
ตอนที่ ๑ 

บทน�ำ

	 ชาดกคือเรื่องในอดีต	๕๔๗	ชาติของพระโคดมพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์

บ�าเพ็ญทสบารมีหรือบารมี	๑๐	ประการ	ซึ่งเป็นปฏิปทาอันยวดยิ่งเป็นความดีอย่าง

ยิ่งยวดที่บ�าเพ็ญเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น	 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ 

การบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ	บรรลุซึ่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 

ทสบารมหีรอืบารม	ี๑๐	ประการนีเ้ป็นพทุธการกธรรม	แปลว่า	ธรรมทีก่ระท�าให้เป็น

พระพุทธเจ้า	ซึ่งหมายถึงทสบารมีนั่นเอง	ดังความเป็นมาว่า	“สุเมธดาบสเมื่อได้รับ 

ค�าพยากรณ์จากพระทปัีงกรพทุธเจ้าว่า	‘ดาบสนีน้อนกระท�าอภนิหิารเพือ่ความเป็น

พระพทุธเจ้า	ความปรารถนาของดาบสนีจ้กัส�าเรจ็ในทีสุ่ด	๔	อสงไขย	๑๐๐,๐๐๐	กปั	

จากนีไ้ป	ดาบสนีจ้กัเป็นพระพทุธเจ้าพระนามว่าโคดม	และพระนครนามว่ากบลิพสัด์ุ

จกัเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของเขาในอตัภาพนัน้	พระเทวพีระนามว่ามายาจกัเป็นพระมารดา	

พระราชาพระนามว่าสุทโธทนะจักเป็นพระบิดา	 ...’	 จึงพิจารณาใคร่ครวญถึง 

พุทธการกธรรมที่พระโพธิสัตว์ในปางก่อนเคยประพฤติมา	 ก็เห็นทานบารมีเป็นข้อ 

ที่	๑	ไปจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นข้อที่	๑๐	จึงกล่าวเตือนตนว่า	‘สุเมธบัณฑิต	จ�าเดิม

แต่น้ีไป	 เจ้าควรบ�าเพ็ญทานบารมีเป็นข้อที่	 ๑	 เจ้าต้องไม่เห็นแก่ทรัพย์	 ยศ	 บุตร	

ภรรยา	 หรืออวัยวะใหญ่น้อย	 บริจาคทุกๆอย่างเท่าท่ีปรารถนาแก่ยาจก...	 สุเมธ

บัณฑิต	จ�าเดิมแต่นี้ไป	 เจ้าควรบ�าเพ็ญอุเบกขาบารมี	ควรเป็นผู้มีอารมณ์เป็นกลาง	

ทัง้ในความสขุ	ทัง้ในความทุกข์	เจ้าต้องมอีารมณ์เป็นกลางในความสขุและความทกุข์	

เหมือนแผ่นดิน...”
1

 
1
	ขุ.ชา.อ.	(ไทย)	๑/๒๖,	๓๖-๔๕.



2 สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี

	 ชาดกเป็นเรื่องแสดงแนวปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินชีวิตของผู้ประสบความส�าเร็จ	 เป็นทั้งแบบอย่าง	 

เป็นก�าลังใจและให้ความมั่นใจแก่คนท่ีท�าคุณงามความดีว่า	 กรรมดีที่ตัวเองท�า 

จะติดตามตัวเองไปทุกภพทุกชาติเหมือนเงาติดตามตนไป	เหมือนล้อเกวียนติดตาม

เกวยีนไป	นอกจากประเดน็ด้านคณุธรรมจริยธรรมแล้ว	ในชาดกยงัมเีนือ้หาว่าศาสตร์

ต่างๆ	 เช่น	 การเมืองการปกครอง	 จิตวิทยา	 การศึกษา	 นิเวศวิทยา	 ภาษาศาสตร์ 

ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีทั้งหมดน้ีได้จากการถอดบทเรียนที่ปรากฏในจริยาวัตรของ 

พระโพธิสัตว์	๕๔๗	ชาติ

	 เนื้อหาของ	“ชาดก”	อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกขุททกนิกาย	ชาดก	ซึ่งเป็น	๑	

ใน	๑๕	คมัภร์ีย่อยของคมัภีร์ขุททกนิกาย	จดัหมวดหมูเ่นือ้หาเป็นนิบาต	โดยน�าชาดก

ที่มีคาถาเท่ากันมารวมไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน	 ชาดกที่มี	 ๑	 คาถาเรียกว่า	 เอกกนิบาต	 

ที่มี	๒	คาถาเรียกว่า	ทุกนิบาต	ที่มี	๑๓	คาถาเรียกว่า	เตรสกนิบาต	ที่มีมากกว่า	๑๓	

เรยีกว่าปกิณณกนิบาต	ทีม่	ี๒๐	คาถาขึน้ไปเรยีกว่า	วสีตนิบิาต	ทีม่	ี๓๐	คาถาขึน้ไป

เรียกว่า	ติงสนิบาต	ที่มี	๔๐	คาถาขึ้นไปเรียกว่า	จัตตาฬีสนิบาต	มีชาดกรวมทั้งสิ้น	

๕๔๗	 ชาดก
2
	 ชาดกทั้งหมดเป็นอดีตนิทาน(เหตุเกิดในอดีต)ที่พระพุทธเจ้าทรงยก 

ขึ้นแสดงโดยสรุป	 เนื้อหาอยู่ในรูปของคาถา(ร้อยกรอง)มีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรม	

เหตุการณ์	 บุคคล	 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	 ในยุคต่อมา	 พระอรรถกถาจารย์ 

น�าเอาคาถาชาดกเหล่าน้ันมาอธิบายเพิ่มเติมพร้อมทั้งยกนิทาน(เรื่อง)มาประกอบ

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น	การศึกษาชาดกให้เข้าใจจึงต้องอ่านคัมภีร์อรรถกถา

ประกอบด้วย	 เช่น	 อปัณณกชาดก	 เนื้อหาในคัมภีร์พระไตรปิฎก(ที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสไว้)	 เป็นเพียงข้อความคาถาสั้น	 ๆ	 ว่า	 “คนฉลาดพวกหนึ่งกล่าวฐานะที่ไม่ผิด 

 
2
	ข้อมูลในที่ต่างๆ	ส่วนมากบอกว่า	มี	๕๔๗	เรื่อง	นั่นคือพระศากยมุนีพุทธเจ้าทรงเสวย 

พระชาตเิปน็พระโพธสิตัว	์บ�าเพญ็บารม	ี๑๐	มาเปน็เวลา	๕๔๗	ชาต;ิ	ด	ูข.ุชา.	(ไทย)	๒๗/บทน�า/	
หน้า	[๗]	ประกอบ



3ตอนที่ ๑ บทนำ�

นกัคาดคะเนทัง้หลายกล่าวฐานะท่ี	๒	ผูม้ปัีญญารูจั้กฐานะทีไ่ม่ผดิและฐานะทีผ่ดินัน้

แล้วควรถือฐานะที่ไม่ผิดไว้เถิด”	 เนื้อหาชาดกนี้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นบท 

ร้อยกรองโดยย่อ	 พระอรรถกถาจารย์ได้แต่งข้อความอธิบายเพ่ิมเติม	 โดยกล่าวถึง

มูลเหตุจูงใจที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงชาดกนี้	เพราะปรารภพ่อค้าเกวียน	๒	สองคน	

คนหนึ่งปฏิบัติผิด	 อีกคนหนึ่งปฏิบัติถูก	 เร่ืองมีอยู่ว่า	 สมัยหนึ่ง	 พระโพธิสัตว์เสวย 

พระชาติเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียน	เป็นคนฉลาด	เดินทางไปค้าขายกับหัวหน้าพ่อค้า

เกวียนผูไ้ม่ฉลาด	 พ่อค้าเกวียนผูไ้ม่ฉลาดเดนิทางล่วงหน้าไปก่อน	 ตอนเดนิทางผ่าน

ทะเลทราย	ขนสัมภาระหนกัโดยเฉพาะภาชนะใส่น�า้	ยกัษ์ตนหนึง่แปลงร่างเป็นคนเดนิ

สวนทางมา	มีเน้ือตวัเปียกปอนบอกว่า	“ทางข้างหน้าฝนตกหนกั	มนี�า้มาก	ไม่ต้องน�า

น�า้ไปให้เหนือ่ย”	ซึง่ความจรงิไม่มฝีนตก	น�า้ก็ไม่ม	ีคนเหล่านีห้ลงกลท้ิงน�า้	พอเดนิทาง

ผ่านทะเลทราย	 ไม่มีน�้าดื่มก็อ่อนแรงไม่มีก�าลังแข็งขืนจึงถูกยักษ์จับกินจนหมด	 

พระโพธสิตัว์ซ่ึงเป็นหวัหน้าพ่อค้าเกวยีน	เดนิทางไปทหีลัง	รู้ทันอบุายของยกัษ์	จึงพา

บริวารของตนรอดพ้นอันตรายเดินทางไปค้าขายและกลับมาถึงบ้านโดยปลอดภัย
3

	 ความจริง	 ชาดกเป็นเรื่องเก่ามีมาก่อนพุทธกาล(ก่อนสมัยพระโคดมพุทธเจ้า

หรือพระศากยมุนีพุทธเจ้า)	 เนื้อหาบางชาดกอาจเป็นการเล่าเหตุการณ์บ้านเมือง

สมัยโบราณก่อนพุทธกาล	 เช่นเรื่องทีฆาวุกุมาร	 เนื้อหาเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ 

แต่มุ่งแสดงหลกัธรรมความเป็นคนว่านอนสอนง่าย	ไม่ล่วงละเมดิค�าสัง่สอนของบดิา

มารดา	 ความไม่อาฆาต	 ความรู้จักให้อภัยแก่กันและกัน	 เนื้อหาบางชาดกอาจเป็น

นิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ	สมัยโบราณ	จะเห็นได้ว่ามีนิทานชาดกหลายเรื่องที่มี

เน้ือหาตรงกับนิทานอีสป	 เช่น	 สุวัณณหังสชาดก	 ที่ว่าด้วยเรื่องพระโพธิสัตว์เสวย 

พระชาติเป็นหงส์มีขนเป็นทองค�า	เนื้อหาบางชาดกอาจเป็นสุภาษิตสอนใจเกี่ยวกับ

การคบกัน	 เช่นในทธิวาหนชาดก	 พระเจ้าทธิวาหนะตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่า	 

 
3
	ขุ.ชา.	(ไทย)	๒๗/บทน�า/[๑๓],	๒๗/๑/๑.



4 สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี

“ในกาลก่อน	 มะม่วงนี้มีผิวสวย	 กลิ่นหอม	 รสอร่อย	 ได้รับการบ�ารุงเหมือนเดิม	 

เพราะเหตุไร	 จึงกลับกลายเป็นมะม่วงที่มีรสขมไป”	 อ�ามาตย์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์

กราบทลูตอบว่า	“ข้าแต่พระเจ้าทธวิาหนะ	มะม่วงของพระองค์มต้ีนสะเดาล้อมรอบ	

รากกับรากเกี่ยวพันกัน	 กิ่งกับกิ่งประสานกัน	 เพราะการเกี่ยวข้องกับต้นไม้มีรสขม

ไม่น่าพอใจน้ัน	 มะม่วงต้นนี้จึงกลายเป็นมะม่วงท่ีมีรสขมไป”
4
	 บางชาดกแสดง 

ถึงภูมิปัญญาของพระโพธิสัตว์ซึ่งแสดงถึงความเฉียบคมแห่งวิจารณญาณ	 เช่น 

ความตอนหนึ่งว่า	 “พระเจ้าวิเทหราชให้น�ากะโหลกศีรษะหญิงและชายมาส่งไปให้

ชาวบ้านพิสูจนว่า	 กะโหลกศีรษะไหนเป็นหญิงและกะโหลกศีรษะไหนเป็นชาย	 

ถ้าชาวบ้านไม่รู ้จะถูกปรับสินไหม	 ๑,๐๐๐	 กหาปณะ	 ชาวบ้านไม่รู ้จึงไปถาม 

พระมโหสธ
5
โพธิสัตว์	ท่านมโหสธพิจารณาดูก็รู้ทันทีว่า	กะโหลกศีรษะที่มีรอยหยัก

กะโหลกเล็กและค่อนข้างละเอียดเป็นหญิง	 ส่วนกะโหลกศีรษะใหญ่และหยาบ 

เป็นชาย”
6

	 ปัญหาการวิจัยหรือประเด็นที่น่าสนใจที่ควรท�าวิจัยก็คือ	 ในชาดกทั้งหมด	 

ว่าด้วยเร่ืองการบ�าเพ็ญบารม	ี๑๐	ในลกัษณะต่างๆ	แสดงถงึสภาพของสงัคมยคุนัน้ๆ	

ซ่ึงมีทั้งส่วนที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหา	 พร้อมกันนั้นก็แสดงจริยาวัตรของ 

พระโพธสิตัว์ในการบรหิารจดัการตัวเอง	บรหิารจดัสงัคม	วธิกีารแก้ปัญหาแต่ละกรณี

เป็นต้น	นอกจากนี้	ในชาดกเหล่านั้น	ไม่ได้มีแต่เรื่องการบ�าเพ็ญบารมี	๑๐	เท่านั้น	

แต่ยังมีข้อธรรมอื่นๆ	 ท่ีว่าด้วยเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมืองการปกครอง	 ประเพณี

วัฒนธรรม	 จิตวิทยาเป็นต้นแฝงอยู ่ในบทบาทของตัวละครในชาดกเรื่องนั้นๆ	 

แตเ่นือ่งจากมีรายละเอยีดมาก	ไม่สะดวกต่อการอ่านท�าความเข้าใจ	ผูว้ิจยัจงึเหน็วา่

 
4
	ขุ.ชา.	(ไทย)	๒๗/	บทน�า/	หน้า	[๘]-[๑๓]

 
5
	เขียน	๒	แบบ	มโหสธและมโหสถ	

 
6
	สรุปจาก	ญาณวชิระ,	ทศชำติ ปณิธำนมหำบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง,	(กรุงเทพมหานคร:	

ทีพีเอ็น	เพรส,	๒๕๕๑),	หน้า	๒๓๐.
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ควรมีการศึกษาค้นคว้าโดยละเอียดแล้วจัดวรรคตอน	 สรุปประเด็นส�าคัญและ 

จัดระบบข้อมูลให้กระชับโดยภาษาร่วมสมัยเหมาะแก่การศึกษาของคนทั่วไป	 

พร้อมกันนั้นก็ควรมีการถอดบทเรียนจากบทบาทของตัวละครในชาดกเหล่านั้น	 

น�าเสนอตัวอย่างแห่งความส�าเร็จให้เอาเป็นแบบอย่างหรือบางกรณีก็เป็นตัวอย่าง

แห่งความล้มเหลวซึ่งจะเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เอาเป็นแบบอย่าง	 ที่ส�าคัญคือชาดก 

เป็นเรื่องที่แสดงตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ	เป็นแนวปฏิบติที่ดีด้านการสร้างคุณธรรม

จริยธรรมตามหลักการว่า	 “สอนให้รู้	 ท�าให้ดู	 อยู่ให้เห็น”	 ซึ่งสามารถสร้างแรง 

บันดาลใจให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังในการให้ละชั่วท�าดี	 ท�าให้เกิดความมั่นใจในกฎ 

แห่งกรรมอันเป็นกฎแห่งเหตุและผล	ที่แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด	ผลของกรรมดี

กย็งัตดิตามผูก้ระท�าไปเหมอืนเงาตดิตามคน	เหมอืนล้อเกวยีนตดิตามโคผูล้ากเกวยีน

 ควำมหมำยว่ำด้วย “ชำดก” 

	 ค�าว่า	 “ชาดก”	 มาจากค�าบาลีว่า	 “ชาตก”	 แปลว่า	 เคร่ืองเล่าเร่ืองราวท่ี

พระพุทธเจ้าได้ทรงเกิดมาแล้ว	เรื่องที่พระพุทธองค์ทรงเปล่ง	คือทรงกล่าวถึงจริยา

ที่เกิดขึ้นแล้ว	 เรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า	 มาจาก	 “ชาต”	 ศัพท์บทหน้า	 

แปลว่า	เกิดแล้ว	ลง	เก	ธาตุ	ใช้ในความหมายว่า	สทเท	(เก	ธาตุ	ใช้ความหมายว่า	

เปล่งเสียง,	 ออกเสียง)	 ดังอุทาหรณ์ว่า	 “กายติ.	 ชาต�	 ภูต�	 กียติ	 กถียติ	 อเนนาติ	 

ชาตก�.
7
	แปลว่า	ย่อมเปล่งเสียง	ดังค�าว่า	เรื่องราวที่เกิดแล้ว	เป็นแล้ว	อันพระองค์

ย่อมเล่า	 คือ	 ย่อมเปล่งเสียง	 ด้วยธรรมชาต(ธรรมชาติ)นั้น	 เหตุนั้น	 ธรรมชาต

(ธรรมชาติ)นั้น	 ชื่อว่าชาตกะ	 แปลว่า	 เป็นเครื่องอันพระองค์เล่า	 (แห่งเร่ืองราวที่ 

เกิดแล้ว)”

 
7
 ธำตวัตถสังคหปำฐนิสสยะ, พระวิสุทธาจารยมหาเถระ	 รจนา,	 พระราชปริยัติโมลี

(อุปสโม)	ปริวรรตแปล	พร้อมคณะ,	(กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	
๒๕๓๕),หน้า	๗๑.



6 สารัตถธรรมจากชาดก : ทสบารมี

 พระภัททันตสารีบุตร	กล่าวถึงบทวิเคราะห์ศัพท์	“ชาตก”	 ไว้ว่า	“ชาต�	ภูต�	 

ปุราวุตฺถ�	ภควโต	ปุพฺพจริย�	 กายติ	กเถติ	ปกาเสตีติ	 ชาตก�
8
	แปลว่า	พระพุทธเจ้า 

ย่อมตรัสเล่า	 คือ	 ทรงกล่าว	 ได้แก่	 ทรงประกาศจริยา	 (ความประพฤติ)	 ในก่อน	 

แห่งพระผูม้พีระภาคทีเ่กดิขึน้แล้ว	เป็นแล้ว	ทีป่ระพฤติมาก่อนแล้ว	เหตุนัน้	เร่ืองนัน้	

ชื่อว่าเป็นที่เล่า	(แห่งจริยา)	ของพระพุทธเจ้า”

 ในสัททนีติปกรณ์	ธาตุมาลา	แสดงบทวิเคราะห์ศัพท์	“ชาตก”	ไว้ว่า	“ชาต�	

ภูต�	อตีต�	ภควโต	จริย�,	ต�	กียติ	กถียติ	เอเตนาติ	ชาตก�,	ชาตกปาฬิ	หิ	อิธ	“ชาตกนฺ”ติ	

วุตฺตา.	อญฺญตร	ปน	ชาต�	เอว	ชาตกนฺติ	คเหตพฺพ�.	ตถา	หิ	ชาตกสทฺโท	เทสนายมฺปิ	

วตฺตติ	 “อิติวุตฺตก�	 ชาตก�	 อพฺภูตธมฺมนฺติ”
9
อาทีสุ.	 ชาติยมฺปิ	 วตฺตติ	 “ชาตก�	 

สโมธาเนส”ี
10

ตอิาทสี.ุ	แปลว่า	จรยิา(ความประพฤต)ิ	ของพระผู้มพีระภาคทีเ่กดิขึน้	

เป็นแล้ว	 ผ่านมาแล้ว,	 ความประพฤติของพระผู้มีพระภาคนั้นอันพระพุทธเจ้า 

ย่อมทรงเล่า	คอืตรสัถงึ	ด้วยเรือ่งนัน้	เหตนุัน้	เรือ่งนัน้	ชือ่ว่าชาตกะ	(ชาตกะ	แปลว่า	

เป็นเคร่ืองอันพระองค์ทรงเล่าถึงแห่งความประพฤติของพระผู้มีพระภาคนั้น)	 

ความจริง	 บาฬีว่าชาดก	 ท่านกล่าวไว้ในบทนี้ว่า	 “ชาดก”	 แต่นอกจากเร่ืองที่เกิด 

ขึ้นแล้วเท่าน้ันก็พึงถือเอาว่า	 ชาดก	 จริงอย่างนั้น	 ชาตกศัพท์ใช้ในความหมายว่า	

“แสดง”	 ก็ได้	 ดังค�าในประโยคเป็นต้นว่า	 “อิติวุตตกะ	 ชาดก	 อัพภูตธรรม”	 ดังนี้	 

ใช้ในความหมายว่า	 “ชาติ”	 ก็ได้	 ดังค�าในประโยคเป็นต้นว่า	 “พระพุทธเจ้า... 

ทรงประชุมชาดกแล้ว”	ดังนี้	”อีกนัยหนึ่ง	ค�าว่า	ชาตกแปลว่า	ผู้เกิด	มีรากค�ามาจาก	

“ชนฺ”	ธาตุ	แปลว่า	“เกิด”	แปลง	ชนฺ	ธาตุเป็นชา	ลง	ต	ปัจจัยในกิริยากิตก์	ส�าเร็จรูป

เป็น	“ชาต”	แปลว่า	เกดิแล้ว	ให้ลง	ก	ปัจจยัต่อท้ายอกีส�าเร็จรูปเป็น	“ชาตก(ชาดก)”
11

 

แปลว่า	ผู้เกิดแล้ว 

 
8
	สารตฺถ.	(บาลี)	๑/-/๑๒๗.

 
9
	องฺ.จตุกฺก. (บาลี)	๒๑/๖/๘,๑๘๖/๒๐๓.

 
10

	ขุ.ชา.อ. (บาลี)	๑/-/๑๗๗.

 
11

	สทฺทนีติ.ธาตุมาลา	หน้า	๑๓	ดังอุทาหรณ์ว่า	“กุ	สทฺเท	เก	จ”.	แห่ง	กการนฺตธาตุ



7ตอนที่ ๑ บทนำ�

 ดังนั้น	 ชาดกก็คือเครื่องเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้ว	 เป็นเรื่องที่เกิดเมื่อครั้ง

พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบ�าเพ็ญทสบารมีหรือบารมี	 ๑๐	 ประการ	 

ในพระชาติต่างๆ	 เล่าถึงการท่ีพระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิด	 ถือเอาก�าเนิดในชาติ

ต่าง	ๆ 	ได้พบปะผจญกบัเหตกุารณ์ดบ้ีาง	ชัว่บ้าง	แต่กไ็ด้พยายามท�าความดตีดิต่อกนั

มากบ้าง	 น้อยบ้าง	 ตลอดมา	 จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย	 จะถือว่า	 ชาดก 

เป็นววิฒันาการแห่งการบ�าเพญ็คณุงามความดขีองพระโพธสัิตว์อยูก่ไ็ด้	ในทีน่ีมุ้ง่ถงึ

เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านามว่าโคดม	 (พระศากยมุนี- 

พทุธเจ้า)	เป็นหลกัเริม่ตัง้แต่สมยัทีพ่ระองค์ทรงเกิดเป็นสุเมธดาบสประสงค์ทีจ่ะตรัสรู้

เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในอนาคต	จงึตัง้ประณธิานบ�าเพ็ญบารมเีรือ่ยมาจนถึงชาติ

ท่ีทรงเกิดเป็นพระเวสสันดร	 พระพุทธองค์ทรงน�ามาเล่าให้ภิกษุหรือชาวบ้านฟัง 

ในโอกาสต่างๆ	 ชาดกจึงเป็นเรื่องเล่าเหมือนนิทาน	 บางคร้ังจึงเรียกว่านิทานชาดก

ชาดกทีป่รากฏในคมัภร์ีพระไตรปิฎก	ม	ี๕๔๗	ชาดก	แต่คนไทยมกัพูดกันว่า	พระเจ้า	

๕๐๐	ชาติ
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