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	 บทความน�าเสนอเรื่องราวของพระพุทธเจ้าโคตมะในอดีตชาติของพระองค์	 เมื่อครั้ง

เสวยพระชาตเิป็นลงิ	ระหว่างการบ�าเพญ็บารมเีพือ่มุง่สูก่ารตรสัรูใ้นพระชาตสิดุท้าย	งานศกึษา

ท�าความเข้าใจเรื่องเล่าเหล่านี้	 ซึ่งอ้างอิงจากแหล่งคัมภีร์บาลีชาดกและอรรถกถา	 ในกรอบ

ปรัชญาพุทธศาสนา	วัฒนธรรมเอเชียใต้	และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ค�าส�าคัญ:	ลิง,	นิบาตชาดก,	โพธิสัตว์,	พุทธศาสนา,	วัฒนธรรมเอเชียใต้	

Abstract

							This	article	showcases	stories	of	Gotama	Buddha	in	a	number	of	his	past	

lives	when	he	was	a	monkey,	practicing	parami	towards	the	future	enlightenment.

Based	on	the	Pali	Jātaka	text	and	its	commentary,	these	narratives	are	comprehended

within	the	frameworks	of	Buddhist	philosophy,	South	Asian	culture	and	natural	

science.	
   

Keywords:	Monkey, Nipāta	Jātaka,	Bodhisattvas,	Buddhism,	South	Asian	Culture,	

Natural	Science

บทน�ำ

	 ในทางชีววิทยาถือว่า	 “ลิง”	 หรือ	 “ไพรเมต”	 (Primates)	 เป็นสัตว์โลกหรือสัตว์

เล้ียงลูกด้วยนม	ลกัษณะคล้ายคลงึและมคีวามสมัพนัธ์ทางววิฒันาการใกล้ชิดมากท่ีสดุกับมนษุย์

สมัยใหม่	 (Homo	 sapiens)	 รวมถึงสายพันธุ์โบราณต่าง	 ๆ	 ของมนุษย์ท่ีสูญพันธุ์ไปแล้วด้วย	

วิทยาศาสตร์จ�าแนกไพรเมตในเชิงอนุกรมวิธานเป็นสามกลุ่ม	ได้แก่	โปรสิเมียน	(Prosimians)	

ลิง	(Monkeys)	และกลุ่มที่รวมสายพันธุ์มนุษย์กับเอป	(Apes)	เข้าด้วยกัน	โดยเอปยังแบ่งย่อย

ต่อไปอีกเป็นเอปเล็ก	 (Lesser	 Apes)	 ประกอบด้วยสายพันธุ์ของพวกชะนี	 (gibbons)	 และ

บทคัดย่อ
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เซียมงั	(siamang)	กบัเอปใหญ่	(Great	Apes)	ทัง้ทีพ่บได้ในทวปีเอเชยี	ได้แก่	สายพนัธุข์องพวก

อุรังอุตงั	(orangutans)	และทีพ่บในทวปีแอฟรกิา	ประกอบด้วยสายพนัธุข์องกอรลิลา	(gorillas)

ชมิแปนซ	ี(chimpanzees)	ในจ�านวนไพรเมตเหล่านี	้พวกเอปใหญ่ของทวปีอาฟรกิา	ถอืได้ว่ามี

ความเป็นมาทางวิวัฒนาการใกล้ชิดมากที่สุดกับมนุษย์	โดยบรรพบุรุษของมนุษย์กับบรรพบุรุษ

ของไพรเมตกลุ่มหลังนี้	โดยเฉพาะคือชิมแปนซี	น่าจะได้แยกสายวิวัฒนาการจากกัน	ตั้งแต่เมื่อ

ราวประมาณ	5-7	ล้านปีที่ผ่านมา	(Nei	and	Glazko	2003)	การที่วิทยาศาสตร์รับรู้ว่าไพรเมต

แสดงลักษณะใกล้ชดิมากทีส่ดุกบัมนษุย์	ทัง้จากการเปรยีบเทยีบทางชวีวทิยา	และการเชือ่มโยง

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ	 โดยที่มนุษย์ยังถูกจัดรวมอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานนี้ด้วย	 ไม่น่า

ประหลาดใจที่ในอดีต	ไพรเมตเคยถูกจัดวางต�าแหน่งเชิงคุณค่าไว้สูงสุด	ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมทัง้ปวง	แม้แต่ในโลกวทิยาศาสตร์เอง	เห็นได้จากท่ีคาโรลสั	ลนิเนยีส	(Carolus	Linnaeus

1707-1778)	 ต่อมาได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งวิชาอนุกรมวิธานได้เลือกค�าศัพท์	 “Primates”

(จากรากศพัท์ละติน	“primus”)	ซึง่หมายถงึ	“อนัดบัแรก”	มาใช้เป็นชือ่เรยีกสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม

กลุ่มนี้	 (“Linnaeus,	the	Binomeal	System,	and	Primates,”	n.d.)	และนักวิวัฒนาการ

ในสายสกุลดาร์วิเนียน	(Darwinian)	เช่น	เอินสต์	แฮคเคิล	(Ernst	Haeckle	1834-1939)	เคย

แสดงทัศนะรับรู้ชัดเจนว่ามนุษย์และไพรเมตอื่น	ๆ 	ถือเป็นผลผลิตของกระบวนการวิวัฒนาการ	

ที่ก้าวหน้ามากที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท้ังปวง	 เพิ่งในระยะหลังลงมาท่ีนักชีววิทยา

และวิวัฒนาการได้พยายามปรับทัศนะรับรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ	“ไพรเมต”	ท�านองดังกล่าว	

ให้เป็นกลางมากขึ้น

	 อนึง่	นอกเหนือจากทีว่ทิยาศาสตร์ได้สร้างคตนิยิาม	ทีท่�าให้สงัคมตระหนกัได้ว่าสตัว์โลก

ชนิดใดควรถูกรับรู้เป็น	 “ไพรเมต”	 ในฐานะกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความใกล้ชิด

ทางวิวัฒนาการมากที่สุดกับมนุษย์	 รวมถึงตระหนักว่าการท�าความเข้าใจธรรมชาติวิทยาและ

ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ให้ได้อย่างทะลุปรุโปร่งยังอยู่ภายใต้ศักยภาพของมนุษย์ด้วย	 (ซึ่งนี้

ได้กลายเป็นกรอบส�าหรับการสร้างความรู้ว่าด้วย	“ไพรเมต”	ที่เป็นสากลมากที่สุดในปัจจุบัน)

ในโลกวัฒนธรรมระดับที่กว้างออกไปมากกว่าวิทยาศาสตร์	“ไพรเมต”	หรือ	“ลิง”	ยังถูกรับรู้

ความหมายในแบบอื่น	 ๆ	 อีกอย่างหลากหลาย	 ซึ่งมีท้ังท่ีแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและซ้อนเหลื่อม
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บางส่วนกบัความรู้ในแบบวทิยาศาสตร์ว่าด้วย	“ไพรเมต”	เป็นต้นว่า	“ลงิ”	ถกูรบัรูว่้ามีสรรพคณุ

เป็นอาหารบ�ารุงก�าลังชั้นเลิศในวัฒนธรรมอาหารของจีนหลายท้องถิ่น	 “ลิง”	 ด�ารงฐานะเป็น

สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน	เช่น	ลิงกังเก็บมะพร้าวในภาคใต้ของไทย	“ลิง”	มีความหมายบางอย่างใน

โลกจิตวิญญาณ	เช่น	ในวัฒนธรรมอียิปต์โบราณ	ที่นิยมรักษาร่างของลิงบาบูนไว้ในสภาพมัมมี่

ภายใต้ความเชื่อบางอย่าง	หรือ	“ลิง”	มีสถานะพิเศษในทางต�านานศาสนา	เช่น	หนุมาน	ที่ใน

คติฮินดูถือว่าเป็นทหารเอกของพระราม	 เป็นต้น	 น่าสนใจว่า	 แม้แต่ในโลกวัฒนธรรมของ

วิทยาศาสตร์เอง	การที่ไพรเมตถูกรับรู้ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเชื้อสายกับมนุษย์	จนได้รับ

สถานะพิเศษทางวิวฒันาการ	กเ็พิง่จะเกิดขึน้จากข้อเสนอของชาร์ลส์	ดาร์วิน	(Charles	Darwin)	

เมื่อในคริสต์ศตวรรษที่	 19	 น้ีเอง	 (Darwin	 1981)	 โดยท่ีก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์อย่าง

คาโรลสั	ลนิเนียส	กย็งัรบัรูค้วามคล้ายคลงึหรอืแตกต่างของสิง่มชีวีติ	ทีจ่ะใช้เป็นพืน้ฐานส�าหรบั

การจ�าแนกสิ่งมีชีวิตให้เป็นหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธาน	 ตามหลักความเชื่อของผู้คนใน

สมยัน้ัน	คอืถือว่าเป็นผลมาจากการก�าหนดโดยตรงของพระเจ้า	ส�าหรบัในบทความชิน้นี	้ผูเ้ขียน

เลอืกจะสบืค้นเพือ่ขยายพรมแดนความเข้าใจของเรา	ในประเดน็เรือ่งทีว่่า	“ลงิ”	หรอื	“ไพรเมต”

ได้เคยถกูให้ความหมายหรอืความส�าคญัเชงิคณุค่าไว้แล้วอย่างไรบ้าง	ในวฒันธรรมพทุธศาสนา

เถรวาท	โดยเฉพาะทีป่รากฏตามตวับทในคมัภร์ีบาลชีาดก	(พระสตุตนัตปิฎก	ขทุทกนกิาย)	และ

อรรถกถาบาลีของคัมภีร์ดังกล่าวชื่อ	 “ชาตกัฏฐกถา”	 โดยคัมภีร์ชุดนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูล

ช้ันต้นในฝ่ายเถรวาท	ทีไ่ด้รวบรวมเรือ่งราวเกีย่วกบัลงิ	ไว้ได้อย่างหลากหลายและมรีายละเอยีด

มากทีส่ดุ	นอกจากนัน้	คัมภร์ียงัแสดงนัยยะเกีย่วข้องกบัสถานะของ	“ลงิ”	ในโลกทางจติวญิญาณ

ตามปรัชญาของพุทธศาสนาได้อย่างเด่นชัดด้วย

	 อนึ่ง	 นิกายพุทธศาสนาที่เป็นต้นก�าเนิดของเถรวาท	 เคยเจริญรุ่งเรืองอยู่แถบอวันตี	

ในแคว้นมัธยประเทศ	ทางภาคกลางของอินเดียในปัจจุบันมาก่อน	จากนั้นจึงค่อยแพร่กระจาย

ลงมาทางใต้ของทวีปมากขึ้น	 สู่ดินแดนมหาราษฏระ	 อานธรประเทศ	 กาญจีปุรัม	 กระทั่งถึง

ศรีลังกาในที่สุด	 อาจตั้งแต่ราวในศตวรรษที่	 3	 ก่อนคริสตกาลลงมา	 “เถรวาท”	 รุ่นเก่าทาง

ตอนเหนือของชมพูทวีป	 ภายหลังได้ถูกกลืนกลายด้วยพุทธศาสนานิกายอื่น	 ๆ	 จนเมื่อเข้าสู่

สหัสวรรษแรกหลังคริสตกาล	ก็เหลือฐานที่มั่นอยู่แต่ทางตอนใต้ที่กาญจีปุรัม	และในศรีลังกาที่
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อนรุาธปรุะ	(Wader	2008)		เถรวาทยคุต้นในเอเชยีอาคเนย์	โดยเฉพาะในช่วงสหสัวรรษดงักล่าว

กแ็พร่มาจากสองแหล่งอ้างองิหลกันี	้โดยแหล่งอ้างอิงจากส�านกัมหาวิหารในศรลีงักา	มคีวามส�าคัญ

โดดเด่นมากขึ้นในภูมิภาคในช่วงสหัสวรรษต่อมา	 (Sirisena	 1978)	 คัมภีร์พระไตรปิฎกบาลี

ของเถรวาท	เชื่อกันว่าส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ปฐมสังคายนาที่เมืองราชคฤห์	

ภายหลังจากพุทธปรินิพพานไม่สู้ช้านานนัก	 ได้ปรับเข้าสู่โครงสร้างของพระไตรปิฎกอย่างท่ี

รู้จักกันในคราวสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่สามในชมพูทวีป	 ตั้งแต่ราวในศตวรรษที่สามก่อน

คริสตกาล	 แล้วได้รับการธ�ารงรักษาสืบเนื่องต่อกันมา	 ผ่านทางการสาธยายและทรงจ�าของ

พระสาวก	 กระทั่งได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในศรีลังกา	 เมื่อราวในศตวรรษท่ีหนึ่ง

ก่อนคริสตกาล1	 ส่วนคัมภีร์อรรถกถาบาลีซ่ึงถือเป็นภาคส่วนขยายความของพระไตรปิฎก	

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรวบรวมและเรยีบเรยีงของพระอรรถกถาจารย์ในศรลีงักา	ตัง้แต่ราว

ในคริสต์ศตวรรษที่	5	ลงมา	(Law	1983)	ลิงที่มีกล่าวถึงในคัมภีร์ชาดกและอรรถกถา	ถูกเรียก

ในภาษาบาล	ีว่า	“กปิ”	(หรอื	“กระบี”่	ภายใต้รปูศัพท์แบบไทย)	บ้าง	“วานร”	บ้าง	น่าจะหมายถงึ

ไพรเมตหลายชนดิ	ทีม่ถีิน่ฐานพืน้เมอืงอยูใ่นเอเชยีใต้	ซึง่หมายรวมถงึคาบสมทุรอนิเดยีและศรลีงักา

และได้เป็นที่คุ้นเคยกันของผู้คนแถบน้ีมาช้านานแล้ว	 ซ่ึงก็น่าจะได้แก่ลิงพวกเหล่าท่ีในทาง

วิทยาศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่ม	macaques		(Macaca	spp.)	และ	langurs	(Semnopithecus	spp.)	

เป็นหลัก	โดยไม่รวมถึงเอปเล็กพวกชะนี	 (Hoolock	hoolock)	ที่พบการแพร่กระจายพันธุ์ใน

อินเดียจ�ากัดอยู่แถบรัฐอัสสัมและบริเวณใกล้เคียงที่ค่อนข้างอยู่นอกขอบเขตแพร่กระจายของ

พทุธศาสนาในยคุเริม่แรก	(Southwick	and	Lindburg	1986)	ในลงิทัง้สองกลุม่ทีพ่บในอนิเดยี

หากจะกล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไป	ส่วนใหญ่จะเป็นพวก	Rhesus	macaques	(Macaca	mulatta)

และ	Hanuman	langurs	(Semnopithecus	entellus)

1	มีกล่าวถึงในคัมภีร์บาลีทีปวงศ์ที่เรียบเรียงในศรีลังกา	ตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่	4
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“ลิง” ในคัมภีร์ชำดก

	 “ชาดก”	หมายถงึเรือ่งราวในอดตีชาตขิองพระพทุธเจ้า	ขณะเมือ่ยงัเสวยพระชาตเิป็น

พระโพธิสัตว์ในสถานะชีวิตต่าง	ๆ	เพื่อบ�าเพ็ญบารมีมุ่งสู่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน

พระชาติอันเป็นที่สุด	“ชาดก”	จึงสามารถถูกนับเนื่องว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าพุทธประวัติ	

ที่ไม่ตัดขาดพระประวัติในพระชาติสุดท้าย	ที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า	 ออกจาก

ประวัติการบ�าเพ็ญบารมีในพระอดีตชาติของพระองค์	 การน�าเสนอเรื่องราวพระประวัติของ

พระพทุธเจ้าโคตมะ	ภายใต้กรอบล�าดบัความต่อเนือ่งของเวลาข้ามภพข้ามชาต	ิเช่นนัน้	ปรากฏ

อย่างเป็นระบบในคมัภร์ีบาลีฝ่ายเถรวาท	เริม่ต้ังแต่ในคมัภร์ีชัน้อรรถกถาลงมา	โดยปรากฏว่าใน

คมัภร์ีชัน้ต้นก่อนหน้าน้ัน	ได้แก่พระไตรปิฎกบาล	ีได้กล่าวถงึเรือ่งราวพระประวตัขิองพระศาสดา

อย่างกระจดักระจาย	ไม่สูป้ะติดปะต่อเป็นเร่ืองราวเดียวกนัตามล�าดบัเวลา	ตวับท	“พทุธประวตั”ิ	

ในอรรถกถา	 ที่ได้รับการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบตามล�าดับเวลา	 เก่าแก่ท่ีสุดในฝ่ายเถรวาท	

ได้แก่ภาคส่วน	“นิทานกถา”	ของคัมภีร์บาลี	“ชาตกัฏฐกถา”	(อรรถกถาชาดก)	มักสันนิษฐาน

กันว่าเป็นผลงานของพระพทุธโฆษาจารย์	พระเถระชาวชมพทูวปีทีไ่ด้เดนิทางไปลงักาทวปี	เพ่ือ

รวบรวมและแปลคัมภีร์อรรถกถาเก่าในภาษาสิงหลกลับคืนสู่ภาษาบาลี	 เมื่อในคริสต์ศตวรรษ

ที่	5	(Malalasekera	2007)

	 “นิทานกถา”	 (มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ	 2543)	 แบ่งเรื่องราวในพุทธประวัติเป็นสาม

ช่วงตอนตามล�าดบัเวลา	ได้แก่	ทเูรนทิาน	เริม่ตัง้แต่เมือ่พระโพธสิตัว์เสวยพระชาตเิป็นสเุมธดาบส

ได้รับประทานปฐมพุทธพยากรณ์	 จากพระพุทธเจ้าทีปังกร	 (ส�าหรับการท่ีพระโพธิสัตว์จะได้

ตรัสรู้ป็นพระพุทธเจ้าโคตมะ	 ในพระชาติอันเป็นที่สุด)	 จากนั้นจึงได้รับพยากรณ์แบบเดียวกัน

จากพระพุทธเจ้าล�าดับถัด	 ๆ	 ลงมาอีกรวม	 23	พระองค์	 ทรงบ�าเพ็ญบารมียาวนานสี่อสงไขย

แสนกัปป์	 (“กัป”	 ในที่นี้คือ	 “มหากัป”	หมายถึงช่วงระยะเวลายาวนานนับจากเกิดโลกจนถึง

โลกถูกท�าลายครั้งหนึ่ง	เรียกว่า	หนึ่งมหากัป	ส่วน	“อสงไขย”	แต่ละอสงไขยหมายถึงช่วงระยะ

เวลายาวนาน	ที่มีกัปเกิดขึ้นตั้งอยู่และถูกท�าลายไปตามล�าดับเวลา	จ�านวนนับไม่ถ้วน)	กระทั่ง

เสดจ็อบุตัจิากอตัภาพพระเวสสนัดรเป็นสนัดุสติเทพบตุรบนสวรรค์ช้ันดสุติ	อวทิเูรนทิาน	เริม่เมือ่

พระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ	 จากนั้นด�าเนินเรื่องต่อมาตาม
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ล�าดบัเวลา	กระทัง่เมือ่ได้ตรสัรูพ้ระอนตุรสมัมาสมัโพธญิาณ	และสนัตเิกนทิานกล่าวถงึเรือ่งราว

ของพระพุทธองค์อันเกิดขึ้น	ณ	 สถานที่ต่าง	 ๆ	 ภายหลังจากตรัสรู้แล้วจนถึงพุทธปรินิพพาน	

อย่างไรก็ดีนิทานกถาได้ให้รายละเอียดเหตุการณ์ในภาคส่วนหลังสุดนี้ไว้เรียงตามล�าดับเวลา	

จนถึงเพียงในพรรษาที่สามภายหลังจากตรัสรู้	 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับถวายพระอารามเชตวัน

จากท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีที่เมืองสาวัตถี

	 อนึ่ง	 คัมภีร์	 “ชาตกัฏฐกถา	 (มหามกุฎราชวิทยาลัยฯ	 2543)	 ซ่ึงมี	 “นิทานกถา”	

ปรากฏเป็นภาคต้นของคัมภีร์นี้	 แสดงสารัตถะหลักเป็นการประมวลประวัติการบ�าเพ็ญบารมี

ในอดตีชาตขิองพระพทุธเจ้า	จ�านวน	547	เรือ่ง	ทีเ่กดิข้ึนในระหว่างช่วงเวลา	สีอ่สงไขยแสนกปัป์

ทีพ่ระโพธสิตัว์บ�าเพญ็บารมเีพือ่มุง่สูก่ารตรสัรู	้คัมภร์ีกล่าวว่าพระพทุธเจ้าทรงตรสัเล่าเรือ่งชาดก

เหล่าน้ันไว้ด้วยพระองค์เอง	ณ	สถานทีต่่าง	ๆ 	ตลอดช่วงเวลาแห่งการเผยแผ่พระศาสนาภายหลงั

จากตรัสรู้	

	 อนึ่ง	 ประมวลเรื่องเล่าชาดกใน	 “ชาตกัฏฐกถา”	 แม้ว่าโดยเนื้อหาสาระควรจัดอยู่ใน

หมวด	“ทูเรนทิาน”	หมายถงึ	พระประวติัของพระพุทธเจ้า	เมือ่ครัง้เสวยพระชาตเิป็นพระโพธสิตัว์

หากแต่	“นิทานกถา”	ได้ให้ค�าอธบิายไปเสยีอกีทางหนึง่ว่า	คมัภีร์ในความสนใจได้เล่าเรือ่งชาดก

ตามนัยแห่ง	 “สันติเกนิทาน”	 หมายความว่าเรื่องเล่าชาดกเหล่านั้นถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกัน	

ในฐานะประมวลเหตุการณ์ภายหลังจากตรัสรู้	 ขณะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงพระประวัติใน

อดีตชาติของพระองค์	ซึ่งเกิดขึ้น	ณ	สถานที่ต่าง	ๆ	 เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเรื่อง

ชาดกเหล่านี้	อาจเนื่องด้วยส่วนใหญ่ไม่ทราบความสัมพันธ์เชิงล�าดับเวลาระหว่างกัน	คัมภีร์จึง

ได้จดัหมวดหมูช่าดกตามความสัน้ยาวของเรือ่งเป็นนบิาตต่าง	ๆ 	สมัพนัธ์กบัจ�านวนคาถาบรรยาย

ชาดกนั้น	ๆ		เริ่มที่เอกนิบาตจนจบที่มหานิบาต

	 ชาดก	547	เรื่อง	ในคัมภีร์ชาดกของพระสูตรบาลี	เล่าเรื่องราวในอดีตชาติต่าง	ๆ	ของ

พระพุทธเจ้าโคตมะครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ไว้อย่างเพียงย่นย่อ	บางเรื่องบรรจุเพียง

ปรารภค�าสอนในลักษณะคาถา	 โดยไม่มีตัวละครประกอบอยู่ด้วยเลย	 ขณะที่บางเรื่องก็แสดง

เนือ้ความทีม่ตีวัละครและเหตุการณ์ค่อนข้างสมบรูณ์	ดงันัน้จงึเป็นหน้าทีข่องพระอรรถกถาจารย์
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ที่จะเสริมแต่งเรื่องเล่าเหล่าน้ัน	 โดยเฉพาะที่ยังแสดงเนื้อความไม่สม�่าเสมอกัน	 ให้เกิดเป็น

เร่ืองเล่าทีม่เีน้ือหาสมบรูณ์สม�า่เสมอกนั	ส�าหรบัจะเป็นตวัแทนพระชาตต่ิาง	ๆ 	ของพระโพธสิตัว์

ได้โดยบริบรูณ์ทัง้คมัภร์ี	อนึง่เน่ืองจาก	“ชาดก”	เล่าเรือ่งราวในอดตีชาตขิองพระพทุธเจ้าไว้เพยีง

547	เรือ่ง	ในช่วงระยะเวลายาวนานถงึสีอ่สงไขยกับอกีแสนกัปป์	โดยทีห่ลายเรือ่งยงัแสดงพระชาติ

ที่ซ�้ากันด้วย	 ดังนั้น	 คัมภีร์จึงเป็นตัวแทนของพระชาติได้เพียงจ�านวนน้อย	 ในจ�านวนพระชาติ

ท้ังหมดทีค่วรมมีากจนไม่อาจประมาณได้	ในช่วงระยะเวลายาวนานดงักล่าว	ในจ�านวนพระชาติ

ทีถ่กูเล่าไว้ในคมัภร์ีชาดก	พระโพธสิตัว์เสดจ็อบุตัใินสถานะของชวีติต่าง	ๆ 	กนั	ได้แก่	เป็นเทวดา

เป็นมนุษย์	เป็นอมนุษย์	(บุตรของยักขิณีและกินนร)	และเป็นสัตว์ประเภทต่าง	ๆ	เป็นต้นว่า	ลิง	

เน้ือกวาง	สุนขั	โค	กระบอื	ม้า	ราชสห์ี	สตัว์ปีก	ปลา	กบ	เหีย้	ฯลฯ	ส�าหรบัแหล่งข้อมลูทีจ่ะใช้พจิารณา

ในที่นี้	เพื่อท�าความเข้าใจทัศนะรับรู้ของพุทธศาสนาว่าด้วย	“ลิง”	(“กปิ”	หรือ	“วานร”)	ในมิติ

ต่าง	ๆ	ทั้งในเชิงปรัชญาศาสนา	วัฒนธรรม	และธรรมชาติวิทยา	ได้แก่ชาดกในเรื่องที่โพธิสัตว์

เสวยพระชาตเิป็นลงิ	ซึง่ในหลายกรณีมตัีวละคร	“ลงิ”	อืน่	ๆ 	ร่วมเป็นตวัประกอบอยูด้่วย	มทีัง้สิน้

11	เรื่อง	ดังจะสรุปความได้ดังนี้

 นฬปานชาดก (เอกนิบาต) ล�าดับที่ 20 

	 พระโพธสัิตว์เสวยพระชาติเป็นพญากระบี	่มขีนาดเท่าเนือ้ละมัง่	ปกครองบรวิารจ�านวน

แปดหมื่น	อาศัยอยู่ในป่าชัฏ	ได้ให้โอวาทสั่งสอนบริวารให้เชื่อฟังตนในเรื่องการด�ารงชีวิตในป่า

ที่เต็มไปด้วยอันตราย	วันหนึ่งบริวารพากันไปในที่ไม่เคยไป	เมื่อก�าลังแสวงหาน�้าดื่มได้พบสระ

โบกขรณีแห่งหนึ่ง	 แต่ด้วยเหตุเชื่อฟังพระโพธิสัตว์จึงยังไม่ลงกินน�้าในสระในทันที	 หากพากัน

นัง่รอพระโพธสิตัว์อยู	่พระโพธสิตัว์เมือ่มาถงึกไ็ด้พจิารณารอบขอบสระนัน้	เหน็แต่รอยเท้าสตัว์

ลงไปในสระไม่มรีอยเท้ากลบัขึน้มาจากสระเลย	จงึประจักษ์แก่ใจว่าชะรอยในสระนีค้งมอีมนษุย์

รักษาอยู่	 คอยจับสัตว์ที่ลงกินน�้าเป็นภักษาหารแน่นอน	 จึงได้ออกอุบายให้บริวารใช้ล�าต้นอ้อ

ที่ยาวและมีช่องกลวงโดยตลอด	 เป็นหลอดแหย่ลงไปดูดน�้าจากสระกินโดยไม่ต้องลงไปในสระ

ท�าให้พระโพธิสัตว์และฝูงลิงบริวารรอดพ้นภัยจากอมนุษย์ได้
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ภาพสลักบนหินชนวน เร่ือง นฬปานชาดก ในอุโมงค์วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 

ที่มา: ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 5 คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส�านักนายกรัฐมนตรี, 2515

 วานรินทชาดก (เอกนิบาต) ล�าดับที่ 57 

	 พระโพธสัิตว์เสวยพระชาตเิป็นวานร	มร่ีางกายแขง็แรง	ขนาดเท่าลกูม้า	เทีย่วหากนิไป

ในแนวฝั่งน�้าแต่ล�าพัง	ที่กลางแม่น�้านั้นมีเกาะแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้ก�าลัง	ติดผลสะพรั่ง	ด้วยเหตุมี

พละก�าลังมาก	พระโพธิสัตว์สามารถผาดโผนทีเดียวจากชายตลิ่ง	ไปถึงดาดหินแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่

กลางน�า้	แล้วโจนจากแผ่นหนินัน้อกีทก็ีถงึบนเกาะ	ได้แสวงหาภกัษาหารตามประสงค์	ตอนเยน็

ก็กระโดดกลับขึ้นตลิ่งด้วยอุบายอย่างเดียวกัน	 พระโพธิสัตว์ประพฤติหากินเช่นนั้นอยู่เป็นนิจ	

กใ็นแม่น�า้นัน้มจีระเข้คูผ่วัเมยีอาศยัอยู	่ฝ่ายเมยีก�าลงัแพ้ท้องเกดิต้องการกนิเนือ้หวัใจพระโพธิสตัว์

ฝ่ายผวัจงึออกอบุายจะไปจับพระโพธิสตัว์	ด้วยการขึน้ไปนอนรออยูบ่นแผ่นหนิดาดกลางน�า้นัน้	

กะจะจับพระโพธิสัตว์ในเวลาที่กระโดดกลับแผ่นดิน	 พระโพธิสัตว์เม่ือมาถึงชายตลิ่งของเกาะ
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ในตอนเย็น	ได้สังเกตเห็นว่าแผ่นหินกลางน�้านั้นดูนูนสูงผิดปกติกว่าทุกวัน	จึงออกอุบายตะโกน

ถามก้อนหินออกไปว่า	 “ท่านหินผู้เจริญ	 ๆ”	 ถึงสามครั้ง	 จระเข้ที่นอนรออยู่บนก้อนหินหาได้

ตอบรับไม	่ด้วยตระหนักดวีา่เป็นอุบายของพระโพธิสตัว	์พระโพธสิัตวจ์งึออกอบุายอกี	ด้วยการ

ตะโกนถามอกีทว่ีา	“ท่านหนิผูเ้จรญิ	เหตใุดท่านจงึมไิด้ขานรบัข้าพเจ้าดงัเคยทกุวนัมา”	คราวนี้

จระเข้หลงกลเกดิเข้าใจว่า	หนินัน้ขานรบัพระโพธสิตัว์อยูเ่ป็นนจิ	จงึออกเสยีงตอบไปว่า	“อะไรรึ

วานรผู้เจริญ”	พระโพธสิตัว์ได้รบัฟัง	ดังนัน้กท็ราบทนัทีว่ามจีระเข้นอนรออยูบ่นแผ่นหนิกลางน�า้	

จึงได้ปราศรัยด้วยจนทราบความโดยตลอดว่า	 จระเข้นี้ต้องการเนื้อหัวใจตนไปให้ภรรยา	พระ

โพธิสัตว์คิดหาทางรอดจะกลับขึ้นฝั่ง	 จึงออกอุบายแล้วแจ้งแก่จระเข้อีกว่า	 เรานี้ยินดีจะสละ

ร่างกายให้แก่ท่าน	 ขอให้ท่านเตรียมอ้าปากรอรับข้าพเจ้าท่ีก�าลังจะกระโดดไปเถิด	 จระเข้นั้น

หลงเชื่อกลอุบายของพระโพธิสัตว์จึงอ้าปากรออยู่บนก้อนหินนั้น	 อนึ่งก็ในเวลาท่ีจระเข้ก�าลัง

อ้าปากนั้นจ�าเป็นต้องหลับตา	 พระโพธิสัตว์เมื่อเห็นสภาพพร้อมตามแผนแล้ว	 จึงกระโดดด้วย

ก�าลังลงบนศรีษะจระเข้ทีก่�าลงันอนอ้าปากหลบัตาอยูบ่นแผ่นหนิกลางน�า้	แล้วดีดทะยานตนขึน้

สู่ฝั่งโดยพลันแบบสายฟ้าแลบ	เป็นอันรอดพ้นจากภัยจระเข้ได้

 ตโยธัมมชาดก (เอกนิบาต) ล�าดับที่ 58 

	 มารดาพระโพธสิตัว์เป็นนางวานรบรวิารอาศยัอยูใ่นฝงูวานรทีม่หีวัหน้าฝงูดรุ้าย	มกัจะ

ฆ่าทารกทีเ่กดิในฝงูแม้เป็นลกูของตนเอง	เนือ่งจากกลวัว่าหากปล่อยให้เตบิใหญ่	จะแย่งอ�านาจ

จ่าฝูงจากตน	มารดาพระโพธิสัตว์ในคราวที่ตั้งครรภ์แก่เกรงว่าเมื่อบุตรของตนคลอดออกมาจะ

ถูกบิดาท�าร้าย	จึงหลีกเร้นจากฝูงไปอาศัยหากินในป่าแต่เพียงล�าพัง	กระทั่งคลอดพระโพธิสัตว์	

เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นจ�าเริญวัยขึ้น	เป็นลิงหนุ่มมีพละก�าลังแข็งแรง	ปรารถนาจะให้มารดาพาไป

เยีย่มบดิา	ทีย่งัเป็นจ่าฝงูลงิอยู	่มารดาพยายามทดัทานแล้วไม่เป็นผล	จงึยนิยอมพาบตุรกลบัไปฝงู

วานร	ผู้เป็นบิดาครั้นเห็นบุตรเข้ามาหา	เป็นลิงหนุ่มร่างกายล�่าสันแข็งแรง	ก็บังเกิดความริษยา	

หวาดระแวง	 เกรงว่ามันผู้นี้จะมาแย่งต�าแหน่งจากเราผู้เป็นจ่าฝูง	 จึงคิดอุบายด้วยการแสร้ง

โอภาปราศรัยอย่างดี	 และเข้ากอดรัดประหนึ่งว่ารักใคร่บุตร	 หากแต่ว่ากอดรัดด้วยก�าลังแรง

หวังจะให้บุตรนั้นตาย	 ฝ่ายวานรพระโพธิสัตว์มีพลก�าลังมาก	 จึงได้กอดรัดตอบแทนบิดาด้วย

ก�าลังแรงมากกว่า	 ประหนึ่งว่ากระดูกบิดาจะแตกสลายลง	 บิดาเมื่อไม่อาจฆ่าบุตรด้วยอุบาย
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น้ันได้	จงึออกอบุายใหม่	ด้วยการจะส่งบตุรไปให้ผเีสือ้น�า้ทีอ่าศยัในสระน�า้ใกล้	ๆ 	นัน้กนิ	จากนัน้

จงึกล่าวแก่บตุรขึน้ว่า	เจ้าจงไปเกบ็ดอกบวัทีข่ึน้อยูก่ลางสระมาให้บดิา	วานรบตุรเมือ่ไปถงึสระนัน้

ได้สังเกตอย่างรอบคอบก่อน	เหน็ว่ารอบขอบสระมแีต่รอยเท้าสตัว์เดินลงกนิน�า้	ไม่มรีอยเท้าเดนิ

กลับขึ้นมาจากสระเลย	จึงได้ตระหนักแก่ใจว่า	ชะรอยจะมีอมนุษย์อาศัยในสระนี้	คอยจับสัตว์

ที่หลงเดินลงไปในสระกินเป็นภักษาหาร	จึงหาได้ลงไปในสระไม่	ได้แต่เลาะเลียบเก็บดอกบัวที่

ออกอยู่บริเวณชายตลิ่ง	ก็ได้ดอกบัวกองใหญ่	เพียงพอจะน�ากลับไปให้บิดา	ผีเสื้อน�้าที่อาศัยใน

สระน้ันเหน็ความเป็นไปโดยตลอดแล้วก็รูส้กึเลือ่มใสในสติปัญญาของพระโพธสิตัว์	ทีไ่ม่หลงเป็น

เหยือ่แก่ตน	จงึได้แสดงปาฏหิารย์ิปรากฏตวัพร้อมกบัอาสาพระโพธสิตัว์จะหอบดอกบวักลบัไป

ให้บิดา	 บิดาพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นพระโพธิสัตว์กลับมาได้โดยสวัสดี	 หน�าซ�้ายังมีผีเสื้อน�้าหอบ

ดอกบัวมาส่งด้วย	ก็รู้สึกเสียใจจนถึงกับหัวใจแตกสลายเป็นเจ็ดเสี่ยง	ได้ตายลง	ณ	ที่นั้น	บรรดา

วานรบริวารทั้งหลาย	จึงยกย่องพระโพธิสัตว์ให้เป็นหัวหน้าฝูงแทน

 ติณฑุกชาดก (ทุกกนิบาต) ล�าดับที่ 177 

	 พระโพธสิตัว์	เป็นวานรหวัหน้าฝงูมบีรวิารแปดหมืน่	อาศยัอยูใ่นป่าหมิพานต์ทีช่ายเขต

ต่อกับแดนมนุษย์	ที่ชายแดนนั้นบางครั้งก็มีมนุษย์อยู่อาศัยบางครั้งก็ไม่มี	ณ	ที่นั้น	มีต้นมะพลับ

ใหญ่ขึน้อยู	่เมือ่ถงึฤดอูอกผลกอ็อกผลสะพรัง่อยูเ่ป็นนจิเช่นนัน้	ฝงูลงิได้อาศยัเกบ็กนิผลมะพลบั

จากต้นนั้น	 เฉพาะในเวลาที่ไม่มีมนุษย์อยู่	 ต่อมาเมื่อถึงฤดูมะพลับออกผลคราวหนึ่ง	 ฝูงลิงได้

ส่งสมาชิกไปสอดแนมดูว่ามีมนุษย์อยู่ที่ต้นมะพลับหรือไม่	 ก็ทราบว่ามีมนุษย์รุกรานเข้ามาตั้ง

บ้านเรือนอยู่หนาแน่นรอบต้นมะพลบั	พระโพธสิตัว์หัวหน้าฝงูลงิจงึกล่าวตกัเตอืนบรวิารข้ึนก่อน

ว่าที่ต้นมะพลับมีอันตรายพวกเราจักไม่ควรเข้าไปหากิน	 แต่ลิงท้ังฝูงเห็นว่าพวกเราควรแอบ

เข้าไปกินผลมะพลับในเวลากลางคืน	 ตอนที่มนุษย์ก�าลังหลับอยู่	 พระโพธิสัตว์ก็ได้อนุวัตรตาม	

เมื่อขณะที่ฝูงลิงก�าลังหากินอยู่บนต้นมะพลับในเวลากลางคืนนั้น	พอดีมีมนุษย์ผู้หนึ่งออกมา

ถ่ายอจุจาระนอกบ้าน	ได้เหน็ฝงูลงิอยูบ่นต้นมะพลบั	จงึร้องแจ้งกนัแก่พรรคพวก	พากันแสวงหา

ศาสตราวุธต่าง	ๆ	แล้วมาล้อมต้นมะพลับนั้นไว้	จะประหารลิงทั้งฝูง	ฝูงลิงพากันแตกตื่นตกใจ

กลัวตาย	หวังจะพึง่พระโพธิสตัว์ผูเ้ป็นหวัหน้าฝงู	พระโพธสิตัว์จงึกล่าวปลอบประโลมเหล่าบรวิาร

ขึ้นว่า	ขึ้นชื่อว่ามนุษย์เป็นพวกที่มีกิจธุระมาก	หากมีกิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซง	ก็จะดึง



166 วานรศึกษา

ความสนใจไปจากพวกเราได้	พระโพธิสัตว์จึงให้นับจ�านวนสมาชิกลิงในฝูง	ก็พบว่าขาดไปหนึ่ง	

ได้แก่ลิงชือ่เสนกะเป็นหลานของพระโพธสิตัว์เอง	จากนัน้จงึกล่าวแก่บรวิารของตนว่า	เสนกะจะ

ช่วยพวกเราได้	ฝ่ายเสนกะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับฝูง	ก็ด้วยเหตุที่ได้เผลอหลับเสีย	ในเวลาที่ฝูงพา

กนัออกมาหากินทีต้่นมะพลบั	ครัน้ต่ืนขึน้มาไม่พบใครจงึเดนิตามรอยเท้าฝงูมาจนถึงต้นมะพลบั	

ได้เหน็ว่าฝงูของตนก�าลงัตกอยูใ่นอนัตรายจากภยัมนุษย์	จงึได้ลอบเข้าไปในหมูบ้่าน	ท�าตัวเหมอืน

เป็นเด็กเดนิไปเดนิมา	จนถงึทีท่ี่มกีารตามไฟ	ได้แอบชกัคบไฟดุน้หนึง่เดนิไปจดุเผาบ้านหลังหนึง่

ทีอ่ยูต้่นลม	ฝ่ายมนษุย์เหน็ว่าไฟก�าลังโหมไหม้หมูบ้่านอยู	่จงึผละความสนใจจากฝงูลงิ	พากนัไป

สาละวนช่วยกันดับไฟ	พวกลิงจึงถือเป็นโอกาสพากันหนีไปได้โดยสวัสดี	

 สุงสุมารชาดก (ทุกนิบาต) ล�าดับที่ 208 

	 พระโพธิสัตว์เป็นวานรมีรูปร่างสูงใหญ่พละก�าลังดุจช้างสาร	 อาศัยหากินอยู่ล�าพัง

ในราวป่าหิมพานต์ตรงคุ้งริมฝั่งแม่น�้าคงคา	 ในแม่น�้านั้นมีจระเข้ผัวเมียอาศัยอยู่	 ฝ่ายเมียก�าลัง

แพ้ท้อง	เกดิอยากกนิเนือ้หวัใจของพระโพธสิตัว์	จงึปรารภความปรารถนานัน้แก่สามตีน	จระเข้

สามีจึงออกอุบายว่ายน�้าไปหาวานรพระโพธิสัตว์เมื่อลงมากินน�้า	และก�าลังนั่งพักอยู่ที่ชายตลิ่ง	

แล้วเอื้อนเอ่ยปราศรัยชักชวนพระโพธิสัตว์ให้ไปหากินผลไม้	 ในแหล่งอันอุดมที่อีกฟากหนึ่ง

ของแม่น�า้	โดยรบัอาสาว่าจะให้พระโพธสิตัว์ขีห่ลงัตนเองแล้วว่ายพาข้ามแม่น�า้ไป	พระโพธสิตัว์

หลงเชือ่กลอบุาย	จงึได้ขึน้ข่ีหลงัจระเข้น้ัน	จระเข้คร้ันพาว่ายน�า้ไปได้หน่อยหนึง่แล้วจมตวัลงใต้น�า้

พระโพธิสัตว์ทราบทันทีว่าตนเองได้ถูกหลอกแล้ว	จึงไต่ถามจนได้ความว่าจระเข้นี้ต้องการเนื้อ

หัวใจตน	ไปให้ภรรยาที่ก�าลังแพ้ท้อง	ได้ออกอุบายกล่าวแก่จระเข้ขึ้นว่า	นี่แน่ะจระเข้	หัวใจของ

เรามไิด้อยูก่บัตัวดอก	เพราะหากอยูก่บัตวั	เวลาเรากระโดดโลดเต้นอยูบ่นยอดไม้หัวใจคงแตกสลาย

เป็นแน่	เราจึงถอดหัวใจแขวนไว้บนต้นไม้โน้นที่ชายตลิ่ง	พร้อมกับชี้มือไปที่ต้นมะเดื่อที่ก�าลังมี

ผลระย้าขึ้นอยู่ที่ชายตลิ่งของแม่น�้า	จระเข้หลงเชื่อพระโพธิสัตว์จึงกล่าวขึ้นว่า	ดีแล้ว	หากท่าน

ยอมให้หัวใจท่านแก่เรา	เราจักไม่ฆ่าท่าน	พระโพธิสัตว์ว่าถ้าอย่างนั้น	ท่านจงว่ายน�้าพาเราไปที่

ต้นมะเด่ือเถิด	พอจระเข้ว่ายน�า้มาถงึต้นมะเด่ือ	พระโพธสิตัว์กร็บีกระโจนข้ึนต้นไม้	นัง่บนคาคบไม้

ในที่ปลอดภัยแล้ว	 หันมาบริภาษจระเข้ว่า	 สหายหน้าโง่	 เจ้าเช่ือหรือว่าสัตว์แขวนหัวใจไว้บน

ต้นไม้ได้	เจ้านั้นช่างใหญ่โตแต่ร่างกาย	แต่หามีสติปัญญาไม่	
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 ครหิตชาดก (ทุกนิบาต) ล�าดับที่ 219 

	 พระโพธสิตัว์เป็นวานรอาศัยอยูใ่นป่าหิมพานต์	ถูกพรานป่าจบัมาถวายพระเจ้าพรหมทัต

กลายเป็นสตัว์เลีย้งอยูใ่นพระราชวงัของพระองค์ทีเ่มอืงพาราณส	ีวานรน้ันอยู่ในพระราชวงันานเข้า

กม็กีริยิาอาการเรยีบร้อย	เป็นทีพ่อพระทยัของพระราชา	ในทีส่ดุจงึโปรดให้อภยัทานแก่วานรนัน้

ด้วยการให้พรานป่าน�าไปปล่อย	ณ	ที่อาศัยเดิมในป่า	ครั้นกลับมาสู่ถิ่นฐานเดิม	บรรดาลิงในฝูง

ของพระโพธิสัตว์ต่างมารุมล้อมไถ่ถามข่าวคราว	 พระโพธิสัตว์จึงเล่าความแต่หนหลัง	 ให้เพื่อน

สมาชกิในฝูงฟัง	สมาชกิยงัถามไถ่ว่ามนษุย์มกีริยิาอาการเป็นอย่างไรบ้าง	พระโพธสิตัว์ได้อธบิาย

ว่ามนุษย์นั้น	 ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือชนชั้นวรรณะใด	 ล้วนหมกมุ่นอยู่ในกิเลส	 ไม่รู้จักถึง

ความไม่เที่ยง	ไม่มีตัวตน	นับว่าตั้งอยู่ในความประมาท	ไม่ควรแก่การสรรเสริญ

 จูฬนันทิยชาดก (ทุกนิบาต) ล�าดับที่ 222   

	 พระโพธิสัตว์เป็นวานรช่ือนันทิยะมีน้องชายช่ือจูฬนันทิยะ	 ท้ังสองปกครองฝูงวานร

จ�านวนแปดหมื่นสี่พัน	วานรสองพี่น้องปรนนิบัติมารดาที่ชราภาพและตาบอด	โดยให้พักอยู่แต่

ในพุ่มไม้	หาผลไม้ที่มีรสอร่อยให้บริวารน�าไปให้สม�่าเสมอ	แต่บริวารหาน�าไปให้ไม่	มารดาจึงมี

ร่างกายผ่ายผอมลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก	 ภายหลังทั้งสองพี่น้องเกิดทราบความ	 บังเกิด

ความเบื่อหน่ายในการบริหารฝูงลิง	 ได้พามารดาปลีกตัวจากฝูงไปอาศัยอยู่ที่ชายป่าหิมพานต์	

บ�ารุงเลี้ยงมารดาอยู่โดยดี	 อนึ่งมีพราหมณ์มานพผู้หนึ่งเป็นคนนิสัยกักขฬะ	 อาศัยอยู่ในเมือง

พาราณาสี	แม้ได้ร�่าเรียนจนจบมาจากส�านักทิศาปาโมกข์	แต่ก็ไม่อาจหาเลี้ยงตนและครอบครัว

ได้ด้วยศิลปศาสตร์	 จึงได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นพรานป่าเท่ียวหาล่าสัตว์อยู่ท่ีชายแดน	 วันหนึ่ง

พระโพธิสัตว์กับน้องชายปรนนิบัติมารดาอยู่บนต้นไทร	 พรานนั้นออกไปล่าสัตว์ไม่ได้อะไรเลย	

ได้เข้ามาพักที่โคนต้นไทรนั้น	มองขึ้นไปเห็นลิงแก่แม่ของพระโพธิสัตว์เข้าพอดี	แต่ยังไม่ทันเห็น

บุตรทั้งสองของนาง	พรานนั้นคิดอยากล่านางลิงเพื่อน�าเนื้อไปบริโภค	จึงโก่งธนูขึ้นหมายจะยิง	

พระโพธิสัตว์คร้ันเหน็มารดาตกอยูใ่นอนัตราย	ต้องการปกป้องมารดาจงึปรากฏตวั	แล้วกล่าวแก่

พรานว่ามารดาของเราแก่แล้ว	ท่านพรานจงยงิเราแทนมารดาเถดิ	พรานนัน้กไ็ด้ยงิพระโพธสิตัว์

ตาย	แล้วมิหน�าใจยังคิดจะยิงมารดาพระโพธิสัตว์เสียด้วย	น้องชายพระโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์	

ได้ออกมาห้ามปรามเพื่อปกป้องมารดาโดยนัยเดียวกัน	 ก็ได้ถูกพรานยิงตายอีก	 และผลที่สุด
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พรานนัน้กย็งัได้ยงินางลงิมารดาพระโพธสัิตว์เสยีด้วย	เสรจ็แล้วพรานกแ็บกร่างลงิท้ังสามตวักลบั

ไปบ้าน	 ในวันนั้นปรากฏว่าได้มีสายฟ้าตกฟาดบ้านของพราหมณ์	 เกิดไฟลุกไหม้บ้านวอดวาย

หมดทั้งหลัง	ภรรยาและบุตรอีกสองคนของพราหมณ์ได้ตายในกองเพลิง	พราหมณ์เมื่อกลับไป

ถงึบ้าน	พบว่าไฟก�าลงัไหม้บ้านตนเองอยู	่บงัเกดิความตกใจและเสยีใจอย่างใหญ่หลวง	และเมือ่

พยายามจะเข้าไปในบ้านเพื่อช่วยเหลือบุตรภรรยาตน	ก็ปรากฏว่าขื่อใหญ่ของบ้านได้หักตกลง

มาทับศีรษะพราหมณ์พอดี	แล้วแผ่นดินได้แยกสูบพราหมณ์ลงไปสู่อเวจีมหานรก

 กุมภีลชาดก (ทุกนิบาต) ล�าดับที่ 224 

	 เนื้อเรื่องตรงกันกับวานรินทชาดก	

 กาฬพาหุชาดก (จตุกกนิบาต) ล�าดับที่ 329

	 พระโพธิสตัว์เป็นวานรเผอืกชือ่ราธะ	กบัน้องชายช่ือโปฏฐปาทะ	อาศัยอยู่ในป่า	มบีรวิาร

มาก	 วานรสองพ่ีน้องถูกพรานป่าจับไปถวายพระเจ้าธนัญชัยผู้ปกครองกรุงพาราณาส	ี วานร

ทั้งสองได้รับการปรนนิบัติเลี้ยงดูอย่างดีในกรงทอง	บริโภคข้าวตอกคลุกน�้าผึ้งกับน�้าเจือด้วย

น�้าตาลกรวด	 วันหนึ่งมีพรานป่าน�าลิงด�าอีกตัวชื่อกาฬพาหุมาถวาย	 ลิงตัวใหม่ได้กลายเป็นท่ี

โปรดปรานของพระราชา	 ลาภสักการะทั้งหลายจึงไปทางข้างลิงด�า	 ส่วนลิงเผือกทั้งสองกลับ

เสื่อมจากลาภสักการะที่เคยได้อยู่เดิม	 พระโพธิสัตว์ไม่ยินดียินร้ายในการเปลี่ยนแปลงอันเป็น

โลกธรรมนี	้ส่วนโปฏฐปาทะผูน้้องชายรูสึ้กน้อยเนือ้ต�า่ใจจงึได้บ่นขึน้กบัพีช่าย	พีช่ายจงึได้กล่าว

ปลอบและอบรมน้องชายไม่ให้หวัน่ไหวด้วยโลกธรรม	แต่น้องชายกย็งัไม่คลายใจได้ถามกลบัไปว่า

เมื่อไรกาฬพาหุจึงจะเสื่อมจากลาภสักการะบ้าง	 พระโพธิสัตว์ตอบน้องชายว่าลิงด�ากาฬพาหุนี้

มีนิสัยชอบกระดิกหูกลอกหน้ากลอกตา	 จะท�าให้พระกุมารหวาดกลัว	 ผลที่สุดจะถูกพระราชา

ขบัออกไป	ในเวลาต่อมาการณ์กเ็ป็นเช่นนัน้จริง	ลงิเผอืกสองพีน้่องได้ลาภสกัการะกลบัมาบรบิรูณ์

ดังเดิม

 วานรชาดก (จตุกกนิบาต) ล�าดับที่ 342 

	 เนื้อเรื่องเป็นแบบเดียวกันกับสุงสุมารชาดก
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 กปิชาดก (สัตตกนิบาต) ล�าดับที่ 404  

	 พระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าฝูงกระบี่	 มีบริวารห้าร้อย	 อาศัยอยู่ในพระราชอุทยานนคร

พาราณาสี	 พระเทวทัตก็เกิดเป็นหัวหน้ากระบี่อีกฝูงหนึ่งมีบริวารห้าร้อยอยู่ในพระราชอุทยาน

เดยีวกนั	ในวันหนึง่	ได้มกีระบีบ่รวิารตัวหนึง่นัง่อยูบ่นซุม้ประตอูทุยาน	เมือ่ปุโรหติของพระราชา

เดนิลอดซุม้ประต	ูกระบีน้ั่นได้ถ่ายมลูรดศีรษะปโุรหติ	ครัน้ปโุรหติเงยหน้าขึน้มองกระบีย่งัถ่ายมลู

รดหน้าอีก	ท�าให้ปุโรหิตนั้นโกรธและผูกใจเจ็บ	ได้กล่าวอาฆาตกับกระบี่นั้นไว้	จากนั้นกระบี่ตัว

ต้นเหตุ	 ได้ไปแจ้งแก่พระโพธิสัตว์ให้ทราบถึงเรื่องท่ีปุโรหิตกล่าวอาฆาตแก่ตนไว้	พระโพธิสัตว์

รับฟังแล้วเลง็เห็นภยัข้างหน้าทีจ่ะบงัเกดิกบัฝงูลงิทัง้หมดในพระราชอทุยาน	จงึได้กล่าวตกัเตอืน

ลิงทัง้พันตวัขึน้ว่า	ในสถานทีอ่ยูข่องคูเ่วรไม่ควรอยู	่แล้วพาบรวิารจ�านวนห้าร้อยของตนหลกีหนี

ไปอยู่ในป่า	 ส่วนลิงอีกฝูงที่มีพระเทวทัตในอดีตชาติเป็นหัวหน้าฝูงไม่เช่ือฟัง	 ยังคงอาศัยอยู่ใน

อุทยานนั้นเอง	วันหนึ่งเกิดไฟไหม้โรงช้างของพระราชา	ช้างถูกไฟลวกหลังบาดเจ็บหลายเชือก	

ปโุรหติเหน็เป็นช่องทางจะแก้แค้นลงิ	จงึทลูแนะน�าพระราชาว่า	ควรหามนัเหลวของลงิมาใช้ท�า

เป็นยาทารกัษาแผลไฟลวกของช้าง	พระราชาทรงเชือ่ตามปโุรหติ	เหน็ว่ามลีงิอยูใ่นพระราชอทุยาน

มาก	จึงสั่งให้ยิงวานรทั้งฝูง	เพื่อให้ได้มันเหลวเพียงพอจะเอามาท�ายารักษาช้าง	หัวหน้าวานรก็

ถูกยิงแต่ไม่ตายในทันที	ไปตายในส�านักของพระโพธิสัตว์	ที่หนีไปอยู่ในป่าก่อนหน้านั้นแล้ว

 มหากปิชาดก (สัตตกนิบาต) ล�าดับที่ 407  

	 พระโพธิสัตว์เป็นกระบี่มีรูปร่างล�่าสัน	พละก�าลังเท่ากับช้างสารห้าเชือก	 ได้ปกครอง

บรวิารแปดหม่ืนอยูใ่นป่าหิมพานต์	ก	็ณ	ทีน้ั่น	มต้ีนมะม่วงใหญ่ข้ึนอยูร่มิฝ่ังแม่น�า้คงคา	ออกผลดก

และมรีสชาตเิป็นเลศิ	ต้นมะม่วงน้ันมกีิง่ใหญ่กิง่หน่ึงยืน่ลงไปในแม่น�า้คงคา	ผลเมือ่สกุกจ็ะหล่นลง

ในแม่น�้า	ส่วนกิ่งใหญ่อีกกิ่งหนึ่งยื่นไปบนบก	ผลร่วงบนบก	พระโพธิสัตว์มองเห็นภัยที่จะบังเกิด

ขึ้นแก่ฝูงลิงในภายหน้า	 จากผลมะม่วงที่หล่นลงน�้า	 จึงสั่งบริวารให้เก็บผลมะม่วงท่ีอยู่บนก่ิงท่ี

ทอดลงไปในแม่น�า้กนิให้หมด	อย่าให้เหลอืแม้แต่ผลเท่าแมลงหวี	่แต่กระนัน้กย็งัเหลอืผลมะม่วง

อยู่ผลหน่ึง	 มดแดงท�ารังห่อหุ้มไว้	 พวกลิงจึงมองไม่เห็น	 เมื่อผลแก่จัดได้ร่วงหล่นลงในแม่น�้า	

ลอยไปตามน�้ากระทั่งไปติดข่ายของพระราชาที่เมืองพาราณาสี	 พวกชาวเมืองไม่เคยเห็นและ

ไม่รู้จักผลไม้นั้นมาก่อน	 เมื่อเก็บผลไม้ได้จึงน�าไปถวายให้พระราชา	 พระราชาโปรดให้พรานป่า
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มาสอบถามที่มาของผลไม้นั้น	 จนทราบว่ามีต้นขึ้นอยู่ในป่าหิมพานต์	 พระราชาเมื่อได้เสวย

มะม่วงเลิศรสผลน้ันแล้ว	 ก็เกิดหลงใหลติดพระทัยในรสชาติ	 มีพระประสงค์จะเสด็จไปให้ถึง

ต้นมะม่วงน้ันให้จงได้	 จึงสั่งให้ช่างต่อเรือขนานขนาดใหญ่เป็นพาหนะ	 แล้วพระองค์เดินทาง

พร้อมกับมหาชนทวนน�้าขึ้นไป	จนถึงต้นมะม่วงนั้น	เมื่อพระราชาได้เสวยผลมะม่วงจากต้นและ

เคร่ืองพระกระยาหารเป็นทีส่มพระทัยแล้ว	ในเวลาค�า่กไ็ด้ประทบับรรทมอยูใ่ต้ต้นมะม่วงนัน้เอง	

ในคนืน้ันเมือ่เหน็มนษุย์หลบัหมดแล้ว	พระโพธสิตัว์กพ็าบรวิารมาเกบ็ผลมะม่วงบนต้นกนิ	พอดี

พระราชาตืน่บรรทมขึน้มากลางดกึเหน็พวกลงิอยูบ่นต้นมะม่วง	จงึทรงสัง่เสนาให้พากนัมาล้อม

ต้นมะม่วงไว้	 แล้วให้จัดเตรียมนายขมังธนูให้พร้อม	 ว่าเมื่อถึงเวลาเช้าจะยิงลิงบนต้นมะม่วงให้

หมดทั้งฝูง	 โดยพระราชากะว่าจะเสวยเนื้อลิงกับผลมะม่วงในวันพรุ่งนี้ด้วย	 ฝ่ายพวกลิงบริวาร

เมื่อเห็นพลเสนาเข้าล้อมต้นมะม่วงไว้	 ต่างพากันตกใจกลัวจะถูกมนุษย์ประหาร	 จึงได้ขอให้

พระโพธสัิตว์คดิอ่านช่วยเหลอืพวกตน	พระโพธสิตัว์ครัน้ตรติรองจนรอบคอบเพือ่หาทางรอดให้

กับฝูงลิงแล้ว	ได้ปีนไปตามกิ่งมะม่วงที่ทอดไปทางด้านแม่น�้าจนถึงปลายกิ่งแล้วโจนทีเดียวด้วย

ก�าลังแรง	ไปถึงชัยภูมิห่างจากต้นมะม่วงถึงชั่วร้อยคันธนู	จากนั้นได้หาเถาวัลย์	กะความยาวให้

พอดีกับที่จะผูกกับต้นไม้ทางข้างนี้	 แล้วขึงไปผูกกับต้นมะม่วงทางอีกฟากได้	 จะสร้างสะพาน

เชือกเป็นทางหนีของฝูงลิงจากต้นมะม่วงได้	 ครั้นเม่ือผูกเถาวัลย์กับต้นไม้ทางฟากนี้มั่นคงแล้ว	

ได้เอาปลายเถาวัลย์อีกข้างผูกกับบั้นเอวตนเองไว้	 แล้วโจนด้วยก�าลังแรงกลับไปยังต้นมะม่วง

แต่พระโพธิสัตว์ได้ลืมกะความยาวเถาวัลย์เผื่อไว้ส�าหรับส่วนที่จะใช้ผูกกับเอวตน	 จึงท�าให้

ความยาวเถาวลัย์ขาดไปหน่อยหนึง่ไม่ถงึต้นมะม่วงพอด	ีจงึแก้ปัญหาด้วยการใช้มอืตนเองเกาะ

เก่ียวก่ิงมะม่วงไว้	ใช้ล�าตัวของตนเองเป็นสะพานให้บรวิารไต่ข้ามไปยงัเถาวลัย์	เพือ่หนภียัมนษุย์

ไปจากต้นมะม่วงได้	เหล่าบรวิารกไ็ด้พากนัไต่ข้ามตวัพระโพธสิตัว์ไปด้วยความเคารพ	ยกเว้นแต่

มีลิงในฝูงตัวหนึ่ง	คือพระเทวทัตในอดีตชาติ	 ได้เคยผูกใจเจ็บต่อพระโพธิสัตว์มาก่อน	ขณะนั้น

เห็นเป็นโอกาสจะได้แก้แค้น	 จึงขึ้นสู่กิ่งไม้สูงแล้วกระโดดลงบนหลังพระโพธิสัตว์โดยก�าลังแรง	

ท�าให้พระโพธิสัตว์ได้รับทุกขเวทนาแรงกล้า	 หัวใจแตกสลายลงในทันที	 แล้วลิงนั้นก็ได้ทิ้ง

พระโพธิสัตว์	 ไต่เถาวัลย์หนีไป	 พระราชาประทับอยู่ใต้ต้นมะม่วงได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอด	

นึกประหลาดพระทัย	จึงให้เอาลิงพระโพธิสัตว์ลงมาพยาบาล	พระโพธิสัตว์ได้เทศนาธรรมของ
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ผู้ปกครองแก่พระราชาแล้วถึงแก่กรรม	 เพื่อบูชาคุณโพธิสัตว์	 พระราชาโปรดฯ	 ให้จัดพิธีศพ

พญากระบี่อย่างสมเกียรติยศ	ในฐานะเดียวกับพระมหากษัตริย์

 มหากปิชาดก (ติงสตินิบาต) ล�าดับที่ 516

	 พระโพธิสัตว์เป็นวานรหากินผลาหารอยู่ในป่าหิมพานต์	 วันหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่ง

ติดตามฝูงโคที่หนีหายไป	 จนตนเองหลงเข้ามาในป่าหิมพานต์อดอาหารอยู่ถึงเจ็ดวัน	 กระทั่ง

ไปพบต้นมะพลบัขึน้อยูร่มิเหว	ได้ปีนขึน้ต้นมะพลบัเพือ่เกบ็ผลกนิและพลดัตกลงไปในเหวลกึนัน้

พราหมณ์ตกค้างอยู่ก้นเหวตั้งสิบวัน	 พระโพธิสัตว์จึงไปพบเข้า	 ได้ให้การช่วยเหลือด้วยการผูก

เชือกเข้ากับก้อนหิน	 ให้พราหมณ์ขี่หลังแล้วพาไต่ขึ้นมาจากก้นเหวได้ด้วยความยากล�าบาก	

หลังจากน้ันพระโพธิสัตว์ได้หลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย	 พราหมณ์นั้นมีจิตลามก	 เมื่อเห็น

พระโพธิสัตว์ผลอยหลับไป	ได้คิดว่าเราอดอาหารมาหลายวัน	ควรฆ่าวานรนี้เพื่อน�าเนื้อมาเป็น

อาหารจึงจะดี	 จึงได้หาก้อนหินใหญ่มาทุ่มศีรษะวานรพระโพธิสัตว์จนเลือดสาด	 แต่ด้วยเหตุท่ี

ตนเองไร้เรีย่วแรง	เพราะอดอาหารมาหลายวนั	จงึไม่อาจประหารวานรได้ในทันที	วานรพระโพธิสัตว์

เมื่อรู้ตนถูกพราหมณ์ท�าร้าย	 ก็รู้สึกเสียใจแต่มิได้มีจิตคิดอาฆาตพยาบาท	 ยังได้บอกช้ีหนทาง

ให้พราหมณ์นั้นออกไปจากป่าได้	 แล้วปลีกตัวจากไป	 พราหมณ์เมื่อก�าลังเดินทางออกจากป่า	

พบแหล่งน�า้แห่งหนึง่	ตนเองก�าลงักระหายน�า้และเหนือ่ยล้าเป็นก�าลงั	จงึได้ลงไปดืม่และอาบน�า้

ในสระ	แต่น�า้ในสระนัน้เป็นพษิ	ท�าให้พราหมณ์เกดิแผลพพุองเน่าเหมน็ทัง้ตวั	กระทัง่ได้เดนิทาง

มาพบกับพระเจ้าพรหมทัตในอุทยานของพระองค์	แล้วเล่าความแต่หนหลังให้ฟังทั้งหมด

“ลิง” ใน “ชำดก”: จริยศำสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชำติวิทยำ

	 คัมภีร์ชาดกและอรรถกถา	รับรู้ความหมายเชิงคุณค่าจริยศาสตร์ของ	“ลิง”	ในฐานะ

เป็นรูปแบบหนึ่งของชีวิต	 ที่ทรงศักยภาพจะสั่งสมบารมี	 (แบบข้ามภพข้ามชาติ)	 ตามแนวทาง

ของพระโพธิสัตว์เพื่อมุ่งสู่การตรัสรู้และเผยแพร่ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ในพระชาติ

สุดท้ายทีจ่ะถอืก�าเนดิเป็นมนษุย์ได้	อนึง่ส�าหรบัสาวกของพระพุทธเจ้า	ถงึแม้ว่าศกัยภาพในการ

บรรลุโลกตุรธรรมตัง้แต่ระดบัพระโสดาบนัขึน้ไป	จะจ�ากดัอยูแ่ต่กบัผูท้ีม่สีถานะชวีติในขณะนัน้
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เป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้น	 แต่การบ�าเพ็ญบารมี	 (แบบข้ามภพข้ามชาติ)	 บนเส้นทางสู่การ

บรรลุธรรมดังกล่าว	 ก็มีข้อจ�ากัดน้อยกว่า	 กล่าวคืออาจรองรับได้ด้วยสถานะชีวิตที่เป็นเทวดา	

มนุษย์	 อมนุษย์	 หรือสัตว์ประเภทต่าง	 ๆ	 อย่างไรก็ได้	 ขอเพียงแต่ให้ได้มีโอกาสบ�าเพ็ญบารมี

ร่วมกันกับพระโพธิสัตว์	พอเป็นปัจจัยสูก่ารบรรลธุรรมในส�านกัของพระโพธิสตัว์นัน้	เมือ่ได้ตรสัรู้

เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเท่านั้น	คัมภีร์อรรถกถาชาดกให้ตัวอย่างถึงลักษณะการบ�าเพ็ญบารมีของ

บคุคลท�านองนีไ้ว้เป็นจ�านวนมาก	ในภาคท้ายสดุของชาดกแต่ละเรือ่งในค�าภร์ี	“ชาตกฏัฐกถา”	

ส่วนที่เรียกว่า	 “ประชุมชาดก”	 ยกตัวอย่างเช่น	 ลิงน้องชายของพระโพธิสัตว์ในเรื่องกาฬพาหุ

ชาดก	ต่อมาได้เกดิเป็นพระอานนท์	ได้บรรลธุรรมในศาสนาของพระพทุธเจ้าโคตมะ	หรอืลงิเสนกะ

ในเรือ่งตณิฑกุชาดก	ทีต่่อมาได้บงัเกดิเป็นพระมหานามศากยะ	บรรลธุรรมในศาสนาของพทุธเจ้า

โคตมะเช่นกัน	เป็นต้น

	 นอกเหนือจากการที่	 “ลิง”	 มีสถานะทางจิตวิญญาณและมี	 “ปัญญา”	 ที่จะรองรับ	

“โพธจิติ”	ตรสัรูด้้วยตนเองในอนาคต	หรอืแม้แต่เพือ่การบรรลธุรรมในศาสนาของพระพทุธเจ้า

พระองค์หน่ึงพระองค์ใด	ในกาลข้างหน้า	ดังกล่าวมาแล้ว	(ซึง่นีก้เ็ป็นคณุสมบตัทิีจ่ะพบได้เช่นกนั

ในสัตว์โลกชนิดอื่น	 ๆ	 ด้วย	 โดยคัมภีร์ได้ให้ตัวอย่างไว้จ�านวนมาก	 เป็นต้นว่า	 เป็นมนุษย์	 นก	

ราชสห์ี	ช้าง	โค	เหีย้	กบ	ปลา	ฯลฯ)	ดูเหมอืนว่าคัมภร์ี	“ชาดก”	จะมไิด้ให้ความส�าคญัในเชงิคณุค่า

วัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษกับ	“ลิง”	อีก	ยกเว้นแต่คุณค่าเชิงรูปธรรมบางอย่าง	ที่

อาจสะท้อนภาพการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากลิง	 ในปกติชีวิตประจ�าวันของชาวเอเชียใต้สมัย

โบราณ	เป็นต้นว่าการบรโิภคเนือ้ลงิ	(จูฬนันทยิชาดก,	มหากปิชาดก-สตัตกนบิาต,	มหากปิชาดก-

ติงสตินิบาต)	 การใช้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะจากลิงเป็นยารักษาโรค	 (กปิชาดก)	 และการใช้ลิงเป็น

สัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน	(ครหิตชาดก,	กาฬพาหุชาดก)

	 “ชาดก”	ให้ภาพของ	“ลงิ”	ทัง้ในฐานะเป็นสตัว์ป่าโดยสมบรูณ์	หมายถงึอาศยัอยูใ่นป่า

แยกแดนอาศยัจากมนษุย์อย่างเด็ดขาด	(นฬปานชาดก,	วานรนิทชาดก,	ตโยธมัมชาดก,	สงุสมุารชาดก)

ในฐานะสัตว์ป่าอาศัยในถิ่นที่ถูกมนุษย์เข้าไปรบกวนหรือรุกรานเป็นครั้งคราว	 (ติณฑุกชาดก,	

จฬูนนัทยิชาดก,	กาฬพาหชุาดก,	มหากปิชาดก-สตัตกนบิาต,	มหากปิชาดก-ตงิสตนิบิาต)	ในฐานะ
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กึ่งสัตว์ป่า	 อาศัยอยู่ในถิ่นอาศัยที่คาบเกี่ยวหรือทับซ้อนกับถ่ินอาศัยของมนุษย	์ (ติณฑุกชาดก,	

กปิชาดก)	หรอืในฐานะสัตว์เลีย้งเพือ่ความเพลดิเพลนิของมนษุย์	(ครหติชาดก,	กาฬพาหชุาดก)	

จะเห็นได้ว่า	แม้ชาดกที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นลิง	จะมีจ�านวนไม่มากนักในคัมภีร์ชาดก

โดยภาพรวม	(11	จาก	547	เรือ่ง)	แต่คมัภร์ีกไ็ด้ให้ภาพรปูแบบปฏิสมัพนัธ์ในแง่ถ่ินอาศยัระหว่าง

มนุษย์กับลิงไว้ได้ครอบคลุมความหลากหลายที่จะเป็นไปได้ตามความเป็นจริงอยู่พอสมควร

	 คัมภีร์	“ชาดก”	ยังสะท้อนภาพคุณลักษณะตามธรรมชาติบางประการของลิง	ที่รับรู้

ได้ในแบบวิทยาศาสตร์ด้วย	 เช่น	 ลิงเป็นสัตว์ฉลาดสามารถเรียนรู้และปรับตัวในการที่จะมี

ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ดี	 ทั้งในเชิงกลยุทธ์แบบชิงไหวชิงพริบ	 (ติณฑุกชาดก,	 มหากปิชาดก-

สัตตกนิบาต)	หรือการถูกฝึกให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีพฤติกรรมเชื่อง	(ครหิตชาดก,	กาฬพาหุชาดก)	

ลิงมขีาหลังแขง็แรง	สามารถกระโดดได้ไกล	และเคลือ่นไหวบนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว	โดยใช้

ทัง้มอืและเท้าในการเกาะเกีย่วห้อยโหนกิง่ไม้ได้ดี	(วานรนิทชาดก,	สงุสมุารชาดก,	มหากปิชาดก-

สัตตกนิบาต)	 บางครั้งลิงสามารถลงมาใช้ชีวิตบนพื้นดินด้วย	 นอกเหนือจากอยู่บนต้นไม้	

(ติณฑุกชาดก - เม่ือฝูงลิงพากันเคลื่อนย้ายบนพื้นดินและท้ิงรอยเท้าไว้	 กระท่ังลิงเสนกะตาม

รอยเท้าไปจนพบฝงู)	ลงิมอีปุนิสยัเชงิพฤติกรรมแบบไม่อยูน่ิง่	(ลงิกาฬพาห	ุในเรือ่งกาฬพาหชุาดก

ทีม่อีปุนสิยัหลกุหลกิ	ชอบกระดกิหู	กลอกหน้ากลอกตา)	นอกจากนัน้	ลงิเมือ่ลงมาอยูบ่นพืน้ดนิ

บางคราวจะเดินสองขาแบบคน	(bipedal	locomotion)	ได้ด้วย	ท�าให้เมื่อเคลื่อนไหวในที่มืด

จะดูคล้ายกับเด็ก	(ติณฑุกชาดก)	อย่างไรก็ดี	ในแง่ของรูปแบบอาหารตามธรรมชาติของ	“ลิง”

ดเูหมือนว่าคัมภร์ีจะรับรู้แต่เพยีงคร่าว	ๆ 	ว่าลงิเป็นสตัว์กนิพชื	มอีาหารหลกัคอืผลไม้	(วานรนิทชาดก,

ติณฑุกชาดก,	สุงสุมารชาดก,	จูฬนันทิยชาดก,	มหากปิชาดก-สัตตกนิบาต)	และเมื่อน�ามาเลี้ยง

ก็จะให้กินอาหารมังสวิรัต	 (กาฬพาหุชาดก)	 ไม่ได้จ�าแนกแยกแยะว่าในธรรมชาติบางครั้งลิง

สามารถจับสัตว์เล็ก	ๆ	กินเป็นอาหารได้ด้วย	รวมถึงไม่ได้จ�าแนกแยกแยะแบบวิทยาศาสตร์ว่า

ลิงในอินเดียใต้	 มีทั้งประเภทที่มีกระพุ้งแก้มใหญ่	 (subfamily	 Cercopithecinae)	 กินผลไม้

เป็นหลัก	รวมถึงส่วนอื่น	ๆ	ของพืชที่ย่อยไม่ยาก	แมลง	และสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กด้วย	

กับลิงทีมี่กระพุ้งแก้มเลก็	(Subfamily	Colobinae)	สามารถกนิใบไม้แก่ได้ด้วย	เนือ่งจากมรีะบบ

ทางเดนิอาหารและจลุนิทรย์ีชนดิพเิศษในล�าไส้	ทีท่�าให้สามารถย่อยสลายใบไม้ทีม่ไีฟเบอร์สงูได้
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อนึ่ง	ในภาษาบาลีใช้เรียกลิงแตกต่างกันเป็นสองค�าหลัก	คือ	“กปิ”	กับ	“วานร”	แต่จากบริบท

เชงิกายภาพและพฤตกิรรมทีป่รากฏในชาดก	ยงัไม่ชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะช่วยให้ตดัสินได้ว่า	ในภาษา

บาลีตั้งใจใช้ค�าทั้งสอง	 เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างลิงในสอง	 Subfamilies	 นี้ด้วยหรือไม	่

(ทีโ่ดยหลกัใหญ่ในคาบสมทุรอนิเดีย	ตัวแทน	Cercopithecinae	ได้แก่	Rhesus	monkeys	และ

ตัวแทน	Colobinae	ได้แก่	Hanuman	Langurs)	ซึ่งนอกเหนือจากที่ลิงทั้งสองกลุ่มมีอุปนิสัย

การกินอาหารแตกต่างกนัดังกล่าวแล้ว	ยงัสามารถแยกความแตกต่างระหว่างกนัได้	จากลกัษณะ

ทางสัณฐานร่างกายด้วย

 ที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ	คัมภีร์ชาดกยังให้ข้อสังเกตที่เที่ยงตรง	 เกี่ยวกับ

พฤติกรรมทางสังคมของลิง	 ครอบคลุมความหลากหลายของพฤติกรรมตามธรรมชาติของลิง

ได้ดพีอควร	คมัภร์ีรบัรูว่้าลงิเป็นสตัว์สงัคม	มธีรรมชาตอิยูด้่วยกนัเป็นฝงูขนาดใหญ่	สมาชกิในฝงู

ประกอบด้วยหลายรุ่นอายุ	 ทั้งเพศผู้และเพศเมีย	 จ่าฝูงจะเป็นเพศผู้ที่มีความแข็งแรงและพละ

ก�าลงัมากเป็นพิเศษ	(นฬปานชาดก,ตโยธมัมชาดก,	ตณิฑกุชาดก,	ครหิตชาดก,	จฬูนนัทยิชาดก,

กปิชาดก,	มหากปิชาดก-สัตตกนิบาต)	แต่บางครั้งลิงตัวผู้ที่โตเป็นหนุ่มเต็มที่แล้ว	ก็อาจปลีกตัว

(หรอืถกูเบยีดขับ)	ออกจากฝงูเพ่ือหลีกเลีย่งการแข่งขนักับหวัหน้าฝงู	หรอืสมาชิกเพศผูว้ยัเดยีวกัน

ในฝงู	ดงัจะเหน็ได้ว่าในชาดกบางเรือ่งพระโพธสิตัว์เป็นลงิวยัหนุม่ทีม่พีละก�าลงัมาก	แต่เลอืกจะ

ใช้ชวีติเพยีงล�าพงัในป่า	(วารนิทชาดก,	ตโยธมัมชาดก,	สงุสมุารชาดก,	มหากปิชาดก-ตงิสตนิบิาต)

ลงิทีม่ฝีงูขนาดใหญ่อาศัยอยู	่หากมตัีวผู้ทีแ่ข็งแรงเหมาะจะเป็นหวัหน้ากลุม่มากกว่าหนึง่ตวั	กอ็าจ

เกิดการแยกกลุม่จากกนัได้	ท�าให้ในระยะยาวเกดิการด�ารงอยูข่องลงิมากกว่าหนึง่ฝงูในถ่ินอาศยั

เดียวกัน	 โดยมีพื้นที่หากินแยกกัน	 แต่อาจซ้อนเหลื่อมกันบางส่วนได้	 (กปิชาดก)	 นอกจากนั้น	

คัมภีร์ยังรับรู้ว่าลิงที่รวมอยู่กันเป็นฝูงมีพฤติกรรมการหาคู่และสืบพันธุ์แบบหนึ่งผัวหลายเมีย	

โดยตัวผู้ที่แข็งแรงและมีอ�านาจมาก	 จะมีโอกาสสูงที่จะผสมพันธุ์กับตัวเมียได้หลายตัว	 และ

บางครั้งพบพฤติกรรมก้าวร้าวของหัวหน้าฝูง	 ในการฆ่าสมาชิกวัยเด็ก	 (infanticide)	 ท่ีเกิดใน

ฝูงด้วย	(ตโยธัมมชาดก)	พฤติกรรมแบบหลังสุดนี้พบได้ในไพรเมตชั้นสูงหลายกลุ่ม	(Angst	and

Thommen	 1977)	 โดยเคยมีรายงานพบในอินเดียด้วย	 ท้ังในกลุ่มลิง	 Rhesus	macaques

(Macaca	mulatta)	(Camperio	Ciani	1984)	และ	Hanuman	langurs	(Semanthropus	

entellus)	(Agoramoorthy	and	Mohnot	1988)
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