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ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้
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ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา.  

    นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่).-- พิมพ์ครั้งที่ 2.--  กรุงเทพฯ :  

ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง, 2559.  
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III. ชื่อเรื่อง.

398.2

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



จัดพิมพ์โดย

บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำากัด

27/33 ซอยศรีบำาเพ็ญ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2286-2414 โทรสาร 0-2286-2417

www.freemindbook.com    freemindbook

Line@ : @freemindbook

พิมพ์ที่

ห้างหุ้นส่วนจำากัด ภาพพิมพ์

45/12-14, 33 หมู่ 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ 0-2879-9154-6 โทรสาร 0-2879-9153

จัดจำาหน่ายโดย 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-9872 โทรสาร 0-2254-9495

Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทรศัพท์ 0-2255-4433

www.chulabook.com ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง สาขารัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย)

โทรศัพท์ 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405

หากพบว่าหนังสือมีข้อผิดพลาดหรือไม่ได้มาตรฐาน

โปรดส่งหนังสือกลับมาที่สำานักพิมพ์ (ทางไปรษณีย์) ทางเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ท่านทันที

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากไม้ปลูก ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าของโลก
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จากใจส�านักพิมพ์

นิทานถือเป็นสือ่กลางในการสอดแทรกสาระความรู้ คณุธรรม ความ

บันเทิง และจินตนาการที่ไร้ขอบเขตจากผู้เล่าไปยังผู้ฟัง และก็ยังเป็นสื่อ

ที่ได้รับความนิยมจากผู้ฟังหลายๆ วัยมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว เพราะ

นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังสามารถน�ามาปรับใช้ในการด�าเนิน

ชีวิตได้อีกด้วย

“ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา” เป็นอีกบุคคลส�าคัญที่สามารถ

พสิจูน์ให้เห็นว่า นิทานน้ันมีคณุค่าต่อทกุชวีติมากเพยีงใด แม้ท่านจะมภีารกิจ

ประจ�าวนัมากมาย แต่ท่านยงัคงมุ่งม่ันและทุม่เทให้กับการเล่านิทานปลกูฝัง

คุณธรรมให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนสัตยาไสได้ฟังทุกๆ เช้าก่อนเข้าเรียน 

ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและเมตตา เพราะท่านเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า 

นิทานเหล่าน้ีสามารถพฒันาจิตใจของเดก็ๆ ได้เป็นอย่างด ีและมส่ีวนช่วยให้

พวกเขาเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีม่จิีตใจมัน่คงและเป่ียมด้วยคณุธรรม นอกจากน้ี                                                                                            

เมื่อใดที่ท่านต้องไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะพกพานิทานเหล่านี้

ไปฝากผู้ฟังด้วยเสมอ

ด้วยเหตน้ีุ ส�านกัพิมพ์ฟรีมายด์จึงมีความภาคภูมใิจเป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้

มีโอกาสจัดพิมพ์เผยแพร่ชุดหนังสือ “ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 

1-4” ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีอย่าง
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ล้นหลามจากผู้อ่านทกุเพศทกุวยั โดยเฉพาะคณุพ่อคณุแม่ทีป่รารถนาจะให้

บุตรหลานได้มี “หัวใจสีขาว” ในการด�าเนินชีวิต

โดยหนังสือ “นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต เล่ม 1” น้ี เป็น           

ผลงานใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากผู้อ่านจ�านวนมาก 

ซึง่ได้สอบถามถึงโอกาสในการจัดท�านทิานเร่ืองใหม่นอกเหนือจากชดุนิทาน 

4 เล่มที่ได้วางจ�าหน่ายแล้ว โดยหนังสือชุดใหม่น้ี พวกเรายังคงรักษา

อรรถรสของการเป็น “นิทานปลูกฝังคุณธรรม” ของ ดร.อาจอง ชุมสาย 

ณ อยุธยา ไว้อย่างครบถ้วน

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบพระคุณ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  

ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการท�างานของพวกเราเสมอมา 

ขอขอบพระคณุคณะครแูละนักเรยีนของโรงเรยีนสตัยาไส ทีไ่ด้ช่วยรวบรวม

นิทานเหล่านี้ ขอขอบคุณ คุณจอย-สุพัตรา แซ่ลิ่ม ที่ช่วยเนรมิต “นิทาน 

สขีาว” ให้เป็นตวัอกัษรทีส่วยงามเสมอ และขอขอบคณุ คณุไหม-เศวตราภรณ์ 

ไอศุริยเอกสกุล ที่มุ ่งมั่นสร้างสรรค์ภาพประกอบให้กับหนังสือเล่มน้ี                                                                               

อย่างเต็มที่

สุดท้ายน้ี พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “นิทานสีขาว”               

ชดุใหม่น้ี จะสามารถสบืสานเจตนารมณ์ของ ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา 

ในการมีส่วนร่วมสร้าง “สังคมสีขาว” ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยต่อไป...   

ตราบนานเท่านาน

สำานักพิมพ์ฟรีมายด์
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จากใจผู้เล่าเรื่อง

เมื่อคร้ังที่ผมยังเด็ก นิทานที่คุณพ่อเล่าให้ผมฟังทุกคืนก่อนนอนน้ัน                                                                              

ได้สอดแทรกคุณธรรมแฝงอยู ่ในน้ัน สิ่งที่ผมได้ยินได้ฟังจึงฝังเข้าไป                  

ในจิตใต้ส�านึกโดยไม่รู้ตัว ค่อยๆ ขัดเกลาและกล่อมเกลาจิตใจ ท�าให้ผม

เตบิโตและด�าเนนิชวีติไปในทางทีด่ีๆ  เสมอ สิง่ดีๆ  ได้ฝังรากลกึในจิตใจของ

เราแล้ว และเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ต่างๆ มีหลายครั้งที่ต้องตัดสินใจ                                          

อะไรบางอย่าง นิทานเหล่าน้ันได้โผล่เข้ามาเป็นค�าตอบให้อย่างชัดเจน  

ผมจึงเชื่อว่า เราจะเป็นคนแบบไหน ขึ้นอยู่กับสารที่เรารับเข้ามา ขึ้นอยู่

กับข้อมูลที่เราบันทึกไว้ในจิตใต้ส�านึก

 ที่โรงเรียนสัตยาไส เรามีเป้าหมายชัดเจน คือการสร้างคนดีเป็น

ส�าคัญ เนื่องจากปัจจุบัน สังคมโลกของเราเน้นการแข่งขัน สร้างคนเก่ง 

มุ่งแต่เอาชนะ จนลืมคิดถึงผู้อื่น ดังนั้นเราจึงต้องการสร้างเด็กที่มีเมตตา 

มีใจคิดช่วยเหลือผู้อื่น สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และสิ่งส�าคัญคือ ต้อง

รู้จักเอาชนะใจตน

 ทกุวนั เราจะตืน่นอนกันแต่เช้า น่ังสมาธิ ท�าจติใจให้สงบน่ิง จากน้ัน                                                                                       

ผมจะเล่านิทานในเด็กๆ ฟังหน่ึงเร่ือง นิทานเหล่าน้ันจะค่อยๆ ซึมฝัง               

เข้าไปในจิตใจเด็ก เขาจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละนิด แรกเริ่มเด็กก็นั่ง

สมาธิไม่น่ิง แต่พอเริม่เล่านิทาน เขาก็เริม่มสีมาธิในการฟัง ซึง่ถือได้ว่าเป็น
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ด้วยรักและปรารถนาดี

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส

วิธีการฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจของเขาด้วย และเราก็ถือโอกาสนี้ฝังคุณธรรมใน

นิทานเข้าไปในจติใจของเดก็ และวนัหน่ึงเมลด็พนัธ์ุทีป่ลกูฝังอยูใ่นจิตใจของ

เขาเหล่านั้นก็จะผลิดอกออกผลอย่างงดงาม

ทว่าไม่ได้มีเพียงแต่เด็กเท่าน้ันที่ชอบฟังนิทาน ผู้ใหญ่เองก็ชื่นชอบ 

ไม่น้อย เวลาทีผ่มได้รับเชญิไปบรรยายตามทีต่่างๆ ทัว่โลก หากเข้าประเดน็

เรื่องคุณธรรม พอเริ่มต้นเล่านิทาน ทุกคนกลับเงียบและตั้งใจฟังกันมาก 

ในขณะที่พวกเขาสนุกเพลิดเพลินไปกับนิทาน ผมก็ได้ฝังคุณธรรมเข้าไป

ในจิตใจของพวกเขาโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยเช่นกัน

และที่ส�าคัญที่สุด ส�าหรับทุกๆ ครอบครัว การที่คุณพ่อคุณแม่

ถ่ายทอดความรกัผ่านการเล่านิทาน ลกูก็จะเป็นเดก็ทีม่คีวามสขุและมีจติใจ

ด ีนิทานทีฝั่งในจิตใต้ส�านกึจะกลายเป็นนิสยัตดิตวัเขาไป เป็นรากฐานแห่ง

ทัศนคติ เป็นเข็มทิศให้เขาใช้น�าทางบนถนนสายชีวิต 

นิทานจึงเป็นกุศโลบายที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญมาก

ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “นิทานสีขาว” น้ี จะเป็น                                                                                                                                          

แรงบนัดาลใจส�าหรบัผู้อ่านทกุเพศทกุวยัในการน�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั                                                                                                                                              

และเป็นสือ่สร้างสรรค์ทีค่ณุพ่อคณุแม่สามารถน�าไปใช้เพือ่ปลกูฝังและเสริม

สร้างคุณความดีให้แก่ลูกหลานสืบไป
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หมีใหญ่ผู้มีหัวใจช่วยเหลือ

ชายคนหน่ึงเดนิหลงเข้าไปในป่าใหญ่ โชคร้ายซ�า้เตมิเมือ่ระหว่างทาง 

เขาได้พบกับเสือโคร่งที่ก�าลังหิวโหย เสือโคร่งนั้นเห็นมนุษย์ซึ่งเป็นอาหาร

อันโอชะของมันก็วิ่งไล่กวดหมายจะจับชายผู้นั้นกินเป็นอาหารให้จงได้

ชายผู้โชคร้ายวิง่หนีมาจนกระทัง่ถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหน่ึง เขาจงึรบีปีน

ขึ้นไป แต่แล้วก็พบว่าบนต้นไม้ต้นน้ันมีหมีใหญ่ตัวหน่ึงก�าลังนอนหลับอยู่ 

ชายผู้โชคร้ายตกใจมาก แต่ครัน้จะให้กระโดดลงไปข้างล่างก็มเีจ้าเสอืโคร่ง

ก�าลังรอตะครุบอยู่เช่นกันลังรอตะครุบอยู่เช่นกัน
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หมใีหญ่ลมืตาตืน่แล้วหันมามองชายผู้น้ันพร้อมกับบอกว่า “อยูท่ีก่ิ่ง

นั่นแหละปลอดภัยแล้ว”

เสือโคร่งซึ่งไม่สามารถปีนต้นไม้ตามอาหารของมันได้ ตะโกนขึ้นไป

บอกหมีใหญ่ว่า “น่ีแน่ะเจ้าหมีใหญ่ ช่วยผลักมนุษย์คนน้ันลงมาให้ข้ากิน

เป็นอาหารทีเถอะ”

หมีใหญ่ตอบว่า “เสียใจด้วยเสือโคร่ง ข้าท�าอย่างนั้นไม่ได้”

“ท�าไมถึงท�าไม่ได้” เสือโคร่งค�าราม

“ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้คือบ้านของข้า เมื่อมนุษย์ผู้นี้มาที่บ้านของข้า เขา 

ก็เปรียบเสมือนแขกผู้มาเยือน ข้าจึงควรต้อนรับเขามากกว่าที่จะท�าร้าย

เขา”

“ข้ารู้ว่าเจ้ามันเป็นหมีใหญ่ใจดี” เสือโคร่งพูด “แต่นั่นมันมนุษย์นะ 

พวกมนุษย์น่ะชัว่ร้าย ตดัไม้ท�าลายป่า บกุรุกป่าทีเ่ป็นบ้านของเรา ฆ่าพีน้่อง

ของเรา ทกุวนัน้ีทีพ่วกเราต้องอยูกั่นอย่างล�าบากมากข้ึนก็ไม่ใช่เพราะฝีมอื

ของพวกมันหรอกหรือ”

“ถึงอย่างน้ันก็เถอะ ในเมื่อเขาเดือดร้อนมาถึงหน้าบ้านของข้า 

เช่นน้ี ข้าก็ต้องช่วยเขา เสอืโคร่งเพือ่นรัก เจ้าจงไปหาอาหารจากทีอ่ืน่เถิด” 

หมีใหญ่ยืนยันค�าเดิม จากนั้นก็นอนหลับต่อ

เสือโคร่งน้ันหิวมากและมันก็ไม่อยากเสียเวลาไปหาอาหารที่ไหน

อีก มันเดินวนไปวนมารอบโคนต้นไม้ใหญ่อย่างใช้ความคิด กระทั่งในที่สุด
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มันก็หยุดเดินแล้วพูดกับมนษุย์ที่นัง่ตัวสั่นงนังกด้วยความหวาดกลัวอยู่บน

ต้นไม้ต้นนั้นว่า

“นี่แน่ะเจ้ามนุษย์ ตอนนี้ข้าหิวจนแสบท้องแสบไส้ไปหมด เจ้าช่วย

ผลักเจ้าหมีน่ันลงมาให้ข้ากินหน่อยสิ ถ้าข้าได้กินหมีที่ตัวใหญ่ขนาดน้ัน  

ข้าว่าข้าต้องอิ่มไปหลายวันแน่ๆ ทีนี้ก็คงไม่อยากจะกินเจ้าอีกแล้วล่ะ”

เมื่อได้ฟังค�าเสือโคร่ง ชายผู้น้ันก็รีบผลักหมีใหญ่ที่ก�าลังหลับอย่าง

เป็นสุขลงจากต้นไม้ทันที โชคดีที่หมีใหญ่รู้สึกตัวขึ้นก่อนจึงสามารถเกาะ 

กิ่งไม้ไว้ได้ทันก่อนจะปีนขึ้นมานั่งอย่างปลอดภัยอยู่ในต�าแหน่งเดิม

“เห็นไหมล่ะเจ้าหมีใหญ่ว่ามนุษย์น่ะชั่วร้ายมากแค่ไหน ขนาดเจ้า

ให้ความช่วยเหลือมัน มันก็ยังทรยศเจ้าได้เลย ทีนี้ก็ผลักมันลงมาให้ข้ากิน   

ได้แล้ว” เสือโคร่งตะโกนบอกหมีใหญ่อย่างกระหยิ่มยิ้มย่อง เสือโคร่งตะโกนบอกหมีใหญ่อย่างกระหยิ่มยิ้มย่อง
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หากแต่หมีใหญ่กลับตอบว่า “เสือเพื่อนรัก การช่วยเหลือก็คือการ

ช่วยเหลือ และไม่ว่าใครก็สมควรได้รับสิ่งน้ี ไม่ว่าเขาคนน้ันจะเป็นคนด ี

หรือคนเลว เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ หากเขาก�าลังเดือดร้อนมาเราก็ต้อง

ช่วยเขา เจ้าไปหากินที่อื่นเถอะนะเพื่อน ตราบใดที่มนุษย์ผู้นี้ยังอยู่ในเขต

บ้านข้า ข้าก็ต้องช่วยให้เขาปลอดภัยจนถึงที่สุด”

เสือโคร่งเห็นว่ายื้อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงยอมหันหลังเดินจากไป  

ชายหนุ่มผู้น้ันซาบซึ้งในหัวใจอันประเสริฐของหมีใหญ่มาก เขาขอโทษ 

หมใีหญ่อย่างส�านึกผิดและขอบคณุทีช่่วยชวีติตนครัง้แล้วครัง้เล่า หมใีหญ่

จึงบอกแก่ชายผู้นั้นว่า

“หากท่านอยากขอบคณุข้าจริงๆ ต่อไปจงให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้อืน่

เช่นเดียวกับที่ข้าได้ท�ากับท่าน”

ชายผู้น้ันรับค�าหนักแน่น และเม่ือเห็นว่าเสือโคร่งจากไปแน่แล้ว  

เขาจึงลงจากต้นไม้แล้วเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยในที่สุด
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“

”

...เธอทั้งหลาย...

การช่วยเหลือ	ก็มีความหมายส้ันๆ	ตามนั้น

การช่วยเหลือก็คือการช่วยเหลือ

ไม่ได้จ�ากัดนิยามว่าต้องช่วยใครหรือห้ามช่วยใคร

เพียงแค่ให้เข้าใจความหมายง่ายๆ	ของค�าค�านี้

เราก็จะรู้แล้วว่าท�าไมเราจึงควรรับใช้ช่วยเหลือคนทุกคน	

โดยไม่เลือกว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนจน	

คนรวย	คนดี	หรือคนเลว

เพียงแค่เขาต้องการความช่วยเหลือ

นั่นก็มากพอแล้วที่เราจะต้องช่วยเขา
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อีกากี่ตัว

โจ้ เกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องหลายคนและยังเป็นครอบครัว       

ทีย่ากจนทีส่ดุในหมูบ้่านด้วย และเน่ืองจากโจ้เป็นลกูชายคนโตของบ้าน เขา

จึงต้องเป็นก�าลงัหลกัในการช่วยพ่อแม่ท�างานหาเงนิ แม้ว่าโจ้จะชอบเรยีน

หนังสือมากแค่ไหน แต่ความข้นแค้นก็ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ไปโรงเรียน

อย่างสม�่าเสมอ เขาจ�าเป็นต้องขาดเรียนบ่อยๆ เพราะภาระหน้าที่ที่ต้อง

รับผิดชอบต่อครอบครัว ที่ส�าคัญ โจ้ยังไม่มีเงินไปโรงเรียนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม โจ้ฝันเสมอว่าเขาจะได้รับการศึกษาที่ดีเช่นเดียวกับ

เด็กคนอื่นๆ เขาเคยเอ่ยถึงเร่ืองน้ีกับพ่อและแม่ ทั้งสองสงสารลูกจับใจ  

แต่ไม่เห็นทางที่จะช่วยให้โจ้สมหวังได้จึงได้แต่กอดลูกแล้วร้องไห้ หลังจาก

วันนั้น โจ้ก็ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้กับใครอีก

วนัหน่ึง โจ้ได้อ่านประกาศของหมูบ้่านว่าจะมเีศรษฐใีจดมีอบทนุการ

ศกึษาก้อนใหญ่ให้แก่เดก็เพยีงคนเดยีวทีมี่สตปัิญญาเหมาะแก่ทนุการศกึษา

ก้อนน้ี เด็กชายโจ้ในเสื้อผ้ามอซอเน้ือตัวมอมแมมเดินเข้าไปในที่ท�าการ

ของหมู่บ้านเพื่อขอสมัครรับทุนการศึกษาก้อนน้ีด้วย ในตอนน้ันมีเด็กๆ  

ในชดุนักเรยีนสะอาดสะอ้านท่าทางเฉลยีวฉลาดหลายคนก�าลงัสมคัรขอรบั
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ทุนการศึกษาเช่นกัน ทุกคนหันมามองโจ้เป็นตาเดียวและหลายคนแสดง

อาการเหยียดหยามออกมา

“ถ้าอยากได้ทุนส�าหรับเด็กยากจน ท�าไมไม่ไปขอจากโรงเรียนล่ะ 

ทุนการศึกษาก้อนน้ีมีไว้ส�าหรับเด็กหัวดีๆ เท่าน้ันแหละ” เด็กคนหน่ึง 

เอ่ยขึน้อย่างไม่สบอารมณ์ทีเ่ห็นโจ้เข้ามาเป็นหน่ึงในคูแ่ข่งชงิทนุการศกึษา

ของเขาด้วย

“ฉันรู้จักนะ เจ้านี่ชื่อโจ้ อยู่โรงเรียนเดียวกับฉันเอง แต่มันไม่ค่อย

มาเรียนนักหรอกเพราะต้องไปช่วยพ่อแม่ท�างานสารพัด” เด็กอีกคนว่า

“อ้าว อย่างน้ีเจ้าน่ีก็ไม่มทีางได้รบัเลอืกอยูแ่ล้วล่ะส ิถ้ามนัไม่ค่อยได้

เข้าเรียนแล้วจะเอาความรู้ที่ไหนมาทดสอบล่ะ” เด็กอีกคนออกความเห็น

“คนไม่เจียมตัวก็แบบนี้แหละ”

โจ้ได้ยินค�าเยาะเย้ยเหล่าน้ันแต่ก็ไม่สนใจจะเก็บมาคิดเพราะมัน 

ไม่ได้ช่วยท�าให้ชีวิตของเขาดีขึ้น การศึกษาต่างหากที่จะช่วยให้เขา

และครอบครัวมีอนาคตมากกว่าที่เป็นอยู่ และในเมื่อโอกาสดีๆ มาถึง  

ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ลองไขว่คว้าดู แม้จะรู้ว่าความเป็นไปได้ที่จะ

สมหวังในครั้งนี้มีน้อยเต็มทีก็ตาม

เมื่อถึงเวลาทดสอบ เจ้าหน้าที่ก็เรียกเด็กๆ ทุกคนเข้ามารวมตัวกัน 

จากนั้นเจ้าของทุนการศึกษาซึ่งเป็นเศรษฐีหน้าตาใจดีก็ปรากฏตัวขึ้น เขา

กวาดตามองเดก็ๆ กว่าร้อยคนในทีน้ั่นแล้วประกาศเร่ืองทีท่�าให้ทกุคนต้อง

แปลกประหลาดใจ
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“ตอนที่ฉันน่ังรถเข้ามา ฉันสังเกตเห็นว่าในหมู่บ้านแห่งน้ีมีอีกา 

มากมายทีเดียว ฉันอยากรู้เสียจริงว่ามีอีกาที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งน้ีทั้งหมด 

กี่ตัว และนี่ก็คือค�าถามชิงทุน”

เศรษฐีหยุดยิ้มให้แก่เด็กๆ ทุกคนที่ยืนแน่นิ่งด้วยความพิศวงงงงวย

ก่อนจะพูดต่อว่า

“ฉันจะให้เวลาพวกหนูสามวัน แล้วให้ทุกคนมาพร้อมกันที่นี่อีกครั้ง 

ใครทีส่ามารถตอบค�าถามนีไ้ด้ดทีีส่ดุจะเป็นผู้ได้รบัทนุการศกึษาจากฉนัไป”

เมื่อเศรษฐีออกไปจากที่น่ันแล้ว เด็กๆ ก็พากันพูดถึงเร่ืองน้ีอย่าง

เซ็งแซ่

“ช่างเป็นค�าถามที่แปลกประหลาดอะไรอย่างน้ี แค่นับจ�านวนอีกา

ก็ได้ทุนการศึกษาไปแล้ว” เด็กคนหนึ่งหันไปพูดกับเพื่อน

“สงสัยท่านเศรษฐีจะทดสอบความสามารถในการค�านวณล่ะมั้ง” 

เด็กอีกคนว่า

“หรือไม่ก็ทดสอบความช่างสังเกต คิดดูสิ อีกาในหมู่บ้านเรามีเป็น

พนัๆ ตวั แล้วมันก็บนิไปน่ันมาน่ีอยูต่ลอด ใครจะไปรูล่้ะว่าตวัไหนเป็นตวัไหน 

แล้วจะนับยังไงล่ะทีนี้”

“เออสินะ ท่าทางจะไม่ใช่ค�าถามง่ายๆ เสียแล้ว ต้องเป็นคนที่นับ

เลขเก่งและช่างสงัเกตเป็นทีส่ดุเท่าน้ันแหละถึงจะตอบค�าถามนีไ้ด้ถูกต้อง”

ในช่วงสามวนัทีเ่ศรษฐชีราให้เวลาเดก็ๆ ไปนับจ�านวนอกีา ปรากฏว่า

ทัง้หมูบ้่านวุน่วายไปด้วยการวิง่ไล่นับอกีาของเดก็ๆ และบรรดาผู้ปกครอง
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ที่ออกมาช่วยลูกหลานของตนเองกันอย่างสุดใจ จะมีก็แต่โจ้เท่านั้นที่ไม่ได้

ท�าอย่างเด็กคนอื่นๆ เขาเพียงแต่กวาดตามองอีกาเหล่าน้ันผ่านๆ แล้วก็ 

ก้มหน้าก้มตาช่วยพ่อแม่ท�างานอย่างปกติที่เคยท�าอยู่ทุกวัน จนพ่อกับแม่

ซึ่งรู้ว่าโจ้ได้ไปสมัครรับทุนด้วยอดถามขึ้นไม่ได้

“ลูกไม่ออกไปนับอีกาเหมือนเพื่อนๆ เขาหรือ” พ่อของโจ้ถาม

“ไม่ล่ะจ้ะพ่อ ยงัมงีานทีล่กูต้องท�าอกีมาก” โจ้ตอบขณะทีม่อืของเขา

ก็ไม่ได้ละจากงานตรงหน้าเลย

แม่ของโจ้มองลูกชายอย่างสงสารปนเอ็นดู “ไปเถอะลูก ไหนๆ ก็

อตุส่าห์ไปสมคัรเอาไว้แล้ว เผือ่ได้ทนุน้ี ลกูจะได้เรียนสงูๆ และมอีนาคตทีด่ี 

กว่านี้ไงล่ะจ๊ะ งานพวกนี้พ่อกับแม่ช่วยกันท�าไปก่อนก็ได้”

โจ้ย้ิมให้พ่อกับแม่ แต่กระน้ันเขาก็ยงัไม่ไปวิง่ไล่นับอกีาอยูด่ ีและยงั

คงช่วยพ่อกับแม่ท�างานอย่างขยันขันแข็งเหมือนเดิมอยู่น่ันเอง และแล้ว 

วันนัดตอบค�าถามชิงทุนก็มาถึง ปรากฏว่าไม่มีเด็กคนไหนกล้ายืนยันว่า 

ค�าตอบของตนเองเป็นค�าตอบที่ถูกต้องเลยแม้แต่คนเดียว

จนกระทั่งมาถึงโจ้ที่ได้ตอบค�าถามน้ีต่อหน้าเศรษฐีเป็นคนสุดท้าย 

ท่ามกลางสายตาสบประมาทที่ต่างก็ไม่มีใครให้คุณค่าเขาและคิดว่าไม่มี

ทางที่เด็กฐานะยากจน เน้ือตัวสกปรกมอมแมมและไม่ค่อยได้ไปโรงเรียน

อย่างโจ้จะตอบค�าถามนี้ได้ถูกต้อง

“เอาล่ะ ขอฉันฟังค�าตอบของหนูหน่อยสิ”
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เศรษฐยีิม้อย่างใจดใีห้กับโจ้ซึง่มท่ีาทางประหม่าเลก็น้อย ก่อนทีเ่ขา

จะรวบรวมความมั่นใจแล้วตอบออกไปอย่างฉะฉานว่า

“อีกาในหมู่บ้านของเรามีทั้งหมด 3,468 ตัว ครับท่าน”

“ดเูธอจะม่ันใจในค�าตอบน้ีมาก เธอไปนับมาแล้วจริงๆ หรอื” เศรษฐี

ถามโจ้ด้วยค�าถามเดียวกับที่ถามเด็กคนอื่นๆ แต่แทนที่โจ้จะตอบรับอย่าง

ง่ายๆ ดังที่เด็กส่วนใหญ่ท�า เขากลับพูดตอบเศรษฐีไปอย่างสุภาพว่า

“หากท่านไม่เชื่อในสิ่งที่ผมบอก ท่านจะลองไปนับดูก็ได้นะครับ ผม

มั่นใจว่าเราจะได้ค�าตอบที่ตรงกัน”

เศรษฐชีกัจะสนใจในตวัของโจ้ขึน้มาจึงถามกลบัไปอกีว่า “แล้วถ้าฉนั

ไปนับแล้วไม่ได้ค�าตอบเดียวกับที่เธอบอกล่ะ เธอจะว่าอย่างไร”
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โจ้ยืดตัวขึ้นตรงแล้วตอบว่า “หากท่านไปนับอีกาแล้วปรากฏว่า

มีจ�านวนเกินกว่าที่ผมบอกก็แสดงว่ามีพี่น้องอีกาจากหมู่บ้านอื่นเข้ามา

เยี่ยมเยียนอีกาในหมู่บ้านของเรา แต่ถ้าท่านนับแล้วได้จ�านวนน้อยกว่า 

ที่ผมนับไว้ ก็แสดงว่าอีกาในหมู่บ้านของเราได้เดินทางออกไปเยี่ยมพี่น้อง

ของมันที่หมู่บ้านอื่นเสียแล้วล่ะครับ”

ค�าตอบของโจ้เรียกเสียงหัวเราะดังครืนใหญ่จากทุกคนในที่น้ัน 

รวมทั้งเศรษฐีที่หัวเราะลั่นอย่างถูกอกถูกใจในค�าตอบนี้

“เธอเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมมาก ฉันเชื่อว่าถ้าเธอได้รับ

การศึกษาที่ดี สติปัญญาของเธอจะสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเธอ ครอบครัว

ของเธอ รวมทัง้สงัคมทีเ่ธออยูไ่ด้อกีมาก ใช่แล้วหนูน้อย ฉนัจะมอบทนุการ

ศึกษาก้อนนี้ให้แก่เธอ”

โจ้กล่าวขอบคุณเศรษฐีด้วยความซาบซึ้งใจ จากน้ันบรรดาเด็ก 

คนอื่นๆ ในที่นั้นต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีและขอโทษที่เคยคิดดูถูกเขา 

พร้อมกับชื่นชมว่าเขามีสติปัญญาเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาก้อนน้ี

ไปอย่างที่สุด
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...เธอทั้งหลาย...

โลกของเราทุกวันนี้มีแต่คนเก่ง

ซ่ึงก็มีมากพอๆ	กับคนที่มีการศึกษาสูงๆ

แต่ถึงจะเก่งแค่ไหน	หรือมีการศึกษาสูงเท่าไร

ส�าหรับบางสถานการณ์แล้ว	หากขาดสติปัญญาไตร่ตรอง

แถมยังไม่มีไหวพริบในการแก้ปัญหาอีก

ความเก่งและการศึกษาที่มีอยู่ก็สูญเปล่า

เช่นเดียวกับการเป็นคนเก่งแต่ไม่มีความดี

ถึงจะได้เกิดมาเป็นคน

แต่ก็เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าความเป็นมนุษย์อยู่เลย

“

”
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พระอาจารย์ค ูเป็นอาจารย์ชือ่ดงัทีเ่ปิดส�านกัสอนศลิปวทิยาต่างๆ 

ชือ่เสยีงของพระอาจารย์คเูป็นทีเ่ลือ่งลอื ท�าให้มลีกูศษิย์เดนิทางมาทีส่�านกั

เพือ่ขอร�า่เรยีนวชิากับพระอาจารย์คเูป็นจ�านวนมาก ซึง่ท่านก็รบัไว้ทัง้หมด 

เพราะโดยส่วนตัวแล้ว พระอาจารย์คูรู้สึกภูมิใจมากที่ส�านักวิชาของตน 

มีจ�านวนลูกศิษย์มากกว่าส�านักวิชาอื่นๆ

วันหน่ึง ลูกศิษย์รุ่นใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามาได้ถามพระอาจารย์คูว่า  

“พระอาจารย์ขอรับ การเป็นคนดีเขาท�ากันอย่างไรขอรับ”

พระอาจารย์คูหัวเราะก่อนจะตอบว่า “ถ้าพวกเธออยากเป็นคนดี  

ก็ให้เอาอย่างอาจารย์ พวกเธอเห็นอาจารย์ท�าอย่างไรกจ็งท�าตามอย่างนัน้ 

แล้วพวกเธอก็จะเป็นคนดีของสังคม”

“อ๋อ”

พวกลกูศษิย์ส่งเสยีงอย่างพร้อมเพรียงกัน พระอาจารย์คยูิม้หน้าบาน 

แล้วพูดต่อว่า

“เมื่อพวกเธอเข้าใจก็ดีแล้ว เอาล่ะ เรามาฝึกนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใจ

กันก่อนดีกว่า ก่อนอื่นก็นั่งตัวตรง สงบนิ่ง แล้วหลับตาเสีย...”

เอาอย่างอาจารย์
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เหล่าลูกศิษย์ท�าตามที่พระอาจารย์คูบอกอย่างว่าง่าย แต่เพื่อไม่ให้

เกิดความผิดพลาด ในขณะที่น่ังสมาธิพวกลูกศิษย์จึงแอบหยีตาลอบมอง

พระอาจารย์ไปด้วย เพื่อจะได้ท�าตามทุกอย่างดังที่พระอาจารย์คูบอกได้

อย่างถูกต้องจริงๆ

เวลาผ่านไปไม่นาน แมลงวันตัวหนึ่งได้บินมาเกาะที่ปลายจมูกของ

พระอาจารย์ค ูพระอาจารย์ครููส้กึร�าคาญจงึลมืตาขึน้แล้วยกมอืปัดแมลงวนั

ตัวน้ันให้พ้นไปจากปลายจมูก พวกลูกศิษย์เห็นดังน้ันก็ยกมือขึ้นปัดปลาย

จมูกของตนด้วยท�าให้พระอาจารย์คูดุออกไปว่า

“ขยับตัวท�าไมน่ะ ก็ฉันบอกให้นั่งนิ่งๆ ไง”

พวกลกูศษิย์จงึส่งเสยีงดกุลบัไปเหมอืนกันว่า “ขยบัตวัท�าไมน่ะ ก็ฉนั 

บอกให้นั่งนิ่งๆ ไง”

พระอาจารย์คโูกรธมาก จึงลกุขึน้แล้วเดนิไปตบหน้าลกูศษิย์คนหน่ึง 

พร้อมกับตวาดว่า “นี่แน่ะ ตัวอย่างคนที่กล้าบังอาจกับฉัน!”

เหล่าลูกศิษย์เห็นดังน้ันก็พากันกรูเข้ามารุมตบหน้าพระอาจารย์คู

พร้อมกับตวาดลัน่เช่นเดยีวกันว่า “น่ีแน่ะ ตวัอย่างคนทีก่ล้าบงัอาจกับฉนั!”

พระอาจารย์คูซึ่งถูกตบหน้าไปแล้วหลายเผียะรีบมุดวงล้อมของ   

ลูกศิษย์แล้ววิ่งออกมาจากห้องเรียน เหล่าลูกศิษย์เห็นเช่นน้ันจึงรีบวิ่งกรู

กันตามไป เมื่อพระอาจารย์คูเห็นว่าเหล่าลูกศิษย์วิ่งตามมายกใหญ่ก็ยิ่ง

ตกใจ จึงกระโดดหนลีงไปในสระน�า้ที่อยู่ใกล้ๆ หวังให้ลูกศิษย์เลิกตาม ทว่า
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บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่วิ่งตามมาเมื่อเห็นพระอาจารย์คูท�าเช่นน้ันจึงพา

กันกระโดดลงน�้าตามไปด้วยเพราะคิดว่านั่นคือวิธีที่จะท�าให้เป็นคนดีได้ 

ช่างเป็นอะไรทีน่่าขนัยิง่นัก เพราะท้ายทีส่ดุแล้วทัง้พระอาจารย์และ

ลูกศิษย์ทุกคนก็เปียกมะล่อกมะแล่กและพากันไม่สบายตามกันไปทั้งหมด
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...เธอทั้งหลาย...

ทุกวันนี้มีตัวอย่างที่ไม่ดีให้เราเลียนแบบกันมาก

เพราะฉะนั้นเวลาจะท�าอะไรสักอย่าง

ก็ให้หยุดคิดเสียก่อนว่า	หากท�าลงไปแล้ว

สิ่งนั้นจะส่งผลดีต่อตัวเราหรือไม่
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หากส่งผลดีต่อตัวเรา

ก็ต้องคิดต่อไปอีกว่า	แล้วมันดีต่อผู้อ่ืนไหม

หากว่าดีทั้งต่อตัวเราและตัวผู้อ่ืน	เราจึงค่อยท�า...

นี่คือการใช้ปัญญาเพ่ือแยกแยะว่าส่ิงใดดีหรือไม่ดี

และถ้ามันไม่ดี	เราก็ไม่ท�า

”
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