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ล้นหลามจากผู้อ่านทกุเพศทกุวยั โดยเฉพาะคณุพ่อคณุแม่ทีป่รารถนาจะให้

บุตรหลานได้มี “หัวใจสีขาว” ในการด�าเนินชีวิต

โดยหนังสือ “นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต เล่ม 3” น้ี เป็น           

ผลงานใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่ได้รับจากผู้อ่านจ�านวนมาก 

ซึง่ได้สอบถามถึงโอกาสในการจัดท�านิทานเรือ่งใหม่นอกเหนือจากชดุนิทาน 

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

นิทานเหล่าน้ี ขอขอบคณุ คณุจอย-สพุตัรา แซ่ลิม่ ทีช่่วยเนรมิต “นิทานสขีาว” 

ให้เป็นตัวอักษรที่สวยงามเสมอ และขอขอบคุณ คุณไหม-เศวตราภรณ ์

ไอศุริยเอกสกุล ที่มุ ่งมั่นสร้างสรรค์ภาพประกอบให้กับหนังสือเล่มน้ี                                                                               

อย่างเต็มที่

 สุดท้ายน้ี พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “นิทานสีขาว”               

ชดุใหม่น้ี จะสามารถสบืสานเจตนารมณ์ของ ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา 

ในการมีส่วนร่วมสร้าง “สังคมสีขาว” ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยต่อไป...   

ตราบนานเท่านาน

จากใจส�านักพิมพ์

สำานักพิมพ์ฟรีมายด์

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 ได้เป็นอย่างดี และมส่ีวนช่วยให้

พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีม่จิีตใจมัน่คงและเป่ียมด้วยคณุธรรม นอกจากน้ี                                                                                            

เมื่อใดที่ท่านต้องไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะพกพานิทานเหล่านี้

ไปฝากผู้ฟังด้วยเสมอ

ด้วยเหตน้ีุ ส�านักพมิพ์ฟรมีายด์จึงมีความภาคภูมใิจเป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้

มีโอกาสจัดพิมพ์เผยแพร่ชุดหนังสือ “ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 

1-4” ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีอย่าง
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จากใจผู้เล่าเรื่อง

ด้วยรักและปรารถนาดี

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส

เมื่อคร้ังที่ผมยังเด็ก นิทานที่คุณพ่อเล่าให้ผมฟังทุกคืนก่อนนอนน้ัน                                                                              

ได้สอดแทรกคุณธรรมแฝงอยู ่ในน้ัน สิ่งที่ผมได้ยินได้ฟังจึงฝังเข้าไป                  

ในจิตใต้ส�านึกโดยไม่รู้ตัว ค่อยๆ ขัดเกลาและกล่อมเกลาจิตใจ ท�าให้ผม

เตบิโตและด�าเนินชวีติไปในทางทีด่ีๆ  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�าจิตใจให้สงบน่ิง จากน้ัน                                                                                       

ผมจะเล่านิทานในเด็กๆ ฟังหน่ึงเร่ือง นิทานเหล่าน้ันจะค่อยๆ ซึมฝัง               

เข้าไปในจิตใจเด็ก เขาจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละนิด แรกเริ่มเด็กก็นั่ง

สมาธิไม่น่ิง แต่พอเริม่เล่านิทาน เขาก็เริม่มสีมาธิในการฟัง ซึง่ถือได้ว่าเป็น

วิธีการฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจของเขาด้วย และเราก็ถือโอกาสนี้ฝังคุณธรรมใน

นิทานเข้าไปในจิตใจของเดก็ และวนัหน่ึงเมลด็พนัธ์ุทีป่ลกูฝังอยูใ่นจิตใจของ

เขาเหล่านั้นก็จะผลิดอกออกผลอย่างงดงาม

 ทว่าไม่ได้มเีพยีงแต่เดก็เท่าน้ันทีช่อบฟังนิทาน ผู้ใหญ่เองก็ชืน่ชอบ

ไม่น้อย เวลาทีผ่มได้รับเชญิไปบรรยายตามทีต่่างๆ ทัว่โลก หากเข้าประเดน็

เรื่องคุณธรรม พอเริ่มต้นเล่านิทาน ทุกคนกลับเงียบและตั้งใจฟังกันมาก 

ในขณะที่พวกเขาสนุกเพลิดเพลินไปกับนิทาน ผมก็ได้ฝังคุณธรรมเข้าไป

ในจิตใจของพวกเขาโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยเช่นกัน

 และที่ส�าคัญที่สุด ส�าหรับทุกๆ ครอบครัว การที่คุณพ่อคุณแม่

ถ่ายทอดความรกัผ่านการเล่านิทาน ลกูก็จะเป็นเดก็ทีม่คีวามสขุและมจิีตใจ

ด ีนิทานทีฝั่งในจิตใต้ส�านึกจะกลายเป็นนิสยัตดิตัวเขาไป เป็นรากฐานแห่ง

ทัศนคติ เป็นเข็มทิศให้เขาใช้น�าทางบนถนนสายชีวิต 

นิทานจึงเป็นกุศโลบายที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญมาก

ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “นิทานสีขาว” น้ี จะเป็น                                                                                                                                          

แรงบนัดาลใจส�าหรับผู้อ่านทกุเพศทกุวยัในการน�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั                                                                                                                                              

และเป็นสือ่สร้างสรรค์ทีค่ณุพ่อคณุแม่สามารถน�าไปใช้เพือ่ปลกูฝังและเสริม

สร้างคุณความดีให้แก่ลูกหลานสืบไป
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ผักสดจากอาณาจักรทางใต้

นานมาแล้ว มีดินแดนสองแห่งเป็นคู่แข่งกันมาช้านาน ดินแดน   

แห่งหน่ึงเรยีกว่าอาณาจักรทางใต้ ส่วนอกีแห่งมชีือ่ว่าอาณาจักรทางเหนือ 

วนัหน่ึงพระราชาเฒ่าแห่งอาณาจักรทางเหนือได้ตรัสถามทีป่รกึษาคนสนิท

ของพระองค์ว่า 

“เราได้ยินมาว่าที่อาณาจักรทางใต้เพิ่งมีพิธีมอบราชสมบัติให้แก ่

พระราชาพระองค์ใหม่ แถมเรายังได้ยินมาอีกว่าพระราชาพระองค์น้ีเป็น

พระราชาที่ฉลาดหลักแหลมมากเลยใช่ไหมท่าน” 
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ที่ปรึกษาทูลตอบพระราชาเฒ่าว่า “กระหม่อมก็ได้ยินมาเช่นน้ัน

เหมือนกันพระเจ้าข้า แต่ก็ไม่ค่อยอยากเชื่อนัก เพราะพระราชาพระองค์

ใหม่แห่งอาณาจักรทางใต้นั้นเพิ่งทรงเข้าวัยหนุ่มเองพระเจ้าข้า”

พระราชาเฒ่าทรงครุ่นคิดครู่หน่ึงก่อนจะทรงแย้มยิ้มออกมาอย่าง

เจ้าเล่ห์ว่า “เก่งจริงหรือไม่ ฉลาดจริงหรือเปล่า ถ้าอยากรู้ความจริงก็ต้อง

ลองพสิจูน์ดถึูงจะรู้ ก็ดีเหมือนกัน ถ้าไม่เก่งไม่ฉลาดจริง เราจะบบีบงัคบัเอา

อะไรก็คงไม่ยากสักเท่าไรหรอก” 

จากน้ันพระราชาเฒ่าก็ทรงวางแผนร่วมกับที่ปรึกษาคนสนิทเพื่อ

ทดสอบสติปัญญาของพระราชาแห่งอาณาจักรทางใต้

ณ อาณาจักรทางใต้ พระราชาหนุ่มทรงพยายามเรียนรู้กิจบ้าน

การเมืองด้วยความมานะและปกครองบ้านเมืองด้วยความละเอียด

รอบคอบ ครั้นแล้ววันหน่ึงก็มีราชทูตจากอาณาจักรเมืองเหนือมาขอ 

เข้าเฝ้าฯ พระราชาหนุ่มแห่งอาณาจักรทางใต้ทรงเฉลียวใจว่าการมาของ

ราชทตูแห่งอาณาจกัรทางเหนือคร้ังน้ีจะต้องมอีะไรแอบแฝงแน่ๆ แม้จะทรง

อนุญาตให้เข้าเฝ้าฯ แต่ในพระทัยก็ทรงระแวงระวังเป็นพิเศษ 

หลงัจากสนทนากันพอเป็นพธีิแล้ว ราชทตูจากอาณาจักรทางเหนือ

ก็ทูลบอกพระราชาแห่งอาณาจักรทางใต้ว่า 

“อันที่จริงที่กระหม่อมเดินทางไกลมาเข้าเฝ้าฯ พระองค์ในวันน้ี 

ก็เพราะพระราชาของกระหม่อมมเีรือ่งขอความเมตตาจากพระองค์สกันิด” 

“มีอะไรก็ว่ามาเถิด หากเป็นพระประสงค์ของพระราชาแห่ง

อาณาจักรทางเหนือ เรายินดีให้ความร่วมมือ” พระราชาแห่งอาณาจักร

ทางใต้ทรงตอบกลับไป

“พระราชาของกระหม่อมโปรดเสวยผักสดๆ เป็นพิเศษ และทรง

ได้ยนิมาว่าผักสดของอาณาจักรทางใต้มรีสชาตดีิมาก ทัง้สด ทัง้หอมหวาน 

กรอบ อร่อย จงึอยากขอพระเมตตาจากพระองค์ช่วยส่งผกัสดรสชาติเลิศ

เหล่าน้ันไปให้พระราชาของกระหม่อมได้เสวยบ้างได้หรือไม่พระเจ้าข้า แต่

ต้องเป็นผักสดๆ ใหม่ๆ เท่าน้ันนะพระเจ้าข้า ผักดองผักหมกัอะไร พระราชา

ของกระหม่อมไม่ทรงโปรดทั้งนั้น” 

ค�าขอน้ันเป็นค�าขอทีฟั่งดธูรรมดาแต่ก็ท�าให้พระราชาหนุ่มทรงแน่น่ิง 

ไปพักใหญ่ ก่อนจะทรงตอบราชทูตไปว่า “ได้สิ ท่านจงไปบอกพระราชา

ของทา่นวา่เราจะจดัสง่ผกัพื้นเมอืงแสนอร่อยของที่นีไ่ปให้พระองคไ์ด้ทรง    

ลิ้มลอง รับรองว่าพระองค์จะไม่ทรงผิดหวังอย่างแน่นอน” 

คร้ันราชทูตจากอาณาจักรทางเหนือเดินทางกลับไปแล้ว คณะ      

ข้าราชบริพารต่างก็มาขอเข้าเฝ้าฯ พระราชาหนุ่มแห่งอาณาจักรทางใต้

ด้วยความห่วงใยและหนักใจ 

“พระองค์ไม่น่าจะทรงรับปากไปง่ายๆ อย่างน้ัน ทรงทราบไหม

พระเจ้าข้าว่าพระราชาเฒ่าจากทางเหนือน้ันเจ้าเล่ห์ขนาดไหน” ข้าราชการ

คนหนึ่งทูล 
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อกีคนรบีส�าทบั “ใช่แล้วพระเจ้าข้า พระราชาพระองค์น้ีชอบทดสอบ

สติปัญญาของคนอื่นๆ เพื่อเอาไว้ข่มเหงรังแกหากเห็นว่าคนผู้น้ันมีสติ

ปัญญาด้อยกว่าตน” 

พระราชาแห่งอาณาจักรทางใต้เห็นอากัปกิริยาร้อนรนของเหล่า

ข้าราชบริพารก็สรวลแล้วตรัสทีเล่นทีจริงว่า “แล้วพวกท่านรู้ได้อย่างไร

ว่าเรามีสติปัญญาด้อยกว่าเขา ดูถูกเราอย่างนี้ไม่กลัวถูกเราสั่งประหารรึ” 

ข้าราชการผู ้ น้ันรีบทูลด้วยความตกใจว่า “กระหม่อมไม่ได้

หมายความเช่นนั้นพระเจ้าข้า กระหม่อมเพียงแค่เป็นห่วง เห็นว่าราชทูต

ทางเหนือคงไม่ได้แค่มาขอผักจากเราไปให้พระราชาของเขาเสวยหรอก” 

“ใจเย็นๆ เราแค่ล้อเล่นเอง” พระราชาหนุ่มตรัสอย่างอารมณ์ดี 

“จริงอย่างท่านว่า พระราชาจากเมืองเหนือส่งราชทูตมาขอผักจากเรา

มิใช่เพราะอยากกินผักของเราหรอก เขาอยากกินเมืองเราต่างหาก เลย

ส่งค�าร้องขอมาลองภูมิเราเพื่อทดสอบว่าเรามีปัญญาพอที่จะรักษาบ้าน

เมืองของเราได้หรือไม่ ถ้าเราส่งผักสดๆ รสชาติดีไปให้เขากินไม่ได้ เขาก็

คงเตรียมแผนการมากินเมืองเราในไม่ช้านั่นละ” 

“แล้วอย่างนี้เราจะท�าอย่างไรกันดีล่ะพระเจ้าข้า เมืองเหนือขึ้นชื่อ

ในด้านก�าลังทหาร ส่วนเราก็เพิ่งเปลี่ยนราชบัลลังก์คงยังไม่พร้อมท�าศึก

ในเวลานี้” ข้าราชการคนหนึ่งทูลถามอย่างกังวล 

“ก็แค่ต้องท�าให้พระราชาเมอืงเหนือได้กินผักสดแสนอร่อยของเมือง

เราเท่านั้นละ” พระราชาหนุ่มทรงตอบกลับไปอย่างง่ายๆ 

“แต่ปัญหาก็คือเราไม่มีทางน�าผักสดๆ ไปส่งให้พระราชาแห่ง

อาณาจักรทางเหนือเสวยได้หรอกนะพระเจ้าข้า” ข้าราชการคนหน่ึงใน  

ที่น้ันทูลค้าน “พระองค์ทรงลืมไปแล้วหรือว่าเมืองใต้กับเมืองเหนืออยู่

ห่างกันมากต้องใช้เวลาเดินทางไกลนานถึงสามเดือนเลยนะพระเจ้าข้า... 

ตั้งสามเดือน! ไม่มีผักชนิดไหนจะสดนานได้ถึงขนาดน้ันหรอกพระเจ้าข้า 

คงเน่าเสียทั้งหมดตั้งแต่บรรทุกไปได้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ�้า” 

“เอาน่า ท�าตามทีเ่ราบอกเดีย๋วก็ดเีองละ” พระราชาหนุ่มตรัสอย่าง

อารมณ์ดีพร้อมกับรับสั่งให้ด�าเนินการเพื่อส่งผักสดรสชาติอร่อยไปถวาย

พระราชาเมืองเหนือโดยเร็วที่สุด 

สามเดือนผ่านไป ขบวนเกวียนบรรทุกผักสดจากอาณาจักร        

เมอืงใต้ก็เดินทางมาถึงอาณาจักรเมืองเหนือ คณะทูตน�าส่งผักได้เข้าเฝ้าฯ          

พระราชาแห่งอาณาจักรเมืองเหนือทันที  

“อ้าวไหนๆ เอาผักสดๆ รสชาติดี ของขึ้นชื่อลือชาจากอาณาจักร

ทางใต้ของพวกท่านมาให้เราดหูน่อยซ”ิ พระราชาเฒ่าแห่งอาณาจักรเมอืง

เหนือทรงแสร้งท�าเป็นตืน่เต้น ขณะทีใ่นพระทยัจรงิน้ันทรงกระหยิม่ยิม้ย่อง

ว่าผักที่บรรทุกมามากมายจากอาณาจักรทางใต้คงเน่าเสียหมดเป็นแน่  

แต่แล้วเมื่อราชทูตจากอาณาจักรทางใต้น�าผักสดส่วนหน่ึงจากใน

เกวียนมาถวาย พระราชาเฒ่าก็ทรงนิ่งอึ้งไปก่อนจะทรงโวยวายดังลั่น 

“ไม่จริงหรอก เราไม่เชื่อ พวกท่านใช้เวลาต้ังสามเดือนกว่าจะ 

เดินทางมาถึงอาณาจักรของเรา แล้วผักพวกนี้มันจะยังสดใหม่เหมือนเพิ่ง
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ถูกเก็บมาจากต้นเช่นนี้ได้อย่างไร พวกท่านใช้เล่ห์กลอะไร แอบซื้อผักมา

เปลี่ยนระหว่างทางใช่หรือไม่” 

ราชทูตจากอาณาจักรทางใต้ทูลตอบพระราชาเฒ่าแห่งอาณาจักร

ทางเหนือด้วยรอยยิ้มและท่าทางอันสงบนิ่งว่า “หามิได้ฝ่าบาท พระราชา

แห่งอาณาจกัรทางใต้ของกระหม่อมมไิด้ทรงใชก้ลโกงอะไรทั้งนัน้ สิ่งเดยีว

ที่พระราชาของกระหม่อมใช้ก็คือพระสติปัญญา” 

แล้วราชทตูก็สัง่ให้พวกคนงานทีค่มุเกวยีนแต่ละเล่มเปิดแผ่นไม้ทีก้ั่น

รอบเกวยีนออกเพือ่ให้พระราชาแห่งอาณาจักรทางเหนือได้ทอดพระเนตร

ผักทั้งหมดที่อยู่ในเกวียนเหล่านั้น ซึ่งก็ท�าให้พระราชาเฒ่าแห่งอาณาจักร

เมืองเหนือถึงกับทรงปากอ้าตาค้างเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในเกวียน

ผักสดมากมายหลากชนิดเจริญงอกงามอยู่บนดินที่บรรทุกมาใน

เกวยีนเหล่าน้ัน ราชทตูจากเมอืงใต้ทลูตอบอกีว่า “พระราชาของกระหม่อม

รบัสัง่ให้ขนดนิดมีาใส่ให้เต็มเกวยีน แล้วน�าเมลด็พนัธ์ุผักชนิดทีต้่องใช้เวลา

เติบโตประมาณ 3 เดือนมาเพาะปลูกลงบนดินที่อยู่ในเกวียนเหล่าน้ี ใน

ระหว่างเดินทางก็ให้คนงานดูแลรดน�้าตามปกติ กระทั่งผ่านไป 3 เดือน 

ขบวนเกวียนของเราก็เดินทางมาถึงอาณาจักรทางเหนือของพระองค์ ทัน

กับที่ผักในเกวียนเหล่านี้เจริญงอกงามพร้อมเก็บเกี่ยวพอดี พระองค์จึงได้

เสวยผักสดๆ จากอาณาจักรทางใต้ของเราตามทีไ่ด้ทรงส่งราชทตูไปร้องขอ

จากพระราชาของเราอย่างไรเล่าพระเจ้าข้า” 

พระราชาเฒ่าจากอาณาจักรทางเหนือได้ยินดังนั้นก็ทรงถูกพระทัย

ในพระสติปัญญาของพระราชาหนุ่มจากอาณาจักรทางใต้เป็นอย่างมาก 

ขณะเดียวกันก็ทรงคิดได้ว่าการจะข่มเหงรังแกผู้มีปัญญาไหวพริบสูง 

เช่นน้ีอาจเป็นภัยย้อนกลบัสูอ่าณาจักรของพระองค์เองเสยีมากกว่า ดงัน้ัน  

พระราชาเฒ่าแห่งอาณาจักรทางเหนือจึงทรงส่งค�าชืน่ชมมากมายผ่านทาง

ราชทูตไปสู่พระราชาหนุ่มแห่งอาณาจักรทางใต้ พร้อมกันน้ันก็ทรงมอบ 

ของขวัญล�้าค่าชิ้นใหญ่ผูกไมตรีกับอาณาจักรทางใต้อีกด้วย
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“

”

...เธอทั้งหลาย...

เม่ือเกิดปัญหาใหญ่น้อยใดๆ ขึ้นในชีวิต 

อารมณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโกรธ โมโห เศร้า เสียใจ

มิได้ช่วยให้ปัญหานั้นถูกแก้ไขไปได้เลย 

ถ้าเธอใช้อารมณ์คล่ีคลายปัญหา 

แม้ในระยะส้ันจะดูเหมือนว่าปัญหานั้นได้ถูกสะสางไปแล้ว 

แต่ในระยะยาวเธอจะพบในที่สุดว่าปัญหานั้นยังคงอยู่ 

ซ�้าร้ายยังขมวดปมเพ่ิมขึ้นให้เธอต้องตามแก้ต่อไปอีกมิรู้จบ

เม่ือมีปัญหา... เครื่องมือในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

และเป็นส่ิงที่ทุกคนมีอยู่ในตัวเองก็คือ “ปัญญา” 

แต่ปัญญาที่เฉียบคมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือเราขจัดอารมณ์

ความรู้สึกปั่นป่วนวุ่นวายต่างๆ ออกไปจากจิตใจได้แล้ว 

ดังนั้นเม่ือเกิดปัญหาขึ้นในชีวิต เธอควรหยุดเพ่ือสงบอารมณ์

ส�ารวมจิตใจ แล้วเปิดทางให้ปัญญาเข้ามา

ท�าหน้าที่สะสางปัญหาแทนอารมณ์เหล่านั้น

การใช้ปัญญาแก้ปัญหาจะท�าให้เธอพบทางออกอันน่าอัศจรรย์ 

สมดังที่ค�าโบราณกล่าวไว้ว่า “ปัญญาประดุจดังอาวุธ”
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เศรษฐคีนหน่ึงเป็นเจ้าของกิจการและมบีริวารมากมาย เศรษฐคีนน้ี

มีจิตใจเมตตากรุณา มักช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ วันหนึ่งคนรับใช้ที่เฝ้าหน้า

ประตูบ้านเดินขึ้นเรือนมาบอกเศรษฐีว่า  

“มผู้ีชายท่าทางยากไร้คนหน่ึงบอกว่าเป็นเพือ่นของนายท่าน มาขอ

พบนายท่านขอรับ เขาบอกว่าชื่อ กาลกัลลี ขอรับ” แต่เมื่อเห็นผู้เป็นนาย

นิ่งไปคนรับใช้ก็กล่าวต่อ “คงไม่ใช่เพื่อนของนายท่านใช่ไหมขอรับ กระผม

ก็นึกอยู่แล้วเชียว ถ้าอย่างนั้นกระผมจะไล่มันไปให้พ้นนะขอรับ” 

แต่เศรษฐีรีบร้องห้ามพร้อมกับบอกคนรับใช้ว่า “ไม่ใช่อย่างน้ัน ที่

ฉันนิ่งไปก็เพราะไม่นึกไม่ฝันต่างหากว่าจะได้พบเพื่อนคนนี้อีก ฉันไม่ได้พบ

เขามาหลายสิบปีแล้ว ไปๆ รีบไปเชิญมาเดี๋ยวนี้เลย” 

ไม่นานคนรับใช้ก็พาชายหนุ่มทีช่ือ่กาลกัลลมีาพบเศรษฐหีนุ่ม เศรษฐี

หนุ่มดีใจมากโผเข้ากอดเพื่อนด้วยความรักและคิดถึง 

“โอ...กาลกัลลี พวกเราไม่ได้เจอกันเลยนับตั้งแต่ครอบครัวเราย้าย

ออกจากหมูบ้่านคราวน้ัน แต่เราก็ยงันึกถึงนายอยูเ่สมอ แล้วน่ีเป็นอย่างไร

มาอย่างไร แล้วรู้ได้อย่างไรว่าบ้านของเราอยู่ที่นี่” 

กาลกัลลี
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แม้จะยินดีที่ได้เจอเพื่อน แต่เม่ือต้องตอบค�าถามเพื่อน กาลกัลลี 

กลบัตอบเพือ่นด้วยสหีน้าเศร้าสร้อย “เพือ่นเอ๋ย ชวีติของเราไม่มเีรือ่งอะไร

จะเล่าให้นายฟังนักหรอก หลงันายย้ายออกจากหมูบ้่านไม่นาน พ่อแม่เราก็

ตายหมดเหลอืเราคนเดยีว เราก็เลยต้องเริม่หางานท�า ตอนเป็นเดก็ก็ยงัพอ

มคีนให้งานเราท�าบ้าง แต่พอเราโตไปสมคัรงานทีไ่หนใครเขาก็ไม่อยากรบั”

“ท�าไมล่ะ นายเป็นคนเก่งและซือ่สตัย์ออก” เศรษฐหีนุ่มฉงน เพราะ

เพื่อนเขาเป็นคนที่เก่งและซื่อสัตย์มาก

“เพราะชื่อของเราไงเพื่อน” กาลกัลลีบอก “ใครๆ เขาก็ว่าชื่อเรา

ฟังคล้ายๆ กาลกิณี ที่หมายถึงความอัปมงคล เขาก็เลยไม่กล้าจ้างเรา” 

“เหลวไหล!” เศรษฐีหนุ่มอุทานอย่างไม่พอใจ “ก็แค่ชื่อ คนเราไม่

ได้ใช้ชื่อท�างานเสียหน่อย ใช้คุณธรรมและความสามารถท�างานต่างหาก” 

“ไม่เป็นไรหรอก” กาลกัลลบีอกด้วยรอยยิม้ “เราเข้าใจ กิจการของ

เขา เขาก็คงไม่อยากเสี่ยงไม่ว่าทางไหน มีคนแนะน�าให้เราเปลี่ยนชื่อ แต่ 

เราไม่คิดเปลี่ยนหรอก ชื่อน้ีเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ เราจะเก็บไว้กับตัวเพื่อ

ระลึกถึงพวกท่าน เพราะอย่างนี้เราก็เลยต้องเดินทางไปทั่ว หางานท�าไป

เรือ่ยๆ แล้วพอมาถงึเมืองนีก้ไ็ดย้ินคนพูดชื่อของนาย เราเลยแวะมาดเูผือ่

ว่าจะเป็นนาย แล้วก็ใช่นายจริงๆ ด้วย ทีผ่่านมาเรายงันึกเป็นห่วงอยูว่่านาย

จะเป็นอย่างไร แต่เห็นนายมีชีวิตที่ดีแบบนี้เราก็หมดห่วงแล้ว เอาละ เรา

คงต้องเดินทางต่อแล้ว เห็นว่าที่หมู่บ้านทางตะวันออกก�าลังบุกเบิกที่ทาง

ท�าการเกษตร เราอาจจะได้งานที่นั่น” 

“นายไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้ว อยู่ท�างานกับเราที่น่ีแหละ” เศรษฐี

หนุ่มรีบค้านเพื่อน

“ไม่ได้ๆ” กาลกัลลปีฏิเสธลัน่ “ชือ่เราฟังแล้วไม่ค่อยเป็นมงคล นาย

ท�าการค้านะ ถ้าเราอยู่กับนายอาจท�าให้ธุรกิจนายเสียหายก็ได้”

“ท�าไมถึงคิดแบบน้ัน เราไม่เคยเห็นอะไรในตัวนายที่ไม่เป็นมงคล

เลย” เศรษฐหีนุ่มบอก “ชือ่ทีด่จีะมคีวามหมายอะไรถ้าจิตใจไม่ดงีาม เพราะ

จิตใจทีด่งีามต่างหากทีจ่ะช่วยพาให้คนผู้น้ันและคนรอบข้างพบกับความสขุ

ความเจริญ”

ในที่สุดกาลกัลลีก็ตอบตกลงและรับปากว่าจะช่วยงานทุกอย่างให้

เต็มความสามารถ ตอบแทนน�า้ใจเศรษฐีหนุ่มที่มีให้แก่เขา แต่ครั้นภรรยา

ของเศรษฐหีนุ่มรูเ้ข้าว่าสามรีบัคนทีช่ือ่ฟังดอูปัมงคลเข้ามาท�างานก็รีบบอก

สามีให้ไล่กาลกัลลีไปเสีย แต่เศรษฐีหนุ่มปฏิเสธอย่างนุ่มนวลว่า 

“กาลกัลลีเป็นคนฉลาด ขยัน ท�างานเก่ง และซื่อสัตย์ พี่เชื่อว่าเขา

จะช่วยกิจการของเราให้รุ่งเรอืงมากกว่าจะท�าลายให้เสยีหายอย่างน้องว่า”

“แต่ถึงอย่างน้ันก็อาจไม่ดีกับครอบครัวเรานัก มีคนชื่อน่าเกลียด

แบบน้ันมาอยู่ในบ้านของเรา น้องว่ามันไม่เป็นมงคลเลยนะจ๊ะ ตอนเรา

สร้างบ้านเรายังต้องหาฤกษ์ยามเพื่อความเป็นมงคลเลย แต่ตอนน้ีจะให้

คนชื่อแบบนั้นมาอยู่ในบ้านของเรา พี่ไม่คิดแสลงใจบ้างเลยหรือ” 

เศรษฐตีอบภรรยาด้วยน�า้เสยีงสงบมัน่คงว่า “ไม่เลย เร่ืองฤกษ์ยาม

ตอนสร้างบ้านน้ันเราก็ท�าไปตามธรรมเนียม ท�าแล้วสบายใจไม่เสียหาย 
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อะไรเราก็ท�า เราจะเอาตัวเลขหรือฤกษ์ยามมาเทียบกับคุณค่าในตัวของ

มนษุย์คนหน่ึงไม่ได้หรอก เพราะคณุค่าของคนอยูท่ีก่ารกระท�าของเขา และ 

กาลกัลลีก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่า อย่าลืมนะว่าคนเราใช้

สมอง ใจ และมือท�างาน มิได้ใช้ชื่อสักหน่อย” 

ภรรยาเศรษฐหีนุ่มได้ฟังดงัน้ีก็ท�าอะไรไม่ได้ นอกจากออกอาการงอน

สามีและท�ากระฟัดกระเฟียดใส่เพื่อนของสามีไปเท่านั้น 

วนัหน่ึง เศรษฐหีนุ่มกับภรรยาต้องเดนิทางไปท�าธุระทีเ่มอืงไกลและ

ต้องค้างแรมที่นั่น เศรษฐีหนุ่มจึงฝากบ้านไว้ให้กาลกัลลีช่วยดูแล  

“เราจะช่วยดูแลบ้านให้เพื่อนเอง เพื่อนไปจัดการธุระให้สบายใจ

เถิด” กาลกัลลีให้ค�ามั่น

ทว่าคืนน้ันเอง โจรกลุ่มหน่ึงก็ทราบข่าวเศรษฐีหนุ่มและภรรยาจะ

เดินทางไปค้างแรมที่อื่นจึงเห็นเป็นโอกาสดีที่จะเข้าปล้น พวกโจรจึงมา

ซ่อนตัวนอกรั้วและรอเวลาให้ทุกคนในบ้านหลับกันหมด 

พวกโจรไม่รู้เลยว่า แม้ในบ้านของเศรษฐีจะมีคนเฝ้าอยู่ไม่กี่คน แต่

กาลกัลลีก็ยังคงเดินตรวจตรารอบบริเวณบ้านอย่างละเอียดถ่ีถ้วน และ

ท�าให้เขาสังเกตเห็นพวกโจรที่ก�าลังซุ่มตัวรอจังหวะเข้าปล้น 

‘เราต้องท�าอะไรสักอย่าง’ กาลกัลลีเร่งคิดหาทางออก ‘จะปล่อยให้

โจรพวกน้ันเข้าปล้นสมบตัเิพือ่นรักของเราไปไม่ได้ แต่จะท�าอย่างไรดใีนเมือ่

ตอนนี้พวกเราก็มีกันอยู่แค่ไม่กี่คน’

ในที่สุดกาลกัลลีก็คิดออก เขารีบไปบอกคนงานทุกคนให้มารวมตัว

กันแล้วแจ้งเหตรุ้ายให้ทราบว่าบ้านของเศรษฐกี�าลงัจะถูกโจรเข้าปล้น ขอ

ให้ผู้หญิงทุกคนรีบไปเตรียมข้าวปลาอาหารส�ารับใหญ่มาให้พร้อม ส่วน

ผู้ชายให้ไปเตรียมเครื่องดนตรีทุกชนิดมาร้องร�าท�าเพลงให้ครึกครื้น  

“น่ีเราจะท�าอะไรกันหรือท่านกาลกัลลี” คนงานถามกาลกัลลีด้วย

ความสงสัย  

“เราจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ไล่พวกโจรอย่างไรละ” กาลกัลลีตอบ

เมือ่อาหารพร้อม ดนตรีพร้อม งานเลีย้งก็เริม่ กาลกัลลบีอกคนงาน

ให้สนุกสนานกันเต็มที่ ร้องเพลงเล่นดนตรีให้เสียงดังที่สุดให้เหมือนกับว่า

มีคนมาร่วมงานกันมากกว่าความเป็นจริงหลายสิบเท่า 
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ครั้นพวกโจรที่รออยู่ด้านนอกรั้วได้ยินเสียงบันเทิงเริงรื่นดังลั่นจาก

ในบ้านก็ประหลาดใจมาก “เอ๊ะ! ไหนข่าวบอกว่าเศรษฐีกับเมียไม่อยู่บ้าน 

แล้วท�าไมมีงานเลี้ยงใหญ่ได้ล่ะ ท่าจะมีคนมาร่วมงานมากเสียด้วย ขืนเข้า

ปล้นมีหวังพวกเราคงถูกจับส่งทางการแน่” หัวหน้าโจรพึมพ�ากับตนเอง

ก่อนจะหันไปส่งสัญญาณบอกลูกน้องให้ยกเลิกการปล้นแล้วรีบยกพวก

ถอยกลับกันไปจนหมด 

เมื่อเศรษฐีและภรรยากลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมด 

เศรษฐีขอบอกขอบใจกาลกัลลีและบอกภรรยาของตนว่า “น้องเห็นไหม 

ชือ่คนไม่ส�าคญัเท่าการกระท�าของเขาเลย ถึงกาลกัลลจีะมชีือ่ไม่ถูกหูใครๆ 

แต่ก็ยากจะมีคนชื่อไพเราะคนไหนมีสติปัญญาและน�้าใจเทียบเขาได้ ดูเอา

เถิด แม้กาลกัลลจีะเห็นพวกโจรก่อนใครแต่เขาก็ไม่หนีเอาตวัรอดไปไหน ยงั

อยู่ต่อและใช้สติปัญญาช่วยคุ้มครองเรือนให้เราอีก อย่างนี้แล้วน้องจะยัง

รังเกียจเพื่อนพี่คนนี้ คิดว่าเขาเป็นความอัปมงคลของบ้านเราอยู่อีกหรือ” 

ภรรยาของเศรษฐีรู้สึกผิดจึงขอโทษกาลกัลลีที่เคยคิดไม่ดีกับเขา 

และขอบคุณที่ช่วยให้บ้านของนางรอดพ้นภัยจากพวกโจรร้าย นับจากวัน

น้ันกาลกัลลีก็อยู่ช่วยเศรษฐีเพื่อนรักท�างานอย่างมีความสุข ทุกคนต่าง

เคารพรักและให้เกียรติเขามาก ไม่มีคิดใครรังเกียจเดียดฉันท์เพียงเพราะ

เขามีชื่อว่ากาลกัลลีอีกเลย

...เธอทั้งหลาย...

อย่าให้ความส�าคัญกับเปลือกนอก

มากไปกว่าคุณค่าแท้จริงที่ซุกซ่อนภายใน 

หลายครั้งคนเรามักพลาดส่ิงที่ดีในชีวิตไปเพราะมัว

หลงใหลให้ค่ากับเปลือกสวยที่ห่อหุ้มภายนอก

ครั้นเม่ือมาพบว่าข้างในกลวงโบ๋ เหม็นเน่า

หาประโยชน์อันใดไม่ได้ ก็มักสายเกินไปเสียแล้ว

ดังนั้นเม่ือจะมองอะไรก็ตาม จงพยายามมองผ่านเปลือก

และพิจารณาให้เห็นถึงเนื้อในของสิ่งนั้น

เพราะเปลือกที่อัปลักษณ์อาจปกปักรักษาเนื้อใน

ที่หอมหวานงดงามไว้ หากเธอค้นพบเนื้อในเช่นนั้นได้จากส่ิงใด

เธอก็จะได้รับความสุขสบายใจจากส่ิงนั้นเป็นการตอบแทน

“

”
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ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง มีตายายคู่หนึ่งฐานะค่อนข้างยากจน แต่

ทั้งคู่ก็มีทองค�าเก็บไว้จ�านวนหน่ึงเพื่อเอาไว้กินไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตโดยที่

ไม่มีใครรู้ อยู่มาวันหน่ึงสองตายายจ�าต้องเดินทางไปท�าธุระต่างเมืองจึง

ปรึกษากันว่าจะท�าอย่างไรกับทองค�าที่มีดี ครู่หนึ่ง ตาก็บอกยายว่าจะเอา

ทองค�าไปฝากเพื่อนบ้านไว้ 

“ไม่ต้องห่วงนะยาย ฉันจะเอาทองค�าใส่หม้อแล้วเอาข้าวสารกรอก

ทับลงไปจนเต็ม เขาก็คงนึกว่าเป็นหม้อใส่ข้าวสารธรรมดานั่นแหละ บ้าน

เขาเองก็ออกจะมีฐานะ กินข้าวชนิดอย่างดีกัน คงไม่มาเอาข้าวธรรมดาๆ 

ของเราไปหุงกินกันหรอก”

ยายได้ฟังก็เห็นด้วยทุกประการ ตาจึงจัดแจงเอาทองค�าใส่หม้อ

แล้วกรอกข้าวสารทับลงไปจนเต็ม พอถึงวันเดินทางตากับยายก็ไปที่บ้าน

ของเพื่อนบ้านคนนั้นแล้วออกปากขอฝากหม้อข้าวสารไว้ 

“ได้เลยจ้ะ ฉันจะเก็บรักษาข้าวสารของตากับยายไว้อย่างดี ตากับ

ยายเดินทางไปท�าธุระให้สบายใจเถอะจ้ะ” สามีผู้เป็นเจ้าของบ้านรับค�า

หนักแน่น ตากับยายได้ยินเช่นน้ันก็คลายกังวล พากันเดินทางไปท�าธุระ

ต่างเมืองด้วยความสบายใจ

ตุ๊กตาทองค�า
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ผ่านไปสามวนั มญีาตคิณะใหญ่เดนิทางมาหาสองสามภีรรยาทีบ้่าน 

สองสามภีรรยาจึงหุงหาอาหารมาต้อนรบั แต่เพราะฉกุละหุกข้าวสารทีมี่จึง

ไม่พอ ฝ่ายภรรยาจึงออกความเห็นว่า

“เราเอาข้าวของตากับยายมาหุงก่อนดีไหมพี่ แล้วค่อยซื้อข้าวใหม่

มาใส่คืนให้เต็มหม้ออย่างเดิม เอาเป็นข้าวหอมชนิดดีที่สุดก็ยังได้ ตากับ

ยายคงไม่ว่าหรอก ยิ่งจะขอบคุณเราด้วยซ�า้”

ฝ่ายสามีคิดแล้วก็เห็นด้วยตามภรรยา ทั้งสองจึงทยอยตักข้าว

ในหม้อของสองตายายไปหุงเลี้ยงแขก เมื่อถึงก้นหม้อผู้เป็นภรรยาก็พบ

ทองค�าที่สองตายายซ่อนไว้ นางร้องลั่นเรียกให้สามีมาดู 

“เราเอาทองพวกนี้ไปใช้กันเถอะพี่ นอกจากจะเอาไปใช้หนี้ทั้งหมด

ที่เรามีได้แล้ว ยังเหลือให้ใช้จ่ายอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะ”

“แต่...มนัไม่ใช่ของเรานะ” สามบีอกอย่างกระอกักระอ่วน “เอาของ

คนอื่นมาใช้แบบนี้ มันจะดีเหรอ”

“ตากับยายน่ะแก่มากแล้ว จะต้องใช้เงินทองอะไรมากมายกัน 

เชื่อฉันเถอะพี่ ปล่อยให้คนแก่มีสมบัติติดตัวมากขนาดน้ี ถ้าไม่สูญหาย 

ก็ต้องเป็นผลร้ายกับแกเสยีเปล่าๆ เอาอย่างน้ีไหม ถ้าวนัหลงัเราเห็นว่าแก 

ขาดเหลอือะไร เราก็ค่อยจุนเจือพวกแกไป ดีไหมพี่” ภรรยาเสนอ

ฝ่ายสามีแม้รู้สึกว่าเร่ืองน้ีไม่ถูกต้อง แต่ทองค�าอร่ามที่กองอยู่ตรง

หน้าก็ท�าให้เขาคล้อยตามภรรยาไปในที่สุด

ครัน้ถึงวนัทีต่ากับยายเดนิทางกลบัมาจากต่างเมอืง ทัง้สองก็รีบตรง

มาขอหม้อข้าวสารคนืทนัท ีแต่พอกลบัถึงบ้านก็พบว่าทองค�าก้นหม้อหายไป

แล้ว ตากับยายจึงกลบัไปทีบ้่านของสองสามภีรรยาเพือ่อ้อนวอนขอทองค�า

ของพวกตนคืน แต่สองสามีภรรยาก็ยืนกรานว่าไม่รู้เรื่อง

สองตายายยงัอ้อนวอนขอทองค�าคนือย่างไม่ลดละ ฝ่ายสามภีรรยา

ก็ยนืกรานว่าไม่ได้เอาไป เถียงกันไปเถียงกันมาอยูห่ลายวนัจนในทีส่ดุเรือ่ง

ก็เป็นทีโ่จษจันไปทัว่และไปถึงหูของเจ้าเมอืง เจ้าเมอืงจึงให้เจ้าหน้าทีไ่ปพา

ตายายและสองสามีภรรยามาไต่สวนหาความจริง

หลังจากเจ้าเมืองฟังความทั้งจากฝ่ายสามีภรรยาและฝ่ายตายาย  

ก็บอกว่า “วันน้ีเราจะรับเร่ืองน้ีไปพิจารณาให้ถ่ีถ้วนก่อน อีกสองสัปดาห์

ให้ทั้งสองฝ่ายมาฟังค�าตัดสิน”

เมื่อทุกคนกลับไปหมดแล้ว เจ้าเมืองก็มีค�าสั่งลับให้เจ้าหน้าที่น�า    

ค�าสั่งของตนไปหาช่างฝีมือประจ�าเมือง

“ไปบอกให้ช่างท�าตุ๊กตาทองค�าออกมาหน่ึงตัวให้งดงามและดูน่า

เลื่อมใส และต้องมีช่องลับให้เด็กตัวเล็กๆ เข้าไปซ่อนอยู่ด้านในได้ด้วยนะ 

มีเวลาให้ไม่เกินสองสัปดาห์ และเรื่องนี้เป็นความลับนะ ก�าชับช่างด้วย”

ผ่านไปไม่ถึงสองสปัดาห์ ตุก๊ตาทองค�าเหลอืงอร่ามทีแ่ลดงูดงามและ

น่าเลื่อมใสก็ถูกน�ามาส่งให้แก่เจ้าเมืองอย่างลับๆ เจ้าเมืองจึงสั่งให้คนไป

ตามหลานชายวัยสิบขวบซึ่งเป็นเด็กดีและฉลาดมากให้มาพบ
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