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ล้นหลามจากผู้อ่านทกุเพศทกุวยั โดยเฉพาะคณุพ่อคณุแม่ทีป่รารถนาจะให้

บุตรหลานได้มี “หัวใจสีขาว” ในการด�าเนินชีวิต

โดยหนังสือ “นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต เล่ม 4” 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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สมบัติของพ่อ

ชายชาวนาคนหน่ึง มีที่ดินเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ

มากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นทีด่นิรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เพราะล�าพงั

แรงกายของเขาคนเดียวไม่สามารถท�าการเกษตรบนที่ดินในครอบครอง

ได้ทั้งหมด

ต่อมาเขาได้แต่งงานกับหญงิสาวสวยคนหน่ึง และมลีกูชายด้วยกัน

ทัง้หมดสีค่น ชายชาวนาดใีจมาก นับวนัรอให้ลกูชายทัง้สีเ่ตบิใหญ่เพือ่จะ

มาช่วยเขาท�าการเกษตร แต่เมือ่ลกูชายโตพอทีจ่ะช่วยท�างานในไร่นาได้

เขากลบัต้องผิดหวงั เมือ่ภรรยาของเขาซึง่รักและตามใจลกูๆ มากบอกว่า

“โอ๊ย พี่... ลูกเรายังเล็กนัก ไว้รอให้พวกเขาโตกว่าน้ีอีกหน่อย

เถอะนะ”

ชายชาวนาจึงรอต่อไปอกีหลายปี จนลกูๆ ทัง้สีเ่ร่ิมโตเป็นหนุ่ม เขา

จึงเอ่ยปากกับภรรยาอีกครั้งว่า

“ตอนน้ีลูกชายทั้งสี่คนของเราก็โตพอแล้ว พี่คิดว่าถึงเวลาที่ลูกๆ 

จะต้องไปช่วยพี่ท�างานเสียที ที่ดินของเรามีมากมาย แต่พี่คนเดียวท�า

ท้ังหมดไม่ไหว พี่เสียดายที่ต้องทิ้งที่ดินผืนใหญ่เอาไว้ให้รกร้างไปเปล่าๆ 

แบบนั้น”
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“โอ๊ย พี่!” ภรรยาของเขาค้านอีก “ลูกๆ ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่เลย 

ก็ให้เรียนให้เต็มที่กันไปก่อนเถอะ ขืนพี่พาลูกไปช่วยท�าไร่ท�านา พวกเขา

ก็เหนื่อยแย่น่ะซี แล้วจะเอาแรงกายแรงใจที่ไหนมาท่องหนังสือกันล่ะ”

ชายชาวนาคร้านจะทะเลาะกับภรรยาจงึออกไปท�าไร่ท�านาผู้เดยีว

เหมือนอย่างเคย

เวลาผ่านไป ภรรยาของชายชาวนาก็ถึงแก่กรรม ในขณะทีล่กูชาย

ทั้งสี่โตเป็นหนุ่มใหญ่วัยฉกรรจ์กันหมดแล้วแต่ไม่มีใครเป็นโล้เป็นพาย 

เลยสักคนเดียว ได้แต่อยู่บ้านรอพ่อหามาให้กินไปวันๆ 

ชายชาวนามองลูกทั้งสี่อย่างรันทดใจ

“เฮ้อ... แล้วต่อไปถ้าเราเป็นอะไรไป ลูกๆ จะหากินกันอย่างไร”

ไม่นาน ชายชาวนาก็ล้มป่วยลงจริงๆ เขากลัวเหลือเกินว่าตนเอง

คงมีชีวิตต่อไปอีกไม่นาน ก็นึกเป็นห่วงลูกๆ มาก จึงเรียกลูกชายทั้งสี่คน

เข้ามาหาแล้วสอนว่า

“ลูกเอ๊ย ตอนน้ีพ่อแก่มากแล้ว ถึงวันน้ีก็ล้มป่วยลง จะตายวัน 

ตายพรุ่งก็ไม่รู้”

ลูกชายทั้งสี่แม้จะเป็นคนขี้เกียจท�างานเป็นอย่างมาก แต่ก็รัก

พ่อของตนไม่น้อย ลูกชายคนหน่ึงจึงบอกพ่อว่า “พ่ออย่าพูดอย่างน้ันสิ  

พ่อไม่เป็นอะไรหรอก พ่อยังอยู่กับพวกเราอีกนาน”

“ไม่แน่หรอกลกูเอ๋ย” ชายชาวนาบอกอย่างโรยแรง “แต่พ่อจะตาย

ก็ช่างเถอะ เพราะพ่อแก่มากแล้วและเหน่ือยเต็มที อยากพักผ่อนยาวๆ 

แล้วเหมือนกัน... แต่พ่อเป็นห่วงพวกเจ้าทั้งสี่คนนัก ไม่รู้ว่าถ้าพ่อตายไป

พวกเจ้าจะอยู่กันอย่างไร”

“ก็อยูกั่นแบบน้ีแหละ พ่ออย่าห่วงพวกเราเลย” ลกูชายอกีคนบอก

ให้พ่อสบายใจ

“ไม่ห่วงไม่ได้ เพราะพ่อเป็นพ่อ... ตอนพ่อแข็งแรงสบายดี พ่อ

หาเลี้ยงพวกเจ้าได้ แต่จากน้ีไปพ่อคงท�าเช่นน้ันไม่ได้อีกแล้ว โชคดี 

ทีเ่รามีทีดิ่นมากมาย ถ้าพวกเจ้าทัง้สีร่่วมแรงร่วมใจกัน ขยนัขนัแขง็ท�าไร่ 

ท�าสวน ปลกูน่ันนิดปลกูน่ีหน่อย ขดุบ่อเลีย้งปลา เลีย้งไก่เลีย้งหมบูนทีด่นิ

ของเรา พวกเจ้าทั้งสี่คนก็จะมีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยและอยู่กันได้สบาย 

แม้ไม่มีพ่อ... ไม่ใช่สิ ต้องอยู่กันสะดวกสบายมากกว่าตอนที่มีพ่อคนเดียว

หาให้กินเสียอีก”

“จ้ะๆ เข้าใจแล้ว พ่อพักผ่อนเถอะนะ จะได้หายไวๆ” ลูกชาย 

ทั้งสี่เออๆ ออๆ ตามพ่อไปอย่างน้ันเอง หากในใจต่างก็คิดว่า ‘โอ๊ย...  

เรื่องอะไรจะต้องมาน่ังล�าบากท�าไร่ท�าสวน ยิ่งที่ดินของเราสุดแสน 

จะล�าบาก อยู่ห่างไกลแหล่งน�้า จะปลูกอะไรแต่ละทีก็ต้องไปขุดดิน 

เพื่อชักน�้ามาต้ังไกล เห็นพ่อท�าแล้วเหน่ือยจะตายชัก... ถ้าเกิดพ่อเป็น

อะไรไปจริงๆ เราไม่ท�าหรอกงานเหน่ือยๆ แบบน้ี สู้ขายที่ดินทั้งหมด 

เอาเงินมาแบ่งกันสี่คน นอนใช้เงินสบายๆ ไปทั้งชาติดีกว่า’

หลังจากเรียกลูกชายทั้งสี่มาคุย ชายชาวนาผู้เป็นพ่อก็พยายาม

สังเกตพฤติกรรมของลูกๆ ทั้งสี่ แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีลูกคนไหนเปลี่ยน
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พฤติกรรม ทุกคนยังคงน่ังกินนอนกิน รอเก็บผลผลิตเก่าๆ ที่เขาปลูก

ไว้มาประทังชีวิตไปวันๆ จนกระทั่งวันหน่ึงเขาได้ยินสี่พี่น้องคุยกันแว่วๆ 

ว่าจะขายที่ดินทั้งหมดให้แก่เศรษฐีคนไหนสักคน ท�าให้ชายชาวนารู้สึก 

ผิดหวังเสียใจเป็นอันมาก 

“เจ้าพวกเด็กโง่” ชายชาวนานอนพมึพ�าต�าหนลิูกชายทัง้สี่ของตน 

“คนโง่ๆ ท�าอะไรไม่เป็นอย่างพวกเจ้า ถึงขายที่ดินได้เงินมามากมาย 

แค่ไหน แต่ไม่นานก็ต้องใช้เงินหมดเพราะไม่รู้คุณค่าของเงิน วันน้ีเป็น

เศรษฐี พรุ่งน้ีก็กลายเป็นยาจก... แต่ถ้ารู้จักท�ากินบนที่ดินของตัวเอง 

ถึงได้ทีละเล็กละน้อย แต่มันจะเลี้ยงตัวพวกเจ้าไปได้ตลอดทั้งชีวิต และ

ไปจนถึงรุ่นลกูรุน่หลานน่ันเลยทเีดยีว... แต่จะโทษใครได้ เราเองน่ีละทีผิ่ด 

ปล่อยให้เมียตามใจลูกๆ จนเคยตัว รักสบาย ท�าอะไรไม่เป็น ดีแต่ใช้เงิน

ไปวันๆ”

ชายชาวนานอนน�้าตาไหลรินด้วยความผิดหวังและทดท้อใจ แต่

ด้วยความรักและเป็นห่วงลูกๆ เขาจึงไม่คิดยอมแพ้ วันหน่ึงชายชาวนา

จึงเรียกลูกชายทั้งสี่เข้ามาหาอีกครั้ง

“ลูกเอ๊ย นับวันร่างกายของพ่อจะย�่าแย่ลงทุกที คงมีชีวิตต่อไป

ได้อีกไม่นาน แต่ก่อนที่พ่อจะเป็นอะไรไป พ่ออยากบอกให้ลูกรู้ความลับ

อย่างหนึ่ง”

“ความลับอะไรหรือพ่อ” ลูกชายคนหนึ่งถาม

“ในที่ดินของเราน่ะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลที่บรรพบุรุษของเราฝัง

ซ่อนเอาไว้...”

“หา!” ลูกชายทั้งสี่ร้องลั่นแล้วถามพร้อมกันว่า “แล้วมันฝังอยู่

ตรงไหนล่ะพ่อ”

“โอ... น่ันละปัญหา” ชายชาวนาบอก “เพราะที่ดินของเรา

มันกว้างใหญ่มากเสียจนพ่อเองก็ไม่รู้ว่าสมบัติของบรรพบุรุษซ่อนอยู่ 

ตรงไหน ตลอดชีวิตของพ่อ แม้พยายามเต็มที่แล้วก็ยังขุดหาไปได้ไม่ถึง

คร่ึงเลย แต่ถ้าลูกๆ ช่วยกันขุด พ่อว่าไม่นานก็น่าจะพบสมบัติที่ว่าน้ัน 

เพราะลูกมีกันตั้งสี่คน ช่วยๆ กันถางหญ้า ขุดดินหา ไม่นานก็น่าจะเจอ

นะลูกนะ”
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ได้ยินดังน้ัน ลูกชายทั้งสี่ก็เกิดความฮึกเหิม เช้าวันรุ่งขึ้น ลูกๆ  

ทัง้สีก็่ชวนกันไปถางหญ้าขดุดนิกันใหญ่ และทกุๆ วนัทัง้สีค่นจะตืน่แต่เช้า 

แบกเคร่ืองไม้เคร่ืองมือไปถางหญ้าขุดดินกันอย่างขมีขมันด้วยหวังว่า 

จะได้พบทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ฝังอยู่ใต้ดินตรงไหนสักแห่ง 

ผ่านไปวนัแล้ววนัเล่า จากทีด่นิทีเ่คยรกเรือ้ก็เริม่โล่งเตยีน หน้าดนิ

ก็ร่วนซุย ยิ่งไปกว่าน้ัน วันหน่ึงสี่พี่น้องยังขุดพบแหล่งน�้าใต้ดินในที่ดิน

ของพ่ออีกด้วย

ชายชาวนามีความสุขนักกับการได้เห็นลูกชายทั้งสี่แบกจอบ 

แบกพร้าไปดายหญ้าขุดดินทุกวัน เมื่อรู้ข่าวว่าลูกๆ ขุดพบแหล่งน�า้ใต้ดิน

ในที่ดินของตนเองเข้าก็ดีอกดีใจยิ่งขึ้น เขาสดชื่นจากข่าวดีน้ีจนอาการ

ป่วยที่เกาะกินสุขภาพอยู่แทบจะหายเป็นปลิดทิ้ง

ชายชาวนาผู้เป็นพ่อรีบเรียกลูกๆ มาบอกว่า 

“พวกเจ้าเก่งจริงๆ ที่ขุดจนพบแหล่งน�า้ใต้ดินในที่ดินของเรา พ่อ

พยายามขุดดินหาแหล่งน�้าใต้ดินน้ีมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยพบเลย น่ีละนะ  

ผลของการที่เจ้าทั้งสี่ร่วมแรงร่วมใจกัน... ต่อไปน้ีที่ดินของเราจะอุดม

สมบรูณ์ ท�าการเกษตรได้ทัง้ปี และไม่ว่าปลกูอะไรก็งอกงามไปหมด เพราะ

มีแหล่งน�้าเป็นของตนเอง”

“แต่พวกเรายังไม่เจอสมบัติของบรรพบุรุษเลยนะครับ” ลูกชาย

คนหนึ่งโอดครวญ

“โธ่ ยังมีที่ดินตรงโน้นตรงนั้นอีกตั้งแยะที่ยังไม่ได้ขุดดู... แต่ไหนๆ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เตียนโล่งแล้ว แถมยังเจอแหล่งน�้าด้วย ระหว่างรอเจอ

สมบัติ พวกเจ้าก็ปลูกพืชพรรณอะไรไปด้วยซีลูก จะได้ไม่เสียแรงขุดไป

เปล่าๆ”

ลกูชายทัง้สีเ่ห็นดตีามทีพ่่อบอก จึงแบ่งทีด่นิออกเป็นแปลงๆ แล้ว

ช่วยกันหาต้นกล้าและพืชผักต่างๆ มาปลูกไว้จนเต็มไปหมด 

ขณะที่ลูกชายทั้งสี่ยังคงขุดหาสมบัติบรรพบุรุษในผืนดินของพ่อ 

ต่อไป พชืพรรณต่างๆ ทีพ่วกเขาปลกูหว่านเอาไว้ก็ออกดอกออกผลงดงาม 

ท�าให้พวกเขาต้องรีบเก็บมากิน แต่กระน้ันก็ยังเหลือกินอีกมาก จึงต้อง

น�าไปขายที่ตลาด พวกพ่อค้าแม่ค้าเห็นว่าที่ไร่สวนของสี่พี่น้องมีผลผลิต

มากมายจึงพากันมาติดต่อถึงสวนเพื่อขอซื้อพืชผักผลไม้ต่างๆ ไปขาย  

สี่พี่น้องจึงแทบไม่ต้องล�าบากขนผลผลิตไปขายเองถึงที่ตลาดอีก 

อย่างไรก็ตามเพราะทั้งสี่มัวแต่จดจ่ออยู่กับการขุดหาสมบัติใต้ดิน

จึงไม่ได้ใส่ใจเงินที่ได้มาจากการขายผลผลิตเหล่าน้ันมากนัก มีแต่ผู้เป็น

พ่อเท่าน้ันทีค่อยเก็บรักษาเงินเหล่าน้ีไว้ให้ และแอบยิม้อย่างปลาบปลืม้ใจ

ทุกครั้งที่เห็นลูกชายแบกจอบแบกเสียมออกไปท�างานในไร่นา แม้จะรู้ว่า

ลกูๆ ยงัคงหวงัสมบตัใิต้ดนิมากกว่าคดิจะท�าการเกษตรอย่างจริงจังก็ตาม

ในที่สุดสี่พี่น้องก็ขุดดินจนพรุนไปหมดทุกตารางน้ิว แต่พวกเขา 

ก็ยงัไม่เจอสมบตัใิดๆ ตามทีพ่่อบอกเลย ทัง้สีเ่พิง่นึกได้ตอนน้ันเองว่าคงถูก

พ่อหลอกเข้าเสยีแล้ว จึงชวนกันเดนิกลบับ้านเพือ่จะไปต่อว่าพ่อ แต่แล้ว

พวกเขาก็กลบัแปลกใจทีเ่ห็นพ่อก�าลงัท�างานในไร่นาอย่างกระฉบักระเฉง
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“เอ๊ะ น่ีพ่อหายดแีล้วเหรอ ตอนน้ันยงัอาการหนักอยูเ่ลย” ลกูชาย

คนหนึ่งพูดขึ้นมาอย่างแปลกใจ

“ช่วงน้ีพ่อมีความสุข ร่างกายก็เลยสดชื่น อาการดีขึ้นเรื่อยๆ 

แต่วันน้ีพ่อรู้สึกว่าตัวเองหายเป็นปกติแล้ว ก็เลยออกมาท�าไร่แก้เบื่อ 

สักหน่อย” 

ผู้เป็นพ่อตอบอย่างยิม้แย้ม ลกูชายทัง้สีเ่มือ่เห็นพ่ออาการดีขึน้จริง 

ก็พลอยยินดีจนคลายความขุ่นเคืองที่มีอยู่เม่ือครู่ลงไปมาก หากก็ยัง

ตะขิดตะขวงใจไม่หาย

“หรือว่าทีผ่่านมาพ่อแกล้งป่วยเพือ่หลอกให้พวกเราไปท�านาท�าไร่” 

ลูกคนหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างคลางแคลงใจ

“ไม่ใช่หรอกลูกเอ๋ย พ่อป่วยจริงๆ คงเป็นเพราะพ่อท�างานหนัก 

มามาก ร่างกายเลยอ่อนล้าจนล้มป่วย พอได้พักยาวๆ อาการป่วยก็เลย

หายไป กลับมาแข็งแรงดีอีกหน ต้องขอบใจพวกเจ้าทั้งสี่มากที่ออกไป

ท�างานแทน ท�าให้พ่อได้หยุดพักอย่างเต็มที่”

ลูกชายทั้งสี่ได้ฟังพ่อของตนพูดดังน้ัน ต่างก็เกิดความรู้สึกภูมิใจ

ในตนเองขึ้นมาหน่อยๆ

แต่กระน้ันพวกเขาก็ยังไม่สิ้นความคลางแคลงใจไปเสียทีเดียว 

ลูกชายคนหน่ึงเห็นพี่น้องของเขาต่างน่ิงเงียบไปตามๆ กัน จึงตัดสินใจ

โพล่งขึ้นมาเองว่า

“แต่ว่าพ่อ... แล้วเรือ่งสมบตับิรรพบรุษุล่ะ... พ่อบอกว่าบรรพบรุษุ

ของเราซ่อนสมบัติไว้มากมายในที่ดินของเรา แต่พวกเราสี่คนขุดดินทั่ว 

ทุกตารางน้ิวแล้วก็ไม่เห็นจะพบสมบัติอะไรที่พ่อว่าเลยแม้แต่แดงเดียว 

เรื่องนี้น่ะ พ่อหลอกลวงพวกเราแน่ๆ เลยใช่ไหม”

“พ่อไม่ได้หลอก” ผู้เป็นพ่อบอกยิ้มๆ “และพวกเจ้าก็พบสมบัติ

มหาศาลจากในที่ดินของเราแล้วจริงๆ นี่ลูก” 

“พบที่ไหน ไม่เห็นพบอะไรเลย เหน่ือยเปล่าๆ สิไม่ว่า” ลูกชาย 

อีกคนค้านทันที

“เหน่ือยเปล่าที่ไหนเล่าลูกเอ๊ย” ผู้เป็นพ่อพูดอย่างอารมณ์ดี ผิด

กับลูกชายทั้งสี่ที่ยืนหน้าบึ้งไปตามๆ กัน “พวกเจ้าได้ช่วยกันเปลี่ยนที่ดิน

ที่เคยรกร้างให้กลายเป็นผืนดินที่พร้อมส�าหรับท�าการเกษตร พวกเจ้า 

ขันแข็งช่วยกันขุดดินจนไปเจอแหล่งน�้าใต้ดิน ท�าให้ผืนดินของเราอุดม

สมบูรณ์เหมาะแก่การท�าการเกษตรยิ่งขึ้นอีก แล้วตอนน้ีเกิดอะไรขึ้น 

เห็นไหมเล่า... ถ้าทีผ่่านมาพวกเจ้าไม่เคยสงัเกตเห็น ก็กลบัหลงัหันไปมอง

ดูให้เต็มตาตอนนี้เลยสิลูก”

ลูกชายทั้งสี่หันกลับไปมองด้านหลัง แล้วตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้

เห็นไม้ดอกไม้ผลหลากสสีนันานาพรรณเจริญเตบิโตอยูเ่ตม็พืน้ทีท่ีเ่คยเป็น

ป่าดงพงหญ้ารกชัฏ แลดูสวยงามและอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

ลูกชายทั้งสี่คนเบิกตากว้าง ร้องอุทานออกมาพร้อมกันว่า “โอ้โห! 

นี่ที่ดินของเราจริงๆ หรือพ่อ”

ผู้เป็นพ่อยิม้ปลาบปลืม้ บอกว่า “สวยมากเลยใช่ไหมล่ะลกู ทัง้หมด

ที่พวกเจ้าเห็นในตอนน้ี ก็คือผลจากความขยันหมั่นเพียรของพวกเจ้า

อย่างไรล่ะ” แล้วผู้เป็นพ่อก็กลับขึ้นไปบนเรือนและกลับออกมาอีกครั้ง
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“

”

...เธอทั้งหลาย...

บางครั้ง ส่ิงที่เราได้รับมา

อาจเป็นเพียงส่ิงธรรมดาๆ ที่แลดูไม่ล�้าค่าอะไรนัก

แต่เราสามารถท�าให้ส่ิงที่เรามีอยู่กลายเป็นสิ่งล�้าค่าขึ้นมาได้

ด้วยความเอาใจใส่ ตั้งใจ

และความมานะพยายามของเราเอง

พร้อมหีบไม้ขนาดใหญ่ใบหนึ่ง เขาเปิดฝาหีบออก ภาพที่ปรากฏตรงหน้า

ทุกคนคือ เงินมากมายอัดแน่นอยู่เต็มหีบใบนั้น

“โอ้โห! น่ันพ่อไปเอาเงินมากมายขนาดน้ันมาจากไหน” ลูกชาย 

ทั้งสี่อุทานพร้อมกันอีก 

“ก็มาจากการขายข้าว ขายผักผลไม้ที่พวกเจ้าปลูกไว้น่ันละ...  

เห็นไหมว่าพ่อไม่ได้โกหก ผืนดนิของเรามสีมบตัขิองบรรพบุรุษซ่อนอยูจ่รงิ 

ลกูเอ๊ย... ถ้าเจ้าขายทีด่นิกิน อย่างดก็ีพอกินไปแค่ตวัเจ้าเท่าน้ันเอง แต่ถ้า

เจ้ารกัษาทีด่นิผืนน้ีไว้ และขยนัขนัแขง็ท�ากินอย่างน้ีต่อไป ทรัพย์ในผืนดนิ

แห่งนี้ก็จะเลี้ยงดูไปถึงลูกถึงหลานของพวกเจ้าได้เลยนะลูก”

ในวนิาทน้ัีน ลกูชายทัง้สีก็่เข้าใจทกุอย่างทีพ่่อพดูอย่างทะลปุรุโปร่ง 

ทั้งสี่ก้มลงกราบพ่อของตนด้วยความซาบซึ้ง และส�านึกในพระคุณที่พ่อ 

ได้มอบบทเรียนอันมีค่าแห่งชีวิตให้แก่พวกตน

นับจากน้ันพ่อและลูกชายทั้งสี่คนก็ช่วยกันท�าการเกษตร ใช้ชีวิต

อย่างพอเพียง เรียบง่าย หากแต่สุขล้นบนผืนดินของตนเองเรื่อยมา
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 นานมาแล้ว ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในยามค�่าคืนจะมีชายชรา

ตาบอดคนหน่ึงเดนิถือไม้เท้าออกมาพร้อมตะเกียงส่องแสงสว่างไสวในมอื

อีกข้างหนึ่ง เดินเล่นไปทั่วเมืองแห่งนั้น

 คืนหนึ่ง ชายหนุ่มสามคนออกมาเที่ยวกันข้างนอก ระหว่างทาง

ได้เดนิสวนกับชายชราตาบอดผู้น้ัน ทัง้สามคนเห็นเข้าก็รูท้นัทว่ีาชายชรา

ผู้นี้ตาบอด 

 “นี่พวกเรา เห็นตาแก่ที่เดินสวนพวกเราไปตะกี้นี้ไหม” ชายคน 

ที่หนึ่งเอ่ยถามเพื่อนๆ “ข้าคิดว่าตาแก่คนนั้นตาบอดนะ”

 “ก็บอดน่ะซี” ชายคนที่สองว่า “ตาส่อนขนาดน้ัน แถมยังถือ 

ไม้เท้าแตะหาทางเดินแบบนั้นอีก ก็ต้องบอดแหงอยู่แล้ว”

 “แล้วท�าไมแกต้องถือตะเกียงออกมาด้วยละ” ชายคนทีห่น่ึงถาม

กลับ “ตาบอดแล้วถือตะเกียงออกมาท�าไม แสงสว่างไม่ได้ช่วยให้คน

ตาบอดมองอะไรเห็นอยู่แล้ว”

 ชายคนที่สามหัวเราะ “สงสัยแกลืมมั้ง คงนึกว่าตาตัวเองยังดีๆ 

อยู่”

 “หรอืแกจะบ้า” ชายคนทีส่องว่าเข้าบ้าง พร้อมทัง้หัวเราะขบขนั

ตะเกียงน�าทางของชายตาบอด
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 แต่ชายคนที่หน่ึงยังข้องใจในการกระท�าของชายชราตาบอด

อย่างมากจึงตัดสินใจเดินตามชายตาบอดคนน้ันไป โดยมีเพื่อนทั้งสอง 

ไล่หลังตามไปติดๆ พร้อมทั้งร้องเตือนเขาว่า “อย่าไปยุ่งกับคนบ้าเลยน่า

เพื่อน”

 แต่เขาก็ไม่ฟัง จนไปถึงตัวชายชราตาบอด ชายคนที่หนึ่งก็เรียก

ให้ชายชราตาบอดหยุดแล้วถามว่า

 “นี่แน่ะตา ตาตาบอดใช่ไหมน่ะ”

 ชายชราพยักหน้าแล้วยิ้มพลางตอบว่า “ใช่ ข้าตาบอด บอดมา

ตั้งแต่เด็กๆ แล้ว”

 “อ้าว ถ้าตาตาบอด แล้วถือตะเกียงออกมาท�าไม มันไม่ได้ช่วย

ให้ตามองเห็นทางมากขึ้นเลยไม่ใช่หรือ”

 ชายชรานิ่งไปนิดหนึ่งก่อนจะหัวเราะอย่างอารมณ์ดี “อ้อ” เขา

ร้อง “ตะเกียงนี่น่ะหรือ”

 “ใช่ ก็ตะเกียงนี่แหละ” ชายคนที่หนึ่งว่า “ข้าสงสัยว่ามันไม่เห็น 

จะมีประโยชน์อะไรกับคนตาบอดอย่างตา แล้วตาจะถือออกมาให้มัน

เกะกะตัวเองท�าไม”

 “มันไม่มีประโยชน์กับข้าก็จริง แต่มันเป็นประโยชน์ส�าหรับคน

อื่นๆ” ชายชราตาบอดตอบ ท�าเอาชายหนุ่มทั้งสามพากันงุนงง

 “อย่างไรล่ะ” ชายทั้งสามคนถามขึ้นพร้อมกัน

 “กข้็าได้ยนิมาว่าในเมอืงของเรายามค�า่คนืเกิดอบุตัเิหตบุ่อยครัง้ 

บางคนเดินชนสิ่งของ บางคนเดินชนกันเอง หัวแตกขาหักกันไปก็เยอะ 

น่ันก็เพราะว่าเมืองของเรามีแสงสว่างจากโคมไฟไม่เพียงพอ ข้าเอง 

ไม่ต้องใช้แสงไฟเพื่อน�าทางก็จริง แต่ในเมื่อข้าออกมาเดินเล่นรอบเมือง

ทุกวันอยู่แล้ว ก็เลยถอืตะเกยีงแสงแรงออกมาด้วย ในที่ที่ข้าเดินไปจะได้

มีแสงสว่าง คนเขาก็จะได้เห็นทางเดินชัดๆ ไม่ต้องเดินชนกันให้เจ็บตัว 

อย่างไรเล่า”

 เมือ่ชายหนุ่มทัง้สามคนได้ฟังเหตผุลของชายชราตาบอดก็ซาบซึง้

ใจเป็นอย่างมาก พวกเขายกมือไหว้ขอโทษที่เคยหัวเราะและคิดไม่ดีกับ

ชายชราตาบอด ซึ่งชายชราตาบอดก็ไม่ได้ถือสาอะไร กลับหัวเราะให้พร 

แล้วถือตะเกียงเดินส่องทางต่อไปอย่างอารมณ์ดี
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 “คุณตาคนน้ีตาบอดก็จริงแต่หัวใจไม่ได้บอดไปด้วย” ชายคน 

ที่หน่ึงบอกเพื่อนทั้งสองคน “แม้ตัวเองจะมองไม่เห็นแต่ก็ยังนึกเป็นห่วง

คนอื่นที่เขามองเห็น... ข้าจะไปบอกพ่อให้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติให ้

คุณตาคนนี้”

 เพื่อนๆ ทั้งสองคนเห็นด้วยกับชายหนุ่มอย่างยิ่ง

 แท้จริงแล้วชายหนุ ่มคนที่หน่ึงน้ีเป็นถึงลูกชายของนายก

เทศมนตรแีห่งเมอืงน้ี แต่ไปศกึษาทีอ่ืน่และเพิง่กลบัมาเยีย่มบ้าน เมือ่เขา

เอาเร่ืองของชายชราตาบอดผู้ถือตะเกียงน�าแสงสว่างไปให้ชาวเมืองใน

ยามค�า่คนืไปบอกพ่อของเขา ท่านนายกเทศมนตรไีม่เพยีงมอบเกียรติบตัร

ให้ชายชราตาบอดผู้น้ัน หากยงัรีบปรบัปรงุระบบแสงสว่างในเมอืง ทัง้ยงั

สร้างรูปปั้นชายชราตาบอดถือตะเกียงเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ชายชรา 

อีกด้วย 

 นับจากน้ันมาไม่ว่าชายชราตาบอดเดินไปทางไหนก็มีแต่คนร้อง

ทักทายและให้ความช่วยเหลือ ชายชราตาบอดก็เลยยิ่งกลายเป็นชาย 

ตาบอดที่ใจดีและอารมณ์ดียิ่งขึ้นไปอีก

...เธอทั้งหลาย...

แม้เราจะไม่ได้ร�่ารวย ไม่เด่นดัง 

แต่เราก็สามารถเผ่ือแผ่ส่ิงดีๆ เพ่ือคนอ่ืนๆ ได้เสมอ

ในขอบเขตก�าลังความสามารถที่เราจะสามารถท�าได้ 

ส่ิงดีๆ เล็กๆ น้อยๆ ที่เราเผ่ือแผ่ให้แก่ผู้อ่ืน 

นอกจากสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ผู้อ่ืนแล้ว 

ยังสร้างพลังแห่งความสุขจารึกไว้ในหัวใจของเรา

ไปอีกแสนนานอีกด้วย

“

”
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 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว มเีมอืงตัง้ใหม่แห่งหน่ึงชือ่ว่า เมอืงเชน 

ปกครองโดยกษัตริย์พระนามว่า กษัตรย์ิเชน กษัตรย์ิเชนทรงเป็นกษัตรย์ิ

ที่ทรงพระปรีชาด้านการค้าขายกับต่างประเทศ ท�าให้เมืองเชนเป็นเมือง

ที่ร�า่รวย ยิ่งไปกว่านั้นกษัตริย์เชนยังทรงปกครองประเทศด้วยคุณธรรม 

ดงัน้ันนอกจากชาวเมอืงเชนจะมกิีนมใีช้ไม่ขาดแคลนแล้ว ก็ยงัอยูกั่นอย่าง

ร่มเย็นเป็นสุขอีกด้วย

 ความร�่ารวยและความเป็นอยู่ที่สุขสบายเต็มไปด้วยความสุข 

ของประชาชนเมืองเชนน้ัน สร้างความอิจฉาริษยาให้แก่บรรดากษัตริย์

เมืองใกล้เคียงอย่างมาก ถึงกับส่งราชสาส์นนัดรวมตัวเป็นวาระพิเศษ 

เพื่อหารือกันในเรื่องนี้

 กษัตรย์ิเมอืงทีห่น่ึงตรสัว่า “เมอืงเชนน้ันตัง้ขึน้ใหม่ก็จริง แต่ท�าไม

ถึงได้เจรญิรุ่งเรืองเกินหน้าเกินตาเมอืงเก่าแก่เป็นร้อยๆ ปีอย่างเมอืงของ

พวกเราไปได้”

 กษัตริย์เมืองที่สองตรัสว่า “ประชาชนของเมืองเชนก็ดูจะม ี

ความสุขมากกว่าประชาชนในเมืองของพวกเราอีกด้วย จนตอนน้ี

ประชาชนในเมืองเราก็เริม่จะบ่นๆ ว่าเราเป็นกษัตรย์ิทีไ่ม่ดเีท่ากับกษัตรย์ิ

เมืองเชนให้เราได้ยินบ้างแล้ว”

กองทัพกับสมบัติที่ถูกฝัง
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 กษัตริย์เมืองที่สามตรัสว่า “ประชาชนของพระองค์แค่บ่น แต่

ประชาชนของเรานี่สิ เริ่มอพยพไปอยู่เมืองเชนกันแล้ว!”

 กษัตริย์เมืองที่สี่ตรัสว่า “น่ันยังไม่เท่าไรหรอก ที่เราต้องกลัว

จริงๆ ก็คือ ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเชนจะท�าให้เมืองของพวกเรา 

ล่มสลาย เดี๋ยวน้ีใครจะมาติดต่อค้าขายอะไรก็มุ่งหน้าไปหาเมืองเชน 

กันหมด ไม่ค่อยเข้ามาติดต่อค้าขายกับพวกเราแล้ว”

 กษัตริย์เมืองที่ห้าตรัสว่า “ฮึ่ย! เจ็บใจนัก ขืนให้เมืองเชนเจริญ

รุ่งเรืองเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ เมืองอันเก่าแก่หลายร้อยปีของพวกเรามิต้อง

กลายเป็นตัวตลกให้คนอื่นหัวเราะเยาะเรอะ ยิ่งไปกว่านั้น หากเมืองเชน

มันใหญ่โตคับฟ้ามากกว่าน้ี สักวันมันอาจจะยกทัพมายึดเมืองพวกเรา 

เพื่อขยายอาณาเขตให้ไพศาลขึ้นไปอีกก็เป็นได้”

 พอถงึตรงน้ี กษัตรย์ิทัง้ห้าก็เดอืดเน้ือร้อนใจกันเป็นก�าลงั ในทีส่ดุ

ก็ตกลงกันว่าจะเอากองทัพของทั้งห้าเมืองมารวมกันเพื่อบุกท�าลาย 

เมืองเชนให้ราบคาบ และยึดเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเมืองเชนมา 

แบ่งกัน ทั้งหมดน้ีก็เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ไม่ให้เมืองเชนได้มีโอกาสเจริญ

รุ่งเรืองข้ามหน้าข้ามตาพวกตนอีกต่อไป

 ผ่านไปเจ็ดวัน กองทัพของห้ากษัตริย์ก็ยกมารวมพลกันที่ภูเขา

ลูกหน่ึงเพื่อเตรียมโจมตีเมืองเชน และข่าวน้ีก็แพร่ไปถึงพระกรรณของ

กษัตริย์เชนในเวลาอันรวดเร็ว พระองค์จึงทรงเรียกอ�ามาตย์คนสนิทมา

หารือในเรื่องนี้เป็นการด่วน

 “เราไม่อยากท�าสงคราม” กษัตริย์เชนตรัส “เราสงสารประชาชน 

สงครามจะท�าให้พวกเขาเดือดร้อน กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ยิ้มไม่เป็น  

ทั้งเมืองเราจะมีแต่เสียงกรีดร้องและร้องไห้ แทนที่จะมีแต่รอยยิ้มและ

เสียงหัวเราะอย่างตอนนี้”

 “แต่ถ้าเราไม่จัดทัพสู้ เราก็จะสิ้นเมืองนะพระเจ้าค่ะ” อ�ามาตย์

คนสนิททูลค้าน

 “เราจะไม่สิ้นเมือง” กษัตริย์เชนตรัสเสียงเฉียบขาด “จะต้องมี

วิธีอื่นเพื่อเลี่ยงสงครามและไม่ท�าให้เราสิ้นเมือง”

 หลงัจากน้ันกษัตริย์เชนทรงน่ิงตรองอยูค่รูใ่หญ่ ทรงใช้สตปัิญญา

ของพระองค์ทบทวนปัญหาและหนทางแก้ ทันใดน้ันเองก็ตรัสถามเสนา

อ�ามาตย์คนสนิทว่า 
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