ตกลงกันก อนนะ!
ไมอนุญ าตใหนำ รูปภาพ ขอความ เพียงบางสวน
หรือทั้งหมด ของเอกสารที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ตนี้
ไปใชเพื่อการคาในเชิงพาณิชยทุกรูปแบบ โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษร จากเจาของลิขสิทธิ์ คือ
“เอะคุงสตูดิโอ”  ซะกอน.....เทานี้แหละ!
Copyright, All Rights Reserved. Privacy Policy.

Ae’ kung Studio : www.jitdrathanee.com/akstudio

ขอบคุณ www.f0nt.com สำหรับฟอนตสวยๆ ครับ
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เรื่อง สามเณร วัดปญญานันทาราม

ตอน ความซื่อสัตย
เหนื่อยจัง นั่งพ ักก อน
ดีกวา

เอ...?
ใครทำ
นาฬิกาตก
ไวนะ..โอ โห
สวยจัง

โ ตงนั่งคุยกับเพื่อน   จนถึงเวลาเขาเรียนชวงบาย
ระหวางที่คุยกัน  ก็แอบเอานาฬิกาที่เก็บได  ซอน
ไวกับตัว......ไมบ อกใคร  จะกระทั่งเลิกเรียน  จึง
เดินทาง
กลับ
บาน...

ภาพ เอะค ุง

เฮ...โตง เรามีเรื่องสนุกๆ
จะเลาใ หนายฟังแนะ

ก ลับถึงบาน โตง
เอานาฬิกาออก
มาดูดวยความ
      ยินดี...

น าฬิกาสวยดีนี่ โตง...
  แมซื้อใหเหรอลูก...?

อะ...เออ...ปะ....เปลา         โตง...ทำไมไมเอาไปใหครูประกาศหาเจาของละลูก? ลุงเขาใจนะวา
ครับ ผมเก็บไดที่สนาม         โตงอ ยากได  แตรูมั้ย..วา มันแสดงใหเห็นวา โตงเปนคนไมม ีความ
หญาในโรงเรียน ตอน      ซื่อสัตย  เปนนิสัยที่ไมดีนะลูก.....ลุงม ีนิทานจะเลาใหโตงฟง เรื่อง
“นายมีผูซื่อสัตย”  นายมีเปนลูกชาวนา
พักกลางวันค รับ
เมื่อโตเปนหนุม เขาจึงก ราบลาพอแม เพื่อขอ
  ไปหางานทำในเมือง แตก อนจะไป แมก็ได
         ใหโอวาทที่สำคัญกับเขาไววา......

ธัมโม ทำไม?
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จำไวนะลูก “ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน”
เมื่อเจาไดง านทำในเมืองแลว จงซื่อสัตย
และขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู
อยาเกียจครานนะลูก...

ณ บานเศรษฐี

                                เราจะใหเจาทั้งสองคน
ทดลองทำงานกอนหนึ่งเดือน....หลังจากครบหนึ่ง
เดือนแลว เราจึงจ ะเลือกวา ใครจะไดทำงาน
จริง  พอห นุมคนนี้ชื่อ  “ชม”  จบ ม.1
แลวเธอหละ...จบชั้นอะไรมา ?

ผ มจะจำไว
ครับแม

ผ มจบ
  ป.4
   ครับ

นายมีดี ใจมากที่เศรษฐีร ับเขาไวทดลองงาน  เขาทำงานดวยความขยัน
ขันแข็งในสวนของเศรษฐี  พรอมกับน ายชม  แตนายมีก็นึกห วั่นใจวา
ตนอาจจะไมไดงานเพราะความรูนอยกวานายชม  จนเวลาลวงเลยไป...
จวนใกล                   ถึงกำหนดเวลา 1 เดือน
                              จนกระทั่งเชาวันหนึ่ง...

ถาเราเอาไปขาย...ก็ค งจะไดเงินจ ำนวนมาก พอตั้งตัว
ไดทีเดียว  แตแหวนทับทิมมีคาเชนนี้ จะเป็นของใคร
ไปไมได นอกจากทานเศรษฐีอ ยางแนนอน....เราจะ
ทำอยางไรดีนะ?               ถาเราเอากลับไปใหแ ม
ทานคงไม                                 สบายใจแนๆ
คำที่แม                                      สอนไว “ซื่อ

ก ินไม                                      

หมด คดกิน
ไมนาน”                                   เราตองปฏิบัติ

เอะ..! แหวนทับทิม
สีแดง ทำไมมาตก
อยู ในสวน
ไดนะ....?

ทานเศรษฐีค รับ....ผมพบ ขอบใจ
แหวนทับทิมวงนี้ ตกอยู ใน เจามาก
สวน ผมแน ใจวาตองเป็น นะ
ของทาน.... ผมจึงน ำ
แหวนวงนี้ มาคืนทาน
  ครับ

ตามคำสอน                              ของแม ใหจงได
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ในเย็นวันเดียวกันนั้น...นายชมก็พบ
แหวนไพลินสีน้ำเงิน ตกอยู ในสวนที่
เขาทำงานเชนกัน แตเขากลับคิดวา

เรารวยแลว....เอา
       ไปขายดีกวา
            โชคดี
              จริงๆ

เมื่อถึง....วันครบกำหนด 1 เดือน ทานเศรษฐี จึงเรียกชายทั้งสองคนมาพบ
เพื่อประกาศวา ใครจะไดทำงานกับทาน

เราขอประกาศวา นายมี
เอะ! ทำไมละทาน            คือคนที่เรารับ
   ขาความรูสูงกวา         ไวทำงาน

          เขานะ

เราไดออกอุบาย ใหคนของเรานำแหวน 2 วง ไปทิ้ง
ไว ในที่ๆ ทำงานของเธอทั้งสอง และยังใหคอยเฝาดู
อยูตลอดเวลา แตปรากฏวา...มีเพียงนายมีคนเดียว
เทานั้น ที่นำแหวนมาคืนใหกับเรา เพราะรูอยูแก ใจ
                           วาไม ใชของๆ ตัว และคนของ
                                ฉัันก็เห็นเธอ เก็บแ หวน
                                 ไพลินเอาไว ถึงแมเธอจะ 
                                 มีความรูสูงกวา แตขาด
                                 ความซื่อสัตย แลวฉัน
                                  จะรับเธอไวทำไมกัน?

เมื่อรูความจริง
นายชมถึงกับ
หนาซีดคอตก

ขอบพระคุณทาน
เศรษฐีม ากครับ
    ที่เมตตาผม...

ไหวพระเถิด
นะ พอห นุม
    ผูซื่อสัตย

เมื่อรูตัววาถูกจับได นายชมก็รีบเอาแหวนสงคืนใหเศรษฐี แตทานกลับใ หคืนและบอกวาใหเอาไป
ทำทุนเลี้ยงตัวเถิด นายชมซาบซึ้งในพระคุณทานเศรษฐีม าก จึงก ราบลาทานแลวออกจากบานไป
สวนนายมีผูซื่อสัตย นอกจากจะไดทำงานกับเศรษฐีแ ลว ทานยังสงเสียใหเรียนตออีกด วย เห็นไหม                             
ละโตง! ถาหากขาด                                   ความซื่อสัตยเสียแลว ก็ไมมีสังคมไหนตองการ
“คนซื่อกินไม                                       หมด คนคดกินไมนาน”  ก็มีความหมาย                                   
    อยางนี้                                            แมแตตัวเราเอง                                  จริ
ก็ยังอยากจะใหคนอื่น
งดวย
     ซื่อสัตย                                                   กับเราด                          ครั
วยจริงไหม?
บลุง! ผมเขาใจ

                แลวครับ....งั้นพรุงนีเ้ชา
ผมจะรีบเอาไปสงใหคุณครูที่ โรงเรียน
   ประกาศหาเจาของนะครับ            
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