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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างสรรค์นิทานชาดก

ในนิทานโชคดีเล่ม	 ๔	 ซ่ึงเป็นนิทานแสดงหลักธรรมเรื่องมงคลสูตรในพระไตรปิฎก

ผลการวิจัยพบว่า	มีนิทาน	๓	เรื่องที่น�าเนื้อหามาจากอรรถกถาชาดก	ได้แก่	“โลมกัสส

ปะ ตบะแทบแตก” “ลิงเผือกลิงด�า ได้ลาภเสื่อมลาภ” และ “จูฬปันถก กับผ้าเช็ดธุลี” 

โดยผู้เขยีนน�านิทานชาดกมาสร้างสรรค์ให้เป็นการ์ตนูทีม่ภีาพประกอบในลักษณะส�าคญั	

๒	 ประการ	 ได้แก่	 การน�าเสนอธรรมะเพื่อเอาชนะใจตนเอง	 และการส่ือสารเพื่อให้

เด็กเข้าใจง่าย	 ซึ่งประกอบด้วยการใช้ภาพเล่าเรื่อง	 การใช้ภาษาสื่ออารมณ์ความรู้สึก

ตัวละคร	และการสรุปความเพื่อสื่อสาระธรรม	ลักษณะการสร้างสรรค์ดังกล่าวท�าให้

การ์ตูนชุดนิทานโชคดีมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน	 ในขณะ

เดียวกันก็สอนธรรมะเรื่อง	 “มงคล”	 จากมงคลสูตรเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนิน

ชีวิตเพื่อสร้างมงคล	หรือ	“ความโชคดี”	ด้วยตนเอง
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Abstract

	 This	 article	 aims	 to	 investigate	 the	 creation	of	 Jataka	 tales	 in	 the

forth	book	of	Chokdee Tales	series	which	portray	the	Dhamma	about	Mangala-

Sutta	in	the	Tipitaka.	It	has	been	found	that	there	are	3	stories	in	the	book	

that	are	based	on	Jataka-Atthakhata,	namely	Lomasakassapa the Hermit on the 

Verge of Losing Himself, The Change of Fortune of Black and Albino Monkeys,	

and Cullapanthaka and Dust Clothes.	The	creation	of	this	illustrated	book	is	

distinguished	 by	 the	 use	 of	 various	 techniques	 to	 win	 your	 own	 theart.

In	addition,	the	stories	can	be	easily	comprehended	by	children	because	of

illustrations	and	emotive	language,	and	the	author	also	provides	summaries	

of	the	Dhamma	for	his	readers.	Not	only	has	the	series	been	widely	enjoyed	

because	of	its	creativity,	but	it	has	also	taught	the	readers	the	Dhamma	about	

Mangala-Sutta	which	inspires	them	to	create	their	own	luck.
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บทน�า

 นิทานเหมือนขนมที่อยู่คู่กับเด็กมาทุกยุคทุกสมัย ท�าให้หัวใจ

ของเดก็ๆ มชีวิีตชีวา แม้เมือ่เตบิโต เป็นผู้ใหญ่แล้ว ความทรงจ�าดีๆ  

ที่มีต่อนิทานที่เคยประทับใจตอนเด็ก ยังคงอยู่กับเขาตลอดไป

การปลูกฝังสิ่งดีๆ ผ่านนิทานจึงให้ผลดีกว่าการสอนตรงๆ ยิ่งเมื่อ

นิทานมีภาพประกอบสดใส ยิ่งดึงดูดใจให้เข ้ามาสัมผัสด้วย

ความเต็มใจ
๓

	 นิทานเป็นสื่อการสอนที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ปลูกฝังให้เด็กๆ	 เป็นคนดี	มีศีล

ธรรม	 ในปัจจุบันจึงมีการน�านิทานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลาย	 เช่น	 นิทาน

ประกอบภาพการ์ตูน	นิทานแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์	นิทานในรูปแบบวีดิทัศน์	ฯลฯ	

รปูแบบหน่ึงทีนิ่ยมแพร่หลายในปัจจุบันคอืนิทานทีม่ภีาพประกอบในส่ือส่ิงพมิพ์	ส่วนใหญ่

น�าเสนอคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ	 “สอนเด็ก”	 ปัจจุบันมักน�าเน้ือหามาจากชาดกใน

พระไตรปิฎก	 เพื่อปลูกฝัง	 “ธรรมะ”	 แก่เด็กๆ	 “...ถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ หรือ

บุตรหลานซึมซับทีละน้อยๆ เมื่อเขาโตขึ้น เขาจะรู้จักยับยั้งช่ังใจ เขาจะรู้จักคุณรู้จัก

โทษ เขาจะรูค้วามหมายของค�าว่ากฎแห่งกรรม เขาจะรูใ้นความหมายของค�าเหล่าน้ี...”
๔

	 การน�าชาดกมาเล่าเป็นนิทานธรรมะหรือนิทานก่อนนอนมีให้เห็นเป็นจ�านวน

มากในปัจจุบนั	เพราะชาดกเป็น	“คลังนิทาน”	ชุดหน่ึงทีแ่พร่หลายไปทัว่โลก	ผู้วิจัยพบว่า

มีนิทานชุดหน่ึงที่น�าชาดกมา	 “เล่า”	 ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม	 น่ันคือ	 นิทาน

ภาพประกอบชุด นิทานโชคดี ผู้เขียนคือสายฝน	ศิลปพรหม	นิทานโชคดี	ซึ่งมีลักษณะ

โดดเด่น	 “อ่านนิทานเรื่องดีๆ เพื่อชีวิตที่มีแต่...ความโชคดี”	 คือ	 ค�าโปรยเชิญชวนให้

อ่านนิทานชุดนี้	ค�าว่า	“โชคดี”	เป็นค�าที่อยู่ใกล้ตัว	สื่อความหมายง่ายๆ	ผู้เขียนเชิญชวน

ผู้อ่านว่า	“ความโชคดไีม่ได้เกดิข้ึนโดยบังเอิญ แต่เกดิขึน้เพราะเราได้ท�าเหตทุีด่ีๆ  เอาไว้ 

อ่านหนังสือเล่มน้ีแล้วจะรู้ว่าจะท�าเหตุที่ดีอย่างไร ความโชคดีจึงเกิดข้ึน”	 ท�าให้ผู้อ่าน

 
๓	
สายฝน	 ศิลปพรหม.	 (๒๕๔๙).	 นิทานโชคดี เล่ม ๑ “พึ่งพาตนเอง”.	 กรุงเทพฯ:	

ครอบครัว.

 
๔	
ทิพย์กานดา.	(๒๕๕๔).	พี่กัณหา – ชาลี เล่านิทาน ๓๖๕ เรื่องให้ น้องฟัง.	กรุงเทพฯ:	

ดอกหญ้าฟอร์คิด.
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สนใจต้องการตดิตามอ่าน	ดงัน้ันแม้จะเป็นนิทานชาดกแต่ผู้เขยีนได้น�าเสนอให้เป็นเรือ่ง

ใกล้ตัวที่เข้าใจง่าย	เร้าความสนใจว่าจะท�าอย่างไรให้ตนเอง	“โชคดี” 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างสรรค์นิทานชาดกที่ปรากฏในการ์ตูนชุดนิทาน

โชคดี เล่มที่ ๔ “ชนะใจได้”

ขอบเขตในการวิจัย

 บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษานิทาน	๘	เรื่องในหนังสือนิทานโชคดี เล่ม ๔ “ชนะใจ

ได้”	ได้แก่	

	 ๑.	 โลมกัสสปะตบะแทบแตก

	 ๒.	 ปิปผลิมาณพไม่อยากแต่งงาน

	 ๓.	 ความหวังพังทลายของพราหมณ์ผู้ปลูกข้าว

	 ๔.	 นางกีสาโคตมีผู้โศกเศร้าเพราะลูกตาย

	 ๕.	 ลิงเผือกลิงด�าได้ลาภเสื่อมลาภ

	 ๖.	 ความสูญเสียพลัดพรากของนางปฏาจารา

	 ๗.	 พระจูฬปันถกกับผ้าเช็ดธุลี

	 ๘.	 พระติสสะเกิดเป็นเล็น

	 โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะนิทานที่มีที่มาจากอรรถกถาชาดก	 ซ่ึงเป็น

เรื่องราวของพระโพธิสัตว์

“ความโชคดี” เกิดขึ้นได้ต้องท�าเหตุที่ดี

	 นิทานโชคดีเป็นนิทานที่น�ามาประกอบ	“มงคล”	ในพระสุตตันตปิฎก	โดยมีวิธี

การน�าเสนอที่น่าสนใจ	ไม่น่าเบื่อ	น�าเสนอเรื่องเข้าใจง่าย	ใช้ภาพสื่อความคิด	ที่ส�าคัญ

คือมีลักษณะเชิญชวนให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมะอย่างง่าย	นิทานโชคดีทั้ง	๔	เล่มน�ามาจาก

คัมภีร์พุทธศาสนาหลายเล่ม	ได้แก่	อรรถกถาชาดก	อรรถกถาเถรีคาถา	อปทาน	และ

ผู้เขียนแต่งขึ้นเอง	 ทั้งน้ีผู้วิจัยจะศึกษานิทานซ่ึงมีที่มาจากอรรถกถาชาดกเป็นส�าคัญ	



นิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้”: ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี 69

เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวของพระโพธิสัตว์มีเน้ือหาน่าสนใจ	 เมื่อมีการน�าเสนอใน

รูปแบบใหม่	 ในปัจจุบันก็ยังคงส่ือสาระธรรมได้อย่างน่าสนใจ	 นิทานโชคดี	 ๔	 เล่ม

มีดังนี้

	 นิทานโชคดี	เล่ม	๑	“พึ่งพาตน”	มีนิทาน	๑๐	เรื่อง	ได้แก่

	 ๑.	 ช้างมหิฬามุขช้างมงคลผู้เปลี่ยนนิสัย

	 ๒.	 สังกิจจสามเณรผู้กล้าหาญ

	 ๓.	 นายสมุนมาลาการยอดนักจัดดอกไม้

	 ๔.	 พระพาหิยะผู้รู้ธรรมเร็ว

	 ๕.	 นายควาญช้างผู้มีบุญ

	 ๖.	 โกสิยเศรษฐีผู้ตระหนี่

	 ๗.	 เสนกบัณฑิตผู้มีปัญญาเลิศ

	 ๘.	 บุรุษเปลี้ย	(พิการ)	นักดีดกรวดผู้แม่นย�า

	 ๙.	 ธรรมปาลผู้ไม่ตายตอนหนุ่ม

	 ๑๐.	พราหมณ์โกหกผู้รู้มนต์เสกมะม่วง

 นิทานโชคดี	เล่ม	๒	“รู้จักให้”	มีนิทาน	๘	เรื่อง	ได้แก่	

	 ๑.	 เนื้อนันทิยะลูกกตัญญู

	 ๒.	 คาถาไม้เท้าเตือนใจ

	 ๓.	 เนื้อคู่	ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข

	 ๔.	 หนูตายให้ลาภหนุ่มจอมขยัน

	 ๕.	 โคปาล	มารดาเทวีผมงามน�าโชค

	 ๖.	 พระมิลกะหนีนรกอเวจี

	 ๗.	 เศรษฐีขี้หวงเหมือนนกชื่อมัยหกะ

	 ๘.	 มฆมาณพและเพื่อนร่วมสร้างทางสวรรค์

	 นิทานโชคดี	เล่ม	๓	“ฝึกตนดี”	มีนิทาน	๑๒	เรื่อง	ได้แก่

	 ๑.	 นางยักษ์ผู้ยอมกลับใจไม่จองเวร

	 ๒.	 พระราชาผู้เห็นโทษของการดื่มสุรา
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	 ๓.	 พระจักขุบาลผู้ไม่ประมาทในธรรม	

	 ๔.	 นกกระทาโพธิสัตว์ผู้อาวุโส

	 ๕.	 พระสารีบุตรผู้อ่อนน้อมถ่อมตน

	 ๖.	 นกแขกเต้าผู้มั่นคงในความสันโดษ

	 ๗.	 ราชสีห์ผู้กตัญญู

	 ๘.	 แม่ไก่ได้ดีเพราะการฟังธรรม

	 ๙.	 รุกขเทวดาผู้อดทนข่มความโกรธ

	 ๑๐.	พ่อค้าส�าเภาผจญนางยักษิณี

	 ๑๑.	มัฏฐกุณฑลีผู้ได้เห็นพระพุทธองค์

	 ๑๒.	พระเจ้าปายาสิผู้เปลี่ยนความเชื่อ

	 นิทานโชคดี	เล่ม	๔	“ชนะใจได้”	มีนิทาน	๘	เรื่อง	ได้แก่	

	 ๑.	 โลมกัสสปะตบะแทบแตก

	 ๒.	 ปิปผลิมาณพไม่อยากแต่งงาน

	 ๓.	 ความหวังพังทลายของพราหมณ์ผู้ปลูกข้าว

	 ๔.	 นางกีสาโคตมีผู้โศกเศร้าเพราะลูกตาย

	 ๕.		 ลิงเผือกลิงด�าได้ลาภเสื่อมลาภ

	 ๖.	 ความสูญเสียพลัดพรากของนางปฏาจารา

	 ๗.	 พระจูฬปันถกกับผ้าเช็ดธุลี

	 ๘.	 พระติสสะเกิดเป็นเล็น

จากมงคลสูตรสู่การสร้าง “ความโชคดี” ด้วยตนเอง

 มงคลสูตร มงคลอันสูงสุด	๓๘	ประการที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติมีความเจริญรุ่งเรือง

ในชีวิต	 หมายถึง	 ธรรม	 ๓๘	ประการที่น�ามาซึ่งความสุขความเจริญ	 เป็นชื่อพระสูตร

ส�าคัญบทหน่ึงในพระพุทธศาสนา	 ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฏก	 ขุททกนิกาย	 หมวด	

ขุททกปาฐะ	ในพระสูตรแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า	ณ	เชตวันวิหาร	เขตกรุงสาวัตถี

โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าให้พระอานนท์ฟังว่าในปฐมยามแห่งราตรี

มีเทวดาองค์หน่ึงทูลถามพระองค์เรื่องมงคล	 เน่ืองจากเกิดเหตุโกลาหลขึ้นในหมู่

เทวดาและมนุษย์ซ่ึงขัดแย้งกันเรื่องลัทธิมงคลเป็นเวลา	 ๑๒	 ปี	 ท้าวสักกเทวราชจึง
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แต่งตั้งให้เทวดามาทูลถาม	 พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบ	 เมื่อทรงเทศนาจบเหล่าเทวดา

ทั้งหลายก็บรรลุธรรม	 รุ่งข้ึนพระพุทธองค์จึงทรงแสดงเรื่องมงคล	 ๓๘	 ประการ	

เป็นคาถาภาษาบาลี	๑๐	คาถา	แก่พระอานนท์เพื่อให้น�าไปเผยแผ่ต่อพระภิกษุ

 [๓๑๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้

 สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถ-

บิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว 

มีรัศมีอันงดงามยิ่ง ท�าพระวิหารเชตวันทั้งส้ินให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค

ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้กราบทูล

พระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า

 [๓๑๘] เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดี

ได้พากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์ได้โปรดตรัสอุดมมงคลฯ

 พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่า

 การไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลที่ควร

บูชา ๑ นี้เป็นอุดมมงคล การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ ความเป็น

ผู้มีบุญอันท�าไว้แล้วในกาลก่อน ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ น้ีเป็น

อุดมมงคล พาหุสัจจะ ๑ ศิลป ๑ วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑ วาจา

สุภาษิต ๑ น้ีเป็นอุดมมงคล การบ�ารงุมารดาบดิา ๑ การสงเคราะห์

บุตรภรรยา ๑ การงานอันไม่อากูล ๑ น้ีเป็นอุดมมงคล ทาน ๑ 

การประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะห์ญาติ ๑ กรรมอันไม่มีโทษ ๑ 

น้ีเป็นอุดมมงคล การงดเว้นจากบาป ๑ ความส�ารวมจาก

การดื่มน�้าเมา ๑ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ นี้เป็นอุดม

มงคลความเคารพ ๑ ความประพฤติถ่อมตน ๑ ความสันโดษ ๑ 

ความกตัญญู ๑ การฟังธรรมโดยกาล ๑ น้ีเป็นอุดมมงคล 

ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ การได้เห็นสมณะทั้งหลาย ๑ 

การสนทนาธรรมโดยกาล ๑ น้ีเป็นอุดมมงคล ความเพียร ๑ 

พรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การกระท�านิพพานให้แจ้ง ๑ นี้
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เป็นอุดมมงคล จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว 

ย่อมไม่หว่ันไหว ไม่เศร้าโศก ปราศจากธุลี เป็นจิตเกษม น้ีเป็น

อุดมมงคล เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท�ามงคลเช่นน้ีแล้ว เป็น

ผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน 

นี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น ฯ

 จบมงคลสูตรที่ ๔
๕

	 มงคล	 ๓๘	 ประการ	 หรืออุดมมงคลคือมงคลอันสูงสุด	 เป็นข้อปฏิบัติที่

เรียงจากส่ิงที่ปฏิบัติง่ายไปจนถึงข้อปฏิบัติที่ยากขึ้นไป	 ซ่ึงน�าความสุขความเจริญมาสู่

ผู้ปฏิบัติ	 เป็นการช่วยยกระดับจิตใจ	 ผู้ปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ	 จนกระทั่งหมดกิเลส

ท�าให้บรรลุนิพพาน	

	 จะเห็นได้ว่าความเจริญรุ่งเรือง	 ส่ิงที่ดีงามทั้งปวงเกิดจากการปฏิบัติของ

ตัวเราเองไม่ใช่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์หรือใครดลบันดาลให้	 นับเป็นค�าสอนที่ยึดหลักเหตุผล

ซึ่งพิสูจน์ได้โดยการปฏิบัติ

อรรถกถาชาดกต้นเรื่องนิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้”

	 จากการศึกษานิทานโชคดี	 เล่ม	 ๔	 “ชนะใจได้”	 ซ่ึงเป็นนิทานชุดสุดท้าย

น�าเสนอหลักธรรมที่ยากที่สุดในการปฏิบัติน่ันคือการเอาชนะใจตนเอง	 ผู้วิจัยพบว่า

นิทาน	๘	เรื่องมีที่มาต่างกัน	ได้แก่	“ปิปผลิมาณพ ไม่อยากแต่งงาน”	น�ามาจากกัสสป

เถรคาถา “นางกีสาโคตรมี ผู้โศกเศร้าเพราะลูกตาย” มีที่มาจากกิสาโคตมีเถรีคาถา 

และ	 “ความสูญเสียพลัดพรากของนางปฏาจารา”	 น�ามาจาก	 ปฏาจาราเถรีคาถา

ส่วนเรื่อง	 “ความหวังพังทลายของพราหมณ์ผู้ปลูกข้าว”	 น่าจะมาจากพระสูตรใด

พระสูตรหน่ึง	 นิทาน	 ๓	 เรื่องที่น�ามาจากอรรถกถาชาดก	 ได้แก่	 “โลมกัสสปะตบะ

แทบแตก” “ลิงเผือกลิงด�าได้ลาภเสื่อมลาภ”	และ	“พระจูฬปันถกกับผ้าเช็ดธุลี”

 
๕	

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง เล่มท่ี ๒๕ พระสตุตนัตปิฎก เล่ม ๑๗ ขทุทกนิกาย 

ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตก-สุตตนิบาต.	(๒๕๑๔).	พิมพ์ครั้งที่	๒.	กรุงเทพฯ	:	หน่วยพิมพ์

และจ�าหน่ายศาสนภัณฑ์	โรงพิมพ์การศาสนา.	หน้า	๓๔๒	–	๓๔๓.
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 อรรถกถาโลมสกัสสปชาดก	 ว่าด้วยตบะเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ	 ชาดก

ล�าดับที่	 ๔๓๓	 มูลเหตุของเรื่องคือพระภิกษุรูปหน่ึงกระสันจะสึก	 พระศาสดาจึงทรง

น�าเรื่องในอดีตชาติมาเล่าให้ฟังว่า	 ในนครพาราณสีมีพรหมทัตตกุมารกับกัสสปะบุตร

ปโุรหติเป็นสหายกนั	ต่อมาพรหมทตัตกมุารได้ครองราชสมบัต	ิกสัสปกมุารจึงออกบวช

เป็น	 “โลมกัสสปะ”	 มีตบะแรงกล้าจนกระทั่งท�าให้ท้าวสักกเทวราชหว่ันไหวจึงไปพบ

พระเจ้าพาราณสีเพื่อให้พระเจ้าพาราณสีน�าโลมกัสสปะมาท�าพิธีบูชายัญ	 เพื่อพระเจ้า

พาราณสีจะไม่แก่ไม่ตายได้ครองชมพูทวีป	 พระเจ้าพาราณสีทรงให้ไสยหาอ�ามาตย์

ไปพบโลมกัสสปะดาบส	 แต่ถูกปฏิเสธเพราะการบูชายัญท�าลายชีวิตผู้อ่ืน	 ท้าว

สักกเทวราชจึงแนะน�าให้พระเจ้าพาราณสีส่งพระธิดาจันทวดีกุมารีไปอีกครั้ง	 เมื่อ

โลมกัสสปะดาบสได้พบพระธิดาก็มีจิตปฏิพัทธ์	 หว่ันไหวด้วยอ�านาจของกิเลสจึงเส่ือม

จากฌาน	เพราะหวังในตวัพระราชธดิาจึงมาท�าพธิบูีชายญัในนครพาราณสี	ขณะจะเริม่

พธิบูีชายญัมหาชนต่างร้องไห้คร�า่ครวญถงึอ�านาจของหญงิซ่ึงท�าลายตบะของผู้ทรงศลี

ได้	สัตว์ทีจ่ะถกูบชูายญั	ได้แก่	ช้าง	ม้า	โค	เป็นต้น	ต่างร้องคร�า่ครวญเพราะกลัวมรณภยั	

โลมกัสสปะจึงได้สติว่า	 เพราะกามกิเลสท�าให้ตนท�ากรรมลามก	 จึงแสดงธรรมแก่

พระราชาว่า	 “จงอย่าประมาท”	 แล้วเหาะไปที่อยู่ของตน	 เจริญพรหมวิหารธรรม

ตลอดชีวิต	 ชาดกเรื่องน้ีไสยหาอ�ามาตย์มาเกิดเป็นพระสารีบุตร	 โลมกัสสปะดาบส

เป็นพระพุทธเจ้า
๖

 อรรถกถาราธชาดก	ว่าด้วยการพดูเพ้อเจ้อเพราะความเขลา	เป็นชาดกที	่๑๔๕	

มูลเหตุคือการเล้าโลมของภรรยาเก่า	เรื่องมีว่าในนครพาราณสี	แคว้นกาสี	พราหมณ์

ผู้หน่ึงเล้ียงนกแขกเต้าเหมือนลูก	 ตัวพี่คือพระโพธิสัตว์ช่ือโปฏฐปาทะ	 นกแขกเต้า

ตัวน้องชื่อราธะ	 วันหน่ึงพราหมณ์ต้องเดินทางไปค้าขายจึงส่ังนกแขกเต้าว่าหาก

นางพราหมณีภรรยาของตนประพฤติไม่ดีให้ห้ามนาง	 ปรากฏว่านางพราหมณีมีความ

สัมพันธ์กับชายจ�านวนมาก	 แต่นกแขกเต้าไม่ห้ามเพราะรู้ว่านางพราหมณ์หมดรัก

 
๖	

มหามกุฏราชวิทยาลัย.	 (๒๕๔๓).	พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๕.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.	มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	 แห่ง	 พระราชวงศ์จักรี	 กรุงรัตนโกสินทร์	

พุทธศักราช	๒๕๒๕.	หน้า	๖๘๖	–	๖๙๖.
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พราหมณ์แล้ว	 เมื่อพราหมณ์กลับมานกแขกเต้าจึงเล่าความจริงให้ฟังแล้วบินเข้าป่าไป

ตอนท้ายเรื่องสรุปว่านกราธะเป็นพระอานนท์	นกโปฏฐปาทะคือพระพุทธเจ้า
๗

 อรรถกถาจุลลกเศรษฐีชาดก	 ว่าด้วยคนฉลาดตั้งตัวได้	 ชาดกล�าดับที่	 ๔	

พระศาสดาทรงปรารภ	 “พระจุลลปันถกเถระ”	กล่าวถึง	กรุงราชคฤห์	ธิดาเศรษฐีกับ

ทาสรักใคร่กันจึงหนีไปอยู่ที่อ่ืน	 ต่อมาธิดาเศรษฐีตั้งครรภ์จึงปรึกษาสามีว่าจะกลับไป

คลอดบุตรที่บ้าน	 แต่สามีไม่เห็นด้วย	 นางจึงแอบหนีกลับบ้านของตน	 สามีตามมา

พบระหว่างทาง	นางคลอดบุตร	ณ	ที่นั้นแล้วตั้งชื่อว่า	 “ปันถก”	 ต่อมานางก็ตั้งครรภ์

อีกและเกิดเหตุการณ์เช่นเดิม	บุตรคนแรกจึงได้ชื่อว่า	 “มหาปันถก”	บุตรคนที่สองชื่อ	

“จุลลปันถก”	 เมื่อเด็กทั้งสองคนเติบโตขึ้น	 มหาปันถกถามมารดาถึงญาติ	 มารดา

จึงเล่าเรือ่งราวให้ฟังแล้วชวนสามไีปพบเศรษฐี	เศรษฐีไม่ยกโทษให้บตุรสาวกบับตุรเขย

แต่มอบทรัพย์ให้จ�านวนหน่ึงแล้วรับเด็กทั้งสองคนไว้เล้ียงดู	 เศรษฐีพามหาปันถกไป

ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอท�าให้มหาปันถกต้องการบวช	 เศรษฐีจึงให้บวชใน

ส�านักของพระพทุธเจ้า	มหาปันถกได้บรรลุพระอรหนัต์ในทีสุ่ดจึงต้องการให้จุลลปันถก

บวชบ้างแต่สามเณรจุลลปันถกเป็นคนเขลา	 ไม่อาจเรียนคาถาเดียวได้แม้เวลาผ่าน

ไป	๔	เดือน

	 เหตุเพราะในอดีตพระจุลลปันถกเป็นผู้มีปัญญาแต่หัวเราะเยาะภิกษุเขลา

ผู้หน่ึงท�าให้ภกิษุรปูน้ันไม่เรยีนพระธรรมอีก	กรรมน้ันจึงเหน็ผลในกาลน้ี	พระมหาปันถก

ไล่พระจุลลปันถกออกจากวิหาร	 แต่พระจุลลปันถกไม่ไปเพราะรักในพระพุทธศาสนา	

ครั้งหน่ึงหมอชีวกโกมารภัจต้องการถวายภัตแก่ภิกษุ	 ๕๐๐	 รูป	 มีพระพุทธเจ้าเป็น

ประธาน	พระมหาปันถกรบันิมนต์โดยยกเว้นพระจุลลปันถกท�าให้พระจุลลปันถกน้อยใจ	

คิดลาบวช	 พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุน้ันจึงให้พระจุลลปันถกน่ังหันหน้าไปทางทิศ

ตะวันออก	 ลูบคล�าผ้าเก่าอันบริสุทธิ์ว่า	 “รโชหรณ� รโชหรณ� ผ้าเป็นเครื่องน�าธุลีไป 

ผ้าเป็นเครื่องน�าธุลีไป”	 ท�าให้พระจุลลปันถกบรรลุพระอรหันต์	 เหตุน้ีเกิดจากใน

 
๗
มหามกุฏราชวิทยาลัย.	 (๒๕๔๓).	พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.	มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	 แห่ง	 พระราชวงศ์จักรี	 กรุงรัตนโกสินทร์	

พุทธศักราช	๒๕๒๕.	หน้า	๕๗๘	–	๕๘๑.
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อดีตชาติพระจุลลปันถกเกิดเป็นพระราชา	 ทรงน�าผ้าสาฎกบริสุทธิ์เช็ดพระนลาฏจน

ผ้าน้ันหมอง	 จึงได้อนิจจสัญญาเพราะผ้าสาฎกน้ัน	 เมื่อหมอชีวกโกมารภัจน้อมน�า

น�า้ทกัษโิณทกเข้าไปถวายพระพทุธเจ้า	พระองค์จึงให้หมอชวีกโกมารภจัถวายภตัตาหาร

แก่พระภิกษุในวิหาร	 พระจุลลปันถกจึงนิรมิตภิกษุ	 ๑,๐๐๐	 รูป	 แก่บุรุษของหมอ

ชีวกโกมารภัจ	พระพุทธเจ้าทรงให้บุรุษนั้นเรียกชื่อ	“จุลลปันถก”	แล้วจับมือภิกษุรูปนั้น

ภาพนิมิตภิกษุ	 ๑,๐๐๐	 รูป	 จึงอันตรธานหายไป	 หมอชีวกโกมารภัจจึงถวายภัตแก่

พระจุลลปันถก

	 ในเวลาเย็น	 ภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงธรรมสภา	 พระพุทธเจ้าจึงทรง

แสดงเรื่องในอดีตกาลว่า	 ณ	 เมืองพาราณสี	 แคว้นกาสี	 พระโพธิสัตว์เกิดเป็นจุลลก

เศรษฐี	วันหนึ่งในระหว่างทางพบหนูตายจึงกล่าวว่าหนูตัวนี้จะท�าให้เลี้ยงดูภรรยาและ

ประกอบการงานได้	 จูฬันเตวาสิกชายหนุ่มยากไร้ได้ยินค�ากล่าวน้ีจึงน�าหนูไปขายเป็น

อาหารแมว	ได้ทรัพย์กากณึกหนึ่งน�าไปซื้อน�้าอ้อยมอบแก่ช่างดอกไม้ได้ดอกไม้จากช่าง

ดอกไม้คนละก�า	 วันรุ่งข้ึนน�าเงินค่าดอกไม้ไปซ้ือน�้าอ้อยและน�้าดื่มแลกกับดอกไม้

ครึ่งกอ	ได้เงิน	๘	กหาปณะ	วันหนึ่งในอุทยานมีไม้และใบไม้จ�านวนมาก	คนเฝ้าอุทยาน

ทิ้งไม่หมด	จูฬันเตวาสิกอาสาขนไม้และใบไม้เหล่านั้นไปทิ้ง	เขาให้เด็ก	ๆ	ช่วยเพื่อแลก

กบัน�า้อ้อย	แล้วขายไม้และใบไม้เหล่าน้ันเป็นฟืนแก่ช่างหม้อหลวงได้ทรพัย์	๑๖	กหาปณะ	

และภาชนะ	 ๕	 อย่างมีตุ่มเป็นต้น	 ต่อจากน้ันเขาน�าทรัพย์ไปซ้ือน�้าใส่ตุ ่มตั้งไว้แก่

คนหาบหญ้า	๕๐๐	คน	เพื่อผูกมิตร	วันหนึ่งชายเหล่านั้นบอกว่าจะมีพ่อค้าม้า	๕๐๐	คน	

พาม้ามายังเมืองน้ี	 จูฬันเตวาสิกขอหญ้าจากคนหาบหญ้าคนละก�า	 ได้หญ้า	 ๕๐๐	 ก�า

โดยขอทุกคนไม่ให้ขายหญ้าแก่ใคร	 ด้วยอุบายน้ีเขาจึงขายหญ้าแก่พ่อค้าม้าได	้ ๑,๐๐๐	

ต่อมาเขาทราบว่าจะมีเรือใหญ่มาจอดที่ท่าน�า้	 จึงน�าทรัพย์	 ๘	 กหาปณะไปเช่ารถแล้ว

จอดรถที่ท่าเรือ	 น�าแหวนวงหน่ึงเป็นค่ามัดจ�าแก่นายเรือและขอไม่ให้ขายสินค้า

จนกว่าเขาจะบอก	 พ่อค้าหน่ึงร้อยคนจากเมืองพาราณสีจึงต้องมาติดต่อกับจูฬันเตวาสิก

ขอเป็นหุ ้นส่วนเรือกับเขา	 ด้วยวิธีน้ีเขาจึงได้ทรัพย์สองแสน	 เขาคิดว่าควรน�า

ทรัพย์หน่ึงแสนมอบแก่จุลลกเศรษฐีและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง	 เศรษฐีจึงยกธิดา

ให้จูฬันเตวาสิกซ่ึงต่อมาได้เป็นเศรษฐีแทนจุลลกเศรษฐี	 ชาดกเรื่องน้ีจูฬันเตวาสิกคือ
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พระจุลลปันถก	จุลลกเศรษฐีคือพระพุทธเจ้า
๘
 

การสร้างสรรค์ชาดกในนิทานโชคดี เล่มที่ ๔ “ชนะใจได้”

	 นิทานโชคดีเล่ม	๔	 “ชนะใจได้”	 ๓	 เรื่อง	 ได้แก่	 “โลมกัสสปะตบะแทบแตก”

“ลิงเผือกลิงด�าได้ลาภเส่ือมลาภ”	 และ	 “จูฬปันถกกับผ้าเช็ดธุลี”	 น�าเน้ือหามาจาก

อรรถกถาชาดก	 โดยปรับเปล่ียนรายละเอียดและวิธีการน�าเสนอให้สอดคล้องกับ

แนวคิดส�าคัญของนิทานโชคดีเล่ม	๔	คือการเอาชนะใจตนเอง	ซึ่งเป็นมงคลสูตรหมวด

สุดท้ายตามที่ผู้เขียนตีความและจัดหมวดหมู่ไว้ตอนท้ายเล่ม	 เริ่มตั้งแต่การพึ่งพาตน

การรู้จักให้	 การฝึกตนดี	 และการชนะใจได้	 การเรียบเรียงหลักธรรมเช่นน้ีด�าเนิน

ตามล�าดับในมงคลสูตรตั้งแต่ข้อ	๑	ถึงข้อ	๓๘	แต่ผู้เขียนตีความและจัดหมวดหมู่ใหม่

ตามล�าดับ	 เริ่มตั้งแต่ตนเองว่าต้องปฏิบัติตนเช่นไร	 ต่อจากนั้นจึง	 “ให้”	 ผู้อื่น	 เมื่อให้

ผู ้อ่ืนแล้วจึงต้องปฏิบัติด้วยการฝึกฝนตนเอง	 เพื่อน�าไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการ

เอาชนะใจตนเองให้ได้	ซ่ึงเป็นหลักปฏบิตัเิพือ่น�าไปสู่	“นิพพาน”	ลักษณะการสร้างสรรค์

ที่ปรากฏมี	๒	ประการ	ได้แก่	การน�าเสนอธรรมเพื่อเอาชนะใจตนเองและการสื่อสาร

เพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย

 ๑. การน�าเสนอธรรมะเพื่อเอาชนะใจตนเอง

	 สายฝน	 ศิลปพรหม	 แสดงให้เห็นว่าการเอาชนะใจตนเองเป็นส่ิงที่ท�าได้ยาก

ที่สุด	 มีข้ันตอนปฏิบัติเริ่มจากข้ันตอนแรกคือ	 “พึ่งพาตน” ได้แก่	 การไม่คบคนพาล

การคบหาคนด	ีการบชูาคนทีค่วรบชูาโดยเฉพาะอย่างยิง่บชูาพระพทุธเจ้า	การได้อาศยั

ในถิ่นที่ดีเหมาะสมเช่นดินแดนพุทธศาสนา	 การกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์	 พระราชา

และบ้านเมือง	 การตั้งตนถูกทางคือมีทาน	 ศีล	 ศรัทธา	 การหมั่นศึกษาหาความรู้	

การฝึกตนให้เป็นผู้มีความเช่ียวชาญอย่างใดอย่างหน่ึงและใช้ในทางที่ถูกศีลธรรม

การฝึกตนให้มีวินัยคือการประพฤติธรรมหรือการรักษาศีล	 และการพูดจาดีคือ	

 
๘	

มหามกุฏราชวิทยาลัย.	 (๒๕๔๓).	พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.	มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	 แห่ง	 พระราชวงศ์จักรี	 กรุงรัตนโกสินทร์	

พุทธศักราช	๒๕๒๕.	หน้า	๑๘๓	–	๑๙๖.
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พูดความจริง	 พูดด้วยความเมตตา	 ข้ันตอนที่	 ๒	 คือ	 “รู้จักให้”	 ได้แก่	 การตอบแทน

พระคุณบิดามารดา	 การอบรมส่ังสอนบุตรให้ถูกทาง	 การสงเคราะห์ภรรยาหรือสาม	ี

การท�างานให้ส�าเร็จไม่คั่งค้าง	 การให้ทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์	 การประพฤติธรรม

การสงเคราะห์ญาติ	 และการท�างานที่ไม่มีโทษ	 ขั้นตอนที่	 ๓	 คือ	 “ฝึกตนดี”	 ได้แก	่

การงดเว้นจากบาป	 การงดเว้นสุราและของมึนเมาเสพติด	 ความไม่ประมาทในธรรม	

การฝึกตนให้มีความเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพ	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	ความสันโดษ	

ความกตญัญู	การฟังธรรมตามกาลทีค่วร	ความอดทน	ความว่าง่าย	การเหน็สมณะ	และ

การสนทนาธรรมตามกาล	 และขั้นตอนที่	 ๔	 คือ	 “ชนะใจได้”	 ได้แก่	 การบ�าเพ็ญตบะ	

การประพฤติพรหมจรรย์	 การเห็นอริยสัจ	 การท�านิพพานให้แจ้ง	 การไม่หว่ันไหวใน

โลกธรรม	การมีจิตไม่โศกเศร้า	การมีจิตปราศจากธุลี	และการมีจิตเกษม

 “ใจ” มักน�าเรื่องเดือดร้อนมาให้เราเสมอ หากชนะใจได้จาก

ความโกรธ ความโศก หรือความรัก เราก็จะชนะทุกส่ิงได้ ชีวิต

จะมีแต่ความโชคดี
*
 

 การชนะใจตนเองให้ได้จึงท�าได้ยากยิ่ง	 ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ	 ความโศก

หรือความรัก	 นิทานโชคดี	 ๓	 เรื่องที่น�าเน้ือหามาจากอรรถกถาชาดกแสดงแนวคิด

ส�าคัญเรื่อง	“ชนะใจได้”	๓	ประการ	ได้แก่	“บ�าเพ็ญตบะถ้วนล้วนสบาย” “จิตไม่หวั่นไหว

ง่ายด้วยโลกธรรม” และ	“จิตปราศจากธุลีกิเลสกล�้า”

 นิทานเรื่อง	 “โลมกัสสปะตบะแทบแตก”	 กล่าวถึงการบ�าเพ็ญตบะของ

พระโพธิสัตว์โลมกัสสปะ	ได้แก่	การบ�าเพ็ญเพียรเพื่อก�าจัดกิเลส	เพื่อเผาผลาญกิเลส
๙
 

ในอรรถกถาโลมสกัสสปชาดก “ว่าด้วยตบะเป็นคณุธรรมอันประเสรฐิ”	เป็นการปรารภ

เรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึกแล้วแสดงให้เห็นโทษของกิเลสซึ่งเกิดจากสตรี

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ

	 *	 สายฝน	 ศิลปพรหม.	 (๒๕๔๙).	 นิทานโชคดี เล่ม ๑ “พึ่งพาตนเอง”.	 กรุงเทพฯ:	

ครอบครัว.	ปกหลัง.

 
๙	

พระพรหมคุณาภรณ์	[ป.อ.ปยุตฺโต].	(๒๕๕๑).	พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล

ศัพท์ [ช�าระ – เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑].	พิมพ์ครั้งที่	๑๒.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

หน้า	๙๙.
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ภิกษุผู้กระสันรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีค�าเริ่มต้นว่า อสฺส อินฺทสโม

ราชา ดังนี้.

 ความย่อมีว่า พระศาสดาตรัสถามภิกษุรูปนั้นว่า ดูก่อนภิกษุ

เขาว่าเธอกระสันจริงหรือ? เมื่อภิกษุรูปน้ัน กราบทูลว่า จริง

พระเจ้าข้า จึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ ก็ลมที่พัดภูเขาสิเนรุให้หวั่นไหว 

ท�าไมจึงจักไม่พดัใบไม้เก่าๆ ให้หว่ันไหวเล่า แม้ผู้ทีเ่พยีบพร้อมไปด้วย

ยศทัว่ๆไป ยงัถงึความเส่ือมยศได้ ช่ือว่ากเิลส ย่อมท�าสตัว์ทีบ่รสุิทธิ์

ให้เศร้าหมองได้ จะป่วยกล่าวไปใยถึงคนเช่นเธอ ดังนี้แล้วทรงน�า

เอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังต่อไปนี้
๑๐

	 เมื่อน�ามาเสนอในนิทานโชคดี	 “โลมกัสสปตบะแทบแตก”	 ยังคงแสดง

หลักธรรมเรื่องโทษของกิเลสซ่ึงเกิดจากสตรี	 โดยท�าให้ผู้อ่านเข้าใจค�าว่า	 “ตบะ”
๑๑

ได้ง่ายขึ้นว่าหมายถึงการข่มกิเลสอันเกิดจากสตรี	 ดังที่โลมกัสสปะพึงพอใจความงาม

ของพระธิดาจันทรวดีจนเดินทางไปท�าพิธีฆ่าสัตว์บูชายัญเพื่อให้ได้ตัวนาง	 แต่สุดท้าย

เกิดความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปจึงกลับไปบ�าเพ็ญตบะและสมาธิดังเดิม

 “ไม่น่าเชื่อเล้ย! ก�าลังของพระอาทิตย์ ก�าลังของพระจันทร์ 

ก�าลังของฝั่งมหาสมุทร และก�าลังของสมณพราหมณ์ผู้สงบจาก

บาปยังสู้ก�าลังของหญิงไม่ได้!”

 
๑๐	

มหามกุฏราชวิทยาลัย.	 (๒๕๔๓). พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๕.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.	มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	 แห่ง	 พระราชวงศ์จักรี	 กรุงรัตนโกสินทร์	

พุทธศักราช	๒๕๒๕.	หน้า	๖๘๖.

 
๑๑	

ตบะ	เป็นธรรมข้อหน่ึงในทศพธิราชธรรม	คอืธรรมส�าหรบัพระเจ้าแผ่นดนิ	๑๐	ประการ	

“ตบะ”	 เป็นธรรมข้อ	 ๖	 หมายถึง	 ความทรงเดช	 เผากิเลสตัณหา	 ไม่หมกมุ่นในความสุขส�าราญ.

(พระพรหมคุณาภรณ์	 [ป.อ.ปยุตฺโต].	 (๒๕๕๑).	 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

[ช�าระ – เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑].	 พิมพ์ครั้งที่	 ๑๒.	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

หน้า	๓๔๐).



นิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้”: ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี 79

 “โธ่เอ๋ย! ดาบสผู้เพียรบ�าเพ็ญตบะมานานจนฌานแก่กล้า ต้องมา

ท�าลายศีล...ฆ่าสัตว์บูชายัญเพื่อหญิงเท่านั้นหรือ?”
๑๒

 นิทานเรื่อง	“ลิงเผือกลิงด�า ได้ลาภเสื่อมลาภ” น�ามาจากอรรถกถาราธชาดก 

“ว่าด้วยการพูดเพ้อเจ้อเพราะความเขลา” กล่าวถึงโทษของสตรี	ดังนี้

 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรง

ปรารภการเล้าโลมของภรรยาเก่า ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีมีค�า

เริ่มต้นว่า น ตฺวํ ราธ วิชานาสิ ดังนี้.

 เรื่องปัจจุบัน จักมีแจ้งในอินทริยชาดก (ข้อที่แปลกคือ) 

ก็พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุน้ันมาตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ ข้ึนชื่อว่า

มาตุคาม เป็นผู้อันใครรักษาไม่ได้ แม้จะระมัดระวังแข็งแรง ก็ไม่

สามารถจะรักษาไว้ได้ ดูก่อนภิกษุ ในครั้งก่อน ถึงเธอก็ตั้งการ

ป้องกันคอยรักษามาตุคามอยู่ แต่ไม่อาจรักษาไว้ได้เลย บัดน้ีเธอ

จะรักษาไว้ได้อย่างไรกัน แล้วทรงน�าเรื่องราวในอดีตมาสาธก

ดังต่อไปนี้
๑๓

	 นิทานเรื่อง	 “ลิงเผือกลิงด�าได้ลาภเส่ือมลาภ” ไม่ได้เสนอเรื่องโทษของสตรี

แต่น�าเสนอหลักธรรมเรื่องโลกธรรม	๘	ซึ่งนิทานโชคดีน�าเสนออย่างเด่นชัดดังปรากฏ

ในชื่อเรื่องคือการได้ลาภเสื่อมลาภ	โลกธรรมหมายถึง	“ธรรมที่มีประจ�าโลก ธรรมดา

ของโลก ธรรมที่ครอบง�าสัตว์โลกและสัตว์โลกก็เป็นไปตามมัน มี ๘ อย่าง คือ มีลาภ 

ไม่มีลาภ มียศ ไม่มียศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์”
๑๔
	 ลิงเผือกผู้ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์

 
๑๒	

สายฝน	ศิลปพรหม.	(๒๕๕๐).	นิทานโชคดี “ชนะใจได้” เล่ม ๔.	กรุงเทพฯ:	ครอบครัว.	

หน้า	๒๐.

 
๑๓	

มหามกุฏราชวิทยาลัย.	 (๒๕๔๓). พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.	มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เน่ืองในวโรกาสครบ	 ๒๐๐	 ปี	 แห่งพระราชวงศ์จักรี	 กรุงรัตนโกสินทร	์

พุทธศักราช	๒๕๒๕.	หน้า	๕๗๘.

 
๑๔	

พระพรหมคุณาภรณ์	[ป.อ.ปยุตฺโต].	(๒๕๕๑).	พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล

ศัพท์ [ช�าระ – เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑].	พิมพ์ครั้งที่	๑๒.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	

หน้า	๓๕๒.	
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จึงเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม	คือการที่พระเจ้าพาราณสีดูแลเลี้ยงดูอย่างดี	ต่อมา

แม้พระเจ้าพาราณสีจะทอดทิ้ง	 ไม่ดูแลเอาใจใส่อีก	แต่ลิงเผือกผู้พี่ก็เข้าใจว่าไม่มีสิ่งใด

แน่นอนเช่นเดียวกับลาภที่ได้มา	ซึ่งเป็นการรู้เท่าทันความเป็นไปตามธรรมในโลกนี้

	 นิทานเรือ่งสุดท้ายคอื	“จูฬปันถกกบัผ้าเช็ดธลุ”ี	น�าเน้ือเรือ่งมาจากอรรถกถา

จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยคนฉลาดตั้งตัวได้

 พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์ ประทับ

อยูใ่นชีวกมัพวัน ทรงปรารภ พระจุลลปันถกเถระ จึงตรสัพระธรรม

เทศนานี้ มีค�าเริ่มต้นว่า อปฺปเกนปิ เมธาวี ดังนี้. เบื้องต้น พึงกล่าว

การเกิดขึ้นและการบรรพชาของพระจุลลปันถกในอัมพวันนั้นก่อน. 

มีกถาตามล�าดับดังต่อไปนี้
๑๕

	 อรรถกถาจุลลกเศรษฐีชาดกเป็นชาดกเรือ่งยาว	โดยมนิีทานแทรกอีก	๑	เรือ่ง	

เมื่อน�ามาแต่งเป็นนิทานโชคดีจึงน�าเสนอเพียงตอนต้นเรื่องซ่ึงเป็นเรื่องราวของพี่น้อง

สองคนคือ	 “มหาปันถก”	 กับ	 “จุลลปันถก”
๑๖
	 เป็นที่น่าสังเกตว่าในอรรถกถาชาดก

กล่าวถึงคาถา	๑	บทที่จุลลปันถกไม่อาจเรียนได้แม้ใช้เวลา	๔	เดือน

 
๑๕	

มหามกุฏราชวิทยาลัย.	 (๒๕๔๓).	พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.	มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เน่ืองในวโรกาสครบ	 ๒๐๐	 ปี	 แห่งพระราชวงศ์จักรี	 กรุงรัตนโกสินทร	์

พุทธศักราช	๒๕๒๕.	หน้า	๑๘๓.

 
๑๖	

เรื่องหลังจากนี้ผู้เขียนน�ามาแต่งเป็นนิทานโชคดี	“รู้จักให้”	อีก	๑	เรื่องคือ	“หนูตายให้

ลาภหนุ่มจอมขยัน”

 
๑๗	

มหามกุฏราชวิทยาลัย.	 (๒๕๔๓).	พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.	มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เน่ืองในวโรกาสครบ	 ๒๐๐	 ปี	 แห่งพระราชวงศ์จักรี	 กรุงรัตนโกสินทร	์

พุทธศักราช	๒๕๒๕.	หน้า	๑๘๖.

 
๑๘	

สายฝน	ศิลปพรหม.	(๒๕๕๐).	นิทานโชคดี “ชนะใจได้” เล่ม ๔.	กรุงเทพฯ:	ครอบครัว.	

หน้า	๑๑๑.
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 ดอกบัวโกกนุทมีกล่ินหอม ไม่ปราศจากกล่ินหอม พึงบาน

แต่เช้าฉันใด ท่านจงดูพระอังคีรสผู้ไพโรจน์ เหมือนพระอาทิตย์

ส่องแสงจ้าในอากาศฉะนั้น.
๑๗

	 นิทานโชคดียังคงปรากฏคาถาบทนี้แต่ปรับเปลี่ยนการใช้ถ้อยค�าบางค�า	ดังนี้

 “ดอกโกกนุทมีกล่ินหอม บานแต่เช้ากล่ินหอมอ่อนๆ กรุ่น

อยูเ่สมอ ฉันใด เธอจงมองพระพทุธเจ้าผู้รุง่โรจน์อยู ่ดจุพระอาทติย์

ส่องแสงกลางหาว ฉันนั้น...”
๑๘

 นิทานโชคดียังคงกล่าวถึงพระจุลลปันถกเช ่นเดียวกับในอรรถกถา

จุลลกเศรษฐีชาดก	แต่นิทานโชคดีไม่น�าเสนอเรื่องแทรก	อาจเป็นเพราะจะท�าให้นิทาน

มขีนาดยาวเกนิไปไม่เหมาะส�าหรบัเดก็ทีม่สีมาธส้ัิน	อย่างไรกต็าม	นิทานโชคดยีงัคงแสดง

ให้เหน็ว่าจิตของพระจูฬปันถกได้ขึน้สู่วิปัสสนาแล้ว	กล่าวคอื	การลูบผ้าพลางบรกิรรมว่า	

“ผ้าเช็ดธุลี”	 จากผ้าที่ขาวกลับหมองไป	 ท�าให้พระจูฬปันถกเกิดปัญญาเห็นส่ิงต่างๆ	

ตามความเป็นจริง	 ทุกส่ิงย่อมเปล่ียนแปลง	 มีสภาพไม่แน่นอน	 เช่นเดียวกับจิตที่มีธุลี

ของพระจูฬปันถก	 ซ่ึงในที่สุดก็ปราศจากธุลีคือกิเลสในจิต	 ด้วยการเรียนรู้จากผ้าเช็ด

ธุลีหนึ่งผืน

 ๒. การสื่อสารเพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย	การสร้างสรรค์อรรถกถาชาดก	๓	เรื่อง

ให้เป็นนิทานโชคด	ีนับเป็นการส่ือสารธรรมะในพระไตรปิฎกมาสู่ผู้อ่านในรปูแบบการ์ตนู

ภาพประกอบ	 โดยน�าเสนอหลักธรรมเรื่องมงคลสูตรให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย	 ผู้วิจัยพบว่า

มีการน�าเสนอ	๓	ประการเพื่อสื่อสารกับเด็ก	 ได้แก่	การใช้ภาพเล่าเรื่อง	การใช้ภาษา

สื่ออารมณ์ความรู้ของตัวละคร	และการสรุปความเพื่อสื่อสาระธรรม

  ๒.๑ การใช้ภาพเล่าเรื่อง	 นิทานโชคดีด�าเนินเรื่องโดยใช้ภาพประกอบ

เพื่อสื่อสารกับผู้อ่าน	ภาพประกอบช่วยสื่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร

   “โลมกัสสปะตบะแทบแตก”	 ใช้ภาพเล่าเรื่องตอนที่พระอินทร์ลงมา

พบพระเจ้าพาราณสี
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	 ภาพน้ีแสดงให้เห็นว่าพระอินทร์อยู่บนสวรรค์โดยน่ังอยู่บนก้อนเมฆ	 ลงมา

พบพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ไปท�าลายศีลของโลมกัสสปะ

ภาพที่ ๑ พระอินทร์มาพบพระเจ้าพาราณสี
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	 อีกภาพหนึ่งแสดงเหตุการณ์ที่โลมกัสสปะดาบสพอใจพระราชธิดาจันทรวดี

ภาพที่ ๒ โลมกัสสปะดาบสพอใจพระราชธิดาจันทรวดี

	 ภาพเสยยะอ�ามาตย์ถือราชสารส่ือถึงการส่งข่าวจากพระเจ้าพาราณสีถึง

โลมกัสสปะ	 ภาพหัวใจหลายดวงรายล้อมโลมกัสสปะและภาพดอกไม้บานแสดงถึง

ความรู้สึกที่โลมกัสสปะหลงใหลพระราชธิดา
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ภาพที่ ๓ ลิงด�าแสดงนิสัยดุร้าย

	 นิทานเรื่อง	 “ลิงเผือกลิงด�า ได้ลาภเส่ือมลาภ” ใช้ภาพด�าเนินเหตุการณ์

ตอนที่ลิงด�าแสดงนิสัยดุร้าย	 ท�าให้พระราชกุมารหวาดกลัว	 โดยให้ลิงด�าแลบล้ินยาว	

และพระราชกมุารหน้าตาแสดงความหวาดกลัวร้องไห้น�า้ตาไหล	กริยิาอาการลุกล้ีลุกลน
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	 การใช้ภาพเพื่อแสดงความโศกเศร้าของลิงเผือก	 ๒	 ตัวที่ถูกนายพรานจับ

ภาพนายพรานสะพายลูกศรด้านหลัง	ลกัษณะรา่งกายแขง็แรงสองมือจบัเชอืกทีผ่กูลงิ

เผือก	และหน้าตาของลิงเผือกที่ไม่มีความสุข

ภาพที่ ๔ ความโศกเศร้าของลิงเผือก

	 และการใช้ภาพเพื่อแสดงหลักโลกธรรม	๘	ประการ	ความมีลาภแสดงด้วย

ถุงเงินจากเคยมีแล้วกลับไม่มีเพราะผู้อ่ืนมาเอาไป	 ความมียศแสดงภาพด้วยภาพชาย

แต่งกายด้วยเครื่องหมายมีผู้เคารพ	แต่สุดท้ายยศต่างๆ	ก็สูญหาย	ชายแต่งกายด้วย

เส้ือธรรมดา	 มีโซ่ล่ามที่มือคือเส่ือมยศ	 การมีคนสรรเสริญคือชายที่ได้รับการยกย่อง	

แสดงด้วยนิ้วมือว่ายอดเยี่ยม	 ต่อมาถูกนินทามีภาพคนต่างๆ	 ท�าสีหน้าบึ้งตึง	 ไม่พอใจ	

และความสุขแสดงด้วยหน้าตายิ้มแย้ม	 ความทุกข์คือการร้องไห้	 ภาพเครื่องหมาย

“ó”	 คือการย้อนกลับไปมา	 ซ่ึงเป็นเรื่องธรรมดาในโลกน้ี	 เมื่อมีได้ก็ย่อมต้อง

เสื่อมได้เช่นกัน	ไม่มีอะไรแน่นอนเที่ยงตรง
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	 การใช้ภาพเล่าเรื่องเป็นวิธีการสื่อสารเพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย	 ภาพ	 ๑	 ภาพจึง

เล่าเรื่องราวได้เพลิดเพลิน	น่าสนใจ	ไม่ได้มีเฉพาะตัวอักษร	ดังในนิทานเรื่อง	“พระจูฬ

ปันถกกับผ้าเช็ดธุลี”	ภาพแรกเล่าเรื่องธิดาเศรษฐีหนีไปกับชายคนรับใช้

ภาพที่ ๕ การแสดงโลกธรรม ๘ ด้วยภาพ
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	 ภาพบ้านในระยะไกลแทนบ้านเศรษฐีในเมืองราชคฤห์	 ชายคนหน่ึงสะพาย

ย่าม	๒	 ใบจับมือหญิงสาวแต่งกายดี	 แทนธิดาเศรษฐีกับชายคนรัก	 เล่าเรื่องราวของ

ธิดาเศรษฐีหนีตามชายคนรับใช้จากเมืองราชคฤห์ไปอยู่ที่อื่นซึ่งไกลจากที่เดิม

ภาพที่ ๖ ธิดาเศรษฐีหนีไปกับชายคนรับใช้
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	 ภาพน้ีเล่าเรือ่งราวชวิีตของธดิาเศรษฐี	หลังจากลูก	๒	คนเตบิโตแล้ว	การแต่ง

กายของธิดาเศรษฐีเปลี่ยนไปซึ่งแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ตามอัตภาพ	ไม่ได้ร�่ารวยดัง

เดิม	การมีเครื่องหมายแวดล้อมคนในภาพแสดงถึงความแตกต่างของเหตุการณ์ซึ่งไม่

ได้อยู่ด้วยกัน	เพื่อแทนการเล่าเรื่องของแม่กับลูก

ภาพที่ ๗ ธิดาเศรษฐีกับลูกชาย ๒ คน
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	 แสดงอุบายของพระจูฬปันถกเนรมิตเป็นตนเอง	 ๑,๐๐๐	 รูปแก่หมอ

ชีวกโกมารภจั	ภาพน้ีใช้การวาดภาพภกิษุจ�านวนหลายรปูทัง้ระยะใกล้และระยะไกลเพือ่

แทนจ�านวนมาก	 เพราะพื้นที่กระดาษจ�ากัดไม่อาจวาดรูปภิกษุถึง	 ๑,๐๐๐	 รูปได้	 ภิกษุ

ทั้งหมดในรูปจึงเป็นภาพแทนรูปนิมิต	๑,๐๐๐	รูปของพระจูฬปันถก

ภาพที่ ๘ พระจูฬปันถกเนรมิตเป็นตนเอง ๑,๐๐๐ รูป
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  ๒.๒ การใช้ภาษาสื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร	 ได้แก่	การใช้ภาษา

ที่เข้าใจง่ายเพื่อแสดงถึงความคิด	 ความรู้สึกของตัวละคร	 ส่วนใหญ่เป็นภาษาสนทนา

ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ�าวันเพื่อให้ผู้อ่านคือเด็กรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว	ตัวอย่างเช่น	

	 การแสดงความรู้สึกเดือดร้อนใจของโลมกัสสปะ

	 ...ภพของท้าวสักกเทวราชหว่ันไหวด้วยเดชแห่งตบะของ

ดาบสน้ัน ล�าดับน้ันท้าวสักกเทวราชทรงพิจารณาดูเห็นเหตุดังน้ัน

แล้ว ทรงด�าริว่า ดาบสน้ีมีเดชสูงนัก จะท�าเราให้เคล่ือนจาก

ความเป็นท้าวสักกะ เราจักร่วมมือกับพระเจ้าพาราณสี ท�าลาย

ตบะของดาบสนั้นเสีย
๑๙

 “ไม่ได้! เดี๋ยวตายแล้วจะข้ึนมาแย่งต�าแหน่งของเราบน

ดาวดึงส์...” 

 “เราต้องลงไปท�าลายศีลของดาบสนี้ซะก่อน”
๒๐

	 การใช้ค�าว่า	“แย่งต�าแหน่ง”	สื่อความแทน	“เคลื่อนจากความเป็นท้าวสักกะ” 

และ	“ท�าลายศีล”	แทน	“ท�าลายตบะ”	ซึ่งท�าให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจน	สื่อความคิด

และความรู้สึกของท้าวสักกเทวราชอย่างชัดเจน

	 ...ไสยหะอ�ามาตย์พาพระราชธิดาไปในที่น้ัน ไหว้พระฤาษี

ท�าปฏิสันถารแล้ว ยืนอยู่ ณ ที่ควรแห่งหน่ึง แสดงพระราชธิดา

ซ่ึงงามประดุจเทพอัปสรแก่พระฤาษี ล�าดับน้ัน พระดาบสท�าลาย

อินทรีย์เสียแล้ว แลดูพระราชธิดา พร้อมกับการแลดูนั่นเอง เกิด

 
๑๙	

มหามกุฏราชวิทยาลัย.	 (๒๕๔๓).	พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๕.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.	มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	 แห่ง	 พระราชวงศ์จักรี	 กรุงรัตนโกสินทร์	

พุทธศักราช	๒๕๒๕.	หน้า	๖๘๗.	

 
๒๐	

สายฝน	ศิลปพรหม.	(๒๕๕๐).	นิทานโชคดี “ชนะใจได้” เล่ม ๔.	กรุงเทพฯ:	ครอบครัว.	

หน้า	๑๗.	
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จิตปฏิพัทธ์ขึ้นแล้วเส่ือมจากฌาน อ�ามาตย์รู ้ว ่าพระดาบสมี

จิตปฏิพัทธ์จึงกล่าวว่า ท่านขอรับ ถ้าท่านบูชายัญ พระราชาจัก

พระราชทานพระราชธิดาน้ีให้เป็นบาทบริจาริกาส�าหรับท่าน 

พระดาบสนั้นก�าลังหวั่นไหวไปด้วยอ�านาจกิเลส จึงถามว่า ได้ยินว่า

พระราชาจักพระราชทานพระราชธิดานี้แก่เราหรือ? อ�ามาตย์ตอบ

ว่า ถูกแล้ว พระราชาจักพระราชทานแก่ท่านผู้บูชายัญ พระดาบส

กล่าวว่า ดีแล้ว เมื่อเราได้พระราชธิดาน้ี จักบูชายัญ แล้ว

สรวมชฎาพาพระราชธิดาขึ้นรถที่ประดับงดงาม ไปพระนคร

พาราณสี
๒๑

 โลมกัสสปดาบสเห็นพระธิดาจันทรวดีแล้ว เกิดหลงใหลใน

รูปโฉมของพระนาง ท�าให้ฌานเส่ือมทันที (หมดฤทธิ์) รีบรับค�า 

เสยหะอ�ามาตย์ 

 “งามอะไรเช่นนี้!”
๒๒

	 อรรถกถาชาดกใช้ภาษาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของโลมกัสสปะ	 ได้แก่	

“เกิดจิตปฏิพัทธ์ข้ึนแล้วเส่ือมจากฌาน” “หว่ันไหวไปด้วยอ�านาจกิเลส” และ	 “ดีแล้ว

เมื่อเราได้พระราชธิดาน้ี จักบูชายัญ”	 เมื่อน�าเสนอในนิทานโชคดีมีการปรับเปล่ียน

ภาษาให้ส้ันและเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 ได้แก่	 “เกิดหลงใหลในรูปโฉม” “ฌานเส่ือมทันที 

(หมดฤทธิ์) รีบรับค�า”	 และการอุทานว่า	 “งามอะไรเช่นน้ี”	 ซ่ึงแสดงอารมณ์ของ

โลมกัสสปะว่า	หลงใหลจนไม่มีสติกระทั่งต้องอุทาน	ชื่นชมความงามของพระราชธิดา

	 การแสดงถึงความโชคดีของลิงเผือก	 ๒	 ตัว	 ผ่านบทสนทนาของผู้ดูแล	 ใช้

ภาษาสนทนาที่แสดงถึงสภาพชีวิตของลิง	 ๒	 ตัวว่ามีความเป็นอยู่สุขสบาย	 ได้รับการ

 
๒๑	

มหามกุฏราชวิทยาลัย.	 (๒๕๔๓). พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก 

เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๕.	พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.	มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ	๒๐๐	ปี	 แห่ง	 พระราชวงศ์จักรี	 กรุงรัตนโกสินทร์	

พุทธศักราช	๒๕๒๕.	หน้า	๖๙๑.	

 
๒๒	

สายฝน	ศิลปพรหม.	(๒๕๕๐).	นิทานโชคดี “ชนะใจได้” เล่ม ๔.	กรุงเทพฯ:	ครอบครัว.	

หน้า	๑๙.	
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ดูแลดีที่สุด	ได้แก่	“กรงทองหรูหรา...ราคาแพงกว่าบ้านข้าซะอีก” “แถมได้คนอย่างข้า

เป็นข้ารับใช้” “อาหารเครื่องด่ืมอย่างดี” “ปรนเปรอ”	 แล	 “บรมสุข”	 แสดงถึงชีวิตที่

สุขสบายวิเศษยิ่ง	

 “โชคดีของแกทั้งคู่นะ ไม่ถูกฆ่าตายแล้วยังได้อยู่กรงทอง

หรูหรา...ราคาแพงกว่าบ้านข้าซะอีก” 

 “แถมได้คนอย่างข้าเป็นข้ารับใช้ คอยเอาอาหารเครื่องดื่ม

อย่างดีมาปรนเปรอถึงปาก ไม่ต้องดิ้นรนหากินเองเลยนะ” 

 “บรมสุขอย่างนี้ลาภลอยแท้ๆ รู้มั้ย?”
๒๓

	 ความรูสึ้กหวาดกลัวของพระราชกมุารเมือ่ถกูลิงด�ากาษพาหทุ�าร้าย	แสดงออก

ด้วยการร้องไห้	“ฮือ...ฮือ”

 “ช่วยด้วย! ลิงบ้า...ลิงบ้าอาละวาด”

 “หนูกลัว หนูกลัว...ฮือ...ฮือ”

 “ไอ้ลิงผี! ไม่เอาแล้ว...”

 “หนูกลัว หนูกลัว...ฮือ...ฮือ...”

 “อย่าเข้ามานะแก”
๒๔

 ความรู้สึกของธิดาเศรษฐีกับสามีเมื่อต้องกลับไปพบเศรษฐี	 ซ่ึงรู้สึกผิดและ

หวาดกลัว

 “ไม่เอาหรอก! พีไ่ม่กล้าสู้หน้านายท่าน...พีท่�าผิดกบัท่านขนาดน้ี 

ท่านต้องโกรธแค้นพี่มาก”

 “ถึงยังไงพ่อกับแม่ก็ไม่โหดร้ายถึงกับกินเลือดกินเน้ือพี่

หรอกน่า...” 

 “เอาเป็นว่าเราพาลูกไปก็ได้...แต่ตัวพี่เองจะไม่เข้าพบท่าน

 
๒๓	

แหล่งเดิม.	หน้า	๖๙.	

 
๒๔	

แหล่งเดิม.	หน้า	๗๒.	
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ทั้งสองอย่างเด็ดขาด!”

 “แค่น้ันก็ขอบคุณพี่มากแล้ว...ลูกๆ คงดีใจมาก ตากับยาย

ก็คงดีใจด้วย เรารีบเดินทางเลยนะคะ”
๒๕

	 การใช้ภาษาเพื่อแสดงอาการ	 “หัวเราะเยาะภิกษุผู้โง่เขลา”	 จนท�าให้เกิด

ความละอายแล้วสึกออกไป

 “โธ่เอ๋ย! โง่อะไรขนาดนี้” 

 “ธรรมะแค่นี้ท่องตั้งนานยังจ�าไม่ได้!” 

 “ บวชเสียเวลาเปล่า...”
๒๖

  ๒.๓ การสรุปความสื่อสารธรรม	 เป็นลักษณะส�าคัญในนิทานโชคดีทั้ง	๔	

เล่ม	ปรากฏตอนท้ายเรื่องเพื่อสรุปว่า	นิทานเรื่องนี้แสดงมงคลสูตรข้อใด	โดยอธิบาย

ขยายความเพิ่มเติมและยกตัวอย่างประกอบ	ดังนี้

  “โลมกสัสปะตบะแทบแตก” สรปุว่านิทานเรือ่งน้ีสอนเรือ่งการบ�าเพญ็ตบะ

ว่าเป็นมงคล	โดยอธิบายความหมาย	วิธีการ	ยกตัวอย่างประกอบ	ประโยชน์ของการ

บ�าเพ็ญตบะ	ผ่านพฤติกรรมของโลมกัสสปดาบส

 
๒๕	

แหล่งเดิม.	หน้า	๑๐๔.	

	 ๒๖	
แหล่งเดิม.	หน้า	๑๑๒.	
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ภาพที่ ๙ สรุปความสื่อสารธรรมเรื่องการบ�าเพ็ญตบะ
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 “ลิงเผือกลิงด�าได้ลาภเส่ือมลาภ”	 สรุปว่าโลกธรรม	 ๘	 มีอะไรบ้าง	 ผลของ

การมีโลกธรรมและยกตัวอย่างลิงเผือกผู้พี่ว่ามีความสุขเพราะมีโลกธรรม

ภาพที่ ๑๐ สรุปความสื่อสารธรรมเรื่องโลกธรรม ๘
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 “จูฬปันถกกับผ้าเช็ดธุลี”	 สรุปสารธรรมเรื่องจิตปราศจากธุลีว่าเป็นมงคล

โดยอธิบายความหมายของธุลี	 จิตปราศจากธุลี	 ประโยชน์ของการที่จิตปราศจากธุลี	

โดยยกตัวอย่างพระจูฬปันถก

ภาพที่ ๑๑ สื่อสารธรรมเรื่องจิตปราศจากธุลี
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สรุปและอภิปรายผล

	 นิทานมีบทบาทส�าคัญคือการสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านโดยเฉพาะ

เด็กๆ	 นิทานท�าให้เด็กเกิดจินตนาการ	 รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับพฤติกรรมของ

ตัวละคร	 การด�าเนินเรื่อง	 และยังได้ข้อคิดจากการอ่านนิทานด้วย	 นิทานจึงเป็น

“เครือ่งมอื”	ส�าคญัในการปลูกฝังคณุธรรม	จรยิธรรมแก่เดก็โดยทีเ่ดก็ไม่รูสึ้กเบือ่หน่าย	

ปัจจุบันจึงมีการน�านิทานมาเป็นส่ือส�าหรับเด็กหลายเรื่อง	 ได้แก่การให้ความรู ้	

การปลูกฝังค่านิยมในเรื่องต่างๆ	และการสอนธรรมะ

	 นิทานโชคดีชุด	 ๔	 “ชนะใจได้”	 เป็นส่ือส�าคัญในการสอนมงคลสูตรใน

พระไตรปิฎก	 ผู้เขียนน�าเนื้อหามาจากคัมภีร์ส�าคัญทางพุทธศาสนาหลายเล่ม	 ที่ส�าคัญ

คือน�าเน้ือหามาจากอรรถกถาชาดกซ่ึงแต่งขยายความจากคาถาในพระไตรปิฎก	

อรรถกถาชาดกเป็นนิทานสอนธรรมะ	 ด�าเนินเรื่องโดยมีตัวละครได้แก่	 สัตว์	 มนุษย์	

เทวดาและอมนุษย์	 ด้วยธรรมชาติของอรรถกถาชาดกซ่ึงเป็นนิทานที่สนุกสนาน

ดังน้ันเมื่อน�ามาปรับเปล่ียนเป็นส่ือสอนธรรมะแก่เด็กในปัจจุบันจึงยังคงลักษณะ

ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นส�าคัญ	นับเป็นการปลูกฝังสาระธรรมแก่เด็กวิธีหนึ่ง

	 การน�าอรรถกถาชาดกมาปรับเปล่ียนกลวิธีการน�าเสนอให้เหมาะแก่ยุคสมัย

ย่อมท�าให้ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวบทในฐานะคัมภีร์ส�าคัญทางพุทธศาสนา	 “ลด”	 ความ

ศักดิ์สิทธิ์ลงไป	 โดยเปล่ียนหน้าที่เป็น	 “นิทาน”	 ส�าหรับเด็ก	 ซ่ึงจากเดิมชาดกปรากฏ

ในพระไตรปิฎกซ่ึงเป็นเป็นคัมภีร์ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 แต่น�ามาเสนอในรูปแบบ

การ์ตนู	ซ่ึงมภีาพประกอบสีสันสดใส	ตวัละครน่ารกั	ฉากทีผ่่านจินตนาการของผู้วาดภาพ

แล้ว	 ภาษาง่ายๆส่ือความชัดเจน	 ไม่ต้องตีความลึกซ้ึง	 การส่ือสารที่	 “เข้าใจง่าย”

เช่นน้ีจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ท�าให้เด็กเห็นว่านิทานธรรมะเป็นเรื่องสนุกสนานและ

อ่านง่าย	

	 ส่ิงส�าคัญที่นิทานโชคดีทั้ง	 ๔	 เล่มต้องการน�าเสนอคือชีวิตที่เป็นมงคลหรือ

ชีวิตที่โชคดีน้ันเกิดจากการกระท�าของทุกคน	 ซ่ึงสร้างได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอ

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้	 ดังที่ผู้เขียนได้ระบุไว้ในค�าน�าอย่างชัดเจนว่า	 “ทุกคน

ล้วนอยากมีความสุขสวัสดีและเจริญรุ่งเรือง น่ันคือชีวิตที่มีมงคล ใครที่มีชีวิตเช่นน้ี

ถอืว่าโชคด ีซ่ึงความโชคดน้ีีทกุคนบันดาลเองได้...”	และ	“หวังว่านิทานชุดน้ีจะน�าโชคชยั
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มาสู่ผู้ปรารถนาความสุขสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิตตน ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคตบ้างไม่มากก็น้อย” นับว่าเป็นการ	ชี้ชวนให้ผู้อ่านสร้างความโชคดีให้ตนเอง	ดัง

ค�าโปรยหน้าปกนิทานว่า	“อ่านนิทานเรื่องดีๆ เพื่อชีวิตที่มีแต่...ความโชคดี”
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