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คติธรรมจาก “ลิง” ตามคัมภีร์พุทธ 

นายสุชญา ศิริธัญภร   
ป.ธ.๙, พธ.บ.(สังคมศึกษา) พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 

 
ความนํา 
ลิง มาจากศัพท์ว่า วานร ซึ่งเม่ือแยกศัพท์ออกแล้ว ก็ได้เป็น ๒ คํา คือ วา 

ศัพท์หน่ึง กับ นร ศัพท์หน่ึง วา ศัพท์แปลว่า หรือ นรศัพท์แปลว่า คน เม่ือรวม
สองคําแล้ว แปลความได้ว่า หรือคน อีกแปลอีกนัยหน่ึงว่า คนหรือ จะเป็นคน
หรือเปล่า คงจะไม่ตอบ ในตอนน้ี ขอให้พิจารณาในบทความน้ี คงจะเข้าใจเองว่า 
หรือคน คนหรือ น้ีอย่างชัดเจน ท่ีกล่าวเช่นน้ี เพราะอะไร เพราะกิริยาอาการของ
ลิงท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี ลิงมีกิริยาอาการดุจคนหลายอย่าง  และ ลิง เป็นพระชาติท่ี
พระโพธิสัตว์ไปถือกําเนิดมาก และในแต่ละชาติของพระองค์ จะสะท้อนให้เห็น
ถึงว่า สัตว์บนโลก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตาม สามารถทําคุณความดีงามได้ ถ้ามี
สติปัญญา มีความฉลาด รอบคอบ ไม่ประมาท สามารถทําอะไรมากมาย 

เพ่ือให้กิริยาอาการลิงแต่ละตัว ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา จึง
รวบรวมเร่ืองลิง เพ่ือเป็นคติธรรมในการประพฤติปฏิบัติเป็นคติสอนใจ หรือเป็น
ตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติตามแก่ลูกหลานและผู้ท่ีสนใจ นอกจากวานร
ศัพท์ จะแปลว่าลิง แล้ว ยังมีอีกหลายศัพท์ เช่น มักกฏะ กปิ  ก็แปลว่า ลิง 
เหมือนกัน  แต๋จะไม่กล่าวให้พิสดาร ในท่ีนี้ 

ในการเรียบเรียง จะนําเสนอพฤติกรรม “ลิง”  ใน ๓ ประเด็นใหญ่ คือ  
  ๑. ลิงท่ีเป็นตัวเอก  
  ๒. ลิงท่ีเป็นตัวรอง 
  ๓. ลิงท่ีเป็นตัวประกอบ 
ลิงท่ีเป็นตัวเอก จะกล่าวถึงลิงท่ีทําส่ิงต่างๆ ในแง่ดี ดังมีเร่ืองราวต่อไปน้ี  
 ๑. ลิงหาอุบายดื่มนํ้า (นฬปานชาดก๑) 

                                                 
๑ พระไตรปิฎก ภาษาไทย  เล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๒๐ หน้า ๘-๙,  ชาดกอรรถกถา ฉบับมหาจุฬาฯ ภาค 

๑ หน้า ๒๓๘-๒๓๙  
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 นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
พญาลิง อยู่ในป่าดงดิบแห่งหน่ึง ในป่ามีสระนํ้าหน่ึง ท่ียักษ์ดูแลมีสิทธิท่ีจะจับกิน
ผู้ท่ีลงไปดื่มนํ้าในสระ พญาลิงอาศัยอยู่ในป่า มีบริวารมากส่ังสอนบริวารว่า ในป่า
มีท้ังผลไม้มีพิษ และสระนํ้าท่ีมียักษ์คุ้มครอง หากเห็นผลไม้ท่ียังไม่เคยกิน ต้อง
ถามเราก่อนจึงค่อยกิน หรือเห็นสระนํ้าท่ียังไม่เคยลง ต้องได้รับอนุญาตก่อน จึง
ค่อยลง บริวารรับปากแล้วทําตาม  

วันหน่ึงหัวหน้าลิงพาบริวารไปเท่ียวหากินตลอดวัน ถึงสระโบกขรณีท่ีมี
ยักษ์หวงแหน เม่ือฝูงบริวารจะลงไปกินนํ้า แต่ก็หยุดรอหัวหน้าลิงก่อน โดยเล่น
อยู่รอบๆ สระนํ้า พญาลิงรู้ว่า ลูกน้องยังไม่ได้ดื่มนํ้า จึงได้ตรวจดูก่อน เม่ือเห็น
สระนํ้าท่ีมีแต่รอยสัตว์ลง ไม่มีรอยสัตว์ขึ้น เช่ือว่า คงมียักษ์ดูแลรักษาอย่าง
แน่นอน จึงบอกบริวารว่า การท่ีพวกเจ้าไม่ลงไปดื่มนํ้า นับว่าโชคดีแน่ เพราะสระ
นํ้าน้ีมียักษ์ดูแล ท้ังคอยจับกินผู้ท่ีลงไปกินนํ้า  เม่ือยักษ์เห็นว่าพวกลิงไม่ลงกินนํ้า 
จึงแปลงกายเป็นคนท่ีมีท้องเขียว หน้าขาว มีร่างกายแข็งแรง  ว่ายนํ้าขึ้นมาบน
สระ ถามพวกลิงว่า น่ังเล่นอยู่ทําไม ลงมาดื่มนํ้ากัน พญาลิงสอบถามว่า ท่านเป็น
ยักษ์ มีอํานาจเพียงใดในสระน้ี  ได้ฟังว่า มีอํานาจจับสัตว์ทุกตัวท่ีลงมาในสระ
แห่งน้ี กินเป็นอาหาร พอได้ฟังอย่างน้ัน พญาลิงจึงหาอุบายแก้กลของยักษ์ โดย
ให้ฝูงลิงท้ังแปดหม่ืนตัว อยู่บริเวณขอบสระน่ังล้อมสระ แล้วดื่มนํ้าโดยใช้ไม้อ้อ
เป็นหลอดดูดจนอ่ิมกันทุกตัว เม่ือลิงดื่มนํ้าอย่างน้ี ยักษ์ก็ไดแ้ต่มองดู ไม่สามารถ
จับลิงกินได้ จึงเสียใจกลับเข้าไปยังท่ีอยู่ของตนในสระนํ้า พญาลิงพร้อมบริวาร 
พ้นอันตราย กลับไปยังท่ีอยู่ โดยความสวัสดี  

๒. ลิงพ้นภัยศัตรู (วานรินทชาดก๒) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็นพญา

ลิง มีตัวเท่ากับลูกม้าน้อย มีกําลังมาก ชอบไปไหนตัวเดียว เดินตามริมฝ่ังแม่นํ้า 
และท่ีกลางแม่น้ํา มีเกาะกลางนํ้าอยู่แห่งหน่ึง ซึ่งบนเกาะมีมะม่วงและขนุนดก
มาก พญาลิงก็ใช้วิธีกระโดดไปกินผลไม้บนเกาะ โดยกระโดดไปยังแผ่นหินก่อน 

                                                                                                                             

หมายเหตุ   ในการอ้างอิงน้ัน  จะสรุปมาเป็นส่วนมาก  และในการอ้างอิงน้ัน  ต่อจากน้ีไป จะใช้
พระไตรปิฎก ภาษาไทย  และอรรถกถา ภาษาบาลี ท่ีเป็น ฉบับมหาจุฬาฯ เกือบท้ังหมด 

๒ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๕๗ หน้า ๒๔,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๒ หน้า ๕๖-๕๙ 
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แล้วกระโดดไปท่ีกลางเกาะ กินเสร็จแล้วก็กระโดดกลับมา พักอยู่ ณ ท่ีอยู่ของตน 
ปฏิบัติโดยทํานองน้ีเป็นประจํา ต่อมา มีจระเข้พร้อมภรรยาว่ายมาพักอยู่บริเวณ
น้ี ภรรยาของจระเข้ เห็นพญาลิงกระโดดไปมา ก็อยากจะกินหัวใจลิง จึงบอกแก่
สามีว่า พ่ีฉันแพ้ท้อง อยากกินหัวใจพญาลิง แล้วสามีก็บอกภรรยาว่า เดี๋ยวจะหา
มาให้ แล้วไปนอนรอพญาลิง ณ แผ่นหิน เพ่ือจับในเวลาท่ีมากินผลไม้ พญาลิง
เท่ียวไปตลอดท้ังวัน ในเวลาเย็น ก็ยืนอยู่บนเกาะ ดูแผ่นหินท่ีจะข้ามไป เห็น
ความผิดปกติ เพราะแผ่นหินสูงใหญ่กว่าปกติ คงจะมีจระเข้ มานอนเป็นแน่แท้ 
เพราะวันน้ีน้ําก็อยู่ปกติ เม่ือพิจารณาอยู่ ก็ทําทีเป็นพูดกับก้อนหินว่า วันน้ีก้อนโต
จริงหนอถึงสามคร้ัง วันน้ีท่านไม่คุยกับเราหรือ ไม่ตอบเราหรือ ฝ่ายจระเข้คิดว่า 
ในวันท่ีผ่านมา ลิงคงพูดกับก้อนหินเป็นแน่ เราคงต้องพูดแล้วคราวน้ี แล้วพูด
ออกไปว่า เป็นอย่างไรบ้าง พ่อลิง เม่ือได้ฟังทักทายลิงจึงถามว่า ท่านเป็นใครกัน 
พอทราบว่าเป็นจระเข้ จึงถามว่า มานอนท่ีนี้เพ่ือไรละ พอได้ฟังว่า อยากได้หัวใจ
ของท่าน พญาลิงก็คิดว่า ทางท่ีกลับของเราไม่มี วันน้ีเราจะต้องลวงจระเข้นี้ให้ได ้
แล้วบอกจระเข้ว่า เราจะสละชีวิตให้ท่าน แต่ท่านจงอ้าปาก แล้วจงจับเรา ตอนท่ี
เรามายังสํานักเถิด เม่ือรู้ว่าจระเข้อ้าปากแล้ว พญาลิงก็กระโดดจากเกาะไป
เหยียบหัวจระเข้แล้วกระโดดไปยืนท่ีฝ่ังแม่น้ํา จระเข้เห็นเหตุเช่นน้ันแล้ว ก็เกิด
อัศจรรย์ใจแล้วพูดว่า คนท่ีมีธรรม ๔ คือสัจจะ(พูดจริง) ธรรมะ(ปัญญาท่ีใช้
พิจารณาเหตุผล) ธิติ (ความเพียรไม่ย่อหย่อน) จาคะ (ความสละตน) จะข่มขีศั่ตรู
ได้ ท่านนับว่าจัดอยู่ในคนจําพวกน้ันด้วย จากน้ัน จระเข้ก็สรรเสริญพญาลิงโดย
ประการต่างๆแล้วกลับไปยังท่ีอยู่ของตน 

๓. ลิงถวายรวงผ้ึง (โกสัมพิกวัตถุ ๓)  
สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ คราวหน่ึง พระพุทธองค์ได้เข้าไป

ประทับอยู่ ณ ป่ารักขิตวัน เขตกรุงโกสัมพี โดยมีช้างปาริเลยยกะเฝ้าปรนนิบัติอยู่ 
ในกาลน้ัน ลิงตัวหน่ึงเห็นช้างน้ันลุกขึ้นแล้ว ๆ ทําอภิสมาจาริกวัตร ( คือเฝ้าปฏิบัติ
อยู่ทุกคํ่าเช้า) แด่พระพุทธเจ้าแล้ว ก็คิดว่า เราจักทําอะไร ๆ ถวายพระองค์บ้าง 
เท่ียวไปอยู่ วันหน่ึง เห็นรวงผ้ึงท่ีกิ่งไม้อันหน่ึง จึงหักก่ิงไม้แล้ว นํารวงผ้ึงพร้อมท้ังก่ิง
ไม้ไปหาพระพุทธเจ้า แล้วได้เด็ดใบตองรองถวาย พระพุทธเจ้าทรงรับแล้ว ลิงแลดู
                                                 

๓ อรรถกถาธรรมบท  ฉบับมหามกุฎฯ  ภาค ๑ หน้า ๕๕ 
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อยู่ด้วยคิดว่า พระพุทธเจ้าจักฉันหรือไม่ เห็นพระพุทธเจ้ารับแล้ว ทรงน่ังน่ิงเฉยอยู่ 
คิดว่า อะไรหนอแล จึงทําให้พระองค์ไม่ฉัน จึงเข้าไปใกล้ๆ จับปลายก่ิงไม้พลิก
พิจารณาดู เห็นตัวอ่อนแล้ว จึงค่อย ๆ นําตัวอ่อนเหล่าน้ันออกแล้วจึงได้ถวายใหม่ 
พระพุทธเจ้าทรงฉันแล้ว ลิงน้ันมีใจยินดี ได้จับก่ิงไม้ต่างๆ ตามต้นไม้ห้อยโหนไปมา
อยู่ ก่ิงไม้ท่ีลิงน้ันจับแล้วก็ดี เหยียบแล้วก็ดี หักแล้ว ลิงได้ตกลงท่ีปลายตอแห้งตอ
หน่ึง ถูกปลายตอแทงตัวแล้ว ตายไป ท้ัง ๆ มีจิตเล่ือมใส เกิดในวิมานทองสูง ๓๐ 
โยชน์ ในภพดาวดึงส์ มีนางอัปสรพันหน่ึงเป็นบริวาร 

๔.  ลิงผู้นํา (ตโยธมัมชาดก๔) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ เป็นลูก

ลิงของหัวหน้าฝูง ในป่าหิมพานต์ ในเวลาน้ัน หัวหน้าลิงท่ีดูแลฝูง มีความคิด
แปลกริษยาลูกๆ กลัวลูก ๆแย่งอํานาจไป จึงทําลายพืชของลูกบ้าง หลอกไปฆ่า
บ้าง ต่อมาพระโพธิสัตว์เม่ือได้เกิดมา และลิงผู้เป็นแม่ ก็พาลูกไปอยู่ภูเขาลูกอ่ืน 
เพ่ือรักษาลูกน้อย วันหน่ึง ขณะท่ีลูกลิงโตเป็นหนุ่ม มีร่างกายแข็งแรงมากถามแม่
ว่า พ่อเราอยู่ท่ีไหน พอได้ฟังคําตอบว่า อยู่ดูแลฝูงท่ีภูเขาโน้น แล้วอ้อนวอนแม่ให้
พาไปยังท่ีอยู่ของพ่อ ก็ได้ฟังคําเตือนว่า ลูกไปไม่ได้ เพราะพ่อเจ้าจะฆ่าเอา 
เพราะพ่อของเจ้ากลัวว่าลูก ๆ จะขึ้นมาเป็นใหญ่ปกครองฝูง ท้ังยังกัดอวัยวะเพศ
อีกด้วย เม่ือลูกต้องการจะไปหาพ่อให้ได้ ในท่ีสุด แม่ก็พาลูกลิงไปหาพ่อจนได้ 
พ่อเห็นลูกแล้ว ก็คิดฆ่าให้ตาย ด้วยการทําทีเป็นกอด แล้วรัดให้แน่นจนตายเลย 
ขณะท่ีกอดกันอยู่ เม่ือเห็นว่าพ่อกอดแน่นมาก ลิงโพธิสัตว์ก็กอดแน่นด้วย แต่
เพราะมีแรงมากกว่า จึงทําให้ลิงผู้พ่อ เจ็บปวดมาก ในเม่ือใช้วิธีการน้ีไม่ได้ผลก็
คิดได้ว่า ในท่ีไม่ไกล มีสระนํ้าท่ียักษ์ดูแลอยู่ เราจะให้ยักษ์กินลูกตัวน้ีเสีย จึงพูด
กะลูกว่า พ่อแก่แล้ว พ่อจะมอบฝูงให้เจ้าดูแล พ่อจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ดูแลฝูง 
แต่ต้องไปนําดอกบัว ๓ ชนิด คือดอกโกมุทดอกอุบลและดอกประทุมในสระมา
ก่อน ขณะท่ีไปยังสระ ลิงโพธิสัตว์ ก็ไม่ลงสระทันที พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ได้รู้ว่า 
สระนํ้าน้ีมีเฉพาะรอยเท้าสัตว์ลง แต่ไม่มีรอยเท้าสัตว์ท่ีขึ้นเลย ทําให้แน่ใจได้ว่า มี
ยักษ์อยู่ และรู้อีกว่า พ่อหลอกเรามาเพ่ือให้ยักษ์ฆ่าเรา คิดหาวิธีเก็บดอกบัวโดย
ไปยืนเก็บตรงท่ีไม่มีน้ําและเก็บอย่างรวดเร็ว เก็บเฉพาะดอกท่ีไม่อยู่ในนํ้าเท่าน้ัน 
                                                 

๔ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๕๘ หน้า ๒๔,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๒ หน้า ๕๙-๖๒ 
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เม่ือเก็บอย่างน้ี ยักษ์ก็ไม่สามารถฆ่าลิงได้ เพราะลิงไม่อยู่ในนํ้า ยักษ์ก็จับลิงไม่ได้ 
เพราะไม่มีสิทธ์ินั่นเอง เม่ือเก็บดอกไม้ได้มากแล้ว ก็กองไว้ในท่ีแห่งหน่ึง แต่ก็ยัง
ไม่ครบ ๓ ชนิดอย่างตามท่ีพ่อต้องการ ยักษ์เห็นเหตุนั้นตลอด ก็คิดว่า เราไม่เคย
เห็นใครมีความฉลาดอย่างน้ีเลย เก็บเฉพาะดอกไม้ท่ีต้องการ ท้ังยังไม่ลงนํ้าอีก
ด้วย จึงว่ายนํ้าขึ้นมาคุยด้วย ท้ังบอกให้ฟังว่า ในโลกน้ี คนท่ีมีธรรม ๓ คือ ขยัน 
(ขยันอย่างมีปัญญาคิดแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น) แกล้วกล้า (หมดความกลัว ไม่มี
หวาดหว่ัน) และมีปัญญา (ฉลาดท่ีจะใช้อุบายต่าง ๆ) จะข่มขี่ศัตรูได้ ท่านคงเป็น
หน่ึงในบรรดาคนจําพวกน้ันแน่แท้ แล้วสรรเสริญลิงโพธิสัตว์ พร้อมกับถามว่า 
ต้องการนําดอกไม้ไปทําอะไร พอได้ฟังว่า บิดาต้องการแต่งตั้งให้เป็นผู้นําฝูง จึง
กล่าวว่า ผู้เป็นบุรุษช้ันยอดไม่ควรหอบดอกไม้หรอก เราจะหอบไปให้เอง แล้ว
เดินทางตามหลังโพธิสัตว์ไป ลิงผู้พ่อเห็นลูกของตนเดินมาแต่ไกลท้ังเห็นยักษ์หอบ
ดอกไม้มาให้ด้วย คิดหนักว่า เราหวังให้ยักษ์ฆ่าลูกเราแท้ ๆ แต่ลูกของเรา กลับ
พายักษ์ให้ถือดอกไม้มาได ้ เราคงแย่แล้วคราวน้ี เม่ือคิดหนัก จึงทําให้หัวใจเต้น
แรงแล้วแน่นิ่งสลบหัวใจแตกตาย พวกลิง  ก็แต่งตั้งลิงโพธิสัตว์ให้เป็นผู้นําฝูง
ต่อไป 

๕. ลิงใช้อุบาย (ตินทุกชาดก๕) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญา

ลิง มีลิงเป็นบริวารมากมายอยู่ในป่าหิมพานต์ ท่ีใกล้ป่าน้ันมีหมู่บ้านชายแดน 
ตั้งอยู่บ้าง บางคราวก็อพยพไปบ้าง และท่ีหมู่บ้านน้ันมีต้นมะพลับท่ีมีกิ่งก้าน
สมบูรณ์ และมีผลรสอร่อยมาก ในเวลาท่ีชาวบ้านอพยพไป พวกลิงจะมากินผล
มะพลับน้ัน อยู่ต่อมาเม่ือถึงกาลท่ีต้นมะพลับมีผล พวกชาวบ้านได้มาอยู่กันอย่าง
หนาแน่ ตั้งล้อมร้ัวอีก ทําให้พวกลิงไม่ได้ผลมะพลับเลย พวกลิงคิดว่า เม่ือก่อน
ช่วงเวลาน้ี พวกเราได้กินผลมะพลับท่ีบ้านโน้น บัดน้ี ผลมะพลับมีลูกหรือยังหนอ 
บัดน้ีมีหมู่บ้านหรือไม่หนอ แล้วส่งลิงตัวหน่ึงไปสืบดู ลิงน้ันไปสืบดูก็รู้ว่าต้น
มะพลับมีผลดกและชาวบ้านอยู่อย่างแน่นหนา จึงมาแจ้งให้พวกลิงทราบ พวกลิง
พอได้ฟังว่าต้นมะพลับมีผลดกมากอยากจะกิน จึงแจ้งให้พญาลิงทราบ พญาลิงก็
ถามว่า บ้านมีร้ัวหรือไม่ พอได้ฟังว่ามีร้ัวล้อม ก็บอกว่า ไม่ควรไป เพราะชาวบ้าน
                                                 

๕ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๕๓-๕๔ หน้า ๗๗-๗๘,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๓ หน้า  ๗๕-๗๗ 
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จะจับเอาได้ พวกลิงบอกว่า ในเวลากลางคืน หากพวกชาวบ้านหลับ เราจะมากิน
ได้หรือไม่ เม่ือหัวหน้าบอกว่าได้ แล้วพากันมารอคอยให้พวกชาวบ้านหลับ น่ังจับ
อยู่ท่ีแผ่นหินแห่งหน่ึง พอดีพวกมนุษย์รู้ ทัน จึงเตรียมการรอจับลิงเตรียมก้อนดิน
และท่อนไม้เป็นต้น ท้ังขึงตาข่ายไว้เพ่ือจับลิงตอนสว่าง พวกลิงประมาณแปด
หม่ืนตัวกําลังกินผลมะพลับอยู่  ได้เห็นพวกชาวบ้าน ต่างก็กลัวภัยคิดว่า นอกจาก
หัวหน้า พวกเราก็คงไม่มีท่ีพ่ึงแล้ว รีบไปหาพญาลิงบอกว่า พวกชาวบ้านถือธนู
ดาบ พากันล้อมพวกเราไว้ เราจักพ้นภัยได้อย่างไร พญาลิงได้ฟังคําของบริวาร
ปลอบใจว่า พวกมนุษย์มีกิจมากคงเฝ้าอยู่ได้ไม่นาน ตอนน้ียังดึกนัก พวก
ชาวบ้านล้อมเราไว้หวังจะฆ่าให้ตาย กิจอ่ืนท่ีจะช่วยแก้ไขเหตุนี้  ยังพอเกิดขึ้นได ้
ท้ังยังบอกให้บริวารรู้ว่า ประโยชน์จะพึงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เวลาท่ีจะช่วงชิงเอา
ผลไม้ยังมีอยู่ พวกเจ้าจงเค้ียวกินผลมะพลับกันเถิด พอได้ฟังพญาลิงพูดแล้ว พวก
ลิงสบายใจ ได้นับจํานวนลิงดู เม่ือนับอยู่ก็รู้ว่า ลิงช่ือเสนกะซึ่งเป็นหลานของ
พญาลิงยังไม่มา คร้ันแล้วพญาลิงก็กล่าวว่า พวกเจ้าอย่ากลัวเลย เสนกะฉลาด
มาก จะช่วยให้เราปลอดภัย ฝ่ายลิงเสนกะหลานชายตื่นนอนไม่เห็นฝูงลิง จึงออก
ตามหา เห็นชาวบ้านล้อมอยู่ จึงย่องไปท่ีบ้านของยายแก่ท่ีก่อไฟน่ังกรอด้ายอยู่ 
เจ้าลิงน้อยทําทีเหมือนเด็กจะออกไปนาแต่เช้า เข้าไปเอาดุ้นไฟแล้วยืนเหนือลม
จุดไฟท่ีบ้านหลังแรก ทําให้เพลิงโหมลุกไหม้ท้ังหมู่บ้าน พวกชาวบ้านพากัน
แตกตื่น ท้ิงฝูงลิงรีบมาดับไฟกันอย่างทุลักทุเล ฝูงลิงเม่ือจะหนี ก็ได้ถือผลมะพลับ 
ตัวละผลไปฝากลิงเสนกะด้วย แล้วรีบหนีเข้าป่าไปอย่างปลอดภัย  

 
๖. ปัญญาลิง (สุงสุมารชาดก๖) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญา

ลิง มีกําลังมาก ตัวใหญ่ มีความงดงามมาก พักอาศัยอยู่ติดกับชายป่า ใกล้แม่นํ้า
คงคา ในป่าหิมพานต์ ในขณะน้ัน มีจระเข้ตัวหน่ึงอยู่ในแม่น้ําคงคา เม่ือภรรยา
ของจระเข้แพ้ท้องอยากกินหัวใจของพญาลิง จึงบอกให้จระเข้สามีทราบ ฝ่าย
สามีพูดว่า เราจะกินหัวใจลิงได้อย่างไร เพราะหากินคนละแห่งกัน ภรรยาก็บอก
ให้สามีใช้อุบายจับลิงซิ เม่ือรู้อุบายท่ีภรรยาแนะให้ ก็ได้ดําเนินการเพ่ือจะจับลิง 
                                                 

๖ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๑๑๕-๑๑๖ หน้า ๙๕,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๓ หน้า  ๑๕๙-๑๖๐ 
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ในเวลาท่ีพญาลิงมาดื่มนํ้าท่ีฝ่ังแม่น้ําคงคา จระเข้ไปทักทายทําความคุ้นเคย เม่ือ
คุ้นเคยกันแล้วบอกพญาลิงว่า ท่ีฝ่ังแม่น้ําคงคาโน้น มีท้ังมะม่วงและขนุนอร่อย
มาก หากจะไปกิน เราอาสาจะนําท่านไปยังฝ่ังโน้นเอง เม่ือพูดอย่างน้ีบ่อย ๆ เข้า
ทําให้พญาลิงอยากกินผลไม้ เม่ือตกใจว่าจะไปกินผลไม้ จระเข้ ก็ให้พญาลิงขี่หลัง
ว่ายไป เม่ือถึงกลางแม่น้ํา จระเข้ก็ดํานํ้าเลย ทําให้พญาลิงรู้สึกไม่ค่อยดี จึงถาม
จระเข้ว่า ทําไมทําอย่างน้ีเล่า เดี๋ยวเราก็ตายซิ จระเข้จึงบอกว่า เราจะไม่นําท่าน
ไปยังฝ่ังโน้นหรอก เราหลอกท่านมาเพ่ือให้ภรรยาได้กินหัวใจของท่านต่างหาก 
พญาลิงกล่าวว่า การท่ีท่านบอกอย่างน้ีนับว่าดีแท้ หากในท้องของเราจะมีหัวใจ
อยู่ เม่ือตอนท่ีเราเท่ียวไปตามก่ิงไม้ คงแหลกละเอียดหมดแล้ว พอได้ฟังพญาลิง
พูดเช่นน้ี จระเข้จึงถามว่า ท่านวางหัวใจไว้ท่ีไหน พญาลิง เห็นต้นมะเดื่อต้นหน่ึง
กําลังมีผลสุก ก็บอกว่า เราเก็บไว้ท่ีต้นมะเดื่อน้ัน ท่านไปเอามาเลย พอได้ฟังพญา
ลิงพูดเช่นน้ี จระเข้ก็กล่าวว่า หากท่านให้หัวใจแก่เรา เราจะไม่ฆ่าท่านหรอก แล้ว
นําพญาลิงไปท่ีต้นมะเดื่อ ให้พญาลิงหยิบหัวใจให้ เม่ือถึงต้นมะเดื่อ พญาลิงก็
กระโดดทันที แล้วบอกจระเข้ว่า ท่านเสียรู้เราแล้ว ท่านเข้าใจว่า ช่ือว่าหัวใจของ
สัตว์จะอยู่ท่ีต้นไม้หรือ เราลวงท่านต่างหากละ ผลไม้ของท่านก็จงเป็นของท่าน
เถิด อย่าเลย สําหรับมะม่วง ผลขนุนท่ีท่านเห็นแล้วท่ีฝ่ังแม่น้ํา ผลมะเดื่อของเรา
ดีกว่ามากเลย ตัวของท่านใหญ่นะ แต่ปัญญาของท่านน้อยเหลือเกิน ท่านถูกเรา
ลวงแล้ว ท่านจงไปตามสบายเถิด จระเข้ ก็เสียใจอย่างมาก แล้วกลับมายังท่ีอยู่
ของตนแล 

 
๗. ลิงตําหนิคน (ครหิตชาดก๗) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญา

ลิง อยู่ในป่าหิมพานต์ คราวหน่ึง พญาลิงถูกนายพรานจับตัวนําไปถวายพระราชา 
พระองค์อยู่ราชวังเป็นเวลานานก็มีลักษณะท่าทางดี รู้กิริยาของมนุษย์อย่าง
มากมาย พระราชาทรงพอพระทัยท่ีพญาลิงแสดงอาการต่าง ๆ รักใคร่เห็นว่าเป็น
สัตว์เรียบร้อย ฝึกง่าย จึงให้นายพรานนําไปปล่อยป่าตามเดิม ฝูงลิงบริวารรู้ว่า
                                                 

๗ พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๑๓๗-๑๓๘ หน้า ๑๐๑,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๓ หน้า  ๑๘๕-
๑๘๗ 
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พญาลิงกลับมา จึงมาประชุมกันท่ีลานหินใหญ่แห่งหน่ึง สอบถามเร่ืองราวต่าง ๆ 
พญาลิงก็บอกว่า เหตุท่ีเราหลุดมาได้ เพราะเราทําให้พระราชาชอบพระทัยนะ 
เม่ือบริวารให้บอกถึงกิริยาของพวกมนุษย์ว่า ขึ้นช่ือว่ามนุษย์ ไม่ว่าจะพระราชา
หรือคนท่ัวไปก็ตาม จะพูดได้อย่างเดียวว่า ของเราๆ เท่าน้ัน จะยึดส่ิงของต่างๆ 
ว่าเป็นของตนเองเสมอเลย ย่อมไม่รู้จักความไม่เท่ียงของสังขาร ท่ีบ่งบอกว่ามี
แล้วกลับไม่มีเลย ย่อมไม่รู้ท่ีมีอยู่แล้วกลับกลายเป็นของคนอ่ืน พวกท่านจะฟัง
การกระทําของคนท่ีประมาททําไมเล่า แล้วบอกกับบริวารว่า พวกมนุษย์มีปัญญา
ทราม ไม่เห็นอริยธรรม พูดกันแต่เร่ืองเงินของฉัน ทองของฉัน ไร่ นา สวนเป็นต้น
ของฉันท้ังวันท้ังคืน ในเรือนหลังหน่ึงจะมีเจ้าของเรือนอยู่ ๒ คน คนหน่ึงไม่มี
หนวด นมสองเต้า เกล้าผมมวย และเจาะหู ถูกเขาซื้อมาด้วยเงิน  เจ้าของเรือนก็
พูดเสียดแทงข่มขู่คนน้ันตั้งแต่วันท่ีมาถึง พวกลิงบริวารได้ฟังแล้ว ต่างเอามืออุดหู
แล้วกล่าวว่า หัวหน้าครับ อย่ากล่าวเลย ๆ เดี๋ยวเราจะได้ฟังส่ิงท่ีไม่ควรฟังนะ 
และพูดว่า หากอยู่ในท่ีนี้ พวกเราคงได้ฟังส่ิงท่ีไม่ควรเช่นน้ีอีกแน่ แล้วติเตียนถิ่น
ของมนุษย์เช่นน้ีแล้ว ไปอยู่ในป่าหิมพานต์ตามเดิม  

 
 
๘. พญาลิงช่วยแม่ (จูฬนันทิยชาดก๘) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญา

ลิง ช่ือว่ามหานันทิยะ อยู่ในป่าหิมพานต์ ท่านมีน้องชายช่ือว่า จูฬนันทิยะ ลิงท้ัง
สองมีบริวารมากมาย อยู่ปรนนิบัติแม่ท่ีตาบอด ในเวลาเข้าป่า ก็จะพาแม่แอบไว้
ท่ีพุ่มไม้ แล้วไปนําอาหารอร่อยฝากลิงตัวอ่ืนมาให้แม่กิน ลิงนําอาหารมาไม่ได้ให้
เลย แอบกินเสียหมด แม่ของพญาลิงจึงผอม เหลือแต่หนัง ต่อมา พระโพธิสัตว์ 
กล่าวกับแม่ว่า ลูกส่งอาหารดีๆ มาให้แม่กิน ทําไมแม่จึงผอมละ พอได้ฟังแม่เล่า
ให้ฟัง พระโพธิสัตว์จึงคิดว่า เม่ือเราอยู่ดูแลฝูง แม่ของเราจะตายแน่ เราจะไม่
ดูแลฝูงต่อไปละ เราจะเล้ียงแม่ดีกว่า แม่เป็นผู้ประเสริฐท่ีสุด แล้วชวนน้องชายไป
ช่วยดูแลแม่ด้วยกัน แล้วพาแม่ลงจากป่าหิมพานต์ไปอาศัยอยู่ บนต้นไทรใกล้
                                                 

๘ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๑๔๓-๑๔๔ หน้า ๑๐๓,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๓ หน้า  ๒๐๑-
๒๐๓ 
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ชายแดน ต่อมามีชายหนุ่มคนหน่ึง เรียนศิลปะของท่านอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เม่ือ
เรียนจบแล้วลาอาจารย์เดินทางกลับบ้าน แม้อาจารย์ก็รู้ว่าศิษย์คนน้ี หยาบช้า
มาก ก่อนเดินทางส่ังสอนว่า เจ้าหยาบช้า มีใจโหดร้ายมาก ส่ิงท้ังหลายจะสําเร็จ
ในวันเดียวไม่ได้ หากเจ้าหยาบช้าเม่ือไร จะประสบทุกข์ จําเอาไว้ให้ดี เจ้าอย่าทํา
กรรมท่ีจะเดือดร้อนในภายหลัง เขาลาอาจารย์แล้ว กลับถึงบ้าน ใช้ชีวิตเป็น
นายพราน อยู่บ้านชายแดน ฆ่าเน้ือต่างๆ แล้วเล้ียงชีวิต วันหน่ึง เขาไม่ได้อะไร
เลยในป่า พบต้นไทรแล้ว คิดว่า น่าจะมีเน้ือบ้าง จึงเดินไปท่ีต้นไทร ในขณะน้ัน 
ลิงพ่ีน้องสองตัว กําลังให้แม่กินผลไม้อยู่ในระหว่างค่าคบ เห็นนายพรานเดินมา
คิดว่า พรานเห็นแม่คงไม่ทําอะไรหรอกพากันแอบท่ีคบไม้ นายพรานขึ้นต้นไม้ 
เห็นนางลิงแก่คิดว่า ถึงเป็นลิงแก่ ก็ดีกว่าไปมือเปล่ากลับบ้าน เตรียมจะยิง พญา
ลิงเห็นเหตุนั้นแล้วพูดกับน้องชายว่า มันจะฆ่าแม่เรา พ่ีจะสละชีวิตเพ่ือแม่ เจ้าจง
อยู่ดูแลแม่เถิด แล้วออกจากคบไม้พูดว่า ลิงแก่คงไม่มีประโยชน์ โปรดยิงเราเถิด 
เราสละชีวิตให้แก่นางลิงแก่เอง พอได้ฟังคําลิงหนุ่มพูดเช่นน้ันแล้ว พรานก็หันมา
ยิงพญาลิงทันที แล้วยังเตรียมลูกธนูอีก เพ่ือยิงนางลิง น้องชายพญาลิงเห็นเหตุ
น้ันแล้วคิดว่า มันจะยิงแม่ของเราอีกแล้ว แม่ของเรา แม้จะอยู่เพียงวันเดียว ก็ช่ือ
ว่ามีชีวิตอยู่ทีเดียว เราจะให้ชีวิตตอบแทนแม่ แล้วออกจากคาคบไม้พูดว่า ปล่อย
ลิงแก่ไปเถิด หันมายิงเราเถิด เราสละชีวิตให้นางลิงแก่เอง พอได้ฟังคําท่ีลิงหนุ่ม
พูดเช่นน้ัน นายพรานก็ยิงธนูไปยังลิงหนุ่มตัวท่ีสองทันที แล้วคิดว่า ถึงเป็นลิงแก่ 
ก็ใช้ประโยชน์ได้ แล้วยิงลิงแก่อีกตัว ลงจากต้นไม้แล้วก็หาบลิง ๓ ตัว กลับบ้าน 
ในขณะท่ีนายพรานหาบลิงกลับบ้านน่ันเอง ฟ้าได้ผ่าลงท่ีบ้านของเขา ถูกภรรยา
และลูกสองคนถึงแก่ความตาย เรือนถูกไฟไหม้ ทันทีท่ีเขาทราบข่าวจากชายคน
หน่ึงท่ีประตูหมู่บ้านถึงกับตกตะลึง น่ิงทําอะไรไม่ถกูเลย ถูกความเศร้าโศกถึง
ภรรยาและบุตรเข้าท่วมทับจิตใจ ท้ิงหาบลิง ธนูและแล่ง รีบว่ิงไปท่ีเรือน ร้องไห้
ครํ่าครวญเปล้ืองผ้าท้ิงโดยไม่รู้สึกตัว ในทันใดน้ันเอง ขื่อได้หล่นลงมาถูกศีรษะ
เขาแตก และแผ่นดินได้แยกออก เปลวไฟจากอเวจีมหานรกแลบขึ้นมาไหม้ร่าง
ของเขา ขณะท่ีเขากําลังจมลงไปน้ัน เขาก็นึกถึงคําสอนของอาจารย์ท่ีเคยส่ังสอน 
จึงได้กล่าวรําพันว่า อาจารย์สอนเราไม่ให้ทําความช่ัว ท่ีจะทําให้เดือดร้อนใน
ภายหลัง คนทํากรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมน้ันในตน คนทํากรรมดีย่อมได้รับผลดี 
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คนทํากรรมช่ัวย่อมได้รับผลช่ัว คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นน้ัน เขาครํ่า
ครวญจนเข้าไปสู่อเวจีมหานรก 

 
๙. จระเข้ลวงลิง (กุมภีลชาดก๙) 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาลิง พระองค์ถูกจระเข้หลอกจะพาไปหา

กินท่ีเกาะกลางแม่น้ําโดยให้ขึ้นขี่หลังไป พอถึงกลางแม่น้ํากลับจะดําลงในนํ้า 
สอบถามได้ความว่าจะนําหัวใจไปให้ภรรยาท่ีแพ้ท้องกิน จึงบอกเจระเข้ด้วยเชาว์
ปัญญาของตนว่าไม่ได้เอาหัวใจมาด้วย เพราะถอดหัวใจแขวนไว้ท่ีต้นมะเดื่อ 
จระเข้หลงเช่ือนําไปส่งถึงฝ่ัง พญาลิงจึงเหยียบศีรษะจระเข้กระโดดข้ามฝ่ัง
กลับมาท่ีอยู่ได้ จระเข้ได้กล่าวชมว่า บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรม ๔  คือ (๑) 
สัจจะ (พูดความจริงว่าจะกระโดดก็กระโดดจริง (๒) ธรรมะ (มีปัญญาพิจารณา
เหตุผล) (๓)ธิติ (มีความเพียรไม่ย่อหย่อน) (๔) จาคะ (ยอมสละตน) จึงเอาตัวรอด
จากศัตรูได้ (เร่ืองน้ีมีเน้ือหาเหมือนกับวานรินทชาดกข้างต้น ส่วนข้อธรรม
ต่างกัน) 

 
๑๐. ลิงเจ้าปัญญา (วานรชาดก ๑๐) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญา

ลิง อยู่ท่ีแม่น้ําคงคา ต่อมามีนางจระเข้ตัวหน่ึง แพ้ท้องอยากกินหัวใจพญาลิงจึง
บอกแก่สามี จระเข้ฝ่ายสามีก็คิดว่า เราจะหลอกให้ลิงจมนํ้าตาย แล้วกล่าวกับ
พญาลิงว่า สหาย เราจะพาไปกินผลไม้ท่ีฝ่ังแม่น้ําโน้น พญาลิงไม่รู้ว่า จระเข้
หลอกไปฆ่า จึงยอมขี่หลังของจระเข้ข้ามแม่น้ําไป เม่ือถึงกลางแม่น้ํา จระเข้เร่ิม
ดําลง พญาลิงถามเหตุผลว่าทําไมจึงทําอย่างน้ี พอได้ฟังความว่า อยากได้หัวใจไป
ให้ภรรยากิน พญาลิงจึงถามจระเข้ว่า ท่านเข้าใจว่าหัวใจของเราอยู่ท่ีอกหรือ 
จระเข้ก็ถามว่า แล้วท่านเก็บหัวใจไว้ท่ีไหนเล่า พญาลิงจึงกล่าวว่า เราวางไว้ท่ีต้น

                                                 
๙ พระไตรปิฎกเลม่ท่ี ๒๗ ข้อ  ๑๔๗-๑๔๘ หน้า๑๐๔,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๓ หน้า  ๒๐๗-

๒๐๘  
๑๐ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๑๖๕-๑๖๘ หน้า ๑๙๐-๑๙๑,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔ หน้า 

๓๔๓-๓๔๔ 
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มะเดื่อน้ัน จระเข้จึงถามว่า ท่านจะให้หัวใจแก่เราไหม เม่ือจระเข้ได้รับคําตอบว่า 
ลิงจะให้หัวใจพาพญาลิงมาส่งถึงต้นมะเดื่อ พญาลิง เม่ือขึ้นอยู่บนต้นมะเดื่อแล้วก็
กล่าวว่า เราสามารถขึ้นนํ้ามายืนอยู่บนบกได้ บัดน้ีเราไม่ได้อยู่ในอํานาจของท่าน
แล้ว ผลไม้ฝ่ังน้ีดีกว่าผลไม้ฝ่ังโน้นเป็นแน่ แล้วบอกให้จระเข้กลับไปท่ีอยู่เถิด แล้ว
น่ังกินผลมะเดื่อ จระเข้กลับไปอย่างเสียดาย 

๑๑. ลิงนักบริหาร (กปิชาดก ๑๑) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญา

ลิง มีบริวารมาก อยู่ในราชอุทยาน วันหน่ึง ลิงเกเรตัวหน่ึง เม่ือปุโรหิตแต่งตัวไป
ทํางาน ก็ห้อยโหนไปขี้รดลงบนศีรษะ แม้เม่ือปุโรหิต มองดู ได้ขี้ใส่ปากของท่าน
ปุโรหิตอีก ปุโรหิตผูกใจเจ็บในลิงไว้ กลับมาอาบนํ้าแล้วไปทํางานอีก พระ
โพธิสัตว์รู้เหตุท่ีปุโรหิตผูกใจเจ็บลิง แล้วพาฝูงลิงหนีไปอยู่ท่ีอ่ืน โดยบอกเหตุผลว่า 
การท่ีจะอยู่ในท่ีท่ีมีคนผูกใจเจ็บ มีเวรกันจะมีอันตราย พญาลิงพาบริวารไปอยู่ป่า
อ่ืน ส่วนลิงเกเร พร้อมกับพวกพ้อง ไม่ยอมไปท่ีอ่ืน ตกลงใจอยู่ท่ีนั้น วันหน่ึง เม่ือ
ชาวบ้านคนหน่ึงตากข้าวเปลือกไว้ แพะตัวหน่ึงไปกินข้าวเปลือกท่ีตากไว้ นางจึง
ใช้ดุ้นฟืนขว้างไป แพะหนีไปท้ังท่ีตัวยังมีไฟอยู่ ว่ิงเข้าไปในโรงช้าง ทําให้โรงช้าง
ไหม้ และทําให้ช้างหลายตัวถูกไฟไหม้ด้วย หมอช้างต้องรักษาช้างเป็นการใหญ่ 
ท่านปุโรหิตหาโอกาสท่ีจะแก้แค้นลิง เม่ือพระราชาตรัสถามว่า ท่านมีความรู้มาก 
ช้างเป็นแผลตามตัวเต็มไปหมด ควรใช้อะไรรักษาดีกราบทูลว่า นํ้ามันลิงซิ เม่ือ
ตรัสว่า จะหานํ้ามันลิงได้จากท่ีไหน ทูลว่า ในอุทยานมีลิงมากมาย เม่ือได้ฟังว่า 
นํ้ามันลิง รักษาแผลได้ พระราชารับส่ังว่า ขอให้พวกท่านไปฆ่าลิงมา ๕๐๐ ตัว 
แม้พนักงานก็ไปฆ่าลิงมา ๕๐๐ ตัว ลิงตัวหน่ึง แม้รอดจากการถูกฆ่า แต่ถูกยิง
บาดเจ็บ ได้หลบหนีไปหาพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ไกลออกไป แล้วส้ินใจ พวกลิงเห็น
แล้ว รู้ว่าถูกยิงมา จึงแจ้งให้พระโพธิสัตว์ทราบ พญาลิงไปแล้วน่ังอยู่ท่ามกลางฝูง
ลิงจํานวนมากบอกว่า การท่ีลิงเหล่าน้ีไม่เช่ือคําของบัณฑิตอยู่ในสํานักคนมีเวรกัน
จะประสบทุกข์เช่นน้ีแหละ แล้วกล่าวอีกว่า บัณฑิตไม่ควรอยู่ในท่ีท่ีคนมีเวรกัน
อยู่ เพราะจะหาความสุขมิได้ แม้จะอยู่เพียงคืนเดียวหรือสองคืนก็ตาม ลิงเกเร
เพียงตัวเดียว ทําให้เพ่ือนลิงประสบทุกข์เช่นน้ี ลิงโง่ แต่สําคัญว่าตัวฉลาด ทําตน
                                                 

๑๑ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๖๑-๖๗ หน้า ๒๖๖,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๕ หน้า  ๑๔๗-๑๕๐ 



๑๒ 
 

�� 

 

เป็นผู้นําฝูง ก็คงต้องตายเช่นน้ีแหละ ผู้นําฝูงไม่ดีจะทําให้ญาติเดือดร้อน ส่วน
ผู้นําฝูงดีจะเก้ือกูลญาติ ผู้ตรวจดูศีล (อาจารศีล) ปัญญา สุตะ(ความรู้ธรรม) ของ
ตนว่ามีแล้ว จะประพฤติประโยชน์ตนและผู้อ่ืน บัณฑิตพึงตรวจดูตนเช่นเดียวกับ
ตรวจดูศีล ปัญญาสุตะ แล้วพึงบริหารหมู่คณะบ้าง ปฏิบัติอยู่ผู้เดียวบ้าง แล้ว
กล่าวระเบียบปฏิบัติให้บริวารฟัง เพ่ือจะได้อยู่กันอย่างมีความสุข พวกลิงท้ังหมด
ได้พากันปฏิบัติตามโอวาท ก็มีความสุขโดยท่ัวหน้ากันแล 

๑๒. ลิงผู้เสียสละ (มหากปิชาดก ๑๒) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญา

ลิง มีกําลังมาก มีบริวารถึง แปดหม่ืนตัว อยู่ในป่าหิมพานต์ ณ ท่ีนั้น มีต้นมะม่วง
ใหญ่อยู่ริมฝ่ังแม่น้ําคงคา มีผลอร่อยมาก ผลของมะม่วง ตกไปบนพ้ืนบ้าง ในนํ้า
บ้าง บริเวณใต้ต้นบ้าง พญาลิงจะพาบริวารไปกินผลมะม่วงท่ีนั้นเป็นประจํา 
ในขณะกินก็คิดว่า ผลท่ีตกลงในนํ้า จะทําให้เกิดมีภัยได้ จึงช่วยกันกินผลท่ีอยู่
ชายนํ้าให้หมดก่อน แล้วกินส่วนท่ีเหลือภายหลัง แต่มีลูกมะม่วงผลหน่ึงท่ีหลงตา
ของลิงอยู่ ทําให้ลูกมะม่วงเม่ือสุกแล้วหล่นแล้วตกลอยนํ้าไป ติดอยู่ในข่ายของ
พระราชา และบริวารนํามะม่วงไปถวายพระราชาให้ทรงเสวย พระราชาเห็นแล้ว
ไม่แน่ใจว่าเป็นมะม่วงจึงให้พรานป่ากินก่อนแล้วเสวยภายหลัง และแบ่งให้กับ
บริวารด้วย พอได้เสวยเท่าน้ันติดใจตรัสถามถึงว่าต้นมะม่วงน้ี อยู่ท่ีไหน พอได้ฟัง
ว่า อยู่ท่ีชายแม่น้ําในป่าหิมพานต์ทรงเสด็จมาทางเรือถึงต้นมะม่วงแล้วพักแรมอยู่
ท่ีนั้นเสวยมะม่วง อยู่หลายวัน ท้ังตั้งยามรักษาการณ์ไว้ด้วย พญาลิง ในเวลา
กลางคืนพาฝูงลิงมากินมะม่วง พระราชาทอดพระเนตรเห็นฝูงลิง ก็ปลุกบริวารให้
ตื่นเตรียมธนูตรัสว่า รอให้พวกลิงกินอ่ิมก่อนแล้วค่อยยิง พวกบริวารเตรียมธนูจะ
ยิง พวกลิงเห็นเหตุนั้นต่างกลัวภัยเข้าไปหาพญาลิงบอกให้ทราบว่า พวกเขาจะยิง
เฉพาะลิงท่ีหนีไป พวกเราจะทําอย่างไรดี พญาลิงปลอบใจว่า อย่ากลัวเลย เราจะ
เสียสละชีวิตให้พวกเจ้า แล้วขึ้นไปบนก่ิงมะม่วงท่ีสูงสุด แล้วขึ้นไปบนก่ิงท่ีทอดไป
ยังฝ่ังแม่น้ํา คํานวณว่า แม่น้ําประมาณยาวกว้างช่ัวร้อยธนู จึงกระโดดข้ามแม่นํ้า
ไป หาเถาวัลย์ แล้วใช้เถาวัลย์ผูกตัว ประมาณร้อยช่ัวธนู แต่ไม่ได้กําหนดเถาวัลย์
                                                 

๑๒ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๘๓-๘๙ หน้า ๒๖๐-๒๖๑,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๕ หน้า  ๑๖๕-
๑๗๐ 



๑๓ 
 

�� 

 

ท่ีผูกเอวด้วย แล้วผูกเถาวัลย์ท่ีฝ่ังน้ี แล้วกระโดดข้ามไปประมาณช่ัวร้อยธนู เม่ือ
กระโดดไปจึงไม่ถึงต้นไม้ จึงต้องใช้มือท้ังสอง จับก่ิงมะม่วงไว้ แล้วบอกให้บริวาร
หนีไป ด้วยการบอกให้เหยียบหลังแล้วจับเถาวัลย์ข้ามฝ่ังไป บริวารก็ทําตามแล้ว
หนีไปอย่างน้ัน ในบริวารน้ัน มีลิงเกเรตัวหน่ึง ได้โอกาสแก้แค้นหัวหน้าบ้าง จึง
ขึ้นไปบนต้นไม้แล้วกระโดดลงมาอย่างแรง ทําให้พญาลิงหัวใจแตก มีความทุกข์
อย่างมาก แม้ลิงน้ัน แกล้งแล้วหนีไป พญาลิงเหลืออยู่ผู้เดียว พระราชาแลดู
เหตุการณ์ตลอด ได้ความคิดว่า พญาลิงถึงเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ก็ไม่คํานึงถึงชีวิตเลย 
สละชีวิตเพ่ือให้บริวารปลอดภัย พอสว่างแล้ว พระราชาก็ชมพญาลิง แล้วคิดว่า 
ไม่ควรจะฆ่าพญาลิง เราควรช่วยพญาลิงให้ลงมาแล้วช่วยเหลือปฐมพยาบาลดูแล
รักษา จอดเรือไว้ท่ีแม่น้ําคงคา ช่วยพญาลิงให้ลงมา ช่วยรักษา ทาด้วยนํ้ามัน
อย่างดี แล้วประทับน่ังบนท่ีนั่งท่ีต่ํากว่า ตรัสว่า ท่านทอดตัวเป็นสะพานให้ลิง
ข้ามไปโดยสวัสดี เจ้าเป็นอะไรกับลิงเหล่าน้ัน ลิงเหล่าน้ันเป็นอะไรกับเจ้าเล่า 
พญาลิงบอกว่า เป็นหัวหน้า และท่ีทําอย่างน้ันเป็นความพอใจท่ีได้ช่วยให้บริวาร
ของตนรอดพ้นจากอันตราย และนําความสุขมาให้แก่บริวาร เพราะผู้ท่ีเป็น
หัวหน้า ย่อมแสวงหาความสุขให้แก่มหาชนคนบริวารยอมสละความสุขส่วนตน 
สร้างความสุขให้แก่ผู้อ่ืนท้ังปวง น้ีเป็นอุปมาสําหรับพระองค์ ขอพระองค์ทรง
สดับอุปมาน้ันเถิด พระราชา ทราบชัดแล้ว ควรจะแสวงหาความสุขให้กับปวงชน
ท่ัวท้ังแผ่นดิน แล้วก็ขาดใจตายทันที พระราชารับส่ังให้ทําศพลิงอย่างย่ิงใหญ่
เทียบเท่าพระราชาทีเดียว แล้วให้สร้างพระเจดีย์ไว้ บรรจุศีรษะลิงเป็นอนุสรณ์
สถาน พร้อมท้ังบูชาด้วยดอกไม้ต่างๆ แล้ว เสด็จกลับเมืองให้สร้างศีรษะลิง
จําลองซึ่งทําด้วยทองคํา แล้วบูชากระดูกลิง ภายในพระราชวังเป็นเวลา ๗ วัน 
คร้ันแล้วถือเอากระดูกลิงไปบรรจุ ณ เจดีย์ บูชาด้วยดอกไม้ต่างๆ ดํารงอยู่ใน
โอวาทของพระโพธิสัตว์ บําเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้น ปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
ส้ินพระชนม์แล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์แล 

๑๓. ลิงใจประเสริฐ (มหากปิชาดก ๑๓) 

                                                 
๑๓ พระไตรปิฎกเลม่ท่ี ๒๗ ข้อ ๑๗๘-๒๒๓ หน้า ๕๖๖-๕๗๑,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๗  หน้า  

๒๑๖-๒๒๔ 



๑๔ 
 

�� 

 

นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญา
ลิง ณ หมู่บ้านกาสีกะ มีชาวนาคนหน่ึงไถนา แล้วปล่อยโคทํางาน โคของเขากิน
หญ้าแล้วหนีเข้าไปในดง เขาเห็นว่าโคหายไป จึงออกตามหา ไม่พบโคแล้วเสียใจ
เดินหลงไปในป่าหิมพานต์ เขาหลงป่าอดอาหารเป็นเวลา ๗ วัน แล้วกินผลไม้ท่ีมี
พิษทําให้เมา ตกลงไปในเหวลึก ๖๐ ศอก เขาอยู่ในท่ีนั้น เป็นเวลา ๑๐ วัน อด
อาหารอยู่อย่างหิวโหย ในเวลาน้ัน พญาลิงน่ังกินผลไม้ เห็นชาวนาผู้นั้น ก็
พยายามช่วยให้เขาขึ้นมาจากเหวลึก แล้วพูดกับชาวนาว่า เราเหน่ือยมาก ขอ
หลับหน่อย ท่านช่วยเป็นยามดูแลรักษาเราด้วย เขาเห็นลิงหลับ เพราะความหิว
โหยน่ันเอง จึงได้ใช้ก้อนหินทุบศีรษะ พญาลิง รู้กรรมน้ันของเขา กระโดดไปจับ
บนก่ิงไม้ กล่าวว่า เดินทางไปเถิด เราจะบอกทางท่านด้วยก่ิงไม้แล้ว จึงจักไป 
ช่วยพาเขาออกจากป่า มาส่งท่ีชายป่าแล้วรีบเข้าป่าไป เขาทําร้ายพญาลิง อยู่เป็น
คนง่อย มีมือเท้าเป็นหนองพุพอง เป็นคนดุจเปรตในเวลาปัจจุบันทีเดียว มีความ
ทุกข์อย่างมาก มีชีวิตอยู่ตลอด ๗ ปี ในวันหน่ึง ชาวนาได้เข้าไปอุทยาน ลาด
ใบตองไว้ในระหว่างกําแพง นอนอย่างมีคนทุกข์มาก ทีนั้น พระราชา ไปอุทยาน
ถึงท่ีนั้น ทอดพระเนตรเขาแล้ว ถามว่า ท่านเป็นใคร ทําอะไรจึงประสบทุกข์อย่าง
น้ี ชายผู้นั้นจึงเล่ากรรมให้ฟังว่า คราวหน่ึงเม่ือโคตัวหน่ึงหายไป เท่ียวตามหาแล้ว
หลงป่า เมาเพราะกินผลไม้พิษ จึงตกลงในเหว อยู่ในเหวเป็นเวลาสิบวัน และมีลิง
มาช่วยให้ขึ้นจากเหวโดยให้เกาะหลังขึ้นมา พอขึ้นมาได้ ลิงหลับไปเพราะเหน่ือย
มาก ข้าพเจ้าคิดช่ัวอยากกินเน้ือลิงก่อนเดินทางกลับบ้าน จึงใช้ก้อนหินทุบศีรษะ 
ทําให้ลิงมีตัวเป้ือนเลือด แล้วมองดูข้าพเจ้าด้วยนํ้าตา พลางพูดว่า ท่านอย่าทํา
ร้ายข้าพเจ้าเลย ขอท่านจงมีแต่ความเจริญ ท่านอย่าทํากรรมช่ัวเลย ท่านมีอายุ
มาก ควรจะห้ามปรามคนเหล่าอ่ืน ข้าพเจ้าได้ทําร้ายผู้ท่ีช่วยให้ขึ้นมาจากเหว ยัง
มาประทุษร้ายมิตรอีก แม้ถูกทําร้ายอย่างน้ี ลิงก็ยังพูดว่า ขอท่านจงเดินตามหลัง
เรามาเถิด แต่ให้อยู่ห่าง ๆ แล้วบอกทางไปยังถิ่นมนุษย์อีกด้วย ลิงล้างเลือดท่ี
เป้ือนศีรษะ เช็ดนํ้าตาแล้วกระโดดเข้าป่าไป ข้าพเจ้าถูกลิงสอนโอวาทอย่างน้ีแล้ว 
ทุกข์ใจมาก จึงลงไปยังแม่น้ําเพ่ือจะดื่ม นํ้าได้ปรากฏแกข้าพเจ้าเหมือนเดือด
พล่านเพราะไฟ เจือด้วยเลือด เหมือนชํ้าเลือดชํ้าหนอง หยาดนํ้าถูกข้าพเจ้า
เท่าไร ฝีขนาดใหญ่เท่าผลมะตูมก็เกิดขึ้นเท่าน้ัน ข้าพเจ้ามีตัวเป็นหนอง เหม็น



๑๕ 
 

�� 

 

มาก จะเดินทางไปทางไหน ก็มีแต่คนห้ามบอกว่าอย่าเดินมาทางน้ี  จงหลีกไป 
อย่าได้เดินผ่านพวกเขาเลย บัดน้ี ข้าพเจ้าเสวยผลกรรมของตน อยู่อย่างมีทุกข์
เป็นเวลา ๑๐ ปี น้ีคือกรรมท่ีข้าพเจ้าได้กระทําไว้ ขอความเจริญจงมีแก่ท่าน ขอ
พระองค์อย่าประทุษร้ายมิตรเลย เพราะคนประทุษร้ายมิตรจัดเป็นคนเลว ผู้
ประทุษร้ายมิตร ย่อมเป็นโรคเร้ือน กลาก คนประทุษร้ายมิตร ตายแล้วย่อมไป
เกิดในนรก คนประทุษร้ายย่อมเป็นดังท่ีข้าพเจ้าประสบอยู่นี้ เม่ือชาวนากล่าว
อย่างน้ีแล้ว แผ่นดินก็ให้ช่อง เขาตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรก คร้ันแล้ว 
พระราชาก็เสด็จกลับเข้าสู่พระนคร  

อ่านเร่ืองราวของลิงท่ีเป็นตัวเอก เป็นอย่างไรบ้าง คงได้เห็นว่า ลิงมีความ
ฉลาดมากน้อยเพียงไร  ดื่มนํ้าโดยใช้หลอดดูก็เคยทํามาแล้ว ในด้านเก่ียวกับ
ปัญญา ลิงเคยใช้ปัญญาเอาตัวรอดได้ เช่น พูดกับส่ิงท่ีไม่เคยพูดได้ ก็ทําให้ชีวิต
รอดมาแล้ว เคยใช้ปัญญาสู้กับมนุษย์จนสามารถช่วยเหลือพวกพ้องได้ ในด้าน
การทําบุญ ลิงก็มีใจเป็นบุญเคยถวายของท่ีเป็นรสเลิศแก่พระพุทธเจ้าทีเดียว 
ด้านการเป็นผู้นํา ก็สามารถช่วยเหลือบริวารให้พ้นภัย แม้ตัวเองจะตายก็ยอมทํา 
นับได้ว่าเป็นผู้นําท่ีสมบูรณ์  ด้านการสอนคน ลิงให้แง่คิดว่าคนเราไม่รู้จักคําว่าไม่
เท่ียงของสรรพส่ิงดีพอ เพราะชอบพูดแต่คําว่าของเรา ๆ อยู่เสมอ ในด้านแรง
กรรม จะเห็นได้ว่า คนท่ีไปทําร้ายผู้ท่ีเล้ียงพ่อและแม่ จะได้รับความทุกข์อย่าง
มากมาย และในปัจจุบันทันที และยังมีเร่ืองท่ีมองข้ามไม่ได้คือ อํานาจของภรรยา  
ฝ่ายผู้เป็นสามีก็ตกอยู่ในอํานาจ ทําให้ในบางคร้ัง สามีทําส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เช่น 
แกล้งผูกมิตรแล้วคิดทรยศภายหลัง  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ควรทํา  และมีเร่ืองหน่ึง คนท่ี
อกตัญญู จะได้รับผลทันตาเหมือนกัน  ในเร่ืองราวเหล่าน้ี ควรใส่ใจให้ดี ก็คง
ได้รับประโยชน์บ้าง 

 
ในประเด็นท่ีลิงที่เป็นตัวรอง มีเร่ืองราวเก่ียวกับลิงอันแสดงลักษณะต่างๆ 

อันเป็นไปท้ังในด้านดีหรือช่ัว ในด้านดี เช่น มีสัมมาคารวะ เช่ือฟัง  ในด้านช่ัว 
เช่น ประสัตว์ประทุษร้ายมิตร  ชอบรังแก่ผู้อ่ืน ในบางคร้ัง ลิงก็เสียรู้คน
เหมือนกัน ลิงท่ีเสียหน้าซึ่งถูกทําร้ายถึงกับจดจําการทําของเจ้านายได้ ลิง
จอมปลอมหลอกให้คนหลงเช่ือ  ลิงมีความคิดต่างจากคนเก่ียวกับนํ้าในเร่ืองคน



๑๖ 
 

�� 

 

ใช้ลิงรดนํ้าต้นไม้ ลิงชอบทําลายส่ิงท่ีดีอยู่แล้วชอบอยากรู้อยากเห็นร้ือท้ิงส่ิงของ 
ลิงจอมอุบาทว์เล่นแปลกจึงทําให้เพ่ือนทําร้ายเอา ลิงอยากสอนคนเก่ียวกับเร่ือง
ฌาน ลิงขี้โมโหคนท่ีชอบว่าลิงอย่างน้ันอย่างน้ี  ลิงทนฟังไม่ได้ หรือลิงก็เคยถือศีล
บําเพ็ญทานมาแล้ว  ซึ่งในการทําน้ัน  ก็มีท้ังในด้านดีและช่ัว  ดังมีเร่ืองราวท่ี
น่าสนใจต่อไปน้ี  

๑๔. ลิงยอมอ่อนน้อม (ติตติรชาดก๑๔) 
 นานมาแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกกระทา 

ณ ป่าหิมพานต์ มีสัตว์ ๓ สหาย คือ นกกระทา ลิงและช้าง อาศัยอยู่ท่ีต้นไทร
ใหญ่ต้นหน่ึง คร้ังแรก สัตว์ ๓ สหายน้ันไม่เคารพกันและกันอยู่ ไม่มีใครยอมใคร 
มีความประพฤติไม่เสมอกัน เพราะไม่รู้ว่าใครเกิดก่อน อยู่มาวันหน่ึง สัตว์
เหล่าน้ันปรึกษากันว่า พวกเราอยู่อาศัยด้วยอาการอย่างน้ี ไม่เป็นการสมควรเลย 
น่าจะมีทางแก้ไข พวกเราท้ัง ๓ น้ี ผู้ใดแก่กว่า เราต้องการทําความเคารพมีการ
กราบไว้เป็นต้นแก่ผู้นั้น ตั้งอยู่ในโอวาทของผู้นั้นเถิด วันหน่ึง สัตว์ท้ังสามมา
ปรึกษากันว่า ในพวกเรา ใครเป็นผู้แก่กว่านะ แล้วต่างก็ถามกันและกันว่า สหาย
ท้ังหลาย พวกท่านรู้จักต้นไทรน้ี ตั้งแต่มันโตแค่ไหน ทีนั้น ช้างตอบว่า สหาย
ท้ังหลาย ในเวลาเราเป็นลูกช้างน้อย ๆ เดินหากินกับแม่อยู่แถวน้ี กอไทรน้ีอยู่ใน
ระหว่างขาท้ัง ๒ และในเวลาท่ีกันเติบโตขึ้น ก่ิงยอดของไทรน้ีระสะดือเราเลย 
อย่างน้ีเราจึงรู้จักต้นไทรน้ี ตั้งแต่มันยังเป็นกอเล็ก ๆ ลิงตอบว่า สหายท้ังหลาย 
เราเม่ือเป็นลูกลิงน้อยดื่มนมอยู่ น่ังท่ีพ้ืนดิน ไม่ต้องชะเง้อคอเลย กัดกินยอดอ่อน
ของต้นไทรน้ีได้ อย่างน้ี เราจึงรู้จักต้นไทรน้ีตั้งแต่มันยังเล็ก นกกระทาตอบว่า 
สหายท้ังหลาย คร้ังก่อน ต้นไทรใหญ่นี้ มีอยู่ในท่ีโน้น เรากินผลของมันแล้ว ถ่าย
อุจจาระลง ณ ท่ีนี้ ต้นไทรน้ีเกิดจากอุจจาระน้ัน อย่างน้ี เราจึงรู้จักไทรต้นน้ี 
ตั้งแต่เวลามันเกิด ฉะน้ัน เราจึงแก่กว่าท่านท้ังหลาย ตั้งแต่นั้นมา ลิง ช้างท้ัง ๒ 
น้ัน ก็กล่าวกับนกกระทาว่า ในเม่ือท่านแก่กว่า พวกเราก็จะสักการะ เคารพ นับ
ถือบูชา ท้ังจักไหว้ ต้อนรับ ปรนนิบัติดูแลท่าน อยู่ในโอวาทของท่าน ตั้งแต่นี้
ต่อไป ท่านโปรดให้การแนะนําเราท้ังสองด้วย แล้วปฏิบัติโอวาทตามท่ีนกกระทา
กล่าวสอน แม้นกกระทาก็ให้สัตว์ท้ัง ๒ ตั้งอยู่ในศีล แม้ตนเองก็สมาทานศีล
                                                 

๑๔ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๓๗ หน้า ๑๕-๑๖,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๑ หน้า ๓๐๐-๓๐๑ 



๑๗ 
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เช่นกัน สัตว์ท้ัง ๓ น้ัน ตั้งอยู่ในศีล มีความเคารพยําเกรงกันและกัน มีความ
ประพฤติเสมอกัน ในเวลาส้ินอายุแล้ว ก็ไปสวรรค์แล 

 
๑๕. ลิงเสียรู้ (มหาสารชาดก ๑๕) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยพระชาติเป็น

อํามาตย์ของพระเจ้าพรหมทัต ได้คิดอุบายเพ่ือจับลิงขี้ขโมยเคร่ืองประดับของ
พระเทวี โดยการทําเคร่ืองประดับใหม่สวมใส่ให้ลิงอีกตัวหน่ึง เม่ือลิงตัวขี้ขโมย
เคร่ืองประดับเห็นเช่นน้ัน จึงนํามาใส่บ้าง พระโพธิสัตว์จึงจับตัวได้ ท้ังได้รับคํา
สรรเสริญจากพระราชาว่า เม่ือถึงยามคับขันประชาชน ต้องการคนกล้าหาญ เม่ือ
ถึงคราวปรึกษาราชการไม่ต้องการคนพูดพล่าม เม่ือยามมีข้าวนํ้า ทําให้คิดถึงคน
รักยามเกิดปัญหาย่อมต้องการบัณฑิตเสมอ 

๑๖. ลิงกม็ีหัวใจ (สาลกชาดก๑๖) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

กุฎุมพี อยู่ในกรุงพาราณสี พระองค์พอเติบโตแล้ว ก็เล้ียงชีวิตด้วยการขายข้าว 
หมองูคนหน่ึงเล้ียงลิงไว้ แล้วให้งูเป็นเพ่ือนเล่นกับลิง ออกแสดงให้ชาวบ้านได้ชม
นําเงินมาเล้ียงชีพ พอได้ฟังว่าในเมือง มีงานมหรสพ หมองูก็นําลิงไปฝากให้ท่าน
กุฎุมพีช่วยดูแล หมองูเล่นมหรสพตลอด ๗ วัน เม่ือครบกําหนด เขาจึงมารับลิง
กลับคืน ลิงพอได้ฟังเสียงหมองูเท่าน้ันออกไปจากร้านขายข้าว หมองูได้ใช้หวาย
เฆ่ียนมันต่อหน้าพระโพธิสัตว์ผู้ใจดี พอจับลิงได้แล้ว ก็พามันไปพักอยู่ท่ีอุทยาน 
แล้วหลับไป ลิงรู้ว่าหมองูหลับ จึงแก้เชือกท่ีมัดออก ขึ้นกินมะม่วงสุก แล้วขว้าง
เม็ดมาถูกหมองู หมองูตื่นขึ้นพยายามพูดอ้อนวอนให้มันลงมาว่า พ่อลิง เจ้าเป็น
ลูกคนเดียวของพ่อ และเจ้าจักได้เป็นใหญ่ในทรัพย์สมบัติของพ่อนะ พ่อลิงลงมา
จากต้นไม้เถิด เราจะพากันกลับบ้านเดี๋ยวน้ีแหละ แม้หมองูจะอ้อนวอนอย่างไร ก็
ไม่เป็นผล แถมยังโดนลิงตําหนิว่า ท่านเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์ใจดี มิใช่หรือ ทําไม
จึงเอาเรียวไม้ไผ่เฆ่ียนเราเล่า เราพอใจท่ีอยู่ในป่ามะม่วงน้ีแหละ ท่านจงกลับบ้าน

                                                 
๑๕ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๙๒ หน้า ๓๔,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๒ หน้า ๑๙๕-๑๙๙ 
๑๖ พระไตรปิฎกเลม่ท่ี ๒๗ ข้อ  ๑๙๘-๑๙๙ หน้า ๑๑๘,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๓ หน้า  ๒๖๗-

๒๖๘ 



๑๘ 
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ไปเสียเถิด แล้วรีบเข้าป่าไป ส่วนหมองูก็เดินทางกลับบ้านอย่างมีความเสียใจเป็น
ท่ีสุด 

๑๗. . ลิงกับหมองู (อหิตณุฑิกชาดก ๑๗) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

คนขายข้าวเปลือก เล้ียงชีพอยู่ในเมืองแห่งหน่ึง ต่อมาได้มีหมองูคนหน่ึงนําลิงมา
ให้เล่นกับงู เม่ือมีงานฉลองในเมืองก็ฝากลิงไว้กับพระโพธิสัตว์ แล้วนํางูไปแสดง
หาเงิน แม้พระโพธิสัตว์ก็ให้อาหารเล้ียงดูลิงอย่างดี เม่ืองานฉลองครบ ๗ วันเลิก
แล้ว หมองูหยุดการแสดง ก็มารับลิง เม่ือได้รับลิงแล้ว ก็ใช้หวายตีต่อหน้าพระ
โพธิสัตว์ แล้วจูงลิงไปผูกไว้ในอุทยานแล้วหลับไป ลิงได้โอกาสจึงค่อย ๆ แก้เชือก
ออกแล้วขึ้นต้นมะม่วงน่ังกินมะม่วง หมองูตื่นขึ้นมาเห็นลิงอยู่บนต้นมะม่วงพูด
หว่านล้อม เพ่ือจับลิงว่า เพ่ือนผู้หน้าตางดงาม เราแพ้การพนันสกามา เจ้าโยน
มะม่วงมาให้เราบ้างซิ เราจะได้กินเพราะความพยายามของเจ้า เพราะเจ้าแบ่งให้
เรานะ ลิงกล่าวว่า ท่านชมเราด้วยคําไม่จริง ท่านได้ยินหรือได้เห็นลิงตัวไหนบ้าง 
ท่ีมีใบหน้างาม การท่ีท่านตีเราต่อหน้าคนขายข้าว เราก็จําได้ดี เราเม่ือระลึกถึง
การนอนท่ีเป็นทุกข์ ถึงแม้ท่านจะให้เป็นพระราชา แล้วขอมะม่วง เราก็ไม่ยอมให้
หรอก เราถูกท่านตีมาตลอด เราควรท่ีจะเป็นเพ่ือนกับคนดีมีชาติตระกูล นิสัยด ี
มีน้ําใจ แม้กล่าวอย่างน้ี ก็กระโดดเข้าไปในอุทยานอย่างรวดเร็ว 

๑๘. ลิงปลอม (กปิชาดก๑๘) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นฤาษี 

อยู่ในแคว้นกาสี ก่อนหน้าน้ัน พระองค์ดํารงชีวิตอย่างชาวบ้านท่ัวไป เม่ือภรรายา
ตาย ก็พาลูกน้อย เข้ามาอยู่ในป่าหิมพานต์ สร้างบรรณศาลา แล้วบําเพ็ญพรตอยู่
ในป่า ในขณะท่ีท้ังสองกําลังน่ังผิงไฟอยู่บนเตียง หลังจากฝนตกอย่างหนัก โดย
ดาบสผู้พ่อนอนให้ดาบสลูกนวดเท้าให้ ลิงตัวหน่ึงปลอมตัวเป็นฤาษีมาขอไฟ ฤาษี
น้อยเห็นฤาษีปลอมมา ทําทียืนหนาวส่ันอยู่ข้างนอกอาศรม จึงร้องเช้ือเชิญให้เข้า

                                                 
๑๗ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๘๐-๘๔ หน้า ๒๐๕-๒๐๖,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔ หน้า  ๔๐๖-

๔๑๘ 
๑๘ พระไตรปิฎกเลม่ท่ี ๒๗ ข้อ  ๒๐๐-๒๐๑ หน้า ๑๑๙,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๓ หน้า  ๒๖๙-

๒๗๑ 



๑๙ 
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มาข้างในมาผิงไฟด้วยกัน เพ่ือให้คลายหนาว พระโพธิสัตว์จึงลุกขึ้นมองดูกรู้็ว่า
เป็นลิง ท่านจึงสอนลูกน้อยว่า ผู้นี้ไม่ใช่ฤาษีผู้ยินดีในความสงบและความสํารวม
หรอก มันเป็นลิงท่ีชอบห้อยโหนไปตามต้นมะเดื่อ เป็นสัตว์เลว มีสันดานหยาบ 
มักโกรธ และประทุษร้ายบ้านเรือน ถ้าให้มันเข้ามาข้างใน มันก็จะร้ือ และเผา
บรรณศาลาน้ีเสีย จากน้ัน พระโพธิสัตว์ ก็ได้เอาดุ้นฟืนท่ีติดไฟไล่ลิงออกไป ลิง
กระโดดเข้าป่าไปแล้ว ไม่กลับมาท่ีนั้นอีก พระโพธิสัตว์ สอนลูกน้อยให้เจริญฌาน 
ท้ังสองพ่อลูก ต่างมีฌานไม่เส่ือม พอตายแล้ว ก็ไปเกิดในพรหมโลกแล 

๑๙. ความคิดลิง (อารามทูสกชาดก๑๙) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ เสวยชาติ เป็นบัณฑิต 

ณ เมืองแห่งหน่ึง ซึ่งทุกปี จะมีการจัดงานนักขัตฤกษ์ เม่ือประธานได้ตีกลองเปิด
งานแล้ว พวกชาวเมืองก็จะไปเท่ียวงานกันเป็นท่ีสนุกสนานย่ิงนัก ในเวลาน้ัน ณ 
ราชอุทยานมีพวกลิงอยู่ในสวนจํานวนมาก เม่ือเร่ิมงานนักขัตฤกษ์แล้ว คนเฝ้า
สวนอยากกจะไปเท่ียวชมงานมหรสพบ้าง จึงเข้าไปคุยกับหัวหน้าลิงบอกให้รู้ว่า 
เราต้องการไปเท่ียวเปิดหูเปิดตาบ้าง พวกท่านช่วยรดนํ้าต้นไม้ไดไ้หม ท้ังบอก
เหตุผลกับหัวหน้าลิงอีกว่า ทําไม เราจะต้องรดนํ้าต้นไม้ เพราะต้นไม้มีคุณมาก 
อีกท้ังพวกท่านยังเค้ียวกินผลและใบของต้นไม้ด้วย ท่านพร้อมกับบริวารช่วยรด
นํ้าต้นไม้เล็ก ๆ จนกว่าเราจะกลับมาได้ไหม หัวหน้าลิงรับปากว่ารดนํ้าได้ เม่ือหา
ผู้ท่ีจะรดนํ้าต้นไม้แล้ว ก่อนจะไป คนเฝ้าสวนยังมอบถังใส่น้ําและขันรดนํ้าไว้ แล้ว
ไปเท่ียวในเมือง พวกลิงต่างถือถังนํ้าและขันนํ้าไปตักนํ้าท่ีแม่น้ํา แล้วรดต้นไม้ท่ียัง
เล็ก ๆ อยู่ ขณะท่ีกําลังจะรดต้นไม้ หัวหน้าลิงบอกกับลูกน้องว่า ธรรมดานํ้าควร
รักษา เพราะเป็นของหายาก ตักมาก็ลําบาก เม่ือพวกเจ้าจะรดนํ้าต้นไม้เล็ก ๆ ก็
จงถอนมันขึ้นมาดูรากก่อนว่ายาวมากน้อยเพียงไร หากรากยาวมาก ก็รดนํ้าให้
มาก หากรากส้ัน ก็รดแต่น้อย เพราะนํ้าของเรากว่าจะตักขึ้นมาได้ลําบากนักหนา 
พอรับคําส่ังอย่างน้ัน พวกลิงต่างพากันถอนต้นไม้เล็ก ๆ ขึ้นมาดูราก แล้วรดนํ้า
ตามความยาวและส้ันของราก ขณะท่ีพวกลิงต่างพากันช่วยกันถอนต้นไม้เพลิน
อยู่ บัณฑิตโพธิสัตว์ได้เดินทางผ่านมาพบเข้า จึงกล่าวว่า พวกเจ้าถอนต้นไม้เล็ก 
ๆ ขึ้นมาดูราก แล้วรดนํ้าทําไมกัน พวกลิงก็ตอบว่า พวกเราได้ทําตามท่ีหัวหน้าลิง
                                                 

๑๙ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๔๖ หน้า ๑๙,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๒ หน้า ๒๐-๒๑ 
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�
 

 

ส่ังไว้ บัณฑิตโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า โอหนอ ต้นไม้เล็กๆ ตายหมดแน่คราวน้ี 
ธรรมดาคนโง่ บางทีคิดว่าจะทําประโยชน์ กลับทําส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์เลย ผู้ไม่
ฉลาดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ถึงจะบําเพ็ญประโยชน์ ก็ไม่สามารถจะนําความสุขมา
ให้ได้เลย คนมีปัญญาน้อยทําประโยชน์ให้เสียหาย เหมือนลิงเฝ้าสวนน่ีแหละ 
แล้วติเตียนหัวหน้าลิงว่าทําอย่างน้ีไม่ถูกต้อง แล้วได้บอกวิธีรดนํ้าท่ีถูกต้องแก่
พวกลิง ก่อนท่ีจะเดินทางต่อไป 

๒๐. อย่าใช้ให้ลิงทํางาน (อารามทูสกชาดก๒๐) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

บัณฑิต คราวหน่ึง เม่ือในเมือง มีงานฉลองมหรสพ คนเฝ้าสวนอยากไปเท่ียวชม
งานบ้าง จึงได้กล่าวกับพวกลิงว่า ต้นไม้มีคุณต่อเรามาก เราต้องการจะเท่ียวสัก 
๗ วัน พวกเจ้าช่วยรดนํ้าท่ีต้นไม้ซึ่งได้ปลูกใหม่ ๆ ได้ไหม พวกลิงก็ตอบว่า ได้ เม่ือ
ได้ลิงรดนํ้าให้แล้ว ก่อนจะไป ก็มอบถังนํ้าให้แก่ฝูงลิงแล้วไป จากน้ันพวกลิงเม่ือ
จะรดนํ้า ท่ีต้นไม้ซึ่งปลูกใหม่ ๆ หัวหน้าลิง ก็บอกลูกน้องว่า นํ้าหายากทุกฤดูกาล 
เราควรรักษานํ้าไว้ ก่อนจะรดต้นไม้ท่ีปลูกใหม่ พวกเจ้าจงถอนรากขึ้นมาดูก่อน 
หากรากยาว ก็รดนํ้าให้มาก ถ้ารากส้ันก็รดนํ้าให้น้อย พอได้รับคําส่ังแล้ว พวกลิง 
บางตัวช่วยกันถอนต้นไม้ขึ้น บางตัวช่วยกันปลูกต้นไม้ บางตัวก็รดนํ้า ในขณะน้ัน 
พระโพธิสัตว์ซึ่งกําลังเดินทางไปยังเมือง เห็นพวกลิงช่วยกันถอนต้นไม้แล้วปลูก
รดนํ้า ก็ถามว่า ใครส่ังให้พวกเจ้าทําอย่างน้ี พอได้ฟังว่า หัวหน้าลิงส่ัง บอกว่า ลิง
หัวหน้า ยังมีปัญญาแค่นี้ ส่วนลิงท่ีเหลือ จะมีปัญญาเช่นไรเล่า พวกลิงฟังคําของ
พระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่า ท่านยังไม่รู้ จึงได้ติเตียนพวกเรา พวกเราไม่เห็นราก
แล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่า ต้นไม้หย่ังรากลึกแค่ไหนเพียงไรเล่า พระโพธิสัตว์จึงกล่าว
ว่า เราไม่ได้ติเตียนพวกเจ้าท่ีเป็นลิงหรอก แต่ผู้ท่ีควรจะถูกตําหนิ คือ ผู้ท่ีส่ังให้
พวกเจ้ารดนํ้าต่างหาก แล้วบอกวิธีรดนํ้าท่ีถูกต้องแก่พวกลิง แล้วเดินทางต่อไป 

๒๑. ลิงจอมอุบาทว์ (กัจฉปชาดก ๒๑) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นฤาษี 

พระองค์ได้บําเพ็ญสมณธรรมอยู่ในอาศรมในป่า วันหน่ึง ขณะท่ีท่านน่ังเข้าฌาน
                                                 

๒๐ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๑๙-๒๑ หน้า ๑๒๔,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔ หน้า ๒๙-๓๑ 
๒๑ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๖๗-๖๙ หน้า ๑๓๕,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔ หน้า ๙๔-๙๕ 
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อยู่ ได้มีลิงตัวหน่ึงมาทําอนาจารโดยเสพช่องหูของท่าน แต่ท่านก็อดทนได้ วางใจ
เป็นอุเบกขาน่ิงเฉย หาได้โกรธหรือแสดงอาการประทุษร้ายแต่อย่างใดไม่ เม่ือลิง
เห็นว่าฤาษีไม่สนใจ ไม่ว่ากล่าวอะไรเลย ก็เดินจากไป ในขณะน้ัน ลิงเห็นเต่าตัว
หน่ึงเดินมา จึงคิดอยากจะเสพอีก จึงไปเสพท่ีปากเต่า เต่าจึงงับอวัยวะสืบพันธ์ุ
ของมันไว้ จึงทําให้มันได้รับทุกข์มาก ก็คิดว่าใครหนอจะช่วยเราได้ก็เห็นว่า ท่าน
ฤาษีคงจะช่วยได้ จึงไปหาท่านฤาษี มันเดินอุ้มเต่าเหมือนคนเดินอุ้มท้อง เข้าไป
ขอร้องให้ฤาษีช่วยเหลือ พระโพธิสัตว์เม่ือจะล้อเล่นกับลิงทุศีลจึงกล่าวว่า ใคร
หนอเดินมาเหมือนคนท่ีถืออาหารมาเต็มถาด เหมือนพราหมณ์ได้ลาภเต็มมือ เจ้า
ไปเท่ียวภิกขาจารท่ีไหนหนอ เข้าไปหาผู้มีศรัทธาคนใดมา เม่ือลิงกล่าวว่า 
ข้าพเจ้าเป็นลิงทุศีล ประพฤติลามก โง่เขลา จับต้องส่ิงท่ีไม่ควรจับต้อง ขอความ
เจริญจงมีแก่ท่าน ขอท่านจงช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วจะไปยัง
ภูเขาเลย พระโพธิสัตว์จึงเจรจากับเต่าว่า ธรรมดาเต่า เป็นต้นตระกูลกัสสปโคตร 
ลิงเป็นต้นตระกูลโกณฑัญญโคตร ท่านจงปล่อยโกณฑัญญะเถิด ท่านได้เคยร่วม
เมถุนกันมาแล้ว เต่าได้ฟังคําของพระโพธิสัตว์แล้วก็เช่ือฟัง จึงได้ปล่อยอวัยวะ
สืบพันธ์ุของลิง ลิงพอเป็นอิสระแล้วก็ไหว้พระโพธิสัตว์ แล้วหนีไป ไม่กลับมา
แกล้งพระโพธิสัตว์อีกเลย แม้เต่าก็ลาพระโพธิสัตว์กลับไปท่ีอยู่ของตน พระ
โพธิสัตว์เจริญฌานแล้ว ตายแล้ว ไปบังเกิดในพรหมโลก 

๒๒. ลิงอยากสอน (โกมาริยปุตตชาดก ๒๒) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

พราหมณ์ ในหมู่บ้านแห่งหน่ึง พระองค์มีอาชีพทําทอง อยู่ต่อมา ก็ออกบวชเป็น
ดาบสอยู่ในป่าหิมพานต์ ณ ท่ีนั้น มีดาบสท้ังหลายชอบเล่นคึกคะนอง อยู่ในป่า
หิมพานต์ ไม่มีการบําเพ็ญฌานเลย หาอาหารมาจากป่าแล้ว ก็เค้ียวกินอย่าง
สนุกสนานแล้วปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยความคะนอง ณ ท่ีใกล้อาศรมของพวก
ดาบสมีลิงตัวหน่ึง มันชอบเล่นคะนอง หลอกหน้าหลอกตาต่อพวกดาบสเหล่าน้ัน 
ดาบสเหล่าน้ันอยู่ในท่ีนั้นเป็นเวลานานแล้วย้ายไปอยู่ยังถิ่นมนุษย์ ตั้งแต่พวก
ดาบสไปแล้ว พระโพธิสัตว์ ก็อยู่ในท่ีนั้นเพียงผู้เดียว ลิงก็มาหลอกท่านพระ
                                                 

๒๒ พระไตรปิฎกเลม่ท่ี ๒๗ ข้อ  ๑๔๕-๑๔๗ หน้า ๑๕๓-๑๕๔,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔ หน้า 
๑๙๑-๑๙๓ 
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โพธิสัตว์เหมือนเดิม พระโพธิสัตว์ดีดน้ิวกล่าวบอกว่า เจ้าเม่ืออยู่กับเรา ควรสงบ 
ควรท่ีจะอยู่อย่างมีศีล ตั้งแต่นั้นมา ลิงตัวน้ันก็สงบ หลังจากน้ัน พระโพธิสัตว์ก็ไป
ท่ีอ่ืน ต่อมาพวกดาบสท่ีคึกคะนองได้กลับมาอยู่ท่ีเดิมอีกก็ทักทายลิง แต่ลิงไม่
หลอกหน้าหลอกตาเหมือนก่อน จึงถามว่า เม่ือก่อน เจ้าได้โลดเต้นเล่นคะนอง
มิใช่หรือ เจ้ามาทํากิริยาของลิงในอาศรมของพวกเรา พวกเราไม่พอใจปกติของ
เจ้าเลย ลิงกล่าวว่า เพราะว่าฌานบริสุทธ์ิอย่างย่ิง เราได้รับคําสอนมาแล้วจาก
ดาบสท่ีสอนว่าให้ทําตนสงบ พวกท่านอย่าได้สําคัญเราเหมือนเม่ือก่อนเลย เราได้
เรียนเร่ืองฌานมาแล้ว และได้เข้าฌาน ดาบสเหล่าน้ันก็กล่าวว่า ถ้าคนจะพึง
หว่านพืชลงบนแผ่นหิน และฝนจะพึงตกลงมาก็ตาม พืชน้ันจะพึงงอกขึ้นมาหาได้
ไม่ ฌานอันบริสุทธ์ิอย่างย่ิง ถึงเจ้าจะได้สดับมาแล้ว แต่เจ้าก็ยังอยู่ห่างไกลจาก
ภูมิฌานน่ันอยู่ดี แล้วติเตียนลิงท่ีทําทีเป็นน่ังเข้าฌาน โดยประการต่าง ๆ แต่
ดาบสเหล่าน้ัน กลับได้คิดว่า ลิงน้ีถึงเป็นสัตว์ดิรัจฉานก็ยังคิดจะเข้าฌาน พวกเรา
เป็นคนดีกว่าลิง จะไม่คิดเข้าฌานหรือ แล้วทําตนเป็นผู้สงบ ไม่ประมาท เร่ิม
บําเพ็ญฌาน ตั้งแต่นั้นมา 

๒๓. ลิงจอมทําลาย (ปุฏทูสกชาดก ๒๓) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

พราหมณ์ อยู่ครองเรือน วันหน่ึง พระองค์เดินทางไปอุทยาน ในท่ีนั้น มีพวกลิง
อยู่เป็นจํานวนมาก คนเฝ้าอุทยานทําห่อใบไม้ให้ตกมาบนพ้ืนดิน หัวหน้าลิงพร้อม
บริวาร ก็ช่วยกันทําลายร้ือท้ิงเสีย พระโพธิสัตว์ได้บอกลิงว่า เจ้าทําลายห่อใบไม้
เช่นน้ีไม่ดีนะ น่าจะทําส่ิงท่ีดีกว่าเดิมนะ แล้วบอกอีกว่า ท่านเห็นจะเป็นผู้ฉลาด
ในการทําห่อใบไม้เป็นแน่ จึงได้ร้ือมันเสีย คงจะกระทําพวงใบไม้อ่ืนให้ดีกว่าเป็น
แน่ หัวหน้าลิงฟังแล้วกล่าวว่า พ่อแม่ของเราหาเป็นผู้ฉลาดในการทําพวงใบไม้ไม่ 
ธรรมดาของลิงเป็นอย่างน้ี พ่อแม่ของพวกเราก็เป็นอย่างน้ี ชอบทําลายส่ิงของท่ี
เขาทําไว้ แต่ทําให้ดีเหมือนเดิมไม่ได้ พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า ธรรมของพวกเจ้า
ยังเป็นเช่นน้ี แล้วสภาพท่ีไม่ใช่ธรรมของพวกเจ้าจะเป็นเช่นไร ขอพวกเราอย่าได้
เห็นธรรมหรือสภาพท่ีมิใช่ธรรมของพวกเจ้าในกาลไหน ๆ เลย แล้วเดินทางต่อไป 
ไม่ใส่ใจถึงลิงท่ีชอบทําลายอีกเลย 
                                                 

๒๓ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๘๘-๙๐ หน้า ๑๔๐,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔ หน้า ๑๒๖-๑๒๗ 
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๒๔. ลิงจอมประทุษร้าย (กุฏิทูสกชาดก ๒๔) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนก

ขม้ิน ทํารังอยู่ในป่าหิมพานต์ ณ ท่ีนั้น มีลิงตัวหน่ึง เม่ือฝนตกก็หนาวส่ัน มาอยู่
ใกล้พระโพธิสัตว์ นกขม้ินโพธิสัตว์เห็นลิงมีความลําบากหนาวส่ัน เม่ือจะคุยด้วย 
จึงกล่าวว่า ศีรษะ มือและเท้าของท่านเหมือนมนุษย์ แต่เพราะเหตุไร ท่ีอยู่อาศัย 
ของท่านจึงไม่มีเล่า ลิงฟังคําแล้วจึงกล่าวว่า เรามีศีรษะ มือและเท้าเหมือนมนุษย์
ก็จริง แต่ปัญญาอย่างมนุษย์ของเราไม่มี พระโพธิสัตว์ ได้ฟังคําตอบแล้ว จึงกล่าว
ว่า ผู้มีจิตไม่มั่นคง กลับกลอกประทุษร้ายมิตร ย่อมไม่มีความสุข ท่านจงสร้าง
ปัญญา จงกลับตัวให้มีความเป็นปกติเสีย จงขยันสร้างกระท่อมป้องกันลมและ
ความหนาวเถิด ลิงโกรธท่ีนกขม้ินตัวนิดเดียวยังบังอาจมาสอนมันได้ ก็คิดว่า นก
ตัวน้ีด่าเราว่าไม่มีปัญญาสร้างท่ีอยู่ เราก็จักทําให้มันไม่มีท่ีอยู่ด้วย ในขณะท่ีลิงจะ
เข้าไปจับน่ันเอง นกขม้ินโพธิสัตว์ก็บินออกจากรังไป  ลิงจับได้แต่รังแล้วทําลาย
จนละเอียด  แล้วจากไปท้ังท่ียังมีความโกรธแล 

๒๕. ลิงถือศีลทําทาน (สสชาดก ๒๕) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญา

กระต่าย อยู่ในป่า ณ ท่ีนั้น มีชายเขา แม่น้ําและหมู่บ้าน ซึ่งมีทําเลท่ีดีมาก และ
พญากระต่ายยังมีลิงสุนัขจ้ิงจอกและนากเป็นสหาย อาศัยอยู่ในราวป่าเดียวกัน 
หาอาหารมาเก็บไว้ในท่ีอยู่ของตน แล้วจะประชุมกันในตอนเย็นของทุกวันเพ่ือ
พูดคุยกัน กระต่ายจะบอกอยู่เสมอว่า ควรให้ทาน รักษาศีล รักษาอุโบสถ สัตว์
นอกน้ีก็ถือปฏิบัติตาม เม่ือเวลาผ่านไป วันหน่ึง พญากระต่ายมองดวงจันทร์แล้วรู้
ว่า พรุ่งน้ีจะถึงวันอุโบสถแล้วบอกสหายว่า พรุ่งน้ีเป็นวันอุโบสถ จงสมาทาน
อุโบสถกันเถิด และทานท่ีผู้มีศีลถวายย่อมมีผลมากมาย ฉะน้ัน หากมีแขกมาหา 
ท่านควรให้ทานจากอาหารท่ีเก็บไว้กิน แก่แขกท่ีมาเยือนเถิด สหายท้ังสาม ก็
รับคําแล้วกลับมายังท่ีอยู่ของตน ในวันรุ่งขึ้น นากออกไปแต่เช้าหาอาหารได้ปลา
ตะเพียนท่ีชาวประมงลืมไว้แล้มาาเก็บไว้ในท่ีอยู่ของตน คิดว่า เราจะกินเม่ือถึง

                                                 
๒๔ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๘๑-๘๔ หน้า ๑๗๓-๑๗๔,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔ หน้า ๒๗๘-

๒๗๙ 
๒๕ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๖๑-๖๔ หน้า ๑๖๙,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔  หน้า ๒๕๔-๒๕๘ 
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เวลา แล้วนอนนึกถึงศีลของตน สุนัขจ้ิงจอกได้ออกจากท่ีอยู่ของตน หาอาหารได้
เน้ือพร้อมเนยใสท่ีชาวนาท้ิงไว้ แล้วนํามาเก็บไว้ในท่ีอยู่ของตนคิดว่า จะกินเม่ือ
ถึงเวลา แล้วนอนนึกถึงศีลของตน ลิงออกจากท่ีอยู่ของตน เข้าป่าหาอาหาร ได้
มะม่วงแล้วนํามาเก็บไว้ในท่ีอยู่ของตน คิดว่าจะกิน เม่ือถึงเวลา แล้วนอนนึกศีล
ของตน ส่วนกระต่ายคิดว่า เราออกจากท่ีอยู่ของตนกินหญ้าเป็นอาหาร แล้วนอน
ในท่ีอยู่ของตน ก็คิดอีกว่า เรากินหญ้าเป็นอาหาร ถ้ามีคนเดินทางมาขอทาน เรา
ก็ไม่มีอะไรจะให้ทาน เราคงต้องบริจาคชีวิตให้เป็นทานแน่แท้ แล้วได้นอนรักษา
อุโบสถศีลอยู่ ท้าวสักกะจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์มาทดลองสัตว์ท้ัง ๔ โดยไป
ขออาหารกับนากก่อน นากได้ให้ปลาตะเพียนแดง ๗ ตัว สุนัขจ้ิงจอกได้ให้เน้ือ
พร้อมเนยใส ลิงได้ให้ผลมะม่วงท่ีตนเก็บไว้ ส่วนกระต่ายไม่มีอาหารสะสมไว้ เม่ือ
จะสละชีวิตของตนกระโดดเข้ากองไฟให้เน้ือเป็นทานแก่พราหมณ์จึงบอกว่า งา 
ถั่ว และข้าวสารของกระต่ายไม่มี ท่านจงบริโภคข้าพเจ้าท่ีสุกด้วยไฟน้ีแล้ว
บําเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิด ให้พราหมณ์ก่อไฟแล้วกระโดดเข้ากองไฟ แตไ่ม่
เป็นอันตราย กระต่ายจึงบอกว่า ท่านก่อไฟเย็นย่ิงนัก ขนของเราไม่มีไหม้เลย น่ี
อะไรกัน ท้าวสักกะจึงแสดงตนให้ทราบ กระต่ายจึงกล่าวว่า ท่านหยุดเถิด หาก
โลกสันนิวาสก็ทดลองเราด้วยทาน ก็จะได้พบว่าเราผู้ไม่เคยให้ เป็นไม่มี ท้าว
สักกะอนุโมทนาต่อการกระทําของพระโพธิสัตว์ กล่าวว่า ขอคุณของท่านจง
ปรากฏช่ัวกัลป์ แล้วบีบภูเขา ถือนํ้าจากภูเขาแล้วจารึกภาพรูปกระต่ายไว้บนดวง
จันทร์ นํากระต่ายให้มานอนบนหญ้าท่ีอ่อนนุ่ม ในป่าน้ัน แล้วกลับไปยังท่ีอยู่ของ
ตน สัตว์ท้ังส่ีสามัคคีกัน บําเพ็ญศีล ให้ทาน รักษาอุโบสถ ตายแล้ว ก็ไปเกิดใน
สวรรค์แล 

อ่านเร่ืองราวลิงที่เป็นตัวรอง เป็นอย่างไรบ้าง หากพิจารณาดูให้ดีแล้ว  ลิง
ให้ข้อคิดหลายอย่าง ทําให้เห็นว่า คนท่ีมีความอ่อนน้อมย่อมมีความสุข ลิงใช่ว่า
จะเก่งเสมอไปในบางคร้ังก็เสียรู้ได้  การทําให้ผู้อ่ืนได้อายน้ันจะทําให้ผู้นั้นจดจํา
ไม่ลืม เร่ืองแบบน้ีควรระวัง การเล่ือมใสศรัทธาใครน้ัน จะดูแค่ภายนอกยังไม่พอ 
ต้องดูถึงภายในจิตใจด้วยว่าเป็นอย่างไร  การท่ีจะให้ใครทํางานน้ัน  จะต้องใช้คน
ให้ถูกกับงาน เพราะหากใช้คนไม่ถูกกับงาน ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายมาก 
ความซนในบางคร้ังก็ก่อความทุกข์ให้ได้ จะซนอะไรก็ตามต้องดูด้วยว่าสมควร
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หรือไม่ การสอนน้ัน ในบางคร้ังส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเราก็สอนเราได้ หากจะสังเกตให้
รอบคอบ จะได้ความรู้อย่างมากมาย  นิสัยท่ีร้าย ๆ  ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนย่อมไม่เป็น
ท่ีปรารถนาของใคร ๆ  จะอยู่ท่ีใด ๆ  ควรมีใจเมตตาการุณย์   

ส่วนในประเด็นท่ีลิงที่เป็นตัวประกอบ มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ เช่น ลิงปลอม
ตัว  ลิงชอบรังแกมิตร ลิงแสดงท่าทางเพ่ือให้คนเล่ือมใส เป็นต้นมีดังน้ี  

๒๖. ลิงปลอมตัว (มักกฏชาดก๒๖) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติดาบส ใน

ตระกูลพราหมณ์ หมู่บ้านกาสี เจริญวัยแล้ว เรียนหนังสือในสํานักกรุงตักกสิลา 
ใช้ชีวิตครองเรือน ต่อมานางพราหมณี คลอดลูกชาย พอลูกเร่ิมเดินได้ก็ตายลง 
พระโพธิสัตว์ พอภรรยาตายแล้ว คิดว่า สมควรอยู่ครองเพศนักบวชดีกว่า แล้วลา
หมู่ญาติ พาลูกน้อยไปอยู่ป่าหิมพานต์ หาผลไม้กิน วันหน่ึง ในฤดูฝน เม่ือฝนตก 
พระโพธิสัตว์ก่อไฟผิง แม้ลูกของท่านก็บวชเป็นดาบสเหมือนกัน น่ังบีบเท้าให้พ่อ
อยู่ ในเวลาน้ัน ลิงป่าตัวหน่ึง หนาวส่ัน เห็นไฟท่ีบรรณศาลา จึงคิดอยากจะผิง
บ้างคิดว่า หากเราจะเข้าไปผิง ก็จะถูกคนเหล่าน้ีตีได้ แล้วอดผิงไฟด้วย เราควรใช้
อุบายแต่งตัวเป็นดาบสแล้ผิงไฟเถิด แล้วไปยืนทําหน้าย่นอยู่ใต้ต้นตาลต้นหน่ึง 
หน้าบรรณศาลา ดาบสน้อยเห็นเข้า แต่ไม่รู้ว่าเป็นลิง จึงบอกให้พ่อทราบว่า มี
ดาบสแก่คนหน่ึงหนาวส่ัน คงจะมาผิงไฟ และบอกพ่อว่า ผมจะไปเรียกให้เข้ามา
ผิงไฟนะ พระโพธิสัตว์ฟังคําท่ีลูกบอกเช่นน้ัน จึงลุกขึ้นแล้ว ไปมองดูท่ีหน้าประตู
บรรณศาลา ก็รู้ว่าเป็นลิง จึงบอกลูกว่า ธรรมดาคนจะไม่มีหน้าย่นอย่างน้ีหรอก 
หน้าอย่างน้ีเป็นลิง ลูกอย่าเรียกมันให้เข้ามานะ มันเข้ามาแล้วพึงทําลายอาศรม
ของเรา หน้าตาของพราหมณ์ผู้มีศีล ไม่ได้เป็นเช่นน้ันหรอก ว่าแล้วก็ถือก้อนดิน 
แล้วถามว่า ใครยืนอยู่ตรงน้ันนะ แล้วขว้างให้มันหนีไป แม้ลิงก็ท้ิงเปลือกปอไว้
แล้ว ก็ขึ้นต้นไม้รีบหนีไป แล้วพระโพธิสัตว์สอนลูกว่า การได้เห็นแต่เพียงรูปร่าง
ภายนอกท่ีดูแล้วน่าเส่ือมใสศรัทธา ยังไม่ถือเป็นประมาณ ต่อเม่ือได้สมาคมแล้ว
จึงรู้ว่ามีศีลหรือไม่ หม่ันเจริญพรหมวิหาร ๔ ตายแล้ว ก็ไปเกิดในพรหมโลกแล 

๒๗. ลิงชอบรังแกมติร (ทุพภิยมักกฏชาดก๒๗) 

                                                 
๒๖ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๔๕-๔๖ หน้า ๗๕-๗๖,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๓ หน้า ๖๗-๖๘ 
๒๗ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๔๗-๔๘ หน้า ๗๖,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๓ หน้า  ๗๐ 
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นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ เป็น
พราหมณ์ ณ หมู่บ้านแห่งหน่ึงตําบลกาสี สมัยน้ัน มีบ่อนํ้าแห่งหน่ึง ลึก ทําให้
สัตว์ดิรัจฉานลงกินนํ้าไม่ได ้ คนท้ังหลายมุ่งบุญ เม่ือเดินทางมาท่ีนี้ ก็แวะดื่มนํ้า 
แล้วตักนํ้าใส่รางไม้ไว้เพ่ือให้สัตว์ท้ังหลายได้ดื่มกิน และท่ีใกล้หมู่บ้านน้ัน ก็เป็น
ป่าเกือบท้ังน้ัน ต่อมาเม่ือมนุษย์ไม่ได้เดินทางมา ๒-๓ วัน ก็ทําให้สัตว์ไม่มีน้ําดื่ม 
ลิงตัวหน่ึงกระหายนํ้าจึงเท่ียวหานํ้ากิน แล้วเท่ียวไปข้างๆ บ่อนํ้า เดินวนเวียนไป
มาอยู่ พระโพธิสัตว์เดินทางผ่านมาเห็นเข้า จึงไปท่ีบ่อนํ้าแล้ว ตักนํ้าดื่มแล้ว ยืน
ล้างเท้าเห็นลิงน้ัน รู้ว่ามันกระหายนํ้า จึงตักนํ้าไว้ในรางแล้ว แล้วนอนพักผ่อนท่ี
ใต้ต้นไม้แห่งหน่ึง ลิงดื่มนํ้าแล้ว ก็นั่งเล่นอยู่ใกล้ๆ ท้ังหลอกหน้าแหกตาหลอก
พระโพธิสัตว์ด้วย พระโพธิสัตว์เห็นมันแล้วนึกในใจว่า เม่ือเจ้ากระหายนํ้า เราได้
ตักให้น้ําเจ้า แต่พอได้ดื่มนํ้าแล้ว เจ้ายังมาหลอกเราอีก การท่ีเราช่วยเหลือเจ้า 
ช่ังไร้ประโยชน์ส้ินดี ท้ังบัดน้ี เจ้ายังกระทําเสียงเจ๊ียกๆ อยู่อีก การคบหากับคน
ช่ัวไม่ดีเลย ลิงพอได้ฟังเช่นน้ันกล่าวว่า ท่านสําคัญว่าได้ทํากรรมดีเช่นน้ีให้เราแล้ว 
แต่บัดน้ี เราจะทํากรรมอย่างหน่ึงให้แก่ท่าน แล้วกล่าวอีกว่า ท่านเคยได้ยิน เคย
ได้เห็นบ้างไหมว่า ลิงตัวไหนท่ีชื่อว่ามีศีล บัดน้ี เราจะขี้รดศีรษะท่านอีกด้วย การ
ทําเช่นน้ีเป็นธรรมดาของลิง พอได้ยินลิงพูดเช่นน้ัน พระโพธิสัตว์ต้องการจะลุก
หนี ลิงกระโดดเกาะก่ิงไม้โหนตัวลงมาถ่ายอุจจาระรดศีรษะพระโพธิสัตว์แล้วร้อง
ล่ันอย่างดีใจเข้าป่าไป พระโพธิสัตว์ก็ลุกขึ้นแล้วไปอาบนํ้า เดินทางต่อไป 

๒๘. ลิงไร้ปัญญา (กฬายมุฏฐิชาดก๒๘) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

อํามาตย์ ผู้ส่ังสอนธรรมให้กับพระราชา เม่ือเมืองชายแดนเกิดความไม่สงบ เจ้า
เมืองลูกหลวงก็ส่งข่าวมารายงานให้ทราบ แต่บังเอิญเวลาน้ันเป็นฤดูฝน 
พระราชาจะออกไปตั้งค่ายพักอยู่ในอุทยาน พระโพธิสัตว์ ก็อยู่ในกองทัพน้ัน ก็ได้
เห็นว่ากองทัพมีความลําบากมาก ในขณะน้ัน เม่ือเจ้าหน้าท่ีกําลังให้ลูกเดือยแก่
ม้าหลวง ลิงตัวหน่ึงในอุทยาน ซึ่งเป็นลิงเกเร ลงมาจับลูกเดือยใส่ปาก แล้วกอบ
ลูกเดือยอีกด้วยมือท้ังสอง น่ังท่ีกิ่งไม้ จะลงมือกิน ในขณะน้ัน ลูกเดือยลูกหน่ึงท่ี
มันจะกินตกลงพ้ืน มันก็ท้ิงลูกท้ังหมดท่ีอยู่ในปากและในมือท้ังหมดเลย แล้ว
                                                 

๒๘ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๕๑-๕๒ หน้า ๗๗,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๓ หน้า  ๗๓-๗๕ 
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เท่ียวหาลูกเดือยท่ีตกน้ัน ไม่พบลูกเดือยน้ัน ก็ขึ้นก่ิงไม้อีก น่ังเป็นทุกข์เสียใจ 
เหมือนคนท่ีพ่ายแพ้ต่อคดี พระราชาเห็นกิริยาของลิง ตรัสกับพระโพธิสัตว์ว่า 
เห็นลิงไหม มันทําอาการเช่นน้ีทําไมละ พระโพธิสัตว์ทูลว่า ท่านมหาราช คนท่ี
ฉลาดน้อย จะมองดูแต่ของน้อยไม่ชอบดูของมาก ก็จะทํากรรมอย่างน้ี แล้วทูล
อีกว่า ลิงน้ี เป็นลิงโง่แท้ๆ ไม่มีปัญญา มันปล่อยลูกเดือยหมดท้ังกําเลย แล้วเท่ียว
หาลูกเดือยเพียงลูกเดียวท่ีตกลงพ้ืน แล้วทูลอีกว่า พวกเราท้ังชนเหล่าอ่ืนท่ีมี
ความโลภมาก จะเส่ือมจากประโยชน์ส่วนมาก เพราะประโยชน์ส่วนน้อย ดุจลิง
เส่ือมจากลูกเดือยแล ท้ังกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชายกกองทัพออกไปปราบ
ศัตรูท่ีชายแดนในฤดูฝนตกชุก เพราะจะเป็นเหตุให้กองทัพได้รับความลําบากใน
การเดินทาง พระราชาฟังเหตุการณ์นี้ ทําให้พระราชาได้สติยอมยกกองทัพกลับ
เมือง แม้พวกโจร พอได้ฟังข่าวว่า พระราชาเสด็จออกปราบขบถ กําลังออกจาก
เมือง แล้วต่างก็พากันหนีไป 

๒๙. ลิงไหว้ดวงอาทิตย์ (อาทิจจุปัฏฐานชาดก๒๙) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ เป็นฤาษี 

อยู่ในป่าหิมพานต์ แคว้นกาสี พระองค์อยู่ในท่ีนั้นเป็นเวลานาน จึงมีบริวารมาก 
ได้เป็นถึงเจ้าสํานัก ต่อมา ท่านต้องการจะกินอาหารแบบชาวบ้านบ้างจึงลงมา
จากภูเขา พักอาศัยอยู่ในบรรณศาลาแล้วเข้าไปขออาหารยังหมู่บ้านติดชายป่า ณ 
ท่ีนั้นได้มีลิงป่าตัวหน่ึง เม่ือหมู่ฤาษีไปขออาหาร ก็จะมาทําลายส่ิงของร้ือ
บรรณศาลาและทุบหม้อนํ้าและคนโทนํ้าท้ิงท้ังขี้รดไว้อีกด้วย พวกดาบสอยู่จํา
พรรษา เม่ือถึงฤดูฝน ก็คิดว่า ป่าหิมพานต์มีผลไม้สมบูรณ์แล้ว สมควรจะไปอยู่ 
ณ ท่ีนั้นดีกว่า แล้วเดินทางไปบอกลาชาวบ้าน ชาวบ้านก็กล่าวว่า ท่านครับ 
พรุ่งน้ีเราจะถืออาหารไปบรรณศาลา ขอท่านจงรอฉันก่อน ในวันรุ่งขึ้น ก็ถือเอา
อาหารมากมายไปยังท่ีน้ัน ลิงเกเรเห็นเหตุนั้นแล้วคิดว่า เราจะหลอกลวง ทําให้
ชาวบ้านยินดี แล้วนําอาหารมาให้เราบ้าง แล้วทําทีเป็นผู้ท่ีบําเพ็ญตบะ ทําตน
เหมือนเป็นคนมีศีล ทําทีเป็นไหว้ดวงอาทิตย์ในท่ีไม่ไกลจากพวกดาบสเท่าไรนัก 
พวกชาวบ้านเห็นลิงแล้วกล่าวว่า ธรรมดาผู้อยู่ใกล้ผู้มีศีล ก็จะมีศีลได้ แล้วพูดกัน
ว่า บรรดาสัตว์ท้ังหลาย สัตว์ท่ีตั้งม่ันอยู่ในศีลมีอยู่ ท่านจงดูลิงยืนไหว้ดวงอาทิตย์
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ซิ เม่ือได้ยินชาวบ้านพูดสรรเสริญลิงเช่นน้ี พระโพธิสัตว์จึงเล่าให้ฟังว่า พวกท่าน
ยังไม่ทราบความประพฤตขิองลิงตัวน้ี มันทําตัวให้เล่ือมใส แล้วบอกให้ชาวบ้าน
ฟังอีกว่า คนท่ีไม่มีรู้ปกติของลิง ก็จะพากันสรรเสริญมันอย่างน้ี บรรณศาลามันก็
ร้ือ หม้อนํ้าก็ถูกมันทุบ คนโทนํ้าก็ถูกมันทําลาย เม่ือชาวบ้านรู้ว่าลิงตัวน้ีทําอาการ
หลอกลวง จึงใช้ไม้ไล่ตีท้ังเอาก้อนดินขว้างไล่มันไป แล้วเล้ียงอาหารแก่พวก
ดาบส พวกดาบสฉันอาหารแล้ว ก็ไปยังป่าหิมพานต์ มีฌานไม่เส่ือม ตายแล้วก็ไป
เกิดในพรหมโลกแล 

๓๐. ใช้ลิงทดสอบปญัญา (คามณิจันทชาดก๓๐) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระ

ราชกุมาร เพราะท่านมีหน้าใสมาก งามเลิศ มีนามว่าอาทาสมุขกุมาร ในระหว่าง
ท่ีพระกุมารมีพระชนมายุได้ ๗ พรรษา ก็ได้รับการศึกษาไตรเพทและวิชาการทุก
แขนง เม่ือมีพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษาเต็ม พระราชบิดาสวรรคต หลังจากท่ี
อํามาตย์พร้อมชาวเมืองจัดงานพระบรมศพเสร็จและได้ทําบุญ ๗ วัน ได้ประชุม
กัน ปรึกษากันว่า พระกุมารยังทรงพระเยาว์เกินไป ยังไม่อาจท่ีอภิเษกให้ จะต้อง
ทดลองดูพระปัญญาก่อนจึงค่อยอภิเษก พวกอํามาตย์ส่ังให้ประดับตบแต่งพระ
นคร แล้วจัดแต่งสถานท่ีวินิจฉัยตั้งพระราชบัลลังก์ไว้เสร็จแล้ว จึงไปเฝ้าทูลเชิญ
พระราชกุมารว่า ขอเชิญพระองค์เสด็จไปทรงวินิจฉัยอรรถคดี จึงจะควรแก่ขัตตยิ
ราชประเพณี ฝ่ายอาทาสกุมารโพธิสัตว์รับคําแล้ว เสด็จไปยังท้องพระโรง
พิจารณาคดีพร้อมด้วยข้าราชบริพารขึ้นประทับน่ังบนบัลลังก์ พวกอํามาตย์จึงให้
จับลิงตัวหน่ึง ซึ่งเดินได้ ๒ ขา มาแปลงตัวให้เป็นมนุษย์มองดู เหมือนอาจารย์ผู้รู้
จักชัยภูมิดีและไม่ดีแล้วนําเข้ามาสู่ท้องพระโรง กราบทูลให้ทราบว่า ผู้นี้คือ
อาจารย์หมอดูพ้ืนท่ีรับราชการมานาน ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตา เขาชํานาญการดู 
รู้คุณและโทษในภายใต้แผ่นดิน เพราะมีวิชาคล่องแคล่ว บ้านเรือนท่ีท่านผู้นี้
ได้รับพระราชทานยังมีอยู่ ขอพระองค์โปรดสงเคราะห์ท่านอาจารย์ผู้นี้ ตั้งไว้ใน
ตําแหน่งอย่างใดอย่างหน่ึงเถิด พระราชกุมารสํารวจดูชายผู้นั้นทรงทราบว่า ผู้น้ี
ไม่ใช่มนุษย์ ผู้นี้เป็นลิงแล้วดําริต่อไปว่า สัญชาติลิง รู้จักแต่ทําลายส่ิงของท่ีเขาจัด
เขาทําไว้ แต่จะเข้าใจทําหรือจัดแจงส่ิงท่ีเขายังไม่ได้ทําน้ันหามิได้ แล้วจึงตรัสว่า 
                                                 

๓๐ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๑๙-๒๑ หน้า ๑๒๔,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔ หน้า ๒๙-๓๑ 
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สัตว์นี้ไม่ฉลาดท่ีจะทําบ้านเรือน มีนิสัยหลุกหลิก หน้าตาเห่ียวย่น ตระกูลของ
สัตว์ชนิดน้ี มีธรรมดาเป็นอย่างน้ี พวกอํามาตย์ได้ฟังอย่างน้ัน ทูลรับว่าจริงแล้ว
ให้นําลิงตัวน้ันออกไป ผ่านไปสองสามวัน ให้ประดับตกแต่งลิงตัวน้ัน นํามากราบ
ทูลให้พระราชกุมารทอดพระเนตรอีก แล้วกราบทูลว่า ท่านผู้นี้เป็นอํามาตย์ผู้
พิจารณาคดีมานาน ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตา การตัดสินคดีเป็นไปด้วยยุติธรรมดี 
ควรท่ีพระองค์จะทรงพระกรุณาแต่งตั้งบุรุษน้ีให้มีหน้าท่ีว่าความต่อไป พระราช
กุมารทอดพระเนตรดูแล้วทรงทราบว่า ผู้มีความคิด จะไม่มีขนเป็นอย่างน้ี แม้ผู้นี้
คงเป็นลิงไร้ความคิดอ่าน การจะทําหน้าท่ีผู้พิพากษาเป็นไปไม่ได้ แล้วตรัสว่า ขน
อย่างน้ีไม่ใช่ขนสัตว์ท่ีมีความคิด น้ีเป็นพวกสัตว์ป่า พระบิดาเราสอนไว้แล้ว ลิง
เป็นสัตว์ท่ีไม่รู้ว่า อะไรควรทํา หรืออะไรไม่ควรทํา พวกอํามาตย์ต่างรับว่าเป็น
จริงอย่างน้ัน แต่กระน้ันก็นําลิงตัวน้ันมาทดลองพระปัญญาของพระกุมารอีกเป็น
คร้ังท่ี ๓ ตบแต่งเป็นอันดีแล้วนํามาสู่ท้องพระโรงอีก แล้วกราบทูลว่า ผู้นี้ได้ทํา
หน้าท่ีอุปัฏฐาก เล้ียงดูมารดาบิดาเป็นอย่างดี ท้ังยังเป็นคนท่ีมีความเคารพต่อผู้
หลักผู้ใหญ่ ขอพระองค์โปรดอนุเคราะห์เขาตามสมควรเถิด พระราชกุมาร
ทอดพระเนตรดูลิงแล้ว ทรงดําริว่า ช่ือว่าลิงแล้ว มีนิสัยกลับกลอก ไม่สามารถท่ี
จะเล้ียงดูมารดาบิดาได้ แล้วตรัสว่า สัตว์หน้าตาอย่างน้ี จะเล้ียงดูมารดาบิดาน้ัน
เป็นไปไม่ได้ พระบิดาเราสอนไว้แล้ว พวกอํามาตย์ได้ฟังต่างรับว่าเป็นความจริง 
แล้วตกลงใจว่า พระราชกุมารพระองค์นี้เป็นบัณฑิต จึงได้อภิเษกพระราชกุมารไว้
ในราชสมบัติต่อไป แล้วประกาศให้ทราบท่ัวกัน พระองค์เสวยราชสมบัติโดย
ทศพิธราชธรรม ความท่ีพระองค์เป็นบัณฑิต ปรากฏแผ่ไปท่ัวท้ังแผ่นดิน ต่อมา 
พระราชาได้ทรงช่วยเหลือคามณีจันท์อํามาตย์เก่าผู้ถูกกล่าวหาหลายคดีให้พ้น
จากข้อกล่าวหา พ้นมลทิน และทรงแก้ไขปริศนา ๑๔ ข้อ ได้อย่างชัดเจน 

๓๑. ลิงจอมซน (มหิสชาดก ๓๑) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

กระบือ มีร่างกายแข็งแรง มีตัวใหญ่ เท่ียวหากินตามบริเวณเทือกเขา แล้วพักอยู่
ใต้ต้นไม้ใหญ่ เฉพาะในเวลากลางวัน ในวันหน่ึง มีลิงเกเร จอมซนลงจากต้นไม้มา
ขี่หลัง แล้วถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดหลังบ้าง จับเขาโยกเล่นบ้าง ห้อยโหนท่ีเขา
                                                 

๓๑ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ  ๖๗-๖๙ หน้า ๑๓๕,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔ หน้า ๙๔-๙๕ 
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เล่นบ้าง ดึงหางเล่นบ้าง พระโพธิสัตว์ไม่ใส่ใจถึงการเล่นซุกชนของลิง เพราะมี
เมตตากรุณา ลิงได้ใจเป็นท่ีสุดก็ลงมาแกล้งเป็นประจํา รุกขเทดาท่ีสถิตอยู่บน
ต้นไม้นั้นทนดูไม่ไหวจึงถามว่า เพราะมุ่งหมายประโยชน์อะไรต่อลิงผู้มีจิตกลับ
กลอก ประทุษร้ายมิตร ท่านจึงอดกล้ันทุกข์นี้ไว้ เหมือนคนอดกล้ันต่อเจ้านาย
ผู้ให้ส่ิงท่ีต้องการได้ทุกอย่าง ท่านจงขวิดมัน จงเหยียบมัน ถ้าไม่ปรามมันไว้บ้าง 
สัตว์โง่ก็จะพึงเบียดเบียนหนักมากขึ้น พระโพธิสัตว์ฟังคําน้ันแล้วตอบว่า ถ้าเราไม่
มีชาติตระกูล เป็นสัตว์ท่ีใจดี ก็จะทําร้ายมัน เม่ือเป็นเช่นน้ัน ความปรารถนาเป็น
พระพุทธเจ้าของเราก็จะไม่สําเร็จ และกล่าวอีกว่า เวลาท่ีข้าพเจ้าย้ายไปอยู่ท่ีอ่ืน 
มันจักทําอนาจารหรือแกล้งกระบือตัวอ่ืนโดยคิดว่าเป็นข้าพเจ้า มันจักถูกกระบือ
ตัวน้ันทําร้ายเอง และข้าพเจ้าจะพ้นจากทุกข์ และจากการฆ่าสัตว์ ต่อมา พระ
โพธิสัตว์ย้ายไปอยู่ท่ีอ่ืน มีกระบือดุตัวอ่ืนมาอยู่แทนและไดข้วิดลิงน้ันตาย แล้วใช้
เท้ากระทืบจนร่างกายแหลกทีเดียว เม่ือมันมาทําอนาจารอย่างท่ีเคยทํามา 

๓๒. ลิงเกเร (กาฬพาหชาดก ๓๒) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนก

แขกเต้า มีลําตัวใหญ่ และมีน้องชายอยู่ตัวหน่ึง อยู่ในป่าแห่งหน่ึง วันหน่ึง 
นายพรานจับนกท้ังสองไปถวายพระราชา พระราชาก็เล้ียงนกท้ังสองอย่างดี 
ต่อมา พรานป่านําลิงตัวหน่ึงช่ือกาฬพาหุมาถวายพระราชาอีก ตั้งแต่ได้รับลิงมา
เล้ียงดูแล้ว พระราชาก็ให้อาหารแก่นกท้ังสองนิดหน่อย ไม่สนใจนกแขกเต้าเลย 
พระโพธิสัตว์เห็นเหตุนั้นแล้ว ก็ไม่นึกน้อยใจหรือไม่ว่าอะไร ส่วนน้องชายของพระ
โพธิสัตว์ทนไม่ได้ ท่ีเห็นลิงได้ลาภมากกว่าจึงพูดกับพ่ีชายว่า น้องทนไม่ได้ท่ีลิงได้
ลาภมาก ส่วนเราไม่ได้อะไรเลย เราจะอยู่ในท่ีนี้ทําไม เราจะไปอยู่ป่าดีกว่า 
เพราะพระราชาไม่สักการะเล้ียงดูเราแล้ว พระโพธิสัตว์สอนน้องชายไม่ให้คิด
ริษยาลิงดํา ท่ีเพ่ิงถูกจับมาใหม่ว่าได้อาหารมากกว่าตนว่า น้องเอ๋ย โลกธรรมใน
หมู่มนุษย์ คือ มีลาภ เส่ือมลาภ มียศ เส่ือมยศ นินทา สรรเสริญ สุขและทุกข ์
เป็นของไม่เท่ียง มีแล้วกลับไม่มี เจ้าอย่าเศร้าโศกไปเลย จะเศร้าโศกไปทําไม 
น้องชายจึงกล่าวว่า พ่ีเป็นบัณฑิตแท้ ๆย่อมรู้จักประโยชน์ท่ียังไม่มาถึง ทํา
                                                 

๓๒ พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๗ ข้อ ๑๑๓-๑๑๖ หน้า ๑๗๙-๑๘๐,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๔ หน้า 
๓๐๔-๓๐๖ 
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อย่างไร ฉั นจะเห็นลิงดําน้ันถูกไล่ออกจากวังไป พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า ลิงดํา
ตัวน้ันกระดิกหู หลอกพระกุมารอยู่เป็นประจํา ไม่นานนัก ลิงดําก็คงถูกไล่ออกไป 
มันจะทําให้ตัวมันเองอดข้าวอดนํ้า จากน้ันมา เพียง ๒-๓ วัน มันก็ถูกขับออก
จากพระราชวัง เพราะชอบหลอกพระราชกุมารให้กลัวทําให้พระราชกุมารร้องไห้ 
พระราชาได้ยินพระราชกุมารร้องไห้ก็ ถามว่า มีเหตุไรหรือ พอได้ฟังว่า ลิงหลอก
ให้กลัว ตรัสว่า  
จงนําลิงไปปล่อยเสีย แล้วหันกลับมาเล้ียงดูนกแขกเต้าท้ังสองตามเดิมอีก 

๓๓. ลิงติดตัง (มักกฏสูตร๓๓)  
เล่ากันว่า ถิ่นท่ีเป็นขุนเขาหิมพานต์ ซึ่งไปได้ยาก ขรุขระ ไม่เป็นท่ีเท่ียวไป

ท้ังของฝูงลิง ท้ังของหมู่มนุษย์ก็มี ภาคพ้ืนขุนเขาหิมพานต์ซึ่งราบเรียบ น่าร่ืนรมย์ 
เป็นท่ีเท่ียวไปท้ังของฝูงลิงท้ังของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่  และในท่ีนั้น พวกนายพราน
วางตังดักไว้ท่ีทางเดินของฝูงลิงเพ่ือดักลิง บรรดาลิงเหล่าน้ัน ลิงเหล่าใดไม่โง่ ไม่
ลอกแลก ลิงเหล่าน้ันเห็นตังน้ันก็หลีกห่างไกล ส่วนลิงตัวใดโง่ ลอกแลก ลิงตัวน้ัน
เข้าไปใกล้ตังน้ันแล้ว เอามือจับดู มือจึงติดท่ีตังน้ัน มันคิดจะดึงมือออก จึงเอามือ
ข้างท่ี ๒ จับ มือข้างท่ี ๒ ก็ติดท่ีตังน้ัน มันคิดจะดึงมือท้ัง ๒ ข้างออกจึงเอาเท้า
ยัน เท้าก็ติดท่ีตังน้ัน มันคิดจะดึงมือท้ัง ๒ และเท้าออก และเท้าท้ัง ๒ ออกจึงเอา
ปากกัด ปากก็ติดท่ีตังน้ันอีก ลิงตัวน้ันติดตัง ๕ แห่งอย่างน้ี นอนถอนใจถึงความ
พินาศ ย่อยยับแล้ว ถูกนายพรานทําได้ตามใจปรารถนา นายพรานแยกลิงตัวน้ัน
แล้ว ยกแขวนไว้ในท่ีนั้นเอง ไม่ให้หลุดไปแล้วหลีกไปตามต้องการ เร่ืองลิงเท่ียว
ไปในแดนอ่ืน ซึ่งไม่ใช่ท่ีหากิน ก็เป็นเช่นน้ี 

๓๔. ลิงสาบาน (ภิสชาดก๓๔) 
นานมาแล้ว สมัยท่ีพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น

พราหมณ์ ช่ือมหากาญจนกุมาร เห็นโทษในกาม จึงพาน้อง ๆ และคนใช้ชายหญิง
ออกบวชเป็นดาบสอยู่ในป่า ท้าวสักกะแกล้งมาลักเหง้าบัวของพระโพธิสัตว์ไป 
ท่านได้สอบถามกับน้อง ๆ และคนใช้ทุกคนไม่มีใครยอมรับ คนท่ี ๑ สาบานว่า 

                                                 
๓๓ พระไตรปิฎกภาษาไทย ๒๕๓๙  เล่มท่ี ๑๙ ข้อ  ๓๗๓ หน้า ๒๑๘-๒๑๙ 
๓๔ พระไตรปิฎกเลม่ท่ี ๒๗ ข้อ ๗๘-๑๐๑ หน้า ๔๓๕-๔๓๙,  ชาดกอรรถกถา ภาค ๖ หน้า 

๒๗๒ 
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ถ้าลักเหง้าบัวไป ขอให้มั่งค่ังรํ่ารวย มีบุตรภรรยามากบริโภคกามอย่ารู้อ่ิม คนท่ี 
๒ สาบานว่า ถ้าลักไป ขอให้ได้เป็นเศรษฐีชาวนา มีทรัพย์สมบัติมาก คนท่ี ๓ 
สาบานว่า ถ้าลักไป ขอให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีสมบัติมาก คนท่ี ๔ สาบาน
ว่า ถ้าลักไป ขอให้ได้เป็นหมอดูฤกษ์ยาม ท่ีแม่นยํา มีคนนับถือมาก คนท่ี ๕ 
สาบานว่า ถ้าลักไปขอให้ได้เป็นครูสอนเวทมนต์ มีคนนับถือบูชามาก คนท่ี ๖ 
สาบานว่า ถ้าลักไปขอให้ได้เป็นนายเก็บส่วย ม่ังค่ังรํารวยด้วยทรัพย์และกาม
จนกระท่ังตาย คนท่ี ๗ สาบานว่า ถ้าลักไปขอให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีแต่ความสุข
สําราญอยู่ท่ามกลางญาติมิตรสหาย คนท่ี ๘ เป็นน้องสาวสาบานว่า ถ้าลักไป
ขอให้ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ คนท่ี ๙ เป็นสาวใช้สาบานว่า ถ้าลัก
ไปขอให้ได้เป็นหัวหน้าทาสี เป็นหญิงรํ่ารวย พูดถึงแต่เร่ืองลาภอยู่ท่ามกลางนาง
ทาสี คนท่ี ๑๐ ซึ่งเป็นทาสชายสาบานว่า ถ้าลักไปขอให้ได้เป็นนายช่าง ก่อสร้าง
ท่ีมีชื่อเสียงทํางานหนักท้ังวัน ช้างสาบานว่า ถ้าลักไปขอให้ถูกจับไปใช้งานหนัก
ในเมือง ลิงสาบานว่า ถ้าลักไปขอให้ถูกจับไปทรมานเล่นละครลิง ถูกเจาะหู ห้อย
ดีบุก ถูกเฆ่ียนตีด้วยเรียวไม้ เข้าไปใกล้ปากงู ถูกล่ามโซ่ตระเวนเท่ียวไปตามตรอก
เถิด พระโพธิสัตว์เม่ือสอบถามน้องๆ และบริวารแล้วไม่มีใครยอมรับ ท่านจง
สาบานเองว่า ผู้ท่ีกล่าวว่าถึงส่ิงท่ีไม่หายว่าหายหรือสงสัยใครๆ ก็ตาม ขอให้ผู้น้ัน
จงประสบ และได้ส้องเสพกามจนกระท่ังตาย เพราะท่านเหล่าน้ันไม่มีใครลักไป 
จึงไม่มีใครยอมรับ ท้าวสักกะจึงแสดงตนให้ทราบและถามว่า ทําไมจึงตําหนิกาม 
ท่านได้แสดงให้ท้าวสักกะทราบกามว่าเป็นตัวก่อทุกข์  ก่อโทษไม่มีท่ีส้ินสุด ทําให้
สัตว์ประมาทมัวเมาแล้วทํากรรมไม่มีท่ีส้ินสุด จากน้ัน พระโพธิสัตว์ได้ตําหนิท้าว
สักกะท่ีมาทดลองลักเหง้าบัว เพ่ือลองใจฤาษีว่าเป็นส่ิงไม่ควรทํา ท้าวสักกะขอ
ขมาโทษแล้วกลับไปยังวิมานของตน 

อ่านเร่ืองราว ลิงที่เป็นตัวประกอบ เป็นอย่างไรบ้าง คงจะเห็นได้เห็นแล้ว
ว่า ลิงจอมปลอมเป็นอย่างไร  ทําให้ได้คิดว่า คนเราจะมองเพียงแค่เห็นกันแวบ
เดียวไม่ได้ ต้องมองย้อนหลังไปว่าเขามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรด้วย จึงจะเกิด
ความผิดพลาดน้อยในบางคร้ัง คนเราต้องรู้จักว่า การทําอะไรไปโดยไม่ได้คิดให้
รอบคอบ อาจจะถูกรังแกกลับก็เป็นได้  ซึ่งแม้ในบางคร้ังแม้การกระทําของเรา 
แม้จะประกอบไปด้วยเมตตาก็ตาม  ในการทํางานงานไรก็ตาม ส่ิงท่ีมองข้ามไม่ได้
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คือ ผลท่ีจะได้คุ้มกับแรงท่ีลงทุนหรือไม่หากพิจารณาใคร่ครวญอย่างดีแล้ว  จะ
ทําให้งานท่ีลงทุนน้ัน คุ้มทุนได้  การดูคนรอบข้างน้ัน  ต้องดูนาน ๆ  และถ้าจะ
ให้ดี  ต้องสอบถามคนใกล้เคียงด้วย  จึงจะได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง การจะทดสอบ
ใครๆน้ัน  ต้องทดสอบในหลายแง่ ในหลายด้าน จะตัดสินคนว่ามีปัญญาด้วยการ
ทดสอบเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทดสอบในหลายวิธีแล้วจึงค่อยตกลงใจว่ามี
ปัญญาจริง  นําเสนอพฤติกรรม ”ลิง” มาก็พอสมควร  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ท่าน
สาธุชนคงได้ประโยชน์จากเร่ืองลิงบ้าง  ไม่มากก็น้อย  

สุดท้ายน้ี  ขอให้ท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาส่ิงใด ขอให้ส่ิง
น้ันจงสําเร็จสมความปรารถนาเทอญ สวัสดี.  
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คํานํา 
 พฤติกรรม “ลิง” ตามคัมภีร์พุทธศาสนา เล่มน้ี ได้เรียบเรียงขึ้นมา เพ่ือ

นําเสนอเก่ียวกับลิงใน ๓ ประเด็น คือ  ลิงท่ีเป็นตัวเอก  ลิงท่ีเป็นตัวรอง  และลิง
ท่ีเป็นตัวประกอบ  

 ลิงท่ีเป็นตัวเอก  แสดงลักษณะภาวะลิงฉลาดรอบรู้ เช่น  ลิงหาอุบายดื่ม
นํ้าจากยักษ์ท่ีเป็นเจ้าของสระ ลิงเห็นอาการผิดปกติของก้อนหิน จึงทําทีเป็น
แกล้งพูดทักทาย แล้วพ้นภัยได้  ลิงถวายรวงผ้ึงแก่พระพุทธเจ้าในเม่ือเห็นช้าง
ปรนนิบัติพระพุทธเจ้า  ลิงท่ีเสียสละ รับผิดชอบลูกน้อง ยามเม่ือลูกน้องมีภัย ก็
เสียสละช่วยเหลือฯลฯ  ลิงท่ีเป็นตัวรอง เช่น ลิงยอมอ่อนน้อม ทําให้ตนได้รับ
ความสุข  ลิงจดจําการกระทําของเจ้านาย เม่ือได้โอกาสก็บอกให้เจ้านายรู้แล้ว
จากไป  ลิงรดนํ้าต้นไม้ แต่มีความคิดแบบลิง จึงทําให้ต้นไม้ตายหมด ฯลฯ  ลิงท่ี
เป็นตัวประกอบ เช่น ลิงท่ีได้รับนํ้าดื่มจากคนอ่ืน ยังรังแกคนท่ีให้น้ําดื่มอีก  ลิงท่ี
เสียดายลูกมะเดื่อ เพียงลูกเดียวแล้วยอมปล่อยผลมะเดื่อในกํามือท้ังหมด ลิงท่ี
แสดงอาการไหว้ดวงอาทิตย์แล้วทําให้คนเล่ือมใส หรือลิงติดตัง  คือใจมุ่งจะแกะ
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ออก แต่แล้วก็ย่ิงติดแน่นมากขึ้น  ใน ๓ ประเด็นน้ี  จะให้ข้อคิดท้ังในแง่ด้านดี
และด้านช่ัว ชวนให้ติดตามย่ิงนัก  ขอให้ท่านอ่านได้ในเล่มน้ีเถิด 

 หนังสือเล่มน้ี ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากอาจารย์หลายท่าน เช่น 
พระอาจารย์มหาอุ้น ปัณฑิโต พระมหาอุดม สารเมธี  ท่ีได้ให้ความรู้ในบางเร่ือง 
ตลอดถึงตรวจสํานวนและให้คําแนะนําบางประเด็นอีกด้วย ผู้เรียบเรียง 
ขอขอบพระคุณไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

 ผู้เรียบเรียงขออุทิศส่วนบุญกุศล แผ่ไปให้แก่ท่านผู้มีอุปการคุณ เจ้ากรรม
นายเวร เทวดาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงสรรพสัตว์ในสากลจักรวาฬ และขอให้ท่านผู้
มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์หนังสือคร้ังน้ี จงมีสติปัญญา แตกฉานในคําสอนของ
พระพุทธเจ้า บรรลุมรรค ผล นิพพาน ในอนาคตกาลเทอญ 

                                           สุชญา ยาสุกแสง 
                                         ๒๔   กรกฎาคม  ๒๕๔๖ 


