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 พระประสงค ปริปุณฺโณ
ภาพ เอะคุง

ตอน เจาหมูขี้ ใจนอย
โตงเอย..! เอายาแกไข ไปใหพอแ ลวหรือยังลูก?

ผมขอไปเลน
กอนนะครับ

อาว! แลวนั่นจะรีบ
ไปไหนละ?

เอาไปใหแลวครับ
วางอยูบนโตะ
ครับลุง

โตง พอไมสบาย...เอาแตห วงเลน ไมดูแลพอ 
        ไมดีนะลูก
โธ!
ลุงก็...
  ผม

มานี่สิโตง ลุงมีนิทานจะเลาใหฟง..... เจาหมูตัวหนึ่งก ับแมวัว สัตวทั้งสอง
เปนเพื่อนรักก ัน และในวันทีอ่ ากาศดีวันหนึ่ง แมวัวไปเยี่ยมเจาหมู
เหมือนเคย แตกลับพบวา...เจาหมูก ำลังกลุมใจอยู

ธัมโม ทำไม?
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สวัสดีจะคุณหมู เอะ! เปนอะไรไป ดูหนาตา       
                       ไมคอยสบายเลย

คุณหมู เธอน
อยใจเรื่อง                          นไมดีตรงไหน
                     ฉั
      อะไรเ                   หรื
หรอจะ?
อจะคุณแมวัว

            นึกๆ แลว
ฉันรูสึกนอยใจ
ตัวเองนะส ิ
  เฮอ..!

              ทั้งๆ ที่ตัวฉันเองก็มี
     ประโยชนมากมายตอมวล
   มนุษย แตทำไมผูคน
  ทั้งหลายจึงไมชอบ
   ฉันเอาซะเลย
         !!!

แลวเธอมีประโยชน
       อยางไร
      บางละ?

เชนหัวของฉัน ก็จ ะถูกมนุษยนำไปทำเปน       
หัวหมู ใชสำหรับเซนไหว แกบนตางๆ
๑.

กระดูกของฉัน ก็นำไปตมเปนน ้ำซุป
                        แสนอรอย
๒.

๓.
๔.

๕.

๖.
๗.

เห็นมั้ยละ! วาฉันมีประโยชนมากมายเพียงไร

ถ าเชนนั้นแลว  
  ทำไมคุณหมู
    ถึงคิดวา...
    พวกมนุษย
     ไมชอบเธอ
         ละ?

ค ุณแมวัวก็ลองคิดดูสิ....วาฉันม ักจะ
ถูกพวกมนุษยตอวาอ ยูเรื่อย...
เมื่อเขาเปรียบเทียบกับสิ่ง
ไมดีทั้งหลายก็ตกมาที่ฉัน
   ทั้งนั้นเลย..!!

อยางเชนวาใครกินม ูมมาม ก็บอกวา “กินเหมือนหมู” ใครนอนไมเรียบรอยก็
บอกวา “นอนเหมือนหมู”  ใครเดินอุยอายก็บอกวา “เดินเหมือนหมู”  ใคร
ตัวอวนก็บอกวา “อวนเหมือนหมู”  ใครขี้เกียจก็บอกวา “ขี้เกียจเหมือนหมู”
     เห็นมั้ยละ..! วาฉันจะถูกเปรียบเทียบกับสิ่งที่ ไมดีอยูตลอดเวลา
                                คุณแมวัวชวยบอกฉันหนอยไดไหมวา
                                   ทำไมจึงไมมีใครเปรียบเทียบคุณ
                                    แมวัวเหมือนอยางกับฉันเลย...
                                           ฮือๆ ๆ....

 ออ..!
     
ฉันเขาใจแลว  
ละ..วาทำไม
        !!!

โตงเอย...เจาเขาใจมั้ยละวา....ทำไมแมวัว จึงไมเคยถูกมนุษย
   เปรียบเทียบเหมือนอยางกับเจาหมูเลย แลวหลานๆ ละครับ?  
     เขาใจอยางไรกันบ าง จะรวมปรึกษากับคุณพอคุณแ มก็ไดนะ
     ไมผิดกติกา คิดไดแลว พลิกไปอานคำเฉลยใน “ลุงแกวเลานิทาน”
            ตอนตอไป ดูซิวา....จะตรงกันห รือเปลา?
เอ...เพราะอะไรนะ..?

ธัมโม ทำไม?
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อานกอนเฉลย!
น ิทานคุณธรรม เรื่อง ”ลุงแกวเลานิทาน” เคยลง
อยางตอเนื่องเปนตอนๆ ในนิตยสารสำหรับเด็กมากอน
จึงทิ้งคำเฉลยตอน “เจาหมูขี้ใจนอย” นี้ ในฉบับถัดไป
แตเมือเอามาลงในเว็บ “เอะคุงสตูดิโอ” ก็เลยนำมารวม
ใหอานแบบตอเนื่องไปเลยครับ
Copyright, All Rights Reserved. Privacy Policy.

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

ขอบคุณ www.f0nt.com สำหรับฟอนตสวยๆ ครับ
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เฉลยตอน เจาหมูขี้ ใจนอย

เรื่อง พระประสงค ปริปุณฺโณ
ภาพ เอะคุง

ตอนที่แลวลุงแกวใหหลานๆ ไปลองคิดกันวา ทำไม...เจาหมูท ี่มีประโยชนมากมาย จากการนำมาทำเปนอาหารสารพัดประโยชน
ของมนุษย แตกลับถูกมนุษยเปรียบเทียบ กับสิ่งที่ ไมดีตางๆ นาๆ วา “อวนเหมือนหมู  นอนเหมือนหมู  กินเหมือนหมู” มั่งละ!
แตทำไม...แมวัวกลับไมเคยถูกเปรียบเทียบอยางนั้นเลย หลานๆ ไดคำตอบอยางไรบาง มาฟงลุงแกวเฉลยกันน ะครับ

คุณแมวัว ชวยบอก
     ฉันหนอยไดมั้ย
         วา..ทำไมคุณ
       แมวัว จึงไมเคยถูก   
      เปรียบเทียบอยาง
          ฉันบางเลย

                   ไดสิ...
              ก็เพราะคุณหมู
             มีประโยชนตอ
         พวกมนุษยก็ตอเมื่อ

”คุณตายแลว”

เมื่อคุณห มูตายแลว สวนตางๆ ของคุณหมูจึงถูกนำไปใชประโยชน   ผิดกับฉันนะ...
              ที่มีประโยชนตอมนุษ ย ในขณะที่  “ฉันยังไมตาย”  มากมายทีเดียว
               มนุษยตองการนมของฉันไวเพื่อดำรงชีพ และยังใชแรงงานจากฉัน
                 ในการทำไรไถนาเชนเดียวกับควาย  ฉะนั้น..คุณหมู
                    อยาไดนอยอกนอยใจไปเลย ทั้งตัวของเธอและฉัน
                          ตางก็มีประโยชนเชนกัน แตแตกตางกันเพียง
                                    สถานะเทานั้น
เปนไงบางละโตง..!  คนเรานั้นค วรทำความดี ในขณะที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู เชนเดียว  
       กับที่เราควรจะดูแลพอแ มปูยาตายาย ในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยู เพราะเมื่อทาน
                        จากไปแลว จะไปกราบไหวบูชา ดวยของเซนไหวตางๆ ก็ห าไดมี
                          ประโยชนเทากับที่เราไดกระทำตอนที่ทานยังมีชีวิตอยู
ครับ
                                ถาเขาใจแลว....ก็อยาเอาแตห วงเลน
  ลุง
                                    ไปดูแลพอแ มที่ปวยกอนนะลูก
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