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ค าน า 

 พุทธประวัติเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

หลายอย่างเม่ือครั้งพุทธกาลขณะพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ 

 ชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยั งเป็น 

พระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบารมี มีความเก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆ 

 ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ผู้เขียนชอบศึกษาพุทธธรรมจากการ

อ่านพุทธประวัติและชาดก มากกว่าเรียนรู้หัวข้อธรรมโดยตรง ด้วยความที่

ชอบอ่านนิทานหรือนิยาย ยังติดอยู่กับความสนุกแบบนั้น พุทธประวัติ 

และชาดกมีลักษณะคล้ายนิทานหรือนิยายดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ธรรม 

ที่มทีั้งความสนุกและคติสอนใจรวมอยู่ด้วยกัน 

 ‘พุทธศิลป์ค ากลอน ๑’ เล่มนี้ คือการเอาชาดกและพุทธประวัติ 

บางตอนมาเขียนใหม่ในรูปแบบนิทานกลอนหรือนิยายกลอน ตามแนวที่

ผู้เขียนถนัด ประกอบด้วยชาดก ๓ เรื่อง และพุทธประวัติ ๑ เรื่อง 

ถาดทองค า(เสรีววาณิชชาดก) ชาดกที่กล่าวถึงต้นเหตุแห่งการจองเวร 

ของพระเทวทัตที่มีต่อพระพุทธเจ้า 

โคนันทิวิสาล(นันทิวิสาลชาดก) ชาดกที่กล่าวถึงความส าคัญของการ 

ใช้วาจาสุภาพอ่อนหวาน 

สองพ่อค้าเกวียน(อปัณณกชาดก) ชาดกอันเป็นที่มาของสุภาษิต  

‘อย่าหวังน้ าบ่อหน้า’ 



 
 

อหิงสกะ(อังคุลิมาลสูตร) เรื่องราวของ ‘อหิงสกะ’ ผู้หลงผิดเข้าสู่วิถี 

แห่งโจรร้ายเข่นฆ่าผู้คน ตัดนิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัย แต่สุดท้ายกลับใจได้ 

แล้วออกบวชบรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์องค์ส าคัญองค์หนึ่งในที่สุด 

 หวังว่าผู้อ่านท่านจะได้ทั้งความสนุกสนานและธรรมะสอนใจไปพร้อมกัน 

 

         ซัน เอื้อไพบูลย์ 

  มกราคม 2564 
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ถาดทองค า (เสรีววาณิชชาดก)  

เรื่องย่อ 

ภิกษุท่านหนึ่งบวชเข้ามาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

แสวงหาความหลุดพ้น แต่เมื่อนานไปยังไม่ส าเร็จมรรคผลใดๆ จึงเกิดความ

ท้อแท้หมดอาลัย คลายความเพียรในการปฏิบัติ เมื่อพระพุทธองค์ทรง

ทราบ จึงตรัสเล่าชาดกเรื่องนี้ให้แก่ภิกษุท่านนั้นและพุทธบริษัททั้งหลาย

ได้รับฟัง ทรงเปรียบเทียบมรรคผลในพระพุทธศาสนานี้มีค่ามหาศาล  

หากคลายความเพียรล้มเลิกไปเสีย ก็เหมือนกับพ่อค้าเสรีวะผู้ได้ถาด

ทองค ามูลค่ามหาศาลเอาไว้ในมือ แต่กลับโยนทิ้งไป แล้วมานึกเสียใจ 

ผิดหวัง คร่ าครวญในภายหลัง 

ชาดกเรื่องนี้เป็นปฐมเหตุ การจองเวรของพระเทวทัตที่มีต่อ

พระพุทธเจ้า  

 ในภพชาตินี้ทั้งสองท่านเกิดเป็นพ่อค้าเร่ ชื่อเหมือนกัน อยู่เมือง

เดียวกัน “เสรีวะ” คือชื่อของทั้งสอง ในคราวหนึ่งทั้งสองคนเดินทางข้าม

แม่น้ าไปค้าขายต่างเมือง เมื่อไปถึง เสรีวะทั้งสองคนแยกกันไปคนละ

ทิศทาง 

ที่เมืองนั้นมีบ้านเศรษฐีตกยากบ้านหนึ่ง เหลือเพียงยายแก่ 

กับหลานสาว เมื่อเสรีวะผู้คิดคดผ่านไปถึง หลานสาวบ้านนั้นอยากได้

เครื่องประดับที่เขาหาบมาขาย จึงรบเร้าท่านยายให้ซื้อ ด้วยความอัตคัด
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ขัดสนไม่มีเงินซื้อหา ยายจึงน าถาดเก่าคร่ าคร่าใบหนึ่งไปตีราคาแลกเปลี่ยน 

เสรีวะผู้นี้เจ้าเล่ห์ เขาทราบว่าเป็นทองค ามูลค่ามหาศาล แต่แสร้งโยนทิ้ง 

บอกว่าไร้ค่า ไม่มีราคาพอที่จะแลกสินค้าใดได้เลย เขาเดินจากไป  

คิดวางแผนไว้ว่าจะวนกลับมาใหม่แล้วขอซื้อไปในราคาถูกเหมือนได้เปล่า 

 เวลาผ่านไป เสรีวะผู้ซื่อตรงผ่านมาบ้านนี้ หลานสาวจึงรบเร้า 

ท่านยายให้ซื้อเครื่องประดับอีกครั้ง ท่านยายเอาถาดเก่าคร่ าคร่าใบเดิม 

ไปตีราคาแลกเปลี่ยน เสรีวะผู้นี้ซื่อตรง เขาทราบว่าเป็นทองค ามูลค่า

มหาศาล จึงบอกกล่าวตามจริง ท่านยายทั้งตกใจและดีใจ ตกใจว่าเกือบ

เสียรู้พ่อค้าคนก่อน และดีใจที่ได้พบพ่อค้าซื่อสัตย์ จึงยอมให้แลกเปลี่ยนไป 

เขาจึงเอาเงินที่มีติดตัวและสินค้าทั้งหมดแลกกับถาดทองค าใบนั้น แล้ว

เดินทางกลับ 

 เมื่อเสรีวะเจ้าเล่ห์วนกลับมาอีกครั้ง ถามถึงถาดใบเดิม เขาถูก

ตะเพิดด่า ท่านยายยกให้พ่อค้าอีกคนไปแล้ว เขาตกใจจนสลบ เมื่อฟ้ืน 

เขาไล่ตามเสรีวะอีกคนไป หวังชิงถาดทองค ากลับมาเป็นของตน วิ่งไปถึง

ริมฝั่งน้ า เห็นเสรีวะคนนั้นถือถาดทองค าอยู่บนเรือข้ามฟากกลางแม่น้ า 

จึงตะโกนบอกนายท้ายให้วกเรือมารับ แต่เสรีวะที่อยู่บนเรือเห็นท่าไม่ดี 

จึงให้พายต่อไปห้ามหันเรือกลับ 

 เสรีวะที่อยู่บนฝั่ง เห็นเรือลอยห่างไปเรื่อยๆ เขาเกิดความโมโห 

คลุ้มคลั่ง เคียดแค้น ริษยา อาฆาต เขากอบเม็ดทรายบนชายฝั่งขึ้นมา 

อธิษฐานด้วยโทสะและพยาบาท ขอติดตามจองเวรไปทุ กภพชาติ 
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 ดุจจ านวนเม็ดทรายในก ามือ เมื่อความพลุ่งพล่านแค้นใจถึงขีดสุด เขาล้ม

ลงกระอักเลือด ขาดใจตายที่ริมฝั่งแม่น้ านั้นเอง 

 เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเล่าจนจบ ภิกษุผู้คลายความเพียรเกิดความ

ความตั้งมั่นอีกครั้งและบรรลุธรรมในที่สุด  และพุทธบริษัทอ่ืนต่างก็ 

บรรลุธรรมเป็นล าดับชั้นต่างกันไป 
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ถาดทองค า (เสรีววาณิชชาดก) 

เรื่องเต็ม 

  คราหนึ่ง ณ กรุงสาวัตถี 

ในพระเชตวันคันธกุฎี ทรงเปรมปรีดิ์พักผ่อนวรกาย 

มีภิกษุท่านหนึ่งพึงปรารภ  ไม่ประสบมรรคผลฉงนฉงาย 

ทั้งพากเพียรปฏิบัติวัตรใจกาย นานเหลือหลายไม่ประจักษ์มรรคผลใด 

หมดแรงใจบังเกิดความท้อแท้ คิดยอมแพ้ละวางทางผ่องใส 

คลายความเพียรเกิดระทดหมดอาลัย มิอาจไปถึงฝั่งยังนิพพาน 

เพ่ือนภิกษุท้ังหลายใคร่สงเคราะห์ ถึงคราวเหมาะจึ่งน าไปในสถาน 

ได้เข้าเฝ้าผู้น าสงฆ์องค์ประธาน น้อมกราบกรานอภิวาทพระศาสดา 

พระพุทธองค์ทรงมหากรุณาธิคุณ หวังเก้ือหนุนภิกษุนั้นพลันศึกษา 

ให้ตั้งมั่นไม่ประมาทไม่คลาดคลา ให้เพียรกล้าไม่ระทดหมดแรงใจ 

 ทรงก าหนดน้อมนึกระลึกชาติ บุพเพนิวาสสติญาณอันผ่องใส 

แล้วทรงกล่าววาจาว่าออกไป ด้วยหวังให้ภิกษุบรรลุธรรม 

ทรงตรัสว่าภิกษุสงฆ์จงดูก่อน หากถ่ายถอนที่เพียรมามีค่าล้ า 

หากละเสียสิ่งซึ่งพึงกระท า จักเพลี่ยงพล้ าสูญอริยทรัพย์นับคณา 

ดุจดังเสรีววาณิชผู้คิดคด สูญสิ้นหมดสิ่งสรรพ์อันมหา 

ผู้ละทิ้งถาดทองค าล้ าเงินตรา แสนกหาปณะละทิ้งไป 
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เธอจะโศกเศร้าใจไม่สิ้นสุด คล้ายลาภหลุดเลื่อนลอยคล้อยไฉน 

ด้วยละทิ้งพระธรรมอันอ าไพ ค่ายิ่งใหญ่สูญสิ้นพลันฉะนั้นแล 

 เหล่าภิกษุทั้งหลายได้ไหว้วอน พระชินวรผู้โชติช่วงดั่งดวงแข 

บรมครูผู้พากเพียรไม่เปลี่ยนแปร ประเสริฐแท้โปรดชี้ทางกระจ่างใจ 

 บัดนั้นองค์สมเด็จพระศาสดา จึงตรัสว่าด้วยรู้แจ้งแถลงไข 

กล่าวถ้อยความเนื้อเรื่องเนื่องกันไป ต่างร่วมใจทั่วพร้อมน้อมสักการ 

 อดีตกาลนานมาเม่ือห้ากัป คณานับเวียนว่ายในสงสาร 

ณ เมืองหนึ่งเมืองนี้มีต านาน ทรงเล่าขานเป็นชาดกสาธกธรรม 

สองวาณิชแคว้นนี้ “เสรีวรัฐ” ผู้เจนจัดค้าของด้วยชองช่ า 

เมื่อถึงคราวาระพึงกระท า ต่างต้องจ าเดินทางไปต่างเมือง 

ชื่อทั้งสองคล้ายกันดี “เสรีวะ” ไม่ลดละกิจการค้าพาฟูเฟ่ือง 

เสรีวะทั้งสองหวังรองเรือง บรรทุกเครื่องค้าขายเร่ทุ่มเทไป 

โดยสารเรือข้ามนที “นีลวะหะ” ไปนคร “อริฐะบุรี”ดีไฉน 

สองวาณิชแบ่งเส้นทางต่างคลาไคล ย่างเยื้องไปดั้นด้นคนละทาง 

 เสรีวะผู้เจ้าเล่ห์ทุ่มเทคิด มุ่งทางทิศประจิมริมทางกว้าง 

เสรีวะผู้ซื่อสัตย์จัดเส้นทาง แล้วเยื้องย่างมุ่งสู่บูรพา 

 เสรีวะเจ้าเล่ห์เร่มาถึง บ้านแห่งหนึ่งผู้ตกยากอนาถา 

เศรษฐีเก่าล้มละลายผู้กลายมา เป็นทุคตายากแค้นแสนล าเค็ญ 
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เหลือยายแก่กับหลานสาวแค่เพียงสอง ประคับประคองล้มลุกแสนทุกข์เข็ญ 

กหาปณะขาดแคลนแสนยากเย็น ไม่ว่างเว้นรับจ้างเขาบรรเทาไป 

ในวันนี้มีพ่อค้าเร่มาถึง หลานสาวพึงเห็นหลายหลากแล้วอยากได้ 

เรียกพ่อค้าโปรดหยุดก่อนอย่าจรไป ด้วยตื่นใจของดาษดื่นช่างตื่นตา 

 เธออ้อนวอนกล่าวค ากับผู้ใหญ่ ฉันอยากซื้อของใช้จ้ะยายจ๋า 

เครื่องประดับชิ้นนิดหน่อยน้อยเงินตรา โปรดเถิดหนาซื้อให้ฉันนะท่านยาย 

 ยายผู้เฒ่ากล่าววาจากุมารี บ้านเรานี้จนยากมากเหลือหลาย 

มีเงินทองที่ไหนเล่าล้วนเปล่าดาย คิดซื้อขายก็จนทรัพย์อัประมาณ 

 หลานสาวว่ามีถาดเก่าเราใบหนึ่ง มิได้พึงใช้การใดให้สืบสาน 

ท่านยายโปรดน าแลกไปเราไหว้วาน ได้เจือจานแก้วแวววับประดับกาย 

เพียงชิ้นหนึ่งก็พอนะจ๊ะยายจ๋า ด้วยมูลค่าคงแพงมากอยู่หลากหลาย 

สร้อยลูกปัดแก้วแหวนแสนพร่าพราย โปรดเถิดยายเพียงหนึ่งอันฉันยินดี 

 ยายฟังค าวอนเว้าหลานสาวว่า เอือมระอาเธอรบเร้าช่างเซ้าซี้ 

จึ่งเมตตาเรียกพ่อค้าแล้ววาที เชิญทางนี้เราใคร่ซื้อถือราคา 

เดินไปหยิบถาดเกรอะกรังท่ีหลังบ้าน เก็บมานานกระด่างกระด าแสนคร่ าคร่า 

ท่านพ่อค้าวานดูทีตีราคา พอแลกหาสินค้ายิ่งได้สิ่งใด 

 เสรีวะรับมาดูรู้ว่าหนัก ไม่นานนักจึงแจ้งจริงว่าสิ่งไหน 

เข็มกรีดเนื้อถาดสึกลึกลงไป เห็นเนื้อในผุดผ่องเป็นทองจริง 
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คิดค านวณมวลขนาดถาดน้ าหนัก ก็ประจักษ์แสนยินดีเป็นที่ยิ่ง 

กหาปณะค่าหนึ่งแสนแม้นอ้างอิง คิดประวิงด้วยเจ้าเล่ห์เพทุบาย 

 จึงบอกกล่าวค่าไม่ถึงกึ่งมาสก ไม่อาจตกลงสิ่งใดใช้ซื้อขาย 

มีมูลค่าใดเล่าก็เปล่าดาย นะท่านยายเราบอกกล่าวให้เข้าใจ 

 แสร้งโยนถาดทองจริงทิ้งลงพ้ืน ท าเป็นอ่ืนให้ไขว้เขวให้เฉไฉ 

แสร้งท าเป็นว่าตนมิสนใจ เดินจากไปทางอ่ืนค่อยคืนมา 

ในใจนั้นครวญพินิจด้วยคิดคด กล่าวโป้ปดย้อนแย้งแสวงหา 

ประเดี๋ยวเถิดทิ้งไว้ก่อนค่อยย้อนมา ตีมูลค่าต่ าเข้าไว้คงได้ดี 

ไม่แน่นักถ้าเกินคาดอาจได้เปล่า โชคของเราได้ถาดทองไม่หมองศรี 

กหาปณะค่าตั้งแสนแม้นโชคดี เป็นเศรษฐีทันใดก าไรงาม 

 ........................................................................................ 

 ..................................กรณุาอ่านต่อในต้นฉบับ......................... 

 ...........................................................................................  
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โคนันทิวิสาล(นันทิวิสาลชาดก) 

เรื่องย่อ 

ครั้งหนึ่งในพระเชตวันมหาวิหาร ภิกษุกลุ่มหนึ่งเป็นอันธพาล ใช้ถ้อยค า

หยาบคาย ว่ากล่าวเสียดสีทิ่มแทงทะเลาะวิวาทกันเป็นประจ า เมื่อพระ

พุทธองค์ทรงทราบ ได้ตรัสเล่าชาดกเรื่องนี้เพ่ือให้เห็นโทษของการกล่าว 

ค าหยาบคายว่าร้ายป้ายสี แม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังไม่ยินดีจนเป็นเหตุให้

เจ้าของต้องเสียทรัพย์ไป 

 ในอดีตชาติหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นโค พราหมณ์ชราผู้หนึ่ง 

รับเอาไปเลี้ยงดูอย่างดี รักเสมือนลูก ตั้งชื่อว่า “นันทิวิสาล” เมื่อโค 

เติบใหญ่เต็มตัวมีก าลังมหาศาล นึกอยากตอบแทนบุญคุณผู้ที่เลี้ยงดูตนมา 

จึงบอกกล่าวพราหมณ์พ่อให้ เข้าไปหาเศรษฐี ในเมืองเ พ่ือเดิมพัน  

ว่านันทิวิสาลโคของท่านสามารถลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกันและทุกล า

บรรทุกหินกรวดทรายเต็มล าทั้งหมดให้เคลื่อนไปได้ เศรษฐีรับค าท้าเพราะ

ไม่เชื่อว่ามีโคใดสามารถกระท าได้  

 เมื่อถึงวันนัดหมาย ผู้คนจ านวนมากต่างพากันมาดูการเดิมพัน

ของพราหมณ์ชราและเศรษฐี คนทั้งหลายไม่มีใครเชื่อว่าโคจะท าได้ 

ต่างว่ากล่าวเย้ยหยัน เสียดสีพราหมณ์ชรา ต่างๆนาๆ จนพราหมณ์ 

เกิดความหวาดหวั่นลังเลไม่มั่นใจ คิดว่านันทิวิสาลเป็นเพียงเดรัจฉาน  

มิได้มีภาระความรับผิดชอบใดๆ คงกล่าวล้อเล่นหลอกลวงตนเองเท่านั้น 

เมื่อขึ้นขี่บนหลังโค ขณะจะบังคับโคให้เคลื่อน เขาด่าว่านันทิวิสาล 
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อย่างรุนแรงและเงื้อปฏักหมายทิ่มแทงด้วยความโมโห นันทิวิสาลไม่เคยได้

ยินค าหยาบคายร้ายกาจจากพ่อพราหมณ์ของตนมาก่อน บังเกิดความเศร้า

เสียใจ ไม่ยอมก้าวเดิน พราหมณ์ชราจึงเสียเดิมพันแก่เศรษฐี 

 เมื่อกลับมาถึงบ้าน พราหมณ์นอนซมจมอยู่ ในความเศร้า  

นันทิวิสาลได้บอกกล่าวกับพ่อพราหมณ์ว่าตนเองไม่เคยเกเร ไม่เคยโกหก 

ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอันใดแก่พ่อเลย เหตุไฉนพ่อจึงว่ากล่าวด้วย

หยาบคายอย่างนั้น พราหมณ์ชราจึงคิดได้แล้วกล่าวค าขอโทษต่อโค นันทิ

วิสาลจึงให้พ่อพราหมณ์ไปท้าเดิมพันกับเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งโดยเพ่ิมเดิมพัน

มากกว่าเดิม  

การ เดิ ม พันครั้ ง ใหม่นี้  พ ราหมณ์ช ร า พูดกั บนั นทิ วิ ส าล 

อย่างนุ่มนวลอ่อนโยนด้วยความรักและไว้ใจ แล้วในที่สุดนันทิวิสาล 

สามาถลากเกวียนทั้งร้อยเล่มนั้นได้ส าเร็จ  
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โคนันทิวิสาล (นันทิวิสาลชาดก) 

เรื่องเต็ม 

 กาลครั้งหนึ่งเกิดเหตุในสมัยนั้น ณ พระเชตวันมหาวิหาร 

มีภิกษุสังฆะอันธพาล เที่ยวระรานอุบาทว์วิวาทกัน 

กลุ่มภิกษุฉัพพัคคีย์นั้นมีหก โต้เถียงถกแนวทางไม่สร้างสรรค์ 

กล่าวทิ่มแทงเสียดสีทุกวี่วัน ทะเลาะกันใช้วาจาว่าหยาบคาย 

 ครั้นพระพุทธองค์ทรงทราบความ ได้ทรงปรามหมู่เหล่าเขาทั้งหลาย 

ทรงติเตียนเรื่องวาจาน่าละอาย กล่าวค าร้ายเสียดสีไม่ดีงาม 

วจีหยาบย่อมเป็นไปในทางต่ า ให้เจ็บช้ าทั้งสัตว์คนอย่างล้นหลาม 

เดรัจฉานยังท้อถอยในถ้อยความ ค าหยาบหยามท้ังสิ้นไม่ยินดี 

ยังความเสื่อมฉิบหายให้บังเกิด ไม่ประเสริฐกลับลิขิตผิดวิถี 

ที่ควรได้ทรัพย์พันหนึ่งจะพึงมี ต้องเสียทีสูญทรัพย์เพราะหยาบคาย 

 ก็เม่ือครั้งโบราณนานมาก่อน เมื่อครั้งตอนอดีตกาลนานเหลือหลาย 

ยุคพระเจ้าคันธาระราชาชาย สืบเชื้อสายราชสมบัติตักศิลา 

พระโพธิสัตว์ยังเวียนว่ายในสงสาร กรรมบันดาลเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน์ 

เกิดเป็นโคในส านักทักษิณา กาลต่อมาเมื่อเติบใหญ่วัยเจริญ 

พราหมณ์ผู้เฒ่ารับมาอุปการะ ในฐานะดุจบุตรรักไม่ขัดเขิน 

แสนรักใคร่ห่วงใยให้เพลิดเพลิน เลี้ยงจ าเริญด้วยภัตตาอาหารดี 
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ดูแลโคดั่งมนุษย์สุดแสนรัก ทั้งฟูมฟักเอาใจใส่ในวิถี 

ตั้งชื่อว่า “นันทิวิสาล” เป็นการดี ล้วนไม่มใีห้ห่วงหาอนาทร 

 นันทิวิสาลเติบใหญ่ให้กล้าแกร่ง ก าลังแรงยิ่งพญาหมู่กาสร 

เหนือกว่าโคท้ังสิ้นในดินดอน คิดสังวรตอบแทนค่าบิดาตน 

พราหมณ์ผู้เฒ่าเลี้ยงเรานี้ดีสุดแสน ใคร่ทดแทนคุณนี้สักทีหน 

จึงกล่าวกับพราหมณ์ชราบิดาตน ถึงการกลที่ได้ทรัพย์นับคณา 

 นันทิวิสาลว่าความกับพราหมณ์พ่อ ฉันมีข้อครวญคิดพินิจหา 

ด้วยฉันนี้ก าย าแกร่งแรงพลา เหนือบรรดาโคใดในแดนดิน 

พ่อท่านจงเข้าไปยังในเมือง บอกกล่าวเรื่องฉันไปให้หมดสิ้น 

แก่เศรษฐีใหญ่โตท่านโควิน ทั่วทั้งถิ่นโคเราแกร่งแรงกว่าใคร 

ชักลากเกวียนใหญ่น้อยได้ร้อยเล่ม บรรทุกเต็มกรวดทรายหินสิ้นสงสัย 

หากว่าท่านเศรษฐีมีแคลงใจ พ่อจงได้กล่าวเสริมท้าเดิมพัน 

ด้วยทรัพย์สินเท่ากันพันกหาปณะ ฉันนี้จะลากเกวียนไปไม่เหหัน 

จักช่วยพ่อให้ได้ถึงทรัพย์หนึ่งพัน เหตุฉะนั้นท่านพ่อเราโปรดเข้าใจ 

 พราหมณ์ผู้เฒ่าเข้าไปหาท่านเศรษฐี เอ่ยวจีตามแนวทางคิดวางไว้ 

ท่านเศรษฐีสุดยินดีไม่มีใด จึงปลงใจรับว่าท้าพนัน 

ไม่เชื่อว่าโคของพราหมณ์กระท าได้ พราหมณ์เฒ่าไซร้ต้องพ่ายแพ้มิแปรผัน 

พราหมณ์คงเพ้ียนจึงหาญกล้าท้าพนัน โคใดนั้นแกร่งอย่างนี้ไม่มีทาง 
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 ครั้นเมื่อพราหมณ์ชรากลับมาเรือน ไม่แชเชือนทบทวนกิจคิดสะสาง 

แกะออมเงินที่เก็บไว้ตรวจไปพลาง นับสตางค์สะสมหามานานปี 

เกิดลังเลไม่มั่นใจในที่สุด หากลุ่ยหลุดแพ้พ่ายต้องหน่ายหนี 

หามาได้ใช้ประทังทั้งชีวี ในครานี้อาจสลดถึงหมดตัว 

หรือโคเรามันหลอกเพ่ือหยอกเล่น เพียงเฉกเช่นเดรัจฉานละลานทั่ว 

มันไม่มีภารกิจติดรัดตัว เพียงเล่นหัวกับเราเท่านั้นเอง 

คิดวกวนเวียนไปมิใคร่หลับ กระส่ายกระสับว้าวุ่นใจมิได้เขลง 

คนทั้งหลายคงเย้ยเยาะหัวเราะเครง ให้หวั่นเกรงความเป็นไปในนานา 

 ฟ้าสว่างแสงปรากฏก าหนดนัด พราหมณ์จึงจัดขับโคใหญ่เข้าไปหา 

ยังสถานประลองแหล่งแรงพลา ต่อเบื้องหน้าโควินทกผู้มั่งมี 

เมื่อมองไปตรวจสอบโดยรอบด้าน ก็พบพานคนมากมายหลากหลายสี 

ชักชวนกันออกมาประชาชี บุรุษสตรีเสียงอ้ืออึงตะลึงงัน 

พราหมณ์ผู้เฒ่าเกรงกริ่งยิ่งหวั่นหวาด ให้ประมาทลังเลเกิดเหหัน 

ตื่นตกใจค านึงถึงเดิมพัน เงินของฉันคงสูญเช่นให้เป็นไป 

 ได้ยินเสียงชาวประชาต่างปรามาส วิปลาสโง่เง่าน่าเศร้าไฉน 

มีโคอ่ืนหมื่นแสนดินแดนใด                ลากเกวียนใหญ่เคลื่อนคล้อยตั้งร้อยเกวียน 

บรรทุกทรายกรวดหินสิ้นทุกล า โคโตล่ าทั้งร้อยพันยังหันเหียน 

โคพราหมณ์เฒ่าเพียงหนึ่งฉุดดึงเกวียน คงจะเพ้ียนมิใช่กล้าแต่บ้าบอ 
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 พราหมณ์ชรายินวาทะสบประมาท ให้หวั่นหวาดเกรงกลัวจนตัวหงอ 

ต่างเยาะเย้ยถากถางยังไม่พอ ยังขันต่อว่าพราหมณ์แพ้อย่างแน่นอน 

 ........................................................................................ 

 ..................................กรณุาอ่านต่อในต้นฉบับ......................... 

 ...........................................................................................  
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สองพ่อค้าเกวียน(อปัณณกชาดก) 

เรื่องย่อ 

ชาดกเรื่องนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า ก่อนที่จะตัดสินใจท าการใดลงไป ควรใช้

ปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่างๆให้ถี่ถ้วนรอบคอบเสียก่อน เป็นอีกภพชาติ

หนึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระเทวทัตเคยเกิดร่วมกัน เป็นที่มาของสุภาษิต 

“อย่าหวังน้ าบ่อหน้า” 

 พ่อค้าเกวียนสองคนต้องเดินทางไปค้าขายต่างเมือง พ่อค้าคนแรก

รีบฉวยโอกาสเดินทางก่อนเพราะขบวนโคเทียมเกวียนของตนจะได้ 

กินหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ระหว่างทางก่อน เขาเร่งรีบเดินทางพร้อมบริวาร

ห้าร้อยคัน ระหว่างทางผ่านที่แห้งแล้งแห่งหนึ่ง มียักษ์กินคนหมู่หนึ่ง 

อาศัยอยู่ ยักษ์พวกนี้มีฤทธิ์ แปลงร่างเป็นคนผ่านทาง หลอกพ่อค้าให้เท 

น้ าดื่มที่บรรทุกมาด้วยทิ้งไปเสียเพราะหนักเปล่าๆ จะได้เบาแรงโค ค่อยไป

เอาน้ าข้างหน้าโน้น เป็นที่อุดมสมบูรณ์มาก พ่อค้าเชื่อทันทีโดยไม่พิจารณา 

สุดท้ายไม่มีแหล่งน้ าใดๆ หมดเรี่ยวแรงทั้งขบวน ถูกยักษ์กินคนจับกิน

โดยง่ายดาย 

 พ่อค้าเกวียนอีกคน หลังจากพ่อค้ากลุ่มแรกเดินทางล่วงหน้า 

ไปแล้ว เขาค านวณเวลาที่หญ้าระหว่างทางแตกยอดใหม่ แล้วออกเดินทาง

พร้อมกองเกวียนห้าร้อยเช่นกัน ระหว่างทางพบยักษ์จ าแลงหลอกให้เท 

น้ าดื่มทิ้งเช่นกัน แต่ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่เชื่อตามนั้น พ่อค้า

ขบวนนี้จึงเดินทางไปค้าขายได้อย่างปลอดภัย 
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สองพ่อค้าเกวียน (อปัณณกชาดก) 

เรื่องเต็ม 

 กาลครั้งหนึ่งย้อนไปหลายกัลป์กัป คณานับเวียนว่ายในสงสาร 

เมืองแห่งหนึ่งเมืองนี้มีต านาน เล่าสืบสานเป็นชาดกสาธกธรรม 

 สองพ่อค้าพากเพียรเกวียนวาณิช ปรึกษากิจค้าขายของด้วยชองช่ า 

กองเกวียนใครบรรทุกของเป็นกองน า ได้ออกล้ าเดินทางไปต่างแดน 

พ่อค้าหนึ่งรีบฉวยพลันฉันไปก่อน   หมายหญ้าอ่อนมีมากมายอยู่หลายแสน 

โคของเราอ่ิมหน าก่อนไม่คลอนแคลน จักโลดแล่นด้วยแรงดีมีก าลัง 

จึ่งคุมเกวียนห้าร้อยออกเดินทาง ค่อยเยื้องย่างตามทิศท่ีคิดหวัง 

บรรทุกน้ าดื่มกินไว้ใช้ประทัง                ไม่รอรั้งกงล้อเลื่อนแล้วเคลื่อนไป 

 ครั้นไปถึงที่ทางอยู่กลางเถ่ือน ขบวนเลื่อนถึงสถานกันดารไฉน 

ทั้งร้อนแล้งเปลี่ยวร้างกลางพงไพร ต้องผ่านไปขายค้าคาราวาน 

 ณ ที่นี้มียักษ์ครองสิบสองตน         หมายกินคนเดินทางพลางสังหาร 

กินเลือดเนื้อหมดสิ้นทั้งวิญญาณ          คอยผู้ผ่านเส้นทางเหมือนอย่างเคย 

ยักษ์หมู่นั้นวิเศษสิทธิ์ฤทธิ์ก าแหง มันจ าแลงรูปร่างอย่างเปิดเผย 

เป็นชาวเกวียนแล่นทะยานไม่ผ่านเลย แล้วเอ้ือนเอ่ยทัดทานผู้ผ่านมา 

 ........................................................................................ 

 ..................................กรณุาอ่านต่อในต้นฉบับ......................... 
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อหิงสกะ(อังคุลิมาลสูตร) 

เรื่องย่อ 

พระองคุลิมาลเถระเป็นพระอริย สงฆ์องค์ส าคัญรูปหนึ่ ง  สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้สามารถกลับตัวกลับใจละทิ้ง 

วิถีอันชั่วร้ายได้ส าเร็จ จากโจรร้ายฆ่าคนอย่างอ ามหิตกลับบรรลุมรรคผล

เป็นพระอรหันต์ ดุจต้นไม้ท่ีโคนคดแต่สุดท้ายมีปลายตรง 

 วันหนึ่ ง เกิดนิมิ ตประหลาดในพระคลั งแสงของพระเจ้ า 

ปเสนทิโกศลผู้ครองกรุงสาวัตถี  พระองค์แปลกพระทัยเป็นยิ่ งนัก  

“คัคคะพราหมณ์” ปุโรหิตท านายว่าเด็กที่เกิดในฤกษ์นี้ต่อไปภายหน้า 

จะเป็นโจรร้ายชื่อกระฉ่อน แต่มิได้เป็นภัยต่อราชส านัก  

 เมื่อพราหมณ์ปุโรหิตกลับไปบ้านตน พบว่าภรรยาคลอดบุตร 

ในวันนั้นพอดี ที่แท้บุตรของตนนั่นเองคือโจรร้ายในภายหน้า สองสามี

ภรรยาต่างร้องไห้เสียใจ คัคคะพราหมณ์ค านึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก 

คิดฆ่าทารกน้อยตัดไฟเสียแต่ต้นลม เขาเข้าเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศล  

กราบทูลเรื่องราวทั้งหมด หากพระองค์ทรงเมตตาด้วยเหตุว่าทารกพ่ึงถือ

ก าเนิดยังมิได้ท าความผิดใด อีกทั้งไม่เป็นภัยต่อราชส านัก หากภายหน้า

เขาก่อกรรมท าชั่วมากมายนัก พระองค์สามารถสั่งการให้กองทหาร 

เข้าก าจัดเขาได้เสมอ บอกแก่พราหมณ์ปุโรหิตว่าจงเลี้ยงดูเขาให้ดี ไม่แน่ว่า

ต่อไปเขาอาจมิได้เป็นดั่งค าท านาย 
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 พราหมณ์สองสามีภรรยาตั้งชื่อบุตรชายว่า “อหิงสกะ” แปลว่า  

ผู้ไม่เบียดเบียน 

 อหิงสกะเฉลียวฉลาด สุภาพอ่อนโยน ไร้แววความชั่วร้ายใดๆ  

เมื่อถึงวัยเข้าเรียน บิดาส่งเขาให้ไปเรียนวิชาการจากอาจารย์ทิศาปาโมกข์ 

ยังเมืองตักศิลา อหิงสกะเป็นผู้มีปัญญา เรียนรู้ทุกอย่างได้หมด อ่อนน้อม

ถ่อมตน ช่วยเหลืออาจารย์ทุกสิ่งอย่าง ท่านอาจารย์กับภรรยารักใคร่ 

อหิงสกะยิ่งกว่าศิษย์คนใดประดุจเป็นบุตรของตน จนเป็นเหตุให้ศิษย์อ่ืน

เกิดความอิจฉาริษยา เกลียดชัง และคิดท าลายอหิงสกะ 

 ศิษย์ทั้งหลายเมื่อมีโอกาสเข้าหาอาจารย์ก็มักจะพูดจาให้ร้าย 

กล่าวหาอหิงสกะต่างๆนาๆ ล้วนแต่เป็นความเท็จ เมื่อแรกท่านอาจารย์ 

ไม่เชื่อ พวกเขากล่าวหาอหิงสกะร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นว่าอหิงสกะ

แสร้งท าดีตีสนิทกับอาจารย์ ที่แท้เขาคิดไม่ซื่อกับภรรยาท่าน เมื่อถึงขั้นนี้

อาจารย์ปักใจเชื่อตามค ากล่าวหานั้น จากรักกลายเป็นเกลียดชัง จึงหาทาง

ก าจัดอหิงสกะ  

 วันหนึ่ งอาจารย์ เรียกอหิงสกะไปพบ บอกว่าตอนนี้ เขาจบ

การศึกษาแล้ว แต่อาจารย์มียอดวิชาอยู่อย่างหนึ่งไม่ถ่ายทอดให้แก่ใคร

ทั้งนั้น จะให้อหิงสกะศิษย์รักเพียงผู้เดียว “วิษณุมนต์”เป็นยอดแห่งวิชา

ของอาจารย์ แต่ก่อนอ่ืนอหิงสกะต้องสังหารคนให้ได้หนึ่งพันคนเป็นค่า

บูชาครูเสียก่อน เมื่อใดที่ท าการส าเร็จ วิษณุมนต์จะสมบูรณ์ กลับไปรับ

ราชการมีความเจริญก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูล (อาจารย์หลอก
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ให้อหิงสกะฆ่าคน ความโกรธแค้นย่อมเกิดขึ้นแก่ญาติมิตรคนตาย เมื่อนั้น

คนทั้งหลายจะลงมือฆ่าอหิงสกะเอง นี่เป็นวิธีการยืมมือฆ่าคน) 

 อหิงสกะเชื่ อตามค าสอนของอาจารย์  เขาจับอาวุธคู่กาย 

สะพายดาบ มุ่งหน้าเข้าป่าหลบเร้นกาย ดักรอสังหารคนผ่านทาง ตัดนิ้วมือ

ร้อยเป็นบ่วงห้อยคอเพ่ือนับจ านวน อหิงสกะฆ่าคนมากขึ้น จิตใจแข็ง

กระด้างอ ามหิตยิ่งขึ้น กร้าวแกร่งอย่างที่สุด จนไม่มีใครหรือหมู่คณะใด

สามารถปราบได้ บัดนี้อหิงสกะกลายเป็นโจรร้ายชื่อกระฉ่อนไปแล้ว  

“องคุลิมาล” ผู้คนทั้งหลายเรียกอย่างนั้น 

 ความโหดเหี้ยมชั่วร้ายขององคุลิมาล เป็นที่หวาดกลัวของ

ประชาชนยิ่งนัก พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงรับรู้แล้ว มีด าริยกกองทหาร 

ไปตามจับตัวองคุลิมาลเพ่ือประหารชีวิต คัคคะพราหมณ์กับนางมันตานี 

สองสามีภรรยารู้ว่าองคุลิมาลบุตรของตน ก าลังจะถูกลงทัณฑ์ขั้นประหาร 

ต่างเสียใจร้องไห้ แต่มิอาจแก้ไขอย่างไรได้ 

 ส าหรับผู้เป็นแม่แล้ว ย่อมมีความรักในบุตรยิ่งกว่าชีวิตตนเอง 

เป็นธรรมดา แม้บุตรจะชั่วร้ายอย่างไรก็ตาม นางมันตานีผู้เป็นมารดา

ตัดสินใจเดินทางมุ่งหน้าไปยังป่าใหญ่อันเป็นที่อยู่ขององคุลิมาล หวังจะ

ปกป้องบุตรตนให้พ้นภัยประหาร นางเร่งเดินทางไม่หยุดพักตลอดทั้งคืน 

เพ่ือให้ทันก่อนกองทหารของพระราชา 

 บัดนี้องคุลิมาลจวนส าเร็จวิษณุมนต์อันเป็นยอดวิชาแล้ว เขานับ

นิ้วมือ ขาดอีกเพียงนิ้วเดียว ชีวิตเดียวเท่านั้น เขาดีใจและฮึกเหิมยิ่ง 
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เช้าตรู่วันนั้น องคุลิมาลปรากฏในข่ายพระเนตรขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาเป็นผู้มีวาสนาได้บรรลุธรรม แต่เขาก าลังจะ

กระท ามาตุฆาตสังหารมารดาตนเอง หากเป็นอย่างนั้นแทนที่จะได้ดวงตา

เห็นธรรม เขากลับต้องมีอเวจีมหานรกเป็นที่ไป 

นางมันตานีเมื่อไปถึงยังบริเวณที่อยู่ของบุตรตน องคุลิมาล 

เพียงเห็นว่าเป็นคนผู้หนึ่งมิได้แยกแยะว่าเป็นผู้ใด เขาต้องการอีกชีวิตเดียว

เท่านั้น จึงส าแดงตนพุ่งเข้าหาเงื้อดาบหมายสังหาร 

ด้วยพระพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระองค์ปรากฏกายขวางเบื้องหน้าขององคุลิมาลในวินาทีนั้น ดึงดูดความ

สนใจของเขาไปทางอ่ืนเสีย พระองค์เพียงย่างเท้าธรรมดา แม้องคุลิมาลวิ่ง

ไล่ตามสุดชีวิตก็ไม่อาจตามทัน ต้องตะโกนร้องเรียกพระพุทธองค์ให้หยุด  

เมื่อนั้นเขาเหนื่อยหอบและหวาดหวั่น จิตใจคลายจากทิฐิมานะลง  

พระพุทธองค์ทรงกล่าวเตือนสติองคุลิมาลเพียงไม่กี่ประโยค แต่เป็นสัจจะ

แท้จริง กระทบถึงก้นบึ้งจิตใจของเขา สติมาปัญญาเกิด องคุลิมาลก้มกราบ

ขอขมาต่อพระองค์ และขอบวช องคุลิมาลบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน  

ณ ที่นั้นเอง ท่านติดตามพระพุทธองค์กลับพระเชตวันมหาวิหาร 

ด้วยความที่ฆ่าคนเอาไว้มาก ช่วงแรกในเพศภิกษุนั้น ท่านได้รับ

ความล าบากอย่างยิ่ง เนื่องเพราะญาติมิตรของผู้ที่ท่านเคยสังหารต่างโกรธ

แค้น เข้ามารุมท าร้ายร่างกายอยู่ เสมอ พระพุทธองค์บอกให้อดทน  
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เวลาผ่านไป เมื่อปฏิบัติพระกรรมฐานจนถึงที่สุดแล้ว ท่านจึงส าเร็จ

อรหัตผล เป็นพระอริยะบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา 
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อหิงสกะ (อังคุลิมาลสูตร) 

เรื่องเต็ม 

 มีพระสงฆ์องค์ส าคัญอยู่ท่านหนึ่ง ควรกล่าวถึงเอาไว้ได้ศึกษา 

จากโจรโฉดโหดร้ายผู้กลายมา เป็นเสนาธรรมบุตรพระพุทธองค์ 

 ครานั้นในกรุงสาวัตถี บังเกิดมีนิมิตพิศวง 

องค์ปเสนทิราชาแคว้นแดนด ารง ขณะทรงประชุมเหล่าชาวเสนา 

พระคลังแสงผิดแผกตาจ้ากระจ่าง โพลนสว่างเป็นนิมิตปริศนา 

ทอดพระเนตรไม่เคยพบประสบมา        ช่างแปลกตาเกินกว่าเราจะเข้าใจ 

 เมื่อนั้น “คัคคะ” พราหมณ์ปุโรหิต ครวญพินิจว่าอาเพศเหตุไฉน 

ทั้งดาวโจรบนฟากฟ้านภาลัย สว่างไสวเด่นชัดถนัดตา 

บังคมทูลองค์กษัตริย์ขัตติยะ ขอเดชะเรื่องนิมิตปริศนา 

ประมวลความขบคิดพิจารณา ตามต ารากล่าวไว้ใช่เรื่องดี 

ด้วยดาวโจรเจิดจ้าแสนกล้าแกร่ง ก าลังแรงเป็นไปในวิถี 

ทารกเกิดในฤกษ์ดวงห้วงนาที เป็นกาลีเอิกเกริกอันเกริกไกร 

จักเป็นโจรผู้มีชื่อลือกระฉ่อน มีฤทธิ์รอนมากล้นกว่าคนไหน 

กระท าการชั่วเช่นจักเป็นไป ก่อเภทภัยมิสุดสิ้นทั่วดินแดน 
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 พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสดับ แล้วตรัสกับปุโรหิตคิดวางแผน 

โจรร้ายนี้เพียงสามัญอันขาดแคลน หรือร้ายแสนยวดยิ่งชิงบัลลังก์ 

 ปุโรหิตคัคคะวิเคราะห์คิด มหาบพิตรอย่ากังวลแต่หนหลัง 

โจรร้ายนี้ไม่มีภัยในบัลลังก์ เพียงแต่ยังโจรสามัญอันทั่วไป 

 พระราชายินพราหมณ์ว่าดังนั้น มิทรงพรั่นสะทกวิตกไฉน 

ทรงทราบว่าเมื่อโจรนี้มมิีภัย         วางพระทัยเรื่องเล็กน้อยทรงปล่อยวาง 

 คัคคะพราหมณ์กลับสถานบ้านเรือนตน   ให้ฉงนตื่นสะทกตกใจผาง 

“มันตานี” ผู้ภรรยาพบว่านาง ได้คลอดร่างบุตราทารกชาย 

ตามฤกษ์โจรนิมิตอันผิดแผก           จดจ าแนกโจรใจโฉดผู้โหดร้าย 

ตกตะลึงตามถ้อยค าที่ท านาย ว่าโจรร้ายนั้นหรือคือบุตรตน 

คิดค านึงถึงเภทภัยอันใหญ่หลวง ต่อเหล่าปวงประชาคราสับสน 

ให้หวั่นไหวใจสะท้านจนลานลน ลูกทั้งคนกลับไม่มีให้ดีใจ 

อุ้มลูกน้อยอิงแอบไว้แนบอก น้ าตาตกท้ังสิ้นก็รินไหล 

บรรจงจูบลูกน้อยเจ้ากลอยใจ เหตุไฉนบังเกิดเคราะห์เฉพาะเรา 

 บอกกล่าวกับมันตานีศรีภรรยา       โชคชะตาคับแค้นสุดแสนเศร้า 

เป็นโจรร้ายภายหน้าอย่าดูเบา ด้วยฤทธิ์เขาจักฆ่าเข่นไม่เว้นวาง 
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จักเป็นที่หวาดเกรงข่มเหงคน          อย่างมากล้นทั้งผองจะหมองหมาง 

ต้องตัดไฟร้อนรนแต่ต้นทาง เร่งสะสางชีวินให้สิ้นไป 

 มันตานีกอดจูบเจ้าลูกน้อย             แสนเศร้าสร้อยน้ าตาสิ้นก็รินไหล 

โอ้เวรกรรมอาเพศเหตุอันใด ต้องช้ าใจทุกข์ยากวิบากกรรม 

แม่พ่ึงคลอดเจ้ามาในครานี้ กลับต้องมภีัยใหญ่ให้ถล า 

มองลูกน้อยกลอยใจไห้ระก า สุดชอกช้ าปวดแปลบแสบหัวใจ 

 สองสามีภรรยาเป็นคราเคราะห์    ต่างกุมเกาะกอดประคองลูกร้องไห้ 

ด้วยทั้งรักท้ังสับสนทั้งจนใจ ท าอย่างไรเรื่องราวนี้จึงคลี่คลาย 

คัคคะพราหมณ์สามีปริวิตก                 สะท้อนสะทกใจสั่นขวัญหาย 

คิดไปถึงต้องประหารกุมารชาย คนทั้งหลายจักเป็นสุขไม่ทุกข์ใจ 

สันติสุขปวงประชาต้องมาก่อน จ าต้องรอนลิดขาดมิพลาดได้ 

ดับเพลิงร้ายร้อนลนแต่ต้นไฟ ยอมช้ าใจปวดแปลบแสบระบม 

สองสามีภรรยาน้ าตาไหล สะอ้ืนไห้กล้ ากลืนแสนขื่นขม 

ตัดสินใจละทิ้งสุขรับทุกข์ตรม สะกดข่มสุดจะฝืนกลืนน้ าตา 

 ปุโรหิตรีบเข้าเฝ้าจอมกษัตริย์  ทูลตามสัตย์เรื่องจริงทุกสิ่งสา 

ขอเดชะพระกษัตริย์ขัตติยา อันดาราตามฤกษ์โหรโจรภัย 
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ได้ก าเนิดเป็นมนุษย์บุตรหม่อมฉัน ล่วงจากครรภ์ตามนิมิตลิขิตสมัย 

มหาโจรเลวร้ายเช่นเกิดเป็นไป              เมื่อเติบใหญ่จักฆ่าเข่นเป็นภัยพาล 

จักสร้างความหวาดเกรงข่มเหงคน     อย่างมากล้นควรก าจัดประหัตประหาร 

ขอพระองค์ทรงเร่งรัดตรัสสั่งการ เพ่ือรอนราญล้างชีวินให้สิ้นไป 

มิให้เกิดเหตุร้ายภายภาคหน้า พระอาญาทรงสิทธิ์ลิขิตได้ 

ข้าพระบาทยอมระทมตรอมตรมใจ เพ่ือตัดไฟมิให้ล่วงปวงประชา 

 พระราชาปเสนทิโกศล ผู้จอมคนคิดค านึงจึงปุจฉา 

ก็เด็กน้อยนี้เพียงเช่นเป็นโจรา ธรรมดาชนชั้นอันทั่วไป 

มิได้คิดช่วงชิงอาสน์ราชสมบัติ จักประหัตโดยเร่งด่วนมิควรได้ 

บัดนี้ยังมิเกิดเหตุเภทอันใด ยังผ่องใสอย่าตระหนกทารกชาย 

กาลภายหน้าหากเติบใหญ่เป็นนายโจร ดังค าโหรคิดยับยั้งยังไม่สาย 

กองทหารเราเล่าใช่เปล่าดาย          เพียงย่างกรายย่อมย่อยยับอัประมาณ 

ปุโรหิตจงตระหนักอย่าตระหนก เลี้ยงทารกจงฟูมฟักสมัครสมาน 

เมื่อเขาได้ศึกษาวิชาการ เวลาผ่านอาจเปลี่ยนผลเป็นคนดี 

 คัคคะพราหมณ์น้อมรับค าพระด ารัส      ปฏิบัติพากเพียรเปลี่ยนวิถี 

คิดใคร่ครวญกับภรรยามันตานี           ให้ชื่อดี “อหิงสกะ” ละเบียดเบียน 
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 อหิงสกะกุมารเจริญวัย               ค่อยเติบใหญ่วิชาการฝึกอ่านเขียน 

เฉลียวฉลาดบากบั่นขยันเรียน ทั้งพากเพียรทั้งมีจิตคิดเมตตา 

ทั้งสุภาพอ่อนโยนเป็นที่สุด เอกบุรุษยอดยิ่งอหิงสา 

จวบกระทั่งถึงวัยได้เวลา ท่านบิดาจึงส่งไปให้ร่ าเรียน 

 จงไปยังอาจารย์ทิศาปาโมกข์     อย่าได้โศกอย่าพรึงพรั่นอย่าหันเหียน 

อหิงสกะลูกจงหมั่นขยันเรียน จงพากเพียรศิลปาวิชชาการ 

 ออกเดินทางสู่เมืองตักศิลา       กราบครูบาเอ้ืออ านวยด้วยกล้าหาญ 

อยู่รับใช้ใกล้ชิดกิจการ บริบาลนานาด้วยอาทร 

อหิงสกะปัญญาดีขมีขมัน มนุษยส์ัมพันธ์สุโขสโมสร 

ท่านอาจารย์โปรดปรานประทานพร ได้ฝึกสอนสรรพสิ่งยิ่งวิชา 

สอนสิ่งใดเข้าใจได้ทั้งหมด ชื่อปรากฏผู้ยอดยิ่งอหิงสา 

ท่านครูสุขสรวลสันต์กับภรรยา ดั่งบุตราแสนรักใคร่ด้วยไมตรี 

 ท่านอาจารย์มักกล่าวชมข่มศิษย์อ่ืน อีกดาษดื่นให้หมองใจคิดหน่ายหนี 

อหิงสาว่ายอดศิษย์คิดการดี บรรดามีศิษย์อ่ืนใดไม่เท่าเทียม 

เหล่าศิษย์อื่นหลากหลายจึงได้โกรธ ต่างพิโรธขุ่นข้องใจมิได้เหนียม 

ริษยาสะท้อนสะทกอกไหม้เกรียม         ต่างตระเตรียมค าร้ายเพ่ือใส่ความ 
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ได้พากันเสาะหาเวลาเหมาะ การเฉพาะอย่างดีไม่ผลีผลาม 

กราบอาจารย์กระซิบเข้าเล่าใจความ เรื่องลุกลามมุ่งหมายให้ใหญ่โต 

 ........................................................................................ 
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