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คำปรารภในการเรียบเรียง 
(ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒) 

…………………………………. 
หนังสือ “ต้นทุนชีวิตที่ดีงามของพระโพธิสัตว์”  เล่มนี้  ข้าพเจ้าได้ปรับปรุบ เพ่ิมเติมจาก

หนังสือคติธรรมคำคมจากชาดกเล่มก่อนที่เคยตีพิมพ์ในงานครบรอบอายุวัฒนมงคล ๕ รอบของ
หลวงพ่อพระครูวิมลสังวรคุณ  นับเวลาผ่านไปได้ ๑๘ ปีแล้ว  การนำมาจัดพิมพ์ใหม่ครั้งนี้  ได้ปรับ
คำพูดและเพ่ิมชาดกเรื่องพระเจ้า ๑๐ ชาติ เข้าไปอีก ด้วยเห็นว่ามีเนื้อหาบางตอนควรนำมาให้ผู้อ่าน
ได้มองเห็นภาพรวมบ้าง  และได้ตั้งชื่อหนังสือว่า ต้นทุนชีวิตที่ดีงามของพระโพธิสัตว์ เพ่ือให้แง่มุม
ของชีวิตแบบพระโพธิสัตว์ในฐานะเป็นต้นแบบ เป็นต้นทุนและเป็นตัวอย่างให้มวลมนุษย์ได้เดินตาม
ในด้านการประพฤติปฏิบัติพัฒนากาย วาจาและใจให้ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้หลงทางในการทำความดี  ใน
ชาดก ๕๔๗  ชาติ เป็นต้นทุนชีวิตดีงามทุกเรื่อง  เช่นต้นทุนชีวิตดีงามด้านศีล  ด้านปัญญา  ด้าน
ความเพียร เป็นต้น และเรื่องพระเจ้า ๑๐  ชาติ หรือทศชาติชาดก  ถือว่าเป็นต้นแบบและเป็นต้นทุน
ชีวิตที่ดีงาม ๑๐ ด้านที่สำคัญ  คือ ต้นทุนด้านเนกขัมมะ การออกบวช  ต้นทุนด้านความเพียร 
ต้นทุนด้านเมตตา  ต้นทุนด้านอธิษฐาน  ต้นทุนด้านปัญญา  ต้นทุนด้านศีล  ต้นทุนด้านขันติ  ต้นทุน
ด้านอุเบกขา  ต้นทุนด้านการให้      

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์และข้อคิดจากมุมมองที่ได้กล่าวไว้
ในหนังสือนี้  และขอมอบความดี ความงามและบุญกุศลทั้งหลายแด่ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้  อุทิศบุญกุศลแด่บุพพการีชนทั้งหลาย ญาติมิตรทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว  ที่ยังมีชีวิต
ขอให้ดำรงอยู่อย่างมีความสุขทุกทิพาราตรีกาลเทอญ   

ขอขอบคุณทีงามจัดทำหนังสือนี้เพ่ือการเผยแพร่ และผู้มีส่วนสนับสนุนทั้งหลาย  ขอทุก
ท่านจงได้รับผลแห่งบุญกุศลและมีสติปัญญาเจริญยิ่งขึ้นไปทุกถ้วนหน้าเทอญ   

 
ด้วยความปรารถนาดี 

ผู้เรียบเรียง 
 

๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

คำปรารภในการเรียบเรียง 
(ในการพิมพ์ครั้งแรก) 

…………………………………. 
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อพระครูวิมลสังวรคุณ  ผู้เป็นที่เคารพอย่างสูง  ให้

เลือกสรรธรรมะจากพระไตรปิฎกมาจัดพิมพ์เป็นหนังสืออนุสรณ์เนื่องในวันคล้ายวันเกิด   ภาระนี้
ข้าพเจ้าถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง  ที่ได้มีโอกาสตอบสนองพระคุณหลวงพ่อผู้ที่ข้าพเจ้าเคารพรักและ
นับถือเสมือนบิดามารดา  และเพ่ือเป็นเถรบูชา อาจริยบูชาอีกโสดหนึ่งด้วย 

ความจริงแล้ว  คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้น เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าทุก
ถ้อยคำสอนทั้งสิ้น  แต่จะนำมาจัดพิมพ์ในวาระนี้ทั้งหมดคงเป็นภาระหนักแน่  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้
คัดเลือกคำสอนในส่วนที่เป็นชาดก หรือที่ชาวพุทธมักเรียกว่านิทานชาดก  ซึ่งมีคติธรรมล้ำค่าแสดง
ถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของพระพุทธองค์  แสดงถึงวิถีธรรมอันงดงาม สะท้อนให้เห็นจริยาของ
พระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญบารมีเพ่ือช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์   

ชาดกที่นำมาจัดพิมพ์ครั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ตั้งชื่อใหม่ตามเนื้อหาของชาดก  แต่คงชื่อชาดกเดิม
ไว้ในตอนท้ายเรื่อง  เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาเชิงวิชาการ  การตั้งชื่อใหม่นี้มิได้มีเจตนาบิดเบือนคำ
สอนไปเป็นอย่างอ่ืนแต่ประการใด  หากแต่ต้องการให้ผู้อ่านได้ความบันเทิงใจและอรรถรสในอ่าน  
พร้อมทั้งข้อคิดสะกิดให้เกิดปัญญาบ้างเท่านั้น  โดยปรับเนื้อหาให้สั้นกะทัดรัดเหมาะแก่เวลา 

สำหรับผู้ศึกษาที่เป็นหนอนหนังสือ  หรือเจนจัดในคัมภีร์ ก็ให้ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้
เดิมของตนเอง   หากต้องการความพิสดารก็ควรศึกษาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาซึ่งมีทั้งภาษา
บาลีและแปลเป็นภาษาไทย  สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ไม่ค่อยมีโอกาสอ่านตำราคัมภีร์  หนังสือเล่มนี้
ก็ถือได้ว่าเป็นการสรุปย่อเอาแก่นคำสอนของชาดก  มาให้อ่านอย่างพอเหมาะแก่เวลา  ไม่ยืดยาว
หรือไม่ย่อจนเกินไป  สำนวนภาษาก็เป็นกึ่งวิชาการหน่อยหนึ่ง  แต่ความตั้งใจเดิมก็มุ่งให้ผู้อ่านที่เป็น
ชาวบ้าน เด็กและเยาวชน  ซึ่งหลวงพ่อท่านก็มีความประสงค์อย่างนี้ 

ข้าพเจ้ามิได้มุ่งหวังที่จะให้ผู้ อ่านเกิดความซาบซึ้งในภาษาที่เขียน  หรือจดจำชาดกได้
มากมายแต่ประการใด  หากแต่ต้องการให้ได้ข้อคิด หลักธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต  นำมาพัฒนา
ตนเองให้เจริญก้าวหน้าและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขต่างหาก  แม้ว่าจะอ่านไม่จบเรื่องก็
ตาม  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ชาดกที่นำมาเสนอในครั้งนี้คงเป็นบันเทิงธรรม เป็นเพ่ือนในยามเหงา  
และเป็นที่ปรึกษาในยามท่านมีปัญหาได้บ้าง   

 
ด้วยความปรารถนาดี 

ผู้เรียบเรียง 
 

       ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
 
 
 
 



 ๔ 

 
 
 

การศึกษาทำให้คนฉลาดสามารถ
พัฒนาตนและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
และมั่ นคงไม่ตกเป็ นทาสของใคร  แต่
การศึ กษาที่ ดี ต้ อ งควบคู่ ไปพร้อมกับ
ศีลธรรม  ถ้าขาดศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับ
แล้วแม้จะมีความรู้มากสักเพียงใดก็ไม่เกิด
ประโยชน์  มีแต่จะก่อความพินาศสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคม
ถ่ายเดียว   

ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังสงสัยว่าความรู้กับศีลธรรมอะไรสำคัญกว่ากัน   ลองอ่าน
เรื่องราวต่อไปนี้จะได้คำตอบที่ถูกต้อง 

ในอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปุโรหิตผู้สอนอรรถธรรมแก่พระราชา  วันหนึ่ง
ท่านต้องการจะทราบว่าพระราชานับถือตนเพราะมีศีลหรือเพราะมีการศึกษา เมื่อคิดดังนั้นแล้ว  จึง
ได้หยิบเอากหาปณะจากที่นับเงินของเหรัญญิกไปถึง ๓ ครั้ง เหรัญญิกจึงกราบทูลพระราชาให้ทรง
ทราบพฤติกรรมของพระโพธิสัตว์ พระราชาทรงสอบสวนเรื่องนั้นทันที พระโพธิสัตว์ได้กราบทูล
เรื่องราวทั้งหมดให้ทรงสดับ  และบัดนี้ก็ทราบแล้วว่า  ชาติตระกูลหรือผิวพรรณเป็นของเปล่า
ประโยชน์ ศีลเท่านั้นประเสริฐสุด คนไม่มีศีลแม้จะมีการศึกษามีความรู้มากมายก็หาความเจริญมิได้ 
กษัตริย์หรือพ่อค้าประชาชนถ้าไม่ตั้งอยู่ในธรรม  ตายไปแล้วก็เข้าถึงทุคติ คนทั่วไปถ้าประพฤติธรรม
ก็เสมอกันได้ในเทวโลก  พระเวท ชาติตระกูล หรือพวกพ้องไม่สามารถจะให้ความสุขในสัมปรายภพ
ได้ แต่ศีลของตนที่รักษาบริสุทธิ์ดีแล้ว นำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เมื่อพระโพธิสัตว์
ทราบว่าศีลประเสริฐกว่า  จึงทูลลาพระเจ้าพรหมทัตออกบวช 

คติธรรม คือ ความรู้ต้องคู่ศีลธรรม  ศีลธรรมเป็นตัวควบคุมไม่ให้คนทำความชั่วทางกาย
วาจาและใจ  เพราะวิชาความรู้พัฒนาไอคิวอย่างเดียว  ส่วนศีลธรรมพัฒนาทั้งไอคิวและอีคิว  คนมี
ไอคิวอย่างเดียวอยู่ในสังคมลำบาก  ดังนั้นจึงต้องมีทั้งไอคิวและอีคิว  (จากสีลวีมังสชาดก) 
 
 
 
 

ความรู้คู่คุณธรรม 
 

 

 
 

ใส่ภาพ 
 
 
 
 



 ๕ 

 
 
 

พิษสุราพาคนให้พินาศ  ทำให้ขาดสติรั้งชั่งใจก่อน 
นึกว่าตนยิ่งใหญ่ไม่สังวร  จึงวอดวายเหมือนหนอนเมาสุรา 

 
สิ่งที่พระสอนและให้ชาวบ้านสมาทานอยู่เป็นนิจคือศีล ๕ หนึ่งในจำนวนนั้นคือศีลข้อที่ ๕  

ซึ่งห้ามดื่มสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความพินาศ  ก่อความเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งแก่ตนเองและวงศ์
ตระกูล  แต่ก็น่าสลดใจที่คนไทยยังเป็นโรคตับแข็งและเสียชีวิตด้วยพิษร้ายของสุราเป็นจำนวนปีละ
หลายแสนคน  ที่กำลังตายผ่อนส่งก็ยังมีอีกจำนวนมาก  โทษของสุรานั้นไม่ว่าใครก็ตามถ้าดื่มเข้าไป
แล้วก็มองเห็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็ก มองเห็นช้างเท่าแมว  แม้สัตว์ดิรัจฉานดื่มเข้าไปก็ไม่วายที่จะ
เกิดโทษ ดังอุทาหรณ์ต่อไปนี้ 

นานมาแล้วได้มีหนอนอ้วนตัวหนึ่งเที่ยวหากินคูถ(อุจจาระ)อย่างสำราญใจ  วันหนึ่ง  เจ้า
หนอนได้หลงดื่มสุราที่เป็นเดนของพวกคนเดินทางเข้าไปหลายอึก  ด้วยฤทธิ์แอลกอร์ฮอร์มันจึงเดิน
โซเซไต่ขึ้นไปบนกองคูถวัวที่เพ่ิงถ่ายไว้ใหม่ๆ  เผอิญว่าคูถวัวอ่อนนั้นยุบตัวลงนิดหน่อย  เจ้าหนอน
เข้าใจว่าตัวเองนี้ยิ่งใหญ่เหลือประมาณ  แผ่นดินรับน้ำหนักไม่ไหวจึงได้ทรุดลง  ในขณะที่มันกำลัง
หลงตัวเองอยู่นั้น ก็เผอิญมีช้างป่าตกมันตัวหนึ่งมาถึงที่นั้นพอดี มันได้กลิ่นคูถวัวจึงเกิดความรังเกียจ
และหันหลังกลับ  เจ้าหนอนเห็นเข้าพอดีคิดว่าช้างตัวนี้กลัวเราแน่มันจึงได้รีบหนีไป  เมื่อคิดดังนี้แล้ว
เจ้าหนอนจึงร้องท้าช้างว่า “เฮ้ย เจ้าช้างผู้กล้าหาญ เจ้ามาพบข้าฯ ซึ่งเป็นผู้กล้าหาญที่ไม่เคยกลัวใคร 
เจ้าช้าง! กลับมาก่อนซิ เจ้ากลัวหรือไงจึงหนีข้าฯไป พวกเรามาแสดงความกล้าหาญต่อสู้กันให้
ประชาชนเขาชมก่อนซิ”  ช้างได้ฟังคำอันแสนจองหองของเจ้าหนอน  จึงโกรธแผดเสียงร้องดังลั่น
พร้อมกับพูดข่มขู่หนอนว่า “ชิชะเจ้าหนอนอ้วน  เราหาได้กลัวเจ้าไม่  เราไม่จำเป็นต้องใช้เท้า งา 
และงวงฆ่าเจ้าหรอก  เจ้าหนอนสกปรก ชอบของเน่า ข้าฯ ก็จักใช้ของเน่านี้แหละฆ่าเจ้า” ว่าแล้ว
ช้างก็ถ่ายคูถก้อนใหญ่พร้อมกับปัสสาวะรดลงทับตัวหนอน  หนอนจอมโอหังจึงถึงแก่ความตายทั้งที่
ยังไม่ได้ต่อสู้  จากนั้นช้างป่าก็แผดเสียงโกญจนาทเข้าป่าไป 

คติธรรม  ความจองหองลำพองตนทำให้ตัวเองต้องพินาศ โทษของสุราทำให้ผู้ที่เสพและดื่ม
เข้าไปกลายเป็นคนเสียสติ  จากคนดีกลายเป็นคนประมาทมัวเมาทันที  ทำให้เสียทรัพย์สิน เสีย
เพ่ือนและเสียทุกอย่าง (จากคูถปาณกชาดก) 

 
 
 
 
 
 
 

หนอนล ำพองตน  
 



 ๖ 

 
 
 

 
 ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา...เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การสมาคมกับบัณฑิตหรือการคบกับคนดีย่อม
สามารถเป็นที่พ่ึงแก่ตนเองได้  แม้ในยามคับขัน คนดีและความดีนั่นแหละจะช่วยเราให้พ้นอันตราย  
พระสาวกทั้งหลายได้คบกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นยอดกัลยาณมิตร ได้ฟังธรรมะจากพระองค์แล้ว  พระ
พุทธองค์ก็ทรงเป็นที่พ่ึงของพระสาวกและนำพาให้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ  ดังนั้นมนุษย์ผู้หวังความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงาน  จึงจำเป็นต้องรู้จักเลือกคบคนดีเพ่ือคนดีจะได้เป็นที่พ่ึง
และนำพาเราให้ปลอดภัย ปกป้องคุ้มครองเราในยามที่เราประมาทพลาดพลั้ง  การคบบัณฑิตจึงเป็น
อุดมมงคลของชีวิต  เช่น  นายช่างกัลบกเลือกคบกับอุบาสกผู้มีธรรม ดังนี้ 

นานมาแล้ว  ได้มีเรือสำเภาลำหนึ่งเดินทะเลไปค้าขาย  วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็
เกิดขึ้นนั่นคือพายุได้พัดกระหน่ำทำให้เรืออับปางท่ามกลางทะเล  ผู้คนในเรือต่างก็ตะเกียกตะกาย
ช่วยเหลือตัวเองอย่างสุดชีวิตและในที่สุดก็จมน้ำตายเป็นจำนวนมาก  ขณะนั้นเทวดาประจำสมุทรได้
ช่วยเหลืออุบาสกผู้มีศรัทธา มีศีล และมีจาคะให้พ้นจากอันตราย โดยการให้พญานาคเนรมิตกาย
เป็นสำเภาทอง ประกาศรับคนโดยสารและรับเฉพาะผู้มีศีลเท่านั้น  อุบาสกผู้นี้มีคุณสมบัติพร้อมจึง
ได้ขึ้นบนสำเภา  ส่วนช่างกัลบกของเขาเป็นคนทุศีล  เทวดาไม่ยอมรับขึ้นสำเภา อุบาสกจึงแผ่ส่วน
บุญให้เขา เทวดาจึงยอมรับขึ้นสำเภาไปด้วย  เมื่อนำส่งถึงบ้านเกิดแล้ว เทวดาได้กล่าวถึงคุณของการ
คบบัณฑิตผู้มีศีลว่า  ดูเอาเถิด  นี้แหละผลของศรัทธา  ศีล  และจาคะ  พญานาคแปลงกายเป็นเรือ
นำอุบาสกผู้มีศรัทธาไปสู่ฝั่ง  บุคคลพึงคบหาทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ  เพราะการอยู่ร่วมกับ
สัตบุรุษ นายช่างกัลบกจึงถึงความสวัสดี 

คติธรรมในเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า  คนดีมีศีลธรรมย่อมได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอ  แม้ว่า
จะตกอยู่ในสถานการณ์คับขันเพียงใดก็มักมีคนช่วยเหลือเสมอ  จึงสมกับคำโบราณของไทยที่ว่า คน
ดีตกน้ำไม่ไหล  ตกไฟไม่ไหม้  (จากสีลานิสังสชาดก) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

วิธีเลือกลูกเขยอย่างมืออาชีพ 

 ถ้ามีคนมาถามเราในฐานะว่าที่พ่อตาจะเลือกลูกเขย  ว่า  ระหว่างคน ๔  คน  คือคนหนึ่ง
เป็นคนรูปงามหน้าตาดี  คนหนึ่งเป็นคนอายุยืน คนหนึ่งเป็นคนมีตระกูลสูง และอีกคนหนึ่งเป็นคนมี
ศีลธรรม แล้วให้เราเลือกมาเป็นลูกเขย  หลายท่านคงคิดหนัก  เพราะแต่ละคนมีคุณสมบัติที่มนุษย์
ทุกคนปรารถนา  แตถ่้าตัดสินใจไม่ได้  เราลองมาฟังวิธีการของพระโพธิสัตว์ตอบลูกศิษย์ของท่านดูซิ
ว่าท่านมีวิธีเลือกอย่างไร  เผื่อจะได้ข้อคิดอะไรบ้าง  ดูซิว่าจะเหมือนทีเ่ราคิดไหม 

ครั้งนั้น  พระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ วันหนึ่ง  ศิษย์ของท่านจะทำการเลือก
ลูกเขย  จึงมาถามอาจารย์ว่า “บรรดาคน  ๔ คน คือ  คนรูปงาม  คนอายุยืน คนมีชาติตระกูลสูง
และคนมีศีลธรรม  ควรจะเลือกใคร”  ท่านได้ตอบศิษย์ว่า ร่างกายงามก็มีประโยชน์ เราขอนอบน้อม
ท่านผู้เจริญด้วยอายุ  แม้ชาติตระกูลสูงก็มีประโยชน์เหมือนกัน  แต่เราชอบใจคนมีศีล  ดังนั้น  ลูก
ศิษย์ของพระโพธิสัตว์ฟังคำแนะนำแล้วจึงตัดสินใจเลือกชายหนุ่มผู้มีศีลเป็นลูกเขย   

จะเห็นได้ว่าอาจารย์ทิศาปาโมกข์ไม่ปฏิเสธผู้ใด ทุกคนต่างก็มีสิ่งดีและมีประโยชน์คนละ
อย่าง  ขึ้นอยู่ตรงที่ว่าสถานการณ์แต่ละอย่างนั้นต้องการคนแบบไหน  ถ้าช่วงที่เขาแข่งขันประกรวด
ชายงามหรือสมัยนั้นนิยมคนรูปงาม  แน่นอนว่า คนรูปงามก็คงได้รับการคัดเลือก  แต่ในสถานการณ์
ที่ต้องใช้คนมีประสบการณ์ก็ต้องเลือกคนอายุยืนเพราะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก  หรือทหารที่
ผ่านศึกมาแล้วย่อมมีประสบการณ์ในการรบ  หรือในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การแข่งกันด้านเกียรติยศก็
ต้องเลือกคนมีตระกูลสูง  เพราะความเป็นมีตระกูลสูงย่อมรักศักดิ์ศรีเกียรติยศ  มักทำอะไรที่ยิ่งใหญ่
เพราะมีมานะเรื่องชาติตระกูล  เช่น ม้าอาชาไนยที่ไม่ยอมแพ้สงครามเพราะหยิ่งในความเป็น
อาชาไนย  แต่ในกรณีนี้อาจารย์ทิศาปาโมกข์บอกว่า ชอบคนมีศีล ซึ่งน่าจะเป็นคำตอบที่สำคัญว่าไม่
ว่าจะเป็นคนมีคุณสมบัติอย่างไรก็ตาม  ท้ายที่สุดแล้วคนที่มีศีลธรรมย่อมทำให้สังคมสงบสุข และก็
เป็นที่มาของความมีรูปงาม  อายุยืน  และเกิดในตระกูลสูง ดังคำสรุปของศีลที่พระท่านว่า  สีเลน 
สุคตึ ยนฺติ  สีเลน โภคสมฺปทา  สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ  ตสฺมา  สีลํ วิโสธเย  (จากสาธุสีลชาดก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

บ่วง...ที่หลุดพ้นไดย้าก 

 
 เครื่องผูกพันสรรพสัตว์ให้หลงยึดติดอยู่อย่างเหนียวแน่น  ยากที่จะตัดให้ขาดคือกามราคะ  
ความรักความห่วงใยในบุตรและภรรยา  ตลอดถึงความหวงแหนทรัพย์สินเงินทอง  ปุถุชนคนหนา
ด้วยกิเลสล้วนตกเป็นทาสตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้ร่ำไป  นักปราชญ์ผู้บ่มเพาะบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว  
มีกิเลสเบาบางเท่านั้นจึงสามารถละได้   แม้พระมหาบุรุษเอกของโลกก็ได้ผจญมาแล้วอย่างน่า
สรรเสริญ  

ในครั้งนั้น พระโพธิสัตว์เป็นคหบดีผู้ตกยาก ต้องรับจ้างผู้อ่ืนหาเลี้ยงมารดา ต่อมามารดาได้
ไปขอสตรีนางหนึ่งมาให้เป็นภรรยาทั้งที่พระโพธิสัตว์ไม่ต้องการอย่างนั้น เพราะตั้งใจไว้ว่าเมื่อมารดา
สิ้นชีวิตแล้วจักออกบวช  ต่อมามารดาได้สิ้นชีวิตลง  ท่านจึงขออนุญาตภรรยาออกบวช  แต่นางไม่
ยอม โดยขอร้องว่าให้คลอดบุตรก่อน  ครั้นภรรยาคลอดบุตรแล้ว จึงขออนุญาตออกบวชอีก นางก็ได้
ขอร้องว่าให้ลูกหย่านมเสียก่อน ขณะรอลูกคนโตหย่านม นางก็ได้ตั้งครรภ์อีก คราวนี้ท่านไม่ขอ
อนุญาตนางอีกแล้ว ได้หนีออกบวชเป็นฤาษี และได้เปล่งอุทานว่า   

เครื่องผูกที่ทำด้วยเหล็ก  ทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าปล้องเป็นเครื่องผูกที่นับว่า
มั่นคงหนักหนานั้น  แต่ความกำหนัดยินดีในทรัพย์สินเงินทองและความเยื่อใยในบุตรภรรยา
นั้นแหละเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงกว่า สามารถคร่าสัตว์ให้ตกต่ำ   นักปราชญ์ตัดเครื่องผูก
เหล่านั้นได้ขาด หมดความเยื่อใย  ละความสุขในกามเสียแล้วหลีกไป 

 นี่คือความจริง  ปัญหาจริงที่ชีวิตฆราวาสพบเจออยู่เสมอ  บางคนก็ตัดได้  บางคนก็ตัดได้
ชั่วคราว  แต่บางคนตัดไม่ได้เอาเสียเลย มิหนำซ้ำยังจมลึกอยู่ในห้วงเหวแห่งความใคร่กับการมีหลาย
บ้านทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่  แทนที่จะตัดเครื่องผูกมัด  กลับเพ่ิมเครื่องผูกมัดให้เหนียวแน่นเข้าอีก  ดัง
คำสุภาษิตโบราณว่า ความรักลูกเหมือนเชือกผูกคอ ความรักเมียเหมือนปอผูกศอก  ความห่วงใย
ทรัพย์สมบัติเหมือนปลอกสวมขา (จากพันธนาคารชาดก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 เพ่ือนแท้  
 
 คำสอนในแง่จริยธรรมที่มีลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งคือเรื่องเพ่ือน หรือบาลี
ว่ากัลยาณมิตร  สหาย สหพรหมจารี สหธรรมิก เป็นต้น  แม้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าทรงเป็น
กัลยาณมิตรของสรรพสัตว์ทีเดียว เพราะพระองค์ทรงช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยพระมหา
กรุณา  เป็นการช่วยเหลือที่ปราศจากอคติและประโยชน์ส่วนตนแอบแฝง  แม้มารดาบิดาก็ได้รับยก
ย่องว่าเป็นมิตรในเรือน  สามีภรรยาก็เป็นมิตรคู่บ้านมิตรคู่ใจ  หลักทิศ ๖ ก็สอนการคบมิตร  มงคล
สูตรก็ให้คบมิตรที่เป็นบัณฑิต  คำสอนเรื่องเพ่ือนถือว่าเป็นคำสอนแนวระนาบและแนวดิ่งได้  เพราะ
ใช้ติดต่อสัมพันธ์กับคนได้ทุกชั้นวัย  คำว่าเพ่ือนมีความหมายกว้างมิได้จำกัดเฉพาะคนวัยเดียวกัน  
หากแต่หมายถึงเพ่ือนร่วมสุขร่วมทุกข์ที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตราบจนเข้าถึงพระนิพพาน  
แม้สัตว์ดิรัจฉานก็รู้จักคบเพื่อนและช่วยเหลือกันอย่างน่าสรรเสริญ  เรามาดูวิธีการช่วยเพื่อนของสัตว์
เป็นไงเพ่ือจะได้แง่คิดบ้าง 

เรื่องมีอยู่ว่า  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นกวาง วันหนึ่ง กวางได้ไปติดบ่วงนายพราน แต่โชคดีได้
เพ่ือนคือเจ้าเต่า และนกกระเต็นช่วยชีวิตไว้ โดยเต่าพยายามกัดบ่วงจนฟันโยก เลือดเปรอะปาก 
ส่วนนกกระเต็นก็บินไปที่บ้านของนายพราน ขณะที่นายพรานเตรียมจะออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ ก็บิน
โฉบลงไปจิกตี  ทำให้เขาเข้าใจว่าเป็นนกกาลกิณี จึงกลับเข้าไปนอนต่อ เมื่อตื่นขึ้นก็เดินออกทาง
ประตูหลังบ้าน นกก็เข้าไปจิกตีอีก  แต่คราวนี้เขาไม่สนใจรีบถือหอกเข้าป่าไปดูบ่วง นกจึงรีบบินไป
บอกกวางและเต่าให้รู้ตัว เมื่อเห็นนายพรานมา กวางก็รีบดึงบ่วงให้ขาดแล้ววิ่งเข้าป่าไป  เเต่เจ้าเต่า
หมดแรงเสียแล้วจึงนอนแผ่หรา ถูกนายพรานจับใส่กระสอบแขวนไว้ที่ก่ิงไม้ แล้วเขาก็วิ่งไล่ตามกวาง
ต่อไป   กวางวิ่งเข้าป่าแล้วแกล้งทำลวงเดินถอยหลัง  ให้นายพรานหลงทางแล้วรีบกลับมาช่วยเต่า  
เอาเขาขวิดกระสอบจนขาด  เต่าก็คลานลงน้ำ ส่วนกวางนั้นขอให้นกพาลูกๆ  ไปอยู่ที่อ่ืน  แม้ตนเอง
ก็ไปอยู่ท่ีอ่ืนเช่นกัน  สัตว์ทั้งสามได้ช่วยชีวิตกันและกันไว้อย่างนี้     

ชาดกเรื่องนี้มีคติธรรมดีมาก  ทำให้เราเห็นความรักความสามัคคีแห่งมิตรสหายที่แม้จะมีภัย
มาถึงตัวก็ไม่ยอมทิ้งกัน  ทั้งๆ ที่เป็นสัตว์คนละตระกูล  แต่พวกเขาไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นสัตว์ต่างเผ่า
กันเลย  พวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกันแท้ๆ  ยังไม่ค่อยช่วยกันเลย  แถมยังแบ่งชั้นวรรณะอย่าง
รุนแรง  เรื่องนี้อาจเป็นไปได้ว่าพระพุทธเจ้ามุ่งสอนเพ่ือละลายความเข้มข้นของการถือชั้นวรรณะ
ของพราหมณ์(จาก กุรุงคมิคชาดก)  
 
 
 
 



 ๑๐ 

ปูทองช่วยเพื่อน : ต้นแบบเพื่อนดี 
เพื่อนผู้มีไมตรีจิตย่อมพิชิตปกป้องผองภัย 

เพื่อนผู้มีจัญไรจิตย่อมพ่นพิษร้อนเหมือนกองไฟ 

เพ่ือนกินหาง่ายเพ่ือนตายหายาก  คำว่าเพ่ือน  มีความหมายลึกซึ้ง  คนไหนไม่มีเพ่ือนชีวิต
ของเขาย่อมขาดความสมบูรณ์เหมือนร่างกายที่ขาดแขนซ้าย  ขาดที่ปรึกษาขาดกำลังสนับสนุน  
หากมองให้กว้างออกไป  มนุษย์และสรรพสัตว์ต่างก็เป็นเพ่ือนเกิดแก่เจ็บตาย  พระพุทธเจ้าทรงเป็น
กัลยาณมิตรของสรรพสัตว์  พ่อแม่เป็นมิตรในเรือน  ครูอาจารย์เป็นมิตรแก่ศิษย์เปรียบเหมือน
แขนขวา    สังคมอินเดียเขาแสดงออกถึงความเป็นเพ่ือนกับสัตว์ โดยเรียกว่า ช้างเพ่ือนแก้ว  ม้า
เพ่ือนแก้ว  นกเพ่ือนแก้ว  ส่วนคนอีสานเรียกเพ่ือนว่า เสี่ยว  หรือบักเสี่ยว  เพราะเป็นส่วนหนึ่งหรือ
เสี้ยวหนึ่งแห่งชีวิต  ดังนั้น  เราควรมีเพ่ือนควรผูกมิตรกับทุกคน  ผูกมิตรกับสัตบุรุษ  เพราะมิตรแท้
สามารถช่วยให้เราปลอดภัยในยามวิบัติ 

ในอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นชาวนา  ได้ทำความสนิทสนมกับปูทองตัวหนึ่งในบึงท้าย
นา และ ณ ที่ปลายนาของชาวนานั้นได้มีกาสองตัวสามีภรรยาอาศัยอยู่ที่ยอดตาล นางกาต้องการกิน
ลูกตาของปูและของชาวนา  จึงออกอุบายให้สามีไปตีสนิทกับงูเห่าตัวหนึ่ง และขอร้องให้งูเห่าไปกัด
ชาวนา วันหนึ่ง ในฤดูข้าวตั้งท้อง ชาวนามาดูนาแต่เช้าตรู่และได้แวะไปที่บึงเพ่ือเล่นกับปูทองก่อน
แล้วเอาชายผ้าห่อปูทองเดินตามคันนามา งูเห่าได้จังหวะกัดชาวนาล้มลง นางกาก็บินมาเกาะบน
หน้าอกชาวนาและกำลังจะจิกลูกตา ทันใดนั้น  ปูทองก็ออกมาจากชายผ้าตรงเข้าหนีบคอกาไว้ทันที 
การ้องเสียงหลงให้งูเห่ามาช่วย เมื่องูเห่าเข้ามาปูทองจึงหนีบคองูเห่าไว้อีก งูถามว่า  “เมื่อท่านไม่กิน
ทั้งงูท้ังกา  เหตุไรจึงหนีบเราทั้งสองไว้” ปูกล่าวว่า “เรากับชาวนาเป็นเพื่อนรักกัน  ถ้าชาวนาตายเรา
ก็ต้องตาย เพราะคนที่ต้องการกินเนื้อของเรามีอยู่ ขอให้ท่านดูดพิษร้ายออกจากร่างกายชาวนา
เดี๋ยวนี้” จากนั้นก็คลายก้ามออกพอให้งูขยับปากดูดพิษได้ เมื่อเห็นเพ่ือนชาวนาปลอดภัยแล้ว ปูคิด
ว่าถ้าสัตว์ร้ายทั้งสองนี้ยังอยู่  เพ่ือนของเราก็คงไม่ปลอดภัยแน่  จึงหนีบคองูและกาให้ขาดตายในที่
ตรงนั้นเอง 

คติธรรมในเรื่องนี้มองได้สองด้านคือด้านบวกและด้านลบ  ด้านบวก  เราทราบว่า  แม้ปูจะ
เป็นสัตว์ดิรัจฉาน  แต่จิตของปูสูงส่งรู้จักคุณของเพ่ือน  เมื่อยามเพ่ือนมีภัยก็ต้องปกป้องคุ้มครอง  
ส่วนด้านลบ  เราเห็นการคบมิตรชั่วของงูเห่าที่มีกาเป็นเพ่ือน งูเองก็ไม่รู้จักเลือกคบเพ่ือน  กาก็คบ
เพ่ือนเพราะหวังผลประโยชน์  ในที่สุดสัตว์ทั้งสองก็พินาศ  (จากสุวัณณกักกฏกชาดก) 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

  ต้นทนุลูกกตัญญู   
 

ลูกกตัญญูรู้คุณของพ่อแม่  สละแม้ชีวิตคิดช่วยท่าน 
คนใจชั่วสันดานบาปในคราบมาร  มักเผาผลาญคนดีอยู่ร่ำไป 

ภาษิตอีสานหรือผญากล่าวว่า “นาดีถามหาข้าวปลูก ลูกดีถามหาพ่อแม่” นับว่าเป็นคำสอน
ที่มีค่าล้ำ ทำให้ปู่ย่าตายายของชาวอีสานเป็นที่รักของลูกหลาน และลูกหลานชาวอีสานก็ตระหนักรู้
ถึงคุณแห่งคำสอนข้อนี้เป็นอย่างดี  สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของภาษิตต่อชาวอีสานคือความ
เป็นคนกตัญญูรู้คุณ  ชอบช่วยเหลือไม่นิ่งดูดาย  หนักเอาเบาสู้  และเมื่อถึงเทศกาลตรุษสงกรานต์ก็
จะทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ เพ่ือขอพรจากท่าน  ความกตัญญูรู้คุณดังกล่าวนี้  แท้จริงก็เป็นอีก
คำสอนหนึ่งของพระพุทธองค์นั่นเอง  โดยพระพุทธองค์ทรงทำพระองค์ให้เป็นตัวอย่างในฐานะลูกผู้มี
ความกตัญญูกตเวททีั้งในพระชาติปัจจุบันและอดีตชาติ  ดังเช่นเรื่องต่อไปนี้  

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาวานร  ท่านและน้องชายได้สละชีวิตเพ่ือช่วยมารดา โดยขอให้
นายพรานฆ่าตนและน้องชายแทน  แต่นายพรานใจบาปกลับฆ่าสัตว์ทั้งสามคือแม่และลูกเสีย ด้วย
จิตใจทีห่ยาบช้า  ผลกรรมไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวล ได้ตามสนองเขาทันที  ในขณะที่นายพรานหาบ
ลิงกลับบ้าน  ฟ้าได้ผ่าลงที่บ้านของเขา ถูกภรรยาและลูกสองคนถึงแก่ความตาย เรือนถูกไฟไหม้ 
และทันทีที่เขาทราบข่าวนั้น  เขาก็ถึงกับตกตะลึง ถูกความเศร้าโศกท่วมทับจิตใจจึงทิ้งหาบลิง ธนู
และแล่ง รีบวิ่งไปที่เรือนร้องไห้คร่ำครวญเปลื้องผ้าผ่อนทิ้งโดยไม่รู้ตัว ทันใดนั้นขื่อก็ได้หล่นลงมาทับ
ศีรษะเขาแตกยับยุ้ย ยังไม่พอแผ่นดินก็ได้แยกออก มีเปลวไฟจากอเวจีมหานรกแลบขึ้นมาไหม้ร่าง
ของเขา  ขณะที่เขากำลังจมลงไปนั้น เขาก็นึกถึงคำสอนของอาจารย์ที่เคยสั่งสอน  เขาจึงได้กล่าว
รำพันว่า  “อาจารย์สอนเราไม่ให้ทำความชั่ว  เพราะกรรมชั่วจะทำให้เดือดร้อนในภายหลัง คนทำ
กรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตน คนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี คนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว  คน
หว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น”  เขาค่ำครวญจนเข้าไปสู่อเวจีมหานรก 

คติธรรมในเรื่องนี้สอนให้เราทราบว่า  ทำความทุกข์แก่คนอ่ืนย่อมขมขื่นได้รับทุกข์ตลอดไป  
นี้แหละนะโบราณท่านจึงกล่าวว่า ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว  (จากจูฬนันทิยชาดก) 
 

 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 ลูกขัดคำสั่งพ่อ : ต้นทุนที่ขาดกำไร  
ลูกผู้ไม่เช่ือฟังคำของพ่อแม่มักพบกบัความพินาศ 

 วัยรุ่นทุกวันนี้ไม่ค่อยใส่ใจต่อคำสอนของพ่อแม ่ เมื่อพ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือน ห้ามปราบไม่ให้
ทำชั่ว   ไม่ให้เห่อของนอก  อย่าขับรถซิ่งเป็นต้น  ก็กลับมองว่าเป็นคนหัวโบราณ  ล้าสมัยพันธุ์
ไดโนเสาร์เต่าล้านปี  ในที่สุดก็ถูกความดื้อจองหองของตนทำพิษ  ซมซานกลับมาบ้านหรือบางรายก็
เสียชีวิต  สร้างความโศกเศร้าให้กับพ่อแม่อย่างมากมาย  แม้ในอดีต  พ่อแม่นกก็เคยห้ามลูกนก
มาแล้ว  แต่ลูกนกหาได้เชื่อฟังไม่  ในที่สุดลูกนกก…็ตอ..อา..ยอ… 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญานกแขกเต้า มีนกแขกเต้าเป็นบริวารจำนวนมาก อาศัยอยู่ในป่าหิม
พานต์จนถึงวัยชรา  พญานกแขกเต้าได้สอนลูกนกว่าไม่ให้ไปหากินผลมะม่วงสุกรสอร่อยที่อยู่ในเกาะ
กลางทะเล แต่ลูกนกไม่เชื่อฟังได้บินไปหากินที่เกาะนั้น  มันกินมากเกินไป ขากลับยังคาบผลมะม่วง
มาฝากพ่อแม่ด้วย แต่อนิจจาเพราะมันกินมากทำให้มันง่วงจึงเผลอหลับตกลงไปในกลางทะเล ถูก
ปลากินเป็นอาหาร  พ่อแม่ผู้ชราตาก็บอดเมื่อไม่เห็นลูกกลับมาก็รู้ว่าลูกของตนคงตกทะเลตายแล้ว 
และไม่นานนกทั้งสองก็อดอาหารตาย  

เห็นได้ชัดเจนว่า  ไม่ว่าในกาลไหนๆ  หากลูกๆ ไม่เชื่อถ้อยคำของพ่อแม่มักมีจุดจบด้วย
ความพินาศเสมอ  คำสอนของพ่อแม่นั้นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ หวังให้ลูกได้พบสุข  แต่ถ้าไม่เชื่อฟัง  
ลูกๆ ทั้งหลายมักพบกับความพินาศ (จากสุกชาดก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

ต้นทุนด้านศีลและสัจจะ 
 

มรณภัย  เป็นภัยที่น่ากลัวของสรรพสัตว์  ในพระพุทธศาสนามีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น  จุติ  
จวันตา  เภทะ อันตรธาน มัจจุ  มรณะ  กาลกิริยา ขันธเภทะ เกวฬรนิกเขปะ  และชีวิตินทริยุปัจเฉ
ทะ  หรือแม้กระทั่งเทวทูต  มัจจุมาร  มัจจุราชก็เรียกกัน  โดยมรณภัยนี้ติดตามสรรพสัตว์ไปเหมือน
เงาตามตัว ฉุดคร่าชีวิตไม่เลือกว่าเด็ก หนุ่ม สาว วัยกลางคน หรือคนแก่  จะหาที่หลบซ่อนตัวสักนิดก็
ไม่มี   มรณะนี้จะส่งเทวทูตมาแจ้งข่าวก่อนโดยมาในรูปของความเจ็บป่วย   ผมหงอก  ฟันหัก หู
หนวก เป็นต้น ถ้าใครประมาทมากเท่าไร  มรณะยิ่งกระหยิ่มใจยิ่งนัก  ดังนั้น  พระพุทธเจ้าจึงทรง
แสวงหาที่พ่ึงแก่พระองค์และสรรพสัตว์นั่นคือพระนิพพาน   เพ่ือหลีกหนีพญามัจจุราช  แต่กว่าที่
พระองค์จะมาถึงจุดนี้ได้  พระองค์ได้ต่อสู้ฟันฝ่ามรณภัยมานับชาติไม่ถ้วน  มีพระชาติหนึ่งที่พระองค์
ประสบมรณภัยโดยไม่มีอะไรที่จะต่อสู้  แต่ในที่สุดก็ได้อาวุธวิเศษสำหรับต่อสู้มัจจุราช   ทำให้
มัจจุราชและเสนาปราชัยยกทัพถอยกลับ  การถอยกลับครั้งนี้นับว่าเป็นชัยชนะที่งดงามและเล่าขาน
กันสืบมา  ชาวพุทธรู้กันในนามว่าวัฏฏกชาดก หรือวัฏฏกปริตร หรือคาถานกคุ่ม   

เรื่องมีอยู่ว่า พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกคุ่ม  ในขณะที่ยังเป็นลูกนกนอนอยู่ในรัง ขนปีกยังไม่
งอก กำลังขายังไม่มี ได้เกิดไฟป่าไหม้ลุกลามมาจากทุกทิศ ใกล้จะถึงรังของตน ซึ่งขณะนั้นพ่อแม่และ
นกตัวอ่ืน ๆ ต่างก็หนีไฟไปหมดแล้ว เมื่อจะห้ามไฟป่าที่ไหม้มาใกล้จะถึงรัง  นกคุ่มน้อยได้ระลึกถึง
บารมีทั้งหลายมีศีลเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนบำเพ็ญมาแล้ว  ระลึกถึงธรรมทั้งหลาย
ที่พระพุทธเจ้าในปางก่อนตรัสรู้แล้วอันเป็นพระคุณที่มีอยู่จริง  และสัจจะคือความจริงที่มีอยู่ในตน  
แล้วตั้งสัจอธิษฐานกล่าวความจริงว่า “ปีกของเรามีอยู่แต่ยังบินไม่ได้ เท้าทั้งสองของเราก็มีแต่ก็ยัง
เดินไม่ได ้และพ่อแม่ของเราก็หนีภัยออกไปหมดแล้ว ไฟป่าเอ๋ย เจ้าจงถอยกลับไปเสียเถิด” เมื่อได้ทำ
สัจกิริยาอย่างนี้ไฟก็ได้ดับ 

คติธรรมในเรื่องนี้คือคุณแห่งศีลและคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและ
อานุภาพของสัจจะสามารถเป็นที่พ่ึงของสรรพสัตว์ได้  แม้ในยามปกติและยามวิกฤติในชีวิต  ดังนั้น  
เราจึงมักได้ยินพระสงฆ์ไทยนำคาถานี้มาสวดในงานมงคลอยู่เสมอในฐานะเป็นพุทธมนต์  โดยมีชื่อ
วัฏฏกปริตร  (จากวัฏฏกชาดก) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

ต้นทุนวีรบุรุษ ชายชาตินักรบ 
 

จงทำตนให้เหมือนม้าอาชาไนยที่จิตใจห้าวหาญอดทน 
 
 ชายชาติทหารย่อมเข้มแข็งอดทน  ใจแกร่งดุจเพชร  เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันข้าศึก
ศัตรู  ทำให้แนวหลังมีความมั่นใจปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ต้องเสี่ยงชีวิตสละเลือดเนื้อถวายเป็น
ชาติพลี เพ่ือชาติศาสน์กษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งให้คงอยู่ชั่วกาลนาน  เราท่านทั้งหลายได้เป็นอยู่
อย่างสบายก็เพราะเขาเหล่านั้นเสียสละความสุขความสนุกส่วนตน  เพ่ือความสุขของส่วนรวม  จิตใจ
ของเหล่าทหารกล้าเข้มแข็งแกร่งดุจเพชร  ทำให้ประเทศชาติมีเอกราชรักษาอธิปไตยมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน 

ในอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์ก็เคยเกิดเป็นม้าอาชาไนยชาตินักรบ  ถูกเทียมรถคู่กับน้องชาย
ออกสู้รบกับข้าศึกจนตนเองต้องอาวุธได้รับบาดเจ็บสาหัส  นายสารถถีประสงค์จะเปลี่ยนม้าตัวอ่ืน
แทน แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่า “ไม่ว่าในกาลใด สถานที่ใด ขณะใด สนามรบใด หรือ
เวลาใด ม้าอาชาไนยก็ไม่ยอมแพ้จะเร่งความเร็วเพ่ือต่อสู้กับข้าศึกให้ได้รับชัยชนะ  ส่วนม้ากระจอก
หรือนักรบใจเสาะย่อมล้าหลังนำความปราชัยมาให้หมู่คณะ” ด้วยความหยิ่งในชาติอาชาไนย พระ
โพธิสัตว์จึงแข็งใจออกรบจนนายสารถีสามารถจับพระราชาข้าศึกได้ 

คติธรรมในเรื่องนี้คือ  ชายชาติอาชาไนยย่อมไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคและขวากหนาม  
สู้ฟันฝ่าจนได้รับชัยชนะ หากมนุษย์นำเอามาปฏิบัติในสนามรบแห่งชีวิตย่อมได้รับชัยชนะแน่นอน
(จากอาชัญญชาดก) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 ๑๕ 

 
ต้นทุนการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและพ้ืนฐานทางจิตมีปกติกลัวภัย จึงจำเป็นต้องอาศัยการอยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่มเป็นคณะ  อิทธิพลของกลุ่มสังคมไม่ว่าจะเป็นการกระทำ  การพูดจา  การดำเนินชีวิต  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดถึงวิถีแห่งการนึกคิดจึงมีส่วนหล่อหลอมนิสัยจิตใจของมนุษย์อย่าง
มาก  เพราะถ้าไม่ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม  เขาย่อมไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้  จะเป็นผู้
ที่แปลกแยกไปโดยปริยาย   แต่มนุษย์ผู้ฉลาดย่อมรู้จักการเลือกคบค้าสมาคมกับกลุ่มชน  รู้จักเลือก
คบและซึมซับแต่สิ่งดีจากสังคมนั้น  เว้นจากสิ่งที่เป็นโทษภัยแก่ตนและสังคม  ดังนั้นการคบคนจึง
เป็นเรื่องที่สำคัญทีพ่ระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่า  ให้มนุษย์เลือกคบบัณฑิต  เลิกคบคนพาล ชีวิตจึงจะ
เจริญก้าวหน้า  แม้สัตว์ดิรัจฉานก็มีพฤติกรรมเหมือนกลุ่มชนที่ตนอยู่อาศัย  ดังเรื่องราวต่อไปนี้    

พระโพธิสัตว์เป็นอำมาตย์  กราบทูลพฤติกรรมของช้างแด่พระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบว่า  
“ช้างต้นชื่อมหิฬามุขซึ่งเป็นช้างมงคลได้กลายเป็นสัตว์ดุร้ายไปเสียแล้ว  เพราะฟังเสียงโจรปรึกษากัน
ใกล้โรงช้างทุกคืนเกี่ยวกับการฆ่าการทำบาปอย่างโหดร้ายอยู่เสมอ  พญาช้างจึงได้ทำตามคำของโจร  
โดยได้ฆ่านายควาญช้างและคนอ่ืนล้มตายเป็นจำนวนมาก” พระโพธิสัตว์จึงแนะนำให้แก้พฤติกรรม
ของช้างนั้นให้กลับคืนเป็นสัตว์มีคุณธรรมด้วยการให้ฟังคำสอนของนักบวช  ให้ฟังพวกฤาษีสนทนา
เรื่องคุณธรรมศีลธรรมอยู่เสมอ  ไม่นานนักพญาช้างก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมอันโหดร้ายกลับกลายเป็น
ช้างมงคลมีศีลตามเดิม 

คติธรรม  การอยู่ใกล้  การคบกับคนอันธพาลย่อมทำให้มีพฤติกรรมเหมือนเขา  ฉะนั้น
มนุษยจ์ึงควรอยู่ใกล้และคบสัตบุรุษที่เป็นคนดีศรีสังคม  (จากมหิฬามุขชาดก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

ต้นทุนด้านวาจางาม 
วาจาไพเราะย่อมประทับใจทั้งคนและสัตว ์

 
 สุนทรภู่กวีเอกของไทยกล่าวว่า  “อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก  แต่ลมปากหวานหูไม่รู้
หาย”  คำพูดที่ไพเราะเสนาะโสตย่อมทำให้ผู้ฟังสบายหูและใคร่อยากฟังอยู่เสมอไม่เบื่อ  ดังเช่น
พระพุทธเจ้าที่ทรงเผยแผ่ศาสนาได้ประสบความสำเร็จก็เพราะส่วนหนึ่งพระองค์มีพระวาจาไพเราะ
นุ่มนวล มีพระสุรเสียงกังวาน  แจ่มแจ้งด้วยอรรถรสที่เป็นจริง  ทรงกระทำได้ดังที่ตรัสสอน  ฟังแล้ว
เกิดความอาจหาญร่าเริงอยากน้อมนำไปปฏิบัติ แม้พระสาวกทั้งหลายก็ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้แสดง
ธรรมไพเราะ เช่น พระอานนท์ได้รับแต่งตั้งให้สอนนางภิกษุณีและพุทธบริษัท  พระโสณกุฏิกัณณะ
เป็นเลิศทางกล่าวถ้อยคำแสดงธรรมไพเราะ  พระลกุณฏกภัททิยะเป็นเลิศทางด้านมีเสียงไพเราะ
กังวาน  พระปุณณมันตานีบุตรเป็นยอดพระธรรมกถึก  เป็นต้น ดังนั้นวาจาที่ไพเราะจึงเป็นที่ชื่นชอบ
ของทุกคน  คนส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทโฆสัปปมาณิกา  คือติดใจในเสียง  บุคคลผู้พูดดีมีประโยชน์
ท่านเรียกว่าบุปผภาณี คนปากหอมหรือพูดภาษาดอกไม้  ส่วนคนที่พูดไม่ดีเรียกว่าคูถภาณี คนปาก
เหม็น คนประเภทนี้ไม่มีใครปรารถนา  คนพูดไพเราะพูดมีประโยชน์จึงเป็นที่รักของทุกคน  แม้สัตว์
ดิรัจฉานก็ต้องการให้เรียกเขาว่าลูก ว่าพ่อมหาจำเริญ  เจ้าด่าง  นางแดง เป็นต้น  คำพูดไพเราะยัง
ทำให้ได้ทรัพย์สมบัติมากมาย  ดังเรื่องราวต่อไปนี้ 

เมื่อครั้งอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นโคนันทิวิสาล  รู้สึกสำนึกในคุณของพราหมณ์ที่เลี้ยง
ตนมา  ไม่อยากให้พราหมณ์ลำบากจึงบอกให้ไปท้าพนันกับเศรษฐี  แต่พอถึงวันแข่งขันลากเกวียน  
พราหมณ์ได้ร้องเรียกโคนันทิวิสาลว่า “ไอ้โคโกงเว้ย เองจงลากเกวียนไป” คำพูดของพราหมณ์ไม่เป็น
ที่พอใจอย่างยิ่ง โคจึงไม่ยอมลากเกวียนไป อีกทั้งยังสลัดแอกทิ้งยืนนิ่งอยู่ ณ ที่ตรงนั้น  ทำให้
พราหมณ์แพ้พนันเสียทรัพย์สินหมดตัว  ต่อมาโคนันทิวิสาลได้เห็นพราหมณ์เศร้าโศกร่างกายซูบผอม  
จึงบอกพราหมณ์ให้ไปท้าพนันใหม่  แต่คราวนี้โคขอให้พราหมณ์เลิกพูดคำหยาบ พูดแต่วาจาไพเราะ
จึงจะได้ชัยชนะ  พราหมณ์ปฏิบัติตามทุกประการและร้องเรียกคำไพเราะในเวลาลากเกวียนว่า “พ่อ
มหาจำเริญ  พ่อจงลากเกวียนทั้งหมดไปด้วยเถิด”  เมื่อพราหมณ์พูดคำที่น่าพอใจ  โคนันทิวิสาลจึง
ลากสัมภาระอันหนักไปได้ และทำให้พราหมณ์ได้ทรัพย์มากมาย  ส่วนตนก็ปลื้มใจเพราะการ
ชว่ยเหลือนั้น 

คติธรรม คำพูดที่ดีมีประโยชน์และไพเราะเสนาะโสต  ทำให้เป็นที่รักของคนและสัตว์  (จาก
นันทิวิสาลชาดก) 

 
 
 

 
 
 



 ๑๗ 

ต้นทุนทางปัญญา 
กว่าจะรู้ว่าตนโง่ โซม่รณะก็ติดตรึง 

 ความรัก เป็นสิ่งที่ดีงาม เช่นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก  ความรักของเพ่ือนแท้ก็
ทำให้เพ่ือนได้ดี  รักของหนุ่มสาวก็ช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่กัน  ความรักของอาจารย์ก็ช่วย
ป้องกันศิษย์ให้ปลอดภัย  ความรักของสามีภรรยาช่วยประสานก่อสังคมครอบครัวให้ดีงามมั่นคง  
และสร้างสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกได้  ความรักของในหลวงย่อมทรงต้องการให้ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์
ของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า  ความรักของพระพุทธเจ้าต่อสรรพสัตว์สุดที่จะประมาณไม่มี
อะไรเปรียบได้  พระองค์ทรงแผ่พระมหากรุณาด้วยน้ำคืออมตธรรมอันเย็นกายและใจแก่สัตว์โลกทุก
หมู่เหล่าไม่เลือกชั้นวรรณะ 

แต่บางครั้งความรักที่ถูกฉาบทาด้วยความเสน่หาอาลัย  ถูกกามคุณครอบงำก็จะมืดไปหมด  
หาทางออกให้กับตนเองไม่ได้  เมื่อรักมากเกินไป ยามผิดหวังก็จะเสียใจพอ ๆ กับที่เคยรักหรือบางที
กลับรุนแรงกว่าเสียอีก  เรื่องความรักท่ีเกินพอดี รักมากจนตายแทนกันได้นี้มีมากมายในสังคมทุกยุค
สมัย  ถ้ามนุษย์รู้จักรัก รักให้เป็นรักให้ถูกต้องพอเหมาะก็จะเป็นคนฉลาด  แต่ถ้าตกอยู่ในอำนาจของ
ความรักก็จะกลายเป็นคนโง่  ดังเรื่องราวต่อไปนี้ 

นานมาแล้ว  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะ  จำแลงกายเป็นแพะมาแสดงการ
เสพสังวาสกับนางแพะอยู่ข้างทาง ด้วยประสงค์บอกวิธีให้พระเจ้าเสนกะพ้นความตายเพราะมนต์ชื่อ 
สัพพรุตชานนมนต์ คือมนต์รู้ภาษาสัตว์เป็นเหตุ เนื่องจากพระราชาถูกพระเทวีอ้อนวอนขอเรียนมนต์
นั้น  แต่มนต์นั้นมีข้อพิเศษว่า ถ้าให้คนอ่ืนเรียนแล้ว ผู้ให้เรียนต้องกระโดดเข้ากองไฟฆ่าตัวตาย เมื่อ
ถูกอ้อวอนหนักเข้า เพราะรักพระเทวี พระราชาจึงยอมให้เรียนมนต์ โดยจะไปทำพิธีในพระราช
อุทยาน เมื่อเสด็จไปถึงที่นั่น ม้าสินธพได้พูดดูหมิ่นแพะที่มาเสพสังวาสในที่กลางแจ้งไม่เหมาะสมว่า 
“สมแล้วที่เขาว่าเป็นสัตว์โง่”  แพะปลอมตอบว่า  “เจ้านั่นแหละโง่กว่า ถูกเขาสนตะพายใช้งาน 
เวลาเขาปล่อยแล้วยังไม่หนีไปไหน  แต่ว่าพระเจ้าเสนกะที่เจ้าลากรถให้ยิ่งโง่กว่าเจ้าอีกนะ เพราะว่า
เขาหลงภรรยาจะให้หล่อนเรียนมนต์แล้วตนเองก็จะกระโดดเข้ากองไฟ หล่อนจะไม่เป็นภรรยาอีก
ต่อไป โง่จริงๆ”  พระเจ้าเสนกะได้สดับเสียงของม้ากับแพะคุยกัน  ทรงรู้เรื่องตลอดจึงตรัสถามแพะ
ว่า “เมื่อท่านปรารถนาความสวัสดีแก่เรา เหตุไรจึงไม่บอกทางออกให้” แพะได้กราบทูลว่า “ธรรมดา
สัตว์ทั้งหลายจะรักสิ่งอ่ืนกว่าตนไม่มี  การที่บุคคลได้สิ่งที่ดีมีค่าแล้วจะทำตนให้พินาศโดยไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากสิ่งนั้นไม่ควรเลย”   

จากนั้นพระโพธิสัตว์ได้แนะนำว่าการที่พระเทวีจะเรียนมนต์นั้นต้องมีเงื่อนไข  คือต้องมี
อุปจารมนต์ก่อน เมื่อไปถึงที่นั่นก็ให้ทำอุปจารมนต์โดยการเฆี่ยนหลังพระเทวีก่อน  ๑๐๐  ครั้ง ถ้า
พระเทวีไม่ร้องจึงให้เรียนมนต์ได้ พระราชาได้อุบาย เมื่อเสด็จไปถึงพระราชอุทยานจึงรับสั่งให้เรียก
พระเทวีมาตรัสถามว่า “ถ้าจะเรียนมนต์จะต้องทำอุปจารมนต์ก่อนคือต้องยอมให้เฆี่ยน ๑๐๐ ครั้ง 
ถ้าไม่ร้องจึงเรียนได้” พระเทวียอมตามนั้น แต่เมื่อถูกเฆี่ยนเพียง ๒-๓ ครั้งเท่านั้น พระเทวีก็ทนไม่
ไหวร้องขึ้นว่า “ไม่เรียนแล้ว ๆ” แต่พระราชาไม่ยอมรับสั่งให้เฆี่ยนครบ ๑๐๐ ครั้ง จนหลังถลอก
หมด นับแต่นั้นมาพระเทวีไม่กล้าพูดถึงเรื่องการเรียนมนต์อีกเลย  



 ๑๘ 

คติธรรม  ความรักจนหลงทำให้คนมืดบอด  มองไม่เห็นมรณภัย  เมื่อมีผู้หวังดีมาเตือนจึง
ควรรับฟังและทำตาม  (จากขรปุตตชาดก) 

 
 
 
 

 
ผู้มีความละอายต่อบาปกรรมเพียงน้อยนิดย่อมฝึกจิตให้ผ่องใส 

สมณะ แปลว่าผู้สงบ  บรรพชิต  แปลว่าผู้งดเว้นจากความชั่ว  พระ แปลว่าผู้ประเสริฐ  
สามเณรแปลว่าเหล่าก่อแห่งผู้สงบ  คำเหล่านี้มองตามความเข้าใจของคนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นชื่อ
ของพระภิกษุสามเณรผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองเท่านั้น  แต่ตามความเป็นจริงแล้วใครก็ตามถ้ามีความ
สงบกายวาจาและใจแล้วก็สามารถเป็นสมณะเป็นบรรพชิต เป็นพระหรือเป็นสามเณรได้  แต่ถ้าหาก
ยังทำความชั่วยังไม่สงบกายวาจาและใจ  แม้จะนุ่งผ้ากาสาวพัตร์อยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะหรือเป็น
พระ  

ดังนั้นความเป็นสมณะความเป็นพระจึงอยู่ที่การสำรวมระวังบาป  การงดเว้นจากบาปกรรม 
เห็นโทษภัยแม้เพียงเล็กน้อย  ไม่ประมาทในชีวิต  ไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์  แม้ใน
อดีตก็มีดาบสผู้สำรวมระวัง  ยินดีรับฟังคำแนะนำตักเตือนของเทพธิดามาแล้ว 

ครั้งนั้น  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ ออกบวชเป็นดาบส รุ่งเช้าวันหนึ่งท่านไป
ยืนสูดกลิ่นดอกบัวขาวอยู่ที่ริมสระ ถูกนางเทพธิดามาติเตียนว่าแอบดมดอกไม้ที่เขายังไม่ให้   เป็น
อาการของขโมย ท่านจึงแย้งว่า “ทีบุรุษคนหนึ่งลงไปในสระ ไปขุดเหง้าบัว หักดอกขึ้นมาทำไมไม่ไป
ว่าเขา” เทพธิดากล่าวว่า “นั่นเป็นเรื่องของคนหยาบช้าสกปรก เราจะไปว่าอะไร เพราะเขาทำกรรม
ชั่วอยู่แล้ว  แต่ท่านแสวงหากรรมสะอาด แสวงหาทางหลุดพ้น โทษแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องมองให้
เห็นว่ามีโทษมากซิจึงจะถูก”  ท่านระลึกได้ว่าเทพธิดาพูดถูก  เราเป็นพระเป็นสมณะต้องมีความสงบ 
มีความสำรวมให้มากในข้อวัตรปฏิบัติ  ดาบสจึงขอบคุณเทพธิดาที่ได้ให้สติ 

คติธรรม  ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็ละอายแก่ใจ  ผู้เป็นบัณฑิตเมื่อถูกเตือนย่อมไม่
โกรธแต่จะมองเห็นผู้ชี้โทษประหนึ่งว่าผู้บอกขุมทรัพย์ ลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่เป็นต้นทุนด้านการ
สำรวมระวังในเรื่องศีล และต้นทุนแห่งผู้หวังดี (จากอุปสิงฆปุปผชาดก) 
 
 
 
 
 
 
 

เทพธิดาผู้หวังดี 
 



 ๑๙ 

ลูกไม่เชื่อคำพ่อแม ่
ผู้ไม่เช่ือฟังคำของพ่อแม่ย่อมถึงความวิบัติ 

 
คนโบราณอีสานสอนลูกหลานว่า  “ลูกบ่เชื่อฟังคำพ่อคำแม่ผีแก(ดึง)เข้าหม้อนรก”  คำสอน

นี้ทำให้ลูกหลานผู้รักดีได้เกิดจิตสำนึกกลัวบาปกรรมขึ้นมาทันที  แต่สำหรับผู้มีสันดานหยาบช้าสอน
ยังไงก็ไม่เชื่อฟัง  เมื่อไม่เชื่อฟังก็มักจะประสบกับความพินาศหรือตั้งตัวไม่ได้ในอัตภาพนี้   บางคน
มักจะพบในลักษณะเป็นกงกรรมกงเกวียนคือเมื่อแต่งงานมีลูกก็จะได้ลูกที่ไม่เชื่อฟัง   ลูกจะว่ายาก
สอนยาก  นำความทุกข์ใจมาให้เสมอ  โดยเฉพาะเรื่องการคบมิตร  เพราะเมื่อเด็กออกจากสังคม
ครอบครัวก็จะเข้าสังคมเพ่ือน  มีความนิยมชมชอบตามเพ่ือน  ซึ่งเด็กมักจะขาดวิธีการเลือกคบ  ถ้า
คบเพ่ือนดีก็โชคดีไป  ถ้าคบเพื่อนร้ายก็เป็นภัยต่อตนเอง  ดังเรื่องราวในอดีตต่อไปนี้ 

ในอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีห์ สอนราชสีห์มโนชะผู้เป็นบุตรไม่ให้คบกับ
สุนัขจิ้งจอก ซึ่งเป็นสัตว์เลวทราม  แต่ราชสีห์มโนชะไม่เชื่อฟัง  ถูกสุนัขจิ้งจอกยุยงให้ไปขโมยกินม้า
ของพระราชา  จึงถูกนายขมังธนูยิงตาย  เมื่อราชสีห์มโนชะถูกยิงตายแล้ว สุนัขจิ้งจอกเห็นว่าการ
เป็นเพ่ือนกับสัตว์ที่ตายแล้วไม่มีประโยชน์ จึงหนีเข้าป่าไป  ราชสีห์โพธิสัตว์คร่ำครวญว่า   “ผู้คบคน
ชั่วย่อมไม่ได้รับความสุขอย่างแท้จริง ดูอย่างเจ้ามโนชะถูกยิงตายเพราะคบกับสุนัขจิ้งจอกคิริยะ”  
แม่ราชสีห์คร่ำครวญว่า “แม่ไม่ชอบใจเลยที่คบคนชั่ว ดูเอาเถิด เจ้ามโนชะต้องมานอนตายจมกอง
เลือดของตน”  น้องสาวคร่ำครวญว่า “คนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้เกื้อกูลผู้แนะประโยชน์ ต้อง
เป็นเช่นนี้และประสพแต่ความเลวทราม”  เมียของราชสีห์คร่ำครวญว่า “ผู้ที่เป็นคนชั้นสูงแต่มาคบ
คนชั้นต่ำ ย่อมเป็นคนเลวกว่าคนชั้นต่ำนั้นเสียอีก จงดูเอาเถิด พญาเนื้อเป็นสัตว์ชั้นสูงมาคบกับสุนัข
จิ้งจอกซึ่งเป็นสัตว์ชั้นต่ำ ต้องมาตายด้วยลูกศร อย่างน่าสงสาร” 

คติธรรม  การเลือกคบมิตรที่ดีเป็นสิ่งที่บัณฑิตพึงกระทำ  คำสอนคำเตือนของพ่อแม่เป็นสิ่ง
ประเสริฐ เพราะท่านสอนด้วยจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตากรุณา  ลูกผู้ไม่เชื่อฟังจึงพาตนให้พินาศ (จาก
มโนชชาดก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

ต้นทุนด้านกตัญญู ชายหนุ่มผู้เลี้ยงดูมารดาบิดา 
ผูท้ี่กตัญญูรู้คุณบุพพการีชนย่อมรอดพ้นภยันตราย 

 
 คนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่และผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย  มักจะได้ดีมีสุขเสมอ  ลูกทั้งหลายจึงไม่
ควรท้อแท้ในการทำความดีแก่ท่าน  สังคมของมนุษย์เริ่มต้นที่ครอบครัว  พ่อแม่เป็นผู้สร้างสังคม
เบื้องต้นให้แก่ลูก สอนให้ลูกรู้จักการดำเนินชีวิต  ให้รู้ขนบธรรมเนียมประเพณี  และการกราบไหว้ 
เป็นต้น  เมื่อพ่อแม่ทำหน้าที่สมบูรณ์  ก็เท่ากับได้บ่มเพาะอุปนิสัยที่ดีให้แก่ลูก  เมื่อเขาเติบใหญ่ก็จะ
เป็นที่พ่ึงของพ่อแม่และเป็นคนดีที่สังคมต้องการ   ดังเรื่องของพระโพธิสัตว์ที่ทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีที่
เราควรเอาเป็นตัวอย่าง 

ในอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนยากจนชื่อสุตนะ เลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ชราภาพ ต่อมาได้รับ
อาสาพระเจ้าพรหมทัตนำอาหารไปให้ยักษ์กิน  ก่อนไปท่านได้ทูลขอฉลองพระบาท พระขันธ์ 
เศวตฉัตรและถาดทองไปด้วย เมื่อไปถึงต้นไทรแล้ว สุตนะไม่ยอมเข้าเขตยักษ์ ได้กั้นเศวตฉัตรถือพระ
ขันธ์ยืนบนฉลองพระบาท นำถาดอาหารส่งให้ แม้ถูกยักษ์ร้องเชิญชวนก็ไม่ยอมเข้าไป แต่ได้สอน
ยักษ์ว่า “ท่านละทิ้งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เพราะเห็นแก่ของเล็กน้อย เวลานี้มหาชนหวาดกลัวไม่มีใคร
กล้านำอาหารมาให้ท่าน  ถ้าท่านจะกินเราอีกก็จะไม่มีใครนำอาหารมาให้ท่าน แต่ท่านจะกินเราไม่ได้ 
เพราะเรายืนอยู่บนฉลองพระบาท ใต้ร่มเศวตฉัตร และก็จะใช้พระขันธ์ฟันเจ้าให้ขาดเป็นท่อน”   

ยักษ์ไม่สามารถทำอะไรสุตนะได้  จึงขอบคุณพระโพธิสัตว์และขอให้นำถาดทองของ
พระราชาพร้อมทั้งพระขันธ์และฉัตรกลับไปด้วย และขอให้กลับไปด้วยความสวัสดี ท่านก็ได้ให้พรแก่
ยักษ์ให้เลิกฆ่าสัตว์และให้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถ ตั้งอยู่ในศีลตลอดไป เมื่อกลับถึงเมือง  พระโพธิสัตว์
ได้รับตำแหน่งเสนาบดี และเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นสุขสืบมา  

คตธิรรม  ในเรื่องนี้สอนให้เราได้ข้อคิดหลายอย่างคือ ความกตัญญูรู้คุณนี้ช่างประเสริฐแท้  
แม้ได้เป็นใหญ่ก็ไม่ลืมคุณพ่อแม่  เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย  มีปัญญา รู้จักเอาชนะความชั่วด้วย 

ความด ี (จากสุตนชาดก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

ต้นทุนแห่งกตัญญู พญาแร้งเลี้ยงดูมารดาบิดา 
ผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาเมื่อถงึคราวมีภัยก็รอดพ้นได้ 

 สัตว์ดิรัจฉานยังรู้จักเลี้ยงดูพ่อแม่  เราเป็นมนุษย์แท้ ๆ ไม่เลี้ยงพ่อแม่แล้วจะไปเลี้ยงใคร  ลูก
ทั้งหลายที่กำลังลืมพ่อแม ่ ขอให้อ่านเรื่องนี้ดูบ้าง 

ในสมัยที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาแร้ง และทำหน้าที่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้ตาบอดเป็นอย่างดี  
จนวันหนึ่งเขาได้ไปหาอาหารตามปกติและเผอิญวันนั้นได้พลาดไปติดบ่วงของนายพรานเข้า ขณะที่
กำลังติดบ่วงนายพรานอยู่นั้น เขาได้คร่ำครวญถึงมารดาบิดาว่า  “ป่านนี้มารดาบิดาของเราคงจะอด
ตายเพราะไม่มีใครเลี้ยงดู”  นายพรานได้ยินแล้วเกิดสงสัยจึงถามว่า  “แร้งพูดภาษามนุษย์ได้ด้วย
หรือ” พญาแร้งบอกว่า  “เรากำลังคร่ำครวญถึงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าและตาบอดไม่มีใครเลี้ยงดู อีกไม่
นานคงอดตายเป็นแน่”  นายพรานเกิดความสงสัยจึงถามว่า  “ธรรมดานกแร้งย่อมมองเห็นซากศพ
ได้ไกลถึง ๑๐๐ โยชน์มิใช่หรือ เหตุไรเมื่อมาใกล้ตาข่ายและบ่วงแล้วก็ไม่รู้” พญาแร้งจึงกล่าวว่า 
“เมื่อใดสัตว์มีความเสื่อมถึงคราวจะสิ้นชีวิต เมื่อนั้น แม้มาใกล้ข่ายและบ่วงก็ไม่รู้”  นายพรานเกิด
ความสงสารจึงปล่อยตัวไปเพ่ือให้พญาแร้งได้ทำหน้าที่เลี้ยงดูมารดาบิดาตามเดิม และขอให้ได้ไปพบ
หมู่ญาติด้วยความสวัสดี  ส่วนพญาแร้งก็ไดใ้ห้พรแก่นายพรานเช่นกัน   

คติธรรมในเรื่องนี้บอกเราว่า  ลูกที่มีความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างแท้จริงนี้  แม้
ตัวเองจะตายก็ไม่ยอมเอ่ยปากร้องขอชีวิตเพ่ือตน  กลับห่วงใยพ่อแม่เป็นกำลังจนได้รับความเมตตา
สงสารและปล่อยตัวในที่สุด  (มาตุโปสกคิชฌชาดก)  
 

ต้นทุนแห่งความสันโดษ นักบวชผู้ไม่ยอมขอ 
ดาบสผู้ไม่ยอมขอใคร  ราชาบัณฑิตผู้ยินดีจะให้ 

 พระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยปัจจัยสี่ของชาวบ้าน  
ดังนั้นท่านจึงต้องระลึกข้อนี้อยู่เสมอว่า  เราได้ละเพศคฤหัสถ์มาเป็นนักบวชแล้ว  หน้าที่ของเราคือ
ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วน้อมนำมาปฏิบัติจนเกิดผล  และนำมาบอกแก่ชาวบ้านให้ได้รับรสพระธรรม
ด้วย  จึงจะเรียกว่าทำหน้าที่ เป็นธรรมทายาทที่แท้จริง เป็นนาบุญอันอุดมของชาวโลก ตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ  อย่าได้เป็นอามิสทายาท(คือทายาทเพราะเห็นแก่อามิส)เลย  เพราะ
อามิสทายาทจะนำพาตนเสื่อมทราม  ทำศาสนธรรมให้แปดเปื้อนหม่นหมอง 
 เพ่ือความเป็นธรรมทายาทที่ดี  พระพุทธองค์ทรงวางระเบียบวิธีการใช้สอยปัจจัยสี่ไว้ชัดเจน
ในพระวินัยปิฎก   มอบอุปัชฌาย์และอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด  ปลูกจิตสำนึกให้เตือนตนอยู่เสมอว่า
ไม่ควรเป็นผู้เลี้ยงยาก  จงเป็นผู้มักน้อยสันโดษในจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ และเภสัช  เพราะถ้า
เป็นผู้โลภมากปรารถนามากเกินไปก็จะไม่เป็นที่พอใจของชาวบ้าน  ทำให้เขาเดือดร้อน  เพ่ือให้
ทราบความพอดีในการขอและการให้  ลองมาฟังชาดกเรื่องนี้ 

พระโพธิสัตว์เกิดในวรรณะพราหมณ์  เมื่อเจริญวัยแล้วได้ออกบวชเป็นดาบสนามว่าอัฏฐิ
เสนะ  วันหนึ่งท่านได้รับปวารณา(คือเปิดโอกาสให้ขอสิ่งของ)จากพระเจ้าพรหมทัตแล้ว  แต่ท่านกไ็ม่
ออกปากขอสิ่งใด แม้พระราชาจะปวารณาบ่อยครั้งก็ตาม ท่านก็ยังไม่ยอมขอ  โดยให้เหตุผลว่าว่า 
“ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รัก ผู้ไม่ให้ของที่ขอก็ไม่เป็นที่รัก เพราะเหตุนี้ความหมางใจกันอย่าเกิดแก่อาตมา



 ๒๒ 

เลย”  พระราชาตรัสว่า “ผู้ที่มีอาชีพในทางขอ เมื่อมีผู้ออกปากให้ขอ  แต่ไม่ขอถือว่าเป็นการทำให้
ผู้อื่นเสื่อมจากบุญ  ส่วนผู้ขอตามกาลย่อมทำให้ผู้อ่ืนได้บุญ ผู้ต้องการบุญย่อมไม่รังเกียจเนื้อนาบุญที่
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ” ดาบสกราบทูลว่า “ผู้มีปัญญาทั้งหลายจะไม่ออกปากขอเลย ส่วนนักปราชญ์
ผู้จะให้ต้องรู้ด้วยอาการเอาเอง พระอริยะเพียงแต่แสดงอาการยืนให้เห็นเท่านั้น” ในที่สุดพระราชา
ทรงเลื่อมใสได้พระราชทานสิ่งของเป็นอันมากแก่ดาบส  (อัฏฐิเสนกชาดก) 

คติธรรม  การขอเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่ผู้ถูกขอไม่ชอบใจ  เพราะมนุษย์ส่วนมากคิดแต่
จะได้จะเอาอย่างเดียว  ดังนั้นถ้าผู้ใดให้ทานหรือบริจาคสิ่งของ  ผู้นั้นจึงเป็นที่รักของคนทั้งหลายซึ่ง
ในที่นี้หมายถึงผู้ที่ต้องการขอด้วย 

 

ต้นทุนแห่งผู้นำด ีผู้ตามปลอดภัย 
นิสัยของผู้นำยอมตรากตรำเพ่ือส่วนรวม 
ทำหน้าที่อย่างกล้าหาญเพ่ือบริวารได้ปลอดภัย 

 ภาวะผู้นำ(Leadership)เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงประสงค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ตามปรารถนา
อยากให้หัวหน้าของตนมีภาวะนี้  หากประเทศชาติ  สถานบัน  องค์การ สมาคม หรือองค์กรได้ผู้นำ
ที่ดีมีภาวะผู้นำคือความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสูง  มีบุคลิกภาพที่น่าเลื่อมใสน่าเชื่อถือ  กล่าว
ถ้อยคำไพเราะมีประโยชน์  พูดจริงทำจริง  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว  ย่อมทำให้ประเทศ  หรือ
สถาบันนั้น ๆ เจริญก้าวหน้าสามารถปกครองหมู่คณะให้มีความสุขและนำหมู่คณะดำเนินกิจการไปสู่
เป้าหมายได ้
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษเอกของโลกที่ทรงมีภาวะผู้นำอันเพียบพร้อม  ทรง
นำหมู่สัตว์ให้ข้ามทางกันดารคือสังสารวัฏ  ข้ามความทุกข์ยากลำบาก  ส่งให้ถึงพระนิพพาน  ไม่ว่า
พระองค์จะเสด็จไป ณ ที่ ทรงเสด็จไปเพ่ือประโยชน์แก่สรรพสัตว์เสมอ  แม้ในอดีตพระองค์ก็ทำเพ่ือ
บริวารมาแล้ว  นับเป็นความประพฤติที่เป็นตัวอย่างอันดียิ่ง  ที่พุทธบริษัทควรถือเป็นทิฏฐานุคติโดย
แท้ ดังเช่นมหากปิชาดก ต่อไปนี้ 

ครั้งนั้น   พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาวานร วันหนึ่งได้พาวานรบริวารไปหากินผลมะม่วงที่มี
รสอร่อยต้นหนึ่งในป่าหิมพานต์ ถูกพระเจ้าพรหมทัตสั่งให้ทหารล้อมไว้  พระโพธิสัตว์เห็นว่าจะมี
อันตรายแก่บริวารของตนจึงลงจากต้นไม้ข้ามแม่น้ำไปอีกฟากหนึ่ง  จากนั้นก็หาเถาวัลย์มาผูกกับกิ่ง
ไม้และเอาปลายเถาวัลย์อีกด้านหนึ่งผูกที่เอวของตนเอง  เสร็จแล้วก็กระโดดกลับไปที่ต้นมะม่วงที่
บริวารกำลังกินอยู่นั้น แต่เถาวัลย์สั้นไป พญาวานรจึงจับกิ่งมะม่วงไว้ทอดตัวเป็นสะพานให้บริวาร
ข้ามเหยียบหลังข้ามฟากไป ฝ่ายบริวารเกเรตัวหนึ่งแกล้งกระโดดลงจากยอดมะม่วงลงมาที่ตัวพระ
โพธิสัตว์แล้วไต่เถาวัลย์ข้ามฟากไป ทำให้พระโพธิสัตว์ได้รับบาดเจ็บ  

พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์  ทรงเกิดความเลื่อมใสจึงรับสั่งให้ทหารไปนำ
พระโพธิสัตว์ลงมา ให้พยาบาลแล้วสอบถามว่าเป็นอะไรกับลิงเหล่านั้น ได้สดับว่าเป็นหัวหน้า และ
การที่ทำอย่างนั้นก็เป็นความพอใจของตนที่ต้องการช่วยให้บริวารรอดพ้นจากอันตรายและนำ
ความสุขมาให้บริวาร  เพราะผู้ที่เป็นหัวหน้าย่อมแสวงหาความสุขให้แก่มหาชน ยอมสละความสุข
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ส่วนตน สร้างความสุขให้แก่ชนทั้งปวง  พระราชาทรงปลื้มปีติบันเทิงพระทัย ทรงเกิดความเลื่อมใส
และได้ยึดแนวทางของพระโพธิสัตว์ปกครองแผ่นดินเป็นสุขสืบมา (จากมหากปิชาดก) 

เมื่อฝูงโคข้ามแม่น้ำ  ถ้าโคจ่าฝูงข้ามไปตรง  โคท้ังหลายก็ว่ายตรงตาม    
ถ้าจ่าฝูงว่ายคดไปคดมา  โคท้ังหลายก็ว่ายคดตาม   
ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ถ้าผู้นำซื่อสัตย์สุจริตทำกิจทั้งหลายด้วยความซื่อตรง 
นำพาไปในทางท่ีถูกต้อง  บริวารย่อมทำตามเดินตามและไปสู่เป้าหมายอย่างมีความสุข  
แต่ถ้าได้ผู้นำที่ตรงกันข้ามย่อมนำพาบริวารไปสู่ความวิบัติอย่างไม่ต้องสงสัย 

ได้ใหม่อย่าลืมเก่า 

 ผู้นำ ต้องบริหารลูกน้องให้เป็น  อย่ามองข้ามคนความรู้ความสามารถคนเก่าและอย่าดูถูก
ความรู้ความสามารถของคนใหม่ หรือคนรุ่นหนุ่ม  จงใช้คนให้ถูกกับงาน ให้เหมาะกับความถนัด
ความสามารถของเขา  อย่าให้เข้าทำนองว่าได้ใหม่แล้วลืมเก่า  เพราะจะทำให้เสียหายได้  ดังเรื่อง
ต่อไปนี ้

ในอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์เป็นปุโรหิต ได้กราบทูลพระเจ้าธนัญชัยว่าอย่าทอดทิ้งนักรบเก่า
แล้วบำรุงแต่นักรบใหม่ ควรจะบำรุงทั้งสองฝ่ายให้เท่าๆ กัน เพราะนักรบที่ได้รับการบำรุงดีแล้วย่อม
ช่วยทำการรบให้พระองค์ได้ชัยชนะ เหตุที่พระองค์แพ้การทำศึกกับพวกโจรปล้นชายแดนคราวนี้ก็
เพราะทรงบำรุงแต่นักรบใหม่ เมื่อถึงคราวที่เข้าสนามรบจริงพวกนักรบเก่าไม่ได้เข้าช่วยรบเต็มที่
เพราะคิดว่าพวกนักรบใหม่จักทำการรบ ส่วนพวกนักรบใหม่ก็เข้าใจว่าพวกนักรบเก่าจักรบ เมื่อต่าง
ฝ่ายต่างเกี่ยงกัน จึงทำให้พระองค์แพ้สงคราม  ท่านได้ยกอุปมาให้พระเจ้าธนัญชัยสดับว่า “มี
พราหมณ์เลี้ยงแพะคนหนึ่งต้อนฝูงแพะไปทำคอกเลี้ยงอยู่ในป่า ได้สุมไฟไล่ยุงให้ เมื่อมีพวกละมั่งมา
อาศัยกลิ่นควันไฟด้วย เขาก็เกิดความรักใคร่ในละมั่งพวกนั้น  จึงไม่ได้ใส่ใจฝูงแพะของตน แพะ
เหล่านั้นถึงความพินาศเป็นอันมาก เมื่อหมดฤดูฝนฝูงละมั่งก็หนีเข้าป่าไป เขาเกิดความเสียใจมากที่
เสียทั้งแพะทั้งละมั่ง จึงเกิดโรคผอมเหลืองถึงแก่ความตาย”  พระราชาทราบดังนั้นจึงหันมาบำรุง
นักรบทั้งสองฝ่ายให้เท่ากัน  ทำความดีตามที่พระโพธิสัตว์สั่งสอน มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป จากธูม
การิชาดก 
 

ต้นทุนด้านการให้ทานแก่ผู้ทรงศีล 
ผลแห่งการให้ย่อมได้ทรัพย์มหาศาล 

จิตใจก็เบิกบานสุขสำราญเพราะบุญเอย 
ตั้งใจ  ๓  กาล  หลักการทำบุญให้ทาน  พระท่านสอนให้ทำจิตใจดังนี้ คือ 
๑.  ก่อนให้จงทำใจให้ยินดี   
๒.  ขณะที่กำลังให้จงปรีดีไม่คิดหวง    
๓.  เมื่อให้ทานแล้วก็ไม่คิดเสียดายทรัพย์ท่ีบริจาคแล้ว   
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เมื่อทำได้ดังว่ามานี้ก็จะได้บุญมาก  แต่ถ้าวัตถุทานที่เราทำนั้นได้มาในทางที่ชอบด้วยอาชีพ
สุจริต ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเรา  และผู้รับไทยทานของเราเป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงามด้วย
แล้วก็ยิ่งได้บุญมากทีเดียว  ดังเรื่องต่อไปนี้ 

ครั้งนั้น  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนยากจน  วันหนึ่งได้ซื้อขนมถั่ว ๔ ชิ้นเพ่ือเอาไว้กินตอน
กลางวัน เผอิญวันนั้นเขาได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้า ๔ พระองค์ เกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้ถวายขนม
ทั้งหมด   ด้วยการถวายทานครั้งนั้นในชาติต่อมาท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตมีทรัพย์สมบัติ
สมบูรณ์ทุกอย่าง  จึงเปล่งอุทานเกี่ยวกับผลกรรมในอดีตของพระองค์ให้พระเทวีและพสกนิกรฟัง  
และตรัสถามพระเทวีว่าพระนางได้ทำบุญอะไรไว้จึงมีผิวพรรณงดงามอย่างนี้ ได้สดับว่า ในอดีตชาติ
พระนางเกิดเป็นทาสีในตระกูลของอัมพัฏฐโคตร ได้เลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมมีศีลและได้ถวายอาหาร
บิณฑบาตแก่ภิกษุผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต พระนางจึงมีความงดงามอย่างนี้ จากกุมมาสปิณฑิชาดก 
 

ผู้นำที่รอบคอบย่อมประกอบแต่ประโยชน์ 
ไม่ทำเพราะความโกรธจึงพ้นโทษครหา 

 ความโกรธหรือโทสะ เป็นกิเลสตัวร้ายกาจเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วทำให้ผู้นั้นทำอะไร
ผิดพลาดและเสียความยุติธรรม  เพราะอำนาจของโทสะมีพิษเหมือนไฟ  เมื่อรู้ว่าถูกโทสะครอบงำดึง
รากไปตามอำนาจ  ควรรีบดับเสียให้เร็วไว  นักปราชญ์ในกาลก่อนท่านรู้ว่าตนตกอยู่ใต้อำนาจความ
โกรธ  ท่านก็งดการตัดสินคดี  ดังในเรื่องนี ้

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัต ทรงอดกลั้นไม่ลงโทษนายสุมังคละที่ฆ่า
พระปัจเจกพุทธเจ้าอันเป็นบุญเขตของพระองค์  เพราะความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเนื้อ  เมื่ออำมาตย์
ทูลถามว่า “เหตุไรเมื่อข้าพระองค์กราบทูลว่านายสุมังคละกลับมาถึงสองครั้ง พระองค์จึงไม่ตรัส
อะไร แต่ในครั้งที่สามซึ่งเป็นปีที่สามพระองค์กลับให้อภัยแก่เขา”  พระโพธิสัตว์ได้แสดงราชจริยา
วัตรแก่อำมาตย์ว่า  “ผู้เป็นใหญ่รู้ตัวว่ากำลังโกรธจัดอย่าเพ่ิงลงโทษ เพราะการลงโทษในขณะที่โกรธ
อาจทำการโดยไม่เหมาะสม อาจก่อทุกข์โทษให้แก่คนอ่ืนมากมาย ต่อเมื่อจิตผ่องใสหายโกรธแล้วจึง
พิจารณาโทษ ผู้ไม่ลำเอียงย่อมลงโทษโดยเหมาะสม กษัตริย์ผู้ลำเอียงลงโทษไม่เหมาะสมย่อมถูกติ
เตียน สวรรคตแล้วย่อมไม่พ้นทุคติ  ส่วนกษัตริย์ทรงยินดีในธรรมมีขันติ โสรัจจะ และสมาธิเป็นต้นที่
อริยชนประกาศไว้ดีแล้วย่อมไปสู่ปรโลก” นายสุมังคละได้สรรเสริญพระราชาเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้
ประทานอภัยให้แก่เขาพร้อมกับตำแหน่งนายอุทยานให้เขาอีก  จากสุมังคลชาดก 
 

 ต้นทุนด้านวาจา การพูดคำเท็จเป็นเหตุให้ปากเหม็น  
การพูดคำสัตย์เป็นเหตุให้ปากหอม 

คนที่พูดดีมีประโยชน์พูดคำจริง เป็นไปในทางสร้างสรรค์และประสานความสามัคคี  ทาง
พุทธศาสนาเรียกว่าบุปผภาณี  คนปากหอม หรือเรียกว่าวจีสุจริต แต่ถ้าพูดแต่เรื่องไร้สาระพูดปดพูด
ก่อความแตกร้าว ท่านเรียกว่าคูถภาณี คนปากเหม็น จัดเป็นวจีทุจริต 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกบิลพราหมณ์ ออกบวชเป็นดาบสได้แสดงโทษแห่งมุสาวาท
แก่พระเจ้าเจติยะว่า  “ผู้ที่พูดเท็จทั้ง ๆ ที่รู้ เทวดาที่รักษาเขาย่อมหนีไป ปากย่อมเน่าเหม็น ฝนย่อม



 ๒๕ 

ไม่ตกในแว่นแคว้นของเขา เขาจะมีลิ้นสองแฉกเหมือนงู หรือจะไม่มีลิ้นเหมือนปลา เขาจะมีแต่
ลูกผู้หญิงมาเกิด ตระกูลจะพินาศ ทั้งตัวเขาจะถูกธรณีสูบไปเกิดในอเวจีนรก”  และแสดงคุณแห่ง
สัจจะว่า “ผู้ที่พูดคำสัตย์จะมีเทวดารักษา ปากจะมีกลิ่นหอมฟุ้งไป ทั้งฝนในแว่นแคว้นของเขาจะตก
ต้องตามฤดูกาล แต่ถ้าเขากล่าวคำสัตย์เขาจะดำรงอยู่ในสภาวะปกติตามเดิมทุกประการ”  แต่พระ
เจ้าเจติยะไม่ทรงเชื่อถือเพราะคบปาปมิตร จึงถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีมหานรก  เจติยราชชาดก 

 
 

 
 ต้นทุนแห่งเมตตากรุณา แพะกับเสือเหลือง  

ผู้มีอำนาจบาทใหญ่จิตใจเหี้ยมโหดหยาบช้า 
จิตใจไร้ความกรุณา  ชาวประชาก็ทุกข์ไร้สุขสันต์ 

ผู้มีอำนาจและมีกำลังที่เหนือกว่า  เมื่อใช้อำนาจถูกทางถูกธรรมแล้วก็จะเป็นที่พ่ึงของผู้คน  
ตรงกันข้ามถ้าใช้อำนาจไปในทางไม่ถูกต้องก็จะทำให้ผู้น้อยเดือดร้อน  ดังเช่นชาดกนี้ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบุตรเศรษฐี เมื่อเจริญวัยแล้วได้สละทรัพย์ออกบวชเป็นดาบส
เจริญฌานสมาบัติอยู่ในป่าหิมพานต์ ต่อมาได้มาสร้างอาศรมอยู่ใกล้เมือง วันหนึ่งท่านเห็นลูกแพะ
หลงฝูงตัวหนึ่งพยายามจะรักษาชีวิตของตนจากเสือเหลือง เมื่อเผชิญหน้ากัน แพะน้อยจึงทักขึ้นก่อน
ว่า   “คุณลุงลำบากไหม ยังพอหากินได้สะดวกไหม สบายดีไหม แม่ของฉันได้ถามถึงความสุขของ
คุณลุง พวกเราต้องการให้คุณลุงมีความสุข”   

ฝ่ายเสือเหลืองกล่าวว่า “นี่แนะ เจ้าแพะน้อย เจ้าเหยียบหางของเราอยู่ วันนี้ เจ้าคงคิดซิว่า
จะรอดพ้นจากความตายด้วยการพูดว่า คุณลุง” แพะน้อยตกใจมากยิ่งขึ้นจึงกล่าวว่า  “ก็คุณลุงนั่ง
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หนูเดินมาข้างหน้าของคุณลุง หางของคุณลุงก็อยู่ข้างหลัง หนูจะเหยียบ
หางคุณลุงได้อย่างไรเล่า” เสือเหลืองแสดงอำนาจต่อไปว่า “หางของเราแผ่ครอบคลุมไปตลอดทวีป
ทั้ง ๔ รวมทั้งมหาสมุทรและป่าไม้ภูเขา เจ้าจะหลบหางของเราได้อย่างไร”  แพะน้อยกล่าวด้วยความ
สะดุ้งกลัวหวังจะเอาตัวรอดว่า “เมื่อก่อน พ่อแม่และพ่ีชายของหนูก็ได้บอกเรื่องนี้แก่หนูไว้เหมือนกัน
ว่า หางของสัตว์ที่ดุร้ายนั้นยาว หนูจึงได้เลี่ยงมาทางอากาศ”   

เสือเหลืองจึงแสดงนิสัยอันธพาลต่อไปว่า “เจ้าแพะน้อย  ก็ฝูงสัตว์เห็นเจ้าเหาะมาทาง
อากาศจึงได้หนีไป  เจ้าทำให้อาหารของเราพินาศแล้ว” แพะน้อยได้ฟังดังนั้นก็ตกใจกลัวตายจึงอ้อน
วอนว่า “คุณลุง ท่านอย่าได้ทำกรรมหยาบช้าอย่างนี้เลย ท่านจงให้ชีวิตแก่ฉันเถิด”   ในขณะที่แพะ
นอ้ยกำลังอ้อนวอนขอชีวิตอยู่นั่นเอง เสือเหลืองก็ได้ตะครุบแพะกินเสียแล้ว  จากทีปิชาดก 
 

ต้นทุนแห่งปัญญา นักสะกดรอย 
ความรักความห่วงใยของแม่ช่างบริสุทธิ์แท้เกินบรรยาย 

ผู้ที่มีปัญญาย่อมพาตนให้พ้นภัย 
ผู้ที่ไร้ปัญญาย่อมพาตนให้มีภัย 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบุตรนางยักษิณีผู้มีหน้าเหมือนม้า  เป็นผู้ฉลาดในการสะกด
รอย วันหนึ่งได้แอบพาบิดาซึ่งเป็นมนุษย์หนีมารดาจะไปอยู่แดนมนุษย์ เมื่อมารดาตามมาทันที่ฝั่ง



 ๒๖ 

แม่น้ำในระหว่างทาง แต่ไม่สามารถทำอะไรเพราะสิ้นสุดเขตอำนาจของนาง นางจึงได้ร้องสั่งให้บุตร
ซึ่งกำลังแบกบิดาอยู่กลางแม่น้ำให้เรียนมนต์จินดามณีไว้หาเลี้ยงชีวิต เมื่อบุตรเรียนแล้วนางก็ถึงแก่
ความตาย พระโพธิสัตว์พาบิดาไปอาศัยอยู่ที่เมืองพาราณสี  เข้ารับราชการเป็นนักสะกดรอย 
พระราชากับปุโรหิตประสงค์จะทดลองวิชาของพระโพธิสัตว์จึงขโมยแก้วมณีของพระองค์  ไปซ่อนไว้
ในสระโบกขรณี จากนั้นก็ให้พระโพธิสัตว์ค้นหา เมื่อพระโพธิสัตว์ค้นหาพบแล้ว แต่พระราชา
ประสงค์จะให้จับโจรให้ได้ พระโพธิสัตว์รู้ว่าพระราชาเป็นโจรเสียเอง ไม่อาจจะกราบทูลได้โดยตรง 
จึงยกอุปมาเรื่องภัยเกิดแต่ที่พ่ึงมาเปรียบเทียบให้พระราชาและชาวเมืองฟังว่า   

“น้ำซึ่งเป็นที่พ่ึงของชาวเมืองแต่ก็พัดคนจมน้ำตายได้ แผ่นดินซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวเมือง 
แต่ก็ถล่มทับคนตายได้ ไฟที่เขาใช้หุงต้มอาหาร ให้แสงสว่าง ให้ความอบอุ่น แต่ก็ไหม้คนถึงตายได้ 
ข้าวที่ชาวเมืองใช้บริโภคยังชีพ แต่ก็ทำให้คนบริโภคมากถึงแก่ความตายได้ ลมเย็น ๆ ท้ายฤดูร้อนที่
ชาวเมืองต้องการ ก็พัดคนถึงตายได้  ต้นไม้ซึ่งเป็นที่อาศัยของฝูงนก ยังเกิดไฟป่าไหม้จนนกไม่มีที่
อาศัย  แม่ผัวบางคนนำลูกสะใภ้มาสู่เรือน แต่ถูกลูกสะใภ้ไล่ออกจากเรือนได้  ลูกบางคนพ่อแม่เลี้ยง
มาด้วยความรัก ก็ยังสามารถไล่พ่อแม่ออกจากเรือนได้ ภัยเกิดแต่ท่ีพ่ึงทั้งนั้น”  

เมื่อพระโพธิสัตว์ยกอุปมาอย่างนี้แล้ว พระราชาก็ยังรบเร้าให้จับโจรให้ได้ พระโพธิสัตว์จึง
บอกแก่ชาวเมืองว่า “ขอทุกท่านจงฟังขา้พเจ้า ที่ใดมีน้ำ ที่นั้นกลับร้อน ที่ใดปลอดภัย ที่นั้นกลับมีภัย 
พระราชาและปุโรหิตเป็นโจรปล้นแว่นแคว้นเสียเอง พวกท่านจงพากันรักษาตัวอยู่ให้ดีเถิด ภัยเกิด
แล้วแต่ที่พ่ึง” เมื่อชาวเมืองได้ฟังดังนั้นจึงพากันรุมประชาทัณฑ์พระราชากับปุโรหิตถึงแก่ความตาย 
แล้วตั้งพระโพธิสัตว์ให้เป็นพระราชา ตั้งบิดาของพระโพธิสัตว์ให้เป็นปุโรหิต  จากปทกุสลมาณว
ชาดก 
 

☺ ต้นทุนแห่งความสวย ผิวสวยด้วยธรรม ☺ 
 ตามหลักของสุขอนามัยบอกว่า ถ้าเราต้องการมีอายุยืนหรือผิวพรรณงามต้องบริหาร ๔ อ.
ให้ดี คือ อาหาร  อากาศ  อุจจาระ  อารมณ์  เมื่อบริหารสิ่งเหล่านี้ให้ดีแล้วเราจะมีอายุยืนยาวและมี
วัยงามผิวพรรณดีตลอดไป  ใน  ๔ ประการนี้  ๓ อ.แรกคงพอบริหารได้  แต่อ.อารมณ์นี้สิถ้าบริหาร
ไม่ถูกวิธีก็ทำให้เบื่ออาหาร  อากาศเป็นพิษ  ท้องผูกท้องร่วงได้  เรื่องอารมณ์ต้องใช้ธรรมะเข้าช่วย
บริหาร  เช่นถ้าเกิดอารมณ์โกรธเกลียดเคียดแค้นต้องระงับด้วยเมตตากรุณา   ถ้าเกิดอารมณ์รักมาก
เกินไปต้องมีสติยั้งคิด  เป็นต้น   แม้พวกสัตว์ดิรัจฉานเขาก็อยากสวยอยากงามเหมือนกัน  เรามาฟัง
ดูเคล็ดลับแห่งความงามของพวกเขาดู 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกจักรพาก  ถูกกาถามถึงเหตุที่ทำให้ผิวพรรณงาม จึงบอกเหตุนั้นว่า  
“ผิวพรรณงามเกิดจากการกินอาหารที่หาได้ง่ายและบริสุทธิ์” และติเตียนกาที่มีผิวพรรณทราม
เพราะขโมยของเขากินว่า “เจ้ากินอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ โฉบเอาเมื่อเขาเผลอ ชื่อว่าได้ข้าวและน้ำมา
ด้วยความยากลำบาก ผู้ที่ได้ของกินมาโดยวิธีที่หยาบช้า ภายหลังเขาก็ติเตียนตนเอง ทั้งคนอ่ืนก็ติ
เตียน ผิวพรรณจึงเศร้าหมอง หากว่าบุคคลบริโภคของน้อย แต่เป็นของเย็น ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เขา
ย่อมมีทั้งกำลังและผิวพรรณ  เพราะว่าผิวพรรณจะงามไม่ใช่แต่อาหารอย่างเดียว  ยังมีเหตุอ่ืน
ประกอบคือ อากาศ ความคิดและการงานที่ทำด้วย” กาได้ฟังดังนั้นก็โกรธบินร้องกา กา หนีไป จาก
จักกวากชาดก 



 ๒๗ 

 ต้นทุนแหง่ทานและศีล  
คนดีมีศีลธรรมย่อมมีผู้อุปถัมภ์ทุกสถาน 
ก่อนทำกิจการงานได้ทำทานไว้เป็นทุน 

 คนไทยเราเมื่อทำกิจการอะไรมักจะทำการมงคลก่อนเสมอ  ไม่ว่าจะทำการค้าขาย  ขึ้นบ้าน
ใหม่  ลงบ้านเก่า  เดินทางไปต่างแดน  ไปออกศึกทำสงคราม  ก็นิยมทำบุญให้ทานรักษาศีลก่อน  
คือนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์  ให้ทานรักษาศีลก่อนทำกิจการนั้นๆ  เมื่อทำแล้วก็จะทำสบาย
ใจมีกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  กิจการมักเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ 

แม้ในอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์ก็ทำเป็นตัวอย่าง  คือท่านเสวยพระชาติเป็นสังขพราหมณ์  
เป็นพ่อค้าได้ไปค้าขายทางเรือที่สุวรรณภูมิ ก่อนออกเดินทางไปค้าขายได้ถวายร่มและรองเท้าแก่พระ
ปัจเจกพุทธเจ้า  เมื่อออกเดินทางไปไม่นาน เรือประสพอุบัติเหตุแตกกลางทะเล คนเหล่าอ่ืนที่ตกใจ
เกินประมาณไม่คิดหาทางแก้ไขจึงตกเป็นอาหารของปลาร้ายในทะเล ส่วนพระโพธิสัตว์และอุปัฏฐาก
ของท่านไม่ประมาท  ก่อนที่เรือจะจมลงน้ำได้เอาน้ำมันทาตัว กินน้ำตาลกรวดกับเนยใสจนอ่ิมแล้ว 
ปีนขึ้นยอดเสากระโดงเรือ กำหนดทิศทางที่จะไปแล้วกระโดดสุดกำลัง จึงพ้นอันตรายจากปลาร้าย 
พยายามว่ายน้ำอยู่ในทะเล ๗ วัน เมื่อถึงวันอุโบสถท่านอมน้ำทะเลบ้วนปากแล้วจึงอธิษฐานอุโบสถ  
ขณะนั้น นางมณีเมขลามาตรวจทะเลเห็นท่านจึงนำอาหารทิพย์ไปให้ แต่ท่านไม่ยอมรับ สอบถามได้
ความว่ากำลังรักษาอุโบสถ นางมีความศรัทธาที่ท่านได้ทำทานก่อนออกเดินทางและได้รักษาอุโบสถ
ในวันอุโบสถ จึงได้เนรมิตรเรือบรรทุกรัตนชาติเต็มลำแล้วส่งพระโพธิสัตว์พร้อมกับอุปัฏฐากไปยัง
เมืองโมลินีบ้านเกิดโดยความสวัสดี  จากสังขชาดก 

 
พิษของความโกรธมีโทษมหันต์  

เดือดร้อนเหมือนไฟโลกันต์ จงดับมันให้หมดไป 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นโพธิกุมาร  จุติจากพรหมโลกมาเกิดในมนุษยโลก แม้ภรรยา

ของท่านก็จุติมาจากพรหมโลกเช่นกัน เมื่อคนทั้งสองแต่งงานกัน จึงไม่มีความกำหนัดด้วยกามราคะ 
อยู่ด้วยกันตามความพอใจของมารดาบิดา เพ่ือรักษาน้ำใจของท่าน ต่อมามารดาบิดาสิ้นชีวิตแล้ว 
สามีภรรยาจึงสละทรัพย์ออกบวชเป็นดาบสบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าหิมพานต์  

วันหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วแวะพักอยู่ที่พระราชอุทยาน พระราชาเสด็จประพาส
อุทยานเห็นพระดาบสินีมีความงาม  เกิดความปฏิพัทธ์คิดจะแย่งชิงเอานางไปเป็นบาทบริจาของตน 
ได้ถามดาบสว่าท่านจะทำอย่างไรกับนาง พระโพธิสัตว์กราบทูลว่า “ถ้าอาตมาเกิดความโกรธแล้ว
ยากที่จะสงบลงได้ มันจะเป็นไปตลอดชีวิต” พระราชาเป็นคนพาลจึงให้คนฉุดดาบสินีไปขังไว้ แต่ก็
สงสัยว่าพระดาบสจะว่าอย่างไร จึงเสด็จกลับไปตรัสถามถึงผลของความโกรธ ได้สดับว่าเมื่อความ
โกรธเกิดขึ้นแล้วย่อมมองไม่เห็น ถ้าไม่เกิดย่อมมองเห็นได้ดี จึงชื่อว่าหายช้า ความโกรธเป็นอารมณ์
ของคนโง่ พวกศัตรูย่อมพอใจ คนโกรธย่อมไม่รู้ประโยชน์ของตนเอง ย่อมละทิ้งกุศลธรรมทำให้เสีย
ประโยชน์ที่ไพบูลย์ ความโกรธน่าสะพึงกลัว เหมือนไม้แห้งเสียดสีไม้แห้งย่อมเกิดไฟ ความโกรธย่อม
เกิดขึ้นเพราะความแข่งดีของคนโง่ คนไม่มีความรู้ย่อมถูกความโกรธเผาผลาญ ความโกรธเกิดแก่ผู้ใด
ก็เหมือนไฟไหม้ที่กองหญ้า เขาย่อมเสื่อมยศเหมือนพระจันทร์ข้างแรม ส่วนคนที่ระงับความโกรธได้
แล้วก็เหมือนไฟที่ปราศจากเชื้อ ย่อมมียศเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ  พระราชาศรัทธาจึงนำนางดาบ



 ๒๘ 

สินีมาคืน ดาบสทั้งสอง  ได้ประพฤติพรหมจรรย์จนสิ้นชีพแล้วกลับไปเกิดในพรหมโลก  จากจูฬโพธิ
ชาดก 

ต้นทุนด้านสัจจะ 
ตามปกติแล้ว  เรามักจะได้ยินว่าเวลาคนจะอ้อนวอนเทพยาฟ้าดินเพ่ือขอให้ตนมีความ

ปลอดภัย ไร้โรคหมดทุกข์สิ้นโศก  ก็มักจะอ้างเอาบุญกุศลหรือคุณความดีที่เคยทำมาเป็นข้ออ้าง
เพ่ือให้ได้สิ่งที่ปรารถนา  สิ่งที่ไม่ดีของตนจะไม่มีใครกล้าเปิดเผย  เพราะคิดว่าไม่เป็นมงคลและไม่มี
ใครชอบ ซ้ำยังจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น  แต่เรื่องที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องของสัจจะ  ซึ่งเป็นการ
กระทำของคนท้ังสามและนำมาอ้างเพ่ือขจัดมรณภัยได้  พวกเขาทำกันอย่างไรลองติดตามอ่านต่อไป 

พระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์มีทรัพย์สมบัติมาก ได้สละทรัพย์ออกบวชเป็นดาบสชื่อกัณหที
ปายนดาบส อาศัยอยู่ในป่าใกล้บ้านสหายคนหนึ่ง หลังจากที่ท่านกลับจากเยี่ยมสหายต่างเมืองแล้ว  
สหายคฤหัสถ์ชื่อมัณฑัพยะพาภรรยาและบุตรชายที่อยู่ในวัยน่ารักไปเยี่ยม ในขณะที่กำลังสนทนากัน
อยู่บนบรรณศาลา บุตรชายเล่นอยู่ข้างล่างได้ทำลูกข่างตกลงไปในรูงู เมื่อเด็กล้วงมือลงไปเก็บจึงถูกงู
กัดล้มลง คนทั้งสามเมื่อไม่รู้วิธีจะแก้ไขอย่างไรจึงทำสัจอธิษฐานเพ่ือช่วยเด็ก  กัณหทีปายนดาบส
อธิษฐานก่อนว่า “เราบวชต้องการบุญ บวชด้วยจิตเลื่อมใส ยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่เพียง ๗ วัน
แรก แต่ที่อยู่มา ๕๐ ปีนี้ ก็เป็นเพียงทนอยู่ เพราะได้สละทรัพย์ออกมาแล้วจะสึกกลับไปอีกก็กลัวคน
เขานินทา จึงยอมทนบวช ด้วยสัจวาจานี้ขอให้พิษงูจงหายไปจากหลาน ขอให้หลานรอดชีวิตเถิด”  

จากนั้น นายมัณฑัพยะผู้บิดาอธิษฐานว่า “การที่พ่อให้ทานมาเป็นเวลานานจนบัดนี้ ไม่ได้ให้
ด้วยศรัทธา  แต่ให้ตามตระกูล ให้เพ่ือป้องกันคนนินทา ด้วยสัจวาจานี้ขอให้พิษงูจงหายไป ขอให้ลูก
ของพ่อจงรอดชีวิตเถิด”  

ฝ่ายมารดาอธิษฐานต่อว่า “แม่เกลียดงูอย่างไรก็เกลียดพ่อของลูกอย่างนั้น แต่ที่แม่ทนอยู่
ร่วมกับพ่อของลูกนั้น เพราะคนในตระกูลของแม่ไม่เคยมีใครมีผัวสอง แม่กลัวคำครหาจึงอยู่กับพ่อ
ของลูกมาจนทุกวันนี้ ด้วยสัจวาจานี้ ขอให้พิษงูจงหายไป ขอให้ลูกจงรอดชีวิตเถิด”  เมื่อคนทั้งสาม  
ได้ตั้งสัจอธิษฐานอย่างนี้แล้วเด็กก็ฟ้ืนขึ้นมา  จะเห็นได้ว่าสัจจะคือความจริงใจไม่ปิดบังความชั่วของ
ตนทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ย่อมมีพลังช่วยต้านมรณภัยได้  จากมัณฑัพยชาดก 

☺ ต้นทุนแห่งความฉลาด หลานช่วยปู่ให้รอดตาย ☺ 

การกระทำของพ่อแม่ทุกอย่างมักจะอยู่ในสายตาของลูกๆ ตลอดเวลา  ลูก ๆ จะซึมซับเอา
พฤติกรรมของพ่อแม่มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หรือบางครั้งก็รับเอามาทั้งหมด  ดังนั้น พ่อแม่ต้องการ
ให้ลูกเป็นไปในทิศทางใดก็ควรกระทำหรือประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี   

เด็กน้อยทั้งหลายไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้อะไรเสียเลย  พ่อแม่จึงต้องระวังให้มาก  บางครั้งพวก
เขาก็มีเหตุผลในการกระทำอยู่  ผู้ใหญ่จึงควรฟังเหตุผลและเอาใจใส่ต่อพวกเขาด้วย  มีพ่อแม่หลาย
คนที่ได้สติเพราะลูก  เช่นพ่อแม่บางคนเลิกสูบหรี่เพราะสงสารลูก หรือเพราะลูกพูดคำขวัญต่อต้าน
บุหรี่  และก็มีอีกหลายกรณีที่เป็นอุทาหรณ์  แม้ในอดีตก็มีเด็กน้อยเตือนสติพ่อเหมือนกัน 

ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นตักกลบัณฑิตกุมาร วันหนึ่งได้ยินมารดาบอกบิดาให้
ฆ่าปู่เพราะอยู่ไปก็รกบ้านไม่อยากเลี้ยงดู ท่านจึงคิดจะช่วยปู่ให้รอดตาย  เมื่อบิดาพาปู่ขึ้นเกวียนไป



 ๒๙ 

ป่าช้าจึงได้แอบขึ้นเกวียนออกไปป่าช้ากับบิดา พอไปถึงป่าช้าขณะที่บิดากำลังขุดหลุมเพ่ือจะฝังปู่ทั้ง
เป็นจึงแกล้งถามบิดาว่า “หัวเผือก หัวมันก็ไม่มี  คุณพ่อมาขุดหลุมกลางป่าช้าทำไม”   

บิดาตอบว่า “ปู่ของลูกแก่มากแล้วแถมยังขี้โรค อยู่ไปก็ลำบาก พ่อจะช่วยสงเคราะห์ปู่ไม่ให้
ลำบาก” ตักกลกุมารจึงกล่าวให้สติบิดาว่า “เมื่อเวลาพ่อแก่แล้วลูกก็จะทำอย่างนี้บ้าง” “ไม่ได้หรอก
ลูก  พ่อเป็นพ่อของลูกนะ”  บิดากล่าวด้วยความตกใจ  

กุมารน้อยกล่าวว่า “ลูกจะไม่สงเคราะห์พ่อก็หาไม่ แต่ลูกไม่อาจจะห้ามคุณพ่อผู้กำลังทำ
ความชั่วนั้นได้” บิดาสำนึกผิดกล่าวขอบใจลูกที่เตือนสติไม่ให้พ่อทำความชั่ว  และสารภาพกับ
บุตรชายว่าที่พ่อทำอย่างนี้เพราะแม่ของเจ้าสั่ง พ่อไม่รู้จะทำอย่างไร ลูกชายจึงบอกว่า ภรรยาของพ่อ
ถึงจะไม่ใช่คนดีแต่ก็เป็นแม่บังเกิดเกล้าของผม พ่อควรจะทำใจให้เข้มแข็งขับไล่แม่ออกจากบ้านไปสัก
พัก เมื่อแม่ได้รับความทุกข์แล้ว หมดพยศแล้วก็จะกลับมาเอง บิดาได้ทำตามคำแนะนำของบุตรน้อย
ทุกประการ  จาก ตักกลชาดก 

ต้นทุนประกันชีวิต  
ศีล ๕  นับว่าเป็นพ้ืนฐานทางจริยธรรมของมวลมนุษยชาติ  เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของ

คนในสังคมให้อยู่อย่างสงบสุข  จัดระเบียบสังคมทั้งทางกายภาพและจิตภาพให้เป็นไปอย่างสมดุล  
และมีบทบาทมากต่อมนุษย์ซึ่งเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเล็กๆ ขยายสู่สังคมโลกกว้างใหญ่  ถ้ามนุษย์รักษา
ศีล ๕ อย่างครบถ้วนโลกก็จะไม่วุ่นวาย  เพราะศีล ๕ จะสัมพันธ์กับองค์ธรรมอีก ๕ อย่างเรียกว่า
เบญจธรรม  อันได้แก่ เมตตากรุณา  สัมมาอาชีวะ  สทารสันโดษ  สัจจะ  และความไม่ประมาท  มี
สติยั้งคิดก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดเสมอ  นอกจากนี้ศีล  ๕  ยังทำให้คนมีอายุยืนอีกด้วย 

แม้ในอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์ก็รักษาศีล ๕ และทำให้อายุยืนมาแล้ว  ซึ่งครั้งนั้นท่านเสวย
ชาติเป็นบุตรพราหมณ์ชื่อว่ามหาธรรมปาลกุมาร เป็นผู้ประพฤติธรรมที่ทำให้อายุยืน เมื่อเจริญวัยได้
เดินทางไปศึกษาศิลปวิทยากับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ที่เมืองตักกสิลา เรื่องการประพฤติธรรมที่ทำให้
ทุกคนในตระกูลของท่านมีอายุยืนได้ปรากฏไปถึงเมืองตักกศิลา อาจารย์ทิศาปาโมกข์ต้องการทดลอง
บิดาของธรรมปาลกุมารจึงห่อกระดูกแพะไปแสดงว่าธรรมปาลกุมารตายแล้ว แต่บิดาของธรรมปาล
กุมารไม่เชื่อทั้งยังแสดงธรรม คือ ศีล ๕ และการบริจาคทานเป็นต้น ให้อาจารย์ทิศาปาโมกข์ฟัง  
อาจารย์ฟังแล้วจึงขอจารึกธรรมเหล่านั้นนำไปประพฤติท่ีเมืองของตน  จากมหาธัมมปาลชาดก 

 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

 ต้นทุนด้านเศรษฐกิจ 
รวยได้ด้วยทุนเพียงน้อยนิด 

มนุษย์ทุกคนเกิดมาตัวเปล่าไม่ได้ถือทรัพย์สินติดตัวมาด้วยแม้สักคน  ดังนั้นจึงไม่ควรน้อยใจ
หรือลงโทษดูหมิ่นตนเองว่าทำไมมันถึงยากจนถึงเพียงนี้   สำหรับผู้ที่หมดกำลังใจและน้อยใจใน
วาสนาของตนเองว่ากำลังตกอยู่ในสภาพดังกล่าว  เรามาศึกษาเรื่องของเศรษฐีน้อยต่อไปนี้ก็จะได้
ข้อคิดอีกมากมาย 

ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีชื่อจูฬกะ  วันหนึ่งท่านเดินทางไปเข้าเฝ้า
พระราชา  เห็นหนูตายกลางทาง จึงได้พูดว่า “คนมีปัญญาสามารถนำหนูตัวนี้ไปทำต้นทุนมีบุตร
ภรรยาหรือประกอบการค้าให้เจริญรุ่งเรืองได้”  และได้บอกอุบายสร้างตัวให้แก่คนรับใช้ของตน คน
รับใช้ได้นำไปปฏิบัติตาม โดยเริ่มจากนำหนูไปขายให้คนเลี้ยงแมวได้เงินมากากณิกหนึ่ง   

จากนั้นก็นำเงินไปซื้อน้ำอ้อยสดและน้ำดื่มแจกคนเก็บดอกไม้หลวง พวกคนเก็บดอกไม้ได้ให้
ดอกไม้แก่เขาคนละกำ เขาทำอย่างนั้นเป็นประจำจนเกิดความคุ้นเคย พวกคนเก็บดอกไม้จึงมอบ
ดอกไม้ให้เขาหนึ่งพุ่มเพ่ือให้เขาเก็บเอง  เขานำดอกไม้นั้นไปขายเก็บเงินได้ ๘ กหาปณะ จากนั้นก็นำ
เงินไปซื้อขนมแจกพวกเด็กๆ เพ่ือให้ช่วยขนฟืนออกจากพระราชอุทยาน เขานำฟืนไปขายให้พวกช่าง
หม้อได้เงิน ๑๖ กหาปณะ ได้ภาชนะดินเผาตอบแทนหลายใบ   

จากนั้นได้นำหม้อไปขายได้เงินเพิ่มขึ้นเป็น ๒๔ กหาปณะ ต่อมาเขาได้ทำความคุ้นเคยกับคน
ขนหญ้าหลวง และได้หญ้าเป็นของตอบแทน ๕๐๐ มัด เขานำหญ้าไปขายให้พวกพ่อค้าม้าต่างเมือง
ได้ทรัพย์เพ่ิมมากขึ้น จากนั้นเขาได้ขยายกิจการโดยไปทำความคุ้ยเคยกับพวกพ่อค้าเรือสำเภา และ
ได้ทำการค้าขายทางเรือ  ภายในระยะเวลา ๔ เดือนเขาก็สามารถตั้งตัวเป็นเศรษฐีได้   เมื่อได้เป็น
เศรษฐีเขาก็ระลึกถึงคำแนะนำของจูฬเศรษฐีจึงได้นำทรัพย์หนึ่งแสนกหาปณะไปบูชาท่านจูฬเศรษฐี  
และเล่าเรื่องที่เขาตั้งตัวได้เพียงสี่เดือนก็เพราะคำแนะนำของท่าน ท่านเศรษฐีเห็นว่าเขาเป็นคนดี มี
ความขยันและกตัญญู จึงยกธิดาของตนให้เป็นคู่ครอง และต่อมาเขาก็ได้รับตำแหน่งเศรษฐีแทนพระ
โพธิสัตว์  จากจูฬเสฏฐิชาดก 
 

 ต้นทุนด้านศิลปะแห่งการเอาตัวรอด 
 วิชาความรู้ เป็นเสมือนเข็มทิศที่ชี้ว่าชีวิตของคนจะเดินไปทางไหน  ก้าวหน้าหรือตกต่ำมาก
น้อยเพียงไร  เป็นคนมีเกียรติยศ  หรือไร้เกียรติยศ มีทรัพย์สินเงินทองหรือเป็นยาจก  คนที่มี
การศึกษาและมีคุณธรรมจึงสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขสมควรแต่อัตภาพ   ตรงกัน
ข้ามกับคนไร้การศึกษาย่อมนำพาตนให้พินาศและพาประเทศชาติล่มจม   แม้สัตว์ดิรัจฉานก็ต้อง
เรียนรู้มายาศาสตร์ของมันเพ่ือเอาตัวรอดเหมือนกัน   

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาเนื้อ  อยู่ในป่ามีบริวารเป็นอันมาก สอนเนื้อหลานชายให้เรียน
มายาเนื้อ โดยการนอน ๓ ท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง คือถ้าไปติดบ่วงนายพรานให้นอนลวงทำอาการ
เหมือนตายแล้วโดยข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ หรือจะนอนอย่างโคนอนก็ได้  และแสดงท่าประกอบ ๖ 
อย่าง คือ (๑) นอนตะแคงข้างเหยียดเท้าที่ ๔ (๒) ใช้กีบเท้าคุ้ยหญ้าและฝุ่นให้เป็นรอยไว้ (๓) แลบ
ลิ้นออกให้ห้อยลง (๔) ทำให้ท้องพองนูนขึ้น (๕) ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะให้เรี่ยราด (๖) กลั้นลมหายใจ



 ๓๑ 

เข้าออกไว้ ให้หายใจทางช่องจมูกด้านล่าง เมื่อนายพรานมาเห็นเข้าใจว่าเนื้อตายแล้วแก้บ่วงออก 
ในขณะที่เขาเผลอก็ให้รีบหนีไป เนื้อหลานชายได้ทำตาม เมื่อไปติดบ่วงได้ทำอุบายลวงนายพรานเอา
ตัวรอดมาได้  จากติปัลลัตถมิคชาดก 

ต้นทุนแห่งการระงับเวร 

การผูกเวรของหมีและไม้สะคร้อ 
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร 

จองไร่จองนาจองได้ แต่อย่าจองเวรเลยนะเพราะไม่มีกำไร  ในอดีต พระโพธิสัตว์ถือกำเนิด
เป็นรุกขเทวดา  ได้เห็นเหตุที่หมีผูกเวรกับไม้สะคร้ออย่างตลอด โดยที่วันหนึ่ง หมีไปนอนหลับใต้ต้น
สะคร้อ ในขณะที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุข เผอิญกิ่งไม้แห้งได้หล่นลงมาถูกตัวมัน  มันตื่นขึ้น
เหลียวดูไม่เห็นใครจึงโกรธเทวดาบนต้นไม้สะคร้อว่าแกล้งตน  ต่อมามันเห็นนายช่างทำรถผ่านมา
สอบถามทราบว่ากำลังหาไม้ทำรถ มันจึงบอกว่าไม้สะคร้อนี้แหละเอามาทำรถได้ดีทุกส่วน  ช่างไม้
หลงเชื่อจึงเตรียมจะตัดต้นไม้ เทวดาที่สถิตอยู่ต้นสะคร้อเมื่อเห็นภัยเช่นนั้นจึงถามช่างไม้ว่าใครบอก 
ได้ทราบว่าหมีบอก  เทวดาจึงบอกช่างไม้ว่าถ้าได้หนังหมีมาหุ้มหัวเพลารถจะทำให้ใช้งานได้ทนนาน 
เวลานี้ต้นไม้ไม่หนีไปไหน ท่านควรจะไปเอาหนังหมีมาก่อน ช่างไม้จึงรีบไปฆ่าหมีเอาขวานฟันหัวหมี
ถลกเอาหนังแล้วจึงมาตัดต้นไม้ นับแต่นั้นมาหมีทั้งหลายก็ถูกฆ่าเพ่ือนำหนังไปหุ้มเพลารถ หมู่หมี
ประสบความวิบัติเป็นอันมาก  ทั้งหมีและไม้สะคร้อต่างถึงความพินาศด้วยกันทั้งคู่  เพราะการผูกเวร
ด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อย  จากผันทนชาดก 

ต้นทุนแห่งการระวังภัยใกล้ตัว 
สุราเมรัยทำให้ใจเปลี่ยนจากดีเป็นร้าย 
ดื่มมากยิ่งมีภัยซ้ำโรคร้ายเข้ามาเยือน 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาชวนหงส์  สามารถบินเร็วแข่งกับความเร็วของดวงอาทิตย์ได้ แต่
เห็นว่าไม่มีประโยชน์จึงไปกรุงพาราณสีสอนธรรมแก่พระเจ้าพรหมทัต   พระราชาทรงรักใคร่เป็นอัน
มาก  ท้าวเธอขอให้พญาหงส์มาจับที่ตั่งทอง  พญาหงส์ไม่เห็นด้วย ได้สอนว่า “แม้ตนเองจะได้รับ
สักการะจากพระราชาเป็นอันมาก  แต่ก็ไม่ไว้ใจพระราชา เพราะเวลาพระราชาเมาสุราแล้วมักจะสั่ง
ให้คนย่างพญาหงส์อยู่บ่อย ๆ”   

พระราชาสำนึกได้จึงปฏิญญาว่าต่อไปจะไม่ดื่มสุราอีก   พญาหงส์จึงสอนว่า “เสียงสุนัข
จิ้งจอกเห่าก็รู้ได้ง่าย  เสียงนกร้องก็รู้ได้ง่าย แต่เสียงมนุษย์ที่พูดออกมารู้ได้ยาก บางคนแรกๆก็เป็น
คนดีต่อมาก็กลายเป็นคนชั่วไป ใจจดจ่ออยู่กับผู้ใด ผู้นั้นแม้จะอยู่ไกลกันก็เหมือนอยู่ใกล้  ใจเหินห่าง
จากผู้ใด ผู้นั้นแม้จะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกล” จากนั้นพญาหงส์ได้สอนให้พระราชาเสวยราชสมบัติโดย
ธรรมแล้วลากลับเข้าไปอยู่ในป่าตามเดิม   จากชวนหังสชาดก 

 
 



 ๓๒ 

 ต้นทุนแหง่การคบบัณฑิต  
คบคนพาลย่อมผลาญประโยชน์ 
คบบัณฑิตย่อมผลิตประโยชน์ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบสชื่ออกิตติ  ประพฤติตนเป็นคนมักน้อยอยู่ในป่า เมื่อนึ่ง
ใบหมากเม่าสุกแล้ว  ก่อนจะรับประทานได้ตั้งจิตบริจาคทานก่อนจึงจะรับประทาน  ท้าวสักกะจึงมา
ทดลองตบะโดยแปลงกายเป็นพราหมณ์เข้าไปขอใบหมากเม่านึ่งติดต่อกันถึง ๓ วัน ท่านก็ยินดีให้
ทานทุกครั้ง แม้ตนจะอดอาหารก็ตาม ท้าวสักกะเกิดความเลื่อมใสจึงประสาทพรให้ตามที่ต้องการ 
ท่านได้ขอพรว่า “ขออย่าได้เกิดความโลภในทรัพย์สมบัติ บุตรภรรยา ช้างม้าโค ลา อย่าเกิดความ
โกรธเมื่อทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเสื่อมสิ้นไป ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนขออย่าได้พบ อย่าได้เห็น อย่าได้
นั่งใกล้ อย่าได้เจรจาปราศรัยกับคนพาลโดยเด็ดขาด เพราะคนพาลปัญญาทราม ย่อมแนะนำในสิ่งที่
ไม่ควรแนะนำ ชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ การแนะนำชั่วเป็นสิ่งที่ประเสริฐของเขา คนพาลถูกว่ากล่าว
โดยชอบก็โกรธ  คนพาลนั้นไม่รู้วินัย การไม่พบเห็นคนพาลเสียได้เป็นการดี”  

เมื่อไม่ขอพบคนพาลแล้วท่านได้ขอพบบัณฑิตซึ่งมีข้อปฏิบัติตรงกันข้ามกับคนพาลนั้น  ท้าว
สักกะทราบเหตุแล้วก็ให้พรตามประสงค์  จากอกิตติชาดก 

ต้นทนุกตัญญู 
ผู้กตัญญรูู้คุณมารดาบิดาย่อมพ้นภัยพิบัติ 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญานกแขกเต้า เมื่อออกหากินอ่ิมแล้วพญานกก็จะคาบรวงข้าวสาลี
จากไร่ของโกสิยพราหมณ์มาเลี้ยงมารดาบิดาผู้ชราภาพและบริวารทุกครั้ง แต่อยู่มาวันหนึ่งพญานก
ไปติดบ่วงของพราหมณ์  พราหมณ์ถามว่า “เหตุไรจึงทำอย่างนั้น เราทำเวรทำกรรมกันไว้แต่เมื่อไร 
หรือว่าเจ้ามียุ้งฉางไว้หรืออย่างไร”  พญานกแขกเต้าตอบว่า “ฉันไม่ได้มียุ้งฉาง  แต่ได้นำรวงข้าวไป
สร้างหนี้ใหม่ ใช้หนี้เก่า และฝังดินไว้” เศรษฐีไม่เข้าใจ  พญานกจึงอธิบายว่า “นำไปสร้างหนี้ใหม่คือ
เลี้ยงดูบุตรที่มีอยู่ นำไปใช้หนี้เก่าคือเลี้ยงดูมารดาบิดา นำไปฝังดินไว้คือเลี้ยงดูนกที่แก่ชราซึ่งมีอยู่ใน
ที่นั้น”  พราหมณ์พอใจ จึงยกนาข้าวสาลีให้ประมาณพันกรีสแล้วปล่อยพญานกไป  จากสาลิเกทาร
ชาดก 

 ต้นทุนแห่งความปรารถนา  
คนส่วนมากเมื่อปรารถนาอะไรก็มักจะขอให้ตนเองเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทอง  มีข้าทาส

บริวารห้อมล้อม  วรรณะผ่องใส  อายุยืน  พลานมัยสมบูรณ์ เป็นต้น  แต่สำหรับผู้ที่มีกิเลสน้อยจะ
ปรารถนาหรือทำการสาบานอย่าได้มีได้พบสิ่งที่กล่าวมานี้ 

ดังเช่น  พระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเป็นพราหมณ์ชื่อมหากาญจนกุมาร  เห็นโทษในกามจึงพาน้อง 
ๆ และคนใช้ชายหญิงออกบวชเป็นดาบสอยู่ในป่า ท้าวสักกะแกล้งมาขโมยเหง้าบัวของท่านไป ท่าน
ได้สอบถามน้อง ๆ และคนใช้ทุกคน แต่ปรากฏว่าไม่มีใครยอมรับ โดยน้องชายคนที่ ๑ สาบานว่า 
“ถ้าขโมยเหง้าบัวไปขอให้มั่งค่ังร่ำรวยมีบุตรภรรยามากบริโภคกามอย่ารู้อ่ิม”  

คนที ่๒ สาบานว่า “ถ้าขโมยไปขอให้ได้เป็นเศรษฐีชาวนามีทรัพย์สมบัติมาก”  
คนที ่๓ สาบานว่า “ถ้าขโมยไปขอให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติมาก”  



 ๓๓ 

คนที ่๔ สาบานว่า “ถ้าขโมยไปขอให้ได้เป็นหมอดูฤกษ์ยามที่แม่นยำมีคนนับถือมาก”  
คนที ่๕ สาบานว่า  “ถ้าขโมยไปขอให้ได้เป็นครูสอนเวทมนต์มีคนนับถือบูชามาก”  
คนที่ ๖ สาบานว่า “ถ้าขโมยไปขอให้ได้เป็นนายเก็บส่วยมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์และบริโภคกาม

จนกระท่ังตาย”   
คนที่ ๗ สาบานว่า “ถ้าขโมยไปขอให้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมีแต่ความสุขสำราญอยู่ท่ามกลาง

ญาติมิตรสหาย”    
คนที ่๘ เป็นน้องสาวสาบานว่า “ถ้าขโมยไปขอให้ได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ”   
คนที่ ๙ ซึ่งเป็นสาวใช้สาบานว่า “ถ้าขโมยไปขอให้ได้เป็นหัวหน้าทาสีเป็นหญิงร่ำรวยพูดถึง

แต่เรื่องลาภอยู่ท่ามกลางนางทาสี”   
คนที่ ๑๐ ซึ่งเป็นทาสชายสาบานว่า “ถ้าขโมยไปขอให้ได้เป็นนายช่างก่อสร้างที่มีชื่อเสียง

ทำงานหนักทั้งวัน”  
ช้างสาบานว่า “ถ้าขโมยไปขอให้ถูกจับไปใช้งานหนักในเมือง”   
ลิงสาบานว่า  “ถ้าขโมยไปขอให้ถูกจับไปทรมานเล่นละครลิง”   
พระโพธิสัตว์เมื่อสอบถามน้อง ๆ และบริวารแล้วปรากฏว่าไม่มีใครกระทำความผิด  ท่านจึง

สาบานเองว่า “ผู้ที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่หายว่าหายหรือสงสัยใคร ๆ ก็ตาม ขอให้ผู้นั้นจงประสบและได้
ส้องเสพกามจนกระทั่งตาย”    เพราะท่านเหล่านั้นไม่มีใครขโมยไปจึงไม่มีใครยอมรับ  ท้าวสักกะจึง
แสดงตนให้ทราบและถามว่าทำไมจึงตำหนิกาม ท่านได้แสดงให้ท้าวสักกะทราบว่ากามเป็นตัวก่อ
ทุกข์ก่อโทษไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้สัตว์ประมาทมัวเมาแล้วทำกรรมไม่มีที่สิ้นสุด จากนั้นท่านได้ตำหนิ
ท้าวสักกะที่มาทดลองขโมยเหง้าบัวเพ่ือลองใจฤาษีว่าเป็นสิ่งไม่ควรทำ  ท้าวสักกะขอขมาโทษแล้ว
กลับไปยังวิมานของตน จากภิสชาดก 

 
 

ต้นทุนแห่งสามัคคี 
ความสามัคคีทำให้หมู่คณะมีความเจริญและมีความสุข 

ความแตกสามัคคีทำให้หมู่คณะพินาศและไร้สุข 
พระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นรุกขเทวดา เห็นสุกรชื่อตัจฉะซึ่งเป็นลูกสุกรป่ากำพร้าที่ช่างไม้

นำไปเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็ก เมื่อเจริญเติบโตแล้วจึงนำไปปล่อยไว้ในป่า  สุกรได้เที่ยวชักชวนสุกรทั้งหลาย
ให้ร่วมกันต่อสู้กับเสือโคร่งที่ดาบสโกงเลี้ยงไว้ล่าสัตว์  เมื่อสุกรทั้งหลายเห็นด้วยและทำตามที่สุกรตัจ
ฉะแนะนำ เสือโคร่งจึงไม่กล้าเข้าไปทำร้ายเพราะเห็นสุกรตั้งท่าต่อสู้โดยความพร้อมเพรียงกัน มันจึง
กลับไปมือเปล่า เมื่อไปถึงอาศรมก็ถูกดาบสโกงด่า และปลุกใจให้เสือฮึกเหิม ให้ดูอย่างพระอินทร์คน
เดียวยังเอาชนะพวกอสูรได้ แม้เสือจะบอกว่ากลัวความพร้อมเพรียงของญาติ ก็ยังยกตัวอย่างอีกว่า 
ฝูงนกที่บินเล่นกันเป็นฝูง  เหยี่ยวตัวเดียวเข้าไปโฉบกินไม่เห็นมีนกตัวใดกล้าต่อสู้ เพราะเหตุนั้น
พยัคฆ์ต้องไว้ลาย ทำให้เสือเกิดความฮึกเหิม แต่เมื่อมันกลับไปอีกก็ถูกสุกรช่วยกันฆ่าตายและกินเนื้อ
จนหมดสิ้น  



 ๓๔ 

รุกขเทวดาโพธิสัตว์จึงชมเชยและกล่าวพรรณนาคณุของการมีญาติที่พร้อมเพรียงกันเป็นการ
ดี เหมือนต้นไม้ในป่ามีมากต้นยิ่งดี  เมื่อฆ่าเสือโคร่งได้แล้วเหล่าสุกรก็พากันไปฆ่าดาบสโกงที่อาศรม
นั้นอีกและได้ตั้งสุกรตัจฉะเป็นหัวหน้าอยู่กันผาสุกตลอดมา  จากตัจฉสูกรชาดก 

 
ต้นทุนแห่งความรัก 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าภัลลาติยะ  วันหนึ่งได้เสด็จไปล่าเนื้อ พร้อมกับฝูง
สุนัข ได้ไปพบกินนรสองสามีภรรยากอดกันร้องไห้เศร้าโศกอยู่ จึงเสด็จเข้าไปสอบถามถึงสาเหตุ ได้
สดับว่า เพราะพลัดพรากจากกันเพียงคืนเดียวยังไม่หายเศร้าโศก   

นางกินนรีกราบทูลให้ทราบว่า ตนเองมัวแต่เก็บดอกไม้มาร้อยเป็นมาลัยไว้ประดับสามีและ
เอาไว้ปูที่นอน   พร้อมทั้งจัดหาเครื่องหอมมีไม้กฤษณาและไม้จันทน์เป็นต้น  เพ่ือให้สามีใช้ชโลมกาย 
ขณะนั้นสามีเดินข้ามแม่น้ำไปก่อนแล้ว และทันใดนั้น น้ำป่าได้หลากมาอย่างรวดเร็ว แม่น้ำเต็มด้วย
น้ำทำให้ตนเองข้ามแม่น้ำไปหาสามีไม่ได้ จึงต่างฝ่ายต่างนั่งร้องไห้อยู่คนละฝั่งน้ำเพราะคิดถึงกัน รุ่ง
เช้าเมื่อน้ำลดแม้มาพบกันแล้วก็ยังไม่หายคิดถึงกันที่ต้องจากกันทั้งคืน  จึงพากันนั่งร้องไห้เสียดาย
เวลาที่ต้องจากกัน  

พระราชาได้สอบถามอายุว่ามีเท่าไร ได้สดับว่ามีอายุ ๑,๐๐๐ ปีเป็นเกณฑ์ แต่ตอนนี้มีอายุ 
๖๙๗ ปี ถึงกระนั้นเราก็ไม่อยากจะจากกันแม้เพียงคืนเดียว ส่วนมนุษย์นั้นอายุสั้นเพียง ๑๐๐ ปี จึง
ยิ่งไม่ควรที่จะจากกันเลย พระราชาได้สดับเช่นนั้นทรงคิดถึงพระโอรสพระธิดาพร้อมทั้งพระชายาผู้
น่ารัก  พระองค์จึงเสด็จกลับพระนครทันที ไม่เสด็จไปล่าเนื้ออีก ทรงหันมาบำเพ็ญทาน รักษาศีล 
และเสวยราชสมบัติโดยธรรม เพราะทรงทราบแล้วว่าอายุของมนุษย์นี้น้อยนักเพียง ๑๐๐ ปี เท่านั้น 
ควรที่จะรีบเร่งสร้างทางกุศลไว้ให้มาก  จากภัลลาติยชาดก 

ต้นทุนการสอนคนอกตัญญู 
ผู้ทำร้ายเพื่อนย่อมได้รับกรรมหนัก  หมกไหม้ในอเวจี 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาวานร ได้ช่วยชาวนาคนหนึ่งที่เที่ยวตามหาโคที่หายไปจนเขาหลง
ป่าและพลัดตกลงเหวให้ขึ้นจากเหวได้ แต่เขาเป็นคนอกตัญญูเป็นคนประทุษร้ายมิตรได้ใช้ก้อนหิน
ทุบศีรษะพญาวานรที่กำลังหลับเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการพาเขาปีนขึ้นจากก้นเหวโดยหวังให้
ตายแล้วจะได้กินเป็นอาหาร  แต่พญาวานรไม่ตาย ทั้งท่ีตัวเองยังมีเลือดไหลอาบศีรษะแต่ก็สอนไม่ให้
เขาทำความชั่วอีก และยังนำเขาไปส่งยังแดนมนุษย์แล้วกลับเข้าป่าไป  

พราหมณ์ผู้นั้นเมื่อทำร้ายพญาวานรและถูกพญาวานรสั่งสอนอย่างนั้นแล้วกลับออกจากป่า
ด้วยความกระวนกระวายใจ เมื่อเดินมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่ง ตั้งใจจะดื่มน้ำแต่กลับมองเห็นน้ำมีสีแดง
เหมือนเลือดเดือดพล่านอยู่ หยาดน้ำที่กระเด็นมาถูกตัวเขาก็เกิดเป็นหัวฝีโตเท่าลูกมะตูม เมื่อฝีแตก
แล้วได้ส่งกลิ่นเหม็นยิ่งนัก เขาเข้าไปในหมู่บ้านใดก็ได้รับความรังเกียจจากชาวบ้านนั้น และถูกขับไล่
ออกมา  เขาทนทุกข์ทรมานนานถึง ๗ ปี จึงได้พบพระเจ้าพรหมทัตและกราบทูลเรื่องนี้ให้ฟัง 
ในขณะที่เขากำลังถูกธรณีสูบ เขาได้กราบทูลพระราชาพร้อมทั้งมหาชนเป็นคำสุดท้ายว่า “ขอความ
เจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันในที่นี้ ขอพระราชาอย่าทรงเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรเลย 
เพราะผู้ประทุษร้ายมติรจัดเป็นคนเลว”    แล้วเขาก็จมลงไปเกิดในอเวจีมหานรก  



 ๓๕ 

พระพุทธเจ้าหลังจากแสดงชาดกเรื่องจบลงได้ตรัสว่า บุคคลใดในโลกนี้ประทุษร้ายมิตร 
บุคคลนั้นย่อมเป็นโรคเรื้อน โรคกลาก เกลื้อน เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรก  จากมหากปิชาดก 

ต้นทุนแห่งปัญญา 
ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมโหสธบัณฑิตแห่งเมืองมิถิลา เป็นที่โปรดปรานของ

พระเจ้าวิเทหะ พระราชาถูกปริพาชิกาชื่อเภรีถามโดยอุปมาว่า “ถ้าพระองค์พร้อมด้วยคนอันเป็นที่
รักเดินทางไปทางเรือพบรากษสกลางทะเล พระองค์จะทรงมอบใครให้รากษสกินก่อน”  

พระราชตรัสว่าให้กินไปตามลำดับคือ ให้พระมารดา พระมเหสี พระอนุชา พระสหาย 
พราหมณ์ปุโรหิต และให้พระองค์เอง แต่จะไม่ให้มโหสธบัณฑิตแก่รากษสเป็นอันขาด  

นางปริพาชิกาถามว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ ในเมื่อพระมารดาให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูพระองค์มา
เป็นอย่างดี ท้าวเธอตรัสตอบว่า “เพราะพระมารดาทำตนไม่เหมาะสม ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นเด็ก
สาววัยรุ่นและชอบทำเล่นหูเล่นตากับพวกทหารยาม และยังทำขายหน้าส่งทูตไปยังพระราชาเมือง
อ่ืนเพ่ือให้มาขอพระองค์อีก ส่วนพระเทวีแม้จะเป็นคนดีมีศีล ซื่อสัตย์ต่อสามี แต่นางมีความผิดที่
ชอบขอสิ่งของมีค่าให้แก่โอรสธิดาของนางในเวลาที่เรามีความกำหนัด ต้องการร่าเริงยินดี เมื่อให้แล้ว
เราก็เสียดายทีหลัง  น้องชายถึงจะมีความดีความชอบทำชนบทให้เจริญ กล้าหาญมีปัญญามาก แต่
มักชอบพูดว่า พระราชาองค์นี้มีความสุขได้เพราะเราหาทรัพย์ให้  สหายที่มีความรักใคร่สนิทสนมกัน
มาแต่เด็กก็จริง แต่เขาหัวเราะเสียงดังไม่เกรงใจใครทั้งเวลาเข้าเฝ้าเวลาที่เราอยู่กับพระมเหสี เขาไม่
ขออนุญาตก่อนเข้าเฝ้า ส่วนปุโรหิตถึงจะเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องฤกษ์ดีฤกษ์ร้ายก็จริง แต่เวลาเข้าเฝ้า 
เขาชอบจ้องหน้าโยม”  

นางปริพาชิกาถามต่อไปว่า ก็ชีวิตเป็นของมีค่ากว่าสิ่งใด คนจะมีความสุขได้ก็เพราะมีชีวิต 
จะมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติก็เพราะมีชีวิต เพราะเหตุไรจึงจะสละพระองค์เองเสียเล่า ท้าว
เธอจึงตรัสว่า “ตั้งแต่มโหสธบัณฑิตมาอยู่กับโยม  โยมยังไม่เห็นความผิดเพียงน้อยนิดของมโหสธเลย 
ถึงแม้โยมจะตายไป โยมก็จะนอนตายตาหลับ เพราะมโหสธบัณฑิตจะช่วยเหลือลูกหลานของโยมให้
มีความสุขได้  มโหสธนั้นรู้จักประโยชน์ทุกอย่างอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โยม
จึงไม่ยอมสละมโหสธบัณฑิตให้แก่รากษสโดยเด็ดขาด”    นางปริพาชิกาเภรีพอใจจึงกล่าวว่า  
บัณฑิตเป็นผู้สูงสุด ปัญญานั้นให้สำเร็จประโยชน์อย่างใหญ่หลวง เป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อน เป็น
เหตุให้เกิดแต่สิ่งที่ดี ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน และเพ่ือความสุขในภายหน้า อย่างนี้ จาก
ทกรักขสชาดก 

ต้นทุนด้านศิลปะการใช้คน : ลงิเฝ้าสวน 
ใช้คนไม่ถูกกับงานจึงเสียเวลาและทรัพย์สิน 

พระโพธิสัตว์เห็นฝูงลิงรดน้ำต้นไม้แทนเจ้านาย อย่างขยันขันแข็ง โดยพวกมันถอนต้นไม้
ขึ้นมาดูรากก่อนจึงรดน้ำ  ต้นที่มีรากยาวก็จะรดน้ำมาก  ส่วนต้นที่มีรากสั้นก็จะรดน้ำน้อย  ทำอยู่
อย่างนี้ตลอด ๗ วัน ต้นไม้จึงตายหมด   พระโพธิสัตว์สอบถามดูว่าเป็นความคิดของใคร  ได้ฟังว่า
เป็นความคิดของหัวหน้าลิงจึงตำหนิว่า “ขนาดหัวหน้ายังมีความคิดอย่างนี้ ถ้าลูกน้องจะมีความคิด



 ๓๖ 

สกัแค่ไหน”  พวกลิงยืนยันว่าเป็นความคิดที่ดีสุดแล้ว เพราะถ้าไม่ถอนดูแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นไหน
มีรากลึกรากตื้น  ท่านจะมาตำหนิพวกเราไม่ได้ พวกเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว  

พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า เราไม่ตำหนิพวกเจ้าหรอก  แต่ผู้ที่ควรตำหนิ คือเจ้านายของพวก
เจ้าต่างหาก เพราะใช้คนไม่ถูกกับงานไม่มีความสามารถ ไม่รับผิดชอบงาน ทำให้การงานเสียหาย  
ท่านจึงกล่าวว่า  ผู้ไม่ฉลาดคิดจะทำประโยชน์แต่ก็ทำประโยชน์ให้เสียไป  เหมือนลิงเฝ้าสวน ฉะนั้น  
จากอารามทูสกชาดก 
 

ต้นทุนเรื่องฤกษ์ยาม 
มัวแต่รอฤกษ์ยาม  คนงามจึงถูกแย่งไป 

คำสอนในพุทธศาสนาสอนว่าฤกษ์ดีมงคลดีอยู่ที่การกระทำของมนุษย์  เราทำความดีเมื่อใด  
เมื่อนั้นก็เป็นสิริมงคล เป็นฤกษ์ดียามดีเสมอ  ดังนั้นถ้าจะทำความดีก็จงทำเถิด  เดี๋ยวจะเหมือนเรื่อง
นี้ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบัณฑิตชาวกรุงพาราณสี ได้เห็นชาวพระนครทะเลาะกันเรื่อง
ฤกษ์ยาม มัวแต่รอฤกษ์ยามไม่ยอมยกขันหมากไปสู่ขอลูกสาวเขาตามกำหนด จนเขายกลูกสาวให้คน
อ่ืนไป ท่านจึงกล่าวว่า  ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่เขลาผู้มัวรอคอยฤกษ์ยามอยู่  แท้จริง ประโยชน์นั่น
แหละเป็นฤกษ์ของประโยชน์  ดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้  จากนักขัตตชาดก 

 
ต้นทุนแห่งการสลัดอำนาจของตัณหา 

การอยู่ครองเรือนเป็นความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุด 
ทั้งๆ ที่พระท่านสอนอยู่เสมอว่าการมีครอบครัว การอยู่ครองเรือนทำให้ชีวิตขาดอิสรภาพ  

ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพรับผิดชอบกิจการทุกอย่างตลอดเวลา  ไม่มีเวลาแสวงหาความสงบจิต  อันนี้ทุก
คนทราบดี  ยิ่งผู้ที่อยู่ครองเรือนนั่นแหละยิ่งรู้ชัดอยู่แก่ใจ  แต่ถึงกระนั้นทุกคนก็ทนสู้และอดทนได้ 
เพราะภายในความทุกข์สับสนวุ่นวายนี้เองก็ยังมีความสุขท่ีเจือด้วยกามทำให้ลุ่มหลงติดอยู่จนยากจะ
ถอนได ้

แม้ในครั้งอดีตพระโพธิสัตว์ก็เคยลุ่มหลงยึดติดมาแล้ว  นับประสาอะไรกับพวกเราที่บารมียัง
ไม่แก่กล้า แต่พระโพธิสัตว์ท่านมองเห็นโทษได้เร็วกว่าจึงรีบสลัดออกจากกามแสวงหาความหลุดพ้น
ซึ่งในครั้งนั้นท่านเป็นดาบสบำเพ็ญเพียรจนได้ฌานสมาบัติ ต่อมาท่านเกิดติดใจหลงรักพระมเหสีของ
พระราชา เฝ้าคะนึงหาแต่นางจนไม่เป็นอันบำเพ็ญพรต  ในที่สุดท่านได้กราบทูลพระราชาผู้สหายให้
ทราบถึงสาเหตุที่ตนเสื่อมจากฌาน    เพราะปรารถนาพระนางมุทุลักขณา  เมื่อได้พระนางมาแล้วก็
มีความปรารถนาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอ่ืนตามมามากมาย  ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่า การครอง
เรือนมีทุกข์มาก มีความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุด  เมื่อได้สิ่งนี้แล้วก็อยากได้สิ่งโน้นอยู่เรื่อยไป เมื่อแรก
ได้พระนางมุทุลักขณา  แล้วยังต้องการมีบ้าน  เครื่องประดับ  อาหาร  อุปกรณ์การดำเนินชีวิต มีโค
และแอกไถ เป็นต้น ในที่สุดท่านจึงนำพระนางไปคืนพระราชา  แล้วกลับเข้าป่าหิมพานต์บำเพ็ญพรต
ต่อไป   



 ๓๗ 

ท่านทั้งหลายคงจะทราบแล้วว่าอำนาจของกามนั้นมีมากแค่ไหน  แม้จะยังตัดไม่ได้ก็ขอให้มี
ปัญญาให้ระวังอย่าให้ก่อความเสียหายแก่ตนและครอบครัวก็แล้วกัน  ถ้าจะตัดกามให้หมดต้องออก
บวชบำเพ็ญเพียรต่อไป  เหมือนพระโพธิสัตว์ในมุทุลักขณชาดก 

 
ต้นทุนพลังประชาชน : อำนาจความผูกโกรธ 

สนิมในใจที่ทำให้มนุษย์ทำการฮ่ำหั่นประหัตประหารกัน  ทำสงครามกันนั้นสาเหตุอย่างหนึ่ง
ก็มาจากความผูกโกรธ  หรืออาฆาตนั่นเอง  เพราะกิเลสตัวนี้เป็นพวกเดียวกับโทสะ  ยิ่งเก็บไว้นาน
เท่าไรก็ยิ่งทำให้ใจหม่นหมอง  ขอร้องเถอะนะ อย่าเก็บมันไว้เลยเพราะมันไร้ประโยชน์  เก็บข้าวของ
เงินทองยังมีดอกมีผลให้เราได้ใช้ได้บริโภค  แต่เก็บกิเลสตัวนี้ไว้เหมือนกับเราเก็บยาพิษไว้ในบ้านเลย
ทีเดียว  พระท่านสอนว่าพึงชนะคนโกรธด้วยเมตตา  ดังเช่นพระโพธิสัตว์ทำเป็นตัวอย่าง 

ครั้งกะโน้น พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นฤาษ ีถูกพระราชาองค์หนึ่งรับสั่งให้เข้าเฝ้าเพ่ือจะ
ลงโทษ สาเหตุเพราะในคราวที่พระองค์ถูกกระแสน้ำพัดมา  ฤาษีได้ช่วยเหลือสัตว์ก่อน ก่อนที่จะช่วย
พระองค ์ ดังนั้นจึงผูกโกรธไว้ เมื่อได้เป็นพระราชาแล้วจึงรับสั่งให้ฤาษีเข้าเฝ้าเพื่อต้องการลงโทษ ฤาษี
จึงกล่าวให้ที่ประชุมพวกอำมาตย์ทั้งหลายทราบว่า “ได้ยินมาว่า ขอนไม้ลอยน้ำยังประเสริฐกว่าคน
ประทุษร้ายมิตร  คนที่ประทุษร้ายมิตรไม่ดีเลย”  เมื่อพวกอำมาตย์ทราบความจริงจึงพากันสำเร็จ
โทษพระราชาผู้อกตัญญูนั้นและให้พระโพธิสัตว์ลาพรตมาเสวยราชย์แทน   เห็นไหมละครับ  ครอง
เมืองอยู่ดีๆ แทนที่จะคิดหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับทำสิ่งที่สร้างความพินาศแก่ตน...ฮา.. .  จาก
สัจจังกิรชาดก 
 

ต้นทุนการเพ่ือนไม่ขึ้นอยู่กับชื่อ 

คนเราควรคบกันด้วยความดี  ความจริงใจต่อกัน เป็นมิตรภาพที่ไร้พรมแดน  เมื่อมิตรภาพ
ขยายวงกว้างออกไป  สันติภาพก็จะเกิดแก่มวลมนุษยชาติโดยไม่ต้องอ้อนวอนจากเทพเทวา  ดังเช่น
พระพุทธองค์ของเราทั้งหลาย  ที่ทรงแผ่มหากรุณาคุณโปรยปรายอมตธรรมแก่เวไนยสัตว์  พระองค์
จึงเป็นที่รักที่เคารพประทับอยู่ในใจของสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่า  การสร้างมิตรภาพ  พระองค์ได้ตรัส
สอนในรูปของชาดกดังต่อไปนี้ 

ครั้งนั้น  พระโพธิสัตว์เป็นมหาเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี ท่านได้ติเตียนพวกคนที่ให้ขับไล่มิตร
ออกจากเรือนว่า เป็นสิ่งไม่ควรทำ  เพราะว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่ามิตร เพราะเดินทางร่วมกัน ๗ ก้าว  ชื่อ
ว่าสหาย เพราะเดินทางร่วมกัน ๑๒ ก้าว  ชื่อว่าญาติ เพราะอยู่ร่วมกันครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือน  ชื่อ
ว่าเสมอกับตน เพราะอยู่ร่วมกันยิ่งกว่านั้น    ดังนั้น ท่านจึงได้ช่วยสงเคราะห์เพ่ือนชื่อกาฬกัณณี
เอาไว้ โดยไม่รังเกียจเพราะความจนหรือชื่อของเขาแม้แต่น้อย ต่อมาเพ่ือนได้ช่วยรักษาทรัพย์ของ
ท่านจากการปล้นของโจรไว้ได้ จากกาฬกัณณิชาดก 

 



 ๓๘ 

ต้นทุนกำราบคนโกง 
นิสัยคนโกงก็จะโกงอยู่ร่ำไป  เมื่อยามเขาจับได้ต้องเสียใจจนวันตาย 

คนที่คดโกงไปอยู่ที่ไหนก็ก่อทุกข์สร้างความเสียหายแก่ที่นั้นและทำให้ตนเองพินาศได้  คน
โกงมักจะนึกว่าคนอ่ืนรู้ไม่ทันเหลี่ยมตนและทนเห็นคนอ่ืนที่เด่นกว่าตนไม่ได้  ต้องหาวิธีการเอาชนะ
ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม  แต่ในโลกนี้ก็ยังมีคนเก่งและดี ทำการปราบคนโกงให้หายโกงได้ 

ครั้งนั้น  พระโพธิสัตว์เป็นนักเล่นสกา  ถูกนักเล่นสกาโกงด้วยการเล่นพนันสกา เมื่อเขาจะ
แพ้ก็แกล้งอมลูกสกาทุกที  พระโพธิสัตว์รู้ทันจึงคิดอุบายกำราบเขาจึงเคลือบลูกสกาด้วยยาพิษ เมื่อ
เขาเล่นสกาจะแพ้ได้อมสกาโดยไม่ได้พิจารณา  ยาพิษได้ทำให้เขาสลบ  พระโพธิสัตว์จึงช่วยชีวิตเขา
ไว้  และถือโอกาสสอนไม่ให้ทำอย่างนี้อีก  วิสัยคนโกงมักหาโอกาสทำความผิดเสมอโดยคิดว่าคนอ่ืน
ไม่รู้เท่าทันตน   เห็นไหมละท่านผู้อ่าน คนเก่งและดีทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลย  จากลิตตชาดก 

คนที่เขาต้องการ 
คนเราทุกคนเป็นผู้มีคุณค่าเปรียบปานแก้วสารพัดนึก  จงใช้ความสามารถของตนให้เต็มที่

แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จ  อย่าดูหมิ่นดูแคลนตน  จงให้กำลังใจเพ่ือสู้ชีวิตอย่าท้อถอย ถ้าเรา
ท้อนั่นหมายถึงความแพ้เริ่มคืบคลานมาหาเราแล้ว  จงให้กำลังใจตนเสมอว่า สักวันหนึ่งเราจะต้อง
เป็นผู้สำคัญเป็นคนเก่งและดีแน่นอน 

ครั้งนั้น  พระโพธิสัตว์เป็นอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัต ได้คิดอุบายจับลิงที่มาขโมย
เครื่องประดับของพระเทวี  โดยการทำเครื่องประดับใหม่สวมใส่ให้ลิงอีกตัวหนึ่ง  เมื่อลิงตัวที่ขโมย
เครื่องประดับเห็นเช่นนั้นจึงนำมาใส่อวดเขาบ้าง พระโพธิสัตว์จึงจับลิงขโมยตัวนั้นได้ และได้รับคำ
สรรเสริญจากพระราชาว่า   

เมื่อถึงยามคับขัน  ประชาชนต้องการคนกล้าหาญ   
เมื่อถึงคราวปรึกษาราชการไม่ต้องการคนพูดพล่าม   
เมื่อยามมีข้าวมีน้ำทำให้คิดถึงคนรัก   
ยามเกิดปัญหาย่อมต้องการบัณฑิตเสมอ   

ดังนั้นถ้าไม่ยอมแพ้ เราก็ต้องเป็นคนสำคัญเป็นคนที่เขาต้องการแน่นอน  จากมหาสารชาดก 

ภัยเกิดจากคนผู้คุ้นเคยกัน  
โบราณว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใคร 

ครั้งนั้น  พระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐี วันหนึ่งได้แสดงธรรมแก่บริวารของตนว่า บุคคลไม่ควร
ไว้วางใจคนที่เราไม่รู้จักมักคุ้นและผู้ที่เรารู้จักมักคุ้น   เพราะทั้งสองอาจนำความเดือดร้อนมาให้
พอๆกัน  จากนั้นท่านเศรษฐีก็เล่าเรื่องราชสีห์ตัวหนึ่งที่ไปหลงรักแม่เนื้อและได้ไปแสดงความรักกัน
อยู่ใกล้คอกแม่โคนม ทำให้ฝูงแม่โคนมหวาดกลัวจนน้ำนมใส คนเลี้ยงโคจึงจับแม่เนื้อป่ามาย้อมขน
ด้วยยาพิษแล้วปล่อยไป  ราชสีห์มาพบนางจึงได้แสดงความรักโดยการเลียขนนางโดยไม่พิจารณา  
ยาพิษร้ายก็ได้ออกฤทธิ์ทำให้ราชสีห์ถึงแก่ความตาย คงหายข้องใจแล้วซินะว่าทำไมจึงไม่ให้ไว้วางใจ
แม้กระท่ังคนท่ีคุ้นเคยกัน จากวิสสาสโภชนชาดก 

 



 ๓๙ 

ต้นทุนเรื่องชื่อ 
ตามหลักพระพุทธศาสนา  คนเรานั้นจะมีชื่ออย่างไรนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ  ความสำคัญ

อยู่ที่การกระทำทางไตรทวารต่างหาก  เพราะถ้าเราทำความดีแม้จะชื่อว่าบาปเราก็ไม่ได้บาปตามชื่อ  
ตรงกันข้ามกับคนชื่อบุญมาก  แต่ยังทำบาปอยู่นี่สิเป็นเรื่องต้องแก้ไข  ดูอย่างชื่อราหุลกุมารโอรส
ของเจ้าชายสิทธัตถะเถิด  คำว่า ราหุล แปลว่าบ่วงหรือห่วง  แต่ราหุลกุมารท่านไม่ได้ติดบ่วงหรือห่วง
หาอาลัยในราชสมบัติ  ซ้ำยังออกบวชตามเสด็จจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ 

เรื่องชื่อนี้สอนกันมานานแล้ว ดังเช่นพระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ได้แสดงธรรม
สอนให้ศิษย์เห็นว่าชื่อนั้นไม่ใช่สิ่งเป็นมงคลหรืออัปปมงคลแต่อย่างใด  เพราะเป็นแต่เรื่องสมมติ
เท่านั้น  คนชื่อเป็นตายไปแล้วก็มี คนชื่อรวยแต่กลับยากจนก็มี  คนชื่อชำนาญทางแต่กลับหลงทาง
ในป่าก็มี  ชื่อนายบาปแต่ไม่ได้ทำบาปแล้วจะกลัวอะไร  จากนามสิทธิชาดก 

ต้นทุนแห่งการรู้เท่าทันคนโกง 
คนโกงอันตราย อย่าอยู่ใกล้แม้นาที 
คนซื่อสัตย์จำกัดผี  ที่สิงอยู่ในคนโกง 

พระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าชื่อบัณฑิต มีเพ่ือนเป็นพ่อค้าด้วยกันชื่ออติบัณฑิต  แต่เพ่ือนเป็นคน
โลภมากต้องการได้ส่วนแบ่งสองเท่า จึงได้ให้บิดาของตนซ่อนตัวอยู่ในโพลงไม้กล่าวแนะนำให้แบ่ง
ทรัพย์แก่อติบัณฑิตสองเท่า เพราะเขาชื่ออติบัณฑิต พระโพธิสัตว์ไม่เชื่อว่าเทวดาจะตัดสินอย่างนั้น
จึงเอาไฟสุมปากโพลงต้นไม้  เทวดาปลอมก็ปรากฏตัวรีบทะลึ่งขึ้นข้างบน  คว้ากิ่งไม้กระโจนลงมา
พร้อมกับกล่าวว่า  คนชื่อบัณฑิตเป็นคนดี แต่คนชื่ออติบัณฑิตไม่ดีเลย เราถูกไฟคลอกไปหน่อยหนึ่ง 
เพราะบุตรของเราที่ชื่ออติบัณฑิต  จากกูฏวาณิชชาดก 
 
 ต้นทุนแห่งศิลปะเลี้ยงตน 

ศิลปวิทยาทุกอย่างล้วนมีค่ารีบแสวงหาตั้งแต่เยาว์วัย 
พระโพธิสัตว์เป็นอำมาตย์ของพระเจ้ากรุงพาราณสี ได้ทูลลาพระราชาไปศึกษาศิลปวิทยา 

โดยให้เหตุผลว่า ชื่อว่าศิลปะจะเป็นชนิดใดก็ตาม ถ้ามีการเรียนรู้จนเกิดความชำนาญ ก็สามารถให้
สำเร็จประโยชน์ได้ทั้งนั้น  แม้บุรุษง่อยมีศิลปะในการดีดมูลแพะก็ยังได้หมู่บ้านทั้งสี่ทิศเป็นรางวัล  
พระราชาเห็นด้วยจึงทรงอนุญาตให้พระโพธิสัตว์ไปศึกษาศิลปะตามความปรารถนา  จากสาลิตตก
ชาดก 

ภาษิตอีสานสอนว่า  ยามยังน้อย ให้เจ้าหม่ันเฮียนคุณ  บุญเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้า  ไปภาย
หน้าหาเงินได้ล้านหม่ืน  ไผผู้ความฮู้ตื้นเงินเบี้ยบ่แก่นถง 
 

ต้นทุนด้านการระวังภัย  สุนัขจิ้งจอกหลอกคน 
บางครั้งคนก็โง่กว่าสัตว์ 

รกุขเทวดาโพธิสัตว์ได้ปลอบใจพราหมณ์ผู้เสียใจร้องไห้เพราะถูกสุนัขจิ้งจอกหลอกให้อุ้มมัน
ออกจากพระราชฐาน โดยบอกว่าจะให้ทรัพย์ ๒๐๐ กหาปณะ  เมื่อเขาช่วยอุ้มมันออกไปแล้ว สุนัข
จิ้งจอกให้เขาเอาผ้าขาวปูลงและบอกว่าจะให้ทรัพย์ แต่มันกลับถ่ายอุจจาระรดแล้วหนีไป เขาเสียใจ



 ๔๐ 

มาก  พระโพธิสัตว์กล่าวว่า  ท่านเชื่อหรือว่าสุนัขจิ้งจอกจะมีทรัพย์ตั้ง ๒๐๐ กหาปณะ  คนที่มีศิลปะ
ยังหาทรัพย์ได้ยาก  จากสิงคาลชาดก 
 

ต้นทุนการสอน : นางนกดีแต่สอนผู้อื่น 
ดีแต่สอนเขา ตัวเราก็สอนด้วย  เดี๋ยวจะเป็นเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกง 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานกได้กล่าวตำหนินางนกป่า ที่ดีแต่สอนนกตัวอ่ืนไม่ให้
ไปหากินในทางเกวียนกลางป่าเปลี่ยวซึ่งมีอันตรายมาก  แต่ตนเองกลับแอบไปหากินตัวเดียว ด้วย
ความโลภในเมล็ดข้าวทำให้นางนกถูกเกวียนเหยียบถึงแก่ความตาย พญานกโพธิสัตว์จึงกล่าวตำหนิ
ว่า นางนกชื่ออนุสาสิกาพร่ำสอนนกเหล่าอ่ืนเนื่องนิตย์ แต่ตนเองกลับโลภจัด จึงถูกล้อเกวียนบดขยี้
ขาด ๒ ท่อน นอนตายอยู่ทางใหญ่  จาก อนุสาสิกชาดก 
 

ต้นทุนแห่งการทำถูกกาล : ไก่ขันไม่ถูกเวลา 
ทำอะไรให้ดูเวลา ให้ดูความเหมาะสมจึงจะดี 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปุโรหิต  ได้ตำหนิไก่ตัวที่ขันไม่เป็นเวลาจนถึงความพินาศว่า  
ไก่ตัวนี้มิได้เจริญเติบโตอยู่กับพ่อแม่  มิได้ศึกษาในสำนักครูอาจารย์จึงขันไม่ถูกเวลา จนถูกฆ่าตาย  
ดังนั้น คนที่ไม่ได้ศึกษาสำเหนียกถึงสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำ  มักทำผิดพลาดและประสพความ
พินาศได ้ จากอกาลราวิชาดก 

 
ต้นทุนแห่งการช่วยเหลือ 

เพื่อนช่วยเพื่อนดีจริงไม่ทิ้งส่ง 
ยามจมลงเพื่อนพยุงจูงให้สูง 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเทวดาสถิตอยู่ที่กอหญ้าคา ได้ช่วยเพ่ือนเทวดาที่สถิตอยู่ที่
ต้นไม้ใหญ่ให้พ้นจากการเบียดเบียนที่อยู่  ด้วยว่าพระราชามีพระประสงค์จะให้ตัดต้นไม้นั้นมา
ซ่อมแซมเสามงคลปราสาท จึงรับสั่งให้ช่างไม้ไปตัด  ช่างไม้ไปพิจารณาดูแล้วคิดว่าจะตัดในวันรุ่งขึ้น  

รุกขเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ซึ่งสถิตอยู่ที่นั้นเกิดความเดือดร้อนใจเกรงว่าจะไม่มีที่อยู่ให้แก่บุตร
ธิดา จึงขอร้องให้เทวดาที่กอหญ้าคาช่วยเหลือ  พอถึงวันรุ่งขึ้น   เทวดาโพธิสัตว์ได้แปลงตนเป็น
กิ้งก่าวิ่งเข้าโพรงที่โคนต้นไม้แล้วขึ้นไปโผล่ที่ ยอดของต้นไม้นั้น  เมื่อพวกช่างไม้มาถึงและเห็น
เหตุการณ์นั้นจึงเข้าใจว่าต้นไม้นี้เป็นโพรงจึงไม่ตัดและพากันกลับไป  

รุกขเทวดาจึงได้วิมานคืนและได้กล่าวชมปัญญาของพระโพธิสัตว์  และคุณแห่งความเป็น
มิตรว่า บุคคลจะเป็นผู้เสมอกัน  ประเสริฐกว่ากัน หรือเลวกว่ากัน  ก็ควรทำมิตรไมตรีกันไว้  เพราะ
มิตรทั้งหลาย เมื่อความเสื่อมเกิดขึ้นก็พึงทำประโยชน์อันอุดมให้แก่กันได้  จากกุสนาฬิชาดก 
 
 
 
 



 ๔๑ 

ต้นทุนแห่งพอเพียง : พญาหงสท์องถูกถอนขน 
โลภนักมักลาภหายไม่พอใจในสิ่งมี 

ความทุกข์จึงทวีเพราะไม่มีความพอใจ 
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาหงส์ทอง ได้สลัดขนทองให้แก่อดีตภรรยาและธิดาไว้ขายเลี้ยงชีวิต 

แต่นางมีความโลภมากจึงจับพญาหงส์ถอนขนจนหมด  ขนที่งอกขึ้นใหม่กลับเป็นสีขาว ดังนั้น 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้แก่ถุลลนันทาภีกษุณีผู้ขอกระเทียมเขาแล้วถือเอาเกินประมาณจนเป็น
เหตุให้ถูกตำหนิว่า บุคคลได้สิ่งใด ควรยินดีสิ่งนั้น  เพราะความโลภเกินไปเป็นความชั่วแท้  เหมือน
นางพราหมณีจับเอาพญาหงส์ทองถอนขนแล้วจึงเสื่อมจากทองคำ สุวัณณหังสชาดก 

 
 
 
 

ต้นทุนแห่งอหิงสา : ฤาษีลวงเหีย้ 
ดูท่าทางเหมือนอย่างสมณะ ทำเหมือนละกิเลสได้ช่างน่าขำ 
แต่ภายในของท่านนั้นแสนดำ  ปากก็พร่ำอหิงสาน่าละอาย 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาเหี้ย  อาศัยอยู่ในจอมปลวกใกล้อาศรมของฤาษีตนหนึ่ง ก่อนจะ
ออกไปหากินและภายหลังกลับจากหากิน  พญาเหี้ยจะทำความเคารพทุกครั้ง  ต่อมาฤาษีได้กินแกง
เหี้ยที่ชาวบ้านถวาย เกิดติดใจในรสเหี้ย จึงต้องการจะฆ่าเหี้ยตัวที่อยู่ใกล้อาศรมของตนเพ่ือแกงกิน  
วันต่อมาฤาษีได้เที่ยวขอเครื่องแกงจากชาวบ้านมาเก็บไว้ ตกเย็นนั่งรอพญาเหี้ยกลับจากหากินอยู่ที่
บรรณศาลา และซ่อนท่อนไม้ไว้ด้วยหวังว่าเวลาพญาเหี้ยเข้ามาทำความเคารพก็จักขว้างให้ตาย   

วันนั้นพญาเหี้ยได้สังเกตเห็นอาการที่ไม่น่าไว้ใจของฤาษีจึงระวังตัว แล้วเดินไปทางใต้ลมก็ได้
กลิ่นเหี้ยที่ตัวฤาษีก็รู้ว่าคนผู้นี้เป็นศัตรู จึงได้แต่ทำความเคารพอยู่ห่าง ๆ ฤาษีจึงเอาท่อนไม้ขว้างแต่ไม่
ถูก เพราะพญาเหี้ยระวังตัวอยู่ก่อนแล้วรีบวิ่งลงรูไป แล้วโผล่ศีรษะขึ้นที่ปล่องพูดกับฤาษีว่า “ข้าพเจ้า
เข้าใจว่าท่านเป็นสมณะ จึงเข้าไปหาท่านผู้ไม่สำรวม  ท่านเอาท่อนไม้ขว้างปาข้าพเจ้า ทำเหมือน
ไม่ใช่สมณะ นี้เจ้าผู้โง่เขลา จะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้า ด้วยชฎาและการนุ่งห่มหนังเสือเหลือง ภายใน
เจ้าแสนจะรกรุงรัง เจ้าขัดสีแต่ภายนอก”  

ฤาษีร้องเรียกให้พญาเหี้ยกลับมาว่า “มาเถิดเหี้ย เจ้าจงกลับมากินข้าวสาลีสุก น้ำมัน และ
ดีปลีของเรายังมีอยู่เพียงพอ”     พญาเหี้ยได้ติเตียนฤาษีผู้คิดร้ายจะฆ่าตนต่อไปว่า จะมีประโยชน์
อะไรสำหรับเครื่องแกงของท่าน  ท่านรีบหนีไปเสีย ถ้าไม่ไปเราจะไปบอกชาวบ้านมาขับไล่ท่าน ฤาษี
ไม่สามารถจะอยู่ได้จึงหนีไปอยู่ที่อ่ืน  จากโคธชาดก 

 

ความดีท ายาก  ความชัว่ท าง่าย 
ความดีมีผลเป็นสุข  ความชัว่มีผลเป็นทุกข ์



 ๔๒ 

ต้นทุนสอนใจ : บทเรียนผู้โลภมาก 
หวังจะได้ฝ่ายเดียวเที่ยวทะเลาะ  จึงมีเคราะห์ร้ายแรงทิ่มแทงตน 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดา  เห็นนายพรานเบ็ดผู้หวงลาภก่อนได้ลาภ  สั่งให้บุตรชายไป
บอกภรรยาให้ไปทะเลาะกับเพ่ือนบ้าน  ส่วนตนเองก็แก้ผ้ากระโดดลงน้ำเพราะต้องการให้คนเข้าใจ
ว่า “เขาตกเบ็ดได้ปลาตัวใหญ่ดึงไม่ขึ้น เพราะเบ็ดติดตอ”  ด้วยความโลภและการไม่พิจารณาจึง
กระโดดถูกตอตำตาแตกทั้งสองข้าง ได้รับทุกขเวทนา  ผ้าที่วางไว้บนฝั่งก็ถูกขโมยไป  เขาเดินแก้ผ้า
กุมตากลับบ้านไม่ถูก  รุกขเทวดาจึงได้กล่าวติเตียน ว่า  ตาของเจ้าก็แตกทั้งสองข้าง  ผ้านุ่งก็หาย 
ภรรยาของเจ้าก็ทะเลาะกับชาวบ้านแล้ว การงานทั้งทางน้ำและทางบกก็เสียหายทั้งสองด้าน จากอุภ
โตภัฏฐชาดก 

 

ต้นทนุแห่งวีมังสา:  กาไม่มีมันเหลว 
คนที่หวาดผวาเหมือนอีกาที่ชอบฉก 

คนที่ชอบงกเอาของเขาจิตจึงเศร้าหมอง 
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญากา  ได้เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือฝูงกาให้พ้นจากอันตราย  เพราะความ

ผูกอาฆาตของปุโรหิตที่ถูกกาเกเรตัวหนึ่งถ่ายอุจจาระรดศีรษะ  เมื่อได้โอกาสที่ไฟไหม้หลังช้างหลวง 
ปุโรหิตจึงกราบทูลพระราชาให้เอามันเหลวของกามาทำยา  แต่กาไม่มีมันเหลวจึงถูกฆ่าตายเป็น
จำนวนมาก  ทำให้พระโพธิสัตว์ต้องเสี่ยงชีวิตบินเข้าไปกราบทูลความจริงแก่พระราชาว่า   “กา
ทั้งหลายมีใจหวาดผวาอยู่เป็นนิตย์ มีปกติเบียดเบียนชาวโลกทั้งปวง เพราะฉะนั้น  มันเหลวของกา
ทั้งหลายผู้เป็นญาติของข้าพระองค์จึงไม่มี” และได้เตือนสติพระราชาว่า “ธรรมดาพระราชายังไม่ได้
พิจารณาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อน อย่าพึงทำราชกิจ” พระราชาทรงเลื่อมใสตั้งอยู่ในโอวาทของพระ
โพธิสัตว์และได้พระราชทานอภัยให้แก่กาท้ังหลาย  จาก กากชาดก 

ต้นทุนแห่งการระวังภัย มจัจุราชใกล้ตัว 

บางครั้งมนุษย์เราก็มัวแต่ระวังภัยนอกตัว  ทำการป้องกันข้าศึกภายนอก  แต่ศึกภายในกลับ
มองไม่เห็นและไม่ได้ป้องกันเลย  จึงมักจะพ่ายแพ้อยู่ร่ำไป  เหมือนตระกูลเหี้ยประสพความพินาศ
เพราะก้ิงก่า  ระวังภัยที่ใกล้ตัวเราไว้บ้าง  เดี๋ยวจะเศร้าทุกข์ระทมตรมใจนาน 

ในอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาเหี้ย สอนบุตรไม่ให้ทำความสนิทสนมกับกิ้งก่า แต่
บุตรหาเชื่อฟังไม่ ยังคงคบกับกิ้งก่าเหมือนเดิม เมื่อสัตว์ทั้งสองกอดรัดกันเล่น กิ้งก่ามักได้รับบาดเจ็บ
เพราะรับน้ำหนักไม่ไหว จึงเกิดความโกรธคิดหาอุบายกำจัดฝูงเหี้ยโดยไปบอกนายพรานให้มาก่อไฟ
รมควันเข้าจอมปลวกและนั่งคอยตีเหี้ยตัวที่ออกมาทางปากปล่อง ตัวที่รอดไปได้ก็ถูกฝูงสุนัขไล่กัด  
ฝูงเหี้ยถึงความวิบัติเป็นอันมาก  

พญาเหี้ยเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่า  บุคคลคบหาคนชั่วย่อมไม่ประสพความสุขเลย   เหมือน
ตระกูลเหี้ยทำตนเองให้ประสพความวอดวายเพราะกิ้งก่า จากโคธชาดก 
 
 



 ๔๓ 

ต้นทุนแหง่การเลียนแบบคนเก่ง 
คิดจะเลียนแบบเขาต้องดูเงาของตัวเอง 
ไม่เก่งทำเป็นเก่งเดี๋ยวก็เจ๊งไม่เหลือลาย 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาไกรสรราชสีห์  ได้กล่าวถึงสุนัขจิ้งจอกที่พยายามเลียนแบบตนโดย
การนอนอย่างราชสีห์  คือตื่นขึ้นสะบัดกาย มองดูทิศ หอนสามคาบ และกระโดดลงจากหน้าผาหวัง
จะให้ตกลงบนกระพองช้างซับมันแล้วจะกัดให้ตายเพ่ือจะได้กินเนื้องช้าง   แต่พลาดไปตกลงที่ใกล้
เท้าช้าง จึงถูกช้างเหยียบกระโหลกศีรษะแตกกระจายถึงแก่ความตาย   

พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า “มันสมองของเจ้าทะลักออกมา  กระหม่อมของเจ้าก็ถูกทำลาย  
ซี่ โครงของเจ้าก็หักหมด  วันนี้ เจ้าช่างรุ่งโรจน์ เหลือเกินนะ”  ดังนั้น   คนที่ ไม่มีบารมี  ไม่มี
ความสามารถ  แม้จะพยายามเลียนแบบบุคคลอ่ืนก็ไม่ประสพผลสำเร็จ แต่กลับจะประสพกับความ
พินาศอยู่ร่ำไป  จากวิโรจนชาดก 

 
ต้นทุนแห่งความเหมาะสม : กาวิดน้ำทะเล 

ช่างอนาถเจ้ากาผู้โง่เขลาคิดจะช่วยเพื่อนแต่ไม่รู้กำลังตน 
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นเทวดาประจำมหาสมุทร ได้ห้ามฝูงกาไม่ให้วิดน้ำในมหาสมุทร เพราะ

เห็นว่าเป็นการเหนื่อยเปล่า ที่ตั้งใจจะช่วยนางกาตัวหนึ่งซึ่งเมาสุราแล้วถูกคลื่นซัดลงทะเล  และถูก
ปลากลืนกิน ในขณะที่พวกมันทำงานอย่างหนักนั้น กาตัวหนึ่งพูดว่า คางของพวกเราล้าแล้วหนอ 
ปากก็ซีดเซียว พวกเราพากันวิดอยู่อย่างนี้ไม่อาจทำน้ำทะเลให้เหือดแห้งได้   น้ำทะเลก็ยังเต็มอยู่
อย่างเดิม  ครั้นพูดอย่างนี้แล้วก็พากันร้องไห้รำพันถึงความงามของนางกา  

พระโพธิสัตว์จึงแสดงรูปร่างน่ากลัวขับไล่กาเหล่านั้นไป  พวกมันก็พลอยได้รับความสวัสดีไป
ด้วย ดังนั้น อำนาจของกามนั้นย่อมทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของมันต้องประสพกับความทุกข์ยาก
เหลือที่จะพรรณนา  จากกากชาดก 
 

ต้นทุนระวงัภยัด้านลิ้น : สุนัขจิ้งจอกตดิรส 

ติดใจในรสชาติเกือบพินาศเพราะลิ้น 
เจ้าจิ้งจอกเกือบสิ้นชีวิน  เนื้อตัวขาดว่ินสิ้นหวังหมดอาลัย 

 สุภาษิตไทยกล่าวว่า  ปลาหมอตายเพราะปาก  อันนี้เป็นการเตือนสติไม่ให้หลงติดรสอาหาร
จนเกินไป  เป็นการป้องกันไม่ให้หลงความอร่อยจนลืมนึกถึงคุณค่าของอาหาร  เช่นทุกวันนี้มีอาหาร
ประเภทฟาสต์ฟู๊ต(แดกด่วน) ปรุงสีแต่งกลิ่นให้น่าทาน  แต่คุณค่าทางโภชนาการมีน้อยนิด   

เรื่องการกินนี้เป็นเรื่องใหญ่  นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ก็มาจากเรื่องกิน  กองทัพจะเดินได้
เพราะท้องเต็มอ่ิม  พระวินัยของพระก็เกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องฉัน  เริ่มแต่เข้ามาบวชวันแรกก็ต้องมี
บาตร  บวชเสร็จพระอุปัชฌาย์ก็ต้องบอกอนุสาสน์ ก็เริ่มจากให้เที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพ  แต่ต้องรู้จัก
พอดีในการฉัน  ต้องสำรวมระวังเรื่องลิ้นให้มาก  เพราะถ้าตามใจลิ้นมักจะลำบาก  แม้ในอดีตก็มี
สุนัขติดรสอาหารเหมือนกัน   



 ๔๔ 

ในอดีตชาติ  พระโพธิสัตว์เกิดเป็นสุนัขจิ้งจอก ได้เข้าไปกินอาหารในซากช้างเพราะติดใจใน
รสอาหารและไม่คิดจะไปที่อ่ืน จึงกิน นอนอยู่ในนั้น ต่อมาซากช้างแห้งแข็ง  ทวารทางเข้าออกจึงปิด  
อาหารก็หมด อากาศก็ร้อน ภายในก็มืดมิดเหมือนอยู่ในโลกันตริกนรก ตัวสุนัขนั้นเหมือนก้อนแป้งใน
หม้อข้าว ต้องประสพทุกข์ปางตาย  ต่อเมื่อฝนตกทวารจึงเปิดช่อง พอสุนัขเห็นแสงสว่างจึงได้
กระโจนออกมาทางทวารหนักของช้างสุดกำลัง  ทำให้ขนหลุดหมดทั้งตัว มีสภาพเหมือนลอนตาล 
มันเกิดความสังเวชตัวเองมาก จึงกล่าวว่า “ไม่เอาอีกแล้ว  กูไม่เอาอีกแล้ว   กูจะไม่เข้าไปในซากช้าง
อีกแล้ว เพราะเวลาที่อยู่ในซากช้างนั้นกูกลัวแทบตาย”    

จากนั้นสุนัขก็หนีเข้าป่าไปไม่ยอมเข้าใกล้ซากช้างตัวอ่ืนอีกเลย   ดังนั้น  กิเลสที่เกิดภายใน 
คือความโลภ ความโกรธ ความหลง บุคคลไม่ควรให้พอกพูนขึ้น ควรหาทางข่มทันที ไม่ควรให้งอก
งาม เพราะเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้   จากสิงคาลชาดก     
 

ต้นทุนการฝึกดัดคนพาล : สะเดาขมไม่เท่าคนร้าย 
พิษของต้นไม้ยังมีค่าทางสมุนไพร 

พิษของคนร้ายพร้อมเผาไหม้อยู่ทุกยาม 
ฤาษีโพธิสัตว์ได้สอนพระราชกุมารผู้โหดร้ายด้วยการอุปมาด้วยหน่อสะเดา  โดยทรงนำพระ

ราชกุมารเที่ยวไปในพระราชอุทยาน  เห็นหน่อสะเดาขึ้นใหม่ยังมีเพียงข้างละใบ จึงให้พระราชกุมาร
ถอนขึ้นมาเคี้ยวดู  พอใบสะเดาถูกลิ้นเท่านั้นก็เกิดความขม พระราชกุมารจึงถ่มทิ้งทันที  พร้อมกับ
ตรัสว่า “ต้นไม้นี้เปรียบเหมือนยาพิษท่ีร้ายแรงตั้งแต่ยังเล็กทีเดียว  ถ้าเจริญเติบโตขึ้นคงจะฆ่ามนุษย์
เป็นอันมาก” ว่าแล้วก็ถอนหน่อสะเดาขยี้ทิ้ง   พลางตรัสว่า “ต้นไม้นี้มีด้านละใบ สูงจากพ้ืนดินยังไม่
ถึง ๔ นิ้ว ผลมีรสขมเช่นกับยาพิษ โตขึ้นจะเป็นเช่นไรหนอ”  

พระโพธิสัตว์จึงถือโอกาสสอนพระราชกุมารว่า “พระองค์ไม่พอใจต้นสะเดาถอนขยี้ทิ้งเสีย 
ฉันใด ประชาชนก็คงจะทำลายพระองค์ผู้เป็นคนโหดร้ายตั้งแต่ทรงพระเยาว์  ฉันนั้น ต่อไปก็คงไม่
มอบราชสมบัติให้    เพราะกลัวความโหดร้าย”    เมื่ออาจารย์กล่าวอย่างนี้ทำให้พระราชกุมารได้สติ
ละพยศ หมดมานะ แล้วตั้งตนอยู่ในความดีตั้งแต่นั้นมา จากเอกปัณณชาดก 

 
 
 
 

 

ความผูกโกรธเหมือนระเบิดเวลา 
ท่ีรอคอยวันระเบิด 



 ๔๕ 

 

ต้นทุนมิตรธรรม 
กัลยาณมิตรหายากแท้  จงดูแลให้ดีอย่าเมินเฉย 

บุญคุณเก่าเพื่อนเราต้องชดเชย  ฝึกให้เคยอย่าลบหลู่ผู้มีคุณ 
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีห์ ระลึกถึงคุณของสุนัขจิ้งจอกที่ช่วยตนให้พ้นจากหล่ม  ใน

คราวที่ไล่จับเนื้อแล้วพลาดตกลงไปในหล่มเลน  จึงให้สุนัขจิ้งจอกพาครอบครัวมาอยู่ในถ้ำด้วยกัน  
แต่ในเวลาที่สัตว์ทั้งสองออกหาไปอาหาร  นางราชสีห์ได้ข่มขู่ภรรยาสุนัขจิ้งจอกอยู่เสมอ  สุนัข
จิ้งจอกจึงบอกเรื่องนั้นให้พระโพธิสัตว์ทราบ   พระโพธิสัตว์จึงกล่าวเตือนนางราชสีห์ว่า “ถึงแม้ว่า
มิตรจะมีกำลังน้อยกว่า แต่ตั้งอยู่ในมิตรธรรม เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติ เป็นเผ่าพันธุ์ เป็นมิตรและเป็น
เพ่ือนของเรา ตั้งแต่นี้ต่อไปเธออย่าได้ดูหมิ่นเพ่ือนผู้ให้ชีวิตแก่เราอีก”   

ดังนั้น นางราชสีห์จึงขอโทษนางสุนัขจิ้งจอกและไม่แสดงอาการดูหมิ่นนางสุนัขจิ้งจอกอีก  
สัตว์ทั้งสองครอบครัวจึงอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกตลอดมา  จากคุณชาดก 

 
ต้นทุนมนต์รอดตาย 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกยูงทอง  ได้สาธยายพระปริตรนอบน้อมพระอาทิตย์ผู้ส่องแสงสว่าง
แก่ชาวโลก พระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสาสวะและพระธรรมทั้งเวลาเช้าก่อนไปแสวงหาอาหารและเวลา
เย็นเมื่อกลับถึงรัง  ทำให้นายพรานไม่สามารถจับตัวได้ตลอด ๗ ชั่วกษัตริย์ ต่อมา นายพรานผู้ฉลาด
ได้นำนางนกยูงที่ฝึกหัดดีแล้วไปแสดงอาการร่ายรำแสดงมารยาหญิงให้เห็น ทำให้นกยูงทองตกอยู่ใน
อำนาจกามจนลืมสาธยายพระปริตรและถูกจับตัวได้ในที่สุด   ดังนั้น ผู้ที่มีจิตตกอยู่ในอำนาจกาม แม้
เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ยังเศร้าหมองได้  ผู้ที่มียศก็เสื่อมยศได้ ไม่ต้องพูดถึงผู้ยังไม่บริสุทธิ์   เขาย่อมประสพ
ทุกข์เดือดร้อนเสมอ จากโมรชาดก 

 
ต้นทุนมรณานุสติ 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาแร้งผู้เลี้ยงดูมารดาบิดา ได้พาบริวารไปคาบเอาเสื้อผ้าที่ชาวบ้าน
ตากไว้ไปทิ้งลงที่บ้านเศรษฐี  เพ่ือตอบแทนคุณเศรษฐีที่ช่วยก่อไฟให้ฝูงแร้งผิงป้องกันความหนาวใน
คราวที่เจอพายุฝนตกหนัก ประชาชนเดือดร้อนได้นำความกราบทูลให้พระราชาทรงทราบ  พระองค์
รับสั่งให้ชาวเมืองทำบ่วงดักแร้ง  จับพญาแร้งได้และนำเข้าไปเฝ้าพระราชา   

พระราชาตรัสถามจึงได้ทราบว่าที่พวกแร้งทำไปเพราะความกตัญญูต่อเศรษฐีผู้เคยช่วยชีวิต    
แต่ยังทรงสงสัยว่าปกติแร้งมองเห็นได้ไกลตั้งร้อยโยชน์  แต่คราวนี้ทำไมจึงมองไม่เห็นบ่วงที่วางดักไว้   
พระโพธิสัตว์กราบทูลว่า ธรรมดาสัตว์เมื่อถึงคราวจะสิ้นชีวิต  แม้มาชิดติดบ่วงและข่ายก็ไม่รู้  
พระราชาทรงพอพระทัยจึงรับสั่งให้คืนสิ่งของแก่ชาวเมืองและให้ปล่อยพญาแร้งกลับไปเลี้ยงดูมารดา
บิดาต่อไป จาก คิชฌชาดก 



 ๔๖ 

ต้นทุนการเอาตัวรอด  

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกมูลไถ วันหนึ่งได้ออกไปหากินในต่างแดน ถูกเหยี่ยว
นกเขาจับได้ แต่ก็แก้ไขเอาตัวรอดได้ด้วยปัญญาของตน โดยแกล้งพูดว่า “ที่เราเสียทีแก่ศัตรูเพราะไม่
เชื่อฟังคำสอนของบิดาที่บอกให้หากินอยู่แต่ในถิ่นของตน”  เหยี่ยวนกเขาหลงกลจึงปล่อยให้นก
มูลไถหลุดไปแล้วโฉบลงมาใหม่ด้วยความเร็วเพราะโกรธที่ถูกท้าทาย   

เมื่อเหยี่ยวนกเขาโฉบลงมาใกล้ถึงตัว  นกมูลไถก็หลบลงใต้มูลไถ ทำให้เหยี่ยวนกเขายั้งตัวไม่
ทัน  อกกระแทกกับมูลไถอย่างแรงถึงแก่ความตาย  เมื่อเหยี่ยวนกเขาตายแล้ว  นกมูลไถจึงออกมา
ยืนเหยียบอกของเหยี่ยวนกเขาพลางเปล่งอุทานว่า เรานั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุบาย ยินดีแล้วในการ
หากินในถิ่นของบิดา  เห็นประโยชน์ของตนอยู่  เป็นผู้ปราศจากศัตรูย่อมเบิกบานใจ   

ดังนั้น ผู้ที่ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของผู้ปรารถนาดีย่อมเดือดร้อน   หากปราศจากอุบายย่อม
ประสพภัยพิบัติเสมอ จากสกุณัคฆิชาดก 

 
ต้นทุนความฉลาด 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาวานร มีวานรเป็นบริวารมากมาย วันหนึ่งได้พาบริวาร
ไปกินผลไม้กลางหมู่บ้านในเวลากลางคืน ถูกพวกมนุษย์ล้อมจับได้  พญาวานรจึงพูดปลอบใจว่า  
“พวกมนุษย์มีกิจมากคงเฝ้าอยู่ได้ไม่นาน และอีกอย่างวานรหลานชายชื่อเสนกะยังไม่มา   เราเชื่อว่า
จะต้องพ้นภัยเพราะวานรหลานชายฉลาด ขอให้ลิงทุกตัวสบายใจและกินผลไม้ให้เต็มอ่ิมเถิด”  ฝ่าย
ลิงเสนกะหลานชายตื่นนอนไม่เห็นฝูงลิงจึงออกตามหา เห็นชาวบ้านล้อมอยู่จึงย่องไปที่บ้านของยาย
แก่ที่ก่อไฟนั่งกรอด้ายอยู่ เจ้าลิงน้อยทำทีเหมือนเด็กจะออกไปนาแต่เช้า เข้าไปเอาดุ้นไฟแล้วยืน
เหนือลมจุดไฟที่บ้านหลังแรก  ทำให้เพลิงโหมลุกไหม้ทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านทั้งหลายพากันแตกตื่น  
ต่างละฝูงลิงรีบพากันมาดับไฟกันอลหม่าน   ฝูงลิงจึงรีบหนีเข้าป่าไปอย่างปลอดภัย  ดังนั้น  เมื่อ
คราวมีภัยผู้ที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้า ย่อมไม่ทิ้งบริวารให้ตกใจกลัวหรือต่อสู้ตามลำพัง แต่จะหาทาง
ป้องกันและช่วยเหลือให้พ้นภัยได้เสมอ  จากตินทุกชาดก 

 
ต้นทุนกุศโลบายฝึกคน : ม้าเลียนแบบคน 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์  ได้กราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตต์ทราบว่า การที่ม้า
มงคลเดินขากะเผลก เพราะเลียนแบบนายคิริทัตต์ซึ่งเป็นคนเลี้ยงม้าขากะเผลก เพ่ือให้ม้ามงคลเดิน
ได้ตรงตามปกตขิอให้พระราชาเปลี่ยนคนเลี้ยงที่เดินตรง  ม้าก็จะเดินตรงตาม  เมื่อพระราชารับสั่งให้
ทำดังนั้นเพียง ๒-๓ วัน  ม้าก็เดินตรงเป็นปกติ    ดังนั้น  การคบหาสมาคมกับคนเช่นใด  มัก
เลียนแบบหรือมีพฤติกรรมไปตามคนเช่นนั้น  คบคนดีก็พลอยเป็นคนดี   คบคนชั่วก็พลอยเป็นคนชั่ว
ไปดว้ย  จากคิริทัตตชาดก 

 



 ๔๗ 

ต้นทุนการคบมิตรดี : มะม่วงกลายพันธุ์ 
พระโพธิสัตว์เป็นอำมาตย์  ได้กราบทูลให้พระเจ้าทธิวาหนะทราบเหตุที่มะม่วงของพระองค์

ซึ่งเมื่อก่อนมีรสหวาน แต่กลับมีรสขม เพราะระคนกับต้นสะเดา โดยที่คนทำสวนมีเจตนาปลูกต้น
สะเดาให้รากประสานราก  กิ่งประสานกิ่ง จึงทำให้รสเปลี่ยนไป  การคบค้าสมาคมกับคนชั่ว ย่อม
พลอยทำชั่วไปด้วย บุคคลพึงคบหากัลยาณมิตรเท่านั้น จากทธิวาหนชาดก 
 

ต้นทุนปัญญารู้เท่าทนั : ราชสีห์ปลอม 
พระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นชาวนา  รู้ทันอุบายที่เจ้าของลาเอาหนังราชสีห์มาสวมใส่หลังลา

แล้วปล่อยไปกินข้าวกล้าในท้องนา  คนเฝ้านาไม่กล้าเข้าไปไล่มันจึงไปตามชาวบ้านมาช่วยกันไล่   
เมื่อชาวบ้านถือไม้และอาวุธมาช่วยกันขับไล่  ลาเกิดความกลัวตายจึงร้องออกมา  เมื่อมันร้อง  พระ
โพธิสัตว์จึงรู้ความจริงและได้บอกพวกชาวนาให้ทราบ   พวกเขาจึงไล่ตีมันจนตาย แล้วแกะเอาหนัง
ราชสีห์ไป   ฝ่ายพ่อค้าเจ้าของลามาเห็นเหตุการณ์ก็รู้ว่าที่ลาตายนี้เพราะเสียงร้องของมัน จึงทิ้งมันไว้
แล้วหนีไป  ดังนั้น  ผู้ที่ไม่มีอำนาจหรือไม่มีความสามารถจริง  แม้จะพยายามเปล่งเสียงบอกอำนาจ
สักเพียงใดก็หาได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นไม่  บางทีกลับมีอันตรายเสียอีก  จากสีหจมัมชาดก 

 
ต้นทุนปัญญาเอาตัวรอด : จระเข้โง่ 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาวานร  เอาตัวรอดจากจระเข้ได้ด้วยปัญญา  โดยที่พญาวานรถูก
จระเข้หลอกพาข้ามน้ำไปหากินที่ฝั่งโน้น  แต่เมื่อไปถึงกลางแม่น้ำกลับจะดำดิ่งลงใต้น้ำ พญาวานร
สอบถามจึงทราบความว่า  “ต้องการหัวใจวานรไปให้ภรรยาซึ่งกำลังแพ้ท้อง” พญาวานรจึงกล่าวว่า 
“เราไม่ได้เอาหัวใจมาด้วย เพราะฝากไว้ที่ต้นมะเดื่อ” จระเข้หลงเชื่อจึงนำมาส่งขึ้นฝั่ง เมื่อขึ้นฝั่งได้
แล้ว พญาวานรจึงกล่าวว่า “ท่านมีร่างกายใหญ่โตเสียเปล่า  แต่ไม่มีปัญญาสมกับร่างกายเลย นี่
จระเข้ ท่านถูกเราลวงแล้ว บัดนี้ท่านจงกลับไปที่อยู่ของท่านเสียเถิด”   ดังนั้น  ผู้มีปัญญาเมื่อ
ประสพภัย อุปสรรคหรือปัญหาย่อมเอาตัวรอดได้เสมอ มนุษย์จึงควรแสวงหาปัญญา  จาก สุงสุมาร
ชาดก 

 
ต้นทุนบทเรียนความฉลาดและความโง่ : ลูกสอนพ่อให้ขอโค 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบุตรพราหมณ์ชื่อโสมทัตต์ ได้สำเร็จการศึกษาจากเมืองตัก
กศิลา เดินทางกลับมาบ้านเห็นบิดามารดายากจนจึงเข้ารับราชการจนเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า
พรหมทัต  เมื่อบิดาไม่มีโคไถนา  ท่านได้พยายามฝึกบิดาให้เรียนรู้ระเบียบวิธีการเข้าเฝ้าเพื่อทูลขอโค
กับพระราชา แต่บิดาเข้าสู่ที่ประชุมแล้วลืมคำพูดที่ต้ังใจว่าจะทูลขอโค  เพราะแทนที่จะขอโค  กลับ
ทูลถวายโคตัวที่เหลือทำให้พระราชาทรงพอพระทัย    โสมทัตต์จึงต้องกราบทูลขอแทนบิดา  
พระราชาได้พระราชทานโค ๑๖ ตัวและเครื่องประดับอีกมากมายพร้อมทั้งบ้านเรือนที่อาศัย  ขณะที่
เดินทางกลับบ้าน โสมทัตต์กล่าวกับบิดาว่า “คุณพ่อไม่ได้ประมาทเลย ได้พยายามฝึกซ้อมอยู่ในป่า
ช้าพีรณถัมภกะตลอดทั้งปี แต่เวลาเข้าสู่ที่ประชุมกลับพูดอีกอย่างหนึ่ง ความเพียรพยายามนี้ป้องกัน



 ๔๘ 

คนปัญญาน้อยไม่ได้เลย”  บิดาจึงกล่าวว่า “พ่อโสมทัตต์ลูกรัก ขึ้นชื่อว่าผู้ขอย่อมได้ผล ๒ อย่างคือ 
(๑)ไม่ได้ทรัพย์  (๒)ได้ทรัพย์ เพราะว่าการขอย่อมมีธรรมดาอย่างนี้แหละ”  ดังนั้น   บุตรผู้ที่ได้รับ
การศึกษามาดีแล้ว มีความประพฤติดี ย่อมนำความเจริญมาสู่ตระกูลได้  จากโสมทัตตชาดก 

 
ต้นทุนการให้อภัย : ผู้ไม่รูอ้ิ่มในรสกาม 

พระโพธิสัตว์เป็นนักฟ้อนผู้ยากจน  มีอาชีพฟ้อนรำขอทานเขาเลี้ยงชีวิต วันหนึ่งไปยืนรอขอ
ข้าวที่บ้านหลังหนึ่ง ได้เห็นพฤติกรรมของหญิงผู้ทุศีลในบ้านนั้น  หญิงนั้นประพฤตินอกใจสามี  เมื่อ
สามีไปทำธุระนอกบ้าน นางพาชายชู้มาร่วมอภิรมย์กันแล้วหุงหาข้าวปลาให้กิน ขณะที่ชายชู้กำลังกิน
ข้าวอยู่ นางเห็นสามีกลับมาจึงบอกให้ชายชู้หลบลงไปในยุ้งข้าว  ส่วนนางก็คดข้าวใส่จานเพ่ิมเติม
จากข้าวที่เหลือ เมื่อสามีนั่งกินข้าวได้สอดมือเข้าไปในจานข้าว พบว่าข้าวร้อนอยู่ข้างบน ข้าวเย็นอยู่
ข้างล่าง ก็รู้ว่าอาหารนั้นเป็นเดน จึงสอบถามภรรยา  แต่นางไม่ยอมพูดความจริง คนขอทานโพธิสัตว์
จึงบอกพฤติกรรมของนางให้สามีนางทราบ ฝ่ายสามีจึงจับคนทั้งสองลงโทษเฆี่ยนตีสั่งสอนไม่ให้ทำ
อย่างนี้อีกแล้วไล่ชายชู้ไป ส่วนพระโพธิสัตว์นั้นหลังจากบอกความจริงแล้วก็หนีไปเพราะกลัวภัย 
ดังนั้น   การที่จะรักษาสตรีผู้ทุศีล  ไม่มียางอาย  เป็นสิ่งทำได้ยาก  บุรุษผู้เป็นบัณฑิตจึงยอมให้อภัย
เธอ จากอุจฉิฏฐภัตตชาดก 
 
 

ต้นทุนบทเรียนเรื่องปาก : เต่าตายเพราะปาก 
ปากอยู่ไม่เป็นสุขจึงทุกข์จนตาย 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์   ได้เห็นเหตุที่เต่าตกลงจากอากาศถึงแก่ความตาย  
โดยที่ลูกหงส์ ๒ ตัวเป็นเพ่ือนกับเต่า ต้องการพาเต่าไปเที่ยวที่ป่าหิมพานต์จึงให้เต่าคาบท่อนไม้ แล้ว
หงส์คาบตัวละด้าน  บินไปในอากาศผ่านเมืองพาราณสี  เมื่อพวกเด็กเห็นจึงร้องว่า “หงส์ ๒ ตัวหาม
เต่าไป ๆ” พร้อมกับเอาก้อนดิน ท่อนไม้ไล่ปา  เต่าต้องการจะบอกพวกเด็กว่า “ถึงเพ่ือนจะพาเราไป 
แล้วมันเรื่องอะไรของพวกเอง” พอมันอ้าปากเท่านั้น  มันก็หล่นลงมาถึงแก่ความตาย พระโพธิสัตว์
จึงได้กราบทูลเปรียบเทียบให้พระเจ้าพรหมทัตซึ่งชอบตรัสมาก ตรัสแต่พระองค์เดียวเวลาประชุม
ราชการว่า  ขึ้นชื่อว่าคนพูดมากปากกล้าพูดไม่รู้จบ ย่อมประสพความทุกข์เช่นนี้  บัณฑิตเห็นเหตุ
อย่างนี้แล้ว ควรพูดให้พอดีไม่ควรพูดเกินเวลา ดูเต่าเป็นตัวอย่าง ถึงแก่ความตายเพราะพูดมาก จาก
กัจฉปชาดก 
 

ต้นทุนแห่งความยุติธรรม 
คนคดไร้ประโยชน์  ไม้คดไดป้ระโยชน์ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ผู้ตัดสินคดีของพระเจ้าพรหมทัต ได้พิพากษาเรื่อง
การโกงผาลไถ  ระหว่างพ่อค้าบ้านนอกกับพ่อค้าชาวเมืองผู้ เป็นสหายกัน  ซึ่งพ่อค้าบ้านนอกฝาก
ผาลไถ ๕๐๐ อันไว้กับพ่อค้าชาวเมือง แต่พ่อค้าชาวเมืองนำไปขายหมด เมื่อพ่อค้าบ้านนอกมาทวง 
เขากลับบอกว่า ผาลไถถูกหนูกินหมดแล้ว  พ่อค้าบ้านนอกรู้ว่า ถูกโกงแต่ก็ไม่ว่ากระไร เขาได้พาลูก



 ๔๙ 

ชายของพ่อค้าชาวเมืองไปอาบน้ำ แล้วพาเด็กนั้นไปฝากไว้ที่บ้านสหายอีกคนหนึ่ง แล้วกลับมาบอก
พ่อค้าโกงว่าในขณะที่ลงอาบน้ำเด็กถูกเหยี่ยวโฉบไป พ่อค้าโกงไม่เชื่อว่าสหายบ้านนอกพูดเท็จ ทั้ง
สองฝ่ายต่างโต้เถียงกัน ในที่สุดต้องให้พระโพธิสัตว์ตัดสินคดี  

พระโพธิสัตว์สอบสวนดูก็รู้ว่าทั้งสองฝ่ายต้องการแก้แค้นกันจึงเตือนสติว่า การที่ท่านคิดฉ้อ
ฉลตอบต่อบุคคลที่คิดฉ้อฉลก่อนนั้นเป็นการคิดดีแล้ว การโกงตอบคนผู้โกงท่านกระทำตอบแล้ว ถ้า
หนูทั้งหลายกินผาลได้ ทำไมเหยี่ยวจะเฉี่ยวเอาเด็กไปไม่ได้  เพราะว่าคนโกงโกงตอบคนโกงนั้นมีมาก
ในโลก  คนผู้ล่อลวงตอบคนล่อลวงก็มีอยู่เหมือนกัน ท่านผู้มีบุตรหาย ท่านจงคืนผาลให้แก่คนมีผาล
หายเสียเถิด ขอคนผู้มีผาลหายอย่าได้ลักพาบุตรของท่านไปเลย คนทั้งสองยอมเชื่อฟังพระโพธิสัตว์ 
ต่างได้คืนสิ่งของให้แก่กัน    จากกูฏวาณิชชาดก 
 

ต้นทุนแห่งจิตมนุษย์ : ลิงตำหนิคน 
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาวานรถูกนายพรานจับตัวนำไปถวายพระราชา ได้รับการชุบเลี้ยง

เป็นอย่างดีและใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นมนุษย์เป็นเวลานาน พระราชาทรงโปรดปรานและรักใคร่เห็นว่าเป็น
สัตว์เรียบร้อย ฝึกง่าย จึงให้นายพรานนำไปปล่อยเข้าป่า เมื่อเข้าไปหาฝูงลิงบริวาร พวกลิงเหล่านั้นรู้
ว่าเจ้านายกลับมา จึงประชุมกันสอบถามเรื่องราว พญาวานรได้ติเตียนมนุษย์ที่ไม่รู้จักความไม่เที่ยง
ของสังขาร แสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาเป็นสมบัติของตนว่า  พวกมนุษย์มีปัญญาทราม ไม่เห็นอริย
ธรรม พูดกันแต่เรื่องเงินของฉัน ทองของฉัน ทั้งวันทั้งคืน ในเรือนหลังหนึ่งจะมีเจ้าของเรือนอยู่ ๒ 
คน คนหนึ่งไม่มีหนวด นมยาน เกล้าผมมวยและเจาะหู  ถูกเขาซื้อมาด้วยเงินจำนวนมาก  เจ้าของ
เรือนก็พูดเสียดแทงข่มขู่คนนั้นตั้งแต่วันที่มาถึง     พวกลิงบริวารได้ฟังแล้วต่างเอามืออุดหู ไม่อยาก
ฟัง และพูดว่า พวกเราได้ฟังเรื่องที่ไม่ควรฟังๆ  เพราะอยู่ในที่นี้จึงได้ฟังเรื่องอย่างนี้  ติเตียนแผ่นหิน
ดาดที่นั่งประชุมนั้นแล้วพากันอพยพเข้าป่าไป   จากครหิตชาดก 

 
 ต้นทนุผ้ากาสาวพัตร์  

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาช้าง ติเตียนมนุษย์เข็ญใจที่นำเอาผ้ากาสาวพัตร์มานุ่งห่มแล้วลอบ
ฆ่าช้างบริวารที่เดินล้าหลัง  โดยพญาช้างสังเกตเห็นว่าบริวารหายไป  ดังนั้นในวันต่อมาพญาช้างจึง
เดินล้าหลังเสียเอง เมื่อเห็นนายพรานจ้องจะมาฆ่า ซัดหอกมา พญาช้างจึงหลบและตรงเข้าไปใช้งวง
จับเขาด้วยตั้งใจว่าจะจับฟาดให้ตาย แต่พอมองเห็นผ้ากาวาสาวพัตร์ที่เขานุ่งห่มอยู่  รู้ว่าผ้านี้เป็น
ธงชัยของพระอรหันต์ ควรที่จะทำความเคารพ จึงหดงวงกลับ พร้อมกับติเตียนว่า  ผู้ที่ยังไม่หมดจาก
กิเลสดุจน้ำฝาดมีราคะและโทสะเป็นต้น  ทั้งไม่มีทมะและสัจจะ  ยังไม่ควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัตร์  
ส่วนผู้ที่หมดกิเลสดุจน้ำฝาดแล้ว ตั้งมั่นอยู่ในศีล ประกอบด้วยทมะและสัจจะจึงควรนุ่งห่ม
ผ้ากาสาวพัตร์ จากกาสาวชาดก 

 

 



 ๕๐ 

 
 ตน้ทุนแห่งขันตธิรรม  

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัต ได้ทรงอภัยโทษให้แก่ปุโรหิตผู้ประพฤติผิด
ประเวณีกับนางสนมของพระองค์  ในขณะที่เขาประพฤติผิดกับนางสนมอยู่นั้น  คนรับใช้ของเขาก็ได้
ประพฤติผิดกับภรรยาของเขาเช่นกัน เขาโกรธมากจึงพาตัวไปเฝ้าพระราชา และทูลถามว่า  ข้า
พระองค์ มีคนรับใช้คนหนึ่งที่ขยันขันแข็งช่วยทำการงานทุกอย่าง  แต่เขามีความผิดอย่างหนึ่ง 
พระองค์จะทรงดำริอย่างไรในความผิดของเขา  พระราชาโพธิสัตว์จึงตรัสเตือนสติว่า พระองค์ก็มีคน
เช่นนั้นอยู่เหมือนกัน และตอนนี้เขาก็อยู่ในที่นี้  การที่จะหาคนที่มีความดีครบทุกอย่าง หาได้ยาก 
เราจึงชอบใจขันติ  อำมาตย์รู้ว่าพระราชาตรัสหมายถึงตน จึงไม่กล้าทำผิดอีก แม้คนรับใช้ของเขาก็
เข้าใจความหมายที่เขากราบทูลกับพระราชาจึงไม่กล้าทำผิดอีกเช่นกัน  จากขันติวัณณนชาดก 
 

 ต้นทุนกลยุทธตั้งค่ายรบ   
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระราชาครองเมืองตักกศิลา ทรงมีอิสริยยศมากสร้างเมือง

อย่างมั่นคง ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสี ปรารถนาจะยึดเมืองตักกศิลาไว้ในอำนาจ จึง
ยกกองทัพใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกองทัพช้าง กองทัพม้า กองทัพรถ และกองทหารราบไปรบ ทรง
รับสั่งให้ทหารเข้าตีเมืองทุกด้านให้มองดูเหมือนคลื่นที่ไหลถาโถมเข้าไป บุกแบบสายฟ้าแลบ อย่าทัน
ให้ชาวเมืองตั้งตัว  แต่พอเห็นประตูเมืองก็ต้องถอยทัพกลับเพราะเกิดความท้อพระทัยว่า  ขนาด
ประตูเมืองยังใหญ่โตแข็งแรงถึงเพียงนี้ แล้วพระราชฐานจะเป็นเช่นไร ได้สดับมาว่าเหมือนกับเวช
ยันตปราสาท  จึงตรัสว่า ใครจะไปสู้รบกับพระราชาผู้มีอิสริยยศมากถึงเพียงนี้ได้    จากนั้นก็ยก
กองทัพเสด็จกลับทันท ี จากปลายิตชาดก 

 
 ต้นทนุอารยชน : ศิษย์คิดล้างครู  

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนายหัตถาจารย์  ได้สอนวิชาให้แก่ศิษย์คนหนึ่ง  ต่อมาศิษย์
คิดล้างครู  ท้าประลองวิชาฝึกช้างกับอาจารย์เพ่ือต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ลาภสักการะ แต่ศิษย์สู้
อาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์ยังสอนเคล็ดลับวิชาไม่หมด เขาจึงถูกชาวเมืองลงประชาทัณฑ์จนตาย  
พระโพธิสัตว์เข้าไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่า บุคคลที่เกิดในตระกูลต่ำ ไม่ใช่อารยชน  เรียน
ศิลปวิทยาจากสำนักอาจารย์เพ่ือฆ่าตนเอง ศิลปวิทยาที่คนเรียนไม่ดีย่อมนำความพินาศมาให้   
เหมือนรองเท้าทีท่ำไม่ดีย่อมกัดเท้า  บัณฑิตเรียกคนชนิดนี้ว่าเป็นอนารยชน     จากอุปาหนชาดก 

 
 ต้นทุนบุคลิกภาพ : อย่าเข้าใจผิดเพราะรูปลักษณ์  

พระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีชาวเมืองพาราณสี  ได้ไปขอธิดาเศรษฐีชาวชนบทมาเป็นลูกสะใภ้ 
ก่อนวันไปรับตัวหนึ่งวัน นางได้หนีไปกับชายหลังค่อมคนหนึ่งซึ่งนางเข้าใจว่าเป็นคนมีบุญเพราะคน
ค่อมมีรูปร่างเหมือนโคอุสภะที่มีโหนกขึ้นบนหลัง  นางเคยเห็นโคอุสภะตัวหนึ่งในบ้านของนางได้รับ
สักการะมาก  นางได้เดินทางร่วมกันกับชายค่อมทั้งคืน รุ่งเช้าชายค่อมกลับเป็นโรคลมบ้าหมูนอนขด



 ๕๑ 

อยู่ข้างทาง พระโพธิสัตว์กำลังเดินทางไปรับนางมาเป็นสะใภ้ ไปพบนางในระหว่างทาง  จำนางได้จึง
ชี้แจงให้นางเข้าใจว่า “คนค่อมผู้โง่เขลาแถมยังเตี้ยต่ำต้อยผู้นี้เป็นผู้นำไม่ได้”  แล้วให้นางอาบน้ำแต่ง
ตัวรับไปสู่ตระกูล  จัดพิธีแต่งงานให้เป็นสะใภ้ของตน  จากวีณาถูณชาดก 
 

ต้นทุนแห่งรัก : เหตุเกิดแห่งความรัก 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบุตรพราหมณ์หลายร้อยชาติ ทำให้เกิดความรักความเยื่อใย

เมื่อได้พบหน้ากันในชาติปัจจุบัน  ภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามถึงสาเหตุแห่งความรัก พระพุทธองค์จึง
ทรงแสดงเหตุแห่งความรักว่า ความรักนั้นเกิดด้วยเหตุ ๒ ประการคือ  ด้วยการอยู่ร่วมกันในชาติปาง
ก่อน และด้วยการเกื้อกูลกันและกันในปัจจุบัน เหมือนดอกอุบลเกิดในน้ำอาศัยน้ำและเปือกตม 
ฉะนั้น จากสาเกตชาดก 

 
 ต้นทุนแห่งการเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต  เหตุหนึ่งผลมาก 

พระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีชาวกรุงพาราณสี ถูกบุตรชายถามถึงเหตุที่บุคคลทำเพียงอย่างเดียว
แต่ได้ประโยช์หลายอย่างว่ามีอยู่หรือไม่ ท่านจึงสอนบุตรชายว่า “ขอให้มีความขยันเพียงอย่างเดียว 
ก็สามารถบรรลุประโยชน์หลายอย่างได้ แต่คนขยันนั้นต้องเป็นคนดีมีศีลธรรม มีความอดทนกำกับ
ด้วยจึงจะประสพความสำเร็จในชีวิตได้  สามารถทำให้มิตรสหายมีความสุข  และทำศัตรูให้อยู่เป็น
ทุกข์ได”้ จากเอกปทชาดก 

ต้นทุนแห่งปัญญา   
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปุโรหิตหาวิธีแก้กลอุบายของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่จำปฐวีวิชัย

มนต์คือมนต์บังคับสัตว์ให้อยู่อำนาจของพราหมณ์ท่านหนึ่งที่ไปสาธยายอยู่ในป่าได้มันได้บังคับให้
สัตว์ป่าทั้งหมดอยู่ในอำนาจยกตนเองเป็นราชาสัตว์ชื่อสัพพทาฐะแต่งตั้งนางสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเป็น
อัครมเหสีเวลาจะไปที่ใดก็นั่งบนหลังราชสีห์และให้ราชสีห์ยืนอยู่บนหลังช้างสองเชือกเดินไปมันหลง
อำนาจเมายศเกิดมานะเย่อหยิ่งปรารถนาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองพาราณสีจึงยกกองทัพสัตว์ทั้ง
ปวงไปล้อมเมืองพาราณสีส่งสาสน์ไปว่าจะยอมแพ้หรือจะทำการรบ  พระเจ้าพรหมทัตสั่งให้ปิด
ประตูพระนครแล้วให้พระโพธิสัตว์หาวิธีต่อสู้กับกองทัพสัตว์ พระโพธิสัตว์ขึ้นบนเชิงเทินสอบถามดูว่า
สุนัขจักทำการรบอย่างไร ได้ฟังว่าพญาสัพพทาฐะจักให้ราชสีห์แผดเสียงร้องให้ชาวเมืองพาราณสี
ตกใจกลัว ให้ถึงแก่ความตาย เพ่ือจะยึดเอาราชสมบัติ ท่านจึงลงมาสั่งให้ชาวเมืองทั้งสิ้นเอาแป้งถั่ว
เขียวถั่วราชมาสอุดหู  แล้วจึงขึ้นไปกำแพงยุให้สุนัขจิ้งจอกสั่งให้พญาราชสีห์ตัวที่มันนั่งอยู่บนหลังนั้น
แหละแผดเสียง มันไม่รู้กลอุบายของมนุษย์ ทั้งยังกระด้างเพราะมานะถือตัว จึงสั่ งให้พญาราชสีห์
แผดเสียงขึ้น บรรดาสัตว์ทั้งหมดต่างก็สะดุ้งตกใจกลัวแตกตื่นโกลาหลเพราะเสียงราชสีห์  พญาช้าง
สองเชือกก็ตกใจจึงขยับกายออกห่างกันสลัดพญาราชสีห์ที่อยู่บนกระพองของมันให้หล่นลงมา สุนัข
จิ้งจอกก็หล่นลงที่แทบเท้าช้าง ถูกเหยียบจนสมองเละร่างกายแหลกเหลว   พระพุทธเจ้าจึงทรง
แสดงชาดกนี้ว่า สุนัขจิ้งจอกถูกช้างเหยียบตาย เพราะนิสัยที่กระด้างและความอยากใหญ่อยากมี
บริวารมากของมัน ฉันใด  คนที่มีบริวารมาก ทั้งยังมีความประมาทย่อมพินาศเพราะบริวาร ฉันนั้น
เหมือนกัน  จากสัพพทาฐชาดก 



 ๕๒ 

ต้นทุนแห่งสติปัญญา 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นบุตรเศรษฐี  ได้บอกอุบายเอาตัวรอดแก่สุนัขที่ถูกล่ามด้วยเชือกหนัง ว่า 
“สุนัขที่ไม่กัดเชือกหนังนี้โง่จริง ธรรมดาบุคคลควรเปลื้องตนจากเครื่องผูก กินแล้วกลับบ้านเสีย”  
สุนัขได้ฟังคำพระโพธิสัตว์จึงกล่าวขอบคุณว่า “คำที่ท่านพูดนั้นยังฝังใจข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าจะรอ
จนกว่าคนที่จับข้าพเจ้ามานอนหลับ”  ตกกลางคืนสุนัขนั้นก็กัดกินหนังที่ล่ามตนเองเสีย แล้วกลับ
บ้านไปอยู่กับเจ้าของเดิมทันที  ดังนั้นคนที่ประสพทุกข์หรือภัยต่าง ๆ ย่อมตกใจและหวาดสะดุ้ง ถ้า
ไม่ตั้งสติให้ดี  ย่อมไม่มีปัญญาเห็นทางออก  ต่อเมื่อมีผู้อ่ืนให้สติจึงเกิดปัญญาเอาตัวรอดมาได้ คนจึง
ควรมีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อน  จากสุนขชาดก 

 
ต้นทุนการสอนทำลายการผูกอาฆาต 

พระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์  ได้ลงโทษพระกุมารผู้มีนิสัยเกเร ถือตัวจัดชอบ
ประพฤติผิดอยู่เสมอ   โดยที่พระกุมารได้ขโมยเมล็ดงาของหญิงชรา ๑ กำมือ แล้วนำมาเคี้ยวเล่น ทำ
อย่างนี้ถึง ๓ วัน ในวันที่ ๓ หญิงชราจึงมาฟ้อง อาจารย์จึงลงโทษเฆี่ยนตีสั่งสอน  ทำให้พระกุมาร
เคียดแค้นผูกโกรธ  ต่อมาเมื่อได้ครองราชสมบัติแล้วจึงคิดจะลงโทษอาจารย์เพ่ือแก้แค้น   จึงส่งพระ
ราชสาสน์ไปเชิญอาจารย์มาแสดงความยินดี  แต่อาจารย์ไม่ยอมมา  ได้รอจนพระราชามีพระชนมายุ
เข้าสู่วัยกลางคน พอจะรู้ดีรู้ชั่วบ้างแล้วจึงมาเข้าเฝ้า  แม้กระนั้นพระราชาก็ยังไม่หายโกรธทรงอ้างถึง
ความหลังว่าที่ตนถูกเฆี่ยนถึง ๓ ครั้งยังเจ็บใจไม่หาย ที่ท่านมาวันนี้ชะลอยจะไม่ห่วงใยในชีวิต 
อาจารย์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า  “อารยชนย่อมกีดกันคนกระทำความชั่วด้วยการลงโทษ การกระทำ
นั้นเป็นการสอนไม่ใช่เป็นการผูกเวร เรื่องอย่างนี้บัณฑิตทั้งหลายเขารู้กันดี”  เมื่ออาจารย์กล่าวจบ  
อำมาตย์ทั้งหลายจึงรู้ความจริงและได้ช่วยกราบทูลให้พระราชาเห็นบาปบุญคุณโทษ  พระราชาได้สติ
กลับตัวได้  จึงตั้งอาจารย์ในตำแหน่งปุโรหิต  พร้อมทั้งให้รับบุตรภรรยาของอาจารย์มาอยู่ใน
พระราชวังด้วย  และตั้งอยู่ในโอวาทของอาจารย์ตลอดมา  จากติลมุฏฐิชาดก 
 

 ต้นทุนการรู้จักขอ  
ศิลปะแห่งการครองใจเพ่ือนและคนสนิทอย่างหนึ่งคือไม่ขอสิ่งที่เขาหวงแหน   สิ่งที่เขารัก  

ถ้าเมื่อไรเกิดไปขอแล้วละก็  มิตรภาพย่อมพังทลาย  ฉะนั้นเพ่ือรักกันอยากให้สัมพันธภาพนี้อยู่นาน 
จึงไม่ควรขออะไรเขาเป็นการดีที่สุด  เพราะในพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าก็ทรงระวังมากในเรื่อง
นี้  ทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือให้พระสาวกดำเนินชีวิตอย่างพอเหมาะ สันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้  
แต่การขอในเรื่องต่อไปนี้  เป็นกลอุบายกำจัดภัย  ไม่ได้หวังผลทางวัตถุ  หากแต่หวังผลคือความสงบ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบส เห็นดาบสน้องชายซูบผอมไป สอบถามดูได้ความว่า
กลัวพญานาคท่ีขึ้นจากน้ำมาเล่นด้วย ท่านจึงบอกอุบายแก่น้องชายว่า “เวลาพญานาคมาหา  น้องจง
ขอแก้วมณีจากพญานาค  เพราะการขอสิ่งของอันเป็นที่รักของผู้อ่ืน   เจ้าของย่อมไม่พอใจ”  ดังนั้น
เมื่อพญานาคขึ้นจากน้ำ    ดาบสผู้น้องจึงขอแก้วมณีทันที     พญานาคไม่ให้เพราะเป็นแก้วสารพัด



 ๕๓ 

นึก   ที่สามารถเนรมิตสิ่งที่ต้องการให้ทุกอย่าง  จึงรีบหนีกลับไปสู่นาคพิภพไม่กลับมา   รบกวนอีก
เลย  จากมณิกัณฐชาดก 
 

 ต้นทุนศิลปะการขอ  
คำชมเกินจริงเหมือนกับตอกย้ำซ้ำเติมเขา 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบุตรเศรษฐี ได้กล่าวความจริงขอดอกบัวกับคนเก็บดอกบัว
จมูกแหว่งว่า “เพ่ือนทั้งสองพากันพูดเพ้อเจ้อด้วยคิดว่า ชายผู้นี้จะให้ดอกบัวแก่เราบ้าง พวกเขาจะ
พูดหรือไม่พูดก็ตาม  จมูกของท่านก็ไม่มีทางงอกขึ้นได้  เราเพียงแต่ขอท่านเท่านั้น ท่านจงให้ดอกบัว
แก่เรา นะสหาย” คำพูดของพระโพธิสัตว์ทำให้บุรุษจมูกแหว่งพอใจจึงให้ดอกบัวเป็นอันมาก  ซึ่งต่าง
จากบุตรเศรษฐีทั้งสองที่ขอดอกบัวก่อนหน้านี้ที่พูดเพ้อเจ้อว่า “ผมและหนวดที่โกนแล้วย่อมงอกขึ้น
ได้ ฉันใด ขอจมูกของท่านจงงอกขึ้น ฉันนั้น”  อีกคนหนึ่งพูดว่า  “พืชที่เก็บไว้ในฤดูใบไม้ร่วง เขา
หว่านลงในนาแล้วย่อมงอกขึ้นได้ ฉันใด จมูกของท่านก็จะงอกขึ้นได้ ฉันนั้น” ทำให้เขาโกรธมากไม่
พอใจและไม่ให้ดอกบัวเลย  จากปทุมชาดก 

 
 

ต้นทุนบทเรียนสอนหญิง : อย่างอนเกินงาม 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นม้าสินธพชื่อวาตัคคะ  มีนางลาตัวหนึ่งมาหลงรัก  วันหนึ่งนางได้ส่งลูก
ชายของนางไปขอร้องให้พญาม้าโพธิสัตว์มาพบ เมื่อพญาม้ามาแล้ว  นางกลับแสดงมารยาไว้ตัวจน
เกินงาม  พญาม้าจึงกลับไปไม่ปรารถนาจะอภิรมย์ด้วย  นางลาจึงตรอมใจซูบผอมไม่กินอาหาร ลูก
ชายจึงถามว่าเมื่อพญาม้ามาหาแล้วทำไมแม่จึงไล่ให้หนีกลับไป นางตอบว่า “เป็นหญิงจะยอมให้ชาย
เชยชิดเสียแต่แรกพบก็จะเสียชื่อเสียงหมด ลูกเอ๋ย เพราะเหตุนี้ แม่จึงไว้ตัวทำให้พญาม้านั้นหนีไป 
แม่คิดว่าเขาคงจะมาอีกแต่เขากลับไม่มา แม่จึงต้องตรอมใจอย่างที่ลูกเห็นนี้แหละ”  พระศาสดาจึง
ตรัสว่า “หญิงใดไม่ปรารถนาชายมียศศักดิ์เกิดในตระกูลสูงที่เขาชักนำมาแล้ว  จะเสียใจไปนานแสน
นาน เหมือนแม่ลาตัวนั้น”  จากวาตัคคสินธวชาดก 
 

ต้นทุนลักษณะผู้นำ  
บุคลิกลักษณะของผู้นำต้องเป็นที่เกรงขาม  ถ้าต้องการเป็นใหญ่ต้องพัฒนาบุคลิกภาพให้

เป็นทีย่อมรับ  สิ่งที่คนทั่วไปเห็นอันดับแรกคือหน้าตา  นับว่าเป็นใบเบิกทางของผู้นำ  หากหน้าตาไม่
เข้าลักษณะแล้วก็ยาก  คงเป็นได้เฉพาะผู้ตามเท่านั้น  เหมือนกับชาดกต่อไปนี้ 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาหงส์ทองได้รับเลือกให้เป็นราชานก โดยก่อนหน้านั้นนกเค้ากำลัง
จะได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้านก ในขณะที่กำลังมีการลงคะแนนอยู่นั้น  ถูกกาคัดค้านไม่เห็นด้วย โดย
กาให้เหตุผลว่านกเค้าหน้าไม่งามไม่ควรเป็นหัวหน้า  หน้าของนกเค้าตอนยังไม่โกรธยังเป็นอย่างนี้  
ถ้านกเค้าโกรธจะทำหน้าอย่างไร  นกเค้าไม่พอใจจึงแสดงความโกรธไล่จิกตีกาออกจากสถานนั้นไป 
กากับนกเค้าจึงเป็นเวรกันมาแต่กาลนั้นจนถึงปัจจุบันนี้  นกทั้งหลายจึงตั้งพญาหงส์ทองโพธิสัตว์เป็น
ราชานก  จากอุลูกชาดก 



 ๕๔ 

ต้นทุนธรรมและอธรรม 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นฤาษี ติเตียนสุนัขจิ้งจอกที่ดื่มน้ำในบ่อน้ำแล้วชอบถ่าย
อุจจาระปัสสาวะรดทุกครั้ง  เพราะบ่อน้ำนี้พวกฤาษีขุดได้ด้วยความยากลำบาก  สุนัขจิ้งจอกกล่าวว่า
เป็นธรรมของพวกสุนัขจิ้งจอกที่สั่งสอนกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายจะมาตำหนิไม่ถูกต้อง ท่านจึงได้
กล่าวว่า  ธรรมของพวกเจ้ายังเป็นเช่นนี้ แล้วสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมของพวกเจ้าจะเป็นเช่นไร ขอพวกเรา
อย่าได้เห็นธรรมหรือสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมของพวกเจ้าในกาลไหนๆ เลย  จากนั้นก็ห้ามไม่ให้สุนัขจิ้งจอกมา
ที่นั้นอีก  จากอุทปานทูสกชาดก 

 
 ต้นทุนแห่งการรู้จักบุญคุณ   

มิตรภาพไร้พรหมแดน  พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนพระสาวกของพระองค์ก่อนส่งไปประกาศ
ศาสนา  ทรงฝึกให้พระสาวกดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประหนึ่งว่าเป็นมิตรที่
ซื่อสัตย์และเป็นครูสอนธรรมผู้ยิ่งใหญ่  มองสรรพสัตว์เป็นเพ่ือนเกิดแก่เจ็บตาย  เป็นเสมือนพ่ีน้อง
ร่วมอุทร  เริ่มแต่ตื่นตอนเช้า  ก็สอนให้แผ่เมตตาเพ่ือสร้างฐานจิตใจให้มั่นคง  เพ่ือนำร่องในการเผย
แผ่ธรรมต่อไป  ดังนั้นคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเต็มแน่นด้วยมิตรภาพไร้พรหมแดน  แม้ในชาดก
ก็ปรากฏมากมาย  ดังเช่น รุกขเทวดาโพธิสัตว์ได้เกิดอยู่ป่าแห่งหนึ่ง  ได้ห้ามเพ่ือนรุกขเทวดาว่าอย่า
ขับไล่ราชสีห์และเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ของตนให้หนีไปอยู่ที่อ่ืน แม้จะมีกลิ่นเหม็นจากซากสัตว์
บ้างก็ตาม ก็ควรจะอดทนเอา เพราะการคบมิตรที่สามารถป้องกันภัยให้ได้  บัณฑิตควรรักษา
มิตรภาพอันนั้นไว้ให้นานที่สุด  ควรช่วยเหลือกิจการของมิตร ทำให้เป็นเหมือนกิจการของตนเอง จะ
เป็นเหตุให้รักษาลาภยศและชีวิตของตนไว้ได้ด้วย แต่เพ่ือนรุกขเทวดาไม่เชื่อฟังได้ขับไล่สัตว์ทั้งสอง 
ให้หนีไป  

ต่อมา เมื่อไม่มีสัตว์ทั้งสองอยู่ ชาวบ้านก็เข้ามาตัดต้นไม้จนหมด  รุกขเทวดาทั้งหลายไม่มีที่
อยู่ แม้พระโพธิสัตว์จะพยายามไปอ้อนวอนสัตว์ทั้งสอง ให้กลับมาอยู่อีกก็ตาม ก็หาเป็นผลสำเร็จไม่ 
จึงต้องย้ายเข้าป่าลึกไป  จากพยัคฆชาดก 

 
ต้นทุนบทเรียนที่ไม่เชื่อฟัง  

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกพิราบ อาศัยอยู่ใกล้โรงครัว มีกาตัวหนึ่งมาขออาศัยอยู่ด้วย  ก่อนจะ
รับกาเข้าเป็นสมาชิกให้อยู่ด้วย  นกพิราบได้เตือนว่าไม่ให้ไปขโมยของในโรงครัวมากิน แต่กามีนิสัย
ชอบขโมยไม่เชื่อฟัง วันหนึ่งจึงแกล้งนอนป่วยไม่ยอมออกไปหากิน  แต่เมื่อเห็นพ่อครัวเผลอจึงโฉบลง
ไปคาบชิ้นเนื้อท่ีเขาเอาฝาชีครอบไว้ ทำให้ฝาชีดังกริกข้ึน พ่อครัวได้ยินเสียงจึงเข้ามาปิดประตูแล้วจับ
กาถอนขนจนหมดเหลือไว้แต่ตรงศีรษะเหมือนหงอนแล้วเอาน้ำเปรียงผสมขิงบดและพริกไทยทาตัว
แล้วโยนไว้ในรัง  เมื่อนกพิราบโพธิสัตว์กลับมาเห็นจึงกล่าวเยาะเย้ยว่า “นกยางอะไรมีหงอน เข้าไป
อยู่ในรังกาได้อย่างไร กาเพ่ือนเราเป็นสัตว์ดุร้ายให้รีบลงมาข้างล่างเสีย”  การ้องตอบว่า “เราไม่ใช่
นกยาง เราเป็นกาโลเลเพ่ือนท่าน  เพราะไม่เชื่อฟังคำของท่านจึงเดือดร้อน”  พระโพธิสัตว์กล่าวว่า 



 ๕๕ 

“เจ้าจะต้องเดือดร้อนเช่นนี้ไปอีกนาน เพราะเจ้าชอบขโมยเขากิน อาหารของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่นกกา
จะกินได้ง่าย”  จากนั้นก็บินไปอยู่ที่อ่ืนเพราะเห็นว่าที่อยู่ไม่ปลอดภัย  ฝ่ายกาก็นอนอดอาหารตายอยู่
ในรังนั่นเอง  จากโลลชาดก 

 
 ต้นทุนแห้งขันติ : ลิงป่าจอมซนกับกระบือเถื่อน 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระบือป่า  ได้อดทนต่อลิงป่าตัวหนึ่งที่ชอบรบกวนในเวลาพักกลางวัน
ใต้ร่มไม้ โดยมันชอบถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดหลังบ้าง จับเขาโยกเล่นบ้าง ห้อยโหนที่เขาเล่นบ้าง ดึง
หางเล่นบ้าง  จนรุกขเทดาที่สถิตอยู่บนต้นไม้นั้นทนดูไม่ไหวจึงได้ถามว่า  “ท่านต้องการประโยชน์
อะไรจึงอดทนต่อลิงจอมซนตัวนี้ ที่ชอบประทุษร้ายมิตร ท่านอดกลั้นไว้ได้อย่างไร เหมือนคนที่อดทน
ต่อเจ้านายที่ให้สิ่งของทุกอย่าง จงขวิดมันให้ตายไปเสียซิ ถ้าไม่กำราบไว้บ้างพวกสัตว์โง่ ๆ ก็จะ
เบียดเบียนหนักข้อขึ้น”   

พระโพธิสัตว์ตอบว่า “เวลาที่ข้าพเจ้าย้ายไปอยู่ที่อ่ืนมันจักเบียดเบียนรบกวนกระบือตัวอ่ืน
โดยคิดว่าเป็นข้าพเจ้า มันจักถูกกระบือตัวนั้นทำร้ายเอง และข้าพเจ้าก็จะพ้นจากทำปาณาติบาต”  
ต่อมาพระโพธิสัตว์ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน มีกระบือดุตัวอ่ืนมาอยู่แทนและได้ขวิดลิงนั้นตายเหมือนที่พระ
โพธิสัตว์กล่าวไว้  จากมหิสชาดก 
 

ต้นทุนแห่งบุญนิธิ 
ฤาษโีพธิสัตว์บำเพ็ญพรตอยู่ในป่า  วันหนึ่งนายครวญช้างผู้เป็นอุปัฏฐากของท่านได้นำเนื้อไก่

มาถวาย  ซึ่งเดิมทีเนื้อไก่นี้เป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่ง  ในขณะที่สองสามีภรรยาพากันอาบน้ำเตรียม
จะบริโภค  น้ำได้พัดถาดเนื้อไก่ลอยมาจนนายครวญช้างมาพบจึงนำมาถวายฤาษี  ท่านพิจารณาเห็น
ว่าเนื้อไก่นี้มีอานุภาพมาก  หากใครได้กินแล้วจะได้รับตำแหน่งอันยิ่งใหญ่  เมื่อนายครวญช้างได้
รับประทานแล้ว  ต่อมาได้มีข้าศึกยกทัพมาโจมตีเมืองพระเจ้าพรหมทัต  ท้าวเธอให้นายคราญช้าง
แต่งตัวเป็นพระราชาออกรบแทน ส่วนพระองค์ปลอมเป็นทหารเลวปะปนไปกับทหารจึงถูกลูกศร
สิ้นพระชนม์ในสนามรบ   

นายครวญช้างทราบข่าวว่าพระราชาสิ้นพระชนม์แล้วจึงให้ขนทรัพย์ออกมาประกาศแก่
ทหารว่าถ้าใครอยากได้ทรัพย์ให้รบข้าศึกให้ได้ชัยชนะ  ทหารทุกคนต่างเร่งทำศึกจนได้ชัยชนะ 
สามารถตัดศีรษะของพระราชาฝ่ายข้าศึกได้  เมื่อศึกสงบได้จัดการถวายพระเพลิงพระเจ้าพรหมทัต
อย่างสมพระเกียรติ   ชาวเมืองเห็นว่านายครวญช้างเป็นผู้มีความสามารถจึงได้แต่งตั้งให้เป็น
พระราชา ภรรยาของเขาเป็นมเหสี ส่วนฤาษีได้เป็นพระประจำราชสำนัก     

ดังนั้น  พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า  “ผู้ไม่มีบุญจะมีศิลปะวิชาความรู้หรือไม่ก็ตาม ขวนขวาย
รวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมาก  ทรัพย์นั้นผู้มีบุญย่อมได้ใช้สอย สมบัติจำนวนมากล่วงเลยคนเหล่า
อ่ืนไปเสีย ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำบุญไว้ในที่ทั้งปวงเท่านั้น  แม้รัตนะทั้งหลายก็เกิดขึ้นในที่มิใช่บ่อ
เกิดแห่งรัตนะ   อย่างเช่น ไก่ แก้วมณี ไม้เท้า และหญิงชื่อปุญญลักขณาเทวีเกิดขึ้นแก่อนาถบิณฑิก
เศรษฐีผู้ไม่ทำบาป ทำแต่บุญไว้แล้ว”  จากสิริชาดก 



 ๕๖ 

 
ต้นทุนแห่งฉันทะ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัต  รับสั่งให้เรียกปุโรหิตของพระบิดาที่ออก
จากราชการไปแล้วแต่ตกทุกข์ได้ยาก ให้กลับเข้ารับราชการอีกครั้ง เพราะเป็นผู้มีความรู้วิชาดูดาว
ฤกษ์ดีฤกษ์ร้าย  เขารู้แม้ในขณะที่พระราชาตกอยู่ในอำนาจของศัตรู แม้ในขณะที่พ้นจากเงื้อมมือ
ของศัตรู ส่วนอำมาตย์พวกที่รับราชการอยู่ไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้  ซึ่งเป็นการโกหก  พระราชาจึงปลดจาก
ราชการ ก่อนจะรับตำแหน่ง ท่านปุโรหิตได้ขอกลับไปปรึกษาครอบครัวก่อน   เมื่อปรึกษากับ
ครอบครัวเสร็จแล้ว จึงกลับมากราบทูลพระราชาว่า “ภรรยาของเขาต้องการแม่โคนม ๑๐๐ ตัว 
บุตรชายต้องการรถม้าสวยงาม ๑ คัน  ลูกสะใภ้ต้องการเครื่องประดับ สาวใช้ต้องการครก สาก ของ
ใช้ในครัว ส่วนตัวท่านต้องการบ้านส่วย” พระเจ้าพรหมทัตก็ทรงพระราชทานตามท่ีต้องการ  และให้
กลับเข้ารับราชการทันท ี จากนานาฉันทชาดก 

 
ต้นทุนแห่งความภักดีต่อผู้นำ 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญากาชื่อสุปัตตะ ฝูงกาบริวารของท่านพากันเสี่ยงชีวิตไปชิงเครื่อง
เสวยของพระเจ้าพรหมทัตไปให้นางสุปัสสาซึ่งเป็นมเหสีของพญากาเพ่ือระงับอาการแพ้ท้อง  แต่ถูก
พระเจ้าพรหมทัตจับได้ ทรงสอบถามดูทราบว่า นางกาแพ้ท้องต้องการเสวยเครื่องเสวยของ
พระราชา พวกตนเป็นอำมาตย์จึงยอมสละชีวิตเพ่ือให้ราชาและราชินีของตนเป็นอยู่ได้    เพราะใน
หมู่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีผู้นำย่อมขาดความสามัคคี ในที่สุดจะอยู่ไม่ได้ พวกข้าพระองค์ประสงค์จะทำ
ความจงรักภักดีต่อเจ้านาย จึงยอมทำร้ายคนเชิญเครื่องเสวย เพ่ือให้ได้อาหารนั้น  

 พระเจ้าพรหมทัตทรงพอพระทัยที่แม้สัตว์ดิรัจฉานยังรู้จักเสียสละชีวิตเพ่ือเจ้านายของตน  
ส่วนในหมู่มนุษย์แม้พระองค์พระราชทานรางวัลมากมายก็ไม่แน่ใจว่าจะยังมีความจงรักภักดีอยู่
หรือไม่  ท้าวเธอทรงเสื่อมใสจึงให้เชิญพญากามาแสดงธรรมให้ฟัง ได้พระราชทานอภัยแก่กาทั้งหมด  
และตั้งอยู่ในโอวาทของพญากาทำกุศลจนตลอดพระชนมชีพ   จากสุปัตตชาดก 

 
 

ต้นทุนแห่งบุญท่ีให้ทานแก่ปลา 
เมือ่ความโลภเข้าครอบงำจิตใจความเป็นพี่น้องก็ห่างหาย 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นกุฎุมพี  ท่านกับน้องชายกลับจากเก็บหนี้แล้วแวะนั่งพักรับประทาน
อาหารที่ริมฝั่งแม่น้ำ ก่อนจะรับประทานอาหาร ท่านได้ให้ข้าวแก่ปลาแล้วอุทิศกุศลให้แก่เทวดาที่
รักษาแม่น้ำ  จากนั้นจึงได้รับประทานอาหาร  เมื่อข้ามแม่น้ำแล้วถูกน้องชายโกงเอากหาปณะพัน
หนึ่ง  โดยน้องชายบอกว่าทรัพย์ตกลงน้ำ แต่ความจริงแล้วเขาทำทรัพย์ห่อจริงตกน้ำไป เอาห่อก้อน
กรวดไว้แทน  พ่ีชายไม่โกรธถือว่าหายแล้วก็แล้วไป เทวดานึกถึงบุญกุศลที่พระโพธิสัตว์แผ่ไปให้ก่อน
ข้ามแม่น้ำจึงได้นำทรัพย์มาคืน  โดยบันดาลให้ชาวประมงจับปลาตัวที่กินห่อทรัพย์ได้แล้วนำไปขาย
ให้ที่บ้านของพระโพธิสัตว์  



 ๕๗ 

พระโพธิสัตว์จำห่อทรัพย์นั้นได้เกิดความสังสัยที่พวกพ่อค้าเวลาขายปลาให้คนอ่ืนตั้งราคา
เสียแพง แต่เวลาขายให้ตนกลับขายในราคาถูก  เทวดาจึงปรากฏตนบอกให้ทราบว่าตนเองเป็นผู้
ช่วยเหลือเพราะก่อนข้ามฝั่งท่านได้แผ่ส่วนบุญให้ ทำให้ข้าพเจ้าได้สมบัติทิพย์เพ่ิมข้ึน และได้บอกการ
โกงของน้องชายให้พระโพธิสัตว์ทราบว่า  ผู้ใดทำกรรมชั่ว  ล่อลวงเอาทรัพย์ของพ่ีน้องชายหรือของ
พ่อแม ่ ผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้มีจิตชั่วร้าย ย่อมไม่มีความเจริญ  แม้เทวดาก็ไมน่ับถือเขา  มัจฉุททานชาดก 
 

☺ ต้นทุนแห่งศีลอุโบสถ : กระต่ายบัณฑิต ☺ 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นกระต่าย มีลิง สุนัขจิ้งจอกและนากเป็นสหาย อาศัยอยู่ในราวป่า
เดียวกัน ก่อนจะถึงวันอุโบสถ  สหายทั้งสี่ได้ชักชวนกันสมาทานอุโบสถศีล เมื่อมติเป็นเอกฉันท์แล้ว  
นากได้ไปหาปลาตะเพียนแดงมาเก็บไว้ ๗ ตัวก่อนแล้วจึงนอนรักษาอุโบสถศีล สุนัขจิ้งจอกไปหา
อาหารได้เนื้อย่าง พร้อมเหี้ยย่างและนมส้ม ๑ หม้อที่ชาวนาทิ้งไว้ที่กระท่อมนาจึงเอามาเก็บไว้ ตั้งใจ
ว่ารักษาศีลครบวันแล้วจักบริโภค ลิงได้มะม่วงสุกจากป่ามาเก็บไว้หลายลูก  ส่วนกระต่ายกินหญ้า
เป็นอาหารคิดหวั่นใจว่าเรากินหญ้าเป็นอาหาร  ถ้ามียาจกมาขอทานเราก็ไม่มีอะไรจะให้ทาน ได้
นอนรักษาอุโบสถศีลอยู่   

ท้าวสักกะจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์มาทดลองสัตว์ทั้ง ๔ โดยไปขออาหารกับนากก่อน นาก
ได้ให้ปลาตะเพียนแดง ๗ ตัว สุนัขจิ้งจอกได้ให้เนื้อย่างพร้อมทั้งเหี้ยย่างและหม้อนมส้ม ลิงได้ให้ผล
มะม่วงที่ตนเก็บไว้ ส่วนกระต่ายไม่มีอาหารสะสมไว้ เมื่อจะสละชีวิตของตนแก่พราหมณ์จึงบอกว่า 
งา ถั่ว และข้าวสารของกระต่ายไม่มี  ท่านจงบริโภคข้าพเจ้าที่สุกด้วยไฟนี้แล้วบำเพ็ญสมณธรรมอยู่
ในป่าเถิด กระต่ายจึงให้พราหมณ์ก่อไฟแล้วตนเองก็กระโดดเข้ากองไฟ แต่ไม่เป็นอันตราย ท้าวสักกะ
จึงแสดงตนให้ทราบและอนุโมทนาต่อการกระทำของพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งสหายและสอนให้สามัคคี
กัน พร้อมทั้งนำเกียรติคุณของกระต่ายไปจารึกไว้ในภูเขาที่ดวงจันทร์ปรากฏมาจนทุกวันนี้  และจัก
อยู่ไปชั่วสิ้นกัป  จากสสปัณฑิตชาดก 
 

ต้นทนุแห่งศีล : วัตรต่างกันแต่จุดหมายเดียวกัน 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ ออกบวชเป็นดาบสรักษาอุโบสถอยู่ในป่า  เห็น
สัตว์ที่สี่คือนกพิราบ งูเห่า สุนัขจิ้งจอก และหมีรักษาอุโบสถจึงถามเหตุผล  นกพิราบบอกว่ารักษา
อุโบสถเพ่ือข่มความเศร้าโศกถึงนางนกพิราบที่ถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไปกินทั้งเป็น งูเห่าบอกว่ารักษาอุโบสถ
เพ่ือต้องการข่มความโกรธที่ถูกโคหนุ่มซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านเหยียบหางแล้วกัดโคเขาตายเห็น
ชาวบ้านพากันร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสงสาร   สุนัขจิ้งจอกบอกว่ารักษาอุโบสถเพ่ือต้องการข่ม
ความโลภในอาหารเพราะไปติดอยู่ภายในซากศพช้างเสียนานกว่าจะออกมาได้   หมีบอกว่ารักษา
อุโบสถเพ่ือต้องการข่มความอยากเพราะตนเข้าไปหากินในหมู่บ้านถูกชาวบ้านไล่ตีเลือดอาบกลับมา   

สัตว์ทั้งสี่ได้ย้อนถามดาบสว่ารักษาอุโบสถเพราะเหตุไร ท่านบอกว่ารักษาอุโบสถศีลเพ่ือ
ต้องการข่มมานะความกระด้างถือตัวที่ออกบวชแล้วเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามาโปรดยังไม่แสดงความ



 ๕๘ 

เคารพ ไม่ยอมต้อนรับสนทนาด้วย    ต่อเมื่อท่านไปแล้วเกิดความเสียใจจึงตั้งใจรักษาอุโบสถ  
จากปัญจุโปสถกิชาดก 

 
ต้นทุนแห่งปัญญา : กระต่ายตื่นตูม 

ทำอะไรควรพิจารณาให้ถ้วนถี่  อย่าว่ิงหนีเหมือนกระตายจะอายเขา 
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาราชสีห์ เห็นสัตว์ทั้งหลายแตกตื่นวิ่งตามกันมาเป็นจำนวนมาก 

และกำลังวิ่งบ่ายหน้าจะตกทะเลตาย จึงรีบวิ่งไปสะกัดหน้าคำรามขึ้นให้สัตว์ทั้งหลายหยุด  แล้ว
สอบถามสาเหตุที่พากันวิ่งฝุ่นตลบมา แต่ไม่มีสัตว์ตัวใดตอบได้ ราชสีห์จึงถามไล่เลียงลงไปจนถึง
กระต่ายซึ่งเป็นต้นเหตุ กระต่ายบอกว่าแผ่นดินถล่มใต้ต้นมะตูมในดงตาลที่มันนอนอยู่ พญาราชสีห์
ให้พาไปดูสถานที่ที่กระต่ายนอน เมื่อไปถึงกระต่ายไม่กล้าเข้าไปดูได้แต่บอกว่าเสียงมันดังตูมตรงที่
มันนอนนั้นแหละ พญาราชสีห์เข้าไปพิจารณาดู เห็นลูกมะตูมค้างอยู่บนใบตาลตรงที่มันนอนก็รู้ว่า
แผ่นดินมิได้ถล่ม เป็นแต่ลูกมะตูมหล่นใส่ใบตาลในขณะที่มันกำลังหลับเท่านั้น มันไม่ทันพิจารณาจึง
ร้องบอกสัตว์ทั้งหลายว่าแผ่นดินถล่มแล้วพากันวิ่งเหยียบกันตายมิใช่น้อย เมื่อราชสีห์ทราบเหตุแล้ว
จึงบอกสัตว์ทั้งหลายให้ทราบความจริง ในคราวนั้นพระโพธิสัตว์ได้ช่วยชีวิตสัตว์ไว้เป็นจำนวนมาก 
ไม่ให้ถึงแก่ความตาย  จากทุททุภายชาดก 

 
ต้นทุนปริศนาธรรม : ปัญหาของเทวดา 

 ปัญหาเทวดา  ๔ ข้อ  ที่เทวดาถามพระเจ้าวิเทหะ   แต่พระเจ้าวิเทหะไม่สามารถเฉลยได้  
เทวดาถามว่า 

๑)   คนที่ใช้มือทั้ง ๒ เท้าทั้ง  ๒  ทุบตีและตบปากผู้อ่ืน แต่กลับเป็นที่รักของผู้ถูกตีนั้น คือ
ใคร     

๒)  ผู้ที่ด่าผู้อ่ืนตามใจชอบแต่กลับรักผู้ถูกด่ามากยิ่งขึ้น  คือใคร 
๓)  ผู้ที่กล่าวตู่กันและกันด้วยคำไม่จริงแต่กลับเป็นที่รักกันมากยิ่งขึ้น คือใคร   
๔)  ผู้ที่นำเอาข้าว น้ำ ผ้าและเสนาสนะของคนอ่ืนไป  แต่กลับเป็นที่รักของเจ้าของทรัพย์

นั้นคือใคร  
มโหสธบัณฑิตได้กราบทูลเฉลยปัญหา ๔ ข้อว่า    ปัญหาข้อที่ ๑ เฉลยว่า  คนที่ใช้มือทั้ง ๒ 

เท้าทั้ง  ๒  ทุบตีและตบปากผู้อ่ืน แต่กลับเป็นที่รักของผู้ถูกตีนั้น  ได้แก่เด็กทารกที่ตบตีปากมารดา    
ปัญหาข้อที่ ๒  เฉลยว่า   ผู้ที่ด่าผู้อ่ืนตามใจชอบแต่กลับรักผู้ถูกด่ามากยิ่งขึ้น  ได้แก่มารดาผู้ด่าบุตร
ของตน    ปัญหาข้อที่ ๓  เฉลยว่า ผู้ที่กล่าวตู่กันและกันด้วยคำไม่จริงแต่กลับเป็นที่รักกันมากยิ่งขึ้น  
ได้แก่คู่สามีภรรยาที่รักใคร่กันหยอกล้อกันเล่น    และปัญหาข้อที่ ๔ เฉลยว่า  ผู้ที่นำเอาข้าว น้ำ ผ้า
และเสนาสนะของคนอ่ืนไป  แต่กลับเป็นที่รักของเจ้าของทรัพย์นั้น  ได้แก่สมณะผู้ประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบ  นี้คือคำตอบสุดท้ายของมโหสธบัณฑิต  จากเทวตาปัญหชาดก 
 
 
 
 



 ๕๙ 

ต้นทนุแห่งความรักของครู : ต้นไม้ป้องกันภัยไม่ได้ 

พระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์  รู้อัธยาศัยของพรหมทัตกุมารผู้เป็นศิษย์ว่าเป็นคน
หยาบช้า ต่อไปภายหน้าถ้าได้ครองราชสมบัติจักอยู่ได้ไม่นาน  จึงเริ่มสอนตั้งแต่วันที่มาเป็นศิษย์ว่า 
ไม่ให้ประมาทขาดสติ  เพราะความสุขเกษมสำราญ ความมั่งคั่งรำรวยไม่ใช่เป็นของมีอยู่ตลอดไป จึง
ควรสร้างแต่กรรมดีไว้คนทำกรรมใดไว้ก่อนย่อมเห็นกรรมนั้นในตน คนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี คน
ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว  คนหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น แต่พระกุมารไม่เชื่อฟัง เมื่อได้
ครองราชสมบัติแล้วทรงหลงเชื่อคำยุงยงของพวกอำมาตย์ จึงกรีฑาทัพไปเที่ยวยึดบ้านเมืองอ่ืนไว้ใน
อำนาจได้ ๑๐๑ เมือง แต่ไม่สามารถยึดเมืองตักกสิลาได้ จึงควักพระเนตรปลงพระชนม์พระราชา
เหล่านั้นเอาพระเนตรบูชาเทวดาประจำต้นไทร เอาลำไส้พันรอบต้นไทรแล้วเอาเลือดเจิมต้นไทร หวัง
จะให้เทวดาโปรดปราน แต่เทวดาโกรธจึงมาควักนัยน์ตาของพระองค์ไปข้างหนึ่ง   

วันหนึ่งในขณะที่กำลังบรรทมพักผ่อนกลางวันใต้ต้นไทรนั้นเพ่ือทรงตรองหาอุบายเข้าโจมตี
เมืองตักกสิลา นกแร้งตัวหนึ่งคาบกระดูกศพบินมาเกาะกินเนื้อที่ยอดไทรแล้วปล่อยกระดูซึ่งมีปลาย
แหลมหล่นลงมาถูกนัยน์ตาข้างที่เหลือ ทำให้พระองค์ได้รับทุกข์ทรมานมาก จึงนึกถึงคำสอนของ
อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ว่าอาจารย์สอนไว้เป็นความจริงทุกประการ คนทำดีย่อมได้รับผลดี คนทำชั่ว
ย่อมได้รับผลชั่ว  ทรงคร่ำครวญถึงพระมเหสีสุดที่รักจนสิ้นพระชนม์ไปเกิดในนรก  จากเวนสาขชาดก 

 
 
 
 

 
 ต้นทุนแห่งมรณานุสติ คนตายเหมือนงูลอกคราบ  

การระลึกถึงความตายทีเรียกว่ามรณานุสติ  ในทัศนะพุทธศาสนาถือว่าเป็นอุบายไม่ให้
ประมาทในชีวิต  ให้รีบเร่งทำความดี  ทำความเพียรเพ่ือความพ้นทุกข์  พระพุทธเจ้าตรัสกับพระ
อานนท์ว่าพระองค์ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียว  ขอให้พระสาวกปฏิบัติตามนั้น
ก็จะได้ชื่อว่าเดินตามพระตถาคต  และอยู่ใกล้พระนิพพาน วิธีการพิจารณาความตายมีหลากหลาย  
ดังตัวอย่างในชากดกนี้ 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นชาวนา   สั่งสอนบุตร ภรรยา  ธิดา สะใภ้ และทาสีให้หมั่นเจริญมรณ
สติคือการระลึกถึงความตายเป็นประจำ เพราะร่างกายของคนอุปมาเหมือนงูลอกคราบ วันหนึ่ง ท่าน
ออกไปไถนาแต่เช้ากับบุตรชาย บุตรชายถูกงูกัดตาย ท่านจึงยกศพไปวางไว้บนคันนาแล้วไถนาต่อไป 
เมื่อเพ่ือนบ้านเดินผ่านมาได้สั่งให้บอกคนในครอบครัวมาให้พร้อม  เมื่อทุกคนมาพร้อมกันได้ประชุม
เผาศพบุตรชาย งานนี้ไม่มีใครร้องไห้เศร้าโศกเลยแม้แต่คนเดียว สร้างความแปลกใจให้ท้าวสักกะ
เป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงได้ลงมาถามเหตุที่คนเหล่านี้ไม่ร้องไห้เสียใจ  ชาวนาบอกว่า “บุตรชายละทิ้ง
ร่างกายไปเหมือนงูรอกคราบ เมื่อร่างกายใช้การไม่ได้ เขาต้องละทิ้งไป แม้จะถูกเผาเขาก็ไม่รู้สึก
อะไร”   



 ๖๐ 

มารดาบอกว่า “เมื่อเขามาเกิดเขาก็ไม่บอก เมื่อเขาไปเขาก็ไม่บอกจะร้องไห้ไปทำไม” 
น้องสาวบอกว่า “ถ้าร้องไห้ร่างกายดิฉันก็จะผ่ายผอมทรุดโทรม ไม่สวย ญาติมิตร เพ่ือน ๆ หรือคน
อ่ืน ๆ คงไม่ชอบใจแน่”  ภรรยาบอกว่า “คนร้องไห้ถึงคนตายก็เหมือนเด็กร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์ ดิฉันจึงไม่ร้องไห้”  สาวใช้บอกว่า “คนร้องไห้ถึงคนตายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ เหมือนหม้อ
ดินแตกแล้วก็ประสานกันไม่ได้ ดิฉันจึงไม่ร้องไห้” ท้าวสักกะสดับคำของชนเหล่านั้นแล้วเกิดความ
เสื่อมใสศรัทธา จึงสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในศีล อย่าประมาท แล้วบันดาลให้ทรัพย์สมบัติจำนวนมากตกเต็ม
เรือนของพวกเขา  จากอุรคชาดก 

  ต้นทุนศิษย์ดี   
สี่ตีนยังเดินพลาดนักปราชญ์ยังพลั้งเผลอ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นหัวหน้าศิษย์  หาอุบายสอนอาจารย์ให้เลิกให้ศีลกับคนทุกคน
ที่มาพบ เพราะไม่สามารถให้ทุกคนเป็นคนดีได้ โดยการแกล้งขนก้อนศิลาทิ้งลงในซอกเขา เมื่อ
อาจารย์มาเห็นจึงกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีประโยชน์  ท่านจึงตอบอาจารย์โดยมุ่งจะเตือนสติ
อาจารย์ว่า “ที่เขาทำเช่นนี้หวังว่าจะทำแผ่นดินนี้ให้เสมอได้”  อาจารย์จึงว่า “มนุษย์คนเดียวทำไม่
สำเร็จหรอก”  ท่านจึงได้โอกาสบอกอาจารย์ว่า “ถ้ามนุษย์คนเดียวไม่สามารถทำแผ่นดินให้เสมอได้ 
อาจารย์ก็เหมือนกันจะนำพวกมนุษย์ที่มีความคิดเห็นต่างๆ กันมาสู่อำนาจของตนไม่ได้ คือจะให้เขา
เป็นคนดีทุกคนอย่างที่เราปรารถนาเป็นไปไม่ได้” อาจารย์ได้ฟังอย่างนั้นรู้ว่าตัวพลาดไปจึงยอมรับว่า
เป็นความจริง คนเราไม่สามารถจะถมแผ่นดินให้เสมอได้หมดฉันใด การที่จะสอนมนุษย์ทั้งหมดให้
เป็นคนดีอย่างท่ีตั้งใจไว้ก็เป็นเรื่องยาก ฉันนั้น  จากการันทิยชาดก 
 

ต้นทุนศิษย์กตัญญู 

ภาพพจน์ของครูกับศิษย์ในสมัยโบราณ   สะท้อนให้เห็นถึงความรักความเคารพนับถืออย่าง
มั่นคง  ชนิดที่เรียกได้ว่าชีวิตก็ยอมสละให้ได้  หรืออย่างน้อยก็ไม่ดูหมิ่นครู  เพราะครูเป็นเสมือนพ่อ
แม่คนที่สอง  ครูคือผู้ให้แสงสว่างแห่งชีวิต  สอนให้รู้ผิดรู้ถูก  สิ่งควรทำและไม่ควรทำ  ทำการ
ปกป้องในทิศทั้งหลาย  พระพุทธเจ้าทรงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ของเทวดาและมนุษย์  สอนเวไนยสัตว์โดย
มิได้คิดราคาค่าจ้าง  พระอริยสาวกทั้งหลายคือศิษย์ผู้ภักดี ดำเนินรอยตามพระองค์อย่างงดงาม  
พระสารีบุตรได้ชื่อว่าศิษย์ผู้เคารพพระคุณของครูอย่างน่าเลื่อมใส  แม้ว่าพระอัสสชิจะสอนท่านแต่
เพียงน้อยก็ตาม 

แต่ภาพพจน์ของครูกับศิษย์ในสมัยปัจจุบันเปลี่ยนไป   ครูเป็นเหมือนคนรับจ้างสอนหนังสือ  
รับค่าจ้างแล้วก็ไป  ขาดจิตวิญญาณในความเป็นครู  ส่วนเล่าศิษย์ก็เหมือนคนที่ถูกบังคับให้เรียนตาม
ระบบการศึกษา  ขาดจิตสำนึกในการเรียนรู้  ครูต้นแบบของศิษย์ส่วนมากมักเป็นสื่อทางทีวี ดารา
ยอดนิยม  แฟชั่นสายเดี่ยว เป็นต้น  ผลผลิตของการศึกษาจึงล้มเหลวอย่างน่าเป็นห่วง  หรือว่าเรา
จะได้ยินได้ฟังครูด ีศิษย์ดีในเฉพาะนิทานกระนั้นหรือ     

พระโพธิสัตว์เป็นมาณพชื่อตักการิยะ เป็นศิษย์ของปุโรหิตคนหนึ่ง  ปุโรหิตท่านนี้ได้กราบทูล
ให้พระราชาประหารชีวิตชายชู้ผู้หนึ่งที่มีลักษณะเหมือนตนคือเป็นคนผิวสีดำแดงปนน้ำตาล  โดย
กราบทูลให้พระราชาสร้างประตูเมืองใหม่แล้วให้นำคนที่มีลักษณะอย่างนี้มารองก้นหลุมจะทำให้



 ๖๑ 

ประตูเมืองมั่นคง พระราชาจึงรับสั่งให้ทำอย่างนั้น แต่เขาเผลอเล่าความลับนั้นให้แก่ภรรยาฟัง นาง
จึงนำความลับนั้นไปบอกแก่ชายชู้แล้วให้เขาหนีไป บรรดาบุรุษที่มีลักษณะตามที่ปุโรหิตต้องการใน
เมืองนั้นก็ได้หนีไปจนหมด เมื่อถึงเวลาทำพิธีก็ไม่สามารถหาชายที่มีลักษณะดังกล่าวได้ พระราชาจึง
ให้นำปุโรหิตลงไปในหลุมแทน  ก่อนจะทิ้งเสาประตูเมืองทับลงไป  ตักการิยมาณพผู้เป็นศิษย์เห็น
อาจารย์คร่ำครวญอยู่ว่า “เพราะปากตนเองแท้ๆ จึงทำให้ถึงตาย เหมือนกบเรียกงูให้มากินตนเอง” 
มาณพจึงกล่าวว่า  “คนพูดเกินขอบเขตย่อมประสบทุกข์”   

มาณพคิดหาวิธีช่วยอาจารย์จึงได้ยกเรื่องต่างๆ มาเล่าให้ฟัง เรื่องแรกความว่า “นกกุลิงคะ
ไม่ได้ต่อสู้กับใครเลย  แต่ไปบินอยู่ระหว่างแกะทั้ง ๒ ที่กำลังขวิดกันจึงถูกศีรษะแกะบดขยี้ถึงแก่
ความตาย”  เรื่องที่ ๒ ความว่า “คน ๔ คนคิดจะช่วยเหลือคนที่อยู่บนก้อนหินให้กระโดดลงมา จึง
จับชายผ้า ๔ มุมไว้ เมื่อเขากระโดดลงมาพวกตนรับน้ำหนักไม่ไหวศรีษะจึงชนกันตาย” เรื่องเหล่านี้
เหมือนกับเรื่องอาจารย์ มาณพได้ยกอุปมาหลายอย่างและได้ปลอบใจอาจารย์ไม่ให้กลัว รอเวลาผ่าน
ไป ๒ วัน จึงทำพิธี ในเวลากลางคืนจึงให้คนนำแพะใส่ลงในหลุมแทนอาจารย์แล้วบอกให้อาจารย์หนี
ไปอยู่ท่ีอ่ืน  จากตักการิยชาดก  ชาดกนี้อาจเป็นที่มาของคำว่า แพะรับบาป ก็ได้ 

 
ต้นทุนแห่งปัญญา : กำลังกายแพ้กำลังปัญญา 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาช้าง  ถูกนางนกไส้ขอร้องไม่ให้เดินมาทางที่มีรังลูกอ่อนของนางอยู่ 
เพราะกลัวจะเหยียบลูกของนางตาย พญาช้างเห็นว่าจะบอกโขลงช้างบริวารแปดหมื่นให้กลับไปทาง
อ่ืนไม่ทันจึงยืนคร่อมรังนางนกไว้ไม่ให้ช้างบริวารเหยียบลูกของนาง และบอกให้นางไปขอร้องช้าง
เกเรที่เดินมาตัวเดียวให้ไปทางอ่ืน  แต่ช้างเกเรไม่ยอมหลีกไปตามที่นางขอ เพราะถือว่าตนมีร่างกาย
ใหญ่โตกว่า จึงเหยียบขยี้รังและลูกน้อยของนางตายหมดซ้ำยังถ่ายปัสสาวะรดอีก  จากนั้นก็ร้องลั่น
เข้าป่าไป นางนกผูกอาฆาตอยู่ในใจว่า “วันนี้เจ้าจงร้องลั่นไปก่อนเถิด ประเดี๋ยวอีก ๒-๓ วันเจ้าจักรู้
ว่ากำลังปัญญายิ่งใหญ่กว่ากำลังกาย  คอยดูจะได้เห็นดีกัน”  

จากนั้นนางจึงเข้าไปฝากตัวรับใช้กาแล้วเล่าความทุกข์ให้ฟังและขอร้องกาให้ไปจิกลูกตาของ
ช้างเกเรตัวนั้น  จากนั้นนางก็ไปขอร้องให้แมลงวันไปช่วยถ่ายไข่ขางใส่แผลที่กาจิกไว้ ต่อมาไปขอร้อง
ให้กบช่วยไปส่งเสียงร้องบนหน้าผาเพ่ือให้ช้างเข้าใจว่ามีน้ำอยู่บนนั้น  สัตว์ทั้งสามได้ตกลงช่วยเหลือ
ด้วยความเต็มใจ เพราะเห็นใจว่าเป็นสัตว์เล็กด้วยกันแต่ถูกสัตว์ใหญ่รังแก  นางนกได้ติดตามดูการ
ทำงานของเพ่ือน ๆ อยู่ตลอดเวลาจนเห็นช้างนั้นตกเหวตาย ได้บินไปยืนเหยียบร่าเริงดีใจอยู่บนศพ
ช้างนั้น จากลฏุกิกชาดก 

 
ต้นทุนแห่งการพูดความจริง : หมองู 

พระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าข้าวเปลือก ได้รับฝากลิงตัวหนึ่งของหมองูนักเล่นกลผู้ต้องการจะไป
เที่ยวงานมหรสพสัก ๗ วัน ท่านได้ให้อาหารแก่มันจนมันรักและคุ้นเคย เกิดความประทับใจ  เมื่อ
ครบกำหนดแล้วเขาจึงมาขอรับเอาไป   พอหมองูเมาสุราก็ได้เฆี่ยนตีลิงเพ่ือข่มขู่ให้มันกลัวทุกครั้ง 
เมื่อเขาพาลิงไปพักใต้ต้นไม้และเผลอนอนหลับลิงได้กัดเชือกออกแล้วขึ้นไปอยู่บนต้นมะม่วง  กิน
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มะม่วงแล้วทิ้งเมล็ดลงมาใส่ศีรษะเจ้าของ เมื่อหมองูตื่นขึ้นเกิดความหิวอยากกินมะม่วงบ้างจึงร้องขอ
ด้วยคำไพเราะว่า “เพ่ือนผู้หน้าตางดงาม เราแพ้การพนันสกามา เจ้าโยนมะม่วงมาให้เราบ้างซิ เรา
จะได้กินเพราะความพยายามของเจ้า”  

ลิงกล่าวว่า  “ท่านพูดไม่จริง ท่านได้ยินหรือได้เห็นมาจากไหนว่าลิงมีหน้าตางดงาม  การที่
ท่านเมาสุราแล้วเฆี่ยนตีข้าพเจ้าผู้กำลังหิวโหย ยังฝังใจข้าพเจ้าอยู่จนทุกวันนี้ ข้าพเจ้ายังนึกถึงการ
นอนเป็นทุกข์ที่ตลาดนั้นได้  ถึงท่านจะเอาราชสมบัติมาแลก ข้าพเจ้าก็จะไม่ให้มะม่วงแก่ท่าน  
บัณฑิตควรผูกมิตรกับคนที่ตนรู้ว่ามีชาติตระกูล ได้รับการบำรุงดีแล้วและไม่ตระหนี่ หมองูจน ๆ ซ้ำ
ยังโหดร้ายอย่างท่าน  เราไม่ต้องการเป็นเพื่อน” จากนั้นก็กระโดดเข้าป่าไป  จากอหิตุณฑิกชาดก 

 
ต้นทุนการระงับเวร  

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นทีฆาวุกุมาร  ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระบิดาและพระมารดา
ที่สั่งสอนไว้ก่อนถูกพระเจ้าพรหมทัตสั่งประหารชีวิตว่า “เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว อย่าเห็นแก่สั้น เวรย่อม
ไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวร” ทั้งที่ฑีฆาวุกุมารมีโอกาสประหารชีวิตของ
พระเจ้าพรหมทัตผู้กำลังบรรทมหลับบนตักของพระองค์ แต่ก็ไม่ประหาร และระงับความโกรธได้ 
พระเจ้าพรหมทัตตื่นบรรทมเห็นอาการนั้นเกิดความสะดุ้งตกพระทัยกลัว นึกหาที่พ่ึงไม่มี  

พระโพธิสัตว์จึงกราบทูลว่า “เว้นความสุจริตและถ้อยคำสุภาษิตเสียแล้ว เหตุอ่ืนที่จะเป็นที่
พ่ึงในเวลาตายไม่มี ทรัพย์สมบัตินอกนี้ก็เช่นกัน ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรว่า คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา 
ได้ชนะเรา และได้ลักสิ่งของของเราไป เวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับ ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไป
ผูกเวรว่า คนนี้ได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา และได้ลักสิ่งของของเราไป เวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบ
ระงับ เพราะว่าในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวร แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร 
นี้เป็นธรรมเก่า”  พระเจ้าพรหมทัตทรงเลื่อมใสจึงได้พระราชทานพระธิดาให้และให้ปกครองทั้ง
แคว้นกาสีและโกศลสืบมา  ทีฆีติโกสลชาดก 

 
ต้นทนุสิริกับกาฬกัณณี 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีชื่อสุจิบริวาร  ได้สอบถามเทพธิดาสองนางที่มาขอพัก
อาศัยในเรือนของตน  แต่ละนางได้บอกพฤติกรรมที่ตนชอบประพฤติอยู่เสมอให้เศรษฐีทราบ เศรษฐี
จึงไม่อนุญาตให้นางกาฬกัณณีเทพธิดาเข้ามาพักอาศัย แต่อนุญาตให้นางสิริเทพธิดาเท่านั้นเข้ามาพัก
ได้  เพราะคนกาฬกัณณีเป็นคนรูปชั่วตัวดำไม่น่ารักใคร่ เป็นคนโหดร้าย ไร้ปัญญา  และหล่อนยัง
ชอบคบหาบุรุษที่มีรูปชั่วตัวดำโหดร้าย ลบหลู่คุณคน ตีเสมอ แข่งดี ริษยา ตระหนี่ โอ้อวด ชอบทำ
ทรัพย์ให้พินาศ  มักโกรธ ผูกโกรธ ส่อเสียด ทำลายมิตรภาพ พูดจาหยาบคาย เช่นเดียวกับหล่อน
ด้วย  ใครคบคนเช่นนั้นจะมีแต่ความเดือดร้อน  ส่วนนางสิริเทพธิดานั้นเป็นคนรูปงาม  จิตใจงดงาม 
และชอบคบบุคคลที่มีความประพฤติดีงามเช่นกับตน ถ้าใครคบคนเช่นนี้ก็จะมีแต่ความเจริญโดยส่วน
เดียว  จากสิริกาฬกัณณิชาดก 
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ต้นทุนลูกกตัญญู 
ลูกกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ย่อมมีแต่ความเจริญ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาเนื้อชื่อนันทิยะ  ได้เลี้ยงดูมารดาบิดาที่ชราภาพอยู่ในป่า 
ต่อมาถูกชาวเมืองพากันต้อนไปไว้ในคอกเพ่ือให้พระเจ้าพรหมทัตล่ายิงได้สะดวก พวกตนจักได้มี
เวลาทำไร่ไถนา เมื่อพระราชาเสด็จมาเพ่ือยิงเนื้อ พญาเนื้อได้แผ่เมตตาจิตและหันข้างให้พระราชายิง  
พระราชาทอดพระเนตรเห็นพญาเนื้อมีสีสวยงามดังทองและกล้าหาญไม่กลัวความตาย  เกิดพระทัย
อ่อนยิงไม่ลง  พญาเนื้อได้แสดงธรรมแก่พระราชาว่า “ขอให้เอาพระทัยใส่ต่อพระมารดาพระบิดา 
และประชาชนให้มาก  จะได้เป็นทางไปสวรรค์”  พระราชาทรงรับฟังและปฏิบัติตามนั้น และได้ให้
อภัยแก่เนื้อทั้งหมดโดยปล่อยให้เป็นอิสระในป่าตามเดิม จากนันทิยมิคราชชาดก 

ต้นทุนความยุติธรรม : ผู้พิพากษาโกง 

พระโพธิสัตว์เป็นรุกขเทวดา  เห็นสุนัขจิ้งจอกโกงเอาเปรียบในการแบ่งปลาให้แก่นาก ๒ ตัว
ที่ทะเลาะกันเพราะตัวหนึ่งหากินทางน้ำลึก อีกตัวหนึ่งหากินทางน้ำตื้น เมื่อช่วยกันจับปลาได้แล้วไม่
สามารถแบ่งกันได้  ครั้นเห็นสุนัขจิ้งจอกทุพภปุปผะเดินมาจึงขอร้องให้ช่วยตัดสินความให้   สุนัข
จิ้งจอกแกล้งออกตัวว่าเพ่ิงตัดสินคดีมาเหนื่อย ๆ   แต่เอาเถอะเมื่อเพื่อนมาขอร้องก็ยินดีช่วย เพ่ือนที่
หากินทางริมฝั่งนี้เอาหางไป เพ่ือนที่หากินทางน้ำลึกเอาหัวไป ส่วนท่อนกลางนั้นเป็นของเราผู้ตัดสิน
โดยยุติธรรม จากนั้นก็คาบเอาส่วนกลางตัวไปให้ภรรยาของมันกิน   

นากทั้งสองได้แต่นั่งมองหน้ากันต่างรำพันว่า ถ้าพวกเราไม่ทะเลาะกันก็จะมีอาหารกินไป
หลายวัน  นางสุนัขจิ้งจอกเห็นสามีได้ปลามาจึงถามว่า “ เป็นหยัง เจ้าอยู่เทิงโคก จังจับปลาในน้ำได้ 
เป็นตางึดแท้ (เหตุไรท่านอยู่บนบกจึงจับปลาในน้ำได้)” สุนัขจิ้งจอกบอกว่า เพราะการทะเลาะกัน 
สัตว์จึงผ่ายผอม ทรัพย์สินจึงสิ้นไป พวกนากเสื่อมจากปลาเพราะการทะเลาะกัน แม่มายาวี เธอกิน
ปลาเสียเถิด อย่ามาถามอยู่เลย   จากทุพภปุปผชาดก 

 
  ต้นทุนธรรมโอสถ ยาวิเศษ   

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอำมาตย์ชื่อเสนกบัณฑิต   ได้กราบทูลถวายโอวาทแด่พระ
เจ้ามัททวะไม่ให้เสียดายสิ่งที่ได้พระราชทานไปแล้ว  เพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก  คือพระองค์ได้
ประทานพระมเหสีให้แก่อำมาตย์คนหนึ่งไปแล้ว โดยให้กำหนด ๗ วันจึงให้นำมาคืน แต่คนทั้งสองพา
กันหนีไปอยู่เมืองอ่ืน ทำให้พระราชาทรงเสียพระทัยคิดถึงพระมเหสีจนทรงพระประชวร  เสนก
อำมาตย์จึงได้นัดแนะกับอำมาตย์ท่านอ่ืนให้หาวิธีที่จะทำให้พระราชหายประชวร โดยการจ้างนักเล่น
กลมาแสดงการกลืนกินดาบที่คมกริบแล้วคายออก โดยไม่มีอันตราย เมื่อพระราชาตรัสถามว่าคนที่
ทำสิ่งที่ทำได้ยากกว่าคนนี้มีอยู่หรือ ยุรบัณทิตกราบทูลว่า “มี  คือคนที่กลืนกินดาบได้ เพราะความ
โลภ ส่วนคนที่พูดว่าจะให้ทำได้ยากกว่านั้น”    

ปุกกุสบัณฑิตถามว่า   “เพียงแต่พูดว่าจะให้แต่ยังไม่ให้นั้นไม่มีผลอะไร   แต่คนที่ให้แล้วไม่
ติดใจไม่คิดเสียดายนั้นทำได้ยากกว่า”    พระราชาตรัสถามเสนกบัณฑิตว่า  “มีเหตุอ่ืนที่ทำได้ยาก
กว่านั้นอีกหรือ” เสนกบัณฑิตกราบทูลว่า “ทานจะน้อยหรือมากก็ตาม คนก็ควรให้   แต่ว่าผู้ใดเมื่อ
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ให้แล้ว ภายหลังไม่เดือดร้อน การให้ของผู้นั้นทำได้ยากกว่า” พระเจ้ามัททวะตรัสว่าคำพูดของเส
นกบัณทิตตอบได้ครอบคลุมที่สุด  ทำให้พระองค์สบายพระทัยหายประชวร”  จาก ทสัณณกชาดก 

 
ต้นทุนแหง่บัณฑิต 

บัณฑิตอยู่ท่ีไหนก็ทำให้ท่ีนั่นเจริญและช่วยแก้ปัญหาชีวิตของคนอ่ืนได ้
พระโพธิสัตว์เป็นอำมาตย์ชื่อเสนกะ  ได้ช่วยชีวิตพราหมณ์ชราผู้หลงภรรยาให้พ้นจากถูกงู

กัดตาย สาเหตุมาจากภรรยาของเขาใช้ให้ไปเที่ยวหาขอเงินเพ่ือนำมาซื้อทาสชายหญิง  ในขณะที่เดิน
กลับบ้านได้แวะลงอาบน้ำพักผ่อนกลางทาง  งูเห่าได้เลื้อยเข้าไปกินอาหารในย่ามของเขา เมื่อขึ้น
จากน้ำแล้วพราหมณ์ได้ถือย่ามไปโดยไม่พิจารณา  

เทวดาได้แสดงตนบอกว่าถ้าพราหมณ์พักกลางทางก็จักตาย ถ้าไปถึงบ้านภรรยาจักตาย  
พราหมณ์เฒ่าไม่รู้จะทำอย่างไร จึงเดินร้องไห้ไปตามทาง  พระโพธิสัตว์มาพบเห็นจึงสอบถามสาเหตุ  
พราหมณ์เล่าสาเหตุทั้งหมดให้ฟัง เมื่อพิจารณาแล้วเข้าใจทันทีว่าในขณะที่พราหมณ์หยุดพักที่ท่าน้ำ 
งูเห่าคงจักเข้าไปอยู่ในถุงย่าม จึงให้เปิดปากถุงย่ามออกดูก็พบงูเห่าตัวหนึ่ง  ท่านจึงให้คนเอาไม้ไล่
ออกไป พราหมณ์ดีใจมากที่รอดตาย  ได้กล่าวสรรเสริญพระราชาที่มีอำมาตย์ผู้มีปัญญาและได้นำ
ทรัพย์ ๗๐๐ กหาปณะที่ขอทานมาได้มอบให้พระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์กล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อม
ไม่รับค่าจ้างเพราะคาถาที่วิจิตร แล้วให้พรแก่พราหมณ์ให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย ให้มีแต่คน
รัก และมีความสุข  จากเสนกชาดก 
 

ต้นทนุแห่งผู้นำ 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาวานร ได้ช่วยเหลือฝูงวานรบริวารให้รอดพ้นความตาย เพราะเหตุ
ที่วานรหัวหน้าฝูงตัวหนึ่งไปถ่ายอุจจาระรดศีรษะของปุโรหิตคนหนึ่ง ทำให้เขาจองเวรหาอุบายฆ่า
วานรเป็นจำนวนมาก โดยแกล้งบอกว่าน้ำมันเหลวของวานรสามารถรักษาแผลไฟไหม้ของช้างหลวง
ได ้  วานรทั้งหลายจึงถูกตามล่าและถูกฆ่าเป็นจำนวนมาก  เมื่อพญาวานรทราบว่ามีมรณภัยจึงได้พา
บริวารไปอยู่ในปลอดภัยและสั่งสอนบริวารว่า  “บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่ที่มีคนเวรกันอยู่  เพราะจะหา
ความสุขมิได้ ให้ดูหัวหน้าฝูงวานรตัวที่ไม่รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ ไปก่อเวรกับคนมีอำนาจจึงพาให้
บริวารถึงความพินาศ”  จากกปิชาดก 
 

 ต้นทุนแห่งการฟังธรรม  
เหตุให้ออกบวชมีต่างกัน  แต่เป้าหมายเดียวกัน 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนายช่างหม้อ  ได้ฟังธรรมกถาของพระปัจเจกพุทธเจ้า  ๔  พระองค์
โดยพระกรกัณฑปัจเจกพุทธเจ้าแสดงธรรมว่า “อาตมาเห็นต้นมะม่วงที่มีผลดกถูกทำลาย เกิดสลดใจ
จึงสละราชสมบัติออกบวช” พระนัคคชิปัจเจกพุทธเจ้าแสดงธรรมว่า “อาตมาเห็นสตรีนางหนึ่งสวม
กำไลสองอันไว้ในข้อมือข้างเดียวกระทบกันเกิดเสียงจึงได้ความสลดใจว่าคนเราอยู่ร่วมกันจึงเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกัน ถ้าแยกกันอยู่ก็สงบได้  จึงสละราชสมบัติออกบวช”  
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พระเนมิราชปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า “อาตมายืนอยู่ที่หน้าต่างเห็นเหยี่ยวโฉบเอาชิ้นเนื้อที่
ร้านตลาดบินไป ขณะนั้นมีนกแร้งจำนวนมากไล่ตามจิกตีนกเหยี่ยวตัวนั้นและแย่งชิงเอาชิ้นเนื้อไป 
นกเหยี่ยวเมื่อไม่มีชิ้นเนื้อจึงปลอดภัยจากการถูกโจมตี  อาตมาเกิดความคิดว่า ความทุกข์เกิดขึ้นแก่
คนที่บริโภคกาม ความสุขเกิดแก่ผู้ที่ไม่แสวงหากามคุณ  จึงเกิดความสลดใจสละราชสมบัติออก
บวช”  พระทุมมุขปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า “อาตมาเห็นโคตัวผู้มีหนอกกระเพ่ือมตัวหนึ่งขวิดโคตัวผู้
อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาแย่งโคตัวเมียถึงแต่ความตาย เกิดความสลดใจจึงสละราชสมบัติออกบวช” นาย
ช่างหม้อโพธิสัตว์ฟังแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงขออนุญาตภรรยาออกบวช แม้ภรรยาก็ออกบวชด้วย 
และได้ตกลงแยกทางกันเดินเพื่อป้องกันข้อครหาจากมหาชน  จากกุมภการชาดก 
 

 ต้นทุนแห่งเนกขัมมะ ➢ 
คนสมัยก่อนมองเห็นผมหงอกก็สลดใจออกบวช 

คนสมัยนี้พอเห็นผมหงอกก็รีบย้อมไว้และไม่สนใจออกบวช 
พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุสีมะ  ถูกพระมเหสีที่มีชนมายุมากกว่าซึ่งมีพระ

เกศาหงอกแล้วลวงว่าแม้พระเกศาของพระราชาก็หงอกแล้วเช่นกันด้วยประสงค์จะลวงว่าต่างก็เป็น
คนแก่เช่นกัน ควรจะชื่นชมในการบริโภคกามร่วมกัน พระราชาจึงให้ถอนพระเกศามาดู พระนางจึง
ถอนพระเกศาของพระราชาทิ้งเส้นหนึ่งแล้วถอนพระเกศาหงอกของพระนางออกให้ดู พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกเส้นเดียวเท่านั้นก็ทรงสะดุ้งพระทัย  จึงเตือนพระองค์ว่าตนเองแก่
แล้ว  ควรจะออกบวช จึงทรงนั่ง นอน ยืน เดิน อยู่เพียงพระองค์เดียว ตริตรองหาวิธีออกบวช   

แม้พระเทวีจะกราบทูลว่าพระนางหลอกลวง  แต่พระราชาก็กลับสอนพระเทวีให้เห็นว่าอีก
ไม่นานมนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้น เราปรารถนาจะละกามออกบวช   จากนั้นพระองค์ก็ทรงสละกาม
สุขออกบวช บำเพ็ญฌานอยู่ในป่าหิมพานต์  จากสุสีมชาดก 
 

ต้นทุนแห่งผู้หลับและผู้ตื่น 
คำว่า พุทธะ  แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ธรรมอันประเสริฐ

คืออริยสัจ ๔  ได้แก่ รู้ทุกข์  รู้สมุทัย สาเหตุแห่งทุกข์  รู้นิโรธ ความดับทุกข์  และรู้มรรค  หนทางให้
ถึงความดับทุกข์  พระองค์ทรงมีธรรมเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอ  ไม่หลับใหลด้วยอำนาจตัณหามานะ 
ทิฏฐิ  ทรงเบิกบานด้วยแสงสว่างแห่ธรรม แสงสว่างแห่งปัญญา  พระองค์ ทรงแสดงธรรมให้พระ
สาวกตื่นจากความโง่เขลา  ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของชีวิต  ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกอย่างเป็นสุข  
ดังนั้นชาวพุทธก็คือผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบานนั่นเอง  แต่จะตื่นมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับวิริยะของแต่
ละคน  พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น  ถ้าพวกเราไม่เดินตาม  พระองค์หรือใครก็ช่วยเรา
ไม่ได ้

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ ออกบวชเป็นดาบสปฏิบัติธรรมตลอดคืน เทวดา
เกิดศรัทธาจึงมาถามปัญหาว่า “ในโลกนี้ ใครชื่อว่าหลับอยู่ และใครชื่อว่าตื่นอยู่” ท่านตอบว่า “คนที่
ชื่อว่าหลับอยู่คือคนผู้ไม่รู้ทั่วถึงธรรมคือสัญญมะอันได้แก่ความสำรวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ และทมะ คือความฝึกตนไม่ให้ยินดีในความชั่ว คนที่ชื่อว่าตื่นอยู่คือผู้บรรลุธรรม ละราคะ 
โทสะ และอวิชชาได้แล้ว ท่านชื่นว่าตื่นอยู่ในระหว่างสัตว์ที่ชื่อว่าหลับอยู่” จากชาครชาดก 



 ๖๖ 

 
 ต้นทุนแห่งความสามารถ : การรู้เสียงสัตว์ ๘ ชนิด  

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์  มีทรัพย์สมบัติ ๘๐ โกฏิ  ต่อมาได้สละทรัพย์ออก
บวชเป็นดาบสบำเพ็ญเพียรจนได้ฌานสมาบัติ  ต่อมาได้ทำนายเสียง ๘ อย่างที่พระเจ้าพรหมทัตได้
สดับในเวลากลางคืนว่าจะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด  ขอให้งดการบูชายัญด้วยสัตว์จำนวนมาก 
เพราะเป็นทางเกิดบาปอกุศล เสียงทั้ง ๘ คือ    

(๑)  เสียงนกยางร้องที่อุทยานเก่าเพราะสระน้ำแห้งขอดไม่มีอาหารกิน ขอให้พระองค์รับสั่ง
ให้ขุดลอกสระแล้วไขน้ำเข้าไปใหม่เถิด   (๒)  เสียงกาที่เสาระเนียดร้องเพราะว่าคนเลี้ยงช้างไป
ทำลายรังและลูกของมัน ขอให้พระองค์รับสั่งอย่าให้เขาทำอย่างนั้นอีก   (๓)   เสียงแมลงภู่ที่กลอน
พระราชวังร้องเพราะมันกินกระพ้ีไม้หมดแล้วเหลือแต่ไม้แก่น มันกัดกินไม่ได้ทั้งถอยหลังออกก็ไม่ได้
จึงร้องขึ้น เพราะอดอาหาร ขอให้พระองค์รับสั่งให้ใครเอามันออกมาเสีย   (๔)   เสียงนกดุเหว่าที่อยู่
ในกรงร้องเพราะอยู่มานานอึดอัดเหลือทนอยากจะไปอยู่ที่อ่ืน ขอให้พระองค์ปล่อยมันไปเสีย    (๕) 
เสียงกวางที่เลี้ยงไว้ในพระราชวังร้อง เพราะกวางตัวนั้นเป็นหัวหน้าฝูงอยากกลับเข้าป่าไปหาฝูง 
ขอให้พระองค์ปล่อยไปเสีย  (๖)  เสียงลิงที่ขังไว้ในวังหลวงร้องเพราะมันกำหนัดคิดถึงนางลิงในป่า 
ขอให้พระองค์ปล่อยมันไปเถิด (๗) เสียงกินนรที่ขังไว้ในวังหลวงร้องเพราะมันคิดถึงนางกินนรีคู่รัก
ของมัน ขอให้พระองค์ปล่อยมันไป (๘) เสียงสุดท้ายเป็นเสียงพระปัจเจกพุทธเจ้าเปล่งวาจาถึงพระ
นิพพานว่าท่านสิ้นชาติแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีก ท่านเหาะมาจากป่าเพ่ือมาปรินิพพานในเมืองเพ่ือให้
มหาชนได้สักการะ แล้วท่านไปปรินิพพานในพระราชอุทยานขอให้พระองค์ไปปลงพระศพแล้วสร้าง
สถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีกธาตุให้มหาชนสักการะบูชาจักเป็นกุศลสืบไป  พระเจ้าพรหมทัตได้ทำ
ตามคำแนะนำของดาบสทุกประการนั้นแล้ว  จากอัฏฐสัททชาดก 
 

 ต้นทุนแห่งสันโดษ พญานกแขกเต้า  
ความมักน้อยสันโดษ เป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระสาวกนำมาปฏิบัติ  เพราะ

ชีวิตของพระต้องอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านเลี้ยงชีพ  หากเป็นเป็นผู้มักมากเลี้ยงยาก  ในที่สุดก็จะทำ
ให้ศาสนธรรมเสื่อมไปด้วย  ความมักน้อยสันโดษจึงเป็นคุณธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าและพระสาวก
เป็นผู้น่าเลื่อมใสศรัทธา  เป็นบุญเขตของเหล่าพระราชามหากษัตริย์มาตราบเท่าปัจจุบัน   

แม้พญานกแขกเต้า ผู้มีความมักน้อยสันโดษ อาศัยอยู่ที่ต้นมะเดื่อต้นเดียว บริโภคผล ใบ 
และสะเก็ดแล้ว เหลือแต่ตอไม้ก็มิได้ไปที่อ่ืน ท้าวสักกะจะทดลองใจด้วยการทำให้ต้นไม้นั้นไม่มีผล 
ดอก ใบ เหลือแต่ตอและบอกให้ท่านละทิ้งต้นมะเดื่อนี้ไปอยู่ที่ต้นไม้ใหม่  พญานกก็ไม่ไปและได้แสดง
มิตตธรรมแก่ท้าวสักกะว่า “สัตบุรุษไม่ควรทิ้งเพ่ือนเมื่อคราวตกทุกข์ได้ยาก  ผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ควร
กังวลเรื่องอาหาร” ท้าวสักกะพอพระทัยจึงประทานพรให้แก่พญานกแขกเต้า โดยบันดาลให้ต้น
มะเดื่อเจริญงอกงามเช่นเดิม  แล้วเสด็จกลับวิมานของพระองค์มหาสุวราชชาดก 



 ๖๗ 

 
ต้นทุนแห่งสังวรและอสังวร  : โทษของการไม่สำรวมอินทรีย์ 

กิน กาม เกียรติ ทำให้มนุษย์วุ่นวายเบียดเบียนเข่นฆ่ากันไม่รู้จบ  คนโง่ตกอยู่ในอำนาจอยู่
ร่ำไป  ส่วนคนฉลาดรีบหาทางออกจากสิ่งเหล่านี้โดยเร็ว   

พระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์  มีทรัพย์สมบัติมากมาย  เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้ว ท่านได้
สละทรัพย์ออกบวชเป็นดาบสชื่อหริตจะ บำเพ็ญพรตอยู่ในป่าหิมพานต์จนได้อภิญญา ๕ สมาบัติ ๘  
ต่อมาได้เข้าไปจำพรรษาอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้าพรหมทัต  เมื่อพระราชาเสด็จไปสงคราม 
ได้ทรงมอบหมายการบำรุงดาบสให้เป็นภาระของพระเทวี วันหนึ่งดาบสมารับอาหารช้า พระเทวีจัด
อาหารไว้เสร็จแล้ว จึงสรงน้ำแล้วนุ่งพระภูษาเนื้อละเอียดประทับนั่งรอตรงหน้าต่างบนปราสาท ทรง
เคลิ้มหลับไป สักครู่หนึ่งพระนางก็ได้ยินเสียงผ้าคากรองของดาบสที่ เหาะมาทางอากาศจึงลุกขึ้น
โดยเร็ว พระภูษาทรงได้เลื่อนหลุดลงทั้งหมด ดาบสไม่ทันสำรวมอินทรีย์ ความกำหนัดเข้าครอบงำ
ทันทีจึงเสพอสัทธรรมย์กับพระเทวี จากนั้นได้ฉันอาหารเสร็จแล้วจึงเดินกลับอุทยาน และท่านได้ทำ
อย่างนั้นทุกวัน   

ต่อมาพระราชาเสด็จกลับจากสงคราม  ทรงทราบความจริงจึงได้ตรัสถามว่า “ท่านเป็น
สมณะมาบริโภคกามได้อย่างไร” ท่านถวายพระพรว่า  “ในโลกนี้มีสิ่งที่หยาบช้ามีกำลังอย่างยิ่งที่
ปัญญาหยั่งไม่ถึงอยู่ ๔ ประการ คือ (๑) ราคะ ความกำหนัด   (๒) โทสะ ความโกรธ  (๓) มทะ ความ
มัวเมา และ   (๔) โมหะ ความหลง” พระราชาได้ขอให้ท่านบำเพ็ญฌานขึ้นใหม่  เพราะการยอมรับ
ความผิดตามความสัจท่านจึงได้บำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้น เหาะขึ้นบนอากาศ สอนพระราชาให้ยึดมั่นใน
กุศลธรรมแล้ว เหาะกลับเข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์ไม่กลับมาอีก  จากหริตจชาดก 
 

ต้นทุนคติสอนใจ อดทนไม่เพียงพอจึงต้องอดกิน 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดา ได้เห็นเหตุที่สุนัขจิ้งจอกสองตัวผัวเมียลวงกินแม่แพะหมด
ฝงูแล้ว ยังจะกินแม่แพะชื่อเมณฑิกมาตาผู้ฉลาดอีก โดยมันให้นางสุนัขจิ้งจอกมาหลอกแม่แพะไปยัง
ถ้ำท่ีอยู่ของมัน อ้างว่าเพ่ือช่วยงานศพสามีที่เพ่ิงตายไป เมื่อแม่แพะไปถึงสุนัขปูติมังสะได้ยกศีรษะขึ้น
ดู แม่แพะเห็นดังนั้นก็รู้ว่ามีภัยจึงกลับออกมาและลากลับที่อยู่ทันที นางสุนัขจิ้งจอกไปต่อว่าสามีที่
ทำท่าลวงว่าตายแล้วแต่ยังมายกศีรษะขึ้นดู เป็นกระทำที่โง่เขลามาก จากนั้นทั้งสองจึงออกอุบาย
ใหม่โดยให้นางสุนัขจิ้งจอกไปบอกว่าจะมีงานเลี้ยงเชิญแม่แพะไปกินเลี้ยง   แต่แม่แพะรู้ทันจึงลวง
ตอบด้วยปัญญาของตนว่า “ยินดีที่จะไป แต่จะพาสหายผู้ใหญ่  ๔ ท่านคือ สุนัขมาลิยะ สุนัขจตุ
รักขะ สุนัขปิงคิยะ และสุนัขชัมพุกะซึ่งมีบริวารตัวละ ๕๐๐ ไปด้วย” ทำให้นางสุนัขจิ้งจอกเกิดความ
กลัวตายจากหมาป่าเหล่านั้น จึงบอกแม่แพะว่า “เธอจะไปหรือไม่ไปก็ได้ ฉันไม่ว่าเพราะถ้าเธอไปจะ
ไม่มีผู้ดูแลบ้านเรือนข้าวของจะหาย เรื่องเธออยู่สบาย ฉันจะบอกแก่สามีฉันให้” จากนั้นก็รีบกลับไป
ที่ถ้ำชวนสุนัขปูติมังสะสามีหนีไปอยู่ท่ีอ่ืนทันทีไม่กลับมารบกวนอีก  จากปูติมังสชาดก 
 
 ชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ 

ชนะคนโทสะร้ายด้วยเมตตา 



 ๖๘ 

 
 
 
 

ต้นทุนสอนใจ คนเนรคุณ 
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกกระทา  อาศัยอยู่ใกล้สำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์จำศิลปะที่อาจารย์

สอนศิษย์ได้ เมื่ออาจารย์ตายไป จึงรับทำหน้าที่สอนศิลปะแทน ต่อมาเมื่อพวกมาณพจะไปเที่ยวงาน
มหรสพในหมู่บ้าน จึงหากิ่งไม้มาอำพรางบรรณศาลา  เหี้ย แม่โคนม ลูกโค  และนกกระทาผู้เป็น
อาจารย์แล้วจึงไป แต่มีดาบสชั่วคนหนึ่งมาขอพักที่บรรณศาลานั่น เหี้ยจึงได้บอกที่เก็บข้าวสารและ
น้ำมันเพื่อให้ดาบสมีอาหารฉัน  จากนั้นตนเองก็ออกไปหาอาหาร  ดาบสชั่วได้ฆ่าลูกเหี้ย ๒ ตัว โคนม
สองแม่ลูก และนกกระทากิน  เมื่อแม่เหี้ยกลับมาไม่เห็นลูกน้อยจึงได้แต่เศร้าโศกเสียใจ  

รุกขเทวดาได้บอกเหตุนั้นแก่แม่เหี้ยและแนะนำให้กัดดาบสชั่วนั้นให้เต็มเขี้ยว แต่แม่เหี้ย
บอกว่าไม่สามารถกัดได้ เพราะมีแต่ความสกปรกทั่วทั้งตัว กลัวตายจึงหนีไป  ฝ่ายเสือและราชสีห์ที่
เป็นเพ่ือนของนกกระทาคิดถึงเพ่ือนจึงมาเยี่ยมแต่ไม่พบ  เห็นแต่ดาบสชั่วนอนหลับอยู่คนเดียว 
พิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นร่องรอยที่ดาบสฆ่าลูกเหี้ย กองกระดูกของโคสองแม่ลูก และขนนก
กระทาเพ่ือนของตนติดอยู่ที่ชฎา  จึงรู้ได้ทันทีว่าเพ่ือนถูกดาบสชั่วฆ่ากินแล้ว จึงเอาเท้าถีบดาบสชั่ว
นั้นให้ตื่นขึ้น สอบถามทราบความจริงแล้ว  ราชสีห์ไม่อยากฆ่าแต่เสือไม่ยอมจึงกัดดาบสชั่วนั้นจนเต็ม
เขี้ยวถึงแก่ความตาย  จากทัททรชาดก 
 

 ต้นทุนแห่งความดีภายใน : ตัวดำแต่ใจดี   

พระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์มีทรัพย์มาก  เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้ว ได้สละทรัพย์ออก
บวชเป็นฤาษี บำเพ็ญพรตอยู่ในป่าหิมพานต์ ถือสันโดษ ไม่ยอมไปหากินท่ีอ่ืน กินแต่ผล ดอก ใบ และ
สะเก็ดของต้นไม้ที่ตนอาศัยเท่านั้น ท้าวสักกะประสงค์จะฟังธรรมจึงลงมาหาแกล้งกล่าวโทษว่า “คน
อะไรผิวดำเสียจริง อาหารก็ดำ ของใช้และที่อยู่อาศัยก็ล้วนสีดำ เราไม่ชอบใจเลย”  ดาบสตอบว่า  
“คนผิวดำที่มีความดีภายในไม่นับว่าเป็นคนคำ คนที่ทำกรรมชั่วจึงนับว่าเป็นคนดำ”    

ท้าวสักกะกล่าวว่า “ท่านกล่าวคำสุภาษิตได้ไพเราะเหมาะสม เราจะให้พรท่าน”  กัณหฤาษี
จึงขอพร ๔ ประการว่า “ขออย่าให้ข้าพเจ้ามีความโกรธ อย่ามีโทสะ อย่ามีความโลภ และอย่ามี
ความรัก” ท้าวสักกะถามว่า “เพราะเหตุไรท่านจึงขอพรอย่างนี้”  ฤาษีตอบว่า “เพราะความโกรธ
เกิดจากความไม่อดทน ถึงจะน้อยแต่ก็มากได้ เพ่ิมพูนเป็นความขัดข้องในภายหลัง มีความคับแค้นใจ
มากยิ่งขึ้น คนที่ถูกโทสะครอบงำมักพูดคำหยาบ ขั้นต่อไปก็ประหมัด ตบตี ประหัดประหารกัน โทสะ
มีความโกรธเป็นสมุฏฐาน การปล้นฆ่า การจี้ การข่มขู่ คดโกง และหลอกลวงชาวบ้าน การปล้น เกิด
จากคนที่มีความโลภ ความรักความเสน่หาที่เกิดมาจากใจ นอนเนื่องอยู่ในใจนำความทุกข์ความ
เดือดร้อนมาให้เป็นอันมาก เราจึงไม่ชอบใจ”  



 ๖๙ 

ท้าวสักกะชื่นชมคำสุภาษิตและให้พรตามที่ขอ กัณหฤาษีขอพรเพ่ิมเติมว่า  “เราอยู่คนเดียว
ในป่าขออย่าได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเลย และขออย่าได้ไปกระทบกระท่ังใครด้วยกายหรือด้วยใจเลย” 
ท้าวสักกะให้พรตามที่ขอทุกประการ  จากนั้นก็กลับวิมานของตน  จากกัณหชาดก 
 

 ต้นทุนการแข่งกันทำดี  
การประพฤติธรรมมีจุดหมายคือการขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นและเพ่ือสันติ  มิใช่เพ่ืออวดอ้าง

ว่าตนเก่งเคร่งกว่าคนอ่ืน  ถ้ายังมีความคิดอวดเก่ง  อัสมิมานะก็เข้าไปสิงอยู่ในใจของผู้นั้นแล้ว 
แม้ในอดีต  พระราชาทั้ง ๔ พระองค์  ก็เถียงกันว่าใครรักษาอุโบสถศีลได้ดีกว่ากัน  ต่างฝ่าย

ก็กล่าวว่าตนเคร่งกว่า  ดีกว่า  โดยพญานาควรุณกล่าวยกย่องอุโบสถศีลของตนว่า “ตนอดทนความ
โกรธได้นั้นแหละ รักษาอุโบสถได้ดีกว่า”   ฝ่ายพญาครุฑกล่าวว่า “การที่ตนอดทนต่อความหิวโดยไม่
กินอาหารในวันอุโบสถนั้นแหละรักษาได้ยากกว่า”   ท้าวสักกะก็กล่าวว่า “การที่ตนอดทนอดกลั้น
ความยินดีในกามนั้นแหละรักษาได้ยากกว่า”  พระเจ้าธนัญชัยไม่ยอมกล่าวว่า “การที่ตนอดทนสละ
ความโลภความหวงแหนในทรัพย์ได้นั้นแหละรักษาอุโบสถได้ยากกว่า”  

พระราชาเหล่านั้นไม่สามารถตกลงกันได้     จึงไปให้วิธูรบัณฑิตโพธิสัตว์ตัดสิน  พระ
โพธิสัตว์กราบทูลว่า “ความอดทนต่อความโรธ  ความเป็นผู้มีอาหารน้อย การละความอภิรมย์ยินดี
ในกาม และความไม่กังวลในทรัพย์สมบัติ เป็นธรรมที่ทำให้เป็นสมณะ” พระราชาทั้ง ๔ พระองค์
พอใจจึงบูชาธรรมด้วยทรัพย์เป็นอันมาก  จากจตุโปสถิยชาดก 
 

 ต้นทุนแห่งความรู้จักพอ :  ได้แล้วไม่พอ  
คนไม่พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่อยากได้จนเกินไปย่อมทำตนให้พินาศ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนิโครธกุมาร  เป็นบุตรหญิงเข็ญใจ เหตุที่ได้ชื่อว่านิโครธ
เพราะมารดานำไปทิ้งไว้ที่โคนต้นไทรตั้งแต่แรกคลอด  แต่ยังมีบุญได้มีภรรยาเศรษฐีนำไปเลี้ยงเป็น
บุตร  เมื่อเจริญวัยได้เดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองตักกสิลาพร้อมด้วยสหาย ๒ คน คนหนึ่งชื่อสาขะ
เป็นบุตรอนุเศรษฐี เพราะมารดาไปคลอดใต้กิ่งไม้ คนหนึ่งชื่อโปตติกะ เพราะเป็นบุตรช่างชุนที่อาศัย
มหาเศรษฐีอยู่ เมื่อจบการศึกษากำลังเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือกลับบ้าน ได้ไปพักใต้ต้นไม้ใหญ่  เช้าตรู่
นายโปตติกะได้ยินเสียงไก่ ๒ ตัวทะเลาะกันอยู่บนต้นไม้ เพราะถ่ายอุจจาระรดกันและอวดความดี
ของกันและกัน โดยไก่ตัวที่อยู่ข้างล่างอวดว่า “ถ้าใครได้กินเนื้อเรา คนนั้นตื่นเช้าจะได้เงินพันหนึ่ง” 
ไก่ตัวอยู่ด้านบนอวดว่า “ถ้าใครฆ่าเรากินเนื้อล่ำจะได้รับเลือกให้เป็นพระราชา ถ้าใครกินเนื้อกลางๆ 
จะได้เป็นเสนาบดี ถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกจะได้เป็นขุนคลัง”  

นายโปตติกะจึงไปจับไก่ตัวนั้นมาฆ่า แล้วให้เนื้อล่ำแก่นิโครธกุมาร ให้เนื้อกลาง ๆ แก่สาขะ 
และตนเองกินเนื้อติดกระดูก ในคืนนั้นพระเจ้าพรหมทัตสวรรคต พระองค์ไม่มีผู้สืบรัชทายาท พวก
อำมาตย์จึงปล่อยราชรถเสี่ยงทายหาพระราชา ราชรถได้ไปหยุดอยู่ที่นิโครธกุมารนอนอยู่  เหล่า
อำมาตย์ได้ถวายราชสมบัติแก่พระโพธิสัตว์ และท่านได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่สหายชื่อ
สาขะซึ่งเป็นคนอันธพาลและพระราชทานตำแหน่งขุนคลังแก่นายโปตติกะ  

ต่อมาสาขเสนาบดีแสดงความไม่พอใจที่นายโปตติกะให้เนื้อล่ำแก่นิโครธกุมารทำให้นิโครธ
กุมารได้เป็นพระราชา ให้เนื้อกลางแก่ตนเองทำให้เป็นเสนาบดีเมื่ออยู่ในที่ลับสองต่อสอง  สาขา



 ๗๐ 

เสนาบดีได้ทำร้ายโปตติกะขุนคลัง  นายโปตติกะจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลแด่พระราชา พระเจ้า
นิโครธจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตสาขเสนาบดี  นายโปตติกะตกใจจึงกราบทูลพระราชาว่าไม่ประสงค์
จะให้ทำกับคนชั่วอย่างนั้น เพียงต้องการให้ทรงรับทราบไว้เท่านั้น เพราะอาจมีภัยเกิดจากคนชั่วได้  
พระราชาก็ยอมตามนั้น นายโปตติกะได้สอนบุตรของตนว่าให้คบหาแต่พระเจ้านิโครธเท่านั้น ไม่ควร
คบหากับสาขเสนาบดีเลย เพราะนำความเดือดร้อนมาให้   จากนิโครธชาดก 

 ต้นทุนแห่งความไว้วางใจ : อย่าไว้วางใจศัตรู  

พญาไก่โพธิสัตว์อาศัยอยู่ในป่าไผ่แห่งหนึ่ง มีไก่เป็นบริวารจำนวนมาก แต่มีเหยี่ยวตัวหนึ่งมา
โฉบเอาบริวารไปกินจนหมด เหลือแต่พระโพธิสัตว์ตัวเดียว ถึงกระนั้นเหยี่ยวก็ยังพยายามที่จะหลอก
ให้ตายใจ โดยการขอเป็นเพ่ือนด้วย แต่พญาไก่ไม่ยอมรับและได้แสดงเหตุที่ตนไม่ยอมเป็นมิตรกับ
พญาเหยี่ยวว่า “ไม่ควรไว้วางใจคนทำชั่ว  คนพูดเหลาะแหละ  คนเห็นแก่ตัว  แม้คนที่สงบเกินไปก็
ไม่ควรไว้วางใจ  คนที่ชอบพูดเสียดสีมิตร  คนหน้าไหว้หลังหลอก  คนอกตัญญู  สตรีหรือบุรุษที่มีจิต
แปรปรวน  คนเปิดเผยความลับ  คนผู้ตกอยู่ในความชั่ว วาจาไม่มั่นคง ฆ่าได้ทุกคนเหมือนดาบที่ลับ
แล้วซ่อนไว้  คนเทียมมิตรไร้น้ำใจ  คนเห็นแก่อามิส”  ดังนั้นบุคคลจึงคบแต่คนดีมีศีลธรรมจึงจะนำ
ตนให้ปลอดภัย  จากกุกกุฏชาดก 

 
 

 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกดุเหว่าชื่อกุณาละ ถูกฝูงนางนกดุเหว่าซึ่งเป็นภรรยาทอดทิ้งไปหานก
ดุเหว่าตัวอ่ืนในขณะที่กำลังเจ็บหนัก  ท่านได้แสดงโทษแห่งหญิงให้แก่สหายฟังว่า “ผู้หญิงนั้นเป็นคน
โลภ มีจิตกลับกลอกไม่รู้คุณคน ชอบประทุษร้ายมิตร ไม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ ไม่รู้จักมารดาบิดา 
พ่ีน้องชายหญิง ไม่ใช่อารยชน ชอบทำตามใจของตน เมื่อมีอันตรายก็ทอดทิ้งสามีที่อยู่กันมานานได้ 
มีจิตกลับกลอกเหมือนลิง ขึ้นๆ ลงๆ เหมือนเงาไม้ จิตหวั่นไหวไม่หยุดนิ่งเหมือนล้อเกวียนที่กำลัง
หมุนไป  เวลาอยากได้ทรัพย์ก็พูดอ่อนหวาน เวลาไม่ต้องการก็ทิ้งไป  

ผู้หญิงเกาะติดเหมือนยางเหนียว กินทุกอย่างเหมือนไฟ  มีมารยาแรงกว่ากระแสน้ำเชี่ยว 
ไม่ใช่เป็นของชายคนเดียว ทำตนแผ่กว้างเหมือนร้านตลาด ใครที่คิดว่าหญิงเป็นของตนคนเดียวก็
เหมือนกับเอาตาข่ายดักลม ผู้หญิงเหมือนแม่น้ำ หนทาง โรงสุรา สภา และบ่อน้ำดื่ม เพราะเป็นของ
สาธารณะ ไม่มีขอบเขต ผู้หญิงเหมือนไฟกินเชื้อไม่รู้อ่ิม เหมือนหัวงูเห่า เลือกกินแต่ของดี ๆ เหมือน
โคแก่เลือกกินแต่หญ้าอ่อน ไฟกินเปรียง ช้างสาร งูเห่า กษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว และผู้หญิงทั้ง
ปวง เมื่อจะคบหาต้องระมัดระวัง  ชายไม่ควรคบหาหญิงที่งามยิ่งนัก หญิงที่มีชายหลายคนหมาย
ปอง หญิงที่ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้อง หญิงที่เป็นภรรยาของชายอ่ืน หญิงที่เห็นแก่ทรัพย์” จูฬ
กุณาลชาดก 

 
 
 

โทษของสตรี 

ผู้ไม่ประมาทย่อมรอดตาย 

 



 ๗๑ 

 

 

พระโพธิสัตว์เป็นบัณฑิตช่างไม้  ออกเดินทางไปค้าขายทางทะเลพร้อมกับพ่อค้าจำนวนมาก 
แต่เรือแตกกลางทะเลจึงไปอาศัยอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่ง เทวดาที่มีความปรารถนาดีได้มาบอกว่าวันเพ็ญ 
๑๕ ค่ำ จะเกิดพายุใหญ่น้ำจะท่วมเกาะให้รีบหนีไป แต่เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมาบอกว่าจะไม่มี
เหตุการณ์ใดที่น่ากลัวไม่ต้องหนีไป พระโพธิสัตว์ไม่ประมาทได้ต่อเรือเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าก่อนที่
น้ำจะท่วม เมื่อถึงเวลานั้นก็พาผู้คนที่เชื่อตนหนีรอดไปก่อนได้  ส่วนพวกท่ีประมาทไม่ยอมหนีก็ถูกน้ำ
ท่วมตายหมด  จากสมุททวาณิชชาดก 
 

 
 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าชนสันธะ เสวยราชสมบัติในเมืองพาราณสี ทรง
ครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบริจาคทาน รักษาศีลเป็นประจำ ทรงโอวาทสั่งสอน
ชาวเมืองให้รู้จักให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา  และตรัสถึงเหตุ ๑๐ ประการที่บุคคลทำแล้วย่อม
เดือดร้อนใจในภายหลัง คือ  (๑)  ไม่แสวงหาทรัพย์ไว้   (๒)  ไม่แสวงหาวิชาความรู้   (๓)   เป็นคน
โกง ชอบส่อเสียด ปลิ้นปล้อน หยาบคายร้ายกาจ   (๔)   ชอบฆ่าสัตว์ โหดร้าย ป่าเถื่อน ไม่อ่อนน้อม
ถ่อมตน   (๕)   ชอบเป็นชู้กับภรรยาชายอ่ืน   (๖)   ไม่บริจาคทาน   (๗)   ไม่เลี้ยงดูบิดามารดาผู้
ชราภาพ   (๘)   ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของบิดามารดา   (๙)   ไม่คบหาสมณพราหมณ์   (๑๐)  ไม่
บำเพ็ญตบะ  ไม่คบหาสัตบุรุษ แต่เหตุ ๑๐ ประการ เหล่านี้ผู้ประพฤติโดยถูกต้องย่อมไม่เดือดร้อนใจ
ในภายหลัง  ในทางตรงกันข้าม  ถ้าบุคคลแสวงหาทรัพย์ วิชาความรู้ เป็นก็จักเจริญก้าวและมี
ความสุข  จากชนสันธชาดก 

 

 
สุนัขดำของเทวดา 

เปาบุ้นจิ้น  เมื่อลงโทษคนชั่วระดับขุนนาง  มักใช้เครื่องประหารหัวมังกรตัดคอ  ส่วนคน
สามัญจะใช้เครื่องประหารหัวสุนัข   

ส่วนท้าวสักกะหวังจะสอนชาวกรุงพาราณสีที่พากันประพฤติชั่วให้กลับมาประพฤติดีจึงทรง
เนรมิตสุนัขดำตัวใหญ่ไว้คอยกัดชาวเมืองที่ทำชั่ว  ท่านได้นำสุนัขดำมาแสดงแก่พระราชาและ
ชาวเมือง โดยบอกว่า “สุนัขตัวนี้ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์แต่ชอบกินเนื้อมนุษย์ผู้ที่ทำกรรมเหล่านี้คือ (๑)  
สมณะชายผู้นุ่งห่มผ้าสังฆาฏิอุ้มบาตรอยู่แต่ยังทำไร่ไถนาเลี้ยงชีพ   (๒) สมณะหญิงผู้นุ่งห่มผ้าสังฆาฏิ
ปฏิญาณตนว่า บำเพ็ญตบะ แต่ยังแอบเสพกาม   (๓)   พวกชฎิลหนวดเครายาวรุงรังขี้ฟันเขรอะ 
เส้นผมสกปรก แต่ยังเที่ยวทวงหนี้   (๔) พวกพราหมณ์ที่เรียนพระเวท เรียนสาวิตติฉันท์และเรียน

เหตุแห่งความเสื่อม 

 



 ๗๒ 

ยัญวิธีแล้วเที่ยวรับจ้างทำพิธีบูชายัญ   (๕) พวกบุตรธิดาที่มีความสามารถแต่ไม่เลี้ยงดูบิดามารดา   
(๖)   บุตรธิดาผู้ด่าบิดามารดาว่า เป็นคนพาลคนหลง   (๗)  บุรุษทีช่อบเสพอสัทธรรมกับภรรยาของ
อาจารย์ ภรรยาของเพ่ือน แม้แต่ป้า น้าสาว และอาสาวก็ไม่ละเว้น   (๘)   สมณพราหมณ์ที่ถืออาวุธ
เข้าปล้นชาวบ้าน  ปล้นคนเดินทาง    (๙)   ชายหนุ่มรูปงามเที่ยวหลอกล่อหญิงหม้ายให้บำเรอตน
ด้วยกามและทรัพย์   (๑๐)   คนที่มีมายา ทำผิดกฎกติกาของสังคม”  ชาวเมืองเกิดความหวาดกลัว
ไม่กล้าทำความผิด ประพฤติแต่กุศลธรรม  จากมหากัณหชาดก 

 ต้นทุนแห่งปัญญา  คำตอบสุดท้ายของบัณฑิต 

วันหนึ่ง  พระเจ้าวิเทหะทรงทอดพระเนตรเห็นแพะเข้าไปคาบเนื้อในโรงครัวมาให้สุนัข ส่วน
สุนัขก็ไปคาบหญ้าในโรงโคมาให้แพะ  เมื่อทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงคิดผูกปัญหาถามบัณฑิตทั้ง ๕ 
คือท่านเสนกะ ท่านปุกกสะ ท่านกามินทะ เวทินทะ และมโหสธบัณฑิตว่า  “แต่ไหนแต่ไรมา ความ
เป็นเพ่ือนกันแม้เพียงการก้าวย่างเดินไป  ๗ ก้าวของสัตว์เหล่าใดไม่เคยมีมาแล้วในโลกนี้ สัตว์
เหล่านั้น ๒ ตัวซึ่งเป็นศัตรูกัน แต่กลับเป็นสหายกันได้ เพราะเหตุไร”  อำมาตย์ทั้ง ๔ ตอบไม่ได้  
แต่มโหสธได้ใช้เวลา ๗ วันสอบสวนหาเหตุจนทราบความจริงจึงกราบทูลให้พระราชาและอำมาตย์
เหล่านั้นทราบว่าที่แพะกับสุนัขเป็นเพ่ือนกันเพราะต้องการแลกเปลี่ยนอาหารกัน เพราะการทำอย่าง
นี้จะไม่เป็นที่สงสัยของพ่อครัวและคนเลี้ยงโค  จากเมณฑกปัญหชาดก 
 

 ต้นทุนแห่งความดี  :  ลงโทษคนผิด  

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระมหาปทุมกุมาร ถูกพระมารดาเลี้ยงใส่ร้ายให้ประหาร
ชีวิต เพราะท่านไม่ยอมเสพอสัทธรรมด้วย พระราชบิดาหลงเชื่อรับสั่งให้ประหารชีวิตโดยการโยนลง
เหว  แต่ก่อนถูกนำไปโยนเหวท่านได้ถวายพระโอวาทแด่พระราชบิดาว่า “โทษที่บุคคลอ่ืนทำ ถ้ายัง
ไม่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนอย่าเพ่ิงลงโทษ  ควรลงโทษคนที่มีความผิดเท่านั้น  ไม่ควรลงโทษคนดี 
พระราชาต้องประพฤติธรรมทั้ง ๒ อย่างคือทั้งอ่อนโยนและแข็งแกร่ง เพราะถ้าอ่อนเกินไปคนก็ข้าม  
แข็งเกินไปก็มีศัตรูมาก คนกำหนัดก็พูดมาก คนโกรธก็พูดมาก พระองค์ไม่ควรลงโทษพระโอรส
เพราะเหตุแห่งหญิง”  

จากนั้นพระราชารับสั่งให้นำไปโยนลงเหวทันที แต่ท่านตกลงไปค้างบนบังพานของพญานาค 
เกิดความสลดใจจึงบวชเป็นดาบส ต่อมาพระบิดาทราบข่าวได้เสด็จไปอาราธนาให้ลาพรตมา
ครองราชสมบัติ แต่ท่านไม่ยอมรับ และได้แสดงธรรมว่า “ท่านมองเห็นตนเองเหมือนคนกลืนกินเบ็ด 
แล้วดึงเบ็ดที่เปื้อนโลหิตออกมา จึงจะพบความสุข” พระบิดาไม่เข้าพระทัยจึงตรัสถามความหมาย  
ท่านได้อธิบายว่า “กาม เป็นเหมือนเบ็ด ทรัพย์สมบัติช้าง ม้า โค ลา เป็นเหมือนเบ็ดที่เปื้อนโลหิต 
การสละเสียได้คือการดึงออกมา ทำให้ได้พบความสุข” พระราชาทรงพอพระทัยและรับสั่งให้ลงโทษ
พระชายาผู้ก่อเหตุ  จากมหาปทุมชาดก 

 



 ๗๓ 

ต้นทุนมิตรและอมิตร 

พระโพธิสัตว์เป็นอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัต   ได้กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบถึง
ลักษณะอมิตรที่บุคคลไม่ควรคบ ว่ามีลักษณะอย่างนี้  
(๑)   เห็นเพื่อนแล้วไม่ยิ้มแย้ม   (๒)   ไม่ยินดีจะสนทนากับเพ่ือน 
(๓)   ไม่สบตาเพื่อน    (๔)   พูดต่อต้าน 
(๕)   คบศัตรูของเพ่ือน    (๖)   ไม่คบเพื่อนของเพ่ือน 
(๗)   ห้ามปรามคนที่สรรเสริญเพื่อน  (๘)   สรรเสริญคนที่ด่าเพ่ือน 
(๙)   ไม่บอกความลับแก่เพ่ือน   (๑๐)  ไม่ช่วยปกปิดความลับของเพ่ือน 
(๑๑)  ไม่ยกย่องการกระทำของเพ่ือน  (๑๒)   ไม่สรรเสริญปัญญาของเพ่ือน 
(๑๓)  เมื่อเพ่ือนฉิบหายกลับพอใจ   (๑๔)   เมื่อเพ่ือนเจริญกลับไม่พอใจ 
(๑๕)  ได้อาหารมีรสแปลกมาไม่นึกถึงเพ่ือน (๑๖)   ไม่อนุเคราะห์เพื่อนให้ได้ลาภจากที่ตนได้      
ต่อจากนั้นได้แสดงลักษณะของมิตร ดังนี้ 
(๑)    เพ่ือนจากไปก็คิดถึง    (๒)   เพ่ือนกลับมาก็ยินด ี
(๓)    หยอกล้อยิ้มย่องต่อเพ่ือน   (๔)   ยินดีตอบสนองด้วยวาจาที่ไพเราะ 
(๕)    คบเพ่ือนของเพ่ือนฝ่ายเดียว   (๖)   ไม่คบศัตรูของเพ่ือน 
(๗)    ห้ามปรามคนที่ด่าเพ่ือน   (๘)   สรรเสริญคนที่ยกย่องเพ่ือน 
(๙)    บอกความลับแก่เพ่ือน   ( ๑๐)   ช่วยปกปิดความลับของเพ่ือน 
(๑๑)  ยกย่องการกระทำของเพ่ือน   (๑๒)    สรรเสริญปัญญาของเพ่ือน 
(๑๓)  เมื่อเพ่ือนเจริญก็ยินดี   (๑๔)    เมื่อเพ่ือนฉิบหายก็ไม่ยนิดี 
(๑๕)  ได้อาหารที่มีรสแปลกมาก็นึกถึงเพ่ือน (๑๖)  อนุเคราะห์เพื่อนให้ได้ลาภจากที่ตนได้   

พระราชาทรงพอพระทัยได้พระราชทานยศเป็นอันมากแก่พระโพธิสัตว์  จากมิตตามิตต
ชาดก 
 
 
 
 
 
 
 

 ต้นทุนโอวาทของพ่อ ดาบสสอนลูก 

พระโพธิสัตว์เป็นบุตรพราหมณ์  มีทรัพย์สมบัติที่ตกทอดมาจากบิดามารดามากมาย เมื่อจบ
การศึกษาแล้วจึงได้แต่งงาน ต่อมาภรรยาของท่านมีครรภ์และคลอดบุตรถึงแก่ความตาย ท่านเกิด
ความสลดใจมาก  จึงสละทรัพย์สมบัติพาบุตรออกบวชเป็นดาบสบำเพ็ญพรตอยู่ในป่า  ต่อมาบุตรได้

คนพาลเม่ือมีคนติเตียนก็โกรธ  
บณัฑิตเม่ือมีคนติเตียนก็
เหมือนบอกขมุทรัพย ์



 ๗๔ 

หลงรักสตรีนางหนึ่งและจะติดตามไปอยู่ด้วยกัน  ท่านจึงสอนบุตรน้อยให้รู้จักพิษภัยในถิ่นมนุษย์ 
ด้วยโอวาท  ๔  ประการว่า  ลูกเอ๋ย  เมื่อเจ้าไปอยู่ถิ่นมนุษย ์ เจ้าอย่าทำสิ่งเหล่านี้นะ   คือ    

ประการที่หนึ่ง  อย่าเสพของมีพิษคือ อย่าเสพของหมักดองที่ชาวโลกเขาเรียกว่าสุรา  มี
กลิ่นหอม น่าพอใจ มีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้ง ซ่ึงพระอริยะเรียกว่าเป็นของมีพิษต่อพรหมจรรย์    

ประการที่สอง  จงเว้นเหวให้ห่างไกล คือสตรีทั้งหลายในโลกนี้ย่อมย่ำยีชายผู้ประมาทแล้ว 
พวกหล่อนย่อมชักจูงจิตของชายหนุ่มไปเหมือนลมพัดปุ่ยนุ่นที่พลัดตกจากต้น   สถาพเช่นนั้นท่าน
เรียกว่าเป็นเหวสำหรับพรหมจรรย์    

ประการที่สาม อย่าจมลงในเปือกตม คือลาภ สักการะ ชื่อเสียง การบูชาในตระกูล  ท่าน
เรียกว่าเป็นเปือกตมของพรหมจรรย์    

ประการที่สี่  พึงระมัดระวังเมื่อยู่ใกล้อสรพิษ คืออยู่ใกล้พระราชามีมีศัสตราปกครองแผ่นดิน
โดยอิสระ อีกอย่างหนึ่ง ถ้าจะเที่ยวขออาหารก็ควรขอจากบ้านที่เขาใจดี ควรรู้จักประมาณในการรับ
การบริโภค และจงเว้นโดยเด็ดขาดคือ คอกโค โรงสุรา นักเลง หอประชุม สถานที่เก็บเงินทอง   

ดาบสลูกชายได้ฟังแล้วเห็นเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะปฏิบัติตัวอยู่ในสังคม  จึงเปลี่ยนใจไม่ไปกับ
สตรี  ตั้งใจบำเพ็ญพรตต่อไป  จากจูฬนารทกัสสปชาดก 
 
 

ต้นทุนของนักการทูต 
บัณฑิตทำอะไรต้องทำจริง  เม่ือยังไม่มีโอกาสก็จะไม่เปิดเผยความลับ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมาณพ ไปเรียนมนต์ที่เมืองตักกสิลา เมื่อจบการศึกษาแล้วได้
เที่ยวแสวงหาทรัพย์เพ่ือนำมาบูชาพระคุณอาจารย์  เมื่อได้ทรัพย์แล้วในขณะข้ามแม่น้ำคงคา เรือเกิด
พลิกคว่ำ ทรัพย์จมน้ำหายไปหมด ท่านเกิดความเสียดายทรัพย์นั้นจึงได้นั่งอดข้าวที่ฝั่งแม่น้ำนั้นโดย
คิดว่าเมื่อพระราชาทราบจักเสด็จมา ต่อมาพระราชาทราบข่าวว่ามีพราหมณ์หนุ่มนั่งประกอบพิธี
ยัญญสูตร  นั่งอดข้าวอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา พระองค์ทรงส่งคนไปถาม  แต่ไม่ได้รับคำตอบ เวลาผ่านไป 
๗ วัน  มาณพก็ยังไม่ตอบ พระราชาทรงกลัวภัยจะเกิดแก่แผ่นดินจึงเสด็จไปสอบถามเองว่า “มีความ
ทุกข์อะไรที่เป็นความลับจึงไม่ตอบใคร” ท่านได้สนทนากับพระราชาว่า “ถ้าความทุกข์เกิดแก่
พระองค ์ไม่ควรบอกแก่คนที่ช่วยไม่ได้  ควรบอกแก่คนที่ช่วยได้เท่านั้น เสียงสุนัขจิ้งจอกเห่าก็ดี เสียง
นกขันก็ดี รู้ได้ง่าย แต่เสียงของพวกมนุษย์ที่เปล่งออกมารู้ได้ยาก  บางคนตอนแรกก็เป็นคนดี ต่อมา
กลายเป็นคนเลวไป”  

จากนั้นท่านสอนให้พระราชาปกครองแผ่นดินโดยธรรมและเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังและ
สาเหตุที่ไม่บอกความทุกข์แก่พวกอำมาตย์เพราะเห็นว่าคนพวกนั้นช่วยอะไรไม่ได้ บัดนี้พระองค์เสด็จ
มาเองจึงได้กราบทูลเล่าความทุกข์ถวายเพราะเห็นว่าพระองค์คงจะช่วยได้   พระราชาเกิดความ
เลื่อมใสจึงพระราชทานทองคำ ๑๔ แท่งให้แก่มาณพ  ท่านได้นำทรัพย์นั้นไปบูชาพระคุณอาจารย์ 
และได้ทำบุญกุศลจนตลอดชีวิต  จากทูตชาดก 

  



 ๗๕ 

ต้นทุนแห่งน้ำใจของพญาเนื้อ  
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาเนื้อชื่อรุรุ  เคยช่วยบุตรเศรษฐีซึ่งลอยน้ำมาให้พ้นจากความตาย 

แต่บุตรเศรษฐีนั้นเป็นคนอกตัญญู ได้กราบทูลให้พระเจ้าพรหมทัตมาจับพญาเนื้อไปฆ่า แต่พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นเนื้อแล้วทั้งได้สนทนากับเนื้อเกิดความรักจึงพระราชทานอภัยให้ ไม่ฆ่าเนื้อและนก
ทั้งหลาย  และได้สดับธรรมจากพญาเนื้ออีกว่า “ได้ยินว่า คนบางพวกในโลกนี้ ได้กล่าวความจริงไว้
อย่างนี้ว่า ขอนไม้ลอยน้ำยังดีกว่าคนที่ประทุษร้ายมิตร”   

จากนั้นพญาเนื้อได้เล่าความจริงให้ฟังว่าได้เคยช่วยเหลือบุตรเศรษฐีคนนั้นแต่เขาเป็นคน
อกตัญญูนำภัยมาให้  พระราชาประสงค์จะฆ่าชายคนนั้น แต่พญาเนื้อขอร้องไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ 
และกล่าวสอนอีกว่า  “เสียงสุนัข เสียงนกร้องฟังแล้วเข้าใจง่าย แต่เสียงคนบางคนที่เปล่งออกมาฟัง
เข้าใจยาก  บางคนตอนแรกเป็นคนดี  ต่อมาอาจกลายเป็นศัตรูกันไปก็ได้”  พระราชาพระราชทาน
อภัยให้แก่ฝูงเนื้อทั้งหมด  ไม่ให้ใครทำร้ายแม้ว่าฝูงเนื้อจะมาลงกินข้าวกล้าชาวบ้านเสียหายก็ตาม       
จากรุรุมิคราชชาดก 

 
 
 
 

 
 
 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นละมั่งทอง ได้ช่วยพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเสด็จไปเที่ยวไล่ล่ายิงสัตว์แต่พลัด
ตกเหวลึกให้ขึ้นจากเหวมาได้ และสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในธรรม รักษาศีล ๕  ต่อมาพระองค์ทรงระลึกถึง
คุณของพญาเนื้อจึงทรงอุทานด้วยพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยปีติว่า “เป็นคนต้องหวังร่ำไป คนฉลาดไม่
ควรท้อแท้ เราเห็นตัวเราเองเป็นตัวอย่าง ปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่างนั้น ในขณะที่ตกอยู่ในเหวลึกไม่
ยอมย่อท้อพยายามจะหาทางขึ้น  ปรารถนาให้คนมาช่วยก็มีละมั่งทองมาช่วยเหลือ  คนมีปัญญาแม้
จะตกอยู่ในความทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นหวัง เพ่ือจะบรรลุถึงความสุข เพราะว่าผัสสะมีอยู่มากมาย ทั้งที่มี
ประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ถึงจะไม่นึกคิดก็ถึงความตาย  สิ่งที่ไม่ได้คิดแล้วเป็นไปได้ก็มี สิ่งที่คิด
แล้วพินาศไปก็มี ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย โภคะทั้งหลายสำเร็จได้เพราะคิดไม่มีเลย”   

พวกอำมาตย์ได้ทราบต่างก็สรรเสริญในพระบารมีและคุณของละม่ังทองที่ช่วยชีวิตพระราชา
ของตน  ท้าวสักกะประสงค์จะทดลองพระราชาว่ามีพระทัยระลึกถึงคุณของละมั่งทองจริงหรือไม่    
จึงยุยงให้ฆ่าละมั่งทอง โดยบอกว่าถ้าไม่ฆ่า พระองค์และพระมเหสี พระโอรส และพระธิดา พร้อมทั้ง
ชาวเมืองจะประสบความพินาศไปเกิดในเวตรณีนรกที่ทารุณ  พระราชาตรัสว่ายอมตายดีกว่า  แต่
พระองค์จะไม่ยอมทำลายมิตรเป็นอันขาด  ท้าวสักกะจึงสรรเสริญคุณของพระราชาและถวายพระ
พรให้มีพระชนมายุยั่งยืนนาน  จากสรภมิคชาดก 
 

ละม่ังท ำคณุแก่พระรำชำ 
 



 ๗๖ 

ต้นทุนแห่งมิตร  พญานกช่วยเพื่อน 
พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาเหยี่ยว  ไปขอร้องให้พญานกออกช่วยเหลือเนื่องจากชาวบ้าน

กำลังจุดคบเพลิงเดินตรงมาท่ีต้นไม้ซึ่งมีรังและลูกของตนอยู่ เพ่ือต้องการขึ้นจับลูกเหยี่ยวไปกิน พญา
นกออกรับปากช่วยเหลือทันทีเพราะเพ่ือนต้องช่วยเพ่ือน คนดีต้องช่วยเหลือคนดี ว่าแล้วก็บินไป
ขอร้องเต่าซึ่งอยู่ที่สระน้ำ และพญาราชสีห์ซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก สัตว์ทั้งหมดได้มาช่วยพญาเหยี่ยวและ
ครอบครัวให้พ้นภัยจากชาวบ้าน โดยเต่ามาหลอกให้ชาวบ้านเห็นแล้วตามจับลงไปในน้ำลึก พญา
ราชสีห์มาแสดงตนที่โคนต้นไม้ของรังนกเหยี่ยว พวกมนุษย์กลัวภัยจึงพากันหนีไป เมื่อปลอดลัยแล้ว 
สัตว์ทั้งสามได้มาประชุมกันสรรเสริญมิตรธรรม นางนกเหยี่ยวได้ประกาศคุณคือการมีมิตรดีเอาไว้ว่า 
บุคคลควรคบมิตรสหายผู้มีใจดีและบุคคลผู้เป็นเจ้านายผู้มีใจดี มหาอุกกุสชาดก 

ต้นทุนความซ่ือสัตย์ของสตรี 

เหล่าสตรีนิยมที่มีความคิดเอนเอียง เรียกร้องสิทธิเพ่ือความเสมอภาคกับบุรุษ  ศึกษาคำ
สอนของพุทธศาสนาไม่ตลอดสาย ขาดความเข้าใจบริบทสังคมที่ต่างยุคสมัย มักมองว่าคำสอนใน
พุทธศาสนาเอนเอียงเข้าข้างฝ่ายบุรุษ ยกย่องบุรุษให้เป็นผู้ควบคุมสตรี ปิดกั้นโอกาสเหล่าสตรี  สตรี
เป็นมลทินแห่งพรหมจรรย์ เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนเป็นการเข้าใจผิด  ศึกษาคำสอนไม่ตลอดสาย  เป็น
การกล่าวโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง  หรือเรียกร้องสิทธิที่มีอัตตาเป็นตัวนำ 
 หากมองให้ทั่วถึง  ศึกษาคำสอนให้ตลอดสายแล้ว  พระพุทธศาสนานี้แหละที่เปิดโอกาสให้
สตรีได้มีบทบาททางสังคมก่อนกว่าศาสนาอ่ืนใด  เช่น เปิดโอกาสให้บวชในพระธรรมวินัย  เพราะมี
ศักยภาพที่จะบรรลุธรรมเช่นบุรุษ  ยกย่องเหล่าภิกษุณีว่าทรงธรรมทรงวินัย  ยกย่องให้เป็นมหา
อุบาสิกาเป็นขุมกำลังปัจจัยสี่  ยกย่องพระนางพิมพาผู้ภักดีตลอดมา  แม้พระสารีบุตรก็ได้รับยกย่อง
ว่าเป็นเหมือนมารดาผู้ยังกุลบุตรให้เกิดในศาสนา  และพระโมคคัลลานะเปรียบเหมือนมารดาเลี้ยง
(แม่นม)ผู้อภิบาลกุลบุตรให้เจริญเติบโต   
 การที่พระพุทธเจ้าทรงวางกรอบที่เคร่งครัดคือครุธรรม ๘ ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นกำแพงกั้นเหล่า
สตรี  ข้อนี้ต้องดูบริบทสังคมสมัยนั้นด้วย  สถานการณ์พุทธศาสนาสมัยนั้นก็อยู่ท่ามกลางแห่งการ
แข่งขันแห่งศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายเพื่อชิงความเป็นที่ยอมรับของมหาชน  การเดินทางเผยแผ่ศาสนา
ก็ต้องเดินบุกป่าฝ่าเขา  อุปสรรคอันตรายมีรอบด้าน สภาพทางสรีระของสตรีก็ไม่แกร่งพอต่อ
ภาระหน้าที่นี้ สภาพการณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าผู้ผ่านประสบการณ์แห่งการแสวงหาโมกขธรรมมา
อย่างซ่ำซอง พระองค์ย่อมทรงทราบดี  จึงไม่ทรงประสงค์ให้เหล่าสตรีต้องมาลำบาก  แม้กระนั้นก็
ไม่ได้ทิ้งให้หมดหวังไร้จุดหมาย  ทรงประยุกต์หลักธรรมให้เหมาะกับเหล่าสตรี  ซึ่งมีปรากฏมากมาย 
ดังชาดกเรื่องนี้ 



 ๗๗ 

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นท้าวสักกะประสงค์จะสงเคราะห์พระนางสุเมธาผู้ประพฤติ
สุจริตธรรมคือมีความภักดีต่อพระเจ้าสุรุจิพระสวามีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ปรนนิบัติพ่อผัวแม่ผัวดี 
ไม่ริษยานางกำนันหญิงร่วมสามีจำนวนมาก รักใคร่ใช้สอยทาสให้สมควรแก่ความสามารถของเขา ได้
ทำบุญกับสมณพราหมณ์และยาจกวณิพกเป็นประจำ รักษาอุโบสถศีลทุกวันอุโบสถไม่ขาด  จึง
พระราชทานพระโอรสผู้มียศให้แก่พระนางผู้มาอ้อนวอน  จากสุรุจิชาดก 
 

ต้นทุนแห่งอโลภะ   
พระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียน เดินผ่านทางกันดาร รอดพ้นความตายมาได้คนเดียว 

เพราะคุณธรรมและความไม่โลภมาก สหายทั้งหมดที่เดินทางด้วยกันพากันโลภไม่มีที่สิ้นสุด  เมื่อไป
ได้ต้นไม้ที่กลางทะเลทรายที่ให้ทุกสิ่งที่ปรารถนาคือเมื่อพวกเขาตัดกิ่งด้านตะวันออกก็ได้น้ำอาบน้ำ
ดื่มตามต้องการ เมื่อตัดกิ่งด้านทิศใต้ก็ได้อาหารพร้อมทั้งกับข้าว เมื่อตัดกิ่งด้านทิศตะวันตกได้นารีมา
บำเรอตามต้องการ เมื่อตัดกิ่งด้านทิศเหนือก็ได้แก้วแหวน เงินทองตามต้องการ ทั้งหมดจึงปรารภที่
จะโค่นต้นไทรนั้น  

แต่พระโพธิสัตว์ไม่เห็นด้วยจึงได้ขอร้องไม่ให้พ่อค้าเหล่านั้นทำ แต่พ่อค้าเหล่านั้นเกิดโมหะ
เข้าครอบงำจึงพากันโค่นต้นไทร ทหารของพวกนาคออกมาจากโคนต้นไทรนั้นได้เข้าทำลายพ่อค้า
เหล่านั้นจนหมดเว้นไว้แต่พระโพธิสัตว์ผู้เดียว  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า  คนฉลาดพิจารณาเห็นประโยชน์ของตนไม่พึงตกไปสู่อำนาจของ
ความโลภ พึงกำจัดศัตรูภายในเสีย ผู้เห็นภัยรู้โทษอย่างนี้ว่า ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ จงเป็นผู้
ปราศจากตัณหา ไม่ยึดมั่นถือมั่น มีสติ ในการดำเนินชีวิตอยู่เถิด มหาวาณิชชาดก 
 

ต้นทุนแห่งสิริกับปัญญา 
มโหสธบัณฑิต ได้แสดงเหตุผลว่า ปัญญาประเสริฐกว่าสิริ เพราะว่าคนโง่ทำแต่กรรมชั่ว 

เข้าใจว่าอิสริยยศเท่านั้นประเสริฐ คนโง่เห็นแต่โลกนี้ ไม่เห็นโลกหน้า จึงยึดถือเอาแต่โทษในโลกทั้ง 
๒ คนมีปัญญาน้อยได้รับความสุขย่อมมัวเมา แม้ถูกความทุกข์กระทบย่อมหลง ถูกความสุขและความ
ทุกข์กระทบเข้าย่อมหวั่นไหวเหมือนปลาในฤดูร้อน  คนโง่ถึงจะมีกำลังกายก็หายังประโยชน์ให้สำเร็จ
ได้ไม่ พวกนายนิรยบาลย่อมฉุดคร่าคนมีปัญญาทรามผู้คร่ำครวญถึงทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยกรรมอัน
โหดร้ายไปสู่นรกท่ีมีเวทนาอันแรงกล้า น้ำในมหาสมุทรย่อมไม่ล้นฝั่งฉันใด  ถ้อยคำของคนโง่ก็ฉันนั้น 
ในกาลบางคราวถึงคนสิริก็ไม่ล่วงเลยคนมีปัญญาไปได้ คนโง่มีปัญญาน้อยย่อมพูดเท็จ เพ่ือคนอื่นก็ได้ 
เพ่ือตนเองก็ได้  เขาย่อมถูกนินทาในสภา ภายหลังย่อมไปสู่ทุคติ คนมีปัญญาดุจแผ่นดินจะไม่พูด
เหลาะแหละ เพ่ือคนอ่ืนหรือเพ่ือตนเอง เขาย่อมได้รับการบูชายกย่องในท่างกลางสภา  ในภายหลัง
ย่อมไปสู่สุคติ  สิริย่อมละคนโง่ผู้ไม่จัดแจงการงาน มีความคิดเลวทราม มีปัญญาทรามไปเหมือนงู
รอกคราบเก่าทิ้ง  คนโง่แม้มียศเมื่อมีเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้นก็เป็นทาสคนมีปัญญา บัณฑิตย่อมจัดการเหตุ
ที่ลึกซึ้งได ้คนโง่ย่อมถึงความงวยงงในเหตุนั้น   

มโหสธบัณฑิตสรรเสริญปัญญาต่อไปว่า  แท้จริงปัญญาเท่านั้น สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ 
สิริเป็นที่ต้องการของคนโง่ผู้ยินดีในโภคะ ส่วนญาณของท่านผู้รู้ทั้งหลายชั่งไม่ได้ คนมีสิริล่วงเลยคนมี
ปัญญาไม่ได้ไม่ว่าในกาลไหน ๆ    จากสิรีมันตชาดก 



 ๗๘ 

 
ต้นทุนแห่งพระคุณพ่อแม่ยิ่งใหญ่นักหนา 

ความรักความผูกพันที่พ่อแม่มีต่อลูก หรือที่ลูกมีต่อพ่อแม่นั้นมีอานุภาพนักหนา  โดยเฉพาะ
ความรักของพ่อแม่นั้นมากมายมิอาจหาสิ่งใดมาเปรียบได้  ท่านไม่ห่วงชีวิตของท่านแม้ว่าจะลำบาก
สักปานใด  ขอให้ลูกมีอยู่มีกิน  ได้สุขสบายเหมือนคนอ่ืนเขาและหัวเราะยิ้มร่า  เท่านี้ก็พอแล้ว
สำหรับท่าน  ส่วนลูก ๆ ทั้งหลายจะเป็นห่วงหรือไม่นั้นท่านไม่เคยเรียกร้อง  คุณลูกทั้งหลายควร
สำนึกในพระคุณอันนี้  ควรหาโอกาสตอบแทนท่านทั้งสองให้ได้  ถ้าเป็นชายก็ควรบวช  ถ้าเป็นหญิง
ก็จงเลี้ยงดีกายใจตอบแทน  ดูตัวอย่างพระโพธิสัตว์บ้างเถิด  จะเกิดความซาบซึ้งใจ 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาเนื้อชื่อโรหณะไปติดบ่วงนายพราน เนื้อน้องชายชื่อจิตตกะและ
น้องสาวยอมสละชีวิตตายแทน โดยอ้อนวอนนายพรานขอให้ปล่อยพ่ีชายของตนเองไป เพ่ือพ่ีชายจะ
ได้ไปดูแลมารดาบิดาตาบอด ตนทั้งสองขอยอมตายแทน นายพรานเห็นใจจึงยอมปล่อยเนื้อทั้งสามพ่ี
น้องไป พระโพธิสัตว์ให้พรแก่นายพรานขอให้มีความสุขพร้อมกับครอบครัว  และได้แสดงธรรมแก่
นายพรานให้นายพรานไปแสดงแก่พระราชาให้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม พระราชาทรงเลื่อมใสจึง
พระราชทานทรัพย์และยศแก่เขาเป็นอันมาก จากโรหณมิคชาดก 

 
 
 

ต้นทุนแห่งความดพีญาหงส์จูฬหังสะ 

พญาหงส์ทองพาบริวารไปเที่ยวหากินแต่วันหนึ่งเกิดพลั้งพลาดไปติดบ่วงนายพราน บริวาร
ตกใจบินหนีไปหมด เหลือแต่หงส์เสนาบดีชื่อสุมุขะไม่ยอมหนี แม้พญาหงส์จะบอกให้หนีไปไม่ต้อง
ห่วงตน  เมื่อนายพรานเห็นเข้าจึงเกิดความสงสัยถามว่า “พญาหงส์บินไปในอากาศได้  แต่ทำไมจึง
มาติดบ่วงซึ่งวางอยู่ที่พ้ืนดิน พญาหงส์ตอบว่า “สัตว์เมื่อจะถึงควาวตาย แม้มาใกล้ข่ายและบ่วงก็ไม่
รู้” นายพรานได้สอบถามสุมุขะหงส์ว่า  “เหตุใดท่านไม่ติดบ่วง แต่ไม่ยอมหนีไป  นกตัวนี้เป็นอะไร
กับเจ้า” หงส์สุขุมะกล่าวว่า “ผู้นี้คือพญาหงส์ ส่วนฉันเป็นเสนบดียอมสละชีวิตให้แก่เจ้านาย จึงไม่
ยอมหนีไป  ขอให้นายพรานปล่อยพญาหงส์ไปเถิด” นายพรานได้ฟังเช่นนั้นเกิดความเลื่อมใสจึง
ปล่อยหงส์ทั้งสอง แต่หงส์ทั้งสอง แนะนำให้นำไปถวายพระราชา นายพรานได้ทำตามนั้น พญาหงส์
ได้สนทนาสอบถามสุขทุกข์กับพระราชาแล้ว สอบถามถึงพระโอรส ๑๐๑ พระองค์ว่าอยู่ในโอวาทดี
อยู่หรือ พระราชาได้ขอร้องให้พญาหงส์ให้โอวาทแก่พระโอรสเหล่านั้น  

พญาจุฬหงส์ได้ให้โอวาทแก่พระโอรสเหล่านั้นว่า “ถ้าแม้ว่ากุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติกำเนิด
หรือโดยวินัย แต่ประกอบความเพียรในภายหลัง เขาย่อมตกอยู่ในห้วงแห่งอันตรายที่แก้ไขได้ยาก 
ช่องโหว่อันใหญ่หลวงย่อมเกิดแก่คนผู้มีปัญญาง่อนแง่น เหมือนคนผู้ตกอยู่ในความมืดมิดแห่งราตรี 
เขาย่อมเห็นแต่รูปหยาบ ๆ เท่านั้น ส่วนกุลบุตรผู้รู้แต่ประกอบความเพียรในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ เขาจะ
ไม่ประสบความรู้เลย เขาจะตกอยู่ในอันตรายอย่างเดียวเหมือนกวางที่ตกอยู่ในซอกเขา แม้หากว่า



 ๗๙ 

คนผู้ชาติตระกูลต่ำแต่เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียร มีปัญญา สมบูรณ์ด้วยอาจาระและศีล เขาย่อม
รุ่งเรืองเหมือนไฟในราตรี”  

พญาหงส์เตือนสติพระราชาว่า ขอให้พระองค์ทรงทำข้อที่ข้าพระองค์กล่าวแล้วนั้นให้เป็นข้อ
เปรียบเทียบ แล้วทรงให้ราชบุตรศึกษาวิชาความรู้ตามความสามารถเถิด เพราะกุลบุตรผู้มีปัญญา
ย่อมงอกงามด้วยเกียรติยศและโภคสมบัติเหมือนพืชในนางอกงามเพราะน้ำฝนฉะนั้น  และสอน
พระราชาให้เสวยราชสมบัติด้วยความไม่ประมาท  พระราชาทรงพอพระทัย ได้พระราชทานทรัพย์
และยศแก่นายพรานเป็นอันมาก พญาหงส์ทั้งสอง ก็ได้กลับไปท่ีอยู่ของตน จากจูฬหังสชาดก 
 

ต้นทุนแห่งการคบบัณฑิต 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกนกแขกเต้าชื่อปุปผกะ(ดอกไม้) อาศัยอยู่ในสำนักพวกฤาษี  มี
น้องชายร่วมอุทรเดียวกันหนึ่งตัวชื่อสัตติคุมพะ(พุ่มหอก)   ทั้งสองได้พลัดพรากจากกันตั้งแต่ยังเล็ก  
โดยนกแขกเต้าน้องชายพลัดไปอยู่ในสำนักโจร  เรียนรู้เรื่องโจรธรรมคือเรื่องปล้น เรื่องฆ่าทุกวัน  
โจรตั้งชื่อให้ว่าสัตติคุมพะ  วันหนึ่งนกสัตติคุมพะเห็นพระเจ้าปัญจาละซึ่งเสด็จออกไปล่าสัตว์พลัด
หลงจากข้าราชบริพารไปประทับพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ไม่ใกลจากสำนักโจร  จึงร้องบอกพวกโจร และ
พ่อครัวให้ไปจับพระเจ้าปัญจาละปลงพระชนม์แล้วริบเอาทรัพย์สมับัติให้หมด พระราชาได้สดับเสียง
นั้นตกพระทัยตื่นขึ้นและบอกนายสารถีให้รีบขับรถหนีไปโดยเร็ซ  เมื่อไปถึงสำนักฤาษีกลับได้สดับ
เสียงนกแขกเต้าชื่อปุปผกะร้องเชื้อเชิญด้วยผลไม้และน้ำดื่ม  

พระราชาทรงแปลกพระทัยว่าเป็นนกแขกเต้าเหมือนกันแต่จิตใจทำไมต่างกัน  จึงได้
สอบถามดู นกแขกเต้าโพธิสัตว์กราบทูลว่า “นกสัตติคุมพะนั้นเป็นน้องชายของตน  แต่ไปอยู่ใน
สำนักโจรเรียนรู้แต่เรื่องโจรจึงมีจิตใจหยาบกระด้าง ส่วนตนเองนั้นถูกฤาษีชุบเลี้ยงจึงมีจิตอ่อนโยน 
เรียนรู้แต่เรื่องเมตตากรุณา” และได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าปัญจาละ ถึงเรื่องการคบคนพาลและ
บัณฑิตว่ามีผลต่างกัน  คบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้น  คบคนพาลก็พลอยเป็นคนพาล คบบัณฑิตก็
พลอยเป็นบัณฑิต คบคนชั่วก็แปดเปื้อนด้วยความชั่ว เหมือนใบไม้ห่อปลาเน่าย่อมกลายเป็นของมี
กลิ่นเหม็นไป ส่วนคนที่คบหานักปราชญ์ชื่อเสียงก็พลอยฟุ้งไปเหมือนใบไม้ห่อกฤษณา แม้ไม่เป็นของ
หอมมาก่อนแต่ก็กลายเป็นของหอมไปได้เช่นกัน (จากสัตติคุมพชาดก) 

ต้นทุนเรื่องความลับ 
ความลับบางอย่างเม่ือเปิดเผยไม่ดี  บางอย่างเปิดเผยดี 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาครุฑแอบถามความลับของพวกนาคจากชีเปลือย  เพราะทุกครั้งที่
พวกครุฑจับนาคได้แล้ว ไม่สามารถจะฉุดขึ้นจากน้ำได้  เมื่อชีเปลือยบอกว่าพวกนาคจะกลืนก้อนหิน
เข้าไปไว้เพ่ือถ่วงน้ำหนักตัวเอง พวกครุฑจึงฉุดไม่ขึ้น ถ้าจะให้ฉุดขึ้นต้องจับนาคที่หางฉุดไป ก้อนหิน
จะออกจากปากเอง ต่อมา เมื่อพญาครุฑจับนาคได้แล้วได้ฟังนาคคร่ำครวญว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นแก่
เรา เพราะไปบอกความลับของตระกูลแก่ชีเปลือยผู้ไม่ซื่อสัตย์ แอบล้วงความลับของเราแล้วไปบอก
ศัตรู นาคจึงได้ให้โอวาทนาคว่า “ไม่ควรบอกความลับสุดยอดของตระกูลแก่ผู้อ่ืน ซึ่งอาจเป็นเหตุทำ



 ๘๐ 

ให้ตระกูลพินาศได้” และพญาครุฑได้ถามว่า  “ในพวกเราทั้งสาม   ใครน่าตำหนิกว่ากัน คือ สมณะ 
ครฑุ หรือพญานาค”   

พญานาคกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไว้ใจว่าเป็นสมณะจึงบอกความลับให้ ไม่นึกเลยว่าสมณะจะบอก
ความลับให้แก่ผู้อ่ืน” พญาครุฑจึงกล่าวว่า “นรชนในโลกนี้จะบรรลุคุณวิเศษได้ด้วยสัจจะ ธรรมะ 
ปัญญา และทมะ ถ้าสงสัยว่าความลับจะถูกเปิดเผย ไม่ควรบอกแม้แก่มารดา บิดา พ่ีน้อง หรือบุตร
ธิดา แม้ภรรยาสุดที่รักก็ไม่ควรบอก  ไม่ควรบอกแก่สตรี ศัตรู คนที่เห็นแก่เงิน และคนที่ล้วง
ความลับ” พญานาคกล่าวว่า “ข้าพเจ้าหลงไว้ใจสมณะจึงบอกความลับให้”  พญาครุฑเตือนสติว่า 
“คนที่มีหิริ มีความอดทนอดกลั้นด้วยการฝึกตน ไม่โกรธ ไม่พูดคำส่อเสียด ละความยึดมั่นถือมั่นจึง
จะเป็นสมณะได้” พญานาคได้ขอชีวิตจากพญาครุฑ  พญาครุฑให้อภัยแล้วผูกสามัคคีเป็นเพ่ือนที่ดี
ต่อกัน พญานาคได้ตำหนินักบวชชีเปลือยว่า ธรรมดาบรรพชิตผู้พิจารณาเห็นโลกนี้และโลกหน้า 
ย่อมจะไม่มีความคิดว่า สิ่งนี้เป็นของเรา หรือสิ่งนั้นเป็นของเรา ท่านเป็นคนไม่สำรวม ประพฤติ
หลอกลวงชาวโลก ไม่ใช่พระอริยะ แต่ทำตัวเหมือนพระอริยะ ไม่ใช่คนสำรวม แต่ทำเหมือนคน
สำรวม มีชาติต่ำทราม ประพฤติแต่กรรมชั่วช้าไว้มาก  จากปัณฑรกนาคราชชาดก 

 
ต้นทนุจากทศชาตชาดก มีลักษณะดงันี้   

เตมิยชาดก   
ต้นทุนและต้นแบบด้านการออกบวช 

พระโพธิสัตว์ทรงเห็นพระราชบิดาพิพากษาลงโทษพวกโจรแล้ว พระองค์ทรงระลึกถึง
อดีตชาติได้ว่า พระองค์เคยเป็นพระราชาและพิพากษาลงโทษคนเช่นนี้มาแล้ว และต้องไปเสวยผล
กรรมในนรกเป็นเวลานาน ในชาตินี้จึงไม่ปรารถนาจะครองราชสมบัติและได้ทรงแกล้งทำเป็นคนใบ้ 
แม้จะถูกทดลองด้วยวิธีการต่าง ๆ  แต่ก็ไม่ยอมพูดและเจรจา จนในที่สุดพระราชบิดาได้รับสั่งให้
นำไปฝังในป่าช้า  พระองค์จึงได้สอนนายสารถีแล้วเสด็จออกบรรพชา ต่อมาพระราชบิดาและ
ชาวเมืองก็ได้ออกบรรพชาตาม 

มหาชนกชาดก   
ต้นทุนและต้นแบบแห่งความเพียร 

พระโพธิสัตว์เดินทางไปค้าขายที่สุวรรณภูมิ เมื่อเรืออัปรางในมหาสมุทร ได้พยายามว่ายน้ำ
ช่วยเหลือตนเองอยู่ในมหาสมุทร ๗ วัน แม้ว่าจะไม่เห็นฝั่งแต่ไม่ลดละความเพียร จนเทพธิดาผู้รักษา
มหาสมุทรได้ช่วยเหลือนำไปส่งขึ้นฝั่งที่กรุงมิถิลา  ต่อมาเหล่าอำมาตย์และปุโรหิตได้อภิเษกให้เป็น
กษัตริย์ครองราชสมบัติ พระเจ้ามหาชนกทรงครองราชสมบัติโดยธรรม บ้านเมืองเจริญมั่นคงและ
ประชาชนอยู่เป็นสุขถ้วนหน้า  

สุวัณณสามชาดก    
ต้นทุนและต้นแบบแห่งเมตตา 

 พระโพธิสัตว์สุวรรณสาม เลี้ยงดูบิดามารดาผู้เป็นดาบสตาบอดอยู่ในป่า วันหนึ่งไปตักน้ำ
และถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยลูกศร แม้กระนั้นก็มีเมตตาต่อพระเจ้าปิลยักษ์ ไม่แสดงอาการโกรธแต่
อย่างใด จนพระราชาขอทำหน้าที่เลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดแทน ในที่สุดด้วยความดีของพระโพธสัตว์



 ๘๑ 

ที่ไม่เคยเบียดเบียนใคร  บิดามารดาและเทพธิดาได้ทำสัจกิริยาขอให้พิษร้ายออก  จากร่างกายของ
สุวรรณสาม เมื่อสุวรรณสามฟ้ืนจากสลบแล้ว จึงแสดงธรรมแก่พระเจ้าปิลยักษ์และให้ตั้งอยู่ในศีล ๕ 
พระโพธิสัตว์ปรนนิบัติบิดามารดาจนท่านทั้ง ๒ สิ้น ชีวิตแล้วจึงได้ดับขันธ์ไปสู่พรหมโลก  
 

เนมิราชชาดก  
ต้นทุนและต้นแบบเรื่องอธิษฐานบารมี 

 พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญฌาน สมาทานอุโบสถศีล ทรงชี้แจงทางสวรรค์แก่ประชาชนเป็น
จำนวนมาก ประชาชนทำบุญแล้วตายไปเกิดในสวรรค์ เมื่อระลึกถึงอุปการคุณของพระราชาจึงให้
มาตลีเทพบุตรนำราชรถไปรับพระเจ้าเนมิราชให้ขึ้นไปเยี่ยมชมสวรรค์  และไปชมนรก แล้วแสดงบุพ
กรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นให้สดับ และนำไปเยี่ยมท้าวสักกะ พระเจ้าเนมิราชทรงแสดงธรรมแก่ท้าว
สักกะและเทพบริวาร เมื่อพระองค์กลับมามนุษยโลก ก็ได้ทรงสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในบุญกุศลมี
การให้ทานเป็นต้น เมื่อพระเกษาหงอกแล้วได้เสด็จออกบรรพชา บำเพ็ญฌานสมาบัติ  และเมื่อ
สวรรคตแล้วจึงได้ไปสู่พรหมโลก  
 

มโหสธชาดก   
ต้นทุนและต้นแบบแห่งปัญญา 

 พระโพธิสัตว์มโหสธบัณฑิต เป็นผู้มีปัญญาฉลาดมาตั้งแต่เยาว์วัย ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ให้้สำเร็จลุล่วงจนเกียรติคุณแพร่ขจรไป พระเจ้าวิเทหราชทรงทราบข่าว จึงโปรดให้นำตัวไปเข้ารับ
ราชการเป็นบัณฑิตประจำราชสำนัก  มโหสธบัณฑิตได้ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและตัดสินคดีความ
ต่างๆ ทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคม ทำให้เกียรติคุณแพร่ขจรไกลไปทั่วทุกทิศ 
 

ภูริทัตตชาดก  
ต้นทุนและต้นแบบแห่งศีล 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญานาคชื่อภูริทัต ตั้งความปรารถนาอยากไปเกิดในเทวโลก จึงไป
รักษาอุโบสถศีลอยู่ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งในถิ่นมนุษย์ แต่ถูกพราหมณ์หมองูผู้รู้มนต์อาลัมพายนะจับ
ตัวไปเที่ยวแสดงละครหาเงินตามสถานที่ต่าง พญานาคภูริทัตได้มุ่งมั่นรักษาอุโบสถศีลจนตลอดชีวิต
แล้วจึงไปเกิดในเทวโลกตามความปรารถนา 
 

จันทกุมารชาดก   
ต้นทุนและต้นแบบแห่งขันติ 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระจันทกุมาร โอรสของพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองปุปผวดี ถูก
พราหมณ์ปุโรหิตชื่อขัณฑหาละ ผู้มีจิตริษยา ออกอุบายทูลยุยงให้พระเจ้าเอกราชปลงพระชนม์เพ่ือ
ทำการบูชายัญด้วยสิ่งที่สละได้ยากแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์  พระเจ้าเอกราชทรงหลงเชื่อจึงรับสั่ง
ให้จับพระจันทกุมารพร้อมด้วยคนอ่ืนอีกเป็นจำนวนมากแล้วให้นำไปมัดไว้ที่ปากหลุมบูชายัญ แม้
พระมเหสีจะทูลวิงวอนขอชีวิตพระจันทกุมารแต่พระเจ้าเอกราชก็ไม่ทรงยินยอม ท้าวสักกเทวราชจึง



 ๘๒ 

เสด็จลงมาช่วยชีวิตพระจันทกุมาร และทรงตำหนิการกระทำของพระเจ้าเอกราชว่าไม่ใช่ทางที่
ถูกต้อง 
 

มหานารทกัสสปชาดก  
ต้นทุนและต้นแบบแห่งอุเบกขา 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นท้าวมหาพรหมชื่อนารทะ เห็นพระราชธิดาพระนามว่ารุจาของพระเจ้า
อังคติที่ทรงพยายามเปลื้องพระราชบิดาให้พ้นจากความเห็นผิด เกี่ยวกับ โลกนี้โลกหน้าไม่มี เป็นต้น  
แม้พระราชธิดารุจาจะทรงพยายามสอนให้คลายความเห็นผิดนั้นก็ไม่สำเร็จ  จนต้องตั้งสัตยาธิษฐาน
ให้สมณพราหมณ์หรือเทวดา พระอินทร์ พระพรหมลงมาช่วย   เมื่อท้าวมหาพรหมทราบ
สัตยาธิษฐานแล้ว จึงลงมาแสดงโทษแห่งความเห็นผิดให้พระเจ้าอังคติสดับ ทำให้พระองค์ทรงคลาย
จากมิจฉาทิฏฐิแล้วทรงบำเพ็ญกุศลมีการให้ทานเป็นต้น 
 

วิธุรชาดก  
ต้นทุนและต้นแบบแห่งปัญญา 

พระโพธิสัตว์เกิดเป็นอำมาตย์ชื่อวิธุระผู้สอนอรรถธรรม แด่พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะแห่งกรุง
อินทปัตถ์ แคว้นกุรุ และได้แสดงธรรมแก่พญานาควรุณและพระนางวิมลาเทวี ทำให้ทั้ง ๒ พระองค์
ทรงพอพระทัย จึงทำสักการะนานัปการแก่วิธุรบัณฑิตแล้วรับสั่งให้ปุณณกยักษ์เสนาบดีและนางอิ
รันทดีผู้ภรรยานำวิธุรบัณฑิตไปส่งที่กรุงอินทปัตถ์  พระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะทรงรับสั่งให้มีงาน
มหรสพที่กรุงอินทปัตถ์เป็นเวลา ๑ เดือน เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองการกลับมาของวิธุรบัณฑิต 
 

เวสสันตรชาดก   
ต้นทุนและต้นแบบแห่งการให้ 

พระเวสสันดรถือเป็นต้นทุนต้นแบบแห่งการให้  พระองค์ทรงประสูติในวันที่พระราชบิดา
ทรงทำประทักษิณพระนคร และพระราชมารดากำลัง เสด็จชมร้านตลาด จึงทรงได้นามว่า เวสสันดร 
พระองค์ทรงพอพระทัยในการบริจาค ทานโดยที่สุดแม้ร่างกายและชีวิตก็ทรงพอพระทัยที่จะบริจาค
ให้เป็นทานได้  เมื่อพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วได้บริจาคพญาช้างปัจจัยนาคให้แก่
พราหมณ์ที่มาทูลขอ ทำให้ชาวเมืองโกรธแค้นจึงรวมตัวกันขับไล่ให้ไปอยู่ที่เขาวงกต แต่ก่อนที่จะ
เสด็จไปก็ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทาน แม้ในขณะที่กำลังเสด็จออกจากพระนครก็มีผู้มาขอราชรถ
พร้อมทั้งม้าทรง พระองค์ก็ทรงบริจาคให้เป็นทานอีก  ในที่สุดทั้งสี่พระองค์ต้องดำเนินด้วยพระบาท
ไปถือเพศเป็นฤาษีอยู่ที่เขาวงกต เสวยผลหมากรากไม้เป็นอาหาร เวลาผ่านไป ๗ เดือน ชูชกได้
เดินทางไปขอชาลีและกัณหาเพ่ือนำไปเป็นทาสรับใช้ พระองค์พระราชทานให้ วันรุ่งขึ้นท้าวสักก
เทวราชแปลงเพศเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรี พระองค์ก็พระราชทานให้  ในที่สุดพระเวสสันดร
ก็ได้เสด็จกลับมาถึงพระนคร พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงบริจาคมหาทานและรักษา
อุโบสถศีลตลอดพระชนมายุ หลังจากสวรรคตแล้วจึงไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต 


