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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างสรรค์นิทานชาดก
ในนิทานโชคดีเล่ม ๔ ซึ่งเป็นนิทานแสดงหลักธรรมเรื่องมงคลสูตรในพระไตรปิฎก
ผลการวิจัยพบว่า มีนิทาน ๓ เรื่องที่น�ำเนื้อหามาจากอรรถกถาชาดก ได้แก่ “โลมกัสส
ปะ ตบะแทบแตก” “ลิงเผือกลิงด�ำ ได้ลาภเสื่อมลาภ” และ “จูฬปันถก กับผ้าเช็ดธุลี”
โดยผูเ้ ขียนน�ำนิทานชาดกมาสร้างสรรค์ให้เป็นการ์ตนู ทีม่ ภี าพประกอบในลักษณะส�ำคัญ
๒ ประการ ได้แก่ การน�ำเสนอธรรมะเพื่อเอาชนะใจตนเอง และการสื่อสารเพื่อให้
เด็กเข้าใจง่าย ซึ่งประกอบด้วยการใช้ภาพเล่าเรื่อง การใช้ภาษาสื่ออารมณ์ความรู้สึก
ตัวละคร และการสรุปความเพื่อสื่อสาระธรรม ลักษณะการสร้างสรรค์ดังกล่าวท�ำให้
การ์ตูนชุดนิทานโชคดีมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน ในขณะ
เดียวกันก็สอนธรรมะเรื่อง “มงคล” จากมงคลสูตรเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนิน
ชีวิตเพื่อสร้างมงคล หรือ “ความโชคดี” ด้วยตนเอง
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Win the Heart in Chokdee Tales Book Series:
Life with Mangala is to have a lucky life
Supak Mahavarakorn๑
Prit Supasetsiri๒

Abstract
This article aims to investigate the creation of Jataka tales in the
forth book of Chokdee Tales series which portray the Dhamma about MangalaSutta 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�ำ
นิทานเหมือนขนมที่อยู่คู่กับเด็กมาทุกยุคทุกสมัย ท�ำให้หัวใจ
ของเด็กๆ มีชวี ติ ชีวา แม้เมือ่ เติบโต เป็นผูใ้ หญ่แล้ว ความทรงจ�ำดีๆ
ที่มีต่อนิทานที่เคยประทับใจตอนเด็ก ยังคงอยู่กับเขาตลอดไป
การปลูกฝังสิ่งดีๆ ผ่านนิทานจึงให้ผลดีกว่าการสอนตรงๆ ยิ่งเมื่อ
นิ ท านมี ภ าพประกอบสดใส ยิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจให้ เ ข้ า มาสั ม ผั ส ด้ ว ย
ความเต็มใจ๓
นิทานเป็นสื่อการสอนที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ปลูกฝังให้เด็กๆ เป็นคนดี มีศีล
ธรรม ในปัจจุบันจึงมีการน�ำนิทานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น นิทาน
ประกอบภาพการ์ตูน นิทานแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ นิทานในรูปแบบวีดิทัศน์ ฯลฯ
รูปแบบหนึง่ ทีน่ ยิ มแพร่หลายในปัจจุบนั คือนิทานทีม่ ภี าพประกอบในสือ่ สิง่ พิมพ์ ส่วนใหญ่
น�ำเสนอคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ “สอนเด็ก” ปัจจุบันมักน�ำเนื้อหามาจากชาดกใน
พระไตรปิฎก เพื่อปลูกฝัง “ธรรมะ” แก่เด็กๆ “...ถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ หรือ
บุตรหลานซึมซับทีละน้อยๆ เมื่อเขาโตขึ้น เขาจะรู้จักยับยั้งชั่งใจ เขาจะรู้จักคุณรู้จัก
โทษ เขาจะรูค้ วามหมายของค�ำว่ากฎแห่งกรรม เขาจะรูใ้ นความหมายของค�ำเหล่านี.้ ..”๔
การน�ำชาดกมาเล่าเป็นนิทานธรรมะหรือนิทานก่อนนอนมีให้เห็นเป็นจ�ำนวน
มากในปัจจุบนั เพราะชาดกเป็น “คลังนิทาน” ชุดหนึง่ ทีแ่ พร่หลายไปทัว่ โลก ผูว้ จิ ยั พบว่า
มีนิทานชุดหนึ่งที่น�ำชาดกมา “เล่า” ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม นั่นคือ นิทาน
ภาพประกอบชุด นิทานโชคดี ผู้เขียนคือสายฝน ศิลปพรหม นิทานโชคดี ซึ่งมีลักษณะ
โดดเด่น “อ่านนิทานเรื่องดีๆ เพื่อชีวิตที่มีแต่...ความโชคดี” คือ ค�ำโปรยเชิญชวนให้
อ่านนิทานชุดนี้ ค�ำว่า “โชคดี” เป็นค�ำที่อยู่ใกล้ตัว สื่อความหมายง่ายๆ ผู้เขียนเชิญชวน
ผูอ้ า่ นว่า “ความโชคดีไม่ได้เกิดขึน้ โดยบังเอิญ แต่เกิดขึน้ เพราะเราได้ทำ� เหตุทดี่ ๆี เอาไว้
อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะรู้ว่าจะท�ำเหตุที่ดีอย่างไร ความโชคดีจึงเกิดขึ้น” ท�ำให้ผู้อ่าน
๓

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

ครอบครัว.

ทิพย์กานดา. (๒๕๕๔). พี่กัณหา – ชาลี เล่านิทาน ๓๖๕ เรื่องให้ น้องฟัง. กรุงเทพฯ:
ดอกหญ้าฟอร์คิด.
๔
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สนใจต้องการติดตามอ่าน ดังนัน้ แม้จะเป็นนิทานชาดกแต่ผเู้ ขียนได้นำ� เสนอให้เป็นเรือ่ ง
ใกล้ตัวที่เข้าใจง่าย เร้าความสนใจว่าจะท�ำอย่างไรให้ตนเอง “โชคดี”

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะการสร้างสรรค์นิทานชาดกที่ปรากฏในการ์ตูนชุดนิทาน
โชคดี เล่มที่ ๔ “ชนะใจได้”

ขอบเขตในการวิจัย
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษานิทาน ๘ เรื่องในหนังสือนิทานโชคดี เล่ม ๔ “ชนะใจ
ได้” ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

โลมกัสสปะตบะแทบแตก
ปิปผลิมาณพไม่อยากแต่งงาน
ความหวังพังทลายของพราหมณ์ผู้ปลูกข้าว
นางกีสาโคตมีผู้โศกเศร้าเพราะลูกตาย
ลิงเผือกลิงด�ำได้ลาภเสื่อมลาภ
ความสูญเสียพลัดพรากของนางปฏาจารา
พระจูฬปันถกกับผ้าเช็ดธุลี
พระติสสะเกิดเป็นเล็น

โดยผู ้ วิ จั ย เลื อ กศึ ก ษาเฉพาะนิ ท านที่ มี ที่ ม าจากอรรถกถาชาดก ซึ่ ง เป็ น
เรื่องราวของพระโพธิสัตว์

“ความโชคดี” เกิดขึ้นได้ต้องท�ำเหตุที่ดี
นิทานโชคดีเป็นนิทานที่น�ำมาประกอบ “มงคล” ในพระสุตตันตปิฎก โดยมีวิธี
การน�ำเสนอที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ น�ำเสนอเรื่องเข้าใจง่าย ใช้ภาพสื่อความคิด ที่ส�ำคัญ
คือมีลักษณะเชิญชวนให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมะอย่างง่าย นิทานโชคดีทั้ง ๔ เล่มน�ำมาจาก
คัมภีร์พุทธศาสนาหลายเล่ม ได้แก่ อรรถกถาชาดก อรรถกถาเถรีคาถา อปทาน และ
ผู้เขียนแต่งขึ้นเอง ทั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษานิทานซึ่งมีที่มาจากอรรถกถาชาดกเป็นส�ำคัญ
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เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวของพระโพธิสัตว์มีเนื้อหาน่าสนใจ เมื่อมีการน�ำเสนอใน
รูปแบบใหม่ ในปัจจุบันก็ยังคงสื่อสาระธรรมได้อย่างน่าสนใจ 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�ำ
๙. ธรรมปาลผู้ไม่ตายตอนหนุ่ม
๑๐. พราหมณ์โกหกผู้รู้มนต์เสกมะม่วง
นิทานโชคดี เล่ม ๒ “รู้จักให้” มีนิทาน ๘ เรื่อง ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

เนื้อนันทิยะลูกกตัญญู
คาถาไม้เท้าเตือนใจ
เนื้อคู่ ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข
หนูตายให้ลาภหนุ่มจอมขยัน
โคปาล มารดาเทวีผมงามน�ำโชค
พระมิลกะหนีนรกอเวจี
เศรษฐีขี้หวงเหมือนนกชื่อมัยหกะ
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�ำเภาผจญนางยักษิณี
๑๑. มัฏฐกุณฑลีผู้ได้เห็นพระพุทธองค์
๑๒. พระเจ้าปายาสิผู้เปลี่ยนความเชื่อ
นิทานโชคดี เล่ม ๔ “ชนะใจได้” มีนิทาน ๘ เรื่อง ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

โลมกัสสปะตบะแทบแตก
ปิปผลิมาณพไม่อยากแต่งงาน
ความหวังพังทลายของพราหมณ์ผู้ปลูกข้าว
นางกีสาโคตมีผู้โศกเศร้าเพราะลูกตาย
ลิงเผือกลิงด�ำได้ลาภเสื่อมลาภ
ความสูญเสียพลัดพรากของนางปฏาจารา
พระจูฬปันถกกับผ้าเช็ดธุลี
พระติสสะเกิดเป็นเล็น

จากมงคลสูตรสู่การสร้าง “ความโชคดี” ด้วยตนเอง
มงคลสูตร มงคลอันสูงสุด ๓๘ ประการที่ท�ำให้ผู้ปฏิบัติมีความเจริญรุ่งเรือง
ในชีวิต หมายถึง ธรรม ๓๘ ประการที่น�ำมาซึ่งความสุขความเจริญ เป็นชื่อพระสูตร
ส�ำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย หมวด
ขุททกปาฐะ ในพระสูตรแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ เชตวันวิหาร เขตกรุงสาวัตถี
โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าให้พระอานนท์ฟังว่าในปฐมยามแห่งราตรี
มีเทวดาองค์หนึ่งทูลถามพระองค์เรื่องมงคล เนื่องจากเกิดเหตุโกลาหลขึ้นในหมู่
เทวดาและมนุษย์ซึ่งขัดแย้งกันเรื่องลัทธิมงคลเป็นเวลา ๑๒ ปี ท้าวสักกเทวราชจึง
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แต่งตั้งให้เทวดามาทูลถาม พระพุทธเจ้าจึงตรัสตอบ เมื่อทรงเทศนาจบเหล่าเทวดา
ทั้งหลายก็บรรลุธรรม รุ่งขึ้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงเรื่องมงคล ๓๘ ประการ
เป็นคาถาภาษาบาลี ๑๐ คาถา แก่พระอานนท์เพื่อให้น�ำไปเผยแผ่ต่อพระภิกษุ
[๓๑๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เทวดาตนหนึ่ง เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว
มีรัศมีอันงดงามยิ่ง ท�ำพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า
[๓๑๘] เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดี
ได้พากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์ได้โปรดตรัสอุดมมงคลฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่า
การไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลที่ควร
บูชา ๑ นี้เป็นอุดมมงคล การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ ความเป็น
ผู้มีบุญอันท�ำไว้แล้วในกาลก่อน ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ นี้เป็น
อุดมมงคล พาหุสัจจะ ๑ ศิลป ๑ วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑ วาจา
สุภาษิต ๑ นีเ้ ป็นอุดมมงคล การบ�ำรุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์
บุตรภรรยา ๑ การงานอันไม่อากูล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล ทาน ๑
การประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะห์ญาติ ๑ กรรมอันไม่มีโทษ ๑
นี้ เ ป็ น อุ ด มมงคล การงดเว้ น จากบาป ๑ ความส� ำ รวมจาก
การดื่มน�้ำเมา ๑ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ นี้เป็นอุดม
มงคลความเคารพ ๑ ความประพฤติถ่อมตน ๑ ความสันโดษ ๑
ความกตั ญ ญู ๑ การฟั ง ธรรมโดยกาล ๑ นี้ เ ป็ น อุ ด มมงคล
ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ การได้เห็นสมณะทั้งหลาย ๑
การสนทนาธรรมโดยกาล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล ความเพียร ๑
พรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การกระท�ำนิพพานให้แจ้ง ๑ นี้
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เป็นอุดมมงคล จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว
ย่อมไม่หวั่นไหว ไม่เศร้าโศก ปราศจากธุลี เป็นจิตเกษม นี้เป็น
อุดมมงคล เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท�ำมงคลเช่นนี้แล้ว เป็น
ผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน
นี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น ฯ
จบมงคลสูตรที่ ๔๕
มงคล ๓๘ ประการ หรืออุดมมงคลคือมงคลอันสูงสุด เป็นข้อปฏิบัติที่
เรียงจากสิ่งที่ปฏิบัติง่ายไปจนถึงข้อปฏิบัติที่ยากขึ้นไป ซึ่งน�ำความสุขความเจริญมาสู่
ผู้ปฏิบัติ เป็นการช่วยยกระดับจิตใจ ผู้ปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดกิเลส
ท�ำให้บรรลุนิพพาน
จะเห็นได้ว่าความเจริญรุ่งเรือง สิ่งที่ดีงามทั้งปวงเกิดจากการปฏิบัติของ
ตัวเราเองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครดลบันดาลให้ นับเป็นค�ำสอนที่ยึดหลักเหตุผล
ซึ่งพิสูจน์ได้โดยการปฏิบัติ

อรรถกถาชาดกต้นเรื่องนิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้”
จากการศึกษานิทานโชคดี เล่ม ๔ “ชนะใจได้” ซึ่งเป็นนิทานชุดสุดท้าย
น�ำเสนอหลักธรรมที่ยากที่สุดในการปฏิบัตินั่นคือการเอาชนะใจตนเอง ผู้วิจัยพบว่า
นิทาน ๘ เรื่องมีที่มาต่างกัน ได้แก่ “ปิปผลิมาณพ ไม่อยากแต่งงาน” น�ำมาจากกัสสป
เถรคาถา “นางกีสาโคตรมี ผู้โศกเศร้าเพราะลูกตาย” มีที่มาจากกิสาโคตมีเถรีคาถา
และ “ความสูญเสียพลัดพรากของนางปฏาจารา” น�ำมาจาก ปฏาจาราเถรีคาถา
ส่วนเรื่อง “ความหวังพังทลายของพราหมณ์ผู้ปลูกข้าว” น่าจะมาจากพระสูตรใด
พระสูตรหนึ่ง นิทาน ๓ เรื่องที่น�ำมาจากอรรถกถาชาดก ได้แก่ “โลมกัสสปะตบะ
แทบแตก” “ลิงเผือกลิงด�ำได้ลาภเสื่อมลาภ” และ “พระจูฬปันถกกับผ้าเช็ดธุลี”
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๗ ขุททกนิกาย
ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตก-สุตตนิบาต. (๒๕๑๔). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : หน่วยพิมพ์
และจ�ำหน่ายศาสนภัณฑ์ โรงพิมพ์การศาสนา. หน้า ๓๔๒ – ๓๔๓.
๕
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อรรถกถาโลมสกัสสปชาดก ว่าด้วยตบะเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ ชาดก
ล�ำดับที่ ๔๓๓ มูลเหตุของเรื่องคือพระภิกษุรูปหนึ่งกระสันจะสึก พระศาสดาจึงทรง
น�ำเรื่องในอดีตชาติมาเล่าให้ฟังว่า ในนครพาราณสีมีพรหมทัตตกุมารกับกัสสปะบุตร
ปุโรหิตเป็นสหายกัน ต่อมาพรหมทัตตกุมารได้ครองราชสมบัติ กัสสปกุมารจึงออกบวช
เป็น “โลมกัสสปะ” มีตบะแรงกล้าจนกระทั่งท�ำให้ท้าวสักกเทวราชหวั่นไหวจึงไปพบ
พระเจ้าพาราณสีเพื่อให้พระเจ้าพาราณสีน�ำโลมกัสสปะมาท�ำพิธีบูชายัญ เพื่อพระเจ้า
พาราณสีจะไม่แก่ไม่ตายได้ครองชมพูทวีป พระเจ้าพาราณสีทรงให้ไสยหาอ�ำมาตย์
ไปพบโลมกั ส สปะดาบส แต่ ถู ก ปฏิ เ สธเพราะการบู ช ายั ญ ท� ำ ลายชี วิ ต ผู ้ อื่ น ท้ า ว
สักกเทวราชจึงแนะน�ำให้พระเจ้าพาราณสีส่งพระธิดาจันทวดีกุมารีไปอีกครั้ง เมื่อ
โลมกัสสปะดาบสได้พบพระธิดาก็มีจิตปฏิพัทธ์ หวั่นไหวด้วยอ�ำนาจของกิเลสจึงเสื่อม
จากฌาน เพราะหวังในตัวพระราชธิดาจึงมาท�ำพิธบี ชู ายัญในนครพาราณสี ขณะจะเริม่
พิธบี ชู ายัญมหาชนต่างร้องไห้คร�ำ่ ครวญถึงอ�ำนาจของหญิงซึง่ ท�ำลายตบะของผูท้ รงศีล
ได้ สัตว์ทจี่ ะถูกบูชายัญ ได้แก่ ช้าง ม้า โค เป็นต้น ต่างร้องคร�ำ่ ครวญเพราะกลัวมรณภัย
โลมกัสสปะจึงได้สติว่า เพราะกามกิเลสท�ำให้ตนท�ำกรรมลามก จึงแสดงธรรมแก่
พระราชาว่า “จงอย่าประมาท” แล้วเหาะไปที่อยู่ของตน เจริญพรหมวิหารธรรม
ตลอดชีวิต ชาดกเรื่องนี้ไสยหาอ�ำมาตย์มาเกิดเป็นพระสารีบุตร โลมกัสสปะดาบส
เป็นพระพุทธเจ้า๖
อรรถกถาราธชาดก ว่าด้วยการพูดเพ้อเจ้อเพราะความเขลา เป็นชาดกที่ ๑๔๕
มูลเหตุคือการเล้าโลมของภรรยาเก่า เรื่องมีว่าในนครพาราณสี แคว้นกาสี พราหมณ์
ผู้หนึ่งเลี้ยงนกแขกเต้าเหมือนลูก ตัวพี่คือพระโพธิสัตว์ชื่อโปฏฐปาทะ นกแขกเต้า
ตัวน้องชื่อราธะ วันหนึ่งพราหมณ์ต้องเดินทางไปค้าขายจึงสั่งนกแขกเต้าว่าหาก
นางพราหมณีภรรยาของตนประพฤติไม่ดีให้ห้ามนาง ปรากฏว่านางพราหมณีมีความ
สัมพันธ์กับชายจ�ำนวนมาก แต่นกแขกเต้าไม่ห้ามเพราะรู้ว่านางพราหมณ์หมดรัก
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.
๖

นิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้”: ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี 73

พราหมณ์แล้ว เมื่อพราหมณ์กลับมานกแขกเต้าจึงเล่าความจริงให้ฟังแล้วบินเข้าป่าไป
ตอนท้ายเรื่องสรุปว่านกราธะเป็นพระอานนท์ นกโปฏฐปาทะคือพระพุทธเจ้า๗
อรรถกถาจุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยคนฉลาดตั้งตัวได้ ชาดกล�ำดับที่ ๔
พระศาสดาทรงปรารภ “พระจุลลปันถกเถระ” กล่าวถึง กรุงราชคฤห์ ธิดาเศรษฐีกับ
ทาสรักใคร่กันจึงหนีไปอยู่ท่ีอื่น ต่อมาธิดาเศรษฐีตั้งครรภ์จึงปรึกษาสามีว่าจะกลับไป
คลอดบุตรที่บ้าน แต่สามีไม่เห็นด้วย นางจึงแอบหนีกลับบ้านของตน สามีตามมา
พบระหว่างทาง นางคลอดบุตร ณ ที่นั้นแล้วตั้งชื่อว่า “ปันถก” ต่อมานางก็ตั้งครรภ์
อีกและเกิดเหตุการณ์เช่นเดิม บุตรคนแรกจึงได้ชื่อว่า “มหาปันถก” บุตรคนที่สองชื่อ
“จุลลปันถก” เมื่อเด็กทั้งสองคนเติบโตขึ้น มหาปันถกถามมารดาถึงญาติ มารดา
จึงเล่าเรือ่ งราวให้ฟงั แล้วชวนสามีไปพบเศรษฐี เศรษฐีไม่ยกโทษให้บตุ รสาวกับบุตรเขย
แต่มอบทรัพย์ให้จ�ำนวนหนึ่งแล้วรับเด็กทั้งสองคนไว้เลี้ยงดู เศรษฐีพามหาปันถกไป
ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอท�ำให้มหาปันถกต้องการบวช เศรษฐีจึงให้บวชใน
ส�ำนักของพระพุทธเจ้า มหาปันถกได้บรรลุพระอรหันต์ในทีส่ ดุ จึงต้องการให้จลุ ลปันถก
บวชบ้างแต่สามเณรจุลลปันถกเป็นคนเขลา ไม่อาจเรียนคาถาเดียวได้แม้เวลาผ่าน
ไป ๔ เดือน
เหตุเพราะในอดีตพระจุลลปันถกเป็นผู้มีปัญญาแต่หัวเราะเยาะภิกษุเขลา
ผูห้ นึง่ ท�ำให้ภกิ ษุรปู นัน้ ไม่เรียนพระธรรมอีก กรรมนัน้ จึงเห็นผลในกาลนี้ พระมหาปันถก
ไล่พระจุลลปันถกออกจากวิหาร แต่พระจุลลปันถกไม่ไปเพราะรักในพระพุทธศาสนา
ครั้งหนึ่งหมอชีวกโกมารภัจต้องการถวายภัตแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธาน พระมหาปันถกรับนิมนต์โดยยกเว้นพระจุลลปันถกท�ำให้พระจุลลปันถกน้อยใจ
คิดลาบวช พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุนั้นจึงให้พระจุลลปันถกนั่งหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ลูบคล�ำผ้าเก่าอันบริสุทธิ์ว่า “รโชหรณํ รโชหรณํ ผ้าเป็นเครื่องน�ำธุลีไป
ผ้าเป็นเครื่องน�ำธุลีไป” ท�ำให้พระจุลลปันถกบรรลุพระอรหันต์ เหตุนี้เกิดจากใน
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.
๗
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อดีตชาติพระจุลลปันถกเกิดเป็นพระราชา ทรงน�ำผ้าสาฎกบริสุทธิ์เช็ดพระนลาฏจน
ผ้านั้นหมอง จึงได้อนิจจสัญญาเพราะผ้าสาฎกนั้น เมื่อหมอชีวกโกมารภัจน้อมน�ำ
น�ำ้ ทักษิโณทกเข้าไปถวายพระพุทธเจ้า พระองค์จงึ ให้หมอชีวกโกมารภัจถวายภัตตาหาร
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�ำให้เลี้ยงดูภรรยาและ
ประกอบการงานได้ จูฬันเตวาสิกชายหนุ่มยากไร้ได้ยินค�ำกล่าวนี้จึงน�ำหนูไปขายเป็น
อาหารแมว ได้ทรัพย์กากณึกหนึ่งน�ำไปซื้อน�้ำอ้อยมอบแก่ช่างดอกไม้ได้ดอกไม้จากช่าง
ดอกไม้คนละก�ำ  วันรุ่งขึ้นน�ำเงินค่าดอกไม้ไปซื้อน�้ำอ้อยและน�้ำดื่มแลกกับดอกไม้
ครึ่งกอ ได้เงิน ๘ กหาปณะ วันหนึ่งในอุทยานมีไม้และใบไม้จ�ำนวนมาก คนเฝ้าอุทยาน
ทิ้งไม่หมด จูฬันเตวาสิกอาสาขนไม้และใบไม้เหล่านั้นไปทิ้ง เขาให้เด็ก ๆ ช่วยเพื่อแลก
กับน�ำ้ อ้อย แล้วขายไม้และใบไม้เหล่านัน้ เป็นฟืนแก่ชา่ งหม้อหลวงได้ทรัพย์ ๑๖ กหาปณะ
และภาชนะ ๕ อย่างมีตุ่มเป็นต้น ต่อจากนั้นเขาน�ำทรัพย์ไปซื้อน�้ำใส่ตุ่มตั้งไว้แก่
คนหาบหญ้า ๕๐๐ คน เพื่อผูกมิตร วันหนึ่งชายเหล่านั้นบอกว่าจะมีพ่อค้าม้า ๕๐๐ คน
พาม้ามายังเมืองนี้ จูฬันเตวาสิกขอหญ้าจากคนหาบหญ้าคนละก�ำ  ได้หญ้า ๕๐๐ ก�ำ
โดยขอทุกคนไม่ให้ขายหญ้าแก่ใคร ด้วยอุบายนี้เขาจึงขายหญ้าแก่พ่อค้าม้าได้ ๑,๐๐๐
ต่อมาเขาทราบว่าจะมีเรือใหญ่มาจอดที่ท่าน�ำ 
้ จึงน�ำทรัพย์ ๘ กหาปณะไปเช่ารถแล้ว
จอดรถที่ท่าเรือ น�ำแหวนวงหนึ่งเป็นค่ามัดจ�ำแก่นายเรือและขอไม่ให้ขายสินค้า
จนกว่าเขาจะบอก พ่อค้าหนึ่งร้อยคนจากเมืองพาราณสีจึงต้องมาติดต่อกับจูฬันเตวาสิก
ขอเป็ น หุ ้ น ส่ ว นเรื อ กั บ เขา ด้ ว ยวิ ธี นี้ เ ขาจึ ง ได้ ท รั พ ย์ ส องแสน เขาคิ ด ว่ า ควรน� ำ
ทรัพย์หนึ่งแสนมอบแก่จุลลกเศรษฐีและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง เศรษฐีจึงยกธิดา
ให้จูฬันเตวาสิกซึ่งต่อมาได้เป็นเศรษฐีแทนจุลลกเศรษฐี ชาดกเรื่องนี้จูฬันเตวาสิกคือ
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พระจุลลปันถก จุลลกเศรษฐีคือพระพุทธเจ้า๘

การสร้างสรรค์ชาดกในนิทานโชคดี เล่มที่ ๔ “ชนะใจได้”
นิทานโชคดีเล่ม ๔ “ชนะใจได้” ๓ เรื่อง ได้แก่ “โลมกัสสปะตบะแทบแตก”
“ลิงเผือกลิงด�ำได้ลาภเสื่อมลาภ” และ “จูฬปันถกกับผ้าเช็ดธุลี” น�ำเนื้อหามาจาก
อรรถกถาชาดก โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดและวิธีการน�ำเสนอให้สอดคล้องกับ
แนวคิดส�ำคัญของนิทานโชคดีเล่ม ๔ คือการเอาชนะใจตนเอง ซึ่งเป็นมงคลสูตรหมวด
สุดท้ายตามที่ผู้เขียนตีความและจัดหมวดหมู่ไว้ตอนท้ายเล่ม เริ่มตั้งแต่การพึ่งพาตน
การรู้จักให้ การฝึกตนดี และการชนะใจได้ การเรียบเรียงหลักธรรมเช่นนี้ด�ำเนิน
ตามล�ำดับในมงคลสูตรตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓๘ แต่ผู้เขียนตีความและจัดหมวดหมู่ใหม่
ตามล�ำดับ เริ่มตั้งแต่ตนเองว่าต้องปฏิบัติตนเช่นไร ต่อจากนั้นจึง “ให้” ผู้อื่น เมื่อให้
ผู้อื่นแล้วจึงต้องปฏิบัติด้วยการฝึกฝนตนเอง เพื่อน�ำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการ
เอาชนะใจตนเองให้ได้ ซึง่ เป็นหลักปฏิบตั เิ พือ่ น�ำไปสู่ “นิพพาน” ลักษณะการสร้างสรรค์
ที่ปรากฏมี ๒ ประการ ได้แก่ การน�ำเสนอธรรมเพื่อเอาชนะใจตนเองและการสื่อสาร
เพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย
๑. การน�ำเสนอธรรมะเพื่อเอาชนะใจตนเอง
สายฝน ศิลปพรหม แสดงให้เห็นว่าการเอาชนะใจตนเองเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยาก
ที่สุด มีขั้นตอนปฏิบัติเริ่มจากขั้นตอนแรกคือ “พึ่งพาตน” ได้แก่ การไม่คบคนพาล
การคบหาคนดี การบูชาคนทีค่ วรบูชาโดยเฉพาะอย่างยิง่ บูชาพระพุทธเจ้า การได้อาศัย
ในถิ่นที่ดีเหมาะสมเช่นดินแดนพุทธศาสนา การกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ พระราชา
และบ้านเมือง การตั้งตนถูกทางคือมีทาน ศีล ศรัทธา การหมั่นศึกษาหาความรู้
การฝึกตนให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างใดอย่างหนึ่งและใช้ในทางที่ถูกศีลธรรม
การฝึ ก ตนให้ มี วิ นั ย คื อ การประพฤติ ธ รรมหรื อ การรั ก ษาศี ล และการพู ด จาดี คื อ
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.
๘
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พูดความจริง พูดด้วยความเมตตา ขั้นตอนที่ ๒ คือ “รู้จักให้” ได้แก่ การตอบแทน
พระคุณบิดามารดา การอบรมสั่งสอนบุตรให้ถูกทาง การสงเคราะห์ภรรยาหรือสามี
การท� ำ งานให้ ส� ำ เร็ จ ไม่ คั่ ง ค้ า ง การให้ ท านด้ ว ยจิ ต ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ การประพฤติ ธ รรม
การสงเคราะห์ญาติ และการท�ำงานที่ไม่มีโทษ ขั้นตอนที่ ๓ คือ “ฝึกตนดี” ได้แก่
การงดเว้นจากบาป การงดเว้นสุราและของมึนเมาเสพติด ความไม่ประมาทในธรรม
การฝึกตนให้มีความเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสันโดษ
ความกตัญญู การฟังธรรมตามกาลทีค่ วร ความอดทน ความว่าง่าย การเห็นสมณะ และ
การสนทนาธรรมตามกาล และขั้นตอนที่ ๔ คือ “ชนะใจได้” ได้แก่ การบ�ำเพ็ญตบะ
การประพฤติพรหมจรรย์ การเห็นอริยสัจ การท�ำนิพพานให้แจ้ง การไม่หวั่นไหวใน
โลกธรรม การมีจิตไม่โศกเศร้า การมีจิตปราศจากธุลี และการมีจิตเกษม
“ใจ” มักน�ำเรื่องเดือดร้อนมาให้เราเสมอ หากชนะใจได้จาก
ความโกรธ ความโศก หรือความรัก เราก็จะชนะทุกสิ่งได้ ชีวิต
จะมีแต่ความโชคดี*
การชนะใจตนเองให้ได้จึงท�ำได้ยากยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ ความโศก
หรือความรัก นิทานโชคดี ๓ เรื่องที่น�ำเนื้อหามาจากอรรถกถาชาดกแสดงแนวคิด
ส�ำคัญเรื่อง “ชนะใจได้” ๓ ประการ ได้แก่ “บ�ำเพ็ญตบะถ้วนล้วนสบาย” “จิตไม่หวั่นไหว
ง่ายด้วยโลกธรรม” และ “จิตปราศจากธุลีกิเลสกล�้ำ”
นิทานเรื่อง “โลมกัสสปะตบะแทบแตก” กล่าวถึงการบ�ำเพ็ญตบะของ
พระโพธิสัตว์โลมกัสสปะ ได้แก่ การบ�ำเพ็ญเพียรเพื่อก�ำจัดกิเลส เพื่อเผาผลาญกิเลส๙
ในอรรถกถาโลมสกัสสปชาดก “ว่าด้วยตบะเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ” 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�ำระ – เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑]. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
หน้า ๙๙.
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ภิกษุผู้กระสันรูปหนึ่ง จึงตรัสเรื่องนี้ มีค�ำเริ่มต้นว่า อสฺส อินฺทสโม
ราชา ดังนี้.
ความย่อมีว่า พระศาสดาตรัสถามภิกษุรูปนั้นว่า ดูก่อนภิกษุ
เขาว่าเธอกระสันจริงหรือ? เมื่อภิกษุรูปนั้น กราบทูลว่า จริง
พระเจ้าข้า จึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ ก็ลมที่พัดภูเขาสิเนรุให้หวั่นไหว
ท�ำไมจึงจักไม่พดั ใบไม้เก่าๆ ให้หวัน่ ไหวเล่า แม้ผทู้ เี่ พียบพร้อมไปด้วย
ยศทัว่ ๆไป ยังถึงความเสือ่ มยศได้ ชือ่ ว่ากิเลส ย่อมท�ำสัตว์ทบี่ ริสทุ ธิ์
ให้เศร้าหมองได้ จะป่วยกล่าวไปใยถึงคนเช่นเธอ ดังนี้แล้วทรงน�ำ
เอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังต่อไปนี๑๐้
เมื่ อ น� ำ มาเสนอในนิ ท านโชคดี “โลมกั ส สปตบะแทบแตก” ยั ง คงแสดง
หลักธรรมเรื่องโทษของกิเลสซึ่งเกิดจากสตรี โดยท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจค�ำว่า “ตบะ”๑๑
ได้ง่ายขึ้นว่าหมายถึงการข่มกิเลสอันเกิดจากสตรี ดังที่โลมกัสสปะพึงพอใจความงาม
ของพระธิดาจันทรวดีจนเดินทางไปท�ำพิธีฆ่าสัตว์บูชายัญเพื่อให้ได้ตัวนาง แต่สุดท้าย
เกิดความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปจึงกลับไปบ�ำเพ็ญตบะและสมาธิดังเดิม
“ไม่น่าเชื่อเล้ย! ก�ำลังของพระอาทิตย์ ก�ำลังของพระจันทร์
ก�ำลังของฝั่งมหาสมุทร และก�ำลังของสมณพราหมณ์ผู้สงบจาก
บาปยังสู้ก�ำลังของหญิงไม่ได้!”

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 เป็นธรรมข้อหนึง่ ในทศพิธราชธรรม คือธรรมส�ำหรับพระเจ้าแผ่นดิน ๑๐ ประการ
“ตบะ” เป็นธรรมข้อ ๖ หมายถึง ความทรงเดช เผากิเลสตัณหา ไม่หมกมุ่นในความสุขส�ำราญ.
(พระพรหมคุ ณ าภรณ์ [ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต]. (๒๕๕๑). พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน์ ฉบั บ ประมวลศั พ ท์
[ช�ำระ – เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑]. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
หน้า ๓๔๐).
๑๐
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“โธ่เอ๋ย! ดาบสผู้เพียรบ�ำเพ็ญตบะมานานจนฌานแก่กล้า ต้องมา
ท�ำลายศีล...ฆ่าสัตว์บูชายัญเพื่อหญิงเท่านั้นหรือ?”๑๒
นิทานเรื่อง “ลิงเผือกลิงด�ำ ได้ลาภเสื่อมลาภ” น�ำมาจากอรรถกถาราธชาดก
“ว่าด้วยการพูดเพ้อเจ้อเพราะความเขลา” กล่าวถึงโทษของสตรี ดังนี้
พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรง
ปรารภการเล้าโลมของภรรยาเก่า ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีค�ำ
เริ่มต้นว่า น ตฺวํ ราธ วิชานาสิ ดังนี้.
เรื่องปัจจุบัน จักมีแจ้งในอินทริยชาดก (ข้อที่แปลกคือ)
ก็พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้นมาตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ ขึ้นชื่อว่า
มาตุคาม เป็นผู้อันใครรักษาไม่ได้ แม้จะระมัดระวังแข็งแรง ก็ไม่
สามารถจะรักษาไว้ได้ ดูก่อนภิกษุ ในครั้งก่อน ถึงเธอก็ตั้งการ
ป้องกันคอยรักษามาตุคามอยู่ แต่ไม่อาจรักษาไว้ได้เลย บัดนี้เธอ
จะรักษาไว้ได้อย่างไรกัน แล้วทรงน�ำเรื่องราวในอดีตมาสาธก
ดังต่อไปนี๑๓้
นิทานเรื่อง “ลิงเผือกลิงด�ำได้ลาภเสื่อมลาภ” ไม่ได้เสนอเรื่องโทษของสตรี
แต่น�ำเสนอหลักธรรมเรื่องโลกธรรม ๘ ซึ่งนิทานโชคดีน�ำเสนออย่างเด่นชัดดังปรากฏ
ในชื่อเรื่องคือการได้ลาภเสื่อมลาภ โลกธรรมหมายถึง “ธรรมที่มีประจ�ำโลก ธรรมดา
ของโลก ธรรมที่ครอบง�ำสัตว์โลกและสัตว์โลกก็เป็นไปตามมัน 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.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก
เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศักราช ๒๕๒๕. หน้า ๕๗๘.
๑๔
พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ.ปยุตฺโต]. (๒๕๕๑). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์ [ช�ำระ – เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑]. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
หน้า ๓๕๒.
๑๓
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จึงเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม คือการที่พระเจ้าพาราณสีดูแลเลี้ยงดูอย่างดี ต่อมา
แม้พระเจ้าพาราณสีจะทอดทิ้ง ไม่ดูแลเอาใจใส่อีก แต่ลิงเผือกผู้พี่ก็เข้าใจว่าไม่มีสิ่งใด
แน่นอนเช่นเดียวกับลาภที่ได้มา ซึ่งเป็นการรู้เท่าทันความเป็นไปตามธรรมในโลกนี้
นิทานเรือ่ งสุดท้ายคือ “จูฬปันถกกับผ้าเช็ดธุล”ี น�ำเนือ้ เรือ่ งมาจากอรรถกถา
จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยคนฉลาดตั้งตัวได้
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์ ประทับ
อยูใ่ นชีวกัมพวัน ทรงปรารภ พระจุลลปันถกเถระ จึงตรัสพระธรรม
เทศนานี้ มีค�ำเริ่มต้นว่า อปฺปเกนปิ เมธาวี ดังนี้. เบื้องต้น พึงกล่าว
การเกิดขึ้นและการบรรพชาของพระจุลลปันถกในอัมพวันนั้นก่อน.
มีกถาตามล�ำดับดังต่อไปนี้๑๕
อรรถกถาจุลลกเศรษฐีชาดกเป็นชาดกเรือ่ งยาว โดยมีนทิ านแทรกอีก ๑ เรือ่ ง
เมื่อน�ำมาแต่งเป็นนิทานโชคดีจึงน�ำเสนอเพียงตอนต้นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องราวของพี่น้อง
สองคนคือ “มหาปันถก” กับ “จุลลปันถก”๑๖ เป็นที่น่าสังเกตว่าในอรรถกถาชาดก
กล่าวถึงคาถา ๑ บทที่จุลลปันถกไม่อาจเรียนได้แม้ใช้เวลา ๔ เดือน

มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก
เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศักราช ๒๕๒๕. หน้า ๑๘๓.
๑๖
เรื่องหลังจากนี้ผู้เขียนน�ำมาแต่งเป็นนิทานโชคดี “รู้จักให้” อีก ๑ เรื่องคือ “หนูตายให้
ลาภหนุ่มจอมขยัน”
๑๗
มหามกุฏราชวิทยาลัย. (๒๕๔๓). พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก
เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศักราช ๒๕๒๕. หน้า ๑๘๖.
๑๘
สายฝน ศิลปพรหม. (๒๕๕๐). นิทานโชคดี “ชนะใจได้” เล่ม ๔. กรุงเทพฯ: ครอบครัว.
หน้า ๑๑๑.
๑๕
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ดอกบัวโกกนุทมีกลิ่นหอม ไม่ปราศจากกลิ่นหอม พึงบาน
แต่เช้าฉันใด ท่านจงดูพระอังคีรสผู้ไพโรจน์ เหมือนพระอาทิตย์
ส่องแสงจ้าในอากาศฉะนั้น.๑๗
นิทานโชคดียังคงปรากฏคาถาบทนี้แต่ปรับเปลี่ยนการใช้ถ้อยค�ำบางค�ำ ดังนี้
“ดอกโกกนุทมีกลิ่นหอม บานแต่เช้ากลิ่นหอมอ่อนๆ กรุ่น
อยูเ่ สมอ ฉันใด เธอจงมองพระพุทธเจ้าผูร้ งุ่ โรจน์อยู่ ดุจพระอาทิตย์
ส่องแสงกลางหาว ฉันนั้น...”๑๘
นิ ท านโชคดี ยั ง คงกล่ า วถึ ง พระจุ ล ลปั น ถกเช่ น เดี ย วกั บ ในอรรถกถา
จุลลกเศรษฐีชาดก แต่นิทานโชคดีไม่น�ำเสนอเรื่องแทรก อาจเป็นเพราะจะท�ำให้นิทาน
มีขนาดยาวเกินไปไม่เหมาะส�ำหรับเด็กทีม่ สี มาธิสนั้ อย่างไรก็ตาม นิทานโชคดียงั คงแสดง
ให้เห็นว่าจิตของพระจูฬปันถกได้ขน้ึ สูว่ ปิ สั สนาแล้ว กล่าวคือ การลูบผ้าพลางบริกรรมว่า
“ผ้าเช็ดธุลี” จากผ้าที่ขาวกลับหมองไป ท�ำให้พระจูฬปันถกเกิดปัญญาเห็นสิ่งต่างๆ
ตามความเป็นจริง ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลง มีสภาพไม่แน่นอน เช่นเดียวกับจิตที่มีธุลี
ของพระจูฬปันถก ซึ่งในที่สุดก็ปราศจากธุลีคือกิเลสในจิต ด้วยการเรียนรู้จากผ้าเช็ด
ธุลีหนึ่งผืน
๒. การสื่อสารเพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย การสร้างสรรค์อรรถกถาชาดก ๓ เรื่อง
ให้เป็นนิทานโชคดี นับเป็นการสือ่ สารธรรมะในพระไตรปิฎกมาสูผ่ อู้ า่ นในรูปแบบการ์ตนู
ภาพประกอบ โดยน�ำเสนอหลักธรรมเรื่องมงคลสูตรให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ผู้วิจัยพบว่า
มีการน�ำเสนอ ๓ ประการเพื่อสื่อสารกับเด็ก ได้แก่ การใช้ภาพเล่าเรื่อง การใช้ภาษา
สื่ออารมณ์ความรู้ของตัวละคร และการสรุปความเพื่อสื่อสาระธรรม
		
๒.๑ การใช้ภาพเล่าเรื่อง นิทานโชคดีด�ำเนินเรื่องโดยใช้ภาพประกอบ
เพื่อสื่อสารกับผู้อ่าน ภาพประกอบช่วยสื่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร
			 “โลมกัสสปะตบะแทบแตก” ใช้ภาพเล่าเรื่องตอนที่พระอินทร์ลงมา
พบพระเจ้าพาราณสี
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ภาพที่ ๑ พระอินทร์มาพบพระเจ้าพาราณสี
ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าพระอินทร์อยู่บนสวรรค์โดยนั่งอยู่บนก้อนเมฆ ลงมา
พบพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ไปท�ำลายศีลของโลมกัสสปะ
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อีกภาพหนึ่งแสดงเหตุการณ์ที่โลมกัสสปะดาบสพอใจพระราชธิดาจันทรวดี

ภาพที่ ๒ โลมกัสสปะดาบสพอใจพระราชธิดาจันทรวดี
ภาพเสยยะอ�ำมาตย์ถือราชสารสื่อถึงการส่งข่าวจากพระเจ้าพาราณสีถึง
โลมกัสสปะ ภาพหัวใจหลายดวงรายล้อมโลมกัสสปะและภาพดอกไม้บานแสดงถึง
ความรู้สึกที่โลมกัสสปะหลงใหลพระราชธิดา
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นิทานเรื่อง “ลิงเผือกลิงด�ำ ได้ลาภเสื่อมลาภ” ใช้ภาพด�ำเนินเหตุการณ์
ตอนที่ลิงด�ำแสดงนิสัยดุร้าย ท�ำให้พระราชกุมารหวาดกลัว โดยให้ลิงด�ำแลบลิ้นยาว
และพระราชกุมารหน้าตาแสดงความหวาดกลัวร้องไห้นำ�้ ตาไหล กิรยิ าอาการลุกลีล้ กุ ลน

ภาพที่ ๓ ลิงด�ำแสดงนิสัยดุร้าย
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การใช้ภาพเพื่อแสดงความโศกเศร้าของลิงเผือก ๒ ตัวที่ถูกนายพรานจับ
ภาพนายพรานสะพายลูกศรด้านหลัง ลักษณะร่างกายแข็งแรงสองมือจับเชือกทีผ่ กู ลิง
เผือก และหน้าตาของลิงเผือกที่ไม่มีความสุข

ภาพที่ ๔ ความโศกเศร้าของลิงเผือก
และการใช้ภาพเพื่อแสดงหลักโลกธรรม ๘ ประการ ความมีลาภแสดงด้วย
ถุงเงินจากเคยมีแล้วกลับไม่มีเพราะผู้อื่นมาเอาไป ความมียศแสดงภาพด้วยภาพชาย
แต่งกายด้วยเครื่องหมายมีผู้เคารพ แต่สุดท้ายยศต่างๆ ก็สูญหาย ชายแต่งกายด้วย
เสื้อธรรมดา มีโซ่ล่ามที่มือคือเสื่อมยศ การมีคนสรรเสริญคือชายที่ได้รับการยกย่อง
แสดงด้วยนิ้วมือว่ายอดเยี่ยม ต่อมาถูกนินทามีภาพคนต่างๆ ท�ำสีหน้าบึ้งตึง ไม่พอใจ
และความสุขแสดงด้วยหน้าตายิ้มแย้ม ความทุกข์คือการร้องไห้ ภาพเครื่องหมาย
“ó” คือการย้อนกลับไปมา ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในโลกนี้ เมื่อมีได้ก็ย่อมต้อง
เสื่อมได้เช่นกัน ไม่มีอะไรแน่นอนเที่ยงตรง
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ภาพที่ ๕ การแสดงโลกธรรม ๘ ด้วยภาพ
การใช้ภาพเล่าเรื่องเป็นวิธีการสื่อสารเพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย ภาพ ๑ ภาพจึง
เล่าเรื่องราวได้เพลิดเพลิน น่าสนใจ ไม่ได้มีเฉพาะตัวอักษร ดังในนิทานเรื่อง “พระจูฬ
ปันถกกับผ้าเช็ดธุลี” ภาพแรกเล่าเรื่องธิดาเศรษฐีหนีไปกับชายคนรับใช้
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ภาพที่ ๖ ธิดาเศรษฐีหนีไปกับชายคนรับใช้
ภาพบ้านในระยะไกลแทนบ้านเศรษฐีในเมืองราชคฤห์ ชายคนหนึ่งสะพาย
ย่าม ๒ ใบจับมือหญิงสาวแต่งกายดี แทนธิดาเศรษฐีกับชายคนรัก เล่าเรื่องราวของ
ธิดาเศรษฐีหนีตามชายคนรับใช้จากเมืองราชคฤห์ไปอยู่ที่อื่นซึ่งไกลจากที่เดิม
นิทานโชคดีชุด “ชนะใจได้”: ชีวิตที่มีมงคลคือชีวิตที่โชคดี 87

ภาพที่ ๗ ธิดาเศรษฐีกับลูกชาย ๒ คน
ภาพนีเ้ ล่าเรือ่ งราวชีวติ ของธิดาเศรษฐี หลังจากลูก ๒ คนเติบโตแล้ว การแต่ง
กายของธิดาเศรษฐีเปลี่ยนไปซึ่งแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ตามอัตภาพ ไม่ได้ร�่ำรวยดัง
เดิม การมีเครื่องหมายแวดล้อมคนในภาพแสดงถึงความแตกต่างของเหตุการณ์ซึ่งไม่
ได้อยู่ด้วยกัน เพื่อแทนการเล่าเรื่องของแม่กับลูก
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ภาพที่ ๘ พระจูฬปันถกเนรมิตเป็นตนเอง ๑,๐๐๐ รูป
แสดงอุ บ ายของพระจู ฬ ปั น ถกเนรมิ ต เป็ น ตนเอง ๑,๐๐๐ รู ป แก่ ห มอ
ชีวกโกมารภัจ ภาพนีใ้ ช้การวาดภาพภิกษุจำ� นวนหลายรูปทัง้ ระยะใกล้และระยะไกลเพือ่
แทนจ�ำนวนมาก เพราะพื้นที่กระดาษจ�ำกัดไม่อาจวาดรูปภิกษุถึง ๑,๐๐๐ รูปได้ ภิกษุ
ทั้งหมดในรูปจึงเป็นภาพแทนรูปนิมิต ๑,๐๐๐ รูปของพระจูฬปันถก
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๒.๒ การใช้ภาษาสื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ได้แก่ การใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่ายเพื่อแสดงถึงความคิด ความรู้สึกของตัวละคร ส่วนใหญ่เป็นภาษาสนทนา
ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้ผู้อ่านคือเด็กรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว ตัวอย่างเช่น
การแสดงความรู้สึกเดือดร้อนใจของโลมกัสสปะ
...ภพของท้าวสักกเทวราชหวั่นไหวด้วยเดชแห่งตบะของ
ดาบสนั้น ล�ำดับนั้นท้าวสักกเทวราชทรงพิจารณาดูเห็นเหตุดังนั้น
แล้ว ทรงด�ำริว่า ดาบสนี้มีเดชสูงนัก จะท�ำเราให้เคลื่อนจาก
ความเป็นท้าวสักกะ เราจักร่วมมือกับพระเจ้าพาราณสี ท�ำลาย
ตบะของดาบสนั้นเสีย๑๙
“ไม่ได้! เดี๋ยวตายแล้วจะขึ้นมาแย่งต�ำแหน่งของเราบน
ดาวดึงส์...”
“เราต้องลงไปท�ำลายศีลของดาบสนี้ซะก่อน”๒๐
การใช้ค�ำว่า “แย่งต�ำแหน่ง” สื่อความแทน “เคลื่อนจากความเป็นท้าวสักกะ”
และ “ท�ำลายศีล” แทน “ท�ำลายตบะ” ซึ่งท�ำให้เข้าใจและเห็นภาพชัดเจน สื่อความคิด
และความรู้สึกของท้าวสักกเทวราชอย่างชัดเจน
...ไสยหะอ�ำมาตย์พาพระราชธิดาไปในที่นั้น ไหว้พระฤาษี
ท�ำปฏิสันถารแล้ว ยืนอยู่ ณ ที่ควรแห่งหนึ่ง แสดงพระราชธิดา
ซึ่งงามประดุจเทพอัปสรแก่พระฤาษี ล�ำดับนั้น พระดาบสท�ำลาย
อินทรีย์เสียแล้ว แลดูพระราชธิดา พร้อมกับการแลดูนั่นเอง เกิด

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.
๑๙
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จิ ต ปฏิ พั ท ธ์ ขึ้ น แล้ ว เสื่ อ มจากฌาน อ� ำ มาตย์ รู ้ ว ่ า พระดาบสมี
จิตปฏิพัทธ์จึงกล่าวว่า ท่านขอรับ ถ้าท่านบูชายัญ พระราชาจัก
พระราชทานพระราชธิ ด านี้ ใ ห้ เ ป็ น บาทบริ จ าริ ก าส� ำ หรั บ ท่ า น
พระดาบสนั้นก�ำลังหวั่นไหวไปด้วยอ�ำนาจกิเลส จึงถามว่า ได้ยินว่า
พระราชาจักพระราชทานพระราชธิดานี้แก่เราหรือ? อ�ำมาตย์ตอบ
ว่า ถูกแล้ว พระราชาจักพระราชทานแก่ท่านผู้บูชายัญ พระดาบส
กล่ า วว่ า ดี แ ล้ ว เมื่ อ เราได้ พ ระราชธิ ด านี้ จั ก บู ช ายั ญ แล้ ว
สรวมชฎาพาพระราชธิ ด าขึ้ น รถที่ ป ระดั บ งดงาม ไปพระนคร
พาราณสี๒๑
โลมกัสสปดาบสเห็นพระธิดาจันทรวดีแล้ว เกิดหลงใหลใน
รูปโฉมของพระนาง ท�ำให้ฌานเสื่อมทันที (หมดฤทธิ์) รีบรับค�ำ
เสยหะอ�ำมาตย์
“งามอะไรเช่นนี้!”๒๒
อรรถกถาชาดกใช้ภาษาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของโลมกัสสปะ ได้แก่
“เกิดจิตปฏิพัทธ์ขึ้นแล้วเสื่อมจากฌาน” “หวั่นไหวไปด้วยอ�ำนาจกิเลส” และ “ดีแล้ว
เมื่อเราได้พระราชธิดานี้ จักบูชายัญ” เมื่อน�ำเสนอในนิทานโชคดีมีการปรับเปลี่ยน
ภาษาให้สั้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้แก่ “เกิดหลงใหลในรูปโฉม” “ฌานเสื่อมทันที
(หมดฤทธิ์) รีบรับค�ำ” และการอุทานว่า “งามอะไรเช่นนี้” ซึ่งแสดงอารมณ์ของ
โลมกัสสปะว่า หลงใหลจนไม่มีสติกระทั่งต้องอุทาน ชื่นชมความงามของพระราชธิดา
การแสดงถึงความโชคดีของลิงเผือก ๒ ตัว ผ่านบทสนทนาของผู้ดูแล ใช้
ภาษาสนทนาที่แสดงถึงสภาพชีวิตของลิง ๒ ตัวว่ามีความเป็นอยู่สุขสบาย ได้รับการ
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.
๒๑
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ดูแลดีที่สุด ได้แก่ “กรงทองหรูหรา...ราคาแพงกว่าบ้านข้าซะอีก” “แถมได้คนอย่างข้า
เป็นข้ารับใช้” “อาหารเครื่องดื่มอย่างดี” “ปรนเปรอ” แล “บรมสุข” แสดงถึงชีวิตที่
สุขสบายวิเศษยิ่ง
“โชคดีของแกทั้งคู่นะ ไม่ถูกฆ่าตายแล้วยังได้อยู่กรงทอง
หรูหรา...ราคาแพงกว่าบ้านข้าซะอีก”
“แถมได้คนอย่างข้าเป็นข้ารับใช้ คอยเอาอาหารเครื่องดื่ม
อย่างดีมาปรนเปรอถึงปาก ไม่ต้องดิ้นรนหากินเองเลยนะ”
“บรมสุขอย่างนี้ลาภลอยแท้ๆ รู้มั้ย?”๒๓
ความรูส้ กึ หวาดกลัวของพระราชกุมารเมือ่ ถูกลิงด�ำกาษพาหุทำ� ร้าย แสดงออก
ด้วยการร้องไห้ “ฮือ...ฮือ”
“ช่วยด้วย! ลิงบ้า...ลิงบ้าอาละวาด”
“หนูกลัว หนูกลัว...ฮือ...ฮือ”
“ไอ้ลิงผี! ไม่เอาแล้ว...”
“หนูกลัว หนูกลัว...ฮือ...ฮือ...”
“อย่าเข้ามานะแก”๒๔
ความรู้สึกของธิดาเศรษฐีกับสามีเมื่อต้องกลับไปพบเศรษฐี ซึ่งรู้สึกผิดและ
หวาดกลัว
“ไม่เอาหรอก! พีไ่ ม่กล้าสูห้ น้านายท่าน...พีท่ ำ� ผิดกับท่านขนาดนี้
ท่านต้องโกรธแค้นพี่มาก”
“ถึ ง ยั ง ไงพ่ อ กั บ แม่ ก็ ไ ม่ โ หดร้ า ยถึ ง กั บ กิ น เลื อ ดกิ น เนื้ อ พี่
หรอกน่า...”
“เอาเป็นว่าเราพาลูกไปก็ได้...แต่ตัวพี่เองจะไม่เข้าพบท่าน
๒๓
๒๔
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ทั้งสองอย่างเด็ดขาด!”
“แค่นั้นก็ขอบคุณพี่มากแล้ว...ลูกๆ คงดีใจมาก ตากับยาย
ก็คงดีใจด้วย เรารีบเดินทางเลยนะคะ”๒๕
การใช้ภาษาเพื่อแสดงอาการ “หัวเราะเยาะภิกษุผู้โง่เขลา” จนท�ำให้เกิด
ความละอายแล้วสึกออกไป
“โธ่เอ๋ย! โง่อะไรขนาดนี้”
“ธรรมะแค่นี้ท่องตั้งนานยังจ�ำไม่ได้!”
“ บวชเสียเวลาเปล่า...”๒๖
		
๒.๓ การสรุปความสื่อสารธรรม เป็นลักษณะส�ำคัญในนิทานโชคดีทั้ง ๔
เล่ม ปรากฏตอนท้ายเรื่องเพื่อสรุปว่า นิทานเรื่องนี้แสดงมงคลสูตรข้อใด โดยอธิบาย
ขยายความเพิ่มเติมและยกตัวอย่างประกอบ ดังนี้
		
“โลมกัสสปะตบะแทบแตก” สรุปว่านิทานเรือ่ งนีส้ อนเรือ่ งการบ�ำเพ็ญตบะ
ว่าเป็นมงคล โดยอธิบายความหมาย วิธีการ ยกตัวอย่างประกอบ ประโยชน์ของการ
บ�ำเพ็ญตบะ ผ่านพฤติกรรมของโลมกัสสปดาบส

๒๕
๒๖

แหล่งเดิม. หน้า ๑๐๔.
แหล่งเดิม. หน้า ๑๑๒.
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ภาพที่ ๙ สรุปความสื่อสารธรรมเรื่องการบ�ำเพ็ญตบะ
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“ลิงเผือกลิงด�ำได้ลาภเสื่อมลาภ” 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�ำคัญคือการสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านโดยเฉพาะ
เด็กๆ นิทานท�ำให้เด็กเกิดจินตนาการ รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับพฤติกรรมของ
ตัวละคร การด�ำเนินเรื่อง และยังได้ข้อคิดจากการอ่านนิทานด้วย นิทานจึงเป็น
“เครือ่ งมือ” ส�ำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กโดยทีเ่ ด็กไม่รสู้ กึ เบือ่ หน่าย
ปั จ จุ บั น จึ ง มี ก ารน� ำ นิ ท านมาเป็ น สื่ อ ส� ำ หรั บ เด็ ก หลายเรื่ อ ง ได้ แ ก่ ก ารให้ ค วามรู ้
การปลูกฝังค่านิยมในเรื่องต่างๆ และการสอนธรรมะ
นิ ท านโชคดี ชุ ด ๔ “ชนะใจได้ ” เป็ น สื่ อ ส� ำ คั ญ ในการสอนมงคลสู ต รใน
พระไตรปิฎก ผู้เขียนน�ำเนื้อหามาจากคัมภีร์ส�ำคัญทางพุทธศาสนาหลายเล่ม ที่ส�ำคัญ
คื อ น� ำ เนื้ อ หามาจากอรรถกถาชาดกซึ่ง แต่ง ขยายความจากคาถาในพระไตรปิ ฎ ก
อรรถกถาชาดกเป็นนิทานสอนธรรมะ ด�ำเนินเรื่องโดยมีตัวละครได้แก่ สัตว์ มนุษย์
เทวดาและอมนุษย์ ด้วยธรรมชาติของอรรถกถาชาดกซึ่งเป็นนิทานที่สนุกสนาน
ดังนั้นเมื่อน�ำมาปรับเปลี่ยนเป็นสื่อสอนธรรมะแก่เด็กในปัจจุบันจึงยังคงลักษณะ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นส�ำคัญ นับเป็นการปลูกฝังสาระธรรมแก่เด็กวิธีหนึ่ง
การน�ำอรรถกถาชาดกมาปรับเปลี่ยนกลวิธีการน�ำเสนอให้เหมาะแก่ยุคสมัย
ย่อมท�ำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวบทในฐานะคัมภีร์ส�ำคัญทางพุทธศาสนา “ลด” ความ
ศักดิ์สิทธิ์ลงไป โดยเปลี่ยนหน้าที่เป็น “นิทาน” ส�ำหรับเด็ก ซึ่งจากเดิมชาดกปรากฏ
ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเป็นคัมภีร์ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่น�ำมาเสนอในรูปแบบ
การ์ตนู ซึง่ มีภาพประกอบสีสนั สดใส ตัวละครน่ารัก ฉากทีผ่ า่ นจินตนาการของผูว้ าดภาพ
แล้ว ภาษาง่ายๆสื่อความชัดเจน ไม่ต้องตีความลึกซึ้ง การสื่อสารที่ “เข้าใจง่าย”
เช่นนี้จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กเห็นว่านิทานธรรมะเป็นเรื่องสนุกสนานและ
อ่านง่าย
สิ่งส�ำคัญที่นิทานโชคดีทั้ง ๔ เล่มต้องการน�ำเสนอคือชีวิตที่เป็นมงคลหรือ
ชีวิตที่โชคดีนั้นเกิดจากการกระท�ำของทุกคน ซึ่งสร้างได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้ ดังที่ผู้เขียนได้ระบุไว้ในค�ำน�ำอย่างชัดเจนว่า “ทุกคน
ล้วนอยากมีความสุขสวัสดีและเจริญรุ่งเรือง นั่นคือชีวิตที่มีมงคล ใครที่มีชีวิตเช่นนี้
ถือว่าโชคดี ซึง่ ความโชคดีนที้ กุ คนบันดาลเองได้...” และ “หวังว่านิทานชุดนีจ้ ะน�ำโชคชัย
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มาสู่ผู้ปรารถนาความสุขสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิตตน ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตบ้างไม่มากก็น้อย” นับว่าเป็นการ ชี้ชวนให้ผู้อ่านสร้างความโชคดีให้ตนเอง ดัง
ค�ำโปรยหน้าปกนิทานว่า “อ่านนิทานเรื่องดีๆ เพื่อชีวิตที่มีแต่...ความโชคดี”
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