เล่ม ๒๘ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒
ในเล่มที่แล้วมีเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมกันถึง ๕๒๕ เรื่อง แต่ในเล่มนี้มีเพียง ๒๒ เรื่อง
เพราะเป็นเรื่องยาว ๆ ทั้งนั้น ๑๒ เรื่องแรกเป็นเรื่องที่มีคำ� ฉันท์
เรื่องละ ๕๐ บท ๓ เรื่อง ๖๐ บท ๒ เรื่อง ๗๐ บท ๒ เรื่อง ๘๐ บท ๕ เรื่อง
ส่วน ๑๐ เรือ่ งหลัง คือเรือ่ งทีเ่ รียกว่า มหานิบาตชาดก แปลว่า ชาดกทีช่ มุ นุมเรือ่ งใหญ่
หรือที่โบราณเรียกว่า ทศชาติ คือเรื่อง ๑๐ ชาติ ซึ่งในที่นี้จะออกนาม พร้อมทั้งกล่าวใจความย่อ
ทั้งสิบเรื่อง ดังต่อไปนี้

๑. เตมิยชาดก
ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบ�ำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือการออกบวชหรือออกจากกาม
เล่าเรื่องเตมิยราชกุมารเกรงการที่จะได้ครองราชสมบัติ เพราะทรงสลดพระหฤทัยที่เห็น
ราชบุรุษลงโทษโจรตามพระราชด�ำรัสของพระราชา เช่น เฆี่ยนพันครั้งบ้าง เอาหอกแทงบ้าง
เอาหลาวเสียบบ้าง จึงใช้วิธีแสร้งท�ำเป็นง่อยเปลี้ย หูหนวก เป็นใบ้ไม่พูดจากับใคร แม้จะถูก
ทดลองต่าง ๆ ก็อดกลั้นไว้ ไม่ยอมแสดงอาการพิรุธให้ปรากฏ ทั้งนี้เพื่อจะเลี่ยงการครอง
ราชสมบัติ พระราชาปรึกษาพวกพราหมณ์ ก็ได้รับค�ำแนะน�ำให้น�ำราชกุมารไปฝังเสีย พระ
ราชมารดาทรงคั ด ค้ า นไม่ ส� ำ เร็ จ ก็ ทู ล ขอให้ พ ระราชกุ ม ารครองราชย์ สั ก ๗ วั น แต่ พ ระ
ราชกุมารก็ไม่ยอมพูด ต่อเมื่อ ๗ วันแล้ว สารถีน�ำราชกุมารขึ้นสู่รถไปเพื่อจะฝังตามรับสั่งของ
พระราชา ขณะที่ขุดหลุมอยู่ พระราชกุมารก็เสด็จลงจากรถ ตรัสปราศรัยกับนายสารถี แจ้ง
ความจริงใจให้ทราบว่า มีพระประสงค์จะออกบวช สารถีเลื่อมใสในค�ำสอนขอออกบวชด้วย
จึงตรัสสั่งให้น�ำรถกลับไปคืนก่อน สารถีน�ำความไปเล่าถวายพระราชมารดา พระราชบิดาให้
ทรงทราบ ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยอ�ำมาตย์ราชบริพารจึงเสด็จออกไปหา เชิญให้พระ
ราชกุมารเสด็จกลับไปครองราชสมบัติ แต่พระราชกุมารกลับมาถวายหลักธรรมให้ยินดีใน
เนกขัมมะ คือ การออกจากกาม พระชนกชนนีพร้อมด้วยบริวารทรงเลื่อมใสในค�ำสอน ก็เสด็จ
ออกผนวชและบวชตาม และได้มีพระราชาอื่นอีกเป็นอันมากสดับพระโอวาทขอออกผนวชตาม

๒. มหาชนกชาดก
ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบ�ำเพ็ญวิริยบารมี คือความพากเพียร ใจความส�ำคัญ คือ
พระมหาชนกราชกุมารเดินทางไปทางทะเล เรือแตก คนทั้งหลายจมน�้ำตายบ้าง เป็นเหยื่อ
ของสัตว์น�้ำบ้าง แต่ไม่ทรงละความอุตสาหะ ทรงว่ายน�้ำโดยก�ำหนดทิศทางแห่งกรุงมิถิลา
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ในที่สุดก็ได้รอดชีวิตกลับไปถึงกรุงมิถิลาได้ครองราชสมบัติ ชาดกเรื่องนี้เป็นที่มาแห่งภาษิต
ที่ว่า เป็นชายควรเพียรร�่ำไปอย่าเบื่อหน่าย (ความเพียร) เสีย เราเห็นตัวเองเป็นได้อย่างที่
ปรารถนา ขึ้นจากน�้ำมาสู่บกได้

๓. สุวัณณสามชาดก
ชาดกเเรื่องนี้แสดงถึงการบ�ำเพ็ญเมตตาบารมี คือการแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์
ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า มีเรื่องเล่าว่า สุวรรณสามเลี้ยงมารดาบิดาของตนซึ่งเสียจักษุในป่า และ
เนื่องจากเป็นผู้มีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น หมู่เนื้อก็เดินตามแวดล้อมไปในที่ต่าง ๆ วันหนึ่ง
ถูกพระเจ้ากรุงพาราณสีชื่อปิลยักษ์ยิงเอาด้วยธนู ด้วยเข้าพระทัยผิด ภายหลังเมื่อทราบว่าเป็น
มาณพผู้เลี้ยงมารดาบิดา ก็สลดพระทัย จึงไปจูงมารดาบิดาของสุวรรณสามมา มารดาบิดา
ของสุ ว รรณสามก็ ตั้ ง สั จ จกิ ริ ย า อ้ า งคุ ณ ความดี ข องสุ ว รรณสามขอให้ พิ ษ ของศรหมดไป
สุวรรณสามก็ฟื้นคืนสติ และได้สอนพระราชา แสดงคติธรรมว่า ผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดย
ธรรม แม้เทวดาก็ย่อมรักษาผู้นั้น ย่อมมีคนสรรเสริญในโลกนี้ ละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงใน
สวรรค์ ต่อจากนั้นเมื่อพระราชาขอให้สั่งสอนต่อไปอีก ก็สอนให้ทรงปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบ
ในบุคคลทั้งปวง

๔. เนมิราชชาดก
ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบ�ำเพ็ญอธิฏฐานบารมี คือความตั้งใจมั่นคง มีเรื่องเล่าว่า
เนมิราชกุมาร ได้ขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์ต่อจากพระราชบิดา ทรงบ�ำเพ็ญคุณงามความดี
เป็นที่รักของมหาชน และในที่สุด เมื่อทรงพระชราก็ทรงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรส
เสด็จออกผนวชเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาของพระองค์เคยทรงบ�ำเพ็ญมา

๕. มโหสธชาดก๑
ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบ�ำเพ็ญปัญญาบารมี คือความรู้ทั่วถึงสิ่งที่ควรรู้ มีเรื่องเล่า
ว่า มโหสธบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาหนุ่มของพระเจ้าวิเทหะแห่งกรุงมิถิลา ท่านมีความฉลาดรู้
สามารถแนะน�ำในปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรอบคอบ เอาชนะที่ปรึกษาอื่น ๆ ที่ริษยา
ใส่ความ ด้วยความดีไม่พยาบาทอาฆาต ครั้งหลังใช้อุบายป้องกันพระราชาจากราชศัตรู และ
จับราชศัตรูซึ่งเป็นกษัตริย์พระนครอื่นได้
๑

ฉบับพม่าเป็นอุมังคชาดก อรรถกถาเขียนว่า ”มโหสถ„ ตลอด
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๖. ภูริทัตตชาดก
ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบ�ำเพ็ญศีลบารมี คือการรักษาศีล มีเรื่องเล่าว่า ภูริทัตต
นาคราชไปจ�ำศีลอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำยมุนา ยอมอดทนให้หมองูจับไปทรมานต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่สามารถ
จะท�ำลายหมองูได้ด้วยฤทธิ์ มีใจมั่นต่อศีลของตน ในที่สุดก็ได้อิสรภาพ

๗. จันทกุมารชาดก
ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบ�ำเพ็ญขันติบารมี คือความอดทน มีเรื่องเล่าว่า จันทกุมาร
เป็ น โอรสของพระเจ้ า เอกราช เคยช่ ว ยประชาชนให้ พ ้ น จากคดี ซึ่ ง กั ณ ฑหาลพราหมณ์
ราชปุโรหิตาจารย์รับสินบนตัดสินไม่เป็นธรรม ประชาชนก็พากันเลื่อมใสเปล่งสาธุการ ท�ำให้
กัณฑหาลพราหมณ์ผูกอาฆาตในพระราชกุมาร เมื่อพระเจ้าเอกราชทรงพระราชสุบิน เห็น
ดาวดึงสเทวโลก เมื่อตื่นบรรทมทรงใคร่จะทราบทางไปสู่เทวโลก ตรัสถามกัณฑหาลพราหมณ์
จึงเป็นโอกาสให้พราหมณ์แก้แค้นด้วยการกราบทูลแนะให้ตัดพระเศียรพระโอรสธิดา เป็นต้น
บูชายัญ พระเจ้าเอกราชเป็นคนเขลา ก็สั่งจับพระราชโอรส ๔ พระองค์ พระราชธิดา ๔
พระองค์ ไปที่พระลานหลวง เพื่อเตรียมประหารบูชายัญ นอกจากนั้นยังสั่งจับพระมเหสี ๔
พระองค์ และคนอื่น ๆ อีก เพื่อเตรียมประหารเช่นกัน แม้ใครจะทัดทานขอร้องก็ไม่ได้ผล
ร้อนถึงท้าวสักกะ (พระอินทร์) ต้องมาข่มขู่และชี้แจงให้หายเข้าใจผิดว่า วิธีนี้ไม่ใช่ทางไป
สวรรค์ มหาชนจึงรุมฆ่าพราหมณ์ปุโรหิตนั้นและเนรเทศพระเจ้าเอกราช แล้วกราบทูลเชิญ
จันทกุมารขึ้นครองราชย์
ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบ�ำเพ็ญอุเบกขาบารมี คือการวางเฉย มีเรื่องเล่าว่า พรหม
นารทะช่วยเปลื้องพระเจ้าอังคติราชให้กลับจากความเห็นผิด มามีความเห็นชอบตามเดิม
(ความเห็นผิดนั้นเป็นไปในทางว่าสุขทุกข์เกิดเองไม่มีเหตุ คนเราเวียนว่ายตายเกิด หนักเข้า
ก็บริสุทธิ์ได้เอง ซึ่งเรียกว่าสังสารสุทธิ)

ขุททกนิกาย

๘. นารทชาดก

๙. วิธุรชาดก
ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบ�ำเพ็ญสัจจบารมี คือความสัตย์ มีเรื่องเล่าถึงวิธุรบัณฑิต
ซึ่งเป็นผู้ถวายค�ำแนะน�ำประจ�ำราชส�ำนัก พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะเป็นผู้ที่พระราชาและ
ประชาชนรักใคร่เคารพนับถือมาก ครั้งหนึ่งปุณณกยักษ์มาท้าพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะเล่นสกา
ถ้าตนแพ้จักถวายมณีรัตนะอันวิเศษ ถ้าพระราชาแพ้ ก็จะพระราชทานทุกสิ่งที่ต้องการ เว้นแต่
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พระกายของพระองค์ ราชสมบัติ และพระมเหสี ในที่สุดพระราชาแพ้ ปุณณกยักษ์จึงทูลขอตัว
วิธุรบัณฑิต พระราชาจะไม่พระราชทานก็เกรงเสียสัตย์ พระองค์ตีราคาวิธุรบัณฑิตยิ่งกว่า
ทรัพย์สินเงินทองใด ๆ ทรงหน่วงเหนี่ยวด้วยประการต่าง ๆ แต่ก็ตกลงกันไปไต่ถามให้
วิธุรบัณฑิตตัดสิน วิธุรบัณฑิตก็ตัดสินให้รักษาสัตย์ คือตนเองยอมไปกับยักษ์ ความจริงยักษ์
ต้องการเพียงเพื่อจะน�ำหัวใจของวิธุรบัณฑิตไปแลกกับธิดาพญานาค ซึ่งความจริงเป็นอุบาย
ของภริยาพญานาคผู้ใคร่จะได้สดับธรรมของวิธุรบัณฑิต จึงตกลงกับสามีว่า ถ้าปุณณกยักษ์
ต้องการธิดาของตน ก็ขอให้น�ำหัวใจของวิธุรบัณฑิตมา แม้ยักษ์จะหาวิธีท�ำให้ตายก็ไม่ตาย
วิธุรบัณฑิตกลับแสดงสาธุนรธรรม (ธรรมของคนดี) ให้ยักษ์เลื่อมใสและได้แสดงธรรมแก่
พญานาค ในที่สุดก็ได้กลับมาสู่กรุงอินทปัตถ์ มีการฉลองรับขวัญกันเป็นการใหญ่

๑๐. เวสสันดรชาดก
ชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบ�ำเพ็ญทานบารมี คือการบริจาคทาน มีเรื่องเล่าถึงพระ
เวสสันดรผู้ใจดี บริจาคทุกอย่างที่มีคนขอ ครั้งหนึ่งประทานช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองแก่พราหมณ์
ชาวกาลิงคะ ซึ่งมาขอช้างไป เพื่อให้หายฝนแล้ง แต่ประชาชนโกรธขอให้เนรเทศ พระราชบิดา
จึงจ�ำพระทัยเนรเทศ ซึ่งพระนางมัทรีพร้อมด้วยพระโอรสธิดาได้ตามเสด็จไปด้วย เมื่อชูชก
ไปขอสองกุมารก็ประทานอีก ภายหลังพระเจ้าสญชัย พระราชบิดาทรงไถ่สองกุมารแล้วเสด็จ
ไปรับกลับกรุง (เรื่องนี้แสดงการเสียสละส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ คือการตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า อันจะเป็นทางให้ได้บ�ำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้ดียิ่ง มิใช่เสียสละโดยไม่มี
จุดมุ่งหมายหรือเหตุผล)
จบความย่อแห่งพระไตรปิฎก เล่มม ๒๘
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