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ค าน า 

 พุทธประวัติเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

หลายอย่างเม่ือครั้งพุทธกาลขณะพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ 

 ชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นพระ

โพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบารมี มีความเก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆ 

 ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ผู้เขียนชอบศึกษาพุทธธรรมจากการ

อ่านพุทธประวัติและชาดก มากกว่าเรียนรู้หัวข้อธรรมโดยตรง ด้วยความที่

ชอบอ่านนิทานหรือนิยาย ยังติดอยู่กับความสนุกแบบนั้น พุทธประวัติ 

และชาดกมีลักษณะคล้ายนิทานหรือนิยายดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ธรรม 

ที่มคีวามสนุกเป็นที่ตั้ง ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ 

 ‘พุทธศิลป์ค ากลอน ๒’ เล่มนี้ คือการเอาชาดกและพุทธประวัติ 

บางตอนมาเขียนใหม่ในรูปแบบนิทานกลอนหรือนิยายกลอน ตามแนว 

ที่ผู้ เขียนถนัด ประกอบด้วยพุทธประวัติ ๒ เรื่อง และชาดก ๑ เรื่อง  

ความยาวรวม ๓๑๗ บทกลอน 

 สิริมา(หญิงงามเมืองผู้เลื่องชื่อแห่งกรุงราชคฤห์) หญิงงามเมืองที่

สวยงามที่สุด ผู้เป็นน้องสาวท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้บรรลุธรรมเป็นพระ

โสดาบัน และซากสังขารของนางเมื่อตายแล้วยังประโยชน์ให้คนจ านวน

มากบรรลุธรรมตามไปด้วย 



 
 

 ภิกษุกตัญญูแห่งกรุงสาวัตถี เรื่องราวของกุลบุตรในตระกูลเศรษฐี 

ผู้หนึ่งแห่งนครสาวัตถี ผู้ออกบวชเข้าสู่ วิถีธรรม หากชะตาชีวิตผกผัน 

เมื่อพ่อแม่ของตนจากเศรษฐีกลายเป็นคนยากไร้ออกเร่ร่อนขอทาน ท่านจึง

ต้องกลับมาอยู่ดูแลบุพการีทั้งสองขณะด ารงตนในเพศบรรพชิต และ 

ในที่สุดท่านเองก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน 

 เศรษฐีจากหนูตาย(จุลลกเศรษฐีชาดก)  เรื่องราวในอดีตชาติ 

ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านหนึ่ง เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงแสดง

ให้เห็นถึงความเป็นผู้มีปัญญา จากซากหนูตายเพียงหนึ่งตัวเมื่อผู้มีปัญญา

คิดใคร่ครวญในทางที่ชอบแล้วย่อมน าไปใช้สร้างตนจากคนยากกลายเป็น 

ผู้มั่งมีได้ในที่สุด 

 หวังว่าผู้ อ่านท่านจะได้ทั้งความสนุกสนาน และธรรมะสอนใจ 

ไปพร้อมกัน 

 

         ซัน เอื้อไพบูลย์ 

มีนาคม 2564 
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สิริมา(หญิงงามเมืองผู้เลื่องชื่อแห่งกรุงราชคฤห์) 

เรื่องย่อ 

สิริมาเป็นน้องสาวร่วมมารดาเดียวกันกับท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ สิริมา 

ได้ชื่อว่าเป็นหญิงงามเมืองที่งดงามที่สุด ชื่อเสียงโด่งดังที่สุด แห่งกรุง 

ราชคฤห์แคว้นมคธ ปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสาร  

 เมื่อแรกนั้น ณ กรุงราชคฤห์แห่งนี้ มีหญิงงามเมืองขึ้นชื่อผู้หนึ่ง

นามว่า “สาลวดี” ต่อมานางเกิดตั้งครรภ์ ทารกที่เกิดมาเป็นชาย นาง 

ไม่ต้องการ บุรุษเพศไม่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพหญิงงามเมือง ทารกน้อย 

ถูกน าไปทิ้งที่กองขยะ ทว่าทารกน้อยมีบุญวาสนา “เจ้าฟ้าอภัย” พระราช

บุตรของพระเจ้าพิมพิสาร ผ่านทางมาพบ เมื่อทราบว่ายังไม่ตายท่านจึง 

น าทารกกลับไปชุบเลี้ ย ง  เมื่ อ เติบใหญ่ ในกาลต่อมาเขาคือหมอ  

“ชีวกโกมารภัจจ์” จอมแพทย์แห่งราชคฤห์ แพทย์ประจ าพระองค์ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง 

 หญิงงามเมืองสาลวดีตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เป็นบุตรหญิง 

นางพึงใจยิ่ง ตั้งชื่อว่า “สิริมา” นางฟูกฟักเลี้ยงดูทาริกาน้อยเป็นอย่างดี 

ฝึกสอนถ่ายทอดจริตมารยาต่างๆให้แก่บุตรสาวเพ่ือสืบทอดวิชาชีพ 

หญิงงามเมือง สิริมาเจริญวัยยิ่งงดงามน่าหลงใหล มีชื่อเสียงขจรขจายไป

ทั่วทั้งชมพูทวีป ค่าตัวนางแพงลิบลิ่ว บุรุษที่จะเสพสุขกับนางได้มีเพียง

เศรษฐี และเหล่าชนชั้นสูงเท่านั้น 
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 นาง “อุตตรา” เป็นบุตรสาวของท่าน “ปุณณเศรษฐี” นางเป็นผู้มี

ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เป็นอริยะบุคคลชั้นโสดาบัน 

ต่อมานางมีความจ าเป็นต้องแต่งงานกับบุตรเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่ง เพราะ

บิดาของเขาเป็นเจ้านายเก่าของบิดานาง มีน้ าใจไมตรีต่อกันมาก่อน  

จึงเลี่ยงไม่ได้ เมื่อแต่งงานออกเรือนไปนางอุตตราไม่มีโอกาสได้ท าบุญเลย 

แม้ภิกษุรูปหนึ่งยังไม่มีโอกาสได้เห็น นางเป็นพระโสดาบัน แต่สามีเป็น

มิจฉาทิฐิ ไม่สนใจการบุญใดๆ นางอึดอัดใจเป็นที่ยิ่ง 

 เมื่อท่านปุณณเศรษฐีทราบความ จึงส่งเงินมาให้บุตรสาวจ านวน

หนึ่ง ให้นางอุตตราน าเงินนั้นไปว่าจ้างหญิงงามเมืองสิริมา เพ่ือมาอยู่กับ

สามีนางเป็นเวลาสิบห้าวัน และในช่วงเวลาสิบห้าวันนั้นนางจงขวนขวาย

ในการบุญให้เต็มที่ นางอุตตรากระท าตามนั้น ว่าจ้างสิริมาให้มาอยู่ร่วม

เรือนกับสามีนาง สามีนางก็ยินดีมิได้ขัดข้อง 

 นางอุตตราน าพาบริวารเข้าครัวปรุงอาหาร นิมนต์พระสงฆ์มารับ

ภัตตาหารที่บ้านทุกวัน นางอ่ิมใจในการบุญยิ่งนัก เป็นเช่นนี้ตลอดสิบสี่วัน 

วันนั้นสามีนางอยู่ในที่ไกลมองมาที่นางอุตตรา เห็นนางขมุกขมัวหัวหมุน

วุ่นวายอยู่ในครัว เขารู้สึกขบขันภรรยาของตน เขายิ้ม สิริมาผู้อยู่ร่วมเรือน

กับเขามานานหลายวันเห็นดังนั้นเกิดความหลงผิด เกิดความหึงหวง คิดว่า

เป็นสามีของตน คิดว่าตนเป็นเจ้าเรือน วูบนั้นนางขาดสติ รีบมุ่งตรงเข้าไป

ในครัวคว้าทัพพีตักเนยร้อนเดือด เข้าประชิดตัว ราดรดร่างนางอุตตรา 
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 นางอุตตราเป็นพระโสดาบัน เมื่อเห็นสิริมาเข้ามากระชั้นชิด  

จะหลบเลี่ยงทางใดก็ไม่ทัน วินาทีนั้น นางตั้งจิตอธิษฐานด้วยเมตตา เพราะ

สิริมานางจึงได้มีโอกาสท าบุญเลี้ยงพระ สิริมาเป็นเพ่ือนที่มีบุญคุณใหญ่

หลวงกับตน นางมิได้มีความโกรธแค้นชิงชังอันใดต่อสิริมาเลย  

 เมื่อน้ ามันเนยร้อนเดือดกระทบร่างนาง ก็กลับกลายเป็นน้ าเย็น 

ไปในทันใด เหล่าทาสีทาสาต่างกลุ้มรุมเข้าจับตัวทุบตีนางสิริมาเป็นการ

ใหญ่ นางอุตตรามิได้ถือโทษทั้งยังเข้าห้ามปรามช่วยเหลือ สิริมาเมื่อนั้น

กลับมีสติรู้ว่าตนกระท าผิดไป จึงกราบขอโทษนางอุตตรา นางอุตตราว่า 

เธอจะขอโทษเราเพียงเท่านี้มิได้ เธอต้องขอขมาโทษต่อบิดาเราก่อน  

บิดาเราคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จะเสด็จมาในวันพรุ่งนี้ 

ตอนนี้เธอจงเร่งไปจัดเตรียมภัตต่างๆเท่าที่จะหาได้ วันพรุ่งนี้มาถวายทาน

ร่วมกัน แล้วขอขมาโทษต่อหน้าพระองค์ เมื่อทรงอดโทษต่อเธอแล้ว ฉันจึง

จะเว้นโทษต่อเธอเช่นกัน 

 วันรุ่งขึ้นสิริมาพร้อมบริวารก็ได้มีโอกาสถวายทานแด่พระสงฆ์

อันมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นองค์ประธาน ณ บ้านของนางอุตตรานั่นเอง 

สิริมาสารภาพเรื่องราวทุกอย่างตามจริง และขอขมาโทษต่อหน้าพระ

พักตร์แล้ว พระพุทธองค์ทรงกล่าวอนุโมทนา แสดงธรรมให้ทุกคนในที่นั้น

ได้ฟัง สิริมาก็ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นพระโสดาบันในเวลานั้นเอง 

จิตใจยึดมั่นในพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง กราบขอพรพระพุทธเจ้าให้ทรงจัด

ภิกษุแปดรูปมารับบิณฑบาตที่บ้านของนางทุกวันแต่นั้นมา 
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 ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง บวชได้ไม่นาน ก าลังใจยังอ่อน ยังไม่ส าเร็จ

มรรคผลใด ยังมีความเป็นปุถุชน เมื่อเพ่ือนภิกษุที่ไปรับภัตบ้านสิริมา 

กลับมาถึง เล่าเรื่องสิริมาให้ฟัง ภิกษุหนุ่มเกิดความรักในสิริมาทันที เมื่อถึง

ล าดับของตนไปรับบิณฑบาตที่บ้านนางจึงยินดียิ่ง วันนั้นสิริมาป่วยหนัก 

ไม่สบาย แม้มิได้ตกแต่งใบหน้าเรือนกายเป็นพิเศษ หากภิกษุหนุ่มได้เห็น

ยังคงหลงรักหนักกว่าเดิม เมื่อกลับมาก็ละเมอเพ้อฝันอยู่เพียงผู้เดียว 

 ไม่นานนักสิริมาก็ถึงแก่ความตาย พระเจ้าพิมพิสารกราบทูล 

พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ พระองค์มีรับสั่งให้เก็บศพเอาไว้ก่อน  

เมื่อผ่านไปหลายวัน สภาพศพพองเน่าได้ที่แล้วจึงให้น ามาไว้ที่พระลาน

หลวง บอกพระเจ้าพิมพิสารป่าวประกาศให้มหาชนเข้ามาดู พระพุทธองค์

ทรงบอกกล่าวเหล่าภิกษุในพระอารามว่าจะไปเยี่ยมนางสิริมา ใครอยากไป

ก็ให้ตามมา ภิกษุหนุ่มไม่ทราบว่าสิริมาตาย ยังมีความยินดีเป็นที่สุดที่จะได้

พบนาง จึงตามเสด็จพระพุทธเจ้าไป 

 พระลานหลวงคลาคล่ าไปด้วยผู้คนจากทุกสารทิศ ภิกษุหนุ่ม 

ฉงนใจยิ่ง เมื่อมองไปที่กลางลานเห็นเป็นซากศพพองเน่า ตาปลิ้นลิ้นจุก

ปาก นั่นคือซากสังขารของสิริมาหญิงงามเมืองผู้งดงามท่ีท่านหลงรัก 

 ณ ที่แห่งนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ทุกคนได้รับฟัง  

เพ่ือพิจารณาอสุภะกรรมฐาน กายคตาสติ มรณานุสติ และไตรลักษณ์ เมื่อ

จบพระธรรมเทศนา ภิกษุหนุ่มและผู้คนจ านวนมากต่างบรรลุธรรมเป็น

อริยะบุคคลล าดับชั้นต่างๆกันไป 
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สิริมา (หญิงงามเมืองผู้เลื่องชื่อแห่งกรุงราชคฤห์) 

เรื่องเต็ม 

 ล าดับเรื่องผันผ่านในกาลก่อน เมื่อครั้งตอนพระพุทธองค์ด ารงสมัย 

ชมพูทวีปอดีตกาลเมื่อนานไกล เกิดเป็นไปปวงสถานการณ์นานา 

ราชคฤห์ศูนย์กลางแดนแคว้นมคธ ชื่อปรากฏวัดแรกสุดพุทธศาสนา 

“เวฬุวัน” วนารามคามสีมา กษัตรา “พิมพิสาร” ผู้ชาญชัย 

ราชคฤห์มหานคร ณ ตอนนั้น ให้มีอันเลื่องชื่อลือสมัย 

หญิงงามเมืองงามผุดผ่องเป็นยองใย กระเดื่องไกลนามว่า “สาลวดี” 

นางเชี่ยวชาญการสตรีเป็นที่ยิ่ง การทุกสิ่งตามจริตของอิตถี 

ขับล าน าเพราะพริ้งยิ่งดนตรี ร าฟ้อนดีศิลป์สารการละคร 

งามพิลาสรัดรึงถึงท่ีสุด เหล่าบุรุษล้วนสุโขสโมสร 

กระเดื่องดังทั่วแดนแคว้นนคร แม่งามงอนกัลยายอดนารี 

บุรุษใดหมายปองใคร่ครองร่าง ค่าตัวนางแยกชนชั้นขั้นเศรษฐี 

กหาปณะเงินหนึ่งร้อยต้องพลอยมี สาลวดีภิรมย์เคียงเพียงคืนวัน 

ในคราหนึ่งนางเพลิดเพลินเกินคิดคาด เกิดประมาทปั่นป่วนด้วยสรวลสันต์ 

ลูกค้าชายเที่ยวท่องไม่ป้องกัน เกิดตั้งครรภ์ในที่สุดต้องหยุดงาน 

วันเวลาผันผ่านถึงกาลคลอด แม่ยิ่งยอดมิใคร่รักสมัครสมาน 

ด้วยเป็นบุตรมั่นหมายว่าชายชาญ ไม่ควรการสืบวิชานารีเมือง 
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อาชีพนี้หากเป็นชายไร้ประโยชน์ มิใคร่โปรดต้องทิ้งขว้างกระด้างกระเดื่อง 

เรียกสาวใช้ให้เข้ามาว่าขุ่นเคือง กระท าเรื่องโดยแท้จริงทิ้งเด็กชาย 

สาวใช้นั้นไม่หลับนอนในตอนดึก นางคิดนึกตามแผนขั้นที่มั่นหมาย 

จึงหอบหิ้วระเหินหกทารกชาย ค่อยผันผายหาที่เหมาะเลาะริมทาง 

วางทิ้งไว้ที่มัวหมองกองขยะ แล้วรีบผละลุล่วงกิจที่คิดสาง 

ไม่สนใจทารกน้อยแล้วปล่อยวาง หวังว่าร่างเจ้าเด็กชายสลายไป 

ทารกนั้นด้วยมีบุญค้ าจุนอยู่ ไม่อดสูยังปรากฏว่าสดใส 

จนถึงเช้าตะวันส่องผ่องอ าไพ เกิดเป็นไปพ้นเวรบ่วง ณ ห้วงกาล 

“เจ้าฟ้าอภัย”ผู้องอาจราชบุตร ท่านเร่งรุดเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร 

ก าหนดหมายมุ่งมาดราชการ ด าเนินผ่านยาตรามาพอดี 

เห็นฝูงการุมล้อมตอมสิ่งหนึ่ง พระองค์จึงสงสัยใจมิหน่ายหนี 

ให้วัลลภตามมาด้วยช่วยดูที ตรงนั้นมีสิ่งใดในฝูงกา 

มหาดเล็กแหวกฝูงกาเห็นทารก สกปรกแต่ชีพมีด้วยทีท่า 

รีบกราบทูลตามประสบที่พบมา ต่อเจ้าฟ้าตามที่เห็นด้วยเป็นจริง 

เจ้าชายทรงเมตตาเด็กทารก ไม่ตระหนกเห็นอยู่รอดยังยอดยิ่ง 

“ชีวะกะ”มีชีวิตคิดพักพิง ไม่ทอดทิ้งอุปถัมภ์น ากลับไป 

ทารกน้อยเติบใหญ่ในราชส านัก แจ้งประจักษ์เวลาผ่านนานไฉน 

ท่านแตกฉานเชี่ยวชาญเช่นที่เป็นไป จอมแพทย์ใหญ่ผู้เลื่องชื่อระบือนาม 
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คือท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เจนจัดรักษาสงฆ์มีองค์สาม 

แพทย์ประจ าพุทธองค์มงคลความ ด าเนินตามรอยบาทพระศาสดา 

 หญิงงามเมืองยอดดาราสาลวดี หลังจากท่ีละทิ้งบุตรมนุสสา 

นางด าเนินวิถีเช่นเคยเป็นมา กาลต่อมาอีกครั้งจึงตั้งครรภ์ 

คราครั้งนี้ที่สุดได้บุตรหญิง ยินดียิ่งเป็นที่สุดบุตรสาวฉัน 

จักถ่ายทอดยอดยิ่งทุกสิ่งอัน ในเชิงชั้นเคล็ดความหญิงงามเมือง 

วิชาชีพสืบสานงานอย่างดี อาชีพนี้หวังเชิดชูให้ฟูเฟ่ือง 

ยังแว่นแคว้นผุดผ่องให้รองเรือง ดังกระเดื่องเฉิดฉันท์พรรณนา 

สาลวดีอบรมบ่มความคิด ฝึกจริตร้อยเล่ห์เสน่หา 

กลเม็ดเคล็ดความกามกามา แก่ธิดากุมารีบุตรีตน 

ตั้งชื่อนางงามน้อยพลอยล้ าค่า “สิริมา”งามวิจิตรผลิตผล 

ยิ่งเติบใหญ่งามล้ าเหลือเหนือผู้คน อย่างมากล้นชื่อกระฉ่อนขจรขจาย 

นางช่ าชองคล่องจริตแห่งอิตถี ยอดนารีชายทั้งนั้นต่างมั่นหมาย 

ทุกทั่วแคว้นแดนกรุงมุ่งเรียงราย ใคร่ครองกายแนบชิดสนิทนาง 

อภิรมย์ร่วมเคียงเพียงคืนวัน ค่าหนึ่งพันกหาปณะต้องสะสาง 

สิริมาผู้รุ่มรวยสวยส าอาง เคล้าคลอร่างตระกองกอดยอดกัลยา 

ล้วนแต่เป็นชนชั้นขั้นเศรษฐี ผู้มั่งมีคณานับทรัพย์มหา 

ชนชั้นสูงราชการชาญเสนา กับบรรดาเหล่าทูตสารการบ้านเมือง 
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ทุกแว่นแคว้นแดนนครในตอนนั้น ต่างโจษจันก้องกรุงให้ฟุ้งเฟ่ือง 

สิริมายอดหญิงงามนามรองเรือง ดังกระเดื่องทั่วทุกแคว้นแดนชมพู 

กลเม็ดเสร็จสมภิรมย์รัก สมานสมัครครองใคร่ไม่อดสู 

สนิทนางเก่ียวกอดยอดพธู แม่โฉมตรูคล่องกามกิจล้วนติดใจ 

สิริมาจึ่งได้รับทรัพย์อันมาก ชายหลายหลากยอมจ่ายค่าจะหาไหน 

นางจึงเป็นเศรษฐีมีข้าไท อยู่รับใช้ปกครองตามต้องการ 

 วิถีแห่งกรรมเกวียนวนเวียนวฏั จ าแนกสัตว์เป็นไปในสถาน 

ผู้สร้างสรรค์ทั้งบัณฑิตกิจการ ทั้งคนพาลมากล้นปะปนกัน 

ทั้งดีร้ายร่วมกันอยู่เป็นหมู่เหล่า ทั้งโศกเศร้าระคนปนสุขสันต์ 

โลกธรรมล้วนเป็นจริงทุกสิ่งอัน ทุกชนชั้นไม่ยกเว้นให้เป็นไป 

 นาง“อุตตรา”บุตรสาว“ปุณณเศรษฐี” ผู้มั่งมีเธอเจนจัดวัตรผ่องใส 

อุบาสิกาปฏิบัติพระรัตนตรัย มั่นคงในธรรมประกาศพระศาสดา 

บรรลุธรรมแจ้งประจักษ์ในมรรคผล อย่างมากล้นสมดังมาดปรารถนา 

ตั้งแต่ก่อนแต่งงานเมื่อนานมา ชั้นโสดาอริยผลจนแจ้งใจ 

มีครอบครัวเศรษฐีอีกตระกูล คิดเพ่ิมพูนความมั่นคงด ารงสมัย 

สู่ขอนางอุตตราโปรดคลาไคล เป็นสะใภ้วงศ์เศรษฐีผู้ดีเมือง 

บิดานางมิใคร่เต็มใจนัก ด้วยประจักษ์แจ้งใจในท้องเรื่อง 

เกรงเจ้าบ่าวกระท าไปให้ขุ่นเคือง พ้ืนฐานเรื่องจิตใจมใิกล้กัน 



พุทธศิลป์ค ำกลอน ๒                                                          9 
 

บุตรีตนมั่นคงในองค์สาม ด ารงความแน่วแน่ไม่แปรผัน 

นางพึงใจในศีลทานทุกกาลวัน ฟังพระธรรม์เทศนาทุกคราไป 

เจ้าบ่าวนั้นคิดเห็นเป็นมิจฉา มิน าพาเสเพลเถลไถล 

มิเคารพเถระพระจอมไตร บ่าวสาวไซร้สับสนคนละทาง 

หากบิดาเจ้าบ่าวนั้นนั่นนายเก่า เกรงใจเขาจ าต้องดองไม่หมองหมาง 

ไม่อาจขืนฝืนใจระคายคาง ไม่อาจขวางความเกี่ยวข้องสองตระกูล 

 ออกเรือนไปกาลเคลื่อนสองเดือนเศษ นางเทวษการท าทานพานเสื่อมสูญ 

สามีนางเป็นเศรษฐีมีมั่งมูล แต่ไม่กูลหนุนเกื้อเอ้ือทางธรรม 

นางส่งข่าวตัดพ้อต่อบิดา ไฉนหนาฉันติดบ่วงห้วงถล า 

การกุศลผลบุญใดมิได้ท า ฉันตกต่ าถึงปานนี้ไม่ดีเลย 

แม้ภิกษุเพียงรูปหนึ่งไม่พึงเห็น ไม่เคยเป็นดังพบพานการเฉลย 

สามีฉันไม่สนใจกระไรเลย เขาวางเฉยศีลทานการภาวนา 

ชีวิตฉันละม้ายคล้ายติดคุก จับเจ่าจุกเหินห่างทางศาสนา 

ฉันคดิใคร่กราบบาทพระศาสดา หากแตส่ามีเช่นไม่เห็นดี 

 ท่านปุณณเศรษฐีผู้บิดา ทราบอุตตราขุ่นเคืองใจในวิถี 

เป็นวิบากด้วยมิจฉาของสามี หาวิธีให้บุตรได้สุขใจ 

จึงส่งเงินหนึ่งหมื่นห้ากหาปณะ กับสาระบ่งชี้วิธีใช้ 

เงินก้อนนี้ลูกจงมุ่งตรงไป ว่าจ้างให้หญิงงามเมืองผู้เรืองนาม 
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ให้มาอยู่ปรนนิบัติภัสดา ให้เริงร่าสุขใจไร้ค าถาม 

แลกเปลี่ยนกับการบุญใหญ่ที่หมายความ ด าเนินตามที่คิดไว้ดังใจจง 

 นางอุตตราจึงว่าจ้างหญิงงามเมือง ผู้ลือเลื่องตามที่หวังดังประสงค์ 

สิริมารับการกิจคิดบรรจง ตอบตกลงตามราคาสิบห้าวัน 

ค่าตัวนางวันละพันนั้นแพงลิ่ว เมื่อนับนิ้วตรองตรึกนึกสุขสันต์ 

กหาปณะไม่เป็นอื่นหมื่นห้าพัน รายเดียวนั้นง่ายดายสบายใจ 

นางอุตตราพาไปพบกับสามี แนะน านี่ท่านจงอย่างสงสัย 

สิริมาสหายฉันโปรดมั่นใจ อยู่รับใช้ปรนนิบัติภัสดา 

ตลอดช่วงห้วงเวลาสิบห้าวัน ส่วนตัวฉันจะจัดแจงแสวงหา 

ถวายทานฟังธรรมะพระศาสดา อันล้ าค่าในกาลดีจากนี้ไป 

 สิริมางามเฉิดฉันปานฉะนี้ แสนเปรมปรีดิ์ตื่นตาจะหาไหน 

สามีนางบุตรเศรษฐีสุดดีใจ รับเอาไว้อย่างง่ายดายที่หมายความ 

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

 ..................................กรุณาอ่านต่อในต้นฉบับ.................. 

 ...........................................................................................  
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ภิกษุกตัญญูแห่งกรุงสาวัตถี 

เรื่องย่อ 

กุลบุตรผู้หนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐี เป็นบุตรคนเดียวของพ่อแม่ พรั่งพร้อม

ไปด้วยทรัพย์สินและบริวาร อาศัยอยู่ในปราสาทอันสวยงาม วันหนึ่ง 

เขามองเห็นประชาชนจ านวนมากเดินมุ่งหน้าไปยังพระเชตวันมหาวิหาร

เพ่ือฟังธรรมจากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาเกิดความอยากรู้ 

อยากเห็น จึงออกจากปราสาทติดตามคนทั้งหลายไป 

 เมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์แล้ว เขาเกิดความ

เลื่อมใส กราบขอบวชกับพระพุทธเจ้า  ด้วยเขาอายุยังน้อย พระองค์ 

กล่าวว่า จะบวชได้ก็ต่อเมื่อบิดามารดายินยอมแล้วเท่านั้น เขากลับมา 

ที่บ้านขออนุญาต แต่พ่อกับแม่ไม่ยินยอมเพราะเขาเป็นบุตรคนเดียว 

ของตระกูล เป็นที่พ่ึงของพ่อแม่ในภายหน้า เมื่อบุพการีไม่ยินยอมให้บวช 

เขาจึงอดอาหาร ผ่านไปหลายวัน สุดท้ายพ่อแม่จ าต้องยอม เพราะไม่อยาก

ให้เขาอดอาหารจนตาย 

  พระพุทธเจ้ าทรงมอบให้ภิกษุผู้ หนึ่ งท าการบรรพชาเขา 

เป็นสามเณร ด้วยความเป็นเศรษฐีท่านได้รับการอุปัฏฐากดูแลจากบิดา

มารดาและหมู่ญาติมิตรอย่างมากมาย มิได้ล าบากแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อ

เจริญวัยจึงได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  
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 วันหนึ่งท่านพิจารณาตนเองว่าอยู่เป็นภิกษุหลายพรรษาแล้ว บัดนี้

ยังไม่บรรลุธรรมอันใดเลย การอาศัยอยู่ที่นี้สุขสบายเกินไป จึงขอเรียน

กรรมฐานวิปัสสนาจากพระอุปัชฌาย์ แล้วออกเดินทางไปยังชนบทห่างไกล 

เป็นที่สงบสงัด เร่งรัดการปฏิบัติจิต ทว่าผ่านไปอีกหลายปี ท่านยังคงไม่

บรรลุธรรมเช่นเดิม 

 มีภิกษุผู้หนึ่งออกเดินทางจากพระเชตะวันไปยังชนบทห่างไกล 

เพ่ือหาที่สงัดปฏิบัติธรรม เมื่อไปถึงที่อยู่ของภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีจึงได้พัก

อยู่ ณ ที่นั้น ภิกษุผู้เหย้าเมื่อมีโอกาสจึงถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของบุคคล

ต่างๆ สุดท้ายถามถึงบ้านเศรษฐีตระกูลหนึ่ง(บ้านของตน) ภิกษุผู้มาเยือน

เล่าให้ฟังว่า เศรษฐีสองสามีภรรยาบัดนี้ตกระก าล าบาก ทราบมาว่าบุตร 

ที่มีเพียงคนเดียวออกบวช สองชราไม่มีคนอยู่ดูแล ญาติมิตรบริวารต่าง 

คดโกงหยิบฉวยทรัพย์สินไปจนหมด บัดนี้กลายเป็นคนเร่ร่อนขอทาน  

ภิกษุผู้เป็นบุตรทราบดังนั้นก็เศร้าโศกเสียใจ เป็นเพราะตนโดยแท้

ท าให้พ่อแม่ต้องล าบาก จึงยกที่อยู่ให้ภิกษุผู้มาเยือน ท่านเองเดินทางกลับ

สาวัตถี ตั้งใจว่าจะไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วลาสิกขาออกไปอยู่ดูแลพ่อแม่

ของตน เมื่อไปถึงพระเชตวันมหาวิหาร ท่านยืนอยู่ในที่หนึ่ง สดับพระธรรม

เทศนาจากพระพุทธองค์ ขณะนั้นทรงกล่าวถึงคุณของบิดามารดาผู้ให้

ก าเนิด เมื่อฟังจบท่านตัดสินใจไม่ลาสิกขา หากจะเลี้ยงดูพ่อแม่ในเพศสงฆ์

นี้แหละ 
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 เมื่อตามหาพ่อแม่จนพบ ทั้งสามต่างเศร้าโศกเสียใจยิ่งนัก นับแต่

นั้นภิกษุผู้เป็นบุตรก็บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเรื่อยมา ท่านจะให้พ่อแม่กิน

ก่อน ตนเองฉันส่วนที่เหลือ หลายครั้งได้มาไม่พอ ท่านต้องยอมอดอาหาร 

นานไปร่างกายทรุดโทรมผ่ายผอม ถูกเพ่ือนภิกษุด้วยกันต าหนิว่าเอาลาภ

ต่างๆไปเลี้ยงดูฆราวาสเป็นการไม่ควร  

เมื่อเรื่องนี้ทราบไปถึงพระพุทธเจ้า ทรงเรียกภิกษุผู้นี้ไปพบ 

สอบถามเรื่องราวที่ถูกกล่าวหา ภิกษุยอมรับตามนั้นทุกประการ พระองค์

มิได้ทรงต าหนิ ทั้งยังอนุโมทนาสรรเสริญต่อหน้าพุทธบริษัทสี่เป็นจ านวน

มาก แล้วทรงตรัส เล่ าอดีตชาติของพระองค์ เมื่ อครั้ งก า เนิด เป็น  

“สุวรรณสาม” เมื่อจบการแสดงธรรม ภิกษุกตัญญูได้ดวงตาเห็นธรรม

บรรลุเป็นพระโสดาบัน ณ ที่นั้นเอง 
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ภิกษุกตัญญูแห่งกรุงสาวัตถี (เรื่องเต็ม) 

 มีเรื่องราวควรศึกษาน่าสนใจ ด าเนินในกรุงพาราสาวัตถี 

ตระกูลหนึ่งคณานับทรัพย์มากมี เป็นเศรษฐีไร้ทุกข์สุขสบาย 

ทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นสิบแปดโกฏิ สมประโยชน์ดังความคิดนิมิตรหมาย 

ผู้สืบทอดเป็นที่สุดคือบุตรชาย เพียงหนึ่งนายสืบประสงค์วงศ์ตระกูล 

เป็นที่รักของบิดรและมารดา ภายภาคหน้าสืบทรัพย์ไปไม่หายสูญ 

เขาจักก่อต่อเติมให้เพ่ิมพูน อย่างสมบูรณ์อุดมสมดั่งใจ 

 กุลบุตรด ารงตนบนปราสาท อยู่บนอาสน์สวมแพรพรรณอันสดใส 

แง้มช่องชั้นบัญชรมองออกไป ถนนใหญ่เห็นหลายหลากมากผู้คน 

มหาชนถือของหอมพร้อมดอกไม้ ต่างตรงไปหมายแหล่งแสวงผล 

สดับพระธรรมตามกาลบันดาลดล พุทธมณฑลวิหารเขตพระเชตวัน 

กุลบุตรเกิดนิมิตคิดใคร่ไป คนรับใช้ที่สนิทติดตามฉัน 

จัดเครื่องหอมนานาสารพัน ของขบฉันเภสัชจัดเตรียมไป 

แล้วด าเนินมุ่งไปในวิหาร บริบาลผู้เจนจัดวัตรผ่องใส 

ถวายบังคมกราบนมัสพระรัตนไตร ถวายปัจจัยกุศลเหตุเจตนา 

แล้วนั่งลงในส่วนที่ควรนั่ง สดับฟังพระพุทธองค์ทรงเทศนา 

เกิดเห็นโทษที่เป็นไปในกามา ทูลบรรพชาขอเป็นบุตรพระพุทธองค์ 
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 บรมครูผู้เจิดจรัสตรัสวาจา พระตถาคตทั้งหลายไม่ประสงค์ 

กุลบุตรผู้อยู่ยั้งยังด ารง ที่ยังคงอาศัยอยู่ผู้ปกครอง 

ต้องมาตาปิตุอนุญาต เป็นสิทธิ์ขาดพงศ์เผ่าโดยเจ้าของ 

จึ่งจะได้ท าการนั้นตามครรลอง ไม่มัวหมองจัดสรรบรรพชา 

 กุลบุตรรีบกลับเรือนเยือนสถาน เข้าไหว้วานแม่พ่อขอศึกษา 

ลูกฝักใฝ่ในธรรมะพระศาสดา ขอบรรพชาเป็นสมณะในพระองค์ 

 เมื่อแม่พ่อฟังค าขอของบุตรชาย ใจสลายยินวาทะไม่ประสงค์ 

บุตรหนึ่งเดียวแสนรักใคร่หมายด ารง สืบเผ่าพงศ์สินทรัพย์นับคณา 

ทั้งบิดรมารดาจึงว่ากล่าว เป็นเรื่องราวไม่คิดคาดปรารถนา 

เราทั้งสองเฒ่าชแรแก่ชรา ในภายหน้าหวังพ่ึงเอาเจ้าบุตรชาย 

เจ้าแก้วตายาใจของแม่พ่อ ใยเจ้าขอเช่นนั้นพลันใจหาย 

ผ่านวันคืนค่ าเช้าเราอาจตาย เจ้าบุตรชายอย่าวางเฉยเลยลูกยา 

การอาศัยเพศชั้นบรรพชิต จะครวญคิดจัดแจงแสวงหา 

ล้วนเป็นไปด้วยล าบากยากกายา ปรารถนาอภิรมย์ไม่สมใจ 

ต้องการร้อนย่อมได้เย็นไม่เห็นค่า ร้อนหนักหนาไม่ได้เย็นเป็นไฉน 

ล้วนแต่เรื่องขุ่นข้องมัวหมองใจ เจ้าอย่าไปมรรคานี้มิดีเลย 

 กุลบุตรเมื่อพ่อแม่ไม่ยินยอม ก็ผ่ายผอมกายร่างด้วยวางเฉย 

ไม่แตะต้องข้าวน้ าตามที่เคย ไม่เอ้ือนเอ่ยส่งส าเนียงเพียงนอนซม 
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ไม่บริโภคอาหารนานเจ็ดวัน พ่อแม่เห็นเช่นนั้นท่านขื่นขม 

ลูกย่ าแย่แม่พ่อก็ระทม ยิ่งโศกตรมครุ่นคิดอนิจจา 

 สองบิดรมารดาปรึกษากัน จึ่งโดยพลันชีพบุตรรักต้องรักษา 

มิให้เขาทดท้อมรณา บรรพชายังเห็นกันนั้นว่าดี 

ในที่สุดยอมบรรลุอนุญาต ให้สิทธิ์ขาดกุลบุตรพุทธวิถี 

ยอมเจ้าแล้วจงเป็นไปในทางดี พ่อแม่นี้ยอมปฏิบัติไม่ขัดใจ 

 บุตรชายนั้นพลันยินดีเป็นที่ยิ่ง ด้วยเป็นสิ่งปรารถนาจะหาไหน 

กราบบิดรมารดาแล้วคลาไคล ด าเนินไปสู่ธรรมเขตพระเชตวัน 

ถวายบังคมองค์พุทธะพระสัมมา โปรดบรรพชาพินิจน้อมแก่หม่อมฉัน 

พ่อและแม่ได้ยินยอมโดยพร้อมกัน ด้วยเหตุนั้นขอพระองค์ทรงเมตตา 

 พระศาสดาผู้วิสุทธิ์พระพุทธะ มอบหมายพระภิกษุหนึ่งพึงปรารถนา 

รับกลุบุตรผู้นั้นบรรพชา ปลิดปลงผมครองผ้าเป็นสามเณร 

แม่และพ่อพงศ์เผ่าเหล่าญาติมิตร ผู้ใกล้ชิดต่างเอาใจมิได้เว้น 

ช่วยบ ารุงอุปัฏฐากไม่ยากเย็น ดั่งเคยเป็นสุขกายสบายใจ 

 เมื่อถึงวัยอุปสมบทเป็นภิกษุ การบรรลุธรรมเช่นเป็นไฉน 

ห้าพรรษาเรียนธรรมท าอย่างไร เรายังไม่ส าเร็จกิจอนิจจา 

เราสบายเกินไปในที่นี้ ล้วนมากมีญาติสนิทมิตรห่วงหา 

อ่ิมอุดมสมประโยชน์โภชนา ไม่ก้าวหน้าครรลองคิดกิจทางใจ 
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ขอเรียนกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์ วิปัสสนาครวญพินิจจิตผ่องใส 

สมถะพากเพียรเช่นควรเป็นไป แล้วคลาไคลออกจากเขตเชตวัน 

 ปัจจันตคามด าเนินไปที่ไกลห่าง อยู่เปลี่ยวร้างอาศัยในไพรสัณฑ์ 

บ าเพ็ญเพียรภาวนาว่าพระธรรม์ ในที่นั้นสวดท่องสิบสองปี 

ไม่บรรลุคุณประเสริฐเลิศอันใด ด าเนินในห้วงยามตามวิถี 

เฝ้าอบรมบ่มจิตพินิจดี กลับไม่มีมรรคผลให้จนใจ 

 ฝ่ายเศรษฐีบุพการีของภิกษุ กาลล่วงลุเลยผ่านนานไฉน 

ชราภาพเฒ่าแก่แย่ลงไป ชนเหล่าใดผู้เกี่ยวข้องมิต้องการ 

เหล่าญาติมิตรน้องพ่ีต่างหนีหาย แอบโยกย้ายถ่ายเททรัพย์นับล้างผลาญ 

คนรับใช้ชายหญิงยิ่งบริวาร ต่างทิ้งงานถือทองเงินเดินหนีไป 

จึงตกทุกข์ยากแค้นแสนสาหัส ไร้บริษัทแม้เพียงหนึ่งให้พ่ึงได้ 

ต้องขายบ้านเรือนตนพ้นออกไป ที่อาศัยหมดสิ้นทั้งดินแดน 

สองชราห่มกายาด้วยผ้าเก่า เที่ยวถือเอาชามกระเบื้องเป็นเครื่องแผน 

เร่ขอทานเลี้ยงชีพชาติด้วยขาดแคลน สุดยากแค้นเกินขีดขั้นพรรณนา 

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

 ..................................กรุณาอ่านต่อในต้นฉบับ.................. 

 ...........................................................................................  
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เศรษฐีจากหนูตาย (จุลลกเศรษฐีชาดก) 

เรื่องย่อ 

ชาดกเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าผู้มีปัญญาสามารถก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ 

จากทรัพย์เพียงน้อยนิด เหมือนการจุดไฟกองน้อยแล้วกลายเป็นกองใหญ่ 

 ในอดีตกาลพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐีชื่อว่า “จุลลกมหาเศรษฐี” 

เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาคิดค านวณสิ่ งต่างๆได้อย่าง 

แม่นย าถูกต้อง ในวันหนึ่งระหว่างการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชา ท่านพบ

เห็นซากหนูตายอยู่บนถนน ท่านพิจารณาซากหนูนั้นแล้วเอ่ยว่า ผู้มีปัญญา

สามารถใช้ซากหนูนี้น าไปค้าขายประกอบกิจการต่างๆจนสามารถเลี้ยง

ตนเองและครอบครัวได้ 

 ชายยากจนผู้หนึ่งชื่อ “จูฬันเตวาสิก” เขาอยู่ในที่นั้น ได้ยินค า

กล่าวของท่านเศรษฐีแล้วคิดตาม เขาเก็บซากหนูไปที่ตลาด มีคนซื้อไป

เลี้ยงแมว ได้เงินมานิดหน่อย  

ต่อมาเขาพบเห็นช่างดอกไม้หลวงเก็บดอกไม้จากป่ามากันมาก 

เขาน าเงินนั้นไปซื้อน้ าอ้อยแจกคนเก็บดอกไม้ เขาได้รับดอกไม้เป็นการ

ตอบแทน จึงน าไปขายต่ออีกที เขามีเงินมากขึ้น 

วันหนึ่งมีลมพายุพัดกระโชกในพระราชอุทยาน กิ่งไม้ใบไม้

กระจายเกลื่อน เขาเห็นเป็นโอกาส จึงขอเศษไม้เหล่านั้น เจ้าหน้าที่ก็ยินดี

เพราะมีคนมาช่วยก าจัดออกไป จูฬันเตวาสิกซื้อน้ าอ้อยไปแจกพวกเด็กๆ
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แล้วขอแรงมาช่วยลากเศษไม้ออกมากองรวมกัน ไม่นานนักช่างปั้นหม้อ 

ผู้หนึ่งต้องการฟืนเอาไปใส่เตาเผา เมื่อผ่านมาพบก็ขอซื้อไม้นั้นไปทั้งหมด 

เขาได้ทั้งเงินและตุ่มใส่น้ าที่ช่างปั้นหม้อมอบให้ 

 เขาน าตุ่มใส่น้ าไปตั้งไว้ที่ประตูเมือง ให้คนหาบหญ้าผ่านมาได้ 

ดื่มกิน ทุกคนต่างขอบใจในไมตรีจิตของเขา หากมีเรื่องให้ช่วยก็บอกได้ 

เขามีมิตรสหายมากขึ้น วันหนึ่งเพ่ือนของเขาบอกว่าจะมีพ่อค้ามาค้าขาย 

ที่เมืองนี้ เป็นขบวนรถม้าห้าร้อยคัน เขาเห็นโอกาสจึงไปหาสหายคน 

หาบหญ้า ขอหญ้าจากพวกเขาคนละก าแล้วบอกว่าถ้ามีคนมาหาซื้อหญ้า 

พวกท่านอย่าพ่ึงขาย ให้เราขายได้ก่อน พวกท่านค่อยขายตามเรา ทุกคน

ตกลง เมื่อกองรถม้ามาถึงพวกเขาต้องการหญ้าให้ม้ากินแต่หาซื้อที่ไหน

ไม่ได้เลย มีจูฬันเตวาสิกผู้เดียวที่มีหญ้าขาย พ่อค้าจึงยอมซื้อด้วยราคาที่สูง

กว่าปกติ เมื่อขายหมดเขาจึงบอกคนหาบหญ้าอ่ืนๆให้ขายตาม ทุกคนขาย

ได้ราคาดีกว่าเดิมหลายเท่า 

ต่อมามีเพ่ือนมาบอกว่าจะมีกองเรือสินค้าเข้ามาที่ท่าเรือ เขาเห็น

โอกาส น าเงินเก็บของเขาไปเช่ารถม้าหลายคัน มีผู้ติดตาม เขาเองแต่งตัว

เป็นคหบดีใหญ่ เดินทางไปท่าเรือ บอกนายกองเรือว่าขอซื้อสินค้าทั้งหมด

นี้ เอาเงินที่มีและแหวนของเขาวางมัดจ าต่อนายกองสินค้า แล้วตั้งกอง

ค้าขายอยู่ใกล้ๆ บอกคนติดตามให้กันพวกพ่อค้าต่างๆที่จะเข้ามาซื้อสินค้า

เอาไว้ก่อน ไม่นานก็มีกลุ่มพ่อค้าเข้ามาหานายกองเรือขอซื้อสินค้า  
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นายกองบอกว่าจูฬันเตวาสิกขอซื้อไปทั้งหมดแล้ว พ่อค้าเหล่านั้นจึงต้องไป

ขอเป็นหุ้นส่วนแล้วซื้อสินค้าต่อจากเขาอีกที 

จูฬันเตวาสิก จากคนยากไร้ บัดนี้เขากลายเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก 

นึกถึงบุญคุณจากค ากล่าวของท่าน จุลลกเศรษฐี เขาแบ่งทรัพย์จ านวน

หนึ่งน าไปมอบให้ท่านด้วยส านึกในพระคุณ เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ท่าน

ทราบตามจริง ท่านเศรษฐีเห็นว่าเขาเป็นผู้มีปัญญามาก จึงยกบุตรสาวให้

แต่งงานเป็นภรรยาของเขา ให้เขารับต าแหน่งเศรษฐีต่อจากท่านในกาล

เบื้องหน้า 
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เศรษฐีจากหนูตาย (จุลลกเศรษฐีชาดก) 

เรื่องเต็ม 

 ย้อนอดีตหลายกัปกาลเมื่อนานไกล เกิดเป็นไป ณ ดินแดนแคว้นกาสี 

พรหมทัตกษัตราครองธานี พาราณสีสืบสมบัติขัตติยวงศ์ 

พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นเศรษฐี เจริญดีเป็นบัณฑิตคิดประสงค์ 

ฉลาดรู้ด้วยนิมิตจิตบรรจง สามารถบ่งสิ่งที่เห็นเกิดเป็นจริง 

“จุลลกมหาเศรษฐี” นี้นามท่าน ความคิดอ่านถี่ถ้วนควรอย่างยิ่ง 

มากปัญญาใคร่ครวญล้วนแจ้งจริง สรรพสิ่งเป็นตามการท่านขานมา 

 ในคราวหนึ่งท่านเศรษฐีมีการกิจ ไปทางทิศเยือนเหย้าเข้าเฝ้าหา 

สู่วังหลวงปฏิบัติกษัตรา ผ่านมรรคาท้องถนนตามหนทาง 

เห็นซากหนูอยู่หว่างกลางถนน ไม่มีคนพึงจับต้องยังหมองหมาง 

ท่านเศรษฐีสนใจคิดไปพลาง พินิจร่างซากหนูอยู่ครู่นึง 

นักขัตฤกษ์ค านวณครวญพินิจ กอปรนิมิตเวลาที่มาถึง 

ท่านกล่าวค าว่าไปให้ค านึง อาศัยซึ่งที่เป็นอยู่ซากหนูตาย 

กุลบุตรผู้ใดใช้ปัญญา อาจน าพาซากหนูไปใช้ค้าขาย 

ประกอบกิจคิดการงานมากมาย ได้สบายเลี้ยงตนนั้นพร้อมภรรยา 

 ในที่นั้นคนยากไร้ชายผู้หนึ่ง สดับซึ่งค าเศรษฐีผู้นี้ว่า 

ค ากล่าวท่านผู้นี้มีราคา มากปัญญาใช่กล่าวถ้อยเพียงลอยลม 
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“จูฬันเตวาสิก” ผู้ยากไร้ คิดครวญใคร่หาทางอย่างเหมาะสม 

เก็บซากหนูไปหย่อมย่านการนิคม อันอุดมในตลาดคนมากมาย 

มีคนซื้อซากหนูไปใช้เลี้ยงแมว เป็นจริงแล้วเกิดงานการค้าขาย 

กากณึกหนึ่งไซร้ไม่มากมาย คิดคลี่คลายต่อไปอย่างไรดี 

 เห็นช่างหลวงเก็บดอกไม้จากชายป่า หอบกันมามากมายมีหลายสี 

ดูท่าทางเมื่อยล้าในท่าที ทั้งสตรีบุรุษเร่งรุดมา 

หนึ่งกากณึกทบทวนใคร่ครวญคิด ค่อยพินิจเป็นไปอย่างไรหนา 

ตัดสินใจซื้อน้ าอ้อยน้อยเงินตรา แล้วน ามาแจกจ่ายที่รายทาง 

ให้คนเก็บดอกไม้หลวงทั้งปวงดื่ม ต่างปลาบปลื้มชื่นใจไม่หมองหมาง 

แบ่งดอกไม้ก ามือหนึ่งพึงจัดวาง ตอบแทนบ้างคิดเห็นเป็นน้ าใจ 

เขาจึงน าดอกไม้ที่ได้รับ ไปต่อทรัพย์ขายค้าค่าไฉน 

ท าเช่นนี้หลายวันเนื่องกันไป เก็บเงินได้ต่อเติมจนเพิ่มพูน 

แปดกหาปณะค้าขายอุบายนี้ ปัญญาดีเก็บทรัพย์ได้ไม่หายสูญ 

เป็นเช่นนี้ภายหน้าไม่อาดูร ทวีคูณหลายหลากอีกมากมาย 

 ในวันหนึ่งพายุฝนโหมกระโชก แรงพัดโบกอุทยานนานเหลือหลาย 

ก้านก่ิงใบไม้ลอยลิ่วปลิวกระจาย ตกเรี่ยรายเกลื่อนไปในอาณา 

เจ้าหน้าทีเ่ห็นเป็นปัญหาใหญ่ ท าอย่างไรเฝ้าครุ่นคิดปริศนา 

อยากก าจัดทิ้งไปไม่น าพา นับคณามากล้นก็จนใจ 
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 จูฬันเตวาสิกเห็นโอกาส จึงเยื้องยาตรด้วยความคิดจิตแจ่มใส 

เจรจาเจ้าหน้าที่ท่ีภายใน ท่านโปรดให้เราอ านวยช่วยจัดการ 

เจ้าหน้าที่แสนดีใจยกให้เปล่า งานของเขาได้ลุล่วงปวงสถาน 

ไม่ล าบากต้องก าจัดปัดกวาดลาน อุทยานจักสดสวยด้วยเร็วพลัน 

 จูฬันเตวาสิกหอบน้ าอ้อย ไปรอคอยเด็กท่ัวถ้วนเล่นสรวลสันต์ 

เอาน้ าอ้อยแจกจ่ายให้ดื่มกัน เด็กเหล่านั้นตอบแทนด้วยมาช่วยงาน 

ชั่วเวลาลว่งผ่านไม่นานนัก กิ่งไม้หักถูกย้ายแหล่งแรงประสาน 

ลากไปกองนอกประตูอุทยาน หลายแรงการเรียกหามาช่วยกัน 

 ในกาลนั้นช่างปั้นหม้อผู้ช านาญ ด าเนินผ่านหาฟืนไฟไปจัดสรร 

ไว้ใส่เตาเผาเครื่องเรื่องส าคัญ ต่องานปั้นเสริมแกร่งให้แข็งทน 

ผ่านมาพบมากยิ่งกองกิ่งไม้ จึ่งดีใจแล้วเสร็จส าเร็จผล 

ขอซื้อไปใช้งานในการกล บรรทุกขนกลับไปในทันที 

ได้ทรัพย์มาสิบหกกหาปณะ กับภาชนะตุ่มไหชามตามควรที่ 

คิดหาทางต่อทรัพย์ไปให้ยินดี หาวิธีค้าขายรายต่อไป 

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

 ..................................กรุณาอ่านต่อในต้นฉบับ.................. 

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


