วาดวยนกมัยหกะ (นกเขาคู)
โดย อาตม ศิโรศิริ
อางจาก พระไตรปฎก เลมที่ 27 สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ฉักกนิบาตชาดก ขุรปุตตวรรค
๕. มัยหสกุณชาดก วาดวยการใชทรัพยใหเปนประโยชน

[๙๓๑] นกชื่อวามัยหกะ เที่ยวไปตามไหลเขาและซอกเขา บินไปสูตนเลียบอันมีผลสุก แลวรองวา
ของเรา ๆ
[๙๓๒] เมื่อนกมัยหกะนั้น รําพันเพออยูอยางนั้น ฝูงนกทั้งหลายก็พากันบินมาจิกกินผลเลียบแลวพากัน
บินไปตนอืน่ สวนนกมัยหกะนั้น ก็รอ งเพออยูน น่ั เอง.
[๙๓๓] บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รวบรวมทรัพยไวมากมายแลว ตนเองก็ไมไดใชสอย
ทั้งไมแบงปนใหญาติทั้งหลายตามสวน.
[๙๓๔] บุคคลนั้น ไมใชเปนคาเครื่องนุงหม อาหาร ดอกไม และเครื่องลูบไลอะไรๆ สักครั้งเดียวเลย ไม
สงเคราะหญาติทั้งหลาย
[๙๓๕] เมือ่ บุคคลนั้นเฝารําพันอยูอยางนีว้ า ของเราๆ พระราชา โจร หรือทายาทที่ไมชอบพอกันยอมมา
ถือเอาทรัพยไป บุคคลนั้น ก็รําพันเพออยูนั่นเอง
[๙๓๖] นักปราชญอาศัยทรัพยสมบัติแลว ยอมสงเคราะหญาติ ยอมไดเกียรติคุณเพราะทรัพยนั้น ละโลก
นี้ไปแลว ยอมบันเทิงอยูในสวรรค
จบ มัยหสกุณชาดกที่ ๕
นกมัยหกะ ซึ่งแปลกันวานกเขานั้น เปนนกชนิดหนึ่งที่มีอยูในประเทศไทย และคําศัพทเดียวกันนี้ ในที่
อืน่ จะแปลวานกเขา แตในชาดกนี้แปลทับศัพทวา มัยหกะ เพื่อใหเห็นรูปคําศัพท มยฺหก ซึง่ แปลวาของเรา
ของขาฯ หรือหากแปลเปนภาษาสุภาพสมัยโบราณ ก็คือ ของกู และเมื่อแปลใหมใหเขาใจงายจะไดวา
นกเขาคู เที่ยวไปตามไหลเขาและซอกเขา บินไปสูตนเลียบอันมีผลสุก แลวรองวา ของกู ของกู .....
เปนที่นาสังเกตวา นกเขาคู รองวา “ จูฮุกกู กู, กุกกูกู กู...” หรืออะไรทํานองนี้ ซึง่ ปราชญโบราณนํามา
ประกอบการแสดงธรรมโดยเลียนเสียงวา ของกู ของกู เพื่ออธิบายวานกชนิดนี้ เปนนกหวงขาวของ รอง
ประกาศไปทั่ววา ของกู ของกู ซึ่งนกที่รองแบบนี้ ก็คือนกเขาคูเมืองไทยนั่นเอง (จริง ๆ แลวนกเขามันก็รอง
เพลงไปตามประสาของมัน ไมไดรอ งโดยคิดหวงขาวของแตอยางใด แตถอื วาเปนปริศนาธรรมอยางหนึง่ )
ที่นํามาเสนอในที่นี้เพื่ออธิบายถึงที่มาหรือการบัญญัติคําศัพทนั่นเอง นกมัยหกะ ซึ่งแปลวานกเขาคูนั้น
จริง ๆ แลว มิไดรอ งวา มัยหกะ หรือ มัยหัง ดังคําบาลีดอก คํารองวา มัยหกะหรือมัยหัง เปนแตเพียง

ความหมายทีน่ กมันรอง เพื่อนําไปอธิบายธรรมะ
นกเขาคู ไมวาอยูประเทศใด ก็ยอมรองเหมือนกันหรือคลายกัน ภาษาไทยสามารถสรางปริศนาธรรม
จากเสียงของนกเขาไดวา ของกู ของกู แตภาษาอืน่ เชนอินเดีย หรือเนปาล ก็ไมทราบวาจะเลียนเสียงนกเขา
ใหมีความหมายวา ของกู ของกู ไดหรือไม
แสดงวา ชาดกนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงแกคนที่ใชภาษาไทยหรือภาษาอื่นที่คําวา กู มีความหมายวา
เรา-ขาฯ ( I ), ของกู มีความหมายวา ของเรา-ของขาฯ (my, mine) จึงไดเปรียบเทียบเชนนั้น และเมื่อนํามา
แตงเปนภาษาบาลีโดยคงความหมายเดิมไว จึงใชคําศัพทวา มยฺหกสกุณ แปลตรง ๆ วานกที่รอ ง “ของกู ของ
กู” แปลตามชื่อนกวา นกเขา หรือนกเขาคู
นั่นแสดงวาภาษาไทยกับภาษาบาลี (ภาษามคธ) อยูรวมสมัยกัน อยูรวมสถานกัน หรืออยูใ นประเทศ
ใกลชิดติดกันซึ่งมีการถายทอด ถายเท ไหลเทระหวางคําศัพทสูกันและกัน ตั้งแตครั้งพุทธกาลจวบจน
ปจจุบนั (นกเขาคู รองวาของกู ของกู ถายเทสูภาษามคธ เปนมัยหกสกุณ=นกที่รองวาของกู)
หากจะมีคนคานวา คําศัพทวา มยฺหกสกุณ นี้ อาจจะบัญญัตขิ ้ึนโดยพระไทยหรือพระลาวซึง่ แตงตํารา
ขึ้นภายหลัง เชนคัมภีรมังคลัตถทีปนี เปนตนก็ได .... ขอแกวา คําศัพทนี้ มิไดมีเฉพาะในคัมภีรชั้นหลัง ๆ
เทานัน้ แตมปี รากฏในพระไตรปฎก ทั้งพระบาลี ทั้งอรรถกถาดวย แสดงวาเปนคําศัพทที่มีมาแตครั้ง
พุทธกาลทีเดียว
อนึง่ ชาดกนี้ พระพุทธเจาทรงปรารภอาคันตุกเศรษฐี ตรัสแสดงแกพระราชาเมืองสาวัตถี (พระเจาป
เสนทิโกศล) ณ วัดเชตวัน นั่นคือ ทรงแสดงแกชาวเมืองสาวัตถี แสดงวาชาวเมืองสาวัตถีฟงเสียงรองของนก
มัยหกะหรือนกเขาซึง่ รองวา “จูฮุกกู กู” หรือ “กุกกูกู กู” แลวสามารถตีความหมายไดวา “ของกู ของกู”
( บาลีวามัยหกะ = ของเรา – ของขาฯ ) นั่นคือ ชาวเมืองสาวัตถีมีคําศัพทวา “ กู ” ที่มีความหมายวา
“ เรา – ขาฯ ( I ) ” แสดงวาเมืองสาวัตถีไมไดอยูที่อินเดีย เพราะทีอ่ นิ เดียคําวา กู หรือ คู (เสียงรองของ
นกเขา) มิไดมีความหมายวา เรา – ขาฯ ( I ) เลย ...... อางอิงจากอรรถกถามัยหกสกุณชาดก ดังนี้
อรรถกถามัยหกสกุณชาดกที่ ๕(เลมที่ ๕๙)
พระศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภอาคันตุกเศรษฐี จึงตรัสเรื่องนี้ มีคํา
เริม่ ตนวา สกุโณ มยฺหโก นาม ดังนี้
ความพิสดารวา ที่นครสาวัตถี ไดมีเศรษฐีชื่ออาคันตุกะ เปนคนมัง่ คั่งมีทรัพยมาก. แตเขาไมใชสอยโภค
ทรัพยดวยตนเองเลย และไมไดใหแกคนอืน่ . เมือ่ เขานําโภชนะทีป่ ระณีตมีรสอรอยตางๆ มาให เขาจะไม
รับประทานโภชนะนัน้ รับประทานแตปลายขาว มีกบั คือน้าํ ผักดอง ๒ อยางเทานั้น. เมือ่ เขานําผาจากแควนกาสี
ที่เขารีดแลว อบแลวมาใหกใ็ หเขานําออกไป นุงหมแตผาเนื้อหยาบแข็งกระดาง เมือ่ เขานํารถทีต่ ระการไปดวย
แกวแกมทอง เทียมดวยมามาให ก็ใหนาํ รถนัน้ ออกไป ไปดวยรถเล็กทีท่ าํ ดวยไมธรรมดา เมื่อเขากัน้ ฉัตรทองให
ก็ใหเขานําฉัตรนั้นออกไป กัน้ ดวยฉัตรทีท่ าํ ดวยใบไม. ตลอดชีวติ เขาไมทาํ บุญแมแตอยางเดียว ในจํานวนบุญ
ทั้งหลายมีทานเปนตน ถึงแกกรรมแลวจึงเกิดในโรรุวนรก. พระราชาทรงใหขนสมบัตทิ ไ่ี มมบี ตุ รรับมรดกของ

เศรษฐีนั้น เขาไปในราชตระกูล เปนเวลา ๗ วัน. เมื่อใหขนสมบัตินั้นเสร็จแลว พระราชาทรงเสวยพระกระยาหาร
เชาแลว ไดเสด็จไปพระวิหารเชตวัน ทรงไหวพระศาสดา แลวประทับนัง่ ...ทูลถามพระศาสดาวา ขาแตพระองคผู
เจริญ เศรษฐีชอ่ื วา อาคันตุกะในนครสาวัตถีถงึ แกกรรมแลว เมื่อใหคนขนทรัพยที่ไมมีเจาของของเศรษฐีนั้น มา
ที่พระราชวังอยูนั่นเอง วันเวลาไดผานไปถึง ๗ วันก็เศรษฐีนั้นแมไดทรัพยมปี ระมาณเทานี้ ก็ไมไดใชสอยดวย
ตนเองเลย และไมไดใหคนอื่นดวย ทรัพยของเขาจึงไดเปนเสมือนสระโบกขรณีที่ผีเสื้อหวงแหนไว วันเดียวเขาก็
ไมไดเสวยรสโภชนะอันประณีตตนเขาไปสูป ากมัจจุราชเสียแลว คนผูไ มมบี ญ
ุ มีความตระหนีอ่ ยางนีท้ าํ กรรมอะไร
ไวจงึ ไดรบั ทรัพยประมาณเทานี้ และดวยเหตุอะไรจิตของเขาจึงไมยินดีในโภคทรัพยในการใชสอย ?.......
.....พระราชาทูลถามวา ก็เหตุไฉนเขาจึงไมไดบตุ รพระพุทธเจาขา พระศาสดาตรัสตอบวา ขอถวายพระพร
มหาบพิตร แมเหตุแหงการไมไดบุตร เศรษฐีนั้นก็ทําไวเหมือนกัน ถูกพระราชาทูลออนวอนแลว
จึงทรงนําเอาเรือ่ งในอดีตมาสาธก ดังตอไปนี:้ ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัตอิ ยูใ นนครพาราณสี พระโพธิสตั วเกิดในตระกูลเศรษฐีผมู ี
สมบัติ ๘๐ โกฏิ ...ฯลฯ...
....อสัตบุรุษเอย เจาไมรหู รือวา กิจที่เจาทําไปแลว ปรากฏแกฉนั แลว เจาฆาเด็กนัน้ ดวยเหตุชั่วนี้ มิใชหรือ ?
เจาจักสามารถรักษาทรัพยทก่ี าํ ลังสูญหายไป ดวยอํานาจพระราชาเปนตน ไดหรือ ?นกเขากับเจามีอะไรทีแ่ ตกตาง
กันเลา ฤๅษีกลาวตําหนิ
ลําดับนั้น มหาสัตวเมือ่ จะแสดงธรรมแกเขา ดวยพุทธลีลาจึงไดกลาวคาถาเหลานีว้ า :นกชือ่ วามัยหกะ (นกเขา) บินไปที่ไหลเขาและซอกเขาเกาะตนเลียบ
ทีม่ ผี ลสุกรองวา ของกู ๆ เมือ่ มันรองอยูอ ยางนี้ ฝูงนกทีบ่ ินมารวมกัน
พากันกินผลเลียบแลวบินหนี มันก็ยงั รองอยูน น่ั เอง ฉันใด บุคคลบาง
คนในโลกก็ฉนั นัน้ เหมือนกันรวบรวมทรัพยไวมากมาย ตนเองก็ไม
ไดใชสอยเลย ไมมอบสวนแบงแกญาติทง้ั หลายดวย เขาไมใชสอยผา
นุงผาหม ไมรบั ประทานภัตตาหาร ไมทัดทรงดอกไม ไมลบู ไล
เครื่องลูบไล ไมใชอะไรสักครัง้ เดียว และไมสงเคราะหญาติทง้ั หลาย
เมือ่ บนเพออยูอ ยางนีว้ า ของกู ของกู หวงแหนไวภายหลัง พระราชา
บาง โจรบาง ทายาทผูไมเปนทีร่ กั บาง เอาทรัพยไป คนนัน้ ก็จะบนเพอ
อยูนั่นแหละ สวนผูม ปี รีชาใชเองดวยสงเคราะหญาติทง้ั หลายดวย
ดวยการสงเคราะหนนั้ เขาจะไดรบั เกียรติ ละโลกนีไ้ ปแลวจะบันเทิงในสวรรค

บรรดาบทเหลานั้น บทวา มยฺหโก ความวา ที่ไดชื่ออยางนี้ เพราะอํานาจการรองวา ของกู ของกู.....
พระศาสดา ครัน้ ทรงนําพระธรรมเทศนานีม้ าแลว จึงตรัสวา ขอถวายพระพรมหาบพิตร อาคันตุก
เศรษฐี ไมไดบุตร ไมไดธิดาเลยเพราะฆาบุตรพี่ชาย ดวยเหตุดงั นี้แล แลวทรงประชุมชาดกไววานองชาย
ในครัง้ นัน้ ไดแก อาคันตุกเศรษฐี ในบัดนี้ สวนพี่ชายไดแก เราตถาคตนั่นเอง.
_____________________________________________

