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ปรัชญาหมาป่า!! 
 

 

 

สามตัวแรกในวงกลมสีแดง เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแก่ ปุวยและไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง 

กลุ่มถัดมาในวงกลมสีเหลืองห้าตัว เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในฝูงพร้อมที่จะปกปูองสามตัวข้างหน้าในกรณี

ถูกจูโ่จม 

กลุ่มเยอะสุดที่อยู่ตรงกลาง เป็นกลุ่มที่ถูกปกปูองจากสมาชิกในฝูงไม่วา่จะถูกโจมตีจากข้างหน้าหรอืข้างหลัง 

กลุ่มห้าตัวในวงกลมสีเขียว เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในฝูงเช่นกัน เพื่อที่จะปกปูองภัยอันตรายจากข้างหลัง

ของฝูง 

ตัวสุดท้ายที่ลูกศรชี้ เป็นจา่ฝูงที่เดินหลังสุด เพื่อให้ตัวเองมั่นใจว่าสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งไม่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง 

และจา่ฝูงพร้อมที่จะปกปูองสมาชิกทุกๆตัว ในกรณีฉุกเฉินเพราะเขามองเห็นทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขา้งหน้า 
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ปรัชญาน้ี แสดงให้เราเห็นว่าน่ีคือผู้น าที่แท้จริง!!! 

ภาวะความเป็นผู้น า ไม่จ าเป็นต้องเดินหน้าเสมอไป 

ภาวะความเป็นผู้น า ไม่จ าเป็นต้องบงการ ออกค าสั่งทุกเรื่อง หัดเป็นผู้ฟังบ้างก็ได้ 

ภาวะความเป็นผู้น า สร้างได้ในภาวะฉุกเฉินที่แสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัด เสียสละ ให้มากกว่า รับ 

ภาวะความเป็นผู้น า ต้องรู้จักฟังหูไว้หู ไม่หูเบา 

ภาวะความเป็นผู้น า ต้องรู้จักแยกแยะผิด ชอบ ช่ัวดี 

ภาวะความเป็นผู้น า ต้องรักษาค าพูด เฉกเชน่เดียวกับรักษาเกียรติ 

ภาวะความเป็นผู้น า ต้องไม่ประพฤติทุศีล ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย ต้องรักษากติกา ระเบียบ วินัยอย่าง

เคร่งครัด 

ภาวะความเป็นผู้น า ต้องไม่เห็นแก่ตัว ไม่มอีคติ(ล าเอียง) ไม่มีมารยา(ตอแหล) ไม่อิจฉาริษยา เป็นคนเปิดเผย 

ไม่ท าช่ัวทั้งในที่ลับ และในที่แจง้ 

ภาวะความเป็นผู้น า ต้องมีเมตตา อุเบกขา ไม่สร้างความแตกแยก 

 

 

ผูน้ าในแบบอย่างที่ควรจะเป็น “การเป็นผู้น าควรน่ังในใจคน มิใช่..น่ังอยู่บนหัวคน” 

คนฉลาด..แต่ขาดคุณธรรม เป็นผู้น าที่ดีไม่ได้ 
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อย่า จ้าง เสือ ไถนา  

 

 

ถ้าใช้ “เสือ” ท างาน 

ต้องให้เขามพ้ืีนที ่

แล้วปล่อยไปลา่เหย่ือมาให้ 

ไมต่้องบังคับ 

ไมต่้องก าหนดวธิี 

เพราะพวกเขาคือนักล่า 
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ถ้าใช้ “ควาย” ท างาน 

ต้องให้หญ้าเขาใหพ้อ 

ต้องบังคับแลว้ใช้ไถนา 

พวกเขาอึด แต่ต้องจูง 

 

 

ถ้าใช้ “หมา” ท างาน 

ต้องให้อาหาร 

ให้ความสนิทสนม 

ให้เห่าและเฝูาบ้าน 

พวกเขาภักดี,ประจบ 

และจับผิดเก่ง 
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# คนไม่เข้าใจ # 

จะใช้เสอืเยี่ยงควาย 

จะใช้ควายเยี่ยงหมา 

จะใช้หมาเยี่ยงเสือ 

เสือไม่เลียปากนาย 

ไม่ประจบ และไมไ่ถนา 

ควายไม่เฝ้าบา้น 

ไม่ล่าเหยื่อ และไม่ประจบ 

หมาไม่ไถนา ไม่ล่าเหยือ่ 

แต่ชอบเลียปากนาย 
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เสือส่วนมากเมื่อเตบิโต 

มักจะเป็นนายคน 

หรือเจ้าของกิจการ 

เพราะมีความเป็น “ตวัของตัวเองสูง” 

ควายส่วนมากไม่เติบโต 

เพราะ “ไมค่ิดนอกกรอบ” 

และไม่สร้างสรรค์ 

และมักถูกหมาดูหมิ่น 

และหลอกใช้ 

หมาส่วนมาก “เตบิโตในองค์กร” 

แต่ไม่สามารถสร้างอาณาจักร 

ของตัวเองได้ 

ต้องพึ่งเสือและควาย 

ในการเติบโต 
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เสือที่ฉลาด 

และมองการณ์ไกล 

จะเอาควายไปด้วย 

แต่ถ้าเป็นเสือบ้าอ านาจ 

มักจะเอาหมาไปด้วย 
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คนแตล่ะคน อาจจะเป็นสัตว์หลาย ๆ อย่าง เปลี่ยนไปตามเวลาสนาม และเนื้องาน อ่านแล้วก็เห็น

ภาพทั่วๆ ไปในที่ท างาน ทุกที่ไม่วา่จะเป็น ราชการเอกชน หรอืงานส่วนตัว จะเล็กจะใหญ่ ในบ้าน ร้านค้าก็มีให้

เห็นทั่วไป ถ้าเราเป็นเจ้านาย หรือเจ้าของกิจการ อยากได้คนแบบไหนมาไว้ท างาน ให้เราหันไปทางไหนก็มี

เขี้ยวเล็บมีเขา แถมมีเราอีกด้วย จะท างานกันไปได้อย่างไร แข้งขาก็มีหมาเลียแผล่บ ๆ ตลอดคงต้องไปฉีดยา

รอบสะดอืบ่อยๆ การใชค้นใหเ้หมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ฉะนั้น การใช้คนเป็นจึง 

เป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ หากวันหนึ่งคุณได้เป็น “หัวหน้าคน” จงน าบทความนี้ ไปใช้

เปรียบเทียบเถิด 

สัตว์ทั้งสามอย่างนี้ แค่เฉพาะศักยภาพทางกายก็มี ความแตกต่างกัน อยู่พอประมาณแล้ว ไม่ว่า

จะเป็นเสือที่มักจะมีนิสัยการออกล่าคนเดียว ควายที่มักจะเล็มกินหญ้าอย่างสงบ และสุนัขที่มักจะประจบเลีย

หน้าเจ้านายอย่างสอพลอ ทุกครั้ง ที่มีโอกาสสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่สะท้อน ให้เห็นถึงลักษณะ 

บางอย่างของมนุษย์ทั้งสิ้น 
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ผู้เฒ่าแห่งกาลเวลา 

 

“ซื่อสัตย์” ถูกหนุ่มน้อยนามว่า “ฉลาด” ทิ้งลงทะเล ซื่อสัตย์ พยายามว่ายน้ าจนมาถึงเกาะแห่ง

หนึ่ง เมื่อขึ้นฝ่ังได้ซื่อสัตย์ก็นอนพักอยู่บนหาดทราย เค้าพยายามคิดหาวิธีที่จะกลับขึ้นแผ่นดินใหญ่สิ่งที่ซื่อสัตย์

หวังก็คือเรอืสักล าที่ผ่านมาทางนี้บ้าง  

อยู่ๆ ซื่อสัตย์ก็ได้ยินเสียงเพลงแววมาแต่ไกล เขารีบลุกขึ้นและมองไปยังต้นเสียงนั้น มีเรือล าหนึ่ง

ก าลังมุ่งมายังเกาะนี้บนเรือล านั้นมีธงผืนเล็กโบกสะบัดอยู่บนธงนั้น เขียนค าว่า“ความสุข”ที่แท้เป็นเรือของ 

“ความสุข” นั่นเองซื่อสัตย์จึงตะโกนเรียกความสุข“ความสุข ความสุข ผมคือซื่อสัตย์ คุณช่วยพาผมขึ้นฝั่งได้

ไหม” เมื่อความสุขได้ยินก็พูดกับซื่อสัตย์วา่ “ไม่ได้ๆ หากผมพาคุณขึ้นมาด้วยผมจะหมดสุขเพราะผู้คนมากมาย

ในสังคมยุคนี้ พอพูดความจริงแล้วกลับไม่มีความสุข เลยขอโทษนะซื่อสัตย์ผมรับคุณขึ้นมาไม่ได้” พูดเสร็จ

ความสุขก็จากไป 

ผ่านไปสักครู่หนึ่ง“ต าแหน่ง” ก็ผ่านมา ซื่อสัตย์ตะโกนเรียก “ต าแหน่ง ต าแหน่ง ผมคือซื่อสัตย์

ผมขออาศัยเรือของคุณขึ้นฝั่งได้ไหม” พอต าแหน่ง ได้ยินก็รีบหันหัวเรือให้ห่างออกไป จากนั้นก็หันมาพูดกับ

ซื่อสัตย์ว่า “ไม่ได้ ไม่ได้ซื่อสัตย์ คุณจะขึ้นมาอยู่กับผมไม่ได้ คุณรู้ไหมกว่าผมจะได้ต าแหน่งนี้มามันยากเย็น

เพียงใดหากผมพาคุณมาอยู่ด้วยเดี๋ยวผมก็ซวยนะสิ เดี๋ยวผมจะสูญเสียต าแหน่งยังไงผมไม่ขออยู่ร่วมกับคุณ” 

ซื่อสัตย์น้ าตาคลอเบ้ามองต าแหน่งที่รีบออกเรือจากไปอย่างสิ้นหวัง รู้สึกสับสนในตนเองเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งที่

มันท าได้ก็เพียงแค่ รอ รอ และก็รอเท่านั้น 
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อยู่ ๆ ท่วงท านองที่ไม่ค่อยจะเข้ากันนักก็แว่วดังขึ้นเรือล าหนึ่งบรรทุก“แข่งขัน ” เป็นจ านวนมาก

ผา่นมา ซื่อสัตย์จึงตะโกนเรียก “แข่งขัน แข่งขัน ผมขอขึ้นเรือของคุณได้ไหม” “คุณเป็นใคร คุณมีประโยชน์แค่

ไหนกับพวกเรา” แข่งขันตะโกนถามมา ซื่อสัตย์ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะเกรงว่าจะพลาดโอกาสเหมือนทุก

ครั้งที่ผ่านมา แตซ่ื่อสัตย์ก็คือซื่อสัตย์ ผมคือซื่อสัตย์ หา๊คุณคือซื่อสัตย์ หากพวกเรามีคุณอยู่ด้วย เราจะแข่งขัน

เอาชนะอะไรกับใครที่ไหนได้ พูดเสร็จ ก็หันหัวเรือจากไปอย่างรวดเร็ว  

ในขณะที่ซื่อสัตย์ก าลังสิ้นหวังนั่งคอตกอยู่ๆก็มีน้ าเสียงอันเมตตาดังขึ้นว่า ลูกจ๋า ขึ้นเรือเถิดเมื่อ

ซื่อสัตย์เงยหนา้ขึน้มอง ก็เห็นผู้เฒ่าผมขาวโพลนคนหนึ่งยืนอยู่บนเรือ”ฉันคือผู้เฒ่า แห่งกาลเวลา”ท าไมท่าน

ต้องมาช่วยผมครับ 

ซื่อสัตย์ถามออกไปด้วยความสงสัย มีแต่กาลเวลาเท่านั้นที่รู้ว่าซื่อสัตย์มีค่ามากเพียงใด ผู้เฒ่า

แหง่กาลเวลาพูดออกไปด้วยรอยยิม้ บนทางกลับคืนฝ่ังผู้เฒ่าแหง่กาลเวลาได้พูดกับ ความสุข ต าแหน่ง แข่งขัน 

ที่ตา่งก็เรือล่มอยู่กลางทะเลว่า เจ้าทั้งหลายจงจ าไว้ 

หากปราศจากซื่อสัตย์แลว้ ความสุขจะอยู่ได้ไม่นาน ต าแหน่งที่ได้มาก็เป็นต าแหน่ง

จอมปลอม การแข่งขันก็มีแต่จะล้มเหลวไม่เป็นท่า 

ท่านผู้เฒ่าถอนหายใจพร้อมกล่าวว่า 

 

หากไร้ซ่ึงความ "ซ่ือสัตย์" 

"ฉลาด" ก็จะท าร้ายตัวเองในที่สุด 

"ความสุข" จะอยู่ได้ไม่จีรัง 

"ต าแหน่ง" อยู่ท่ามกลางเสียงสาปแช่ง 

"แข่งขัน" ก็จะเป็นได้แค่ผู้พ่ายแพ้ 

สุดท้ายแล้ว มีแต่ความ "ซื่อสัตย์" เท่านั้น 

ที่จะเป็นความอมตะนิรันดร์ 
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สุนัขสุดอัจฉริยะ 

 

 

 

เจ้าของรา้นขายเนื้อสดคนหนึ่งรูส้ึกประหลาดใจที่หมาตัวหนึ่งมาที่ร้าน 

โดยในปากมันคาบแบงก์ 10 ดอลลารแ์ละกระดาษเขียนข้อความว่า 

"ขอซือ้ไส้กรอก 12 ชิน้กับขาแกะ 1 ขาครับ" 

เขารูส้ึก ประทับใจความแสนรูข้องมัน ดังนัน้ หลังจากเก็บเงิน 10 ดอลลาร ์

และเอาไส้กรอกและขาแกะใส่ถุง แขวนที่ปากใหม้ันคาบไปแล้ว  

เขาจึงตัดสินใจปิดร้านสะกดรอยตามมันไป 
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หมาตัวนั้นเดินไปตามถนนจนถึงทางม้าลาย  

มันก็วางถุงที่คาบไว้ลงแล้วยืนด้วยขาหลังและยกขาหน้ากดปุุมไฟส าหรับคนข้ามถนน 

แล้วก็คาบถุงตอ่ รอจนไฟคนข้ามเขียวมันจงึข้ามไปยังปูายรถเมล์อีกฝ่ังหนึ่ง  

มันจอ้งมองตารางเวลาเดินรถแล้วนั่งลงตรงที่นั่งรอ 

สักพักมีรถเมล์คันหนึ่งมา 

 

มันเดินไปดูหมายเลขที่ หนา้รถแล้วก็กลับมานั่งรอต่ออกีสักเดีย๋วก็มีรถเมล์มาอีกคัน 

มันเดินไปดูหมายเลขรถอีก เมื่อเห็นวา่เป็นสายที่มันรออยู่ มันจงึขึ้นรถเมล์คันนัน้ 

คนขายเนือ้ถึงกับอ้าปากค้างทึ่งในความแสนรู้ของมัน แล้วรบีตาม มันขึ้นรถคันนั้นไป 

 

หลังจากรถวิ่งผ่านกลางเมอืงออกไปยังชานเมอืง  

เจ้าหมาแสนรู้ก็ลุกจากที่นั่งเดินไปหนา้รถ มันยืนดว้ยขาหลังแล้วเอาขาหนา้กดกริ่งบนรถ  

เมื่อรถจอดมันก็ลงและเดินไปตามถนนจนถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วเลีย้วเข้าไป  

คนขายเนือ้ยังสะกดรอยตามมันอยู่ห่างๆ เช่นเดิม 

 

เมื่อมาถึงประตูบ้านที่ปิดอยู่มันก็วางถุงไส้กรอกที่คาบไว้ลง 

แล้ว ถอยหลังมาตั้งหลักประมาณ 2-3 เมตร จากนั้นก็วิ่งเข้าชนประตูเต็มแรง  

มันพยายามอยู่ 2-3 ครั้งแตป่ระตูก็ยังเปิดไม่ออก 

มันเลยเดินออ้มตัวบ้านไปที่หน้าต่างบานหนึ่ง  

ที่ปิดอยู่และเอาหัวโขกที่หน้าต่างหลายครั้ง แล้วก็เดินกลับมารอ ที่ประตู 
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สักพักประตูบ้านก็ถูกเปิดโดยเจ้าของหมาเป็นผูช้ายหุ่นล่ าบึก้ 

ซึ่งพอเปิดประตูเสร็จเขาก็เริ่มเตะตอ่ยและตะโกนด่าเจ้าหมาแสนรู้ตัวนั้นทันที 

ถึง ตอนนีค้นขายเนื้ออดรนทนไม่ไหว เขารบีวิ่งเข้าไปห้าม เจ้าของหมา  

พร้อมกับถามว่า "คุณเตะมันท าไมกัน มันเป็นหมาสุดอัจฉริยะเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย  

ถ้าไปออกทีวตี้องดังแน่" 

 

เจ้าของหมาตอบสวนทันทีว่า "คุณว่ามันฉลาดนักเหรอ 

เชอะ! รู้ม้ัยว่านี่เป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์นี้นะที่มันลืมเอากุญแจบ้านติดตัวไปด้วย" 

 

 

คติสอนใจจากเรื่องน้ีคือ 

"เราอาจท างานได้เกินความคาดหมายในสายตาผู้อื่น 

แต่ก็ยังท างานได้ต่ ากว่าเป้าหมายในสายตาของนายเราเสมอ" 

น่ีคือ เรื่องจริงท่ีเกิดขึ้นกับเราทุกคน 
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ทางเดินของเสือ 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWkfBWmrZMObJSCTCMZ_mLUnTvVKEq97plVQauDB5_9Qjg57mEfCYuoOvnxDjw64BzcKa0xUw01z2Y-mgLPUukyy_YgM7g4ieYTS7Cc8uznCmdapukpgL3M-XGrSEVawD4&__tn__=*NK-R
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เคยเป็นคนใจดีมากๆ 

อะไรๆก็ได้ง่ายไปหมด 

ใครว่าไงก็ได้ตามใจเลย 

จนพอถึงจุดๆหนึ่งในชีวิต 

สิ่งที่ได้กลับมาคือการโดนเอาเปรียบ 

และความเห็นแก่ตัวของคนบางประเภท 

ความใจดีที่เคยมีมากๆมันเลยลดลง 

เพิ่มความใจร้ายเข้าไปบ้าง 

ในบางสถานการณ์สรุปว่าดีขึ้น 

ต้องยอมรับตรงๆว่ามันคงไม่ดีเท่าไหร่ 

แต่กับสังคมสมัยนี้ 

ผลประโยชน์เข้ามาแทรกซึม 

ในหลายๆความสัมพันธ์ 

ไม่มีใครเห็นใจเราตลอดหรอก 

ไม่มีใครให้ความส าคัญ 

กับความใจดีมากขนาดนั้น 

กับบางสถานการณ์ กับบางคน 

เราก็เลยต้องใจร้ายบ้าง 

เพราะถ้าไม่ใจร้าย 

ตัวเรานั่นแหละ 

ที่จะถูกท าร้ายเสียเอง 
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จริงท่ีสุด 
หลวงปู่หวล ภูริภทฺโท วัดพุทไธศวรรย์ 

 

 

 

 

ไม่มีผลประโยชน ์#ก็ไม่มีเพื่อน 

ไม่มีเงิน #ก็ไม่มีเพื่อน 

อวดเก่งเกนิไป #ก็ไม่มีเพื่อน 

พูดตรงเกินไป #ก็ไม่มีเพื่อน 

รู้ทันเกินไป #ก็ไม่มีเพื่อน 

การอยู่ #คนเดียว แบบไม่พึ่งพาใครดทีี่สุด 

ถึงมันจะเหนื่อยหนอ่ย แตก่็ไม่ได้ #เป็นข้ีปากใคร 

เพราะเราไม่รูว้่าเขาจะ #ทายา หรือ #ทาเกลือ 

  

https://www.facebook.com/watphutthaisawan/?__cft__%5b0%5d=AZUubBRpYg1sLv0nHoihW72OqaazmzpQW4PNQHFEXI4sv0RnV2ePEaCnasPnQwe5hq0GoeOBfkqJ_W2T1mxQurJqVFCuGybdxss-8H5lUF5SoyxVG2SRiQS2Wv2nBjl3vb5vQXgDTmr99_ITv-z_e1uYBiA-R3d0tORNDzh7Db-a6Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/watphutthaisawan/photos/a.269820800439265/946004852820853/?__cft__%5b0%5d=AZUubBRpYg1sLv0nHoihW72OqaazmzpQW4PNQHFEXI4sv0RnV2ePEaCnasPnQwe5hq0GoeOBfkqJ_W2T1mxQurJqVFCuGybdxss-8H5lUF5SoyxVG2SRiQS2Wv2nBjl3vb5vQXgDTmr99_ITv-z_e1uYBiA-R3d0tORNDzh7Db-a6Q&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/watphutthaisawan/photos/a.269820800439265/946004852820853/?__cft__%5b0%5d=AZUubBRpYg1sLv0nHoihW72OqaazmzpQW4PNQHFEXI4sv0RnV2ePEaCnasPnQwe5hq0GoeOBfkqJ_W2T1mxQurJqVFCuGybdxss-8H5lUF5SoyxVG2SRiQS2Wv2nBjl3vb5vQXgDTmr99_ITv-z_e1uYBiA-R3d0tORNDzh7Db-a6Q&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUubBRpYg1sLv0nHoihW72OqaazmzpQW4PNQHFEXI4sv0RnV2ePEaCnasPnQwe5hq0GoeOBfkqJ_W2T1mxQurJqVFCuGybdxss-8H5lUF5SoyxVG2SRiQS2Wv2nBjl3vb5vQXgDTmr99_ITv-z_e1uYBiA-R3d0tORNDzh7Db-a6Q&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUubBRpYg1sLv0nHoihW72OqaazmzpQW4PNQHFEXI4sv0RnV2ePEaCnasPnQwe5hq0GoeOBfkqJ_W2T1mxQurJqVFCuGybdxss-8H5lUF5SoyxVG2SRiQS2Wv2nBjl3vb5vQXgDTmr99_ITv-z_e1uYBiA-R3d0tORNDzh7Db-a6Q&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUubBRpYg1sLv0nHoihW72OqaazmzpQW4PNQHFEXI4sv0RnV2ePEaCnasPnQwe5hq0GoeOBfkqJ_W2T1mxQurJqVFCuGybdxss-8H5lUF5SoyxVG2SRiQS2Wv2nBjl3vb5vQXgDTmr99_ITv-z_e1uYBiA-R3d0tORNDzh7Db-a6Q&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUubBRpYg1sLv0nHoihW72OqaazmzpQW4PNQHFEXI4sv0RnV2ePEaCnasPnQwe5hq0GoeOBfkqJ_W2T1mxQurJqVFCuGybdxss-8H5lUF5SoyxVG2SRiQS2Wv2nBjl3vb5vQXgDTmr99_ITv-z_e1uYBiA-R3d0tORNDzh7Db-a6Q&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUubBRpYg1sLv0nHoihW72OqaazmzpQW4PNQHFEXI4sv0RnV2ePEaCnasPnQwe5hq0GoeOBfkqJ_W2T1mxQurJqVFCuGybdxss-8H5lUF5SoyxVG2SRiQS2Wv2nBjl3vb5vQXgDTmr99_ITv-z_e1uYBiA-R3d0tORNDzh7Db-a6Q&__tn__=*NK-y-R
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เมฆก้อนน้อยกับต้นไม้แก่ 

 

ต้นไมแ้ก่ขอฝน จากเมฆก้อนน้อย เมฆก้อนนอ้ยตอบเพียงว่าน้ าฝนมีอยู่น้อยกลัวว่ามันคงจะไม่พอ

ให้ต้นไม้แก่ได้ชื่นใจวันต่อมาเมฆก้อนน้อยก็ยังคงบอกเช่นเดิม มันน้อยไปจึงไม่พร้อมที่จะให้ เมฆก้อนน้อยจึง

เดินทางและพยายามสะสมฝนเพื่อ ที่จะให้มันมากพอ พอที่จะท าให้ต้นไม้แก่ได้ช่ืนใจ 

เมื่อมีปริมาณมากพอ เมฆน้อยจึงกลับมาแต่สิ่งที่พบข้างหน้ามีเพียงซากต้นไม้แก่ที่ตาย แล้วเมฆ

น้อยได้แตร่้องไห้แลว้ถามว่าท าไม? ความพยายามของฉัน ไม่มคี่าเลยเหรอ?  

ชายหนุ่มที่นั่งใต้ต้นไม้จึงได้แหงนหน้าแล้วบอกเมฆน้อยไปว่าการที่เราจะให้อะไร? แก่ใครสักคนที่

เรารัก มันไม่ต้องรอให้มากพอหรือรอความพร้อมอะไรหรอกให้เท่าที่มีก็ท าให้คนรับชื่นหัวใจได้ความพยายาม

เป็นสิ่งที่ดี แต่มันก็มีเวลาเป็นเงื่อนไขอย่าไปรอให้รวย ถึงจะท าอะไรให้คนที่เรารักอย่าไปรอให้พร้อมถึงจะท า

อะไร ให้คนที่เรารักเพราะคนที่เรารักอาจไม่มีเวลามากพอ ที่รอเราแล้วก่อนที่ต้นไม้แก่จะจากไป เขาฝากบอก

เธอไว้ว่าถ้าเห็นเธอผ่านมา ให้บอกเธอว่าเขารักเธอ เมฆน้อยได้แต่หลั่ง น้ าตาออกมาเป็นเม็ดฝนอย่างไม่ขาด

สาย ให้กับต้นไมท้ี่ไม่มีวันแตกใบให้ได้เห็นอีกต่อไปตลอดกาล 
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อ่านกี่ทีก็ชอบ เพราะเตือนสติได้ดีมากในสิ่งที่เรามองข้ามบทความนี้เขียนขึ้นโดย จอร์จ คอ ลลิน 

ซึ่งเป็นดาราตลกที่โด่งดังท าในสิ่งที่อยากจะท าทุกวันนี้ เรามีตึกสูงขึ้นแต่ความอดกลั้นน้อยลง เรามีบ้านใหญ่

ขึ้นแต่ครอบครัวเรากลับเล็กลง เรามียาใหม่ๆ มากขึ้นแต่สุขภาพกลับแย่ลง เรามีความรักน้อยลงแต่มีความ

เกลียดมากขึ้น เราไปถึงโลกพระจันทร์มาแล้วแต่เรากลับพบว่าแค่การข้ามถนนไปทักทายเพื่อนบ้านกลับ

ยากเย็น เราพชิิตห้วงอวกาศมาแล้วแต่แค่ห้วงในหัวใจกลับไม่อาจสัมผัสถึง เรามี รายได้สูงขึ้นแต่ศีลธรรมกลับ

ตกต่ าลง เรามีอาหารดีๆ มากขึ้นแต่สุขภาพแย่ลงทุกวันนี้ ทุกบ้านมีคนหา รายได้ได้ถึง 2 คนแต่การหย่าร้าง

กลับเพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้น จากนี้ไปขอให้พวกเราอย่าเก็บของดีๆ ไว้โดยอ้างว่าเพื่อใช้โอกาสพิเศษเพราะทุกวัน ที่เรา

ยังมีชีวิตอยู่คือ โอกาสที่พิเศษสุดแล้วจงแสวงหาการหยั่งรู้ จงนั่งตรงระเบียงบ้าน เพื่อชื่นชมกับการมีชีวิตอยู่

โดยไม่ใส่ใจกับความอยาก จงใช้เวลากับครอบครัว เพื่อนฝูงคนที่รักใหม้ากขึ้น กินอาหารให้อรอ่ยไปเที่ยวในที่ที่

อยากจะไป ชีวิตคือโซ่ห่วงของนาทีแห่งความสุขไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ให้รอด เอาแก้วเจียระไนที่มีอยู่มาใช้เสีย 

น้ าหอมดีๆ  ที่ชอบจงหยิบมาใชเ้มื่ออยากจะใชเ้อาค าพูดที่ว่า “สักวันหนึ่ง” ออกไปเสียจากพจนานุกรม บอกคน

ที่เรารักทุกคน ว่าเรารักพวกเขาเหล่านั้นแค่ไหนอย่าผลัดวันประกันพรุ่ง ที่จะท าอะไรก็ตามที่ท าให้เรามี

ความสุข เพิ่มขึน้ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาทีมีความหมายเราไม่อาจรูเ้ลยว่าเมื่อไร? มันจะสิน้สุดลงและเวลานี้ 
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ทัศนคติที่ดี 

 
 

สิงโตกับเสือสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย สุดท้ายทั้งสองต่างเพลี้ยงพล้ าให้แก่กัน ก่อนที่สิงโตจะ

สิน้ใจ ได้กล่าวกับเสือว่า  "หากท่านไม่คิดฮุบอาณาจักรของขา้ เราก็คงไม่ต้องจบชวีิตกันเยี่ยงนี้!" 

เสือได้ฟังก็รู้สึกตกใจ "ข้าไม่เคยคิดฮุบดินแดนของท่าน ขา้เข้าใจว่าท่านจะก าจัดข้าออกจากปุาเสีย

อีก...!" 

# การสื่อสาร คอืหัวใจของการท างานในทมี มีอะไรอย่าเก็บไว้ในใจ หรอืคาดเดาทึกทักเอา

เอง สื่อสารกันให้มาก เพื่อผู้อื่นจะได้เข้าใจเราและลดช่องทางการเข้าใจผิดต่อกันได้อย่างยอดเยี่ยม 

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

 

นกตัวผู้ออกไปเก็บผลไม้มาเก็บไว้ที่รัง อีกทั้งก าชับไม่ให้ใครมาขโมย แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแล้ง 

ผลไม้ที่มันหามา ก็เริ่มเหี่ยวเพราะถูกแดดดูดเอาน้ าไปเสียหมด 

วันหนึ่ง มันสังเกตว่าปริมาณของผลไม้เริ่มลดน้อยลง มันคิดว่านกตัวเมียขโมยกิน ด้วยความโมโห 

มันจงึจิกนกตัวเมียตายไปด้วยความโกรธ 

และแล้วฝนก็ตกติดต่อกัน 3 วัน 3 คืน ท าให้ผลไม้ที่เหี่ยวแห้งในรัง กลับเต่งตึงอิ่มน้ าดังเดิม เมื่อ

นกตัวผู้เห็นดังนั้น จงึรูส้ึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง "ไม่น่าเลย เราไม่นา่เข้าใจผดิเลย!" 

# เพื่อนร่วมงานและคนในทีมต้องมีความเชื่อมั่นและไว้ใจต่อกัน อย่าปล่อยให้ความลังเล

สงสัยท าลายทีมงาน 

......................... 
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นกสองตัวทะเลาะกันอยู่บนต้นไม้ ต่างก็ไม่ยอมซึ่งกัน ยิ่งมีเสียงและสีหน้าของมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้น 

นกฝั่งซ้ายจึงคว้าเอาอะไรสักอย่างขวัางใส่นกฝั่งขวา  

เมื่อสิ่งที่มันปาไปถูกนกฝั่งตรงข้าม มันตกใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะสิ่งที่มันปาไปนั้นก็คือไข่ฟอง

สุดท้ายเหลอือยู่ในรังของมัน... 

# ยามประสบกับเรื่องราว ต้องรู้รับมือด้วยความสงบน่ิง โดยเฉพาะเวลาเจอกับปัญหา

หรือความขัดแย้ง คุณจะต้องมีสติในการรับมือ อย่าได้มุทะลุหรือเลือดร้อน เพราะมันไม่ก่อเกิด

ประโยชน์อันใด และจะท าให้เรื่องราวยิ่งแย่ลง สุดท้ายทีมของคุณน่ันแหละที่เสียหาย 

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

 

เย็นวันหนึ่ง แพะเชิญหมามากินอาหารค่ า มันเตรียมหญ้าที่ทั้งสดใหม่ไว้ต้อนรับหมา   เมื่อหมา

มาถึง มันฝืนใจกินหญ้าได้แค่ 2 ค า มันก็กินอกีต่อไปไม่ได้ 

ผ่านไป 2 วัน หมาก็เชื้อเชิญให้แพะมาทานอาหารเย็นที่บ้านเช่นกัน หมานึกถึงอาหารที่แพะ

ต้อนรับมันแล้ว ก็คิดในใจว่าจะต้องไม่ขี้เหนียวเหมือนแพะแน่นอน มันจะต้อนรับแพะไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

เหมอืนที่แพะท ากับมัน  

มันเตรียมกระดูกซี่โครงอย่างดไีว้เต็มโต๊ะ เมื่อแพะมาถึง กลับกินกระดูกไม่ได้แม้แต่ค าเดียว! 

# บางคร้ัง สิ่งที่เราชอบคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบตาม อย่าบีบบังคับให้ใครๆ ต้องชอบเหมือน

เรา ยามพบเจอกับปัญหา ต้องคิดแทนฝ่ายตรงข้าม เอาใจเขามาใส่ใจเรา คุณจะเข้าใจปัญหาและผู้คน

รอบข้างได้มากขึ้น 
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สิงโตน้อย 
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สิงโตตัวหนึ่ง 

เห็นหมาบ้าเดินใกล้เข้ามา  

มันจึงรีบเดินเลี่ยงไปทางอื่น 

ลูกสิงโตเห็นจึงพูดกับพ่อว่า  

“เจอเสือตัวใหญ่ๆ พ่อยังกล้าสู้กับมัน  

แต่เจอหมาบ้าตัวเดียว 

พ่อกลับเดินหลบ  

ช่างขายหน้าเสียจริงๆ” 

 

พ่อได้ยินดังนั้นจึงบอกกับลูกว่า 

“ลูกพ่อ การเอาชนะหมาตัวหนึ่งนั้น 

เป็นเร่ืองมีเกียรตินักหรือ” 

ลูกสิงโตส่ายหัว  

“หากโดนหมาบ้ากัด จะมิยิ่งซวยกว่าหรือ”  

ลูกสิงโตพยักหน้า  

“จ าไว้นะลูก มิใช่ว่าใครทั้งหมดล้วนคู่ควรท่ีเราจะต่อกรด้วย” 
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ผู้คนในสังคมทุกวันน้ีล้วนตกอยู่ใน 

สภาวะที่เครียด กลัดกลุ้ม  

ไม่ว่าจะเร่ืองปากท้อง ครอบครัว  

ทุกคนต่างมีความโลภโกรธหลง  

เปรียบเหมือนมีขยะอยู่เต็มหัวใจ  

ไม่ว่าพบใครท่ีไหนมักจะหาโอกาส 

ที่จะเทขยะเหล่านี้ออกไปให้พ้นจากตัวเอง  

 

ฉะนั้นอย่าได้ไปใส่ใจเลย 

จงยิ้มให้กับเค้าแล้วเดินจากไป ตั้งหน้าตั้งตาท างานของเราให้ลุล่วง  

อย่าไปรับเอาขยะเหล่านั้นมาใส่หัว 

มันคู่ควรแล้วหรือส าหรับผู้มีปัญญา 

เราจะไม่ไปทะเลาะเพื่อเอาชนะคนแบบนั้น 
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ชายตาบอดถือโคมไฟ 
 

 

 

ตรอกสายหนึ่งที่ทั้งมืดทั้งแคบ ทั้งยังไม่มีดวงไฟส่องทางให้ความสว่างแม้แต่น้อย คืนวันหนึ่ง พระรูป

หนึ่งเดินผ่านเข้ามายังตรอกเพื่อมุ่งหน้าไปยังอาราม มืดมากกระทั่งนิ้วมือทั้งห้า ยังไม่อาจมองเห็นได้ เมื่อเดิน

ไปเรื่อยๆ พระรูปนีจ้งึทั้งเดินไปชนผู้อื่น และถูกผูอ้ื่นเดินมาชนไม่หยุดหย่อน สร้างความล าบากยิ่งนัก 

ตอนนั้นเอง คนผู้หนึ่งถือโคมไฟ เดินเข้ามายังตรอกดังกล่าว พลันท าให้ในตรอกเกิดแสงสว่างขึ้น

พอสมควร พระได้ยินคนเดินผ่านทางกล่าวว่า คนตาบอดผู้นั้นช่างแปลกนัก ตนเองมองไม่เห็นแท้ๆ ใยต้องถือ

โคมไฟใหวุ้่นวายเมื่อพระได้ยินก็รู้สึกแปลกใจ รอจนกระทั่งคนตาบอด ถือโคมไฟคนนั้นเดินผ่านมา จึงเอ่ยถาม

ขึน้ว่า ขออภัย ท่านตาบอดจรงิๆ หรอื? 

คนผู้นั้นตอบว่า ถูกแล้ว ข้าเกิดมาก็พิการ ตาสองข้างมองไม่เห็น ส าหรับข้านั้นไม่ว่าจะยามเช้า สาย 

บ่าย เย็น ล้วนไม่ต่างกัน ทั้งยังไม่ทราบว่า แสงสว่างหน้าตาเป็นเช่นไรพระได้ยินดังนั้นก็ ยิ่งงุนงงมากขึ้น เอ่ย

ถามตอ่ไปว่า เชน่นั้นท่านจะถือโคมไฟไปเพื่ออะไร? 
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คนตาบอดตอบว่า เนื่องเพราะข้าเคยได้ยินคนพูดกันว่า ในยามกลางคืน ไร้แสงสว่าง คนตาดีทั้งหลาย

ก็เป็นเช่นเดียวกับข้า คือมองไม่เห็นสิ่งใด เมื่อครู่ท่านเดินอย่างมืดมนในตรอกใช่โดนคนเดินสวนไปมาชนเอา  

ใช่หรอืไม่? 

ท่านดูข้าเองนั้นแม้เป็นคนตาบอด แตข่้าไม่โดนผู้อื่นเดินชนเลยแมแ้ตค่รั้งเดียว ทั้งๆ ที่เมื่อก่อน ข้าก็เป็น

เช่นเดียวกับท่าน คอืโดนคนเดินมาชนเอาบ่อยครั้ง แตเ่มื่อขา้ถือโคมไฟ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ที่ข้าจุดโคมไปไหน

มาไหนด้วยนั้น ขา้จุดเพื่อให้แสงสว่างกับผูอ้ื่น และเพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นตัวข้า ตั้งแต่นั้นมาข้าก็ไม่โดนผู้ใดเดินชน

อีกเลย 

พระได้ยินความดังนัน้ก็บรรลุปัญญา 

การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นประโยชน์สูงสุดล้วนกลับคืนมาสู่ผู้ให้ 
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กาหลงซาก 

 

 

นานมาแล้วมซีากช้างลอยไปตามกระแสน้ า 

กาตัวหนึ่งพบเข้าก็ดีใจคิดว่าตนเป็นผู้โชคดี  

เพราะจะได้อาหารกินฟรโีดยไม่ต้องออกแรงไปอีกนาน 

 จงึโผลงจับที่ซากช้างนั้นจกิกินเนื้อช้างที่เน่าเปื่อย 

 อิ่มแล้วก็หลับอยู่บนซากช้างนั้นเอง ตื่นขึน้ก็กินอกีกินๆ นอนๆ  

อยู่กับซากช้างนัน้อย่างมีความสุข  
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นานวันเข้ากระแสน้ าก็ไหลออกสู่ทะเลซาก  

ช้างก็พลอยไกลฝั่งออกไปเรื่อยๆ จนถึงกลางมหาสมุทร  

พอซากช้างเปื่อยเน่าสิน้ไป กาก็มองไม่เห็นฝัง่เสียแล้ว 

ถึงจะพยายามบินกลับอย่างไร ก็ไม่สามารถพ้นจากมหาสมุทรได้ 

จงึหมดแรงจมน้ าตาย ในที่สุด  

ในทางธรรมซากช้างที่ลอยไปตามกระแสน้ านั้นท่านเปรียบเหมอืนกามคุณ 5  

ได้แก่รูป เ สยีง กลิ่น รส และสัมผัสที่น่าพอใจ  

ท าให้เกิดสุขซึ่งเป็นเรื่องที่ปุถุชนมุง่แสวงหา 

 

เพราะที่มนุษย์ต้องการเงินทองข้าวของอาหารการกิน หรอืที่อยู่อาศัย 

ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องมอืให้ชีวิตเข้าถึง รูป เ สยีง กลิ่น รสและสัมผัสที่ท าให้เกิดสุขทั้งสิน้ 
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ไม่นับวัตถุสิ่งของเครื่องปรนเปรอความสุขสว่นเกิน ที่มีอยู่อีกกลาดเกลื่อนมากมาย 

กามคุณ 5 จึงเป็นของคูก่ับชีวติมนุษย์  

โดยเฉพาะมนุษย์ปุถุชนด้วยแล้ว ก็เปรียบเหมอืนอาหาร ที่จ าเป็นกับชีวติ 

นั่นแหละข้อควรระวังในเรื่องนี้  

ก็คือแม้ต้องมีกามคุณเป็นอาหารของชีวติ แตไ่ม่ควรหลงใหลเผลอสติ 

ต้องนึกไว้เสมอว่าชีวติที่ผูกพันกับกามคุณ 

 

ก็เหมอืนการอยู่บนซากช้าง ที่ลอยไกลออกไปทุกที 

แล้วฝึกคิดใหเ้ห็นด้านที่เป็นโทษของกามคุณเสียบ้าง 

ยินดีในความสุขเหล่านั้นแต่พอประมาณ 

จงึจะไม่ต้องพบชะตากรรมเหมอืนกาหลงซากตัวนั้น 
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ตัดให้เป็น 

 
 

โลกสวยเกินไป "อยู่ยาก" 

ในสังคมที่เงนิส าคัญกว่ามิตรภาพ 

คนจรงิใจกลายเป็น “คนโง”่ 

คนฉวยโอกาสกลายเป็น “คนฉลาด” 

เป็นคนดีอะ่ดีแลว้ แตต่้องเป็นคนดีที่ชัดเจน 

กล้าพูดในสิ่งที่ควรพูด 

กล้าปกปูองตัวเองเวลาโดนเอาเปรียบ 

กล้าปฏิเสธถ้ารู้สกึว่าไม่แฟร์ 

เลือกดี กับคนที่ควรดี  

ทุกอย่างตอ้งมขีอบเขต บนความสบายใจ 

ให้ใจกับคนที่จริงใจกับเราก็พอ 

ไม่ต้องโลกสวย ไม่ต้องกลัวไม่มีใครคบ 

ถ้าหาความจริงใจจากใครไม่ได้ 

ไม่ต้องคบใคร สบายใจสุด 

ที่ส าคัญคือ “มองคนให้ขาด“ 

แล้ว "ตัด" ให้เป็น! 
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... " บทเรียน "... 

 
 

 

ณ. ห้องบอลลูม โรงแรมสุดหรู 

ชายหนุ่มแต่งกายภาคภูมิฐานคนหน่ึง 

มาร่วมงานแต่งงานของเพื่อนร่วมชั้น 

สมัยเรยีนชั้นประถมของเขา  
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ขณะที่งานเลี้ยงก าลังด าเนินไป 

ในวงสนทนาของเพื่อนๆ 

สายตาของชายหนุ่ม 

ไปจับอยู่ที่ชายชราคนหน่ึง  

 

หัวใจของเขาเริ่มเต้นแรง 

และเหง่ือของเขาเริ่มออกจากฝ่ามือ 

ชายหนุ่มคนน้ัน..รวบรวมความกล้า  

เดินเข้าไปหาชายชราคนน้ัน  

 

ซึ่งเป็นครูของเขาเมื่อ 30 ปีก่อน 

" ครูครับ จ าผมได้ไหมครับ " 

" ขอโทษนะพ่อหนุ่ม ผมจ าไม่ได้จรงิ ๆ " 

" ครูครับ ..ท าไมครูถงึจ าผมไม่ได้ครับ  

  

  ผมคือลูกศษิย์ของครู 

  ที่เคยขโมยนาฬิกาของเพื่อนในห้อง  

  และวันน้ันเพื่อนไปฟ้องครูว่า 

  นาฬิกาของเขาหายไป  

 

  ครูจงึบอกให้พวกเราทุกคน 

  ออกไปยืนอยู่หน้าห้อง  

  หันหน้าเข้าก าแพง  

  ให้พวกเราทุกคนหลับตา  

  และครูก็เริ่มค้นกระเป๋าของพวกเรา 

  ทลีะคน ...ทลีะคน ... 

 

  ... จนกระทั่งครูได้น านาฬิกา 

  ที่อยู่ในกระเป๋าของผมออกมา  

  ครูได้น านาฬิกาไปคนืให้กับเจ้าของ 

  โดยที่ครูไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนขโมย " 
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  " ซึ่งตัวผมเอง..ในขณะที่ครูก าลังค้นตัว  

    ผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่า 

    ผมจะมองหน้าเพื่อนๆ ในห้องอย่างไร  

   ผมคงต้องอับอายและไม่สามารถ 

   ที่จะอยู่ในโรงเรยีนต่อไปได้ " 

 

  " แต่ทว่า ..ครูไม่เคยเรยีกผมไปด่าว่า 

    และไม่เคยน าเรื่องของผม 

    ไปบอกให้ใครฟังเลย  

  และนับตั้งแต่วันน้ัน  

  ผมเองก็ไม่กล้าท่ีจะไปขโมยของใครอีก  

 ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตาม " 

   

 

 " พ่อหนุ่ม ... ในวันน้ัน 

   ฉันจ าหน้าคนขโมยไม่ได้หรอก  

   เพราะวันน้ัน.. นอกจากที่ฉันจะบอก 

   ให้พวกเธอหลับตากันทุกคนแล้ว  

   ตัวของฉันเองท่ีค้นหานาฬิกา  

   ก็หลับตาของฉันด้วยเหมือนกัน " 

 

" เพื่อที่ตัวฉันเอง.. จะได้ไม่มีจิตใจ 

  ที่จะเกลียดชังคนที่ขโมยนาฬิกาไป.. 

   ซึ่งอย่างไร.. 

   ก็เป็นลูกศิษย์คนหน่ึงของฉันเช่นกัน  

   ฉันเองคิดว่า.. สิ่งท่ีเธอท าในวันน้ัน 

   เธอจะได้รับบทเรยีนของเธอไปแล้ว 
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และในวันน้ี มันก็ได้พิสูจน์แล้วว่า 

   สิ่งท่ีฉันท าในวันน้ัน  

   เป็นบทเรียนท่ีดสี าหรับเธอแล้ว " 

 

" ..วันน้ัน ฉันไม่จ าเป็นที่จะต้องให้เธอ 

  ได้รับความอับอาย  

 

   เพราะฉันเองก็ไม่เห็นประโยชน์อะไร 

  ในการที่จะต้องป่าวประกาศสืบหาขโมย 

 

  เพราะตัวของพวกเธอเอง  

  คอืเด็กที่ไร้เดียงสา ยังไม่มีความรู้  

  ยังไม่มีประสบการณ์ 

 

  การกระท าของฉันในวันน้ัน  

  จงึเป็นประสบการณ์ที่ตัวเธอเอง 

  ได้รับมันด้วยตัวเธอเอง " 
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การเลือกชาม  

ก็เปรียบเสมือนหนึ่งกับการเลือกมิตร 

 

ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปเลือกซือ้ชามในร้าน เขาหยิบชามใบหนึ่งขึ้นมา เมื่อเห็นชามใบที่ถูกใจ ก็

เอาชามที่อยู่ในมือนั้นเคาะไปยังชามใบที่ถูกใจ เพื่อฟังเสียงชามกระทบกัน เมื่อชามทั้งสองใบกระทบกัน 

กลายเป็นเสียงหนักๆ ไม่ดังกังวาน เหมอืนที่เขาคิด 

เขารูส้ึกผดิหวังได้แตส่่ายหัวไปมาจากนั้น.. เขาก็ได้เลือกชามใบใหม่ ใบแล้วใบเล่าชามทุกใบท าให้

เขาส่ายหน้าและผิดหวังทุกใบ ไม่มีใบใดที่ท าให้เขาพอใจได้เลย แม้แต่ใบที่เถ้าแก่เลือกให้ซึ่งเป็นชามเกรด A 

เขาก็ยังส่ายหน้าไม่พอใจอยู่ดี ด้วยความสงสัยเจ้าของรา้นจงึถามชายหนุ่มว่า 

คุณเอาชามมาเคาะกันท าไม?ชายหนุ่มตอบ อาจารย์ท่านหนึ่งสอนผมว่า หากจะซื้อชามให้เอา

ชามมาเคาะกัน หากเสียงชามกังวานน่ันแปลว่าชามใบนั้นมีคุณภาพ เจ้าของรา้นหยิบชามใบหนึ่งขึ้นมาส่งให้เขา 

แล้วบอกกับเขาว่า พ่อหนุม่ลองเอาชามใบนีไ้ปเคาะกับชามใบอื่นดูสิ 
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ฉันเชื่อว่าคุณน่าจะได้ชามที่คุณพอใจ เขารับชามใบนั้นมาแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่ก็ลองท า

ตามที่เจ้าของร้านบอก น่าแปลกจริงๆ ไม่ว่าเขาหยิบชามใบใดขึ้นมา เมื่อเอาขึ้นมาเคาะกับชามที่เจ้าของร้าน

หยิบให ้ชามทุกใบต่างก็ดังกังวาน เหมอืนที่อาจารย์ท่านนั้นได้บอกแก่เขา 

แปลกจริงๆ ครับ ท าไมชามใบนี้ถึงพิเศษแบบนี้ละครับ มันต่างจากชามที่ผมหยิบมาเมื่อสักครู่นี้

ยังไง ?เจ้าของรา้นอมยิม้ชอบใจ เฉลยให้ชายหนุ่มฟังว่า ชามใบนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าชามใบอื่นแต่อย่างใด ที่

มันตา่งกันก็เพราะชามที่คุณหยิบมาเมื่อสักครู่นี้ มันเป็นชามที่มีรอยร้าว 

เมื่อคุณเอาไปเคาะกับชามใบใดๆ มันจะมีเสียงกังวานได้ยังไง หากคุณต้องการชามดีๆ สักใบคุณ

ต้องมั่นใจก่อนว่า ชามที่อยู่ในมือของคุณก็เป็นชามที่มีคุณภาพ เหมือนกันชามที่ร้าวก็เหมือนใจที่มีรอย หาก

คุณมีความจรงิใจในการคบมิตร ย่อมได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ ดั่งชามที่กระทบกัน 

ชามดีย่อมกังวาน ชามร้าวจะกังวานได้อย่างไร?เมื่ออยู่ร่วมคบหากับใคร หากใจตนเต็มไปด้วย

ความคลางแคลงสงสัย ก็คงยากที่จะห้ามมิให้ใครเขาคลางแคลงสงสัยต่อเราเช่นกัน ที่จริงทุกคนที่ผ่านเข้ามา

ในชีวติ เราสามารถเป็นผู้อุปถัมภใ์นชีวติของเราได้ทุกคน 

เงื่อนไขส าคัญอยู่ที่ว่าเราดเีหมอืนที่เขาดีหรอืไม่? คุณมีความจริงใจย่อมได้ความไว้ใจตอบกลับมา 

คุณมีความรักความอาทร ย่อมได้ความเคารพตอบกลับมา กลับกันหากคุณเสแสร้ง อิจฉา หรือ ชิงชังผู้อื่น สิ่ง

ที่คุณจะได้รับกลับมา ก็คือก าแพงสูงกั้นและความเย็นชาเป็นธรรมดา 

ในชีวติเราต่างมชีามหนึ่งใบ ชามใบนั้นใส่ความดี ความไว้ใจ ความอภัย ความจริงใจ หรือความช่ัว

ร้าย ความเสแสร้ง ความคับแค้น ความสงสัย ความเห็นแก่ตัวฯ ท าชามของตนเองให้ดีก่อน จากนั้นรอคอย

ชามดีๆ อีกมากมายมากระทบ คบหาใครจงคบกันด้วยความจริงใจ 
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ชีวิตของเรา 
 

 
 

ทุกคน...ที่เข้ามาในชีวิตของเรา 

ล้วนแต่สอนให้เรา...เรียนรู้อะไรได้บางอย่างเสมอ 

คนที่เข้ามาแล้วท าให้เรา..มีความทุกข์ 

เพราะเขาก าลังสอนให้เรา..รู้จักการรักตัวเอง 

และคนที่เข้ามาแล้วท าให้เรา..มีความสุข 

นั่นคือการที่เขาก าลังสอนให้เรา..รู้จักการรักคนอื่น 

มันอาจจะมีใครหลายคน  

ที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา 
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ส่วนมาก..ก็มักจะผ่านมา เพื่อที่จะผ่านไป 

และก็จะมีอยู่เพียงไม่กี่คนหรอก 

ที่จะอยู่กับเราไปได้นาน  

นาน..เท่าที่เราอยากจะให้อยู่ 

บางคน..อาจจะยังอยู่กันให้ได้เห็น 

บางคน..ก็เป็นได้แค่เพียงความทรงจ า 

บางคน..ต้องจากกันไป แม้ไม่อยากจาก 

บางคน..ควรจะจาก แต่กลับยังไม่จากกันไปไหน 

ไม่ว่า ในตอนนี้  

เรา..ก าลังจะอยู่กับใคร 

และเขา..ก าลังสอนอะไรให้เราได้เรียนรู้ 

ไม่ว่ามันจะเป็นความสุข หรือความทุกข์ 

ไม่ว่ามันจะเป็นไปด้วยความอึดอัด  

หรือความสมัครใจ 

ไม่ว่าเรื่องที่เป็นอยู่  

จะท าให้เราจะรู้สึกว่ามันยาก หรือว่ามันง่าย 

แต่สุดท้าย..ทุกอย่าง ก็จะผ่านไป 

ผ่านไป พร้อม ๆ กับการได้ทิ้งอะไรไว้บางอย่าง 

บ้าง..คือ ประสบการณ์ 

บ้าง..คือ ความทรงจ า 

และบ้าง..คือ บทเรียน 
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ไม้ต้นเดียวกัน 
 

 
 

ท่อนหน่ึง กลายเป็นพุทธรูป  

ท่อนหน่ึง กลายเป็นไม้กระดาน  

ไม้กระดานรู้สึกไม่พอใจ "เราต่างก็เป็นไม้ที่มาจากต้นเดียวกัน ท าไมคนอื่นๆ ถึงเหยียบฉันเพื่อขึ้น

ไปกราบเธอ?" 

พุทธรูปบอกกับไม้กระดานว่า "เพราะเธอถูกเลื่อยเพียงครัง้เดียว แตฉ่ันถูกแกะถูกกรีดเป็นพันเป็น

หมื่นครั้ง!" 

... 

ชีวิตคนก็เช่นกัน ทนได้กับการหล่อหลอม ชีวิตจึงเกิดคุณค่า เมื่อใดก็ตามที่เธอเห็นความรุ่งเรือง

ของใครๆ อย่าได้เกิดความอจิฉา แตจ่งถามตัวเธอเองว่า เธออดทนและทุ่มเทมากกว่าใครคนนั้นแล้วหรอืยัง? 
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**ขอขอบคณุเจ้าของภาพ และบทความ** 
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