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ชีวิตในวัยเด็ก-วัยรุน

การประสูติ

สาระ
นารู

»ÃÐÊÙµÔµÃ§¡ÑºÇÑ¹¢Öé¹ 15 ¤íèÒ à´×Í¹ 3 
à»š¹àËµØ¡ÒÃ³�áÃ¡¢Í§ÇÑ¹ÇÔÊÒ¢ºÙªÒ

 ³ »†ÒÅØÁ¾Ô¹ÕÇÑ¹ ¾ÃÐ¹Ò§ÊÔÃÔÁËÒÁÒÂÒ ¾ÃÐÁàËÊÕ¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒÊØ·â¸·¹Ð
   ä´Œ»ÃÐÊÙµÔ¾ÃÐâÍÃÊ àÁ×èÍ¾ÃÐâÍÃÊ»ÃÐÊÙµÔÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹ä´Œ 7 ¡ŒÒÇ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº
    µÃÑÊÇ‹Ò “àÃÒà»š¹àÅÔÈ·ÕèÊØ´áË‹§âÅ¡ àÃÒà»š¹¼ÙŒà̈ ÃÔÞ·ÕèÊØ´áË‹§âÅ¡ àÃÒà»š¹
     ¼ÙŒ»ÃÐàÊÃÔ°·ÕèÊØ´áË‹§âÅ¡ ªÒµÔ¹Õéà»š¹ªÒµÔÊØ´·ŒÒÂ ºÑ´¹ÕéÀ¾ãËÁ‹Â‹ÍÁäÁ‹ÁÕ”

  ¾ÃÐâÍÃÊÁÕ¾ÃÐ¹ÒÁÇ‹Ò ÊÔ· Ņ̃µ¶Ð áÅÐä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³�¨Ò¡¾ÃÒËÁ³�
   ª×èÍâ¡³±ÑÞÞÐÇ‹Ò ¾ÃÐâÍÃÊ¨ÐàÊ´ç̈ ÍÍ¡¼¹Çª áÅÐ¡ÅÒÂà»š¹ÈÒÊ´Ò¼ÙŒÂÔè§ãËÞ‹

 ¢³Ð·Õèà̈ ŒÒªÒÂÁÕÍÒÂØä´Œ 16 ¾ÃÃÉÒ ¾ÃÐÍ§¤�ä´Œáµ‹§§Ò¹¡Ñº¾ÃÐ¹Ò§ÂâÊ¸ÃÒ
      ¾ÔÁ¾Ò

 ¢³Ð·Õèà̈ ŒÒªÒÂÍÒÂØä´Œ 29 ¾ÃÃÉÒ ¾ÃÐÍ§¤�ä´Œà¡Ô´¤ÇÒÁàº×èÍË¹‹ÒÂã¹ªÕÇÔµ
   ̈ Ö§ä Œ́ÍÍ¡ä»¹Í¡¾ÃÐÃÒªÇÑ§ ·íÒãËŒä Œ́àËç¹¤¹á¡‹ ¤¹à̈ çº ¤¹µÒÂ áÅÐ¹Ñ¡ºÇª 
    «Öè§·Ñé§ 4 ÍÂ‹Ò§¹ÕéàÃÕÂ¡Ç‹Ò à·Ç·Ùµ·Ñé§ 4 ¾ÃÐÍ§¤�µŒÍ§¡ÒÃ¤Œ¹ËÒÇÔ¸ÕËÅØ´¾Œ¹
     àÅÂÍÍ¡¼¹Çª ³ ÃÔÁáÁ‹¹íéÒÍâ¹ÁÒ ã¹ÇÑ¹à´ÕÂÇ¡Ñº·Õèà̈ ŒÒªÒÂÃÒËØÅ ¾ÃÐâÍÃÊ
     ¢Í§¾ÃÐÍ§¤�»ÃÐÊÙµÔ

พุทธประวัติ
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  พระพุทธเจ้าเดินทางไปยังส�านักของ “ชฎิล 3 พี่น้อง” พระองค์ได้แสดง
  อัศจรรย์ และแสดงธรรมจนชฎิล 3 พ่ีน้องขออุปสมบท โดยมีผู้น�าคือ

      พระอุรุเวลกัสสปะ «ึ่งในเวลานั้นได้มีพระสาวกเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รูป
 หลังจากทราบข่าวเร่ืองการอุปสมบทของส�านักชฎิล พระเจ้าพิมพิสาร

      เจ้าเมอืงราชคÄห์ ขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ 
  ท�าให้พระเจ้าพิมพิสารบรรลุโสดาบัน อีกทั้งยังมอบสวนไผ่เวÌุวันให้เป็นที่

    พ�านักใหม่ของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์น้ีท�าให้ได้มีการริเริ่มการกรวดน�้า
      อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

 พระอสัสชิแสดงธรรมแก่อปุตสิสะจนบรรลโุสดาบัน จากน้ันอปุตสิสะได้ไป
   ชวนโกลติะ«ึง่เป็นเพ่ือนสนิทไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้อปุสมบท ภายหลงัจาก
   ทั้งสองอปุสมบทแล้วก็ได้มกีารเรียกช่ือใหม่คือ อปุตสิสะ เป็น พระสารีบตุร 
   และโกลติะ เป็น พระโมคคัลลานะ ทั้งสองได้รับการยกย่องเป็นอคัรสาวกคือ 
   พระสารีบุตร อคัรสาวกฝ่ายขวา ผูเ้ป็นเลศิทางปัญญา และพระโมคคัลลานะ 
   อัครสาวกฝ่าย«้าย ผู้มีอิทธิÄทธิì 

การ¼นวª-ตรัสรู้

การเ¼ยแ¼่ศาสนา

  นักบวชสทิธัตถะได้ศกึษาอยู่กับส�านักของอาÌารดาบส และอทุกดาบส แต่
    ยังไม่พบค�าตอบของการหลุดพ้นจากความทุกข์ จึงลองผิดลองถูกด้วย
   ตนเอง โดยการบ�าเพ็ญทุกรกิริยา หรือทรมานตนเองอย่างหนักเป็นเวลา 
      6 ป‚ ก็ยังไม่พบค�าตอบ พระองค์เลยตระหนักได้ว่าการทรมานตนเองนั้น
     ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง จึงหันมาใช้วิธีตามหลักมัช¬ิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) 
      แทน

  ภายหลงัจากพระองค์ประทับน่ังบ�าเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิì ค�าตอบ
     ทั้งหลายที่พระองค์ต้องการหาก็หลัง่ไหลเข้ามา จนในที่สดุพระองค์ก็ตรัสรู้
      เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  พระพุทธเจ้าเดินทางไปยังส�านักของ “ชฎิล 3 พี่น้อง” พระองค์ได้แสดง
  อัศจรรย์ และแสดงธรรมจนชฎิล 3 พ่ีน้องขออุปสมบท โดยมีผู้น�าคือ

      พระอุรุเวลกัสสปะ «ึ่งในเวลานั้นได้มีพระสาวกเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รูป

   พระสารีบุตร อคัรสาวกฝ่ายขวา ผูเ้ป็นเลศิทางปัญญา และพระโมคคัลลานะ 
   อัครสาวกฝ่าย«้าย ผู้มีอิทธิÄทธิì 
   พระสารีบุตร อคัรสาวกฝ่ายขวา ผูเ้ป็นเลศิทางปัญญา และพระโมคคัลลานะ 
   อัครสาวกฝ่าย«้าย ผู้มีอิทธิÄทธิì 
   พระสารีบุตร อคัรสาวกฝ่ายขวา ผูเ้ป็นเลศิทางปัญญา และพระโมคคัลลานะ 
   อัครสาวกฝ่าย«้าย ผู้มีอิทธิÄทธิì 

   ทั้งสองอปุสมบทแล้วก็ได้มกีารเรียกช่ือใหม่คือ อปุตสิสะ เป็น พระสารีบตุร 
   และโกลติะ เป็น พระโมคคัลลานะ ทั้งสองได้รับการยกย่องเป็นอคัรสาวกคือ    และโกลติะ เป็น พระโมคคัลลานะ ทั้งสองได้รับการยกย่องเป็นอคัรสาวกคือ 

      เจ้าเมอืงราชคÄห์ ขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ 
  ท�าให้พระเจ้าพิมพิสารบรรลุโสดาบัน อีกทั้งยังมอบสวนไผ่เวÌุวันให้เป็นที่  ท�าให้พระเจ้าพิมพิสารบรรลุโสดาบัน อีกทั้งยังมอบสวนไผ่เวÌุวันให้เป็นที่

    พ�านักใหม่ของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์น้ีท�าให้ได้มีการริเร่ิมการกรวดน�้า
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สาระ
น่ารู้

อัศจรรย์ทั้งสามครั้งที่พระพุทธองค์แสดงต่อพระบิดาคือ 
1. ท�าให้อสิตดาบสก้มลงกราบขณะพระองค์มีอายุเพียง 3 วัน
2. ขณะที่พระองค์อายุเพียง 7 พรรษาได้บรรลุปฐม¬าน
3. พระองค์ได้เสดจ็ไปในอากาศต่อหน้าประยูรญาต ิให้ประยูรญาติ

      คลายทิฐิ

 ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 ณ วัดเวÌุวัน พระสาวก 1,250 รูป ได้เดินทาง
      มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงแสดงธรรมโอวาทปาตโิมกข์ «ึง่เป็น
    หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ในวันน้ีถูกเรียกว่า 
     “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันนบิาต”

 6 ป‚หลังการตรัสรู้ พระเจ้าสุทโธทนะส่งกาÌุทายีไปอาราธนาพระพุทธเจ้า
    ให้กลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อพระพุทธองค์เดินทางมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์
    แล้ว บรรดาญาติๆ ก็ได้มาเข้าเฝ้า แต่เพราะความมีทิฐิของผู้ที่มาเข้าเฝ้า 
    พระพุทธองค์จึงแสดงอัศจรรย์ให้ได้เห็น จนท้ายที่สุดพระเจ้าสุทโธทนะ
    ก็ยอมกราบพระพุทธองค์ บรรดาญาติๆ จึงลดทิฐิลง หลังจากน้ันจึง
     เกิดฝนโบกขรพรรษขึ้น

  ขณะอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ ์พระเจ้าสทุโธทนะได้ต่อว่าพระพุทธเจ้าที่เที่ยวเดิน
    บิณ±บาตขออาหารว่าไม่ใช่ประเพณีของกษัตริย์ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า 
     พระพุทธองค์น้ันไม่ได้อยู่ในวงศ์กษตัริย์แล้ว แต่พระพุทธองค์อยู่ในพุทธวงศ์ 
        และได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าสทุโธทนะจนพระเจ้าสทุโธทนะบรรลโุสดาบัน
     ในขณะนั้นเลย

 เป็นเวลากว่า 45 พรรษาที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จน
   พระพุทธองค์มีอายุได้ 80 พรรษา ในขณะน้ันได้พ�านักอยู่ที่เมืองไพศาลี 
   พญามารก็ได้มาเข้าเฝ้าและกราบทูลให้พระองค์เสด็จปรินิพพานได้แล้ว 
     พระองค์จึงตอบรับค�าขอของพญามาร พระอานนท์เมือ่ทราบว่าพระพุทธองค์
     ปลงอายุสังขารแล้ว ก็ โศกเศร้าเสียใจ  

การปรินพิพาน

      มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงแสดงธรรมโอวาทปาตโิมกข์ «ึง่เป็น
    หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ในวันน้ีถูกเรียกว่า 

     พระพุทธองค์น้ันไม่ได้อยู่ในวงศ์กษตัริย์แล้ว แต่พระพุทธองค์อยู่ในพุทธวงศ์ 
        และได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าสทุโธทนะจนพระเจ้าสทุโธทนะบรรลโุสดาบัน

    หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ในวันน้ีถูกเรียกว่า 
     “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันนบิาต”

    ก็ยอมกราบพระพุทธองค์ บรรดาญาติๆ จึงลดทิฐิลง หลังจากน้ันจึง
     เกิดฝนโบกขรพรรษขึ้น

 เป็นเวลากว่า 45 พรรษาที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จน
   พระพุทธองค์มีอายุได้ 80 พรรษา ในขณะน้ันได้พ�านักอยู่ที่เมืองไพศาลี    พระพุทธองค์มีอายุได้ 80 พรรษา ในขณะน้ันได้พ�านักอยู่ที่เมืองไพศาลี 
   พญามารก็ได้มาเข้าเฝ้าและกราบทูลให้พระองค์เสด็จปรินิพพานได้แล้ว 
   พระพุทธองค์มีอายุได้ 80 พรรษา ในขณะน้ันได้พ�านักอยู่ที่เมืองไพศาลี 
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วันส�าคัญ ตรงกับวันที่ เËตุการณ์ส�าคัญ

วันมา¦บูªา
(วันพระสง¦์)

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 วันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้ากันโดยไม่ได้นัดหมาย 
ณ วดัเวÌวุนั «ึง่พระพุทธเจ้าได้แสดง
ธรรมโอวาทปาติโมกข์  

วันวิสาขบูªา
(วันพระพุทธ)

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 เป็นวนัที่เกิด 3 เหตกุารณ์ คือ ประสตูิ 
ตรัสรู้ ปรินพิพาน

วันอั¯°มีบูªา แรม 8 ค�่า เดือน 6 เป็นวนัถวายพระเพลงิพระพุทธสรีระ
ของพระพุทธเจ้า

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

 ก่อนการปรินพิพาน สุภัททปริพาชก นักบวชจากศาสนาอื่น ได้ขอเข้าเฝ้า
    พระพุทธเจ้า หลังจากได้ฟังธรรม สุภัททะก็ขออุปสมบท และเกิดเป็น
      ปัจฉมิสาวก หรือเป็นสาวกคนสุดท้ายของพระพุทธเจ้า

  พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์«ึง่มี ใจความว่า เมือ่พระองค์ปรินิพพาน
      แล้ว ให้น�าพระธรรมวินัยมาเป็นตัวแทนพระศาสดา 

 พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินพิพานใต้ต้นสาละในป่าสาลวโนทยาน เมือง
      กุสินารา ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6
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วันส�าคัญ ตรงกับวันที่ เËตุการณ์ส�าคัญ

วันอาสาÌËบªูา
(วันพระธรรม)

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็น
ครั้งแรก คอื ธมัมจักกปัปวตัตนสูตร 
หลังจากแสดงธรรม โกณ±ัญญะได้
เกิดดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นภิกษุ
รูปแรกของพระพุทธศาสนา

วันเข้าพรรษา แรม 1 ค�่า เดือน 8 อยู่ในช่วงÄดูฝน พระภิกษุจึงต้องอยู่
จ�าพรรษาไม่ออกไปไหน เพราะเกรงว่า
จะเดินเหยียบย�่าพืชผลของชาวไร่
ชาวนา เว้นแต่จะเดินทางไกลเกิน
1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน

วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 เป็นวันที่พระภิกษุเป�ดโอกาสให้ภิกษุ
ด้วยกันว่ากล่าวตกัเตอืนกันได้ในข้อที่
ล่วงเกินกันในระหว่างจ�าพรรษา และ
เป็นวันที่ถือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จจาก
เทวโลกกลับมายังโลกมนุษย์ด้วย 
จึงเรียกวันนีว้่า วันเทโวโรหณะ

วันธรรมสวนะ 
(วันพระ)

ข้ึน 8 ค�า่/ข้ึน 15 ค�า่/ 
แรม 8 ค�า่/แรม 15 ค�า่ 
ของทกุเดือน

สืบเน่ืองมาจากสมัยพุทธกาล พระ
ภิกษุสงฆ์จะมาประชุมสนทนาและ
แสดงธรรมกัน โดยพระเจ้าพิมพิสาร
เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด

Lecture_SoCial_Final.indd   11 12/13/19   8:41 AM



 Lecture ÊÃØ»à¢ŒÁÊÑ§¤Á »ÃÐ¶Á01
บทที่

12

พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพ ่อค้าและเป็นหัวหน้าเดินทางไปกับคณะพ่อค้า
บรรทุกสินค้ากลุ ่มหน่ึง เพ่ือเดินทางไปค้าขาย ระหว่างผ ่านทะเลทราย 
คณะเดนิทางได้แวะพักในเวลากลางวัน และเดินทางต่อในเวลากลางคืน โดยอาศยั
การดูทิศทางจากดวงดาว แต่กลับหลงทาง ท�าให้คณะเดินทางท้อแท้ใจ เพราะ
เสบียงที่เตรียมมาได้หมดตัง้แต่เร่ิมเดนิออกจากทะเลทราย หัวหน้าพอ่ค้าจึงบอก
ให้ขุดทรายหาน�้า ในตอนแรกไม่มีใครพบน�้าแม้แต่หยดเดียว แม้คนอื่นๆ จะละ
ความเพียร แต่พระโพธิสัตว์ยังมีความมุ่งมั่น สุดท้ายก็สามารถขุดหาน�้าจนพบ

พุทธªาดก

1. ไม่ประมาทในการท�างานเพียงเพราะเห็นว่าใกล้เสร็จแล้ว
2. ผู้น�าที่ดีต้องสร้างขวัญและก�าลังใจให้ผู้ตาม
3. ความพากเพียรย่อมน�าพาสู่ความส�าเร็จและความสุข

ข้อคิดที่ ได้

วัณณุป¶ªาดก
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ÊØÇÃÃ³ÊÒÁà»š¹ºØµÃ¢Í§ÄåÉÕÊÍ§ÊÒÁÕÀÃÃÂÒ·ÕèµÒºÍ´ÍÂÙ‹ã¹»†Ò ÇÑ¹Ë¹Öè§
¢³Ð·ÕèÊØÇÃÃ³ÊÒÁÍÍ¡ä»µÑ¡¹íéÒ·ÕèáÁ‹¹íéÒãËŒºÔ´ÒÁÒÃ´Ò ¾ÃÐà¨ŒÒ¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒª
ä´ŒÂÔ§¸¹ÙãÊ‹ÊØÇÃÃ³ÊÒÁ´ŒÇÂ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¼Ô´ ¡‹Í¹·ÕèÊØÇÃÃ³ÊÒÁ¨ÐÊÅºä»
¡çä´ŒºÍ¡¾ÃÐà¨ŒÒ¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒªÇ‹ÒãËŒª ‹ÇÂ Ù́áÅºÔ´ÒÁÒÃ´Ò¢Í§µ¹á·¹´ŒÇÂ 
¾ÃÐà Œ̈Ò¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒª Ö̈§¹íÒàÃ×èÍ§ä»ºÍ¡á¡‹ºỐ ÒÁÒÃ´Ò¢Í§ÊØÇÃÃ³ÊÒÁ ºỐ ÒÁÒÃ´Ò
Ö̈§¢ÍãËŒ¾ÃÐà¨ŒÒ¡ºÔÅÂÑ¡¢ÃÒª¾Òä»´ÙÍÒ¡ÒÃ¢Í§ÊØÇÃÃ³ÊÒÁ ¨Ò¡¹Ñé¹ Ö̈§ä´Œ·íÒ

ÊÑµÂÒ Ô̧É°Ò¹¢ÍãËŒÊØÇÃÃ³ÊÒÁ¿„œ¹¡ÅÑºÁÒ ¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁ¡µÑÞ�Ù·Õèä´ŒàÅÕéÂ§´Ù
ºÔ´ÒÁÒÃ´Ò·íÒãËŒÊØÇÃÃ³ÊÒÁä´Œ¿„œ¹¡ÅÑº¤×¹ÊµÔ

¡ÒÃÁṎ Ôµã¨àÁµµÒ ÁÕ¤ÇÒÁ¡µÑÞ�Ù ·íÒãËŒªÕÇÔµäÃŒÀÑÂÍÑ¹µÃÒÂ
·Ñé§»Ç§ à¾ÃÒÐ¸ÃÃÁ¹Ñé¹¨Ðà»š¹à¡ÃÒÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§äÁ‹ãËŒ¶Ù¡¼ÙŒã´·íÒÃŒÒÂä Œ́

ขอคิดที่ ได

ÊØÇÃÃ³ÊÒÁà»š¹ºØµÃ¢Í§ÄåÉÕÊÍ§ÊÒÁÕÀÃÃÂÒ·ÕèµÒºÍ´ÍÂÙ‹ã¹»†Ò ÇÑ¹Ë¹Öè§

สุวรรณสามชาดก
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ในอดีตมีลิงตัวหน่ึงอาศัยอยู่ในป่า ลิงตัวน้ีจะข้ามฝั›งแม่น�้าด้วยการกระโดด
ไปบนหินที่อยู่กลางน�า้แล้วกระโดดข้ามไปอกีฝั›งหน่ึงเพ่ือไปหากิน โดยแม่น�า้สายน้ี
มจีระเข้ตวัผูแ้ละตวัเมยีอาศยัอยู่ วนัหน่ึงจระเข้ตวัเมยีเกิดอาการแพ้ท้องอยากกิน
หัวใจลิง จระเข้ตัวผู้จึงวางอุบายว่าจะไปนอนบนหินน้ันแล้วกินลิงเมื่อข้ามมายัง
หินน้ี แต่ลงิรู้ทันจึงได้วางอบุายให้จระเข้อ้าปากแล้วตนจะกระโดดลงไปเอง แต่เมือ่
จระเข้อ้าปากตาของจระเข้จะป�ด เป็นจังหวะให้ลงิกระโดดเหยียบหัวจระเข้ข้ามฝั›ง
ไปได้ จระเข้เมื่อเห็นลิงกระโดดเหยียบหัวตนก็รู้ว่าตัวเองหลงกล จึงกล่าวชื่นชม
ในสติปัญญาของลิง และขอไม่ยุ่งกับลิงตัวนีอ้ีก

ผูม้สีตปัิญญาย่อมเอาตวัรอดได้ด้วยสตปัิญญาน้ันของตนเอง
ข้อคิดที่ ได้

วานรินทªาดก
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ในอดีต ณ เมืองพาราณสี มีงานรื่นเริง คนเฝ้าสวนหลวงต้องการไปเที่ยวงาน
รื่นเริงด้วย จึงได้วานให้ลิงช่วยเฝ้าดูและรดน�้าต้นไม้แทนตนเอง เหล่าลิงปรึกษา
กันว่าจะรดน�า้เฉพาะต้นที่จ�าเป็นจริงๆ จึงขดุถอนต้นไม้มาดรูากว่าต้นไหนรากยาว
ก็รดน�า้มาก ต้นไหนรากสัน้ก็รดน�า้น้อย «ึง่สร้างความเสยีหายแก่ต้นไม้อย่างมาก 
บณั±ติผูห้น่ึงเดินผา่นมาเห็นเข้าและได้เห็นว่าลงิเหล่าน้ีชา่งโง่เหลอืเกิน แทนที่จะ
สร้างประโยชน์กลับสร้างความเสียหายแทน 

ในอดีต ณ เมืองพาราณสี มีงานรื่นเริง คนเฝ้าสวนหลวงต้องการไปเที่ยวงาน

อารามทูสกªาดก

คนโง่มักสร้างความเสียหายมากกว่าการท�าประโยชน์
ข้อคิดที่ ได้
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ในอดีตมีพ ่อค้ากลุ่มหน่ึงเดินทางไปขายของต่างแดน เมื่อขายหมดก็เดินทาง
กลับ แต่ได้แวะพักใต้ต้นไทร และด้วยความหิวน�้า พ ่อค้าจึงได้ลองตัดก่ิงไทร
ทางทศิตะวนัออก ทันใดน้ันก็มนี�า้ไหลออกมาให้พอ่ค้าเหล่าน้ันได้ดืม่ใช้กัน พอ่ค้า
จึงลองตดัก่ิงต้นไทรทศิที่เหลอืด ู ปรากฏเป็นสาวงามและแก้วแหวนเงนิทองออกมา 
ด้วยความโลภ พ ่อค้าคนหน่ึงเลยเสนอให้ตัดต้นไทรทั้งต้นเผื่อจะมีสิ่งล�้าค่า
มากกว่าน้ีออกมา แต่หัวหน้าพอ่ค้ากลบับอกว่าต้นไทรต้นน้ีมบุีญคุณไม่ควรไปตดั
โค่น เมื่อความโลภเข้าครอบง�า พ่อค้าที่เหลือไม่สนใจในสิ่งที่หัวหน้าพูดจึงได้ตัด
โค่นต้นไทรลง พญานาคที่อาศยัอยู่ใต้ต้นไทรโกรธมากเลยพน่พิษใสจ่นพอ่ค้าตาย
ทั้งหมด เหลือไว้เพียงหัวหน้าพ ่อค้าที่เศร้าโศกเสียใจ จึงน�าทรัพย์สินที่ ได้ไป
บริจาคทานอย่างสม�่าเสมอตลอดชีวิต และได้กลายเป็นพ่อค้าที่ร�่ารวย

คนโลภมากและผู้ที่ลืมบุญคุณ ย่อมได้รับความทุกข์จาก
ความโลภนั้น

ข้อคิดที่ ได้

มËาวาณิªªาดก
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