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ผู้ทรงมีพระบารมีเต็มเปี่ยม

พระธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งที่สูงสุดและพระอริยสงฆ์ผู้สูงส่ง

ด้วยเศียรเกล้า ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง



ความเป็นมาและความเป็นไปของแต่ละชีวิตนั้น วิจิตรพิสดาร  เพราะมีรูปนามขันธ์ ๕ กับกาลเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง  

สรรพสิ่งที่เป็นสังขตธรรม  ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง  ย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ชีวิตจึงมีอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  

เรารูไ้ด้ว่ามอีดตี เพราะเราระลกึย้อนหลงัไปได้เมือ่วนัทีแ่ล้ว เดอืนทีแ่ล้ว ปีทีแ่ล้ว หรอืผ่านไปหลายสบิปี กย็งัระลกึได้ แต่ชาติ

ที่แล้วระลึกไม่ได้ 

 ส่วนหลักธรรมค�าสอนในทางพระพุทธศาสนานั้น   มีอดีตที่ยาวไกล เช่นในอนมตัคคสังยุต   มีพระสูตรอยู่ ๒๐ สูตร 

ว่าด้วยเรื่องวัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดที่หาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ ตัวอย่างเช่น “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้

ก�าหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นปกปิด มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่อง

เทีย่วไปมาอยู ่ทีส่ดุเบือ้งต้นไม่ปรากฏ” ในอสัสสุตูรเปรยีบน�า้ตาทีห่ลัง่เพราะการพลดัพรากจากสิง่เป็นทีร่กั หรอืประสบกบัสิ่ง

อันไม่เป็นที่รักนั้นมากกว่าน�้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ น�้าตาในอดีตชาติที่เคยประสบเคราะห์วิบากกรรมเมื่อได้รับอนิฏฐารมณ์   

ส�าหรบัชาตทิีไ่ม่ต้องหลัง่น�้าตากม็บ้ีาง เช่นเทวดาหรอืพรหม แต่ชวีติกค็อือนจิจงั ทีม่โีอกาสได้ไปเกดิในชาตทิีไ่ม่ต้องเสยีน�้าตา

นั้นคงหายาก

 พระพทุธองค์ทรงมพีระญาณทีเ่รยีกว่า ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ คอื ญาณทีร่ะลกึชาตหินหลงัหรอือดตีชาตไิด้ อย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด  ส่วนพระสาวกที่มีบารมีสูงก็ระลึกได้มากกว่าที่มีบารมีน้อย  แม้แต่นักบวชนอกศาสนา ก็สามารถระลึกชาติได้

อย่างสงูเพยีงแค่  ๔๐ กัป  ในคัมภีร์เถรคาถา - เถรีคาถา รวมทัง้คมัภร์ีอปทาน พระสาวกแต่ละรปูท่านได้เล่าเรือ่งในอดตีชาติ

ของท่านไว้ทั้งนั้น ชาดกนั้นเป็นเรื่องอดีตชาติของพระพุทธองค์และบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่ในชาดกนั้นๆ 

 การรวบรวมเรื่องย่อของชาดก จัดแยกประเภทที่พระบรมโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นพรหม, เทวดา, มนุษย์และ

สัตว์ต่างๆ โดยได้จากการประชุมชาดก แต่บุคคลอื่นๆ มิได้จัดแยก เน้นที่พระบรมโพธิสัตว์โดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ก็เพื่อ

เชิญชวนให้สาธุชนมาร่วมกันศึกษาพระธรรมหลายๆ ส่วน เพื่อช่วยขยายข้อธรรมต่างๆ ให้ใจความได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 

ความโลภ - โกรธ - หลง ไม่ดีอย่างไร  มีชาดกช่วยให้เป็นแบบอย่าง หรือ การท�าความดี เช่น เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต 

ดีอย่างไร  ควรจะปลูกฝังคุณความดีลงไปในจิตใจ  ในยุคที่ศีลธรรมจริยธรรมก�าลังตกต�่า  ต้องมาร่วมมือกันท�า พูด คิด ในสิ่ง

ดีงาม คือ ศีลธรรมจริยธรรม คงจะลดกระแสของวัตถุนิยม  หรือวัตถุกาม กิเลสกาม ให้ลดความเลวและรุนแรงลงไปได้บ้าง 

แม้เล็กน้อยก็ยังดี  

 การจัดท�าหนังสือ “ประตูสู่ชาดก” ในครั้งนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยแรงศรัทธาและเสียสละของบุคคลที่ต้องขออนุญาต

กล่าวนามพอเป็นทีม่าของเรือ่งบ้างบางท่าน อาทเิช่น หม่อมหลวงสพุชิาน์  ทองใหญ่  คณุรุง่อรณุ จนัทร์สงคราม คุณกิ่งกาญจน์  

อารักษ์พุทธนันท์ คุณชัชภัสสร จงธรรมสุขยิ่ง คุณอรัญญา ปัญจนวพร คุณชูศักดิ์ ฮวดสุนทร คุณสุกัญญา แป้นสุขเย็น  

คณุตรวีชิ เทียนทอง และอีกหลายท่านที่ไม่อาจกล่าวนามได้หมด ณ ที่นี้

ค�ำน�ำ



 การพมิพ์หนงัสอื “ประตสููช่าดก” เป็นธรรมทานนี ้ได้รบัการสนบัสนนุจากผูม้จีติศรทัธาตามรายชือ่ทีป่รากฏอยูท้่าย

หนังสือนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

 ขออนโุมทนาทีไ่ด้บ�าเพญ็กศุลร่วมกนัในการพมิพ์หนงัสอื “ประตสููช่าดก” ครัง้นี ้ ขอจงเป็นพลวปัจจยัให้ท่านทัง้หลาย 

ด�ารงมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิ  มีสติปัญญารอบรู้พระสัทธรรม เพื่อน้อมน�าให้พ้นทุกข์  พบสุขอันเกษม คือ พระนิพพาน  หวังว่า 

“ประตูสู่ชาดก” นี้ จะเป็นช่องทางน�าพุทธบริษัทให้เข้าหาพระคัมภีร์ชาดกและอรรถกถาซึ่งเป็นหนึ่งในนวังคสัตถุศาสน์ เพื่อ

การศึกษาค้นคว้าโดยละเอียดต่อไป

 ขอพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงสถิตมั่นคงด�ารงอยู่ตราบนานเท่านาน ด้วยการหมั่นใส่ใจ

ศึกษาค้นคว้าของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย

       

        พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก

                          อัคคมหาบัณฑิต 

              เจ้าอาวาสวัดจากแดง สมุทรปราการ



วัตถุประสงค์ และ ค�ำชี้แจง

 ชาดก  เป็น วธิสีอนอย่างหนึง่ของพระพทุธเจ้าทีไ่ด้ทรงน�าตวัอย่างบคุคลในอดตีมาเล่าให้พระสาวกฟังในโอกาสต่างๆ  
ซึ่งเป็นข้อชี้ให้เห็นแบบอย่างในทางดีที่ควรบ�าเพ็ญและทางเสียที่ควรละ ดังนั้น ชาดกเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
แต่เนื่องจากชาดกมจี�านวน  ๕๔๗ ชาดก  ใช้เวลาอ่านค่อนข้างมาก   หาพระไตรปิฎกอ่านได้ยาก  จงึขาดผูส้นใจในการอ่านชาดก 
ทั้งๆ มีประโยชน์มากมาย
  หนงัสอืเล่มนีจ้ดัท�าขึน้ เพือ่ให้ผูส้นใจสามารถเลอืกอ่านได้อย่างสะดวก  ใช้เป็นคูม่อืในการศกึษาชาดก   โดยน�าเสนอ
วิธีการค้นหาและศึกษาชาดก ไว้ดังนี้       

๑. จัดประเภทตามพระชาติที่พระพุทธองค์ทรงเสวย โดยน�าเสนอเรื่องย่อ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องคร่าวๆ  
หากมีความสนใจ ก็สามารถหาอ่านเรื่องเต็มได้จากพระไตรปิฎกตามที่อ้างอิงไว้

๒. จัดหมวดหมู่ ตามอักษรของชื่อชาดก ชาดกบางเรื่องมีการอ้างอิงถึงชาดกอื่นที่เคยกล่าวมาแล้ว  เมื่อผู้อ่านสนใจ
ที่จะอ่านเพิ่มเติม  ก็สามารถทราบได้ว่า ชาดกชื่อนี้ ว่าด้วยเรื่องอะไร  เช่น มิตรแท้, ชื่อไม่เป็นของส�าคญั, การใช้
ความคิดให้เป็นประโยชน์  เรื่องดังกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล เล่มที่เท่าไร ข้ออะไร

๓. ประชุมชาดก แสดงบุคคลส�าคญัทีเ่กีย่วข้องในชาดกเรือ่งนัน้ๆ  เช่น  พระสารบีตุร พระโมคคลัลานะ   พระอานนท์ 
พระมหากัสสปะ พระเทวทัต เป็นต้น

๔. ข้างท้ายเล่มนี้ ได้สรุปอดีตชาติของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไว้ด้วย 

 ขณะจัดท�าหนังสือเล่มนี้ ได้พบข้อสังเกตหลายประการ ซึ่งพอสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
๑. ความแตกต่างของชือ่ชาดก ชือ่ชาดกในหนงัสอืเล่มนี ้น�ามาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัมหาจฬุาลงกรณราช

วทิยาลยั แต่มชีาดกบางชือ่มคีวามแตกต่างอยูใ่นพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบบัมหามกฏุราชวทิยาลยั (ซึง่
ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเนื้อหาตามเล่มที่และข้อที่)  จึงได้แสดงชื่อที่แตกต่างนั้นไว้ในเครื่องหมายวงเล็บในประชุม
ชาดก ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวนั้น ก็พบในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาฬีเช่นกัน

๒. ชาดกชือ่เรือ่งเดยีวกนั อาจแปลต่างกนั เช่น วฏัฏกชาดก  ตามเนือ้หา แปล วฏัฏก ว่า นกคุม่ บ้าง นกกระจาบ บ้าง
๓. ชาดกชือ่เรือ่งเดยีว อาจมกีารกล่าวแสดงหลายครั้ง เช่น  มิตตวินทกชาดก กจัฉปชาดก กกุกฏุชาดก ตติตริชาดก  

สีลวีมังสกชาดก เป็นต้น
๔. การใช้ทับศัพท์ภาษาบาฬี เช่น ผาล (ใบไถ), กปิ (ลิง), ช่างกัลบก (ช่างตัดผม) เป็นต้น
๕. การเสวยพระชาตเิป็น พระเจ้าพรหมทตั พระเจ้ากรงุพาราณส ีอาจเป็นพระองค์เดยีวกนัได้ เนือ่งจากพระเจ้าพรหมทตั 

ครองกรุงพาราณสี  
๖. พระไตรปิฎกและอรรถกถา จดัพมิพ์ขึน้หลายครัง้ มกีารเปลีย่นแปลงปรบัปรงุ ท�าให้อาจพบข้อแตกต่างบ้าง
๗. เลขข้อเริ่มแรกของชาดกใช้ตามฉบับมหามกุฏฯ บางแห่งเลขข้อควรมากกว่านั้นเพราะชาดกบางชาดกมีคาถา

มากกว่าเลขข้อ เช่น ชาดกที่ ๕๑๑ ในหมวด ๓๐ (ติงสตินิบาต) มี ๓๒ คาถา แต่มีเลขข้อเพียง ๗ ข้อ
  
 ในการจดัพมิพ์หนงัสอืเล่มนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นฐานในการศกึษาค้นคว้าและเป็นช่องทางให้ชาวพทุธสามารถเข้าถงึ
หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธองค์ได้สะดวกยิ่งขึ้น หากพบข้อผิดพลาดหรือมีค�าชี้แนะ กรุณาแจ้งคณะผู้จัดท�าเพื่อปรับปรุง
ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป



สำรบัญ

ค�ำน�ำ

วัตถุประสงค์และค�ำชี้แจง

สำรบัญ

แนะน�ำชำดกและอรรถกถำชำดก							 	 	

ควำมมหัศจรรย์ของสสบัณฑิตกระต่ำยพระโพธิสัตว์	 	

พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรหม	ท้ำวสักกะ	และ	เทวดำ	(๖๙)

พรหม (๔)     

ท้าวสักกะ (๒๑)       

เทวราชา  เทพบุตร (๗)      

เทวดา (๓๗)       

 เทวดาประจ�ามหาสมุทร  อากาศ และ อื่นๆ (๖)  

 รุกขเทวดา (๓๑)  

พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมนุษย์	(๓๕๓)	   

พระราชา พระเจ้าพรหมทัต และ พระราชโอรส (๘๒)  

 พระราชา (๓๗)      

 พระเจ้าพรหมทัต (๒๐)     

 พระราชโอรส (๒๕)     

ปุโรหิต และ บุตรปุโรหิต (๑๒)    

พราหมณ์ และ พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี (๖๗)   

บุตรของพราหมณ์ และ ศิษย์ของพราหมณ์ (๑๐)   

อ�ามาตย์ (๓๑)       

ฤษี ดาบส นักบวช และ ศิษย์ (๓๑)    

บัณฑิต และ มาณพ (๓๐)      

 มโหสธบัณฑิต  (๑๓)     

 วิธุรบัณฑิต (๔)      

 บัณฑิต (๑๐)       

 มาณพ (๓)      

คหบดี กุฎุมพี พ่อค้า และ บุตรกุฎุมพี (๒๓)  

๔

๖

๗

๑๒

๑๒

๑๕

๑๖

๑๗

๒๐

๒๑

๒๑

๒๒

๒๖

๒๗

๒๗

๓๒

๓๕

๓๘

๔๐

๔๗

๔๙

๕๓

๕๖

๕๖

๕๘

๕๙

๖๑

๖๒



๖๕

๖๘

๗๐

๗๐

๗๐

๗๑

๗๒

๗๒

๗๓

๗๔

๗๔

๗๕

๗๕

๗๗

๗๘

๗๘

๗๙

๘๐

๘๑

๘๑

๘๒

๘๓

๘๔

๘๔

๘๖

๘๖

๘๗

๘๘

๘๘

๘๙

เศรษฐี และ บุตรเศรษฐี (๒๓)  

อาจารย์ทิศาปาโมกข์ และ ศิษย์ (๑๙) 

มนุษย์ ประกอบอาชีพต่างๆ (๒๕)   

 หัตถาจารย์ ควาญช้าง (๒)  

 เจ้าหน้าที่ (๒)    

 ช่างต่างๆ (๕)   

 ต้นหน (๑)

 ชาวนา (๔)    

 ศิลปิน (๕)  

 หมองู (๑)     

 นักเลงสกา ๑)  

 คนยากจน (๑)   

 คนจัณฑาล (๓) 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นสัตว์ต่ำงๆ	(๑๒๕)

สัตว์สี่เท้า (๖๒) 

 ช้าง (๗)

 ราชสีห์ (๑๐)

 ม้า (๔)  

 กระบือป่า (๑)     

 โค (๕)      

 กวาง (๓)     

 พญาเนื้อ (๗)  

 ละมั่งทอง (๑) 

 วานร (๑๓) 

 สุกร (๑) 

 สุนัข (๓)  

 พญาเหี้ย (๓) 

 กระต่าย (๑) 

 หนู (๒) 

 เขียดเขียว (๑) 



สัตว์สองเท้า (๕๗) 

 ครุฑ (๒) 

 กินนร (๑)

 หงส์ (๙) 

 ไก่ (๒) 

 นก (๔๓) 

พญานก (๔)

นกยูง (๓) 

นกแร้ง (๔)  

กา (๓)  

นกกระทา (๒) 

นกแขกเต้า (๘)  

นกคุ่ม (๒) 

นกกระจาบ (๒)  

นกดุเหว่า (๓)  

นกพิราบ (๖)  

นกมูลไถ (๑)  

นกหัวขวาน (๒) 

นกจักรพาก (๒) 

นกขมิ้น (๑) 

สัตว์ไม่มีเท้า (๖)  

 พญานาค (๓)  

 ปลา (๓) 

ชำดก	เรียงชื่อตำมล�ำดับอักษร			

ประชุมชำดก	

อดีตชำติของพระสำรีบุตร	(๑๑๒	เรื่อง)		เรียงตำมล�ำดับที่ชำดก

อดีตชำติของพระโมคคัลลำนะ	(๔๐	เรื่อง)	เรียงตำมล�ำดับที่ชำดก

คันถำนุกรม

รำยนำมผู้ร่วมพิมพ์หนังสือ	“ประตูสู่ชำดก”	 	   

     

๘๙

๘๙

๙๐

๙๐

๙๒

๙๒

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

๙๘

๙๙

๑๐๐

๑๐๑

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๒

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๒๔

๑๗๔

๑๗๙

๑๘๑

๑๘๒



ใน ๔ อสงไขยแสนกัป ความประพฤติใดในระหว่างนี้ 
ความประพฤตินั้นทั้งหมด เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณ

เราจักเว้นความประพฤติในภพน้อยภพใหญ่ในกัปที่ล่วงแล้วเสีย 
จักบอกความประพฤติในกัปนี้ เธอจงฟังเรา

(จริยาปิฎก อกิตติจริยา)

บารมใีด มทีานบารมเีป็นต้น 
อนัเป็นบารมขีัน้อกุฤษฏ์ ซึง่บคุคลท�าได้ยาก 

พระผูม้พีระภาคเจ้า ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่
ประทับอยู่ ณ นิโครธาราม ในแคว้นสักกะ 
ทรงประกาศอานุภาพแห่งสัมโพธิจริยา 

แห่งบารมีเหล่านั้น ที่ทรงสั่งสมไว้ในภัทรกัปนี้

บัดนี้ขอทุกท่านตั้งจิตให้มั่น
น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้
มุ่งเข้ามาเปิด “ประตูสู่ชาดก” เพื่อยังศรัทธาให้มั่นคง

อันจะน�ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดเถิด

“พุทฺโธ	โลเก	อุปฺปนฺโน”
พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก

“สุโข	พุทฺธานมุปฺปาโท”
การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน�าสุขมาให้
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	 ค�ำว่ำ	ชาตก	หรือ	ชาดก	นี้	แปลว่ำ	เรื่องที่เกิดมำแต่อดีตกำล	เป็นเรื่องรำวของพระพุทธเจ้ำ	และบุคคลผู้เกี่ยวข้อง			
พระพุทธเจ้ำทรงยกมำแสดงเป็นพุทธภำษิต		เป็นวิธีสอนพระสำวกอย่ำงหนึ่งของพระพุทธเจ้ำ		ซึ่งชำดกนี้จัดเป็นองค์หนึ่งใน
ค�ำสอนของพระศำสดำ		
	 ชำดก	ในชัน้พระบำฬี	คอื	พระไตรปิฎก	เป็นค�ำร้อยกรอง	เรยีกว่ำ	คำถำ	จดัเป็นพระพทุธวจนะ	มจี�ำนวน	๕๔๗	ชำดก	
พระธรรมสังคำหกำจำรย์	จัดไว้เป็นนิบำต	(หมวดหมู่)		เช่น		
	 ชำดกที่มีคำถำเดียว		จัดรวมเป็น	เอกกนิบำต	ชำดกที่มี	๑๓	คำถำ	จัดรวมเป็น	เตรสกนิบำต		
	 ชำดกที่มีคำถำเบ็ดเตล็ด	เรียกว่ำ	ปกิณณกนิบำต
	 ชำดกเรือ่งใหญ่มคีำถำมำก	รวม	๑๐	ชำดก	ม	ี	เตมยิชำดก	เป็นต้น	ม	ีเวสสนัตรชำดก	เป็นชำดกสดุท้ำย	เรยีก	มหำนบิำต
	 ชำดก		เป็นค�ำสอนทีร่วมอยูใ่นพระสตุตนัตปิฎก		เป็นวธิสีอนอย่ำงหนึง่ของพระพทุธเจ้ำทีไ่ด้ทรงน�ำบคุคลในอดตีมำเล่ำ
ให้พระสำวกฟังในโอกำสต่ำงๆ		ซึ่งเป็นข้อชี้ให้เห็นแบบอย่ำงในทำงดีที่ควรบ�ำเพ็ญและทำงเสียที่ควรละ	
 ชาตกวัณณนา	 พระอรรถกถำจำรย์ได้พรรณนำเรื่องรำวของชำดกแต่ละเรื่องอย่ำงพิสดำร	 กล่ำวถึงพระพุทธเจ้ำ
ประทับ	ณ	ที่ไหน	ทรงปรำรภบุคคลหรือเรื่องรำวอะไร	แล้วตรัสชำดก	เริ่มด้วยคำถำว่ำอะไร	นี้เป็นกำรปรำรภเรื่อง		
	 ต่อจำกนัน้เป็นเรือ่งรำวอนัเป็นต้นเรือ่งของแต่ละเรือ่ง		มคีวำมเกีย่วกนัอย่ำงไรกบัปัจจบุนั		ค�ำว่ำปัจจบุนัในทีน่ี	้หมำยถงึ	
สมัยของพระพุทธเจ้ำพระองค์นี้	เรียกว่ำ	ปัจจุบันนิทำน
		 เมื่อกล่ำวปัจจุบันแล้ว		ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ำทรงน�ำเรื่องอดีตมำประกอบกำรสอน	โดยมีผู้สงสัยทูลอำรำธนำให้
เล่ำเรือ่งอดตี		ว่ำในครัง้อดตีล่วงมำช้ำนำน		มบีคุคลและเหตกุำรณ์อย่ำงนัน้ๆ	เกดิขึน้ในท�ำนองเดยีวกบัเรือ่งในปัจจบุนันี	้	แล้ว
ก็ทรงอนุสนธิเรื่องตรัสพระคำถำชำดกขึ้น	นี้จัดเป็นอดีตนิทำน
	 ต่อจำกนัน้		พระอรรถกถำจำรย์กข็ยำยควำมพระคำถำในชำดกให้ชดัเจน	ขยำยให้พสิดำร	ซึง่ช่วยให้เข้ำใจพระพทุธวจนะ
แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น		
	 สรุปลงท้ำย	พระพทุธเจ้ำทรงแสดงชำดกจบลงแล้ว	ทรงประกำศอรยิสจั	แล้วประชมุชำดกว่ำ	บคุคลในอดตีนัน้	กลบัชำติ
มำเกิดเป็นใครบ้ำง		ก็เป็นอันจบพรรณนำชำดกแต่ละเรื่องๆ	ไป		ดังนั้นเพื่อควำมเข้ำใจของผู้อ่ำน		จะยกตัวอย่ำงชำดกชื่อ	
สสบัณฑิต	เป็นตัวอย่ำง	

ความมหัศจรรย์ของสสบัณฑิต  กระต่ายพระโพธิสัตว์

	 สมัยหนึ่ง		เมื่อพระผู้มีพระภำคเจ้ำประทับอยู่ที่พระวิหำรเชตวัน	ใกล้กรุงสำวัตถี		ครั้งนั้นมีกุฎุมพีคนหนึ่งตระเตรียม
บริขำรทุกอย่ำงเพื่อถวำยแด่สงฆ์	 อันมีพระพุทธเจ้ำเป็นประมุข	 แล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจำ้เป็นประมุข	 	 ให้นั่งบน
อำสนะอันบวรที่เตรียมไว้แล้วในมณฑป	ได้ถวำยทำนอันประณีตมีรสเลิศต่ำงๆ	ตลอด	๗	วัน	ได้ถวำยบริขำรทั้งปวงแก่ภิกษุ	
๕๐๐	รปู	มพีระพุทธเจ้ำเป็นประมุข		ในเวลำเสร็จภัตกิจ	พระศำสดำเมื่อจะทรงกระท�ำอนุโมทนำ	จึงตรัสว่ำ	“ดูก่อนอุบำสก	
ควรทีท่่ำนจะเกิดปีติโสมนัส	เพรำะทำนนี้เป็นวงศ์ของโบรำณบัณฑิต	คือ	บัณฑิตในปำงก่อน		ด้วยว่ำโบรำณบัณฑิตทั้งหลำย
ได้บริจำคชีวิตแก่เหล่ำยำจกผู้มำถึง	 แม้ชีวิตของตนก็ได้ให้แล้ว”	 เมื่ออุบำสกนั้นทูลอำรำธนำแล้ว	 จึงทรงน�ำเอำเรื่องในอดีต
มำตรัสเล่ำ	ดังต่อไปนี้	

แนะน�า
ชาดก และ อรรถกถาชาดก
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	 ในอดีตกำลนำนมำแล้ว	พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นกระต่ำย	อำศัยรวมกันอยู่กับ	๓	สหำย	คือ	ลิง	สุนัขจิ้งจอก	และ
นำก	ในป่ำชำยแดนใกล้เชิงเขำและแม่น�้ำ	สัตว์ทั้งสี่ล้วนเป็นบัณฑิต		โดยเฉพำะพระโพธิสัตว์แม้บังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉำนก็
เป็นผูถ้งึพร้อมด้วยญำณปัญญำ		(เพรำะควำมทีท่่ำนได้เคยสัง่สมมำช้ำนำนในอดตี)		เป็นกลัยำณมติรของสหำย			เพรำะฉะนัน้
จึงได้ให้โอวำทแก่สหำยทัง้สำมในเวลำทีพ่บกนัในเวลำเยน็	หลงัจำกแยกกนัไปหำอำหำรกลบัมำแล้วว่ำ	“สหำย	ท่ำนพงึให้ทำน	
พงึรกัษำศลี	และรักษำอุโบสถ”	สหำยทั้งสำมก็รับฟังและปฏิบัติตำม
	 อยู่มำวนัหนึง่	พระโพธสิตัว์มองเหน็พระจนัทร์สว่ำง	กร็ูว่้ำพรุง่นีเ้ป็นวนัอโุบสถ	จงึกล่ำวกบัพวกสหำยว่ำ	“ท่ำนทัง้สำม	
จงรักษำอุโบสถเถิด	เพรำะทำนที่ผู้ตั้งอยู่ในศีลแล้วให้	ย่อมมีผลมำก		หำกยำจกมำขออำหำร		ท่ำนทั้งหลำยพึงให้รสอำหำร
ที่ควรกินแล้วจึงบริโภค”		
	 วันรุ่งขึ้น	สัตว์ทั้งสำมแยกย้ำยกันออกไปหำอำหำรแต่เช้ำ	นำกเป็นสัตว์กินปลำจึงไปที่ฝั่งแม่น�้ำ		วันนั้น	พรำนเบ็ดคน
หนึ่งตกปลำตะเพียนได้	๗	ตัว	จึงร้อยเป็นพวงหมกไว้ในทรำย	แล้วไปหำปลำที่ฝั่งแม่น�้ำด้ำนใต้ต่อไป	 เมื่อนำกมำถึงที่นั้นได้
กลิน่ปลำ	จงึคุย้ทรำยออกด	ูได้พบปลำหมกอยู	่	จงึร้องประกำศหำเจ้ำของถงึ	๓	ครัง้	เมือ่ไม่เหน็เจ้ำของ	จงึคำบเอำปลำไปเกบ็ไว้
ในที่อยู่ของตน	คิดว่ำเรำจะกินเมื่อถึงเวลำดังนี้แล้ว	จึงนอนนึกถึงศีลของตนอยู่
	 ฝ่ำยสุนัขจิ้งจอกออกเที่ยวแสวงหำอำหำร	ไปจนถึงกระท่อมของคนเฝ้ำนำคนหนึ่ง		ได้เห็นเนื้อย่ำง	๒	ชิ้น	เหี้ย	๑	ตัว	
และหม้อนมส้ม	๑	หม้อ	จึงประกำศหำเจ้ำของ	๓	ครั้ง	เมื่อไม่เห็นเจ้ำของ	จึงเอำของทั้งหมดไปเก็บไว้ในที่อยู่ของตน	คิดว่ำ
เรำจะกินเมื่อถึงเวลำดังนี้แล้ว		จึงนอนนึกถึงศีลของตนอยู่	
	 แม้ลิงก็เข้ำสู่ป่ำน�ำผลมะม่วงสุกมำวำงไว้ที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตน	คิดว่ำจะกินเมื่อถึงเวลำดังนี้แล้ว		จึงนอนนึกถึง
ศีลของตน	
	 สัตว์ทั้งสำมคิดว่ำ	“ยำจกจะพึงมำที่นี่บ้ำงไหมหนอ”
	 ส่วนพระโพธสิตัว์ออกไปหำอำหำรในเวลำสมควร			คดิว่ำ	“เรำจะกนิหญ้ำแพรก	แล้วนอนอยูท่ีพุ่ม่ไม้เป็นทีอ่ยูข่องตน”			
ดังนี้แล้ว	คิดต่อไปว่ำ	“ถ้ำเรำพึงได้ทักขิไณยบุคคล		เรำจะให้อะไรเป็นทำน	เรำไม่มีงำ	ถั่วเขียว		ถั่วเหลืองและเปรียง	เรำเลี้ยง
ชวีติด้วยหญ้ำ	เรำไม่อำจให้หญ้ำแก่ทักขิไณยบุคคลผู้มำถึงส�ำนักของเรำได้	 เรำจะให้เนื้อในร่ำงกำยของเรำ	เรำจะไม่ให้ท่ำน	
กลับมือเปล่ำ”		
	 เมือ่พระโพธสิตัว์ตรกึควำมจรงิอยูอ่ย่ำงนี	้	ด้วยอำนภุำพแห่งควำมตรกึนัน้	เป็นเหตใุห้บณัฑกุมัพลศลิำอำสน์ของท้ำว
สกักะแสดงอำกำรร้อน		ท้ำวสกักะเหน็เหตนุัน้แล้ว	ทรงด�ำรว่ิำ	“เรำจะทดลอง	คอื	ลองใจกระต่ำยพระโพธสิตัว์”	ดงันีจ้งึแปลง
เป็นพรำหมณ์ไปสูท่ีอ่ยูข่องนำกก่อน		นำกเหน็พรำหมณ์แปลง		จงึถำมว่ำ	“ท่ำนพรำหมณ์		ท่ำนมำยนือยูเ่พือ่อะไร”		พรำหมณ์
ตอบว่ำ	“ถ้ำเรำได้อำหำรสกัอย่ำงหนึง่	เรำจะรกัษำอโุบสถ	เจรญิสมณธรรม”	นำกตอบว่ำ	“สำธ	ุเรำจะให้อำหำรแก่ท่ำน	เรำมี
ปลำตะเพียน	๗	ตัว	 เพิ่งเอำขึ้นจำกน�้ำ	วำงไว้บนบก	ท่ำนพรำหมณ์	เรำมีอำหำรอย่ำงนี้แหละ	เชิญท่ำนบริโภคแล้วเจริญ
สมณธรรมอยู่ในป่ำนี้เถิด”
	 พรำหมณ์ฟังแล้ว		ขอให้รอไว้ก่อน	ดงันีแ้ล้วไปหำสนุขัจิง้จอก		สนุขัจิง้จอกกต้็อนรบัด้วยไทยธรรมทีต่นม	ี	คอื	เนือ้ย่ำง	
๒	ชิ้น	เหีย้	และ	หม้อนมส้ม	ของคนเฝ้ำนำทีต่นน�ำมำ	พรำหมณ์รบัทรำบแล้วขอให้รอไว้ก่อน		แล้วไปหำลงิ		ลงิกเ็ชญิให้บรโิภค
มะม่วงสกุและน�ำ้ดืม่เยน็ๆ	ก่อน	แต่พรำหมณ์แปลง	กบ็อกให้รอไว้ก่อน		ดงันีแ้ล้ว		เข้ำไปหำสสบณัฑติคอืกระต่ำยพระโพธสิตัว์		
กล่ำวขออำหำรโดยกล่ำวว่ำ	“ถ้ำเรำได้อำหำรแล้วจะรักษำอุโบสถ		เจริญสมณธรรม”
	 พระโพธสิตัว์เหน็พรำหมณ์นัน้แล้วยนิดนีกั		กล่ำวว่ำ	“ท่ำนมำถงึส�ำนกัของเรำเพรำะเหตตุ้องกำรอำหำร	เป็นกำรดแีท้		
วันนีเ้รำจะให้ทำนอนัประเสรฐิเยีย่มยอด	ทีใ่ครๆ	ไม่เคยให้ท่ำน	ท่ำนเป็นผู้มีศีล	กำรเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่ำน		ท่ำนจง
ไปหำไม้มำก่อไฟ		เรำจะย่ำงตัวของเรำ		ท่ำนจะได้กินเนื้อของเรำที่สุกดีแล้ว”		พรำหมณ์ฟังแล้วมีใจร่ำเริงยินดี	น�ำเอำไม้มำ
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ก่อไฟ	เมือ่ไฟลกุโพลง		กระต่ำยพระโพธสิตัว์กส็ลดักำยทีเ่ป้ือนฝุน่	๓	ครัง้		ด้วยคดิว่ำ		“ขอให้สตัว์ทีอ่ำศยัอยูใ่นระหว่ำงขนของ
เรำ	อย่ำได้ตำยเสียเลย”	แล้วกระโดดลงในท่ำมกลำงกองไฟ	ด้วยตั้งใจจะให้ไฟเผำร่ำงของตน		ด้วยใจเบิกบำนดุจพญำหงส์
ร่อนลงในกอปทุมฉะนั้น	คิดว่ำ	“เรำได้ให้กำยทั้งหมดของเรำโดยไม่เหลือ	คือ	ขน	หนัง	เนื้อ	เอ็นกระดูก	และเนื้อหัวใจ	แก่
พรำหมณ์แล้ว	คอื	ได้ให้สรรีะร่ำงกำยทัง้หมดไม่เหลอืเลยแก่พรำหมณ์”		แต่ไฟนัน้ไม่อำจท�ำควำมร้อนแม้เพยีงขมุขนในร่ำงกำย
ให้เกดิขึน้แก่พระโพธสิตัว์	กลบัเป็นเหมอืนเข้ำห้องหมิะฉะนัน้		พระโพธสิตัว์ถำมด้วยควำมอศัจรรย์ใจว่ำ	“ท่ำนพรำหมณ์	ท่ำน
ท�ำให้ไฟเย็นจัดได้อย่ำงไร”	พรำหมณ์กล่ำวว่ำ	“ข้ำพเจ้ำมิใช่พรำหมณ์	แต่เป็นท้ำวสักกะ	ที่ท�ำอย่ำงนี้เพื่อทดลองท่ำน”
	 พระโพธสิตัว์จงึบนัลอืสหีนำทว่ำ	“ข้ำแต่ท้ำวสกักะ	ขอพระองค์จงหยดุพกัไว้ก่อน	หำกโลกสนันวิำสทัง้สิน้	จะพงึทดลอง
ข้ำพระองค์ด้วยทำนแล้วไซร้		พระองค์จะไม่ได้เห็นควำมที่ข้ำพระองค์ไม่เป็นผู้ประสงค์จะให้ทำนเลย”
	 ท้ำวสักกะตรัสว่ำ	“ท่ำนสสบัณฑิต		คุณธรรมอันประเสริฐของท่ำน		จงปรำกฏอยู่ตลอดกัปเถิด”
	 ดังนั้นแล้วทรงบีบภูเขำ	คือ	เอำยำงภูเขำวำดลักษณะของกระต่ำยไว้ในดวงจันทร์		แล้วให้พระโพธิสัตว์นอนบนหญ้ำ
แพรกอ่อนที่พุ่มไม้ในป่ำนั้น		แล้วเสด็จกลับเทวโลก		บัณฑิตทั้งสี่เหล่ำนั้น	ก็สมัครสมำนเบิกบำนใจ		บ�ำเพ็ญนิจศีล	คือ	ศีลห้ำ	
และศีลอุโบสถ	กระท�ำบุญไปตำมกรรมของตน

	 พระบรมศำสดำทรงแสดงสสบัณฑิตจริยำ		คือ	ควำมประพฤติของกระต่ำยโพธิสัตว์		ดังนี้แล้ว	ทรงประกำศสัจจะสี่		
ในเวลำจบสัจจะ	อุบำสกคฤหบดีผู้ถวำยบริขำรทุกอย่ำงได้ด�ำรงอยู่ในโสดำปัตติผล	แล้วทรงประชุมชำดกว่ำ	:

	 นำก	ในครั้งนั้นได้เป็น	พระอำนนท์
	 สุนัขจิ้งจอก	ได้เป็น	พระโมคคัลลำนะ
	 ลิง	ได้เป็น	พระอนุรุทธะ
	 ส่วน	สสบัณฑิต	คือ	เรำตถำคต	เองแล

	 ขอเพิ่มเติมถ้อยค�ำในสสบัณฑิตที่กล่ำวว่ำ		พระโพธิสัตว์ในชำติที่เกิดเป็นกระต่ำยนี้แม้จะมุ่งกล่ำวถึงกำรบ�ำเพ็ญศีล
บำรมีก็จริง	แต่พระโพธิสัตว์มีคุณยิ่งกว่ำนั้น	เพรำะกำรบ�ำเพ็ญบำรมีของท่ำนนั้น	มิใช่ศีลบำรมีหรือศีลอุปบำรมี		แต่เป็นศีล
ปรมัตถบำรมี		ยอมสละชีวิต		แม้ทำนของท่ำนก็เป็นทำนปรมัตถบำรมี		ยอมสละชีวิตเลือดเนื้อให้เป็นทำน		นอกจำกนั้นพระ
โพธิสัตว์แม้จะเกิดในก�ำเนิดสัตว์เดรัจฉำน	ก็รู้ประโยชน์ของกุศล		เห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อย		โดยควำมเป็นของน่ำ
กลัว	จึงเว้นจำกอกุศลโดยเด็ดขำด	นอกจำกนั้นยังชี้แจงโทษของอกุศลให้ผู้อื่นได้ทรำบด้วยว่ำ		ถ้ำท่ำนท�ำกรรมอันลำมกแล้ว	
ย่อมได้คติ	คือ	ทุคติในภพหน้ำ		กับชี้แจงอำนิสงส์ของกำรท�ำกุศล		มีกำรให้ทำน		สมำทำนศีล	เป็นต้น	ว่ำย่อมได้เทวสมบัติ
และมนษุย์สมบตัิ		ยนิดเีตม็ใจอนเุครำะห์สตัว์เหล่ำอืน่		เพรำะมอีธัยำศยัในทำนอย่ำงกว้ำงขวำง		สมจรงิดงัทีพ่ระผูม้พีระภำค
เจ้ำตรัสว่ำ	“ท่ำนผู้แสวงหำคุณอันยิ่งใหญ่เหล่ำนี้น่ำอัศจรรย์ไม่เคยมี	ด้วยว่ำแม้เพียงท�ำใจให้เลื่อมใสในท่ำนเหล่ำนั้นก็พึงพ้น
จำกทุกข์ได้	จะป่วยกล่ำวไปไยถึงกำรปฏิบัติตำมท่ำนเหล่ำนั้นโดยธรรมสมควรแก่ธรรมเล่ำ	ว่ำจะไม่พ้นทุกข์”

	 นี่แหละ	คือ	ควำมอัศจรรย์ของท่ำนผู้แสวงหำคุณอันยิ่งใหญ่เหล่ำนั้น

ประณีต			ก้องสมุทร				
ที่มำ	:	รวบรวมจำกสสปัณฑิตชำดกและสสปัณฑิตจริยำ
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พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นพรหม 
ท้าวสักกะ และ เทวดา (๖๙)
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๑. ชาดกที่ ๙๙  ปโรสหัสสชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๙๙)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษ	ีสิน้ชพีแล้วไปเกดิในพรหมโลก	ได้บอกให้พวกศษิย์นบัถอื
ศิษย์ผู้เป็นหัวหน้ำ	แต่พวกศิษย์โง่ๆ	ไม่ฟัง	จึงแสดงคุณพิเศษของตนให้ดู

๒. ชาดกที่  ๑๓๔  ฌานโสธนชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๓๔)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นดำบส	สิน้ชพีแล้วไปเกดิในอำภสัสรพรหม	กลบัลงมำสอนศษิย์ผูไ้ม่เชือ่ฟังค�ำของศษิย์ผูใ้หญ่

๓. ชาดกที่ ๑๓๕  จันทาภชาดก		(เล่มที่	๕๖		ข้อที่	๑๓๕)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นดำบส	สิ้นชีพแล้วไปเกิดในพรหมโลก	กลับมำสอนวิธีปฏิบัติกสิณให้แก่ศิษย์

๔. ชาดกที่  ๕๔๕  มหานารทกัสสปชาดก 	(เล่มที่	๖๔	ข้อที่	๘๓๔)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นทำ้วมหำพรหมชื่อนำรทะ	 เห็นพระรำชธิดำของพระเจำ้อังคติพระนำมว่ำรุจำที่ทรง
พยำยำมเปลื้องพระรำชบิดำให้พ้นจำกควำมเห็นผิด	 เพรำะพระเจ้ำอังคติทรงเชื่อถือค�ำสอนของคุณำชีวกที่ว่ำนรกไม่มี	
สวรรค์ไม่มี	โลกนี้ไม่มี	โลกหน้ำไม่มี	บิดำมำรดำไม่มี	บุญบำปไม่มี	สัตว์จะดีจะชั่วก็ดีเอง	ชั่วเอง	จึงทรงละเว้นกำรปฏิบัติ
พระรำชกรณียกิจแล้วหันมำเสวยสุรำเมรัยและบริโภคกำมคุณอย่ำงเดียว
	 พระรำชธิดำรุจำทรงพยำยำมสอนให้เห็นว่ำ	ควำมเชื่อเช่นนั้นเป็นควำมเชื่อที่ผิด	เพรำะนรกมี	สวรรค์มี	 โลกนี้มี	
โลกหน้ำมี	บิดำมำรดำมี	บุญบำปมี		เพรำะพระองค์เคยประสบมำแล้ว	เมื่อพระเจ้ำอังคติทรงสดับแล้วพอพระทัยในค�ำสอน
ของพระรำชธิดำ	แต่ยังหำคลำยทิฏฐิไม่	พระรำชธิดำรุจำจึงทรงตั้งสัตยำธิษฐำนให้สมณพรำหมณ์หรือเทวดำ	พระอินทร์	
พระพรหมลงมำช่วย
	 เมื่อท้ำวมหำพรหมทรำบสัตยำธิษฐำนแล้ว	จึงลงมำแสดงโทษแห่งควำมเห็นผิดให้พระเจ้ำอังคติสดับ	ท�ำให้พระองค์
ทรงคลำยจำกมิจฉำทิฏฐิแล้วทรงบ�ำเพ็ญกุศลมีกำรให้ทำนเป็นต้น	และเมื่อสวรรคตแล้วจึงไปเกิดในสวรรค์

พรหม (๔)



๑. ชาดกที่ ๓๑ กุลาวกชาดก 	(เล่มที่		๕๕	ข้อที่	๓๑)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	ท�ำสงครำมแพ้พวกอสูร	จึงโปรดให้ขับรำชรถหนีไปในดงไม้งิ้ว	ได้ยินเสียง
ลกูนกครฑุตกใจร้องเซง็แซ่	จงึให้มำตลเีทพสำรถหีนัรำชรถกลบั	แต่กลบัได้ชยัชนะ	เพรำะพวกอสรูคดิว่ำ	ท้ำวสกักะมผีูม้ำช่วย	
จึงพำกันหนีไป

๒. ชาดกที่  ๒๐๒  เกฬิสีลชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๕๓)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	ได้สอนพระเจ้ำพรหมทัตให้ละควำมประพฤติที่ชอบทรมำนสัตว์ชรำ

๓. ชาดกที่  ๒๒๘  กามนีตชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๐๕)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นท้ำวสกักะ	ได้จ�ำแลงกำยมำสอนธรรมแก่พระเจ้ำพรหมทตัให้คลำยจำกควำมโลภ

๔. ชาดกที่  ๒๖๔  มหาปนาทชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๓๙๑)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	เป็นผู้รับใช้พระเจ้ำมหำปนำทะ

๕. ชาดกที่  ๒๙๑  ภัทรฆฏเภทกชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๗๒)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	ได้ต�ำหนิบุตรชำยผู้สืบทอดมรดกผู้ไม่ใส่ใจสร้ำงกุศลรักษำตระกูล	เอำแต่
ดื่มสุรำจนกลำยเป็นบุรุษเข็ญใจ

๖. ชาดกที่  ๓๐๐ วกชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๙๙)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	แปลงกำยเป็นแพะ	เพื่อทดลองหมำใน		หมำในท�ำลำยตบะที่ตนสมำทำน		
เนื่องจำกต้องกำรกินเลือดแพะ

๗. ชาดกที่  ๓๔๔  อัมพชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๗๔)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	แสดงภำพอันน่ำกลัว	ขับไล่ดำบสโกงให้หนีไป

ท้าวสักกะ (๒๑)
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๘. ชาดกที่ ๓๗๒  มิคโปตกชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๘๐๘)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นทำ้วสักกะ	 สอนดำบสไม่ให้เศรำ้โศกบ่นเพ้อถึงลูกเนื้อที่ตำยไป	 เพรำะผู้ที่ตำยก็ตำย

ไปแล้ว	ย่อมไม่ฟื้นขึ้นมำเพรำะกำรร้องไห้

๙.  ชาดกที่ ๓๗๔  จูฬธนุคคหชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๘๑๘)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	 แปลงกำยเป็นสุนัขจิ้งจอกกล่ำวเยำะเย้ยภรรยำของจุลธนุคคหบัณฑิตที่

ช่วยโจร	แต่ถูกโจรทิ้งไว้ที่ฝั่งน�้ำ

๑๐.  ชาดกที่ ๓๘๖ ขรปุตตชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๙๐๕)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	จ�ำแลงกำยเป็นแพะ	บอกวิธีให้พระเจ้ำเสนกะ	พ้นควำมตำยเพรำะมนตร์

ชื่อสัพพรุตชำนนมนตร์	(มนตร์รู้ภำษำสัตว์)	เป็นเหตุ

๑๑. ชาดกที่ ๓๙๑ ปัพพชิตวิเหฐกชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๙๓๗)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	ขอร้องพระปัจเจกพุทธเจ้ำให้สอนพระเจ้ำพรหมทัตผู้มีควำมเห็นผิด

ที่เข้ำใจว่ำสมณะทั้งหมดเป็นคนชั่ว	 แล้วทรงขับไล่ออกจำกแคว้นจนชำวเมืองเดือดร้อน	 เพรำะไม่มีผู้ให้กำรอบรมสั่งสอน	
จึงพำกันท�ำแต่ควำมชั่ว

๑๒. ชาดกที่  ๓๙๓  วิฆาสาทชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๙๕๑)
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นท้ำวสักกะ	จ�ำแลงกำยเป็นนกแขกเต้ำมำสอนฤษี	๗	คนพี่น้องที่ละกำมออกบวชแล้ว	

ไม่เร่งท�ำควำมเพียร	เอำแต่เล่นกีฬำสนุกสนำนอยู่

๑๓. ชาดกที่ ๔๑๐ โสมทัตตชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๐๗๒)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	 ได้ให้โอวำทแก่ดำบสผู้ก�ำลังเศร้ำโศกถึงโสมทัตช้ำงน้อยที่ตำยจำกไป	

ว่ำเป็นกำรไม่เหมำะสมแก่ควำมเป็นสมณะ

๑๔. ชาดกที่ ๔๑๗  กัจจานิชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๑๒๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	ได้ช่วยเหลือนำงกัจจำนีซึ่งถูกลูกชำยและลูกสะใภ้ขับออกจำกเรือนให้ได้

กลับเข้ำมำอยู่ในเรือน	และปรองดองสำมัคคีกันดังเดิม

๑๕. ชาดกที่  ๔๕๐  พิลารโกสิยชาดก		(เล่มที่	๕๙		ข้อที่	๑๔๔๓)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเศรษฐี	 บริจำคทำนเป็นอันมำก	 เมื่อตำยแล้วได้ไปเกิดเป็นท้ำวสักกะ	 ลงมำฝึกสอน

ลูกของโหลน	ชื่อพิลำรโกสิยเศรษฐีผู้ท�ำลำยวงศ์ตระกูลด้วยกำรไม่บริจำคทำน	ให้บริจำคทำน	แล้วได้ไปเกิดในเทวโลก

๑๖. ชาดกที่ ๔๕๘  อุทยชาดก  (เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๕๒๖)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำอุทัย	ไม่ปรำรถนำจะอภิเษกสมรส	ถูกพระรำชบิดำบังคับให้อภิเษกสมรสกับ

พระนำงอุทัยภัททำ	 ซึ่งก็ไม่ปรำรถนำจะบริโภคกำมเช่นกัน	 ทั้งคู่อยู่ด้วยกันถึง	 ๗๐๐ปี	 ต่อมำพระเจ้ำอุทัยจุติไปเกิดเป็น
ท้ำวสกักะกลบัมำสอนพระนำงอทุยัภทัทำให้ประพฤตพิรหมจรรย์จะได้ไปเกดิในสวรรค์ชัน้ดำวดงึส์และพระนำงกท็�ำตำมนัน้
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๑๗. ชาดกที่  ๔๖๙  มหากัณหชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๖๖๑)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	 หวังจะสอนชำวกรุงพำรำณสีที่ประพฤติชั่วให้กลับมำประพฤติดีจึงทรง

เนรมิตสุนัขด�ำตัวใหญ่ไว้คอยกัดชำวเมืองที่ท�ำชั่ว

๑๘. ชาดกที่  ๔๗๐  โกสิยชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๖๗๓)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	มำสอนเศรษฐีผู้สืบสกุลล�ำดับที่	๖	ชื่อโกสิยเศรษฐีผู้ท�ำลำยวงศ์ตระกูล

ด้วยกำรไม่บริจำคทำน		ให้บริจำคทำนแล้วได้ไปเกิดในเทวโลก		(ตรงกับชำดกที่	๕๓๕	สุธำโภชนชำดก)

๑๙. ชาดกที่  ๔๘๙  สุรุจิชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๙๔๒)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	 ประสงค์จะสงเครำะห์พระนำงสุเมธำผู้ประพฤติสุจริตธรรมและภักดีต่อ

พระเจ้ำสุรุจิ	จึงพระรำชทำนพระโอรสให้แก่พระนำง

๒๐. ชาดกที่  ๕๑๒  กุมภชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๒๙๒)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นท้ำวสักกะ	 ลงมำประทำนโอวำทแก่พระเจ้ำสรรพมิตรผู้ก�ำลังเตรียมกำรจะดื่มสุรำ		

ทรงชี้แจงให้เห็นโทษของสุรำ	และสอนให้ตั้งอยู่ในโอวำทของพระองค์

๒๑. ชาดกที่  ๕๓๕  สุธาโภชนชาดก 	(เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๒๔๙)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นคหบดีผู้มีทรัพย์มำก	 ได้บริจำคทำนเป็นประจ�ำทุกวัน	 เมื่อตำยแล้วจึงไปบังเกิดเป็น

ท้ำวสักกะ	ผู้สืบสกุลอีก	๔	ล�ำดับก็ได้บริจำคทำนเจริญรอยตำม	เมื่อตำยแล้วได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตร	ผู้สืบสกุลล�ำดับที่	๖	
กลับเป็นคนตระหนี่	แม้จะมีทรัพย์มำกก็ไม่ยอมบริจำคทำน	ท้ำวสักกะทรงเห็นว่ำกำรกระท�ำของเขำ	เป็นกำรท�ำลำย
วงศ์ตระกูล	จึงเสด็จมำจำกเทวโลกพร้อมด้วยเทพบุตรทั้ง	๔	ซึ่งเคยเป็นผู้สืบสกุล	เพื่อทรงสอนเขำให้ขจัดควำมตระหนี่และ
บริจำคทำนตำมวงศ์ตระกูล	

ภำยหลังเขำได้ออกบวชเป็นดำบส	 และได้รับสุธำโภชน์	 (อำหำรทิพย์)	 จำกท้ำวสักกะ	 ในที่สุดได้ไปเกิดในเทวโลก	
(ตรงกับชำดกที่	๔๗๐	โกสิยชำดก)
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๑. ชาดกที่ ๘๒  มิตตวินทกชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๘๒)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเทวรำชำ	 ไปเที่ยวเมืองนรก	 เห็นนำยมิตตวินทกะทูนจักรไว้	 จึงกล่ำวติเตียนเพรำะ
โทษที่เคยประทุษร้ำยมำรดำ

๒. ชาดกที่  ๑๐๔  มิตตวินทกชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๐๔)
		 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเทพบุตร		กล่ำวเหตุที่นำยมิตตวินทกะถูกจักรบดศีรษะ	เพรำะเหตุแห่งควำมโลภ

๓. ชาดกที่  ๓๒๖  กักการุชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๐๒)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเทพบุตร	ติเตียนปุโรหิตผู้กล่ำวมุสำวำทเพื่อขอดอกไม้ทิพย์

๔. ชาดกที่  ๓๖๙  มิตตวินทกชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๙๓)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเทพบตุร	เทีย่วไปในอสุสทนรก	เหน็นำยมติตวนิทกะถกูจกัรผนัอยูบ่นศรีษะ	จงึแสดง
โทษของกำมให้นำยมิตตวินทกะฟัง

๕. ชาดกที่  ๔๓๙  จตุทวารชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๓๑๙)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเทวรำชำ	 เทีย่วไปในอสุสทนรกพร้อมกบับรวิำร	ถกูนำยมติตวนิทกะถำมถงึบุรพกรรม
ที่ตนท�ำไว้	ได้แสดงถึงบุรพกรรมและกำรที่จะพ้นจำกทุกข์ในนรกนี้ยังไม่มีก�ำหนด

๖.  ชาดกที่  ๔๔๙  มัฏฐกุณฑลีชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๔๓๓)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเทพบตุร	ได้มำแสดงธรรมแก่พรำหมณ์ผูเ้ป็นบดิำทีเ่ศร้ำโศกถงึบตุรน้อยทีต่ำยไปแต่เดก็	
ด้วยกำรอุปมำเด็กที่ร้องไห้อยำกได้ดวงจันทร์และดวงอำทิตย์มำเป็นของเล่น	เทียบกับพรำหมณ์ซึ่งร้องไห้ถึงคนตำยที่เผำ
ไปแล้ว	มองไม่เห็น	ให้พิจำรณำว่ำใครโง่กว่ำใคร	ท�ำให้พรำหมณ์ได้คิด

เทวราชา เทพบุตร (๗)
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เทวดาประจ�ามหาสมุทร  อากาศ และ อื่นๆ (๖)

เทวดา (๓๗)

๗. ชาดกที่ ๔๕๗  ธัมมเทวปุตตชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๕๑๕)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นธรรมเทพบุตร	 ถึงวันอุโบสถออกไปเที่ยวชักชวนให้ประชำชนประพฤติกุศลธรรม	
ฝ่ำยอธรรมเทพบตุรกอ็อกไปเทีย่วชกัชวนให้ประชำชนประพฤตอิกศุลธรรม	ขำกลบัมำพบกนัในระหว่ำงทำง	ได้เกดิกำรถกเถยีง
กันขึ้นว่ำใครควรหลีกทำง	อธรรมเทพบุตรสู้ไม่ได้จ�ำต้องพ่ำยแพ้ไป

๑. ชาดกที่  ๑๔๖  กากชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๔๖)
	 	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเทวดำประจ�ำมหำสมทุร	ได้ห้ำมฝงูกำไม่ให้วดิน�ำ้ในมหำสมทุร	เพรำะเป็นกำรเหนือ่ยเปล่ำ

๒. ชาดกที่  ๑๔๗  ปุปผรัตตชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๔๗)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเทวดำประจ�ำอำกำศ	 ห้ำมบุรุษคนหนึ่งผู้หลงภรรยำไม่ให้ลักของหลวง	 แต่เขำไม่ฟัง
จึงถูกลงโทษถึงตำย

๓. ชาดกที่  ๑๙๐  สีลานิสังสชาดก  (เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๒๙)	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเทวดำประจ�ำสมุทร	ได้ช่วยเหลืออุบำสกผู้มีศรัทธำ	ศีล	และจำคะให้พ้นภัย

๔. ชาดกที่  ๒๙๖  สมุททชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๘๗)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเทวดำประจ�ำสมทุร	ได้แปลงกำยเป็นรปูน่ำกลวัขบัไล่กำซึง่มำเทีย่วห้ำมปลำและมงักร
ไม่ให้ดื่มน�้ำทะเลมำกเพรำะกลัวน�้ำทะเลหมด

๕. ชาดกที่  ๒๙๗  กามวิลาปชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๙๐)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเทวดำ	เห็นโจรที่ถูกหลำวเสียบแต่ก็ยังคร�่ำครวญถึงภรรยำผู้ดุร้ำยเพรำะอ�ำนำจกำม	
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๖. ชาดกที่ ๔๑๙  สุลสาชาดก  (เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๑๓๗)	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเทวดำ	สถิตอยู่ที่ยอดภูเขำ	เห็นกำรกระท�ำของนำงสุลสำที่เอำตัวรอดจำกโจรได้ด้วย
ปัญญำ	จึงกล่ำวว่ำมิใช่แต่บุรุษเท่ำนั้นที่เป็นบัณฑิต	สตรีก็เป็นบัณฑิตมีปัญญำเฉลียวฉลำดได้

รุกขเทวดา (๓๑)

๑. ชาดกที่ ๑๓  กัณฑิชาดก 	(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๑๓)		 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	ได้ต�ำหนิเนื้อภูเขำตัวหนึ่งที่หลงรักลูกเนื้อทุ่งจนถูกมนุษย์ยิงตำย		
 
๒. ชาดกที่ ๑๘  มตกภัตตชาดก  (เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๑๘)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	ได้แสดงธรรมแก่มหำชนว่ำไม่ควรฆ่ำสัตว์ท�ำบุญให้ผู้ตำย	เพรำะเป็นทำง
แห่งควำมเดือดร้อน	
 
๓. ชาดกที่ ๑๙  อายาจิตภัตตชาดก  (เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๑๙)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	ได้กล่ำวต�ำหนิกุฎุมพีผู้ฆ่ำสัตว์แก้บนว่ำไม่ใช่ทำงของนักปรำชญ์

๔. ชาดกที่ ๓๘  พกชาดก  (เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๓๘)	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำสถิตอยู่ที่ต้นกุ่ม	ได้เห็นเหตุอัศจรรย์ที่นกยำงเจ้ำเล่ห์หลอกกินปลำหมด
ทั้งสระ	และหลอกจะกินปูอีก		แต่ถูกปูหนีบตำย	จึงได้ให้สำธุกำรแก่ปู	

๕. ชาดกที่ ๗๔  รุกขธัมมชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๗๔)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	ได้แสดงธรรมแก่รุกขเทวดำให้รู้จักเลือกจับจองวิมำนที่ปลอดภัย

๖. ชาดกที่ ๑๐๒  ปัณณิกชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๐๒)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	เห็นพ่อค้ำผักจับมือธิดำเพื่อดูว่ำรักนวลสงวนตัวหรือไม่
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๗. ชาดกที่  ๑๐๕  ทุพพลกัฏฐชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๐๕)	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	สอนช้ำงที่กลัวให้หำยกลัว

๘. ชาดกที่  ๑๐๙  กุณฑปูวชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๐๙)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	ได้บอกให้คนยำกจนท�ำพลีกรรมด้วยสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วบอกขุมทรัพย์ให้

๙. ชาดกที่  ๑๑๓  สิงคาลชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๑๓)
	 	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	ได้กล่ำวปลอบใจพรำหมณ์ผู้เสียรู้สุนัขจิ้งจอก

๑๐. ชาดกที่  ๑๒๑  กุสนาฬิชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๒๑)
	 	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเทวดำอยู่ที่กอหญ้ำคำ	ได้หำอุบำยให้รุกขเทวดำได้รุกขวิมำนคืน

๑๑. ชาดกที่  ๑๓๙  อุภโตภัฏฐชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๓๙)
	 	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	กล่ำวติเตียนนำยพรำนเบ็ดผู้หวังจะคิดหวงลำภก่อนได้ลำภ

๑๒. ชาดกที่  ๑๘๗  จตุมัฏฐชาดก  (เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๒๓)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	ได้ติเตียนสุนัขจิ้งจอกที่ไม่รู้จักฐำนะของตน

๑๓. ชาดกที่  ๒๐๕  คังเคยยชาดก  (เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๕๙)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	 อยู่ที่ฝั่งแม่น�้ำ	 เห็นปลำ	๒	 ตัวไปถำมเต่ำว่ำใครงำมกว่ำกัน	 แต่เต่ำกลับ
ตอบว่ำเต่ำงำมกว่ำ

๑๔. ชาดกที่  ๒๐๙  กุกกุฏชาดก  (เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๖๗)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	ได้เห็นเหตุที่ไก่กล่ำวเยำะเย้ยนำยพรำนที่มำลวงดักไก่

๑๕. ชาดกที่  ๒๑๗  เสคคุชาดก  (เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๘๓)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	 เห็นพ่อค้ำผักจับมือธิดำชื่อเสคคุ	 เพื่อทดลองใจก่อนยกให้ตระกูลอื่น	
(ตรงกับชำดกที่	๑๐๒	ปัณณิกชำดก)

๑๖. ชาดกที่  ๒๒๗  คูถปาณกชาดก  (เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๐๓)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นรกุขเทวดำ	ได้เหน็หนอนเมำสรุำท้ำช้ำงสู	้แต่ช้ำงไม่ยอมสูก้ลบัถ่ำยอจุจำระทบัหนอนตำย

๑๗. ชาดกที่  ๒๗๒  พยัคฆชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๑๕)	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	 ห้ำมไม่ให้เพื่อนเทวดำขับไล่รำชสีห์และเสือโคร่งไป	 แต่เพื่อนไม่เชื่อฟัง	
กลับขับไล่สัตว์ทั้ง	๒	ไป	ต่อมำเมื่อไม่มีสัตว์ทั้ง	๒	แล้ว	ชำวบ้ำนก็เข้ำมำตัดต้นไม้จนสิ้น

๑๘. ชาดกที่ ๒๘๓  วัฑฒกีสูกรชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๔๘)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	เห็นสุกรของช่ำงไม้ที่ถูกปล่อยเข้ำป่ำ	รวบรวมฝูงสุกรป่ำสู้กับเสือโคร่งจน
ได้ชัยชนะด้วยควำมสำมัคคี	จึงให้ค�ำสรรเสริญ
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๑๙. ชาดกที่  ๒๙๔  ชัมพุขาทกชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๘๑)
	 	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นรกุขเทวดำ	กล่ำวตเิตยีนกำกบัสนุขัจิง้จอกทีก่ล่ำวยกย่องกนัและกนัด้วยค�ำอนัไม่เป็นจรงิ

๒๐. ชาดกที่  ๒๙๕  อันตชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๘๔)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	สถิตอยู่ที่ต้นละหุ่ง	กล่ำวติเตียนกำกับสุนัขจิ้งจอกพร้อมกับไม้ละหุ่งล้วน
เลวพอๆ	กัน

๒๑.  ชาดกที่  ๒๙๘  อุทุมพรชาดก (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๙๓)
	 	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นรกุขเทวดำ	ตเิตยีนวำนรแก่ทีห่ลอกวำนรหนุม่ให้ออกไปหำผลมะเดือ่กนิเพือ่แย่งทีอ่ยู่

๒๒.  ชาดกที่  ๓๐๗  ปลาสชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๒๖)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำสถิตอยู่ที่ต้นทองกวำว	ได้สงเครำะห์พรำหมณ์ผู้นอบน้อมดูแลเอำใจใส่ให้
ได้ทรัพย์เป็นจ�ำนวนมำก

๒๓.  ชาดกที่  ๓๑๑  ปุจิมันทชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๔๒)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	สถิตอยู่ที่ต้นสะเดำ	ได้บอกโจรที่มำนอนหลับใต้ต้นไม้ให้รีบหนีไป	เพรำะ
เกรงว่ำถ้ำถูกทำงกำรบ้ำนเมืองจับได้จะถูกเสียบด้วยไม้ที่โจรมำนอนหลับอยู่	

๒๔.  ชาดกที่  ๓๖๑  วัณณาโรหชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๕๓)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นรกุขเทวดำ	เหน็เหตทุีส่นุขัจิง้จอกอยำกจะกนิเนือ้รำชสห์ีและเสอืโคร่ง	จงึยยุงให้สตัว์
ทั้ง	๒	ทะเลำะกัน	แต่สัตว์ทั้งสองรู้ทัน	สุนัขจิ้งจอกจึงต้องหนีไปอยู่ที่อื่น

๒๕.  ชาดกที่  ๔๐๐  ทัพภปุปผชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๙๙๗)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นรกุขเทวดำ	เหน็สนุขัจิง้จอกโกงเอำเปรยีบในกำรแบ่งปลำให้แก่นำก	๒	ตวัทีท่ะเลำะกนั

๒๖.  ชาดกที่  ๔๑๒  โกฏสิมพลิชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๐๘๖)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	สถิตอยู่ที่ต้นงิ้วใหญ่	ได้ขอร้องให้พญำครุฑช่วยไล่นกตัวเล็กๆ	ซึ่งไปกิน
ผลไทรมำ	แล้วจะท�ำให้เกิดต้นไทรท�ำลำยวิมำนของตนขึ้น	พญำครุฑสรรเสริญว่ำมีปัญญำรอบคอบดี

๒๗.  ชาดกที่  ๔๓๗  ปูติมังสชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๓๐๑)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	 ได้เห็นเหตุที่สุนัขจิ้งจอกลวงจะกินแม่แพะ	 แต่แม่แพะรู้ทัน	 จึงลวงตอบ
ด้วยปัญญำ	ท�ำให้สุนัขจิ้งจอกสองผัวเมียต้องหนีไปอยู่ที่อื่นไม่กลับมำรบกวนอีก

๒๘.  ชาดกที่  ๔๖๕  ภัททสาลชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๖๑๓)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นรกุขเทวดำ	อำศยัอยูท่ีต้่นสำละ	ได้บอกอบุำยในกำรตดัต้นสำละ	ซึง่เจรญิอยูท่่ำมกลำง
หมู่ญำติให้แก่พระเจ้ำพรหมทัตสดับ	พระรำชำสดับแล้วจึงรับสั่งงดกำรตัดต้นสำละ	 เพรำะเป็นกำรท�ำให้ต้นไม้อื่นเดือดร้อน
ด้วย	เทวดำก็ไม่มีที่อำศัย
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๒๙.  ชาดกที่  ๔๗๕  ผันทนชาดก  (เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๗๓๘)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรุกขเทวดำ	เห็นเหตุที่หมีกับไม้สะคร้อผูกเวรกัน	เพรำะเทวดำบนต้นไม้สะคร้อแกล้ง
หมีก่อน	ทั้งหมีและไม้สะคร้อต่ำงถึงควำมพินำศด้วยกันทั้งคู่

๓๐.  ชาดกที่  ๔๙๒ ตัจฉสูกรชาดก  (เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๙๗๕)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นรกุขเทวดำ	เหน็สกุรชือ่ตจัฉะชกัชวนฝงูสกุรต่อสูก้บัเสอืได้	จงึชมเชยและกล่ำวพรรณนำ
คุณของกำรมีญำติที่พร้อมเพรียงกันเป็นกำรดี

๓๑.  ชาดกที่  ๕๒๐ คันธตินทุกชาดก  (เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๔๑๙)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นรกุขเทวดำชือ่คนัธตนิทกุะ	ได้ถวำยโอวำทแด่พระเจ้ำปัญจำละผูป้ระมำทมวัเมำ	ไม่สนใจ
รำชกิจ	 ให้ตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท	 และให้พระรำชำเสด็จประพำสต้น	 ท�ำให้พระองค์ได้ทรำบควำมเป็นอยู่ของประชำชน
อย่ำงแท้จริง	จำกนั้นพระรำชำก็ประพฤติมั่นอยู่ในรำชธรรมสืบไป

(ชาดกที ่๙๒ มหาสารชาดก เอกกนบิาต เล่มที ่๕๖ ข้อที ่๙๒)
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(ชาดกที่ ๗๒ สีลวนาคชาดก เอกกนิบาต เล่มที่ ๕๖ ข้อที่ ๗๒)

“อกตญฺฺญุสฺฺส โปสสฺฺส      นิจฺฺจํ วิวรทสฺฺสิโน
สพฺฺพํ เจ ปถวึ ทชฺฺชา       เนว นํ อภิราธเย”

        สำ หรับคนอกตัญญู      ผู้คอยหาช่องอยู่เสมอ
แม้หากจะให้แผ่นดินทั้งสิ้นได้      ก็ทำ ให้เขาพอใจมิได้เลย



ประตูสู่ชาดก
26

พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นมนษุย์ 
(๓๕๓)

พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นมนษุย์ 
(๓๕๓)



(ชาดกที่ ๕๓๙ มหาชนกชาดก มหานิบาต เล่มที่ ๖๓ ข้อที่ ๔๔๓)

“นิสมฺม วตฺตํ โลกสฺส      วายามสฺส จ เทวเต
ตสฺมา มชฺเฌสมุทฺทสฺมึ     อปสฺสํ ตีรมายุเห”

ดูก่อนเทพธิดา เพราะคำ นึงถึงแบบอย่างของโลกและความเพียร
แม้กลางมหาสมุทรมิเห็นฝั่ง เรายังคงมุ่งไปมิได้ท้อ



พระราชา (๓๗)

พระราชา พระเจ้าพรหมทัต และ พระราชโอรส (๘๒)

๑. ชาดกที่ ๙ มฆเทวชาดก  (เล่มที	่๕๕	ข้อที	่๙)	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำมฆเทพ	ทรงเห็นพระเกศำหงอกเพียงเส้นเดียว	ทรงสลดพระทัยว่ำเมื่อวัย
ล่วงเลยไป	พระเกศำก็หงอก	เทวทูตปรำกฏชัด	เป็นเวลำที่จะบวช	จึงสละรำชสมบัติออกผนวช

๒. ชาดกที่ ๕๑ มหาสีลวชาดก 	(เล่มที	่๕๖	ข้อที	่๕๑)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำสลีวมหำรำช	ทรงด�ำรถิงึผลแห่งควำมเพยีรและควำมอดทน	ทีท่�ำให้พระองค์
ประสบผลส�ำเร็จได้รำชสมบัติคืน

๓. ชาดกที่ ๕๒ จูฬชนกชาดก  (เล่มที	่๕๖	ข้อที	่๕๒)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระมหำชนก	ด�ำรถิงึผลแห่งควำมเพยีรทีท่�ำให้พระองค์ข้ำมน�ำ้ได้ว่ำเป็นคนไม่ควรท้อแท้

๔. ชาดกที่ ๙๕ มหาสุทัสสนชาดก  (เล่มที	่๕๖	ข้อที	่๙๕)		 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระรำชำพระนำมว่ำมหำสุทัศน์	ได้สอนพระนำงสุภัททำเทวีและบริวำรทั้งหลำยให้
เห็นว่ำสังขำรทั้งหลำยไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดำ

๕. ชาดกที่ ๑๒๖ อสิลักขณชาดก		(เล่มที	่๕๖	ข้อที	่๑๒๖)	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระรำชนดัดำ	ท�ำอบุำยจนได้พระรำชธดิำพระเจ้ำกรงุพำรำณสมีำเป็นพระชำยำและ
ได้ครองรำชสมบัติสืบมำ

๖. ชาดกที่ ๑๕๖ อลีนจิตตชาดก 	(เล่มที	่๕๗	ข้อที	่๑๖๑)	 
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอลีนจิตตกุมำร	อำศัยพญำช้ำงเผือกจับพระเจ้ำโกศลได้	ทรงได้รับชัยในสงครำม
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๗. ชาดกที่ ๑๖๐ วินีลกชาดก		(เล่มที	่๕๗	ข้อที	่๑๖๙)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำวิเทหรำช	ทอดพระเนตรลูกหงส์	 ๒	 ตัว	 น�ำลูกกำวินีลกะไปทำงอำกำศด้วย
กำรคำบปลำยไม้ตัวละข้ำงให้ลูกกำจับตรงกลำง	แต่ลูกกำกล่ำวเปรียบตนเองเหมือนพระรำชำ	จึงถูกพญำหงส์ทองผู้เป็น
พ่อให้กลับไปอยู่กับแม่กำ

๘. ชาดกที่ ๑๙๓ จูฬปทุมชาดก 	(เล่มที	่๕๗	ข้อที	่๒๓๕)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำปทุม	ทรงให้อภัยแก่พระชำยำผู้คิดปลงพระชนม์พระองค์

๙. ชาดกที่ ๒๒๙ ปลายิตชาดก  (เล่มที	่๕๗	ข้อที	่๓๐๗)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระรำชำเมืองตักกสิลำ	ทรงมีอิสริยยศมำกสร้ำงเมืองอย่ำงมั่นคง	พระเจ้ำพรหมทัต
ทรงยกกองทัพไปรบ	พอทอดพระเนตรประตูเมืองก็ต้องถอยทัพกลับ

๑๐. ชาดกที่ ๒๓๐ ทุติยปลายิตชาดก  (เล่มที	่๕๗	ข้อที	่๓๐๙)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำกรุงพำรำณสี	มีพระรำชำเมืองตักกสิลำทรงยกกองทัพมำล้อมเมือง	เมื่อ
ทอดพระเนตรกองทัพของพระเจ้ำกรุงพำรำณสีเข้ำก็ท้อพระทัยยอมถอยทัพกลับ

๑๑. ชาดกที่ ๒๕๘ มันธาตุราชชาดก  (เล่มที	่๕๘	ข้อที	่๓๗๓)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำมนัธำต	ุ ได้เสวยรำชสมบตัใินมนษุย์ทัง้หมดและได้ครองเทวโลก	 แต่ต้องพลดั
ตกลงมำเพรำะกำมวิตก

๑๒. ชาดกที่ ๒๖๐ ทูตชาดก  (เล่มที	่๕๘	ข้อที	่๓๗๙)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำโภชนสุทธิครองกรุงพำรำณสี	 ถูกบุรุษโลเลคนหนึ่งแย่งอำหำรเสวย	 โดยเขำ
ให้เหตุผลว่ำเขำเป็นทูตของท้อง	เป็นทูตของตัณหำ		ทรงพอพระทัยจึงพระรำชทำนยศใหญ่แก่เขำ

๑๓. ชาดกที่ ๒๗๖ กุรุธัมมชาดก 	(เล่มที	่๕๘	ข้อที	่๔๒๗)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำกุรุรำช	 ทรงรักษำกุรุธรรมพร้อมกับบุคคลรอบข้ำงพระองค์	 คือพระมำรดำ	
พระมเหส	ีมหำอปุรำช	ปโุรหติ	อ�ำมำตย์ผูว้ดันำ	นำยสำรถ	ีมหำเศรษฐ	ีอ�ำมำตย์ผูต้วงข้ำวค่ำนำ	คนเฝ้ำประตเูมอืงและนำงงำม
ประจ�ำเมอืง	เป็นเหตทุ�ำให้บ้ำนเมอืงสมบรูณ์	จนชำวเมอืงกำลงิคะมำขอกรุธุรรมไปให้พระรำชำของตนประพฤตแิก้ควำมแห้งแล้ง

๑๔. ชาดกที่  ๓๐๒  มหาอัสสาโรหชาดก  (เล่มที	่๕๘	ข้อที	่๕๐๖)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำกรุงพำรำณสี	 เสด็จไปปรำบโจรแต่ปรำชัย	 ได้ไปอำศัยคหบดีชำวชนบทอยู่	
ต่อมำได้แบ่งรำชสมบัติกึ่งหนึ่งแก่สหำยผู้มีน�้ำใจนั้น

๑๕. ชาดกที่ ๓๔๓ กุนตินีชาดก		(เล่มที	่๕๘	ข้อที	่๖๗๐)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำกรุงพำรำณสี	 ขอร้องให้นำงนกกระเรียนอยู่ในรำชส�ำนักต่อไป	 แม้จะเคย
บำดหมำงกัน	บัณฑิตย่อมให้อภัยกันได้	แต่นำงนกกระเรียนไม่ยอมจึงจำกไป
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๑๖. ชาดกที่  ๓๔๗  อยกูฏชาดก  (เล่มที	่๕๘	ข้อที	่๖๘๖)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำกรุงพำรำณสี	ทรงห้ำมชำวเมอืงฆ่ำสตัว์ท�ำพลกีรรม	พวกยกัษ์โกรธจะท�ำร้ำย
พระองค์	ท้ำวสักกเทวรำชจึงเสด็จมำคุ้มครองพระองค์

๑๗. ชาดกที่  ๓๔๙  สันธิเภทชาดก 	(เล่มที	่๕๘	ข้อที	่๖๙๔)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำกรงุพำรำณส	ีทรงแสดงโทษของกำรเป็นคนหเูบำ	โดยทรงยกเรือ่งรำชสห์ีและ
โคผู้ซึ่งเป็นสหำยกัน	แต่ต้องมำฆ่ำกันตำยเพรำะเชื่อค�ำส่อเสียดของสุนัขจิ้งจอก

๑๘. ชาดกที่  ๓๕๑  มณิกุณฑลชาดก		(เล่มที	่๕๘	ข้อที	่๗๐๒)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำกรุงพำรำณสีี	 ถูกพระเจ้ำโกศลจับขังไว้	 แต่มิได้ทรงแสดงควำมเศร้ำโศก
เสยีพระทยัแต่อย่ำงใด	กลับทรงเข้ำฌำนให้พระรำชำโจรเห็นจนเกิดควำมเลื่อมใสจึงคืนรำชสมบัติให้

๑๙. ชาดกที่  ๔๑๑  สุสีมชาดก  (เล่มที	่๕๙	ข้อที	่๑๐๗๙)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำสุสีมะ	ทรงเบื่อหน่ำยในกำรครองเรือน	ทรงเห็นพระเกศำหงอกสะดุง้พระทยั
ว่ำตนเองแก่แล้ว		จึงออกผนวช

๒๐. ชาดกที่  ๔๑๕  กุมมาสปิณฑิชาดก  (เล่มที	่๕๙	ข้อที	่๑๑๐๗)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระรำชำ		ทรงเหน็กริยิำอำกำรของตนในชำตก่ิอนปรำกฏชดัด้วยควำมรูร้ะลกึชำตไิด้		
พระองค์ตรัสบอกถึงผลกรรมของตนโดยพิสดำรว่ำพระองค์เคยเป็นลูกจ้ำงในนครนี้	 เมื่อไปท�ำงำนได้ถวำยขนมกุมมำส	 (ถั่ว)	
๔	ชิ้น	แด่พระปัจเจกพุทธเจ้ำทั้งหลำย		จึงได้ถือก�ำเนิดในที่นี่	เพรำะผลของกรรมนั้น	

๒๑. ชาดกที่  ๔๒๑  คังคมาลชาดก  (เล่มที	่๕๙		ข้อที	่๑๑๕๕)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำอุทัยรำช		เมื่อพระเจ้ำอัฑฒมำสกรำชผนวชแล้ว	พระเจ้ำอุทัยรำชตรัสว่ำกำร
ทีท่รงได้เป็นพระเจ้ำอทุยัรำช	เป็นผลแห่งกรรมเลก็น้อย	ผูใ้ดละกำมรำคะออกบวชแล้วชือ่ว่ำได้ลำภดแีล้ว		เนือ่งจำกในอดตีชำติ
พระองค์เสวยพระชำติเป็นคนจน	 ไปอำศัยรับจ้ำงในเรือนสุจิเศรษฐี	 ได้รักษำอุโบสถศีลเพียงคืนเดียวแล้วสิ้นชีวิตมำเกิดเป็น
อุทัยรำชกุมำรและได้ครองรำชสมบัติในกรุงพำรำณสีสืบมำ

๒๒. ชาดกที่  ๔๒๔  อาทิตตชาดก  (เล่มที	่๕๙		ข้อที	่๑๑๘๐)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำโรรุวะ	 ครองรำชสมบัติในกรุงโรรุวะ	 ทรงยึดมั่นในกำรบ�ำเพ็ญทำน	ทรงพอ
พระทัยในกำรให้ทำนแก่พระทักขิไณยบุคคล	และทรงสดับธรรมจำกพระปัจเจกพุทธเจ้ำถึง	๗	พระองค์

๒๓. ชาดกที่  ๔๔๕  นิโครธชาดก		(เล่มที	่๕๙	ข้อที	่๑๓๙๐)
		 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนิโครธกุมำร	เรียนวิชำที่เมืองตักกสิลำกับเพื่อน	๒	คน	จบมำแล้วได้รับเลือกให้ครอง
กรุงพำรำณสี	หลังบริโภคเนื้อไก่ที่เพื่อนจัดสรรให้	 ได้พระรำชทำนต�ำแหน่งเสนำบดีและต�ำแหน่งขุนคลังแก่เพื่อนทั้ง	๒	คน	
เพื่อนที่เป็นเสนำบดีเป็นคนไม่ดี	จะทรงลงอำญำ	แต่เพื่อนที่เป็นขุนคลังขอพระรำชทำนอภัยโทษให้
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๒๔. ชาดกที่  ๔๕๖  ชุณหชาดก  (เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๕๐๔)
		 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำชณุหะ	ทรงท�ำกำรสงเครำะห์พรำหมณ์แก่คนหนึง่	ด้วยเหตเุพยีงเลก็น้อยโดย
พรำหมณ์อ้ำงว่ำคืนหนึ่งเคยเดินกระทบไหล่กับพระรำชำและสนทนำกันในเรื่องที่ถูกคอ

๒๕. ชาดกที่  ๔๖๘  ชนสันธชาดก  (เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๖๔๙)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำชนสันธะ	 ตรัสเหตุ	 ๑๐	ประกำรที่บุคคลท�ำแล้วท�ำให้เดือดร้อนใจภำยหลัง	
แต่เหตุ	๑๐	ประกำรเหล่ำนี้ผู้ประพฤติโดยถูกต้องย่อมไม่เดือดร้อนใจในภำยหลัง

๒๖. ชาดกที่  ๔๙๔  สาธินราชชาดก  (เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๙๙๔)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำสำธินะ	ครองรำชสมบัติในกรุงมิถิลำ	เพรำะบ�ำเพ็ญกุศลมีกำรให้ทำน	รักษำ
ศีล	เป็นต้นไว้มำก	ท้ำวสักกะจึงอัญเชิญให้เสด็จไปเสวยรำชย์ในสวรรค์ชั้นดำวดึงส์เป็นเวลำ	๗๐๐	ปี	จึงเสด็จกลับ

๒๗. ชาดกที่ ๔๙๙  สีวิราชชาดก  (เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๐๖๖)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำสวีริำช	ทรงบรจิำคพระเนตรเป็นทำน	ต่อมำกลบัได้พระเนตรทพิย์ด้วยอ�ำนำจ
สัจจะ	และทรงแนะน�ำให้ประชำชนยินดีในกำรบริจำคทำน

๒๘. ชาดกที่  ๕๐๔  ภัลลาติยชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๑๕๓)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำภัลลำติยะ	 เสด็จไปล่ำเนื้อ	พร้อมกับฝูงสุนัข	 ได้ไปพบกินนร	๒	สำมีภรรยำ
ร้องไห้เศร้ำโศกอยู	่ทรงสอบถำมได้ควำมว่ำพลดัพรำกจำกกนัเพยีงคนืเดยีวยงัไม่หำยเศร้ำโศก	พระองค์จงึเสดจ็กลบัพระนคร

๒๙. ชาดกที่  ๕๑๙  สัมพุลาชาดก  (เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๔๐๖)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระรำชำบวชเป็นฤษี	 ประทำนโอวำทแก่พระเจ้ำโสตถิเสนพระรำชโอรสผู้ลุ่มหลง
มัวเมำในสตรีอื่นๆ	จนลืมพระอัครมเหสีผู้เคยทุกข์ยำกด้วยกันมำในป่ำ	ให้ยกย่องให้เกียรติแก่พระนำง

๓๐. ชาดกที่  ๕๒๔  สังขปาลชาดก  (เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๔๙๕)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำทุยโยธนะ	 ทรงให้ทำนปรำรถนำสมบัติในนำคพิภพ	 และเมื่อได้เกิดเป็น
สงัขปำลนำครำชกลบัอดึอดัเพรำะหำโอกำสท�ำบญุได้ยำก		จงึออกมำรกัษำอโุบสถศลีบนพืน้พภิพ		เพือ่ให้ได้เป็นมนษุย์ตำมเดมิ

๓๑. ชาดกที่ ๕๒๕ จูฬสุตโสมชาดก  (เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๕๑๙)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระรำชกุมำรพระนำมว่ำจูฬสุตโสม	พิจำรณำเห็นควำมไม่เที่ยงของสังขำรและโทษ
ในกำรครองเรือน	จึงเสด็จออกผนวช	สอนประชำชนให้หมั่นเจริญเมตตำและไม่ตั้งอยู่ในควำมประมำท

๓๒. ชาดกที่  ๕๒๙  โสณกชาดก  (เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๖๖)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระรำชกุมำรพระนำมว่ำอรินทมะ	 และมีพระสหำยชื่อว่ำโสณกกุมำร	 เมื่อทั้ง	 ๒	
เจรญิวยัแล้วได้เดนิทำงไปศกึษำศลิปศำสตร์ทีเ่มอืงตกักสลิำด้วยกนั	ต่อมำอรนิทมรำชกมุำรได้รบัอภเิษกเป็นกษตัรย์ิครองรำช
สมบัติ	ณ	กรุงพำรำณสี	ส่วนโสณกกุมำรได้ออกบวชบ�ำเพ็ญสมณธรรมบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ำ	ภำยหลังได้แสดงธรรม
โปรดพระเจ้ำอรินทมะ	โดยอุปมำด้วยคนบริโภคกำมว่ำเหมือนกำรบริโภคซำกช้ำงไม่นำนก็จะจมลงในห้วงน�้ำใหญ่			พระเจ้ำ
อรินทมะทรงเกิดควำมเบื่อหน่ำยจึงได้สละรำชสมบัติออกผนวช
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๓๓.  ชาดกที่  ๕๓๑  กุสชาดก  (เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๙๔)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำกุสรำช	 ครองรำชสมบัติ	 ณ	 กรุงกุสำวดี	 พระองค์มีพระรูปไม่งำมแต่มีพระ
ปัญญำมำก	ทรงเอำชนะพระนำงประภำวดซีึง่มพีระรปูงำมด้วยพระปัญญำและควำมเพยีรของพระองค์		และยังทรงเอำชนะ
ข้ำศึกด้วยพระปัญญำและพระปรีชำสำมำรถของพระองค์อีกเช่นเดียวกัน

๓๔. ชาดกที่  ๕๓๗  มหาสุตโสมชาดก  (เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๓๑๕)
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำสตุโสม	ถกูโจรโปรสิำทผูเ้ป็นพระสหำยจบัตวัไปเพือ่บชูำยญั	แต่พระองค์กไ็ด้
ทรงสัง่สอนให้พระสหำยรูจ้กัผดิชอบชัว่ดจีนสำมำรถกลบัใจได้และยงัได้ทรงช่วยปลดปล่อยพระรำชำผูเ้ป็นพระสหำยอกี	๑๐๑	
พระองค์ให้พ้นจำกอันตรำยอีกด้วย

๓๕. ชาดกที่  ๕๓๙  มหาชนกชาดก		(เล่มที่	๖๓	ข้อที่	๔๔๒)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำมหำชนก	ขณะพระมำรดำทรงพระครรภ์ได้หนีข้ำศึกไปอำศัยอยู่กับอำจำรย์
ทิศำปำโมกข์ที่เมืองกำลจัมปำกะ	 เมื่อเจริญวัยได้ศึกษำจบไตรเพทและศิลปศำสตร์	 แล้วขออนุญำตพระมำรดำเดินทำงไป
ค้ำขำยที่สุวรรณภูมิ	 แต่เรือแตกจมลงในมหำสมุทร	 ในขณะที่ก�ำลังว่ำยน�้ำช่วยเหลือตนเองอยู่ในมหำสมุทรเป็นวันที่	 ๗	 นั้น	
นำงมณีเมขลำซึ่งเป็นเทพธิดำผู้รักษำมหำสมุทรได้ช่วยเหลือน�ำท่ำนไปส่งขึ้นฝั่งที่กรุงมิถิลำ
	 ต่อมำอ�ำมำตย์และปุโรหิตได้อภิเษกพระมหำชนกขึ้นเป็นกษัตริย์ครองรำชสมบัติ	ณ	 กรุงมิถิลำ	 สืบต่อจำกพระเจ้ำ
โปลชนกผู้เป็นพระเจ้ำอำซึ่งไม่มีพระรำชโอรสมีแต่พระรำชธิดำ	 พระองค์ทรงรับสั่งไว้ก่อนสวรรคตว่ำ	 ถ้ำผู้ใดรู้ปริศนำธรรม	
๑๖	ข้อ	และท�ำให้พระรำชธิดำสีวลีพอพระทัยได้	ก็ให้พร้อมใจกันอภิเษกผู้นั้นขึ้นเป็นกษัตริย์ครองรำชสมบัติสืบไป
	 พระเจ้ำมหำชนกทรงครองรำชสมบตัด้ิวยทศพธิรำชธรรม	ทรงสร้ำงควำมเจรญิมัน่คงและประชำชนกอ็ยูเ่ยน็เป็นสขุ	
จำกนัน้จงึเสดจ็ออกผนวช	แม้พระมเหสจีะทลูอ้อนวอนอย่ำงไรกไ็ม่เสดจ็กลบั	ทรงบ�ำเพญ็ฌำนให้เกดิขึน้และเมือ่สวรรคตแล้ว
ก็ได้ไปสู่พรหมโลก

๓๖. ชาดกที่  ๕๔๑  เนมิราชชาดก		(เล่มที่	๖๓	ข้อที่	๕๒๕)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำเนมิรำช	ทรงบ�ำเพ็ญฌำน	สมำทำนอุโบสถศีลมิได้ขำด	ทรงชี้แจงทำงสวรรค์
แก่ประชำชนเป็นจ�ำนวนมำก	ประชำชนเหล่ำนั้นท�ำบุญแล้วตำยไปเกิดในสวรรค์	เมื่อระลึกถึงอุปกำรคุณของพระรำชำจึงให้
มำตลีเทพบุตรน�ำเวชยันต์รำชรถไปรับพระเจ้ำเนมิรำชให้ขึ้นไปเยี่ยมชมสวรรค์
	 มำตลีเทพบุตรได้น�ำพระเจ้ำเนมิรำชไปชมนรกต่ำงๆ	แล้วแสดงบุพกรรมของสัตว์นรกเหล่ำนั้นให้สดับ	จำกนั้นได้น�ำ
ไปชมสวรรค์ชั้นต่ำงๆ	 และแสดงบุพกรรมของเทวดำในสวรรค์แต่ละชั้นให้สดับ	 ต่อจำกนั้นจึงน�ำไปเยี่ยมท้ำวสักกเทวรำช	
พระเจ้ำเนมิรำชทรงแสดงธรรมแก่ท้ำวสักกเทวรำชและเทพบริวำรเป็นจ�ำนวนมำก	
	 เมือ่มำตลเีทพบตุรน�ำพระเจ้ำเนมริำชกลบัมำส่งทีม่นษุยโลกแล้ว	พระองค์ทรงสัง่สอนประชำชนให้ตัง้อยูใ่นบญุกศุล
มีกำรให้ทำนเป็นต้น	เมื่อพระเกศำหงอกแล้วก็ได้เสด็จออกผนวช	บ�ำเพ็ญฌำนสมำบัติให้เกิดขึ้น	และเมื่อสวรรคตแล้วจึงได้
ไปสู่พรหมโลก

๓๗. ชาดกที่  ๕๔๗  เวสสันตรชาดก  (เล่มที่	๖๔	ข้อที่	๑๐๔๕)
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเวสสันดร	 พระองค์ทรงประสูติในวันที่พระรำชบิดำทรงท�ำประทักษิณพระนคร	
และพระรำชมำรดำก�ำลงัเสดจ็ชมร้ำนตลำด	จงึทรงได้พระนำมว่ำเวสสนัดร	พระองค์ทรงพอพระทยัในกำรบรจิำคทำน		โดยที่
สุดแม้ร่ำงกำยและชีวิตก็ทรงพอพระทัยที่จะบริจำคให้เป็นทำนได้
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	 เมื่อพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองรำชสมบัติแล้วได้บริจำคพญำช้ำงปัจจัยนำคให้แก่พรำหมณ์	๘	คนที่มำทูลขอ	ท�ำให้
ชำวเมืองโกรธแค้นจึงรวมตัวกันขับไล่ให้ไปอยู่ที่เขำวงกต	 แต่ก่อนที่จะเสด็จไปก็ทรงบริจำคสัตตสดกมหำทำน	 แม้ในขณะที่
ก�ำลังเสด็จออกจำกพระนครก็มีผู้มำขอรำชรถพร้อมทั้งม้ำทรง	พระองค์ก็ทรงบริจำคให้เป็นทำนอีก	
	 พระเวสสันดรทรงพำพระนำงมัทรี	พระโอรสและพระธิดำ	ด�ำเนินด้วยพระบำท	ผ่ำนเมืองเจตรำชไปถือเพศเป็นฤษี
อยู่	ณ	บรรณศำลำที่เขำวงกต	เสวยผลหมำกรำกไม้เป็นอำหำร	เวลำผ่ำนไป	๗	เดือน	พรำหมณ์ขอทำนชื่อชูชกได้เดินทำงไป
ขอพระโอรสและพระธิดำ	 คือ	 ชำลีและกัณหำเพื่อน�ำไปเป็นทำสรับใช้	 พระองค์พระรำชทำนให้	 วันรุ่งขึ้นท้ำวสักกเทวรำช
แปลงเพศเป็นพรำหมณ์มำขอพระนำงมัทรี	พระองค์ก็พระรำชทำนให้อีก	
	 พรำหมณ์ชูชกพำ	๒	กุมำร	เดินทำงไปถึงเมืองเชตุดร	พระเจ้ำสญชัยทรงเห็นเข้ำ	จึงโปรดให้น�ำพระรำชทรัพย์มำไถ่
พระรำชนัดดำทั้ง	๒	ไว้	ต่อมำได้ให้พระรำชนัดดำน�ำทำงไปรับพระเวสสันดรกลับพระนคร
	 เมือ่พระเวสสนัดรเสดจ็กลบัมำถงึพระนคร	ฝนแก้ว	๗	ประกำรได้ตกลงมำทัว่พระนคร	พระองค์ทรงปกครองแผ่นดนิ
โดยธรรม	ทรงบริจำคมหำทำนและรักษำอุโบสถศีลตลอดพระชนมำยุ	หลังจำกสวรรคตแล้วจึงไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต

พระเจ้าพรหมทัต ( ๒๐)

๑. ชาดกที่ ๑๔  วาตมิคชาดก  (เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๑๔)		 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจำ้พรหมทัต	 ทรงติเตียนเนื้อสมันซึ่งติดในรสหญำ้ทำน�้ำผึ้ง	 ยอมติดตำมคนเฝำ้
สวนไปจนถึงพระลำนหลวง

๒. ชาดกที่ ๖๒  อัณฑภูตชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๖๒)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต		ได้ตรัสกับปุโรหิตถึงหญิงผู้ต้องกำรชำยคนเดียวไม่มี

๓. ชาดกที่ ๖๗  อุจฉังคชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๖๗)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำพรหมทตั	หญงิคนหนึง่มำทลูขอพระรำชทำนอภยัโทษให้พีช่ำยเป็นอนัดบัแรก	
ทรงสอบถำมแล้วพอพระทัยในเหตุผล	จึงทรงยกโทษให้ทั้งสำมีและลูกชำยของนำงด้วย
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๔. ชาดกที่  ๑๐๐  อสาตรูปชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๐๐)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำพรหมทตั	เมือ่พระเจ้ำโกศลทรงยกทพัมำล้อมเมอืงและปลงพระชนม์	พระโอรส
เสด็จหนีไปทำงท่อระบำยน�้ำ		ต่อมำได้ไปล้อมเมืองและยึดรำชสมบัติคืนได้

๕. ชาดกที่  ๑๕๑  ราโชวาทชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๕๑)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต	 ได้พระรำชทำนโอวำทแก่พระเจ้ำกรุงสำวัตถีให้ตั้งอยู่ในธรรมคือ
ชนะควำมโกรธด้วยควำมไม่โกรธ		ชนะควำมไม่ดีด้วยควำมดี	เป็นต้น

๖. ชาดกที่  ๑๙๑  รุหกชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๓๑)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต	ทรงเกลี้ยกล่อมให้ปุโรหิตคืนดีกับภรรยำ	แต่ไม่ส�ำเร็จ

๗. ชาดกที่  ๒๒๕  ขันติวัณณนชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๙๙)	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำพรหมทตั	 ได้ทรงอดโทษให้แก่ปโุรหติผูป้ระพฤตผิดิประเวณกีบันำงสนมของ
พระองค์

๘. ชาดกที่  ๒๓๓  วิกัณณกชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๑๕)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจำ้พรหมทัต	 รับสั่งให้เลี้ยงปลำและเตำ่ที่มำฟังดนตร	ี แต่มีจระเข้มำกินปลำจึง
รับสั่งให้เอำชนักแทงให้หนีไป

๙. ชาดกที่  ๒๔๘  กิงสุโกปมชาดก  (เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๔๖)		 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต	ทรงวินิจฉัยลักษณะของต้นทองกวำวที่พระกุมำรทั้ง	๔	ถกเถียงกนั

๑๐. ชาดกที่  ๒๖๒  มุทุปาณิชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๓๘๕)		 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต	ไม่อำจจะรักษำพระรำชธิดำไว้ได้	จ�ำเป็นต้องยกให้เป็นคู่ครองของ
พระรำชภำคิไนย	และให้ครองรำชย์ต่อไป

๑๑. ชาดกที่  ๒๖๙  สุชาตาชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๐๖)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำพรหมทตั	ทรงหำอบุำยสอนพระรำชมำรดำมใิห้ตรสัค�ำหยำบ	ด้วยกำรเปรยีบ
เทียบเสียงนกต้อยตีวิดและนกดุเหว่ำให้พิจำรณำ

๑๒. ชาดกที่  ๒๘๒  เสยยชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๔๕)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต	 ถูกพระรำชำต่ำงเมืองจับขังไว้ในเรือนจ�ำ	 ทรงแผ่เมตตำให้กับ
พระรำชำพระองค์นั้น	จนได้กลับมำครองรำชย์ตำมเดิม

๑๓. ชาดกที่  ๒๘๙  นานาฉันทชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๖๖)	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต		รับสั่งให้เรียกปุโรหิตที่ถูกออกจำกรำชกำรให้กลับเข้ำรับรำชกำร
อีกครั้ง	เพรำะเป็นผู้มีควำมรู้วิชำดูดำว
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๑๔. ชาดกที่  ๓๐๓  เอกราชชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๑๐)		 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต	 ทรงเจริญเมตตำพรหมวิหำรจนสำมำรถสลัดเครื่องจองจ�ำของ
พระรำชำโจรได้

๑๕. ชาดกที่  ๓๒๗  กากวตีชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๐๖)	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต	ถูกพญำครุฑลักพระเทวีไป	ทรงใช้ให้นักฟ้อนไปตำม	นักฟ้อนกลับ
เป็นชู้กับพระเทวีอีก	พญำครุฑจึงน�ำพระเทวีมำคืน

๑๖.  ชาดกที่  ๓๕๕  ฆฏชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๒๒)	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำพรหมทตั	ได้ทรงแสดงเหตทุีไ่ม่เศร้ำโศกเพรำะถกูแย่งชงิรำชสมบตัว่ิำควำมโกรธ
ไม่ก่อประโยชน์อะไร	แก้ปัญหำไม่ได้	พระองค์จึงไม่เศร้ำโศก

๑๗.  ชาดกที่  ๓๗๘  ทรีมุขชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๘๔๓)	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรหมทตัตกมุำร	ได้ครองรำชสมบตัใินกรงุพำรำณส	ีต่อมำเหน็โทษในกำมจงึออกผนวช

๑๘. ชาดกที่  ๔๒๐  สุมังคลชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๑๔๖)	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระเจ้ำพรหมทตั	ทรงอดกลัน้ไม่ลงโทษนำยสมุงัคละทีฆ่่ำพระปัจเจกพทุธเจ้ำ	เพรำะ
ควำมเข้ำใจผิดคิดว่ำเป็นเนื้อ

๑๙.  ชาดกที่  ๔๕๙  ปานียชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๕๔๒)		 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต	ทรงสดับเหตุในกำรบวชที่พระปัจเจกพุทธเจ้ำ	๕	พระองค์		ตรสัเล่ำ
ให้ฟัง	ทรงพอพระทัยในกำรผนวช	จึงสละรำชสมบัติออกผนวชเป็นฤษี

๒๐.  ชาดกที่  ๕๑๑  กิงฉันทชาดก		(เล่มที่		๖๑	ข้อที่	๒๒๘๕)	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำพรหมทัต	ทรงเห็นโทษในกำมจึงออกผนวชเป็นดำบส	อธิษฐำนจิตเพื่อให้ได้
มะม่วงมีรสอร่อย	ก็ได้ดังปรำรถนำและสำมำรถบ�ำเพ็ญฌำนสมำบัติให้เจริญยิ่งขึ้น
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พระราชโอรส (๒๕)

๑. ชาดกที่ ๖ เทวธัมมชาดก 	(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๖)	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระโอรสของพระเจ้ำพรหมทัต	พำน้องชำย	๒	คนไปอยู่ป่ำ	น้องทั้ง	๒	ถูกผีเสื้อน�้ำ
จับไป	พระโพธิสัตว์แสดงเทวธรรมให้ฟังว่ำ	คนมีหิริโอตตัปปะเป็นคนมีเทวธรรมในโลก	ท�ำให้ได้น้องทั้ง	๒	คืนมำ

๒. ชาดกที่ ๗ กัฏฐหาริชาดก 	(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๗)	 	 	 	 	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระโอรสของพระเจ้ำพรหมทัตกับหญิงหำฟืน	แต่พระรำชบิดำไม่ยอมรับ	ท�ำให้นำง

ต้องตัง้สจัอธษิฐำนโยนพระโอรสขึน้บนอำกำศ	พระโอรสไม่ตกลงมำด้วยแรงอธษิฐำน	และกรำบทลูพระรำชำว่ำขอให้ยอมรบั
ว่ำเป็นลูก	คนอื่นยังทรงเลี้ยงดูได้ท�ำไมจะเลี้ยงดูพระโอรสไม่ได้

๓. ชาดกที่ ๕๐ ทุมเมธชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๕๐)		 	 	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรหมทัตตกุมำร	ได้แสดงอุบำยบวงสรวงเทวดำด้วยคนโง่	เพื่อให้ชำวเมืองเกรงกลัว

จะได้ไม่กล้ำท�ำบำป	 	
    

๔. ชาดกที่ ๕๕ ปัญจาวุธชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๕๕)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระรำชโอรสพระนำมว่ำปัญจำวุธกุมำร	 ทรงศึกษำศิลปะกำรใช้อำวุธ	 ๕	 อย่ำง	

พระองค์ถูกยักษ์จับได้แต่ไม่มีควำมกลัว	ทรงสอนจนยักษ์เกิดกลัวตำยและตั้งอยู่ในศีล

๕. ชาดกที่ ๙๖ เตลปัตตชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๙๖)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระโอรสองค์สุดท้ำยในพระโอรส	๑๐๐	องค์ของพระเจ้ำพรหมทัต	ยึดมั่นในค�ำสอน

ของพระปัจเจกพุทธเจ้ำ	ไม่หลงอุบำยนำงยักษ์จึงได้ไปครองเมืองตักกสิลำโดยปลอดภัย

๖. ชาดกที่ ๑๓๒  ปัญจภีรุกชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๓๒)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระโอรสองค์สุดท้ำย	 ตั้งมั่นอยู่ในโอวำทของพระปัจเจกพุทธเจ้ำท�ำให้ได้ครอง

เมืองตักกสิลำ
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๗. ชาดกที่  ๑๘๑  อสทิสชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๑๑)
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอสทสิรำชกมุำร	เรยีนจบวชิำ	๑๘	ศำสตร์	เก่งในกำรยงิธน	ูทรงขบัไล่พระรำชำข้ำศกึ	๗	

พระองค์ให้หนีไป

๘. ชาดกที่  ๒๔๐  มหาปิงคลชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๒๙)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระโอรสของพระเจ้ำมหำปิงคละ	 ตรัสปลอบนำยทวำรไม่ให้กลัวว่ำ	 พระเจ้ำมหำ

ปิงคละจะกลับมำท�ำร้ำยอีก	เพรำะถูกเผำไปหมดแล้ว

๙. ชาดกที่  ๒๕๗  คามณิจันทชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๓๗๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำทำสมุขกุมำร	ถูกอ�ำมำตย์ทดลองปัญญำก็ทรงแก้ไขได้หมด	

๑๐.  ชาดกที่  ๒๖๓  จูฬปโลภนชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๓๘๘)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอนติถคินัธกมุำร	ให้สตแิก่ดำบสผูเ้สือ่มจำกฌำนเพรำะมำลกัลอบเป็นชูก้บัพระชำยำ

ของพระองค์	ต่อมำดำบสสำมำรถเจริญฌำนให้เกิดขึ้นได้แล้วเหำะหนีไป

๑๑.  ชาดกที่  ๓๕๘  จูฬธัมมปาลชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๓๗)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นจฬูธรรมปำลกมุำร	มอีำย	ุ๗	เดอืน	ถกูพระเจ้ำมหำปนำทะพระรำชบดิำสัง่ให้ประหำร

ชีวิตด้วยกำรตัดข้อมือ	 ข้อเท้ำ	 และตัดพระเศียร	 แล้วให้ท�ำอสิมำลกะโยนขึ้นไปในอำกำศแล้วรับด้วยปลำยดำบจนร่ำงกำย
แหลกเหลวไม่มีชิ้นดี	โทษฐำนเพรำะพระมำรดำรักมำกเกินไป

๑๒.  ชาดกที่  ๓๗๑  ทีฆีติโกสลชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๘๐๓)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นทีฆำวุกุมำร	ยึดมั่นในค�ำสอนของพระรำชบิดำ	ทรงให้อภัยแก่พระเจ้ำพรหมทัต

ที่ประหำรชีวิตพระรำชบิดำพระรำชมำรดำของตน	จึงได้รับพระรำชทำนพระรำชธิดำและได้ครองแคว้นโกศล

๑๓.  ชาดกที่  ๔๑๖  ปรันตปชาดก	(เล่มที่		๕๙	ข้อที่	๑๑๑๔)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระรำชโอรสของพระเจ้ำกรุงพำรำณสีและได้เป็นอุปรำช	 แต่พระรำชบิดำไม่ทรงไว้

วำงพระทัยคิดจะท�ำร้ำย	ท่ำนจึงพำบริวำรหนีไป		ต่อมำได้กลับมำครองรำชสมบัติและพระรำชทำนต�ำแหน่งอุปรำชแด่พระ
กนิษฐภำดำ

๑๔.  ชาดกที่  ๔๒๘  โกสัมพิยชาดก 	(เล่มที่		๕๙	ข้อที่	๑๒๑๖)	
พระผู้มีพระภำคประทำนโอวำทแก่ภิกษุชำวเมืองโกสัมพีที่ก่อกำรทะเลำะวิวำทกันให้สำมัคคีกัน	 ทรงยกเรื่องขันติ

ธรรมและเรือ่งทีพ่ระองค์เสวยพระชำตเิป็นทฆีำวกุมุำรมำเป็นอทุำหรณ์	แล้วเสดจ็เข้ำไปจ�ำพรรษำในป่ำปำลไิลยกะเพยีงล�ำพงั
พระองค์	(ตรงกับชำดกที่	๓๗๑	ทีฆีติโกสลชำดก)

๑๕.  ชาดกที่  ๔๖๐  ยุธัญชยชาดก 	(เล่มที่		๖๐	ข้อที่	๑๕๕๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระกมุำรยธุญัชยั	ทรงเหน็น�ำ้ค้ำงบนยอดหญ้ำเหอืดแห้งไป	เกดิควำมสลดพระทยัว่ำ

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลำยมีควำมตำยเป็นที่สุด	จึงออกผนวช
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๑๖.  ชาดกที่  ๔๗๒  มหาปทุมชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๖๙๘)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นปทุมกุมำร	 ถูกพระมำรดำเลี้ยงใส่ร้ำยให้ประหำรชีวิต	 เพรำะไม่ตอบสนองควำม

ปรำรถนำของพระนำง	แต่ทรงรอดพ้นมำได้ด้วยสุจริตธรรมแล้วบวชเป็นฤษี	ภำยหลังทรงสอนให้พระรำชบิดำตั้งอยู่ในธรรม	

๑๗.  ชาดกที่  ๕๐๕  โสมนัสสชาดก 	(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๑๖๔)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นโสมนัสกุมำร	 ทรงแสดงโทษของชฎิลโกงที่สะสมทรัพย์ไว้มำกว่ำไม่ต่ำงจำกคฤหัสถ์	

และกรำบทูลพระรำชบิดำให้ประพฤติแต่สุจริตธรรม	ส่วนพระองค์กรำบทูลลำเข้ำป่ำบวชเป็นดำบส

๑๘. ชาดกที่  ๕๐๗  มหาปโลภนชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๒๐๘)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอนิตถิคันธกุมำร	 ไม่ปรำรถนำกำมแม้เพียงถูกต้องสตรี	 แต่ภำยหลังถูกสตรีประเล้ำ

ประโลมให้หลงผดิ	จงึถกูขบัไล่ออกจำกพระนครไปอยูป่่ำพร้อมกบัพระชำยำ	แต่พระนำงกม็ไิด้ซือ่สตัย์	กลบัไปพอใจในดำบส
องค์อื่น	จึงน�ำพระนำงไปส่งคืนถิ่นมนุษย์แล้วบ�ำเพ็ญฌำนได้ไปเกิดในพรหมโลก

๑๙.  ชาดกที่  ๕๐๙  หัตถิปาลชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๒๔๕)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นหัตถิปำลกุมำร	ไม่ต้องกำรรำชสมบัติพร้อมด้วยน้องชำยอีก	๓	คน	พำบริวำรของตน		

ออกบวชได้บ�ำเพ็ญสมณธรรม	เพรำะไม่ประมำทต่อชีวิต

๒๐.  ชาดกที่  ๕๑๐  อโยฆรชาดก 	(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๒๖๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอโยฆรกุมำร	ทรงสลดพระทัย	ตรัสโทษที่อยู่ในพระครรภ์	๑๐	เดือนและถูกขังอยู่ใน

เรือนเหล็กอีก	๑๖	ปี	ไม่ปรำรถนำรำชสมบัติจึงไปแสดงธรรมโปรดพระรำชบิดำและชวนกันออกบวชทั้งเมือง

๒๑.  ชาดกที่  ๕๑๓  ชยัททิสชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๒๙๖)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระโอรสของพระเจ้ำชัยทิศ	ทรงพระนำมว่ำอลีนสัตตุกุมำร	ทรงแสดงควำมกตัญญู

ยอมสละพระชนม์ชีพของพระองค์ให้มนุษย์ยักษ์ซึ่งเป็นพระปิตุลำ	(ลุง)	กินแทนพระรำชบิดำ	แต่มนษุย์ยกัษ์เกดิเลือ่มใสจงึ
ยอมปล่อยและตั้งอยู่ในโอวำทของพระองค์

๒๒.  ชาดกที่  ๕๑๕  สัมภวชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๓๕๒)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นสัมภวกุมำร	 อำยุ	 ๗	 ขวบได้แสดงหลักกำรเคำรพในธรรม	 (ธัมมยำคปัญหำ)	 แก่

พรำหมณ์สุจิรัตว่ำถ้ำประโยชน์เกิดขึ้นควรท�ำเสียแต่วันนี้	ไม่ควรเดินทำงผิด	ไม่ควรประพฤติอธรรมเป็นต้น

๒๓.  ชาดกที่  ๕๒๗  อุมมาทันตีชาดก		(เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๒๐)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระรำชโอรสของพระเจ้ำกรงุสพี	ีกษตัรย์ิแห่งกรงุอรฏิฐบรุ	ีแคว้นสพี	ีเมือ่พระรำชกมุำร

ทรงส�ำเร็จกำรศึกษำศิลปศำสตร์จำกเมืองตักกสิลำแล้วก็ได้ครองรำชสมบัติสืบต่อจำกพระรำชบิดำ	
ต่อมำพระองค์ทรงพอพระทยัในนำงอมุมำทนัตซีึง่เป็นภรรยำของเสนำบดขีองพระองค์	แม้เสนำบดจีะกรำบทลูถวำยนำง	

แต่พระองค์กม็ไิด้ทรงรบั	เพรำะทรงพจิำรณำเหน็ว่ำกำรประพฤตผิดิในภรรยำของผูอ้ืน่เป็นควำมไม่ถกูต้อง	ชำวเมอืงจะครหำ
นินทำได้	และจะได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงร้ำยแรงในสัมปรำยภพอีกด้วย
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๒๔.  ชาดกที่  ๕๓๘  เตมิยชาดก		(เล่มที่	๖๓	ข้อที่	๓๙๔)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระรำชโอรสของพระเจ้ำกำสิกรำช	ในเวลำที่ยังทรงพระเยำว์	ทรงเห็นพระรำชบิดำ

พิพำกษำลงโทษพวกโจรแล้ว	พระองค์ทรงระลึกถึงอดีตชำติได้ว่ำทรงเคยเป็นพระรำชำและพิพำกษำลงโทษคนเช่นนี้มำแล้ว	
และต้องไปเสวยผลกรรมในนรกเป็นเวลำนำน	 ในชำตินี้จึงไม่ปรำรถนำจะครองรำชสมบัติและได้ทรงแกล้งท�ำเป็นคนใบ้	 แม้
จะถกูทดลองด้วยวธิกีำรต่ำงๆ	ตลอดเวลำ	แต่กไ็ม่ยอมเจรจำ	พระรำชบดิำจงึรบัสัง่ให้น�ำตวัไปฝังในป่ำช้ำ	ท�ำให้ได้โอกำสสอน
นำยสำรถีแล้วเสด็จออกบรรพชำ	ต่อมำพระรำชบิดำและชำวเมืองก็ได้ออกบรรพชำตำม

๒๕.  ชาดกที่  ๕๔๔  จันทกุมารชาดก		(เล่มที่	๖๔	ข้อที่	๗๗๕)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพระจนัทกมุำรรำชโอรสของพระเจ้ำเอกรำชแห่งเมอืงปปุผวด	ีถกูพรำหมณ์ปโุรหติชือ่

ขณัฑหำละผูม้จีติรษิยำออกอบุำยทลูยยุงให้พระเจ้ำเอกรำชปลงพระชนม์เพือ่ท�ำกำรบชูำยญัด้วยสิง่ทีส่ละได้ยำกแล้วจะได้ไป
เกิดในสวรรค	์ พระเจำ้เอกรำชทรงหลงเชื่อจึงรับสั่งให้จับพระจันทกุมำรพร้อมด้วยคนอื่นอีกเป็นจ�ำนวนมำกแล้วให้น�ำไปมัด
ไว้ที่ปำกหลุมบูชำยัญ	แม้พระมเหสีจะทูลวิงวอนขอชีวิตพระจันทกุมำร	แต่พระเจ้ำเอกรำชก็ไม่ทรงยินยอม	ท้ำวสักกเทวรำช
จึงเสด็จลงมำช่วยชีวิตพระจันทกุมำร	และทรงต�ำหนิกำรกระท�ำของพระเจ้ำเอกรำชว่ำไม่ใช่ทำงที่ถูกต้อง		
	 เมื่อพระจันทกุมำรทรงรอดพ้นจำกควำมตำยแล้ว	 ประชำชนพำกันรุมประชำทัณฑ์ขัณฑหำลปุโรหิตด้วยก้อนดิน
จนถึงแก่ควำมตำย	 และปลดพระเจ้ำเอกรำชออกจำกต�ำแหน่งพระรำชำแล้วขับไล่ให้ไปเป็นคนจัณฑำลอยู่นอกเมือง	พร้อม
ทั้งอภิเษกพระจันทกุมำรขึ้นเป็นกษัตริย์ครองรำชสมบัติต่อไป
	 พระจันทกุมำรทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม	ทรงยึดมั่นอยู่ในกุศล	และเสด็จไปบ�ำรุงพระรำชบิดำซึ่งถูกขับไล่ให้ไป
อยู่นอกเมืองเป็นประจ�ำ	เมื่อสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์

ปุโรหิต และ บุตรปุโรหิต (๑๒)

๑. ชาดกที่ ๓๔  มัจฉชาดก 	(เล่มที่	๕๕	ข้อที่		๓๔)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นปโุรหติของพระเจ้ำพรหมทตั	เป็นผูรู้เ้สยีงสตัว์	วนัหนึง่ไปอำบน�ำ้กบับรวิำรได้ยนิเสยีง

ปลำที่ถูกนำยพรำนจับโยนไว้บนทรำยคร�่ำครวญถึงนำงปลำ	จึงขอร้องให้เขำปล่อยปลำนั้นไปเพรำะกลัวอบำยภูมิ
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๒. ชาดกที่ ๘๖  สีลวีมังสชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๘๖)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นปโุรหติของพระเจ้ำพรหมทตั	ต้องกำรจะทดลองพระรำชำว่ำนบัถอืตนด้วยชำตติระกลู

หรือด้วยศีล

๓. ชาดกที่  ๑๑๙  อกาลราวิชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๑๙)		
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นปโุรหติของพระเจ้ำพรหมทตั	ต�ำหนไิก่ทีไ่ม่เคยอยูใ่นส�ำนกัครอูำจำรย์จงึขนัไม่ถกูเวลำ	

จนถูกฆ่ำตำย

๔. ชาดกที่  ๑๒๐  พันธนโมกขชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๒๐)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นปโุรหติของพระเจ้ำพรหมทตั	ถกูพระมเหสใีส่ควำม	แต่กเ็อำตวัรอดมำได้ด้วยปัญญำของตน

๕. ชาดกที่  ๒๑๔  ปุณณนทีชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๗๗)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นปุโรหิตของพระเจ้ำพรหมทัต	 ถูกพระรำชำขับไล่ให้ไปอยู่ในชนบทเพรำะถูกค�ำยุยง	

แต่ต่อมำก็เข้ำใจในปริศนำที่พระรำชำส่งไปเชิญกลับเข้ำเมือง

๖. ชาดกที่  ๒๑๖  มัจฉชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๘๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นปโุรหติของพระเจ้ำพรหมทตั	ไปเทีย่วชำยหำด	ได้ยนิปลำตวัหนึง่ซึง่จะถกูย่ำงไฟร�ำพงึ

ร�ำพันถึงภรรยำ	จึงเข้ำไปหำชำวประมงขอให้ปล่อยปลำตัวนั้นไป

๗. ชาดกที่  ๒๒๐  ธัมมัทธชชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๘๙)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นปโุรหติของพระเจ้ำยสปำณ	ีถกูเสนำบดผีูพ้พิำกษำโกงใส่ควำมให้พระรำชำประหำรชวีติ	

แต่ได้ท้ำวสักกะเสด็จลงมำช่วยท�ำให้รอดชีวิต

๘. ชาดกที่  ๒๔๑  สัพพทาฐชาดก		(เล่มที่		๕๗	ข้อที่	๓๓๒)		
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นปโุรหติของพระเจ้ำพรหมทตั	แก้กลอบุำยของสนุขัจิง้จอกทีใ่ห้รำชสห์ีแผดเสยีงจะให้

ชำวเมืองตกใจกลัวเพื่อจะยึดเอำเมือง	แต่สุนัขจิ้งจอกกลับถูกช้ำงเหยียบตำย

๙. ชาดกที่  ๓๓๐  สีลวีมังสกชาดก		(เล่มที่		๕๘	ข้อที่	๖๑๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นปุโรหิตของพระเจ้ำพรหมทัต	 ได้ทดลองศีลว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดแล้วทูลลำพระรำชำ

ออกบวช

๑๐.  ชาดกที่  ๔๓๓  โลมสกัสสปชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๒๖๕)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรปุโรหิต	 ออกบวชเป็นฤษีชื่อโลมสกัสสปะ	 บ�ำเพ็ญสมณธรรมได้อภิญญำและ

สมำบัติ	ต่อมำถูกท้ำวสักกะร่วมมือกับพระเจ้ำพรหมทัต	หลอกล่อด้วยสตรี	และจะให้ท�ำพิธีบูชำยัญให้	กลับได้สติเจริญฌำน
ให้เกิดขึ้นใหม่ได้

๑๑.  ชาดกที่  ๔๘๗  อุททาลกชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๙๐๗)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นปโุรหติของพระเจ้ำพรหมทตั	ได้ตเิตยีนกำรบชูำยญัและกำรถอืผดิของอทุทำลกดำบส

ผู้เป็นบุตรพร้อมด้วยบริวำร	ทูลขอให้พระรำชำจับสึกและให้เข้ำรับรำชกำรทั้งหมด
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๑๒.  ชาดกที่  ๕๓๐  สังกิจจชาดก		(เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๙๐)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นสงักจิจกมุำรบตุรของปโุรหติ	และเป็นสหำยของพรหมทตัรำชกมุำรแห่งกรงุพำรำณสี	

เมื่อทั้ง	๒	เจริญวัยแล้วได้เดินทำงไปศึกษำศิลปศำสตร์ที่เมืองตักกสิลำด้วยกัน	ต่อมำพรหมทัตรำชกุมำรมีควำมด�ำริที่จะปลง
พระชนม์พระเจ้ำพรหมทัตรำชบิดำ	แม้สังกิจจกุมำรจะทูลทัดทำนไว้	แต่พรหมทัตรำชกุมำรก็ไม่ทรงเชื่อฟัง	สังกิจจกุมำรคิด
ว่ำไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ร่วมด้วย	 จึงออกบวชเป็นฤษีไปบ�ำเพ็ญฌำนและอภิญญำอยู่ในป่ำหิมพำนต์	 มีฤษี	 ๕๐๐	 ตน	 เป็น
บริวำร	 เมื่อได้ฌำนอภิญญำแล้ว	 จึงกลับมำแสดงเรื่องนรกและสวรรค์ที่ผู้ท�ำกรรมชั่วและกรรมดีจะพึงได้รับในสัมปรำยภพ
โปรดพรหมทัตรำชกุมำร

พราหมณ์ และ พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษีี (๖๗)

๑. ชาดกที่ ๑๐ สุขวิหาริชาดก		(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๑๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์มีทรัพย์มำก	 ออกบวชเป็นฤษี	 แสดงธรรมแก่พระเจำ้พรหมทัตว่ำคนที่ไม่

ต้องคุ้มครองผู้อื่น	ไม่ต้องให้ผู้อื่นคุ้มครองและไม่หวังกำมคุณนั้นอยู่เป็นสุข

๒. ชาดกที่ ๗๓  สัจจังกิรชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๗๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษ	ีไม่สะทกสะท้ำนในกำรทีถ่กูพระรำชกมุำรประทษุร้ำย	แต่

ได้กล่ำวว่ำขอนไม้ลอยน�้ำยังประเสริฐกว่ำคนประทุษร้ำยมิตร

๓. ชาดกที่ ๗๖  อสังกิยชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๗๖)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 ได้แสดงธรรมแก่พวกพ่อค้ำเกวียนว่ำท่ำนไม่กลัวทั้ง

ในบ้ำนและในป่ำเพรำะมีแต่เมตตำกรุณำ

๔. ชาดกที่ ๗๗  มหาสุปินชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๗๗)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	ได้ท�ำนำยพระสุบินของพระเจ้ำกรุงพำรำณสี	๑๖	ข้อ
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๕. ชาดกที่ ๘๑  สุราปานชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๘๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	ตเิตยีนลกูศษิย์ของตนผูอ้ยูห่่ำงจำกอำจำรย์แล้วพำกนัดืม่

สุรำแสดงอำกำรวิปลำสไม่น่ำดูว่ำเป็นสิ่งไม่ควรท�ำ

๖. ชาดกที่ ๘๗  มังคลชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๘๗)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	ได้แสดงธรรมแก่พรำหมณ์	๒	พ่อลูกไม่ให้ถือมงคลใน

ทำงที่ผิด

๗. ชาดกที่ ๑๐๑  ปโรสตชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๐๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี		กล่ำวยกย่องศิษย์ผู้รู้เหตุผลของภำษิต

๘. ชาดกที่ ๑๑๗  ติตติรชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๑๗)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นดำบส	สอนลกูศษิย์ผูเ้ป็นคนปำกร้ำยเปรยีบเทยีบกบันกกระทำ

ตำยเพรำะปำก

๙. ชาดกที่ ๑๒๔  อัมพชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๒๔)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 ได้สรรเสริญฤษีผู้มีวัตรดีที่ได้ช่วยเหลือสัตว์ไม่ให้

อดน�้ำตำยในฤดูแล้ง

๑๐.  ชาดกที่ ๑๔๔  นังคุฏฐชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๔๔)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์บชูำไฟ	เมือ่รูว่้ำกำรบชูำไฟไม่มปีระโยชน์	จงึหมดศรทัธำหนักลบัมำบ�ำเพญ็

เพียรทำงจิต

๑๑.  ชาดกที่ ๑๔๙  เอกปัณณชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๔๙)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษ	ีได้สอนพระรำชกมุำรผูโ้หดร้ำยด้วยกำรอปุมำด้วยหน่อสะเดำ

๑๒.  ชาดกที่ ๑๖๑  อินทสมานโคตตชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่		๑๗๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษ	ีได้ตเิตยีนสหำยฤษผีูไ้ม่เชือ่ฟังน�ำลกูช้ำงมำเลีย้งจนถกูช้ำง

เหยียบตำย

๑๓.  ชาดกที่ ๑๖๒  สันถวชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๗๓)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นดำบส	 ได้ต�ำหนิกำรบูชำไฟว่ำไม่มีประโยชน์อะไร	 จึงดับไฟ

แล้วเข้ำป่ำหิมพำนต์	ท�ำอภิญญำและสมำบัติให้เกิดขึ้น

๑๔.  ชาดกที่ ๑๖๖  อุปสาฬหกชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๘๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษ	ีสอนพรำหมณ์กบับตุรให้รูว่้ำทีท่ีส่ตัว์ไม่เคยตำยไม่มใีนโลก
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๑๕.  ชาดกที่  ๑๖๗  สมิทธิชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๘๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 กล่ำวกะนำงเทพธิดำว่ำไม่รู้จะตำยเมื่อไร	 จึงบ�ำเพ็ญ

สมณธรรมตอนยังเป็นหนุ่มเพื่อท�ำที่สุดแห่งทุกข์		ท�ำให้นำงเทพธิดำยอมหลีกไป

๑๖.  ชาดกที่  ๑๖๙  อรกชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๘๗)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี		ได้พรหมวิหำร	๔	จนได้เป็นศำสดำชื่ออรกะ	สอน

กำรแผ่เมตตำ	มีบริวำรมำก

๑๗. ชาดกที่  ๑๗๓  มักกฏชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๙๕)		 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์ออกบวชเป็นดำบส	สอนลกูให้รูจ้กัวำนรทีป่ลอมตวัเป็นฤษ	ีมำขอผงิไฟด้วย

ในครำวฝนตกหนัก

๑๘.  ชาดกที่  ๑๗๔  ทุพภิยมักกฏชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๙๗)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ติเตียนวำนรที่ไม่รู้จักบุญคุณให้น�้ำดื่มแล้วยังมำถ่ำยคูถรดศีรษะอีก

๑๙.  ชาดกที่  ๑๗๕  อาทิจจุปัฏฐานชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๙๙)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	สอนชำวเมืองไม่ให้เลื่อมใสวำนรตัวหนึ่งซึ่งไม่มีศีล

๒๐.  ชาดกที่  ๑๘๐  ทุทททชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๐๙)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 ได้สอนชำวบ้ำนให้รู้ว่ำกำรให้สิ่งของที่ให้ได้ยำกนั้น

เป็นกำรดี

๒๑.  ชาดกที่  ๑๙๗  มิตตามิตตชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่		๒๔๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	สอนศิษย์ให้รู้จักลักษณะของมิตรและศัตรู

๒๒.  ชาดกที่  ๒๐๓  ขันธชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๕๕)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์ออกบวชเป็นฤษีี	สอนให้ดำบสทั้งหลำยเจริญเมตตำในตระกูลพญำงูทั้ง	๔	

ตระกูล

๒๓.  ชาดกที่  ๒๓๕  วัจฉนขชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๑๙)		
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นดำบส	ถกูเพือ่นเศรษฐชีำวกรงุพำรำณสชีวนให้สกึออกมำบรโิภคกำม	

จึงติเตียนกำมให้เพื่อนฟัง

๒๔.  ชาดกที่  ๒๔๔  วิคติจฉชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๓๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	ได้โต้วำทะกับปริพำชกจนพ่ำยแพ้หนีไป

๒๕.  ชาดกที่  ๒๔๖  พาโลวาทชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๔๒)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	ถูกกุฎุมพีแกล้งให้บริโภคเนื้อสัตว์	จึงสอนกุฎุมพีว่ำผู้ไม่

คิดฆ่ำสัตว์	ถึงบริโภคก็ไม่บำป
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๒๖.  ชาดกที่  ๒๕๐  กปิชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๕๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	พร้อมกับบุตรชำย	ถูกวำนรปลอมเป็นฤษีมำขอไฟ	ท่ำน

สอนบุตรว่ำวำนรเป็นสัตว์เลวทรำม		ประทุษร้ำยบ้ำนเรือน	แล้วให้ไล่มันออกไป

๒๗.  ชาดกที่  ๒๕๑  สังกัปปราคชาดก	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๓๕๒)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์		ออกบวชเป็นฤษีได้ฌำน		เหำะไปบิณฑบำตเห็นวิสภำคำรมณ์ท�ำให้ฌำน

เสื่อม	แต่ก็บริกรรมให้เกิดฌำนขึ้นมำใหม่ได้

๒๘.  ชาดกที่  ๒๕๓  มณิกัณฐชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๓๕๘)
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นดำบส	หำอบุำยให้ดำบสผูเ้ป็นน้องชำยขอแก้วมณจีำกพญำนำค	

เพื่อไม่ให้พญำนำคมำรบกวน	เพรำะกำรขอสิ่งของอันเป็นที่รักของผู้อื่น	เจ้ำของย่อมไม่พอใจ

๒๙.  ชาดกที่  ๒๕๙  ติรีฏวัจฉชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๓๗๖)	 	
พระโพธิสตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นดำบส	ได้ช่วยพระเจ้ำพรหมทตัทีต่กบ่อน�ำ้ให้ขึน้จำกบ่อ	ต่อมำ

พระรำชำทรงระลึกถึงคุณ		จึงทรงตอบแทนและทรงสอนให้พระโอรสตอบแทนคุณด้วย

๓๐. ชาดกที่  ๒๘๐  ปุฏทูสกชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๓๙)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ตเิตยีนฝงูวำนรทีช่อบท�ำลำยห่อใบไม้ทีค่นเฝ้ำสวนท�ำไว้ว่ำเป็นกำรท�ำทีไ่ม่

เหมำะสม	พวกมันตอบว่ำนิสัยของวำนรเป็นอย่ำงนี้

๓๑.  ชาดกที่  ๒๘๑  อัพภันตรชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๔๒)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นดำบส	ถกูท้ำวสกักะใส่ควำมว่ำลกักนิมะม่วงของพระเจ้ำพรหมทตั	

เพียงเพื่อไม่ต้องกำรให้ดำบสบ�ำเพ็ญบำรมีให้ยิ่งขึ้นไป

๓๒.  ชาดกที่  ๒๘๔  สิริชาดก		(เล่มที่	๕๘		ข้อที่	๔๕๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 ช่วยเหลือนำยควำญช้ำงผู้เป็นอุปัฏฐำกของตนให้ได้กิน

เนื้อไก่ที่มีอำนุภำพมำก	จนนำยควำญช้ำงได้เป็นพระรำชำและภรรยำได้เป็นพระอัครมเหสี

๓๓.  ชาดกที่  ๒๘๕  มณิสูกรชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๕๔)		 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นดำบส	 ตอบปัญหำของฝูงสุกรป่ำที่ถำมถึงวิธีก�ำจัดรัศมีของ

แก้วมณีในถ�้ำ	จึงบอกให้สุกรเหล่ำนั้นหนีไปอยู่ที่อื่น	เพรำะไม่มีใครสำมำรถก�ำจัดรัศมีแก้วมณีได้

๓๔.  ชาดกที่  ๒๙๐  สีลวีมังสกชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๖๙)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์ปุโรหิตของพระเจำ้พรหมทัต	 ได้ทดลองศีลให้เห็นวำ่เป็นสิ่งประเสริฐแล้ว

ออกบวช

๓๕.  ชาดกที่  ๒๙๓  กายนิพพินทชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๗๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ป่วยเป็นโรคผอมเหลือง	(โรคดีซ่ำน)	เมื่อหำยแล้วจึงออกบวชเป็นฤษี
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๓๖.  ชาดกที่  ๓๐๕  สีลวีมังสชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๑๘)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์		ไปศกึษำกบัอำจำรย์ทศิำปำโมกข์	ถกูอำจำรย์ทดลองให้ไปลกัทรพัย์	แต่ไม่ไป

โดยให้เหตุผลว่ำไม่มีสถำนที่ลับในกำรท�ำชั่ว		อำจำรย์พอใจจึงยกธิดำให้เป็นภรรยำ

๓๗.  ชาดกที่  ๓๑๐  สัยหชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๓๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 ได้ติเตียนกำมคุณและสรรเสริญกำรออกบวช	 จึงไม่

ปรำรถนำเป็นปุโรหิต

๓๘. ชาดกที่  ๓๑๒  กัสสปมันทิยชาดก  (เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๔๖)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	ได้ให้โอวำทแก่ดำบสผู้เป็นคนแก่สอนยำกว่ำให้เข้ำใจ

เด็กๆ	บ้ำง		ไม่ควรถือตัวจัดเกินไป

๓๙.  ชาดกที่  ๓๑๓  ขันติวาทีชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๕๐)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษ	ีถกูพระรำชำผูเ้ป็นพำลรบัสัง่ให้ตดัมอื	 เท้ำ	 ใบห	ูและจมกู	

แต่ก็หำโกรธไม่	กลับด�ำรงมั่นอยู่ในขันติธรรม
   

๔๐.  ชาดกที่  ๓๑๔  โลหกุมภิชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๕๔)
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	ได้ท�ำนำยเสียงของเปรต	๔	ตน	แก่พระเจ้ำพรหมทัตผู้ได้	

ยินเสียงเปรตในเวลำกลำงคืน

๔๑. ชาดกที่  ๓๑๙  ติตติรชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๗๔)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	ได้ตอบปัญหำข้อข้องใจที่นกกระทำต่อขันจนเป็นเหตุให้

เพื่อนนกมำติดข่ำยนำยพรำน	และถูกฆ่ำเป็นจ�ำนวนมำก

๔๒.  ชาดกที่  ๓๒๘  อนนุโสจิยชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๑๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ไม่ยินดีครองเรือน	คิดออกบวช	แต่บิดำมำรดำได้หำภรรยำมำให้จึงอยู่

ครองเรือน	เมื่อบิดำมำรดำถึงแก่กรรมแล้วจึงได้ภรรยำออกบวช	เมื่อภรรยำตำยก็ไม่เศร้ำโศกเสียใจ

๔๓.  ชาดกที่  ๓๓๔  ราโชวาทชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๓๔)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นดำบส	ถวำยโอวำทแก่พระเจ้ำพรหมทตัโดยยกอปุมำหมูม่นษุย์

คล้ำยกับฝูงโคข้ำมน�้ำ

๔๔.  ชาดกที่  ๓๔๖  เกสวชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๘๒)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษชีือ่กปัปดำบส	เป็นอนัเตวำสกิของเกสวดำบส	ได้ช่วยรกัษำ

เกสวดำบสให้หำยจำกโรคลงแดงด้วยเพียงค�ำพูดที่คุ้นเคยและอำหำรที่เคยฉันเท่ำนั้น

๔๕.  ชาดกที่  ๓๔๘  อรัญญชาดก	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๙๐)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 สอนบุตรของตนที่จะออกจำกป่ำไปอยู่ในเมืองให้เลือก

คบแต่คนดีเท่ำนั้น	เมื่อดำบสผู้เป็นลูกได้ฟังแล้วเกิดท้อใจจึงไม่ยอมสึก
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๔๖.  ชาดกที่  ๓๕๔  อุรคชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๑๗)
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์ชำวนำ	สัง่สอนภรรยำ	บตุรธดิำ	สะใภ้	และทำสใีห้หมัน่เจรญิมรณสติ	เพรำะ

กำรตำยของคนอุปมำเหมือนงูลอกครำบ

๔๗.  ชาดกที่  ๓๖๒  สีลวีมังสชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๕๘)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์ปุโรหิต	 ใคร่จะทดลองศีลหรือกำรเล่ำเรียนว่ำสิ่งใดประเสริฐกว่ำกัน	 เมื่อ

ทรำบว่ำศีลประเสริฐกว่ำ	จึงทูลลำพระเจ้ำพรหมทัตออกบวช

๔๘.  ชาดกที่  ๓๗๖  อวาริยชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๘๓๑)			 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	ได้บอกวิธีเก็บค่ำจ้ำงได้ครบแก่คนแจวเรือ	แต่คนแจวเรือ

เป็นคนพำล	จึงท�ำร้ำยท่ำน

๔๙.  ชาดกที่  ๓๘๐  อาสังกชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่		๘๕๕)		
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษ	ีได้นำงอำสงักำกมุำรผีูเ้กดิจำกดอกบวัมำเป็นบตุรบญุธรรม	

ต่อมำได้ยกให้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้ำพรหมทัต

๕๐.  ชาดกที่  ๓๙๐  มัยหกสกุณชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๙๓๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 ได้สอนน้องชำยที่ฆ่ำบุตรของท่ำนเพรำะอยำกได้ทรัพย์

ว่ำไม่ต่ำงกับนกมัยหกะเที่ยวบินร้องหวงผลไม้แต่ไม่กิน	นกอื่นจึงมำกินหมด

๕๑.  ชาดกที่  ๓๙๒  อุปสิงฆปุปผชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๙๔๔)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 ถูกเทพธิดำติเตียนว่ำแอบดมดอกไม้ที่เขำยังไม่ให้	 จึง

ขอบคุณเทพธิดำที่ได้ให้สติ

๕๒.  ชาดกที่  ๔๐๓  อัฏฐิเสนกชาดก 	(เล่มที่	๕๙		ข้อที่	๑๐๒๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	รับปวำรณำจำกพระเจ้ำพรหมทัตแล้วแต่ไม่ออกปำกขอ

สิ่งใด	พระรำชำทรงเลื่อมใสได้พระรำชทำนสิ่งของเป็นอันมำก

๕๓.  ชาดกที่  ๔๑๔  ชาครชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๑๐๐)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษ	ีปฏบิตัธิรรมตลอดคนื	เทวดำเกดิศรทัธำได้มำถำมปัญหำว่ำ	

ในโลกนี้	ใครตื่น	ใครหลับ	จึงตอบว่ำ	คนตื่นคือคนรู้ทั่วถึงธรรม	คนหลับคือคนประมำท

๕๔.  ชาดกที่  ๔๑๘  อัฏฐสัททชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๑๒๙)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 ได้ท�ำนำยเสียง	 ๘	 อย่ำงแก่พระเจ้ำพรหมทัตว่ำไม่เป็น

อันตรำยแต่อย่ำงใด	ขอให้งดกำรบูชำยัญด้วยสัตว์จ�ำนวนมำก

๕๕.  ชาดกที่  ๔๒๒  เจติยราชชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๑๖๓)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นกบลิพรำหมณ์	ออกบวชเป็นดำบส	ได้แสดงโทษแห่งมสุำวำทและแสดงคณุแห่งสจัจะ

แก่พระเจ้ำเจติยรำช	แต่พระองค์ไม่ทรงเชื่อถือเพรำะคบปำปมิตร	จึงถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีมหำนรก
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๕๖.  ชาดกที่  ๔๒๓  อินทริยชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๑๗๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นบตุรพรำหมณภีรรยำปโุรหติ	ชือ่โชตปิำลกมุำร	เจรญิวยัแล้วออกบวชเป็นฤษ	ี	ตเิตยีน	

ควำมไม่ส�ำรวมอินทรีย์และสรรเสริญควำมส�ำรวมอินทรีย์

๕๗.  ชาดกที่  ๔๓๑  หริตจชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่		๑๒๔๖)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษีชื่อหริตจดำบส	 ได้อภิญญำ	๕	สมำบัติ	 ๘	ต่อมำไปเสพ

อภิรมย์กับพระเทวีของพระเจ้ำพรหมทัต	เมื่อพระรำชำทรงทรำบได้ขอให้ท่ำนบ�ำเพ็ญฌำนขึ้นใหม่

๕๘.  ชาดกที่  ๔๔๐  กัณหชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๓๒๙)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	ถือสันโดษ	ไม่ยอมไปหำกินที่อื่น	กินแต่ผล	ดอก	ใบ	และ

สะเกด็ของต้นไม้ทีต่นอำศยัเท่ำนัน้	ท้ำวสกักะต้องลงมำประสำทพร	๔	ประกำรตำมทีข่อ	คอื	อย่ำให้โกรธ	อย่ำให้ร้ำย	อย่ำให้โลภ	
และอย่ำให้รัก

๕๙.  ชาดกที่  ๔๔๒  สังขชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๓๕๗)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นสังขพรำหมณ์	 ได้ถวำยร่มและรองเท้ำแก่พระปัจเจกพุทธเจ้ำก่อนออกเดินทำงไป

ค้ำขำยที่สุวรรณภูมิ		เมื่อเรือแตกกลำงทะเล		ก็กลับได้ที่พึ่งเพรำะอำนิสงส์แห่งทำนนั้น	

๖๐.  ชาดกที่  ๔๔๔  มัณฑัพยชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๓๘๐)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์	ออกบวชชือ่กณัหทปีำยนดำบส	ได้ท�ำสจัวำจำให้พษิงคูลำยออกจำกร่ำงกำย

ของเด็กผู้เป็นบุตรของสหำย	และให้บิดำมำรดำของเด็กท�ำสัจวำจำต่อจนเด็กรอดตำยจำกพิษงู

๖๑.  ชาดกที่  ๔๗๗  จูฬนารทกัสสปชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๗๖๔)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษ	ี สอนบุตรผู้คิดจะติดตำมสตรีคนหนึ่งไปอยู่ในถิ่นมนุษย์	

ให้เว้นจำกยำพิษ	เหว	เปือกตม	และอสรพิษ	จนบุตรเปลี่ยนใจไม่ไป

๖๒.  ชาดกที่  ๔๗๙  กาลิงคโพธิชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๗๙๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์ปุโรหิตชื่อภำรทวำชะของพระเจ้ำกำลิงคะ	ได้กรำบทูลจักรวรรดิวัตรแด่

พระรำชำ	พระเจ้ำกำลิงคะก็ทรงด�ำรงอยู่ในจักรวรรดิวัตรนั้น

๖๓.  ชาดกที่  ๔๘๘  ภิสชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๙๒๑)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์ชื่อมหำกำญจนกุมำร	 เห็นโทษในกำมจึงพำน้องๆ	 และคนใช้ชำยหญิง

ออกบวช	ได้ต�ำหนิท้ำวสักกะที่มำแกล้งลักเหง้ำบัวเพื่อดูว่ำเหล่ำฤษียังน้อมใจไปในกำมอยู่หรือไม่

๖๔.  ชาดกที่  ๔๙๐  ปัญจุโปสถิกชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๙๕๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	 ออกบวชเป็นฤษี	 ได้รักษำอุโบสถศีลเพื่อต้องกำรข่มมำนะ	 มีนกพิรำบ	 งู	

หมี	สุนัขจิ้งจอก	มำรักษำอุโบสถเพื่อต้องกำรข่มกิเลสด้วย
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บุตรของพราหมณ์ และ ศิษย์ของพราหมณ์ (๑๐)

๑. ชาดกที่ ๔๘  เวทัพพชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๔๘)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นศษิย์ของพรำหมณ์ผูรู้ม้นตร์เรยีกฝนแก้ว	๗	ประกำร	ได้ขอร้องอำจำรย์ไม่ให้ร่ำยมนต์

พร�่ำเพรื่อ	แต่อำจำรย์ไม่ฟังเป็นเหตุให้ถูกโจรฆ่ำตำย	และเพรำะทรัพย์นั้นพวกโจรก็ฆ่ำกันตำยหมด

๖๕.  ชาดกที่  ๕๒๓  อลัมพุสาชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๔๗๘)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	สอนอิสิสิงคดำบสผู้เป็นบุตรของตนไม่ให้ไว้ใจสตรี	แต่

อิสิสิงคดำบสลืมนึกถึงถ้อยค�ำของบิดำ	จึงถูกเทพธิดำอลัมพุสำที่ท้ำวสักกะส่งให้มำประเล้ำประโลมท�ำให้ถึงศีลวิบัติ

๖๖. ชาดกที่  ๕๒๖  นฬินิกาชาดก		(เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพรำหมณ์มหำศำลอุทิจจโคตร	 เมื่อเจริญวัยแล้วได้ศึกษำส�ำเร็จศิลปศำสตร์	 จำกนั้น

จึงออกบวชเป็นฤษีอำศัยอยู่ในป่ำหิมพำนต์ตั้งใจบ�ำเพ็ญสมณธรรมจนได้ฌำนและอภิญญำ	 ต่อมำได้ปลุกปลอบพร�่ำสอน
อิสิสิงคดำบสผู้เป็นบุตรมิให้บ่นเพ้อร�ำพันถึงพระนำงนฬินิกำที่ปลอมตัวเป็นฤษีมำหลอกท�ำลำยศีลให้วิบัติว่ำแท้ที่จริงฤษีผู้
นี้เป็นนำงยักษิณีที่ปลอมตัวมำ	 ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ควรลุ่มหลง	 อิสิสิงคดำบสกลับได้สติจึงตั้งใจเจริญพรหมวิหำร	 คือ	
เมตตำ	กรุณำ	มุทิตำ	และอุเบกขำ	จนกลับได้ฌำนและอภิญญำอีกครั้งหนึ่ง

๖๗.  ชาดกที่  ๕๒๘  มหาโพธิชาดก		(เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๕๒)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์มหำศำลอทุจิจโคตรชือ่โพธกิมุำร	เมือ่ส�ำเรจ็กำรศกึษำศลิปศำสตร์จำกเมอืง

ตักกสิลำแล้วกลับมำอยู่ครองเรือนได้ระยะหนึ่ง	 จึงสละทรัพย์สมบัติจ�ำนวนมำกออกบวชเป็นปริพำชกไปบ�ำเพ็ญฌำนอยู่ใน
ป่ำหมิพำนต์	ต่อมำได้เดนิทำงไปอยูจ่�ำพรรษำ	ณ	พระรำชอทุยำนของพระเจ้ำพรหมทตัแห่งกรงุพำรำณสเีป็นเวลำ	๑๒	ปี	และ
ได้รับควำมไว้วำงพระรำชหฤทัยจำกพระเจ้ำพรหมทัตใหัเป็นผู้พิพำกษำอรรถคด	ี ซึ่งปริพำชกโพธิสัตว์ก็ได้ปฏิบัติหนำ้ที่ด้วย
ควำมเที่ยงธรรม	แต่กลับถูกอ�ำมำตย์ผู้พิพำกษำ	๕	คนที่ชอบรับสินบนในกำรพิพำกษำอรรถคดีใส่ควำม		ปริพำชกโพธิสัตว์ได้
แสดงธรรมเรือ่งกำรคบมติรโปรดพระเจ้ำพรหมทตั	แล้วทลูลำกลบัไปอยูท่ีป่่ำหมิพำนต์ตำมเดมิ	และได้มุง่มัน่บ�ำเพญ็ฌำนและ
อภิญญำให้เกิดขึ้นพร้อมทั้งเจริญพรหมวิหำรตลอดชีวิต	หลังจำกตำยแล้วจึงไปเกิดในพรหมโลก
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๒. ชาดกที่ ๖๘  สาเกตชาดก 	(เล่มที่	๕๖		ข้อที่	๖๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรและหลำนของพรำหมณ์	 ๒ สำมีภรรยำ	 นับพันชำติ	 แม้ชำติปัจจุบันเป็น

พระพุทธเจ้ำแลัว	พรำหมณ์	๒	สำมีภรรยำนั้นก็ยังมีควำมคุ้นเคยกับพระองค์	(ตรงกับชำดกที่	๒๓๗	สำเกตชำดก)

๓. ชาดกที่  ๑๕๕  ภัคคชาดก 	(เล่มที่	๕๗		ข้อที่	๑๕๙)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรพรำหมณ์	ช่วยบิดำให้พ้นจำกถูกยักษ์จับกิน	และให้ยักษ์นั้นตั้งอยู่ในศีล	๕	

๔. ชาดกที่  ๑๖๓  สุสีมชาดก	(เล่มที่	๕๗		ข้อที่	๑๗๕)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรพรำหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้ำสุสีมะ	 เรียนจบไตรเพทและหัตถีสูตร	 (เรียนสูตร

กล่อมช้ำงส�ำเร็จภำยใน	๑	วัน)		ได้รับแต่งตั้งให้ท�ำหน้ำที่สมโภชช้ำงแทนบิดำ

๕. ชาดกที่  ๒๑๑  โสมทัตตชาดก	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๗๑)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นโสมทัตตกุมำร	 บุตรพรำหมณ์	 ได้ฝึกบิดำในกำรเข้ำเฝ้ำเพื่อทูลขอโคกับพระเจ้ำกรุง	

พำรำณสี	แต่เมื่อบิดำเข้ำเฝ้ำกลับทูลผิด	ท�ำให้ต้องกรำบทูลแก้ไขสถำนกำรณ์แทนบิดำ

๖. ชาดกที่  ๒๓๗  สาเกตชาดก	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๒๓)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรหลำนของพรำหมณ์นับพันชำติ	ท�ำให้เกิดควำมรักเมื่อได้พบกันในชำติปัจจุบัน

๗. ชาดกที่  ๔๓๒  ปทกุสลมาณวชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๒๕๕)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรนำงยักษิณีผู้มีหน้ำเหมือนม้ำ	 เป็นผู้ฉลำดในกำรสะกดรอย	 แอบพำบิดำผู้เป็น

พรำหมณ์หนมีำรดำไปแดนมนษุย์	 มำรดำตำมมำทนั	 แต่ไม่สำมำรถท�ำอะไรได้จงึให้เรยีนมนตร์จนิดำมณไีว้เป็นเครือ่งเลีย้งชวีติ	
ต่อมำได้เป็นพระเจ้ำพรหมทัตครองกรุงพำรำณสีเพรำะมนตร์ที่มำรดำให้

๘. ชาดกที่  ๔๔๓  จูฬโพธิชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๓๖๗)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นโพธกิมุำรซึง่จตุจิำกพรหมโลกมำเกดิ	แม้ภรรยำของท่ำนกจ็ตุมิำจำกพรหมโลกเช่นกนั	

คนทั้ง	 ๒	 จึงไม่มีควำมก�ำหนัดด้วยกำมรำคะ	 อยู่ด้วยกันตำมควำมพอใจของพรำหมณ์ผู้เป็นบิดำมำรดำ	 เมื่อสิ้นบิดำมำรดำ
แล้ว	จึงสละทรัพย์ออกบวชเป็นฤษี	ท�ำอภิญญำและสมำบัติให้เกิดขึ้นแล้วกลับไปเกิดในพรหมโลก

๙. ชาดกที่  ๔๔๗  มหาธัมมปาลชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๔๑๐)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นธรรมปำลกุมำร	 ไปเรียนวิชำที่เมืองตักกสิลำ	 อำจำรย์ทิศำปำโมกข์ต้องกำรทดลอง

พรำหมณ์ผู้เป็นบิดำของธรรมปำลกุมำรจึงห่อกระดูกแพะไปแสดง	แต่บิดำของธรรมปำลกุมำรไม่เชื่อ	และยังแสดงธรรม	คือ	
ศีล	๕	และกำรบริจำคทำนเป็นต้นที่ท�ำให้ทุกคนในตระกูลมีอำยุยืนให้อำจำรย์ทิศำปำโมกข์ฟัง

๑๐.  ชาดกที่  ๔๕๓  มหามังคลชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๔๗๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรพรำหมณ์	ออกบวชเป็นฤษี	มีบริวำรเป็นอันมำก	ได้แสดงมงคล	๘	ประกำร	

มีเมตตำ	ควำมอดทน	และควำมไม่ดูหมิ่น	เป็นต้นแด่พระรำชำและมหำชน	สิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในพรหมโลก
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อ�ามาตย์ (๓๑)

๑. ชาดกที่ ๘ คามณิชาดก		(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ผู้ถวำยอรรถและธรรมแก่พระรำชำ	 คำมณิกุมำรเป็นกุมำรองค์เล็กสุดใน

จ�ำนวนกมุำร	๑๐๐	องค์	ตัง้อยูใ่นค�ำสอนของท่ำน	ต่อมำได้เสวยรำชสมบตัแิทนพระรำชบดิำ	ทรงเปล่งอทุำนว่ำผลทีห่วงัย่อม
ส�ำเร็จแก่คนไม่ใจเร็วด่วนได้	เป็นคนดี

๒. ชาดกที่ ๒๕ ติตถชาดก		(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๒๕)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทตั	แนะน�ำคนเลีย้งม้ำพระรำชำให้น�ำม้ำซึง่ไม่ยอมลงอำบน�ำ้

เพรำะรังเกียจม้ำสินธพ	ไปอำบที่ท่ำอื่นบ้ำง	เพรำะแม้อำหำรที่คนกินบ่อยๆ	ก็ยังเบื่อได้

๓. ชาดกที่ ๒๖ มหิฬามุขชาดก		(เล่มที่	๕๕		ข้อที่	๒๖)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	 หำอุบำยแก้ไขช้ำงมหิฬำมุขซึ่งกลำยเป็นสัตว์ดุร้ำย

เพรำะฟังเสียงโจร		ให้กลับมำเป็นสัตว์มีคุณธรรมโดยให้ฟังค�ำของนักบวช

๔. ชาดกที่ ๒๗  อภิณหชาดก		(เล่มที่	๕๕		ข้อที่	๒๗)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	หำอุบำยแก้ไขไม่ให้ช้ำงทรงของพระรำชำเหงำหงอย	

เพรำะคิดถึงลูกสุนัขได้

๕. ชาดกที่ ๙๒  มหาสารชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๙๒)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	หำอุบำยให้ได้เครื่องประดับของพระเทวี	ที่ถูกวำนร

ลักไปคืนมำ

๖. ชาดกที่ ๑๐๗  สาลิตตกชาดก		(เล่มที่	๕๖		ข้อที่	๑๐๗)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจำ้กรุงพำรำณสี	 กล่ำวสรรเสริญคุณของศิลปวิทยำ	 	 โดยยกเรื่อง

บุรุษง่อยดีดมูลแพะเข้ำปำกของพรำหมณ์แล้วได้รับรำงวัล
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๗. ชาดกที่  ๑๐๘  พาหิยชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๐๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	 ยกเหตุผลเรื่องกำรเรียนศิลปะว่ำควรเรียนทุกอย่ำง	

เพรำะแม้หญิงสำวบ้ำนนอกเรียนกิริยำเอียงอำยยังท�ำให้พระรำชำพอพระทัยได้

๘. ชาดกที่  ๑๕๘  สุหนุชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๖๕)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำตเิป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทตั	หำวธิแีก้ไขพระรำชำสัง่อ�ำมำตย์ใช้อบุำยโกงพวกพ่อค้ำม้ำ	

โดยให้ปล่อยม้ำโกงไปอยู่กับม้ำโกง	ท�ำให้กันควำมชั่วได้

๙. ชาดกที่  ๑๗๖  กฬายมุฏฐิชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๐๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำกรุงพำรำณสี	กรำบทูลพระรำชำถึงควำมโง่ของวำนรที่แสวงหำ

ประโยชน์ส่วนน้อย	ยอมทิ้งประโยชน์ส่วนใหญ่	ท�ำให้พระรำชำได้คิดยอมยกกองทัพกลับ

๑๐.  ชาดกที่ ๑๘๓  วาโลทกชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๑๕)			
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	แสดงสภำพธรรมดำของผู้ต�่ำและผู้สูงถวำยพระรำชำ

๑๑.  ชาดกที่  ๑๘๔  คิริทัตตชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๑๗)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	 หำอุบำยให้ม้ำขำกะเผลกเดินตรงโดยกำรให้เปลี่ยน

คนเลี้ยงที่เดินตรง

๑๒.  ชาดกที่  ๑๘๖  ทธิวาหนชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๒๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทตั	ได้กรำบทลูเหตทุีม่ะม่วงมรีสขมเพรำะอยูใ่กล้กบัต้นสะเดำ

๑๓.  ชาดกที่  ๑๙๕  ปัพพตูปัตถรชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๓๙)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	 ได้กรำบทูลขอพระรำชทำนอภัยโทษให้แก่อ�ำมำตย์

และนำงสนมที่ลักลอบเป็นชู้กัน

๑๔.  ชาดกที่  ๒๑๕  กัจฉปชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๗๙)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	ได้ติเตียนเต่ำที่ตำยเพรำะพูดมำก	เปรียบเทียบให้

พระรำชำได้ทรงทรำบ

๑๕.  ชาดกที่  ๒๑๘  กูฏวาณิชชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๘๕)		 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอ�ำมำตย์ผูต้ดัสนิคดขีองพระเจ้ำพรหมทตั	ได้พพิำกษำเรือ่งทีม่กีำรโกงกนัว่ำ	หนกูนิผำล	

(ใบไถ)	และเหยี่ยวเฉี่ยวทำรกไป

๑๖.  ชาดกที่  ๒๒๓  ปุฏภัตตชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๙๕)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทตั	ได้หำวธิใีห้พระรำชำยกย่องพระมเหสด้ีวยให้ทรงระลกึ

ถึงควำมหลัง
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๑๗.  ชาดกที่  ๒๒๖  โกสิยชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๐๑)		
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอ�ำมำตย์	ได้กรำบทลูเรือ่งฝงูกำโจมตนีกเค้ำ	แต่นกเค้ำทีฉ่ลำดกเ็อำตวัรอดได้	เหมอืน

คนผู้ฉลำดไม่ท�ำประโยชน์ให้เสียไป

๑๘.  ชาดกที่  ๒๔๗  ปาทัญชลิชาดก	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๔๔)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำกรุงพำรำณสี	 เมื่อพระเจ้ำพรหมทัตสวรรคตแล้วหวังจะอภิเษก

ปำทัญชลีรำชบุตรให้ครองรำชสมบัติ	แต่พระกุมำรเป็นคนปัญญำอ่อน	จึงยกรำชสมบัติให้พระโพธิสัตว์

๑๙.  ชาดกที่  ๓๐๖  สุชาตาชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๒๒)			
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	 ได้กรำบทูลขอพระรำชทำนอภัยโทษให้แก่พระเทวี

ผู้พลั้งพลำดไป

๒๐.  ชาดกที่  ๓๒๐  สุจจชชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๗๘)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทตั	ทลูสรรเสรญิพระเทวทีีเ่ป็นยอดภรรยำว่ำเมือ่สำมทีกุข์

ก็ทุกข์ด้วย	สุขก็สุขด้วย	พระรำชำจึงพระรำชทำนต�ำแหน่งให้ดังเดิม

๒๑.  ชาดกที่  ๓๓๑  โกกิลชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๒๒)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจำ้พรหมทัต	 หำอุบำยสอนพระรำชำไม่ให้ตรัสมำกเกินไป	 เพรำะ

กำรตรัสมำกเกินไปย่อมมีภัย	เหมือนลูกนกดุเหว่ำในรังกำ	ปีกยังไม่แข็งแต่ร้องเป็นเสียงนกดุเหว่ำเสียก่อน	จึงถูกแม่กำจิกตก
จำกรังถึงตำย	

๒๒.  ชาดกที่  ๓๓๒  รถลัฏฐิชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๒๖)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ผู้พิพำกษำของพระเจ้ำพรหมทัต	 ได้ช�ำระควำมเรื่องปุโรหิตใส่ควำมว่ำพวก

เกวียนท�ำร้ำย	ให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมธรรม

๒๓.  ชาดกที่  ๓๓๓  โคธชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๓๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	 หำอุบำยให้พระรำชำทรงยกย่องพระเทวีผู้มีอุปกำร

คุณต่อพระองค์	โดยให้ระลึกถึงครำวทุกข์ยำกมำด้วยกัน

๒๔.  ชาดกที่  ๓๓๖  พรหาฉัตตชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๔๒)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	กรำบทูลพระรำชำไม่ให้เศร้ำโศกถึงทรัพย์ที่ถูกดำบส

ลักไป	เพรำะคนพำลย่อมมีลักษณะอย่ำงนั้น

๒๕.  ชาดกที่  ๓๔๕  คชกุมภชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๗๘)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	 หำสิ่งเปรียบเทียบเพื่อถวำยโอวำทแด่พระรำชำว่ำ

คนเรำควรท�ำกิจที่รีบด่วนและไม่รีบด่วนให้ถูกต้องแล้วจะไม่เสียประโยชน์
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๒๖.  ชาดกที่  ๓๙๖  กุกกุชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๙๖๙)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	 หำวิธีถวำยโอวำทแด่พระรำชำผู้ถึงอคติ	 โดยอุปมำ

ด้วยช่อฟ้ำต้องมกีลอนรองรบัจงึอยูไ่ด้	พระรำชำตรสัว่ำถ้ำไม่บ�ำรงุมติร	อ�ำมำตย์	สมณพรำหมณ์		ทหำร	และคหบดี	พระรำชำ
ก็อยู่ไม่ได้

๒๗.  ชาดกที่  ๔๐๑  ทสัณณกชาดก	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๐๐๗)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจำ้พรหมทัตชื่อเสนกบัณฑิต	 ได้ทูลถวำยโอวำทแด่พระรำชำไม่ให้

เสียดำยสิ่งที่ได้พระรำชทำนไปแล้ว	เพรำะเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยำก

๒๘.  ชาดกที่  ๔๐๒ เสนกชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๐๑๔)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทตัชือ่เสนกอ�ำมำตย์	ได้ช่วยพรำหมณ์ชรำให้พ้นจำกถกูงกูดัตำย

๒๙.  ชาดกที่  ๔๐๙  ทัฬหธัมมชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๐๖๕)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำทัฬหธรรม	 ได้กรำบทูลพระรำชำให้พระรำชทำนยศคืนแก่

ช้ำงพังที่เคยทรงใช้ในสงครำมและรำชกิจอื่น

๓๐.  ชาดกที่  ๔๖๒  สังวรชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๕๗๗)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	ได้ถวำยโอวำทแก่สังวรกุมำรให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม	แม้

เป็นพระโอรสองค์สุดท้ำย	แต่เพรำะมีศีล	จึงได้รับเลือกให้ครองรำชสมบัติต่อจำกพระรำชบิดำ

๓๑.  ชาดกที่ ๔๗๓  มิตตามิตตชาดก 	(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๗๑๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำพรหมทัต	 กรำบทูลให้ทรงทรำบถึงลักษณะคนที่เป็นมิตรและ

ไม่ใช่มิตรว่ำมีลักษณะต่ำงกันอย่ำงไร
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ฤษี ดาบส นักบวช และ ศิษย์ (๓๑)

๑. ชาดกที่ ๑๗ มาลุตชาดก  (เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๑๗)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นฤษี	ได้ตอบปัญหำเรื่องควำมหนำวเกิดแต่ลมแก่เสือโคร่งและรำชสีห์ที่มำถำม

๒. ชาดกที่ ๔๓ เวฬุกชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๔๓)	 	 	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นฤษี	สอนฤษีตนหนึ่งไม่ให้น�ำงูมำเลี้ยง	แต่ฤษีตนนั้นไม่ฟัง	จึงถูกงูกัดตำย

๓. ชาดกที่ ๖๓  ตักกปัณฑิตชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๖๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นดำบส	ต้องสกึเพรำะมำยำหญงิ	ภำยหลงัถกูภรรยำหลอกไปให้โจรฆ่ำ	แต่เอำตวัรอดมำได้

๔. ชาดกที่  ๖๖  มุทุลักขณชาดก	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๖๖)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นดำบส	 ต้องเสื่อมจำกฌำนเพรำะปรำรถนำพระนำงมุทุลักขณำผู้เป็นพระมเหสีของ

พระเจ้ำพรหมทัต

๕. ชาดกที่ ๗๐ กุททาลชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๗๐)	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นฤษีชื่อกุททำลบัณฑิต	 ได้แสดงธรรมโปรดพระเจำ้พรหมทัตถึงเรื่องกำรชนะตนเองดี
กว่ำชนะข้ำศึกถึงร้อยครั้ง	พระรำชำทรงเลื่อมใส	จึงได้เสด็จออกผนวช

๖. ชาดกที่ ๙๔  โลมหังสชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๙๔)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนักบวชชีเปลือย	 เมื่อทดลองดูตบะของลัทธิภำยนอกแล้วเห็นว่ำไม่ใช่ทำงจึงกลับมำ

ประพฤติตำมทำงที่ถูกต้อง

๗. ชาดกที่  ๑๐๖  อุทัญจนีชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๐๖)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นดำบส	 สอนลูกชำยซึ่งถูกนำงอุทัญจนีหลอกลวงเอำสิ่งของไป	 ให้เจริญเมตตำพรหม

วิหำรจนได้ฌำน
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๘. ชาดกที่  ๑๕๔  อุรคชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๕๗)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นดำบส	สอนให้นำคและครุฑมีเมตตำกรุณำต่อกัน	เป็นมิตรกัน

๙. ชาดกที่  ๑๖๕  นกุลชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๗๙)	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นฤษี	เห็นพังพอนนอนระวังตัว		จึงสอนให้พังพอนกับงูเห่ำเป็นมิตรกัน

๑๐.  ชาดกที่  ๒๐๑  พันธนาคารชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๕๑)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรคหบดียำกจนท�ำงำนรับจ้ำงเลี้ยงมำรดำ	 เมื่อสิ้นมำรดำได้ขออนุญำตภรรยำ

ออกบวชแต่นำงไม่ยอม	จึงหนีออกบวชเป็นฤษีแล้วได้กล่ำวถึงเครื่องผูกแท้คือกิเลส

๑๑.  ชาดกที่  ๒๐๗  อัสสกชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๖๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นดำบส	 ได้ช่วยให้พระเจ้ำอัสสกะสร่ำงจำกควำมโศกที่พระอัครมเหสีสวรรคตไปเกิด

เป็นหนอน

๑๒.  ชาดกที่  ๒๑๓  ภรุราชชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๗๕)	 	 	 	 	 	 	 	
	 พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นดำบส	เกิดวิวำทแย่งต้นไม้กับดำบสคณะอื่น

๑๓.  ชาดกที่  ๒๓๔  อสิตาภูชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๑๗)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นฤษี	สอนให้พระนำงอสิตำภู	ซึ่งเบื่อหน่ำยพระสวำมีที่ไปลุ่มหลงนำงกินรี	ให้บริกรรม

กสิณจนได้อภิญญำ	

๑๔.  ชาดกที่  ๒๗๑  อุทปานทูสกชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๑๒)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นดำบส	ตเิตยีนสนุขัจิง้จอกทีม่ำดืม่น�ำ้ในบ่อน�ำ้แล้วชอบประทษุร้ำยบ่อน�ำ้ด้วยกำรถ่ำย

อุจจำระปัสสำวะรดทุกครำวไป	ซึ่งเป็นปกติธรรมดำของสุนัขจิ้งจอก

๑๕.  ชาดกที่  ๒๗๓  กัจฉปชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๑๘)		 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นฤษี	ถูกลิงท�ำอนำจำรก็ทนได้	และได้ช่วยลิงให้พ้นทุกข์จำกกำรถูกเต่ำงับเพรำะไปท�ำ

อนำจำรที่ปำกเต่ำ

๑๖.  ชาดกที่  ๒๙๙  โกมาริยปุตตชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๙๖)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นดำบส	ตเิตยีนวำนรทีท่�ำเป็นนัง่เข้ำฌำนว่ำไม่สำมำรถบ�ำเพญ็เพยีรให้ฌำนเกดิได้เหมอืน

คนปลูกพืชลงบนแผ่นหิน

๑๗.  ชาดกที่  ๓๐๑  จูฬกาลิงคชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๐๒)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นดำบส	ถำมท้ำวสกักะถงึกำรรบระหว่ำงพระเจ้ำอสัสกะกบัพระเจ้ำกำลงิคะว่ำใครจะชนะ	

ท้ำวสักกะตรัสว่ำพระเจ้ำกำลิงคะจะชนะ	 พระเจ้ำอัสสกะจะแพ้	 แต่กำรรบจริงพระเจ้ำอัสสกะกลับชนะเพรำะควำมสำมัคคี
และควำมเพียร	พระเจ้ำกำลิงคะแพ้เพรำะควำมประมำท

๑๘.  ชาดกที่ ๓๒๓  พรหมทัตตชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๙๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นดำบส	ได้แสดงโทษแห่งกำรขอและโทษแห่งกำรไม่ให้	ให้พระเจ้ำพรหมทัตทรงสดับ
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๑๙.  ชาดกที่  ๓๓๗  ปีฐชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๔๖)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นดำบส	แสดงธรรมแก่เศรษฐีชำวกรุงพำรำณสีไม่ให้เดือดร้อนใจที่นิมนต์ท่ำนอยู่

จ�ำพรรษำแล้วกลับลืมไม่ได้ถวำยควำมอุปถัมภ์

๒๐.  ชาดกที่  ๔๐๕  พกพรหมชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๐๓๕)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นกัปปมำณพผู้เป็นอันเตวำสิกของดำบสชื่อเกสวะ	 ช่วยรักษำอำจำรย์ให้หำยโรค			

อำจำรย์ได้ตำมท่ำนเข้ำไปอยู่ป่ำด้วยเพรำะติดใจในค�ำสุภำษิตของอันเตวำสิก

๒๑.  ชาดกที่  ๔๐๖  คันธารชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๐๔๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพระเจ้ำคันธำระสละรำชสมบัติออกผนวช	แม้พระเจ้ำวิเทหะแห่งกรุงมิถิลำที่เป็น

พระสหำยผูไ้ม่เคยเหน็กนักอ็อกผนวชเช่นกนั	ทัง้สองได้เป็นอำจำรย์และศษิย์กนัและปฏบิตัเิคร่งครดัไม่เกบ็แม้เกลอืก้อนเดยีว

๒๒.  ชาดกที่  ๔๒๕  อัฏฐานชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๑๘๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเศรษฐี	 ออกบวชเป็นดำบส	 เพรำะสลดใจที่หญิงโสเภณีเป็นคนเห็นแก่ลำภและ

ประทุษร้ำยมิตร

๒๓.  ชาดกที่  ๔๒๖  ทีปิชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๑๙๙)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเศรษฐี	ออกบวชเป็นฤษี	 เห็นกิริยำที่แม่แพะร้องขอชีวิตต่อเสือเหลือง	แต่ไม่เป็นผล	

เพรำะอันธพำลย่อมไม่ยินดีค�ำสุภำษิต

๒๔.  ชาดกที่  ๔๓๕  หลิททราคชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๒๘๓)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นดำบส	สอนดำบสลกูชำยทีอ่ยำกจะไปอยูใ่นถิน่มนษุย์ให้รูจ้กัเลอืกคบคนด	ีอย่ำคบคนชัว่	

ที่กลับกลอกไวเหมือนผ้ำย้อมขมิ้นที่สีตกง่ำย

๒๕.  ชาดกที่  ๔๓๖  สมุคคชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๒๙๒)		 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นฤษี	ได้ทิพจักษุ	เห็นรำกษสทำนพตนหนึ่งรักษำภรรยำของตนให้นอนอยู่ในผอบแล้ว

กลนืผอบเข้ำไปไว้ในท้อง	แต่นำงประพฤตผิดิประเวณกีบัวทิยำธรในผอบนัน้	 รำกษสทำนพทรำบแล้วเกดิควำมสลดใจว่ำหญงินี้
ตนไม่อำจรักษำ	ให้เต็มได้ยำก	ลึกเหมือนบำดำล	จึงปล่อยนำงกับชู้ไป

๒๖.  ชาดกที่  ๔๘๐  อกิตติชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๘๐๖)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอกติตดิำบส	ประพฤตตินเป็นคนมกัน้อย	ท้ำวสกักะต้องลงมำประสำทพร	ท่ำนขอพร

เพียงว่ำไม่ว่ำชำตินี้หรือชำติไหนขออย่ำได้พบ	อย่ำได้เห็น	อย่ำได้นั่งใกล้	อย่ำได้เจรจำปรำศัยกับคนพำลโดยเด็ดขำด	
ท้ำวสักกะทรำบเหตุแล้วก็ให้พรตำมนั้น

๒๗.  ชาดกที่  ๔๙๖  ภิกขาปรัมปรชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๒๐๒๔)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นฤษี	 ไปนั่งร่วมศำลำกับพระเจ้ำกรุงพำรำณสี	 ปุโรหิต	 และพระปัจเจกพุทธเจ้ำ	 มี

เศรษฐีใจบุญน�ำอำหำรมำถวำยพระรำชำ	พระรำชำถวำยปุโรหิต	ปุโรหิตถวำยฤษี	ฤษีกลับถวำยพระปัจเจกพุทธเจ้ำ	เศรษฐี
จึงสอบถำมถึงผู้ควรแก่ทักษิณำ

๒๘.  ชาดกที่  ๔๙๗  มาตังคชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๐๓๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมำตังคฤษี	สอนธิดำเศรษฐีและคนผู้ถือชำติตระกูลให้หำยถือตัวด้วยอ�ำนำจตบะ
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๒๙.  ชาดกที่ ๔๙๘  จิตตสัมภูตชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๐๕๔)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นจิตตบัณฑิตดำบส	ได้ถวำยโอวำทแก่พระเจ้ำสัมภตูให้ระลึกถึงชำติทีเ่กิดเป็นจัณฑำล	

และเกิดร่วมกันอีก	๓	ชำติจนได้เป็นพระรำชำ	พระเจ้ำสัมภูตเข้ำพระทัยจึงออกผนวช

๓๐.  ชาดกที่  ๕๒๒  สรภังคชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๔๔๖)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นโชติปำลกุมำร	มีฝีมือทำงธนูเป็นเลิศ	พิจำรณำเห็นโทษในกำม	ไม่ยอมรับต�ำแหน่ง

เสนำบดีจึงออกบวชเป็นดำบสมีชื่อว่ำสรภังคดำบส	 ต่อมำได้ตอบปัญหำท้ำวสักกะ	 มีบริวำรเลื่อมใสออกบวชตำมเป็น
จ�ำนวนมำก

๓๑.  ชาดกที่  ๕๔๐  สุวัณณสามชาดก		(เล่มที่	๖๓	ข้อที่	๔๘๒)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นสวุรรณสำมดำบส	เลีย้งดบูดิำมำรดำผูเ้ป็นดำบสตำบอดอยูใ่นป่ำ	วนัหนึง่สวุรรณสำมดำบส

ไปตกัน�ำ้และถกูพระเจ้ำปิลยกัษ์ยงิด้วยลกูศร	ก่อนจะสลบล้มลงไปได้ทลูขอร้องให้พระเจ้ำปิลยกัษ์ช่วยเลีย้งดบูดิำมำรดำแทนด้วย
พระเจ้ำปิลยกัษเ์ข้ำพระทยัว่ำสวุรรณสำมตำยแล้ว	จงึเสดจ็ไปน�ำบดิำมำรดำของสวุรรณสำมมำ	เมือ่รูว้่ำสวุรรณสำม

ถูกยิงจริง	 จึงพำกันร้องไห้คร�่ำครวญอยำ่งนำ่เวทนำ	 จำกนั้นจึงได้ท�ำสัจกิริยำขอให้พิษรำ้ยออกจำกร่ำงกำยของสุวรรณสำม	
นอกจำกนี้วสุนธรีเทพธิดำก็มำช่วยท�ำสัจกิริยำด้วย	เมื่อสุวรรณสำมฟื้นจำกสลบแล้วจ�ำควำมต่ำงๆ	ได้	จึงแสดงธรรมแก่พระ
เจ้ำปิลยักษ์และให้ตั้งอยู่ในศีล	๕	ส่วนดำบสทั้ง	๓	ท่ำนได้เจริญฌำนให้เกิดขึ้น	เมื่อสิ้นชีวิตลงได้ไปเกิดในพรหมโลก

มโหสธบัณฑิต (๑๓)

บัณฑิต และ มาณพ (๓๐)

๑. ชาดกที่  ๑๑๐  สัพพสังหารกปัญหชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๑๐)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมโหสธบัณฑิต	ช�ำระควำมเรื่องโจรลักเครื่องประดับโดยกำรขัดสีเครื่องประดับก็รู้ว่ำ

หญิงผู้เป็นขโมยพูดเท็จ	หญิงผู้เป็นเจ้ำของพูดจริง

๒. ชาดกที่  ๑๑๑  คัทรภปัญหชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๑๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมโหสธบัณฑิต	กรำบทูลพระเจ้ำวิเทหรำชเปรียบเทียบบุตรประเสริฐกว่ำบิดำให้สดับ
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๓. ชาดกที่  ๑๑๒  อมราเทวีปัญหชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๑๒)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมโหสธบัณฑิต	ได้กล่ำวปริศนำต่ำงๆ	กับนำงอมรำเทวี

๔. ชาดกที่  ๑๗๐  กกัณฏกชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๘๙)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมโหสธบัณฑิต	กรำบทูลพระเจ้ำวิเทหะเรื่องกิ้งก่ำได้ทรัพย์แล้วท�ำหยิ่ง	ไม่แสดง

ควำมเคำรพเหมือนก่อน

๕. ชาดกที่  ๑๙๒  สิริกาฬกัณณิชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๓๓)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมโหสธบัณฑิต	ได้แสดงเรื่องสิริกับกำฬกัณณีถวำยแด่พระเจ้ำวิเทหะ

๖. ชาดกที่  ๓๕๐  เทวตาปัญหชาดก 	(เล่มที่	๕๘		ข้อที่	๖๙๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมโหสธบัณฑิต		ได้กรำบทูลเฉลยปัญหำ	๔	ข้อที่เทวดำถำมแด่พระเจ้ำวิเทหะ

๗. ชาดกที่  ๓๖๔  ขัชโชปนกชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๖๘)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมโหสธบัณฑิต	เทวดำเปรียบเทียบพระโพธิสัตว์เป็นกองไฟ	แต่เปรียบเทียบอ�ำมำตย์

ทั้ง	๔	มีเสนกอ�ำมำตย์เป็นต้น	มีปัญญำเปรียบดังหิ่งห้อย	พระรำชำเมื่อถำมปัญหำกับอ�ำมำตย์เหล่ำนี้	จึงเหมือนคนต้องกำร
ไฟแล้วไปขอต่อไฟจำกหิ่งห้อย

๘. ชาดกที่  ๔๕๒  ภูริปัญญชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๔๖๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นมโหสธบณัฑติ	แสดงให้พระเจ้ำวเิทหะแห่งกรงุมถิลิำพร้อมด้วยอ�ำมำตย์ทัง้	๔	เหน็ว่ำ

ปัญญำประเสริฐกว่ำทรัพย์

๙. ชาดกที่  ๔๗๑  เมณฑกปัญหชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๖๘๖)		 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมโหสธบัณฑิต	ได้เฉลยปัญหำเรื่องแพะเป็นเพื่อนกับสุนัขเพรำะต้องกำรแลกเปลี่ยน

อำหำรกันแด่พระเจ้ำวิเทหะและอ�ำมำตย์ทั้ง	๔	

๑๐. ชาดกที่  ๕๐๐  สิรีมันตชาดก		(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๐๘๔)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นมโหสธบณัฑติ	ได้แสดงเหตผุลว่ำปัญญำประเสรฐิกว่ำสริ	ิถวำยแด่พระเจ้ำวเิทหะและ

อ�ำมำตย์ทั้ง	๔

๑๑.  ชาดกที่  ๕๐๘  ปัญจปัณฑิตชาดก  (เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๒๒๘)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นมโหสธบณัฑติ	ได้กรำบทลูพระเจ้ำวเิทหะว่ำบณัฑติไม่ควรเปิดเผยควำมลบัตรำบเท่ำ

ที่ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ	ต่อเมื่อประสบผลส�ำเร็จแล้วพึงพูดได้

๑๒.  ชาดกที่  ๕๑๗  ทกรักขสชาดก 	(เล่มที่	๖๑	ข้อที่	๒๓๗๒)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมโหสธบัณฑิต	เป็นที่โปรดปรำนของพระเจ้ำวิเทหะ			พระรำชำถกูปรพิำชกิำชือ่เภรี

ถำมว่ำถ้ำพระรำชำพร้อมด้วยคนอันเป็นที่รักเดินทำงไปทำงเรือเจอรำกษสจะพระรำชทำนใครแก่รำกษสก่อน	 พระรำชตรัส
ว่ำให้ไปตำมล�ำดับคือ	ให้พระมำรดำ	ให้มเหสี	ให้พระอนุชำ	ให้พระสหำย	ให้พรำหมณ์ปุโรหิต	และให้พระองค์เอง			แต่จะไม่
ให้มโหสธบัณฑิตแก่รำกษสเป็นอันขำด	นำงปริพำชิกำก็พอใจว่ำบัณฑิตเป็นผู้สูงสุด
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๑๓.  ชาดกที่ ๕๔๒  มโหสธชาดก		(เล่มที่	๖๓	ข้อที่	๖๐๐)	 	 	 	 	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นมโหสธบณัฑติ	เป็นผูม้ปัีญญำมำกและเฉลยีวฉลำดมำตัง้แต่เยำว์วยั	ได้ใช้ปัญญำแก้ไข

ปัญหำต่ำงๆ	 ให้ส�ำเร็จลุล่วงจนเกียรติคุณแพร่ขจรไป	 พระเจ้ำวิเทหะทรงทรำบข่ำว	 จึงโปรดให้น�ำตัวไปเข้ำรับรำชกำรเป็น
บัณฑิตประจ�ำรำชส�ำนัก	ต่อมำได้นำงอมรำเทวีมำเป็นคู่ครอง

เมื่อมโหสธบัณฑิตได้เป็นเสนำบดีได้ยกทัพไปปรำบพระเจ้ำจูฬนี	 พระเจ้ำจูฬนีทรงยินยอมสงบศึกและขอร้องให้
มโหสธบัณฑิตไปรับรำชกำรอยู่กับพระองค์	เมื่อพระเจ้ำวิเทหะสวรรคต		มโหสธบัณฑิตจึงตัดสินใจเดินทำงไปรับรำชกำรอยู่
กับพระเจ้ำจูฬนีแห่งเมืองปัญจำละ	

มโหสธบัณฑิตได้ใช้ปัญญำแก้ไขปัญหำต่ำงๆ	 และได้นำงปริพำชิกำคนหนึ่งคอยช่วยเหลือจนท�ำให้ปัญหำเหล่ำนั้น
คลีค่ลำยไป		ต่อมำนำงปรพิำชกิำคนนัน้ได้ทลูขอให้พระเจ้ำจฬูนปีระกำศเกยีรตคิณุของมโหสธบณัฑติให้ปรำกฏในท่ำมกลำง
มหำชน	โดยท�ำให้มหำชนเห็นควำมส�ำคัญของมโหสธบัณฑิตว่ำ		พระเจ้ำจูฬนีทรงยอมสละชีวิตของพระมำรดำ	พระเทวี	
พระรำชโอรส	พระสหำย	ปโุรหติและชวีติของพระองค์ได้	แต่จะไม่ยอมสละมโหสธบณัฑติให้แก่ผเีสือ้น�ำ้	ท�ำให้เกยีรตคิณุของ	
มโหสธบัณฑิตแพร่ขจรไกลไปทั่วทุกทิศ	เมื่อสิ้นอำยุแล้วได้ไปเกิดในเทวโลก

วิธุรบัณฑิต (๔)

๑. ชาดกที่  ๔๑๓  ธูมการิชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๐๙๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นปุโรหิตของพระเจ้ำธนัญชัย	ชื่อว่ำวิธุรบัณฑิต	ได้กรำบทูลพระรำชำไม่ให้ทอดทิ้ง

นักรบเก่ำแล้วบ�ำรุงแต่นักรบใหม่	ควรที่จะบ�ำรุงทั้ง	๒	ฝ่ำยให้เท่ำๆ	กัน	

๒. ชาดกที่  ๔๔๑  จตุโปสถิยชาดก		(เล่มที่	๕๙		ข้อที่	๑๓๔๒)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นวิธุรบัณฑิตอ�ำมำตย์แห่งกรุงมิถิลำ	ตัดสินคุณธรรม	๔	ประกำรที่พระรำชำทั้งหลำย

ถกเถียงกัน	คือ	ควำมอดทน	ควำมเป็นผู้มีอำหำรน้อย	กำรละควำมอภิรมย์	และควำมไม่กังวล	ว่ำเป็นธรรมที่ท�ำให้เป็นสมณะ

๓. ชาดกที่  ๔๙๕  ทสพราหมณชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๒๐๐๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นวธิรุอ�ำมำตย์ของพระเจ้ำโกรพัยะเมอืงอนิทปัต	ได้จ�ำแนกตระกลูพรำหมณ์	๑๐	ตระกลู

ให้พระรำชำสดับ	และเลือกปฏิคำหกให้พระรำชำบ�ำเพ็ญทำน
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๔. ชาดกที่  ๕๔๖  วิธุรชาดก		(เล่มที่	๖๔	ข้อที่	๘๙๓)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอ�ำมำตย์ชือ่วธิรุะผูส้อนอรรถธรรมแด่พระเจ้ำธนญัชยัโกรพัยะแห่งกรงุอนิทปัตถ์	แคว้นกรุุ	
พระนำงวมิลำเทวมีเหสขีองพญำนำควรณุได้ฟังกติตศิพัท์ของวธิรุบณัฑติแล้วอยำกจะฟังธรรมของท่ำน		จงึออกอบุำย

ลวงพญำนำคว่ำแพ้ท้องอยำกจะกนิหวัใจของวธิรุบณัฑติ	 พญำนำควรณุจงึขอให้นำงอรินัทดบีตุรไีปเทีย่วแสวงหำชำยหนุ่มที่
สำมำรถน�ำหวัใจของวธิรุบณัฑติมำยงันำคพภิพได้แล้วจะยกนำงให้เป็นภรรยำ		เมือ่ปณุณกยกัษ์เสนำบดผีูห้ลงรกันำงอรินัทดี
มำเป็นเวลำนำนได้ทรำบข่ำวจึงรับอำสำไปน�ำหัวใจของวิธุรบัณฑิตมำให้		จำกนั้นจึงเหำะไปที่กรุงอินทปัตถ์	แล้วท้ำพนันเล่น
สกำกับพระเจ้ำธนัญชัยโกรัพยะว่ำถ้ำตนแพ้จะยกลูกแก้ววิเศษให้		แต่ถ้ำพระรำชำแพ้จะต้องยกวิธุรบัณฑิตให้	ปรำกฏว่ำ
พระเจ้ำธนัญชัยโกรัพยะทรงพ่ำยแพ้จึงต้องยกวิธุรบัณฑิตให้แก่ปุณณกยักษ์ตำมสัญญำ

วธิรุบณัฑติได้ขอปณุณกยกัษ์ให้พกัอยูท่ีก่รงุอนิทปัตถ์ต่ออกีเป็นเวลำ	๓	วนั	เพือ่จะได้แสดงรำชวสตธีรรม	(คณุสมบตัิ
ของควำมเป็นข้ำรำชกำรทีด่)ี	แก่บตุรธดิำวงศำคณำญำตแิละมติรสหำยทีก่�ำลงัรบัรำชกำร	หรอืมคีวำมประสงค์เข้ำรบัรำชกำร
ในรำชส�ำนักของพระเจ้ำธนัญชัยโกรัพยะ	 เพื่อให้น�ำไปประพฤติปฏิบัติส�ำหรับเตรียมตัวเป็นข้ำรำชกำรที่ดีต่อไป	 เมื่อครบ
ก�ำหนด	๓	วัน	วิธุรบัณฑิตจึงทูลลำพระเจ้ำธนัญชัยโกรัพยะแล้วออกเดินทำงไปกับปุณณกยักษ์

ปณุณกยักษ์ให้วิธุรบัณฑิตจับหำงม้ำสินธพมโนมัยพำเหำะไปจนถึงกำฬคิรีบรรพตแล้วคิดหำอุบำยต่ำงๆ	นำนำ	ที่
จะฆ่ำวิธุรบัณฑิตแล้วควักเอำเฉพำะหัวใจไป	แต่วิธุรบัณฑิตได้แสดงสำธุนรธรรม	ให้ปุณณกยักษ์ฟังจนยอมล้มเลิกควำมตั้งใจ
ที่จะฆ่ำ	จำกนั้นจึงพำวิธุรบัณฑิตเหำะไปมอบให้แก่พญำนำควรุณที่นำคพิภพโดยปลอดภัย

วิธุรบัณฑิตได้แสดงธรรมแก่พญำนำควรุณและพระนำงวิมลำเทวี	 ซึ่งทรงพอพระทัยเป็นอยำ่งมำก	 จึงท�ำสักกำระ
นำนปักำรแก่วธิรุบณัฑติแล้วรบัสัง่ให้ปณุณกยกัษ์และนำงอรินัทดนี�ำวธิรุบณัฑติไปส่งทีก่รงุอนิทปัตถ์	พระเจ้ำธนญัชยัโกรพัยะ		
ทรงรับสั่งให้มีงำนมหรสพที่กรุงอินทปัตถ์	เป็นเวลำ	๑	เดือน	เพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองกำรกลับมำของวิธุรบัณฑิต

วิธุรบัณฑิตได้แสดงธรรมแก่ประชำชน	ถวำยอนุศำสน์แด่พระเจ้ำธนัญชัยโกรัพยะ	ให้บ�ำเพ็ญบุญมีให้ทำนและรักษำ
อุโบสถศีลเป็นต้น	จนตลอดชีวิตแล้วไปสู่เทวโลก

บัณฑิต (๑๐)

๑. ชาดกที่ ๔๖ อารามทูสกชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๔๖)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นบณัฑติ	ได้ตเิตยีนฝงูวำนรทีร่ดน�ำ้ต้นไม้ในสวนแบบวธิขีองวำนร	คอืถอนต้นไม้ขึน้ดรูำก		

ต้นไหนรำกหยั่งลึกได้รดน�้ำให้มำก	ต้นไหนรำกหยั่งไม่ลึกรดน�้ำให้น้อย	จนต้นไม้ตำยหมด	เหมือนคนโง่คิดจะท�ำประโยชน์แต่
ก็ท�ำประโยชน์ให้เสียไป
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๒. ชาดกที่ ๔๙  นักขัตตชาดก		(เล่มที่	๕๖		ข้อที่	๔๙)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบัณฑิตกรุงพำรำณสี	 	 ติเตียนชำวเมืองที่จะไปขอลูกสำวเขำ	 	 มัวแต่รอฤกษ์ยำมจน

เขำยกลูกสำวให้คนอื่นไป

๓. ชาดกที่ ๘๐  ภีมเสนชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่		๘๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นจุลธนุคคหบัณฑิต	ได้ต�ำหนินำยภีมเสนผู้ชอบคุยโวโอ้อวด	แต่ไม่เก่งจริงดังที่คุย

๔. ชาดกที่ ๘๙  กุหกชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๘๙)	 	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นบณัฑติ	ได้ตเิตยีนดำบสโกงทีห่ลอกลวงเอำทรพัย์ของเศรษฐไีป	แต่ท�ำทเีป็นคนส�ำรวม

๕. ชาดกที่  ๒๖๘  อารามทูสกชาดก 	(เล่มที่	๕๘		ข้อที่	๔๐๓)		 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบัณฑิต	 ได้ติเตียนฝูงวำนรที่รดน�้ำต้นไม้ในสวนแบบวิธีของวำนร	 จนต้นไม้ตำยหมด	

เหมือนคนโง่คิดจะท�ำประโยชน์แต่ก็ท�ำประโยชน์ให้เสียไป

๖. ชาดกที่  ๔๔๖  ตักกลชาดก 	(เล่มที่	๕๙		ข้อที่	๑๔๐๐)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นกมุำรบณัฑติ	ได้ยนิเรือ่งทีม่ำรดำบอกให้บดิำฆ่ำปู	่จงึช่วยปูใ่ห้รอดตำยและออกอบุำย

ให้บิดำไล่มำรดำให้ออกจำกบ้ำนเพื่อให้ได้ส�ำนึก

๗. ชาดกที่  ๔๕๔  ฆตปัณฑิตชาดก		(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๑๔๘๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นฆตบณัฑติ	คดิหำอบุำยทีจ่ะไม่ให้พระรำชำทรงเศร้ำโศกถงึพระโอรสทีส่ิน้พระชนม์ไปแล้ว	

ด้วยกำรท�ำเป็นบ่นเพ้ออยำกได้กระต่ำยบนดวงจนัทร์	พระรำชำต้องเสดจ็มำปลอบใจว่ำไม่ควรท�ำ	เป็นไปไม่ได้	บณัฑติกรำบทลู
ว่ำคนร้องไห้อยำกได้สิ่งที่เหน็อยู่	กบัคนร้องไห้ถึงคนตำยที่เผำไปแลว้ใครจะโง่กว่ำกนั	ท�ำให้พระรำชำทรงไดส้ตหิำยเศร้ำโศก

๘. ชาดกที่  ๔๖๑  ทสรถชาดก 	(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๕๖๔)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นรำมบณัฑติ	รกัษำค�ำสัง่ของพระรำชบดิำทีพ่ลัง้พระรำชทำนพรให้พระมำรดำของภรต

กุมำรว่ำจะให้รำชสมบัติ	ทรงเกรงจะมีอันตรำยแก่พระโอรส		จึงให้ไปอยู่ป่ำนำนถึง	๑๒	ปี	

๙. ชาดกที่  ๔๖๖  สมุททวาณิชชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่		๑๖๒๕)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นบณัฑติช่ำงไม้	ได้ต่อเรอืเตรยีมกำรไว้ล่วงหน้ำก่อนทีน่�ำ้จะท่วมเกำะ	เมือ่ถงึเวลำนัน้ก็

พำบริวำรของตนหนีรอดไปได้ด้วยควำมไม่ประมำท

๑๐.  ชาดกที่ ๕๓๒  โสณนันทชาดก	(เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๑๓๔)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นโสณบัณฑิต	 เมื่อเจริญวัยและเรียนจบพระเวทแล้วได้ออกบวชเป็นดำบสพร้อมด้วย

บดิำมำรดำและน้องชำยอยูท่ีป่่ำหมิพำนต์	ต่อมำโสณบณัฑติได้ห้ำมนนัทบณัฑติผูเ้ป็นน้องชำยมใิห้ปรนนบิตับิดิำมำรดำ	เพรำะ
มกัจะแสวงหำผลไม้ดบิมำให้บดิำมำรดำบรโิภคอยูเ่สมอๆ	แต่นนัทบณัฑติไม่เชือ่ฟังจงึถกูขบัไล่ให้กลบัไปอยูท่ีบ่รรณศำลำของตน	
และได้เจริญกสิณจนได้อภิญญำ	๕	 และสมำบัติ	 ๘	 จำกนั้นจึงเหำะไปเฝ้ำพระเจ้ำมโนชะแห่งกรุงพรหมวัฒนะพร้อมทั้งรับ
อำสำน�ำกองทัพไปยึดหัวเมืองทั่วชมพูทวีปมำเป็นเมืองขึ้น	 แล้วพำพระรำชำเหล่ำนั้นมำขอขมำโทษโสณบัณฑิตผู้เป็น
พี่ชำย	 โสณบัณฑิตได้แสดงกตัญญูกตเวทิตำธรรมแก่นันทบัณฑิตและพระรำชำเหล่ำนั้น	 และอนุญำตให้นันทบัณฑิตผู้เป็น
น้องชำยได้ปรนนิบัติเฉพำะมำรดำต่อไป

ประตูสู่ชาดก
60



๑. ชาดกที่  ๔๖๗  กามชาดก 	(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๖๓๗)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นมำณพ	ถวำยกำรรกัษำพระเจ้ำพรหมทตัทีป่ระชวรด้วยโรคของควำมโลภให้หำยจำก

โรคได้ด้วยธรรมเทศนำ		โรคดงักล่ำวนัน้เกดิจำกท้ำวสกักะทรงทรำบถงึกำรทีพ่ระรำชำเป็นไปในอ�ำนำจของตณัหำ		จงึต้องกำร
ให้พระรำชำศึกษำบ้ำง	

๒. ชาดกที่  ๔๗๘  ทูตชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๗๗๗)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมำณพเกิดในตระกูลพรำหมณ์	ไปเรียนมนตร์ที่เมืองตักกสิลำ	ต่อมำจึงได้น�ำทรัพย์ที่

ได้จำกกำรสอนธรรมแด่พระรำชำมอบให้แก่อำจำรย์

๓. ชาดกที่  ๔๘๑  ตักการิยชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๘๒๖)		 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นตักกำริยมำณพผู้เป็นศิษย์ของปุโรหิต	ได้หำอุบำยช่วยชีวิตอำจำรย์ให้พ้นจำกกำรถูก

ประหำรชีวิต	เพรำะพรำหมณ์หำเรื่องกรำบทูลให้ประหำรชีวิตพรำหมณ์ที่มีลักษณะเหมือนตน

มาณพ (๓)
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คหบดี กุฎุมพี พ่อค้า และ บุตรกุฎุมพี (๒๓)

๑. ชาดกที่ ๑ อปัณณกชาดก		(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๑)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นหวัหน้ำพ่อค้ำเกวยีนผูฉ้ลำด	เดนิทำงไปค้ำขำยทำงเดยีวกนักบัหวัหน้ำพ่อค้ำเกวยีนผู้

โง่เขลำ	 ซึ่งออกเดินทำงไปก่อนและถูกยักษ์หลอกจับกินจนหมดสิ้น	 พระโพธิสัตว์ไปทีหลังรู้ทันอุบำยของยักษ์จึงพำบริวำร
รอดพ้นอันตรำยไปค้ำขำยแล้วกลับมำถึงบ้ำนด้วยควำมสวัสดี	

๒. ชาดกที่ ๒ วัณณุปถชาดก 	(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๒)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นหวัหน้ำพ่อค้ำเกวยีนเดนิทำงไปค้ำขำยผ่ำนทำงกนัดำรในทะเลทรำยขำดน�ำ้กลำงทะเลทรำย	

จึงค้นหำสถำนที่ที่มีน�้ำแล้วให้บริวำรขุดลงไปจนจอบกระทบหิน	บริวำรเกิดควำมท้อถอยจึงพูดให้ก�ำลังใจ	จนสำมำรถขุดได้
น�้ำขึ้นมำเลี้ยงทั้งคนและโค	ท�ำให้รอดตำย

๓. ชาดกที่ ๓ เสริววาณิชชาดก		(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๓)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพ่อค้ำเครื่องประดับ	 ไปเที่ยวเร่ขำยสินค้ำตำมหมู่บ้ำน	 พ่อค้ำผู้สหำยได้ไปพบถำด

ทองค�ำมีรำคำมำก	แต่โลภมำกอยำกได้เปล่ำๆ	จึงพูดลวงเจ้ำของว่ำเป็นของไม่มีค่ำอะไร	กดรำคำลงเสียมำก	เจ้ำของไม่ยอม
ขำย	จึงวำงไว้แล้วแกล้งเดินผ่ำนไปหวังจะย้อนกลับมำซื้อใหม่	ขณะนั้นพระโพธิสัตว์ผ่ำนมำพบเห็นเข้ำ	บอกเจ้ำของให้ทรำบ
ว่ำเป็นถำดทองค�ำ	ขอซือ้ไว้ด้วยทรพัย์ทัง้หมดทีม่แีล้วได้ถำดทองค�ำไป	พ่อค้ำคนเดมิกลบัมำรูว่้ำพระโพธสิตัว์ซือ้ไปแล้ว	กโ็กรธ
ผูกอำฆำตในพระโพธิสัตว์นับแต่นั้นมำ	เรื่องนี้เป็นเรื่องในอดีตชำติเรื่องแรกที่พระเทวทัตผูกเวรกับพระพุทธเจ้ำ

๔. ชาดกที่ ๓๙  นันทชาดก		(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๓๙)	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นกุฎุมพี	ได้บอกอุบำยขุดขุมทรัพย์แก่ลูกชำยเพื่อน

๕. ชาดกที่  ๔๔  มกสชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๔๔)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพ่อค้ำ	ได้ตเิตยีนลกูชำยช่ำงไม้ผูโ้ง่เขลำทีค่ดิจะฆ่ำยงุแต่ใช้ขวำนฟันศรีษะบดิำจนตำย	

แล้วมำนั่งร้องไห้อยู่
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๖. ชาดกที่ ๕๔  ผลชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๕๔)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพ่อค้ำเกวียน	รู้ว่ำต้นไม้ที่คล้ำยกับมะม่วง	เป็นต้นไม้มีพิษเพรำะอำศัยกำรสังเกต

๗. ชาดกที่ ๗๙  ขรัสสรชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๗๙)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพ่อค้ำเกวยีน	ได้ต�ำหนกิ�ำนนัซึง่ร่วมมอืกบัพวกโจรปล้นชำวบ้ำน	ท�ำให้ชำวบ้ำนเดอืดร้อน

๘. ชาดกที่ ๘๕  กิมปักกชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๘๕)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพ่อค้ำเกวียน	ได้ช่วยบริวำรให้พ้นจำกควำมตำยที่กินผลไม้มีพิษ	ซึ่งอุปมำด้วยบุคคล

ผู้บริโภคกำมย่อมถูกกำมขจัดเสีย

๙. ชาดกที่ ๙๘  กูฏวาณิชชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๙๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพ่อค้ำชื่อบัณฑิต	รู้เท่ำทันเพื่อนพ่อค้ำโกงชื่ออติบัณฑิต	จึงเอำไฟเผำต้นไม้		เพื่อให้

พ่อค้ำโกงที่ปลอมเป็นเทวดำออกมำปรำกฏตัว

๑๐.  ชาดกที่  ๑๙๔  มณิโจรชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๓๗)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นคหบดผีูม้ภีรรยำสวย	ถกูพระเจ้ำพรหมทตัออกอบุำยหำว่ำลกัแก้วมณหีวงัจะประหำร

ชวีติแล้วยดึภรรยำ	แต่ท�ำไม่ส�ำเรจ็เพรำะนำงสชุำดำภรรยำของคหบดรีะลกึคณุแห่งศลีของตน		ท้ำวสกักะเสดจ็ลงจำกเทวโลก
มำช่วย	ทรงแต่งตั้งพระโพธิสัตว์เป็นพระรำชำ	และตั้งนำงสุชำดำเป็นอัครมเหสี

๑๑.  ชาดกที่  ๑๙๙  คหปติชาดก	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๔๗)	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นคหบดี	จับผู้ใหญ่บ้ำนซึ่งเป็นชู้กับภรรยำของตนได้เพรำะกิริยำของคนทั้ง	๒	ส่อพิรุธ

๑๒.  ชาดกที่  ๒๔๙  สาลกชาดก		(เล่มที่	๕๗		ข้อที่	๓๔๘)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นกฎุุมพค้ีำขำยข้ำวเปลอืก	รบัฝำกวำนรฝึกร�ำของหมองไูว้	แต่เจ้ำของเป็นคนอนัธพำล

ได้เฆี่ยนตีมัน	มันจึงหนีขึ้นต้นไม้	เขำพยำยำมอ้อนวอนให้มันลงมำแต่ไม่เป็นผล

๑๓.  ชาดกที่  ๒๕๔  กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๓๖๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพ่อค้ำม้ำ	รู้ลักษณะม้ำดีและไม่ดี	ทดลองลูกม้ำสินธพเห็นว่ำเป็นม้ำดี	จึงซื้อไปถวำย

พระรำชำ

๑๔.  ชาดกที่  ๒๕๖  ชรูทปานชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่๓๖๗)		 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นหัวหน้ำพ่อค้ำเกวียน	เดินทำงไปค้ำขำยทำงกันดำร	ห้ำมพวกพ่อค้ำไม่ให้ขุดหำทรัพย์

ในบ่อน�้ำเก่ำลึกเกินไป	แต่พ่อค้ำเหล่ำนั้นไม่เชื่อจึงถูกพญำนำคพ่นพิษใส่จนตำยหมด

๑๕.  ชาดกที่  ๒๘๘  มัจฉุททานชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๖๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นกฎุุมพใีห้ทำนข้ำวแก่ปลำแล้วอทุศิกศุลให้เทวดำ	เทวดำนกึถงึบญุคณุจงึน�ำทรพัย์มำคนื	

และแสดงกลโกงของน้องชำยให้กุฎุมพีทรำบ
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๑๖.  ชาดกที่  ๓๑๘  กณเวรชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๗๐)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรคหบดี	 แต่เกิดในฤกษ์โจร	 จึงประกอบอำชีพโจร	 ถูกทำงกำรจับได้จะน�ำไปฆำ่	

หญิงแพศยำคนหนึ่งซึ่งมีจิตหลงรักโจรคนนั้นได้ส่งคนน�ำทรัพย์ไปถ่ำยตัวออกมำเพื่อให้เป็นสำมีของนำง

๑๗.  ชาดกที่  ๓๒๔  จัมมสาฏกชาดก	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๙๔)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพ่อค้ำบัณฑิต	ได้เตือนปริพำชกผู้หนึ่งไม่ให้ยกย่องแพะ	แต่ปริพำชกไม่เชื่อจึงถูกแพะ

ขวิดตำย

๑๘. ชาดกที่  ๓๕๒  สุชาตชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๐๗)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรกุฎุมพีชื่อสุชำตกุมำร	 หำวิธีสอนบิดำให้หำยเศร้ำโศกถึงปู่ที่ตำยไปแล้วได้	 โดย

กำรเกี่ยวหญ้ำให้วัวที่ตำยแล้วกิน	บิดำมำเห็นเข้ำจึงบอกปริศนำให้บิดำฟังว่ำวัวตำยยังเห็นอยู่	แต่ปู่ตำยและเผำไปนำนแล้ว	
ร้องไห้ถึงก็ไม่มีประโยชน์

๑๙.  ชาดกที่  ๓๖๕  อหิตุณฑิกชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๗๓)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพ่อค้ำข้ำวเปลือก	 ได้ให้อำหำรแก่วำนรที่หมองูน�ำมำฝำกเอำไว้	 จนวำนรเกิดควำม

ประทับใจ	และติเตียนหมองูที่เมำสุรำแล้วมำเฆี่ยนตีตน

๒๐.  ชาดกที่  ๓๖๖  คุมพิยชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๗๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นหัวหน้ำพ่อค้ำเกวียน	 น�ำบริวำรเดินทำงไปค้ำขำยต่ำงเมือง	 ห้ำมบริวำรไม่ให้บริโภค

อะไรที่พบเห็นในระหว่ำงทำง	บริวำรที่เชื่อฟังก็รอดตำย	ที่ไม่เชื่อฟังก็ตำยไป

๒๑.  ชาดกที่  ๓๖๗  สาลิยชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๘๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรกุฎุมพี	ได้ติเตียนหมองูที่หลอกให้ตนขึ้นไปจับงูในโพรงไม้โดยบอกว่ำเป็นลูกนก

สำลิกำ	เมื่อเห็นว่ำเป็นงูจึงโยนมำข้ำงล่ำงถูกหมองู	และงูได้กัดหมองูตำย

๒๒.  ชาดกที่  ๓๖๘  ตจสารชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๘๘)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นบตุรกฎุุมพ	ีเมือ่โยนงไูปถกูหมองแูละหมองถูกูงกูดัตำยแล้ว	ชำวบ้ำนได้จบัตวัส่งพระรำชำ	

แต่พระโพธสิตัว์พร้อมด้วยเดก็ๆ	เข้ำไปเฝ้ำพระรำชำด้วยควำมสนกุสนำน	และได้กรำบทลูข้อเทจ็จรงิ	จนได้รบัยศเป็นอนัมำก

๒๓.  ชาดกที่  ๔๙๓  มหาวาณิชชาดก	(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๙๙๐)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นหวัหน้ำพ่อค้ำเกวยีน	เดนิผ่ำนทำงกนัดำร	รอดตำยมำได้คนเดยีว	เพรำะคณุธรรมและ

ควำมไม่โลภมำก
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เศรษฐี และ บุตรเศรษฐี  (๒๓)

๑. ชาดกที่ ๔  จูฬเสฏฐิชาดก  (เล่มที่	๕๕	ข้อ	๔)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นจฬูเศรษฐ	ีระหว่ำงเข้ำไปเฝ้ำพระรำชำพบหนตูำยจงึท�ำนำยว่ำ	ถ้ำใครได้หนนูีไ้ปจะได้เป็น

เศรษฐ	ีคนรบัใช้ได้ฟัง	จงึเอำหนไูปขำยแก่คนเลีย้งแมว	ต่อมำกต็ัง้ตวัด้วยทรพัย์อนัเป็นต้นทนุนัน้	ได้เป็นเศรษฐใีนล�ำดบัต่อมำ

๒. ชาดกที่ ๔๐ ขทิรังคารชาดก 	(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๔๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเศรษฐี	ต้องกำรจะถวำยทำนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้ำ	แต่พญำมำรมำเนรมิตหลุมถ่ำน

เพลิงขวำงทำงไว้	 ท่ำนต้องกำรจะแสดงอำนุภำพของตน	 จึงเดินลุยถ่ำนเพลิงไปใส่บำตร	 มีดอกบัวผุดขึ้นมำรองรับ	 หำเป็น
อันตรำยไม่

๓. ชาดกที่ ๔๕  โรหิณีชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๔๕)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมหำเศรษฐี	ได้ต�ำหนิสำวใช้ผู้โง่เขลำที่คิดจะไล่แมลงวันที่มำตอมมำรดำ	แต่เอำสำกตี

ถูกมำรดำจนตำย	แล้วมำนั่งร้องไห้อยู่

๔. ชาดกที่ ๔๗  วารุณิทูสกชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๔๗)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเศรษฐชีำวกรงุพำรำณส	ีได้ตเิตยีนลกูจ้ำงของตนทีเ่อำเกลอืไปใส่สรุำ	จนสรุำเสยีหำย	

เหมือนคนโง่คิดจะท�ำประโยชน์แต่ก็ท�ำประโยชน์ให้เสียไป

๕. ชาดกที่ ๕๓ ปุณณปาติชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๕๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเศรษฐีชำวกรุงพำรำณสี	ได้ท�ำลำยควำมหวังของพวกนักเลงสุรำที่พยำยำมจะหลอก

ให้ดื่มสุรำผสมยำพิษ		แต่ท่ำนรู้ทัน	ได้พูด่ให้นักเลงเหล่ำนั้นเลิกท�ำอย่ำงนี้อีก

๖. ชาดกที่ ๘๓ กาฬกัณณิชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๘๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมหำเศรษฐีชำวกรุงพำรำณสี	ได้ติเตียนคนที่ให้ขับไล่เพื่อนออกจำกเรือนว่ำเป็นสิ่งไม่

ควรท�ำ	ท่ำนได้ช่วยสงเครำะห์เพื่อนไว้	ต่อมำเพื่อนก็ได้ช่วยรักษำทรัพย์ของท่ำนไว้เช่นกัน
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๗. ชาดกที่ ๘๔  อัตถัสสทวารชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๘๔)	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมหำเศรษฐีชำวกรุงพำรำณสี	โต้ตอบปัญหำของบุตรชำยถึงช่องทำงให้เกิดประโยชน์	

๖	ประกำร

๘. ชาดกที่ ๙๐ อกตัญญุชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๙๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมหำเศรษฐีชำวกรุงพำรำณสี	 ได้ต�ำหนิคนของตนที่แก้แค้นคนของเศรษฐีชำวชนบท

ว่ำเป็นเรื่องไม่เหมำะสม

๙. ชาดกที่ ๙๓ วิสสาสโภชนชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๙๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเศรษฐี	 ได้แสดงธรรมแก่บริวำรไม่ให้ไว้วำงใจในคนที่ไม่คุ้นเคย	แม้คนคุ้นเคยก็ไม่พึง

ไว้วำงใจเพรำะอำจมีภัยได้

๑๐.  ชาดกที่  ๑๐๓  เวริชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๐๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นมหำเศรษฐีชำวกรุงพำรำณสี	หนีพวกโจรมำได้ในระหว่ำงทำงกล่ำวว่ำบัณฑิตไม่ควร

อยู่ในที่ที่มีคนคู่เวรกันอยู่

๑๑. ชาดกที่  ๑๒๕  กฏาหกชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๒๕)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นมหำเศรษฐชีำวกรงุพำรำณสี	ถกูลกูทำสปลอมตวัอ้ำงว่ำเป็นบตุรของท่ำนไปแต่งงำน

กับลูกสำวเศรษฐีต่ำงเมือง	แต่เมื่อท่ำนไปพบกลับไม่เอำเรื่อง	เพียงแต่บอกให้ภรรยำของเขำได้รับรู้ก�ำเนิดเดิมของเขำเท่ำนั้น

๑๒.  ชาดกที่  ๑๒๗  กลัณฑุกชาดก (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๒๗)		
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเศรษฐชีำวกรงุพำรำณส	ีใช้ลกูนกแขกเต้ำตำมหำทำสคนหนึง่ทีห่นไีปแต่งงำนกบัธดิำ

เศรษฐีชำวชนบท

๑๓.  ชาดกที่  ๑๓๑  อสัมปทานชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๓๑)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นสังขเศรษฐี	ให้กำรสงเครำะห์เพื่อนผู้อกตัญญูจนภรรยำไม่พอใจ

๑๔.  ชาดกที่  ๑๗๑  กัลยาณธัมมชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๑๙๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเศรษฐชีำวกรงุพำรำณส	ีมข่ีำวลอืว่ำเศรษฐอีอกบวช	จงึทลูขอพระรำชำออกบวชตำมข่ำวลอื			

๑๕.  ชาดกที่  ๒๓๒  วีณาถูณชาดก	(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๓๑๓)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเศรษฐชีำวกรงุพำรำณส	ีมว่ีำทีล่กูสะใภ้ซึง่เป็นธดิำเศรษฐผีูเ้ข้ำใจว่ำคนค่อมเป็นคนมบีญุ

๑๖.  ชาดกที่  ๒๓๘  เอกปทชาดก	(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๓๒๕)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเศรษฐีชำวกรุงพำรำณสี	สอนบุตรให้มีควำมขยัน	มีศีล	มีสติก�ำกับก็จะประสบควำม

ส�ำเร็จในชีวิตได้
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๑๗.  ชาดกที่  ๒๔๒  สุนขชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๓๔)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรเศรษฐี	ได้บอกอุบำยให้สุนัขกัดเชือกหนังที่ผูกล่ำมเอำไว้แล้วหนีไป

๑๘.  ชาดกที่  ๒๖๑  ปทุมชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๓๘๒)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นบตุรเศรษฐ	ีได้กล่ำววำจำไพเรำะขอดอกบวักบัคนเกบ็ดอกบวั	ได้ดอกบวัมดัใหญ่โดย

ไม่ต้องกล่ำวเท็จ

๑๙. ชาดกที่  ๓๑๕  มังสชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๕๘)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรเศรษฐี	พร้อมด้วยสหำยได้ขอเนื้อนำยพรำน	นำยพรำนถูกใจเพรำะกล่ำววำจำดี	

จึงให้เนื้อทั้งหมด

๒๐.  ชาดกที่  ๓๑๗  มตโรทนชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๕๖๖)		
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเศรษฐ	ีเมือ่พีช่ำยตำยไปผูค้นร้องไห้กนัมำก	แต่พระโพธสิตัว์หำร้องไห้ไม่	แต่กลบัสอน

บริวำรให้ร้องไห้ถึงคนเป็นที่จะต้องตำยว่ำน่ำสงสำรกว่ำ

๒๑. ชาดกที่  ๓๔๐  วิสัยหชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๕๘)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นวสิยัหเศรษฐี	เป็นผูม้ัน่คงในทำน		แม้ถกูท้ำวสกักะแกล้งบอกให้เลกิให้ทำน		กไ็ม่ยอม

เลิกและยังให้ต่อไป

๒๒.  ชาดกที่  ๓๖๓  หิริชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๖๓)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเศรษฐีชำวกรุงพำรำณสี	 กล่ำวติเตียนเศรษฐีสหำยในชนบทที่ไม่ให้กำรต้อนรับ

กองเกวียนที่ตนส่งไปค้ำขำยด้วย	ต่ำงจำกที่ตนเคยให้กำรต้อนรับกองเกวียนชนบท	ต่อมำเศรษฐีชนบทส่งกองเกวียนมำ
ค้ำขำยใหม่อีกครั้ง	จึงไม่ได้รับกำรต้อนรับเหมือนครำวแรก

๒๓.  ชาดกที่  ๓๘๒  สิริกาฬกัณณิชาดก	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๘๖๙)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเศรษฐชีือ่สจุบิรวิำร	ไม่อนญุำตให้นำงกำฬกณัณเีทพธดิำเข้ำมำอำศยัเรอืน	แต่อนญุำต

ให้นำงสิริเทพธิดำเท่ำนั้นเข้ำมำอำศัยได้
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อาจารย์ทิศาปาโมกข์ และ ศิษย์ (๑๙)

๑. ชาดกที่ ๔๑ โลสกชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๔๑)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอำจำรย์ทศิำปำโมกข์	สอนธรรมแก่ศษิย์จ�ำนวนมำก	นำยมติตวนิทกุะผูเ้ป็นศษิย์ไม่สนใจ

ศึกษำเล่ำเรียน	ชอบหนีไปเที่ยวจนถูกจับด้วยข้อหำว่ำขโมยแพะ	อำจำรย์จึงติเตียนโทษฐำนไม่รู้จักสิ่งที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำ

๒. ชาดกที่ ๖๑ อสาตมันตชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๖๑)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	 ได้หำวิธีสอนศิษย์เรื่องมำยำหญิง	 โดยให้ดูแลแม่ผู้ชรำของ

อำจำรย์	จนท�ำให้ศิษย์ออกบวช

๓. ชาดกที่ ๖๔  ทุราชานชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่		๖๔)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	สอนศิษย์หนุ่มให้รู้จักธรรมชำติของหญิงที่รู้ได้ยำก

๔. ชาดกที่ ๖๕  อนภิรติชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๖๕)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอำจำรย์ทศิำปำโมกข์	สอนศษิย์ให้วำงเฉยต่อภรรยำผูป้ระพฤตทิศุลี	เพรำะธรรมชำติ

ของหญิงเป็นดังแม่น�้ำเป็นต้น

๕. ชาดกที่ ๗๑ วรุณชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๗๑)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	ได้ต�ำหนิลูกศิษย์ผู้เกียจคร้ำนท�ำงำนไม่ถูกเวลำจึงเดือดร้อน

๖. ชาดกที่ ๙๗  นามสิทธิชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๙๗)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอำจำรย์ทศิำปำโมกข์	ได้แสดงให้ศษิย์เหน็ว่ำชือ่นัน้ไม่ใช่สิง่เป็นมงคลหรอือปัมงคลแต่

อย่ำงใด	เพรำะเป็นแต่เรื่องสมมติเท่ำนั้น

๗. ชาดกที่ ๑๒๓  นังคลีสชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๒๓)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	พยำยำมสอนศิษย์ผู้โง่เขลำให้เป็นคนฉลำด	แต่ไม่อำจท�ำได้	จึง

ต้องปล่อยไป

๘. ชาดกที่ ๑๓๐ โกสิยชาดก	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๓๐)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอำจำรย์ทศิำปำโมกข์	สอนศษิย์ให้ท�ำยำแก้โรคมำรยำของภรรยำ	จนนำงยอมลกุขึน้ท�ำงำน
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๙. ชาดกที่ ๑๕๐ สัญชีวชาดก		(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๑๕๐)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	ต�ำหนิศิษย์ผู้ชุบชีวิตเสือโคร่งที่ตำยไปแล้วให้กลับคืนชีพขึ้นมำ

ท�ำให้ตนเองถึงต้องสิ้นชีวิต

๑๐.  ชาดกที่  ๑๘๕  อนภิรติชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๒๑๙)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์		สอนศิษย์ให้ตัดควำมกังวลในกำรครองเรือนว่ำ		เมื่อจิตขุ่นมัว

แล้ว	มนตร์ที่เรียนแม้เชี่ยวชำญก็เลือนได้		แต่เมื่อจิตไม่ขุ่นมัว	จะไม่มีเลอะเลือนเลย

๑๑.  ชาดกที่  ๒๐๐ สาธุสีลชาดก		(เล่มที่	๕๗		ข้อที่	๒๔๙)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอำจำรย์ทศิำปำโมกข์	สอนศษิย์ของตนให้เลอืกบตุรเขยทีเ่ป็นคนมศีลีดกีว่ำคนรปูงำม

๑๒. ชาดกที่  ๒๔๕  มูลปริยายชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๔๐)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	สอนศิษย์ไม่ให้ประมำทในเรื่องเวลำ

๑๓.  ชาดกที่  ๒๕๒  ติลมุฏฐิชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่		๓๕๕)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	 ลงโทษพระกุมำรผู้ประพฤติผิด	 แต่พระกุมำรผูกโกรธ	 เมื่อได้

ครองรำชย์แล้วคิดจะลงโทษอำจำรย์คืน	แต่อำจำรย์ได้ให้สติกลับตัวใหม่

๑๔.  ชาดกที่  ๒๘๗  ลาภครหชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๖๐)	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	แสดงโทษในกำรแสวงหำลำภแก่ศิษย์

๑๕.  ชาดกที่  ๓๓๘  ถุสชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๖๕๐)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	ได้ผูกมนตร์ให้พระเจ้ำพรหมทัตสำธยำยเป็นประจ�ำป้องกันไม่

ให้พระโอรสคิดปลงพระชนม์

๑๖.  ชาดกที่  ๓๕๓  เวนสาขชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๑๒)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอำจำรย์ทศิำปำโมกข์	 สอนพรหมทตัตกมุำรไม่ให้ประมำทขำดสต	ิ ให้สร้ำงแต่กรรมดไีว้	

แต่กุมำรไม่เชื่อจึงประสบทุกข์ใจในภำยหลัง

๑๗.  ชาดกที่  ๓๕๖  การันทิยชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๒๗)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นหัวหน้ำอันเตวำสิกของอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	 หำอุบำยสอนอำจำรย์ให้เลิกให้ศีลกับ

คนทุกคนที่มำพบ	เพรำะไม่สำมำรถให้ทุกคนเป็นคนดีได้	เหมือนไม่สำมำรถถมแผ่นดินทั้งโลกให้เสมอได้

๑๘.  ชาดกที่  ๓๗๓  มูสิกชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๘๑๓)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำจำรย์ทิศำปำโมกข์	 ได้ผูกคำถำให้พระรำชกุมำรซึ่งเป็นศิษย์สำธยำยเป็นประจ�ำ

เป็นกำรป้องกันกำรลอบปลงพระชนม์

๑๙. ชาดกที่  ๓๗๗  เสตเกตุชาดก 	(เล่มที่	๕๙		ข้อที่	๘๓๗)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นอำจำรย์ทศิำปำโมกข์	สอนเสตเกตมุำณพผูเ้ป็นศษิย์ซึง่ถอืตวัจดัไม่ให้เป็นคนมกัโกรธ
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หัตถาจารย์ ควาญช้าง (๒)

เจ้าหน้าที่ (๒)

มนุษย์ ประกอบอาชีพต่างๆ (๒๕)

๑. ชาดกที่  ๑๘๒  สังคามาวจรชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๑๓)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนำยหัตถำจำรย์	ได้พูดปลุกใจช้ำงให้ฮึกเหิมจนสำมำรถท�ำลำยประตูเมืองเข้ำไปได้

๒. ชาดกที่  ๒๓๑  อุปาหนชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๑๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนำยหัตถำจำรย์	สอนวิชำให้แก่ศิษย์คนหนึ่ง	ต่อมำศิษย์คิดล้ำงครูท้ำประลองวิชำกับ

อำจำรย์	แต่ศิษย์สู้ไม่ได้จึงถูกชำวเมืองลงประชำทัณฑ์จนตำย

๑. ชาดกที่ ๕ ตัณฑุลนาฬิชาดก 	(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๕)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นเจ้ำหน้ำทีซ่ือ้ของหลวง	แต่พระรำชำไม่ทรงวำงพระทยั	เพรำะทรงเชือ่ค�ำยยุงจงึเปลีย่น

เอำบรุษุผูโ้ง่เขลำมำท�ำหน้ำทีแ่ทนท�ำให้เสยีพระรำชทรพัย์และพระเกยีรตยิศเป็นอนัมำก	อ�ำมำตย์จงึถำมถงึรำคำม้ำ	ข้ำวสำร	
และรำคำเมืองกับพระองค์
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ช่างต่างๆ (๕)

๑. ชาดกที่ ๗๘  อิลลิสชาดก  (เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๗๘)		 	 	 	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นช่ำงกลับก	(ช่ำงตดัผม)	ของอลิลสีเศรษฐ	ีเศรษฐมีคีวำมตระหนี	่จงึถกูท้ำวสกักะเนรมติ

กำยเช่นเดียวกับอิลลีสเศรษฐีเพื่อสั่งสอนให้ท�ำทำนตำมที่ตระกูลได้ท�ำมำ

๒. ชาดกที่  ๑๓๗  พัพพุชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๓๗)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นช่ำงสลักหิน	ได้ช่วยนำงหนูให้พ้นจำกอ�ำนำจแมว	และได้ทรัพย์จ�ำนวนมำก

๓. ชาดกที่  ๑๗๘  กัจฉปชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๐๕)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำตเิป็นช่ำงป้ันหม้อ	ได้ยกเรือ่งเต่ำซึง่ไม่สำมำรถตดัควำมอำลยัในทีอ่ยูไ่ด้	จนท�ำให้ตวัตำย		มำสอน

ธรรมแก่ประชำชน

๔. ชาดกที่  ๓๘๗  สูจิชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๙๑๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นช่ำงทอง	ท�ำเขม็ทีป่ระณตีสวยงำมไปขำยในตระกลูช่ำงทอง	ได้รบักำรยอมรบัจำกช่ำง

ทองและได้ธิดำของช่ำงทองเป็นภรรยำ

๕. ชาดกที่  ๔๐๘  กุมภการชาดก 	(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๑๐๕๗)		 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นช่ำงปั้นหม้อ	 เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ำ	 ๔	พระองค์	 เกิดควำมเลื่อมใส	 จึงขออนุญำต

ภรรยำออกบวช	ส่วนภรรยำก็ออกบวชด้วย

๒. ชาดกที่  ๒๖๕  ขุรัปปชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๓๙๔)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นหวัหน้ำคนรกัษำป่ำ	มบีรวิำรถงึ	๕๐๐	คน	ได้รบัจ้ำงคุม้ครองพวกพ่อค้ำเกวยีนให้ข้ำม

ดงที่มีโจรผู้ร้ำยซุ่มอยู่ด้วยควำมกล้ำหำญตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
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ชาวนา (๔)

ต้นหน (๑)

๑. ชาดกที่ ๕๖  กัญจนักขันธชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๕๖)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นชำวนำ	ไถนำพบแท่งทองยกไม่ไหวจงึแบ่งทองเป็นท่อนๆ	แล้วแบ่งท�ำบญุตำมชอบใจ

๒. ชาดกที่  ๑๘๙  สีหจัมมชาดก 	(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๒๗)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นชำวนำ	 รู้ทันลำที่เอำหนังรำชสีห์มำสวมแล้วลงกินขำ้วกลำ้ในนำ	 เพรำะเมื่อมันร้อง

ออกมำก็รู้ว่ำไม่ใช่รำชสีห์

๑. ชาดกที่  ๔๖๓  สุปปารกชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๕๘๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นต้นหนชื่อสุปปำรกะ	 ถึงตำบอดเพรำะน�้ำทะเล	 แต่ก็ยังเลี้ยงชีพด้วยวิชำต้นหนที่ตน

เรียนมำจำกบิดำ	ได้แสดงทะเลมีลักษณะต่ำงๆ	แก่พ่อค้ำที่ไปในเรือ
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ศิลปิน (๕)

๑. ชาดกที่  ๕๙  เภริวาทกชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๕๙)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นคนตีกลอง	สอนบุตรไม่ให้ตีกลองมำกเกินไป	แต่บุตรไม่เชื่อ	จึงถูกโจรปล้นเสียทรัพย์

๒. ชาดกที่  ๖๐  สังขธมชาดก 	(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๖๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นบุตรคนเป่ำสังข์	 ได้ห้ำมบิดำไม่ให้เป่ำสังข์มำกเกินไป	 แต่บิดำไม่เชื่อ	 จึงถูกโจรปล้น

เสียทรัพย์

๓. ชาดกที่  ๑๑๖  ทุพพจชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๑๖)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนักแสดง	 (นักกำยกรรม)	 ได้เตือนสติอำจำรย์ไม่ให้ประมำทในกำรกระโดดข้ำมหอก	

๕	เล่ม	แต่อำจำรย์ไม่เชื่อจึงถูกหอกเสียบตำย

๔. ชาดกที่  ๒๑๒  อุจฉิฏฐภัตตชาดก  (เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๒๗๓)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนักฟ้อนผู้ยำกจน	บอกให้พรำหมณ์รู้เหตุที่นำงพรำหมณีนอกใจ

๕. ชาดกที่  ๒๔๓  คุตติลชาดก		(เล่มที่	๕๗	ข้อที่	๓๓๖)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นนกัร้องและดดีพณิ	มศีษิย์ผูห้นึง่ท้ำประลอง	ท้ำวสกักะเสดจ็มำเป็นทีพ่ึง่	ท�ำให้ดดีพณิ

ชนะศิษย์	และโปรดให้มำตลีเทพบุตรน�ำรำชรถมำรับไปเยี่ยมชมสวรรค์

๓. ชาดกที่  ๒๗๙  สตปัตตชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๓๖)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นชำวนำ	 แต่ประกอบอำชีพโจรกรรมด้วยกำรดักปล้นมำณพผู้หนึ่ง	 แต่เห็นกิริยำที่

นำงสุนัขจิ้งจอกมำช่วยมำณพนั้นไว้	จึงได้ปล่อยตัวไป

๔. ชาดกที่ ๓๘๙  สุวัณณกักกฏกชาดก		(เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๙๒๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพรำหมณ์เจ้ำของนำ	เลีย้งปทูองไว้ในบงึท้ำยนำ	ต่อมำปทูองได้ช่วยให้รอดตำยจำกพษิงู
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หมองู (๑)

นักเลงสกา (๑)

๑. ชาดกที่ ๖๙  วิสวันตชาดก 	(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๖๙)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นหมองู	บังคับให้งูดูดพิษที่กัดคนไปแล้ว	แต่งูไม่ยอม	จึงช่วยชีวิตของบุรุษนั้นด้วยกำร

พอกยำและร่ำยมนตร์

๑. ชาดกที่ ๙๑ ลิตตชาดก	(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๙๑)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนักเลงสกำ	ท�ำอุบำยวำงยำพิษแก่นักเลงสกำโกงแล้วกลับช่วยชีวิตไว้
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คนยากจน (๑)

คนจัณฑาล (๓)

๑. ชาดกที่ ๓๙๘  สุตนุชาดก		(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๙๘๓)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำติเป็นคนยำกจน	เลี้ยงดูบิดำมำรดำ	รับอำสำพระเจ้ำกรุงพำรำณสีน�ำอำหำรไปให้ยักษ์กิน		

ได้สอนยักษ์ให้เลิกกินคนและให้ตั้งอยู่ในศีลตลอดไป

๑. ชาดกที่ ๑๗๙  สตธัมมชาดก	(เล่มที่	๕๗		ข้อที่	๒๐๗)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นคนจัณฑำล	 แบ่งอำหำรให้แก่สตธรรมมำณพ	 เขำบริโภคแล้วอำเจียนออกมำหมด	

เพรำะรังเกียจในควำมเป็นคนจัณฑำล

๒. ชาดกที่ ๓๐๙  ฉวชาดก		(เล่มที่	๕๘		ข้อที่	๕๓๔)	 	 	 	 	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นคนจณัฑำล			เหน็พระเจ้ำพรหมทตันัง่เรยีนมนตร์ในทีส่งูเป็นกำรไม่แสดงควำมเคำรพ

อำจำรย์	จึงเข้ำมำทูลเตือนว่ำเป็นกำรกระท�ำที่ไม่เหมำะ
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๓. ชาดกที่ ๔๗๔  อัมพชาดก		(เล่มที่	๖๐		ข้อที่	๑๗๒๕)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นคนจัณฑำล	 ได้สอนมนตร์ที่ท�ำมะม่วงให้ติดผลนอกฤดูแก่มำณพคนหนึ่ง	 ภำยหลัง

เขำเข้ำรับรำชกำรถูกพระรำชำตรัสถำมถึงอำจำรย์	เขำกลับกรำบทูลว่ำเรียนมำจำกพรำหมณ์ผู้สูงชำติ	ท�ำให้มนตร์เสื่อมและ
ถูกออกจำกรำชกำร

(ชาดกที ่๔๖๑ ทสรถชาดก เอกาทสกนบิาต เล่มที ่๖๐ ข้อที ่๑๕๖๗ - ๑๕๖๙)
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พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น
สัตว์ต่างๆ (๑๒๕)



ช้าง (๗)

สัตว์สี่เท้า (๖๒)

๑. ชาดกที่ ๗๒  สีลวนาคชาดก		(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๗๒)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำช้ำงผู้มีศีล	ได้ต�ำหนิคนอกตัญญูผู้ไม่รู้คุณคนซึ่งถูกแผ่นดินสูบ

๒. ชาดกที่  ๑๒๒  ทุมเมธชาดก		(เล่มที่		๕๖	ข้อที่	๑๒๒)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำช้ำงเผือก	 ถูกพระรำชำผู้ไม่มีบุญจะฆ่ำให้ตำย	 จึงพำนำยควำญช้ำงเหำะหนีไป

อยู่กรุงพำรำณสี

๓. ชาดกที่  ๒๒๑  กาสาวชาดก		(เล่มที่		๕๗	ข้อที่	๒๙๑)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำติเป็นพญำช้ำง	ติเตียนคนเข็ญใจที่น�ำผ้ำกำสำวพัสตร์มำห่มแล้วลอบฆ่ำช้ำงบริวำรว่ำเป็น	

กำรท�ำที่ไม่เหมำะสม

๔. ชาดกที่  ๒๖๗  สุวัณณกักกฏกชาดก		(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๔๐๐)		 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำช้ำง	ถกูปทูองหนบี	ร้องให้นำงช้ำงพงัช่วย	นำงช้ำงพงัร้องขอให้ปทูองปล่อยสำมี

ของนำง	ปูทองก็ยอมปล่อย	พญำช้ำงจึงเหยียบปูทองนั้นตำย

๕. ชาดกที่  ๓๕๗  ลฏุกิกชาดก	(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๗๓๒)	 	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำช้ำง	ถกูนำงนกไส้ร้องขอชวีติของลกูๆ	นำงขอให้พญำช้ำงไม่เดนิมำทำงทีร่งัของ

นำงอยู่	 พญำช้ำงได้ยอมตำมที่นำงขอ	 ส่วนช้ำงเกเรเดินทำงมำตัวเดียวไม่ยอมจึงไปเหยียบรังและลูกน้อยของนำงตำยหมด	
นำงจึงผูกพยำบำทไปขอร้องกำ	แมลงวันและกบช่วยก�ำจัดช้ำงเกเร	และก็ท�ำส�ำเร็จ

๖. ชาดกที่  ๔๕๕  มาตุโปสกชาดก		(เล่มที่		๖๐		ข้อที่	๑๔๙๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำช้ำงเผือก	เลี้ยงแม่ที่ตำบอด	ถูกพระเจ้ำพรหมทัตจับมำเป็นช้ำงทรง	คิดถึงแม่ที่

ตำบอดจึงไม่ยอมกินอำหำร	พระรำชำรับสั่งให้ปล่อย	จึงรีบกลับเข้ำป่ำไปดูแลแม่ด้วยควำมกตัญญูกตเวที
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ราชสีห์ (๑๐)

๗. ชาดกที่ ๕๑๔  ฉัททันตชาดก		(เล่มที่		๖๑		ข้อที่	๒๓๒๗)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำช้ำงฉัททันต์	 ถูกพระนำงสุภัทรำมเหสีของพระเจ้ำพรหมทัตให้พรำนโสณุตตระ

ไปลอบฆ่ำแล้วตัดงำมำถวำย	พญำช้ำงจับนำยพรำนได้	แต่เห็นผ้ำกำสำวพัสตร์ที่นำยพรำนห่มอยู่จึงอดโทษให้	ยอมให้ตัดงำ
แล้วปล่อยตัวไป

๑. ชาดกที่  ๑๔๓  วิโรจนชาดก		(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๑๔๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำไกรสรรำชสห์ี	กล่ำวถงึสนุขัจิง้จอกทีพ่ยำยำมเลยีนแบบตนแต่กถ็กูช้ำงเหยยีบตำย

๒. ชาดกที่  ๑๕๒  สิงคาลชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่		๑๕๓)		
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำรำชสห์ี	เหน็น้องชำยทัง้	๖	ตำยเพรำะควำมโง่เขลำ			จงึบนัลอืสหีนำทให้สนุขัจิง้จอก

หัวใจแตกตำย	
 
๓. ชาดกที่  ๑๕๓  สูกรชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๑๕๕)	 	 	 	

พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นรำชสีห์	ยอมยกชัยชนะให้สุกร	โดยไม่ยอมต่อสู้	เพรำะเกลียดคูถที่ติดอยู่ที่ตัวสุกร

๔. ชาดกที่  ๑๕๗  คุณชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๑๖๓)	 	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำรำชสีห์	ระลกึถึงคณุของสนุขัจิง้จอกที่ช่วยใหพ้้นจำกหล่มได้	จงึให้พำครอบครวั

ไปอยู่ร่วมกันในถ�้ำและกล่ำวกับนำงรำชสีห์ว่ำอย่ำดูหมิ่นสหำย

๕. ชาดกที่  ๑๗๒  ทัททรชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๑๙๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำรำชสีห์	ติเตียนสุนัขจิ้งจอกที่พยำยำมบันลือเสียงแข่งกับรำชสีห์

๖. ชาดกที่  ๑๘๘  สีหโกตถุชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๒๒๕)		 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำรำชสีห์	 ได้สอนลูกของตนที่เกิดแต่นำงจิ้งจอก	 ไม่ให้บันลือเสียงในท่ำมกลำง

รำชสีห์
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๗. ชาดกที่ ๓๒๒  ทุททุภายชาดก	(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๕๘๖)			
	พระโพธิสตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำรำชสห์ี	ได้ช่วยชวีติสตัว์ไว้เป็นจ�ำนวนมำก	ซึง่ไปหลงเชือ่กระต่ำยที่ได้ยินผลมะตูม

หล่นแต่เข้ำใจว่ำแผ่นดินถล่ม

๘. ชาดกที่ ๓๓๕  ชัมพุกชาดก	(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๖๓๘)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำรำชสีห์	ติเตียนสุนัขจิ้งจอกผู้ไม่รู้ประมำณก�ำลังของตัวเอง	ใคร่จะแสดงอ�ำนำจ

อย่ำงรำชสีห์จึงถูกช้ำงเหยียบตำย	เปรียบเหมือนคนในโลกนี้ถ้ำรู้ประมำณท�ำให้พอเหมำะก็สำมำรถเจริญได้

๙. ชาดกที่ ๓๙๗  มโนชชาดก		(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๙๗๖)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำรำชสห์ี	สอนรำชสห์ีมโนชะผูเ้ป็นบตุรไม่ให้คบกบัสนุขัจิง้จอก	ซึง่เป็นสตัว์เลวทรำม	

แต่รำชสีห์มโนชะไม่เชื่อฟัง		พำกันไปขโมยม้ำพระรำชำกินจึงถูกนำยขมังธนูยิงตำย

๑๐.  ชาดกที่ ๔๘๖  มหาอุกกุสชาดก		(เล่มที่		๖๐		ข้อที่	๑๘๙๑)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำรำชสีห์	ได้ช่วยพญำเหยี่ยวและครอบครัวให้พ้นภัยและได้ประกำศคุณคือกำรมี

มิตรดีเอำไว้

ม้า (๔)

๑. ชาดกที่  ๒๓  โภชาชานียชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๒๓)		 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นม้ำสนิธพชำตอิำชำไนย	ออกรบกบัข้ำศกึจนต้องอำวธุสำหสั	แต่กย็งัแขง็ใจออกรบต่อ

จนนำยสำรถีสำมำรถจับข้ำศึกได้

๒. ชาดกที่  ๒๔  อาชัญญชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๒๔)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นม้ำอำชำไนย	ออกรบกบัข้ำศกึจนต้องอำวธุสำหสั	แต่กย็งัแขง็ใจออกรบเอำชนะข้ำศกึได้

๓. ชาดกที่  ๑๙๖  วลาหกัสสชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๒๔๑)	 	 	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำม้ำวลำหก	ได้ช่วยพวกพ่อค้ำส�ำเภำแตกให้พ้นอันตรำย
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กระบือป่า (๑)

 โค (๕)

๔. ชาดกที่  ๒๖๖ วาตัคคสินธวชาดก	(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๓๙๗)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นม้ำสินธพชื่อวำตัคคะ	ถูกนำงม้ำหลงรักด้วยอ�ำนำจรำคะ	แต่เมื่อม้ำสินธพมำหำกลับ

แสดงมำรยำจนเกินงำม	จึงตัดสินใจหนีไป

๑. ชาดกที่  ๒๗๘  มหิสชาดก		(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๔๓๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นกระบอืป่ำ	อดทนต่อวำนรตวัหนึง่ทีช่อบมำท�ำอนำจำรในเวลำพกักลำงวนั	ต่อมำพระ

โพธิสัตว์ย้ำยไปอยู่ที่อื่น	มีกระบือดุมำอยู่แทนและได้ขวิดวำนรนั้นตำย

๑. ชาดกที่  ๒๘  นันทิวิสาลชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๒๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นโคชื่อนันทิวิสำล	 ปล่อยให้พรำหมณ์ผู้พูดไม่ไพเรำะให้พ่ำยแพ้พนัน	 ภำยหลังเมื่อ

พรำหมณ์พูดจำไพเรำะจึงกลับให้ได้ทรัพย์มำกยิ่งขึ้น
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๒. ชาดกที่  ๒๙  กัณหชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๒๙)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นโคด�ำ	 ตอบแทนคุณของหญิงชรำที่เลี้ยงดูมำ	 โดยกำรไปเที่ยวรับจ้ำงลำกเกวียนน�ำ

ทรัพย์มำให้เป็นอันมำก

๓. ชาดกที่ ๓๐  มุนิกชาดก 	(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๓๐)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นโค	สอนโคชือ่จฬูโลหติซึง่เป็นน้องชำยไม่ให้อจิฉำสกุรชือ่มนุกิะทีก่นิอำหำรดีๆ 	เพรำะ

สุกรมุนิกะนั้นเขำเลี้ยงไว้เพื่อฆ่ำเป็นอำหำรอย่ำงเดียว	

๔. ชาดกที่  ๘๘  สารัมภชาดก		(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๘๘)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นโคชือ่สำรมัภะ	ปล่อยให้พรำหมณ์ผูพ้ดูไม่ไพเรำะให้พ่ำยแพ้พนนั	ภำยหลงัเมือ่พรำหมณ์

พูดไพเรำะจึงกลับให้ได้ทรัพย์มำกยิ่งขึ้น

๕. ชาดกที่  ๒๘๖  สาลูกชาดก	(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๔๕๗)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นโคชือ่มหำโลหติ	สอนน้องชำยไม่ให้อจิฉำสกุรทีเ่ขำเลีย้งด้วยอำหำรอย่ำงด	ีเพรำะสกุร

เขำเลี้ยงไว้ฆ่ำอย่ำงเดียว

กวาง (๓)

๑. ชาดกที่  ๒๑  กุรุงคมิคชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๒๑)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นกวำง	 เที่ยวหำกินด้วยควำมระมัดระวัง	 เห็นต้นไม้โยนผลไม้มำให้	 ก็เข้ำใจว่ำเป็นกล

ลวงของนำยพรำน	จึงกล่ำวต�ำหนิต้นไม้	แล้วรีบหนีไป

๒. ชาดกที่  ๒๐๖  กุรุงคมิคชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๒๖๑)		 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นกวำง	ไปติดบ่วงนำยพรำน	ได้อำศัยสหำยคือเต่ำและนกช่วยชีวิตไว้

๓. ชาดกที่  ๔๘๒  รุรุมิคราชชาดก 	(เล่มที่		๖๐		ข้อที่	๑๘๓๙)
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำกวำงทอง	เคยช่วยบตุรเศรษฐซีึง่ลอยน�ำ้มำให้รอดตำย	แต่บตุรเศรษฐนีัน้อกตญัญู

กลับไปกรำบทูลให้พระเจ้ำพรหมทัตมำจับพญำกวำงทองไปฆ่ำ	แต่พระรำชำก็พระรำชทำนอภัย
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พญาเนื้อ (๗)

๑. ชาดกที่  ๑๑  ลักขณชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๑๑)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำเนื้อ	 ให้ลูกทั้ง	 ๒	 รักษำฝูงเนื้อ	 ลูกตัวหนึ่งชื่อว่ำลักขณะน�ำฝูงเนื้อให้รอดพ้น

อันตรำย	ส่วนลกูอกีตวัหนึง่ชือ่ว่ำกำฬะท�ำฝงูเนือ้ให้ถงึควำมวบิตัเิพรำะน�ำ้มอืมนษุย์	จงึได้กล่ำวให้หมูญ่ำตดิลูกูทัง้	๒	ทีแ่ตกต่ำงกนั

๒. ชาดกที่  ๑๒  นิโครธมิคชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๑๒)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำเนื้อชื่อนิโครธ	 สละชีวิตช่วยนำงเนื้อที่มีครรภ์แก่	 โดยไปนอนพำดหัวที่ไม้ค้อน	

รอกำรถกูฆ่ำเพือ่ท�ำเป็นอำหำรของพระรำชำ	พระรำชำทรงเลือ่มใสจงึพระรำชทำนอภยัแก่สตัว์ทกุจ�ำพวก	นำงเนือ้คลอดบตุร
แล้ว	ได้สอนลูกให้ยึดเอำพญำเนื้อเป็นที่พึ่ง

๓. ชาดกที่  ๑๕  ขราทิยชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๑๕)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำเนือ้	ได้กล่ำวต�ำหนเินือ้หลำนชำยซึง่ไม่สนใจศกึษำมำยำเนือ้	เอำแต่เทีย่วเล่นจน

ไปติดบ่วงตำย

๔. ชาดกที่  ๑๖  ติปัลลัตถมิคชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๑๖)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำเนื้อ	 สอนหลำนชำยให้เรียนมำยำเนื้อเมื่อไปติดบ่วงท�ำอุบำยลวงนำยพรำนเอำ

ตัวรอดมำได้

๕. ชาดกที่  ๓๕๙  สุวัณณมิคชาดก		(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๗๔๓)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำเนื้อมีสีดุจทอง	 ไปติดบ่วงนำยพรำน	 นำงเนื้อผู้เป็นภรรยำร้องขอชีวิตต่อนำย

พรำนโดยนำงยอมตำยแทน	นำยพรำนยอมไว้ชีวิต	เนื้อทั้ง	๒	จึงมอบแก้วมณีที่ตนหำกินพบให้เป็นเครื่องตอบแทน

๖. ชาดกที่  ๓๘๕  นันทิยมิคราชชาดก		(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๘๙๙)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำเนือ้ชือ่นนัทยิะ	ได้แผ่เมตตำจติให้พระรำชำ	จนพระรำชำยอมพระรำชทำนอภยั

ให้แก่เนื้อทั้งหมด
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๗. ชาดกที่  ๕๐๑  โรหณมิคชาดก 	(เล่มที่		๖๑		ข้อที่	๒๑๐๔)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำเนือ้ชือ่โรหณะ	ไปตดิบ่วงนำยพรำน	เนือ้น้องชำยและน้องสำวยอมสละชวีติตำย

แทน	 นำยพรำนเห็นใจจึงยอมปล่อย	 พระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมแก่นำยพรำนให้นำยพรำนไปแสดงแก่พระรำชำ	 พระรำชำ
ทรงเลื่อมใสจึงพระรำชทำนทรัพย์และยศแก่เขำ

ละมั่งทอง  (๑)

วานร (๑๓)

๑. ชาดกที่  ๔๘๓  สรภมิคชาดก		(เล่มที่		๖๐		ข้อที่	๑๘๕๔)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นละมั่งทอง	ได้ช่วยพระเจ้ำพรหมทัตซึ่งตกลงไปในหลุมให้ขึ้นจำกหลุมได้

๑. ชาดกที่  ๒๐  นฬปานชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๒๐)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำวำนร	หำอุบำยแก้กลของรำกษสให้ฝูงลิงได้ดื่มน�้ำด้วยไม้อ้อแล้วพ้นอันตรำย
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๒. ชาดกที่ ๕๗  วานรินทชาดก		(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๕๗)		 	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำวำนร	เอำตวัรอดจำกจระเข้ได้ด้วยปัญญำจนจระเข้ต้องกล่ำวชม

๓. ชาดกที่ ๕๘  ตโยธัมมชาดก		(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๕๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นลูกวำนร	ถูกบิดำคิดจะฆ่ำ	แต่เอำตัวรอดมำได้ด้วยธรรม	๓	ประกำร	คือ	ควำมขยัน	

ควำมกล้ำหำญ	และ	ควำมรอบรู้จนรำกษสต้องชมเชย

๔. ชาดกที่  ๑๗๗  ตินทุกชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๒๐๓)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำวำนร	ปลอบใจบริวำรให้เบำใจว่ำจะต้องพ้นภัยเพรำะวำนรหลำนชำยที่ฉลำด

๕. ชาดกที่  ๒๐๘  สุงสุมารชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๒๖๕)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำวำนร	เอำตัวรอดจำกจระเข้ได้ด้วยปัญญำ

๖. ชาดกที่  ๒๑๙  ครหิตชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๒๘๗)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำวำนร	ติเตียนมนุษย์ที่ไม่รู้จักควำมไม่เที่ยง	แสวงหำแต่ทรัพย์เป็นของตนให้หมู่

วำนรบริวำรฟัง

๗. ชาดกที่  ๒๒๒  จูฬนันทิยชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๒๙๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำวำนร	ได้สละชีวิตของตนและน้องหวังช่วยมำรดำ	แต่ก็ถูกพรำนใจบำปฆ่ำหมด

ทั้ง	๓	แม่ลูก	พรำนนั้นถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีมหำนรก

๘. ชาดกที่  ๒๒๔  กุมภีลชาดก 	(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๒๙๗)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำวำนร	แสดงธรรมแก่จระเข้ว่ำผู้ที่มีธรรม	๔	ประกำร	คือ	สัจจะ	ธรรม	ธิติ	จำคะ	

ย่อมพ้นจำกศัตรูได้

๙. ชาดกที่  ๓๒๙  กาฬพาหุชาดก		(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๖๑๔)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นวำนรชือ่รำธะ	สอนน้องชำยไม่ให้รษิยำวำนรด�ำทีเ่พิง่ถกูจบัมำใหม่ว่ำได้อำหำรมำกกว่ำ

ตน	ไม่นำนก็คงถูกไล่ออกไปเพรำะชอบหลอกพระกุมำร

๑๐.  ชาดกที่  ๓๔๒  วานรชาดก		(เล่มที่			๕๘		ข้อที่	๖๖๖)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำวำนร	คิดหำอุบำยเอำตัวรอดจำกจระเข้ได้ด้วยปฏิภำณของตนเอง

๑๑.  ชาดกที่  ๔๐๔  กปิชาดก		(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๑๐๒๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำวำนร	 ได้ช่วยเหลือฝูงวำนรจ�ำนวนมำกให้รอดตำยเพรำะเหตุที่วำนรซุกซนตัว

หนึ่งไปก่อเวรกับปุโรหิตโดยไปถ่ำยอุจจำระรดศีรษะ	ท�ำให้ปุโรหิตจองเวรฆ่ำวำนรจ�ำนวนมำก

๑๒.  ชาดกที่  ๔๐๗  มหากปิชาดก		(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๑๐๕๐)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำวำนร	พำบรวิำรออกไปหำกนิ	ถกูพระเจ้ำพรหมทตัล้อมไว้	ได้ทอดตนเป็นสะพำน

ให้บริวำรหนีไป
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๑๓.  ชาดกที่ ๕๑๖  มหากปิชาดก		(เล่มที่		๖๑		ข้อที่	๒๓๗๐)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำวำนร	ได้ช่วยพรำหมณ์ผูต้กเหวคนหนึง่ให้ขึน้จำกเหว	แต่พรำหมณ์คดิประทษุร้ำย

ใช้ก้อนหินทุบศีรษะหวังให้ตำยแต่ไม่ตำย	ได้สอนไม่ให้พรำหมณ์ท�ำควำมชั่วอีก	แล้วน�ำไปส่งยังแดนมนุษย์

สุกร (๑)

สุนัข (๓)

๑. ชาดกที่  ๓๘๘  ตุณฑิลชาดก		(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๙๑๗)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นสุกรชื่อมหำตุณฑิละ			ปลอบใจสุกรน้องชำยไม่ให้หวำดกลัวที่จะถูกนักเลงสุรำฆ่ำ	ให้

น้องชำยตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นส�ำคัญ

๑. ชาดกที่  ๒๒  กุกกุรชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๒๒)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นสนุขั	แสดงธรรมแด่พระรำชำผูร้บัสัง่ให้ฆ่ำสนุขัทัง้หมด	เพรำะเหตสุนุขัในพระรำชฐำน

ลอบเข้ำไปกดัหนงัหุม้รำชรถ	แต่ทรงเข้ำพระทยัว่ำเป็นสนุขัภำยนอก	ต่อเมือ่พระโพธสิตัว์พสิจูน์ได้แล้วจงึท�ำให้ฝงูสนุขัรอดตำย
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พญาเหี้ย (๓)

๒. ชาดกที่ ๑๔๒  สิงคาลชาดก 	(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๑๔๒)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำสุนัขจิ้งจอก	กล่ำวต�ำหนินักเลงสุรำผู้ใช้อุบำยลวงจะฆ่ำตน

๓. ชาดกที่ ๑๔๘  สิงคาลชาดก		(เล่มที่		๕๖	ข้อที่	๑๔๘)	 	 	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นสนุขัจิง้จอก	เพรำะตดิในรส	จงึเข้ำไปตดิอยูใ่นท้องช้ำงทีต่ำย	และประสบทกุข์ปำงตำย

๑. ชาดกที่  ๑๓๘  โคธชาดก	(เล่มที่		๕๖	ข้อที่	๑๓๘)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำเหี้ย	ได้กล่ำวติเตียนดำบสที่ใช้อุบำยลวงจะกินตน

๒. ชาดกที่  ๑๔๑  โคธชาดก (เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๑๔๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำเหีย้	สอนลกูไม่ให้ท�ำควำมสนทิสนมกบักิง้ก่ำ	แต่ลกูไม่ยอมฟัง	จงึน�ำควำมพนิำศ

มำสู่ตระกูล

๓. ชาดกที่  ๓๒๕  โคธชาดก	(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๕๙๘)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำเหี้ย	ได้ติเตียนดำบสผู้คิดร้ำยจะฆ่ำตนด้วยกำรวำงท่ำน่ำเลื่อมใส
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กระต่าย (๑)

หนู (๒)

๑. ชาดกที่  ๓๑๖  สสปัณฑิตชาดก	(เล่มที่		๕๘	ข้อที่	๕๖๒)		 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นกระต่ำย	 ได้สละชีวิตของตนโดยกระโดดเข้ำกองไฟเพื่อให้เนื้อเป็นทำนแก่พรำหมณ์

ที่มำขอ

๑. ชาดกที่ ๑๒๘  พิฬารวตชาดก	(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๑๒๘)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำหนู	ได้ต่อสู้กับสุนัขจิ้งจอกที่หลอกกินบริวำรของตน

๒. ชาดกที่ ๑๒๙  อัคคิกชาดก		(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๑๒๙)	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำหนู	ได้กล่ำวต�ำหนิสุนัขจิ้งจอกที่หลอกกินบริวำรของตน
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เขียดเขียว (๑)

๑. ชาดกที่  ๒๓๙  หริตมาตชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๓๒๗)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นเขียดเขียว	ได้ตัดสินควำมกรณีที่งูปลำถูกฝูงปลำกัดตอบว่ำเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

ครุฑ (๒)

สัตว์สองเท้า (๕๗)

๑. ชาดกที่  ๓๖๐  สุสันธีชาดก  (เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๗๔๘)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำครฑุ	ไปเล่นสกำกบัพระเจ้ำพรหมทตั	แล้วลกัพระนำงสสุนัธไีปอยูใ่นวมิำนของตน	

ต่อมำทรำบว่ำพระนำงเป็นชู้กับคนธรรพ์	จึงน�ำพระนำงมำส่งคืน

๒. ชาดกที่  ๕๑๘  ปัณฑรกนาคราชชาดก	(เล่มที่		๖๑		ข้อที่	๒๓๘๗)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำครฑุ	แอบถำมควำมลบัของพวกนำคจำกชเีปลอืย	เมือ่จบันำคได้แล้วได้ให้โอวำท

นำคว่ำไม่ควรบอกควำมลับสุดยอดของตระกูลแก่ผู้อื่น	ซึ่งอำจเป็นเหตุท�ำให้ตระกูลพินำศได้
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กินนร (๑)

หงส์ (๙)

๑. ชาดกที่  ๔๘๕  จันทกินนรีชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๘๘๓)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นจันทกินนร	ก�ำลังร้องเพลงอยู่กับภรรยำ	ถูกพระเจ้ำพรหมทัตลอบยิงปำงตำย	เพรำะ

อำศัยควำมรักที่มั่นคง	ภรรยำได้อ้อนวอนบวงสรวงเทวดำให้ช่วย	ท้ำวสักกะลงมำช่วยจึงรอดชีวิต

๑. ชาดกที่ ๓๒ นัจจชาดก		(เล่มที่	๕๕	ข้อที่	๓๒)	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำหงส์ทอง	ให้ธิดำเลือกคู่	ธิดำเลือกนกยูงผู้ขำดหิริโอตตัปปะ	พญำหงส์ทองจึงไม่

ยอมยกลูกสำวให้	เพรำะนกยูงตัวนั้นไม่ละอำย	ชอบแต่ล�ำแพนหำงอย่ำงเดียว

๒. ชาดกที่ ๑๓๖ สุวัณณหังสชาดก		(เล่มที่	๕๖	ข้อที่	๑๓๖)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำหงส์ทอง	มำสลัดขนทองให้แก่ภรรยำและธิดำ	 แต่ถูกจับถอนขนจนหมด	ขนที่

ขึ้นมำใหม่กลับเป็นสีขำวปกติ
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๓. ชาดกที่  ๒๗๐ อุลูกชาดก		(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๐๙)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำหงส์ทอง	 ได้รับเลือกให้เป็นพญำนก	 โดยก่อนหน้ำนั้นนกเค้ำได้รับเลือกให้เป็น

หัวหน้ำ	แต่ถูกกำคัดค้ำนจึงเป็นผู้ผูกเวรกันมำจนถึงปัจจุบัน

๔. ชาดกที่  ๓๗๐ ปลาสชาดก 	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๗๙๘)	 	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำหงส์ทอง	ได้กล่ำวเตอืนปลำสเทวดำให้ถอนต้นไทรออกจำกวมิำน	แต่ปลำสเทวดำ

ไม่เชื่อ	ต่อมำเมื่อต้นไทรเจริญเติบโตเต็มที่จึงท�ำลำยวิมำนของเทวดำด้วย	ท�ำให้เทวดำนั้นเดือดร้อน

๕. ชาดกที่  ๓๗๙  เนรุชาดก  (เล่มที่	๕๙	ข้อที่	๘๔๙)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นหงส์ทอง	 หงส์น้องชำยพูดถึงสถำนที่ที่ไม่รู้จักแยกแยะคนดีและคนเลว	 ว่ำเป็นที่ที่

ไม่ควรอยู่

๖. ชาดกที่  ๔๗๖  ชวนหังสชาดก		(เล่มที่	๖๐	ข้อที่	๑๗๕๑)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นหงส์บินเร็ว	สำมำรถบินแข่งควำมเร็วกับดวงอำทิตย์ได้	แต่เห็นว่ำไม่มีประโยชน์จึงไป

กรุงพำรำณสีสอนธรรมแด่พระรำชำ

๗. ชาดกที่  ๕๐๒  จูฬหังสชาดก 	(เล่มที่		๖๑	ข้อที่	๒๑๒๔)		
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำหงส์ทอง	ไปติดบ่วงนำยพรำน	แต่หงส์เสนำบดีไม่ยอมหนีไป	นำยพรำนเลื่อมใส

จึงยอมปล่อย	แต่หงส์ทั้ง	๒	แนะน�ำให้น�ำไปถวำยพระรำชำ	พระโพธิสัตว์แสดงธรรมแด่พระรำชำ	พระรำชำทรงพอพระทัย	
ได้พระรำชทำนทรัพย์และยศแก่นำยพรำน

๘. ชาดกที่  ๕๓๓  จูฬหังสชาดก		(เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๑๖๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำหงส์ธตรฏัฐะ	ไปตดิบ่วงของนำยพรำน		แต่ได้อำศยัหงส์สมุขุเสนำบดช่ีวยชวีติไว้	

นำยพรำนเหน็ควำมจงรกัภกัดขีองหงส์สมุขุเสนำบดจีงึปล่อยหงส์ทัง้		๒		แต่หงส์ทัง้	๒	ได้ขอให้นำยพรำนน�ำไปเฝ้ำพระเจ้ำสำคละ	
และได้สนทนำธรรมกับพระเจ้ำสำคละ	ท�ำให้พระเจ้ำสำคละมีพระรำชหฤทัยเบิกบำน	จึงพระรำชทำนทรัพย์เป็นจ�ำนวนมำก
แก่นำยพรำน	ส่วนหงส์ทั้ง	๒	ก็ได้บินกลับไปหำหมู่ญำติของตนด้วยควำมปลอดภัย

๙. ชาดกที่  ๕๓๔  มหาหังสชาดก		(เล่มที่	๖๒	ข้อที่	๑๙๙)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำหงส์ทอง	ไปตดิบ่วงของนำยพรำน		แต่ได้อำศยัหงส์สมุขุเสนำบดช่ีวยชวีติไว้และ

หงส์สุมุขเสนำบดีได้แสดงมิตรธรรมแก่พญำหงส์และนำยพรำน	จำกนั้นได้ขอร้องให้นำยพรำนพำไปเฝ้ำพระเจ้ำสังยมะ	 เมื่อ
ได้สนทนำธรรมกันแล้ว	ปรำกฏว่ำพระเจ้ำสังยมะและพระเทวีทรงพอพระทัย	จึงทรงผูกมิตรกับหงส์ทั้ง	๒	แล้วทรงรับสั่งให้
ปล่อยหงส์ทั้ง	๒	ไป
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ไก่ (๒)

พญานก (๔)

นก (๔๓)

๑. ชาดกที่  ๓๘๓  กุกกุฏชาดก		(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๘๘๖)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำไก่ป่ำ	มีไก่ป่ำหลำยร้อยตัวเป็นบริวำร	ถูกนำงแมวมำล่อลวงกินบริวำรเสียหมด	

แต่ไม่สำมำรถล่อลวงพระโพธิสัตว์ได้	พระโพธิสัตว์รู้ทันจึงเอำตัวรอดได้

๒. ชาดกที่  ๔๔๘  กุกกุฏชาดก	(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๑๔๒๒)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำไก่	ได้แสดงเหตุที่ไม่ยอมเป็นมิตรกับพญำเหยี่ยวว่ำไม่ควรไว้วำงใจคนท�ำชั่ว

๑. ชาดกที่ ๓๖  สกุณชาดก		(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๓๖)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำนก	 เห็นกิ่งไม้เสียดสีกันเกิดไฟขึ้นจึงแนะน�ำให้นกทั้งหลำยหนีไปอยู่ที่อื่น	 พวก

นกที่เชื่อก็พำกันหนีไป	พวกที่ไม่หนีก็ถูกไฟคลอกตำย
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นกยูง (๓)

๒. ชาดกที่ ๑๑๕  อนุสาสิกชาดก		(เล่มที่		๕๖	ข้อที่	๑๑๕)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำนก	ได้กล่ำวต�ำหนินำงนกป่ำซึ่งดีแต่สอนนกอื่นแต่ตนเองโลภจัดจนตัวตำย

๓. ชาดกที่  ๑๓๓  ฆตาสนชาดก		(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๑๓๓)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำนก	เมื่อเห็นที่อยู่มีภัย	จึงพำฝูงนกไปอำศัยอยู่ที่อื่น

๔. ชาดกที่  ๓๘๔  ธัมมัทธชชาดก		(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๘๙๓)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำนก	ได้ฆ่ำกำตัวหนึ่งที่มำขออำศัยแต่แอบกินไข่และลูกนกเป็นจ�ำนวนมำก

๑. ชาดกที่ ๑๕๙  โมรชาดก 	(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๑๖๗)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำนกยงูทอง	ตัง้มัน่อยูใ่นพระปรติร	นอบน้อมพระพทุธเจ้ำและพระธรรมทัง้หลำย

ทัง้เวลำเช้ำและเวลำเยน็	ท�ำให้นำยพรำนจบัตวัไม่ได้ตลอด	๗	ชัว่กษตัรย์ิ	ต่อเมือ่กระสบักระส่ำยด้วยกเิลส	ไม่สำมำรถสำธยำย
พระปริตร	จึงถูกจับตัวได้

๒. ชาดกที่ ๓๓๙  พาเวรุชาดก 	(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๖๕๔)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำนกยงู	เพรำะได้รบักำรฝึกมำด	ีจงึแสดงกำรร�ำแพนหำงและขนัอย่ำงไพเรำะท�ำให้

ได้ลำภสักกำระมำกกว่ำกำ

๓. ชาดกที่ ๔๙๑  มหาโมรชาดก		(เล่มที่		๖๐		ข้อที่	๑๙๖๑)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำนกยงู	 เจรญิพระปรติรเป็นประจ�ำ	จงึรอดพ้นบ่วงของนำยพรำนมำได้ถงึ	๗๐๐	ปี	

ต่อมำเกิดควำมก�ำหนัด	ลืมเจริญพระปริตร	จึงไปติดบ่วงของนำยพรำน
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นกแร้ง (๔)

๑. ชาดกที่ ๑๖๔  คิชฌชาดก	(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๑๗๗)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำนกแร้ง	เลีย้งดบูดิำมำรดำ	ได้ตอบแทนคณุเศรษฐทีีช่่วยให้พวกตนหำยหนำว	จงึ

พำบริวำรไปคำบเอำเสื้อผ้ำไปทิ้งลงที่บ้ำนเศรษฐี

๒. ชาดกที่ ๓๘๑  มิคาโลปชาดก	(เล่มที่		๕๙	ข้อที่	๘๖๓)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำแร้งชือ่อปนนัทะ	มบีตุรชือ่มคิำโลปะ	สอนบตุรไม่ให้บนิสงูเกนิไปจะเป็นอนัตรำย	

แต่บตุรไม่เชือ่จงึถงึควำมตำย	ท�ำให้นกแร้งตวัอืน่ทีอ่ำศยัอยูพ่ลอยอดตำยไปด้วย	คนทีไ่ม่เชือ่ฟังค�ำสอนของผูใ้หญ่มกัพบควำม
วิบัติเช่นกัน

๓. ชาดกที่ ๓๙๙  มาตุโปสกคิชฌชาดก	(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๙๙๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำแร้ง	เลี้ยงดูบิดำมำรดำผู้ตำบอด	ขณะที่ตนเองก�ำลังติดบ่วงนำยพรำนอยู่	ได้

ร�ำพึงร�ำพันถึงบิดำมำรดำ		จนนำยพรำนสงสำรแล้วปล่อยตัวไป

๔. ชาดกที่ ๔๒๗  คิชฌชาดก (เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๑๒๐๗)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำตเิป็นนกแร้ง	สอนบตุรผูเ้ป็นพญำแร้ง	ไม่ให้บนิสงูเกนิไป	แต่พญำแร้งไม่เชือ่ฟังจงึถกูลมเวรมัภำ

พัดร่ำงกำยแหลกละเอียด
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กา (๓)

นกกระทา (๒)

๑. ชาดกที่  ๑๔๐  กากชาดก (เล่มที่	๕๖		ข้อที่	๑๔๐)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำกำ	ได้เสีย่งชวีติช่วยเหลอืฝงูกำให้พ้นจำกอนัตรำย	เพรำะควำมผกูอำฆำตของปโุรหติ

๒. ชาดกที่  ๒๐๔  วีรกชาดก	(เล่มที่	๕๗		ข้อที่	๒๕๗)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นนกกำน�ำ้	ห้ำมมใิห้กำบกเอำอย่ำงในกำรหำกนิในทะเล	แต่กำบกไม่เชือ่	จงึตดิสำหร่ำยตำย

๓. ชาดกที่  ๒๙๒  สุปัตตชาดก	(เล่มที่	๕๘	ข้อที่	๔๗๕)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำกำชื่อสุปัตตะ	 ฝูงกำบริวำรพำกันไปชิงเครื่องเสวยของพระเจำ้กรุงพำรำณสีมำ

ให้บริโภค

๑. ชาดกที่ ๓๗  ติตติรชาดก	(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๓๗)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนกกระทำ	 ได้ชักชวนให้ช้ำงและลิงประพฤติอปจำยนธรรม	 คือควำมเคำรพกันและ

กันตำมวัยที่แก่กว่ำ
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๒. ชาดกที่ ๔๓๘  ทัททรชาดก 	(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๑๓๑๐)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นนกกระทำ	อยูใ่กล้ส�ำนกัอำจำรย์ทศิำปำโมกข์จ�ำศลิปะทีอ่ำจำรย์สอนศษิย์ได้	เมือ่อำจำรย์

ตำยไป	จึงรับหน้ำที่สอนศิลปะแทน	ต่อมำเมื่อพวกมำณพไม่อยู่	ได้ถูกดำบสชั่วฆ่ำกิน	แต่ดำบสชั่วก็ถูกเสือโคร่งฆ่ำตำยเช่นกัน

นกแขกเต้า (๘)

๑. ชาดกที่  ๑๔๕  ราธชาดก		(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๑๔๕)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำนกแขกเต้ำ	 สอนนกแขกเต้ำน้องชำยไม่ให้พูดถึงควำมไม่ดีของผู้อื่นเมื่อเห็นว่ำ

ตนไม่ปลอดภัย	ต่อเมื่อได้โอกำสแล้วค่อยพูด

๒. ชาดกที่  ๑๙๘  ราธชาดก	(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๒๔๕)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นนกแขกเต้ำชือ่รำธะ	ได้บอกพรำหมณ์ถงึพฤตกิรรมของนำงพรำหมณผีูป้ระพฤตนิอกใจ

ในขณะที่พรำหมณ์ไม่อยู่

๓. ชาดกที่  ๒๕๕  สุกชาดก 	(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๓๖๔)	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำนกแขกเต้ำ	มีนกแขกเต้ำจ�ำนวนมำกเป็นบริวำร	เมื่อแก่ชรำแล้วสอนลูกไม่ให้ไป

หำกินมะม่วงในเกำะ	แต่ลูกไม่เชื่อฟังท�ำให้ตกน�้ำตำยในมหำสมุทร

๔. ชาดกที่  ๔๒๙  มหาสุวราชชาดก 	(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๑๒๒๖)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำนกแขกเต้ำ	ถือมักน้อย	สันโดษ	อำศัยอยู่กินที่ต้นมะเดื่อต้นเดียว	แม้หมดผล	ใบ	

และสะเก็ดแล้ว	 เหลือแต่ตอไม้ก็มิได้ไปที่อื่น	 กลับแสดงมิตรธรรมแก่ทำ้วสักกะที่แปลงเป็นพญำหงส์มำลองใจว่ำสัตบุรุษไม่
ควรทิ้งเพื่อนเมื่อครำวตกทุกข์ได้ยำก	

๕. ชาดกที่  ๔๓๐  จูฬสุวกราชชาดก		(เล่มที่		๕๙	ข้อที่	๑๒๓๖)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำนกแขกเตำ้	 ถือมักน้อย	 สันโดษ	 อำศัยอยู่ที่ต้นมะเดื่อต้นเดียว	 แม้หมดผล	 ใบ	

และสะเก็ดแล้ว	เหลือแต่ตอไม้ก็มิได้ไปที่อื่น	ร้อนถึงท้ำวสักกะต้องลงมำประสำทพรให้ต้นมะเดื่อนั้นกลับเจริญขึ้นดังเดิม
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นกคุ่ม (๒)

๖. ชาดกที่  ๔๘๔  สาลิเกทารชาดก		(เล่มที่		๖๐		ข้อที่	๑๘๗๒)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำนกแขกเต้ำ	 ไปคำบรวงข้ำวสำลีจำกไร่ของโกสิยพรำหมณ์มำเลี้ยงบิดำมำรดำ

ผูแ้ก่เฒ่ำ	วนัหนึง่ไปตดิบ่วงของพรำหมณ์	เมือ่ถกูพรำหมณ์ถำมกไ็ด้แสดงธรรมเรือ่งกำรใช้จ่ำยทรพัย์ให้ฟัง	พรำหมณ์พอใจ	จงึ
ปล่อยพร้อมยกไร่ข้ำวสำลีให้ประมำณ	๑,๐๐๐	กรีส	พระโพธิสัตว์ขอรับไว้เพียง	๘	กรีสเท่ำนั้น

๗. ชาดกที่  ๕๐๓  สัตติคุมพชาดก	(เล่มที่		๖๐		ข้อที่	๒๑๔๒)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นนกแขกเต้ำชือ่ปปุผกะ	ถกูฤษชีบุเลีย้งจงึมจีติอ่อนโยน	ได้แสดงธรรมแก่พระเจ้ำปัญจำละ	

เรื่องกำรคบคนพำลและบัณฑิตมีผลต่ำงกัน

๘. ชาดกที่  ๕๒๑  เตสกุณชาดก		(เล่มที่		๖๑		ข้อที่	๒๔๓๘)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนกแขกเต้ำชื่อชัมพุกะ	 ได้แสดงก�ำลัง	 ๕	 ประกำร	 และธรรมจริยำหรือรำชธรรม	

๑๐	ประกำร	แด่พระเจ้ำพรหมทตัผู้เป็นพระบิดำเลี้ยง	ท�ำให้พระองค์เลื่อมใสจึงได้รับต�ำแหน่งเสนำบดี

๑. ชาดกที่ ๓๕  วัฏฏกชาดก 	(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๓๕)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นลูกนกคุ่ม	เมื่อไฟป่ำไหม้มำใกล้รัง	ได้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ำในอดีต	ตั้งสัจ

อธิษฐำนให้ไฟดับไป

๒. ชาดกที่ ๓๙๔  วัฏฏกชาดก		(เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๙๕๗)	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนกคุ่ม	ได้บอกวิธีที่จะท�ำให้อ้วนแก่กำว่ำ	ให้กินอำหำรเท่ำที่มี	หำง่ำย	ไม่ไปลักขโมย

เขำกิน
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นกกระจาบ (๒)

นกดุเหว่า (๓)

๑. ชาดกที่  ๓๓  สัมโมทมานชาดก 	(เล่มที่		๕๕		ข้อที่	๓๓)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นพญำนกกระจำบ	 สอนนกทั้งหลำยให้สำมัคคีกันยกตำข่ำยหนี	 ต่อมำนกเหล่ำนั้น

ทะเลำะกัน	ท่ำนห้ำมไม่ฟังจึงพำบริวำรของตนหนีไปอยู่ที่อื่นที่พ้นอันตรำย

๒. ชาดกที่  ๑๑๘  วัฏฏกชาดก		(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๑๑๘)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนกกระจำบ		บอกอุบำยท�ำเป็นอดอำหำรจึงรอดชีวิตมำได้

๑. ชาดกที่  ๓๔๑  กุณฑลิกชาดก		(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๖๖๒)		 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นพญำนกดเุหว่ำชือ่กณุำละ	ได้เปรยีบนำรด้ีวยท่ำน�ำ้	(ควำมพสิดำรอยูใ่นชำดกที	่๕๓๖	

กุณำลชำดก)
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นกพิราบ (๖)

๒. ชาดกที่  ๔๖๔  จูฬกุณาลชาดก 	(เล่มที่		๖๐	ข้อที่	๑๖๐๑)
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนกดุเหว่ำชื่อกุณำละ	ได้แสดงโทษของสตรีไว้เป็นอันมำกโดยบุรุษไม่พึงอยู่ในอ�ำนำจ

ของสตรี	(ควำมพิสดำรอยู่ในชำดกที่	๕๓๖	กุณำลชำดก)

๓. ชาดกที่  ๕๓๖  กุณาลชาดก		(เล่มที่		๖๒		ข้อที่	๒๙๖)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นนกดเุหว่ำชือ่กณุำละ	ได้กล่ำวต�ำหนโิทษของสตรใีห้นกดเุหว่ำชือ่ปณุณมขุะผูเ้ป็นสหำย

ฟังว่ำสตรีเป็นคนที่ไม่มีควำมซื่อสัตย์	ชอบท�ำลำยมิตร	และมีจิตหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องกำมคุณเป็นต้น	ส่วนตัวท่ำนเองนั้นไม่
ยอมตกอยู่ในอ�ำนำจของสตรี

๑. ชาดกที่ ๔๒  กโปตกชาดก 	(เล่มที่		๕๖		ข้อที่	๔๒)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นนกพริำบ	ได้ช่วยเหลอืสงเครำะห์กำผูต้กยำก	แต่กำมนีสิยัไม่ดชีอบไปลกัขโมยของคนกนิ	

จึงถูกพ่อครัวจับได้แล้วถอนขนทำด้วยเม็ดยี่หร่ำผสมน�้ำขิงสดและเกลือ	ชโลมด้วยนมเปรี้ยวแล้วโยนใส่กระบุงไว้	และตำย
ในที่สุด

๒. ชาดกที่  ๒๗๔  โลลชาดก		(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๔๒๑)	 	 	
พระโพธิสตัวเ์สวยพระชำตเิป็นนกพริำบ	อำศยัอยูใ่กล้โรงครวั	ไดส้อนกำเพื่อนกนัไม่ให้ไปลกัของในโรงครัว	แตก่ำไม่

เชื่อฟัง	จึงถูกพ่อครัวจับถอนขนแล้วทำด้วยน�้ำเปรียงผสมขิงบดและพริกไทย

๓. ชาดกที่  ๒๗๕  รุจิรชาดก 	(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๔๒๔)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นนกพริำบ	ได้ตเิตยีนกำผูเ้ป็นสหำยทีช่อบไปลกัขโมยอำหำรของมนษุย์มำกนิจนถกูจบั

ถอนขนจนสิ้น
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๔. ชาดกที่  ๒๗๗  โรมชาดก 	(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๔๓๐)	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนกพิรำบ	ติเตียนดำบสโกงที่ลวงจับนกพิรำบกิน	แต่นกพิรำบรู้ทัน	ซ�้ำขับไล่ให้ไปอยู่

ที่อื่น	เพรำะคนโกงไม่ควรอยู่ในที่นี้

๕. ชาดกที่  ๓๗๕  กโปตกชาดก		(เล่มที่		๕๘		ข้อที่	๘๒๕)	 	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นนกพริำบ	กล่ำวเยำะเย้ยกำผูเ้ป็นสหำยทีห้่ำมไม่ฟัง	ไปลกัของมนษุย์กนิ	จงึถกูพ่อครวั

จับถอนขน	บดขิงสดแป้งและกระเทียม	ละลำยกับน�้ำเปรียงเน่ำทำตัว

๖. ชาดกที่  ๓๙๕  มณิชาดก (เล่มที่		๕๙		ข้อที่	๙๖๓)	
พระโพธสิตัว์เสวยพระชำตเิป็นนกพริำบ	ได้ตเิตยีนกำผูเ้ป็นสหำยทีไ่ปลกัอำหำรในครวั	ถกูพ่อครวัจบัถอนขนแล้วเอำ

ครั่งท�ำเป็นเครื่องประดับแขวนคอ

นกมูลไถ (๑)

๑. ชาดกที่ ๑๖๘  สกุณัคฆิชาดก		(เล่มที่		๕๗		ข้อที่	๑๘๕)	 	 	 	 	 	 	
พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นนกมูลไถ	 ออกหำกินไปต่ำงถิ่น	 ถูกเหยี่ยวนกเขำจับได้	 แต่ก็แก้ไขเอำตัวรอดได้ด้วย

ปัญญำของตน
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นกหัวขวาน (๒)

นกจักรพาก (๒)

๑. ชาดกที่ ๒๑๐  กันทคลกชาดก  (เล่มที่  ๕๗  ข้อที่ ๒๖๙) 
พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นนกหวัขวาน ห้ามไม่ให้นกหวัขวานผูเ้ป็นสหายเอาอย่างในการเจาะไม้ตะเคยีน แต่นก

หัวขวานผู้เป็นสหายไม่ฟังกลับเจาะไม้ตะเคียนจนกระหม่อมแตกตาย

๒. ชาดกที่ ๓๐๘ ชวสกุณชาดก  (เล่มที่  ๕๘  ข้อที่ ๕๓๐)  
พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นนกหวัขวาน แกล้งทวงถามบญุคณุกบัราชสห์ีในคราวทีต่นช่วยน�ากระดกูทีต่ดิคอออก

มาให้ แต่ไม่ได้รับการตอบแทน จึงติเตียนราชสีห์ว่าเป็นสัตว์ไม่รู้คุณของผู้อื่น 

๑. ชาดกที่ ๔๓๔  จักกวากชาดก  (เล่มที่  ๕๙  ข้อที่ ๑๒๗๔)      
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกจักรพาก ถูกกาถามถึงเหตุที่ท�าให้ผิวพรรณงาม จึงบอกว่ามาจากการกินอาหารที่

หาได้ง่ายและบริสุทธิ์  และติเตียนกาที่มีผิวพรรณทรามเพราะลักขโมยเขากิน
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๒. ชาดกที่ ๔๕๑ จักกวากชาดก  (เล่มที่  ๕๙  ข้อที่ ๑๔๕๓) 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกจักรพาก แสดงเหตุที่ตนมีสีสวยงามให้กาฟังว่าเพราะไม่ได้กินเนื้อกินปลา แต่กิน

สาหร่ายและแหนเป็นอาหาร และได้ต�าหนิกาที่ชอบลักขโมยของกิน จึงหวาดสะดุ้งอยู่เป็นนิตย์ ผิวกาจึงด�า

๑. ชาดกที่ ๓๒๑ กุฏิทูสกชาดก  (เล่มที่  ๕๘  ข้อที่ ๕๘๒)       
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาตเิป็นนกขมิน้ ได้กล่าวตเิตยีนวานรซึง่มลีกัษณะเหมอืนมนษุย์ทกุอย่าง แต่ไม่มปัีญญาสร้าง

ที่อยู่อาศัย

นกขมิ้น (๑)

พญานาค (๓)

สัตว์ไม่มีเท้า (๖)

๑. ชาดกที่ ๓๐๔  ทัททรชาดก (เล่มที่  ๕๘  ข้อที่ ๕๑๔) 
พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นพญานาคชือ่มหาททัทระ สอนนาคน้องชายไม่ให้ใส่ใจต่อค�าเหยยีดหยามของผูอ้ืน่เมือ่

อยู่ต่างถิ่น
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ปลา (๓)

๒. ชาดกที่  ๕๐๖  จัมเปยยชาดก  (เล่มที่  ๖๑  ข้อที่ ๒๑๘๐) 
พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นจมัเปยยนาคราช ได้รกัษาอโุบสถศลี ไม่เบยีดเบยีนผูใ้ด แต่ถกูหมองใูจบาปจบัมาเทีย่ว

เล่นกลหากิน ได้พระเทวีมาช่วยท�าให้พ้นจากความล�าบากและกลับไปยังพิภพของพระองค์

๓. ชาดกที่  ๕๔๓  ภูริทัตตชาดก  (เล่มที่  ๖๔  ข้อที่ ๖๘๗)  
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคชื่อภูริทัต ได้ตั้งความปรารถนาอยากไปเกิดในเทวโลก จึงไปรักษาอุโบสถ

ศลีอยูท่ีจ่อมปลวกแห่งหนึง่ในถิน่มนษุย์ แต่ถกูพราหมณ์หมองผููรู้ม้นต์อาลมัพายนะจบัตวัไปเทีย่วแสดงละครหาเงนิตามสถาน
ทีต่่างๆ ต่อมานาคพีน้่องชาย ๓ ตนได้มาช่วยเหลอืพญานาคภรูทิตัให้รอดพ้นจากพราหมณ์หมองไูปได้ นาคพีช่ายมคีวามแค้น
เคืองจึงคิดจะท�าลายชีวิตพราหมณ์หมองูนั้น แต่ถูกนาคน้องชายซึ่งกลัวตกนรกห้ามปรามไว้ เพราะพราหมณ์หมองูผู้นี้เป็นผู้
รู้พระเวทและเป็นผู้สาธยายมนต์ ใครๆ ไม่ควรท�าร้าย พญานาคภูริทัตได้ชี้แจงให้นาคน้องชายทราบว่าความเข้าใจเช่นนัน้
เป็นความเข้าใจผิด การปฏิบัติตามลัทธิของพราหมณ์เช่นนี้เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง พญานาคภูริทัตได้มุ่งมั่นรักษาอุโบสถ
ศีลจนตลอดชีวิต แล้วจึงไปเกิดในเทวโลกตามความปรารถนาพร้อมด้วยบริวารจ�านวนมาก

๑. ชาดกที่ ๗๕  มัจฉชาดก  (เล่มที่ ๕๖ ข้อที่ ๗๕)  
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาปลา ได้ร้องขอฝนให้ตกลงมาช่วยหมู่ญาติให้รอดพ้นจากอันตราย

๒. ชาดกที่ ๑๑๔  มิตจินตีชาดก  (เล่มที่ ๕๖ ข้อที่ ๑๑๔)  
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปลาชื่อมิตจินตี ได้หาอุบายช่วยเพื่อนปลาให้หลุดพ้นจากตาข่าย

๓. ชาดกที่ ๒๓๖  พกชาดก  (เล่มที่ ๕๗  ข้อที่ ๓๒๑) 
พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นพญาปลา มบีรวิารมาก เหน็ฝงูปลายกย่องนกยาง ได้ให้สตฝิงูปลาว่าไม่ให้ไว้ใจนกยาง

ที่อยู่นิ่งๆ ว่าจะคุ้มครองฝูงปลา
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ชาดก เรียงชื่อตามล�าดับอักษร
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ก

๑. กกัณฏกชาดก กิ้งก่าได้ทอง ๑๗๐ ๕๗ ๑๘๙

๒. กฏาหกชาดก คนขี้โอ่ ๑๒๕ ๕๖ ๑๒๕

๓. กณเวรชาดก เชื่อใจสตรีมีโทษถึงตาย ๓๑๘ ๕๘ ๕๗๐

๔. กปิชาดก เข้าใจว่าลิงเป็นฤษี ๒๕๐ ๕๗ ๓๕๐

๕. กปิชาดก คุณสมบัติของหัวหน้า ๔๐๔ ๕๙ ๑๐๒๘

๖. กโปตกชาดก คนที่ต้องฉิบหาย ๔๒ ๕๖ ๔๒

๗. กโปตกชาดก โภคะของมนุษย์ ๓๗๕ ๕๘ ๘๒๕

๘. กลัณฑุกชาดก กริยาส่อสกุล ๑๒๗ ๕๖ ๑๒๗

๙. กฬายมุฏฐิชาดก โลภมาก ๑๗๖ ๕๗ ๒๐๑

๑๐. กักการุชาดก ผู้ควรประดับดอกไม้ทิพย์ ๓๒๖ ๕๘ ๖๐๒

๑๑. กัจจานิชาดก ในกาลไหนๆ ธรรมย่อมไม่ตาย ๔๑๗ ๕๙ ๑๑๒๑

๑๒. กัจฉปชาดก เต่าติดที่อยู่ ๑๗๘ ๕๗ ๒๐๕

๑๓. กัจฉปชาดก เต่าตายเพราะปาก ๒๑๕ ๕๗ ๒๗๙

๑๔. กัจฉปชาดก ลิงสัปดน ๒๗๓ ๕๘ ๔๑๘

๑๕. กัญจนักขันธชาดก การบรรลุธรรมอันเกษม ๕๖ ๕๖ ๕๖

๑๖. กัฏฐหาริชาดก พระราชากับหญิงหาฟืน ๗ ๕๕ ๗

๑๗. กัณฑิชาดก ผู้ตกอยู่ในอำานาจหญิง ๑๓ ๕๕ ๑๓

๑๘. กัณหชาดก ผู้เอาการเอางาน ๒๙ ๕๕ ๒๙

๑๙. กัณหชาดก การขอพร ๔๔๐ ๕๙ ๑๓๒๙

๒๐. กันทคลกชาดก นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น ๒๑๐ ๕๗ ๒๖๙

๒๑. กัลยาณธัมมชาดก ผู้มีกัลยาณธรรม ๑๗๑ ๕๗ ๑๙๑

๒๒. กัสสปมันทิยชาดก รู้ตัวว่าผิดแล้วสารภาพผิด ๓๑๒ ๕๘ ๕๔๖

๒๓. กากชาดก กาไม่มีมันเหลว ๑๔๐ ๕๖ ๑๔๐

๒๔. กากชาดก กาวิดนำ้าด้วยปาก ๑๔๖ ๕๖ ๑๔๖

๒๕. กากวตีชาดก นางกากี ๓๒๗ ๕๘ ๖๐๖

๒๖. กามชาดก กามและโทษของกาม ๔๖๗ ๖๐ ๑๖๓๗

๒๗. กามนีตชาดก ผู้ถูกโรคใคร่ครอบงำารักษายาก ๒๒๘ ๕๗ ๓๐๕

๒๘. กามวิลาปชาดก ผู้บ่นเพ้อถึงกาม ๒๙๗ ๕๘ ๔๙๐

๒๙. กายนิพพินทชาดก ความเบื่อหน่ายร่างกาย ๒๙๓ ๕๘ ๔๗๘

๓๐. การันทิยชาดก การทำาที่เหลือวิสัย ๓๕๖ ๕๘ ๗๒๗
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๓๑. กาลิงคโพธิชาดก การพยากรณ์ชัยภูมิ (ที่) ๔๗๙ ๖๐ ๑๗๙๐

๓๒. กาสาวชาดก ผู้ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ๒๒๑ ๕๗ ๒๙๑

๓๓. กาฬกัณณิชาดก มิตรแท้ ๘๓ ๕๖ ๘๓

๓๔. กาฬพาหุชาดก ลิงหลอกเจ้า ๓๒๙ ๕๘ ๖๑๔

๓๕. กิงฉันทชาดก โทษท่ีฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอ่ืน ๕๑๑ ๖๑ ๒๒๘๕

๓๖. กิงสุโกปมชาดก คนไม่รู้ธรรมด้วยญาณย่อมสงสัยในธรรม ๒๔๘ ๕๗ ๓๔๖

๓๗. กิมปักกชาดก โทษของกาม ๘๕ ๕๖ ๘๕

๓๘. กุกกุชาดก ปฏิปทาของพระราชาผู้เป็นบัณฑิต ๓๙๖ ๕๙ ๙๖๙

๓๙. กุกกุฏชาดก ผู้ฉลาดเอาตัวรอดได้ ๒๐๙ ๕๗ ๒๖๗

๔๐. กุกกุฏชาดก ไก่รู้ทันอุบายนางแมว ๓๘๓ ๕๙ ๘๘๖

๔๑. กุกกุฏชาดก พญาไก่รู้ทันอุบายเหยี่ยว ๔๔๘ ๕๙ ๑๔๒๒

๔๒. กุกกุรชาดก สุนัขที่ถูกฆ่า ๒๒ ๕๕ ๒๒

๔๓. กุฏิทูสกชาดก ลิงกับนกขมิ้น ๓๒๑ ๕๘ ๕๘๒

๔๔. กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก รู้ว่าเขาดีก็ต้องเลี้ยงให้สมดี ๒๕๔ ๕๘ ๓๖๑

๔๕. กุณฑกปูวชาดก มีอย่างไรก็กินอย่างนั้น ๑๐๙ ๕๖ ๑๐๙

๔๖. กุณฑลิกชาดก เปรียบหญิงด้วยท่านำ้า ๓๔๑ ๕๘ ๖๖๒

๔๗. กุณาลชาดก นกดุเหว่าแสดงโทษของหญิง ๕๓๖ ๖๒ ๒๙๖

๔๘. กุททาลชาดก ความชนะที่ดี ๗๐ ๕๖ ๗๐

๔๙. กุนตินีชาดก การเชื่อมมิตรภาพ ๓๔๓ ๕๘ ๖๗๐

๕๐. กุมภการชาดก เหตุให้ช่างหม้อออกบวช ๔๐๘ ๕๙ ๑๐๕๗

๕๑. กุมภชาดก โทษของสุรา ๕๑๒ ๖๑ ๒๒๙๒

๕๒. กุมภีลชาดก คุณธรรมเครื่องให้เจริญ ๒๒๔ ๕๗ ๒๙๗

๕๓. กุมมาสปิณฑิชาดก อานิสงส์ของการถวายขนมกุมมาส ๔๑๕ ๕๙ ๑๑๐๗

๕๔. กุรุงคมิคชาดก กวางรู้ทันนายพราน ๒๑ ๕๕ ๒๑

๕๕. กุรุงคมิคชาดก การร่วมมือกัน ๒๐๖ ๕๗ ๒๖๑

๕๖. กุรุธัมมชาดก กุรุธรรม คือ ศีล ๕ ๒๗๖ ๕๘ ๔๒๗

(ให้ช้างแก่ท้าวกาลิงคราช)

๕๗. กุลาวกชาดก การเสียสละ ๓๑ ๕๕ ๓๑

๕๘. กุสชาดก พระเจ้ากุสราชลุ่มหลงรูปโฉมของ- ๕๓๑ ๖๒ ๙๔

พระนางประภาวดี

๕๙. กุสนาฬิชาดก ประโยชน์ของการผูกมิตร ๑๒๑ ๕๖ ๑๒๑
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๖๐. กุหกชาดก ดาบสเจ้าเล่ห์ ๘๙ ๕๖ ๘๙

๖๑. กูฏวาณิชชาดก พ่อค้าโกง ๙๘ ๕๖ ๙๘

๖๒. กูฏวาณิชชาดก หนามยอกเอาหนามบ่ง ๒๑๘ ๕๗ ๒๘๕

๖๓. เกฬิสีลชาดก ปัญญาสำาคัญกว่าร่างกาย ๒๐๒ ๕๗ ๒๕๓

๖๔. โกกิลชาดก พูดในกาลที่ควรพูด ๓๓๑ ๕๘ ๖๒๒

๖๕. โกฏสิมพลิชาดก การระวังภัยที่ยังมาไม่ถึง ๔๑๒ ๕๙ ๑๐๘๖

(โกฏสิมพลีผู้มองการณ์ไกล)

๖๖. โกมาริยปุตตชาดก ผู้ไกลจากภูมิฌาน ๒๙๙ ๕๘ ๔๙๖

๖๗. โกสัมพิยชาดก สามัคคีดีกว่าแตกแยก ๔๒๘ ๕๙ ๑๒๑๖

๖๘. โกสิยชาดก คำาพูดกับการกระทำาไม่สมกัน ๑๓๐ ๕๖ ๑๓๐

๖๙. โกสิยชาดก ผู้รู้กาลอันควรไม่ควร ๒๒๖ ๕๗ ๓๐๑

๗๐. โกสิยชาดก โกสิยเศรษฐีตระหนี่ ๔๗๐ ๖๐ ๑๖๗๓

๗๑. เกสวชาดก ความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยม ๓๔๖ ๕๘ ๖๘๒

ข

๑. ขทิรังคารชาดก ผู้มีจิตมั่นคง ๔๐ ๕๕ ๔๐

๒. ขรปุตตชาดก ทำาตนให้ไร้ประโยชน์ (ม้าสินธพลูกลา) ๓๘๖ ๕๙ ๙๐๕

๓. ขรัสสรชาดก บุตรที่มารดาละทิ้ง ๗๙ ๕๖ ๗๙

๔. ขราทิยชาดก ผู้ล่วงเลยโอวาท ๑๕ ๕๕ ๑๕

๕. ขัชโชปนชาดก เห็นหิ่งห้อยว่าเป็นไฟ ๓๖๔ ๕๘ ๗๖๘

๖. ขันติวัณณนชาดก การอดใจในคนที่หาคุณธรรมยาก ๒๒๕ ๕๗ ๒๙๙

๗. ขันติวาทีชาดก โทษที่ทำาร้ายผู้ไม่โกรธ ๓๑๓ ๕๘ ๕๕๐

๘. ขันธชาดก พระปริตรป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ ๒๐๓ ๕๗ ๒๕๕

๙. ขุรัปปชาดก ถึงคราวกล้าควรกล้า ๒๖๕ ๕๘ ๓๙๔

ค

๑. คชกุมภชาดก ช้าควรช้า ไวควรไว ๓๔๕ ๕๘ ๖๗๘

๒. ครหิตชาดก คนโง่เขลาย่อมเห็นแก่เงิน ๒๑๙ ๕๗ ๒๘๗

๓. คหปติชาดก การทวงในเวลาที่ยังไม่ถึงกำาหนด ๑๙๙ ๕๗ ๒๔๗

๔. คังคมาลชาดก กามทั้งหลายเกิดจากความดำาริ ๔๒๑ ๕๙ ๑๑๕๕

๕. คังเคยยชาดก ผู้ชอบโอ้อวด ๒๐๕ ๕๗ ๒๕๙
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๖. คัทรภปัญหชาดก ลากับม้าอัสดร ๑๑๑ ๕๖ ๑๑๑

๗. คันธตินทุกชาดก พระราชาทรงสดับฟังข่าวชาวเมือง ๕๒๐ ๖๑ ๒๔๑๙

๘. คันธารชาดก วิถีธีรชน ๔๐๖ ๕๙ ๑๐๔๓

๙. คามณิจันทชาดก ลิงเป็นสัตว์ไม่รู้จักเหตุ ๒๕๗ ๕๘ ๓๗๐

๑๐. คามณิชาดก ไม่ใจเร็วด่วนได้ ๘ ๕๕ ๘

๑๑. คิชฌชาดก การเลี้ยงดูพ่อแม่ (สายตาแร้ง) ๑๖๔ ๕๗ ๑๗๗

๑๒. คิชฌชาดก ผู้ไม่ทำาตามคำาสอนย่อมพินาศ (นกแร้ง) ๔๒๗ ๕๙ ๑๒๐๗

๑๓. คิริทัตตชาดก การเอาอย่าง ๑๘๔ ๕๗ ๒๑๗

๑๔. คุณชาดก มิตรธรรม ๑๕๗ ๕๗ ๑๖๓

๑๕. คุตติลชาดก ศิษย์คิดล้างครู ๒๔๓ ๕๗ ๓๓๖

๑๖. คุมพิยชาดก วัตถุกามเหมือนยาพิษ ๓๖๖ ๕๘ ๗๗๘

๑๗. คูถปาณกชาดก หนอนท้าช้างสู้ ๒๒๗ ๕๗ ๓๐๓

๑๘. โคธชาดก ฤษีกินเหี้ย ๑๓๘ ๕๖ ๑๓๘

๑๙. โคธชาดก คบคนชั่วไม่มีความสุข ๑๔๑ ๕๖ ๑๔๑

๒๐. โคธชาดก เหี้ยกับดาบสทุศีล ๓๒๕ ๕๘ ๕๙๘

๒๑. โคธชาดก เขารักก็รักมั่ง เขาชังก็ชังตอบ ๓๓๓ ๕๘ ๖๓๐

ฆ

๑. ฆฏชาดก (ธังกชาดก) การร้องไห้ไม่มีประโยชน์ ๓๕๕ ๕๘ ๗๒๒

๒. ฆตปัณฑิตชาดก การดับความโศก ๔๕๔ ๕๙ ๑๔๘๓

๓. ฆตาสนชาดก ภัยที่เกิดจากที่พึ่ง ๑๓๓ ๕๖ ๑๓๓

จ

๑. จตุทวารชาดก เมือง ๔ ประตู ๔๓๙ ๕๙ ๑๓๑๙

๒. จตุโปสถิยชาดก อุโบสถ ๔ อย่าง ๔๔๑ ๕๙ ๑๓๔๒

๓. จตุมัฏฐชาดก ผู้เลวทราม ๔ อย่าง ๑๘๗ ๕๗ ๒๒๓

๔. จักกวากชาดก เหตุให้นกจักรพรากมีสีงดงาม ๔๓๔ ๕๙ ๑๒๗๔

๕. จักกวากชาดก กากับนกจักรพาก ๔๕๑ ๕๙ ๑๔๕๓

๖. จันทกินนรีชาดก รักมั่นคงของนางกินนรี ๔๘๕ ๖๐ ๑๘๘๓

๗. จันทกุมารชาดก พระจันทกุมารบำาเพ็ญขันติบารมี ๕๔๔ ๖๔ ๗๗๕

๘. จันทาภชาดก ผู้เข้าถึงอาภัสสรพรหม ๑๓๕ ๕๖ ๑๓๕
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๙. จัมเปยยชาดก บำาเพ็ญตบะเพื่อเกิดเป็นมนุษย์ ๕๐๖ ๖๑ ๒๑๘๐

๑๐. จัมมสาฏกชาดก อย่าไว้ใจสัตว์หน้าขน ๓๒๔ ๕๘ ๕๙๔

๑๑. จิตตสัมภูตชาดก ผลของกรรม ๔๙๘ ๖๑ ๒๐๕๔

๑๒. จูฬกาลิงคชาดก เทวดากีดกันความพยายามของคนไม่ได้ ๓๐๑ ๕๘ ๕๐๒

๑๓. จูฬกุณาลชาดก นกดุเหว่าชื่อกุณาละ ๔๖๔ ๖๐ ๑๖๐๑

๑๔. จูฬชนกชาดก เป็นคนควรพยายามรำ่าไป ๕๒ ๕๖ ๕๒

๑๕. จูฬธนุคคหชาดก จุลธนุคคหบัณฑิตกับธิดาอาจารย์ ๓๗๔ ๕๘ ๘๑๘

๑๖. จูฬธัมมปาลชาดก ความรักของแม่ที่มีต่อลูก ๓๕๘ ๕๘ ๗๓๗

๑๗. จูฬนันทิยชาดก ผลของกรรมดีและกรรมชั่ว ๒๒๒ ๕๗ ๒๙๓

๑๘. จูฬนารทกัสสปชาดก กัสสปดาบสสอนจุลนารทดาบส ๔๗๗ ๖๐ ๑๗๖๔

๑๙. จูฬปทุมชาดก การลงโทษหญิงชายเป็นชู้กัน ๑๙๓ ๕๗ ๒๓๕

๒๐. จูฬปโลภนชาดก หญิงทำาให้ชายงงงวย ๒๖๓ ๕๘ ๓๘๘

๒๑. จูฬโพธิชาดก วิธีระงับความโกรธของจุลโพธิดาบส ๔๔๓ ๕๙ ๑๓๖๗

๒๒. จูฬสุตโสมชาดก พระเจ้าจุลสุตโสมออกผนวช ๕๒๕ ๖๑ ๒๕๑๙

๒๓. จูฬสุวกราชชาดก พญานกแขกเต้าผู้รักษาไมตรี ๔๓๐ ๕๙ ๑๒๓๖

๒๔. จูฬเสฏฐิชาดก คนฉลาดตั้งตนได้ ๔ ๕๕ ๔

๒๕. จูฬหังสชาดก หงส์สุมุขะผู้ภักดี ๕๐๒ ๖๑ ๒๑๒๔

๒๖. จูฬหังสชาดก พญาหงส์ติดบ่วง ๕๓๓ ๖๒ ๑๖๓

๒๗. เจติยราชชาดก พระเจ้าเจติยราชทรงกล่าวมุสาวาท ๔๒๒ ๕๙ ๑๑๖๓

ฉ

๑. ฉวชาดก การนั่งที่ไม่สมควร ๓๐๙ ๕๘ ๕๓๔

๒. ฉัททันตชาดก พญาช้างฉัททันต์กับนางช้างผู้ผูกโกรธ ๕๑๔ ๖๑ ๒๓๒๗

ช

๑. ชนสันธชาดก พระเจ้าชนสันธะทรงสอนประชาชน ๔๖๘ ๖๐ ๑๖๔๙

๒. ชยัททิสชาดก โปริสาทกับพระเจ้าชัยทิส ๕๑๓ ๖๑ ๒๒๙๖

๓. ชรูทปานชาดก ขดุบ่อได้ทรัพย์กลับพินาศเพราะขุดเกิน ๒๕๖ ๕๘ ๓๖๗

๔. ชวนหังสชาดก พญาหงส์ชื่อชวนะแสดงธรรม ๔๗๖ ๖๐ ๑๗๕๑

๕. ชวสกุณชาดก ผู้ไม่มีความกตัญญูไม่ควรคบ ๓๐๘ ๕๘ ๕๓๐

๖. ชัมพุกชาดก โทษที่ไม่รู้จักประมาณตน ๓๓๕ ๕๘ ๖๓๘
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๗. ชัมพุขาทกชาดก การสรรเสริญกันและกัน ๒๙๔ ๕๘ ๔๘๑

๘. ชาครชาดก ผู้ตื่นและผู้หลับ ๔๑๔ ๕๙ ๑๑๐๐

๙. ชุณหชาดก การคบบัณฑิตและคบคนพาล ๔๕๖ ๖๐ ๑๕๐๔

ฌ

๑. ฌานโสธนชาดก สุขที่เกิดจากสมาบัติ ๑๓๔ ๕๖ ๑๓๔

ต

๑. ตจสารชาดก คนฉลาดย่อมไม่แสดงอาการให้ศัตรูเห็น ๓๖๘ ๕๘ ๗๘๘

๒. ตโยธัมมชาดก ผู้ล่วงพ้นศัตรู ๕๘ ๕๖ ๕๘

๓. ตักกปัณฑิตชาดก ลักษณะธรรมดาของหญิง ๖๓ ๕๖ ๖๓

๔. ตักกลชาดก การเลี้ยงดูพ่อแม่ ๔๔๖ ๕๙ ๑๔๐๐

๕. ตักการิยชาดก พูดดีเป็นศรีแก่ตัว ๔๘๑ ๖๐ ๑๘๒๖

๖. ตัจฉสูกรชาดก หมูพร้อมใจกันสู้เสือ ๔๙๒ ๖๐ ๑๙๗๕

๗. ตัณฑุลนาฬิชาดก ตั้งคนโง่เป็นผู้ตีราคาข้าวสาร ๕ ๕๕ ๕

๘. ติตติรชาดก ผู้มีความอ่อนน้อม ๓๗ ๕๕ ๓๗

๙. ติตติรชาดก ตายเพราะปาก ๑๑๗ ๕๖ ๑๑๗

๑๐. ติตติรชาดก บาปที่เกิดจากความจงใจ ๓๑๙ ๕๘ ๕๗๔

๑๑. ติตถชาดก การเบื่อเพราะซำ้าซาก ๒๕ ๕๕ ๒๕

๑๒. ตินทุกชาดก ทางรอดของฝูงวานร ๑๗๗ ๕๗ ๒๐๓

๑๓. ติปัลลัตถมิคชาดก กวางทำาเล่ห์กลลวงนายพราน ๑๖ ๕๕ ๑๖

๑๔. ติรีฏวัจฉชาดก ควรบูชาผู้มีพระคุณ ๒๕๙ ๕๘ ๓๗๖

๑๕. ติลมุฏฐิชาดก การเฆี่ยนตีเป็นการสั่งสอน ๒๕๒ ๕๘ ๓๕๕

๑๖. ตุณฑิลชาดก ธรรมเหมือนนำ้า บาปเหมือนเหงื่อไคล ๓๘๘ ๕๙ ๙๑๗

๑๗. เตมิยชาดก พระเตมีย์ทรงบำาเพ็ญเนกขัมมบารมี ๕๓๘ ๖๓ ๓๙๔

๑๘. เตลปัตตชาดก การรักษาจิต ๙๖ ๕๖ ๙๖

๑๙. เตสกุณชาดก นกตอบปัญหาพระราชา ๕๒๑ ๖๑ ๒๔๓๘

ถ

๑. ถุสชาดก รู้ทันแผนการร้าย ๓๓๘ ๕๘ ๖๕๐
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ท

๑. ทกรักขสชาดก การรักษาบัณฑิตยิ่งกว่าชีวิต ๕๑๗ ๖๑ ๒๓๗๒

๒. ทธิวาหนชาดก สิ่งแวดล้อมไม่ดีมีผลเสีย ๑๘๖ ๕๗ ๒๒๑

๓. ทรีมุขชาดก โทษของกาม ๓๗๘ ๕๙ ๘๔๓

๔. ทสพราหมณชาดก ชาติพราหมณ์ ๑๐ ชาติ ๔๙๕ ๖๐ ๒๐๐๑

๕. ทสรถชาดก ผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศก ๔๖๑ ๖๐ ๑๕๖๔

๖. ทสัณณกชาดก ให้แล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำาได้ยาก ๔๐๑ ๕๙ ๑๐๐๗

๗. ทัททรชาดก ราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอก ๑๗๒ ๕๗ ๑๙๓

๘. ทัททรชาดก ไม่ควรถือตัวในสถานที่ที่เขาไม่รู้จัก ๓๐๔ ๕๘ ๕๑๔

๙. ทัททรชาดก คนอกตัญญูไม่รู้จักบุญคุณคนอื่น ๔๓๘ ๕๙ ๑๓๑๐

๑๐. ทัพภปุปผชาดก โทษของการโต้เถียงกัน ๔๐๐ ๕๙ ๙๙๗

๑๑. ทัฬหธัมมชาดก ความกตัญญู ๔๐๙ ๕๙ ๑๐๖๕

๑๒. ทีฆีติโกสลชาดก เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร ๓๗๑ ๕๘ ๘๐๓

๑๓. ทีปิชาดก คนร้ายไม่ต้องการเหตุผล ๔๒๖ ๕๙ ๑๑๙๙

(เล่ห์เหลี่ยมเสือเหลือง)

๑๔. ทุติยปลายิตชาดก คนถูกความเร่าร้อนเผาจนไม่อาจสู้ ๒๓๐ ๕๗ ๓๐๙

ข้าศึกได้

๑๕. ทุทททชาดก คติของคนดีและคนชั่ว ๑๘๐ ๕๗ ๒๐๙

๑๖. ทุททุภายชาดก กระต่ายต่ืนตูม  (ฟังหู ไว้หู อย่าเช่ือง่าย) ๓๒๒ ๕๘ ๕๘๖

๑๗. ทุพพจชาดก ได้รับโทษเพราะทำาเกินขีดความสามารถ ๑๑๖ ๕๖ ๑๑๖

๑๘. ทุพพลกัฏฐชาดก ช้างกลัวไม้แห้ง ๑๐๕ ๕๖ ๑๐๕

๑๙. ทุพภิยมักกฏชาดก การคบคนชั่ว ๑๗๔ ๕๗ ๑๙๗

๒๐. ทุมเมธชาดก คนโง่ถูกบูชายัญเพราะคนอธรรม ๕๐ ๕๖ ๕๐

๒๑. ทุมเมธชาดก คนโง่ได้ยศก็ไม่เกิดประโยชน์ ๑๒๒ ๕๖ ๑๒๒

๒๒. ทุราชานชาดก ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก ๖๔ ๕๖ ๖๔

๒๓. ทูตชาดก ทุกชีวิตเป็นทูตของท้อง ๒๖๐ ๕๘ ๓๗๙

๒๔. ทูตชาดก การบอกความทุกข์แก่ผู้ที่ควร ๔๗๘ ๖๐ ๑๗๗๗

๒๕. เทวตาปัญหชาดก ปัญหาของเทวดา ๓๕๐ ๕๘ ๖๙๘

๒๖. เทวธัมมชาดก คุณธรรมของเทวดา ๖ ๕๕ ๖
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ธ

๑. ธัมมเทวปุตตชาดก ธรรมะชนะอธรรม ๔๕๗ ๖๐ ๑๕๑๕

๒. ธัมมัทธชชาดก ผู้ถึงธรรมของสัตบุรุษ ๒๒๐ ๕๗ ๒๘๙

๓. ธัมมัทธชชาดก พูดอย่าง ทำาอย่าง ๓๘๔ ๕๙ ๘๙๓

๔. ธูมการิชาดก ธูมการีพราหมณ์ผู้เศร้าโศก ๔๑๓ ๕๙ ๑๐๙๓

น

๑. นกุลชาดก อย่าวางใจมิตร ๑๖๕ ๕๗ ๑๗๙

๒. นฬปานชาดก การพิจารณาช่วยให้พ้นภัย ๒๐ ๕๕ ๒๐

๓. นฬินิกาชาดก ราชธิดาทำาลายตบะของดาบส ๕๒๖ ๖๒ ๑

๔. นักขัตตชาดก มัวถือฤกษ์ยามทำาให้เสียประโยชน์ ๔๙ ๕๖ ๔๙

๕. นังคลีสชาดก คนโง่กล่าวคำาที่ไม่ควรกล่าว ๑๒๓ ๕๖ ๑๒๓

๖. นังคุฏฐชาดก บูชาไฟด้วยหางวัว ๑๔๔ ๕๖ ๑๔๔

๗. นัจจชาดก เหตุที่ยังไม่ให้ลูกสาว ๓๒ ๕๕ ๓๒

๘. นันทชาดก การกล่าวคำาหยาบ ๓๙ ๕๕ ๓๙

๙. นันทิยมิคราชชาดก ความกตัญญูของพญาเนื้อนันทิยะ ๓๘๕ ๕๙ ๘๙๙

๑๐. นันทิวิสาลชาดก การพูดดี ๒๘ ๕๕ ๒๘

๑๑. นานาฉันทชาดก ต่างคนต่างใจ ๒๘๙ ๕๘ ๔๖๖

๑๒. นามสิทธิชาดก ชื่อไม่สำาคัญ ๙๗ ๕๖ ๙๗

๑๓. นิโครธชาดก การคบหาคนดี ๔๔๕ ๕๙ ๑๓๙๐

๑๔. นิโครธมิคชาดก การเลือกคบ ๑๒ ๕๕ ๑๒

๑๕. เนมิราชชาดก พระเจ้าเนมิราชทรงบำาเพ็ญอธิษฐาน ๕๔๑ ๖๓ ๕๒๕

บารมี

๑๖. เนรุชาดก สถานที่ที่ไม่ควรอยู่ ๓๗๙ ๕๙ ๘๔๙

ป

๑. ปทกุสลมาณวชาดก ภัยเกิดแต่ที่พึ่งอาศัย ๔๓๒ ๕๙ ๑๒๕๕

๒. ปทุมชาดก ไม่ควรพูดให้เกินจริง ๒๖๑ ๕๘ ๓๘๒

๓. ปรันตปชาดก ลางบอกความชั่วและภัยที่จะมาถึง ๔๑๖ ๕๙ ๑๑๑๔

๔. ปโรสตชาดก คนมีปัญญาคนเดียวดีกว่าคนโง่เขลา ๑๐๑ ๕๖ ๑๐๑

ตั้งร้อย
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๕. ปโรสหัสสชาดก คนผู้มีปัญญา ๙๙ ๕๖ ๙๙

๖. ปลายิตชาดก ยังมิทันได้สู้ ก็ไม่อยู่ต่อกร ๒๒๙ ๕๗ ๓๐๗

๗. ปลาสชาดก การนอบน้อมเทวดา ๓๐๗ ๕๘ ๕๒๖

๘. ปลาสชาดก เหตุที่จะต้องหนีจากไป ๓๗๐ ๕๘ ๗๙๘

๙. ปัญจปัณฑิตชาดก ความลับอันไม่ควรเปิดเผย ๕๐๘ ๖๑ ๒๒๒๘

๑๐. ปัญจภีรุกชาดก ความสวัสดี ๑๓๒ ๕๖ ๑๓๒

๑๑. ปัญจาวุธชาดก การบรรลุธรรมอันเกษม ๕๕ ๕๖ ๕๕

๑๒. ปัญจุโปสถิกชาดก การรักษาอุโบสถของสัตว์ ๕ ตัว ๔๙๐ ๖๐ ๑๙๕๑

๑๓. ปัณฑรกนาคราชชาดก ไม่ควรบอกความลับแก่คนอื่น ๕๑๘ ๖๑ ๒๓๘๗

๑๔. ปัณณิกชาดก ที่พึ่งกลับให้โทษ ๑๐๒ ๕๖ ๑๐๒

๑๕. ปัพพชิตวิเหฐกชาดก การกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ ๓๙๑ ๕๙ ๙๓๗

๑๖. ปัพพตูปัตถรชาดก สระที่เชิงเขา ๑๙๕ ๕๗ ๒๓๙

๑๗. ปาทัญชลิชาดก ไม่รู้ ไม่พูดดีกว่า ๒๔๗ ๕๗ ๓๔๔

๑๘. ปานียชาดก การทำาบาปแล้วรังเกียจบาป ๔๕๙ ๖๐ ๑๕๔๒

๑๙. ปีฐชาดก ธรรมในสกุล ๓๓๗ ๕๘ ๖๔๖

๒๐. ปุจิมันทชาดก ผู้รอบคอบ ๓๑๑ ๕๘ ๕๔๒

๒๑. ปุฏทูสกชาดก ผู้ชอบทำาลายของคนอื่น ๒๘๐ ๕๘ ๔๓๙

๒๒. ปุฏภัตตชาดก คู่ครองต้องเอื้อเฟื้อกัน ๒๒๓ ๕๗ ๒๙๕

๒๓. ปุณณนทีชาดก การไม่ระลึกถึง ๒๑๔ ๕๗ ๒๗๗

๒๔. ปุณณปาติชาดก การกล่าวถ้อยคำาที่ไม่จริง ๕๓ ๕๖ ๕๓

๒๕. ปุปผรัตตชาดก เป็นทุกข์เพราะภรรยา ๑๔๗ ๕๖ ๑๔๗

๒๖. ปูติมังสชาดก โทษของการมองในเวลาไม่ควรมอง ๔๓๗ ๕๙ ๑๓๐๑

ผ

๑. ผลชาดก การฉลาดดูผลไม้ ๕๔ ๕๖ ๕๔

๒. ผันทนชาดก การผูกเวรของหมีและไม้สะคร้อ ๔๗๕ ๖๐ ๑๗๓๘

พ

๑. พกชาดก ผู้ฉลาดแกมโกง ๓๘ ๕๕ ๓๘

๒. พกชาดก นกเจ้าเล่ห์ ๒๓๖ ๕๗ ๓๒๑
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๓. พกพรหมชาดก ศีลและพรตในอดีตของพกพรหม ๔๐๕ ๕๙ ๑๐๓๕

๔. พยัคฆชาดก เรื่องของมิตร ๒๗๒ ๕๘ ๔๑๕

๕. พรหมทัตตชาดก ผู้ขอกับผู้ถูกขอ ๓๒๓ ๕๘ ๕๙๐

๖. พรหาฉัตตชาดก เอาของน้อยแลกของมาก ๓๓๖ ๕๘ ๖๔๒

๗. พันธนโมกขชาดก การหลุดพ้นจากเครื่องจองจำา ๑๒๐ ๕๖ ๑๒๐

๘. พันธนาคารชาดก เครื่องผูกแท้  เครื่องผูกเทียม ๒๐๑ ๕๗ ๒๕๑

๙. พัพพุชาดก วิธีแก้เผ็ดทำาให้แมวตาย ๑๓๗ ๕๖ ๑๓๗

๑๐. พาโลวาทชาดก คนมีปัญญาบริโภค ๒๔๖ ๕๗ ๓๔๒

๑๑. พาเวรุชาดก การเสี่อมลาภสักการะของกา ๓๓๙ ๕๘ ๖๕๔

๑๒. พาหิยชาดก คนควรศึกษาศิลปะ ๑๐๘ ๕๖ ๑๐๘

๑๓. พิลารโกสิยชาดก ให้ทานไม่ได้เพราะเหตุ ๒ อย่าง ๔๕๐ ๕๙ ๑๔๔๓

๑๔. พิฬารวตชาดก ความประพฤติของผู้เอาธรรมบังหน้า ๑๒๘ ๕๖ ๑๒๘

ภ

๑. ภัคคชาดก เหตุเกิดคำาให้พร ๑๕๕ ๕๗ ๑๕๙

๒. ภัททสาลชาดก การบำาเพ็ญประโยชน์แก่ญาติ ๔๖๕ ๖๐ ๑๖๑๓

๓. ภัทรฆฏเภทกชาดก คนโง่เขลาเดือดร้อนภายหลัง ๒๙๑ ๕๘ ๔๗๒

๔. ภัลลาติยชาดก อุบายของกินนร ๕๐๔ ๖๑ ๒๑๕๓

๕. ภิกขาปรัมปรชาดก การให้ทานที่มีผลมาก ๔๙๖ ๖๐ ๒๐๒๔

๖. ภิสชาดก การลองใจฤษี ๔๘๘ ๖๐ ๑๙๒๑

๗. ภีมเสนชาดก คนขี้โอ่ ๘๐ ๕๖ ๘๐

๘. ภรุราชชาดก ประทุษร้ายผู้มีศีลย่อมวิบัติ ๒๑๓ ๕๗ ๒๗๕

๙. ภูริทัตตชาดก พระภูริทัตทรงบำาเพ็ญศีลบารมี ๕๔๓ ๖๔ ๖๘๗

๑๐. ภูริปัญหาชาดก คนไม่ดี ๔ จำาพวก ๔๕๒ ๕๙ ๑๔๖๓

๑๑. เภริวาทกชาดก การทำาเกินประมาณ ๕๙ ๕๖ ๕๙

๑๒. โภชาชานียชาดก ม้าสินธพอาชาไนย ๒๓ ๕๕ ๒๓

ม

๑. มกสชาดก ศัตรูมีปัญญายังดีกว่ามิตรโง่เขลา ๔๔ ๕๖ ๔๔

๒. มฆเทวชาดก เทวทูตเตือนให้ออกบวช ๙ ๕๕ ๙

๓. มณิกัณฐชาดก ขอสิ่งที่ไม่ควรขอ ๒๕๓ ๕๘ ๓๕๘
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๔. มณิกุณฑลชาดก ผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๓๕๑ ๕๘ ๗๐๒

๕. มณิโจรชาดก พระเจ้าอธัมมิกราชใส่ร้ายพระโพธิสัตว์ ๑๙๔ ๕๗ ๒๓๗

๖. มณิชาดก นกพิราบกับกา ๓๙๕ ๕๙ ๙๖๓

๗. มณิสูกรชาดก ของดีใครทำาลายไม่ได้ ๒๘๕ ๕๘ ๔๕๔

๘. มตกภัตตชาดก สัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์ ๑๘ ๕๕ ๑๘

๙. มตโรทนชาดก การร้องไห้ถึงคนตาย ๓๑๗ ๕๘ ๕๖๖

๑๐. มโนชชาดก คบคนชั่วไม่ได้ความสุขยั่งยืน ๓๙๗ ๕๙ ๙๗๖

๑๑. มหากปิชาดก คุณธรรมของหัวหน้า ๔๐๗ ๕๙ ๑๐๕๐

๑๒. มหากปิชาดก ผลกรรมของผู้ที่ทำาร้ายผู้มีพระคุณ ๕๑๖ ๖๑ ๒๓๗๐

๑๓. มหากัณหชาดก สุนัขดำากินคน ๔๖๙ ๖๐ ๑๖๖๑

๑๔. มหาชนกชาดก พระมหาชนกทรงบำาเพ็ญวิริยบารมี ๕๓๙ ๖๓ ๔๔๒

๑๕. มหาธัมมปาลชาดก เหตุที่ไม่ตายในวัยหนุ่มสาว ๔๔๗ ๕๙ ๑๔๑๐

๑๖. มหานารทกัสสปชาดก มหานารทกัสสปพรหมเปลื้องทิฏฐิ- ๕๔๕ ๖๔ ๘๓๔

ของพระเจ้าอังคติ

๑๗. มหาปทุมชาดก มหาปทุมกุมารถูกใส่ร้าย ๔๗๒ ๖๐ ๑๖๙๘

๑๘. มหาปนาทชาดก ปราสาทของพระเจ้ามหาปนาทะ ๒๖๔ ๕๘ ๓๙๑

๑๙. มหาปโลภนชาดก หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ ๕๐๗ ๖๑ ๒๒๐๘

๒๐. มหาปิงคลชาดก พระเจ้าปิงคละผู้ร้ายกาจ ๒๔๐ ๕๗ ๓๒๙

๒๑. มหาโพธิชาดก ปฏิปทาของผู้นำา ๕๒๘ ๖๒ ๕๒

๒๒. มหามังคลชาดก มหามงคลของผู้คน ๔๕๓ ๕๙ ๑๔๗๓

๒๓. มหาโมรชาดก พญานกยูงพ้นจากบ่วง ๔๙๑ ๖๐ ๑๙๖๑

๒๔. มหาวาณิชชาดก โลภมากจนตัวตาย ๔๙๓ ๖๐ ๑๙๙๐

๒๕. มหาสารชาดก ลักษณะของผู้ที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ ๙๒ ๕๖ ๙๒

๒๖. มหาสีลวชาดก ความสำาเร็จเกิดจากความพยายาม ๕๑ ๕๖ ๕๑

๒๗. มหาสุตโสมชาดก พระเจ้าสุตโสมทรงสอนพระเจ้าโปริสาท ๕๓๗ ๖๒ ๓๑๕

๒๘. มหาสุทัสสนชาดก สังขารไม่เที่ยง ๙๕ ๕๖ ๙๕

๒๙. มหาสุปินชาดก พระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ ๗๗ ๕๖ ๗๗

๓๐. มหาสุวราชชาดก คุณธรรมของมิตร ๔๒๙ ๕๙ ๑๒๒๖

๓๑. มหาหังสชาดก หงส์ชื่อสุมุขะไม่ละทิ้งพญาหงส์ติดบ่วง ๕๓๔ ๖๒ ๑๙๙

๓๒. มหาอัสสาโรหชาดก การทำาความดีไว้ในปางก่อน ๓๐๒ ๕๘ ๕๐๖

๓๓. มหาอุกกุสชาดก สตัว์ ๔ สหาย (พญานกออกผู้ช่วยเพื่อน) ๔๘๖ ๖๐ ๑๘๙๑
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๓๔. มหิสชาดก ลิงกับกระบือ ๒๗๘ ๕๘ ๔๓๓

๓๕. มหิฬามุขชาดก การเสี้ยมสอน ๒๖ ๕๕ ๒๖

๓๖. มโหสธชาดก พระมโหสธบัณฑิตบำาเพ็ญปัญญาบารมี ๕๔๒ ๖๓ ๖๐๐

๓๗. มักกฏชาดก ลิงหลอกเจ้า ๑๗๓ ๕๗ ๑๙๕

๓๘. มังคลชาดก การถือมงคลตื่นข่าว ๘๗ ๕๖ ๘๗

๓๙. มังสชาดก วาทศิลป์ของนักขอ ๓๑๕ ๕๘ ๕๕๘

๔๐. มัจฉชาดก การช่วยปลาที่ห่วงนางปลา ๓๔ ๕๕ ๓๔

๔๑. มัจฉชาดก ปลาขอฝน ๗๕ ๕๖ ๗๕

๔๒. มัจฉชาดก ไฟราคะร้อนกว่าไฟอย่างอื่น ๒๑๖ ๕๗ ๒๘๑

๔๓. มัจฉุททานชาดก บุญที่ให้ทานแก่ปลา ๒๘๘ ๕๘ ๔๖๓

๔๔. มัฏฐกุณฑลีชาดก ร้องไห้เท่าไรคนตายก็ไม่ฟื้น ๔๔๙ ๕๙ ๑๔๓๓

๔๕. มัณฑัพยชาดก ความรักที่มีต่อบุตร ๔๔๔ ๕๙ ๑๓๘๐

๔๖. มันธาตุราชชาดก กามมีความสุขน้อย มีทุกข์มาก ๒๕๘ ๕๘ ๓๗๓

๔๗. มัยหกสกุณชาดก การใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ ๓๙๐ ๕๙ ๙๓๑

๔๘. มาตังคชาดก อานุภาพของมาตังคฤษี ๔๙๗ ๖๑ ๒๐๓๓

๔๙. มาตุโปสกคิชฌชาดก พญาแร้งเลี้ยงพ่อแม่ ๓๙๙ ๕๙ ๙๙๐

๕๐. มาตุโปสกชาดก พญาช้างเลี้ยงแม่ ๔๕๕ ๖๐ ๑๔๙๓

๕๑. มาลุตชาดก ความหนาวเกิดแต่ลม ๑๗ ๕๕ ๑๗

๕๒. มิคโปตกชาดก คำาพูดที่ทำาให้หายเศร้าโศก ๓๗๒ ๕๘ ๘๐๘

๕๓. มิคาโลปชาดก โทษของคนหัวดื้อ ๓๘๑ ๕๙ ๘๖๓

๕๔. มิตจินติชาดก ปลาช่วยปลาให้พ้นข่าย ๑๑๔ ๕๖ ๑๑๔

๕๕. มิตตวินทกชาดก จักรบดศีรษะ ๘๒ ๕๖ ๘๒

๕๖. มิตตวินทกชาดก โทษของผู้ลุอำานาจความปรารถนา ๑๐๔ ๕๖ ๑๐๔

๕๗. มิตตวินทกชาดก จักรกรดพัดบนศีรษะ ๓๖๙ ๕๘ ๗๙๓

๕๘. มิตตามิตตชาดก อาการของผู้เป็นมิตรและมิใช่มิตร ๑๙๗ ๕๗ ๒๔๓

๕๙. มิตตามิตตชาดก ผู้เป็นมิตรและมิใช่มิตร ๔๗๓ ๖๐ ๑๗๑๓

๖๐. มุทุปาณิชาดก สมปรารถนาเมื่อมีของ ๔ อย่าง ๒๖๒ ๕๘ ๓๘๕

๖๑. มุทุลักขณชาดก ดาบสหลงรักพระนางมุทุลักขณา ๖๖ ๕๖ ๖๖

(ฌานเสื่อมเพราะผู้หญิง)
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๖๒. มุนิกชาดก ลักษณะของผู้มีอายุยืน ๓๐ ๕๕ ๓๐

๖๓. มูลปริยายชาดก กาลเวลากินสรรพสัตว์พร้อมท้ังตัวมันเอง ๒๔๕ ๕๗ ๓๔๐

๖๔. มูสิกชาดก ควรเรียนทุกอย่าง แต่ไม่ควรใช้ทุกอย่าง ๓๗๓ ๕๘ ๘๑๓

๖๕. เมณฑกปัญหชาดก มิตรภาพของสุนัขกับแพะ ๔๗๑ ๖๐ ๑๖๘๖

๖๖. โมรชาดก นกยูงเจริญพระปริตร ๑๕๙ ๕๗ ๑๖๗

ย

๑. ยุธัญชยชาดก การผนวชของเจ้าชายยุธัญชัย ๔๖๐ ๖๐ ๑๕๕๓

ร

๑. รถลัฏฐิชาดก ใคร่ครวญก่อนแล้วทำา ๓๓๒ ๕๘ ๖๒๖

๒. ราโชวาทชาดก วิธีการเอาชนะ ๑๕๑ ๕๗ ๑๕๑

๓. ราโชวาทชาดก คุณสมบัติของผู้นำา ๓๓๔ ๕๘ ๖๓๔

๔. ราธชาดก การพูดเพ้อเจ้อเพราะความเขลา ๑๔๕ ๕๖ ๑๔๕

๕. ราธชาดก เรื่องเก่าที่ไม่ดี ถึงจริงก็ไม่ควรพูด ๑๙๘ ๕๗ ๒๔๕

๖. รุกขธัมมชาดก ต้นไม้โดดเดี่ยวพ่ายลม ๗๔ ๕๖ ๗๔

๗. รุจิรชาดก โทษของความโลเล ๒๗๕ ๕๘ ๔๒๔

๘. รุรุมิคราชชาดก นำ้าใจของกวางทอง ๔๘๒ ๖๐ ๑๘๓๙

๙. รุหกชาดก เรื่องรุหกพราหมณ์ ๑๙๑ ๕๗ ๒๓๑

๑๐. โรมชาดก อาชีวกเจ้าเล่ห์หลอกจับนกพิราบ ๒๗๗ ๕๘ ๔๓๐

๑๑. โรหณมิคชาดก ความรักในสายเลือด ๕๐๑ ๖๑ ๒๑๐๔

๑๒. โรหิณีชาดก ผู้อนุเคราะห์ที่โง่เขลาไม่ดี ๔๕ ๕๖ ๔๕

ล

๑. ลฏุกิกชาดก คติของคนมีเวร ๓๕๗ ๕๘ ๗๓๒

๒. ลักขณชาดก ผู้มีศีล ๑๑ ๕๕ ๑๑

๓. ลาภครหชาดก วิธีการหลอกลวง ๒๘๗ ๕๘ ๔๖๐

๔. ลิตตชาดก ลูกสกาอาบยาพิษ ๙๑ ๕๖ ๙๑

๕. โลมสกัสสปชาดก ตบะเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ ๔๓๓ ๕๙ ๑๒๖๕

๖. โลมหังสชาดก การแสวงหาอย่างประเสริฐ ๙๔ ๕๖ ๙๔

๗. โลลชาดก โทษของความโลเล ๒๗๔ ๕๘ ๔๒๑

116



ลำ�ดับ  ชื่อ ว่�ด้วย เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่

ชาดก เรียงชื่อตามล�าดับอักษร

๘. โลสกชาดก คนที่ต้องโศกเศร้า ๔๑ ๕๖ ๔๑

๙. โลหกุมภิชาดก สัตว์นรกในโลหกุมภี ๓๑๔ ๕๘ ๕๕๔

ว

๑. วกชาดก การทำาลายตบะ ๓๐๐ ๕๘ ๔๙๙

๒. วรุณชาดก การทำาไม่ถูกขั้นตอน ๗๑ ๕๖ ๗๑

๓. วลาหกัสสชาดก ความสวัสดี ๑๙๖ ๕๗ ๒๔๑

๔. วัจฉนขชาดก ดาบสผู้มีเล็บงาม ๒๓๕ ๕๗ ๓๑๙

๕. วัฏฏกชาดก อานุภาพของสัจจะ ๓๕ ๕๕ ๓๕

๖. วัฏฏกชาดก การใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ ๑๑๘ ๕๖ ๑๑๘

๗. วัฏฏกชาดก การทำาให้เกิดความสุข ๓๙๔ ๕๙ ๙๕๗

(นกกระจาบผู้มักน้อย)

๘. วัฑฒกีสูกรชาดก หมูสู้เสือได้ด้วยความสามัคคีกัน ๒๘๓ ๕๘ ๔๔๘

๙. วัณณาโรหชาดก ผู้มีใจคอหนักแน่น ๓๖๑ ๕๘ ๗๕๓

๑๐. วัณณุปถชาดก ผู้ไม่เกียจคร้าน ๒ ๕๕ ๒

๑๑. วาตมิคชาดก อำานาจของรส ๑๔ ๕๕ ๑๔

๑๒. วาตัคคสินธวชาดก รักแรกพบ ๒๖๖ ๕๘ ๓๙๗

๑๓. วานรชาดก ผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์เอาตัวรอดได้ ๓๔๒ ๕๘ ๖๖๖

๑๔. วานรินทชาดก คุณสมบัติของผู้ที่ล่วงพ้นศัตรู ๕๗ ๕๖ ๕๗

๑๕. วารุณิทูสกชาดก ผู้มีปัญญาทรามทำาให้เสียประโยชน์ ๔๗ ๕๖ ๔๗

๑๖. วาโลทกชาดก ลากินนำ้ากากก็ยังคะนอง ๑๘๓ ๕๗ ๒๑๕

๑๗. วิกัณณกชาดก คนเห็นแก่อามิสย่อมเดือดร้อน ๒๓๓ ๕๗ ๓๑๕

๑๘. วิคติจฉชาดก ความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุด ๒๔๔ ๕๗ ๓๓๘

๑๙. วิฆาสาทชาดก ความแตกต่างของคนกินเดนกับกิน- ๓๙๓ ๕๙ ๙๕๑

ของเหลือ

๒๐. วิธุรชาดก พระวิธุรบัณฑิตบำาเพ็ญสัจจบารมี ๕๔๖ ๖๔ ๘๙๓

๒๑. วินีลกชาดก การไม่ประมาณตน ๑๖๐ ๕๗ ๑๖๙

๒๒. วิโรจนชาดก ผู้ถูกเยาะเย้ย ๑๔๓ ๕๖ ๑๔๓

๒๓. วิสวันตชาดก ตายดีกว่าดูดพิษที่คายออกแล้ว ๖๙ ๕๖ ๖๙

๒๔. วิสสาสโภชนชาดก อย่าไว้วางใจ ๙๓ ๕๖ ๙๓

๒๕. วิสัยหชาดก ความยากจนไม่เป็นเหตุให้ทำาชั่ว ๓๔๐ ๕๘ ๖๕๘
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๒๖. วีณาถูณชาดก รักคนผิด ๒๓๒ ๕๗ ๓๑๓

๒๗. วีรกชาดก โทษเพราะเอาอย่างผู้อื่น ๒๐๔ ๕๗ ๒๕๗

๒๘. เวทัพพชาดก ผูป้รารถนาประโยชน์โดยไม่แยบคาย- ๔๘ ๕๖ ๔๘

ย่อมเดือดร้อน

๒๙. เวนสาขชาดก ทำาดีได้ดี  ทำาชั่วได้ชั่ว ๓๕๓ ๕๘ ๗๑๒

๓๐. เวริชาดก การอยู่ร่วมกับบุคคลที่เป็นไพรี ๑๐๓ ๕๖ ๑๐๓

๓๑. เวสสันตรชาดก พระเวสสันดรทรงบำาเพ็ญทานบารมี ๕๔๗ ๖๔ ๑๐๔๕

๓๒. เวฬุกชาดก คนที่นอนตาย ๔๓ ๕๖ ๔๓

ส

๑. สกุณชาดก ที่พึ่งให้โทษ ๓๖ ๕๕ ๓๖

๒. สกุณัคฆิชาดก เหยี่ยวนกเขากับนกมูลไถ ๑๖๘ ๕๗ ๑๘๕

๓. สตธัมมชาดก การเลี้ยงชีพโดยไม่ชอบธรรม ๑๗๙ ๕๗ ๒๐๗

๔. สตปัตตชาดก ความสำาคัญผิด ๒๗๙ ๕๘ ๔๓๖

๕. สมิทธิชาดก การไม่รู้เวลาตาย ๑๖๗ ๕๗ ๑๘๓

๖. สมุคคชาดก หญิงในผอบ ๔๓๖ ๕๙ ๑๒๙๒

๗. สมุททชาดก คนโลภไม่รู้จักพอ ๒๙๖ ๕๘ ๔๘๗

๘. สมุททวาณิชชาดก พ่อค้าทางสมุทร ๔๖๖ ๖๐ ๑๖๒๕

๙. สรภมิคชาดก ละมั่งทำาคุณแก่พระราชา ๔๘๓ ๖๐ ๑๘๕๔

๑๐. สรภังคชาดก สรภังคดาบสตอบปัญหา ๕๒๒ ๖๑ ๒๔๔๖

๑๑. สสปัณฑิตชาดก กระต่ายสละชีวิตเป็นทาน ๓๑๖ ๕๘ ๕๖๒

๑๒. สังกัปปราคชาดก ลูกศร คือ กิเลส ๒๕๑ ๕๘ ๓๕๒

๑๓. สังกิจจชาดก สังกิจจฤษีแสดงธรรมและอธรรม ๕๓๐ ๖๒ ๙๐

๑๔. สังขชาดก อานิสงส์ถวายรองเท้า ๔๔๒ ๕๙ ๑๓๕๗

๑๕. สังขธมชาดก การทำาเกินประมาณ ๖๐ ๕๖ ๖๐

๑๖. สังขปาลชาดก สังขปาลนาคราชบำาเพ็ญตบะ ๕๒๔ ๖๑ ๒๔๙๕

๑๗. สังคามาวจรชาดก ช้างเข้าสงคราม ๑๘๒ ๕๗ ๒๑๓

๑๘. สังวรชาดก พระราชาผู้มีศีลาจารวัตร ๔๖๒ ๖๐ ๑๕๗๗

๑๙. สัจจังกิรชาดก ขอนไม้ลอยนำ้าดีกว่าคนอกตัญญู ๗๓ ๕๖ ๗๓

๒๐. สัญชีวชาดก โทษที่ยกย่องอสัตบุรุษ ๑๕๐ ๕๖ ๑๕๐
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๒๑. สัตติคุมพชาดก อยู่กับคนเช่นไร ก็เป็นเช่นนั้น ๕๐๓ ๖๑ ๒๑๔๒

(พี่น้องก็ยังต่างใจกัน)

๒๒. สันถวชาดก ความสนิทสนม ๑๖๒ ๕๗ ๑๗๓

๒๓. สันธิเภทชาดก โทษที่เชื่อถือคำาส่อเสียด ๓๔๙ ๕๘ ๖๙๔

๒๔. สัพพทาฐชาดก ผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้ ๒๔๑ ๕๗ ๓๓๒

๒๕. สัพพสังหารกปัญหา- การพูดของหญิง ๒ ประเภท ๑๑๐ ๕๖ ๑๑๐

ชาดก

๒๖. สัมพุลาชาดก ความซื่อสัตย์ของพระนางสัมพุลา ๕๑๙ ๖๑ ๒๔๐๖

๒๗. สัมภวชาดก รุ่งโรจน์ได้เพราะปัญญา ๕๑๕ ๖๑ ๒๓๕๒

๒๘. สัมโมทมานชาดก พินาศเพราะทะเลาะกัน ๓๓ ๕๕ ๓๓

๒๙. สัยหชาดก การแสวงหาที่ประเสริฐ ๓๑๐ ๕๘ ๕๓๘

๓๐. สาเกตชาดก จิตใจเลื่อมใสในผู้ที่คุ้นเคย ๖๘ ๕๖ ๖๘

๓๑. สาเกตชาดก เหตุให้เกิดความรัก ๒๓๗ ๕๗ ๓๒๓

๓๒. สาธินราชชาดก พระเจ้าสาธินะประพาสดาวดึงส์ ๔๙๔ ๖๐ ๑๙๙๔

๓๓. สาธุสีลชาดก เลือกเอาผู้มีศีล ๒๐๐ ๕๗ ๒๔๙

๓๔. สารัมภชาดก การพูดดีพูดชั่ว ๘๘ ๕๖ ๘๘

๓๕. สาลกชาดก ตบหัวแล้วลูบหลัง ๒๔๙ ๕๗ ๓๔๘

๓๖. สาลิเกทารชาดก นกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่ ๔๘๔ ๖๐ ๑๘๗๒

๓๗. สาลิตตกชาดก คนมีศิลปะแม้อย่างเดียวก็อยู่ได้ ๑๐๗ ๕๖ ๑๐๗

๓๘. สาลิยชาดก ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว ๓๖๗ ๕๘ ๗๘๓

๓๙. สาลูกชาดก อุบายไม่ให้ถูกฆ่า ๒๘๖ ๕๘ ๔๕๗

๔๐. สิงคาลชาดก พราหมณ์เชื่อสุนัข ๑๑๓ ๕๖ ๑๑๓

๔๑. สิงคาลชาดก แสร้งทำาเป็นตาย ๑๔๒ ๕๖ ๑๔๒

๔๒. สิงคาลชาดก สุนัขเข้าอยู่ในท้องช้าง ๑๔๘ ๕๖ ๑๔๘

๔๓. สิงคาลชาดก การทำาโดยไม่พิจารณา ๑๕๒ ๕๗ ๑๕๓

๔๔. สิริกาฬกัณณิชาดก สิริกับกาฬกรรณี ๑๙๒ ๕๗ ๒๓๓

๔๕. สิริกาฬกัณณิชาดก สิริกับกาฬกรรณี ๓๘๒ ๕๙ ๘๖๙

๔๖. สิริชาดก โภคะเกิดแก่ผู้มีบุญ ๒๘๔ ๕๘ ๔๕๑

๔๗. สิรีมันตชาดก ปัญญาประเสริฐ ๕๐๐ ๖๑ ๒๐๘๔

๔๘. สีลวนาคชาดก คนอกตัญญูหาช่องเนรคุณ ๗๒ ๕๖ ๗๒

ลำ�ดับ  ชื่อ ว่�ด้วย เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่
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๔๙. สีลวีมังสกชาดก ผู้มีศีล ๘๖ ๕๖ ๘๖

๕๐. สีลวีมังสกชาดก อานิสงส์ของศีล ๒๙๐ ๕๘ ๔๖๙

๕๑. สีลวีมังสชาดก ความลับไม่มีในโลก ๓๐๕ ๕๘ ๕๑๘

๕๒. สีลวีมังสชาดก ธรรมที่นำาความสุขมาให้ ๓๓๐ ๕๘ ๖๑๘

๕๓. สีลวีมังสชาดก ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นผู้เสมอกัน ๓๖๒ ๕๘ ๗๕๘

๕๔. สีลานิสังสชาดก อานิสงส์ศีล ๑๙๐ ๕๗ ๒๒๙

๕๕. สีวิราชชาดก การให้ดวงตาเป็นทาน ๔๙๙ ๖๑ ๒๐๖๖

๕๖. สีหโกตถุชาดก ราชสีห์บันลือเสียงสุนัขจิ้งจอก ๑๘๘ ๕๗ ๒๒๕

๕๗. สีหจัมมชาดก ลาปลอมเป็นราชสีห์ ๑๘๙ ๕๗ ๒๒๗

๕๘. สุกชาดก โทษของการไม่รู้ประมาณ ๒๕๕ ๕๘ ๓๖๔

๕๙. สุขวิหาริชาดก การอยู่เป็นสุข ๑๐ ๕๕ ๑๐

๖๐. สุงสุมารชาดก ผู้มีปัญญาไม่สมกับตัว ๒๐๘ ๕๗ ๒๖๕

๖๑. สุจจชชาดก ภรรยาที่ดี ๓๒๐ ๕๘ ๕๗๘

๖๒. สุชาตชาดก คำาคมของคนฉลาด ๓๕๒ ๕๘ ๗๐๗

๖๓. สุชาตาชาดก ถ้อยคำาไพเราะทำาให้คนรัก ๒๖๙ ๕๘ ๔๐๖

๖๔. สุชาตาชาดก ได้รับโทษเพราะความประมาท ๓๐๖ ๕๘ ๕๒๒

๖๕. สุตนุชาดก ปัญญาของพระโพธิสัตว์สุตนุ ๓๙๘ ๕๙ ๙๘๓

๖๖. สุธาโภชนชาดก ผู้ควรได้อาหารทิพย์ ๕๓๕ ๖๒ ๒๔๙

๖๗. สุนขชาดก ผู้ฉลาดช่วยตนเองได้ ๒๔๒ ๕๗ ๓๓๔

๖๘. สุปปารกชาดก ปัญญาของพระโพธิสัตว์ ๔๖๓ ๖๐ ๑๕๘๘

๖๙. สุปัตตชาดก ความภักดีของกาสุมุขะ ๒๙๒ ๕๘ ๔๗๕

๗๐. สุมังคลชาดก คุณธรรมของกษัตริย์ ๔๒๐ ๕๙ ๑๑๔๖

๗๑. สุราปานชาดก ดาบสดื่มสุรา ๘๑ ๕๖ ๘๑

๗๒. สุรุจิชาดก การขอบุตร ๔๘๙ ๖๐ ๑๙๔๒

๗๓. สุลสาชาดก ผู้รอบรู้เหตุผลรอดพ้นศัตรู ๔๑๙ ๕๙ ๑๑๓๗

๗๔. สุวัณณกักกฏกชาดก นางช้างอ้อนวอนปูทอง ๒๖๗ ๕๘ ๔๐๐

๗๕. สุวัณณกักกฏกชาดก ปูทองช่วยชีวิตพระโพธิสัตว์ ๓๘๙ ๕๙ ๙๒๓

๗๖. สุวัณณมิคชาดก เนื้อติดบ่วงนายพราน ๓๕๙ ๕๘ ๗๔๓

๗๗. สุวัณณสามชาดก พระสุวรรณสามบำาเพ็ญเมตตาบารมี ๕๔๐ ๖๓ ๔๘๒

๗๘. สุวัณณหังสชาดก โลภมากลาภหาย ๑๓๖ ๕๖ ๑๓๖

ลำ�ดับ ชื่อ ว่�ด้วย เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่
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๗๙. สุสันธีชาดก พระนางผิวหอม ๓๖๐ ๕๘ ๗๔๘

๘๐. สุสีมชาดก ผู้ทำามงคลช้างหลวง ๑๖๓ ๕๗ ๑๗๕

๘๑. สุสีมชาดก เหตุให้พระเจ้าสุสีมะออกผนวช ๔๑๑ ๕๙ ๑๐๗๙

๘๒. สุหนุชาดก การเปรียบเทียบม้า ๒ ตัว ๑๕๘ ๕๗ ๑๖๕

๘๓. สูกรชาดก หมูท้าราชสีห์ ๑๕๓ ๕๗ ๑๕๕

๘๔. สูจิชาดก ศิลปะการทำาเข็มของพระโพธิสัตว์ ๓๘๗ ๕๙ ๙๑๑

๘๕. เสคคุชาดก การได้รับทุกข์จากผู้เป็นที่พึ่ง ๒๑๗ ๕๗ ๒๘๓

๘๖. เสตเกตุชาดก คนที่ชื่อว่าเป็นทิศ ๓๗๗ ๕๙ ๘๓๗

๘๗. เสนกชาดก ผู้มีปัญญาช่วยคนอื่นได้ ๔๐๒ ๕๙ ๑๐๑๔

๘๘. เสยยชาดก คบคนประเสริฐก็ประเสริฐด้วย ๒๘๒ ๕๘ ๔๔๕

๘๙. เสริววาณิชชาดก พ่อค้าสองคนกับถาดทองคำา ๓ ๕๕ ๓

๙๐. โสณกชาดก พระราชาตามหาโสณกกุมาร ๕๒๙ ๖๒ ๖๖

๙๑. โสณนันทชาดก การปรนนิบัติบำารุงบิดามารดา ๕๓๒ ๖๒ ๑๓๔

๙๒. โสมทัตตชาดก อาการของผู้ขอ ๒๑๑ ๕๗ ๒๗๑

๙๓. โสมทัตตชาดก ความเศร้าโศกถึงผู้เป็นที่รัก ๔๑๐ ๕๙ ๑๐๗๒

๙๔. โสมนัสสชาดก การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำา ๕๐๕ ๖๑ ๒๑๖๔

ห

๑. หริตจชาดก กิเลสที่มีกำาลังกล้า ๔๓๑ ๕๙ ๑๒๔๖

๒. หริตมาตชาดก ผู้มีอิสรภาพ ๒๓๙ ๕๗ ๓๒๗

๓. หลิททราคชาดก ลักษณะของผู้ที่ควรคบ ๔๓๕ ๕๙ ๑๒๘๓

๔. หัตถิปาลชาดก กาลเวลาไม่คอยใคร ๕๐๙ ๖๑ ๒๒๔๕

๕. หิริชาดก การกระทำาท่ีส่อให้รู้ว่ามิตรหรือมิใช่มิตร ๓๖๓ ๕๘ ๗๖๓

อ

๑. อกตัญญูชาดก ผลของคนอกตัญญู ๙๐ ๕๖ ๙๐

๒. อกาลราวิชาดก ไก่ขันไม่เป็นเวลา ๑๑๙ ๕๖ ๑๑๙

๓. อกิตติชาดก อกิตติดาบสขอพรท้าวสักกะ ๔๘๐ ๖๐ ๑๘๐๖

๔. อนนุโสจิยชาดก ทุกคนจะต้องตายควรเมตตากัน ๓๒๘ ๕๘ ๖๑๐

๕. อนภิรติชาดก การเปรียบหญิงเหมือนของ ๕ อย่าง ๖๕ ๕๖ ๖๕
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๖. อนภิรติชาดก จิตขุ่นมัวและไม่ขุ่นมัว ๑๘๕ ๕๗ ๒๑๙

๗. อนุสาสิกชาดก ดีแต่สอนผู้อื่น ๑๑๕ ๕๖ ๑๑๕

๘. อปัณณกชาดก การรู้ฐานะและมิใช่ฐานะ ๑ ๕๕ ๑

๙. อภิณหชาดก การเห็นกันบ่อยๆ ๒๗ ๕๕ ๒๗

๑๐. อมราเทวีปัญหชาดก บอกใบ้หนทางไปบ้าน ๑๑๒ ๕๖ ๑๑๒

๑๑. อยกูฏชาดก ยักษ์ถือกระบองเหล็กใหญ่ ๓๔๗ ๕๘ ๖๘๖

๑๒. อโยฆรชาดก อำานาจของมัจจุราช ๕๑๐ ๖๑ ๒๒๖๑

๑๓. อรกชาดก การแผ่เมตตา ๑๖๙ ๕๗ ๑๘๗

๑๔. อรัญญชาดก การเลือกคบคน ๓๔๘ ๕๘ ๖๙๐

๑๕. อลัมพุสาชาดก อิสิสิงคดาบสถูกทำาลายตบะ ๕๒๓ ๖๑ ๒๔๗๘

๑๖. อลีนจิตตชาดก กัลยาณมิตร ๑๕๖ ๕๗ ๑๖๑

๑๗. อวาริยชาดก คำาสอนดีมีค่ากับบางคน ๓๗๖ ๕๙ ๘๓๑

๑๘. อสทิสชาดก อสทิสกุมารแผลงศร ๑๘๑ ๕๗ ๒๑๑

๑๙. อสังกิยชาดก เมตตากรุณาทำาให้ปลอดภัย ๗๖ ๕๖ ๗๖

๒๐. อสัมปทานชาดก การไม่รับของทำาให้เกิดการแตกร้าว ๑๓๑ ๕๖ ๑๓๑

๒๑. อสาตมันตชาดก หญิงเลวทราม ๖๑ ๕๖ ๖๑

๒๒. อสาตรูปชาดก สิ่งที่ครอบงำาคนประมาท ๑๐๐ ๕๖ ๑๐๐

๒๓. อสิตาภูชาดก โลภมากลาภหาย ๒๓๔ ๕๗ ๓๑๗

๒๔. อสิลักขณชาดก เหตุอย่างเดียวกันได้ผลต่างกัน ๑๒๖ ๕๖ ๑๒๖

๒๕. อหิตุณฑิกชาดก ลิงกับหมองู ๓๖๕ ๕๘ ๗๗๓

๒๖. อัคคิกชาดก สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ๑๒๙ ๕๖ ๑๒๙

๒๗. อัฏฐสัททชาดก เสียง ๘ อย่าง ๔๑๘ ๕๙ ๑๑๒๙

๒๘. อัฏฐานชาดก สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ๔๒๕ ๕๙ ๑๑๘๘

๒๙. อัฏฐิเสนชาดก ปฏิปทาของพระโพธิสัตว์อัฏฐิเสน ๔๐๓ ๕๙ ๑๐๒๑

๓๐. อัณฑภูตชาดก การวางใจภรรยา ๖๒ ๕๖ ๖๒

๓๑. อัตถัสสทวารชาดก คุณธรรมแห่งประโยชน์ ๖ ประการ ๘๔ ๕๖ ๘๔

๓๒. อันตชาดก ที่สุด ๓ ประการ ๒๙๕ ๕๘ ๔๘๔

๓๓. อัพภันตรชาดก ผลไม้ทิพย์ ๒๘๑ ๕๘ ๔๔๒

๓๔. อัมพชาดก บัณฑิตควรพยายามรำ่าไป ๑๒๔ ๕๖ ๑๒๔

๓๕. อัมพชาดก หญิงขโมยมะม่วง ๓๔๔ ๕๘ ๖๗๔

๓๖. อัมพชาดก มนต์เสื่อมเพราะลบหลู่อาจารย์ ๔๗๔ ๖๐ ๑๗๒๕
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๓๗. อัสสกชาดก รักใหม่เหนือรักเก่า ๒๐๗ ๕๗ ๒๖๓

๓๘. อาชัญญชาดก ม้าอาชาไนยกับม้ากระจอก ๒๔ ๕๕ ๒๔

๓๙. อาทิจจุปัฏฐานชาดก ลิงไหว้พระอาทิตย์ ๑๗๕ ๕๗ ๑๙๙

๔๐. อาทิตตชาดก การให้ทาน ๔๒๔ ๕๙ ๑๑๘๐

๔๑. อายาจิตภัตตชาดก การเปลื้องตน ๑๙ ๕๕ ๑๙

๔๒. อารามทูสกชาดก ถอนต้นดูรากก่อนรดนำ้า ๒๖๘ ๕๘ ๔๐๓

๔๓. อารามทูสกชาดก ฉลาดในส่ิงไม่เป็นประโยชน์ ไม่มีความสุข ๔๖ ๕๖ ๔๖

๔๔. อาสังกชาดก เรื่องความหวัง ๓๘๐ ๕๙ ๘๕๕

๔๕. อินทริยชาดก ผู้ตกอยู่ในอำานาจของอินทรีย์ ๔๒๓ ๕๙ ๑๑๗๑

๔๖. อนิทสมานโคตตชาดก การสมาคมกับสัตบุรุษ ๑๖๑ ๕๗ ๑๗๑

๔๗. อิลลิสชาดก เศรษฐีผู้ตระหนี่ ๗๘ ๕๖ ๗๘

๔๘. อุจฉังคชาดก สตรีหาลูกหาสามีได้ง่าย ๖๗ ๕๖ ๖๗

๔๙. อุจฉิฏฐภัตตชาดก นางพราหมณีมีชู้ ๒๑๒ ๕๗ ๒๗๓

๕๐. อุททาลกชาดก จรณธรรม ๔๘๗ ๖๐ ๑๙๐๗

๕๑. อุทปานทูสกชาดก สุนัขจิ้งจอกชอบถ่ายลงบ่อนำ้า ๒๗๑ ๕๘ ๔๑๒

๕๒. อุทยชาดก การเปลื้องพันธสัญญาใจ ๔๕๘ ๖๐ ๑๕๒๖

๕๓. อุทัญจนีชาดก หญิงโฉด ๑๐๖ ๕๖ ๑๐๖

๕๔. อุทุมพรชาดก ผู้อ่อนน้อมชื่อว่าเป็นผู้อิ่ม ๒๙๘ ๕๘ ๔๙๓

๕๕. อุปสาฬหกชาดก คุณธรรมที่ไม่ตายไปจากโลก ๑๖๖ ๕๗ ๑๘๑

๕๖. อุปสิงฆปุปผชาดก คนดีไม่ควรทำาชั่ว แม้นิดหน่อย ๓๙๒ ๕๙ ๙๔๔

๕๗. อุปาหนชาดก อนารยชนใช้ศิลปะในทางผิด ๒๓๑ ๕๗ ๓๑๑

๕๘. อุภโตภัฏฐชาดก ผู้เสียหายทั้งทางนำ้าทางบก ๑๓๙ ๕๖ ๑๓๙

๕๙. อุมมาทันตีชาดก เสนาบดีถวายนางอุมมาทันตีแด่พระราชา ๕๒๗ ๖๒ ๒๐

๖๐. อุรคชาดก งูผู้มีคุณธรรมสูง ๑๕๔ ๕๗ ๑๕๗

๖๑. อุรคชาดก ความตายเหมือนงูลอกคราบ ๓๕๔ ๕๘ ๗๑๗

๖๒. อุลูกชาดก การจองเวรของนกเค้ากับกา ๒๗๐ ๕๘ ๔๐๙

๖๓. เอกปทชาดก ความเพียรทำาให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง ๒๓๘ ๕๗ ๓๒๕

๖๔. เอกปัณณชาดก ต้นไม้ใบเดียว ๑๔๙ ๕๖ ๑๔๙

๖๕. เอกราชชาดก คุณธรรมคือขันติและตบะ ๓๐๓ ๕๘ ๕๑๐

ลำ�ดับ  ชื่อ ว่�ด้วย เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่
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ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)

เล่มที่  ๕๕ ๑. เอกกนิบาต ๑. อปัณณกวรรค 

๑. อปัณณกชาดก พ่อค้าเกวียน พระเทวทัต บุตรพ่อค้าเกวียน- ๑

ผู้โง่เขลา

๒. วัณณุปถชาดก พ่อค้าเกวียน ๒

๓. เสริววาณิชชาดก พ่อค้าเครื่องประดับ พระเทวทัต วาณิชพาล ๓

๔. จูฬเสฏฐิชาดก จูฬเศรษฐี พระจุลปันถก จูฬันเตวาสิก ๔

๕. ตัณฑุลนาฬิชาดก เจ้าหน้าที่ซื้อของหลวง พระโลฬุทายี พนักงานตีราคา- ๕

ผู้โง่เขลา

๖. เทวธัมมชาดก โอรสพระเจ้าพรหมทัต พระสารีบุตร จันทกุมาร ๖

(เทวธรรม) (มหิสสาสกุมาร) พระอานนท์ สุริยกุมาร

๗. กัฏฐหาริชาดก โอรสพระเจ้าพรหมทัต พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา ๗

(พระเจ้ากัฏฐวาหนราช) พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

๘. คามณิชาดก อำามาตย์อาจารย์ของ- พระอานนท์ พระเจ้าคามณิ ๘

คามณิกุมาร

๙. มฆเทวชาดก พระเจ้ามฆเทวะ พระอานนท์ ช่างกัลบก ๙

พระราหุล บุตร

๑๐. สุขวิหาริชาดก พราหมณ์ (ครูของคณะ) พระภัททิยเถระ หัวหน้าอันเตวาสิก ๑๐

เล่มที่   ๕๕ ๑. เอกกนิบาต ๒. สีลวรรค

๑๑. ลักขณชาดก พญาเนื้อ พระสารีบุตร เนื้อชื่อลักขณะ ๑๑

พระเทวทัต เนื้อชื่อกาฬะ

พระนางยโสธรา แม่เนื้อ

ประชุมชาดก
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๑๒. นิโครธมิคชาดก พญาเนื้อ พระอานนท์ พระราชา ๑๒

พระกุมารกัสสปะ ลูกเนื้อ

พระเทวทัต เนื้อชื่อสาขะ

พระเถรี เนื้อแม่ลูกอ่อน

๑๓. กัณฑิชาดก รุกขเทวดา ๑๓

๑๔. วาตมิคชาดก พระเจ้าพรหมทัต พระติสสะ เนื้อสมัน ๑๔

นางวัณณทาสี นายสัญชัย

๑๕. ขราทิยชาดก พญาเนื้อ พระนางอุบลวรรณา แม่เน้ือผู้เป็นน้องสาว ๑๕

๑๖. ติปัลลัตถมิคชาดก พญาเนื้อ พระราหุล ลูกเนื้อผู้เป็นหลาน ๑๖

พระนางอุบลวรรณา แม่เน้ือผู้เป็นน้องสาว

๑๗. มาลุตชาดก ฤษี (ดาบส) พระกาฬะ เสือโคร่ง ๑๗

พระชุณหะ ราชสีห์

๑๘. มตกภัตตชาดก รุกขเทวดา ๑๘

๑๙. อายาจิตภัตต- รุกขเทวดา ๑๙

ชาดก

๒๐. นฬปานชาดก พญาวานร พระเทวทัต ผีเสื้อนำ้า ๒๐

เล่มที่   ๕๕ ๑. เอกกนิบาต ๓. กุรุงควรรค

๒๑. กุรุงคมิคชาดก กวาง พระเทวทัต นายพราน ๒๑

๒๒. กุกกุรชาดก สุนัข พระอานนท์ พระราชา ๒๒

๒๓. โภชาชานียชาดก ม้าสินธพ พระสารีบุตร นายทหารม้า ๒๓

พระอานนท์ พระราชา

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๒๔. อาชัญญชาดก ม้าอาชาไนย พระสารีบุตร สารถี ๒๔

พระอานนท์ พระราชา

๒๕. ติตถชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๒๕

๒๖. มหิฬามุขชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๒๖

๒๗. อภิณหชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๒๗

๒๘. นันทิวิสาลชาดก โคนันทิวิสาล พระอานนท์ พราหมณ์ ๒๘

๒๙. กัณหชาดก โคชื่ออัยยิกากาฬกะ พระนางอุบลวรรณา หญิงชรา ๒๙

๓๐. มุนิกชาดก โคชื่อมหาโลหิต พระอานนท์ โคชื่อจูฬโลหิต ๓๐

เล่มที่   ๕๕ ๑. เอกกนิบาต ๔. กุลาวกวรรค

๓๑. กุลาวกชาดก ท้าวสักกะ พระอานนท์ มาตลีสารถี ๓๑

๓๒. นัจจชาดก พญาหงส์ทอง ๓๒

๓๓. สัมโมทมานชาดก พญานกกระจาบ พระเทวทัต นกกระจาบพาล ๓๓

๓๔. มัจฉชาดก ปุโรหิต ๓๔

๓๕. วัฏฏกชาดก นกคุ่ม ๓๕

๓๖. สกุณชาดก พญานก ๓๖

๓๗. ติตติรชาดก นกกระทา พระสารีบุตร ลิง ๓๗

พระโมคคัลลานะ ช้าง

๓๘. พกชาดก รุกขเทวดา ๓๘

๓๙. นันทชาดก กุฎุมพี พระสารีบุตร บุตรกุฎุมพี ๓๙

๔๐. ขทิรังคารชาดก เศรษฐี ๔๐

ประชุมชาดก

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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เล่มที่   ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๕. อัตถกามวรรค

๔๑. โลสกชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ พระโลสกติสสเถระ มิตตพินทุกะ ๔๑

๔๒. กโปตกชาดก นกพิราบ ภิกษุโลเล กา ๔๒

๔๓. เวฬุกชาดก ฤษี ภิกษุผู้ว่ายาก ฤษีผู้เลี้ยงงู ๔๓

๔๔. มกสชาดก พ่อค้า ๔๔

๔๕. โรหิณีชาดก มหาเศรษฐี มารดานางโรหิณี มารดานางโรหิณี ๔๕

นางโรหิณี นางโรหิณี

๔๖. อารามทูสกชาดก บัณฑิต เด็กชาวบ้าน วานรจ่าฝูง ๔๖

๔๗. วารุณิทูสกชาดก เศรษฐีชาวกรุงพาราณสี ๔๗

๔๘. เวทัพพชาดก ศิษย์ของพราหมณ์รู้มนตร์ ภิกษุผู้ว่ายาก เวทัพพพราหมณ์ ๔๘

๔๙. นักขัตตชาดก บัณฑิตกรุงพาราณสี ๔๙

๕๐. ทุมเมธชาดก พรหมทัตตกุมาร ๕๐

เล่มที่   ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๖. อาสิงสวรรค

๕๑. มหาสีลวชาดก พระเจ้าสีลวมหาราช พระเทวทัต อำามาตย์ ๕๑

๕๒. จูฬชนกชาดก พระมหาชนก ๕๒

๕๓. ปุณณปาติชาดก เศรษฐีชาวกรุงพาราณสี ๕๓

๕๔. ผลชาดก พ่อค้าเกวียน ๕๔

๕๕. ปัญจาวุธชาดก พระราชโอรสพระนามว่า- พระองคุลิมาล ยักษ์ ๕๕

ปัญจาวุธกุมาร

๕๖. กัญจนักขันธชาดก ชาวนา ๕๖

ประชุมชาดก

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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ประชุมชาดก

๕๗. วานรินทชาดก พญาวานร พระเทวทัต จระเข้ ๕๗

นางจิญจมาณวิกา นางจระเข้

๕๘. ตโยธัมมชาดก ลูกวานร พระเทวทัต วานรจ่าฝูง ๕๘

๕๙. เภริวาทกชาดก คนตีกลอง ๕๙

๖๐. สังขธมชาดก บุตรคนเป่าสังข์ ๖๐

เล่มที่  ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๗. อิตถีวรรค

๖๑. อสาตมันตชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ พระอานนท์ มาณพผู้เป็นศิษย์ ๖๑

พระมหากัสสปะ บิดาของมาณพ

๖๒. อัณฑภูตชาดก พระเจ้าพรหมทัต ๖๒

๖๓. ตักกปัณฑิตชาดก ดาบส พระอานนท์ นายโจร ๖๓

๖๔. ทุราชานชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๖๔

๖๕. อนภิรติชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๖๕

๖๖. มุทุลักขณชาดก ดาบส พระอานนท์ พระราชา ๖๖

พระนางอุบลวรรณา พระนางมุทุลักขณา

๖๗. อุจฉังคชาดก พระเจ้าพรหมทัต ๖๗

๖๘. สาเกตชาดก บุตรพราหมณ์ ๖๘

๖๙. วิสวันตชาดก หมองู พระสารีบุตร งู ๖๙

๗๐. กุททาลชาดก ฤษีชื่อกุททาลบัณฑิต พระอานนท์ พระราชา ๗๐

เล่มที่   ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๘. วรุณวรรค

๗๑. วรุณชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๗๑

๗๒. สีลวนาคชาดก พญาช้างผู้มีศีล พระเทวทัต บุรุษผู้ทำาลายมิตร ๗๒

พระสารีบุตร รุกขเทวดา

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๗๓. สัจจังกิรชาดก พราหมณอ์อกบวชเป็นฤษีี พระสารีบุตร งู ๗๓

พระโมคคัลลานะ หนู

พระอานนท์ นกแขกเต้า

๗๔. รุกขธัมมชาดก รุกขเทวดา ๗๔

๗๕. มัจฉชาดก พญาปลา พระอานนท์ ปัชชุนนเทวราช ๗๕

๗๖. อสังกิยชาดก พราหมณอ์อกบวชเป็นฤษีี ๗๖

๗๗. มหาสุปินชาดก พราหมณอ์อกบวชเป็นฤษีี พระสารีบุตร มาณพ ๗๗

พระอานนท์ พระราชา

๗๘. อิลลิสชาดก ช่างตัดผม พระโมคคัลลานะ ท้าวสักกเทวราช ๗๘

พระอานนท์ พระราชา

มัจฉริยโกสิยเศรษฐี อิลลิสเศรษฐี

๗๙. ขรัสสรชาดก พ่อค้าเกวียน ๗๙

๘๐. ภีมเสนชาดก จุลธนุคคหบัณฑิต ๘๐

เล่มที่   ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๙. อปายิมหวรรค

๘๑. สุราปานชาดก พราหมณอ์อกบวชเป็นฤษีี ๘๑

๘๒. มิตตวินทกชาดก เทพบุตร(ท้าวเทวราช) ภิกษุผู้ว่ายาก มิตตวินทกะ ๘๒

๘๓. กาฬกัณณิชาดก มหาเศรษฐี พระอานนท์ กาฬกรรณี ๘๓

๘๔. อัตถัสสทวารชาดก มหาเศรษฐี ๘๔

๘๕. กิมปักกชาดก พ่อค้า(นายกองเกวียน) ๘๕

๘๖. สีลวีมังสกชาดก ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัต พระอานนท์ พระราชา ๘๖

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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ประชุมชาดก

๘๗. มังคลชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๘๗

๘๘. สารัมภชาดก โคชื่อสารัมภะ พระอานนท์ พราหมณ์ ๘๘

พระนางอุบลวรรณา พราหมณี

๘๙. กุหกชาดก บัณฑิต ๘๙

๙๐. อกตัญญูชาดก มหาเศรษฐี ๙๐

เล่มที่   ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๑๐. ลิตตวรรค

๙๑. ลิตตชาดก นักเลงสกาผู้เป็นบัณฑิต ๙๑

๙๒. มหาสารชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๙๒

๙๓. วิสสาสโภชนชาดก มหาเศรษฐี ๙๓

๙๔. โลมหังสชาดก นกับวชชีเปลือย (อาชีวก) ๙๔

๙๕. มหาสุทัสสนชาดก พระราชาพระนามว่า- พระราหุล ขุนพลแก้ว ๙๕

มหาสุทัศน์ พระนางยโสธรา สุภัททาเทวี

๙๖. เตลปัตตชาดก พระโอรสของพระเจ้า- ๙๖

พรหมทัต

๙๗. นามสิทธิชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๙๗

๙๘. กูฏวาณิชชาดก พ่อค้าชื่อบัณฑิต ๙๘

๙๙. ปโรสหัสสชาดก มหาพรหม พระสารีบุตร อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๙๙

๑๐๐. อสาตรูปชาดก พระเจ้ากรุงพาราณสี พระสีวลี พระราชกุมาร ๑๐๐

พระนางสุปปวาสา พระราชมารดา

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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เล่มที่   ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๑๑. ปโรสตวรรค

๑๐๑. ปโรสตชาดก พราหมณ์ พระสารีบุตร อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๑๐๑

๑๐๒. ปัณณิกชาดก รุกขเทวดา ๑๐๒

๑๐๓. เวริชาดก มหาเศรษฐี ๑๐๓

๑๐๔. มิตตวินทกชาดก เทวดา ๑๐๔

๑๐๕. ทุพพลกัฏฐชาดก รุกขเทวดา ๑๐๕

๑๐๖. อุทัญจนีชาดก ดาบส ๑๐๖

๑๐๗. สาลิตตกชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๑๐๗

๑๐๘. พาหิยชาดก อำามาตย์ ๑๐๘

๑๐๙. กุณฑกปูวชาดก รุกขเทวดา ๑๐๙

๑๑๐. สัพพสังหารก- มโหสธบัณฑิต ๑๑๐

ปัญหชาดก

เล่มที่   ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๑๒. หังสิวรรค

๑๑๑. คัทรภปัญหชาดก มโหสธบัณฑิต ๑๑๑

๑๑๒. อมราเทวีปัญห- มโหสธบัณฑิต ๑๑๒

ชาดก

๑๑๓. สิงคาลชาดก รุกขเทวดา พระเทวทัต สุนัขจิ้งจอก ๑๑๓

๑๑๔. มิตจินติชาดก ปลาชื่อมิตจินตี ๑๑๔

๑๑๕. อนุสาสิกชาดก พญานก ๑๑๕

๑๑๖. ทุพพจชาดก นักกายกรรม ๑๑๖

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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ประชุมชาดก

๑๑๗. ติตติรชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระโกกาลิก ดาบสผู้ว่ายาก ๑๑๗

๑๑๘. วัฏฏกชาดก นกกระจาบ ๑๑๘

๑๑๙. อกาลราวิชาดก ปุโรหิต ๑๑๙

๑๒๐. พันธนโมกขชาดก ปุโรหิต พระอานนท์ พระราชา ๑๒๐

นางจิญจมาณวิกา พระมเหสีผู้ร้ายกาจ

เล่มที่  ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๑๓. กุสนาฬิวรรค

๑๒๑. กุสนาฬิชาดก กุสนาฬิเทวดา พระอานนท์ รุจาเทวดา ๑๒๑

๑๒๒. ทุมเมธชาดก พญาช้างเผือก พระสารีบุตร พระเจ้ากรุงพาราณสี ๑๒๒

พระอานนท์ หัตถาจารย์

พระเทวทัต พระราชามคธ

๑๒๓. นังคลีสชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ พระโลฬุทายี มาณพ ๑๒๓

๑๒๔. อัมพชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๑๒๔

๑๒๕. กฏาหกชาดก มหาเศรษฐี ภิกษุผู้มักโอ้อวด กฏาหกะ ๑๒๕

๑๒๖. อสิลักขณชาดก พระราชชนัดดา ๑๒๖

๑๒๗. กลัณฑุกชาดก เศรษฐีชาวกรุงพาราณสี ๑๒๗

๑๒๘. พิฬารวตชาดก พญาหนู ๑๒๘

(มูสิกชาดก)

๑๒๙. อัคคิกชาดก พญาหนู ๑๒๙

๑๓๐. โกสิยชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๑๓๐

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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เล่มที่   ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๑๔. อสัมปทานวรรค

๑๓๑. อสัมปทานชาดก สังขเศรษฐี พระเทวทัต ปิลิยเศรษฐี ๑๓๑

๑๓๒. ปัญจภีรุกชาดก พระโอรสองค์สุดท้าย ๑๓๒

๑๓๓. ฆตาสนชาดก พญานก ๑๓๓

๑๓๔. ฌานโสธนชาดก ท้าวมหาพรหม พระสารีบุตร อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๑๓๔

๑๓๕. จันทาภชาดก ท้าวมหาพรหม พระสารีบุตร อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๑๓๕

๑๓๖. สุวัณณหังสชาดก พญาหงส์ทอง ภิกษุณีถูลนันทา นางพราหมณี ๑๓๖

๑๓๗. พัพพุชาดก ช่างสลักหิน มารดานางกาณา นางหนู ๑๓๗

๑๓๘. โคธชาดก พญาเหี้ย พระสารีบุตร ดาบสผู้มีศีล ๑๓๘

๑๓๙. อุภโตภัฏฐชาดก รุกขเทวดา พระเทวทัต พรานเบ็ด ๑๓๙

๑๔๐. กากชาดก พญากา พระอานนท์ พระเจ้ากรุงพาราณสี ๑๔๐

เล่มที่  ๕๖ ๑. เอกกนิบาต ๑๕. กกัณฏกวรรค

๑๔๑. โคธชาดก พญาเหี้ย พระเทวทัต กิ้งก่า ๑๔๑

๑๔๒. สิงคาลชาดก สุนัขจิ้งจอก พระเทวทัต นักเลง ๑๔๒

๑๔๓. วิโรจนชาดก พญาไกรสรราชสีห์ พระเทวทัต สุนัขจิ้งจอก ๑๔๓

๑๔๔. นังคุฏฐชาดก พราหมณ์บำาเรอไฟ ๑๔๔

๑๔๕. ราธชาดก นกแขกเต้า พระอานนท์ นกราธะ ๑๔๕

๑๔๖. กากชาดก เทวดาประจำามหาสมุทร ๑๔๖

๑๔๗. ปุปผรัตตชาดก เทวดาประจำาอากาศ ๑๔๗

๑๔๘. สิงคาลชาดก สุนัขจิ้งจอก ๑๔๘

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๑๔๙. เอกปัณณชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระอานนท์ พระราชา ๑๔๙

ลิจฉวีกุมาร ทุฏฐกุมาร

๑๕๐. สัญชีวชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ พระเจ้าอชาตศัตรู มาณพผู้เสกเสือตาย- ๑๕๐

ให้ลุกขึ้น

เล่มที่   ๕๗ ๒. ทุกนิบาต ๑. ทัฬหวรรค

๑๕๑. ราโชวาทชาดก พระเจ้าพรหมทัต พระสารีบุตร สารถีของพระเจ้า- ๑๕๑

พรหมทัต

พระโมคคัลลานะ สารถีของพระเจ้า- 

พัลลิกะ

พระอานนท์ พระเจ้าพัลลิกะ

๑๕๒. สิงคาลชาดก พญาราชสีห์ บุตรช่างกัลบก สุนัขจิ้งจอก ๑๕๓

๑๕๓. สูกรชาดก ราชสีห์ ๑๕๕

๑๕๔. อุรคชาดก ดาบส ๑๕๗

๑๕๕. ภัคคชาดก บุตรพราหมณ์ พระอานนท์ พระราชา ๑๕๙

พระมหากัสสปะ พระราชบิดา

๑๕๖. อลีนจิตตชาดก อลีนจิตตราช พระสารีบุตร พ่อพญาช้างเผือก ๑๖๑

พระโมคคัลลานะ พระสามนตราชโกศล

พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

๑๕๗. คุณชาดก พญาราชสีห์ พระอานนท์ สุนัขจิ้งจอก ๑๖๓

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๑๕๘. สุหนุชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๑๖๕

๑๕๙. โมรชาดก นกยูงทอง พระอานนท์ พระราชา ๑๖๗

๑๖๐. วินีลกชาดก พระเจ้ากรุงวิเทหะ พระอานนท์ พ่อหงส์ ๑๖๙

พระอัครสาวกทั้งสอง ลูกหงส์

พระเทวทัต นกวินีลกะ

เล่มที่   ๕๗ ๒. ทุกนิบาต ๒. สันถววรรค

๑๖๑. อินทสมานโคตต- พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๑๗๑

ชาดก

๑๖๒. สันถวชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๑๗๓

๑๖๓. สุสีมชาดก พราหมณ์ปุโรหิต พระสารีบุตร อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๑๗๕

พระอานนท์ พระราชาสุสีมะ

พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

๑๖๔. คิชฌชาดก พญาแร้ง พระสารีบุตร เศรษฐีกรุงพาราณสี ๑๗๗

พระอานนท์ พระราชา

๑๖๕. นกุลชาดก ฤษี ๑๗๙

๑๖๖. อุปสาฬหกชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษีี ๑๘๑

๑๖๗. สมิทธิชาดก พราหมณ์ ๑๘๓

๑๖๘. สกุณัคฆิชาดก นกมูลไถ พระเทวทัต เหยี่ยว ๑๘๕

๑๖๙. อรกชาดก พราหมณ์ ๑๘๗

๑๗๐. กกัณฏกชาดก มโหสธบัณฑิต ๑๘๙

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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เล่มที่   ๕๗ ๒. ทุกนิบาต ๓. กัลยาณวรรค

๑๗๑. กัลยาณธัมมชาดก เศรษฐี พระอานนท์ พระราชา ๑๙๑

๑๗๒. ทัททรชาดก พญาราชสีห์ พระราหุล ลูกราชสีห์ ๑๙๓

พระโกกาลิก สุนัขจิ้งจอก

๑๗๓. มักกฏชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระราหุล ดาบสกุมาร ๑๙๕

๑๗๔. ทุพภิยมักกฏชาดก พราหมณ์ พระเทวทัต ลิง ๑๙๗

๑๗๕. อาทิจจุปัฏฐานชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๑๙๙

๑๗๖. กฬายมุฏฐีชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๒๐๑

๑๗๗. ตินทุกชาดก พญาวานร ๒๐๓

๑๗๘. กัจฉปชาดก ช่างปั้นหม้อ พระอานนท์ เต่า ๒๐๕

๑๗๙. สตธัมมชาดก บุรุษจัณฑาล พระอานนท์ มาณพ ๒๐๗

๑๘๐. ทุทททชาดก พราหมณอ์อกบวชเป็นฤษีี ๒๐๙

เล่มที่   ๕๗ ๒. ทุกนิบาต ๔. อสทิสวรรค

๑๘๑. อสทิสชาดก อสทิสราชกุมาร พระอานนท์ พระกนิษฐภาดา ๒๑๑

๑๘๒. สังคามาวจรชาดก นายหัตถาจารย์ พระอานนท์ พระราชา ๒๑๓

๑๘๓. วาโลทกชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๒๑๕

๑๘๔. คิริทัตตชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๒๑๗

พระเทวทัต คิริทัต

๑๘๕. อนภิรติชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๒๑๙

๑๘๖. ทธิวาหนชาดก อำามาตย์ ๒๒๑

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)

136



ประชุมชาดก

๑๘๗. จตุมัฏฐชาดก รุกขเทวดา พระอัครสาวกทั้งสอง ลูกหงส์ ๒๒๓

ภิกษุชรา สุนัขจิ้งจอก

๑๘๘. สีหโกตถุชาดก พญาราชสีห์ พระราหุล ลูกราชสีห์ ๒๒๕

(สีหโกฏฐุกชาดก) พระโกกาลิก สุนัขจิ้งจอก

๑๘๙. สีหจัมมชาดก ชาวนา พระเทวทัต พ่อค้า ๒๒๗

๑๙๐. สีลานิสังสชาดก เทวดาประจำาสมุทร พระสารีบุตร พญานาค ๒๒๙

เล่มที่   ๕๗ ๒. ทุกนิบาต ๕. รุหกวรรค

๑๙๑. รุหกชาดก พระเจ้าพรหมทัต ๒๓๑

๑๙๒. สิริกาฬกัณณิ- มโหสธบัณฑิต * เหมือนชาดกที่ ๕๔๒ มโหสธชาดก ๒๓๓

ชาดก

๑๙๓. จูฬปทุมชาดก พระเจ้าปทุม พระอานนท์ พญาเหี้ย ๒๓๕

พระเทวทัต โจรพิการ

นางจิญจมาณวิกา พระชายา

๑๙๔. มณิโจรชาดก คหบดี (พระราชาที่- พระเทวทัต พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่- ๒๓๗

ท้าวสักกะประทาน) ในธรรม

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกะ

พระนางยโสธรา นางสุชาดา

๑๙๕. ปัพพตูปัตถรชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๒๓๙

๑๙๖. วลาหกัสสชาดก พญาม้าวลาหก ๒๔๑

๑๙๗. มิตตามิตตชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๒๔๓

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๑๙๘. ราธชาดก นกแขกเต้าชื่อราธะ พระอานนท์ นกแขกเต้าชื่อ- ๒๔๕

โปฏฐปาทะ

๑๙๙. คหปติชาดก คหบดี ๒๔๗

๒๐๐. สาธุสีลชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๒๔๙

เล่มที่  ๕๗ ๒. ทุกนิบาต ๖. นตังทัฬหวรรค

๒๐๑. พันธนาคารชาดก ฤษี พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา ๒๕๑

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

พระนางยโสธรา ภรรยา

๒๐๒. เกฬิสีลชาดก ท้าวสักกะ ลกุณฏกภัททิยะ พระราชา ๒๕๓

๒๐๓. ขันธชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๒๕๕

๒๐๔. วีรกชาดก นกกานำ้าชื่อวีรกะ พระเทวทัต นกกาชื่อสวิฏฐกะ ๒๕๗

๒๐๕. คังเคยยชาดก รุกขเทวดา ๒๕๙

๒๐๖. กุรุงคมิคชาดก กวาง พระสารีบุตร นก ๒๖๑

พระโมคคัลลานะ เต่า

พระเทวทัต นายพราน

๒๐๗. อัสสกชาดก ดาบส พระสารีบุตร มาณพ ๒๖๓

๒๐๘. สุงสุมารชาดก พญาวานร พระเทวทัต จระเข้ ๒๖๕

นางจิญจมาณวิกา นางจระเข้

๒๐๙. กุกกุฏชาดก รุกขเทวดา พระเทวทัต พราน ๒๖๗

ช�ดก
ชื่อช�ดก
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๒๑๐. กันทคลกชาดก นกหัวขวานขทิรวนิยะ พระเทวทัต นกกันทคลกะ ๒๖๙

เล่มที่  ๕๗ ๒. ทุกนิบาต ๗. พีรณถัมภกวรรค

๒๑๑. โสมทัตตชาดก โสมทัตตกุมาร พระโลฬุทายี บิดา ๒๗๑

๒๑๒. อุจฉิฏฐภัตตชาดก นักฟ้อนรำา ๒๗๓

๒๑๓. ภรุราชชาดก ฤษี ๒๗๕

๒๑๔. ปุณณนทีชาดก ปุโรหิต พระอานนท์ พระราชา ๒๗๗

๒๑๕. กัจฉปชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๒๗๙

พระโกกาลิก เต่า

๒๑๖. มัจฉชาดก ปุโรหิต ๒๘๑

๒๑๗. เสคคุชาดก รุกขเทวดา ๒๘๓

๒๑๘. กูฏวาณิชชาดก อำามาตย์ ๒๘๕

๒๑๙. ครหิตชาดก พญาวานร ๒๘๗

๒๒๐. ธัมมัทธชชาดก ธรรมธัชปุโรหิต พระสารีบุตร ฉัตตปาณีกัลบก ๒๘๙

พระเทวทัต กาฬกเสนาบดี

เล่มที่  ๕๗ ๒. ทุกนิบาต ๘. กาสาววรรค

๒๒๑. กาสาวชาดก พญาช้าง พระเทวทัต บุรุษผู้ฆ่าช้าง ๒๙๑

๒๒๒. จูฬนันทิยชาดก พญาวานร พระสารีบุตร อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๒๙๓

พระอานนท์ จุลนันทิยวานร

พระเทวทัต นายพราน

พระนางมหาปชาบดี แม่วานร

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)

ประตูสู่ชาดก
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๒๒๓. ปุฏภัตตชาดก อำามาตย์ ๒๙๕

๒๒๔. กุมภีลชาดก พญาวานร ๒๙๗

๒๒๕. ขันติวัณณนชาดก พระเจ้าพรหมทัต ๒๙๙

๒๒๖. โกสิยชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๓๐๑

๒๒๗. คูถปาณกชาดก รุกขเทวดา ๓๐๓

๒๒๘. กามนีตชาดก ท้าวสักกะ ๓๐๕

๒๒๙. ปลายิตชาดก พระราชาเมืองตักกสิลา ปลายิปริพาชก พระเจ้ากรุงพาราณสี ๓๐๗

๒๓๐. ทุติยปลายิตชาดก พระเจ้ากรุงพาราณสี ปลายิปริพาชก พระเจ้าคันธารราช ๓๐๙

เล่มที่  ๕๗ ๒. ทุกนิบาต ๙. อุปาหนวรรค

๒๓๑. อุปาหนชาดก นายควาญช้าง พระเทวทัต ลูกศิษย์ ๓๑๑

๒๓๒. วีณาถูณชาดก เศรษฐี ๓๑๓

๒๓๓. วิกัณณกชาดก พระเจ้าพรหมทัต พระเทวทัต จระเข้ ๓๑๕

๒๓๔. อสิตาภูชาดก ดาบส ๓๑๗

๒๓๕. วัจฉนขชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๓๑๙

๒๓๖. พกชาดก พญาปลา ๓๒๑

๒๓๗. สาเกตชาดก บุตรพราหมณ์ ๓๒๓

๒๓๘. เอกปทชาดก เศรษฐี ๓๒๕

๒๓๙. หริตมาตชาดก เขียดเขียว พระเจ้าอชาตศัตรู งูปลา ๓๒๗

๒๔๐. มหาปิงคลชาดก พระโอรสของพระเจ้าปิงคละ พระเทวทัต พระเจ้าปิงคละ ๓๒๙

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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เล่มที่  ๕๗ ๒. ทุกนิบาต ๑๐. สิงคาลวรรค

๒๔๑. สัพพทาฐชาดก ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัต พระสารีบุตร พระเจ้าพรหมทัต ๓๓๒

พระเทวทัต สุนัขจิ้งจอก

๒๔๒. สุนขชาดก บุตรเศรษฐี ๓๓๔

๒๔๓. คุตติลชาดก นักดีดพิณชื่อคุตติละ พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต ๓๓๖

พระเทวทัต นักดีดพิณชื่อมุสิละ

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกะ

๒๔๔. วิคติจฉชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๓๓๘

๒๔๕. มูลปริยายชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๓๔๐

๒๔๖. พาโลวาทชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี กุฎุมพี นิครนถ์นาฏบุตร ๓๔๒

๒๔๗. ปาทัญชลิชาดก อำามาตย์ พระโลฬุทายี ปาทัญชลีราชกุมาร ๓๔๔

๒๔๘. กิงสุโกปมชาดก พระเจ้าพรหมทัต ๓๔๖

๒๔๙. สาลกชาดก กุฎุมพีค้าขายข้าวเปลือก ๓๔๘

๒๕๐. กปิชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษีี พระราหุล บุตรพราหมณ์ ๓๕๐

เล่มที่  ๕๘ ๓. ติกนิบาต ๑. สังกัปปวรรค

๒๕๑. สังกัปปราคชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระอานนท์ พระราชา ๓๕๒

๒๕๒. ติลมุฏฐิชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๓๕๕

๒๕๓. มณิกัณฐชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระอานนท์ ดาบสน้องชาย ๓๕๘

๒๕๔. กุณฑกกุจฉิสินธว- พ่อค้าม้า พระสารีบุตร ม้าสินธพ ๓๖๑

ชาดก พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๒๕๕. สุกชาดก พญานกแขกเต้า ๓๖๔

๒๕๖. ชรูทปานชาดก พ่อค้าเกวียน พระสารีบุตร พญานาค ๓๖๗

๒๕๗. คามณิจันทชาดก อาทาสมุขกุมาร พระอานนท์ นายคามณิจันทร์ ๓๗๐

๒๕๘. มันธาตุราชชาดก พระเจ้ามันธาตุมหาราช ๓๗๓

๒๕๙. ติรีฏวัจฉชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต ๓๗๖

๒๖๐. ทูตชาดก พระเจ้าโภชนสุทธิ ๓๗๙

เล่มที่  ๕๘ ๓. ติกนิบาต ๒. ปทุมวรรค

๒๖๑. ปทุมชาดก บุตรเศรษฐี ๓๘๒

๒๖๒. มุทุปาณิชาดก พระเจ้าพรหมทัต ๓๘๕

๒๖๓. จูฬปโลภนชาดก อนิตถิคันธกุมาร ๓๘๘

๒๖๔. มหาปนาทชาดก ท้าวสักกะ พระภัททชิ พระเจ้ามหาปนาทะ ๓๙๑

๒๖๕. ขุรัปปชาดก หัวหน้าทำาหน้าที่อารักขา ๓๙๔

๒๖๖. วาตัคคสินธวชาดก ม้าสินธพ ๓๙๗

๒๖๗. สุวัณณกักกฏก- พญาช้าง ๔๐๐

ชาดก

๒๖๘. อารามทูสกชาดก บัณฑิต ๔๐๓

๒๖๙. สุชาตาชาดก พระเจ้าพรหมทัต นางสุชาดา พระราชมารดา ๔๐๖

๒๗๐. อุลูกชาดก พญาหงส์ทอง ๔๐๙

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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เล่มที่  ๕๘ ๓. ติกนิบาต ๓. อุทปานวรรค

๒๗๑. อุทปานทูสกชาดก ฤษี ๔๑๒

๒๗๒. พยัคฆชาดก รุกขเทวดา พระสารีบุตร ราชสีห์ ๔๑๕

พระโมคคัลลานะ เสือโคร่ง

พระโกกาลิก เทวดาผู้ไม่ฉลาด

๒๗๓. กัจฉปชาดก ฤษี ๔๑๘

๒๗๔. โลลชาดก นกพิราบ ๔๒๑

๒๗๕. รุจิรชาดก นกพิราบ ๔๒๔

๒๗๖. กุรุธัมมชาดก พระเจ้ากุรุราช พระสารีบุตร เศรษฐี ๔๒๗

พระโมคคัลลานะ อำามาตย์ผู้ตวงข้าว

พระกัจจายนะ อำามาตย์ผู้รังวัด

พระมหากัสสปะ พราหมณ์

พระอนุรุทธะ สารถี

พระนางอุบลวรรณา นางวรรณทาสี

๒๗๗. โรมชาดก นกพิราบ พระสารีบุตร ดาบสผู้มีศีล ๔๓๐

พระเทวทัต ดาบสโกง

๒๗๘. มหิสชาดก กระบือป่า ๔๓๓

๒๗๙. สตปัตตชาดก ชาวนา และ หัวหน้าโจร ๔๓๖

๒๘๐. ปุฏทูสกชาดก พราหมณ์ (บุรุษบัณฑิต) ๔๓๙

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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เล่มที่  ๕๘ ๓. ติกนิบาต ๔. อัพภันตรวรรค

๒๘๑. อัพภันตรชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระสารีบุตร ดาบสผู้ให้มะม่วงสุก ๔๔๒

พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต

พระราหุล ลูกนกแขกเต้า

พระนางยโสธรา พระเทวี

๒๘๒. เสยยชาดก พระเจ้าพรหมทัต พระอานนท์ พระราชาต่างเมือง ๔๔๕

๒๘๓. วัฑฒกีสูกรชาดก รุกขเทวดา พระธนุคคหติสสะ วัฑฒกีสุกร ๔๔๘

๒๘๔. สิริชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระอานนท์ พระราชา ๔๕๑

๒๘๕. มณิสูกรชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๔๕๔

๒๘๖. สาลูกชาดก โคชื่อมหาโลหิต พระอานนท์ โคชื่อจุลโลหิต ๔๕๗

นางถูลกุมาริกา นางถูลกุมาริกา

๒๘๗. ลาภครหชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๔๖๐

๒๘๘. มัจฉุททานชาดก กุฎุมพี ๔๖๓

๒๘๙. นานาฉันทชาดก พระเจ้าพรหมทัต พระอานนท์ พราหมณ์ ๔๖๖

๒๙๐. สีลวีมังสกชาดก พราหมณ์ ๔๖๙

เล่มที่  ๕๘ ๓. ติกนิบาต ๕. กุมภวรรค

๒๙๑. ภัทรฆฏเภทกชาดก ท้าวสักกะ ๔๗๒

๒๙๒. สุปัตตชาดก พญากาสุปัตตะ พระสารีบุตร กาเสนาบดี ๔๗๕

พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต

พระนางยโสธรา นางกาสุปัสสา

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๒๙๓. กายนิพพินทชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๔๗๘

๒๙๔. ชัมพุขาทกชาดก รุกขเทวดา พระเทวทัต สุนัขจิ้งจอก ๔๘๑

พระโกกาลิก กา

๒๙๕. อันตชาดก รุกขเทวดา พระเทวทัต สุนัขจิ้งจอก ๔๘๔

พระโกกาลิก กา

๒๙๖. สมุททชาดก เทวดาประจำามหาสมุทร พระอุปนันทะ กาสมุทร ๔๘๗

๒๙๗. กามวิลาปชาดก เทวดา ๔๙๐

๒๙๘. อุทุมพรชาดก รุกขเทวดา ๔๙๓

๒๙๙. โกมาริยปุตตชาดก ดาบส ๔๙๖

๓๐๐. วกชาดก ท้าวสักกะ ๔๙๙

เล่มที่  ๕๘ ๔. จตุกกนิบาต ๑. กาลิงควรรค

๓๐๑. จูฬกาลิงคชาดก ดาบส พระสารีบุตร นันทเสนอำามาตย์ ๕๐๒

๓๐๒. มหาอัสสาโรหชาดก พระเจ้ากรุงพาราณสี พระอานนท์ ชาวบ้านปัจจันตคาม ๕๐๖

๓๐๓. เอกราชชาดก พระเจ้าพรหมทัต พระอานนท์ พระเจ้าทุพภิเสน ๕๑๐

๓๐๔. ทัททรชาดก พญานาคชื่อมหาทัททระ ๕๑๔

๓๐๕. สีลวีมังสชาดก พราหมณ์ พระสารีบุตร อาจารย์ ๕๑๘

๓๐๖. สุชาตาชาดก อำามาตย์ พระเจ้าโกศล พระเจ้ากรุงพาราณสี ๕๒๒

พระนางมัลลิกา พระนางสุชาดา

๓๐๗. ปลาสชาดก รุกขเทวดา พระอานนท์ พราหมณ์ ๕๒๖

๓๐๘. ชวสกุณชาดก นกหัวขวาน พระเทวทัต ราชสีห์ ๕๓๐

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)

ประตูสู่ชาดก
145



ประตูสู่ชาดก

ประชุมชาดก

๓๐๙. ฉวชาดก คนจัณฑาล พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต ๕๓๔

๓๑๐. สัยหชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระสารีบุตร อำามาตย์ ๕๓๘

พระอานนท์ พระราชา

เล่มที่  ๕๘ ๔. จตุกกนิบาต ๒. ปุจิมันทวรรค

๓๑๑. ปุจิมันทชาดก รุกขเทวดา พระสารีบุตร เทวดา ๕๔๒

๓๑๒. กัสสปมันทิยชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๕๔๖

๓๑๓. ขันติวาทีชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระสารีบุตร เสนาบดี ๕๕๐

พระเทวทัต พระเจ้ากาสี

๓๑๔. โลหกุมภิชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระสารีบุตร มาณพของปุโรหิต ๕๕๔

๓๑๕. มังสชาดก บุตรเศรษฐี พระสารีบุตร นายพราน ๕๕๘

๓๑๖. สสปัณฑิตชาดก กระต่ายบัณฑิต พระสารีบุตร ลิง ๕๖๒

พระโมคคัลลานะ สุนัขจิ้งจอก

พระอานนท์ นาก

๓๑๗. มตโรทนชาดก เศรษฐี ๕๖๖

๓๑๘. กณเวรชาดก โจร ๕๗๐

๓๑๙. ติตติรชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระราหุล นกกระทา ๕๗๔

๓๒๐. สุจจชชาดก อำามาตย์ ๕๗๘

เล่มที่  ๕๘ ๔. จตุกกนิบาต ๓. กุฏิทูสกวรรค

๓๒๑. กุฏิทูสกชาดก นกขมิ้น ๕๘๒

๓๒๒. ทุททุภายชาดก พญาราชสีห์ ๕๘๖

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๓๒๓. พรหมทัตตชาดก ดาบส พระอานนท์ พระราชา ๕๙๐

๓๒๔. จัมมสาฏกชาดก พ่อค้าบัณฑิต ๕๙๔

๓๒๕. โคธชาดก พญาเหี้ย ๕๙๘

๓๒๖. กักการุชาดก เทพบุตร พระสารีบุตร เทวบุตร ๖๐๒

พระโมคคัลลานะ เทวบุตร

พระเทวทัต พราหมณ์

๓๒๗. กากวตีชาดก พระเจ้าพรหมทัต ๖๐๖

๓๒๘. อนนุโสจิยชาดก พราหมณ์ พระนางยโสธรา นางสัมมิลลหาสินี ๖๑๐

๓๒๙. กาฬพาหุชาดก วานรชื่อราธะ พระอานนท์ วานรโปฏฐปาทะ ๖๑๔

พระเทวทัต ลิงกาฬพาหุ

๓๓๐. สีลวีมังสชาดก ปุโรหิต ๖๑๘

เล่มที่  ๕๘ ๔. จตุกกนิบาต ๔. โกกิลวรรค

๓๓๑. โกกิลชาดก อำามาตย์แก้ว  พระโกกาลิก ลูกนกดุเหว่า ๖๒๒

๓๓๒. รถลัฏฐิชาดก อำามาตย์ผู้พิพากษา ๖๒๖

๓๓๓. โคธชาดก อำามาตย์ ๖๓๐

๓๓๔. ราโชวาทชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นดาบส พระอานนท์ พระราชา ๖๓๔

๓๓๕. ชัมพุกชาดก พญาราชสีห์ พระเทวทัต สุนัขจิ้งจอก ๖๓๘

๓๓๖. พรหาฉัตตชาดก อำามาตย์ ภิกษุผู้โกหก พรหาฉัตตฤษี ๖๔๒

๓๓๗. ปีฐชาดก ดาบส พระอานนท์ พาราณสีเศรษฐี ๖๔๖

๓๓๘. ถุสชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๖๕๐

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๓๓๙. พาเวรุชาดก พญานูกยูง ๖๕๔

๓๔๐. วิสัยหชาดก วิสัยหเศรษฐี พระนางยโสธรา ภรรยาเศรษฐี ๖๕๘

เล่มที่  ๕๘ ๔. จตุกกนิบาต ๕. จูฬกุณาลวรรค

๓๔๑. กุณฑลิกชาดก พญานกดุเหว่าชื่อกุณาละ ๖๖๒

๓๔๒. วานรชาดก พญาวานร พระเทวทัต จระเข้ ๖๖๖

๓๔๓. กุนตินีชาดก พระเจ้ากรุงพาราณสี ๖๗๐

๓๔๔. อัมพชาดก ท้าวสักกเทวราช ๖๗๔

๓๔๕. คชกุมภชาดก อำามาตย์ผู้เป็นบัณฑิต ๖๗๘

๓๔๖. เกสวชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระสารีบุตร นารทอำามาตย์ ๖๘๒

พระอานนท์ พระราชา

พกมหาพรหม เกสวดาบส

๓๔๗. อยกูฏชาดก พระเจ้ากรุงพาราณสี พระอนุรุทธะ ท้าวสักกะ ๖๘๖

๓๔๘. อรัญญชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๖๙๐

๓๔๙. สันธิเภทชาดก พระเจ้ากรุงพาราณสี ๖๙๔

๓๕๐. เทวตาปัญหชาดก มโหสธบัณฑิต ๖๙๘

เล่มที่  ๕๘ ๕. ปัญจกนิบาต ๑. มณิกุณฑลวรรค

๓๕๑. มณิกุณฑลชาดก พระเจ้ากรุงพาราณสี พระอานนท์ พระเจ้าโกศล ๗๐๒

๓๕๒. สุชาตชาดก บุตรกุฎุมพีชื่อสุชาตกุมาร ๗๐๗

๓๕๓. เวนสาขชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ พระเทวทัต ปิงคิยปุโรหิต ๗๑๒

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่
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๓๕๔. อุรคชาดก พราหมณ์ พระราหุล บุตรของพราหมณ์ ๗๑๗

พระนางอุบลวรรณา ธิดาของพราหมณ์

พระนางเขมา นางพราหมณี

๓๕๕. ฆฏชาดก พระเจ้าฆฏราช พระอานนท์ พระเจ้าธังกราช ๗๒๒

(ธังกชาดก)

๓๕๖. การันทิยชาดก หัวหน้าอันเตวาสิก พระสารีบุตร พราหมณ์ ๗๒๗

ของอาจารย์ทิศาปาโมกข์

๓๕๗. ลฏุกิกชาดก พญาช้าง พระเทวทัต ช้างใจร้าย ๗๓๒

๓๕๘. จูฬธัมมปาลชาดก จุลธรรมปาลกุมาร พระเทวทัต พระราชา ๗๓๗

(จุลลธรรมปาล- พระนางมหาปชาบดี พระนางจันทาเทวี

ชาดก)

๓๕๙. สุวัณณมิคชาดก พญาเนื้อมีสีดุจทอง พระฉันนะ นายพราน ๗๔๓

๓๖๐. สุสันธีชาดก พญาครุฑ พระอานนท์ พระราชา ๗๔๘

เล่มที่  ๕๘ ๕. ปัญจกนิบาต ๒. วัณณาโรหวรรค

๓๖๑. วัณณาโรหชาดก รุกขเทวดา พระสารีบุตร ราชสีห์ ๗๕๓

พระโมคคัลลานะ เสือโคร่ง

๓๖๒. สีลวีมังสชาดก พราหมณ์ ๗๕๘

๓๖๓. หิริชาดก เศรษฐีชาวกรุงพาราณสี ๗๖๓

๓๖๔. ขัชโชปนชาดก มโหสธบัณฑิต ๗๖๘

๓๖๕. อหิตุณฑิกชาดก พ่อค้าข้าวเปลือก ๗๗๓

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๓๖๖. คุมพิยชาดก หัวหน้าพ่อค้าเกวียน ๗๗๘

๓๖๗. สาลิยชาดก บุตรกุฎุมพี พระเทวทัต หมอทุรพล ๗๘๓

๓๖๘. ตจสารชาดก บุตรกุฎุมพี พระอานนท์ พระเจ้ากรุงพาราณสี ๗๘๘

๓๖๙. มิตตวินทกชาดก เทพบุตร ๗๙๓

๓๗๐. ปลาสชาดก พญาหงส์ทอง ๗๙๘

เล่มที่  ๕๘ ๕. ปัญจกนิบาต ๓. อัฑฒวรรค

๓๗๑. ทีฆีติโกสลชาดก ทีฆาวุกุมาร * เหมือนชาดกที่ ๔๒๘ โกสัมพิยชาดก ๘๐๓

๓๗๒. มิคโปตกชาดก ท้าวสักกะ ๘๐๘

๓๗๓. มูสิกชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๘๑๓

๓๗๔. จูฬธนุคคหชาดก ท้าวสักกะ ๘๑๘

๓๗๕. กโปตกชาดก นกพิราบ ๘๒๕

เล่มที่  ๕๙ ๖. ฉักกนิบาต ๑. อวาริยวรรค

๓๗๖. อวาริยชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระอานนท์ พระราชา ๘๓๑

๓๗๗. เสตเกตุชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ พระสารีบุตร บุตรคนจัณฑาล ๘๓๗

๓๗๘. ทรีมุขชาดก พระเจ้าพรหมทัต ๘๔๓

๓๗๙. เนรุชาดก พญาหงส์ พระอานนท์ หงส์ตัวน้อง ๘๔๙

๓๘๐. อาสังกชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี ๘๕๕

๓๘๑. มิคาโลปชาดก พญาแร้ง ๘๖๓

๓๘๒. สิริกาฬกัณณิชาดก เศรษฐี พระนางอุบลวรรณา สิริเทพธิดา ๘๖๙

๓๘๓. กุกกุฏชาดก พญาไก่ ๘๘๖

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่
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150



ประชุมชาดก

๓๘๔. ธัมมัทธชชาดก พญานก ๘๙๓

๓๘๕. นันทิยมิคราช- พญาเนื้อนันทิยะ พระสารีบุตร พราหมณ์ ๘๙๙

ชาดก พระอานนท์ พระราชา

เล่มที่  ๕๙ ๖. ฉักกนิบาต ๒. ขรปุตตวรรค

๓๘๖. ขรปุตตชาดก ท้าวสักกะ พระสารีบุตร ม้า ๙๐๕

๓๘๗. สูจิชาดก ช่างทอง(ช่างเหล็ก) พระนางยโสธรา ธิดาของหัวหน้า- ๙๑๑

ช่างเหล็ก

๓๘๘. ตุณฑิลชาดก ตุณฑิลสุกร พระอานนท์ พระราชา ๙๑๗

๓๘๙. สุวัณณกักกฏก- ชาวนา นางจิญจมาณวิกา กาตัวเมีย ๙๒๓

ชาดก พระอานนท์ ปูทอง

พระเทวทัต กา

๓๙๐. มัยหกสกุณชาดก เศรษฐีออกบวชเป็นฤษี ๙๓๑

๓๙๑. ปัพพชิตวิเหฐก- ท้าวสักกะ พระอานนท์ พระราชา ๙๓๗

ชาดก

๓๙๒. อุปสิงฆปุปผชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระนางอุบลวรรณา เทพธิดา ๙๔๔

๓๙๓. วิฆาสาทชาดก ท้าวสักกะ ๙๕๑

๓๙๔. วัฏฏกชาดก นกคุ่ม ๙๕๗

๓๙๕. มณิชาดก นกพิราบ ๙๖๓

เล่มที่  ๕๙ ๗. สัตตกนิบาต ๑. กุกกุวรรค

๓๙๖. กุกกุชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระราชา ๙๖๙

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๓๙๗. มโนชชาดก พ่อราชสีห์ พระเทวทัต สุนัขจิ้งจอก ๙๗๖

พระนางยโสธรา แม่ราชสีห์

พระนางอุบลวรรณา ลูกสาวราชสีห์

พระนางเขมา เมียของลูกชาย-

ราชสีห์

ภิกษุรูปหนึ่ง ลูกชายราชสีห์

๓๙๘. สุตนุชาดก คนยากจน พระอานนท์ พระราชา ๙๘๓

พระองคุลิมาล ยักษ์

๓๙๙. มาตุโปสกคิชฌ- พญาแร้ง พระฉันนะ บุตรนายพราน ๙๙๐

ชาดก

๔๐๐. ทัพภปุปผชาดก รุกขเทวดา ๙๙๗

๔๐๑. ทสัณณกชาดก อำามาตย์ช่ือเสนกบัณฑิต พระสารีบุตร ปุกกุสบัณฑิต ๑๐๐๗

พระโมคคัลลานะ อายุรบัณฑิต

๔๐๒. เสนกชาดก อำามาตย์ช่ือเสนกบัณฑิต พระสารีบุตร รุกขเทวดา ๑๐๑๔

พระอานนท์ พราหมณ์

๔๐๓. อัฏฐิเสนกชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระอานนท์ พระราชา ๑๐๒๑

๔๐๔. กปิชาดก พญาวานร พระเทวทัต ลิงหัวดื้อ ๑๐๒๘

๔๐๕. พกพรหมชาดก กัปปมาณพผู้เป็นอันเตวาสิก- พกพรหม เกสวดาบส ๑๐๓๕

ของดาบส

ช�ดก
ชื่อช�ดก
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เล่มที่  ๕๙ ๗. สัตตกนิบาต ๒. คันธารวรรค

๔๐๖. คันธารชาดก คันธารราชออกผนวชเป็น- พระอานนท์ วิเทหราช ๑๐๔๓

ฤษี

๔๐๗. มหากปิชาดก พญาลิง พระอานนท์ พระราชา ๑๐๕๐

พระเทวทัต ลิงตัวร้าย

๔๐๘. กุมภการชาดก ช่างปั้นหม้อ พระราหุล บุตรช่างหม้อ ๑๐๕๗

พระนางยโสธรา ปริพาชิกา

พระนางอุบลวรรณา ธิดาช่างหม้อ

๔๐๙. ทัฬหธัมมชาดก อำามาตย์ของพระเจ้า- พระอานนท์ พระราชา ๑๐๖๕

ทัฬหธรรม

๔๑๐. โสมทัตตชาดก ท้าวสักกะ ๑๐๗๒

๔๑๑. สุสีมชาดก พระเจ้าสุสีมะ พระอานนท์ พระราชาผู้เป็นพระ- ๑๐๗๙

สหาย

พระนางยโสธรา พระอัครมเหสี

๔๑๒. โกฏสิมพลิชาดก รุกขเทวดา พระสารีบุตร พญาครุฑ ๑๐๘๖

๔๑๓. ธูมการิชาดก วิธุรบัณฑิต พระอานนท์ พระเจ้าโกรัพยะ ๑๐๙๓

พระเจ้าปเสนทิโกศล พราหมณ์ธูมการี

๔๑๔. ชาครชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระนางอุบลวรรณา เทพธิดา ๑๑๐๐

๔๑๕. กุมมาสปิณฑิชาดก พระราชา พระนางยโสธรา พระราชเทวี ๑๑๐๗

๔๑๖. ปรันตปชาดก พระราชโอรส พระอานนท์ ปุโรหิต ๑๑๑๔

พระเทวทัต พระราชบิดา

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)

ประตูสู่ชาดก
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ประชุมชาดก

เล่มที่  ๕๙ ๘. อัฏฐกนิบาต ๑. กัจจานิวรรค (ฉบับฉัฏฐสังคายนาไม่แบ่งวรรคเพราะไม่มีวรรคท่ี ๒)

๔๑๗. กัจจานิชาดก ท้าวสักกะ ๑๑๒๑

๔๑๘. อัฏฐสัททชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษีี พระสารีบุตร มาณพ ๑๑๒๙

พระอานนท์ พระราชา

๔๑๙. สุลสาชาดก เทวดา ๑๑๓๗

๔๒๐. สุมังคลชาดก พระเจ้าพรหมทัต พระอานนท์ นายสุมังคละ ๑๑๔๖

๔๒๑. คังคมาลชาดก พระเจ้าอุทัยราช พระอานนท์ พระเจ้าอัฑฒมาสก ๑๑๕๕

พระนางสิริมหามายา พระราชชนนี

พระนางยโสธรา พระอัครมเหสี

๔๒๒. เจติยราชชาดก กบิลพราหมณ์ พระเทวทัต พระเจ้าเจติยราช ๑๑๖๓

๔๒๓. อินทริยชาดก โชติปาลกุมารบวชเป็นฤษี พระสารีบุตร สาลิสสรดาบส ๑๑๗๑

ชื่อสรภังคดาบส พระโมคคัลลานะ กิสวัจฉดาบส

พระอานนท์ อนุสิสสดาบส

พระมหากัสสปะ เมณฑิสสรดาบส

พระอนุรุทธะ ปัพพตดาบส

พระกัจจายนะ เทวิลดาบส (เทวล)

๔๒๔. อาทิตตชาดก พระเจ้าโรรุวะ พระนางยโสธรา พระสมุททวิชยาเทวี ๑๑๘๐

๔๒๕. อัฏฐานชาดก เศรษฐีออกบวชเป็นดาบส พระอานนท์ พระราชา ๑๑๘๘

๔๒๖. ทีปิชาดก เศรษฐีออกบวชเป็นฤษี ๑๑๙๙

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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เล่มที่  ๕๙ ๙. นวกนิบาต

๔๒๗. คิชฌชาดก พ่อนกแร้ง ภิกษุผู้ว่ายาก นกแร้งว่ายาก ๑๒๐๗

๔๒๘. โกสัมพิยชาดก ทีฆาวุกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา ๑๒๑๖

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

๔๒๙. มหาสุวราชชาดก พญานกแขกเต้า พระอนุรุทธะ ท้าวสักกเทวราช ๑๒๒๖

๔๓๐. จูฬสุวกราชชาดก พญานกแขกเต้า พระอนุรุทธะ ท้าวสักกเทวราช ๑๒๓๖

๔๓๑. หริตจชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษี พระอานนท์ พระราชา ๑๒๔๖

๔๓๒. ปทกุสลมาณว- บุตรนางยักษิณี พระมหากัสสปะ พราหมณ์ผู้เป็นบิดา ๑๒๕๕

ชาดก

๔๓๓. โลมสกัสสปชาดก บุตรปุโรหิตออกบวชเป็นฤษี พระสารีบุตร ไสยหมหาอำามาตย์ ๑๒๖๕

๔๓๔. จักกวากชาดก นกจักรพาก พระนางยโสธรา นางนกจักรพาก ๑๒๗๔

๔๓๕. หลิททราคชาดก ดาบสผู้เป็นบิดา นางกุมาริกา นางถูลมาริกา ๑๒๘๓

๔๓๖. สมุคคชาดก ฤษี ๑๒๙๒

๔๓๗. ปูติมังสชาดก รุกขเทวดา ๑๓๐๑

๔๓๘. ทัททรชาดก นกกระทา พระสารีบุตร ราชสีห์ ๑๓๑๐

พระโมคคัลลานะ เสือโคร่ง

พระมหากัสสปะ อาจารย์ทิศาปาโมกข์

พระเทวทัต ชฎิลดาบส

พระนางกีสาโคตมี นางเหี้ย

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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ประชุมชาดก

เล่มที่  ๕๙ ๑๐. ทสกนิบาต

๔๓๙. จตุทวารชาดก เทวราช ภิกษุผู้ว่ายาก มิตตวินทกะ ๑๓๑๙

๔๔๐. กัณหชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษีี พระอนุรุทธะ ท้าวสักกเทวราช ๑๓๒๙

๔๔๑. จตุโปสถิยชาดก วิธุรบัณฑิต * เหมือนชาดกที่ ๕๔๖  วิธุรชาดก ๑๓๔๒

๔๔๒. สังขชาดก สังขพราหมณ์ พระอานนท์ บุรุษอุปัฏฐาก ๑๓๕๗

พระนางอุบลวรรณา นางเทพธิดา

๔๔๓. จูฬโพธิชาดก โพธิกุมารออกบวชเป็นฤษี พระอานนท์ พระราชา ๑๓๖๗

(จุลลโพธิชาดก) พระนางยโสธรา นางปริพาชิกา

๔๔๔. มัณฑัพยชาดก พราหมณ์ออกบวช พระสารีบุตร อาณิมัณฑัพยดาบส ๑๓๘๐

พระอานนท์ นายมัณฑัพยะ

พระราหุล บุตรมัณฑัพยะ

นางวิสาขา ภรรยามัณฑัพยะ

๔๔๕. นิโครธชาดก พระเจ้านิโครธ พระอานนท์ ขุนคลังโปติกะ ๑๓๙๐

พระเทวทัต สาขเสนาบดี

๔๔๖. ตักกลชาดก บัณฑิตกุมาร ๑๔๐๐

๔๔๗. มหาธัมมปาลชาดก ธรรมปาลกุมาร พระสารีบุตร อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๑๔๑๐

พระเจ้าสุทโธทนะ พราหมณ์ผู้เป็นบิดา

พระนางสิริมหามายา มารดา

๔๔๘. กุกกุฏชาดก พญาไก่ พระเทวทัต เหยี่ยว ๑๔๒๒

๔๔๙. มัฏฐกุณฑลีชาดก มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ๑๔๓๓

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๔๕๐. พิลารโกสิยชาดก เศรษฐีไปเกิดเป็นท้าวสักกะ พระสารีบุตร จันทเทพบุตร ๑๔๔๓

พระโมคคัลลานะ สุริยเทพบุตร

พระมหากัสสปะ มาตลีเทพบุตร

พระอานนท์ ปัญจสิขเทพบุตร

ภิกษุผู้ชอบให้ทาน พิลารโกสิยเศรษฐี

๔๕๑. จักกวากชาดก นกจักรพาก พระนางยโสธรา นางนกจักรพาก ๑๔๕๓

๔๕๒. ภูริปัญญชาดก มโหสธบัณฑิต * เหมือนชาดกที่ ๕๔๒  มโหสธชาดก ๑๔๖๓

(ภูริปัญหาชาดก)

๔๕๓. มหามังคลชาดก บุตรพราหมณ์ พระสารีบุตร อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๑๔๗๓

๔๕๔. ฆตปัณฑิตชาดก ฆตบัณฑิต พระสารีบุตร วาสุเทพ ๑๔๘๓

พระอานนท์ โรหิเณยยอำามาตย์

เล่มที่  ๖๐ ๑๑. เอกาทสกนิบาต

๔๕๕. มาตุโปสกชาดก พญาช้างเผือก พระสารีบุตร นายหัตถาจารย์ ๑๔๙๓

พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต

พระเทวทัต บุรุษชั่ว

พระนางสิริมหามายา นางช้าง

๔๕๖. ชุณหชาดก พระเจ้าชุณหะ พระอานนท์ พราหมณ์ ๑๕๐๔

๔๕๗. ธัมมเทวปุตตชาดก ธรรมเทพบุตร พระเทวทัต อธรรมเทพบุตร ๑๕๑๕

๔๕๘. อุทยชาดก พระเจ้าอุทัยภัทรบังเกิดเป็น- พระนางยโสธรา พระนางอุทัยภัททา ๑๕๒๖

ท้าวสักกะ

๔๕๙. ปานียชาดก พระเจ้ากรุงพาราณสี พระนางยโสธรา พระเทวี ๑๕๔๒

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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ประชุมชาดก

๔๖๐. ยุธัญชยชาดก พระราชกุมารยุธัญชัย พระอานนท์ ยุธิฏฐิลกุมาร ๑๕๕๓

พระเจ้าสุทโธทนะ พระเจ้าสัพพทัต-

ราชบิดา

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

๔๖๑. ทสรถชาดก พระรามบัณฑิต พระสารีบุตร พระลักขณ์ ๑๕๖๔

พระอานนท์ พระเจ้าภรตะ

พระเจ้าสุทโธทนะ พระเจ้าทสรถ- 

ราชบิดา

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

พระนางยโสธรา พระนางสีดา

๔๖๒. สังวรชาดก อำามาตย์ พระสารีบุตร อุโบสถกุมาร ๑๕๗๗

๔๖๓. สุปปารกชาดก สุปปารกบัณฑิต (ต้นหน) ๑๕๘๘

เล่มที่  ๖๐ ๑๒. ทวาทสกนิบาต

๔๖๔. จูฬกุณาลชาดก พญานกดุเหว่าชื่อกุณาละ พระสารีบุตร นารทดาบส ๑๖๐๑

พระอานนท์ พญาแร้ง

พระอุทายี นกดุเหว่าขาว

๔๖๕. ภัททสาลชาดก รุกขเทวดา พระอานนท์ พระราชา ๑๖๑๓

๔๖๖. สมุททวาณิชชาดก บัณฑิตช่างไม้ พระสารีบุตร เทพบุตรผู้ดำารงธรรม ๑๖๒๕

(ช่างผู้เป็นบัณฑิต) พระเทวทัต ช่างไม้พาล

พระโกกาลิก เทพบุตรผู้ไม่ดำารง-

ธรรม

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๔๖๗. กามชาดก มาณพ พราหมณ์ พระราชา ๑๖๓๗

๔๖๘. ชนสันธชาดก พระเจ้าชนสันธะ ๑๖๔๙

๔๖๙. มหากัณหชาดก ท้าวสักกะ พระอานนท์ มาตลีเทพบุตร ๑๖๖๑

๔๗๐. โกสิยชาดก ท้าวสักกะ * เหมือนชาดกที่ ๕๓๕  สุธาโภชนชาดก ๑๖๗๓

๔๗๑. เมณฑกปัญหชาดก มโหสธบัณฑิต * เหมือนชาดกที่ ๕๔๒  มโหสธชาดก ๑๖๘๖

๔๗๒. มหาปทุมชาดก มหาปทุมกุมาร พระสารีบุตร เทวดา ๑๖๙๘

พระอานนท์ พญานาคบัณฑิต

พระเทวทัต พระราชบิดา

นางจิญจมาณวิกา พระมเหสีองค์ใหม่

๔๗๓. มิตตามิตตชาดก อำามาตย์ พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต ๑๗๑๓

เล่มที่  ๖๐ ๑๓. เตรสกนิบาต

๔๗๔. อัมพชาดก คนจัณฑาล พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต ๑๗๒๕

พระเทวทัต มาณพอกตัญญู

๔๗๕. ผันทนชาดก รุกขเทวดา ๑๗๓๘

๔๗๖. ชวนหังสชาดก พญาหงส์ชวนะ พระสารีบุตร หงส์น้องกลาง ๑๗๕๑

พระโมคคัลลานะ หงส์น้องเล็ก

พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต

๔๗๗. จูฬนารทกัสสป- พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษีี ๑๗๖๔

ชาดก

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๔๗๘. ทูตชาดก มาณพ พระสารีบุตร อาจารย์ ๑๗๗๗

พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต

๔๗๙. กาลิงคโพธิชาดก พราหมณ์ปุโรหิตภารทวาชะ พระอานนท์ พระเจ้ากาลิงคะ ๑๗๙๐

๔๘๐. อกิตติชาดก อกิตติดาบส พระอนุรุทธะ ท้าวสักกะ ๑๘๐๖

๔๘๑. ตักการิยชาดก ตักการิยมาณพ พระโกกาลิก ปโุรหติผูเ้ปน็อาจารย์ ๑๘๒๖

๔๘๒. รุรุมิคราชชาดก พญากวางทอง พระอานนท์ พระราชา ๑๘๓๙

พระเทวทัต บุตรเศรษฐี

๔๘๓. สรภมิคชาดก ละมั่งทอง พระสารีบุตร ปุโรหิต ๑๘๕๔

พระอานนท์ พระราชา

เล่มที่  ๖๐ ๑๔. ปกิณณกนิบาต

๔๘๔. สาลิเกทารชาดก พญานกแขกเต้า พระอานนท์ พราหมณ์ ๑๘๗๒

พระฉันนะ คนเฝ้าไร่

พุทธบริษัท ฝูงนกแขกเต้า

๔๘๕. จันทกินนรีชาดก จันทกินนร พระอนุรุทธะ ท้าวสักกะ ๑๘๘๓

พระเทวทัต พระราชา

พระนางยโสธรา จันทากินรี

๔๘๖. มหาอุกกุสชาดก พญาราชสีห์ พระสารีบุตร พญานกออก ๑๘๙๑

พระโมคคัลลานะ พ่อเต่า

พระราหุล ลูกเต่า

๔๘๗. อุททาลกชาดก ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัต พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต ๑๙๐๗

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๔๘๘. ภิสชาดก พราหมณ์ชื่อมหากาญจน- พระสารีบุตร น้องพระโพธิสัตว์ ๑๙๒๑

(ภิงสกชาดก) กุมาร  ออกบวชเป็นดาบส พระโมคคัลลานะ น้องพระโพธิสัตว์

พระมหากัสสปะ น้องพระโพธิสัตว์

พระอนุรุทธะ น้องพระโพธิสัตว์

พระปุณณะ น้องพระโพธิสัตว์

พระอานนท์ น้องพระโพธิสัตว์

พระนางอุบลวรรณา น้องสาว

พระกาฬุทายี ท้าวสักกะ

จิตตคฤหบดี ทาส

นางขุชชุตตรา ทาสี

สาตาคิระ รุกขเทวดา

ช้างปาลิไลยกะ ช้าง

วานรที่ถวายนำ้าผึ้ง วานร

๔๘๙. สุรุจิชาดก ท้าวสักกะ พระอานนท์ วิสสุกรรมเทพบุตร ๑๙๔๒

พระภัททชิ พระเจ้ามหาปนาทะ

นางวิสาขา พระราชมารดาสุเมธา

๔๙๐. ปัญจุโปสถิกชาดก พราหมณ์ พระสารีบุตร งู ๑๙๕๑

พระโมคคัลลานะ สุนัขจิ้งจอก

พระมหากัสสปะ หมี

พระอนุรุทธะ นกพิราบ

๔๙๑. มหาโมรชาดก พญานกยูง ๑๙๖๑

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๔๙๒. ตัจฉสูกรชาดก รุกขเทวดา พระเทวทัต ชฎิลโกง ๑๙๗๕

ธนุคคหติสสะ สุกรชื่อตุจฉกะ

๔๙๓. มหาวาณิชชาดก หัวหน้าพ่อค้าเกวียน พระสารีบุตร พญานาค ๑๙๙๐

๔๙๔. สาธินราชชาดก พระเจ้าสาธินะ พระสารีบุตร พระราชานารทะ ๑๙๙๔

พระอานนท์ มาตลีเทพบุตร

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกะ

๔๙๕. ทสพราหมณชาดก วิธุรบัณฑิต พระอานนท์ พระเจ้าโกรัพยาราช ๒๐๐๑

๔๙๖. ภิกขาปรัมปรชาดก ฤษี พระสารีบุตร ปุโรหิต ๒๐๒๔

พระอานนท์ พระเจ้าพรหมทัต

เล่มที่ ๖๑ ๑๕. วีสตินิบาต

๔๙๗. มาตังคชาดก มาตังคฤษี พระเจ้าอุเทน มัณฑัพยกุมาร ๒๐๓๓

๔๙๘. จิตตสัมภูตชาดก จิตตบัณฑิตดาบส พระอานนท์ สัมภูตดาบส ๒๐๕๔

๔๙๙. สีวิราชชาดก พระเจ้าสีวิราช พระอานนท์ แพทย์สีวิกะ ๒๐๖๖

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกเทวราช

๕๐๐. สิรีมันตชาดก มโหสธบัณฑิต * เหมือนชาดกที่ ๕๔๒ มโหสธชาดก ๒๐๘๔

๕๐๑. โรหณมิคชาดก พญาเนื้อโรหณะ พระสารีบุตร พระราชา ๒๑๐๔

พระอานนท์ เนื้อจิตตะ

พระฉันนะ นายพราน

พระนางอุบลวรรณา นางเนื้อสุตตนา

พระนางเขมา พระเทวี

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๕๐๒. จูฬหังสชาดก พญาหงส์ พระสารีบุตร พระราชา ๒๑๒๔

(หังสชาดก) พระอานนท์ หงส์สุมุขเสนาบดี

พระฉันนะ นายพราน

พระนางเขมา พระเทวี

๕๐๓. สัตติคุมพชาดก นกแขกเต้าชื่อปุปผกะ พระอานนท์ พระราชา ๒๑๔๒

(ปุปผกสุวโปดก) พระเทวทัต นกแขกเต้าสัตติคุมพะ

๕๐๔. ภัลลาติยชาดก พระเจ้าภัลลาติยะ พระเจ้าโกศล กินนร ๒๑๕๓

พระนางมัลลิกาเทวี กินรี

๕๐๕. โสมนัสสชาดก โสมนัสกุมาร พระสารีบุตร พระมหารักขิตดาบส ๒๑๖๔

พระเทวทัต ชฎิลโกหก

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

๕๐๖. จัมเปยยชาดก จัมเปยยนาคราช พระสารีบุตร พระเจ้าอุคคเสนราช ๒๑๘๐

พระเทวทัต หมองู

พระนางยโสธรา นางนาคกัญญา-

สุมนาเทวี

๕๐๗. มหาปโลภนชาดก อนิตถิคันธกุมาร ๒๒๐๘

๕๐๘. ปัญจปัณฑิตชาดก มโหสธบัณฑิต * เหมือนชาดกที่ ๕๔๒ มโหสธชาดก ๒๒๒๘

๕๐๙. หัตถิปาลชาดก หัตถิปาลกุมาร พระสารีบุตร อัสสปาลกุมาร ๒๒๔๕

พระโมคคัลลานะ โคปาลกุมาร

พระมหากัสสปะ ปุโรหิต

พระอนุรุทธะ อชปาลกุมาร

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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พระเจ้าสุทโธทนะ พระเจ้าเอสุการี

พระนางสิริมหามายา พระเทวี

พระนางภัททกาปิลานี นางพราหมณี

๕๑๐. อโยฆรชาดก อโยฆรราชกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา ๒๒๖๑

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

เล่มที่  ๖๑ ๑๖. ติงสตินิบาต

๕๑๑. กิงฉันทชาดก พระเจ้าพรหมทัต พระนางอุบลวรรณา นางเทพธิดา ๒๒๘๕

๕๑๒. กุมภชาดก ท้าวสักกะ พระอานนท์ พระเจ้าสัพพมิตต์ ๒๒๙๒

๕๑๓. ชยัททิสชาดก อลีนสัตตุราชกุมาร พระสารีบุตร ดาบส ๒๒๙๖

(ชัยทิสชาดก) พระนางยโสธรา พระอัครมเหสี

พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

พระนางอุบลวรรณา พระกนิษฐภคินี

พระองคุลิมาล มนุษย์ยักษ์

๕๑๔. ฉัททันตชาดก พญาช้างฉัททันต์ พระเทวทัต นายพราน ๒๓๒๗

๕๑๕. สัมภวชาดก สัมภวกุมาร พระสารีบุตร สัญชยมาณพ ๒๓๕๒

พระโมคคัลลานะ ภัทรการกุมาร

พระมหากัสสปะ พราหมณ์วิธุระ

พระอนุรุทธะ พราหมณ์สุจิรัต

พระอานนท์ พระเจ้าธนัญชย-

โกรัพยราช

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๕๑๖. มหากปิชาดก พญาวานร พระเทวทัต บุรุษผู้ประทุษร้าย- ๒๓๗๐

มิตร

๕๑๗. ทกรักขสชาดก มโหสธบัณฑิต * เหมือนชาดกที่ ๕๔๒ มโหสธชาดก ๒๓๗๒

๕๑๘. ปัณฑรกนาคราช- พญาครุฑ พระสารีบุตร นาคราช ๒๓๘๗

ชาดก พระเทวทัต ชีเปลือย

(ปัณฑรกชาดก)

๕๑๙. สัมพุลาชาดก พระราชฤษี พระนางมัลลิกา พระนางสัมพุลา ๒๔๐๖

พระเจ้าโกศล พระเจ้าโสตถิเสน

๕๒๐. คันธตินทุกชาดก เทวดาชื่อคันธตินทุกะ ๒๔๑๙

(ภัณฑุติณฑุกชาดก)

เล่มที่  ๖๑ ๑๗. จัตตาฬีสนิบาต

๕๒๑. เตสกุณชาดก นกแขกเต้าชื่อชัมพุกะ พระสารีบุตร นกเวสสันดร ๒๔๓๘

พระอานนท์ พระราชา

พระนางอุบลวรรณา นางนกกุณฑลินี

๕๒๒. สรภังคชาดก สรภังคดาบส พระสารีบุตร สาลิสสรดาบส ๒๔๔๖

พระโมคคัลลานะ กิสวัจฉดาบส

พระมหากัสสปะ เมณฑิสสรดาบส

พระอนุรุทธะ ปัพพตดาบส

พระอานนท์ อนุสิสสดาบส

พระกัจจายนะ เทวลดาบส (เทวิล)

พระอุทายี พระนารทดาบส

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๕๒๓. อลัมพุสาชาดก พราหมณ์ออกบวชเป็นฤษีี ภิกษุรูปหนึ่ง อิสิสิงคดาบส ๒๔๗๘

อดีตภรรยาของภิกษุ นางอลัมพุสาเทพธิดา

๕๒๔. สังขปาลชาดก พญาสังขปาลนาคราช พระสารีบุตร อาฬารดาบส ๒๔๙๕

พระมหากัสสปะ พระราชฤษีี

พระอานนท์ พระเจ้ากรุงพาราณสี

๕๒๕. จูฬสุตโสมชาดก พระเจ้าสุตโสม พระสารีบุตร พระเชษฐโอรส ๒๕๑๙

(จุลลสุตโสมชาดก) พระโมคคัลลานะ มหาเสนาคุตต์

พระมหากัสสปะ กุลพันธนเศรษฐี

พระอานนท์ โสมทัตกุมาร

พระราหุล พระกนิษฐโอรส

พระนางยโสธรา พระนางจันทาเทวี

พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

นางขุชชุตตรา พระพี่เลี้ยง

เล่มที่  ๖๒ ๑๘. ปัญญาสนิบาต

๕๒๖. นฬินิกาชาดก พราหมณ์มหาศาลอุทิจจ- ภิกษุรูปหนึ่ง อิสิสิงคดาบส ๑

โคตร

๕๒๗. อุมมาทันตีชาดก สีวิราช พระสารีบุตร อภิปารกเสนาบดี ๒๐

พระอานนท์ สุนันทสารถี

พระนางอุบลวรรณา นางอุมมาทันตี

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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๕๒๘. มหาโพธิชาดก พราหมณ์ออกบวช พระอานนท์ สุนัขเหลือง ๕๒

ปูรณกัสสปะ อำามาตย์

มักขลิโคสาละ อำามาตย์

ปกุธกัจจานะ อำามาตย์

อชิตเกสกัมพล อำามาตย์

นิครนถ์นาฏบุตร อำามาตย์ 

เล่มที่  ๖๒ ๑๙. สัฏฐินิบาต 

๕๒๙. โสณกชาดก พระเจ้าอรินทมะ พระราหุล ทีฆาวุกุมาร ๖๖

๕๓๐. สังกิจจชาดก บุตรปุโรหิตสังกิจจะ พระเจ้าอชาตศัตรู พระราชา ๙๐

เล่มที่  ๖๒ ๒๐. สัตตตินิบาต

๕๓๑. กุสชาดก พระเจ้ากุสราช พระอานนท์ ชยัมบดีราชกุมาร ๙๔

พระนางยโสธรา พระนางประภาวดี

พระเจ้าสุทโธทนะ พระเจ้าโอกกากราช

พระนางสิริมหามายา พระนางสีลวดี

นางขุชชุตตราอุบาสิกา หญิงค่อม

๕๓๒. โสณนันทชาดก โสณบัณฑิต พระสารีบุตร พระเจ้ามโนชราช ๑๓๔

พระอานนท์ นันทบัณฑิต

พระเจ้าสุทโธทนะ พระเจ้าโอกกากราช

พระนางสิริมหามายา พระนางสีลวดี

พระอสีติมหาเถระ- พระราชา ๑๐๑ องค์

และพระมหาเถระ

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)

ประตูสู่ชาดก
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ประตูสู่ชาดก

ประชุมชาดก

เล่มที่  ๖๒ ๒๑. อสีตินิบาต

๕๓๓. จูฬหังสชาดก พญาหงส์ธตรัฏฐะ พระสารีบุตร พระเจ้าสาคละ ๑๖๓

(จุลลหังสชาดก) (พญาหงส์ธตรฐ) พระอานนท์ สุมุขหงส์เสนาบดี

พระฉันนะ นายพราน

๕๓๔. มหาหังสชาดก พญาหงส์ทอง พระสารีบุตร พระเจ้าสาคละ ๑๙๙

(พญาหงส์ธตรฐ) พระอานนท์ สุมุขหงส์เสนาบดี

พระนางเขมาเถรี พระนางเขมาเทวี

พระฉันนะ นายพราน

๕๓๕. สุธาโภชนชาดก ท้าวสักกเทวราช พระสารีบุตร นารทดาบส ๒๔๙

(คหบดีผู้บำาเพ็ญมหาทาน พระโมคคัลลานะ จันทเทพบุตร

ครั้นสิ้นชีวิตได้บังเกิดเป็น- พระมหากัสสปะ สุริยเทพบุตร

ท้าวสักกเทวราช) พระอานนท์ มาตลีเทพบุตร

พระอนุรุทธะ ปัญจสิขเทพบุตร

ภิกษุผู้ชอบให้ทาน โกสิยเศรษฐี

พระนางอุบลวรรณา นางหิริเทพธิดา

๕๓๖. กุณาลชาดก นกดุเหว่าชื่อกุณาละ พระสารีบุตร นารทดาบส ๒๙๖

พระอานนท์ พญาแร้ง

พระอุทายี นกดุเหว่าขาว

๕๓๗. มหาสุตโสมชาดก พระเจ้ามหาสุตโสม พระสารีบุตร กาฬหัตถีเสนาบดี ๓๑๕

พระมหากัสสปะ รุกขเทวดา

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกะ

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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ประชุมชาดก

พระอานนท์ นันทพราหมณ์

พระองคุลิมาล พระเจ้าโปริสาท

พระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

เล่มที่  ๖๓ ๒๒. มหานิบาต

๕๓๘. เตมิยชาดก พระเตมิยราชกุมาร พระสารีบุตร สุนันทสารถี ๓๙๔

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกะ

พระนางอุบลวรรณา เทพธิดา

พระเจ้าสุทโธทนะ พระเจ้ากาสิกราช

พระนางสิริมหามายา พระนางจันทาเทวี

๕๓๙. มหาชนกชาดก พระมหาชนก พระสารีบุตร นารทดาบส ๔๔๒

พระโมคคัลลานะ มิคาชินดาบส

พระมหากัสสปะ อาจารย์ทิศปาโมกข์

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกเทวราช

พระอานนท์ ช่างศร

พระราหุล ทีฆาวุกุมาร

พระนางยโสธรา สีวลีเทวี

พระนางอุบลวรรณา นางมณีเมขลา-

เทพธิดา

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)

ประตูสู่ชาดก
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ประตูสู่ชาดก

ประชุมชาดก

พระนางเขมา นางกุมาริกา

พระเจ้าสุทโธทนะ พระอริฏฐชนกราช

พระนางสิริมหามายา พระราชมารดา

๕๔๐. สุวัณณสามชาดก สุวรรณสามดาบส พระมหากัสสปะ ทุกูลบัณฑิต ๔๘๒

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกเทวราช

พระอานนท์ พระเจ้าปิลยักขราช

พระนางอุบลวรรณา วสุนธรีเทพธิดา

พระนางภัททกาปิลานี นางปาริกาผู้เป็น-

มารดา

๕๔๑. เนมิราชชาดก พระเจ้าเนมิราช พระอนุรุทธะ ท้าวสักกเทวราช ๕๒๕

พระอานนท์ มาตลีเทพสารถี

๕๔๒. มโหสธชาดก มโหสธบัณฑิต พระสารีบุตร พระเจ้าจูฬนี ๖๐๐

(มหาอุมมังคชาดก) พระโมคคัลลานะ พราหมณ์อนุเกวัฏ

พระมหากัสสปะ เสนกบัณฑิต

พระอนุรุทธะ ปัญจาลจันทกุมาร

พระอานนท์ นกสุวบัณฑิต

พระราหุล ธนุเสขะ

พระอัมพัฏฐะ กามินทบัณฑิต

พระโปฏฐปาทะ ปุกกุสบัณฑิต

พระโสณทัณฑกะ เทวินทบัณฑิต

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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ประชุมชาดก

พระกาฬุทายี พระเจ้าวิเทหราช

พระฉันนะ ติขิณกุมาร

พระเทวทัต พราหมณ์เกวัฏ

พระนางยโสธรา นางอมราเทวี

พระเจ้าสุทโธทนะ สิริวัฒกเศรษฐี

พระนางสิริมหามายา นางสุมนาเทวี

พระนางอุบลวรรณา นางเภรีปริพาชิกา

ภิกษุณีถูลนันทิกา พระนางสลาการาชเทวี

ภิกษุณีสุนทรี พระนางปัญจาลจันที

พระนางมัลลิกาเทวี นางนกสาลิกา

พระนางมหาปชาบดี พระนางอุทุมพรเทวี

เล่มที่  ๖๔ ๒๒. มหานิบาต

๕๔๓. ภูริทัตตชาดก พญานาคภูริทัต พระสารีบุตร พญานาคสุทัสสนะ ๖๘๗

พระโมคคัลลานะ พญานาคสุโภคะ

พระอานนท์ พญานาคโสมทัต

พระเทวทัต พราหมณ์นายพราน

พระนางอุบลวรรณา นางอัจจิมุขี

พระเจ้าสุทโธทนะ ท้าวธตรฐ

พระนางสิริมหามายา พระนางสมุททชา

สุนักขัตตลิจฉวี พญานาคกาณาริฏฐะ

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)

ประตูสู่ชาดก
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ประตูสู่ชาดก

ประชุมชาดก

๕๔๔. จันทกุมารชาดก พระจันทกุมาร พระสารีบุตร พระสุริยกุมาร ๗๗๕

พระโมคคัลลานะ พระภัททเสน

พระมหากัสสปะ พระรามโคตตะ

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกเทวราช

พระอานนท์ พระสุรกุมาร

พระราหุล พระวสุลกุมาร

พระเทวทัต ขัณฑหาลพราหมณ์

พระนางยโสธรา พระนางจันทาเทวี

พระนางอุบลวรรณา พระเสลากุมารี

พระนางสิริมหามายา พระนางโคตมีเทวี

๕๔๕. มหานารทกัสสป- ท้าวมหาพรหมนารทะ พระสารีบุตร วิชยอำามาตย์ ๘๓๔

ชาดก พระโมคคัลลานะ นายวีชกะ

พระอุรุเวลกัสสปะ พระเจ้าอังคติราช

พระอานนท์ พระนางรุจาราชธิดา

พระเทวทัต อลาตเสนาบดี

พระภัททชิ สุนามอำามาตย์

สุนักขัตตลิจฉวี อาชีวกชื่อคุณะ

๕๔๖. วิธุรชาดก วิธุรบัณฑิต พระสารีบุตร ท้าววรุณนาคราช ๘๙๓

พระโมคคัลลานะ พญาครุฑ

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกเทวราช

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)
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ประชุมชาดก

พระอานนท์ พระเจ้าโกรัพยราช

พระราหุล บุตรคนโตของบัณฑิต

๕๔๗. เวสสันตรชาดก พระเจ้าเวสสันดร พระสารีบุตร อัจจุตดาบส ๑๐๔๕

พระอนุรุทธะ ท้าวสักกเทวราช

พระราหุล พระชาลีกุมาร

พระฉันนะ พรานเจตบุตร

พระเทวทัต พราหมณ์ชูชก

พระนางยโสธรา พระนางมัทรีเทวี

พระนางอุบลวรรณา พระนางกัณหาชินา

พระเจ้าสุทโธทนะ พระเจ้าสัญชัย

พระนางสิริมหามายา พระนางผุสดีเทวี

นางจิญจมาณวิกา นางอมิตตตาปนา

ช�ดก
ชื่อช�ดก

พระพุทธเจ้� บุคคลสำ�คัญ ข้อที่

ที่ เสวยพระช�ติเป็น คือ ...  (ในก�ลนี้) เป็น... (ในก�ลนั้น)

ประตูสู่ชาดก
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ประตูสู่ชาดก

อดีตชาติของพระสารีบุตร  (๑๑๒ เรื่อง)  เรียงตามล�าดับที่ชาดก

ชื่อ ช�ดก เกิดเป็น เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่

เทวธัมมชาดก จันทกุมาร ๖ ๕๕ ๖

ลักขณชาดก เนื้อชื่อลักขณะ ๑๑ ๕๕ ๑๑

โภชาชานียชาดก นายทหารม้า ๒๓ ๕๕ ๒๓

อาชัญญชาดก สารถี ๒๔ ๕๕ ๒๔

ติตติรชาดก ลิง ๓๗ ๕๕ ๓๗

นันทชาดก บุตรกุฎุมพี ๓๙ ๕๕ ๓๙

วิสวันตชาดก งู ๖๙ ๕๖ ๖๙

สีลวนาคชาดก รุกขเทวดา ๗๒ ๕๖ ๗๒

สัจจังกิรชาดก งู ๗๓ ๕๖ ๗๓

มหาสุปินชาดก มาณพ ๗๗ ๕๖ ๗๗

ปโรสหัสสชาดก อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๙๙ ๕๖ ๙๙

ปโรสตชาดก อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๑๐๑ ๕๖ ๑๐๑

ทุมเมธชาดก พระเจ้ากรุงพาราณสี ๑๒๒ ๕๖ ๑๒๒

ฌานโสธนชาดก อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๑๓๔ ๕๖ ๑๓๔

จันทาภชาดก อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๑๓๕ ๕๖ ๑๓๕

โคธชาดก ดาบสผู้มีศีล ๑๓๘ ๕๖ ๑๓๘

ราโชวาทชาดก สารถีของพระเจ้าพรหมทัต ๑๕๑ ๕๗ ๑๕๑

อลีนจิตตชาดก พ่อพญาช้างเผือก ๑๕๖ ๕๗ ๑๖๑

วินีลกชาดก ลูกหงส์ ๑๖๐ ๕๗ ๑๖๙

สุสีมชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๑๖๓ ๕๗ ๑๗๕

คิชฌชาดก เศรษฐีกรุงพาราณสี ๑๖๔ ๕๗ ๑๗๗

จตุมัฏฐชาดก ลูกหงส์ ๑๘๗ ๕๗ ๒๒๓

สีลานิสังสชาดก พญานาค ๑๙๐ ๕๗ ๒๒๙
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สิริกาฬกัณณิชาดก พระเจ้าจูฬนี ๑๙๒ ๕๗ ๒๓๓

กุรุงคมิคชาดก นก ๒๐๖ ๕๗ ๒๖๑

อัสสกชาดก มาณพ ๒๐๗ ๕๗ ๒๖๓

ธัมมัทธชชาดก ฉัตตปาณีกัลบก ๒๒๐ ๕๗ ๒๘๙

จูฬนันทิยชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๒๒๒ ๕๗ ๒๙๓

สัพพทาฐชาดก พระราชา ๒๔๑ ๕๗ ๓๓๒

กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก ม้าสินธพ ๒๕๔ ๕๘ ๓๖๑

ชรูทปานชาดก พญานาค ๒๕๖ ๕๘ ๓๖๗

พยัคฆชาดก ราชสีห์ ๒๗๒ ๕๘ ๔๑๕

กุรุธัมมชาดก เศรษฐี ๒๗๖ ๕๘ ๔๒๗

โรมชาดก ดาบสผู้มีศีล ๒๗๗ ๕๘ ๔๓๐

อัพภันตรชาดก ดาบสผู้ให้มะม่วงสุก ๒๘๑ ๕๘ ๔๔๒

สุปัตตชาดก กาเสนาบดี ๒๙๒ ๕๘ ๔๗๕

จูฬกาลิงคชาดก นันทเสนอำามาตย์ ๓๐๑ ๕๘ ๕๐๒

สีลวีมังสชาดก อาจารย์ ๓๐๕ ๕๘ ๕๑๘

สัยหชาดก อำามาตย์ ๓๑๐ ๕๘ ๕๓๘

ปุจิมันทชาดก เทวดา ๓๑๑ ๕๘ ๕๔๒

ขันติวาทีชาดก เสนาบดี ๓๑๓ ๕๘ ๕๕๐

โลหกุมภิชาดก มาณพของปุโรหิต ๓๑๔ ๕๘ ๕๕๔

มังสชาดก นายพราน ๓๑๕ ๕๘ ๕๕๘

สสปัณฑิตชาดก ลิง ๓๑๖ ๕๘ ๕๖๒

กักการุชาดก เทวบุตร ๓๒๖ ๕๘ ๖๐๒

เกสวชาดก นารทอำามาตย์ ๓๔๖ ๕๘ ๖๘๒

อดีตชาติของพระสารีบุตร  (๑๑๒ เรื่อง)  เรียงตามล�าดับที่ชาดก

ชื่อช�ดก เกิดเป็น เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่
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การันทิยชาดก พราหมณ์ ๓๕๖ ๕๘ ๗๒๗

วัณณาโรหชาดก ราชสีห์ ๓๖๑ ๕๘ ๗๕๓

เสตเกตุชาดก บุตรคนจัณฑาล ๓๗๗ ๕๙ ๘๓๗

นันทิยมิคราชชาดก พราหมณ์ ๓๘๕ ๕๙ ๘๙๙

ขรปุตตชาดก ม้า ๓๘๖ ๕๙ ๙๐๕

ทสัณณกชาดก ปุกกุสบัณฑิต ๔๐๑ ๕๙ ๑๐๐๗

เสนกชาดก รุกขเทวดา ๔๐๒ ๕๙ ๑๐๑๔

โกฏสิมพลิชาดก พญาครุฑ ๔๑๒ ๕๙ ๑๐๘๖

อัฏฐสัททชาดก มาณพ ๔๑๘ ๕๙ ๑๑๒๙

อินทริยชาดก สาลิสสรดาบส ๔๒๓ ๕๙ ๑๑๗๑

โลมสกัสสปชาดก ไสยหมหาอำามาตย์ ๔๓๓ ๕๙ ๑๒๖๕

ทัททรชาดก ราชสีห์ ๔๓๘ ๕๙ ๑๓๑๐

จตุโปสถิยชาดก ท้าววรุณนาคราช ๔๔๑ ๕๙ ๑๓๔๒

มัณฑัพยชาดก อาณิมัณฑัพยดาบส ๔๔๔ ๕๙ ๑๓๘๐

มหาธัมมปาลชาดก อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๔๔๗ ๕๙ ๑๔๑๐

พิลารโกสิยชาดก จันทเทพบุตร ๔๕๐ ๕๙ ๑๔๔๓

ภูริปัญญชาดก พระเจ้าจูฬนี ๔๕๒ ๕๙ ๑๔๖๓

มหามังคลชาดก อันเตวาสิกผู้ใหญ่ ๔๕๓ ๕๙ ๑๔๗๓

ฆตปัณฑิตชาดก วาสุเทพ ๔๕๔ ๕๙ ๑๔๘๓

มาตุโปสกชาดก นายหัตถาจารย์ ๔๕๕ ๖๐ ๑๔๙๓

ทสรถชาดก พระลักขณ์ ๔๖๑ ๖๐ ๑๕๖๔

สังวรชาดก อุโบสถกุมาร ๔๖๒ ๖๐ ๑๕๗๗

จูฬกุณาลชาดก นารทดาบส ๔๖๔ ๖๐ ๑๖๐๑

อดีตชาติของพระสารีบุตร  (๑๑๒ เรื่อง)  เรียงตามล�าดับที่ชาดก

ชื่อช�ดก เกิดเป็น เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่
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สมุททวาณิชชาดก เทพบุตรผู้ดำารงธรรม ๔๖๖ ๖๐ ๑๖๒๕

โกสิยชาดก นารทดาบส ๔๗๐ ๖๐ ๑๖๗๓

เมณฑกปัญหชาดก พระเจ้าจูฬนี ๔๗๑ ๖๐ ๑๖๘๖

มหาปทุมชาดก เทวดา ๔๗๒ ๖๐ ๑๖๙๘

ชวนหังสชาดก หงส์น้องกลาง ๔๗๖ ๖๐ ๑๗๕๑

ทูตชาดก อาจารย์ ๔๗๘ ๖๐ ๑๗๗๗

สรภมิคชาดก ปุโรหิต ๔๘๓ ๖๐ ๑๘๕๕

มหาอุกกุสชาดก นกออก ๔๘๖ ๖๐ ๑๘๙๑

ภิสชาดก น้องพระโพธิสัตว์ ๔๘๘ ๖๐ ๑๙๒๑

ปัญจุโปสถิกชาดก งู ๔๙๐ ๖๐ ๑๙๕๑

มหาวาณิชชาดก พญานาค ๔๙๓ ๖๐ ๑๙๙๐

สาธินราชชาดก พระราชานารทะ ๔๙๔ ๖๐ ๑๙๙๔

ภิกขาปรัมปรชาดก ปุโรหิต ๔๙๖ ๖๐ ๒๐๒๔

สิรีมันตชาดก พระเจ้าจูฬนี ๕๐๐ ๖๑ ๒๐๘๔

โรหณมิคชาดก พระราชา ๕๐๑ ๖๑ ๒๑๐๔

จูฬหังสชาดก พระราชา ๕๐๒ ๖๑ ๒๑๒๔

โสมนัสสชาดก พระมหารักขิตดาบส ๕๐๕ ๖๑ ๒๑๖๔

จัมเปยยชาดก พระเจ้าอุคคเสนราช ๕๐๖ ๖๑ ๒๑๘๐

ปัญจปัณฑิตชาดก พระเจ้าจูฬนี ๕๐๘ ๖๑ ๒๒๒๘

หัตถิปาลชาดก อัสสปาลกุมาร ๕๐๙ ๖๑ ๒๒๔๕

ชยัททิสชาดก ดาบส ๕๑๓ ๖๑ ๒๒๙๖

สัมภวชาดก สัญชยมาณพ ๕๑๕ ๖๑ ๒๓๕๒

ทกรักขสชาดก พระเจ้าจูฬนี ๕๑๗ ๖๑ ๒๓๗๒

อดีตชาติของพระสารีบุตร  (๑๑๒ เรื่อง)  เรียงตามล�าดับที่ชาดก

ชื่อช�ดก เกิดเป็น เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่
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ปัณฑรกนาคราชชาดก นาคราช ๕๑๘ ๖๑ ๒๓๘๗

เตสกุณชาดก นกเวสสันดร ๕๒๑ ๖๑ ๒๔๓๘

สรภังคชาดก สาลิสสรดาบส ๕๒๒ ๖๑ ๒๔๔๖

สังขปาลชาดก อาฬารดาบส ๕๒๔ ๖๑ ๒๔๙๕

จูฬสุตโสมชาดก พระเชษฐโอรส ๕๒๕ ๖๑ ๒๕๑๙

อุมมาทันตีชาดก อภิปารกเสนาบดี ๕๒๗ ๖๒ ๒๐

โสณนันทชาดก พระเจ้ามโนชราช ๕๓๒ ๖๒ ๑๓๔

จูฬหังสชาดก พระเจ้าสาคละ ๕๓๓ ๖๒ ๑๖๓

มหาหังสชาดก พระเจ้าสาคละ ๕๓๔ ๖๒ ๑๙๙

สุธาโภชนชาดก นารทดาบส ๕๓๕ ๖๒ ๒๔๙

กุณาลชาดก นารทดาบส ๕๓๖ ๖๒ ๒๙๖

มหาสุตโสมชาดก กาฬหัตถีเสนาบดี ๕๓๗ ๖๒ ๓๑๕

เตมิยชาดก สุนันทสารถี ๕๓๘ ๖๓ ๓๙๔

มหาชนกชาดก นารทดาบส ๕๓๙ ๖๓ ๔๔๒

มโหสธชาดก พระเจ้าจูฬนี ๕๔๒ ๖๓ ๖๐๐

ภูริทัตตชาดก พญานาคสุทัสสนะ ๕๔๓ ๖๔ ๖๘๗

จันทกุมารชาดก พระสุริยกุมาร ๕๔๔ ๖๔ ๗๗๕

มหานารทกัสสปชาดก วิชยอำามาตย์ ๕๔๕ ๖๔ ๘๓๔

วิธุรชาดก ท้าววรุณนาคราช ๕๔๖ ๖๔ ๘๙๓

เวสสันตรชาดก อัจจุตดาบส ๕๔๗ ๖๔ ๑๐๔๕

อดีตชาติของพระสารีบุตร  (๑๑๒ เรื่อง)  เรียงตามล�าดับที่ชาดก

ชื่อช�ดก เกิดเป็น เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่
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ติตติรชาดก ช้าง ๓๗ ๕๕ ๓๗

สัจจังกิรชาดก หนู ๗๓ ๕๖ ๗๓

อิลลิสชาดก ท้าวสักกเทวราช ๗๘ ๕๖ ๗๘

ราโชวาทชาดก นายสารถีของพระเจ้าพัลลิกะ ๑๕๑ ๕๗ ๑๕๑

อลีนจิตตชาดก พระสามนตราชโกศล ๑๕๖ ๕๗ ๑๖๑

  วินีลกชาดก ลูกหงส์ ๑๖๐ ๕๗ ๑๖๙

จตุมัฏฐชาดก ลูกหงส์ ๑๘๗ ๕๗ ๒๒๓

สิริกาฬกัณณิชาดก พราหมณ์อนุเกวัฏ ๑๙๒ ๕๗ ๒๓๓

กุรุงคมิคชาดก เต่า ๒๐๖ ๕๗ ๒๖๑

พยัคฆชาดก เสือโคร่ง ๒๗๒ ๕๘ ๔๑๕

กุรุธัมมชาดก อำามาตย์ผู้ตวงข้าว ๒๗๖ ๕๘ ๔๒๗

สสปัณฑิตชาดก สุนัขจิ้งจอก ๓๑๖ ๕๘ ๕๖๒

กักการุชาดก เทวบุตร ๓๒๖ ๕๘ ๖๐๒

วัณณาโรหชาดก เสือโคร่ง ๓๖๑ ๕๘ ๗๕๓

ทสัณณกชาดก อายุรบัณฑิต ๔๐๑ ๕๙ ๑๐๐๗

อินทริยชาดก กิสวัจฉดาบส ๔๒๓ ๕๙ ๑๑๗๑

ทัททรชาดก เสือโคร่ง ๔๓๘ ๕๙ ๑๓๑๐

จตุโปสถิยชาดก พญาครุฑ ๔๔๑ ๕๙ ๑๓๔๒

พิลารโกสิยชาดก สุริยเทพบุตร ๔๕๐ ๕๙ ๑๔๔๓

ภูริปัญญชาดก พราหมณ์อนุเกวัฏ ๔๕๒ ๕๙ ๑๔๖๓

โกสิยชาดก จันทเทพบุตร ๔๗๐ ๖๐ ๑๖๗๓

อดีตชาติของพระโมคคัลลานะ (๔๐ เรื่อง) เรียงตามล�าดับที่ชาดก

ชื่อช�ดก เกิดเป็น เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่
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อดีตชาติของพระโมคคัลลานะ (๔๐ เรื่อง) เรียงตามล�าดับที่ชาดก

เมณฑกปัญหชาดก พราหมณ์อนุเกวัฏ ๔๗๑ ๖๐ ๑๖๘๖

ชวนหังสชาดก หงส์น้องเล็ก ๔๗๖ ๖๐ ๑๗๕๑

มหาอุกกุสชาดก พ่อเต่า ๔๘๖ ๖๐ ๑๘๙๑

ภิสชาดก น้องพระโพธิสัตว์ ๔๘๘ ๖๐ ๑๙๒๑

ปัญจุโปสถิกชาดก สุนัขจิ้งจอก ๔๙๐ ๖๐ ๑๙๕๑

สิรีมันตชาดก พราหมณ์อนุเกวัฏ ๕๐๐ ๖๑ ๒๐๘๔

ปัญจปัณฑิตชาดก พราหมณ์อนุเกวัฏ ๕๐๘ ๖๑ ๒๒๒๘

หัตถิปาลชาดก โคปาลกุมาร ๕๐๙ ๖๑ ๒๒๔๕

สัมภวชาดก ภัทรการกุมาร ๕๑๕ ๖๑ ๒๓๕๒

ทกรักขสชาดก พราหมณ์อนุเกวัฏ ๕๑๗ ๖๑ ๒๓๗๒

สรภังคชาดก กิสวัจฉดาบส ๕๒๒ ๖๑ ๒๔๔๖

จูฬสุตโสมชาดก มหาเสนาคุตต์ ๕๒๕ ๖๑ ๒๕๑๙

สุธาโภชนชาดก จันทเทพบุตร ๕๓๕ ๖๒ ๒๔๙

มหาชนกชาดก มิคาชินดาบส ๕๓๙ ๖๓ ๔๔๒

มโหสธชาดก พราหมณ์อนุเกวัฏ ๕๔๒ ๖๓ ๖๐๐

ภูริทัตตชาดก พญานาคสุโภคะ ๕๔๓ ๖๔ ๖๘๗

จันทกุมารชาดก พระภัททเสน ๕๔๔ ๖๔ ๗๗๕

มหานารทกัสสปชาดก นายวีชกะ ๕๔๕ ๖๔ ๘๓๔

วิธุรชาดก พญาครุฑ ๕๔๖ ๖๔ ๘๙๓

ชื่อช�ดก เกิดเป็น เรื่องที่ เล่มที่ ข้อที่
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ชาดก ภาค ๑ เล่ม ๔ (เล่ม ๕๘). นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

---------------------------. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 

ชาดก ภาค ๑ เล่ม ๕ (เล่ม ๕๙). นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

---------------------------. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 

ชาดก ภาค ๑ เล่ม ๖ (เล่ม ๖๐). นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

---------------------------. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 

ชาดก ภาค ๑ เล่ม ๗ (เล่ม ๖๑). นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

---------------------------. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 

ชาดก ภาค ๒ เล่ม ๑ (เล่ม ๖๒). นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

---------------------------. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 

ชาดก ภาค ๒ เล่ม ๒ (เล่ม ๖๓). นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

---------------------------. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย 

ชาดก ภาค ๒ เล่ม ๓ (เล่ม ๖๔). นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

 * “คันถานุกรม” ใช้แทน “บรรณานุกรม” เพราะในภาษาบาฬีค�าว่า “ปณฺณ” ที่เราใช้เป็น “บรรณ” นั้น แปลว่า 

“ใบไม้” หรอื “จดหมาย” ส่วนทีส่มยัก่อนแปลไว้ว่า “หนงัสอื” นัน้ ปัจจบุนัหมายถงึจดหมาย เหมอืนค�าว่า “หนงัสอืราชการ” 

ไม่ได้หมายถึงหนังสือเล่ม ซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า “สมุด” เช่นค�าว่า “หอสมุด” ดังนั้น ในที่นี้จึงใช้ว่า “คันถานุกรม” 

คันถานุกรม
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ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บ�ท

ทุนพิมพ์หนังสือธรรมะ โดยการอนุมัติของพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต

คุณองอร เตชะมหพันธ์            

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๔๐,๐๐๐ บ�ท

คุณบังอร - หม่อมราชวงศ์ทองรุ่งราษี  ทองใหญ่ 

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๑๓,๓๐๐ - ๒๒,๐๐๐ บ�ท

คุณกิ่งกาญจน์  อารักษ์พุทธนันท์      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำาเภอแก่งคอย

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๑๐,๐๐๐ บ�ท

คุณจำารูญ - หม่อมหลวงจารุวัฒนา  ชินธรรมมิตร์    คุณสุรศักดิ์  จินาพันธ์    

คุณพัลลภ - คุณอรวรรณ  ไทยอารี       

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๘,๐๐๐ บ�ท

คุณมนูญ - คุณนงนาถ  เดชณรงค์     คุณแม่เสงี่ยม  ศรีอนันต์    

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บ�ท

คุณสุดารัตน์  ฮวดสุนทร       คุณชัยภัทร์  ศรีอนันต์     

ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ      ยวุพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

คุณช่อพิภพ  โอสถานุเคราะห์     คุณทินกร  มีรักษ์  และครอบครัว   

คุณประพันธ์  ตั้งเมตไตรย์      คุณประภาศรี วู     

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๓,๐๐๐ บ�ท

คุณศิริอร   วัดล้อม      คุณศิริมา  โกวิทอริยวงศ์

คุณพนอ  รอดบำารุง - คุณพรรณเพ็ญ  ลิ่มกังวาฬมงคล   

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๒,๐๐๐ บ�ท

คุณชัชภัสสร  จงธรรมสุขยิ่ง  และครอบครัว     คุณณัฐพัชร์  เอื้อพีระพัฒนา   

คุณปภาภร - คุณชญาดา  จงธรรมสุขยิ่ง     คุณประเสริฐ  อนันต์มนตรี

คุณภาวนา  เศรษฐภักดี      คุณสุเทพ  ตระกูลวิริยะ  และเพื่อนๆ   

คุณสุมาลี  ติละพรพัฒน์      คุณอรนุชา  เอื้อพีระพัฒนา    

คุณประไพพิศ  โตวิจิตร      คุณอภิญญา ณ อยุธยา - คุณกลชัย  ไคยฤทธิ์ 

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๑,๐๕๐ บ�ท

คุณประดิษฐ์  อุดมเดชสวัสดิ์  และครอบครัว         คุณวรรณี  วรรณประเสริฐ  และบุตร                   

คุณสุทัศน์  ธนานุภาพไพศาล  และครอบครัว     
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ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๑,๐๐๐ บ�ท

คุณกุลชลี  พจน์ชัยจงดี       คุณจงลักษณ์  ธรรมนิยมศักดิ์  

คุณจันทิรา  อารีนิจ      คุณแจน  ทองรมย์     

คุณชลธิต  ฉลองสัพพัญญู       คุณณัฐกมล  ไพศาลวุฒิคุณ 

คุณทิฐิวัฒน์  ลิ้มภูริมงคล  และครอบครัว     คุณทิพย์สุดา - คุณปวีณา  ชำานาญวนิชกุล 

คุณบรรเทิง  คำาเผ่าไทย       คุณบุษกร  เอื้อพีระพัฒนา   

คุณพาณีณัชญ์  พันธุ์ชนะวาณิช       คุณเล็ก  ไพศาลวุฒิคุณ 

คุณวิมลรัตน์  ชีวธนรัตน์      คุณสุภัทรา  ชัยวิรัตน์นุกูล    

คุณสุวรรณา  พินธุสรชัย      คุณอภิชาติ  โสภาสุขุมาลจันทร์   

เด็กชายปภพ  ไชยรัตน์ติเวช      เด็กชายภานุสัญญ์  ไชยรัตน์ติเวช

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๕๐๐ - ๗๕๐ บ�ท

คุณกฤชวัชร์  วรรณประเสริฐ  และมารดา                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี  เจริญ 

คุณกัญจน์ณัฏฐ์  กุนโต๊ะ      คุณเจนจิรา  เชี่ยวชาญชัยกุล    

คุณชุน  แซ่เซียว       คุณณัฐรินทร์  ระรื่นจิตต์    

คุณนวลมณี  กาญจนพิบูลย์      คุณเบญจมาศ  สุนีย์รัตนกุล  และครอบครัว  

คุณเบญจางค์  เตียงพิทักษ์       คุณพรกมล  ยอดพิชัย    

คุณพัฒชนี - คุณมาลัย       คุณพิชญา  โนรี  และครอบครัว   

คุณพิชัย  ฟักสวัสดิ์       คุณเพ็ญศรี  บุญญรัตน์     

คุณภรภัทร  สุจิราภรณ์      คุณยุวดี  ประโพธิพงษ์    

คุณรุง่อรณุ - คณุพรภริมย์ - คณุรกัตะวนั  จนัทร์สงคราม   คุณเลิศพงษ์  เกียรติไพบูลย์    

คุณวรปัทม์  ปานเขียน      คุณวิไล  สีสรรพ์      

คุณสุกิจ ศิรประพจน์ - คุณอรัญญา  ปัญจนวพร   คุณสุดาภรณ์  ต่วนชะเอม    

คุณสุพจน์  ประโพธิพงษ์      คุณสุภากร  มยุระสกุณ    

คุณอรัชพร  ถาวรวงศ์      คุณอำาไพ  คุณเอนก    

คุณวรวรรณ  สถิรากร      คุณลัดดา  กิติวิภาต    

คุณพิชญา  นิงสานนท์      คุณจิรารัตน์  บุญชัย    

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม   

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๓๐๐ - ๔๐๐ บ�ท

คุณรุ่งเรือง  รื่นรมย์      คุณลาวัณย์  วรรณประเสริฐ         

คุณจงจิตต์  ราคา        คุณจรีวรรณ    

คุณช่อแก้ว  เกียร์วงศ์       คุณนบนอบ  จ้อยจำารูญ   

คุณเบญจวรรณ  คล้ายวิจิตร์      คุณปานใจ  ณ สงขลา    

คุณยุวพร  ฤทธิ์รักษา       คุณลีรักษ์  ประโพธิพงษ์    

พันเอก(พิเศษ) พีรพล - คุณนิตยา  ราคา    
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ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๑๒๐ - ๒๐๐ บ�ท

พระสังคีตวร        คุณณัฐชยา  นาคนิยม  และครอบครัว  

คุณรัสรินทร์  สกุลเลิศผาสุข       คุณรุ่งทิพย์  ผูกเกษร    

คุณละเอียด  เพิ่มประโยชน์      คุณลำาดวน  สดุดี     

คุณสงวน - คุณสมศรี  ณรงค์ศักดิ์     คุณสมศรี  ประโพธิพงษ์    

คุณอัจฉรา  มงคลรัตน์      คุณอินทิรา  วงกะวัน    

นายแพทย์วัชรินทร์  พิภพมงคล       แม่ชีสมศรี  แป้นสุขเย็น 

คุณสุรพงค์  เทพสุธา      คุณบุญชัย  ด่านชัย    

คุณศยากมล  เลี้ยงตน      คุณรจิตแก้ว  วงศ์พิวัฒน์    

คุณทิวาวัลย์  กรรณนุช       คุณสุภาภรณ์  อภิชัยเสถียรโชติ   

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

ร�ยน�มผู้บริจ�ค ๒๐ - ๑๐๐ บ�ท

คุณกันติกร  กฤษณะรังสรรค์       คุณกัลยา  จันทร์สุข     

คุณจงกล  ปัญญานิพนธ์       คุณชาญเดช  พุฒิวิริยโรจน์ - คุณสาลี่  รอดสำาราญ 

คุณปราชญา  มั่นคงธนากร       คุณปราณี  ลิ้มรัตนดำารงค์    

คุณวรินทร  เกิดสุข  และครอบครัว      คุณวิไล  ฉัตรกุล ณ อยุธยา    

คุณศิวพร  เกียรติไพบูลย์       คุณสมชัย  เกริกกวิน    

คุณสาคร   จชแจ้งจันทร์      คุณสุปริยกาญจน์  ตติยวงศ์  และครอบครัว   

คุณอารยา  อ่องจรูญ       คุณปิยะ  แซ่บ่าง      

คุณลดาพิมพ์  ถาวรธีรเสฏฐ์       คุณมโนรัตน์  แซ่เหลี่ยง     

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

 

ยอดรวม  ๓๙๐,๐๕๐ บาท
ค่าใช้จ่ายการจัดพิมพ์ ๓๘๘,๐๐๐ บาท

ปัจจัยที่เหลือจากการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ จะน�าเข้าบัญชี “ทุนพิมพ์หนังสือธรรมะ”

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน
หากชื่อ นามสกุล หรือ จ�านวนเงินของท่านขาดตกบกพร่องประการใด

คณะผู้จัดท�ากราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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