรื่ องราวในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกด้วยการนาสิ่ งต่างๆ สองสิ่ งมา
เปรี ยบเทียบกัน โดยสิ่ งที่นามาเปรี ยบเทียบนั้นจะมีลกั ษณะบางอย่างร่ วมกัน
จากการศึ ก ษาลัก ษณะการใช้ค วามเปรี ย บเบื้ อ งต้น พบว่ า ในการใช้ ค วามเปรี ย บเพื่ อ
เปรี ยบเทียบของสองสิ่ งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันนั้นอาจแสดงด้วยการใช้คาที่มีความหมายที่แสดง
ถึงการเปรี ยบเทียบ เช่น เหมือน อย่าง เป็ น ดัง่ คือ เป็ นต้นว่า ขาวดังสาลี ดาเหมือนอีกา แต่บางครั้งก็

2

ญาดา อรุ ณเวช, “ความเปรี ยบในบทละครในพระราชนิ พ นธ์ ใ นรั ช กาลที่ 2” (วิ ท ยานิ พ นธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 5.
3
ภาษาภาพพจน์ (Figurative language) คือภาษาที่ผิดแผกไปจากปรกติหรื อผิดไปจากภาษาตามตัวอักษร
ในด้านการเรี ยบเรี ยงคาหรื อความหมายของคา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นสานวนที่แปลกใหม่ และมีพลัง หรื อให้มองเห็ น
ภาพหรื อพรรณนาโดยการเปรี ยบเที ยบเพื่อ ให้เห็ นความคล้ายคลึ งในสิ่ งที่ ไม่คล้ายคลึ งกัน ภาษาภาพพจน์คือ
ข้อ เขี ยนที่ น าภาพพจน์ อ ย่า งเดี ย วหรื อ หลายอย่างมาใช้ ภาพพจน์ ที่รู้ จัก กัน มากที่ สุ ด ได้แ ก่ ภาวะแย้ง อุ ป มา
อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน และการกล่าวซ้ า
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แสดงการเปรี ยบเทียบโดยไม่ใช้คาที่แสดงความเปรี ยบ กล่าวคือกวีจะนาสิ่ งที่ตอ้ งการเปรี ยบและสิ่ ง
ที่นามาเปรี ยบมาวางไว้ดว้ ยกัน เช่น ใจหิ น4
ดังนั้น ในการศึกษาความเปรี ยบที่พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจานวน 110 ชุดนั้น สามารถ
จาแนกประเภทตามวิธีการใช้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การเปรี ยบเทียบโดยตรง การเปรี ยบเทียบ
โดยนัย และการเปรี ยบเทียบแบบผสม5 ดังนี้
1. การเปรียบเทียบโดยตรง เป็ นการเปรี ยบเทียบลักษณะภายนอกโดยอาศัย “คาเปรี ยบ” เพื่อ
สื่ อความหมายว่าสิ่ งหนึ่ งเหมื อนสิ่ งหนึ่ งอย่างชัดเจนพบ 100 ชุ ด แบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ งเหมือนสิ่ งหนึ่ ง การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ งเป็ นสิ่ งหนึ่ ง และการเปรี ยบเทีย บ
แบบขนานความ
1.1 การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ งเหมือนสิ่ งหนึ่ง คือความเปรี ยบที่อาศัยค าที่แสดง
ความหมายเปรี ยบเทียบมาเชื่ อมโยงสิ่ งที่ตอ้ งการเปรี ยบกับสิ่ งที่นามาเปรี ยบไว้ดว้ ยกัน เช่น เหมือน
อย่าง ดัง่ ดุจ และ ประดุจ เป็ นต้น จากการศึกษาพบว่า มีการใช้ความเปรี ยบประเภทนี้ มาเปรี ยบเทียบ
สิ่ งต่างๆ ที่มีลกั ษณะเหมือนกันจานวน 91 ชุด แบ่งความเปรี ยบประเภทนี้ ตามจานวนของสิ่ งที่นามา
เปรี ยบได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ความเปรี ยบที่ใช้สิ่งที่นามาเปรี ยบหนึ่งสิ่ ง และความเปรี ยบที่ใช้สิ่งที่
นามาเปรี ยบมากกว่าหนึ่งสิ่ ง
1.1.1 ความเปรียบที่ใช้ สิ่งที่นามาเปรียบหนึ่งสิ่ ง หมายถึงการเปรี ยบเทียบ
ของสองสิ่ งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง คือจะเปรี ยบสิ่ งที่ตอ้ งการเปรี ยบ 1 สิ่ ง กับสิ่ ง
ที่นามาเปรี ยบ 1 สิ่ ง โดยอาศัยคาที่แสดงความหมายเปรี ยบเทียบมาเชื่ อมโยงสิ่ งที่ตอ้ งการเปรี ยบกับ
สิ่ งที่นามาเปรี ยบไว้
จากการศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่า ความเปรี ยบที่ใช้สิ่งที่นามาเปรี ยบ
หนึ่งสิ่ งปรากฏ 86 ชุด แบ่งกลุ่มการเปรี ยบเทียบของสิ่ งต่างๆ ได้เป็ น 4 กลุ่มดังนี้
1.1.1.1 การเปรี ยบเทียบรู ปร่ างและลักษณะ
1.1.1.2 การเปรี ยบเทียบปริ มาณ

4

ปรี ชา ช้างขวัญยืน, พืน้ ฐานของการใช้ ภาษา (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2517), 19-20.
5
ในการศึกษาความเปรี ยบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกครั้งนี้จะแบ่งประเภทความเปรี ยบโดยดูรายละเอียดจาก
ปรี ชา ช้างขวัญยืน, พืน้ ฐานของการใช้ ภาษา (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช , 2517), 69-74. และ สุมาลี
ลิ้มประเสริ ฐ, ความเปรียบเกีย่ วกับสุ นัขและแมวในพระไตรปิ ฎก ( 2557), 15-40.
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1.1.1.3 การเปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู้สึก
1.1.1.4 การเปรี ยบเทียบอากัปกิริยา
1.1.1.1 การเปรี ย บเที ย บรู ป ร่ างหรื อ ลั ก ษณะ คื อ การน าสิ่ ง ที่
ต้องการเปรี ยบกับสิ่ งที่นามาเปรี ยบมาเปรี ยบเทียบกันเพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านรับรู ้ และเข้าใจรู ปร่ าง
หรื อลักษณะของสิ่ งนั้น พบจานวน 41 ชุ ด อาจแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การเปรี ยบเทียบรู ปร่ าง
หรื อลักษณะของตัวละคร การเปรี ยบเทีย บรู ปร่ างหรื อลักษณะของสิ่ งของ และการเปรี ยบเที ยบ
รู ปร่ างหรื อลักษณะของสถานที่
1.1.1.1.1 การเปรี ยบเทีย บรู ป ร่ า งหรื อ ลัก ษณะของตั ว
ละคร คือการอธิ บายให้ผอู ้ ่านเข้าใจรู ปพรรณสัณฐาน ส่ วนต่างๆ ของตัวละครว่ามีลกั ษณะอย่างไร
การเปรี ยบเทียบรู ปร่ างและลักษณะของตัวละครนี้ พบความเปรี ยบจานวน 36 ชุ ด แบ่งได้ 4 ประเภท
ได้แก่ การเปรี ย บเที ย บขนาด การเปรี ย บเที ย บรู ป ร่ า ง การเปรี ย บเที ย บสี และการเปรี ย บเที ย บ
ความงาม ดังนี้
ก. การเปรียบเทียบขนาด คือการเปรี ยบเทียบขนาดของ
ตัวละครกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจถึงขนาดรู ปร่ างของตัวละครนั้นๆ พบจานวน 4 ชุด ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา ตอนเปรี ยบเทียบ
ขนาดของพญานาคในแต่ละพระชาติวา่ มีขนาดที่แตกต่างกัน ความว่า
...ร่ างกายประมาณหัวงอนไถ เมื่อครั้งเป็ นพระภูริทตั ตะประมาณขาอ่อน เมื่อครั้งเป็ น
พระสังขปาละประมาณเรื อโกลนลาหนึ่ง.6

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ

6

ขนาดลาตัวของพญานาคทั้ง 3 พระชาติ ได้แก่
จัมเปยยนาคราช พระภูริทตั ตะ และพระสังขปาละ
1. หัวงอนไถ
2. ขาอ่อน
3. เรื อโกลนลาหนึ่ง

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2552), 203.
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ประมาณ
ขนาด

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบขนาดลาตัวของ
พญานาคในพระชาติต่างๆ ทั้ง 3 พระชาติ ได้แก่ จัมเปยยนาคราช พระภูริทตั ตะ และพระสังขปาละ
กับขนาดของหัวงอนไถ ขาอ่อนและเรื อโกลนลาหนึ่ ง เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านเห็นขนาด
ของพญานาคในแต่ละพระชาติที่มีขนาดต่างกัน พระชาติที่ถือกาเนิ ดเป็ นจัมเปยยนาคราชมีขนาด
ลาตัวเท่าหัวงอนไถ พระชาติที่ถือกาเนิ ดเป็ นพระเจ้าภูริทตั ตะมีขนาดลาตัวเท่าขาอ่อน และเมื่อถื อ
กาเนิดเป็ นพญานาคสังขปาละมีขนาดตัวใหญ่เท่ากับเรื อโกลนลาหนึ่ง
ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถามหิ สราชจริ ยา ตอนเปรี ยบเทียบ
ขนาดของพระโพธิ สัตว์เมื่อครั้งที่ถือกาเนิดเป็ นกระบือ ความว่า
ได้ยินว่า ในกาลนั้น พระโพธิ สัตว์บงั เกิดในกาเนิ ดกระบือในหิ มวันตประเทศ ครั้น
เจริ ญวัย สมบูรณ์ดว้ ยเรี่ ยวแรง มีร่างใหญ่ประมาณเท่าช้างหนุ่ม. 7
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พระโพธิสัตว์ (กระบือ)
ช้างหนุ่ม
ประมาณ
รู ปร่ าง

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบพระโพธิ สัตว์
กับช้างหนุ่ ม เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านเห็ นลักษณะรู ปร่ างของพระโพธิ สัตว์ที่มีขนาดใหญ่
เท่ากับช้างหนุ่ม
ตัวอย่างที่ 3 อรรถกถากปิ ลราชจริ ยา ตอนเปรี ยบเทียบ
ขนาดของพระโพธิ สัตว์เมื่อครั้งที่ถือกาเนิดเป็ นพญาวานร ความว่า
ในกาลเมื่อเราเกิดในกาเนิดวานร เติบโตแล้วได้เป็ นพญาวานรมีกาลังดุจช้างสาร สมบูรณ์
ด้วยเรี่ ยวแรง มีร่างกายใหญ่ประมาณลูกม้า.8
7

เรื่ องเดียวกัน, 225.
เรื่ องเดียวกัน, 360.
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พญาวานร
ลูกม้า
ประมาณ
รู ปร่ าง

จากตั ว อย่ า ง เปรี ยบเที ย บพญาวานรกั บ ลู ก ม้ า เพื่ อ
เชื่อมโยงให้เห็นว่าพญาวานรมีขนาดรู ปร่ างใหญ่เท่ากับลูกม้า
ข. การเปรี ยบเทียบรู ปร่ าง คือการเปรี ยบเทียบส่ วนต่างๆ
ในร่ า งกายของตัวละครกับ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งเพื่ อให้ผูอ้ ่ า นเข้า ใจและเห็ นภาพตัวละครชัดเจนยิ่ง ขึ้ น
การเปรี ยบเทียบรู ปร่ างที่พบนั้นจะเป็ นการเปรี ยบเทียบอวัยวะของตัวละคร ได้แก่ การเปรี ยบเทียบ
ร่ างกาย ดวงตา ปาก ศีรษะ และหาง จานวน 10 ชุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา ตอนอธิ บายรู ปร่ าง
และลักษณะของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ หาง เขา ตา และปากของพระโพธิ สัตว์เมื่อครั้งที่ถือกาเนิ ดเป็ น
พญาเนื้อ ความว่า
ในกาลนั้น พระโพธิ สัตว์บงั เกิดในกาเนิ ดเนื้ อชื่ อว่ารุ รุ ผิว (ขน) ในร่ างกายของเนื้ อ
นั้น มีสีเหมือนแผ่นทองคาที่หลอมแล้วขัดเป็ นอย่างดี เท้าทั้ง 4 ดุจฉาบด้วยครั่ง หางดุจจามรี
เขามีสีเหมือนพวงเงิน ตาดุจก้อนแก้วมณี ที่ขดั ดีแล้ว ปากดุจลูกคลีหนังหุ ้มผ้ากัมพลสี แดงสอด
ตั้งไว้. 9

1.

2.

9
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เรื่ องเดียวกัน, 231.

หางพระโพธิสัตว์ (พญาเนื้อ)
หางจามรี
ดุจ
เป็ นพวง
ตา
ก้อนแก้วมณี ที่ขดั แล้ว
ดุจ
ใสวาว
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ปาก
ลูกคลีหนังหุ ม้ ผ้ากัมพลสี แดงสอดตั้งไว้
ดุจ
มีลกั ษณะกลมและมีสีแดง

จากตัวอย่า ง อรรถกถาจารย์เปรี ย บเที ย บอวัย วะต่ า งๆ
ของพระโพธิสัตว์โดยเปรี ยบหางพระโพธิ สัตว์กบั หางจามรี เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นลักษณะของหางที่
เป็ นพวงเหมือนหางของจามรี เปรี ยบเทียบดวงตากับก้อนแก้วมณี ที่ขดั แล้ว เพื่อเชื่อมโยงความหมาย
ให้ผอู ้ ่านเห็ นลักษณะดวงตาของพระโพธิ สัตว์ที่มีลกั ษณะใสวาวเหมือนแก้วมณี และเปรี ยบเทียบ
ปากกับลูกคลี หนังหุ ้มผ้ากัมพลสี แดงสอดตั้งไว้ เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้เห็ นลักษณะปากของ
พระโพธิ สัตว์ที่กลมเหมือนกับลูกคลีหนังหุ ม้ ผ้ากัมพลสี แดงสอดตั้งไว้
ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถาสังขปาลจริ ยา ตอนอธิ บายรู ปร่ าง
และลัก ษณะตา และศี รษะของพระโพธิ สั ตว์เมื่ อครั้ งที่ ถื อก าเนิ ดเป็ นพญานาคชื่ อว่า สั ง ขปาละ
ความว่า
...เเม้พระโพธิ สัตว์ก็มีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าเรื อโกลนลาหนึ่ ง ดุจพวงมะลิที่ร้อย
วางไว้งามยิง่ นักประกอบด้วยดวงตาเช่นกับผลมะกล่า และศีรษะเช่นกับดอกชบา.10
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ดวงตา
ผลมะกล่า
เช่น
มีลกั ษณะเป็ นสี แดงกลมขนาดเล็ก
ศีรษะ
ชบา
เช่นกับ
บาน, แผ่ออก

จากตัวอย่าง เปรี ยบเทียบอวัยวะของพระพระโพธิ สัตว์ที่
ถือกาเนิ ดเป็ นพญานาคดังนี้ เปรี ยบเทียบดวงตากับผลมะกล่ า เพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านเห็ นว่าดวงตา
10

เรื่ องเดียวกัน, 278.
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ของพระองค์มีลกั ษณะกลมเล็กและมีสีแดงเหมือนผลมะกล่ า เปรี ยบเทียบศีรษะของพระโพธิ สัตว์
กับชบา เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านเห็นลักษณะศีรษะของพญานาคที่แผ่ออกเหมือนกับดอก
ชบาที่บาน
ค. การเปรียบเทียบสี คือการเปรี ยบเทียบสี ส่วนต่างๆ ใน
ร่ างกายของตัวละครกับ สี ของสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ งเพื่ อให้ผูอ้ ่ านเข้าใจรู ป ร่ างและลักษณะของตัวละคร
ชัดเจนยิง่ ขึ้น พบการเปรี ยบเทียบสี ผวิ สี ตา สี เท้า และสี เขา จานวน 9 ชุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนอธิ บายสี
พระสรี ระของพระศาสดา ความว่า
พระธิ ดาได้เอาแก่นจันทน์น้ นั บดเป็ นผงละเอียดบรรจุลงพระอบ เสด็จไปวิหารบูชา
พระสรี ระของพระศาสดาซึ่งมีผิวดุจทองคาแล้ว 11
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สี พระสรี ระของพระศาสดา
ทองคา
ดุจ
เหลืองอร่ าม

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบสี พระสรี ระของ
พระศาสดากับทองคา เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านเห็นลักษณะพระสรี ระของพระศาสดาว่ามี
สี ทองเหลืองอร่ ามเหมือนกับสี ของทองคา
ตัว อย่า งที่ 2 อรรถกถาจู ฬ โพธิ จ ริ ย า ตอนอธิ บ ายสี
ผิวของภรรยาเก่าพระโพธิ สัตว์ ความว่า
คาว่า ภรรยาเก่ า (ทุติยิกา) ได้แก่ ภรรยาเดิม คือภรรยาครั้งเป็ นคฤหัสถ์. คาว่า ผูม้ ีผิว
ดังทองคา (กนกสนฺนิภา) ได้แก่มีผิวพรรณงามดังทองคา.12
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เรื่ องเดียวกัน, 123.
เรื่ องเดียวกัน, 212.
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สี ผวิ
ทองคา
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ดัง
เหลืองอร่ าม

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบสี ผิวของภรรยา
เก่ าพระโพธิ สัตว์กบั ทองคา เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้เห็ นว่าสี ผิวภรรยาของพระโพธิ สัตว์มีสี
เหลืองอร่ ามเหมือนกับสี ของทองคา
ง. การเปรียบความงาม คือการเปรี ยบเทียบความงามของ
ตัว ละครกับ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งเพื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นเข้า ใจและรั บ รู ้ ค วามงามของตัว ละครนั้น ๆ อาจแบ่ ง
การเปรี ยบเทียบความงามตามประเภทของตัวละครได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การเปรี ยบเทียบ
ความงามของตัวละครที่เป็ นมนุษย์ และการเปรี ยบเทียบของตัวละครที่เป็ นสัตว์ พบจานวน 10 ชุ ด
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. การเปรี ยบเทียบความงามของตัวละครที่เป็ น
มนุ ษย์ พบว่ามีการเปรี ยบเทียบความงามตัวละครที่เป็ นมนุ ษย์กบั เทวดาและนางฟ้ าที่คนทัว่ ไปรับรู ้
และเข้าใจว่าเป็ นผูม้ ีรูปร่ างงดงาม พบจานวน 3 ชุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา อรรถกถา
จารย์อธิ บายความงามของพระเวสสันดรโดยเปรี ยบเทียบกับเทวราช ความว่า
ลาดับ นั้น พระเจ้า สญชัย มหาราชทรงให้พ ระมหาสัต ว์ยกโทษให้แ ล้ว ทรงมอบ
ราชสมบัติให้ครอบครอง ในขณะนั้นเอง ทรงให้พระมหาสัตว์ตกแต่งพระเกศาและพระมัสสุ
เป็ นต้น ให้ทรงสรงสนาน ทรงอภิเษกพระมหาสัตว์ผูท้ รงตกแต่งด้วยสรรพาภรณ์ งดงามดัง
เทวราชไว้ในราชสมบัติพร้อมพระนางมัทรี เทวี13
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13

เรื่ องเดียวกัน, 159.

พระมหาสัตว์ผทู ้ รงตกแต่งด้วยสรรพาภรณ์
เทวราช
ดุจ
ความงาม
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จากตัว อย่ า ง เปรี ยบเที ย บพระมหาสั ต ว์ ก ั บ
เทวราช เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านเห็นความงามของพระเวสสันดรที่แต่งตัวงดงามเหมือนดัง
เทวดา
ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา ตอนอธิ บาย
ความงามของกุลสตรี นางหนึ่งโดยเปรี ยบเทียบกับเทพอัปสร ความว่า
เมื่อโพธิกมุ ารเจริ ญวัย เขาไปสู่เมืองตักกสิ ลา เรี ยนศิลปะทุกสาขา เมื่อเขากลับมาทั้งๆ
ที่เขาไม่ปรารถนา มารดาบิดาได้นากุลสตรี ที่มีชาติเสมอกันมาให้. แม้กลุ สตรี น้ นั ก็จุติจากพรหม
โลกเหมือนกัน มีรูปงดงาม เปรี ยบด้วยเทพอัปสร.14
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กุลสตรี นางหนึ่ง
เทพอัปสร
เปรี ยบด้วย
ความงาม

จากตัวอย่า ง เปรี ย บเที ย บกุ ล สตรี นางหนึ่ ง กับ
เทพอัป สร เพื่ อเชื่ อมโยงความหมายให้เห็ นความงามของกุ ลสตรี นางนั้นว่า สวยงามเหมื อนกับ
นางฟ้ า
2. การเปรี ยบเทียบความงามของตัวละครที่เป็ น
สัตว์ พบว่าอรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบความงามตัวละครที่เป็ นสัตว์กบั สัตว์ที่มีรูปร่ างงดงาม พบ
จานวน 1 ชุด ดังปรากฏในอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา โดยอธิ บายความงามของละมัง่ โดยเปรี ยบเทียบ
กับม้า ความว่า
ลาดับนั้น เทพบุ ตร 4 องค์แปลงเพศเป็ นละมัง่ แบกแอกรถไว้แล้วลากไป. พระ
มหาสัตว์ทรงทราบว่าละมัง่ นัน่ เป็ นเทพบุตร จึงตรัสกับพระนางมัทรี วา่
แม่ มัท รี เชิ ญ ดู เ ถิ ด เนื้อ ละมั่ง ปรากฏรู ป ร่ า งงดงามเหมือ นม้ า ที่
ชานาญพาเราไป.15

14

เรื่ องเดียวกัน, 213.
เรื่ องเดียวกัน, 138.

15
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ละมัง่
ม้าที่ชานาญการ
ดุจ
รู ปร่ างงดงาม

จากตัวอย่าง เปรี ยบเทียบละมัง่ กับม้าชานาญการ
เพื่ อเชื่ อมโยงความหมายให้ผูอ้ ่ านเห็ นลักษณะของละมัง่ ที่ แปลงร่ างมาจากเทพบุ ตรเพื่อมาเป็ น
พาหนะของพระนางมัทรี และพระเวสสันดรนั้นมีรูปร่ างลักษณะงดงามเหมือนกับม้าที่ชานาญการ
1.1.1.1.2 การเปรี ย บเที ย บรู ป ร่ างหรื อ ลั ก ษณะของ
สิ่ งของ คื อการอธิ บายให้ผูอ้ ่านเข้าใจรู ปร่ างลักษณะของสิ่ งของต่างๆว่ามีลกั ษณะอย่างไรโดยนา
สิ่ งของนั้นไปเปรี ยบเทียบกับสิ่ งต่างๆ พบความเปรี ยบประเภทนี้ 4 ชุ ด แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
การเปรี ยบเทียบรู ปร่ าง และการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิ
ก. การเปรี ยบเทียบรู ปร่ าง คือการเปรี ยบเทียบรู ปร่ างและ
ลักษณะของสิ่ งต่างๆ กับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน พบจานวน 2 ชุด ดังนี้
ตัว อย่า งที่ 1 อรรถกถาเวสสัน ตรจริ ย า ตอนอธิ บ าย
ลักษณะของฝนแก้ว 7 ประการที่ทา้ วสักกะบันดาลให้ตกลงมาทัว่ พระนครเชตุดร ความว่า
ในขณะนั้น อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อน. ท้าวเธอทรงราพึงทรงทราบเหตุ
นั้นแล้ว ทัน ใดนั้นเอง ทรงบันดาลให้ฝนแก้ว 7 ประการ ดุ จฝนลู กเห็ บ ตกลงเต็มบริ เวณ
ด้านหน้าและด้านหลังพระราชนิเวศน์สูงถึงเข่า. ในทัว่ เมือง (ฝนแก้ว) ก็ตกสูงถึงเข่าด้วย.16
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ฝนแก้ว 7 ประการ
ฝนลูกเห็บ
ดุจ
ของแข็งสี ขาวที่ตกลงจากท้องฟ้ า

จากตัว อย่ า ง เปรี ยบเที ย บฝนแก้ ว กับ ฝนลู ก เห็ บ เพื่ อ
เชื่ อมโยงความหมายให้ผูอ้ ่ า นเห็ นว่าฝนแก้วที่ ตกลงมาจากฟ้ ามี ล ัก ษณะคล้า ยกับฝนลู กเห็ บ ที่ มี
ลักษณะเป็ นของแข็งสี ขาวและตกลงจากท้องฟ้ าเหมือนกัน
16

เรื่ องเดียวกัน, 160.
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ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา ตอนอธิ บายลักษณะ
ของหยาดน้ าค้างที่เกาะอยูบ่ นยอดไม้ ยอดหญ้า ปลายกิ่ง และใยแมงมุม ความว่า
...พระโอรสนั้นทรงให้มหาทานทุกๆ วัน ตามนัยดังที่ได้กล่าวแล้วในหนหลังนั้นแล.
เมื่ อ กาลผ่า นไปอย่า งนี้ วัน หนึ่ ง พระโพธิ สัต ว์ข้ ึ น ประทับ รถอัน ประเสริ ฐ แต่ เ ช้า ตรู่ เสด็ จ
ประพาสพระราชอุทยานด้วยสมบัติอนั เป็ นสิ ริใหญ่ ทอดพระเนตรเห็นหยาดน้ าค้างที่เกาะอยู่
บนยอดไม้ ยอดหญ้า ปลายกิ่งและใยแมงมุมเป็ นต้น มีลกั ษณะเหมือนข่ายแก้วมุกดา17
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หยาดน้ าค้า งที่ เ กาะอยู่ บ นยอดไม้ ยอดหญ้า
ปลายกิ่ง และใยแมงมุมที่มีน้ าค้างเกาะ
ข่ายแก้วมุกดา
เหมือน
เป็ นตาข่ายสี ขาวใสแวววาว

จากตัวอย่าง เปรี ยบเทียบหยาดน้ าค้างที่เกาะอยู่บนยอด
ไม้ ยอดหญ้า ปลายกิ่ ง และใยแมงมุมที่มีน้ าค้างเกาะกับข่ายแก้วมุกดา เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้
เห็ นลัก ษณะหยาดน้ า ค้า งที่ เกาะตามกิ่ ง ไม้ ยอดหญ้า และใยแมงมุ ม มี ล ัก ษณะเป็ นตาข่ า ยสี ข าว
แวววาวคล้ายกับข่ายแก้วมุกดา
ข. การเปรี ย บเที ย บอุ ณ หภู มิ คื อ การน าสิ่ ง ที่ ต้อ งการ
เปรี ย บกับ สิ่ ง ที่ น ามาเปรี ย บมาเปรี ย บเที ย บกัน เพื่ อ เชื่ อ มโยงให้ ผู ้อ่ า นรั บ รู ้ แ ละเข้า ใจอุ ณ หภู มิ
ความร้อนและความเย็นของสิ่ งต่างๆ พบการเปรี ยบเทียบจานวน 2 ชุด ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา ตอนอธิ บาย
ความร้อนของทรายโดยเปรี ยบเทียบกับถ่านไฟความว่า
...สังขพราหมณ์ น้ นั ครั้ นเวลาเที่ ยง เหยียบทรายร้ อนด้วยลมและแดดอันร้อนแรง
คล้ายกับลาดไว้ดว้ ยถ่านไฟ...18

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
17

เรื่ องเดียวกัน, 286.
เรื่ องเดียวกัน, 44.

18

ทรายที่ร้อนด้วยลมและแดดอันร้อนแรง
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ทรายที่ลาดไว้ดว้ ยถ่านไฟ
คล้ายกับ
ความร้อน

จากตัวอย่าง เปรี ยบเทียบทรายร้อนด้วยลมและแดดอัน
ร้ อ นแรงกั บ ทรายที่ ล าดไว้ด้ ว ยถ่ า นไฟ เพื่ อ เชื่ อ มโยงความหมายให้ ผู ้อ่ า นเห็ น ว่ า ทรายที่
สังขพราหมณ์เดินเหยียบนั้นมีความร้อนมากเหมือนกับทรายที่ถูกลาดไว้ดว้ ยถ่านไฟ
ตัวอย่า งที่ 2 อรรถกถาสสปั ณฑิ ตจริ ย า ตอนอธิ บาย
ความเย็นของกองไฟโดยเปรี ยบเทียบกับหิ มะ ความว่า
ฝ่ ายพระโพธิ สัตว์ทน (สงสัย) ไม่ได้ที่กองไฟนั้นไม่ทาความร้อนแม้เพียงขุมขนใน
ร่ างกายของตน เป็ นดุจเข้าไปอยู่หิมะ จึ งกล่าวกะท้าวสักกะผูแ้ ปลงเป็ นพราหมณ์อย่างนี้ ว่า
“ท่านพราหมณ์ ไฟที่ท่านก่อเย็นดีจริ ง ทาไมจึงเป็ นเช่นนี้?”19
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กองไฟ
หิมะ
ดุจ
เย็น

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบกองไฟกับหิ มะ
เพื่อเปรี ยบเทียบให้เห็ นว่ากองไฟที่พระโพธิ สัตว์กระโดดเข้าไปนั้นเย็นเหมือนกับการเข้าไปอยูใ่ น
หิมะ กองไฟจึงไม่ทาอันตรายใดๆ แก่พระโพธิ สัตว์
1.1.1.1.3 การเปรี ย บเที ย บรู ปร่ างหรื อ ลั ก ษณะของ
สถานที่ คือการอธิ บายให้ผอู ้ ่านเข้าใจรู ปร่ างลักษณะของสถานที่โดยนามาเปรี ยบเทียบกับสิ่ งต่างๆ
เพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านรับรู ้ว่าสถานที่น้ นั มีรูปร่ างและลักษณะอย่างไร พบความเปรี ยบประเภทนี้ 4
ชุด แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ การเปรี ยบเทียบลักษณะ และการเปรี ยบเทียบความงาม
ก. การเปรียบเทียบลักษณะ คือการอธิ บายรู ปร่ างลักษณะ
ของสถานที่โดยนามาเปรี ยบเทียบกับสิ่ งต่างๆ พบ 2 ชุด ดังนี้

19

เรื่ องเดียวกัน, 173.
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ตัว อย่า งที่ 1 อรรถกถารุ รุ มิ ค ราชจริ ย า ตอนอธิ บ าย
ลักษณะภูมิประเทศอันรื่ นรมย์ที่พระโพธิ สัตว์ทรงอาศัยอยู่ ความว่า
...ในอรัญประเทศอันรื่ มรมย์ เพราะประกอบไปด้วยภูมิภาคสี ขาวด้วยทรายละเอียด
เช่นกับพื้นแก้วมุกดา ด้วยพื้นป่ าสี เขียวสดอย่างสนิท ด้วยพื้นศิลาวิจิตรด้วยสี ต่างๆ ...20
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ภูมิภาคสี ขาวด้วยทรายละเอียด
พื้นแก้วมุกดา
เช่นกับ
มีสีขาวแวววาวสวยงาม

จากตัวอย่าง เปรี ยบเทียบภูมิภาคสี ขาวด้วยทรายละเอียด
กับพื้นแก้วมุกดา เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านเห็นลักษณะภูมิประเทศที่มีทรายละเอียดสี ขาวว่า
มีความแวววาวสวยงามเหมือนกับพื้นแก้วมุกดา
ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถาอโยฆรจริ ยา อธิ บายลักษณะของ
เรื อนเหล็กที่พระพระเจ้าอโยฆรกุมารทรงประทับอยู่ ความว่า
การเลี้ยงดูข้าพระองค์ ในที่คับแคบนี้ไม่ มีใครเหมือนในโลก ข้ า
พระองค์ เติบโตอยู่ในเรือนเหล็กเหมือนพระจันทร์ พระอาทิตย์ ไม่ มรี ัศมี21
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การเจริ ญเติบโตในเรื อนเหล็ก
พระจันทร์ พระอาทิตย์ไม่มีรัศมี
เหมือน
ไม่มีแสงสว่าง

จากตัวอย่าง เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตในเรื อนเหล็ก
กับพระจันทร์ พระอาทิตย์ไม่มีรัศมี เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้เห็ นว่าการที่ตอ้ งอยู่ในเรื อนเหล็ก
ของพระโพธิสัตว์ เหมือนกับถูกขังให้อยูใ่ นที่มืดมิดเปรี ยบได้กบั พระจันทร์ พระอาทิตย์ที่ไม่มีรัศมี
20

เรื่ องเดียวกัน, 231.
เรื่ องเดียวกัน, 311.
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ข. การเปรี ยบเทียบความงาม คื อการอธิ บายความงาม
ของสถานที่โดยอรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบความงามของสถานที่ต่างๆ กับเทพวิมานที่อยูอ่ าศัยของ
เทวดาซึ่ งคนทัว่ ไปรับรู ้และเข้าใจว่าเป็ นสถานที่สวยงาม พบจานวน 2 ชุด ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนอธิ บาย
ความงามของนครเชตุดร ความว่า
พระเทวีได้รับการบริ หารพระครรภ์เป็ นอย่างมาก เมื่อครบ 10 เดือน มีพระประสงค์
จะทอดพระเนตรพระนคร จึงกราบทูลพระราชสวามี. พระราชารับสั่งให้ตกแต่งพระนครดุจ
เทพนคร อัญเชิญพระเทวีข้ ึนรถอันประเสริ ฐแล้วให้ทาประทักษิณพระนคร...22

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
คาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

พระนครเชตุดร
เทพนคร
ดุจ
ความงาม

จากตัวอย่า ง เปรี ย บเที ย บนครเชตุ ดรกับ เทพนคร เพื่ อ
เชื่ อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านเห็ นลักษณะความงามของเชตุดรว่ามีความงามเหมือนดังเทพนครซึ่ ง
เป็ นเมืองของเทวดานางฟ้ า
ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถามาตังคจริ ยา ตอนอธิ บายความงาม
เรื อนของนางทิฏฐมังคลิกา ความว่า
...พวกพรหมภัต (พวกนับถือพระพรหม) ประชุมกันไปบ้านคนจัณฑาลนั้น ตกแต่ง
เรื อนของนางทิฏฐมังคลิกาด้วยผ้าขาวหอมและดอกไม้เป็ นต้น ดุจเทพวิมาน.23

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
คาเปรียบ
ลักษณะร่ วม
22

เรื่ องเดียวกัน, 127.
เรื่ องเดียวกัน, 246.

23

เรื อนของนางทิฏฐมังคลิกา
เทพวิมาน
ดุจ
ตกแต่งสวยงาม
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จากตัวอย่า ง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบเรื อนของนาง
ทิฏฐมังคลิกากับเทพวิมาน เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้เห็นว่าเรื อนของนางทิฏฐมังคลิกาตกแต่งไว้
อย่างสวยงามเหมือนกับวิมานของเทพ
จะเห็นได้อรรถกถาจารย์ใช้กลวิธีการเปรี ยบเทียบมาใช้อธิ บาย
รู ปร่ างและลักษณะของตัวละคร สิ่ งของและสถานที่เพื่อเชื่ อมโยงของสองสิ่ งที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ ง
กัน ทาให้ผอู ้ ่านเกิ ดจินตนาการ สามารถรับรู ้ และเข้าใจรู ปร่ างหรื อลักษณะของสิ่ งนั้นๆ และเข้าใจ
เรื่ องได้มากยิง่ ขึ้น
1.1.1.2 การเปรี ยบเทียบปริ มาณ การนาสิ่ งต้องการเปรี ยบมา
เที ย บกับ สิ่ ง ต่ า งๆ เพื่ อเชื่ อมโยงให้ผูอ้ ่ า นรั บ รู ้ และเข้า ใจถึ ง จานวนและปริ ม าณของสิ่ ง ของ จาก
การศึกษาพบว่า มีการเปรี ยบเทียบปริ มาณลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิ สัตว์ ปริ มาณทานที่พระ
โพธิ สัตว์ให้แก่ประชาชน และปริ มาณความดังของเสี ยง จานวน 5 ชุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัว อย่า งที่ 1 อรรถกถาอกิ ตติ จริ ย า ตอนอธิ บายปริ มาณลาภ
สักการะของอกิตติดาบส ความว่า
...พวกมนุ ษย์ชาวบ้านชาวนิ คมและชาวเมื องหลวงได้ฟังว่าอกิ ตติบัณฑิ ตบวชแล้ว
ต่างมีใจถูกคุณธรรมของอกิตติดาบสนั้นดึงดูด จึงพากันบวชตาม. อกิตติดาบสได้มีบริ วารมาก.
ลาภสักการะเป็ นอันมากเกิดขึ้นดุจพุทธุปบาทกาล.24

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
คาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

บริ วารและลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่อกิตติดาบส
บริ วารและลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้า
ดุจ
จานวนมาก

จากตัวอย่าง มีการเปรี ยบเทียบบริ วารและลาภสักการะที่เกิ ดขึ้น
แก่อกิ ตติดาบสกับบริ วารและลาภสักการะที่เกิ ดขึ้นในพุทธุ ปบาทกาล เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้
ผูอ้ ่านเห็นว่า บริ วารและลาภสักการะที่อกิตติดาบสมีน้ นั มีจานวนมากเหมือนดังสมัยพุทธุ ปบาทกาล
คือสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ซึ่ งในสมัยนั้นพระองค์มีบริ วารและลาภสักการะเป็ น
จานวนมาก

24

เรื่ องเดียวกัน, 31.
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ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถามหาโควินทจริ ยา ตอนอธิ บายปริ มาณ
ความดังของเสี ยง ความว่า
...หมู่ชนผูม้ าโรงทานหวังจะได้ลาภของพระโพธิ สัตว์ได้รับไทยธรรมกลับไป และ
ประกาศคุณวิเศษของพระมหาสัตว์ โดยรอบด้านทั้งภายในพระนครและภายนอกพระนคร ได้
มีเสี ยงเซ็งแซ่ อึงคะนึ งเป็ นอันเดียวกัน ดุจมหาสมุทรมีห้วงน้ าเป็ นอันเดี ยวกันหมุนวนเพราะ
กระทบพายุใหญ่อนั ตั้งขึ้นตลอดกัป. 25

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
คาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

เสี ยงเซ็งแซ่อึงคะนึงเป็ นอันเดียวกัน
มหาสมุทรมีหว้ งน้ าเป็ นอันเดียวกันหมุนวน
เพราะกระทบพายุใหญ่อนั ตั้งขึ้นตลอดกัป
ดุจ
เสี ยงที่ดงั มาก

จากตัว อย่ า ง มี ก ารเปรี ย บเที ย บเสี ย งเซ็ ง แซ่ อึ ง คะนึ ง เป็ นอัน
เดี ยวกันกับมหาสมุทรมีห้วงน้ าเป็ นอันเดี ยวกันหมุนวนเพราะกระทบพายุใหญ่อนั ตั้งขึ้นตลอดกัป
เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้ผูอ้ ่านเห็ นว่า เสี ยงเซ็ งแซ่ ของประชาชนที่ ประกาศคุ ณวิเศษของพระ
มหาสัตว์น้ นั ดังมากเหมือนกับเสี ยงของมหาสมุทรที่โดนลมก่อตัวขึ้นเป็ นพายุใหญ่
อรรถกถาจารย์ใช้กลวิธีการเปรี ยบเทียบมาใช้อธิ บายปริ มาณของ
สิ่ งต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้ผอู ้ ่านเกิดจินตนาการ เห็นภาพและเข้าใจเรื่ องได้อย่างแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นว่า
ปริ มาณสิ่ งของที่ได้กล่าวถึงมีจานวนมากน้อยเท่าใด
1.1.1.3 การเปรี ยบเทียบอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก คื อการนาอารมณ์
ความรู ้ สึกของตัวละครในเรื่ องมาเปรี ยบกับอารมณ์ ความรู ้ สึกต่างๆ เพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านรับรู ้ ถึง
อารมณ์ ค วามรู ้ สึ กของตั ว ละครในเรื่ องได้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่ า มี
การเปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครจานวน 5 ชุด คือ เปรี ยบเทียบความรู ้สึกอิ่ม ความเบิก
บานใจ ความมีเมตตา ความสลดใจ และความโกรธ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา ตอนอธิ บายความรู้ สึก
เบิกบานใจของสสปั ณฑิตที่กระโดดลงไปในกองไฟ ความว่า

25

เรื่ องเดียวกัน, 72.
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...เราคิดว่า “กองถ่านเพลิงนี้สามารถเผาร่ างของเราได้” จึงโดดลงไปให้ร่างทั้งสิ้นเป็ น
ทาน โดดลงในท่ามกลางกองถ่านเพลิงนั้นซึ่งอยูภ่ ายในเปลวไฟ มีใจเบิกบานดุจพญาหงส์โดด
ลงในกอปทุมฉะนั้น.26

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
คาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

พระโพธิสัตว์กระโดดเข้ากองไฟ
พญาหงส์กระโดดลงในกอปทุม
ดุจ
ความรู้สึกยินดี, ความเบิกบานใจ

จากตัวอย่าง มีการเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์กระโดด
เข้ากองไฟกับพญาหงส์ โดดลงในกอปทุ ม เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้ผูอ้ ่านรั บรู ้ ความรู ้ สึกของ
พระโพธิสัตว์ขณะที่กระโดดลงเข้ากองไฟว่า พระองค์กระโดดลงไปด้วยความยินดีเหมือนกับพญา
หงส์ที่โดดลงไปในกอปทุม
ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา ตอนอธิ บายความรู้สึกโกรธ
ของโพธิพราหมณ์ ความว่า
พราหมณี น้ นั ถูกราชบุรษฉุ ดเข้าไปโดยพลการต่อหน้าท่าน. ความโกรธที่นอนเนื่ อง
อยูช่ า้ นาน ได้ผุดขึ้นด้วยมานะของลูกผูช้ ายว่า “โพธิ พราหมณ์ ท่านเป็ นลูกผูช้ ายเสี ยเปล่า” จะ
พลันเกิดขึ้นจากใจของเรา ดุจอสรพิษถูกบุรุษคนใดคนหนึ่ งฉุ ดครู ดออกจากปล่องจอมปลวก
แผ่แม่เบี้ยขู่ ฟ่ อ ฟ่ อ.27

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
คาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

26

เรื่ องเดียวกัน, 172.
เรื่ องเดียวกัน, 217.

27

ความโกรธที่นอนเนื่องอยูช่ า้ นาน ได้ผดุ ขึ้นด้วย
มานะของลูกผูช้ าย
อสรพิษถูกบุรุษคนใดคนหนึ่งฉุ ดครู ดออกจากปล่อง
จอมปลวก แผ่แม่เบี้ยขู่ ฟ่ อ ฟ่ อ
ดุจ
ความโกรธที่ถูกกระตุน้ ทาให้เกิดขึ้น

245
จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบความโกรธที่นอนเนื่ อง
อยูช่ ้านานได้ผุดขึ้นด้วยมานะของลูกผูช้ ายกับอสรพิษถูกบุรุษคนใดคนหนึ่ งฉุ ดครู ดออกจากปล่อง
จอมปลวก แผ่แม่เบี้ยขู่ ฟ่ อ ฟ่ อ เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้เห็นความรู้สึกโกรธของพระโพธิ สัตว์ที่
ถูกกระตุน้ ทาให้เกิดขึ้นเหมือนกับความรู ้สึกโกรธของงูที่ถูกผูใ้ ดผูห้ นึ่งฉุ ดมันขึ้นมาจากรู งูจึงขู่ดว้ ย
การแผ่แม่เบี้ย
การเปรี ย บเที ย บอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ของตัว ละครในเรื่ อ งกับ
อารมณ์ ความรู ้ สึกต่า งๆ ที่ มี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน ทาให้ผูอ้ ่านเห็ นภาพและสามารถรั บรู ้ อารมณ์
ความรู ้สึกของตัวละครในเรื่ องได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้นว่าตัวละครเหล่านั้นมีความรู ้สึกนึกคิดอย่างไร
1.1.1.4 เปรี ย บเที ย บอากั ป กิ ริ ย า คื อ การอธิ บ ายอากั ป กิ ริ ยา
การแสดงอาการต่างๆ ของตัวละคร โดยจะนาอากัปกิริยาหนึ่ งมาเปรี ยบเทียบกับอากัปกิริยาของสิ่ ง
หนึ่ ง ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน เพื่ อ เชื่ อมโยงให้ ผูอ้ ่ า นเห็ นภาพและเข้า ใจเรื่ อ งได้ชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่ามีการเปรี ยบเทียบอากัปกิ ริยาต่างๆ ของตัวละครจานวน 32 ชุ ด เช่ น
การออกบวช การสลบ การลืมตา และการตาย เป็ นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัว อย่า งที่ 1 อรรถกถามหาโควิน ทจริ ย า ตอนมหาโควิน ท
พราหมณ์ทูลพระราชาว่าจะออกบวช ได้อธิ บายการออกบวช ความว่า
... “ข้าพเจ้าจักบวชในบัดนี้ ละ” แม้พระพรหมก็กล่าวว่า “ดีแล้วท่านมหาบุรุษ จงบวชเถิด เมื่อ
เป็ นอย่างนี้ การที่ขา้ พเจ้ามาหาท่าน จึงเป็ นการมาดีทีเดียว พ่อเจ้าประคุณ พ่อเป็ นอัครบุรุษทัว่
ชมพูทวีป ยังอยู่ในปฐมวัย ชื่ อว่าการละสมบัติและความเป็ นใหญ่อย่างนี้ ออกบวช เป็ นความ
ประเสริ ฐยิง่ ดุจคันธหัตถีทาลายเครื่ องผูกทาด้วยเหล็กแล้วกลับไปป่ าฉะนั้น...28
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การละสมบัติและความเป็ นใหญ่เพื่อออกบวช
คันธหัตถี (ช้าง) ทาลายเครื่ องผูกทาด้วยเหล็ก
แล้วกลับป่ า
ดุจ
การหลุดพ้นจากพันธนาการ

จากตัวอย่าง เปรี ยบเที ย บการละสมบัติและความเป็ นใหญ่ เพื่ อ
ออกบวชของพระโพธิ สั ต ว์ก ับ ช้า งที่ ท าลายเครื่ องผูก ที่ ท าด้ว ยเหล็ ก แล้วกลับ ป่ า เพื่ อเชื่ อมโยง
28

เรื่ องเดียวกัน, 76.
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ความหมายให้ผูอ้ ่ า นเห็ นว่า การที่ พ ระโพธิ สัตว์ล ะสมบัติและความเป็ นใหญ่ ออกบวชนั้นถื อว่า
พระองค์ท รงหลุ ด พ้น จากพัน ธนาการทางโลกหรื อกิ เ ลสต่ า งๆ เปรี ย บได้ก ับ ช้า งที่ ถู ก โซ่ เหล็ ก
พันธนาการไว้แต่ก็สามารถทาลายเครื่ องผูกนั้นและเดินทางคืนสู่ ป่าได้
ตัว อย่า งที่ 2 อรรถกถาเวสสั น ตรจริ ย า ตอนที่ พ ระนางมัท รี
เศร้ า โศกเสี ย ใจเพราะหาลู กไม่พ บจนเป็ นลมสลบไป อรรถกถาจารย์ไ ด้อธิ บายอาการสลบของ
พระนางมัทรี ความว่า
ครั้นรุ่ งสว่าง พระนางได้เข้าไปหาพระโพธิ สัตว์ ประทับยืนอยู่ ถูกความโศกมีกาลัง
ครอบงาเพราะไม่เห็นลูก จึ งล้มสลบลงบนพื้นดินแทบพระบาทของพระโพธิ สัตว์น้ นั ดุจต้น
กล้วยถูกตัดฉะนั้น.29
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การสลบลงพื้นดิน
ต้นกล้วยที่ถูกตัด
ดุจ
การล้มลงอย่างรวดเร็ ว

จากตัวอย่าง มีการเปรี ยบเทียบการสลบลงพื้นดิ นกับต้นกล้วยที่
ถูกตัด เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านเห็นลักษณะอาการสลบล่วงลงยังพื้นดินอย่างรวดเร็ วของ
พระนางมัทรี เหมือนกับลักษณะของต้นกล้วยที่ถูกตัดแล้วตกลงบนพื้นดินอย่างรวดเร็ ว
ตัวอย่างที่ 3 อรรถกถาสังขปาลจริ ยา ตอนพระโพธิ สัตว์แสดง
ธรรมแก่พระราชาได้มีการเปรี ยบเทียบความตายของมนุษย์ท้ งั หลาย ดังนี้
เมื่ อจะทู ลถึ งเหตุที่ตนบวช จึ งทู ลเรื่ องราวทั้งหมด ตั้งต้นแต่การขอให้พวกพราน
ปล่อย พระโพธิสตั ว์จากเงื้อมมือ แด่พระราชาแล้วแสดงธรรมด้วยคาถาทั้งหลายเหล่านี้วา่
มหาบพิตร แม้ กามทั้งหลายอันเป็ นของมนุษย์ เป็ นสิ่ งไม่ เที่ยง มี
ความแปรปรวนไปเป็ นธรรมดา อาตมภาพก็ได้ เห็นแล้ ว อาตมภาพเห็นโทษ
ในกามคุณทั้งหลาย จึงบวชด้ วยศรัทธา มหาบพิตร มนุษย์ ท้งั หลาย ทั้งหนุ่ม
ทั้งแก่ ตายหมด เหมือนผลไม้ ในป่ าหล่ นฉะนั้น อาตมภาพเห็นดังนั้นจึงบวช
ความเป็ นสมณะไม่ ผดิ เป็ นสิ่งประเสริฐ.30
29

เรื่ องเดียวกัน, 149.
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การตายของมนุษย์ท้ งั หลาย
ผลไม้ป่าที่ร่วงหล่น
เหมือน
ความไม่จีรังยัง่ ยืน, การดับสู ญ

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบการล้มตายของมนุ ษ ย์
ทั้งหลายกับผลไม้ที่ร่วงหล่นเพื่อเชื่อมโยงความหมายให้เห็นลักษณะความไม่จีรังยัง่ ยืนของมนุ ษย์ที่
เกิดมาแล้วก็ตอ้ งตายเปรี ยบได้กบั ผลไม้ป่าเมื่อแก่แล้วก็จะล่วงหล่นลงพื้นดิน
จะเห็ น ได้ ว่ า การเปรี ยบเที ย บอากั ป กิ ริ ยาของตัว ละครกั บ
อากัป กิ ริย าของสิ่ ง ต่า งๆ ที่ มี ล ักษณะคล้า ยกัน ช่ วยให้ผูอ้ ่ านเห็ นภาพและสามารถเข้าใจเรื่ องได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
จากการศึกษาการเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ งเหมือนกับสิ่ งหนึ่ ง ประเภทสิ่ งที่นามาเปรี ยบ
หนึ่งสิ่ งพบว่า สามารถแบ่งการเปรี ยบเทียบได้เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ การเปรี ยบเทียบรู ปร่ างและลักษณะ
การเปรี ยบเที ย บปริ ม าณ การเปรี ยบเที ย บอารมณ์ ความรู้ สึ ก และการเปรี ยบเที ย บอากัป กิ ริย า
การเปรี ยบเทียบที่พบมาก คือ การเปรี ยบเทียบรู ปร่ างและลักษณะ และการเปรี ยบเทียบอากัปกิริยา
ของตัวละคร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการเปรี ยบเทียบรู ปร่ างและลักษณะของสิ่ งต่างๆ นั้นเป็ นส่ วน
สาคัญที่จะช่วยอธิ บายลักษณะของสิ่ งต่างๆอาทิ ลักษณะของตัวละคร ลักษณะสิ่ งของ และลักษณะ
ของสถานที่ ท าให้ ผู ้อ่ า นเกิ ด จิ น ตนาการ และเห็ น ภาพของสิ่ ง ต่ า งๆ ได้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ส่ ว น
การเปรี ยบเทียบอากัปกิริยาและการแสดงออกของตัวละครนั้นก็เป็ นส่ วนสาคัญของการดาเนิ นเรื่ อง
ดังนั้นอรรถกถาจารย์จึงต้องอธิ บายให้ผอู ้ ่านเข้าใจและเห็ นภาพเหตุการณ์ ในเรื่ องได้แจ่มชัดที่สุด
ส่ วนการเปรี ยบเทียบปริ มาณ และการเปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู ้สึกพบค่อนข้างน้อย
1.1.2 ความเปรี ย บที่ใ ช้ สิ่ ง ที่น ามาเปรี ย บมากกว่ า หนึ่ ง สิ่ ง หมายถึ ง
การเปรี ยบเทียบของสิ่ งหนึ่งกับสิ่ งที่นามาเปรี ยบอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือจะเปรี ยบสิ่ ง
ที่ตอ้ งการเปรี ยบ 1 สิ่ ง กับสิ่ งที่นามาเปรี ยบมากกว่า 1 สิ่ งขึ้นไป โดยอาศัยคาที่แสดงความหมาย
เปรี ยบเทียบมาเชื่อมโยงสิ่ งที่ตอ้ งการเปรี ยบกับสิ่ งที่นามาเปรี ยบไว้ดว้ ยกัน
จากการศึ ก ษาอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกพบว่า มี ค วามเปรี ยบที่ ใ ช้สิ่ง ที่ นามา
เปรี ยบมากกว่าหนึ่งสิ่ งจานวน 8 ชุด แบ่งกลุ่มการเปรี ยบเทียบของสิ่ งต่างๆ ได้เป็ น 4 กลุ่มดังนี้
1.1.2.1 การเปรี ยบเทียบรู ปร่ างและลักษณะ
1.1.2.2 การเปรี ยบเทียบปริ มาณ
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1.1.2.3 การเปรี ยบเทียบอารมณ์ความรู้สึก
1.1.2.4 การเปรี ยบเทียบอากัปกิริยา
1.1.2.1 การเปรี ยบเทียบรู ปร่ างและลักษณะ คือการเปรี ยบเทียบ
รู ปร่ างและลักษณะของตัวละคร สิ่ งของและสถานที่ กับสิ่ งต่างๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน พบ 1 ชุด
คือ การเปรี ยบเทียบลักษณะนิสัยของตัวละคร ดังปรากฏในอรรถกถาโสมนัสสจริ ยา ตอนที่อธิ บาย
ลักษณะนิสัยของดาบสโกง ความว่า
เราได้ เ ห็ น ดาบสโกงนั้ น เหมื อ นกองแกลบอั น ไม่ มี ข้ า วสาร
เหมือนไม้ โพรงข้ างใน เหมือนต้ นกล้ วยไม่ มแี ก่ น.31
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ดาบสโกง
1. กองแกลบอันไม่มีขา้ วสาร
2. ไม้โพรงข้างใน
3. ต้นกล้วยไม่มีแก่น
เหมือน
ดูดีแต่ภายนอก

จากตัวอย่าง เปรี ยบเทียบดาบสโกงกับสิ่ งที่นามาเปรี ยบ 3 สิ่ ง ที่มี
ลัก ษณะคล้า ยกัน คื อ กองแกลบอัน ไม่ มี ข ้า วสาร ไม้โ พรงข้า งใน และต้น กล้ว ยไม่ มี แ ก่ น เพื่ อ
เชื่อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านเห็นว่าดาบสโกงเมื่อมองจากภายนอกก็เหมือนเป็ นคนดีแต่ภายในเป็ น
คนเลวเหมือนกับกองแกลบอันไม่มีขา้ วสาร ไม้ที่มีโพรงข้างใน และต้นกล้วยที่ไม่มีแก่นที่มองจาก
ภายนอกแล้วดูดีแต่เมื่อแกะดูเนื้อในแล้วแย่
1.1.2.2 การเปรียบเทียบปริมาณ คือการเปรี ยบเทียบปริ มาณของ
สิ่ งหนึ่ งกับปริ มาณของต่างๆ พบ 1 ชุ ด คือ การเปรี ยบเทียบปริ มาณลาภสักการะ ดังปรากฏใน
อรรถกถาโสมนัสสจริ ยา ตอนชนทั้งหลายนาลาภสักการะมาให้มหาโควินทพราหมณ์ ความว่า
ลาดับนั้น ลาภสักการะมากมายนับไม่ถว้ น อันพระราชาผูต้ ื่นเต้นด้วยอานุ ภาพของ
พระโพธิสตั ว์ กษัตริ ยผ์ นู ้ บั ถือพระราชาเหล่านั้น พราหมณ์ คฤหบดี และชาวนิ คม ชนบท น้อม
31

เรื่ องเดียวกัน, 298-299.
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นาเข้าไปถมไว้ๆ ดุจห้วงน้ าใหญ่ท่วมทับโดยรอบ เหมือนอย่างลาภสักการะเกิดแก่ผสู ้ ั่งสมบุญ
อันไพบูลย์ซ่ ึงได้สงั่ สมไว้ในชาตินบั ไม่ถว้ น32

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ

คาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

ลาภสักการะที่เกิดขึ้น
1. ห้วงน้ าใหญ่ที่ท่วมโดยรอบ
2. ลาภสักการะของผูส้ ั่งสมบุญที่ได้สั่งสมไว้ใน
ชาติต่างๆนับไม่ถว้ น
ดุจ, เหมือน
จานวนมาก

จากตัว อย่า ง มี ก ารเปรี ย บเที ย บลาภสั ก การะที่ เกิ ด ขึ้ น กับ สิ่ ง ที่
นามาเปรี ยบ 2 สิ่ ง ได้แก่ ห้วงน้ าขนาดใหญ่ที่ท่วมโดยรอบและลาภสักการะของผูส้ ั่งสมบุญที่ได้
สั่งสมไว้ในชาติต่างๆ นับไม่ถว้ น เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านเห็นว่า บริ วารและลาภสักการะ
ที่ พ ระโพธิ สั ตว์ไ ด้รับ นั้นมี จานวนมากเปรี ยบเหมื อนปริ มาณน้ า ห้วงใหญ่ ที่ ท่ วมทัว่ บริ เวณหนึ่ ง
โดยรอบและยังเปรี ยบได้กบั จานวนลาภสักการะของผูท้ ี่ได้สั่งสมบุญในชาติต่างๆ มาหลายชาติจึง
ทาให้มีลาภสักการะเกิดขึ้นปริ มาณมากเช่นกัน
1.1.2.3 การเปรี ยบเทียบอารมณ์ ความรู้ สึก คือการเปรี ยบเทียบ
ความรู ้สึกของตัวละคร กับอารมณ์ความรู ้สึกต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องได้ชดั เจน พบว่า
มีการเปรี ยบเทียบความรู้สึกกลัว 3 ชุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถาภิงสจริ ยา ตอนที่พระโพธิ สัตว์ปฏิเสธที่จะ
ครองเรื อนตามคาขอร้องของบิดามารดา เพราะพระองค์กลัวภัยของการครองเรื อน ความว่า
...พระมหาสัตว์กล่าวว่า “พ่อแม่จ๋า ลูกไม่ตอ้ งการอยูค่ รองเรื อนเพราะโลกสันนิ วาส
ทั้งหมดมีภยั เฉพาะหน้าสาหรับลูกดุจถูกไฟไหม้ ถูกขังดุจเรื อนจา ปรากฏเป็ นของเน่าดุจที่เท
ขยะ จิตของลูกมิได้มีกาหนัดในกามทั้งหลาย พ่อแม่ยงั มีลูกคนอื่นอยูอ่ ีก ขอให้ลูกเหล่านั้นอยู่
ครองเรื อนเถิด”...33
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สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
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ลักษณะร่ วม

2. การถูกขังดุจเรื อนจา
3. ของเน่าดุจที่เทขยะ
ดุจ,เป็ น
ทุกข์ทรมาน, ไร้อิสระ, น่ารังเกียจ

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบภัยของการอยูค่ รองเรื อน
กับสิ่ งที่นามาเปรี ยบ 3 สิ่ ง ได้แก่ การถูกไฟไหม้ การถูกขังดุจเรื อนจา และของเน่าดุจที่เทขยะ เพื่อ
เชื่ อมโยงความหมายให้เห็นว่าการอยูค่ รองเรื อนเป็ นความทุกข์ทรมานเปรี ยบเหมือนกับการถูกไฟ
เผา การครองเรื อนยังเหมื อนกับการถู กคุ มขังเพราะไร้ อิสระ และการอยู่ครองเรื อนที่ เต็มไปด้วย
กิเลสนั้นยังเหมือนกับที่เทขยะเพราะเป็ นสิ่ งน่ารังเกียจ
ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถาภิงสจริ ยา ตอนที่พระโพธิ สัตว์ปฏิเสธที่จะ
ครองเรื อนและตัดสิ นใจออกบวช เพราะพระองค์กลัวภัยของภพทั้ง 3 ความว่า
...เราเห็นภพทั้งหมดมีกามภพเป็ นต้นมีภยั เฉพาะหน้า โดยความเป็ นของน่ากลัว ดุจ
เห็นช้างดุแล่นมา ดุจเห็นเพชฌฆาตเงื้อดาบมาเพื่อประหาร ดุจเห็นราชสี ห์ ยักษ์ รากษส สัตว์มี
พิษร้าย อสรพิษ และถ่านเพลิงที่ร้อน แล้วยินดีบรรพชาเพื่อพ้นจากนั้น...34
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ภัยของภพทั้ง 3 มีกามภพ เป็ นต้น
1. ช้างดุแล่นมา
2. เห็นเพชฌฆาตเงื้อดาบมาเพื่อประหาร
3.เห็นราชสี ห์ ยักษ์ รากษส สัตว์มีพิษร้าย อสรพิษ
4. ถ่านเพลิงที่ร้อน
ดุจ
อันตรายและน่ากลัว

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบภัยของภพทั้ง 3 ได้แก่
กามภพ รู ป ภพ และอรู ปภพ กับ สิ่ ง ที่ นามาเปรี ยบ 4 สิ่ ง ได้แก่ การเห็ นช้า งดุ แล่ นมา การเห็ น
เพชฌฆาตเงื้ อดาบมาเพื่อประหาร การเห็นราชสี ห์ ยักษ์ รากษส สัตว์มีพิษร้าย อสรพิษ และถ่าน
เพลิ ง ที่ ร้อน ทั้ง นี้ เพื่ อเชื่ อมโยงความหมายให้ผูอ้ ่ า นเห็ นความอันตรายและน่ า กลัวของภพทั้ง 3
34
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เปรี ยบได้กบั การเห็นช้างดุแล่นมา การเห็นเพชฌฆาตเงื้อดาบมาเพื่อประหาร การเห็นราชสี ห์ ยักษ์
รากษส สัตว์มีพิษร้าย อสรพิษและถ่านเพลิงที่ร้อน
ตัวอย่างที่ 3 อรรถกถาโสณนันทปั ณฑิตจริ ยา ตอนพระโพธิ สัตว์
ปฏิเสธที่จะครองเรื อนตามคาขอร้องของบิดามารดา เพราะพระองค์กลัวภัยของการครองเรื อน
พระมหาสัตว์กล่าวว่า “ลูกไม่ตอ้ งการอยู่ครองเรื อน ลูกจะปฏิ บตั ิพ่อแม่ตลอดชี วิต
เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วลูกจักบวช.” เพราะในกาลนั้นภพทั้งสามได้ปรากฏแก่พระมหาสัตว์
ดุจเรื อนไฟไหม้ และดุจอยูใ่ นหลุมถ่านเพลิง.35
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ภัยของภพทั้ง 3
1. เรื อนไฟไหม้
2. การอยูใ่ นหลุมถ่านเพลิง
ดุจ
ความร้อนรุ่ ม

จากตัวอย่าง มีการเปรี ยบเทียบภัยของภพทั้ง 3 กับสิ่ งที่ นามา
เปรี ยบ 2 สิ่ ง ได้แก่ เรื อนไฟ และการตกอยูใ่ นหลุมถ่านเพลิง ทั้งนี้ เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่าน
เห็นความร้อนรุ่ มของภพทั้ง 3 เปรี ยบได้กบั อยูใ่ นเรื อนที่ไฟไหม้และการตกอยูใ่ นหลุมถ่านเพลิงซึ่ ง
ร้อนมาก
1.1.2.3 การเปรี ยบเทียบอากัปกิริยา คือการเปรี ยบเทียบท่าทาง
และการแสดงออกของตัวละคร กับการแสดงออกของสิ่ งต่าง ๆ พบว่ามีการเปรี ยบเทียบอากัปกิริยา
3 ชุด คือ การเจ็บปวด การออกบวช ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถาจัมเปยยนาคจริ ยา ตอนพราหมณ์ร่ายมนต์
อาลัมพายน์ใส่ จมั เปยยนาคราช อรรถกถาจารย์อธิ บายท่าทางการเจ็บปวดของจัมเปยยนาคราชเมื่อ
ครั้งโดนมนต์ ความว่า
...ตั้งแต่ได้ยนิ ทิพยมนต์ พระมหาสัตว์เป็ นดุจเวลาถูกซี่เหล็กร้อนยอนเข้าไปในหู สอง
ข้างเป็ นดุจปลายหงอนถูกขยี้.36
35
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การได้ยนิ ทิพยมนต์
1. การถูกซี่เหล็กร้อนยอนเข้าไปในหู
2. การที่ปลายหงอนถูกขยี้
ดุจ, เป็ นดุจ
ความเจ็บปวด

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบการได้ยินทิพยมนต์กบั ของ 2
สิ่ ง คือการถูกซี่ เหล็กร้อนเข้าไปในหูและการที่ปลายหงอนถูกขยี้ เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้เห็นว่า
การได้ยินทิพย์มนต์น้ นั ทาให้พระโพธิ สัตว์ได้รับความเจ็บปวดมากเหมือนกับมีซี่เหล็กร้ อนเข้าไป
ในหูหรื อการที่ปลายหงอนของพระองค์ถูกขยี้
ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถาอโยฆรจริ ย า ตอนอโยฆรกุ มารทูล ลา
พระราชบิดาเพื่อออกบวช อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบการออกบวชกับการแสดงอากัปกิริยาของสิ่ ง
ต่างๆ ดังนี้
“ข้า แต่ พระบิ ดา ราชสมบัติข องพระบิ ดาก็จ งเป็ นของพระบิ ดาเองนั้นเถิ ด ลู กไม่
ต้องการราชสมบัติน้ ี เลย เมื่อลูกพูดอยูก่ บั พระบิ ดานี่ แหละ พยาธิ ชราและมรณะก็พึงมาถึง จง
หยุดเถิดพระเจ้าข้า” และทรงละกามทั้งหลาย ดุจช้างตกมันตัดโซ่เหล็ก ดุจลูกราชสี ห์ทาลาย
กรงทองฉะนั้น แล้วถวายบังคมพระชนกชนนีเสด็จออกบรรพชา.37
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การละกามทั้งหลาย (การออกบวช)
1. ช้างตกมันตัดโซ่เหล็ก
2. ลูกราชสี ห์ทาลายกรงทอง
ดุจ
การหลุดพ้นจากเครื่ องผูกมัด

จากตัวอย่าง มีการเปรี ยบเทียบการออกบวชกับความเปรี ยบ 2 สิ่ ง
ที่ มีลกั ษณะคล้ายกัน ได้แก่ ช้างตกมันตัดโซ่ เหล็ ก และลู กราชสี ห์ทาลายกรงทอง เพื่ อเชื่ อมโยง
ความหมายให้ ผู ้อ่ า นเห็ น ว่ า พระโพธิ สั ต ว์ส ามารถออกบวชและหลุ ด พ้น จากการเวี ย นว่ า ยใน
วัฏสงสารได้เหมือนกับช้างตกมันที่ตดั โซ่เหล็ก และลูกราชสี ห์ที่ทาลายกรงทอง
37
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ตัวอย่างที่ 3 อรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา ตอนพระเจ้าโปริ สาทจับ
ตัวพระราชาและวิ่งหนี เข้าป่ า อรรถกถาจารย์อธิ บายเปรี ยบเทียบการเหยียบสิ่ งกี ดขวางของพระยา
โปริ สาท ดังนี้
...ควาญช้างเป็ นต้นได้ยนิ เสี ยงของพระเจ้าโปริ สาทนั้น ก็ตกจากช้างเป็ นต้น หมู่ทหาร
ที่ ยืนอยู่ไกลก็หนี ไปจากที่ น้ ัน ที่ อยู่ใกล้ก็ทิ้งอาวุธของตนนอนหมอบ. พระเจ้าโปริ สาทอุม้
พระราชาประทับนัง่ ที่คอ กระโดดข้ามกาแพงสูง 18 ศอกไปต่อหน้า เหยียบกระพองช้างตกมัน
ให้ลม้ ลงดุจยอดเขาล้ม เหยียบหลังม้าแก้วซึ่ งวิ่งเร็ วให้ลม้ ลง เหยียบงอนรถให้ลม้ ลง ดุจหมุน
ลูกข่าง ดุจขยี้ใบต้นไทรสี เขียว ไปสิ้ นทาง 3 โยชน์ ด้วยความเร็ ว ไม่เห็นใครตามจึงค่อยๆ ไป
...38
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การเหยียบช้างตกมันล้มลง
ยอดเขาล้ม
ดุจ
ทาให้สิ่งที่แข็งแรงล้มลง
การเหยียบงอนรถให้ลม้ ลง
1. การหมุนลูกข่าง
2. การขยี้ใบต้นไทรสี เขียว
ดุจ
การทาให้สิ่งที่แข็งแรงหมุนคว้างและแหลก
ละเอียด

จากตัวอย่าง มีการใช้ความเปรี ยบ 2 ความเปรี ยบ คือ เปรี ยบเทียบ
การเหยียบช้างตกมันล้มลงกับการที่ยอดเขาล้มลง เพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ทราบลักษณะของช้าง
ที่ตกมันแข็งแรงและคลุ ้มคลัง่ ล้มลงนั้นสร้ างแรงสั่นสะเทื อนไปทัว่ คล้ายกับการที่ ยอดเขาล้มลง
ส่ วนความเปรี ยบที่ 2 อรรถกถาจารย์เปรี ยบการเหยียบงอนรถให้ลม้ ลงกับของ 2 สิ่ ง ได้แก่ การหมุน
ลู กข่างและการขยี้ใ บต้นไทรสี เขี ยวเพื่ อเชื่ อมโยงให้ผูอ้ ่า นเห็ นว่าการเหยีย บงอนรถให้ลมลงนั้น
เหมื อนกับการหมุ นลู กข่างและการขยี้ใบต้นไทรคื อการทาให้สิ่งที่แข็งแรงหมุ นคว้างและแหลก
ละเอียด
38
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การศึกษาการเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่งเหมือนกับสิ่ งหนึ่ ง ประเภทใช้สิ่งที่นามา
เปรี ยบมากกว่าหนึ่งสิ่ งพบว่า สามารถแบ่งการเปรี ยบเทียบได้เป็ น 4 กลุ่ม คือการเปรี ยบเทียบรู ปร่ าง
และลักษณะการเปรี ยบเทียบปริ มาณ การเปรี ยบเที ยบอารมณ์ ความรู้ สึก และการเปรี ยบเทีย บ
อากัปกิริยา การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ งเหมือนกับสิ่ งหนึ่ ง ประเภทที่ใช้สิ่งที่นามาเปรี ยบมากกว่าหนึ่ ง
สิ่ งนี้ ช่วยอธิ บายและทาให้เราเห็นภาพสิ่ งที่ตอ้ งการเปรี ยบได้อย่างชัดเจนมากกว่าประเภทที่ใช้สิ่งที่
นามาเปรี ยบหนึ่ งสิ่ ง เพราะมี การใช้สิ่งที่ นามาเปรี ยบเที ยบหลายสิ่ งจึ งให้รายละเอี ยดเพิ่มเติ มแก่
ผูอ้ ่านได้มากยิง่ ขึ้น เช่นการเปรี ยบเทียบความรู ้สึกกลัวที่จะอยูค่ รองเรื อน อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบ
กับสิ่ งที่นามาเปรี ยบ 3 สิ่ ง คือการถูกไฟไหม้ การถูกขังดุจเรื อนจา และของเน่าดุจที่เทขยะ ซึ่ งช่วย
บรรยายให้ เ ห็ น ภาพและเข้า ใจความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของตัว ละครมากยิ่ง ขึ้ น ว่า เพราะเหตุ ใ ดจึ ง เกิ ด
ความรู ้สึกกลัวที่จะอยูค่ รองเรื อน
1.2 การเปรี ย บเทีย บสิ่ ง หนึ่ ง เป็ นสิ่ ง หนึ่ ง คื อ ความเปรี ย บที่ อ าศัย ค าที่ แ สดง
ความหมายเปรี ยบเที ยบมาเชื่ อมโยงสิ่ งที่ ตอ้ งการเปรี ยบกับสิ่ งที่นามาเปรี ยบไว้ด้วยกัน โดยจะมี
ลักษณะการเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่งเป็ นสิ่ งหนึ่ง มีคาว่า “เป็ น” และ “คือ” เป็ นคาเปรี ยบเทียบ
จากการศึ กษาพบว่า มี การใช้ความเปรี ยบประเภทนี้ เปรี ยบเที ยบสิ่ งนามธรรมที่
เกี่ ยวข้องกับหลักทางพระพุทธศาสนา นามธรรมคือสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน ไม่สามารถรับรู ้ ได้ทางตา หู
จมูก ลิ้ น กาย แต่รับรู ้ ได้ด้วยใจ39 ในพระพุทธศาสนาได้มีการกล่ าวถึ งสิ่ งที่เป็ นนามธรรมอยู่มาก
อาทิ กิเลส นิพพาน สังสารวัฏ สิ่ งที่เป็ นนามธรรมเหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่เข้าใจยาก ดังนั้นอรรถกถาจารย์
จึ งต้องพยายามอธิ บ ายสิ่ งต่ างๆ เหล่ านี้ ให้ผูอ้ ่า นเข้า ใจโดยใช้กลวิธีก ารเปรี ยบเที ยบสิ่ งหนึ่ งเป็ น
สิ่ งหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงให้ผอู ้ ่านเห็นภาพและเข้าใจเรื่ องได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่ามี
การเปรี ยบเทียบนามธรรม 2 ชุด ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิ ตจริ ยา ตอนพระโพธิ สัตว์ช่วยเหลื อสัตว์
ทั้งหลายให้พน้ จากสังสารวัฏ ความว่า
“การที่ เ ห็ น สั ต ว์เ หล่ า นี้ ขวนขวายในบาป แล้ว ทะเลาะกัน แล้ว วางเฉยเสี ย ไม่ เ ป็ น
การสมควรแก่เรา เพราะเราปฏิ บตั ิมหาสัมโพธิ ญาณด้วยหวังว่า จะขนสัตว์ท้ งั หลายออกจาก
เปื อกตมคือสงสาร แล้วให้ต้ งั อยูบ่ นบกคือนิ พพาน เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ผิดปฏิญญานั้น ทาง

39

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพ์ครั้งที่ 2.
(กรุ งเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบั ลิเคชัน่ ส์, 2556), 622.
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ที่ ดีเราควรไปยังที่ อยู่ของมนุ ษย์ สอนสัตว์เหล่านั้นให้งดเว้นจากบาป และให้การวิวาทของ
มนุษย์เหล่านั้นสงบลง.”40
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สงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด)
การอยูใ่ นเปื อกตม
คือ
การตกอยูใ่ นที่ไม่ดี
นิพพาน
การขึ้นมาอยูบ่ นบก
คือ
การได้อยูใ่ นที่ดี

จากตัวอย่าง มีความเปรี ยบ 2 ชุด คือเปรี ยบเทียบสงสาร(การเวียนว่ายตายเกิด) กับ
การตกอยู่ใ นเปื อกตม เพื่ อ เชื่ อ มโยงให้ เ ห็ น ภาพของการเวี ย นว่า ยตายเกิ ด นั้น เป็ นการอยู่ใ นที่
เคลื่ อนไหวไม่สะดวก ถูกยึดไว้เหมือนกับการได้อยู่ในเปื อกตมที่อาจถูกโคลนดูดอยู่กบั ที่ และได้
เปรี ย บเที ย บนิ พ พานกับ การได้อยู่บ นบก ที่ เคลื่ อนไหวได้คล่ องแคล่ ว เพื่ อเชื่ อมโยงให้เห็ นภาพ
หลังจากการที่อยูใ่ นเปื อกตมหรื อการเวียนว่ายตายเกิ ด พระโพธิ สัตว์ก็ได้นาสัตว์ท้ งั หลายขึ้นมาอยู่
บนบกคือนิพพาน เป็ นสถานที่ที่นาพาสรรพสัตว์ให้เคลื่อนไปสู่ ทางข้างหน้าได้อย่างสะดวกและมี
ความสุ ข
ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา ตอนพระมหาสุ ทสั สนะกล่าวถึ งการทา
ทาน ความว่า
บรรดาคาเหล่านั้น คานี้แสดงเนื้ อความพร้อมด้วยการเปรี ยบเทียบโดยอุปมา เหมือน
บุ รุษถูกโรคครอบงากระสับกระส่ าย ประสงค์จะให้ตนหายจากโรค ต้องการจะให้หมอผู ้
เยียวยาพอใจ คือยินดีดว้ ยทรัพย์มีเงินและทองเป็ นต้น แล้วปฏิบตั ิตามวิธี ก็หายจากโรคนั้นฉัน
ใด แม้เราก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ประสงค์จะเปลื้องสัตว์โลกทั้งสิ้นที่มืดบอดจากโรคคือกิเลส และ
จากโรคคือทุกข์ในสงสารทั้งสิ้น...41

40

เรื่ องเดียวกัน, 365.
เรื่ องเดียวกัน, 67.
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กิเลส, ทุกข์, สงสาร
โรค
คือ
สิ่ งที่ทาร้ายร่ างกาย เมื่อเป็ นแล้วต้องรักษา

จากตัวอย่าง เปรี ยบเทียบกิเลส ทุกข์และสงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) กับโรค เพื่อ
เชื่ อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านทราบถึงลักษณะของกิเลส ทุกข์และสงสารว่าเป็ นสิ่ งที่ทาร้ายร่ างกาย
เมื่อเป็ นแล้วต้องได้รับการเยียวยาและรักษาจึงเปรี ยบได้กบั โรค ในที่น้ ี พระโพธิ สัตว์ได้รักษาโรค
หรื ออาการเกิดกิเลส ทุกข์และสงสารให้แก่สัตว์ท้ งั หลายด้วยการให้ทรัพย์สิน เงิน และทองเป็ นต้น
จะเห็นว่า อรรถกถาจารย์นาการเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ งเป็ นสิ่ งหนึ่ งมาใช้เปรี ยบเทียบ
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กิเลส นิ พพาน สังสารวัฏ เพื่อเชื่ อมโยงให้
ผูอ้ ่านเห็นภาพและเข้าใจสิ่ งที่เป็ นนามธรรมเหล่านี้ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
1.3 การเปรียบเทียบแบบขนานความ คือความเปรี ยบที่มีขอ้ ความที่ตอ้ งการเปรี ยบ
กับสิ่ งที่นามาเปรี ยบขนานความกันโดยจะมีคาที่แสดงความเหมือนปรากฏร่ วมอยูด่ ว้ ยหรื อไม่ก็ได้
แต่ตอ้ งมีการใช้คาเปรี ยบคู่ คือ “ฉันใด ฉันนั้น” ซึ่ งแปลมาจากภาษาบาลีวา่ “ยถา ตถา” ใช้เชื่อมความ
ในเชิ งเปรี ยบเทียบที่ขอ้ ความส่ วนหน้าและส่ วนหลังที่เปรี ยบเทียบเสมอ ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของ
ภาษาบาลีที่ใช้บนั ทึกพระไตรปิ ฎก พบจานวน 7 ชุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา ตอนสังขพราหมณ์ เห็ นพระพุทธเจ้า
เดินสวนมาจึงอยากทาทาน ความว่า
ครั้นเราเห็นท่านเดินสวนทางมา จึงคิดประโยชน์น้ ีวา่ บุญเขตนี้มาถึงแก่เราผูเ้ ป็ นสัตว์
ที่ตอ้ งการบุญ เปรี ยบเหมือนบุรุษชาวนา เห็ นนาอันเป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าแต่ไม่ปลูกพืชลงในนานั้น
เขาชื่อว่าเป็ นผูไ้ ม่ตอ้ งการด้วยข้าวเปลือกฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็ นผูต้ อ้ งการบุญ เห็ น
เขตบุญอันประเสริ ฐแล้ว ถ้าไม่ทาบุญคือสักการะ เราก็ชื่อว่าเป็ นผูไ้ ม่ตอ้ งการบุญ.42
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เรื่ องเดียวกัน, 41-42.

สังขพราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรารถนาทาบุญ
ชาวนาเห็นนาอันอุดมสมบูรณ์แล้วจึงปรารถนาทานา
เปรี ยบ, ฉันใด ฉันนั้น
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ความรู้สึกปรารถนาทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพราะหวัง
ผลบางประการ

จากตัว อย่ า ง เปรี ย บเที ย บเหตุ ก ารณ์ ที่ สั ง ขพราหมณ์ เ ห็ น พระพุ ท ธเจ้า แล้ว จึ ง
ปรารถนาทาบุญกับเหตุการณ์ที่ชาวนาเห็นนาอันอุดมสมบูรณ์ แล้วจึงปรารถนาทานา เพื่อเชื่ อมโยง
ความหมายให้ผอู ้ ่านเข้าใจความรู ้ สึกต้องการทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพราะหวังผลบางประการ กล่าวคื อ
เมื่อสังขพราหมณ์ เห็นพระพุทธเจ้าก็อยากทาบุญเพราะปรารถนาที่จะได้บุญ ซึ่ งก็เหมือนกับชาวนา
เมื่อเห็นนาอันอุดมสมบูรณ์ก็อยากทานาเพราะคิดว่าน่าจะผลิตข้าวเปลือกได้จานวนมาก
ตัวอย่า งที่ 2 อรรถกถาสสปั ณฑิ ตจริ ยา ตอนสสปั ณฑิ ตกระโดดลงในกองไฟ
ความว่า
ในเมื่อกองไฟใหญ่ อันไฟติดทั่วแล้ ว เป็ นควันตลบอยู่ ในกาลนั้น เรา
กระโดดลงในท่ ามกลางภายในเปลวไฟ.
น้าเย็นอันผู้ใดผู้หนึ่งดาลงแล้ ว ย่ อมระงับความกระวนกระวายและ
ความร้ อน ย่ อมให้ ความยินดีและปิ ติฉันใด
ในกาลเมือ่ เราเข้ าไปยังไฟทีล่ ุกโพลงก็ฉันนั้นเหมือนกัน ความกระวน
กระวายทั้งปวงย่ อมระงับเหมือนดาลงในนา้ เย็นฉะนั้น43
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ความรู้สึกสบายใจเมื่อได้กระโดดลงในกองไฟ
ความรู ้สึกสบายใจเมื่อได้ดาอยูใ่ นน้ าเย็น
เหมือน, ฉันใด ฉันนั้น
ความรู ้สึกสบายใจ, ไม่กระวนกระวายใจ

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบความรู้ สึกสบายใจเมื่อได้กระโดดลงใน
กองไฟกับ ความรู ้ สึ ก สบายใจเมื่ อ ได้ด าอยู่ใ นน้ า เย็น เพื่ อ เชื่ อ มโยงความหมายให้ ผูอ้ ่ า นเข้า ใจ
ความรู ้ สึก ที่ สสปั ณฑิ ตกระโดดลงกองไฟนั้น พระองค์ทรงรู ้ สึ กสบายและไม่ กระวนกระวายใจ
เหมือนกับได้ดาอยูใ่ นน้ าเย็น
จะเห็ น ได้ว่า ความเปรี ย บประเภทขนานความนี้ จะมี ล ัก ษณะการเปรี ย บเที ย บ
ข้อความขนานคู่กนั ไประหว่างสิ่ งที่ตอ้ งการเปรี ยบและสิ่ งที่นามาเปรี ยบโดยมีคาว่า ฉันใด ฉันนั้น
43

เรื่ องเดียวกัน, 170-171.
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เป็ นคาเชื่ อมข้อความทั้งสอง ซึ่ งคาว่า “ฉันใด” จะเป็ นคาที่ ปรากฏอยู่ดา้ นหลังข้อความสิ่ งที่ นามา
เปรี ยบ ส่ วนคาว่า “ฉันนั้น” อาจวางไว้ที่ดา้ นหน้าหรื อด้านหลังสิ่ งที่ตอ้ งการเปรี ยบก็ได้
สรุ ป ได้ว่า การเปรี ย บเที ย บโดยตรงคื อการเปรี ย บเที ย บโดยการอาศัย “ค าเปรี ย บ” เพื่ อ
เชื่ อมโยงความหมายว่าสิ่ งหนึ่ งเหมือนสิ่ งหนึ่ งอย่างชัดเจน การเปรี ยบโดยตรงที่พบในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกนี้ แบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ งเหมือนสิ่ งหนึ่ ง การเปรี ยบเทียบสิ่ ง
หนึ่งเป็ นสิ่ งหนึ่ง และการเปรี ยบเทียบแบบขนานความ การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ งเหมือนสิ่ งหนึ่ งนี้ ยงั
แบ่งประเภทตามจานวนของสิ่ งที่นามาเปรี ยบได้อีก 2 ประเภท คือความเปรี ยบที่ใช้สิ่งที่นามาเปรี ยบ
หนึ่ งสิ่ ง และความเปรี ยบที่ใช้สิ่งที่นามาเปรี ยบมากกว่าหนึ่ งสิ่ ง ความเปรี ยบทั้งสองประเภทนี้ มี
ลักษณะการเปรี ยบเทียบคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ใช้ “คาเปรี ยบ” เหมือนกัน แตกต่างกันที่จานวนของ
สิ่ งที่นามาเปรี ยบเท่านั้น และด้วยความแตกต่างกันข้างต้นจึงทาให้ความเปรี ยบที่ใช้สิ่งที่นามาเปรี ยบ
มากกว่าหนึ่ งสิ่ งจึงสามารถอธิ บายรายละเอียดและให้ขอ้ มูลได้มากกว่าความเปรี ยบที่ใช้สิ่งที่นามา
เปรี ยบหนึ่ งสิ่ ง ดังนั้นความเปรี ยบที่ใช้สิ่งที่นามาเปรี ยบมากกว่าหนึ่ งสิ่ งจึงทาให้ผอู ้ ่านเห็นภาพได้
ชัดเจนมากกว่า ส่ วนการเปรี ยบเที ยบแบบขนานความนั้นจะมี ลกั ษณะการเปรี ยบเที ยบข้อความ
ขนานคู่กนั ไประหว่างสิ่ งที่ตอ้ งการเปรี ยบและสิ่ งที่นามาเปรี ยบโดยมีการใช้คาว่า “ฉันใด ฉันนั้น”
เป็ นคาเชื่อมเปรี ยบเทียบข้อความทั้งสอง
2. การเปรียบเทียบโดยนัย คือความเปรี ยบที่ไม่ได้อาศัยคาที่มีความหมายเปรี ยบเทียบ เช่ น
ดุจ เหมือน มาเป็ นตัวเชื่อม แต่จะอาศัยคาหรื อข้อความบางคาที่แนะให้ผอู ้ ่านนึ กถึงการเปรี ยบเทียบ
ซึ่ ง อาจต้อ งใช้บ ริ บ ทแวดล้อ มมาช่ ว ยตัด สิ น ว่า ความเปรี ย บนั้น หมายถึ ง อะไร 44 จากการศึ ก ษา
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบการใช้การเปรี ยบเทียบโดยนัยจานวน 8 ชุ ด แบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่
การเปรี ยบเทียบแบบการใช้คาที่มีความหมายโดยนัย และการเปรี ยบเทียบแบบขนานความโดยไม่มี
คาเปรี ยบ
2.1 การเปรียบเทียบแบบการใช้ คาที่มีความหมายโดยนัย คือ การเปรี ยบเทียบโดย
การใช้คาหรื อข้อความที่มีความหมายไม่ตรงหรื อมีความหมายประจารู ป แต่เป็ นความหมายแฝงซึ่ ง
ผูอ้ ่านต้องอาศัย บริ บทแวดล้อมตี ความด้วยตนเองว่าคานั้นหมายถึ งอะไร พบจานวน 7 ชุ ด ดัง
ตัวอย่าง ต่อไปนี้
44
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ตัว อย่ า งที่ 1
พระพุทธเจ้า ความว่า

อรรถกถาสั ง ขพราหมณจริ ย า ตอนสั ง ขพราหมณ์ พ บปั จ เจก

ในขณะนั้น ณ ภูเขาคันธมาทน์มีพระปั จเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ ง เข้านิ โรธสมาบัติอยู่
ตลอด 7 วัน ครั้ นออกจากนิ โรธสมาบัติแล้วจึ งตรวจดู สัตว์โลกเห็ นสังขพราหมณ์ กาลังนา
ทรัพย์มา ราพึงอยู่ว่า มหาบุรุษจะไปนาทรัพย์มา อันตรายในมหาสมุทรจักมีแก่เขาหรื อไม่มี
หนอ รู ้ว่าจักมีอนั ตราย คิดว่ามหาบุรุษผูน้ ้ ี เห็ นเราจักถวายร่ มและรองเท้าแก่เราด้วยอานิ สงส์
ถวายรองเท้า เมื่อเรื อแตกในมหาสมุทรจักได้ที่พ่ ึง เราจักอนุเคราะห์เขา จึงเหาะไปทางอากาศ
แล้วลงไม่ไกลสังขพราหมณ์น้ นั ครั้นเวลาเที่ยงด้วยลมและแดดอันร้อนแรง เหยียบทรายร้อน
คล้ายกับลาดไว้ดว้ ยถ่านไฟ เดินมาถึงข้างหน้าสังขพราหมณ์น้ นั สังขพราหมณ์เห็นพระปั จเจก
พุทธเจ้านั้น มีความยินดีร่าเริ งคิดว่า บุญเขตมาหาเราแล้ววันนี้ เราควรจะหว่านพืชในเขตนี้. 45

1.

2.

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ลักษณะร่ วม
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

พระปัจเจกพุทธเจ้า
บุญเขต
ที่แห่งการสร้างบุญ, ผูท้ ี่ทาให้เกิดสร้างบุญ
การทาบุญ
การหว่านพืช
การกระทาที่นามาซึ่งผลประโยชน์ในภายหน้า

จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ความเปรี ยบโดยนัย 2 ชุด คือเปรี ยบเทียบพระปั จเจก
พุทธเจ้ากับเขตบุญ และเปรี ยบเทียบการทาบุญกับการหว่านพืช เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่าน
ทราบว่าพระพุทธเจ้าคือที่แห่งการสร้างบุญ เมื่อสังขพราหมณ์เห็นเขตบุญผ่านมาท่านจึงอยากหว่าน
พืชในเขตบุญนั้นเพื่อหวังผลผลิตในภายหน้า ซึ่ งการหว่านพืชในเขตบุญนี้ จึงหมายถึงการทาบุญแก่
พระปัจเจกพระพุทธเจ้าอันจะนามาซึ่งผลบุญในภายหน้า
ตัวอย่างที่ 2 อรรถกถามูคผักขจริ ยา ตอนมูคผักขกุมารตรัสกับสารถี ความว่า
เราไม่ ใช่ เทวดา ไม่ ใช่ คนธรรพ์ ไม่ ใช่ ท้าวสั กกะ เราเป็ นโอรสของ
พระเจ้ า กาสี ที่ ท่ า นจะฝั ง ในหลุ ม นี้แ หละ. ท่ า นอาศั ย เราผู้ เ ป็ นโอรสของ
พระราชาพระองค์ น้ันเป็ นอยู่. ดูก่อนสารถี หากท่ านฝังเราในป่ า ท่ านพึงทา
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สิ่ งที่ไม่ ชอบธรรม. บุคคลพึงนั่งหรือพึงนอนใต้ ร่มไม้ ใด ไม่ พึงหักกิ่งไม้ น้ัน
เพราะผู้ทาลายมิตร เป็ นคนลามก..46

1.

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

2.

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ลักษณะร่ วม
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

3.

สารถี
บุรุษผูอ้ าศัยใต้ร่มเงาของต้นไม้
ผูท้ ี่อาศัยผูอ้ ื่นในการดาเนินชีวติ , ผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้
การปกครอง
พระราชา
ต้นไม้
ผูป้ กครอง, ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือและดูแลผูอ้ ื่น
มูคผักขกุมาร
กิ่งไม้ (ส่ วนสาคัญของต้นไม้)
ผูม้ ีความสาคัญต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง

จากตัวอย่างข้างต้นอรรถกถาจารย์ตอ้ งการอธิ บายให้ผอู ้ ่านเห็นภาพความสัมพันธ์ของคน 3
คน ระหว่า งพระราชา มู ค ผัก ขกุม าร และสารถี โดยมี การใช้ความเปรี ย บโดยนัย 3 ชุ ด ได้แก่
เปรี ย บเที ย บสารถี ก ับ บุ รุ ษ ผู ้อ าศัย ใต้ร่ ม เงาของต้น ไม้ เปรี ย บเที ย บพระราชากับ ต้น ไม้ และ
เปรี ย บเที ย บมู ค ผัก ขกุ ม ารกับ กิ่ ง ไม้ เพื่ อ เชื่ อมโยงให้ผูอ้ ่ า นเห็ น ภาพความสั ม พันธ์ ข องบุ ค คลที่
เกี่ ยวข้องกัน กล่าวคือสารถีที่อยู่ภายใต้ปกครองและได้รับการดูแลจากพระราชาย่อมมิควรทาร้าย
พระราชโอรสของพระราชาซึ่ งถื อว่าเป็ นบุ คคลที่ มีบุญคุ ณและเป็ นเจ้านายของตน เปรี ยบได้กบั
บุคคลที่เข้าไปอาศัยร่ มเงาของต้นไม้ใหญ่ใดก็ตามบุคคลนั้นไม่ควรที่จะหักกิ่งไม้ที่ให้ร่มเงานั้น
ตัวอย่างที่ 3 อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนท้าวสักกะสรรเสริ ญพระโพธิ สัตว์
ความว่า
ก็เมื่อพระมหาสัตว์ทรงให้พระนางมัทรี เทวีอย่างนี้ แล้ว ท้าวสักกะทรงบังเกิ ดความ
อัศจรรย์อนั ไม่เคยมี ได้ทรงสรรเสริ ญด้วยการอนุโมทนาทานของพระมหาบุรุษโดยนัยมีอาทิ
ว่า
ข้ าศึ กทั้งหลายทั้งที่เป็ นของทิพย์ และของมนุษย์ พระองค์ ชนะได้
ทั้งหมดปฐพี พระองค์ กใ็ ห้ กกึ ก้ องได้ พระเกียรติศัพท์ ของพระองค์ ก็ระบือไป
46
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ถึงไตรทิพย์ . เมื่อพระองค์ ทรงให้ สิ่งที่ให้ ได้ ยาก กระทาสิ่ งที่ทาได้ ยาก คนที่
เป็ นอสัตบุรุษก็ทาตามได้ ยาก ธรรมของสัตบุรุษนาไปได้ ยาก เพราะฉะนั้นคติ
ของสั ต บุ รุษ และอสั ตบุ รุ ษ จากโลกนี้ไ ปจึง ต่ างกัน อสั ตบุ รุ ษ ย่ อ มไปนรก
สัตบุรุษย่ อมไปสวรรค์ .47

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

การให้นางมัทรี เป็ นทาน
การชนะข้าศึกทั้งที่เป็ นของเทวดาและของมนุษย์
การทาสิ่ งที่ยากได้สาเร็ จ

จากตัวอย่าง เปรี ยบเทียบการให้นางมัทรี เป็ นทานกับการชนะข้าศึกทั้งที่เป็ นของ
เทวดาและของมนุ ษย์ เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านทราบว่า พระโพธิ สัตว์สามารถกระทาสิ่ งที่
ยากได้สาเร็ จคือพระองค์ให้นางมัทรี เป็ นทานเปรี ยบได้กบั การเอาชนะข้าศึกทั้งที่เป็ นของเทวดาและ
ของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นการทาสิ่ งที่ยากได้สาเร็ จเหมือนกัน
สรุ ปได้ ว่ า การเปรี ยบเที ย บแบบการใช้ ค าที่ มี ค วามหมายโดยนั ย จะเป็ น
การเปรี ยบเที ยบที่ใช้คาที่มีความหมายไม่ตรงกับรู ป เป็ นความหมายแฝงที่ผูอ้ ่านต้องอาศัยบริ บท
แวดล้อมคาหรื อข้อความนั้นเพื่อตีความอีกครั้งว่าอรรถกถาจารย์ตอ้ งการสื่ อถึงอะไร
2.2 การเปรี ยบเทียบแบบขนานความโดยไม่ มีค าเปรี ยบ คื อความเปรี ย บที่ ใ ช้
ข้อความขนานกันในลักษณะที่เนื้อความเสมอกันแบบไม่มีคาเปรี ยบ พบจานวน 1 ชุด
พระมหาสัตว์ผเู ้ ป็ นพระโพธิ สัตว์ มีอานุ ภาพเป็ นอจินไตย มีพระสัทธรรมเป็ นโคจร
ในกาลทุกเมื่อ มีความประพฤติขดั เกลากิเลสอย่างหมดจด.
พายุใหญ่ มหาสมุทรมีคลื่นซัดเป็ นวงกลม พระโพธิ สัตว์กระโดดข้ามแดนนั้นไปได้
ไม่ใช่เรื่ องธรรมดา48

สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
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เรื่ องเดียวกัน, 156.
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พระโพธิสัตว์เป็ นผูม้ ีความสามารถ มีธรรม
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สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

พระโพธิสัตว์สามารถกระโดดข้ามดินแดนที่มีพายุใหญ่
มหาสมุทรมีคลื่นซัดเป็ นวงกลมได้
มีความสามารถและปฏิบตั ิตนจนผ่านพ้นอุปสรรค

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบพระโพธิสัตว์เป็ นผูม้ ีความสามารถ มีธรรม
มี ค วามประพฤติ ดี สามารถขัดเกลากิ เลสได้อย่า งหมดจดกับ เหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระโพธิ สั ตว์ส ามารถ
กระโดดข้ามดิ นแดนที่มีพายุใหญ่ มหาสมุทรมีคลื่ นซัดเป็ นวงกลมได้ เพื่อเชื่ อมโยงความหมายให้
ผูอ้ ่านเห็ นความสามารถของพระโพธิ สัตว์ที่ทรงเป็ นผูม้ ี ความสามารถและปฏิ บตั ิ ตนได้ดีเลิ ศจน
สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้สาเร็ จ แต่กว่าที่พระโพธิ สัตว์จะสามารถบาเพ็ญบารมี และขัด
เกลากิ เลสสาเร็ จได้น้ นั พระองค์ตอ้ งพบความยากลาบากมากมาย เปรี ยบได้กบั การที่พระองค์ตอ้ ง
เดิ นทางข้ามดิ นแดนที่ มีพายุใหญ่ มี มหาสมุ ทรและคลื่ นซัดเป็ นวงกลมโดยรอบ แต่ในที่ สุดพระ
โพธิ สัตว์ก็สามารถผ่านพ้นความลาบากนั้นไปได้
สรุ ป ได้ว่า การเปรี ย บโดยนัย ที่ พ บในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกแบ่ ง ได้เป็ น 2 ลัก ษณะ คื อ
การเปรี ยบเทียบแบบการใช้คาที่มีความหมายโดยนัย และการเปรี ยบเทียบแบบขนานความโดยไม่มี
คาเปรี ยบ การเปรี ยบเทียบโดยนัยทั้ง 2 ลักษณะนี้จะต่างจากการเปรี ยบเทียบโดยตรง กล่าวคือผูอ้ ่าน
ต้องอาศัยการตีความจากบริ บทแวดล้อมและอาศัยคาแนะบางคาจึงจะสามารถเข้าใจความหมายที่
อรรถกถาจารย์ตอ้ งการจะสื่ อสารได้
3. การเปรี ยบเทียบแบบผสม คือการเปรี ยบเทียบที่ผสมผสานระหว่างการเปรี ยบเทียบ
โดยตรงกับการเปรี ยบเทียบโดยนัย วิธีการนี้พบว่าจะมีโครงสร้างใหญ่เป็ นการเปรี ยบเทียบวิเคราะห์
ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบโดยนัยประเภทหนึ่งที่จะเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่งเหมือนสิ่ งหนึ่ง โดยขยายให้ยาว
ขึ้นด้วยการวิเคราะห์คุณสมบัติ หรื อลักษณะของสิ่ งที่ตอ้ งการเปรี ยบกับสิ่ งที่นามาเปรี ยบ และใน
โครงสร้ า งหลัก นี้ จะประกอบไปด้ว ยโครงสร้ า งย่อ ย คื อ ความเปรี ย บประเภทต่ า งๆ อี ก หลาย
ความเปรี ยบ จากการศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่ามีการเปรี ยบเทียบแบบผสม 2 ชุด ดังนี้
ในอรรถกถาเวสสั น ตรจริ ยา ตอนพระเวสสั น ดรบริ จาคบุ ต รและภริ ยา พบว่ า มี
การใช้ความเปรี ยบโครงสร้างใหญ่เป็ นการเปรี ยบเทียบวิเคราะห์และการเปรี ยบเทียบโครงสร้างย่อย
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3 ประเภท ได้แก่ การเปรี ยบเทียบแบบสาธก49 การเปรี ยบเทียบคู่ขนาน และการเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ ง
เหมือนสิ่ งหนึ่ง ดังนี้
ธรรมที่ประพฤติสะสมมาสม่าเสมอนี้ เป็ นวงศ์ของตระกูลเป็ นประเพณี ของตระกูล
ของพระโพธิ สัต ว์ท้ ัง ปวง คื อ การบริ จ าคของทุ ก สิ่ ง . แต่ โ ดยพิ เ ศษออกไปในข้อ นั้น ก็ คื อ
การบริ จาคสิ่ งอันเป็ นที่ รักกว่า. จริ งอยู่ พระโพธิ สัตว์บางองค์เป็ นพระพุทธเจ้า เพราะทรง
บริ จาคมหาบริ จาค 5 เหล่านี้ คือ บริ จาคทรัพย์มีความเป็ นอิสระในราชสมบัติเป็ นต้นอันสื บวงค์
มา 1 การบริ จาคอวัยวะ มีศีรษะและนัยน์ตาเป็ นต้นของตน 1 บริ จาคชีวิตอันเป็ นที่รักบริ จาค
บุตรเป็ นที่รักผูจ้ ะดารงวงศ์ตระกูล 1 บริ จาคภริ ยาเป็ นที่รักมีความประพฤติเป็ นที่ชอบใจ 1 เคย
มีมาแล้วมิใช่หรื อ? เป็ นความจริ งดังนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ าพระนามว่ า สุมังคละ ครั้ งเป็ น
พระโพธิ สัต ว์ ท รงแสวงหาโพธิ ญ าณประทั บอยู่ ณ ภู เ ขาลูกหนึ่ งพร้ อมด้ วยบุต รภรรยาใน
อั ต ภาพที่ 3 จากอั ต ภาพก่ อ นมี ยักษ์ ชื่อ ว่ าขรทาฐิ กะ (เขี ้ย วแหลม) ได้ ฟังว่ าพระมหาบุรุ ษ มี
อัธยาศัยในการให้ จึ งแปลงเพศเป็ นพราหมณ์ เข้ าไปหาพระโพธิ สัตว์ ขอทารกทั้งสอง.
พระมหาสั ตว์ เบิ กบานใจว่ า เราจะให้ บุตรทั้งสองแก่ พราหมณ์ ยังปฐพีมีนา้ เป็ นที่ สุด
ให้ หวั่นไหวได้ ให้ ทารกทั้ งสอง. ยักษ์ ยื นพิ ง กระดานสาหรั บยึ ดในที่ สุดที่ จ งกรม เมื่ อพระ
โพธิ สัตว์ เห็นอยู่นั่นเอง ได้ เคีย้ วกินเด็กทั้งสองดุจเหง้ าบัว. เมื่อพระมหาบุรุษแลดูปากของยักษ์
ซึ่ งพ่ นสายเลื อดออกมาดุจเปลวไฟ ไม่ ให้ โอกาสแก่ จิตตุปบาทเกิ ดขึ ้นว่ ายักษ์ ลวงเรา เพราะ
ความเป็ นผู้ฉลาดในอุบายได้ อบรมดีมาแล้ ว เพราะสภาพของธรรมในอดีตไม่ มีปฏิ สนธิ และ
เพราะความยา่ ยี ของสั งขารทั้ ง หลายด้ วยอานาจแห่ งความเป็ นของไม่ เ ที่ ยงเป็ นต้ น จึ ง เกิ ด
โสมนัสขึน้ ว่ า ทานบารมีของเราเต็มแล้ ว. เรายังประโยชน์ ใหญ่ ให้ สาเร็ จแล้ วได้ บรรลุ ดังนี ด้ ้ วย
กองสังขารอันหาสาระมิได้ ผพุ ังไปตั้งอยู่เดี๋ยวเดียวอย่ างพระมหาสั ตว์ ทราบความดีงามแห่ งจิ ต
ของตนในขณะนั้นอันไม่ ทั่วไปแก่ ผ้ ูอื่น จึ งตั้งความปรารถนาว่ า ด้ วยผลอันนี ใ้ นอนาคตขอรั ศมี
ของเราจงออกจากร่ างกาย โดยทานองเดียวกันนี เ้ ถิด . รั ศมีจากสรี ระของพระโพธิ สัตว์ ผ้ ูเป็ น
พระพุทธเจ้ านั้น เพราะอาศัยความปรารถนานั้นได้ แผ่ ซ่านตลอดโลกธาตุ 10,000 ตั้งอยู่เป็ นนิ จ.
พระโพธิ สัตว์ แม้ เหล่ าอื่ นก็อย่ างนั้นสละสิ่ งอันเป็ นที่ รักของตนและบุตรภรรยา ก็ร้ ู แจ้ งแทง
ตลอดพระสัพพัญญุตญาณ.
อีกอย่ างหนึ่ง เหมือนบุรุษคนบางคนรั บจ้ างทาการงานบ้ านหรื อชนบทในสานักของ
คน พึ งทาทรั พย์ หายไปด้ วยความประมาทของตนหรื อของลูกน้ อง เขาถูกจั บส่ ง เข้ าไปยัง
เรื อนจา. เขาพึงมีความคิ ดอย่ างนี ้ว่า “เราทาการงานของพระราชานี ้ เก็บทรั พย์ ไว้ ได้ ประมาณ
49

ความเปรี ยบโดยนัยประเภทหนึ่งซึ่งเป็ นความเปรี ยบอย่างยาวที่ใช้วธิ ียกเรื่ องมาเล่าเพื่อใช้ความแฝงที่
อยูใ่ นเรื่ องนั้นเป็ นเครื่ องอธิบายความคิดบางอย่าง ผูร้ ับสารจะเข้าใจความคิดและตีความได้เองด้วยการเปรี ยบเทียบ
โดยที่ผสู ้ ่งสารอาจมีการสรุ ปวิเคราะห์ความคิดที่ตอ้ งการอธิบายนั้นหรื อไม่มีก็ได้ ดูรายละเอียดจาก สุมาลี
ลิ้มประเสริ ฐ, ความเปรียบเกีย่ วกับสุ นัขและแมวในพระไตรปิ ฎก, 15-40.
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เท่ านี ้ เราถูกพระราชานั้ นส่ งเข้ าไปในเรื อนจา. หากเราอยู่ในเรื อนจานี ้ ตนก็ จะพิ นาศ บุตร
ภรรยา กรรมกรและบุรุษ ของเราไม่ มีผ้ ูเลีย้ งดูก็พึง ถึงความพิ นาศย่ อยยับ ถ้ ากระไรเราจั กทู ล
พระราชา ให้ ทรงจองจาบุตรหรื อพี่ชายน้ องชายของเราไว้ ในที่ นีแ้ ทน แล้ วพึงออกไป เราพ้ น
จากเรื อนจานี ้ ไม่ ช้าก็จะรวบรวมทรั พย์ จากมิตรจากสหาย แล้ วถวายคื นแด่ พระราชา แล้ วไถ่
บุตรพี่ชายน้ องชายนั้นจากเรื อนจา. เราเป็ นผู้ไม่ ประมาทจักกระทาสมบัติตนให้ เสมือนเดิมด้ วย
กาลังความเพียร.” ดังนี้ ฉันใด พระมหาสัตว์น้ นั ก็พึงทาฉันนั้น พึงเห็นข้ออุปมาอุปไมยนี้ อย่าง
นี้.
ในข้อนั้นมีความเปรี ยบเที ยบดังต่อไปนี้ . การงานดุจพระราชา. สงสารดุจเรื อนจา.
พระมหาบุ รุ ษผู ้ท่ อ งเที่ ย วไปในสงสารด้ ว ยอ านาจกรรม ดุ จ บุ รุ ษที่ พ ระราชาตั้ง ไว้ใ น
เรื อนจา. การที่พระมหาบุรุษให้บุตรเป็ นต้นของตนแก่คนอื่น แล้วปลดเปลื้องสัตว์ท้ งั ปวงให้
พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะด้วยการได้พระสัพพัญญุตญาณ ดุจการพ้นจากทุกข์ของบุตรหรื อพี่นอ้ ง
และของตนซึ่งถูกจาอยูใ่ นเรื อนจาด้วยการพึ่งผูอ้ ื่น. การถึงพร้อมด้วยสมบัติคือพระสัพพัญญุต
ญาณมีทศพลญาณเป็ นต้น ด้วยความเป็ นพระพุทธเจ้าของพระมหาบุรุษผูป้ ราศจากทุกข์ใน
วัฏฏะด้วยอรหัตมรรค และการถึงพร้อมด้วยสมบัติมีวิชา 3 เป็ นต้นของผูท้ าตามคาสอนของ
ตน ดุจการตั้งอยูใ่ นสมบัติตามความประสงค์กบั ชนเหล่านั้นของบุรุษผูพ้ น้ ทุกข์แล้ว. เพราะเหตุ
นั้น การบริ จาคบุตรภรรยาของพระมหาบุรุษทั้งหลาย จึงเป็ นสภาพอันหาโทษมิได้ดว้ ยประการ
ฉะนี้50.

การเปรียบเทียบโดยนัยแบบสาธก
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
พระเวสสันดรบริ จาคบุตรและภริ ยาแก่ผอู ้ ื่น
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
พระพุทธเจ้าสุ มงั คละบริ จาคบุตรทั้งสองแก่ผอู ้ ื่น
ลักษณะร่ วม
การให้คนที่รักแก่ผอู ้ ื่นเพื่อมุ่งหวังประโยชน์แก่
ส่ วนรวม
การเปรียบเทียบโดยตรงแบบคู่ขนาน
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
พระเวสสันดรบริ จาคบุตรและภริ ยา
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
บุรุษผูห้ นึ่งให้คนขังบุตร พี่ชายและน้องชายแทนตนเอง
เพราะถ้า ไม่ ถู ก คุ ม ขัง ตนเอง ครอบครั วและบริ ว ารจะ
เดือดร้อน แต่ถา้ ตนเองเป็ นอิสระจะสามารถหาทรัพย์มา
ไถ่บุตรและพี่นอ้ งได้ในไม่ชา้

50

เรื่ องเดียวกัน, 153-155.
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คาเปรียบ
ลักษณะร่ วม

เหมือน, ฉันใด ฉันนั้น
การสละคนที่รักเพื่อมุ่งหวังประโยชน์แก่ส่วนรวม

การเปรียบเทียบโดยตรงแบบสิ่ งหนึ่งเหมือนสิ่ งหนึ่ง
1.
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
การงาน
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
พระราชา
คาเปรียบ
ดุจ
ลักษณะร่ วม
ความยิง่ ใหญ่
2.
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
สงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด)
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
เรื อนจา
คาเปรียบ
ดุจ
ลักษณะร่ วม
สถานที่กกั ขังทาให้ไปไหนไม่ได้, อยูแ่ ล้วมีแต่ความทุกข์
3.
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
มหาบุรุษผูท้ ่องเที่ยวไปในสงสาร
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
บุรุษที่พระราชาตั้งไว้ในเรื อนจา
คาเปรียบ
ดุจ
ลักษณะร่ วม
ผูท้ ี่ตกอยูใ่ นพันธนาการ
4.
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
พระโพธิ สัตว์ให้บุตรและภรรยาแก่ผอู ้ ื่นแล้วสามารถ
ปลดเปลื้องสัตว์ท้ งั ปวงให้พน้ จากทุกข์ดว้ ยการบรรลุ
พระสัพพัญญุตญาณ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
บุรุษให้บุตร พี่ชายและน้องชายจาคุกแทนตน
แล้วสามารถหาเงินมาไถ่ถอนทุกคนออกจากคุก
คาเปรียบ
ดุจ
ลักษณะร่ วม
การมุ่งหวังทาประโยชน์แก่ส่วนรวม ทาให้ทุกคน
พ้นทุกข์
5.
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
พระโพธิสัตว์ถึงพร้อมด้วยสมบัติคือ
พระสัพพัญญุตญาณ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
บุรุษนั้นพ้นจากความทุกข์
คาเปรียบ
ดุจ
ลักษณะร่ วม
การประสบความสาเร็ จอย่างที่ต้ งั ใจ
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จากตัว อย่ า ง โครงสร้ า งใหญ่ ข องข้อ ความข้า งต้น คื อ การเปรี ย บเที ย บวิ เ คราะห์ เ รื่ อ ง
พระเวสสั น ดรบริ จ าคบุ ต รและภริ ย าแก่ ผู ้อื่ น โดยอรรถกถาจารย์ไ ด้น าเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วมา
เปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์พระพุทธเจ้าสุ มงั คละบริ จาคบุตรทั้ง 2 คน
แก่ยกั ษ์ที่แปลงกายเป็ นพราหมณ์มาขอบุตร และเหตุการณ์ บุรุษผูห้ นึ่งขอให้พระราชาขังบุตร พี่ชาย
และน้องชายแทนตนเอง โดยใช้วิธีการเปรี ยบเทียบโดยนัยแบบสาธกและวิธีเปรี ยบเทียบโดยตรง
แบบคู่ขนาน เพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านเข้าใจการกระทาของพระเวสสันดรที่ทรงยอมเสี ยสละคนที่รัก
แก่ผอู ้ ื่นเพื่อมุ่งหวังประโยชน์แก่ส่วนรวม หรื อประโยชน์หนึ่ งประโยชน์ใดที่สาคัญกว่า เหมือนกับ
พระเจ้าสุ มงั คละที่ทรงบริ จาคบุ ตรทั้ง 2 คน เพราะมุ่งหวังบาเพ็ญบารมีให้ครบถ้วน จะได้บรรลุ
พระสัพพัญญุ ตญาณเพื่อช่ วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ ทุกข์ต่อไป เช่นเดียวกันกับบุรุษผูห้ นึ่ งที่ตอ้ งโทษจาก
พระราชาเพราะทาทรัพย์หาย จึงขอให้พระราชาจองจาบุตร พี่ชายและน้องชายแทนตนเอง ทั้งนี้
เพราะคิ ดว่า ถ้าตนติ ดคุ กก็ จะไม่มีใ ครดู แลภรรยา บุ ตร และลู กน้อง อี กทั้งขณะที่ อยู่ขา้ งนอกนั้น
ตนจะได้ไปหาทรัพย์มาคืนพระราชา และสามารถไถ่ตวั บุตร พี่ชายและน้องชายได้
ทั้งนี้ในตอนเปรี ยบเทียบเหตุการณ์พระเวสสันดรบริ จาคบุตรและภริ ยาแก่ผอู ้ ื่นกับเหตุการณ์
บุรุษผูห้ นึ่งขอให้พระราชาขังบุตร พี่ชายและน้องชายแทนตนเองนั้น ยังได้มีการอธิ บายรายละเอียด
เหตุการณ์เพิ่มเติมโดยใช้ความเปรี ยบโดยตรงแบบสิ่ งหนึ่ งเหมือนสิ่ งหนึ่ งจานวน 5 ชุ ด มาอธิ บาย
เรื่ องราวให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นด้วย ดังนี้
อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบการงานกับพระราชา เพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านเข้าใจลักษณะของ
การงานที่พระโพธิ สัตว์ตอ้ งปฏิ บตั ิท้ งั หลายนั้นเป็ นภาระที่ยิ่งใหญ่เปรี ยบเหมือนพระราชาซึ่ งอยูใ่ น
ฐานะที่สาคัญและสู งสุ ดในแผ่นดินเป็ นผูส้ ั่งให้บุรุษผูน้ ้ นั ต้องรับโทษ ได้รับความทุกข์
อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบสงสารกับเรื อนจา เพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านเข้าใจความหมายของ
สงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) กล่าวคือสัตว์โลกทั้งหลายที่ยงั ไม่บรรลุนิพพานล้วนเวียนว่ายตายเกิด
ติดอยูใ่ นห้วงพันธนาการอย่างนี้ต่อไปเรื่ อยๆ ไม่รู้จบ ซึ่ งการตกอยูใ่ นสงสารก็เปรี ยบได้กบั เรื อนจาที่
ขังเราไว้ไม่ให้ไปไหนได้ อยูแ่ ล้วมีแต่ความทุกข์
อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบมหาบุรุษผูท้ ่องเที่ยวไปในสงสารกับบุรุษที่พระราชาตั้งไว้ใน
เรื อนจาเพื่อเชื่อมโยงความหมายให้ผอู ้ ่านทราบว่าการที่มหาบุรุษท่องเที่ยวไปในสงสาร คือการต้อง
เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่ อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุ ด เปรี ยบได้กบั บุรุษที่พระราชาตั้งไว้ในเรื อนจาที่ขงั ไว้ไม่ให้
ออกไปไหน
อรรถกถาจารย์เปรี ยบเหตุการณ์ที่พระโพธิ สัตว์ให้บุตรและภรรยาแก่ผอู ้ ื่น แล้วสามารถปลด
เปลื้ องสัตว์ท้ งั ปวงให้พน้ จากทุกข์ดว้ ยการบรรลุ พระสัพพัญญุตญาณ กับเหตุการณ์ ที่บุรุษให้บุตร
พี่ชายและน้องชายจาคุกแทนตน แล้วสามารถหาเงิ นมาไถ่ถอนทุกคนออกจากคุ ก เพื่อเชื่ อมโยงให้
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เห็ นการกระทาของพระเวสสันดรที่ มุ่ง หวังท าประโยชน์แก่ ส่ วนรวม แล้วทาให้ทุก คนพ้นทุก ข์
เช่นเดียวกับบุรุษผูน้ ้ นั ที่ขอให้พระราชาจองจาคนอื่นแทนตน ในตอนสุ ดท้ายก็สามารถช่วยเหลือให้
ทุกคนพ้นทุกข์ได้
อรรถกถาจารย์ เ ปรี ยบเที ย บเหตุ ก ารณ์ พ ระโพธิ สั ต ว์ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยสมบัติ คื อ พระ
สัพพัญญุ ตญาณกับเหตุการณ์บุรุษนั้นพ้นจากความทุกข์ เพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านได้ทราบผลในตอน
สุ ด ท้า ยของเรื่ อ งหลัง จากที่ พ ระเวสสั น ดรทรงบริ จ าคลู ก และภรรยา พระองค์ ก็ ท รงประสบ
ความสาเร็ จอย่างที่ทรงตั้งใจไว้ คือถึงพร้อมด้วยสมบัติ คือพระสัพพัญญุ ตญาณ เหมือนกับบุรุษนั้น
หลังจากที่ตดั สิ นใจให้บุตร พี่ชาย และน้องชายเข้าไปในเรื อนจาแทนตน หลังจากนั้นบุรุษก็สามารถ
หาทรัพย์มาคืนพระราชาและไถ่ถอนทุกคนได้สาเร็ จ
อีกตัวอย่างในอรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา ตอนพระโพธิ สัตว์กล่าวโทษของความโกรธ พบว่ามี
การใช้ความเปรี ยบโครงสร้ างใหญ่เป็ นการเปรี ยบเทียบวิเคราะห์ และการเปรี ยบเทียบโครงสร้ าง
ย่อ ย 3 ประเภท ได้แ ก่ การเปรี ย บเที ย บคู่ ข นาน การเปรี ย บเที ย บสิ่ ง หนึ่ งเป็ นสิ่ ง หนึ่ ง และ
การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่งเหมือนสิ่ งหนึ่ง ดังนี้
... บุ ค คลถู ก ความโกรธใดครอบง า ย่ อ มละกุ ศ ลธรรมก าจั ด
ประโยชน์ แม้ อนั ไพบูลย์ ออกไปเสีย มหาบพิตร ความโกรธนั้นเป็ นกองทัพอัน
น่ ากลัว มีกาลังยา่ ยีสัตว์ อาตมาจึงไม่ ปล่ อยออกไป
เมือ่ ไม้ ถูกสี ชื่อว่ าไฟย่ อมเกิดขึน้ ไฟย่ อมเกิดจากไม้ ใด ก็ย่อมเผาไม้
นั้นนั่นแหละ ฉันใด เพราะความฉุนเฉียวความโกรธย่ อมเกิดแก่ คนผู้มีปัญญา
น้ อยเขลา ไม่ รู้ แจ้ ง ความโกรธนั้นนั่นแหละย่ อมผลาญบุคคลแม้ น้นั ฉันนั้น
ความโกรธย่ อมเจริญแก่ ผ้ใู ด เหมือนไฟทีล่ ุกโชน เพราะหญ้ าและไม้
ยศของผู้น้นั ย่ อมเสื่อม เหมือนดวงจันทร์ ในวันข้ างแรมฉะนั้น.
ความโกรธของผู้ใดสงบ เหมือนไฟไม่ มเี ชื้อ ยศของผู้น้ันย่ อมเต็ม
เปี่ ยม เหมือนดวงจันทร์ ในวันข้ างขึน้ ฉะนั้น51

การเปรียบเทียบโดยตรงแบบคู่ขนาน
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
คนมีความโกรธ ความโกรธนั้นจะเผาผลาญคน
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ไม้สีข้ ึนจนติดไฟ ไฟก็จะเผาไม้น้ นั จนมอดไหม้
คาเปรียบ
ฉันใด ฉันนั้น
ลักษณะร่ วม
การกระทาที่ทาแล้วเกิดผลร้ายต่อตนเอง
51

เรื่ องเดียวกัน, 219-220.
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การเปรียบเทียบโดยตรงแบบสิ่ งหนึ่งเป็ นสิ่ งหนึ่ง
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
ความโกรธ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
กองทัพ
คาเปรียบ
เป็ น
ลักษณะร่ วม
ความน่ากลัว, อันตราย และสามารถทาร้าย
ผูอ้ ื่นได้
การเปรียบเทียบโดยตรงแบบสิ่ งหนึ่งเหมือนสิ่ งหนึ่ง
1.
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
ความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ไฟที่ลุกโชน
คาเปรียบ
เหมือน
ลักษณะร่ วม
อาการปะทุ, ความรุ่ มร้อน
2.
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
ผูท้ ี่โกรธทาให้เสื่ อมยศ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ดวงจันทร์ในวันข้างแรม
คาเปรียบ
เหมือน
ลักษณะร่ วม
ความมืดมน, ชีวติ ที่เสื่ อมถอย
3.
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
ความโกรธที่สิ้นไป
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ไฟไม่มีเชื้อ
คาเปรียบ
เหมือน
ลักษณะร่ วม
อาการไม่ปะทุ, ความสงบ
4.
สิ่ งทีต่ ้ องการเปรียบ
ผูท้ ี่ไม่โกรธทาให้มียศ
สิ่ งทีน่ ามาเปรียบ
ดวงจันทร์ในวันข้างขึ้น
คาเปรียบ
เหมือน
ลักษณะร่ วม
ความสว่าง, มีชีวติ ที่เจริ ญรุ่ งเรื อง
จากตัว อย่ า ง โครงสร้ า งใหญ่ ข องข้อ ความข้า งต้น คื อ การเปรี ย บเที ย บวิ เ คราะห์ เ รื่ อ ง
ความโกรธ อรรถกถาจารย์ได้นาความโกรธมาเปรี ยบเทียบกับสิ่ งต่างๆ เป็ นความเปรี ยบย่อยจานวน
6 ชุด เพื่ออธิ บายลักษณะของความโกรธ ดังนี้
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อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบความโกรธกับกองทัพ เพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านทราบถึงลักษณะ
ของความโกรธว่ามีความอันตราย น่ากลัวและสามารถทาร้ายผูอ้ ื่นได้เหมือนกับกองทัพที่สามารถ
ทาร้ายคนได้
อรรถกถาจารย์เปรี ยบผูม้ ีความโกรธ และความโกรธนั้นเผาผลาญตนเอง กับไม้ที่สีข้ ึนจน
ติดไฟและไฟก็เผาไม้น้ นั จนมอดไหม้ เพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านเข้าใจลักษณะของคนที่มีความโกรธ
เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วความโกรธนั้นก็จะทาลายตนเอง เปรี ยบได้กบั ไม้ที่ถูกสี จนติดไฟ ไม้ก็จะถูก
เผาไหม้ดว้ ยไฟนั้นเอง
อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบความโกรธกับไฟลุกโชน เพื่อเชื่อมโยงให้ผอู ้ ่านเห็นภาพของคน
ที่มีความโกรธเกิดขึ้นก็จะมีอาการใจร้ อน หุ นหันพลันแล่น เปรี ยบได้กบั กองไฟลุกโชนที่พร้อมจะ
ปะทุอยูต่ ลอดเวลา
อรรถกถาจารย์เ ปรี ย บเที ย บผูท้ ี่ โ กรธท าให้ เ สื่ อ มยศ กับ ดวงจัน ทร์ ใ นวัน ข้า งแรมเพื่ อ
เชื่อมโยงให้ผอู ้ ่านเห็นลักษณะของผูท้ ี่มีความโกรธจนทาให้ตนเสื่ อมยศนั้นจะมีลกั ษณะไม่มีสง่าราศี
ชีวติ มืดมนเสื่ อมถอยเหมือนกับดวงจันทร์ ในวันข้างแรมที่ไม่มีแสงสว่าง
อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบความโกรธที่ สิ้นไปกับไฟไม่มีเชื้ อ เพื่อเชื่ อมโยงให้ผอู ้ ่านเห็ น
ภาพของคนที่ไม่มีความโกรธภายในจิตใจก็จะเกิดความสงบนิ่งเปรี ยบได้กบั ไฟที่ไม่มีเชื้อ
อรรถกถาจารย์เปรี ยบเทียบผูท้ ี่ไม่โกรธทาให้มียศกับดวงจันทร์ ในวันข้างขึ้น เพื่อเชื่ อมโยง
ให้ผอู ้ ่านเห็นลักษณะของผูไ้ ม่มีความโกรธ ยศของผูน้ ้ นั จะเต็มเปี่ ยมนั้นมีลกั ษณะที่มีสง่า มีราศี ชี วิต
เจริ ญรุ่ งเรื อง เหมือนกับดวงจันทร์ ในวันข้างขึ้นที่ส่องสว่างมีแสงงดงาม
จะเห็ น ได้ ว่ า การเปรี ยบเที ย บแบบผสมคื อ การเปรี ยบเที ย บที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
การเปรี ยบเทียบโดยตรงและการเปรี ยบเทียบโดยนัย ความเปรี ยบผสมที่พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
จะมีโครงสร้ างใหญ่เป็ นการเปรี ยบเทียบวิเคราะห์เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และในโครงสร้ างใหญ่น้ นั จะ
ประกอบไปด้วยโครงสร้ างย่อย คื อการเปรี ยบเที ยบประเภทต่างๆ อี กหลายประเภทที่ จะมาช่ วย
อธิ บ ายรายละเอี ย ดในโครงสร้ า งใหญ่ ซึ่ งความเปรี ย บที่ พ บในโครงสร้ า งย่ อ ยส่ ว นใหญ่ คื อ
การเปรี ยบเทียบโดยตรงแบบสิ่ งหนึ่ งเหมือนสิ่ งหนึ่ ง และการเปรี ยบเทียบโดยตรงแบบคู่ขนาน ด้วย
เหตุน้ ีจึงทาให้การเปรี ยบเทียบผสมเป็ นความเปรี ยบที่สามารถอธิ บายรายละเอียดของข้อมูลได้ดี ทา
ให้ผอู ้ ่านเข้าเรื่ องราวได้กระจ่างและชัดเจน
สรุ ป ได้ว่า อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกเป็ นวรรณคดี เ รื่ อ งหนึ่ ง ที่ มี ค วามเปรี ย บปรากฏอยู่ม าก
สามารถแบ่งการเปรี ยบเที ยบได้ 3 ประเภท ได้แก่ การเปรี ยบโดยตรง การเปรี ยบโดยนัย และ
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การเปรี ยบเทียบแบบผสม ความเปรี ยบทั้ง 3 ประเภทนี้ มีส่วนสาคัญยิ่งต่อการเล่าเรื่ องในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎก เพราะเป็ นส่ วนที่ช่วยอธิบายเรื่ องราว ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องและเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก
ที่อรรถกถาจารย์ตอ้ งการจะสื่ อสารได้อย่างถู กต้องและชัดเจนยิ่งขึ้ น ผลการศึกษาครั้งนี้ ยงั พบว่า
การเปรี ยบเทียบที่พบมากที่สุด คือการเปรี ยบเทียบโดยตรง รองลงมาคือการเปรี ยบโดยนัย ส่ วนที่
ปรากฏน้อยที่สุดคือการเปรี ยบเทียบแบบผสม เหตุที่พบการเปรี ยบเทียบโดยตรงมากที่สุด อาจเป็ น
เพราะความเปรี ยบประเภทนี้ เป็ นความเปรี ยบที่ง่ายต่อการสื่ อสารและอธิ บายเรื่ องราวแก่ผอู ้ ่านได้
ดีกว่าการเปรี ยบเทียบโดยนัย และการเปรี ยบเทียบแบบผสม ซึ่ งเป็ นความเปรี ยบที่ผู้อ่านต้องอาศัย
บริ บทเพื่อตีความด้วยตนเองว่าอรรถกถาจารย์ตอ้ งการเปรี ยบเทียบอะไร และต้องการสื่ อสารอะไร
ไปยังผูอ้ ่าน ด้วยเหตุน้ ี อรรถกถาจารย์จึงใช้เรื่ องการเปรี ยบโดยตรงมาอธิ บายเรื่ องมากที่สุดเพื่อที่จะ
ได้ให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวได้โดยง่าย
การใช้ โวหารในการดาเนินเรื่อง
โวหาร คือถ้อยคาที่ใช้ในการสื่ อสารด้วยการเรี ยบเรี ยงอย่างมีวิธีการ มีช้ นั เชิ งและมีศิลปะ
เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราว เกิ ดจินตภาพและความรู ้ สึกตรงตามที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ จากการศึกษา
โวหารการดาเนิ นเรื่ องอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่าอรรถกถาจารย์ใช้โวหาร 4 ประเภท ในการเล่ า
เรื่ องราวในอดี ตชาติ ของพระพุทธเจ้า ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหารและ
อธิ บายโวหาร ดังนี้
1. บรรยายโวหาร เป็ นกระบวนการแต่งที่มีเนื้ อเรื่ อง มีบทบาทดาเนิ นเรื่ องว่าใครทาอะไร
ทาอย่างไร ที่ไหน และเมื่อไร บรรยายโวหารจึงใช้ในการเล่าเรื่ อง52 เนื่ องจากอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
เป็ นวรรณกรรมที่ เล่ าเรื่ องในอดี ตของพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุ น้ ี จึงพบว่าอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะใช้
บรรยายโวหารเป็ นโวหารหลักในการดาเนินเรื่ อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ในอรรถกถากุรุธรรมจริ ยา อรรถกถาจารย์บรรยายประวัติของพระโพธิ สัตว์ที่ถือกาเนิ ด
เป็ นพระเจ้าธนญชัย (พระเจ้ากุรุธรรม) ความว่า
ในอดีตกาล ในนครอินทปั ตถะแคว้นกุรุ พระโพธิ สัตว์ทรงถือปฏิสนธิ ในพระครรภ์
ของพระอัครมเหสี ของพระเจ้ากุรุราช ถึงความเจริ ญวัย (ทรงรู ้เดี ยงสา) โดยลาดั บ ไปยังเมือง
ตักกสิ ลา เรี ยนศิลปศาสตร์ อนั เป็ นประโยชน์ในการปกครองและวิชาหลัก ครั้นเรี ยนจบแล้ว
52

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรมไทย (กรุ งเทพ :บริ ษทั ยูเนียน อุลต้าไวโอเร็ ต, 2552)
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เสด็จกลับ พระชนกทรงแต่งตั้งไว้ในตาแหน่งอุปราช. ครั้นต่อมาเมื่อพระชนกสวรรคต ได้รับ
การอภิเษกเป็ นพระราชาดารงอยู่ในทศพิธราชธรรมครองราชสมบัติโดยธรรม มีพระนามว่า
ธนญชัย . พระเจ้าธนญชัยทรงให้สร้างโรงทาน 6 แห่ ง คือที่ ประตูพระนครทั้ง 4 แห่ ง กลาง
พระนคร 1 แห่ง ประตูราชนิเวศน์ 1 แห่ง ทรงสละทรัพย์วนั ละ 600,000 กหาปณะทุกวัน...53

ข้อความข้างต้นเป็ นการบรรยายประวัติของพระโพธิ สัตว์ที่ถือกาเนิ ดเป็ นพระเจ้าธนญชัยว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ากุรุธรรมกับพระอัครมเหสี เมื่อโตขึ้นพระองค์ได้เดินทาง
ไปศึกษาวิชาการปกครองและวิชาหลักที่เมืองตักกศิลา เมื่อจบแล้วจึงเดินทางกลับมายังเมืองและ
ได้รับตาแหน่ งอุปราช ต่อมาบิ ดาสวรรคตจึงได้ข้ ึ นครองราชย์ หลังจากขึ้นครองราชย์พระองค์ได้
สร้ า งโรงทาน 6 แห่ ง เพื่ อไว้เป็ นสถานที่ แจกทาน โดยพระองค์ทรงแจกทานวันละ 600,000
กหาปณะทุ ก วัน จะเห็ นได้ว่า การบรรยายในตอนนี้ เ ป็ นการบรรยายเพื่ อให้ ผูอ้ ่ า นเข้า ใจประวัติ
เบื้ องต้นของพระเจ้าธนญชัย ว่า ท่า นเป็ นใคร เรี ย นที่ ไหน ได้ข้ ึ นครองราชย์อย่างไร และได้ทรง
กระทาการสิ่ งใดบ้าง
หลังจากเล่าประวัติของพระเจ้าธนญชัยแล้วยังได้บรรยายเหตุการณ์ที่แคว้นกาลิงคะเกิดภัย
จึงส่ งพราหมณ์มาขอช้างจากพระเจ้าธนญชัยต่อไป ความว่า
ในกาลนั้น แคว้นกาลิงคะเกิดภัย 3 อย่าง คือทุพภิกขภัย ฉาตกภัย โรคภัย. ชาวแคว้น
ทั้งสิ้ นพากันไปทันตบุรี กราบทูลร้องเรี ยนส่ งเสี ยงอึงคะนึ งที่ประตูพระราชวังว่า ข้าแต่เทวะ
ขอพระองค์จงทรงให้ฝนตกเถิดพระเจ้าข้า. พระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสถามพวกอามาตย์
ว่ า พวกประชาชนร้ องเรี ยนเรื่ องอะไรกั น . พวกอ ามาตย์ ก ราบทู ล ความนั้ นแด่
พระราชา. พระราชามีพระดารัสถามว่า พระราชาแต่ก่อน เมื่อฝนไม่ตกทรงทาอย่างไร. กราบ
ทูลว่า ทรงให้ทาน ทรงอธิ ษฐานอุโบสถ ทรงสมาทานศีลเสด็จเข้าห้องสิ ริบรรทมตลอด 7 วัน
ณ พระที่ ท รงธรรม ขอให้ฝ นตก. พระราชาสดับ ดัง นั้น ก็ ไ ด้ท รงกระท าอย่า งนั้น ฝนก็ ไ ม่
ตก. พระราชาตรัสว่า เราได้กระทากิจที่ควรทาแล้ว ฝนก็ไม่ตก เราจะทาอย่างไรต่อไป. กราบ
ทูลว่า ขอเดชะเมื่อนาพระยาคชสารมงคลหัตถีของพระเจ้าธนญชัยกุรุราชในอินทปั ตถนครมา
ฝนจึ ง จัก ตกพระเจ้า ข้า .พระราชารั บ สั่ ง ว่า พระราชาพระองค์น้ ั นมี พ ลพาหนะเข้ม แข็ ง
ปราบปรามได้ยาก เราจักนาพระยาคชสารของพระองค์มาได้อย่างไรเล่า. กราบทูลว่า ขอเดชะ
ข้าแต่มหาราชเจ้ามิได้มีการรบพุง่ กับพระราชานั้นเลย พระเจ้าข้า. พระราชาพระองค์น้ นั มีพระ
อัธยาศัยในการบริ จาค ทรงยินดีในทาน เมื่อมีผทู ้ ูลขอแล้ว แม้พระเศียรที่ตกแต่งแล้วก็ตดั ให้ได้
แม้พระเนตรที่มีประสาทบริ บูรณ์ก็ทรงควักให้ได้ แม้ราชสมบัติท้ งั สิ้นก็ทรงมอบให้ได้ ไม่ตอ้ ง
53

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 53-54.
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พูดถึงพระยาคชสารเลย เมื่อทูลขอแล้วจักพระราชทานเป็ นแน่แท้ พระเจ้าข้า. ตรัสถามว่า ก็ใคร
จะเป็ นผูส้ ามารถทู ล ขอได้เ ล่ า .กราบทู ล ว่า ขอเดชะข้า แต่ ม หาราช พราหมณ์ พระเจ้า ข้า .
พระราชารับสัง่ ให้เรี ยกพราหมณ์ 8 คนเข้าเฝ้ าทาสักการะสัมมานะแล้วทรงให้เสบียงส่ งไปเพื่อ
ขอพระยาคชสาร. พราหมณ์เหล่านั้นรี บไปคืนเดี ยว บริ โภคอาหารที่ โรงทานใกล้ประตูพระ
นครอยู่ชั่ว เวลาเล็ ก น้อ ย ครั้ นอิ่ ม หน าส าราญแล้ว ก็ ยืน อยู่ที่ ป ระตู ด้า นตะวัน ออก รอเวลา
พระราชาเสด็จมายังโรงทาน.54

จากตัวอย่างข้างต้น บรรยายให้เห็ นว่าแคว้นกาลิ งคะประสบภัยทางธรรมชาติ ฝนไม่ตก
ประชาชนเดือดร้อนจึงมาร้องเรี ยนพระราชาแคว้นกาลิงคะ พระราชาจึงปรึ กษากับเหล่าอามาตย์เพื่อ
หาทางแก้ไข โดยเหล่าอามาตย์ทูลแนะนาให้พระราชารักษาศีลปฏิบตั ิธรรมเป็ นเวลา 7 วันแต่ฝนก็ยงั
ไม่ตก พวกอามาตย์จึงกราบทูลให้พระราชาส่ งพราหมณ์ไปทูลขอพระยาคชสารมงคลหัตถีของพระ
เจ้าธนญชัยมาไว้ในเมืองแล้วจะทาให้ฝนตก พระราชาจึ งมีรับสั่งให้พราหมณ์ ท้ งั 8 เดิ นทางไป
ขอช้า ง เหล่ า พราหมณ์ จึง เดิ นทางไปยัง เมื องอิ นทปั ตถนครและรอพระเจ้า ธนญชัย ที่ ประตูด้าน
ตะวัน ออก การบรรยายข้า งต้น ท าให้ ผูอ้ ่ า นทราบถึ ง สาเหตุ ที่ พ ระราชาแคว้น กาลิ ง คะต้อ งส่ ง
พราหมณ์มาขอช้างจากพระเจ้าธนญชัย ซึ่ งเหตุการณ์ดงั กล่าวนี้ ยงั นามาซึ่ งเหตุการณ์สาคัญอื่นๆ ใน
เรื่ องต่อไปอีกด้วย เช่ น เหตุการณ์ที่พระเจ้าธนญชัยพระราชทานช้างแก่พราหมณ์ หรื อเหตุการณ์ที่
นาช้างไปแคว้นกาลิงคะแล้วฝนยังคงไม่ตก เป็ นต้น
ในอรรถกถากปิ ลราชจริ ยา อรรถกถาจารย์บรรยายกิ จวัตรประจาวันของพระพุทธเจ้าเมื่อ
ครั้งที่พระองค์ทรงถือกาเนิดเป็ นพญาวานร ความว่า
ได้ยินว่า ในกาลนั้น พระโพธิ สัตว์มิได้ดูแลฝูง เที่ ยวไปผูเ้ ดี ยว. ก็ ณ ท่ามกลางแม่น้ า
นั้นมี เกาะอยู่เกาะหนึ่ ง สมบู รณ์ ด้วยผลไม้มีขนุ น และมะม่วงเป็ นต้นหลายๆ อย่าง. เพราะ
สมบูรณ์ดว้ ยกาลังเร็ ว พระโพธิสตั ว์จึงกระโดดจากฝั่งนี้ ของแม่น้ า ไปถึงแผ่นหิ นแผ่นหิ นหนึ่ ง
ซึ่งมีอยูท่ ่ามกลางเกาะและแม่น้ า กระโดดจากแผ่นหิ นนั้นไปถึงเกาะนั้น. พญาวานรกินผลาผล
หลายๆ อย่าง ณ เกาะนั้น ตอนเย็นก็กลับโดยวิธีน้ นั นัน่ เอง อยูใ่ นที่ของตน รุ่ งขึ้นก็ทาอย่างนั้น
อีก สาเร็ จการอยูโ่ ดยทานองนี้.55
ในกาลนั้น มีจระเข้ตวั หนึ่ งพร้อมด้วยนางจระเข้อาศัยอยูใ่ กล้แม่น้ านั้น. นางจระเข้เมีย
ของจระเข้น้ นั เห็นพระโพธิ สัตว์ไปๆ มาๆ อยูเ่ กิดแพ้ทอ้ งอยากกิ นหัวใจของพระโพธิ สัตว์ จึ ง
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เรื่ องเดียวกัน.
เรื่ องเดียวกัน, 359-360.
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บอกจระเข้ผเู ้ ป็ นผัวว่า “นายจ๋ า ฉันแพ้ทอ้ งอยากกินหัวใจลิงนั้น” จระเข้กล่าวว่า “ได้ซิเธอ.”... 56

จากบทบรรยายข้างต้น เป็ นการเล่าเรื่ องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ถือกาเนิ ดเป็ น
พญาวานรโดยอรรถกถาจารย์จะเริ่ มบรรยายให้เห็นการดารงชี วิตของพระโพธิ สัตว์ที่อาศัยอยู่เพียง
ลาพังผูเ้ ดียว จากนั้นจึงบรรยายฉากสาคัญในเรื่ องก็คือเกาะกลางน้ าอันอุดมสมบูรณ์ แล้วจึงกล่าวถึง
กิจวัตรประจาวันของพระโพธิ สัตว์ คือทุกๆ เช้าพระองค์จะกระโดดไปบนหิ นเพื่อข้ามแม่น้ าไปเก็บ
ผลไม้ที่เกาะกลางน้ า เมื่อถึงตอนเย็นก็จะข้ามกลับมา จะเห็นได้วา่ การบรรยายในตอนนี้ ทาให้ทราบ
กิจวัตรประจาวันของพระโพธิ สัตว์ที่ตอ้ งข้ามแม่น้ าไปหาอาหารที่เกาะทุกวันซึ่ งเหตุการณ์น้ ี นามาซึ่ ง
เหตุการณ์สาคัญอื่นๆ ของเรื่ องต่อไป คือเหตุการณ์ที่นางจระเข้เห็นพระโพธิ สัตว์แล้วอยากกินหัวใจ
ของพระองค์ นางจึงขอให้จระเข้ผเู้ ป็ นสามีไปจับพระโพธิสัตว์
จะเห็ นได้ว่าอรรถกถาจารย์ใช้บรรยายโวหารเป็ นโวหารหลักในการดาเนิ นเรื่ องเพื่อ เล่ า
เหตุการณ์ในอดีตของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องและดาเนิ นไปตามลาดับ ทาให้ผอู ้ ่านทราบ
ว่าเกิ ดเหตุการณ์ อะไรขึ้นบ้าง เพราะเหตุใดจึงทาให้เกิ ดเหตุการณ์ น้ นั ๆ และเหตุการณ์ ดงั กล่าวได้
ส่ งผลให้เรื่ องดาเนินต่อไปอย่างไร
2. พรรณนาโวหาร คือข้อความสื่ อสารที่ให้รายละเอียดหรื อการอธิ บายความอย่างถ้วนถี่ แต่
ไม่ มี ก ารด าเนิ น เรื่ อ ง เช่ น พรรณนาเกี ย รติ คุ ณ ความงาม สถานที่ แ ละภู มิ ป ระเทศ พรรณนา
ความรู้ สึ ก 57 ในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกมี ก ารใช้โวหารชนิ ด นี้ ปรากฏอยู่น้อ ย โดยพบว่า มี ก ารใช้
พรรณนาตัวละคร พรรณนาความคิดของตัวละคร พรรณนาสิ่ งของ และธรรมชาติ ดังนี้
2.1 พรรณนาตั วละคร ส่ วนใหญ่ เป็ นจะเป็ นการพรรณนาลัก ษณะของพระ
โพธิสัตว์ซ่ ึงเป็ นตัวละครเอกในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ดังนี้
ในอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญาเนื้ อ อรรถกถาจารย์
พรรณนารู ปร่ างของพระโพธิสัตว์ดงั นี้
ในกาลนั้น พระโพธิ สัตว์บงั เกิดในกาเนิ ดเนื้ อชื่ อว่ารุ รุ ผิว (ขน) ในร่ างกายของเนื้ อ
นั้น มีสีเหมือนแผ่นทองคาที่หลอมแล้วขัดเป็ นอย่างดี เท้าทั้ง 4 ดุจฉาบด้วยครั่ง หางดุจจามรี
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เรื่ องเดียวกัน, 359-360.
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรมไทย , 47.
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เขามีสีเหมือนพวงเงิน ตาดุจก้อนแก้วมณี ที่ขดั ดีแล้ว ปากดุจลูกคลีหนังหุ ้มผ้ากัมพลสี แดงสอด
ตั้งไว้. 58

จากตัวอย่างข้างต้น อรรถกถาจารย์พรรณนารู ปร่ างของพระโพธิ สัตว์ เมื่อครั้งที่ถือ
กาเนิดเป็ นพญาเนื้อชื่อรุ รุวา่ มีขนเป็ นสี เหลืองสว่างไสวเหมือนกับแผ่นทองคาที่หลอมและขัดไว้ เท้า
ทั้ง 4 มีสีแดงเหมือนกับสี ของครั่ง หางนั้นเป็ นพวงเหมือนกับหางของตัวจามรี เขามีสีขาวเหมือนกับ
ดอกพวงเงิ น มีดวงตาใสวาวเหมือนกับแก้วมณี และมีปากเหมือนกับลูกคลี หนังที่หุ้มด้วยกัมพลสี
แดง การใช้ความเปรี ยบมาอธิ บายรู ปร่ างของพระโพธิ สัตว์เช่นนี้ ช่วยสร้างจินตภาพให้แก่ผอู ้ ่านได้
อย่างแจ่มชัดทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้วา่ รู ปร่ างของพระโพธิ สัตว์มีความงดงามกว่าสัตว์จาพวกเนื้ อทัว่ ไป
ในอรรถกถาสังขปาลจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญานาค มีการพรรณนา
รู ปร่ างของพระโพธิ สัตว์ตอนที่พระองค์นอนขดตัวบาเพ็ญบารมีอยูบ่ นจอมปลวก ดังนี้
...พระโพธิ สัตว์ก็มีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าเรื อโกลนลาหนึ่ ง ดุจพวงมะลิที่ร้อยวาง
ไว้งามยิง่ นักประกอบด้วยดวงตาเช่นกับผลมะกล่า และศีรษะเช่นกับดอกชบา.59

จากตัวอย่างข้างต้น อรรถกถาจารย์พรรณนารู ปร่ างของพระโพธิ สัตว์ เมื่อครั้งที่ถือ
กาเนิดเป็ นพญานาคและนอนขดอยูท่ ี่จอมปลวกว่ามีรูปร่ างใหญ่โต มีขนาดเท่าเรื อโกลนคือเรื อที่ทา
จากซุ งท่อนใหญ่ๆ ลาหนึ่ ง พระองค์นอนขดตัวเหมือนพวงมาลัยที่ร้อยไว้อย่างสวยงาม มีดวงตา
เหมื อนกับ ผลมะกล่ า และมี ศี รษะเหมื อนกับ ดอกชบา จะเห็ นได้ว่า อรรถกถาจารย์เปรี ย บเที ย บ
ร่ างกายของพระโพธิ สัตว์กบั สิ่ งต่างๆ เพื่อช่ วยให้ผูอ้ ่านสามารถจิ นตนาการภาพของพระองค์ได้
อย่างชัดเจน
2.2 พรรณนาความคิดของตัวละคร เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจลักษณะนิ สัยของตัวละคร
และเรื่ องราวต่างๆ ในเรื่ องได้ชดั เจนขึ้น ดังนี้
ในอรรถกถาเวสสั น ตรจริ ยา พระโพธิ สั ต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นพระเวสสั น ดร มี
การพรรณนาความคิดของพระองค์ที่ปรารถนาบริ จาคทานดังนี้
เมื่อพระชนม์ได้ 8 พระพรรษา บรรทมเหนื อพระยี่ภู่ทรงดาริ วา่ เราให้ทานภายนอก
ทานนั้นก็ไม่พอใจเรา. เราประสงค์จะให้ทานภายใน หากว่าใครๆ พึงขอหทัยกะเรา เราจะนา
58

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 231.
59
เรื่ องเดียวกัน, 278.
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หทัยออกให้. หากพึงขอจักษุกะเรา.เราก็จกั ควักจักษุให้. หากพึงขอเนื้ อหรื อเลือดในร่ างกาย
ทั้งสิ้นของเรา เราก็จะเชือดเนื้อจากร่ างกายทั้งสิ้น เอาดาบเจาะเลือดให้. แม้ใครๆ จะพึงกล่าวว่า
ขอท่านจงเป็ นทาสของเราเถิด เราก็จะประกาศแล้วให้ตนแก่เขา.60

จากตัวอย่างข้างต้น อรรถกถาจารย์พรรณนาความคิดของพระเวสสันดรเมื่อครั้งที่
มีอายุ 8 พรรษาว่าพระองค์อยากทาทานภายในเป็ นอย่างมาก ถ้ามีใครมาขอหัวใจพระองค์ก็จะให้ ถ้า
มีใครมาขอดวงตาก็จะควักให้ ถ้ามีใครมาขอเลือดเนื้ อ พระองค์ก็จะทรงเอาดาบเจาะเลือดให้ หากมี
ใครมาขอให้พระองค์เป็ นทาส พระองค์ก็จะยอมมอบกายเป็ นทาส การพรรณนาความรู้สึกนึ กคิด
ข้างต้นช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจความคิดและลักษณะนิ สัยของพระโพธิ สัตว์วา่ เป็ นคนใจบุญ ชอบทาทาน
เป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการให้ทานภายใน คือการให้ทานด้วยอวัยวะ หรื อชีวติ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คนทัว่ ไป
พึงกระทาได้ยากยิง่ แต่พระองค์ทรงคิดที่จะกระทาตั้งแต่ยงั เด็ก มีพระชนมายุเพียง 8 พรรษาเท่านั้น
ในอรรถกถาสี ล วนาคจริ ย า พระโพธิ สั ต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นช้ า งชื่ อ สี ล วนาค มี
การพรรณนาความคิดของพระโพธิ สัตว์เมื่อครั้งที่เห็นพรานป่ ามาจับพระองค์วา่
พระโพธิ สัตว์เห็นควาญช้างแล้วตั้งจิ ตอธิ ษฐานว่า ภัยของเรานี้ เกิ ดจากพรานป่ าผูน้ ้ ี
เรามีกาลังมากสามารถจะกาจัดแม้ชา้ งตั้งพันเชื อกได้. เราโกรธขึ้นมากพอที่จะยังเหล่านักรบ
พร้อมด้วยแคว้นให้พินาศลงไปได้. แต่หากเราโกรธ ศีลของเราก็จะขาด เพราะฉะนั้น แม้ควาญ
ช้างจะเอาหอกทิ่มแทง เราก็จะไม่โกรธ ดังนี้แล้วก็โน้มศีรษะลงยืนนิ่งอยู.่ 61

ข้อความข้างต้นเป็ นการพรรณนาความคิดของพระโพธิ สัตว์เมื่อครั้งเห็นควาญช้าง
จะมาจับ ตัวว่า พระองค์ท รงรู ้ ว่า ภัย นี้ เกิ ดจากพรานป่ า และพระองค์ตระหนัก รู ้ ว่า ถ้า พระองค์มี
อารมณ์โกรธก็จะทาให้พระองค์ทรงมีพละกาลังมหาศาลถึงขนาดสามารถทาร้ายช้างพันเชื อก ทหาร
และแคว้นให้พินาศได้ แต่พระองค์คิดได้วา่ ไม่ควรโกรธเพราะจะทาให้ศีลขาด ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึง
ตั้งใจว่าจะไม่โกรธแม้วา่ ควาญช้างจะเอาหอกมาทิ่มแทงพระองค์ก็ตาม คิดได้ดงั นั้นพระโพธิ สัตว์จึง
น้อมศี รษะลงและยืนนิ่ งเฉย การพรรณนาความคิดของพระโพธิ สัตว์ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจความรู ้ สึก
และเหตุผลที่พระองค์ไม่โกรธและใช้กาลังที่มีมหาศาลทาร้ายผูอ้ ื่น ทั้งนี้ ก็เพราะพระองค์เกรงว่าศีล
จะขาด ซึ่ งแสดงให้เห็นลักษณะนิสัยของพระโพธิ สัตว์วา่ เป็ นผูม้ ีความตั้งใจในการบาเพ็ญศีลบารมี
อย่างยิง่
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2.3 พรรณนาสิ่ งของ ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีการพรรณนาสิ่ งของปรากฏอยูบ่ า้ ง
ดังอรรถกถาเวสสันตรจริ ยา ตอนที่พรรณนาเครื่ องประดับของช้างและสิ่ งของที่พระเวสสันดรให้แก่
พราหมณ์ ความว่า
เครื่ องประดับที่เท้าทั้ง 4 ของคชสารนั้นมีค่า 400,000. เครื่ องประดับที่ขา้ งทั้งสองมี
ค่า 200,000. ผ้ากัมพลที่ใต้ทอ้ งมีค่า 100,000 ข่ายบนหลัง 3 ข่ายคือข่ายแก้วมุกดา ข่ายแก้วมณี
ข่ายทองคา มีค่า 300,000. เครื่ องประดับหู ท้ งั สองข้าง มีค่า 200,000. ผ้ากัมพลที่ลาดบนหลังมี
ค่ า 100,000. เครื่ องประดั บ กระพองมี ค่ า 100,000. พวงมาลั ย 3 พวงมี ค่ า 300,000.
เครื่ องประดับปลายหู มีค่า 100,000. เครื่ องประดับงาทั้งสองข้างมีค่า 200,000. เครื่ องประดับ
ตาบทาบที่ ง วงมี ค่ า 100,000. เครื่ อ งประดับ หางมี ค่ า 100,000 . บัน ไดพาด มี ค่ า 100,000 .
ภาชนะใส่ อาหารมี ค่า100,000. ของประมาณเท่านี้ มี ค่าสองล้านสี่ แสนนอกจากของที่ หาค่า
มิได้. ของหาค่ามิได้ 6 อย่างเหล่านี้คือ แก้วมณี ที่พุ่มฉัตร 1 จุฬามณี 1 แก้วมุกดาหาร 1 แก้วมณี
ที่ขอ 1 แก้วมุกดาหารที่สวมคอคชสาร 1 แก้วมณี ที่กระพอง 1 แม้ชา้ งก็หาค่ามิได้เหมือนกัน
รวมของหาค่ามิ ได้ 7 อย่างกับช้าง. พระโพธิ สัตว์ได้พระราชทานของทั้งหมดเหล่านั้นแก่
พราหมณ์ท้ งั หลาย…62

จากตัวอย่างข้างต้น เป็ นการพรรณนาเครื่ องประดับของช้างที่พระเวสสันดรให้แก่
พราหมณ์อย่างละเอียด โดยมีการอธิ บายว่ามีเครื่ องประดับหลายอย่างและเครื่ องประดับแต่ละอย่าง
นั้น ก็ มี มู ล ค่ า มากน้อ ยแตกต่ า งกันไป ซึ่ งของบางอย่า งอาจประเมิ นค่ า ได้และบางอย่า งก็ มิ อ าจ
ประเมินค่าได้ ทั้งนี้ การอธิ บายอย่างละเอียดนี้ ก็เพื่อให้ผอู ้ ่านได้เห็นภาพความอลังการของช้างและ
สิ่ งของที่ พระเวสสั นดรมอบให้แก่ พราหมณ์ น้ ันมี มูล ค่ามหาศาลมากจนมิ อาจประเมิ นค่า ได้ แต่
พระองค์ก็ให้ของเหล่านั้นแก่พราหมณ์ดว้ ยความยินดี
ในอรรถกถามหาโควิ น ทจริ ย า พระโพธิ สั ต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นพราหมณ์ ชื่ อ มหา
โควินทะ มีการพรรณนาถึงสิ่ งของที่มีผคู ้ นนามาบูชาพระโพธิ สัตว์ดงั นี้
อีกเรื่ องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็ นพราหมณ์ นามว่ ามหาโควินทะ
เป็ นปุโรหิตของพระราชา 7 พระองค์ อันนรชนและเทวดาบูชาแล้ ว
ลาดับนั้น ลาภสักการะมากมายนับไม่ถว้ น อันพระราชาผูต้ ื่นเต้นด้วยอานุ ภาพของ
พระโพธิ สัตว์ กษัตริ ยผ์ นู ้ บั ถือพระราชาเหล่านั้น พราหมณ์ คฤหบดี และชาวนิ คม ชาวชนบท
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น้อมนาเข้าไปถมไว้ดุจห้วงใหญ่ท่วมทับโดยรอบ เหมือนลาภสักการะเกิดแก่ผูส้ ั่งสมบุญอัน
ไพบูลย์ซ่ ึงได้สงั่ สมไว้ในนับชาติไม่ถว้ น …63

ข้อความข้า งต้น พระโพธิ สั ตว์ถื อกาเนิ ดเป็ นพราหมณ์ ชื่ อว่าพระมหาโควินทะ
อรรถกถาจารย์ไ ด้พ รรณนาให้ เ ห็ น จ านวนสิ่ ง ของที่ พ ระราชา พราหมณ์ พ่ อ ค้า และชาวบ้า น
ทุกคนต่างนาทรัพย์สินและสิ่ งของมาบูชาพระองค์จานวนมหาศาลเปรี ยบได้กบั ห้วงน้ าขนาดใหญ่ที่
ท่วม ณ ที่แห่ งนั้น ทั้งนี้ ยงั ได้เปรี ยบทรั พย์ที่เกิ ดขึ้นว่าเหมือนกับทรัพย์ของผูท้ ี่ ได้ทาบุญสั่งสมมา
ตั้งแต่ในอดีตชาติอีกด้วย การอธิ บายดังกล่าวช่วยให้ผอู ้ ่านเห็นภาพของทรัพย์จานวนมหาศาลที่มีคน
นามาถวายพระโพธิ สัตว์ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าพระโพธิ สัตว์ทรงเป็ นที่รักและเคารพของบุคคล
ต่างๆ เป็ นอย่างมากจนมีผนู ้ าของมาสักการบูชาพระองค์มากมาย
2.4 พรรณนาธรรมชาติ ในอรรถกถามัจฉราชจริ ยา มีการพรรณนาธรรมชาติตอน
ที่วสั สวลาหก เทพแห่งสายฝนได้ทาให้ฝนตกหนัก ความว่า
วัสสวลาหกเทวราชรับเทวบัญชาแล้ว นุ่งวลาหก (เมฆ) ก้อนหนึ่ ง ห่ มก้อนหนึ่ ง ขับ
เพลงขับสายฝน บ่ายหน้าไป มุ่งไปยังโลกทางด้านทิศตะวันออก. ทางด้านทิศตะวันออก ก้อน
เมฆก้อนหนึ่ งประมาณเท่าบริ เวณลานได้ต้ งั ขึ้นร้อยชั้นพันชั้น คารามเปล่งสายฟ้ าไหลลงมา
เหมือนหม้อน้ าที่คว่า หลัง่ น้ าห่าใหญ่ท่วมทัว่ แคว้นโกศล. ฝนตกอยูไ่ ม่ขาดสาย ครู่ เดียวเท่านั้น
สระใหญ่ก็เต็ม. …64

ข้อความข้างต้นเป็ นการพรรณนาให้เห็ นภาพของวัสสวลาหก เทพแห่ งสายฝนที่
เดินทางไปยังทิศตะวันออกเพื่อทาให้ฝนตก โดยอรรถกถาจารย์พรรณนาให้เห็นภาพของท้องฟ้ าที่มี
เมฆจานวนมาก มีขนาดกว้างเท่ากับลานที่ต้ งั ขึ้นร้อยชั้นพันชั้น หลังจากนั้นก็เกิดฟ้ าร้องดัง และฝนก็
ตกลงมาเหมือนกับหม้อน้ าที่คว่าทาให้น้ าท่วมทัว่ เมืองโกศล สระใหญ่ก็เต็มไปด้วยน้ า จะเห็นได้วา่
อรรถกถาจารย์นาความเปรี ยบมาใช้เพื่อพรรณนาให้ผอู ้ ่านเห็นภาพของฝนที่ตกลงอย่างหนัก โดยมี
การเปรี ยบปริ มาณก้อนเมฆกับลานกว้างที่ต้ งั ขึ้นหลายร้อยพันชั้นช่วยทาให้เห็ นภาพของท้องฟ้ าที่
เต็มไปด้วยเมฆมหาศาลที่สามารถทาให้ฝนตกหนักได้ มีการเปรี ยบเสี ยงฟ้ าที่ร้องดังเหมือนกับเสี ยง
คารามของสัตว์ และยังเปรี ยบฝนที่ ตกเหมื อนกับหม้อน้ าที่คว่าช่ วยให้เห็ นภาพของฝนที่ ตกลงมา
อย่างหนักมาก การใช้ความเปรี ยบมาพรรณนาทาให้ผอู ้ ่านสามารถจิตนาการภาพที่เกิดขึ้นในเรื่ องได้
อย่างแจ่มชัด
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สรุ ปได้ว่า ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมี การใช้พรรณนาโวหารมาดาเนิ นเรื่ อง เพื่อพรรณนา
รายละเอียดของสิ่ งต่างๆ ให้เด่นชัดยิง่ ขึ้น โดยอรรถกถาจารย์ได้นามาใช้พรรณนาตัวละคร ความคิด
ของตัวละคร สิ่ งของ และธรรมชาติ การพรรณนาที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกนี้ พบว่ามีการใช้
ความเปรี ยบอยูม่ าก ซึ่ งก็ช่วยให้ผอู ้ ่านเกิดจินตนาการ มีอารมณ์ และความรู ้สึกคล้อยตามเรื่ องได้เป็ น
อย่างดี
3. อธิบายโวหาร เป็ นโวหารที่มีจุดมุ่งหมายที่จะทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจความรู้ ความคิด วิธีการ
ต่างๆ ในเรื่ องได้กระจ่างแจ้งยิง่ ขึ้น65 ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะพบโวหารชนิดนี้ อยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่
การอธิ บายด้วยการให้คานิ ยามหรื อคาจากัดความ การอธิ บายด้วยการยกตัวอย่าง และการอธิ บาย
ด้วยการชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กนั ดังนี้
3.1 การอธิบายด้ วยการให้ คานิยามหรื อคาจากัดความ คือการอธิ บายความหมาย
ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งอย่ า งกระชั บ และชั ด เจน 66 เนื่ อ งจากอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นคัม ภี ร์ ใ น
พระพุทธศาสนาที่แต่งขึ้นมาเพื่ออธิ บายขยายความคัมภีร์จริ ยาปิ ฎกเพื่อมุ่งหวังให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้ อหา
ในจริ ยาปิ ฎกแจ่มแจ้งยิง่ ขึ้น ดังนั้นอรรถกถาจารย์จึงมุ่งอธิ บายให้คานิ ยามหรื อคาจากัดความคาศัพท์
และข้อความต่างๆ ในจริ ยาปิ ฎกเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวได้ง่าย ถูกต้องและชัดเจน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
อรรถกถาสังขปาลจริ ยา ตอนที่กล่าวถึงลักษณะของพระสังขปาล ความว่า
พึงทราบวินิจฉัยในสังขปาลจริ ยาที่ 10 ดังต่อไปนี้ . ความสังเขป ในคาว่า สั งขปาละ
เป็ นต้นมีดงั นี้. ชื่อว่ามีฤทธิ์มาก (มหิทฺธิโก) เพราะประกอบด้วยฤทธิ์ ของนาคใหญ่เช่นกับโภค
สมบัติของเทพ.67 ชื่อว่ามีเขีย้ วเป็ นอาวุธ (ทาฐาวุโร) เพราะมีเขี้ยวเป็ นอาวุธ 4 เขี้ยว คือ ข้างล่าง
2 ข้างบน 2. ชื่อว่ามีพิษแรงกล้ า (โฆรวิโส) เพราะพิษมีเดชสู ง. ชื่อว่า มีลนิ้ สองแฉก (ทฺวิชิวฺโห)
เพราะประกอบด้วยลิ้นสองแฉก สาเร็ จมาแต่กาเนิดนาค. ชื่อว่าเป็ นใหญ่ กว่ านาคทั้งหลาย (อุร
คาภิภู) เพราะความเป็ นใหญ่กว่านาคทั้งหลาย แม้มีอานุภาพมากก็ได้ชื่อว่าอุรค เพราะไปด้วย
อก... 68
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จากบทบรรยายข้างต้น อรรถกถาจารย์ยกข้อความในพระสู ตรขึ้นมา แล้วจึงอธิ บาย
คานั้นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องได้ชดั เจนยิ่งขึ้น เช่ น ข้อความว่า“มีฤทธิ์มาก (มหิทฺธิโก)”
อรรถกถาจารย์อธิ บายไว้ว่า “เพราะประกอบด้วยฤทธิ์ ของนาคใหญ่เช่ นกับโภคสมบัติของเทพ.”
หรื อคาว่า “มีเขี้ยวเป็ นอาวุธ (ทาฐาวุโร) อธิ บายว่า“ เพราะมีเขี้ยวเป็ นอาวุธ 4 เขี้ยว คือ ข้างล่าง 2
ข้างบน 2” หรื อคาว่า “ลิน้ สองแฉก (ทฺวิชิวฺโห)” อธิ บายว่า “เพราะประกอบด้วยลิ้นสองแฉก สาเร็ จ
มาแต่กาเนิ ดนาค” เป็ นต้น การอธิ บายความหมายเพิ่มเติ มนี้ ช่วยทาให้เห็ นลักษณะรู ปร่ างของ
สังขปาละได้เด่นชัดยิ่งขึ้น กล่าวคือ สังขปาลเป็ นพญานาคที่มีฤทธิ์ มาก มีเขี้ยว 4 เขี้ยวเป็ นอาวุธ คือ
ข้างล่าง 2 ข้างบน 2 และมีลิ้นสองแฉกมาตั้งแต่เกิด
อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา ตอนที่พรานป่ ามาจับพระโพธิ สัตว์ซ่ ึ งในพระชาติน้ นั ถื อ
กาเนิดเป็ นช้าง ความว่า
ในบรรดาคาเหล่านั้น คาว่า พรานป่ าพบเราในป่ าใหญ่ แล้ ว (ปวเน ทิสฺวา วจนโร)
ได้แก่ พรานป่ าคนหนึ่ งเที่ ยวไปในป่ าใหญ่เห็ นเราแล้ว. คาว่า ได้ กราบทูลถึงเราแด่ พระราชา
(รญฺโญ ม ปฏิเวทยิ) ได้แก่ ได้กราบทูลถึงเราแด่พระเจ้ากรุ งพาราณสี . คาว่ า สมควรเป็ นช้ าง
พระทีน่ ั่ง (ตวานุจฺฉโว) ได้แก่ สมควรทาเป็ นช้างพระที่นงั่ ทรงของพระองค์. ข้อว่า อันการจับ
ช้ า งนั้ นไม่ ต้ องขุ ด คู (น ตสฺ ส ปริ กฺ ข ายตโถ) ความว่า ในการจับ ช้า งนั้นไม่ จ าเป็ น คื อ ไม่ มี
ประโยชน์ที่จะต้องขุดคูรอบๆ เพื่อไม่ให้ชา้ งหนี หรื อปั กเสาตะลุงคอยผูกช้างที่ (คนจับ) ให้หู
นางช้างต่อบังตัวเอง แล้วใช้เชือกที่ผกู เป็ นห้วงคล้องไว้ หรื อด้วยการขุดหลุมพราง เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ชา้ งที่ตกลงไปหนีไปได้. คาว่ า ในขณะจับ (สหคหิเต) ได้แก่ ในเวลาที่จบั นัน่ แหละ. คาว่ า
ช้ างนั้นก็จกั มา (เอหิต)ิ ได้แก่ จักมา.69

จากบทบรรยายข้างต้น อรรถกถาจารย์จะยกข้อความในพระสู ตรขึ้นมา แล้วอธิ บาย
ข้อความนั้นๆ เพิ่มเติม เช่น “พรานป่ าพบเราในป่ าใหญ่ แล้ ว (ปวเน ทิสฺวา วจนโร)” อรรถกถาจารย์
อธิ บายว่าหมายถึ ง “พรานป่ าคนหนึ่ งเที่ยวไปในป่ าใหญ่เห็ นเราแล้ว” หรื อ “อันการจับช้ างนั้นไม่
ต้ องขุดคู (น ตสฺ ส ปริ กฺขายตโถ)” อรรถกถาจารย์อธิ บายขยายความถึงสาเหตุ และวิธีการจับช้างที่
ไม่ตอ้ งขุดคูวา่ “ในการจับช้างนั้นไม่จาเป็ น คือไม่มีประโยชน์ที่จะต้องขุดคูรอบๆ เพื่อไม่ให้ชา้ งหนี
...หรื อด้วยการขุดหลุมพรางเพื่อป้ องกันไม่ให้ชา้ งที่ตกลงไปหนี ไปได้” เป็ นต้น การอธิ บายเพิ่มเติม
ของอรรถกถาจารย์ช่วยทาให้เห็ นภาพและเข้าใจเรื่ องราวและเหตุ การณ์ ต่างๆ ในเรื่ องมากยิ่งขึ้ น
เนื่ อ งจากเรื่ อ งบางเรื่ อ ง เหตุ ก ารณ์ บ างเหตุ ก ารณ์ ก็ อ าจเป็ นสิ่ ง ที่ ผูอ้ ่ า นไม่ เ ข้า ใจ ไม่ รู้ จ ัก และมี
ประสบการณ์ร่วม เป็ นต้นว่าวิธีการจับช้างที่ผอู ้ ่านบางท่านก็อาจมิทราบสาเหตุของการขุดคูเพื่อจับ
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ช้าง ดังนั้นจึงต้องมีการอธิ บายเพิ่มเติมเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
ของอรรถกถาจารย์
3.2 การอธิบายด้ วยการยกตัวอย่ าง คื อการอธิ บายด้วยการยกตัวอย่างที่มีอยู่มา
ประกอบ เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง70 จากการศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่าส่ วนใหญ่ใน
ตอนจบของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ องนั้นจะมีการอธิ บายสรุ ปให้เห็นคุณานุ ภาพ หรื อความดี
อันยิง่ ใหญ่ของพระโพธิ สัตว์ที่มีต่อสัตว์โลกโดยมีการยกตัวอย่างเหตุการณ์การปฏิบตั ิธรรมและการ
บาเพ็ญบารมีของพระองค์ที่โดดเด่นในแต่ละพระชาติมาประกอบเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจ ดังนี้
ในอรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา มีการอธิ บายให้เห็นคุณานุภาพของพระโพธิ สัตว์
ความว่า
...อนึ่ ง พึงทราบคุณของพระมหาสัตว์มีอาทิ อย่างนี้ วา่ การไม่คานึ งถึงโภคสุ ขของ
ตนด้วยมหากรุ ณาคิดว่า เราจักบาเพ็ญทานบารมีดงั นี้ แล้วเตรี ยมการเดินทางมหาสมุทรเพื่อนา
สัมภาระในการให้ไป แม้เมื่อ ตกลงไปในมหาสมุทรก็อธิ ษฐานอุโบสถในมหาสมุทรนั้น และ
การไม่ให้เทพธิดานาอาหารมาเข้าไปใกล้เพราะกลัวจะทาลายศีล... 71

จากตัวอย่างข้างต้น เป็ นการอธิ บายให้ผอู ้ ่านได้เห็นคุณานุ ภาพของพระโพธิ สัตว์
เมื่อครั้งถือกาเนิดเป็ นสังขพราหมณ์วา่ เป็ นผูม้ ีความกรุ ณา บาเพ็ญบารมีและรักษาศีลอย่างเคร่ งครัด
โดยยกตัวอย่า งเหตุ ก ารณ์ ส าคัญที่ เกิ ดขึ้ นในเรื่ องมาประกอบ ได้แก่ เหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระองค์อยาก
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยการบาเพ็ญทานบารมีจนไม่ได้คานึ งถึงความสุ ขส่ วนตัว เหตุการณ์ที่พระองค์ตก
ลงไปในมหาสมุทรแต่ก็ยงั อธิ ษฐานบารมีต้ งั มัน่ ที่จะทาทาน และเหตุการณ์ที่พระองค์ไม่กินอาหารที่
เทวดานามาให้เพราะกลัวศีลขาด การยกเหตุการณ์ขา้ งต้นมาอธิ บายเป็ นตัวอย่างประกอบนี้ ช่วยให้
ผูอ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวและเห็นภาพความดีงามของพระโพธิ สัตว์มากยิง่ ขึ้น
ในอรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา มีการอธิ บายให้เห็ นคุ ณานุ ภาพของพระโพธิ สัตว์โดย
การยกตัวอย่างการปฏิบตั ิธรรมของพระองค์ในพระชาติน้ ี ความว่า
แม้ในภูริทตั ตจริ ยานี้ ก็พึงเจาะจงกล่าวถึงบารมีที่เหลือของพระภูริทตั ตะนั้น โดยนัย
ดังกล่าวแล้วนั้นแล.แม้ในจริ ยานี้ ก็พึงทราบคุ ณานุ ภาพของพระโพธิ สัตว์ มี อาทิ อย่างนี้ คื อ
การที่ พระโพธิ สัตว์อนั นางนาคกัญญา 16,000 บาเรออยูด่ ุจรู ปวิจิตร ในนาคพิภพของตนร้อย
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โยชน์ แม้ดารงอยูใ่ นความเป็ นอิสระในโลกของนาค เช่นกับสมบัติในเทวโลก ก็มิได้มวั เมาใน
ความเป็ นอิสระ บารุ งมารดาบิ ดาทุกกึ่ งเดือน. การอ่อนน้อมต่อผูเ้ ป็ นใหญ่ในตระกูล. การตัด
ปั ญหาที่เกิดขึ้นแก่หมู่นาค หมู่เทพชั้นจาตุมหาราชิกา หมู่เทพชั้นดาวดึงส์ท้ งั สิ้น ด้วยศัสตราคือ
ปั ญญาของตน ในท่ามกลางบริ ษทั นั้นๆ ได้ทนั ทีทนั ใด ดุจตัดกาก้านบัวด้วยศัสตราที่ลบั ดีแล้ว
ฉะนั้น แล้วแสดงธรรมสมควรแก่จิตของบริ ษทั เหล่านั้น.ละโภคสมบัติมีประการดังกล่าวแล้ว
อธิ ษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์ 4 ไม่คานึ งถึงร่ างกายและชี วิตของตน.การยอมตกอยู่ใน
เงื้อมมือของหมองู เพราะเกรงจะพูดผิดคาปฏิญญา. แม้เมื่อเนสาทอาลัมพายน์ทาการทารุ ณมี
ประการต่างๆ มีอาทิอย่างนี้ คือพ่นน้ าลายเจือด้วยยาพิษลงในปาก จับหางฉุ ดกระชากครู ดสี บน
แผ่นดิน เหยียบ.แม้พระโพธิสตั ว์ได้รับทุกข์ใหญ่ถึงปานนี้ แม้สามารถจะทาเนสาทอาลัมพายน์
ให้เป็ นเถ้าถ่านด้วยเพียงโกรธแล้วมองดู ก็ราพึงถึงศี ลบารมี ไม่มีจิตคิดร้ายแม้แต่นอ้ ยเพราะ
เกรงศีลจะขาด... 72

จากตัวอย่างข้างต้น เป็ นการอธิ บายให้ผอู ้ ่านได้เห็ นคุณานุ ภาพ ของพระโพธิ สัตว์เมื่อ
ครั้งถือกาเนิ ดเป็ นพญานาคชื่ อภูริทตั ตะ โดยอรรถกถาจารย์ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึ้น
ในเรื่ อ งมาประกอบ ได้แ ก่ เหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระโพธิ สั ตว์ไ ม่ ม ัว เมาลุ่ ม หลงสตรี และทรั พ ย์ส มบัติ
เหตุการณ์ที่พระองค์ดูแลบิดามารดาและมีสัมมาคารวะต่อผูใ้ หญ่ เหตุการณ์ที่พระองค์ใช้ปัญญาใน
การแก้ปัญหาให้แก่เทพทั้งปวง เหตุ การณ์ ที่พระองค์ละทรัพย์สมบัติเพื่อไปรั กษาศีล เหตุการณ์ ที่
พระองค์ถูกเนสาทอาลัยลัมพายน์ทาร้ายแต่ก็ไม่ตอบโต้เพราะกลัวศีลขาด การยกเหตุการณ์ขา้ งต้น
มาอธิ บ ายเป็ นตัว อย่า งประกอบนี้ ช่วยให้ผูอ้ ่า นเข้าใจเรื่ องราวและเห็ นภาพความดี งามของพระ
โพธิ สัตว์ได้อย่างเด่ นชัด อี กทั้งยังเป็ นการเน้นย้ าให้เห็ นว่าพระโพธิ สัตว์น้ นั มีลกั ษณะพิเศษและ
แตกต่ า งจากคนธรรมดาทัว่ ไป เพราะพระองค์สามารถกระท าในสิ่ ง ยากยิ่งที่ คนทัว่ ไปมิ อาจพึ ง
กระทาได้
3.2 การอธิบายด้ วยการชี้ สาเหตุและผลลัพธ์ ที่สัมพันธ์ กัน คื อการอธิ บายให้เห็ นว่า
ถ้า เหตุ เป็ นอย่า งนี้ แ ล้วผลจะเป็ นอย่า งไร หรื อการที่ ผ ลเป็ นอย่า งนั้น มาจากสาเหตุ อ ันใด 73 จาก
การศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่าในตอนจบของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกบางเรื่ องจะมีการอธิ บายด้วย
การชี้ให้เห็นเหตุที่ทาให้พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญบารมีสาเร็ จ ดังนี้
ในอรรถกถาอกิตติจริ ยา มีการอธิ บายด้วยการชี้ ให้เห็นถึงสาเหตุที่ทาให้พระโพธิ สัตว์
บาเพ็ญบารมีสาเร็ จและได้รับบารมี 10 ประการไว้ ความว่า
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ท่านอกิตติบณ
ั ฑิตได้รับบารมี 10 เหล่านี้ คือ ชื่อว่าเนกขัมมบารมี เพราะการออกไป
ของท่านอกิตติบณ
ั ฑิตนั้นเช่นกับมหาภิเนษกรมณ์. ชื่อว่าศีลบารมี เพราะมีศีลาจารอันบริ สุทธิ์
ด้วยดี. ชื่อว่าวิริยบารมี เพราะข่มกามวิตกเป็ นต้นด้วยดี. ชื่อว่าขันติบารมี เพราะขันติสังวรถึง
ความยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง. ชื่อว่าสัจจบารมี เพราะปฏิ บตั ิตามสมควรแก่ปฏิ ญญา. ชื่อว่าอธิ ษฐาน
บารมี เพราะตั้งใจสมาทานไม่หวัน่ ไหวในที่ท้ งั ปวง. ชื่อว่าเมตตาบารมี ด้วยอัธยาศัยเกื้อกูลใน
สรรพสัตว์ท้ งั หลาย. ชื่อว่าอุเบกขาบารมี เพราะถึงความเป็ นกลางในความผิดปกติที่สัตว์และ
สังขารกระทาแล้ว. ชื่อว่าปั ญญาบารมี ได้แก่ปัญญาอันเป็ นอุบายโกศลซึ่ งเป็ นสหชาตปั ญญา
และปั ญญาให้สาเร็ จความประพฤติในการขัดเกลากิเลสอย่างยิง่ เพราะรู ้ธรรมเป็ นอุปการะ และ
ธรรมไม่เป็ นอุปการะแก่บารมีเหล่านั้น ละธรรมอันไม่เป็ นอุปการะเสี ย มุ่งประพฤติอยูใ่ นธรรม
อันเป็ นอุปการะ... 74

จากตัวอย่างข้างต้น เป็ นการอธิ บายให้ผอู ้ ่านได้ทราบถึงสาเหตุที่ทาให้อกิตติพราหมณ์
สามารถบาเพ็ญบารมีสาเร็ จและได้รับบารมี 10 ประการ คือ เหตุที่พระองค์ได้รับเนกขัมมบารมี ก็
เพราะออกจากเรื อนเพื่อไปปฏิบตั ิธรรม ได้รับศีลบารมี ก็เพราะรักษาศีล ได้รับวิริยบารมี เพราะมี
ความเพี ย รในการข่ ม จิ ต ใจ ได้ รั บ ขัน ติ บ ารมี เพราะมี ค วามอดทนต่ อ การส ารวม ชื่ อ ว่ า
สัจจบารมี เพราะปฏิบตั ิตามที่พูดไว้ ได้รับอธิ ษฐานบารมี เพราะมีความตั้งใจที่จะทาทานและไม่
หวัน่ ไหวไปกับสิ่ งเร้ าต่างๆ ได้รับเมตตาบารมี น้ นั มี เหตุ จากการที่ ช่วยเหลื อเกื้ อกูลสัตว์ท้ งั หลาย
ได้รับอุเบกขาบารมี เพราะวางเฉยต่อสังขาร ได้รับปั ญญาบารมีเพราะมีปัญญารู้ธรรมที่จะประพฤติ
ขัดเกลากิเลส
ในอรรถกถายุ ธัญ ชยจริ ย า มี ก ารการอธิ บ ายด้ว ยการชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง สาเหตุ ที่ ท าให้
พระโพธิสัตว์บาเพ็ญบารมีสาเร็ จและได้รับบารมี 10 ประการไว้ ความว่า
การบริ จาคมหาทานเมื่อก่อนบวชและการสละราชสมบัติเป็ นต้นของพระมหาสัตว์
นั้นเป็ นทานบารมี .การสารวมกายวาจาเป็ นศี ลบารมี . การบรรพชาและการบรรลุฌานเป็ น
เนกขัมมบารมี. ปั ญญาเริ่ มต้นด้วยทามนสิ การโดยความเป็ นของไม่เที่ยง จนบรรลุอภิญญาเป็ น
ที่สุดและปั ญญา กาหนดธรรมเป็ นอุปการะและไม่เป็ นอุปการะแห่ งทานเป็ นต้น เป็ นปั ญญา
บารมี.ความเพียรยังประโยชน์น้ นั ให้สาเร็ จในที่ท้ งั ปวงเป็ นวีริยบารมี. ญาณขันติและอธิ วาสน
ขันติเป็ นขันติบารมี. การไม่พูดผิดจากคาปฏิ ญญา ชื่ อว่าสัจจบารมี.การตั้งใจสมาทานอันไม่
หวัน่ ไหวในที่ ท้ งั ปวง ชื่ อว่าอธิ ษฐานบารมี.เพราะจิ ตคิดแต่ประโยชน์ในสรรพสัตว์ท้ งั หลาย
ด้วยอานาจแห่งเมตตาพรหมวิหาร ชื่อว่าเมตตาบารมี. ด้วยการวางเฉยในความผิดปกติที่ทาแล้ว
74

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 181.
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ในสัต ตสัง ขาร และด้วยอุเบกขาพรหมวิหาร ชื่ อ ว่าอุเ บกขาบารมี เป็ นอัน ได้บารมี 10 ด้วย
ประการดังนี้. ... 75

จากตัวอย่างข้างต้น เป็ นการอธิ บายให้ผอู ้ ่านได้ทราบถึงสาเหตุที่ทาให้พระเจ้ายุธญ
ั ชัย
สามารถบาเพ็ญบารมีสาเร็ จและได้รับบารมี 10 ประการ สื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ คือ การที่
พระองค์บริ จาคทานมาก่อนบวชและสละราชสมบัติจึงได้รับทานบารมี การที่พระองค์สารวมกาย
วาจา จึงได้รับศีลบารมี การที่ออกบวชและบรรลุ ธรรม จึงได้รับ เนกขัมมบารมี การที่พระองค์มี
ปั ญญาในการปฏิบตั ิธรรม จึงได้รับปั ญญาบารมี การที่พระองค์มีความเพียรในการทาสิ่ งต่างๆ ทั้ง
ปวงจึงได้รับวิริยบารมี การที่พระองค์มีความอดทนจึงได้รับขันติบารมี การที่พระองค์ปฏิบตั ิตามที่
พูดไว้จึงได้รับสัจจบารมี การที่มีจิตใจมัน่ คงพระองค์จึงได้รับอธิ ษฐานบารมี การที่พระองค์มีเมตตา
ต่อสัตว์ท้ งั หลายจึงได้รับเมตตาบารมี และการที่พระองค์วางเฉยต่อสิ่ งต่างๆ จึงได้รับอุเบกขาบารมี
การที่อรรถกถาจารย์อธิ บายชี้ แจงถึ งเหตุและผลที่สัมพันธ์กนั นี้ ช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องการบาเพ็ญ
บารมีของพระโพธิ สัตว์มากยิง่ ขึ้นว่าพระองค์ตอ้ งปฏิบตั ิตนอย่างไรจึงจะสามารถบาเพ็ญบารมีสาเร็ จ
และได้รับบารมี 10 ประการ
จะเห็นว่า อรรถกถาจารย์นาอธิ บายโวหารมาใช้เป็ นโวหารดาเนินเรื่ องเพื่ออธิ บายเรื่ องราว
ต่างๆ ให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ชดั เจนยิ่งขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การอธิ บายด้วยการให้คานิยามหรื อคา
จากัดความและข้อความต่างๆ เนื่ องจากคาบางคาและข้อความบางข้อความเป็ นเรื่ องที่ เข้าใจยาก
อรรถกถาจารย์จึงต้องอธิ บายเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องโดยง่าย ซึ่ งการอธิ บายลักษณะนี้ เป็ นลักษณะ
เด่นของงานประเภทอรรถกถา ส่ วนการอธิ บายด้วยการยกตัวอย่าง และการอธิ บายด้วยการชี้ สาเหตุ
และผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กนั ที่ปรากฏอยูใ่ นส่ วนปิ ดเรื่ องของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ องนั้น จะเป็ น
การอธิ บายสรุ ปเรื่ องอีกครั้งเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องราวของพระโพธิ สัตว์มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เพื่อ
ต้องการสรุ ปให้ผอู ้ ่านทราบถึงคุณานุ ภาพ หรื อความดี อนั ยิง่ ใหญ่ของพระโพธิ สัตว์ที่มีต่อสัตว์โลก
ได้อย่างเด่นชัด อรรถกถาจารย์จึงอธิ บายด้วยการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นพระจริ ยาวัตร
ของพระโพธิ สัตว์มาประกอบ และเพื่ อ ต้องการสรุ ป ให้ผูอ้ ่า นทราบว่า พระโพธิ สัตว์ตอ้ งปฏิ บ ตั ิ
พระองค์อย่างไรจึงนามาซึ่ งความสาเร็ จในการบาเพ็ญบารมี ในแต่ละพระชาติ อรรถกถาจารย์จึง
อธิ บายด้วยการชี้ สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กนั ซึ่ งอธิ บายโวหารทั้ง 3 ลักษณะนี้ ช่วยให้ผอู ้ ่าน
เข้าใจเรื่ องราวในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้อย่างแจ่มชัด ตรงตามที่อรรถกถาจารย์ตอ้ งการยิง่ ขึ้น

75

เรื่ องเดียวกัน, 291.
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4. เทศนาโวหาร เป็ นโวหารที่เกี่ ยวกับการสั่งสอน ชี้ แจงเหตุผลที่ถูกต้อง อธิ บายคุณโทษ
หรื อกล่าวถึงข้อเท็จจริ งพึงจาไว้เป็ นคติสอนใจ76 ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมักจะพบเทศนาโวหารใน
ตอนที่ พระโพธิ สัตว์เทศนาสั่งสอนธรรมแก่บุคคลต่างๆ ในเรื่ องเสมอ ส่ วนใหญ่จะปรากฏอยู่ใน
ส่ วนของคาถา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา ตอนที่พระเจ้าสุ ตโสมได้เทศนาสั่งสอนธรรมที่พระองค์ได้ฟัง
มาแก่พระเจ้าโปริ สาท ความว่า
พระมหาสัตว์ทรงดาริ วา่ “โปริ สาทนี้ เกิ ดความสนใจใคร่ ฟังอย่างยิ่ง เอาเถิด เราจัก
กล่าวคาถาแก่เขา” จึงตรัสว่า “สหายถ้าเช่นนั้น ท่านจงฟังให้ดี จงใส่ ไว้ในใจ”...พระมหาสัตว์
จึงทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าโปริ สาทว่า
มหาราช การสมาคมกับสัตบุรุษแม้ คราวเดียวเท่ านั้น การสมาคมนั้น
ย่ อมรักษาผู้น้นั ได้ แต่ การสมาคมมากกับอสัตบุรุษย่ อมรักษาไม่ ได้ บุคคลควร
สมาคมกับสั ตบุ รุษ เท่ า นั้น ควรทาความคุ้ นเคยกับ สั ต บุ รุษ บุ คคลรู้ ทั่ว ถึ ง
สัทธรรมของสัตบุรุษแล้ ว มีแต่ ความเจริญไม่ มคี วามเสื่อม
ราชรถวิจิ ต รงดงามยั ง คร่ า คร่ าได้ อนึ่ ง แม้ ร่ างกายก็ เข้ า ถึ ง ความ
คร่ า คร่ า แต่ ธ รรมของสั ต บุ รุ ษ ไม่ ถึ ง ความคร่ า คร่ า สั ต บุ รุ ษ ย่ อ มยิน ดีกั บ
สัตบุรุษ ข้ าแต่ ราชา ฟ้าและแผ่นดินไกลกัน ฝั่งข้ างโน้ นของมหาสมุทรเขาก็ว่า
ไกลกัน ธรรมของสั ตบุรุษ และธรรมของอสั ตบุรุษ บัณฑิตทั้งหลายกล่ าวว่ า
ไกลกันยิง่ กว่ านั้น. 77

จากบทบรรยายข้า งต้น พระเจ้า สุ ต โสมได้เ ทศนาธรรมสั่ ง สอนพระเจ้า โปริ ส าทเรื่ อ ง
การเลือกคบคนว่า การเลือกคบคนดียอ่ มพาตนไปสู่ ทางธรรมได้ แต่ถา้ คบคนไม่ดีก็จะนาพาตนไปสู่
ทางเสื่ อมโดยมี ก ารเปรี ย บเที ย บความช ารุ ดทรุ ดโทรมของคุ ณธรรมของคนดี ก ับ สิ่ ง ของ ได้แ ก่
ราชรถและร่ า งกายไว้ว่าธรรมของคนดี น้ นั ไม่ มีวนั เก่ าหรื อชารุ ดไปตามกาลเวลา ไม่ เหมื อนกับ
ราชรถและร่ า งกายที่ แ ม้จ ะสวยงดงามแค่ ไ หนก็ ย่อ มมี ว นั ช ารุ ด และเสื่ อมลง ทั้ง นี้ พระองค์ย งั
ได้เปรี ยบเทียบธรรมของคนดีและธรรมของคนไม่ดีวา่ มีความแตกต่างและห่ างกันมากเปรี ยบได้กบั
ระยะห่างของฟ้ าและดิน และระยะห่ างของชายฝั่งและมหาสมุทรที่อยูห่ ่ างไกลกันมาก จะเห็นได้วา่
มีการใช้กลวิธีการเปรี ยบเทียบมาใช้เพื่อให้ผอู ้ ่านเห็นภาพได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
76

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรมไทย , 49.
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 404.
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อรรถกถาโสมนัสสจริ ยา ตอนที่ พระเจ้าโสมนัสทรงเทศนาสั่งสอนพระบิดาที่ทรงหู เบา
หลงเชื่อคนง่าย ความว่า
เมื่อจะทรงสัง่ สอนพระบิดา จึงทรงแสดงธรรมด้วยคาถาเหล่านี้วา่ ”
กรรมทีบ่ ุคคลไม่ ใคร่ ครวญแล้ วทาลงไป ไม่ กาหนดความคิด เหมือนความ
วิบัตขิ องยาย่ อมเป็ นผลชั่ว.
ส่ วนกรรมที่ บุ ค คลใคร่ ครวญก่ อ นแล้ ว ท า ก าหนดความคิด โดยชอบ
เหมือนสมบัตขิ องยาย่ อมเป็ นผลเจริญ.
คฤหั ส ถ์ เ กี ย จคร้ านบริ โ ภคกามไม่ ดี เ ลย. บรรพชิ ต ไม่ ส ารวมก็ ไ ม่ ดี
พระราชาไม่ ใคร่ ครวญแล้ วทาลงไปก็ไม่ ดี ผู้ทเี่ ป็ นบัณฑิตมักโกรธก็ไม่ ด.ี
ข้ า แต่ ร าชะผู้ เ ป็ นใหญ่ ใ นทิ ศ กษั ต ริ ย์ พึ ง ใคร่ ครวญก่ อ นแล้ ว ท า ไม่
ใคร่ ครวญก่ อนแล้ วไม่ ทา ยศและเกียรติเจริญแก่ พระราชาผู้ใคร่ ครวญก่ อนแล้ ว
ทา.
ข้ าแต่ พระภูบาล ผู้เป็ นใหญ่ ใคร่ ครวญก่ อนแล้ วจึงปรับสิ นไหม ย่ อมอิ่มใจ
ถึงสิ่ งที่ทาแล้ วโดยพลัน ประโยชน์ ท้ังหลายของคนที่ได้ มาด้ วยความตั้งใจชอบ
ย่ อมไม่ ตามเดือดร้ อนในภายหลัง.
ผู้จาแนกกรรมทั้งหลายในโลกวิญญูชนสรรเสริ ญแล้ วอันมีสุขเป็ นกาไร
ทากรรมอันไม่ ตามเดือดร้ อน กรรมเหล่ านั้นย่ อมเป็ นกรรม อันบัณฑิตทั้งหาย
เห็นชอบแล้ ว...78

จากบทบรรยายข้างต้น พระเจ้าโสมนัสได้สั่งสอนพระราชบิดาที่ทรงหู เบาเชื่ อคายุยงของ
ชฏิลโกงจึงมีรับสั่งให้ประหารพระองค์ พระองค์จึงได้ตรัสธรรมเทศนาธรรมสั่งสอนพระราชบิดา
เรื่ องการกระทาและความประพฤติว่าหากจะทาการสิ่ งใดควรคิดไตร่ ตรองให้รอบคอบก่อน เพราะ
หากทาโดยขาดการยั้งคิดอาจนามาซึ่ งความเดือดร้ อนภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระราชบิดา
ทรงเป็ นพระราชาผูม้ ี เกี ยรติ ยศก็ควรปฏิ บตั ิ เช่ นเดี ยวกับข้าราชการที่ ตดั สิ นคดี ความ เมื่อจะปรั บ
สิ นไหมก็ตอ้ งไตร่ ตรองให้รอบครอบก่อน ทั้งนี้ พระองค์ยงั ทรงยกตัวอย่างการกระทาอันควรของ
บุ ค คลต่ า งๆ ให้ เ ห็ นอี ก ด้ว ยคื อ หากเป็ นราษฎรไม่ ค วรขี้ เกี ย จ เป็ นบรรพชิ ตก็ ค วรส ารวม เป็ น
พระราชาก็ควรคิ ดก่ อนทา เป็ นบัณฑิ ตก็ไม่ควรโกรธง่ าย หากกระทาได้ตามนี้ ก็จะไม่เกิ ดเรื่ อง
เดือดร้อนขึ้นภายหลัง
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เรื่ องเดียวกัน, 304-305.
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เทศนาโวหารที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกส่ วนใหญ่จะปรากฏในตอนที่พระโพธิ สัตว์
เทศนาสั่งสอนธรรมแก่บุคคลต่างๆ ทั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อชี้ แจงเหตุผลหรื อโน้มน้าวใจให้บุคคล
นั้นซาบซึ้ งในหลักธรรม และปรั บปรุ งพฤติกรรม โดยจะยกเหตุ ผล คติธรรมและสัจธรรมมาเป็ น
อุทาหรณ์
สรุ ปได้ว่า อรรถกถาจารย์ใช้โวหาร 4 ประเภทในการเล่าเรื่ องราวอดี ตของพระพุทธเจ้า
ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อธิ บายโวหาร และเทศนาโวหาร โดยจะใช้บรรยายโวหาร
เป็ นโวหารหลักในการเล่าเหตุการณ์ ท้ งั หมดในเรื่ อง และเมื่อใดที่อรรถกถาจารย์ตอ้ งการบรรยาย
เรื่ องอย่างละเอียดก็จะใช้พรรณนาโวหาร ซึ่ งพบว่ามีการพรรณนาตัวละคร พรรณนาความคิดของตัว
ละคร พรรณนาสิ่ งของ และพรรณนาธรรมชาติ อรรถกถาจารย์จะใช้อธิ บายโวหารเมื่อต้องการ
อธิ บายขยายความเรื่ องราวบางประการเพิ่มเติมเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่ งจะพบการอธิ บาย 3 ลักษณะ ได้แก่ การให้คานิ ยามหรื อคาจากัดความ การอธิ บายด้วย
การยกตัวอย่าง และการอธิบายด้วยการอธิ บายชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กนั และอรรถกถาจารย์
จะใช้เทศนาโวหารในตอนที่ พระโพธิ สัตว์เทศนาธรรมสั่งสอนบุ คคลต่างๆ เพื่อโน้มน้าวใจและ
ชี้ แจงเหตุผลให้บุคคลนั้นๆ เห็นด้วยหรื อเกิดปั ญญาทางธรรม ซึ่ งส่ วนนี้ เป็ นหนึ่ งในลักษณะสาคัญ
ของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่ช่วยให้แง่คิดและคติธรรมแก่ผอู ้ ่านอีกด้วย
จากการศึ ก ษากลวิ ธี ท างภาษาในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกพบว่ า อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกเป็ น
วรรณกรรมร้อยแก้วที่มีวรรณศิลป์ งดงาม อรรถกถาจารย์ได้ใช้กลวิธีทางภาษาที่สาคัญ 2 วิธี ได้แก่
การใช้ความเปรี ยบและการใช้โวหารมาประพันธ์อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ซึ่ งกลวิธีทางภาษาทั้ง 2 วิธีน้ ี
ช่วยอธิ บายเรื่ องราวในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้อย่างชัดเจน ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจสารที่อรรถกถาจารย์
ต้องการจะสื่ อมายังผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงให้เห็นพระจริ ยาวัตรอันงดงาม
ของพระโพธิ สัตว์ที่ ท รงบ าเพ็ญ บารมี นานัปการด้วยความอุ ตสาหะยิ่ง เนื่ องจากมุ่ ง หวัง ในพระ
สัพพัญญุตญาณ ดังจะอธิ บายต่อไปในหัวข้อ “การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎก”
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การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกคื อคัมภี ร์ว่า ด้วยเรื่ องราวความประพฤติ ของพระโพธิ สัตว์ที่ จะต้อง
ปฏิบตั ิหรื อเสริ มสร้างบารมี 10 ประการ ประกอบด้วย ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปั ญญา
บารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิ ษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี เพื่อจะได้
บรรลุพระโพธิญาณจานวน 35 เรื่ อง ซึ่ งแต่ละเรื่ องพระโพธิ สัตว์จะบาเพ็ญบารมีที่แตกต่างกันไป
จากการศึ ก ษาพบว่ า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจ านวน 35 เรื่ อ งนั้น สามารถแบ่ ง กลุ่ ม ตาม
การบาเพ็ญบารมีได้ 3 วรรค ได้แก่ อกิตติวรรค หัตถินาควรรค และยุธญ
ั ชยวรรค ดังนี้
1. อกิตติวรรคมี 10 เรื่ อง แสดงการบาเพ็ญทานบารมี ดังนี้
1. อกิตติจริ ยา
2. สังขพราหมณจริ ยา
4. มหาสุ ทสั สนจริ ยา
5. มหาโควินทจริ ยา
7. จันทกุมารจริ ยา
8. สิ วริ าชจริ ยา
10. สสปัณฑิตจริ ยา

3. กุรุธรรมจริ ยา
6. เนมิราชจริ ยา
9. เวสสันตรจริ ยา

2. หัตถินาควรรคมี 10 เรื่ อง แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี ดังนี้
1. สี ลวนาคจริ ยา
2. ภูริทตั ตจริ ยา
3. จัมเปยยจริ ยา
4. จูฬโพธิจริ ยา
5. มหิสราชจริ ยา
6. รุ รุมิคราชจริ ยา
7. มาตังคจริ ยา
8. ธัมมเทวปุตตจริ ยา
9. ชยทิสจริ ยา
10. สังขปาลจริ ยา
3. ยุธญ
ั ชยวรรคมี 15 เรื่ อง 5 เรื่ องแรก แสดงเนกขัมมบารมี เรื่ องที่ 6 แสดงอธิ ษฐานบารมี
เรื่ องที่ 7-12 แสดงสัจจบารมี เรื่ องที่ 13-14 แสดงเมตตาบารมี และเรื่ องสุ ดท้ายแสดงอุเบกขาบารมี
ดังนี้
1. ยุธญ
ั ชยจริ ยา
2. โสมนัสสจริ ยา
3. อโยฆรจริ ยา
4. ภิงสจริ ยา
5. โสณนันทปัณฑิตจริ ยา 6. มูคผักขจริ ยา
7. กปิ ลราชจริ ยา
8. สัจจสวหยปัณฑิตจริ ยา 9. วัฏฏกโปตกจริ ยา
10. มัจฉราชจริ ยา
11. กัณหทีปายนจริ ยา
12. มหาสุ ตโสมจริ ยา
13. สุ วณั ณสามจริ ยา
14. เอกราชจริ ยา
15. มหาโลมหังสจริ ยา
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ในแต่ล ะพระชาติ พระโพธิ สัตว์จะแสดงการบ าเพ็ญบารมีที่ โดดเด่ นหนึ่ ง บารมี เช่ น ใน
อรรถกถามู ค ผัก ขจริ ย า พระโพธิ สั ต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นมู ค ผัก ขกุ ม าร ทรงบ าเพ็ญ อธิ ษ ฐานบารมี
พระองค์ทรงตั้งมัน่ ในการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี 3 ประการ คือ แสร้งเป็ นใบ้ เป็ นคนง่อยเปลี้ยและ
เป็ นคนหูหนวก เพราะไม่ตอ้ งการครองราชย์และอยากออกบวช พระองค์ทรงอดทนต่อการทดลอง
น้อยใหญ่ท้ งั หลายและไม่ไหวติงต่อกิเลสใดๆ ดังความว่า
เมื่อพระมหาสัตว์ทรงตั้งอยูใ่ นนัยที่เทพธิ ดาให้ไว้ แล้วทรงแสดงพระองค์ดว้ ยความ
เป็ นใบ้เป็ นต้น ตั้งแต่ปีที่ประสู ติ พระมารดาพระบิดาและพวกนางนมเป็ นต้นคิดว่า “ธรรมดา
ปลายคางของคนใบ้ ช่องหู ของคนหนวก มือเท้าของคนง่อยเปลี้ย มิได้เป็ นอย่างนี้ .” ในเรื่ องนี้
พึงมี เหตุ. เราจักทดลองพระกุมารนี้ ดู. คิดว่า “เราจักทดลองด้วยน้ านมก่อน จึ งไม่ให้น้ านม
ตลอดวัน. พระกุมารนั้นแม้ซูบซีดก็มิได้ร้องเพื่อต้องการน้ านม.”
ลาดับนั้น พระมารดาของพระกุมาร ทรงดาริ ว่า “ลูกของเราคงหิ ว. พวกเจ้าจงให้
น้ านมแก่ลูกเราเถิด” แล้วให้พวกแม่นมให้น้ านม. พวกแม่นมไม่ให้น้ านมเป็ นระยะๆ อย่างนี้
แม้ทดลองอยูป่ ี หนึ่ งก็ยงั ไม่เห็ นช่องทาง. แต่น้ นั พวกแม่นมคิดว่า “ธรรมดาเด็กย่อมชอบขนม
และของเคี้ยว. ชอบผลาผล. ชอบของเล่น. ชอบอาหาร จึงนาของปลอบใจเหล่านั้นๆ เข้าไปให้
ปลอบใจด้วยการทดลองก็ไม่เห็นช่องทางตลอด 5 ปี .” ลาดับนั้น พวกแม่นมคิดว่า “ธรรมดา
เด็กย่อมกลัวไฟ กลัวช้างตกมัน กลัวงู กลัวคนเงื้ อดาบ. เราจักทดลองด้วยเหตุเหล่านั้น” จึ ง
ตระเตรี ยมดังกล่าวโดยที่มิให้เกิดความเสี ยหายแก่พระกุมารด้วยอาการเหล่านั้นได้ แล้วให้เข้า
ไปแสดงโดยอาการอันน่ากลัวอย่างยิง่ .
พระมหาสัตว์ทรงราพึงถึงภัยในนรก จึ งไม่หวัน่ ไหวด้วยทรงเห็นว่า นรกน่ากลัวยิ่ง
กว่านี้ ร้อยเท่า พันเท่า แสนเท่า...79

หรื อในอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา พระชาติที่พระโพธิ สัตว์เกิดเป็ นกระต่ายได้บาเพ็ญทาน
บารมีเป็ นหลัก พระองค์ต้ งั มัน่ ว่าจะบริ จาคทานให้แก่ พราหมณ์ จึงยอมสละชี วิตของตนเพื่อเป็ น
อาหารแก่พราหมณ์ ดังข้อความว่า
ต่อจากนั้น พราหมณ์จึงเข้าไปหาสสบัณฑิต. แม้เมื่อสสบัณฑิตถามว่า ท่านมาเพื่อ
อะไร? พราหมณ์ก็บอกเหมือนอย่างนั้ ดังที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้าตรัสไว้วา่
ท้ า วสั ก กะทรงทราบความด าริ ข องเราแล้ วจึ ง แปลงเพศเป็ น
พราหมณ์ เสด็จเข้ ามายังสานักของเรา เพือ่ ทรงทดลองทานของเรา.
79

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 347-348.
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เราเห็น พราหมณ์ น้ัน แล้ ว ก็ยิน ดี ได้ กล่ าวคานี้ว่า ท่ านมาถึ งใน
สานักเราเพราะเหตุแห่ งอาหารเป็ นการดีแล้ ว
วั น นี้ เ ราจั ก ให้ ทานอั น ประเสริ ฐ ใครๆ ไม่ เ คยให้ แก่ ท่ า นผู้
ประกอบด้ วยศีลคุณ การเบียดเบียนผู้อนื่ ไม่ ควรแก่ ท่าน
ท่ านจงไปเอาไม้ ต่างๆ มาก่ อไฟขึน้ เราจักย่ างตัวของเรา ท่ านจัก
ได้ กนิ เนือ้ ทีส่ ุ ก.
พราหมณ์ น้ันรั บคาแล้ วมีใจร่ าเริ ง นาเอาไม้ ต่างๆ มาทาเป็ นเชิ ง
ตะกอนใหญ่ ทาเป็ นห้ องอันเต็มด้ วยถ่ านเพลิง
ก่ อไฟโพลงขึ้น ณ ที่น้ั นทัน ทีเหมือ นไฟนั้นเป็ นกองใหญ่ . เรา
สลัดตัวมีธุลเี ข้ าไปอยู่ข้างหนึ่ง
ในกองไม้ อันไฟติดทั่วแล้ ว เป็ นควันตระหลบอยู่ ในกาลนั้นเรา
โดดลงในท่ ามกลางภายในเปลวไฟ... 80

จะเห็ น ได้ว่า แม้แต่ พ ระชาติ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ประสู ติ เป็ นกระต่ า ยซึ่ งเป็ นสั ตว์เดี ย รั จฉาน
พระองค์ก็ยงั ทรงเป็ นผูแ้ น่วแน่ในการบาเพ็ญบารมี ซึ่ งพระชาติน้ ีพระองค์ได้ทรงบาเพ็ญทานบารมีที่
กระทาได้ยากยิง่ ด้วยการสละชีพของตนเพื่อเป็ นอาหารแก่พราหมณ์
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นเรื่ องราวความประพฤติของพระโพธิ สัตว์ที่จะต้องเสริ มสร้าง
บารมี ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพระชาติ ไ ด้เป็ นอย่างดี โดยแต่ล ะพระชาติ จะมีก ารบาเพ็ญบารมี
ที่ โ ดดเด่ น หนึ่ ง บารมี และมี ระดับ ความยากง่ า ยในการบ าเพ็ญ บารมี ที่ แ ตกต่ า งกัน ถึ ง แม้ว่า ใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะกล่าวถึงการบาเพ็ญบารมีไม่ครบ 10 ประการ กล่าวคือ จริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง มี
10 เรื่ องแสดงการบาเพ็ญทานบารมี มี 10 เรื่ องแสดงการบาเพ็ญศีลบารมี มี 5 เรื่ องแสดงการบาเพ็ญ
เนกขัมมบารมี มี 1 เรื่ องแสดงการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี มี 6 เรื่ องแสดงการบาเพ็ญสัจจบารมี มี 2
เรื่ อง แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมี และมี 1 เรื่ องแสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมี และไม่พบเรื่ องที่
กล่าวถึ งการแสดงการบาเพ็ญปั ญญาบารมี วิริยบารมีและขันติบารมี แต่ท้ งั 35 เรื่ องนี้ ทาให้ผอู ้ ่าน
ทราบแนวทางการบ าเพ็ญบารมี ของพระโพธิ สัตว์เพื่ อที่ จะบรรลุ พ ระโพธิ ญาณเป็ นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า
ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจศึกษาการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ที่ปรากฏในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง เพื่อจะได้ทราบวิธีการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์อ ันนาไปสู่ การบรรลุ
พระสัพพัญญุตญาณ และเพื่อให้ทราบวิธีการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์มากยิง่ ขึ้น ผูศ้ ึกษาจะขอ

80

เรื่ องเดียวกัน, 170-171.
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กล่าวถึงความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
แล้วจึงจะกล่าวถึงการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
ในหั ว ข้ อ ความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การบ าเพ็ ญ บารมี ข องพระโพธิ สั ต ว์ ใ นคั ม ภี ร์
พระพุท ธศาสนาเถรวาทจะแบ่ งเป็ น 5 ประเด็น ได้แก่ ความหมายของค าว่า “พระโพธิ สัตว์”
ประเภทของพระโพธิ สัตว์ ความหมายของคาว่า “บารมี” ลักษณะของบารมี และลาดับขั้นบารมี
ดังนี้
1. ความหมายของคาว่า “พระโพธิสัตว์ ”
ในทางพระพุทธศาสนา คาว่า “พระโพธิ สัตว์” เป็ นที่ทราบกันดี ว่าเป็ นคาที่ใช้เรี ยกบุคคล
หรื อสัตว์ผมู ้ ีลกั ษณะพิเศษที่กาลังบาเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู ้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความหมาย
ของพระโพธิ สัตว์ที่ป รากฏในคัมภี ร์ต่างๆ นั้นมี การตี ความที่ แตกต่ างกันไป เพราะแนวคิ ดเรื่ อง
พระโพธิสัตว์มีพฒั นาการมาเป็ นระยะเวลานาน
หากพิจารณาความหมายตามรู ปศัพท์ คาว่า“พระโพธิ สัตว์” (Bodhisattva) เป็ นคาสมาส มี
รากศัพท์มาจากคาสามคา คือคาว่า “พระ” ใช้ประกอบหน้าคานามเพื่อแสดงความหมายยกย่องว่า
ประเสริ ฐ หรื อสู งส่ ง81 + โพธิ ซึ่ งมาจากธาตุว่าพุธ แปลว่า ตรัสรู ้ รู ้ เข้าใจ ประกอบด้วย อิ ปั จจัย
ในนามกิตต์ (พุธ+อิ = โพธิ ) แปลว่า ผู้ การ ความ โพธิ จึงหมายถึง ความรู้ ปั ญญา การตรัสรู้ หรื อ
ความเป็ นพระพุทธเจ้า 82 + สัตว์ ในภาษาสันสกฤต หรื อ สตฺ ต ในภาษาบาลี มาจากธาตุวา่ สช ธาตุ
หรื อ สญช ธาตุ แปลว่า ติ ด ขัด ข้อง คานามหมายถึ ง สัตว์ มนุ ษย์ ผูต้ ิ ดในวัฏฏะ คากริ ยาแปลว่า
ติดแล้ว ข้องแล้ว 83 ดังนั้น คาว่า “พระโพธิ สัตว์” จึงหมายถึงบุคคลหรื อสัตว์ผขู ้ อ้ งอยู่ในโพธิ คื อ
ความรู้ หรื อการตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้านัน่ เอง
81

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ: นาน
มีบุ๊คส์พบั ลิเคชัน่ ส์, 2556), 809.
82
ไรซ เดวิดส์ และ ที. ดับบลิว, พจนานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมพิ โลภิกขุ , แปลโดย มูลนิธิ
ภูมิพโลภิกขุ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ , 2532. พิมพ์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสพระราชพิธีมงั คลาภิเษก วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531)
, 2552-2554.
83
พัฒน์ เพ็งผลา, รายงานการวิจยั วิเคราะห์ การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ในนิบาตชาดก (กรุ งเทพฯ:
รามคาแหง, 2530), 25-26.
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ส่ วนการศึกษาความหมายคาว่า “พระโพธิ สัตว์” จากคัมภีร์เถรวาท และหนังสื อสมัยใหม่
เช่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต และพจนานุกรมพุทธศาสน์ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นของ
นักวิชาการ พบว่ามีการให้นิยามความหมาย ดังนี้
พระสู ตรทีฆนิ กายและมัชฌิมนิ กาย ให้ความหมายของ “พระโพธิ สัตว์” ว่าหมายถึ งสัตว์
ผูเ้ ป็ นบัณฑิต สัตว์ที่ฉลาดและบุคคลผูข้ อ้ งในมรรคทั้ง 4 อันเรี ยกว่าโพธิ 84
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคาว่า พระโพธิ สัตว์วา่
หมายถึง ท่านผูท้ ี่จะได้ตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้า85
พจนานุ กรมพุทธศาสตร์ ฉบับ ประมวลศัพท์ได้ให้ความหมายของคาว่าพระโพธิ สัตว์ว่า
ท่านผูท้ ี่จะได้ตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้า ซึ่ งกาลังบาเพ็ญบารมี 10 คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปั ญญา วิริยะ
ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา86
พจนานุ ก รมประมวลศัพ ท์ศาสนาส าหรับนัก ศึ ก ษาและประชาชน ให้ค วามหมายค าว่า
พระโพธิ สัตว์ หมายถึงผูท้ ี่จะได้ตรัสรู ้ เป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคต กล่าวคือบุคคลใดได้รับพยากรณ์
จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ งแล้วว่าจะได้ตรัสรู ้ เป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคต ผูน้ ้ นั เรี ยกว่าพระ
โพธิ สัตว์ พระโพธิ สัตว์ที่ยงั ท่องเที่ยวอยูใ่ นสงสารอาจเกิดเป็ นมนุ ษย์ เทวดา หรื อสัตว์ดิรัจฉานก็ได้
ถึงแม้จะมีกาเนิดอย่างไรก็เป็ นผูม้ ีสัมมาทิฐิ ทาแต่ความดี และถ้าเกิดเป็ นดิรัจฉานก็เป็ นสัตว์ที่ฉลาด87
สุ ชีพ ปัญญานุภาพ ให้ความหมายพระโพธิ สัตว์วา่ หมายถึง สัตว์ผทู้ ี่จะได้ตรัสรู้ หรื อบุคคล
ที่จะได้เป็ นพระพุทธเจ้า88
บรรจบ บรรณรุ จิ ให้ความหมายคาว่า พระโพธิ สัตว์หมายถึง ผูเ้ กี่ยวข้องอยูใ่ นโพธิ ญาณ ซึ่ ง
โพธิ ญาณ คือ ญาณเป็ นเครื่ องรู้อริ ยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค หรื อผูป้ รารถนาเป็ น
พระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ทาสิ่ งที่ยากเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้พน้ ทุกข์89
84

มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย , พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย พระ
สุ ตตันตปิ ฎก, ทีฆนิ กาย มหาวรรค เล่ม 10 และ มัชฌิมนิ กาย อุปริ ปัณณาสก์ เล่ม 14 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย, 2539), 11 และ 234.
85
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 852.
86
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ 14,
(กรุ งเทพมหานคร กรุ งเทพฯ: ธนชัชการพิมพ์, 2553) , 167.
87
ปิ่ น มุทุกนั ต์, ประมวลศัพท์ ศาสนาสาหรับนักศึกษาและประชาชน (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรื องธรรม,
2505), 450.
88
สุชีพ ปั ญญานุภาพ, พจนานุกรมพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, 2541), 176.
89
บรรจบ บรรณรุ จิ, พระโพธิสัตว์ ในนิกายเถรวาท, ( กรุ งเทพฯ: สุขภาพใจ, 2529), 9-11 .
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จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้ว่า พระโพธิ สัตว์หมายถึ งผูท้ ี่ กาลังบ าเพ็ญบารมีธรรม 10
ประการ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิ ษฐาน เมตตา และอุเบกขาอย่างยิ่งยวด
เพื่อที่จะได้บรรลุ พระโพธิ ญาณคือการตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และช่ วยเหลื อสรรพสัตว์
ทั้งหลายให้พน้ ทุกข์
2. ประเภทของพระโพธิสัตว์
การศึกษาเรื่ องพระโพธิ สัตว์ในคัมภีร์ พุทธศาสนาเถรวาทพบว่า มีการจาแนกประเภทของ
พระโพธิสัตว์โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ 90ดังนี้
ในอรรถกถาพระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ แบ่งประเภทพระโพธิ สัตว์ตามเกณฑ์
การได้รับคาพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเป็ น 2 ประเภท คือ
1. พระนิ ยตโพธิ สัตว์ คือพระโพธิ สัตว์ผูท้ ี่จะได้ตรั สรู้ เป็ นพระสัมมาสัมพุท ธเจ้า อย่า ง
แน่ นอน โดยได้รับคาพยากรณ์ จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ งว่าจะได้เป็ นพระพุทธเจ้า
ในอนาคต ในชาติ ที่ ไ ด้รับ พยากรณ์ จะต้องมี คุ ณสมบัติและคุ ณพิ เศษที่ เรี ย กว่า ธรรมสโมธาน 8
ประการ คือ
1. มนุสสตตะ มีกาเนิดเป็ นมนุษย์
2. ลิงคสัมปัตติ สมบูรณ์ดว้ ยเพศ คือเป็ นเพศชาย
3. เหตุ มีอุปนิสัยสมบัติที่จะเป็ นพระอรหันต์ ได้แก่มีอินทรี ย ์ 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ
สมาธิ และปัญญา
4. สัตถารทัสสนะ ได้พบพระพุทธเจ้า
5. ปัพพัชชา ถือเพศนักบวช
6. คุณสัมปัตติ สมบูรณ์ดว้ ยคุณวิเศษคือ อภิญญา 5 ได้แก่ อิทธิ วธิ ิญาณ ความรู้ที่ทาให้
แสดงฤทธิ์ ได้ ทิพพโสตตญาณ ความรู ้ที่ทาให้มีหูทิพย์ ทิพจักขุญาณ ความรู้ที่ทาให้มีตาทิพย์ เจโต
ปริ ย ญาณ ความรู้ ที่ ท าให้รู้ ใ จผูอ้ ื่ น และปุ พ เพนิ ว าสานุ ส สติ ญ าณ ความรู้ ที่ ท าให้ร ะลึ ก ชาติ ไ ด้
สมาบัติ 8 ได้แก่ รู ปฌาน 4 และ อรู ปฌาน 4
7. อธิ กาโร ได้กระทาคุณความดียงิ่ ใหญ่ถวายแด่พระพุทธเจ้า
8. ฉันทตา ต้องมีความพอใจและปรารถนาจะเป็ นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้า91

90

พระบุญเทียน พุทฺธวโร (ปั ญญาแก้ว), “ศึกษาวิเคราะห์เรื่ องพระโพธิสตั ว์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง.”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), 16-19.
91
เรื่ องเดียวกัน, 12-15.
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2. พระอนิยตโพธิสั ต ว์ คื อพระโพธิ สัตว์ผูย้ งั ไม่แน่ นอนว่าจะได้ตรั ส รู ้ เป็ นพระสัม มา
สัมพุทธเจ้าในอนาคต เพราะยังไม่ได้รับคาพยากรณ์ จากพระพุทธเจ้าว่าจะได้เป็ นพระพุทธเจ้าใน
อนาคตเนื่องจากยังธรรมสโมธานไม่ครบ92
การแบ่งประเภทของพระโพธิ สัตว์ 2 ประเภทข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความยากลาบากของ
การตรัสรู ้ธรรม แม้วา่ ทุกคนปรารถนาจะเป็ นพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่สามารถเป็ นได้โดยง่าย เพราะต้อง
บาเพ็ญบารมี และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก แบ่งประเภทพระโพธิสัตว์ตามระดับปัญญาเป็ น 3 ประเภท คือ
1. พระอุ ค ฏิ ตั ญ ญู โ พธิ สั ต ว์ พระโพธิ สั ต ว์ผูม้ ี ปั ญ ญาแก่ ก ล้า สามารถตรั ส รู ้ ไ ด้รวดเร็ ว
ปรารถนาจะใคร่ ได้สาเร็ จเป็ นพระอรหันต์ในชาติ น้ นั แล้วก็อาจจะส าเร็ จพระอรหันต์พร้ อมด้วย
ปฏิสัมภิทาญาณทั้ง 6 ในการเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาบาทแห่ งคาถาเป็ นคารบ 3 บาท ยังมิทนั ที่
จะจบลง
2. พระวิปจิตัญญูโพธิสัตว์ พระโพธิ สัตว์ผมู้ ีปัญญามัธยมหรื อปานกลาง ถ้าจิตน้อมไปทาง
สาวกโพธิ ญ าณ ปรารถนาจะใคร่ ไ ด้ ส าเร็ จ เป็ นพระอรหั น ต์ ใ นชาติ น้ ั น แล้ ว ก็ อ าจจะส าเร็ จ
พระอรหันต์พร้อมด้วยพร้อมปฏิสัมภิทาญาณทั้ง 6 ในการเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาบาทแห่ งคาถา
เป็ นคารบ 4 บาท ยังมิทนั ที่จะจบลง
3. พระเนยยโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผมู้ ีปัญญาน้อย ต้องสร้างบารมีมากๆ ถ้าจิตน้อมไปทาง
สาวกโพธิ ญาณ ปรารถนาใคร่ จะสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์ในชาติน้ นั แล้ว ก็อาจจะสาเร็ จพระอรหันต์
พร้อมด้วยพร้อมปฏิสัมภิทาญาณทั้ง 6 ในการเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาบาทแห่ งคาถาเป็ นคารบ 4
บาท โดยการจาแนกแจกแจงอรรถไปโดยพิสดารปั ญญานั้นจึงค่อยกล้าหาญขึ้น93
การเปรี ยบเทียบข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าพระโพธิ สัตว์ก็ไม่แตกต่างจากบุคคลธรรมดา ที่มี
ระดับ ปั ญ ญาแตกต่ า งกัน เพราะพระโพธิ สั ตว์ก็ เ กิ ด จากคนธรรมดาที่ มี ความปรารถนาจะเป็ น
พระพุทธเจ้าโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ ง ซึ่ งพระโพธิ สัตว์
แต่ละพระองค์จะใช้เวลาในการบรรลุธรรมที่แตกต่างกันตามระดับปั ญญา
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพยากรณ์ได้ที่ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์,
พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ มที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหา
มงกุฎราชวิทยาลัย, 2525), 162-254.
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มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
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294
ในสารั ต สั ง คหะแบ่ ง พระโพธิ สั ต ว์ต ามระดับ ปั ญ ญาของพระโพธิ สั ตว์แ ละระยะเวลา
การสร้างบารมีได้ 3 ประเภท ได้แก่ พระปั ญญาธิ กโพธิ สัตว์ พระสัทธาโพธิ สัตว์และพระวิริยา
โพธิสัตว์ดงั นี้
1. พระปั ญ ญาธิ ก โพธิ สั ต ว์ คื อ พระพุ ท ธเจ้า ที่ ท รงสร้ า งสมบารมี ด้า น “ปั ญ ญา” อย่า ง
แก่กล้าแต่มีพระศรั ทธาน้อย จึงใช้เวลาสั่งสมบารมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอีกสองประเภท บาเพ็ญ
บารมี รวมทั้ง สิ้ น 20 อสงไขยแสนกัป คื อเมื่ อบ าเพ็ญบารมี แล้ว นึ กอยู่แต่ ในพระทัย ว่า จะเป็ น
พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ ง แต่ยงั ไม่ได้ออกพระโอษฐ์เปล่งพระวาจานั้นออกมา ต้องใช้เวลานาน 7
อสงไขย ต่อจากนั้นก็ออกพระโอษฐ์เปล่ งพระวาจาปรารถนาว่า “เราจักตรัสเป็ นพระพุทธเจ้าใน
อนาคตกาลเบื้องหน้าให้จงได้” นับได้ 9 อสงไขย หลังจากนั้นจึ งได้รับคาลัทธยาพยากรณ์จาก
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ งว่า “จักได้ตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน” แล้วก็ใช้เวลา
บาเพ็ญบารมีอีก 4 อสงไขย กับอีกหนึ่งแสนกัป
2. พระสั ทธาโพธิสัตว์ คือ พระพุทธเจ้าที่ทรงสร้างสมบารมีดา้ น “ศรัทธา” อย่างแก่กล้า แต่
มีพระปัญญาปานกลาง จึงใช้เวลาสัง่ สมพระบารมีอย่างปานกลาง ซึ่ งเวลาในการสัง่ สมพระบารมี 40
อสงไขยแสนกัป คื อ นึ ก อยู่แต่ ใ นพระทัย ว่า จะเป็ นพระพุ ท ธเจ้า พระองค์หนึ่ ง แต่ ย งั ไม่ ไ ด้ออก
พระโอษฐ์เปล่งพระวาจานั้นออกมาใช้เวลานาน 14 อสงไขย จากนั้นเปล่งพระวาจาว่า “เราจักตรัส
เป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลเบื้องหน้าให้จงได้” นับได้ 18 อสงไขย หลังจากได้รับคาลัทธยา
พยากรณ์ จ ากพระพุ ท ธเจ้า พระองค์ ใ ดพระองค์ ห นึ่ งว่ า “จัก ได้ ต รั ส รู ้ เ ป็ นพระพุ ท ธเจ้า อย่ า ง
แน่นอน” แล้วก็ใช้เวลาบาเพ็ญบารมีอีก 8 อสงไขยแสนกัป
3. พระวิริยาโพธิสัตว์ คือ พระพุทธเจ้าที่ทรงสร้างสมบารมีดา้ น “ความเพียร” อย่างแก่กล้า
แต่ทรงมีพระปั ญญาน้อยกว่า จึงใช้เวลาสั่งสมพระบารมีอย่างยาวนานมากกว่าพระพุทธเจ้าประเภท
อื่น บาเพ็ญบารมีรวมทั้งสิ้ น 80 อสงไขยแสนกัป คือเมื่อบาเพ็ญบารมีแล้ว นึ กอยูแ่ ต่ในพระทัยว่าจะ
เป็ นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง แต่ยงั ไม่ได้ออกพระโอษฐ์เปล่งพระวาจานั้นออกมา ต้องใช้เวลานาน
28 อสงไขย ต่อจากนั้นก็ออกพระโอษฐ์เปล่งพระวาจาปรารถนาว่า “เราจักตรัสเป็ นพระพุทธเจ้าใน
อนาคตกาลเบื้ อ งหน้ า ให้ จ งได้” นับ ได้ 36 อสงไขย จากนั้น จึ ง ได้รั บ ค าลัท ธยาพยากรณ์ จ าก
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ งว่า “จักได้ตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน” แล้วก็ใช้เวลา
บาเพ็ญบารมีอีก 16 อสงไขย94
จะเห็ นว่าการแบ่งประเภทพระโพธิ สัตว์ในสารั ตถสังคะมี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกับการแบ่ง
ประเภทพระโพธิ สัตว์ใ นอรรถกถาจริ ย าปิ ฎก คื อ มี ก ารแบ่ งพระโพธิ สั ตว์ตามระดับ ปั ญญาและ
94

สารัตถสังคหแปล เล่ ม 1, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลียงเชียง, 2528), 5-6.
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ระยะเวลาเวลาในการบาเพ็ญบารมีเหมือนกัน คัมภีร์ท้ งั สองฉบับแสดงให้เห็ นว่าพระโพธิ สัตว์ที่มี
ปั ญญามากจะสามารถตรัสรู ้ได้เร็ วกว่าพระโพธิ สัตว์ที่มีปัญญาน้อย
นอกจากนี้ ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ยังได้จดั พระโพธิ สัตว์ตามแรงปรารถนาเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่
1. พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิ สัตว์ผบู ้ าเพ็ญบารมีท้ งั หลายเพื่อเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. พระปั จ เจกโพธิ สั ต ว์ พระโพธิ สั ต ว์ผู ้บ าเพ็ ญ บารมี ท้ ัง หลายเพื่ อ ความเป็ นปั จ เจก
พระพุทธเจ้า
3. พระสาวกโพธิสัตว์ พระโพธิ สัตว์ผบู ้ าเพ็ญบารมีท้ งั หลายเพื่อเป็ นสาวกของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า95
ถึ งแม้ว่าพระโพธิ สัตว์ท้ งั 3 ประเภทจะมี แรงปรารถนาที่ แตกต่างกัน แต่พระโพธิ สัตว์
ทั้ง 3 ประเภทต่างก็ตอ้ งอาศัยเครื่ องบ่มโพธิ ญาณ คือจะต้องบาเพ็ญบารมี 10 ประการเหมือนกัน จึง
จะสามารถบรรลุพระโพธิญาณได้
สรุ ปได้ว่าการแบ่งประเภทของพระโพธิ สัตว์น้ นั จะใช้คุณสมบัติต่างๆ ของพระโพธิ สัตว์
เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง ได้แก่ ระดับปั ญญา ศรัทธา และความเพียร พระโพธิ สัตว์แต่ละประเภทจะใช้
ระยะเวลาในการบาเพ็ญบารมีไม่เท่ากัน ผูศ้ ึกษาตั้งข้อสังเกตว่าพระโพธิ สัตว์ผมู ้ ีปัญญาอย่างแรงกล้า
จะใช้ระยะเวลาในการบาเพ็ญบารมีน้อยกว่าพระโพธิ สัตว์ผมู ้ ีศรัทธาและความเพียรอย่างแรงกล้า
ถึงแม้ว่าแต่ละคัมภีร์จะมีหลักเกณฑ์การแบ่งประเภทพระโพธิ สัตว์ที่แตกต่างกัน แต่ผูศ้ ึกษาพบว่า
ทุ ก คัม ภี ร์แสดงให้เห็ นว่า การถื อก าเนิ ดเป็ นพระพุท ธเจ้า นั้นไม่ ใช่ เรื่ องง่ า ย พระโพธิ สัตว์ต้องมี
คุณสมบัติอย่างครบถ้วน มีท้ งั ปัญญา ศรัทธาและความเพียรที่จะบาเพ็ญบารมีอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะ
เวลานานจึงจะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. ความหมายของคาว่า “บารมี”
ในการศึกษาความหมายของคาว่า “บารมี” ตามรู ปศัพท์ และที่ปรากฏในคัมภีร์เก่า ทั้งใน
อรรถกถา ฎี กา หนังสื อสมัยใหม่ในพระพุทธศาสนา ตลอดจนความคิดเห็ นของนักวิชาการต่างๆ
พบว่า คาว่า “บารมี” เป็ นคาที่มีพฒั นาการทางด้านความหมายมาช้านาน
หากพิจารณาตามรู ปศัพ ท์ คาว่า “บารมี ” น่ าจะมาจากศัพ ท์เดิ ม “ปรม” ลง ณ ปั จจัย ใน
ราคาทิตทั ธิ ต ได้ศพั ท์วา่ ปารม แล้วลง อี อิตถีลิงค์ อีกครั้ง เป็ นปารมี คาว่า “ปรม” ที่เป็ นต้นศัพท์ มี
95

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 448.
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ความหมายว่า คุณสมบัติ หรื อปฏิปทาอันยิ่งยวด หรื อ ความเป็ นเลิศ96 ซึ่ งคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา
ในยุคแรกๆ ได้ใ ช้คาว่า “บารมี ” ในความหมายท านองเดี ย วกันนี้ คือหมายถึ งความเป็ นเลิ ศ ผล
สุ ดท้าย หรื อความเต็มเปี่ ยม ซึ่ งมีท้ งั ที่ใช้ในหมายถึงความเป็ นเลิศทัว่ ๆ ไป ที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
เถรวาท บางคัมภีร์ อาจหมายถึ งความเป็ นเลิ ศในธรรมะ และหมายถึ งผลสุ ดท้ายในพุ ทธปรัชญา
เถรวาท คื อพระอรหันตผล ดัง ปรากฏในคัมภี ร์มชั ฌิ มนิ ก าย คัมภี ร์ที่เก่ า แก่ และส าคัญของพระ
สุ ตตันตปิ ฎก พบว่ามีหลายพระสู ตรที่กล่าวถึงความหมายบารมีวา่ หมายถึง ความเป็ นเลิศการบรรลุ
ธรรมตามลัทธิ ของตน ในที่น้ ี จะขอยกตัวอย่างสังคารวสู ตร ในมัชฌิมปั ณณาสก์ ได้กล่าวอธิ บายว่า
บารมี คือความเป็ นเลิศ เป็ นที่สุดแห่งอภิญญาในทิฏฐธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภารัทวาชะว่า
ดู ก รภารั ท วาชะ เราย่อ มกล่ า วความต่ า งกัน (แยกประเภท) ของสมณพราหมณ์
ทั้งหลายผูบ้ รรลุความเป็ นเลิศ (บารมี) อันเป็ นที่สุดแห่งอภิญญาในทิฏฐธรรมแล้วย่อมปฏิญาณ
คือ ยอมรับซึ่ งอาทิ พรหมจรรย์ บางพวกเป็ นผูฟ้ ั งตามกันมา เหมือนพราหมณ์ท้ งั หลายผูท้ รง
ไตรวิชชา สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็ นผูบ้ รรลุความเป็ นเลิศ อันเป็ นที่สุดแห่ งอภิญญาในทิฏฐ
ธรรมแล้ว รู ้ เ ฉพาะซึ่ งอาทิ พ รหมจรรย์เ พราะสั ก ว่ า ศรั ท ธา เหมื อ นพวกนั ก ตรึ กตรอง
นักใคร่ ครวญ สมณพราหมณ์ท้ งั หลายพวกหนึ่ ง เป็ นผูบ้ รรลุความเป็ นเลิศ อันเป็ นที่ สุดแห่ ง
อภิญญาในทิฏฐธรรมแล้ว ด้วยการรู ้ยิ่งแล้วซึ่ งธรรมด้วยตนเองนัน่ เทียว ในธรรมทั้งหลายอัน
ไม่ได้ฟังกันมาก่อน ย่อมรู ้เฉพาะซึ่งอาทิพราหมณ์ เราย่อมเป็ นผูห้ นึ่ง97

จากข้อความข้างต้น พระพุทธเจ้าจาแนกพราหมณ์ หรื อนักบวชสมัยนั้นเป็ น 3 พวก โดย
แสดงให้เห็ นว่าพราหมณ์ หรื อนัก บวชทุก คนล้วนบรรลุ ความเป็ นเลิ ศตามลัทธิ ของตน ใช้ค าว่า
“ทิ ฏ ฐธมฺ ม าภิ ญฺ ญ าโวสาน ปารมิ ปฺ ปตฺ ต า” ผูถ้ ึ งแล้วซึ่ งความเป็ นเลิ ศ คื อถึ ง ความเป็ นที่ สุ ดแห่ ง
อภิ ญ ญาในปั จ จุ บ ัน ในที่ น้ ี อธิ บ ายค าว่า “บารมี ” ได้ว่า หมายถึ ง “ความเป็ นที่ สุ ด อภิ ญ ญาใน
ปัจจุบนั ” ในพระสู ตรนี้ “อภิญญาโวสาน” หมายถึง “ที่สุดแห่งความรู ้ ผลสุ ดท้าย ผลเลิศที่สุดตามคติ
ของพราหมณ์หรื อนักบวชแต่ละนิกาย”
จะเห็นว่าความหมายคาว่า “บารมี” ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาในช่ วงแรกยังมีความหมาย
คล้ายคลึงกับรากศัพท์เดิ มอยูม่ าก คือหมายถึงความเป็ นเลิศเหมือนกันแต่จะเน้นเรื่ องความเป็ นเลิศ
การปฏิบตั ิธรรมของปั จเจกบุคคล บุคคลใดก็ได้ ลัทธิ ใดก็ได้ ไม่จากัดว่าจะต้องเป็ นความเป็ นเลิ ศ
เฉพาะในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท.
(กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534), 9.
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เรื่ องเดียวกัน, 22.
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ต่อมาความหมายคาว่า “บารมี ” ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่แต่งขึ้นสมัยหลัง
ช่วงการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 3 ได้แก่ คัมภีร์อปทาน พุทธวงศ์ และจริ ยาปิ ฎก พบว่ามีการใช้
“บารมี” ในความหมายต่างไปจากระยะต้นที่จะหมายถึ ง “ผลเป็ นเลิศ หรื อ ผลสุ ดท้าย” แต่คมั ภีร์
สมัยหลังให้ความหมายคาว่า “บารมี” ว่าหมายถึ ง “คุ ณธรรมหลายอย่างที่พระโพธิ สัตว์พึงบาเพ็ญ
เพื่อนาไปสู่ การบรรลุพระโพธิ ญาณเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรื ออาจกล่าวได้วา่ เป็ นหนทางสู่ ผล
สุ ดท้าย คือพระโพธิ ญาณ และหนทางนี้ ไม่ใช่ หนทางที่ ใครก็สามารถปฏิ บตั ิ ได้โดยง่าย แต่เป็ น
หนทางเฉพาะพระโพธิสัตว์”
ในพุทธาปทาน พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศว่าพระองค์เป็ นธรรมราช ผูส้ มบูรณ์ดว้ ยบารมี
30 ทัศ และได้ทรงอธิ บายกว้างๆว่า
...ชนเหล่าใด สร้างสมกุศลสมภารในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ยังไม่ได้โมกขธรรม
ในศาสนาของพระชินเจ้า ชนเหล่านั้นเป็ นนักปราชญ์โดยมุข คือ การตรัสรู ้น้ นั แล แม้มีอธั ยาศัย
มีกาลังมาก มีปัญญาแก่กล้า ย่อมได้บรรลุความเป็ นพระสัพพัญญูดว้ ยเหตุแห่ งปั ญญา แม้เรา
เป็ นธรรมราชาผูส้ มบู รณ์ด้วยบารมี 30 ทัศ ปรารถนาเป็ นพระพุทธเจ้า ในพระพุทธเจ้าองค์
ก่อนๆนับไม่ถว้ น นมัสการพระพุทธเจ้าผูเ้ ป็ นนายกของโลกพร้อมด้วยสงฆ์ดว้ ยนิ้วทั้ง 10 แล้ว
กราบไหว้สมั โพธิญาณของพระพุทธเจ้า ผูป้ ระเสริ ฐสุ ดทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า รัตนะทั้งที่มีใน
อากาศและอยูท่ ี่พ้นื ดิน ในพุทธเขต มีประมาณเท่าใด เราจักนารัตนะทั้งหมดนั้นมาด้วยใจ...
...เราให้แล้วซึ่งทานอันควรให้ บาเพ็ญศีลโดยไม่เหลือ ไปแล้วสู่เนกขัมมบารมี เป็ นผู ้
บรรลุแล้วซึ่งพระสัมโพธิญาณอันอุดม เราเรี ยนถามบัณฑิตแล้ว กระทาความเพียรอันสู งสุ ดไป
แล้วสู่ ขนั ติบารมี เป็ นผูบ้ รรลุแล้วซึ่ งพระสัมโพธิ ญาณอันอุดม เรากระทาแล้วซึ่ งอธิ ษฐานอัน
มัน่ คง บาเพ็ญสัจจบารมีไปแล้วสู่บารมีในเมตตา เป็ นผูบ้ รรลุแล้ว ซึ่ งพระสัมโพธิ ญาณอันอุดม
เราเป็ นผูม้ ี ใจเสมอในอารมณ์ ท้ งั ปวง คื อ ในลาภความเสื่ อมลาภ ในสุ ข ทุ กข์ ในสรรเสริ ญ
นินทา เป็ นผูบ้ รรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม98

จากข้อความข้า งต้นแสดงให้เห็ น ว่า บารมี ไ ด้เปลี่ ย นความหมายจาก ความเป็ นเลิ ศ ใน
การปฏิบตั ิธรรม คือการพ้นอาสวะทั้งปวงมาเป็ นธรรมที่พึงบาเพ็ญ ปฏิบตั ิให้ถึงที่สุดเพื่อจะได้บรรลุ
สัมโพธิญาณ
“บารมี” ที่ปรากฏคัมภีร์พุทธวงศ์พบว่ามีรายละเอียดมากกว่าอปทาน กล่าวคือ บารมีแต่ละ
อย่างมีลาดับการปฏิบตั ิแตกต่างกันเป็ น 3 ขั้น เรี ยกว่า บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมทั้งสิ้ น
เป็ น 30 บารมีดว้ ยกัน เพื่อแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติ โดยเฉพาะเรื่ องการบาเพ็ญทศ
98

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย อปทาน เล่ มที่ 8 ภาคที่ 1 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2525), 9.
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บารมีที่อธิ บายการบาเพ็ญบารมีให้บริ บูรณ์ แล้วเป็ นไฉน อุปบารมีเต็มเพียงใด ปรมัตถบารมีเต็ม
เพียงใด พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงความต่างของบารมีท้ งั 3 ขั้น แต่ทรงอธิ บายรวมกันไป นอกจาก
คาว่า “บารมี” ที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธวงศ์จะใช้ในความหมายถึงคุณธรรม 10 อย่าง ที่พระโพธิ สัตว์
บาเพ็ญเพื่อเป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้ว คัมภีร์พุทธวงศ์ยงั ใช้คาว่า “บารมี” ในความหมาย “เป็ น
เลิศหรื อผลสุ ดท้าย” เหมือนในคัมภีร์ระยะต้นด้วย ดังปรากฏตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่ องราวใน
อดีตของพระองค์เมื่อเป็ นพราหมณ์ชื่อ สุ เมธว่า “ อชฺ ฌายโก มนฺ ตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู ลกฺขเณ อิ
ติ ห าเส สธมฺ เ ม ปารมี คโต แปลว่ า เราเป็ นผู ้ค งแก่ เ รี ย น ทรงจ ามนต์ จบคัม ภี ร์ ไ ตรเพทใน
ลักษณศาสตร์และอิติหาสศาสตร์ ก็บรรลุถงึ ฝั่งในพราหมณ์ ธรรมของตน.”99 ข้อความที่วา่ “...บรรลุ
ถึงฝั่งในพราหมณ์ธรรมของตน” นั้นหมายถึงความเป็ นเลิศหรื อผลสุ ดท้ายที่ได้จากการปฏิบตั ิธรรม
นัน่ เอง
ส่ วนคัมภีร์จริ ยาปิ ฎก อธิ บายความหมายของคาว่า “บารมี” ไว้อย่างกว้างขวาง มีท้ งั เหมือน
และต่างกับคัมภีร์อปทาน และพุทธวงศ์ ความคิดที่เหมือนกันคือ บารมีเป็ นพุทธกรธรรม คือธรรม
10 อย่างซึ่ งนาไปสู่ การบรรลุพระโพธิ ญาณและเป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคต บารมีแต่ละอย่างแบ่ง
ออกเป็ น 3 ขั้น คือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมกันมี 30 อย่าง แต่ไม่มีคาอธิ บายที่ชดั เจน
มีเพียงแสดงให้เห็นการบาเพ็ญบารมีโดยลาดับ คือบาเพ็ญอย่างง่ายไปสู่ การบาเพ็ญที่ยากขึ้น และ
ไม่ได้กล่าวถึงความเป็ นเลิศเหมือนในคัมภีร์อื่นๆ
สรุ ปได้ว่า คาว่า “บารมี” ที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎกจะใช้ในความหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ
หมายถึง “ความเป็ นเลิศ” โดยมีการประกอบรู ปศัพท์มาจากคาว่า “ปรม” แต่อาจใช้ในความหมาย
“ความเป็ นเลิศ” ที่แตกต่างกัน ความหมายดั้งเดิมสุ ดของ “บารมี” หมายถึงความเป็ นเลิ ศอะไรก็ได้
และเป็ นคุณสมบัติของผูใ้ ดก็ได้ ไม่จากัดว่าจะต้องเป็ นความเป็ นเลิศในพระพุทธศาสนา ต่อมาคาว่า
“บารมี” ได้ใช้มากขึ้นในพระพุทธศาสนาและใช้ในความหมายว่าความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิธรรม
และในที่สุดความหมายของบารมี ได้ขยายเจาะจงจาเพาะถึงความเป็ นเลิศที่สุดในการปฏิบตั ิธรรม
ในพระพุทธศาสนา คือ การปฏิบตั ิคุณธรรม 10 ประการ เพื่อนาไปสู่ การบรรลุ พระโพธิ ญาณเป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4. ลักษณะของ “บารมี”
บารมีคือคุ ณธรรมที่ จะเป็ นเครื่ องช่ วยให้พ ระโพธิ สัตว์สามารถบรรลุ พระสัมมาสัมโพธิ
ญาณเป็ นพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สรรพสั ต ว์ ท้ ั ง หลายพ้ น จากสั ง สารวัฏ ใน
99

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พระสู ตรและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ มที่ 9 ภาคที่ 2 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2525), 168-170.
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พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทแบ่ ง ประเภทของบารมี ไ ว้ 10 ประการ จึ ง เรี ย กอี ก อย่า งว่า ทศบารมี
ประกอบด้วย ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปั ญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี
อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี โดยปกติแล้วบารมีท้ งั หลายเหล่านี้ มีลกั ษณะร่ วมกัน
คือการช่ วยเหลื ออนุ เคราะห์ ผูอ้ ื่น มี รสคื อการกระทาความช่ วยเหลื อ (อุ ปการะ) ผูอ้ ื่น หรื อรสคื อ
ความไม่ ห วัน่ ไหว สภาพที่ ป รากฏคื อ การมุ่ ง ช่ ว ยเหลื อ ผู ้อื่ น หรื อ สภาพที่ ป รากฏคื อ ความเป็ น
พระพุ ท ธเจ้า และมี พ้ื น ฐานคื อ มหากรุ ณา หรื อมี พ้ื น ฐาน คื อ ความกรุ ณาและอุ บ ายโกศล
มีรายละเอียดดังนี้
1. ทานบารมี คือเจตนาที่จะบริ จาคตนเองและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีความกรุ ณาและอุบาย
โกศล (ปั ญญา) ก ากับ อยู่มี ล ัก ษณะคื อ การบริ จ าค มี ร ส คื อ การขจัด ความโลภในไทยธรรม มี
ความปรากฏคือความไม่ยดึ ติด มีพ้นื ฐานคือวัตถุที่ควรบริ จาค
2. ศีลบารมี คือความประพฤติทางกาย วาจา ที่มีความกรุ ณาและอุบายโกศลกากับอยูด่ ว้ ย
การงดเว้น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรกระท าและมี ค วามตั้ง ใจกระท าสิ่ ง ที่ ค วรกระท าเป็ นต้น มี ล ัก ษณะคื อ
การสมาทาน มีรสคือการทาลายความทุศีล มีรสคือความไม่มีโทษ มีสภาพที่ปรากฏคือ ความเป็ น
ของสะอาด มีพ้นื ฐานคือหิ ริโอตตัปปะ
3. เนกขัมมบารมี คือการมีจิตคิดออกจากกามและภพ อันมีการเห็นโทษของกามและภพ
ทั้งหลายก่อน โดยมีความกรุ ณาและอุบายโกศลกากับ มีลกั ษณะคือการออกจากกามและภพ มีรสคือ
การอบรมประกอบด้วย อนิจจา ทุกขัง และอนัตตา
4. ปั ญญาบารมี คื อความรู ้ สึกลักษณะทัว่ ไปและลักษณะวิเศษ (รายละเอี ยด) ของธรรม
ทั้งหลายโดยมีความกรุ ณาและอุบายโกศลกากับ มีลกั ษณะคือ ความเห็นแจ้งแทงตลอดสภาวะตาม
ความเป็ นจริ ง หรื อการเห็ นแจ้งแทงตลอดอย่างไม่ผิดพลาด มีรสคือ ความโอภาสในวิสัยเพียงดัง
ประทีป มีสภาพที่ปรากฏคือ ความไม่หลง มีพ้นื ฐานคือ สมาธิ หรื ออริ ยสัจ 4
5. วิริยบารมี คือการขวนขวายที่จะกระทาประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นด้วยกาย และใจ โดยมีความ
กรุ ณาและอุบายโกศลกากับ มีลกั ษณะคือ ความพยายาม มีรสคือ ความอุปถัมภ์ มีสภาพที่ปรากฏคือ
การไม่ยอ่ หย่อน มีพ้นื ฐานคือ เรื่ องที่ทาให้มีวริ ิ ยะ หรื อความสังเวช
6. ขันติบารมี คื อการเกิ ดของจิ ต (ความตั้งใจ) ที่ จะอดทนต่อความผิดอันสัตว์ท้ งั หลาย
กระทาแล้วมีความไม่โกรธเป็ นใหญ่ โดยมีความกรุ ณาและอุบายโกศลกากับ มีลกั ษณะคือความข่ม
มี รสคื อความอดทนต่ อทั้ง สิ่ ง ที่ น่า พอใจและไม่ น่า พอใจ สภาพที่ ป รากฏคื อ ความอดกลั้นหรื อ
ความไม่โกรธ มีพ้นื ฐานคือ ความเข้าใจสิ่ งทั้งหลายตามความเป็ นจริ ง
7. สั จจบารมี คือการไม่กล่าวคลาดเคลื่ อนจากความจริ ง มีการเว้นกล่าวบางอย่างเป็ นต้น
โดยมี ค วามกรุ ณ าและอุ บ ายโกศลก ากับ มี ล ัก ษณะคื อ การกล่ า วไม่ ผิ ด จากความจริ ง มี ร สคื อ
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การกระท าภาวะตามเป็ นจริ ง ให้แจ่ ม แจ้ง สภาพที่ ปรากฏคื อ ความดี ค วามถู กต้อง มี พ้ืนฐานคื อ
ความเป็ นผูย้ นิ ดีในธรรมอันงาม
8. อธิษฐานบารมี คือการตั้งมัน่ สมาทานอย่างไม่หวัน่ ไหว คือการตั้งมัน่ ที่เป็ นไปในอาการ
ต่างๆ ด้วยความกรุ ณาและอุบายโกศลกากับ มีลกั ษณะคือ การตั้งมัน่ ในโพธิ สมภารทั้งหลาย มีรสคือ
การข่มขจัดปฏิปักษ์ของโพธิ สมภารทั้งหลายเหล่านั้น สภาพที่ปรากฏคือ ความไม่หวัน่ ไหวในที่น้ นั
มีพ้นื ฐานคือ โพธิ สมภาร
9. เมตตาบารมี คือมีจิตใจไม่ประทุษร้ าย มีความปรารถนาที่จะนาประโยชน์สุขมาให้แก่
โลกอันมี ค วามกรุ ณ าและอุ บ ายโกศลก ากับ มี ล ัก ษณะคื อ ความเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ มี รสคื อ
การนามาซึ่ งประโยชน์เกื้ อกูล มีรสคื อ การนาออกซึ่ งความอาฆาตเบี ยดเบียน สภาพที่ ปรากฏคื อ
ความน่ารัก มีพ้นื ฐานคือ การเห็นความพอใจของสัตว์ท้ งั หลาย
10. อุเบกขาบารมี คือการดาเนินไปสม่าเสมอในการปรุ งแต่งของสัตว์ ทั้งที่น่าพอใจและไม่
น่าพอใจ อันขจัดอนุนยะ (คล้อยตาม) และปกิฆะ (ความกระทบ, ติดขัด) โดยมีความกรุ ณาและอุบาย
โกศลกากับ มีลกั ษณะคือ การวางเฉยเป็ นกลาง มีรสคือ การเห็ นความเสมอ มีสิ่งปรากฏคือ ความ
สงบระงับความตึงเครี ยด มีพ้นื ฐานคือ การประจักษ์ชดั ว่ากรรมเป็ นของตน100
จะเห็ นว่าบารมีแต่ละอย่างมีความเกี่ ยวเนื่ องกัน คืออาศัยกันขึ้นไปเป็ นลาดับ โดยมีความ
กรุ ณาและอุบายโกศล (ปั ญญา) เป็ นหลักธรรมสนับสนุนให้พระโพธิ สัตว์สามารถบาเพ็ญบารมีได้
ครบถ้วนบริ บูรณ์ กล่าวคือ ด้วยความกรุ ณาทาให้พระโพธิ สัตว์มุ่งปฏิบตั ิบารมีเพื่อบาบัดทุกข์และนา
สุ ขมาให้สรรพสัตว์ และด้วยปัญญาจึงช่วยให้พระโพธิสัตว์บาเพ็ญบารมีได้อย่างถูกทาง เป็ นภาวะที่
นาไปสู่ โพธิ คือความรู้แจ้ง
5. ลาดับขั้นของบารมี
ในบารมี 10 ประการ ที่พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญแต่ละพระชาติน้ นั จะไม่เท่ากัน บางพระชาติก็
ทรงบาเพ็ญบารมี ปกติ ธรรมดา บางพระชาติก็บาเพ็ญบารมี ปานกลาง และบางพระชาติ ก็บาเพ็ญ
บารมีอย่างสู งสุ ด ด้วยเหตุน้ ี จึงแบ่งระดับขั้นของการบาเพ็ญแต่ละบารมีได้ 3 ระดับ คือ “ขั้นบารมี
(บารมีสามัญหรื อปกติธรรมดา)” “ขั้นอุปบารมี” (บารมีข้ นั กลาง) และ “ขั้นปรมัตถบารมี” (บารมี
ระดับสู งสุ ด) รวมเป็ น 30 บารมี หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า บารมี 30 ทัศ ดังตารางต่อไปนี้

100

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท, 104-106.
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ตารางที่ 33 ตารางแสดงบารมี 30 ทัศ
ขั้นบารมี
ทานบารมี
ศีลบารมี
เนกขัมมบารมี
ปัญญาบารมี
วิริยบารมี
ขันติบารมี
สัจจบารมี
อธิษฐานบารมี
เมตตาบารมี
อุเบกขาบารมี

ขั้นอุปบารมี
ทานอุปบารมี
ศีลอุปบารมี
เนกขัมมอุปบารมี
ปัญญาอุปบารมี
วิริยอุปบารมี
ขันติอุปบารมี
สัจจอุปบารมี
อธิษฐานอุปบารมี
เมตตาอุปบารมี
อุเบกขาอุปบารมี

ขั้นปรมัตถบารมี
ทานปรมัตถบารมี
ศีลปรมัตถบารมี
เนกขัมมปรมัตถบารมี
ปัญญาปรมัตถบารมี
วิริยปรมัตถบารมี
ขันติปรมัตถบารมี
สัจจปรมัตถบารมี
อธิษฐานปรมัตถบารมี
เมตตาปรมัตถบารมี
อุเบกขาปรมัตถบารมี

ส่ วนเกณฑ์ที่ใช้จาแนกลาดับขั้นของบารมีน้ นั พบว่า ในคัมภีร์และเอกสารทางพุทธศาสนา
เถรวาทต่างๆ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการจาแนกลาดับขั้นของบารมีไว้คล้ายๆ กันดังนี้
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก พระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวสรุ ปถึ งหลักเกณฑ์ที่ใช้จาแนกลาดับ
บารมี มี 4 หลักใหญ่คือ
1. ใช้ธรรมขาว-ธรรมดา คือบารมีปกติเป็ นธรรมขาวเจือด้วยธรรมดา อุปบารมี เป็ นธรรม
ขาวไม่เจือด้วยธรรมดา และปรมัตถบารมีเป็ นธรรมไม่ดาไม่ขาว
2. ใช้ระยะเวลา คือ บารมีเริ่ มต้นก่อนเป็ นโพธิ สัตว์ อุปบารมีนบั ตั้งแต่เป็ นพระโพธิ สัตว์
และปรมัตถบารมีนบั แต่การบรรลุพระโพธิ ญาณ
3. ใช้ ก ารบ าเพ็ ญ ประโยชน์ คื อ บารมี บ าเพ็ญ ประโยชน์ เ พื่ อ ผู้อื่ น อุ ป บารมี บ าเพ็ ญ
ประโยชน์เพื่อตน ปรมัตถบารมีบาเพ็ญประโยชน์ดว้ ยการบรรลุพลธรรมและเวสารัชชธรรม
4. ใช้ความยาก-ง่าย เช่ น ทานบารมี ได้แก่ การบริ จาคบุตร ภรรยาและทรัพย์ของตน ทาน
อุปบารมี ได้แก่ การบริ จาคอวัยวะของตน และทานปรมัตถบารมี ได้แก่ การบริ จาคชีวติ ของตน101
สมเด็จพระสังฆราชตรัสไว้ใน “ทศบารมี ทศพิธราชธรรม” เกี่ ยวกับการบาเพ็ญบารมีว่า
ระดับการสร้างบารมีสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือตามสิ่ งที่สละ และตามภูมิธรรมดังนี้
101

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแปล พระ
สุ ตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย จริยาปิ ฎก ภาค 2 เล่ ม 3, 498-500.

302
1. ตามสิ่ งที่ สละ คื อการแบ่งเกณฑ์โดยมุ่งถึ งข้อที่ พระโพธิ สัตว์ทานั้น เป็ นการเสี ยสละ
อย่างธรรมดา หรื ออย่างพิเศษขึ้นไป หรื ออย่างพิเศษที่สุด คือถ้าเป็ นการสละทรัพย์สิ่งของและสิ่ งอัน
เป็ นที่รักและคนที่รักจัดเป็ น คือ “ขั้นบารมี” (บารมีสามัญหรื อปกติธรรมดา) ถ้าเป็ นการสละอวัยวะ
ร่ างกายส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง เช่ น บริ จาคดวงตาหรื อหัวใจจัดเป็ น“ขั้นอุปบารมี” (บารมีข้ นั กลาง) และ
ถ้าเป็ นการสละชีวติ จัดเป็ น “ขั้นปรมัตถบารมี” (บารมีระดับสู งสุ ด) การแบ่งเกณฑ์ตามสิ่ งที่สละนี้ มี
ลักษณะคล้ายกับการใช้เกณฑ์ความยาก-ง่าย ที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกคือเรี ยงลาดับจากสิ่ งที่
กระทาได้ง่ายไประดับปานกลาง และระดับยากที่สุดนัน่ เอง
2. ตามภูมิธรรม “บารมี” เป็ นการสร้ างคุ ณความดี ในชาติต่างๆ เหมือนคนปกติทวั่ ไปมี ดี
บ้าง ชัว่ บ้างคละเคล้ากันไป “อุปบารมี” เป็ นการสร้างความดียงิ่ ๆ ขึ้นไป ความดีก็เริ่ มจะสมบูรณ์ข้ ึน
“ปรมัตถบารมี” เป็ นขั้นที่บารมีเต็มเปี่ ยมจนสามารถบรรลุธรรมได้102
จะเห็ นได้ว่ามี ก ารใช้หลัก เกณฑ์จาแนกบารมี หลายอย่าง แต่ เกณฑ์ที่ รู้จกั และใช้จาแนก
บารมีของพระโพธิ สัตว์กนั อย่างกว้างขวางก็คือ การใช้หลักความยาก-ง่ ายของการบาเพ็ญบารมี
โดยพิจารณาตามสิ่ งที่เสี ยสละ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถสรุ ปและจัดเรื่ องจากชาดก
และอรรถกถาชาดกทั้งหลายเข้าในบารมี 3 ได้ง่ายและเป็ นรู ปธรรมมากที่ สุด ซึ่ งในการศึกษา
การบ าเพ็ญ บารมี ข อง พระโพธิ สั ต ว์ใ นอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกครั้ งนี้ ผู ้ศึ ก ษาก็ จ ะใช้ ห ลัก เกณฑ์
ดังกล่าวด้วย
สรุ ป ได้ว่า พระโพธิ สัตว์คื อบุ ค คลที่ มี ล ัก ษณะพิ เศษกว่า คนธรรมดาทัว่ ไป พระองค์ต้ งั
ความปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และช่ วยเหลื อสรรพสัตว์ท้ งั หลายให้พน้ ทุกข์
แต่กว่าที่จะถึงขั้นนี้ ได้น้ นั พระองค์ตอ้ งมีคุณสมบัติต่างๆ ที่ครบถ้วนและต้องบาเพ็ญบารมีธรรม 10
ประการ ได้แ ก่ ทาน ศี ล เนกขัม มะ ปั ญ ญา วิริ ย ะ ขัน ติ สั จ จะ อธิ ษ ฐาน เมตตา และอุ เ บกขา
อย่างอุตสาหะเป็ นระยะเวลานานมากจนบารมีเต็มเปี่ ยมจึงจะสามารถบรรลุพระโพธิ ญาณ การถือ
กาเนิ ดเป็ นพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เรื่ องง่าย พระโพธิ สัตว์ที่บาเพ็ญบารมีตอ้ งมีอุดมการณ์และปณิ ธาน
อันแน่วแน่เพื่อการตรัสรู ้ธรรมนั้น103
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก , ทศบารมี ทศพิธราชธรรม,
(กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536), 75-76.
103
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, โพธิสัตวจรรยา : มรรคาเพือ่ มหาชน (กรุ งเทพ : โครงการเผยแพร่ ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546) , 57.
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การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ทปี่ รากฏในอรรถกถาจริยาปิ ฎก
การบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกนั้นพบว่า พระโพธิ สัตว์
ทรงบาเพ็ญบารมี เพื่อนาไปสู่ การบรรลุ พระสัพพัญญุ ตญาณและได้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
อนาคต จากการศึกษาพบว่า แม้อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะไม่ปรากฏเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญบารมีครบ
10 ประการ กล่าวคือในจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง กล่าวถึงการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์เพียง 7 บารมี
ประกอบด้วย เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี 10 เรื่ อง เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี 10 เรื่ อง
เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมี 5 เรื่ อง เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมี 6 เรื่ อง เรื่ องที่
แสดงการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี 1 เรื่ อง เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมี 2 เรื่ อง และเรื่ องที่
แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมี 1 เรื่ อง และไม่ปรากฏเรื่ องที่กล่าวถึงการแสดงการบาเพ็ญปั ญญา
บารมี วิริย บารมี และขันติ บ ารมี อี ก ทั้ง ยัง พบว่า ในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกไม่ ได้มี ก ารแบ่ ง ขั้นตอน
การบาเพ็ญบารมีที่ชดั เจน แต่จากการพิจารณาจากเนื้ อเรื่ องและขั้นตอนการบาเพ็ญแต่ละบารมีของ
พระโพธิสัตว์โดยใช้เกณฑ์ ความยาก-ง่าย หรื อสิ่ งของที่สละในการบาเพ็ญบารมีมาใช้แบ่งลาดับขั้น
ของบารมี แล้ว ก็ ส ามารถแบ่ ง การบ าเพ็ญบารมี ของพระโพธิ สัต ว์เ ป็ นล าดับ ขั้นได้ 3 ขั้น ได้แ ก่
ขั้นบารมี (ขั้นปกติ) ขั้นอุปบารมี (ขั้นกว่า) และปรมัตถบารมี (ขั้นสู ง) ดังนี้
1. การบาเพ็ญทานบารมี คือการให้ การเสี ยสละ พระโพธิ สัตว์ท้ งั หลายไม่วา่ จะเกิดภพใด
จะต้องมีความยินดีในการบาเพ็ญทานอยู่เสมอ มีน้ าใจที่จะบริ จาคทานอยู่ตลอดเวลา ในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎก มี 10 เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี ของพระโพธิ สัตว์ คือ อรรถกถาอกิ ตติ จริ ยา
อรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา อรรถกถากุรุธรรมจริ ยา อรรถกถามหาสุ ทสั สนจริ ยา อรรถกถามหา
โควินทจริ ยา อรรถกถาเนมิราชจริ ยา อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา อรรถกถาสิ วิราชจริ ยา อรรถกถา
เวสสันตรจริ ย า และอรรถกถาสสปั ณฑิ ตจริ ยา ในการแบ่ งลาดับ ขั้นของทานบารมี อาจแบ่งตาม
สิ่ งของที่ให้ทานได้ 3 ระดับ ดังนี้
ทานบารมี คือการสละทรัพย์สมบัติ สิ่ งของ หรื อภรรยา บุตรและบุคคลอันเป็ นที่รัก
อุปบารมี คือการสละอวัยวะ เป็ นต้นว่าเลือด เนื้อ ดวงตาแก่ผขู ้ อทั้งหลาย
ปรมัตถบารมี คือการสละชีวติ เพื่อผูข้ อทั้งหลาย104
1.1 ทานบารมี คือการสละทรัพย์สมบัติ สิ่ งของ หรื อบุคคลอันเป็ นที่รัก จัดเป็ นทาน
บารมีลาดับต้นที่สามารถปฏิบตั ิได้โดยง่าย สิ่ งของที่สละเป็ นทานส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ่ งของภายนอก
104

เรื่ องเดียวกัน, 101.
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พบจ านวน 8 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาอกิ ตติ จริ ย า อรรถกถาสั ง ขพราหมณจริ ย า อรรถกถากุ รุ
ธรรมจริ ย า อรรถกถามหาสุ ท ัส สนจริ ย า อรรถกถามหาโควิน ทจริ ย า อรรถกถาเนมิ ร าชจริ ย า
อรรถกถาจันทกุมารจริ ยา อรรถกถาเวสสันตรจริ ยา และอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา ซึ่ งแต่ละเรื่ องมี
เนื้อเรื่ องโดยสังเขปดังนี้
ทานบารมี ใ นอรรถกถาอกิต ติจ ริ ย า พระโพธิ สัตว์ถื อก าเนิ ดเป็ นดาบสชื่ ออกิ ต ติ
พราหมณ์ อกิตติพราหมณ์ ปฏิบตั ิธรรมอยู่ในป่ า ด้วยเดชแห่ งความปรารถนาที่จะบาเพ็ญทานบารมี
ของอกิ ตติ พราหมณ์ ทาให้พระอิ นทร์ รู้สึกร้ อนอาสน์จึงต้องแปลงกายเป็ นพราหมณ์ มาขออาหาร
จากอกิตติพราหมณ์เพื่อเป็ นโอกาสให้อกิตติพราหมณ์ได้ทาทาน อกิตติพราหมณ์ให้ใบหมากเม่านึ่ ง
แก่ อิ น ทพราหมณ์ ด้ ว ยความยิ น ดี แ ละไม่ ไ ด้ ก ัง วลว่ า ตนจะไม่ มี อ าหาร พระองค์ ใ ห้ ท านแก่
อิ นทพราหมณ์ เ ป็ นระยะเวลา 3 วัน โดยไม่ ไ ด้บ ริ โภคอาหารใด แต่ ร่า งกายก็ ย งั สดชื่ นเนื่ องจาก
มีความสุ ขที่ได้ทาทาน อกิตติพราหมณ์ทาทานเช่นนี้เพราะมุ่งหวังในพระสัพพัญญุตญาณ
ทานบารมีอรรถกถาสั งขพราหมณจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นสังขพราหมณ์ผู้
มัง่ คัง่ และชอบบริ จาคทรัพย์ทุกวันอยูเ่ ป็ นนิจ วันหนึ่งระหว่างเดินทางไปค้าขายสังขพราหมณ์ ได้พบ
กับพระปั จเจกพุทธเจ้าที่กาลังเดินสวนทางท่ามกลางอากาศร้อนในยามเที่ยง จึงถวายรองเท้าและร่ ม
ของตนแก่ พ ระปั จ เจกพุ ท ธเจ้า โดยไม่ ไ ด้ก ลัว ว่ า ตนจะล าบาก การกระท าดัง กล่ า วถื อ ว่ า เป็ น
การเสี ยสละตนเป็ นอย่างยิง่ และการให้ทานในครั้งนี้ยงั ส่ งผลให้สังขพราหมณ์ได้รับความช่วยเหลือ
จากนางมณี เมขลาเมื่อครั้งที่เรื อล่มอีกด้วย
ทานบารมีในอรรถกถากุรุธรรมจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นกษัตริ ยช์ ื่ อพระเจ้า
ธนญชัย ในพระชาติน้ ีพระองค์พระราชทานช้างเชือกสาคัญซึ่ งเป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองให้แก่พราหมณ์
เมืองกาลิงคะเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองกาลิงคะที่ประสบปัญหาฝนแล้ง และขาดแคลนอาหาร พระองค์
ทรงอธิ บ ายเหตุ ผ ลที่ ท รงพระราชทานช้ า งเชื อ กส าคัญ นั้ นเพราะพระองค์ มุ่ ง หวัง ในพระ
สัพพัญญุตญาณ
ทานบารมีในอรรถกถามหาสุ ทัสสนจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นกษัตริ ยช์ ื่อมหา
สุ ทสั สนะ โปรดการทาทานเป็ นอย่างยิ่ง พระองค์สร้ างโรงทานร้ อยแห่ ง และบริ จาคทานวันละ 3
ครั้ง เช้า เย็นและกลางคืน สิ่ งของที่ให้ทานประกอบไปด้วยทรัพย์ อาหาร นาดื่ม เครื่ องหอม เสื้ อผ้า
และเครื่ องใช้จาเป็ นอื่นๆ อีกมากมาย ผูใ้ ดต้องการสิ่ งใดก็สามารถเลือกสรรได้ตามใจชอบ พระมหา
สุ ทสั สนะทรงกระทามหาทานแก่ผอู ้ ื่นนั้นก็เพราะมุ่งหวังที่จะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
ทานบารมีในอรรถกถามหาโควินทจริยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพราหมณ์นามว่า
มหาโควินทะ พระองค์บริ จาคมหาทานด้วยการนาเครื่ องบรรณาการที่มีคนศรัทธานามาให้อาทิ
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ทรัพย์ ข้าวเปลือก อาหาร ไปบริ จาคแก่ผอู ้ ื่น โดยตั้งโรงทานขึ้น 6 แห่ ง และบริ จาคทรัพย์ทุกๆ วัน
เมื่อมีผใู้ ดนาของขวัญมาให้ก็จะนาไปไว้ที่โรงทานทั้งหมด พระองค์บริ จาคมหาทานเช่ นนี้ เพราะ
มุ่งหวังพระสัพพัญญุตญาณ
ทานบารมีในอรรถกถาเนมิราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นกษัตริ ยพ์ ระนามว่า
พระเจ้าเนมิราช พระองค์ทรงบริ จาคมหาทานเพื่อพระสัพพัญญุ ตญาณ โปรดให้ สร้ างโรงทาน 5
แห่ ง แล้วทรงบริ จาคทาน เป็ นต้นว่า ข้าว น้ า เครื่ องนุ่งห่ ม ที่นอน อาหารแก่คน และสัตว์ ตลอดจน
เปรตทั้งหลายพระองค์ก็ทรงอุทิศส่ วนบุญให้ทุกๆ วัน
ทานบารมีในอรรถกถาจันทกุมารจริยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นโอรสของพระเจ้า
เอกราชพระนามว่ า จัน ทะ พระองค์ ท รงบริ จ าคมหาทานเพราะมุ่ ง หวัง พระสั พ พัญ ญุ ต ญาณ
เช่ นเดี ยวกับพระชาติอื่นๆ ทรงตั้งโรงทาน6 แห่ ง เพื่อบริ จาคมหาทาน มีน้ า และข้าวเป็ นต้น หาก
พระองค์ยงั มิได้บริ จาคทานแก่ผูข้ อทั้งหลายก็จะไม่เสวยอาหาร ซึ่ งแสดงให้เห็ นความมุ่งมัน่ และ
ความปรารถนาที่จะทาทานของพระโพธิ สัตว์เป็ นอย่างยิง่
ทานบารมีในอรรถกถาเวสสั นตรจริยา พระโพธิ สั ต ว์ ถื อ ก าเนิ ด เป็ นพระเวสสั น ดร
ในพระชาติน้ ีพระองค์ทรงบาเพ็ญทานบารมีเพราะมุ่งหวังจะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ โดยทรงเริ่ ม
บริ จาคทานตั้งแต่อยูใ่ นพระครรภ์ของพระมารดา คือทรงดลบันดาลให้พระมารดาอยากทาทานแก่
คนยากจน คนป่ วย คนแก่ คนเดิ นทาง เมื่ อประสู ติจากครรภ์มารดาก็ได้เปล่ งวาจาขอเงิ นมารดา
1,000 กหาปณะเพื่อบริ จาคทาน เมื่อพระชนม์พรรษา 4-5 พรรษาก็ เปลื้ องเครื่ องประดับของตน
ให้แก่พวกแม่นม เมื่ออายุ 8 พรรษา ทรงมีดาริ ที่จะบริ จาคหัวใจ ตา เลือดและเนื้ อเป็ นทาน เมื่อขึ้น
ครองราชย์พระองค์ทรงบริ จาคมหาทาน ทรงสละพระราชทรัพย์วนั ละ 600,000 กหาปณะทุกวัน
เสด็จตรวจตราทานทุกเดือน ต่อมาพระราชทานช้างคู่บา้ นคู่เมืองแก่พราหมณ์แคว้นกาลิงครัฐจึงถูก
ขับไล่ออกจากเมือง เมื่อถูกขับไล่ออกจากเมืองพระองค์ยงั ทรงให้สัตสดกมหาทาน คือ การให้ทาน
สิ่ งของครั้งใหญ่อย่างละ 700 ได้แก่ ช้าง 700 ตัว ม้า 700 ตัว หญิง 700 คน โคนม 700 ตัว โคอุสภะ
700 ตัว ทาสชาย 700 คน ทาสหญิง 700 คน เมื่อเข้าไปอยู่ในป่ าพระองค์ก็ยงั พระราชทานกัณหา
ชาลีแก่ชูชกและพระราชทานนางมัทรี แก่ทา้ วสักกะผูแ้ ปลงกายเป็ นพราหมณ์มาขออีกด้วย
1.2 ทานอุ ปบารมี คื อ การบริ จ าคอวัย วะทั้ง หลาย มี ด วงตา และเลื อ ด เป็ นต้น พบ
จานวน 1 เรื่ อง คืออรรถถาสิ วริ าชจริ ยา
ทานอุ ป บารมี ใ นเรื่ อ งอรรถกถาสิ วิ ร าชจริ ย า พระโพธิ สั ต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ นกษัต ริ ย ์
พระนามว่าสิ วิราช พระองค์ทรงปรารถนาจะบริ จาคทานที่เป็ นวัตถุภายใน ท้าวสักกะทราบเรื่ องจึง
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แปลงร่ างเป็ นพราหมณ์ แก่ ตาบอด งกๆ เงิ่ นๆ เข้าไปทูลขอดวงตา พระราชาจึ งเรี ยกหมอมาควัก
ดวงตาให้แก่พราหมณ์ ระหว่างที่หมอควักดวงตาพระองค์ทรงไม่หวัน่ ไหว ไม่รู้สึกเจ็บปวด เพราะ
พระองค์ทรงปรารถนาจะบาเพ็ญทานบารมีเพื่อพระสัพพัญญุตญาณ
1.3 ทานปรมัต ถบารมี คื อการบริ จาคชี วิตหรื อร่ า งกายของตนแก่ ผูข้ อทั้ง หลาย พบ
จานวน 1 เรื่ องได้แก่ อรรถกถาสสปัณฑิตจริ ยา
ทานปรมัตถบารมีในอรรถกถาสสปั ณฑิตจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นกระต่าย
ท้าวสักกะแปลงกายมาขออาหารจากพระโพธิ สัตว์ พระองค์จึงสละชีวิตเพื่อเป็ นอาหารแก่พราหมณ์
โดยทรงก่อกองไฟขึ้นและโดดเข้ากองไฟนั้นด้วยจิตเบิกบานที่ได้ทาทาน
จากเรื่ องพอสรุ ปให้เห็นได้วา่ ลักษณะการให้ทานของพระโพธิ สัตว์คือ การให้ของที่ดีที่สุด
ที่ตนเองมีแก่ผขู ้ อทั้งหลาย เช่น อกิตติให้ใบหมากเม่าเป็ นทาน หรื อสังขพราหมณ์ให้รองเท้าและร่ ม
ของตนแก่ พระปั จเจกพุทธเจ้า เป็ นต้น ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าลักษณะการให้ทานของพระโพธิ สัตว์
ไม่ ไ ด้ ว ัด ที่ ร าคาแต่ ดู ที่ เ จตนาและประโยชน์ ข องการให้ ท านเป็ นหลั ก แต่ ก ารให้ ท านของ
พระโพธิ สั ตว์บา้ งครั้ งก็ อาจมี ล ัก ษณะที่ ไ ม่ เหมาะสมบ้า งในมุ ม มองความคิ ดของคนทัว่ ไป เช่ น
พระเจ้าธนญชัยและพระเวสสันดรพระราชทานช้างคู่บา้ นคู่เมืองให้กบั เมืองอื่นโดยมิได้คานึ งถึ ง
ชาวเมืองของตน หรื อพระเวสสันดรพระราชทานกัณหา ชาลี และพระนางมัทรี แก่ผขู ้ อโดยไม่ได้
คานึงถึงจิตใจของคนเหล่านั้น การกระทาข้างต้นทาให้คนทัว่ ไปคิดว่าพระโพธิ สัตว์เป็ นคนที่เห็นแก่
ตัว ยอมปฏิบตั ิทุกอย่างเพื่อให้ตนบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ อย่างไรก็ตามนี่ คือลักษณะและวิถีชีวิต
ของพระโพธิ สัตว์ที่จาเป็ นต้องปฏิ บตั ิและสละได้ทุกอย่างเพื่อโพธิ ญาณ แม้บางอย่างอาจจะดู ไม่
เหมาะสมแต่เพื่อประโยชน์อนั ยิ่งใหญ่มากกว่าพระองค์ก็ตอ้ งทา กล่าวคือพระโพธิ สัตว์ทรงบริ จาค
ทานดังกล่าวที่อาจทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อนบ้างก็เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของสัตว์โลกทั้งหลาย เพราะหาก
พระองค์บรรลุพระสัพพัญญุตญาณเป็ นพระพุทธเจ้าได้สาเร็ จพระองค์ก็จะสามารถนาพาสรรพสัตว์
ก้าวพ้นสังสารวัฏได้
ในแต่ละพระชาติพระโพธิ สัตว์จะบาเพ็ญทานบารมียากง่ายแตกต่างกันไป แบ่งได้ 3 ลาดับ
ขั้นตามสิ่ ง ของที่ ใ ห้ท าน เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารท าทานขั้นธรรมดาซึ่ ง เป็ นขั้นที่ ง่ า ยที่ สุ ดคื อ การบริ จาค
ทรัพย์สิน ข้าวของเครื่ องใช้ ภรรยาและบุตร เช่น อรรถกถาอกิตติจริ ยา พระโพธิ สัตว์ให้ใบหมากเม่า
เป็ นอาหารแก่อินทพราหมณ์ หรื ออรรถกถาสังขพราหมณจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถวายรองเท้าและร่ ม
แก่ ปัจเจกพุทธเจ้า การทาทานขั้นกลาง คือการบริ จาคอวัยวะดังปรากฏในอรรถกถาสิ วิราชจริ ยา
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พระโพธิ สัตว์บ ริ จาคดวงตาแก่ พราหมณ์ ตาบอด และขั้นสู งสุ ด คื อการบริ จาคชี วิต ดังอรรถกถา
สสปัณฑิตจริ ยา พระโพธิสัตว์บริ จาคชีวติ ตนเพื่อเป็ นอาหารของพราหมณ์
2. การบาเพ็ญศีลบารมี คือการรักษากายวาจาให้ต้ งั อยูใ่ นความดี งาม ไม่เบียดเบียดผูอ้ ื่น
พระโพธิ สัตว์ท้ งั หลายต่างรักษาศีล ผูกจิตยึดมัน่ ในศีลอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ รักษาศีลไม่ให้ขาดตกบกพร่ อง
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก มี 10 เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี ของพระโพธิ สัตว์ คือ อรรถกถา
สี ลวนาคจริ ยา อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา อรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา อรรถกถา
มหิ ส ราชจริ ย า อรรถกถารุ รุมิ ค ราชจริ ย า อรรถกถามาตัง คจริ ย า อรรถกถาธัมมเทวปุ ตตจริ ย า
อรรถกถาชยทิสจริ ยา และอรรถกถาสังขปาลจริ ยา จากการศึกษาการรักษาศีลของพระโพธิ สัตว์ท้ งั
10 เรื่ องพบว่า การรักษาศีลของพระโพธิ สัตว์คือการนิ่ งเฉย ไม่โกรธและไม่ทาร้ ายบุคคลต่างๆ ที่
คิดร้ายต่อพระองค์ในระดับยากง่ายแตกต่างกัน ในการแบ่งลาดับขั้นของบารมีอาจแบ่งตามความ
ร้ายแรงของเหตุการณ์ ได้ดงั นี้
ศีลบารมี คือการรักษากายวาจาใจไม่ให้โกรธ หรื อทาร้ ายบุคคลที่ทาร้ ายภรรยาและบุตร
ตลอดจนทรัพย์สมบัติหรื อของรัก
ศีลอุปบารมี คือการรักษากาย วาจาใจไมให้โกรธ หรื อทาร้ายบุคคลที่ปองร้ายพระองค์ให้
ได้รับบาดเจ็บหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
ศีลปรมัตถบารมี คื อการรั กษากายวาจาใจไมให้โกรธ หรื อทาร้ ายบุคคลที่หมายมุ่งจะฆ่า
หรื อเอาชีวติ ของพระองค์105
2.1 ศีลบารมี คือ การรักษากายใจวาจาให้นิ่งเฉย ไม่โกรธและทาร้ายบุคคลที่ทาร้าย
บุตร ภรรยา ทรัพย์สินหรื อของรักของพระองค์ จัดเป็ นศีลบารมีลาดับต้นที่สามารถปฏิบตั ิได้โดยง่าย
พบจานวน 1 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาจูฬโพธิจริ ยา มีเนื้อเรื่ องโดยสังเขปดังนี้
ศีลอุปบารมีในเรื่องอรรถกถาจูฬโพธิจริยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นปริ พาชกผูม้ ีศีล
ชื่ อจูฬโพธิ มีภรรยาเก่าชื่ อพราหมณี ทั้งสองมิได้อาลัยในสังสารวัฏจึงออกบวช วันหนึ่ งพระราชา
เห็ นนางพราหมณี อยากได้นางเป็ นสนมจึงสั่งให้คนจับนางไปด้วย นางพราหมณี ร้องไห้เสี ยใจ แต่
พระโพธิ สั ต ว์ข่ ม ความห่ ว งใยและความโกรธไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ภายในจิ ต ใจเพราะหวัง จะบรรลุ
พระสัพพัญญุตญาณ
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2.2 ศี ลอุปบารมี คือการรักษากายใจวาจาให้นิ่งเฉย ไม่โกรธและทาร้ ายบุคคลที่ คิด
จะทาร้าย หรื อปองร้ายพระโพธิ สัตว์ให้ได้รับบาดเจ็บ หรื อสู ญเสี ยอวัยวะ พบจานวน 7 เรื่ อง ได้แก่
อรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา อรรถกถาภูริทตั ตจริ ยา อรรถกถาจัมเปยยจริ ยา อรรถกถามหิ สราชจริ ยา
อรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา อรรถกถามาตังคจริ ยา และอรรถกถาธัมมเทวปุตตจริ ยา
ศีลอุปบารมีในเรื่องอรรถกถาสี ลวนาคจริยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญาช้างเผือก
รู ปงาม มีพละกาลังมากชื่ อสี ลวนาค ทรงเลี้ยงดูมารดาและอาศัยอยูใ่ นป่ าหิ มพานต์ วันหนึ่งมีควาญ
ช้างมาไล่ล่าตามจับพระองค์ พระองค์ก็ทรงยินยอมให้ควาญช้างจับแต่โดยดี เหตุผลที่พระองค์ทรง
ไม่ขดั ขืนและต่อสู ้กบั ควาญช้างเพราะไม่ตอ้ งการให้ศีลขาด
ศี ลอุปบารมีในเรื่ องอรรถกถาสี ลวนาคจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญานาคมี
อิทธิ ฤทธิ์ มากชื่อ ภูริทตั ตะ พระองค์ปรารถนาพระโพธิ ญาณจึงตั้งใจบาเพ็ญศีลบารมีโดยเสด็จขึ้นไป
บาเพ็ญศีลบารมีที่โลกมนุษย์ ระหว่างบาเพ็ญบารมีพระองค์ถูกหมองูจบั ใส่ ตระกร้ า บีบด้วยฝ่ ามือ
และทาร้ายร่ างกายด้วยมนต์อาลัมพายน์ แม้พระโพธิ สัตว์ถูกทาร้าย แต่พระองค์ก็ไม่โกรธและไม่ใช้
กาลังต่อสู ้กบั หมองูน้ นั เพราะเกรงว่าศีลจะขาด
ศี ล อุ ปบารมี ใ นเรื่ อ งอรรถกถาจั ม เปยยนาคราชจริ ย า พระโพธิ สัต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ น
พญานาคมีอิทธิ ฤทธิ์ มากชื่อ จัมเปยยนาคราช พระองค์ทรงเป็ นผูร้ ักษาศีล วันหนึ่งพระองค์ถูกหมองู
จับ โดนทาร้ายร่ างกายและถูกบีบบังคับให้ไปร่ ายราต่อหน้าฝูงชนเพื่อหาเงิ น พระองค์ก็ปฏิบตั ิตาม
คาสั่งของหมองูน้ นั แต่โดยดี ไม่โกรธ และไม่ทาร้ายหมองู เพราะเกรงว่าศีลจะขาด
ศีลอุปบารมีในเรื่ องอรรถกถามหิสราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญากระบือ
มีพละกาลังและรักษาศีล ทุกวันพระองค์จะถูกลิงลามากตัวหนึ่ งปี นขึ้นหลังกระบือและถ่ายอุจจาระ
ปั สสาวะรดใส่ บางครั้งก็จบั เขาโหนตัว จับหางเล่นห้อยโหน แต่พระองค์ก็ไม่โกรธและทาร้ายลิง
ด้วยกลัวว่าศีลจะขาด
ศีลอุปบารมีในเรื่ องอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญากวางผู้
ทรงศีลชื่อ รุ รุ อาศัยอยูใ่ นอรัญประเทศอันน่ารื่ นรมย์ วันหนึ่ งพระองค์ได้ช่วยชายหนุ่มผูห้ นึ่ งให้รอด
ชี วิตจากการตกน้ า แต่ชายหนุ่ มผูน้ ้ นั กลับนาพระราชามาจับพระองค์เพราะหวังในเงิ นรางวัล เมื่อ
พระราชาทราบเรื่ องว่าชายหนุ่ มเป็ นผูอ้ กตัญญูจึงมีรับสั่งให้ประหารชายหนุ่ ม แต่พญากวางได้ขอ
ชี วิตไว้และขอให้ประหารพระองค์แทน พญากวางไม่โกรธชายหนุ่ มผูน้ ้ นั แม้แต่น้อย ทั้งนี้ เพราะ
พระองค์ทรงรักษาศีลและมุ่งหวังพระสัพพัญญุตญาณ
ศีลอุปบารมีในเรื่ องอรรถกถามาตังคจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นชฏิลผูท้ รงศีล
ชื่อมาตังคะ ในพระชาติน้ ี พระองค์ถูกพราหมณ์ชาติมนั แช่งให้ศีรษะแตกเป็ น 7 เสี่ ยง แต่พระองค์ก็
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ไม่โกรธ และไม่ทาร้ายพราหมณ์น้ นั อีกทั้งยังช่วยเหลือพราหมณ์ไม่ให้ได้รับผลกรรมที่บริ ภาษพระ
โพธิ สัตว์อีกด้วย กล่ าวคื อพระโพธิ สัตว์ช่วยชี วิตพราหมณ์ ช าติ มนั ไม่ ให้หัวแตกตาย เหตุ ที่พระ
โพธิ สัตว์ทาเช่นนี้เพราะมุ่งหวังพระสัพพัญญุตญาณ
ศีลอุปบารมีในเรื่ องอรรถกถาธัมมเทวปุตตจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นเทพบุตร
ผูม้ ี อิทธิ ฤทธิ์ และครองตนอยู่ในศี ลชื่ อธรรมเทพบุตร วันหนึ่ งธรรมเทวบุตรและอธรรมเทพบุตร
นัง่ รถสวนทางกันมาและชนรถของกันและกัน อธรรมเทพบุตรพูดจาดูถูก ท้าทายธรรมเทพบุตรและ
ไม่ยอมหลี กทางให้ จนในที่สุดธรรมเทพบุตรก็หลีกทางให้เพราะคิดได้ว่าไม่ควรจะโกรธและใช้
กาลังสู ้รบ เพราะจะทาให้ศีลขาด เมื่อคิดได้ดงั นั้นอธรรมเทพบุตรก็ถูกธรณี สูบเอง
2.3 ศีลปรมัตถบารมี คือการรักษากายใจวาจาให้นิ่งเฉย ไม่โกรธและทาร้ายบุคคลที่
หมายมุ่งเอาชีวิตของพระโพธิ สัตว์ พบ 2 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถาชยทิสจริ ยา และอรรถกถาสังขปาล
จริ ยา มีเนื้อเรื่ องย่อดังนี้
ศีลปรมัตถบารมีในเรื่ องอรรถกถาชยทิสจริ ยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นอลีนสัตต
กุมาร พระราชโอรสของพระเจ้าชยทิส ผูต้ ้ งั อยูใ่ นศีล วันหนึ่งพระเจ้าชยทิสเดินทางเข้าไปในป่ าเพื่อ
ล่ า เนื้ อและถู กพระยาโปริ สาทจับ ไปกิ นเป็ นอาหาร พระโพธิ สัตว์จึงได้เข้าป่ าและเสนอตนเป็ น
อาหารให้พระยาโปริ สาทกินแทนพระราชบิดา ซึ่ งการเดินทางไปพบพระยาโปริ สาทครั้งนี้ พระองค์
ไม่ได้พกอาวุธไปด้วยเพราะเกรงว่าจะทาให้พระยาโปริ สาทตกใจกลัวแล้วจะทาให้พระองค์ศีลขาด
ได้ พระองค์ทรงใช้เมตตาธรรมสั่งสอนพระยาโปริ สาทจนกลับใจและออกบวช
ศีลปรมัตถบารมีในเรื่องอรรถกถาสั งขปาลจริยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพญานาค
ผูท้ รงศีล มีฤทธิ์ มาก ชื่อสังขปาล ระหว่างที่พระองค์จาศีลอยูท่ ี่จอมปลวกมีบุตรนายพราน 16 คน ใช้
หอกแทงจับพระองค์ไปฆ่ากิ นเป็ นอาหาร พญานาคราชไม่ต่อสู ้ ไม่โกรธและยินยอมให้พราน 16
คนจับไปแต่โดยดีเพราะเกรงว่าศีลจะขาด กฎุมพีชื่ออาฬาระผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงได้นาทรัพย์มา
ไถ่ตวั พระองค์
แม้วา่ อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกไม่ได้อธิ บายการบาเพ็ญศีลบารมีอย่างชัดเจนว่ามีลกั ษณะอย่างไร
แต่จากเรื่ องสามารถสรุ ปลักษณะการบาเพ็ญศีลบารมีได้วา่ เมื่อพระโพธิ สัตว์ต้ งั มัน่ บาเพ็ญศีลบารมี
หรื อเป็ นผูม้ ีศีลบารมีอยูแ่ ล้ว พระองค์ก็จะทรงตั้งมัน่ ที่จะรักษาศีลบารมีไม่ให้ขาด โดยศีลที่กล่าวถึง
ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกนี้จะเน้นเรื่ องการไม่ทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่น (ปาณาติปาต) และการรักษาใจไม่ให้
เกิ ดอารมณ์ โกรธเป็ นหลัก และจากการศึกษายังตั้งข้อสังเกตได้ว่า แทบทุกเรื่ องจะมีแนวคิดใน
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การบ าเพ็ญศี ล บารมี ค ล้า ยๆ กันว่า “การรั ก ษาศี ล สาคัญกว่า การรั ก ษาชี วิต” ดัง นั้นไม่ ว่าจะเกิ ด
เหตุ การณ์ ใดๆ ขึ้ นกับพระโพธิ สัตว์ พระองค์ก็ยงั ทรงบาเพ็ญศี ลบารมี ต่อไปอย่างไม่ลดละ ทั้งนี้
เพราะพระองค์มุ่งหวังในพระสัพพัญญุตญาณ
ในแต่ ล ะพระชาติ พ ระโพธิ สั ตว์จ ะบ าเพ็ญ ศี ล บารมี แตกต่ า งกัน สามารถแบ่ ง ล าดับ ขั้น
การบาเพ็ญศี ลบารมี ตามความร้ ายแรงของเหตุ การณ์ ที่เกิ ดกับพระโพธิ สั ตว์ไ ด้ 3 ลาดับ ได้แก่
การบาเพ็ญศี ลขั้นธรรมดาซึ่ งเป็ นขั้นที่ง่ายที่สุดคื อ การรักษากาย วาจาใจไม่ให้โกรธ หรื อทาร้ าย
บุคคลที่ทาร้ายภรรยาและบุตร ตลอดจนทรัพย์สมบัติหรื อของรัก เช่นในอรรถกถาจูฬโพธิ จริ ยา พระ
โพธิ สัตว์ไม่ทาร้ ายและโกรธพระราชาที่ฉุดภรรยาเก่า การบาเพ็ญศีลบารมีข้ นั กลาง คือการรักษา
กาย วาจาใจไม่ให้โกรธ หรื อทาร้ายบุคคลที่ปองร้ายพระองค์ให้ได้รับบาดเจ็บหรื อสู ญเสี ยอวัยวะ
เช่น อรรถกถามหิ สราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ไม่โกรธและทาร้ายลิงที่อุจจาระและปั สสาวะรดพระองค์
หรื อในอรรถกถารุ รุมิคราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์ไม่โกรธชายอกตัญญูที่นานายพรานมาจับพระองค์
และการบาเพ็ญศีลบารมีข้ นั สู งสุ ด คือการรักษากายวาจาใจไม่ให้โกรธ หรื อทาร้ายบุคคลที่ หมายมุ่ง
จะฆ่าหรื อเอาชี วิตของพระองค์ ดังปรากฏในอรรถกถาสังขปาลจริ ยา พระโพธิ สัตว์ไม่โกรธลู ก
นายพรานที่ทาร้ายและจับพระองค์ไปฆ่าเพื่อทาอาหาร
3. การบาเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวช การละชี วิตทางโลกไปสู่ ชีวิตอันบริ สุทธิ์
เป็ นการปลดเปลื้ องตนจากโลกี ยวิสัยไปบาเพ็ญเพียรเพื่อปลอดจากราคะและตัณหา ในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎก มี 5 เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมีของพระโพธิสัตว์ ได้แก่อรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา
อรรถกถาโสมนัส สจริ ย า อรรถกถาอโยฆรจริ ยา อรรถกถาภิ งสจริ ย า และอรรถกถาโสณนันท
ปั ณฑิตจริ ยา ในการแบ่งลาดับขั้นของการบาเพ็ญเนกขัมมบารมีอาจแบ่งตามการตระหนักรู้ ถึงโทษ
ในสิ่ งต่างๆ ตามความเป็ นจริ งของพระโพธิสัตว์ แบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้
เนกขัมมบารมี คือการเห็นโทษในการมีสมบัติ บุตรและภรรยาจึงออกบวช
เนกขัมมอุปบารมี คือการเห็ นโทษในกายอันถูก โลภะ โมหะ และราคะครอบงาหน่ วง
เหนี่ยวจึงอยากออกบวช
เนกขัมมปรมัตถบารมี คือการเห็นโทษในชาติ ชรา มรณะแล้วออกบวช106
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ปั ญญา ใช้บางยาง, พระโพธิสัตว์ เป็ นมาอย่ างไร?, (กรุ งเทพ: รติธรรม, 2548), 39.
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3.1 เนกขัมมบารมี คือการเห็นโทษในการมี ทรัพย์สมบัติ บุตรภรรยาแล้วจึงออกบวช
พบจานวน 2 เรื่ อง คือ อรรถกถาภิงสจริ ยา และอรรถกถาโสณนันทปั ณฑิต มีเนื้ อเรื่ องโดยสังเขป
ดังนี้
เนกขัมมบารมีในเรื่ องอรรถกถาภิงสจริยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดในตระกูลพราหมณ์
ชั้นสู งมี ท รั พย์สมบัติมหาศาล ชื่ อมหากัญจนกุ มาร มี น้องชาย 6 คน น้องสาว 1 คน เมื่ อสาเร็ จ
ั จนกุมารปฏิ เสธเพราะเห็นโทษในการครองเรื องจึง
การศึกษาบิดามารดาอยากให้ครองเรื อนแต่กญ
อยากออกบวช บิดามารดา น้องๆ และสหายต่างห้าม กัญจนกุมารได้เทศนาธรรมสั่งสอนทุกคนให้
เห็นถึงโทษของกามคือการมีและยึดติดในทรัพย์สมบัติ เมื่อทุกคนได้ฟังจึงขอออกบวชตาม
เนกขัมมบารมี ในเรื่ องอรรถกถาโสณนัน ทปั ณฑิตจริ ยา พระโพธิ สัตว์เกิ ดในตระกูล
พราหมณ์มหาศาลเป็ นผูเ้ ป็ นเลิศและถึงพร้อมด้วยวิชา ชื่ อว่าโสณกุมาร มีนอ้ งชายชื่ อนันทกุมาร เมื่อ
ทั้งสองเติบใหญ่บิดารมารดาก็ขอให้ท้ งั สองครองเรื อนแต่โสณกุมารปฏิเสธ เพราะเห็นโทษในกาม
ส่ วนนันทกุมารก็เห็ นด้วยกับพี่ชาย พ่อแม่พยายามพูดขอร้ องลู กชายทั้งสองคนแต่ก็ไม่สาเร็ จ จึง
ตัดสิ นใจออกบวชด้วย
3.2 เนกขั ม มอุ ปบารมี คื อการเห็ นโทษในกายที่ ถู ก โมหะ โลภะ ราคะครอบง า
หน่วงเหนี่ยวจึงออกบวช พบจานวน 1 เรื่ อง คือ อรรถกถาโสมนัสสจริ ยา มีเนื้อเรื่ องโดยสังเขปดังนี้
เนกขัมมอุปบารมีในเรื่ องอรรถกถาโสมนัสสจริยา พระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ดเป็ นพระราช
โอรสของพระเจ้าเรณุ มีพระนามว่าโสมนัส พระโพธิ สัตว์ถูกชฎิ ลผูม้ ีความโลภใส่ ร้ายว่าพระองค์
เป็ นกาลกิณี พระเรณุ จึงสั่งให้ประหารพระโพธิ สัตว์ แต่หลังจากที่พระโพธิ สัตว์ได้อธิ บายเรื่ องราว
ทั้งหมดให้พระเจ้าเรณุ ฟัง พระองค์ก็ทรงเชื่ อและขอขมาพระโพธิ สัตว์ พร้อมทั้งมอบราชสมบัติให้
แต่พระองค์ไม่รับโดยอธิ บายว่าไม่ได้รังเกียจราชสมบัติ บิดามารดาหรื อสิ่ งอื่นใด แต่พระองค์ทรง
เห็ นโทษของโลภะ โทสะและโมหะที่ครอบงามนุ ษย์ ทาให้พระองค์ได้รับทุ กข์อย่างแสนสาหัส
เกือบตาย จึงอยากออกบวชเพื่อพระสัพพัญญุตญาณ
3.3 เนกขัมมปรมัตถบารมี คือการเห็ นโทษในชาติ ชรา มรณะแล้วออกบวช พบ
จานวน 2 เรื่ อง ได้แก่ อรรถกถายุธญ
ั ชยจริ ยา และอรรถกถาอโยฆรจริ ยา มีเนื้อเรื่ องโดยสังเขปดังนี้
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เนกขัม มปรมั ต ถบารมี ในเรื่ อ งอรรถกถายุ ธั ญชยจริ ยา พระโพธิ สั ตว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ น
พระราชโอรสของพระเจ้าสั พพทัตตราชมี พ ระนามว่า ยุธัญชัย วันหนึ่ งพระองค์เสด็ จอุ ท ยานแต่
เช้าตรู่ ทอดพระเนตรเห็ นหยาดน้ าค้างที่เกาะอยู่บนยอดไม้ แต่ตอนเสด็จกลับพระองค์ทรงไม่เห็ น
น้ าค้าง จึงสลดพระทัย และตระหนักรู ้ ถึงความไม่เที่ ยงของสรรพสิ่ ง ทั้งหลายที่ มีเกิ ดและดับไป
เช่นเดียวกับน้ าค้าง เมื่อทรงดาริ เช่นนั้นจึงกลับไปเข้าเฝ้ าพระราชบิดาและทูลขอบรรพชา
เนกขั ม มปรมั ต ถบารมี ใ นเรื่ อ งอรรถกถาอโยฆรจริ ย า พระโพธิ สั ต ว์ถื อ ก าเนิ ด เป็ น
พระราชโอรสของพระเจ้า กาสี มีพ ระนามว่า อโยฆระ ตั้งแต่พระองค์ป ระสู ติก็ ประทับ อยู่แต่ใ น
เรื อนเหล็กเพราะพระราชบิดากลัวว่ายักษ์จะจับไปกิ นดังเช่ นพระราชโอรสองค์ก่อนๆ จนกระทัง่
นางยักษ์สิ้นชีวติ พระราชบิดาก็มอบราชสมบัติให้ แต่พระองค์ปฏิเสธเพราะทรงคิดได้วา่ แม้พระองค์
จะหลบหนี ไม่ให้ยกั ษ์กินได้สาเร็ จแต่ก็ไม่สามารถหลบหนี ความตายได้ พระองค์จึงขอออกบวช
เพื่อที่จะได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ
จากการศึกษาเรื่ องที่แสดงบาเพ็ญบารมีท้ งั 5 เรื่ องสามารถสรุ ปลักษณะการบาเพ็ญเนกขัมม
บารมีได้วา่ การบาเพ็ญเนกขัมมบารมีก็คือการสละสิ้ นทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สมบัติ บ้านเรื อน
หรื อครอบครัวแล้วจึงเดินทางเข้าป่ าเพื่อออกบวชปฏิบตั ิธรรมเพื่อพระสัพพัญญุตญาณ ถึงแม้จะมีผู้
ทัดทานไม่ให้พระองค์ออกบวช พระองค์ก็ยงั คงตั้งมัน่ และยืนยันในปณิ ธานที่ ต้ งั ไว้อย่างแน่ วแน่
นอกจากนี้บางครั้งพระองค์ก็ยงั ทรงเทศนาธรรมจนทาให้ผทู ้ ี่ทดั ทานเกิดเห็นชอบและออกบวชตาม
อีกด้วย ในแต่ละพระชาติพระโพธิ สัตว์จะมีเหตุผลให้ออกบวชหรื อบาเพ็ญเนกขัมมบารมีแตกต่าง
กันไป
จากการศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก สามารถแบ่งลาดับขั้นการบาเพ็ญบารมีตามการตระหนัก
รู ้ถึงโทษในสิ่ งต่างๆ ตามความเป็ นจริ งของพระโพธิ สัตว์ ได้ 3 ระดับคือ การบาเพ็ญเนกขัมมบารมี
ขั้นธรรมดาคือ การออกบวชเพราะเห็นโทษในการมีสมบัติ บุตรและภรรยา ดังเช่นอรรถกถาภิงส
จริ ยา และอรรถกถาโสณนันทปัณฑิต พระโพธิ สัตว์ไม่ยอมครองเรื อนตามคาขอร้องของบิดามารดา
เพราะตระหนักถึ งโทษของการครองเรื อน การบาเพ็ญเนกขัมมบารมี ข้ นั กลางคื อ การออกบวช
เพราะเห็นโทษจากการที่ถูกโลภะ โมหะ และราคะครอบงา ดังปรากฏในอรรถกถาโสมนัสสจริ ยา
พระโพธิสัตว์เห็นโทษของการมัวเมาในกิเลสตัณหาของบิดาและอามาตย์ที่ใส่ ร้ายพระองค์จนเกือบ
ถึงแก่ความตาย พระองค์จึงละทางโลกเพื่อออกบวช และการบาเพ็ญเนกขัมมขั้นสู งสุ ด คือการเห็น
โทษในชาติ ชรา มรณะแล้ว ออกบวช ดังปรากฏในอรรถกถายุธัญชยจริ ยา พระโพธิ สัตว์เห็นความ
ไม่เที่ยงของธรรมชาติที่เสื่ อมไปตามกาลเวลา และอรรถกถาอโยฆรจริ ยา พระองค์ตระหนักรู้ถึงชรา
และมรณะที่ไม่มีผใู้ ดสามารถหลุดพ้นไปได้
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4. การบาเพ็ญอธิษฐานบารมี คือความตั้งมัน่ ไม่หวัน่ ไหวต่อสิ่ งเร้ าต่างๆ เพื่อจะได้บรรลุ
พระโพธิญาณ ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก มี 1 เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมีของพระโพธิ สัตว์
ได้แก่ อรรถกถามู ค ผัก ขจริ ย า ในการแบ่ ง ล าดับ ขั้น ของการบ าเพ็ญ อธิ ษ ฐานบารมี อาจแบ่ ง ตาม
การตั้งมัน่ และไม่หวัน่ ไหวต่อสิ่ งเร้าต่างๆ แบ่งได้ 3 ระดับ ดังนี้
อธิษฐานบารมี คือการตั้งมัน่ ไม่หวัน่ ไหว เพื่อจะได้บรรลุพระโพธิ ญาณ แม้ว่าจะต้องเสี ย
ทรัพย์สมบัติ สิ่ งของที่รักหรื อบุตรภรรยา
อธิษฐานอุปบารมี คือการตั้งมัน่ ไม่หวัน่ ไหว เพื่อจะได้บรรลุพระโพธิ ญาณ แม้ว่าจะต้อง
สละอวัยวะก็ยอม
อธิษฐานปรมัตถบารมี คือการตั้งมัน่ ไม่หวัน่ ไหว เพื่อจะได้บรรลุ พระโพธิ ญาณ แม้ว่า
จะต้องสละชีวติ ก็ยอม107
จากการศึ ก ษาพบว่า อรรถกถามู ค ผัก ขจริ ย าจัด เป็ นอธิ ษ ฐานปรมัต ถบารมี เพราะพระ
โพธิ สัตว์มีความตั้งมัน่ ไม่หวัน่ ไหว เพื่อจะได้บรรลุพระโพธิ ญาณ โดยพระองค์ทรงตั้งปณิ ธานไว้วา่
แม้วา่ จะต้องสละชีวติ ก็ยอม มีเรื่ องย่อดังนี้
อธิษฐานปรมัตถบารมีในเรื่ องอรรถกถามูคผักขจริ ยา ในพระชาติหนึ่ งพระโพธิ สัตว์เป็ น
โอรสของพระเจ้ากาสี ชื่อว่า มูคผักขกุมาร หรื อเตมิยกุมาร พระโพธิ สัตว์ไม่อยากขึ้นครองราชย์จึง
บาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี 3 ประการ คือแสร้งเป็ นใบ้ง่อยเปลี้ ย แม้จะถูกทดสอบใหญ่ถึง 16 ครั้งและ
การทดลองเล็กๆ น้อยๆ อีกมากมาย แต่พระองค์ก็ยงั ไม่หวัน่ ไหว แม้ว่าตอนสุ ดท้ายพระราชาจะมี
รับสั่งให้คนนาพระองค์ไปฆ่า แต่พระองค์ก็ยงั บาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี 3 ประการอย่างตั้งมัน่ ทั้งนี้
เพราะพระองค์มุ่งหวังในพระสัพพัญญุตญาณ
แม้วา่ ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะปรากฏเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมีเพียงเรื่ องเดียว
คือเรื่ องอรรถกถามูคผักขจริ ยาแต่ก็ทาให้เห็นลักษณะการบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี กล่าวคือ เมื่อพระ
โพธิ สั ต ว์ ท รงมี ค วามตั่ง มั่น และปรารถนาในเรื่ องใดแล้ ว พระองค์ ก็ จ ะท าอย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ แม้ว่า จะต้องจะต้องเสี ย ทรั พ ย์ส มบัติ สิ่ ง ของที่ รั ก บุ ตรภรรยา อวัย วะ หรื อชี วิต
พระองค์ก็สามารถสละได้เพียงเพื่อให้สิ่งที่มุ่งหวังประสบความสาเร็ จ ดังที่พระมูคผักขกุมารแสร้ง
เป็ นคนใบ้ง่อยเปลี้ยเพราะไม่อยากครองราชย์ เพราะปรารถนาในพระสัพพัญญุตญาณ
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5. การบาเพ็ญสั จจบารมี คือ การพูดจริ ง ทาจริ งและจริ งใจ พระโพธิ สัตว์ท้ งั หลายต่างต้อง
พยายามเพิ่มพูนสัจธรรม กล่าวคือการมีจิตใจที่มนั่ คง ไม่ล่วงละเมิดเกิดเป็ นเท็จ ในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎก มี 6 เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมี ของพระโพธิ สัตว์ ได้แก่ อรรถกถากปิ ลราชจริ ยา
อรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิต จริ ยา อรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา อรรถกถามัจฉราชจริ ยา อรรถกถา
กัณหทีปายนจริ ยา และอรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา การแบ่งลาดับขั้นของการบาเพ็ญสัจจบารมีอาจ
แบ่งตามสาเหตุในการรักษาสัจจะของพระโพธิสัตว์ได้ 3 ระดับ ดังนี้
สั จจบารมี คือการไม่กล่าวคาเท็จเพราะเหตุแห่งทรัพย์ บุตร ภรรยา และบุคคลอื่นๆ
สั จจอุปบารมี คือไม่กล่าวคาเท็จเพราะเหตุแห่งอวัยวะ
สั จจปรมัตถบารมี คือไม่กล่าวคาเท็จเพราะเพราะเหตุแห่งชีวติ 108
จากการศึ ก ษาอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกที่ แ สดงการบ าเพ็ ญ สั จ จบารมี ท้ ัง 6 เรื่ อ งพบว่ า
พระโพธิสัตว์บาเพ็ญสัจจบารมี และสัจจปรมัตถบารมี แต่ไม่ปรากฏเรื่ องที่แสดงสัจจอุปบารมี ดังนี้
5.1 สั จจบารมี คือการไม่กล่าวคาเท็จเพราะเหตุแห่งทรัพย์ บุตร ภรรยา และบุคคลอื่นๆ
พบจ านวน 3 เรื่ อ ง ได้แ ก่ อรรถกถาสั จ จสวหยปั ณ ฑิ ต จริ ย า อรรถกถามัจ ฉราชจริ ย า และ
อรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา มีเนื้อเรื่ องโดยสังเขปดังนี้
สั จจบารมีในเรื่ องอรรถกถาสั จจสวหยปัณฑิตจริ ยา ในพระชาติหนึ่งพระโพธิ สัตว์ถือ
กาเนิ ดเป็ นดาบสนามว่าสัจจะ วันหนึ่งดาบสได้นงั่ ตรวจดูความเป็ นไปบนโลกพบว่ามนุ ษย์บนโลก
ล้วนแต่ขวนขวายในอกุศลธรรม 10 บ้างก็ทะเลาะกัน บ้างก็ต้ งั ตนอยูใ่ นกาม พระองค์จึงเดินทางไป
เทศนาสั่งสอนธรรมและกล่าวแต่ความสัตย์จริ งเพื่อช่วยเหลือให้มนุ ษย์ท้ งั หลายประพฤติตนอยูใ่ น
กุศลธรรม 10 ประการ
สั จจบารมีในเรื่องอรรถกถามัจฉราชจริยา ในพระชาติหนึ่งพระโพธิ สัตว์เป็ นพญาปลา
อาศัยในสระใหญ่อนั ขอดแห้ง ทาให้ปลาต่างก็เข้าไปซ่อนอยูใ่ นโคลนตม พวกนกตะกรุ มและเหยี่ยว
ต่างก็เข้ามาหากิ นปลาที่อยู่ในตมนั้น พญาปลาเห็ นดังนั้นจึงทาสัจกิ ริยาหรื อกล่าววาจาสัตย์ว่า ถ้า
การที่ เราไม่ เคยเบี ย ดเบี ยนสั ตว์ใ ดๆ นั้นเป็ นความจริ ง ขอให้ฝ นตก ด้วยอานุ ภาพความสัตย์ของ
พระองค์จึงทาให้ฝนตกลงมา ทาให้นกทั้งหลายไม่สามารถหาอาหารกินได้อีกต่อไป นี่ จึงถือว่าเป็ น
สัจจบารมี
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สั จจบารมีในเรื่องอรรถกถากัณหทีปายนจริยา ในพระชาติหนึ่งพระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ด
เป็ นฤๅษีชื่อทีปายนะ วันหนึ่งบุตรของสหายพระองค์ถูกงูกนั และสลบไป พระองค์จึงกล่าววาจาสัตย์
เพื่อช่วยเหลือบุตรของสหายนั้นว่า การที่เราปฏิบตั ิตนรักษาพรหมจรรย์น้ นั เรามีความเลื่อมใสเพียง
7 วันเท่านั้น จากนั้นเป็ นเวลา 50 กว่าปี เศษเราไม่รู้สึกยินดี เลยแต่ก็ยงั ประพฤติอยู่ ด้วยความสัตย์น้ ี
ขอให้เด็กน้อยฟื้ นคืนชีพ เมื่อพระองค์พดู จบเด็กน้อยก็ลืมตาลุกขึ้น จึงถือว่าเป็ นสัจจบารมีอย่างหนึ่ ง
ของพระองค์
5.2 สั จจปรมัตถบารมี คือไม่กล่าวคาเท็จเพราะเหตุแห่ งชี วิต พบจานวน 3 เรื่ อง ได้แก่
อรรถกถากปิ ลราชจริ ยา อรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยา และอรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยา
สั จจปรมัตถบารมีในเรื่ องอรรถกถากปิ ลราชจริยา ในพระชาติหนึ่ งพระโพธิ สัตว์เป็ น
พญาวานรมีพละกาลังมาก อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ า พระองค์จะกระโดดข้ามแม่น้ าไปยังอีกฝั่ งหนึ่ งเพื่อ
หาอาหารทุกวัน แต่วนั หนึ่ งมีจระเข้นอนขวางทางหมายว่าจะจับพญาวานรเป็ นอาหาร และเชื้ อเชิ ญ
พญาวานรให้ขา้ มตัวจระเข้ไป พญาวานรรับปากโดยมี ขอ้ แม้วา่ จระเข้ตอ้ งอ้าปากและงับพญาวานร
ขณะที่ไปหาให้ได้ ซึ่งโดยธรรมชาติของจระเข้เวลาอ้าปากตาจะปิ ดด้วยเหตุ น้ ี จึงทาให้จระเข้มองไม่
เห็ นอะไร พญาวานรอาศัย จัง หวะนี้ เหยียบหัวจระเข้ข ้ามไปอี กฝั่ งหนึ่ ง อย่า งรวดเร็ ว จระเข้รู้สึ ก
สรรเสริ ญพญาวานรที่รักษาสัจจะของตนเมื่อบอกว่าจะข้ามก็ได้ขา้ มดังที่พดู
สั จจปรมัตถบารมีในเรื่องอรรถกถาวัฏฏกโปตกจริยา ในพระชาติหนึ่งพระโพธิ สัตว์เกิด
เป็ นลูกนกคุ่มยังหาอาหารเองไม่ได้ ต้องอาศัยแม่นาอาหารมาป้ อนและดูแล วันหนึ่ งเกิดไฟไหม้ป่าที่
บิ ด ามารดาต่ า งตกใจจึ ง ทิ้ ง ลู ก นกคุ่ ม และบิ น หนี ไ ป ลู ก นกคุ่ ม จึ ง ระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธเจ้า ในอดี ต
คุณธรรม ความดี และได้แสดงสัจกิริยาว่าถ้าการที่เราบินไม่ได้และถูกพ่อแม่ทอดทิ้งนี้เป็ นความจริ ง
ขอให้ไฟในป่ าจงหลีกไปจากที่แห่ งนี้ หลังจากที่ได้กล่าวสัจกิริยาเสร็ จแล้วไฟป่ าก็ลุกไหม้ไปที่อื่น
ด้วยความสัตย์จริ งช่วยให้พระองค์ทรงพ้นภัยจากไฟป่ า นี่จึงถือเป็ นสัจจบารมีของพระโพธิ สัตว์
สั จจปรมัตถบารมีในเรื่องอรรถกถามหาสุ ตโสมจริยา ในพระชาติหนึ่งพระโพธิ สัตว์เป็ น
พระราชาในกรุ งอิ นทปั ตถ์ แคว้นกุ รุ มี พ ระนามว่าสุ ตโสม ขณะพระราชาเสด็จประพาสป่ าถู ก
พระยาโปริ สาทจับไปเป็ นอาหารแต่พระองค์ขอร้องให้พระยาโปริ สาทปล่อยพระองค์กลับเมืองเพื่อ
ไปฟั งธรรมจากพราหมณ์ ผหู ้ นึ่ งที่เคยรับปากไว้ก่อนมาป่ า พระยาโปริ สาทก็อนุ ญาต หลังจากที่ฟัง
ธรรมจบพระองค์ก็ ก ลับ มาให้พ ระยาโปริ ส าทกิ นตามที่ ไ ด้ตรั ส ไว้ ไม่ มี ผูใ้ ดมี ค วามสั ตย์เท่ า กับ
พระองค์ นี่จึงเป็ นสัจจบารมี

316
สรุ ปได้วา่ ลักษณะการบาเพ็ญสัจจบารมีของพระโพธิ สัตว์ที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก
ก็คือการกล่าวแต่ความจริ ง 3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกการกระทาสัจกิริยา คือการกล่าวความจริ ง
เพื่ อขอให้ผ ลของการกล่ า วความจริ ง ของพระโพธิ สั ตว์น้ ันยัง อานุ ภาพช่ วยให้พ ระองค์ป ระสบ
ความสาเร็ จในเรื่ องที่ปรารถนา ดังอรรถกถาวัฏฏกโปตกจริ ยาที่พระองค์แสดงสัจกิ ริยาว่าถ้าการที่
เราบิ นไม่ ไ ด้และถู ก พ่อแม่ ท อดทิ้ ง นี้ เป็ นความจริ ง ขอให้ ไ ฟในป่ าจงหลี ก ไป หรื อในอรรถกถา
มัจฉราชจริ ยา พระโพธิสัตว์ทาสัจกิริยากล่าววาจาสัตย์วา่ ถ้าการที่เราไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ใดๆ นั้น
เป็ นความจริ งขอให้ฝนตก เป็ นต้น
ลักษณะที่ สอง คื อการรั กษาคาพูด กล่าวคือเมื่ อพระโพธิ สัตว์พูดสิ่ งใดไว้ก็จะปฏิบตั ิตาม
คาพูดนั้น แม้ว่าการรักษาคาพูดอาจส่ งผลให้พระองค์ได้รับความเดื อดร้ อนหรื ออันตรายจนถึ งแก่
ความตายก็ตาม เช่นอรรถกถากปิ ลราชจริ ยาที่พระโพธิ สัตว์ปฏิบตั ิตามคาพูดที่ให้ไว้กบั จระเข้วา่ จะ
เหยียบตัวจระเข้ขา้ มไปอีกฝั่งหนึ่ง หรื อในอรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ยาพระโพธิ สัตว์รักษาคาพูดที่ให้
ไว้กบั พระยาโปริ สาท หลังจากฟั งธรรมจบพระองค์ก็เดิ นทางกลับไปหาพระยาโปริ สาท เป็ นต้น
ส่ วนลักษณะที่สาม คือการกล่ าวความจริ ง พูดสิ่ งที่ถูกต้องและเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น ดัง
ปรากฏในอรรถกถาสัจจสวหยปั ณฑิตจริ ยาที่พระโพธิ สัตว์เทศนาและสั่งสอนมนุ ษย์ให้ต้ งั ตนอยูใ่ น
ศีลธรรม
ในแต่ละพระชาติพระโพธิ สัตว์จะมีเหตุผลในการบาเพ็ญสัจจบารมีแตกต่างกันไป อาจแบ่ง
ตามสาเหตุในการรักษาสัจจะได้ 3 ลาดับ คือการบาเพ็ญสัจจบารมีข้ นั ธรรมดา ขั้นกลางและขั้น
สู งสุ ด แต่ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกปรากฏเพียง 2 ลาดับขั้น คือการบาเพ็ญสัจจบารมีข้ นั ธรรมดาและ
ขั้นสู งสุ ด การบาเพ็ญสัจจบารมีข้ นั ธรรมดา คือการพูดความจริ ง ไม่กล่าวคาเท็จเพราะเหตุแห่ งทรัพย์
บุตร ภรรยา และบุคคลอื่นๆเป็ นต้นว่าพระองค์พูดแต่ความจริ งและไม่เคยกล่าวความเท็จ แม้ในยาม
ที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้รอดชีวติ ดังปรากฏในอรรถกถากัณหทีปายนจริ ยา พระโพธิ สัตว์พูดความจริ ง
หรื อกระทาสัจกิ ริยาเพื่อช่ วยเหลื อเด็กชายให้รอดชี วิตจากการถู กงูกดั หรื อในอรรถกถามัจฉราช
จริ ย า ที่ พระองค์พูดความจริ ง หรื อท าสั จกิ ริยา เพื่อ ช่ วยเหลื อเหล่ า ปลาทั้งหลายให้รอดชี วิตจาก
การเป็ นอาหารของนก จะเห็ นว่าพระองค์จะพูดแต่ความสัตย์จริ งเท่านั้น แม้บางครั้งความจริ งอาจ
เป็ นเรื่ องที่ ไ ม่ ดีข องพระโพธิ สั ตว์ก็ ตาม ดัง อรรถกถากัณหที ป ายนจริ ย าที่ ก ล่ า วถึ ง การบวชของ
พระองค์วา่ พระองค์ทรงเลื่อมใสพรหมจรรย์เพียง 7 วัน เท่านั้น หลังจากนั้นอีก 50 ปี พระองค์ทรง
หมดความเลื่อมใสแต่ก็ยงั คงบวชอยู่ ส่ วนสัจจบารมีข้ นั สู งสุ ด คือไม่กล่าวคาเท็จเพราะเหตุแห่ งชีวิต
คือพระองค์จะพูดแต่ความจริ งและรักษาคาพูดที่พระองค์พูดไว้อย่างถึ งที่สุดแม้ว่าอาจจะต้องสละ
ชี วิตก็ตาม เช่ นอรรถกถามหาสุ ตโสมจริ ย าพระโพธิ สัตว์รัก ษาค าพูดที่ใ ห้ ไว้กบั พระยาโปริ สาท
หลังจากพระองค์ฟังธรรมเสร็ จก็เดินทางกลับมาเพื่อเป็ นอาหารของพระยาโปริ สาท หรื ออรรถกถา
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วัฏฏกโปตกจริ ยา พระโพธิ สัตว์ทรงกล่าวแต่ความจริ งหรื อกระทาสัจกิริยาแม้ในยามที่พระองค์ทรง
ใกล้จะตายเพราะไฟไหม้ป่า และผลของการกล่าวความสัตย์น้ นั ก็ช่วยให้พระองค์รอดชีวติ
6. การบาเพ็ญเมตตาบารมี คื อ ความรั ก ความปรารถนาดี ความมีน้ าใจที่ เปี่ ยมไปด้วย
ความเมตตาต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลาย ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก มี 2 เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมี
ของพระโพธิ สัตว์ ได้แก่ อรรถกถาสุ วณั ณสามจริ ยา และอรรถกถาเอกราชจริ ยา การแบ่งลาดับขั้น
ของการบาเพ็ญเมตตาบารมีอาจแบ่งตามความรุ นแรงของเหตุการณ์ได้ 3 ระดับ ดังนี้
เมตตาบารมี คือความมีเมตตาต่อสัตว์ท้ งั หลาย แม้จะเป็ นผูท้ าลายทรัพย์ บุตร ภรรยา และ
บุคคลอื่นๆ
เมตตาอุปบารมี คือความมีเมตตาต่อสัตว์ท้ งั หลาย แม้จะเป็ นผูท้ าร้ายร่ างกายพระโพธิ สัตว์
เมตตาปรมัต ถบารมี คือความมีเมตตาต่อสัตว์ท้ งั หลาย แม้จะเป็ นผูม้ ุ่งปลงชี วิตของพระ
โพธิสัตว์109
จากการศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่แสดงการบาเพ็ญ เมตตาบารมี พบว่าอรรถกาจริ ยาปิ ฎก
ทั้ง 2 เรื่ องแสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมีข้ นั สู งสุ ดหรื อ เมตตาปรมัตถบารมี ไม่ปรากฏเรื่ องที่แสดง
เมตตาบารมี และเมตตาอุปบารมี ดังนี้
เมตตาปรมัตถบารมีในเรื่ องอรรถกถาสุ วัณณสามจริยา ในพระชาติหนึ่งพระโพธิ สัตว์ถือ
กาเนิ ดเป็ นบุตรของดาบสชื่ อสุ วรรณสาม ทาหน้าที่เลี้ ยงดูบิดามารดาอยู่ในป่ า ขณะพระองค์ไปตัก
น้ า ดื่ ม และหาของบริ โภค พระราชานามว่า กปิ ลยัก ษ์ไ ด้ยิ ง ลู ก ศรอาบยาพิ ษ ใส่ ไ ปที่ อกซ้ายของ
พระโพธิ สัตว์เพราะคิดว่าไม่ใช่มนุ ษย์ สุ วรรณสามล้มลงและได้พูดคุยกับพระราชาด้วยดี จนทราบ
ความจริ งว่าเป็ นมนุ ษย์ พระโพธิ สัตว์ทรงมีเมตตาและไม่โกรธพระราชากปิ ลยักษ์ที่ทาร้ายและมุ่ง
หมายจะเอาชีวติ ของพระองค์เลยแม้แต่นอ้ ย
เมตตาปรมัตถบารมีในเรื่องอรรถกถาเอกราชจริยา ในพระชาติหนึ่งพระโพธิ สัตว์ถือกาเนิ ด
เป็ นพระราชโอรสพระเจ้ากรุ งพาราณสี มีพระนามว่าพระเจ้าเอกราช ตั้งอยู่ในศีลประพฤติแต่กุศล
วันหนึ่งพระเจ้าทัพพเสนะอยากได้เมืองพาราณสี จึงยกทัพมาชิ งพระนคร และหมายมุ่งจะฆ่าพระเจ้า
เอกราช พระเจ้าเอกราชเห็นพระเจ้าโกศลยกทัพมาก็สงั่ ให้เหล่าอามาตย์ไม่ตอ้ งสู ้รบและยกเมืองและ
ราชสมบัติให้แก่ศตั รู ดว้ ยความเมตตาเพราะไม่ตอ้ งการให้ผใู ้ ดล้มตาย พระโพธิ สัตว์ทรงเมตตาต่อ
พระเจ้าทัพพเสนะประหนึ่งว่าเป็ นบุตรสุ ดที่รัก
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จะเห็นได้วา่ ลักษณะการบาเพ็ญเมตตาบารมีของพระโพธิ สัตว์ที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎก คือความรักใคร่ ความปรารถนาดี ต่อผูอ้ ื่น ไม่ว่ามิตรหรื อว่าศัตรู ผูห้ ลงมัวเมาในกิ เลสตัณหา
พระองค์ก็มีความเมตตาให้เสมอ ถึงแม้วา่ ผูน้ ้ นั จะหมายมุ่งเอาชีวิตของพระองค์ก็ตาม พระองค์ก็ทรง
ยินยอมสละได้เพราะปรารถนาให้ผนู ้ ้ นั มีสุข ซึ่ งถือเป็ นการบาเพ็ญเมตตาบารมีข้ นั สู งสุ ดที่ปฏิบตั ิได้
โดยยาก แต่พระโพธิ สัตว์ก็สามารถปฏิบตั ิได้ ดังปรากฏในอรรถกถาสุ วณั สามจริ ยา พระโพธิ สัตว์
ไม่โกรธและมีเมตตาต่อพระเจ้ากปิ ลยักษ์ที่ยิงศรอาบยาพิษใส่ พระองค์ แม้จะถูกทาร้ายจนเจ็บหนัก
เกื อบตายแต่พ ระองค์ก็ ยงั พูดจากับพระราชาด้วยดี ไม่มี ความรู ้ สึก แค้นเคื องแต่ อย่างใด หรื อใน
อรรถกถาเอกราชจริ ยา พระโพธิ สัตว์สละชี วิต และยกเมืองของพระองค์ใ ห้พระเจ้าทัพพเสนะผู้
มัวเมาในกิ เลสตัณหา อยากฆ่าพระโพธิ สัตว์และยึดเอาเมืองเป็ นของตน ทั้งนี้ เพราะพระโพธิ สัตว์มี
เมตตา และปรารถนาให้พระเจ้าทัพเสนะมีความสุ ข
7. การบาเพ็ญอุเบกขาบารมี คื อการวางใจเป็ นกลาง ไม่ชอบไม่ชงั ในสิ่ งใดๆ ไม่ยินดี
ยินร้ า ยกับสรรพสิ่ ง ต่า งๆโดยอาศัย ปั ญญาเป็ นพื้นฐาน เพราะรู ้ ว่าสั ตว์โลกเป็ นไปตามกรรม ใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมี 1 เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมีของพระโพธิ สัตว์ ได้แก่ อรรถกถา
มหาโลมหังสจริ ยา การบาเพ็ญอุเบกขาบารมี อาจแบ่งตามความรุ นแรงของเหตุการณ์ได้ 3 ระดับ
ดังนี้
อุเบกขาบารมี คือความเป็ นกลางในสัตว์และสังขารทั้งหลาย ทั้งผูท้ าลายและไม่ทาลาย
ทรัพย์ของตน
อุเบกขาอุปบารมี คือความเป็ นกลางในสัตว์และสังขารทั้งหลาย ทั้งผูท้ าร้ายและไม่ทาร้าย
ร่ างกายของตน
อุเบกขาปรมัตถบารมี คือความเป็ นกลางในสัตว์และสังขารทั้งหลาย ทั้งผูม้ ุ่งเอาชี วิตและ
มิได้มุ่งเอาชีวติ ของตน110
จากการศึ ก ษาพบว่า อรรถกถามหาโลมหังสจริ ย าจัด เป็ นอุ เบกขาอุ ปบารมี เพราะพระ
โพธิสัตว์มีใจเป็ นกลางต่อสัตว์และสังขารทั้งหลาย ทั้งผูท้ าร้ายและไม่ทาร้ายร่ างกายของพระองค์ มี
เรื่ องย่อดังนี้
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เรื่ องเดียวกัน.
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อุเบกขาอุปบารมีในเรื่ องอรรถกถามหาโลมหังสจริ ยา ในพระชาติหนึ่ งพระโพธิ สัตว์ถือ
กาเนิ ดในตระกูลร่ ารวย เติบใหญ่แล้วออกบวชไปอาศัยอยูป่ ่ าช้า สวมผ้านุ่งผืนเก่าๆ เด็กๆ ก็เข้าไป
ทากิริยาหยาบช้าใส่ แกล้งพระองค์ตามความพอใจ บ้างก็ถ่มน้ าลายรดใส่ และหัวเราะเยาะ บ้างก็ถ่าย
ปั สสาวะรดใส่ บางพวกก็นาของไปบรรณาการ แต่พระองค์ก็นิ่งเฉยไม่โกรธ ไม่ยนิ ดีต่อสิ่ งใดๆ
แม้วา่ ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะปรากฏเรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมีเพียงเรื่ องเดียว
คือเรื่ องอรรถกถามหาโลมหัง สจริ ยาแต่ก็ ท าให้เห็ นลักษณะการบ าเพ็ญอุเบกขาบารมี กล่ า วคื อ
เมื่อพระโพธิ สัตว์ทรงมีความตัง่ มัน่ และปรารถนาจะบาเพ็ญอุเบกขาบารมี พระองค์จะมีใจเป็ นกลาง
วางเฉยต่อสิ่ งเร้าต่างๆ ไม่มีความเอ็นดู ความโกรธ ความยินดี วางเฉยในทุกข์และสุ ขในทุกสถานที่
และในกาลทุกเมื่อ ทั้งนี้ ก็เพราะมุ่งหวังที่จะบรรลุพระโพธิ ญาณ ดังเช่นอรรถกถามหาโลมหัสจริ ยา
พระโพธิ สัตว์ไม่รู้สึกยินดี ยินร้าย ไม่รักไม่ชงั มีใจเป็ นกลางต่อสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
การศึกษาการบาเพ็ญบารมี ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง สามารถสรุ ปการบาเพ็ญ
บารมีของพระโพธิ สัตว์ตามลาดับขั้น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นบารมี (ขั้นปกติ) ขั้นอุปบารมี (ขั้นกว่า) และ
ปรมัตถบารมี (ขั้นสู ง) ดังนี้
การบาเพ็ญทานบารมี พบว่าพระโพธิ สัตว์บาเพ็ญทานบารมี 8 เรื่ อง ทานอุปบารมีจานวน 1
เรื่ อง และทานปรมัตถบารมีจานวน 1 เรื่ อง
การบาเพ็ญศีลบารมี พบว่าพระโพธิสัตว์บาเพ็ญศีลบารมีจานวน 1 เรื่ อง ศีลอุปบารมีจานวน
7 เรื่ อง และศีลปรมัตถบารมีจานวน 2 เรื่ อง
การบ าเพ็ญเนกขัม มบารมี พบว่า พระโพธิ สั ตว์บ าเพ็ญเนกขัม มบารมี จานวน 2 เรื่ อ ง
เนกขัมมอุปบารมีจานวน 1 เรื่ อง และเนกขัมมปรมัตถบารมีจานวน 2 เรื่ อง
การบาเพ็ญอธิ ษฐานบารมี พบว่าพระโพธิ สัตว์บาเพ็ญอธิ ษฐานปรมัตถบารมีจานวน 1 เรื่ อง
การบาเพ็ญสัจจบารมี พบว่าพระโพธิ สัตว์บาเพ็ญสัจจบารมีจานวน 3 เรื่ อง และสัจจปรมัตถ
บารมีจานวน 3 เรื่ อง
การบาเพ็ญเมตตาบารมี พบว่าพระโพธิ สัตว์บาเพ็ญเมตตาปรมัตถบารมีจานวน 2 เรื่ อง
การบาเพ็ญอุเบกขาบารมี พบว่าพระโพธิ สัตว์บาเพ็ญอุปบารมีมีจานวน 1 เรื่ อง
เมื่อพิจารณาการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ท้ งั 35 เรื่ อง พบว่า พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญ
บารมีข้ นั บารมี (ขั้นปกติ ) คือ การสละทรัพย์ บุตรและภรรยา หรื อสิ่ งของอันเป็ นที่ รักเพื่อให้ได้
บาเพ็ญบารมีมากที่สุดจานวน 14 เรื่ อง สาเหตุที่พบว่าพระโพธิ สัตว์บาเพ็ญบารมีข้ นั บารมีมากที่สุด
อาจเพราะเป็ นการบาเพ็ญบารมีข้ นั ที่ทาได้ง่ายที่สุดในการบาเพ็ญบารมีท้ งั 3 ขั้น ที่พบรองลงมาคือ
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ขั้นปรมัตถบารมี (ขั้นสู ง) เป็ นขั้นที่ยากที่สุดในการบาเพ็ญบารมี คือการสละชี วิตเพื่อให้ได้บาเพ็ญ
บารมี พบจานวน 11 เรื่ อง ส่ วนที่พบน้อยที่สุดคือขั้นอุปบารมี (ขั้นกว่า) เป็ นขั้นที่ทาได้ยากมากกว่า
ขั้นบารมี คือการสละร่ างกายเพื่อให้ได้บาเพ็ญบารมี พบจานวน 10 เรื่ อง
อย่า งไรก็ตาม เมื่อพิ จารณาจานวนเรื่ องที่ แสดงการบาเพ็ญบารมี แต่ล ะขั้น แล้ว พบว่า มี
จานวนเรื่ องที่แสดงบารมีแต่ละขั้นไม่แตกต่างกันมาก อนึ่ งอาจเป็ นความตั้งใจของพระพุทธเจ้าผูเ้ ล่า
เรื่ องจริ ยาปิ ฎกที่ตอ้ งการแสดงให้เห็นการบาเพ็ญบารมี ของพระองค์ทุกขั้นเท่าๆ กัน ทั้งขั้นบารมี
อุ ป บารมี และปรมัต ถบารมี เ พื่ อให้ ผูฟ้ ั ง ทราบว่า พระองค์ท รงบ าเพ็ญ บารมี แต่ ล ะขั้น ด้วยความ
อุตสาหะ ทรงสละทรัพย์สมบัติ อวัยวะ และชี วิตมาแล้ว ทุกพระชาติ เพื่อสั่งสมบารมีให้ครบถ้วน
บริ บูรณ์ จนบรรลุพระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในการศึกษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่า อรรถกถาจารย์ได้ใช้กลวิธีทางภาษามาถ่ายทอด
เรื่ องราวการบ าเพ็ญบารมี ของพระโพธิ สัตว์ ได้ดี ถึ ง แม้ว่า อรรถกถาจริ ย าปิ ฎกจะเป็ นวรรณคดี
ประเภทร้ อยแก้ว แต่ ก็ มี ก ารใช้ภาษาได้อย่า งสละสลวยงดงาม สามารถสร้ า งภาพ อารมณ์ และ
ความรู ้ สึกให้แก่ ผูอ้ ่านได้ดีโดยพบกลวิธีทางภาษาที่สาคัญ 2 วิธี ได้แก่ การใช้ความเปรี ยบ และ
การใช้โวหาร การใช้ความเปรี ยบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ การเปรี ยบ
โดยตรง การเปรี ยบโดยนัย และการเปรี ยบเทียบแบบผสม ความเปรี ยบทั้ง 3 ที่ปรากฏในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกมีส่วนสาคัญในการเล่าเรื่ อง เพราะเป็ นส่ วนที่ช่วยอธิ บายรายละเอียดต่างๆ ในเรื่ อง ทาให้
ผูอ้ ่านเข้าใจเหตุการณ์ในเรื่ องได้อย่างชัดเจน ทาให้ผอู ้ ่านเกิดจินตภาพและมีอารมณ์ ความรู ้สึกร่ วม
ไปกับตัวละคร
ส่ วนการใช้โวหารพบว่า มีการใช้โวหาร 4 ประเภท คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร
อธิ บายโวหาร และเทศนาโวหาร อรรถกถาจารย์ใช้บรรยายโวหารเป็ นโวหารหลักในการเล่าเรื่ อง
และใช้พรรณนาโวหาร อธิ บายโวหารและเทศนาโวหารเป็ นส่ วนเสริ ม คือจะใช้พรรณนาโวหารเมื่อ
ต้องการเล่าเรื่ องอย่างละเอียด ใช้อธิ บายโวหารเมื่อต้องการอธิ บายเนื้ อเรื่ องเพิ่มเติมและจะใช้เทศนา
โวหารในช่วงที่ตวั ละครต่างๆ ในเรื่ องได้เทศนาสั่งสอนธรรมบางประการ
การใช้กลวิธีทางภาษาดังกล่าวมาเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ช่วยทาให้ผอู ้ ่านสามารถ
เข้า ใจการบ าเพ็ญ บารมี ข องพระโพธิ สั ตว์ ชัด เจนยิ่ง ขึ้ น ว่า พระองค์ท รงบ าเพ็ญ บารมี ด้วยความ
อุ ตสาหะมาแล้วทุ ก พระชาติ พระองค์ไ ม่ ย่อ ท้อต่ ออุ ป สรรคทั้ง ปวงและสามารถสละได้ทุ ก สิ่ ง
ทรงบาเพ็ญบารมี ต้ งั แต่ข้ นั บารมี สละทรัพย์สมบัติ และครอบครัว บาเพ็ญอุปบารมี สละอวัยวะ
จนกระทัง่ บาเพ็ญปรมัตถบารมี สละชีวิตของพระองค์เพื่อให้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้เป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ช่วยนาพาสรรพสัตว์ท้ งั หลายให้พน้ จากสังสารวัฏ

บทที่ 7
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาเนื้อเรื่ อง กลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ อง กลวิธีการเล่าเรื่ อง และกลวิธีทางวรรณศิลป์
เพื่อให้เข้าถึงการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจานวน 35 เรื่ อง ผลการศึกษา
พบว่า
เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับอรรถกถาชาดก 32 เรื่ อง มี 2 เรื่ องที่
ตรงกับพระสู ตรในทีฆนิ กาย มหาวรรค และมี 1 เรื่ องที่ไม่ตรงกับเรื่ องใด คือ อรรถกถาสัจจสวหยปัณฑิตจริ ยา เมื่อเปรี ยบเทียบเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกับอรรถกถาชาดกพบว่า อรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกจะยังคงเหตุ การณ์ หลักๆ ของเรื่ องที่ปรากฏในอรรถกถาชาดกไว้แต่อาจมีการดัดแปลง
เนื้อเรื่ องโดยใช้วธิ ี การเพิ่ม การเปลี่ยน และการตัด ดังนี้
1. การเพิ่ม คือการเพิ่มข้อความเพื่อถ่ายทอดความหมายให้ชดั เจนยิ่งขึ้น แบ่งได้ 2 ประเภท
ได้แก่ 1) การเพิ่มความใหม่ แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ การเพิ่มความใหม่เพื่อแสดงคุ ณสมบัติของ
บุ ค คล การเพิ่ ม ความใหม่ เพื่ อแสดงเหตุ ผ ล และการเพิ่ ม ความใหม่ เพื่ อแสดงเหตุ ก ารณ์ และ 2)
การขยายความ แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ การขยายความเพื่อแสดงคุณสมบัติของบุคคล การขยาย
ความเพื่อแสดงเหตุผล การขยายความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และการขยายความเพื่อพรรณนาสถานที่
2. การเปลี่ยน คือการใช้คาหรื อข้อความใหม่ที่สื่อความหมายต่างจากเดิม แบ่งได้ 2 ประเภท
ได้แก่ 1) การเปลี่ยนความเพื่อแสดงเหตุการณ์ และ2) การเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ์
3. การตัด คือ อรรถกถาจารย์เลือกไม่กล่าวถึงเนื้อเรื่ องบางประการที่ปรากฏในต้นฉบับ พบ
2 ประเภท ได้แก่ 1 ) การตัดความ คือการเลือกไม่กล่าวถึงข้อความหรื อเหตุการณ์บางตอน แบ่งได้
5 ประเภท ได้แก่ การตัดความที่แสดงคุณสมบัติของบุคคล การตัดความที่แสดงเหตุผล การตัดความ
ที่ แ สดงเหตุ ก ารณ์ การตัดความที่ แ สดงอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก และการตัด ความที่ เ กี่ ย วกับ สถานที่
2) การตัดรายละเอียด คือการเลือกไม่กล่าวถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ในเรื่ องพบ 2 ประเภท ได้แก่
การตัดรายละเอียดที่แสดงเหตุผล และการตัดรายละเอียดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
ในการศึกษาเนื้ อเรื่ องอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกพบว่า อรรถกถาจารย์ใช้กลวิธีการตัดมากที่สุด
เพราะเนื้ อเรื่ องในอรรถกาชาดกมีขนาดเรื่ องยาวมากจึ งต้องตัดความและรายละเอี ยดที่ ไม่สาคัญ
ออกไปเพื่อเน้นข้อความสาคัญในเรื่ องที่อรรถกถาจารย์ตอ้ งการสื่ อสาร นั่นก็คือเรื่ องการบาเพ็ญ
บารมี ข องพระโพธิ สั ต ว์ใ นพระชาติ ต่ า งๆ ถึ ง แม้ว่ า อรรถกถาจารย์ป รั บ เปลี่ ย นเนื้ อ เรื่ อ งและ
321

322
รายละเอียดในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ก็ยงั คงรักษาเหตุการณ์สาคัญไว้ เนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎกและอรรถกถาชาดกจึงมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
กลวิธีการเรี ยบเรี ยงเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก อรรถกถาจารย์เรี ยบเรี ยงเรื่ องอย่างเป็ น
ระบบ สามารถแบ่งองค์ประกอบการเล่าเรื่ องตามลักษณะเนื้อเรื่ องและหน้าที่ได้เป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
1. ส่ วนนาเรื่ อง เป็ นส่ วนเกริ่ นนาให้ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกก่อน
จะนาเข้าสู่ เรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ อง ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 2 ส่ วน คือ 1) คันถา
รัมภกถา เป็ นคานาของอรรถกถาจารย์ที่แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์การแต่งอรรถกถา และประวัติ
คัมภีร์โดยย่อ และ2) นิทานกถาเป็ นนิทานที่เล่าประวัติของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาต่างๆ โดยสังเขป
2. ส่ วนเกริ่ นนา คือเนื้อหาที่อยูใ่ นส่ วนปั จจุบนั วัตถุ เป็ นส่ วนที่เล่าถึงสาเหตุของการเล่าเรื่ อง
การบาเพ็ญบารมีในพระอดีตชาติจานวน 35 เรื่ องของพระพุทธเจ้า การเกริ่ นนาเรื่ องในส่ วนนี้ ช่วยทา
ให้เรื่ องเล่ามีความน่าเชื่ อถือและมีความสมจริ งยิ่งขึ้นว่าเรื่ องเล่าในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกไม่ใช่ เรื่ องที่
แต่งขึ้น แต่เป็ นเรื่ องจริ งที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้พระสารี บุตรและเหล่าสาวกได้ฟัง
3. ส่ วนเนื้ อเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง เป็ นส่ วนแสดงเรื่ องราวการบาเพ็ญบารมี
ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งถือกาเนิดเป็ นพระโพธิ สัตว์จานวน 35 เรื่ อง อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก 35 เรื่ อง มี
เหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นซ้ าๆ กันจานวน 12 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ ความเป็ นมาของตัวละคร
เหตุ ก ารณ์ ก ารได้รับ สมบัติ เหตุ ก ารณ์ ก ารสั ง เวช เหตุ ก ารณ์ ก ารตั้ง ความปรารถนา เหตุ ก ารณ์
การละทิ้ง เหตุการณ์ การบาเพ็ญบารมี เหตุการณ์ การพบอุปสรรค เหตุการณ์ การตั้งมัน่ เหตุการณ์
การได้รับการช่ วยเหลื อ เหตุการณ์ การพ้นอุปสรรค เหตุการณ์ การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น และเหตุการณ์
การเทศนา ซึ่ งการเกิ ด ขึ้ น ของเหตุ ก ารณ์ ม ัก เรี ย งล าดับ จากเหตุ ก ารณ์ ที่ 1-12 อย่า งไรก็ ต าม
การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ น้ ี อาจมีการข้ามบางเหตุการณ์ และสามารถสลับที่เหตุการณ์ ได้อย่างเป็ น
เหตุเป็ นผลกัน ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของเรื่ องเล่าในพระพุทธศาสนาที่มีการเล่าเรื่ องย้อนไปในอดีต
แล้วกลับมาในปั จจุ บนั จึ งทาให้เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกไม่เรี ยงลาดับเวลาและ
สามารถสลับที่กนั ได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
ในการศึ ก ษายัง พบว่า กลุ่ ม เรื่ อ งที่ แ สดงการบ าเพ็ญบารมี ป ระเภทเดี ย วกัน มี โครงสร้ า ง
การเกิดและเรี ยงลาดับเหตุการณ์คล้ายกันจึงสามารถแบ่งโครงสร้างเหตุการณ์หลักในอรรถกถาจริ ยา
ปิ ฎกตามประเภทการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ได้ 7 ประเภท ดังนี้
1. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมี
2. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญศีลบารมี
3. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเนกขัมมบารมี
4. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอธิษฐานบารมี
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5. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญสัจจบารมี
6. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญเมตตาบารมี
7. เรื่ องที่แสดงการบาเพ็ญอุเบกขาบารมี
เมื่อพิจารณาโครงสร้ างการบาเพ็ญบารมี แต่ละประเภทพบว่ามักมี การเกิ ดและเรี ยงลาดับ
เหตุการณ์คล้ายกัน ทั้งนี้ เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือลักษณะและวิถีชีวิตของพระโพธิ สัตว์ที่จะต้อง
ปฏิ บ ัติ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารเป็ นพระพุ ท ธเจ้า ส่ ว นอี ก เหตุ ผ ลหนึ่ งเป็ นความตั้ง ใจของผู ้เ ล่ า เรื่ อ งที่
จงใจใช้โครงเรื่ องซ้ ากันเพื่อให้ผฟู ้ ังเกิดความศรัทธาและความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าที่สามารถบาเพ็ญ
บารมีอนั ยากยิง่ ได้สาเร็ จ
4. ส่ วนปิ ดเรื่ อง เป็ นส่ วนสรุ ปเหตุการณ์ ท้ งั หมดของเรื่ อง สามารถแบ่งได้ 3 ส่ วน ได้แก่
1) สโมธานรวมและอรรถกถารวมจริ ยาเป็ นส่ วนสรุ ปเหตุการณ์ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกทั้ง 35 เรื่ องว่า
พระโพธิสัตว์ทรงบาเพ็ญบารมีชนิดใด และปฏิบตั ิ พระองค์อย่างไรบ้าง 2) ปกิณณกกถา เป็ นส่ วนที่
อรรถกถาจารย์แต่งขึ้นเพื่ออธิ บายการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าโดยใช้กลวิธีการตั้งคาถามแล้ว
ตอบคาถามจานวน 16 ข้อ และ 3) คาลงท้าย คือส่ วนที่อรรถกถาจารย์สรุ ปผลงานการแต่งอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกโดยบอกขั้นตอนการทา ความมุ่งหวังและชื่อผูแ้ ต่ง
กลวิธีการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นเรื่ องเล่าที่ไม่เรี ยงลาดับ
ตามเวลา คือมีการเล่าเรื่ องจากปั จจุบนั และย้อนกลับไปในอดีตและกลับมายังปั จจุบนั อีกครั้ง การเล่า
เรื่ องที่ มีช่ วงเวลาที่ ห่างไกลกันทาให้อรรถกถาจารย์ตอ้ งใช้ผูเ้ ล่ าเรื่ อง 3 ประเภทมาเล่ าเรื่ องใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ได้แก่ 1) ผูเ้ ล่าเรื่ องที่ไม่ใช่ตวั ละครในเรื่ องแบบผูร้ ู ้ เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่อยูน่ อกเรื่ อง
ทาหน้าที่ เล่าเรื่ องในส่ วนเกริ่ นนา (ปั จจุบนั วัตถุ ) และส่ วนต้นของอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ อง
2) ผูเ้ ล่าเรื่ องที่เป็ นตัวละครในเรื่ องแบบพยาน คือผูท้ ี่รับรู ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักในเรื่ องและนา
เรื่ องนั้นมาเล่าต่ออีกทอดในที่น้ ี ก็คือพระอานนท์ ท่านทาหน้าที่เล่าเรื่ องในส่ วนเริ่ มต้นเนื้ อเรื่ องใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ องโดยจะกล่ าวถึ งความเป็ นมาของพระโพธิ สัตว์โดยย่อ และ3) ผูเ้ ล่ า
เรื่ องที่เป็ นตัวละครหลักแบบเปิ ดเผยตัวคือพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเล่ าเรื่ องราวในอดีตโดยใช้
สรรพนามเรี ยกแทนพระองค์วา่ “เรา”
การเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกยังสามารถแบ่งวิธีการเล่าเรื่ องเกี่ยวการจัดลาดับเวลาของ
เรื่ องเล่าได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1) การเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั ลาดับเวลาในเรื่ อง พบว่าในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกมีการเล่าเรื่ องสลับไปมาระหว่างปั จจุบนั กับอดีต โดยทั้ง 35 เรื่ องจะใช้เหตุการณ์ปัจจุบนั
ร่ วมกันคือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงนัง่ อยูท่ ่ามกลางเหล่าสาวกแล้วเล่าเหตุการณ์ยอ้ นไปในอดีต
แล้วกลับมายังปั จจุบนั สลับกันไปมาจนครบ 35 เรื่ อง และ 2) การเล่าเรื่ องที่สัมพันธ์กบั เวลาของ
ผูอ้ ่านพบว่า ในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกมีการเล่าเรื่ องแบบย่อ และการหยุด เนื่ องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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จริ งในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกแต่ละเรื่ องนั้นมีระยะเวลาการเกิ ดเหตุ การณ์ ที่ยาวนาน ไม่สามารถเล่ า
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างละเอียดได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการเล่าเหตุการณ์ ในพระอดีตชาติของพระ
โพธิ สัตว์แบบย่อ ส่ วนการหยุดพบว่าขณะเล่าเรื่ องก็จะหยุดเล่าเรื่ องเป็ นระยะๆ เพื่อให้อรรถกถา
จารย์อธิ บ ายขยายความคาถา ค าศัพท์และวลี ต่า งๆ ที่ ป รากฏในเรื่ องซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถา
ในด้านกลวิธีทางภาษาพบว่า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภท
ร้ อยแก้วที่มีวรรณศิลป์ งดงาม อรรถกถาจารย์ได้ใช้กลวิธีทางภาษาที่สาคัญ 2 วิธี ได้แก่ การใช้
ความเปรี ยบ และการใช้โวหาร มาถ่ายทอดเรื่ องราวการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ในอรรถกถา
จริ ยาปิ ฎกจานวน 35 เรื่ อง ดังนี้
1. การใช้ความเปรี ยบ แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเปรี ยบเทียบโดยตรง คือ การเปรี ยบ
เทียบโดยอาศัย “คาเปรี ยบ” แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ การเปรี ยบเที ยบสิ่ งหนึ่ งเหมื อนสิ่ งหนึ่ ง
การเปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่ งเป็ นสิ่ งหนึ่ ง และการเปรี ยบเทียบแบบขนานความ 2) การเปรี ยบโดยนัย คือ
การเปรี ยบเทียบที่ไม่ได้อาศัยคาเปรี ยบเทียบมาเชื่อม แต่อาจจะอาศัยคาแนะบางคามาทาให้ผอู ้ ่านนึ ก
ถึงการเปรี ยบเทียบ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะได้แก่ การเปรี ยบเทียบแบบใช้คาที่มีความหมายโดยนัย และ
การเปรี ย บเที ย บแบบขนานความโดยไม่ มี ค าเปรี ย บ และ 3) การเปรี ยบเที ย บแบบผสมคื อ
การเปรี ยบเทียบที่ผสมผสานระหว่างการเปรี ยบเทียบโดยตรงและการเปรี ยบเทียบโดยนัย
2. การใช้โวหาร พบ 4 ประเภท ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อธิ บายโวหาร และ
เทศนาโวหาร อรรถกถาจารย์ใช้บรรยายโวหารเป็ นโวหารหลักในการเล่าเหตุการณ์ ต่างๆ ในเรื่ อง
และใช้พรรณนาโวหารเมื่อจะเล่าเรื่ องโดยละเอียด ใช้อธิ บายโวหาร เมื่อต้องการอธิ บายเนื้ อเรื่ อง
เพิ่มเติม ส่ วนการใช้เทศนาโวหาร จะพบเมื่อตัวละครเทศนาสั่งสอนธรรมกัน
กลวิธีทางภาษาทั้ง 2 วิธีน้ ี เป็ นส่ วนสาคัญในการเล่าเรื่ อง เพราะช่ วยอธิ บายเรื่ องราวใน
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้อย่างชัดเจน ทาให้ผูอ้ ่านเกิ ดอารมณ์ และมี ความรู ้ สึกร่ วมไปกับตัวละคร
อี กทั้งยังทาให้ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจสารที่ อรรถกถาจารย์ตอ้ งการจะสื่ อมายังผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงให้เห็นลักษณะและขั้นตอนสาคัญของการบาเพ็ญบารมีท้ งั 7 ประเภท
ของพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก ดังนี้
การบาเพ็ญทานบารมี ลักษณะการให้ทานของพระโพธิ สัตว์ไม่ได้วดั ที่มูลค่าแต่ดูที่เจตนา
เป็ นสาคัญ พระโพธิ สัตว์จะให้ของที่ดีที่สุดที่ตนเองมีแก่ผขู ้ อทั้งหลาย บางครั้งการให้ทานของพระ
โพธิ สัตว์อาจมีลกั ษณะที่ไม่สมควรในมุมมองความคิดของคนทัว่ ไป เช่ น พระเจ้าธนญชัยและพระ
เวสสันดรพระราชทานช้างคู่บา้ นคู่เมืองให้กบั เมืองอื่น หรื อพระเวสสันดรพระราชทานกัณหาชาลี
และพระนางมัทรี ผูเ้ ป็ นบุตรและภรรยาแก่ชูชก อย่างไรก็ตาม นี่ เป็ นลักษณะและวิถีชีวิตของพระ
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โพธิ สัตว์ที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ และสละได้ทุกอย่า งเพื่ อโพธิ ญาณอันจะนามาซึ่ งความสุ ขของสรรพสัตว์
ทั้งหลาย
การบาเพ็ญศีลบารมี ลักษณะการรักษาศีลที่พบในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกส่ วนใหญ่จะกล่าวถึง
เรื่ องการไม่ทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่น (ปาณาติปาต) และการรักษาใจไม่ให้เกิดอารมณ์โกรธ และทุกเรื่ อง
จะมีแนวคิดในการบาเพ็ญศีลบารมีคล้ายกันว่า “การรักษาศีลสาคัญกว่าการรักษาชีวติ ”
การบาเพ็ญเนกขัมมบารมี ลักษณะการบาเพ็ญเนกขัมมบารมีก็คือการสละทุกอย่างในทาง
โลกทั้งทรัพย์สมบัติ บ้านเรื อน หรื อครอบครัวและเดิ นทางเข้าป่ าเพื่อออกบวชปฏิ บตั ิธรรมเพราะ
มุ่งหวังในพระสัพพัญญุตญาณ
การบาเพ็ญอธิ ษ ฐานบารมี ลัก ษณะการบาเพ็ญอธิ ษ ฐานบารมี คือเมื่ อมี ความตัง่ มัน่ และ
ปรารถนาในเรื่ องใดแล้ว จะปฏิ บตั ิ อย่างเต็มก าลัง ความสามารถ แม้ว่า จะต้องสละทรั พย์สมบัติ
อวัยวะหรื อชีวติ พระองค์ก็สามารถสละได้
การบาเพ็ญสั จจบารมี ลักษณะการบาเพ็ญสัจ จบารมีที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกคือ
การกล่าวแต่ความจริ ง 3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกการกระทาสัจกิริยา คือการกล่าวความจริ งเพื่อ
ขอให้ ผ ลของการกล่ า วความจริ ง ของพระโพธิ สั ต ว์น้ ั น ยัง อานุ ภ าพช่ ว ยให้ พ ระองค์ ป ระสบ
ความสาเร็ จในเรื่ องที่ปรารถนา ลักษณะที่สอง คือการรักษาคาพูด กล่าวคือเมื่อพระโพธิ สัตว์พูดสิ่ ง
ใดไว้ก็จะปฏิบตั ิตามคาพูดนั้น และลักษณะที่สาม คือการกล่าวความจริ ง พูดสิ่ งที่ถูกต้องและเป็ น
ประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น
การบาเพ็ญเมตตาบารมี ลักษณะการบาเพ็ญเมตตาบารมีที่ปรากฏในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก คือ
ความรักใคร่ ความปรารถนาดี ต่อผูอ้ ื่น ไม่ว่ามิตรหรื อว่าศัตรู ผทู ้ ี่ มุ่งหมายจะเอาชี วิตของพระองค์
ก็ตาม พระองค์ก็ทรงมีความเมตตาให้เสมอ
การบ าเพ็ญ อุ เบกขาบารมี ลัก ษณะการบ าเพ็ญ อุ เ บกขาบารมี คื อ พระโพธิ สั ต ว์มี จิ ต ใจ
เป็ นกลาง วางเฉยต่อสิ่ งต่างๆ วางเฉยในทุกข์และสุ ขในทุกสถานที่และในกาลทุกเมื่อ
เมื่อพิจารณาการบาเพ็ญบารมี แต่ละประเภทของพระโพธิ สัตว์โดยใช้เกณฑ์ความยากง่าย
หรื อสิ่ งที่สละในการบาเพ็ญบารมีแล้วจะสามารถแบ่งการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ในแต่ละ
พระชาติได้เป็ น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นบารมี (ขั้นปกติ) เป็ นขั้นที่ง่ายที่สุด คือ การสละทรัพย์ บุตรและ
ภรรยา หรื อสิ่ งของอันเป็ นที่รักเพื่อให้ได้บาเพ็ญบารมี ขั้นอุปบารมี (ขั้นกว่า) เป็ นขั้นที่ทาได้ยาก
มากกว่าขั้นบารมี คือการสละร่ างกายเพื่อให้ได้บาเพ็ญบารมี และปรมัตถบารมี (ขั้นสู ง) เป็ นขั้นที่
ยากที่สุดในการบาเพ็ญบารมี คือการสละชีวติ เพื่อให้ได้บาเพ็ญบารมี จะเห็นว่าพระโพธิ สัตว์บาเพ็ญ
บารมี ย ากบ้า ง ง่ า ยบ้า งเช่ น นี้ ทุ ก พระชาติ จ นกว่า บารมี จ ะครบถ้ว นบริ บู ร ณ์ แ ละได้ต รั ส รู้ เ ป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่มีเนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับการบาเพ็ญบารมี
ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ถือกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ ถึ งแม้ว่าอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกจะมีเนื้ อเรื่ อง
คล้ายคลึงกับอรรถกถาชาดกแต่เมื่อศึกษาโดยละเอียดแล้วพบว่า อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกได้นาเนื้ อเรื่ อง
จากอรรถกถาชาดกมาเล่าใหม่โดยใช้กลวิธีการประพันธ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะและเป็ นระบบแบบแผน
ทั้ง กลวิ ธี ก ารเรี ย บเรี ยงเรื่ อง กลวิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อง และกลวิ ธี ท างภาษา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
วัตถุ ประสงค์ของการเล่าเรื่ องในอรรถกถาจริ ยาปิ ฎกที่ตอ้ งการแสดงให้เห็นพระจริ ยาวัตรที่ดีงาม
ของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้ งถื อกาเนิ ดเป็ นพระโพธิ สัตว์ว่าพระองค์บาเพ็ญบารมี ด้วยความอุ ตสาหะ
มาแล้วหลายพระชาติ ทรงสละได้ท้ งั ทรัพย์สิน ของที่รัก อวัยวะและชี วิต เพราะมีปณิ ธานแน่วแน่ที่
จะบรรลุ พระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้นาพาสรรพสัตว์ท้ งั หลาย
ข้า มผ่า นสัง สารวัฏ การเล่ า เรื่ องในอรรถกถาจริ ย าปิ ฎกจึงเป็ นการเลื อกเรื่ องในอรรถกถาชาดก
บางเรื่ องมาเล่าใหม่โดยมีการดัดแปลงเรื่ องด้วยการเพิ่ม การเปลี่ยน และการตัดเนื้ อเรื่ องบางประการ
เพื่อเชิ ดชูและยกย่องพระพุทธเจ้าให้สูงเด่นขึ้นในฐานะที่เป็ นผูม้ ีความกรุ ณาต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลาย
ด้วยเนื้อเรื่ องและกลวิธีการประพันธ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะจึงทาให้อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นวรรณกรรม
เรื่ องหนึ่งที่มีความสาคัญยิง่ ในพระพุทธศาสนา
ข้ อเสนอแนะ
ผู้ศึ ก ษามี ข ้ อ เสนอแนะในการศึ ก ษาอรรถกถาจริ ยาปิ ฎก และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาดังนี้
1. การศึกษาระเบียบการเล่าเรื่ องช่วยทาให้เห็นระเบียบการเล่าเรื่ องอย่างเป็ นระบบ อาจนา
แนวคิดนี้ไปศึกษาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่ องอื่นๆ ต่อไป
2. อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกเป็ นคัมภีร์ที่ว่าด้วยการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิ สัตว์ในพระชาติ
ต่างๆ ที่ แต่ งขึ้ นในสมัยหลัง ดัง นั้นอาจศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบการบ าเพ็ญบารมี ของพระโพธิ สัตว์ใ น
อรรถกถาจริ ยาปิ ฎกกับคัมภีร์อื่นๆ ในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาแนวคิดการบาเพ็ญบารมี
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