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เรื่อง : ส่วนเกิน 
 
 
 
 

        
 
 
       

 ข้อความโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งประกาศว่า  "ผมจะบอกวิธีท าให้คุณรวย เพียงส่งเงิน
หนึ่งเซ็นต์มาให้ผม พร้อมซองติดแสตมป์ส่งกลับถึงคุณ ผมจะบอกเคล็ดลับนี้ให้" ปรากฏว่าประชาชนสนใจ
อย่างล้นหลาม เมื่อส่งเงินไป (ถูกมาก เพียงเซ็นต์เดียวเท่านั้น)  ไม่ก่ีวันก็ได้รับค าตอบเป็นกระดาษใบหนึ่ง 
เขียนว่า     "Do as I do." (ก็ท าอย่างที่ผมท าไง)  
       ไม่นานมานี้ อ่านข่าวจริง (ไม่ใช่ข าขัน) ทางหนังสือพิมพ์ สายการบินใหม่สายหนึ่งในสิงคโปร์ประกาศว่า 
ค่าตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์-กรุงเทพฯ ราคาเพียงหนึ่งเหรียญ (23.50 บาท)  ผู้คนแห่กันไปจับจองล้นหลาม   
เพราะราคาถูกเหมือนของฟรี  
       ในเวลาไล่เลี่ยกัน มีอีกข่าวจริง (ไม่ใช่ข าขันอีกเช่นกัน)  สิงคโปร์ก าลังพิจารณาว่า จะเปิดคาสิโนดีหรือไม่ 
เพราะบ่อน (ถูกกฎหมาย) หมายถึงรายได้เข้ารัฐจ านวนมหาศาล ไหลมาแบบง่าย ๆ เหมือนได้ฟรี แต่หากเปิด
คาสิโนจริง จะจ ากัดไม่ให้คนมีรายได้น้อยเล่น เน้นที่คนต่างชาติ  
       ตอบยากว่าความโลภฝังอยู่ในสันดานมนุษย์มาแต่แรกเกิด หรือถูกสร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อม  ที่แน่ ๆ 
คือมันชูดอกตั้งแต่ใครบางคนคิดประดิษฐ์ระบบเงินตรา และเบ่งบานเต็มที่เม่ือทุนนิยมเสรีครองโลก  
       นี่คือยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยคนที่ไม่คิดจะท างาน (บางคนแย้งว่า การเฝ้าดูกระแสขึ้นลงของหุ้นเพื่อหวัง
เก็งก าไร เป็นการ "ท างาน" อย่างหนึ่ง) และเด็ก ๆ เติบโตขึ้นด้วยความเชื่อว่า ไม่จ าเป็นต้องเรียนก็มีชีวิตที่สุข
สมส าเร็จได้  และมักลงท้ายด้วยการเปลี่ยนสีด าให้เป็นขาว โดยประทับตรา "ถูกกฎหมาย" เสียเลย บางครั้งค า
ว่า "ถูกกฎหมาย" นี้น่าขยะแขยงยิ่ง ดูดี ๆ แล้วมันเป็นเพียงข้ออ้างของคนโลภเท่านั้น  
       หลัก "การพนันส าหรับคนต่างชาติ" นั้น ก็ไม่ต่างจากการห้ามตัดป่าของตน  และหันไปตัดป่าไม้ใน
ประเทศอ่ืนแทน หรือการโกยขยะออกจากบ้านของเราไปให้พ้นตัว  เมื่อคิดอย่างนี้ ก็ไม่มีใครที่สนใจปัญหา
โอโซนรั่ว หรือปฏิกิริยาเรือนกระจก สิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถาน ไปจนถึงสงครามในอิรัก เพราะว่า "มันไม่
เกี่ยวกับเรา"  สรุปได้ว่า "ส่วนเกิน" นั้นไม่เคยพอ เพราะความโลภนั้นเป็นอนันต์  
 

โดย : วินทร์ เลียววาริณ 
ที่มา : http://www.homelittlegirl.com/index.php?topic=7262.0 
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เรื่อง : ทุกข์ทบต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 วิไลซื้อกระเป๋าถือใบหนึ่งจากห้างสรรพสินค้าใหญ่แห่งหนึ่ง ในรายการลด 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเดิน

ผ่านอีกห้างหนึ่ง เห็นกระเป๋าอย่างเดียวกันวางขายอยู่ ก็ลองเปรียบเทียบราคากัน แล้วพบว่าห้างแห่งที่สองขาย
กระเป๋าแบบเดียวกันถูกกว่าห้างแรก 250 บาท  
        ทั้งนี้เพราะห้างแรกใช้ลูกเล่นตั้งราคาสูงกว่าปกติ แล้วลดราคาลงมาเท่าเดิม เธอโกรธตัวเอง ด่าตัวเองว่า
โง่เง่าจนถูกเขาหลอก ท าไมเลินเล่ออย่างนี้ ท าไมไม่ตรวจสอบราคาหลาย ๆ ห้างก่อน ท าไมไม่ถามเพ่ือน ฯลฯ 
        ขณะกลับบ้านก็โมโหไปตลอดทาง ถึงบ้านแล้วก็ยังกลุ้มใจ ลูกมาหาก็ไม่อยากคุยด้วย ครั้นเวลาอาหาร
เย็นก็กินไม่อร่อย คิดถึงแต่เรื่องนี้ เวลานอนก็ไม่หลับเพราะยังโมโหตัวเองไม่หาย กลุ้มใจไปหลายวัน 
        รวมพลังงานที่เสียไป, เวลาที่หายไปกับการครุ่นคิดเรื่องนี้,สารพิษที่ร่างกายหลั่งออกมาตอนกลัดกลุ้ม, 
ความเสื่อมของหัวใจทีเ่กิดจากความโกรธ ค านวณออกมาแล้วจะพบว่าค่าเสียหายของงานนี้มากกว่า 250 บาท 
นี่เรียกว่า เสียสองเด้ง “เด้งแรกคือเสียทางวัตถุ เด้งที่สองคือเสียทางจิตใจ” 
        วิไลเลิกซ้ือสินค้าจากห้างแห่งนั้น ผ่านไปหนึ่งปี สองปี วิไลก็ยังโกรธตัวเองและห้างไม่หายในเหตุการณ์
นั้น ทุกครั้งที่โกรธ เธอก็มีอาการหัวใจเต้นแรง นอนไม่หลับ มันเพิ่มจากเสียสองเด้งเป็นเสียสามเด้ง สี่เด้ง 
        ผ่านไปสิบปีเธอยังโกรธเรื่องนี้อยู่ คราวนี้จาก 3-4 เด้งกลายเป็น 10-20 เด้ง กลายเป็นทุกข์ทบต้น     
เป็นดอกเบี้ยอารมณ์ที่ทบซ้ าไม่หยุดหย่อน ตราบที่ยังไม่สามารถปล่อยวางเรื่องนี้ได้ 
        เรามักจดจ าเรื่องที่คนอ่ืนท าแย่ ๆ ต่อเราได้ ไม่ว่าผ่านมาก่ีสิบปีแล้ว เราจ าเรื่องที่เราพูดหน้าชั้นเรียนแล้ว
ถูกเพ่ือนหัวเราะเยาะได้ เราจ าเรื่องที่ใครบางคนนินทาเราลับหลังและเราบังเอิญได้ยินได้ 
        คนแก่บางคนเริ่มมีอาการขี้ลืม แต่กลับจ าเรื่องที่คนอ่ืนท าไม่ดีต่อเขาเม่ือห้าสิบปีก่อน แล้วความโกรธ      
ก็ปะทุขึ้นมาเหมือนว่า เหตุการณ์นั้นเพิ่งเกิดข้ึนเมื่อครู่นี้เอง หัวใจเต้นแรง เหงื่อออก และคืนนั้นก็นอนไม่หลับ 
        ทุกข์ทบต้นเกิดข้ึนทุกวัน เกิดข้ึนกับแทบทุกคน แต่คนฉลาดเลือกที่จบมันตั้งแต่เกิดความเสียหายแรก 
คนเขลาต่อเติมความเสียหายแรกเป็นความเสียหายใหม่ที่มักใหญ่กว่าเดิม การจบมันก่อนคือการยอมปล่อยมัน
ลง ไม่แบกมันไว้ 
  

โดย : วินทร์ เลียววาริณ 
ที่มา : http://www.cusa2527.com/home/knowledge_conner3.html 
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เรื่อง : อายุของความฝัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 เมื่ออายุมากขึ้น คนมักจะเลิกฝันหรือทิ้งความฝัน หรือไม่บางคนก็เคยสะดุดฝันมาแล้วเพียงแค่เริ่ม
ก้าวแรก แล้วคิดใหม่ว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตที่มีเงินเต็มกระเป๋าเม่ือไร เขาจะท าในสิ่งที่อยากท า 
       ทุกคนวาดหวังโดยลืมนึกถึงสัจธรรมของชีวิต ซึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับว่าวันที่เงินเต็มกระเป๋านั้น สุขภาพ
ของเราจะเป็นอย่างไรบ้าง ยังเดินได้ หรือต้องนั่งรถเข็น 
        มี 2 ตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างของความฝันได้ดีที่สุด คือ “มีเซียม ยิบอินซอย” ศิลปินแห่งชาติ เธอไม่เคย
ท างานศิลปะมาก่อนเลย จนกระทั่งลูกสาวป่วยไปรักษาตัวที่เดนมาร์ก ซึ่งเมื่อกลับมาเมืองไทย เธอจึงเริ่มต้นหัด
วาดรูปกับอาจารย์ญี่ปุ่น 
        10 เดือนหลังจากนั้น อาจารย์ก็น างานของเธอเข้าประกวด ซึ่งก็ได้เหรียญทอง เธอใช้เวลา 7 ปีกับงาน
จิตรกรรมแต่สุดท้ายก็ถึงทางตัน เธอจึงเริ่มสนใจงานประติมากรรม เธอเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่กับอาจารย์ศิลป์ พีระ
ศรีจากนั้นเธอก็สร้างสรรค์งานออกมาและได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย 
        ....ประเด็นที่น่าสนใจ คือเธอเริ่มต้นสนใจศิลปะตอนอายุ 42 ปี.... 
        อีกคนหนึ่งคือ “เรย์ คล็อก” เซลล์แมนขายเครื่องท ามิลก์เชก วันหนึ่งเขาตัดสินใจเดินทางจากชิคาโกไป
ยังตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย เพ่ือไปดูกิจการของลูกค้า ซึ่งจะสั่งซื้อเครื่องทีเดียว 8 เครื่อง ซึ่งปกติร้านอาหาร
ทั่วไปจะสั่งเพียง 1-2 เครื่องเท่านั้น 
        ภาพที่เค้าเห็นคือ ภาพของคนยืนต่อแถวซื้อแฮมเบอร์เกอร์จ านวนมาก และระบบงานที่เป็นระเบียบ 
สามารถเสริฟ์ทุกอย่างภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที วินาทีนั้นเขามองเห็นโอกาสของร้านอาหารนี้ 
        เขาเสนอเงื่อนไขแรกด้วยการขอร่วมทุนกับสองพ่ีน้องในการขยายแฟรนไซส์ออกไปทั่วประเทศ และซื้อ
กิจการนี้มาเป็นของตัวเอง นี่คือจุดเริ่มต้นของ “แมคโดนัลด์” ที่ทุกคนรู้จักกันดี 
        วันที่เรย์ คล็อก ตัดสินใจเปลี่ยนสถานะจาก “ลูกจ้าง” มาเป็น “เจ้าของกิจการ” เขามีอายุ 52 ปี 
        ดังนั้น อย่ามัวรอความฝันให้คืบคลานเข้ามาหา เราจงออกเดินทางตามหาความฝัน โดยไม่ต้องสนใจอายุ
ของความฝันว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด เพราะโอกาสความส าเร็จของทุกคนทุกช่วงวัยย่อมมีค่าเทียบเท่ากัน 

 
โดย : วินทร์ เลียววาริณ 

ที่มา : http://www.softbankthai.com/Article/Detail/21683 
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เรื่อง : ค าที่ไม่อยากพูด 1 
       ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือ เพราะหนังสือดีมีประโยชน์เปรียบเหมือนปุ๋ยบ ารุงสมอง ช่วยให้เกิด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผมเป็นคนมีการศึกษาค่อนข้างน้อยและยิ่งแย่ก็คือขณะยังเป็นวัยรุ่นก็ไม่
ค่อยจะตั้งใจเรียนสักเท่าใดนัก ภายหลังเมื่อรู้ตัวว่าในอดีตท ามาไม่ดี เลยต้องพยายามชดเชยสิ่งที่ขาดไปด้วย
การหมั่นศึกษาด้วยตนเอง ฝึกฝนตนเองให้มีวินัยในการอ่าน ถึงผมจะอ่านไม่มากไม่เก่งเหมือนหนอนหนังสือ
หลายคน แต่เท่าที่ผมได้ท าตามก าลังที่มีได้ช่วยผมอย่างมาก ผมขอใช้โอกาสนี้ชักชวนให้ผู้อ่านบทความของผม
มาฝึกตัวเองในการอ่าน และถ่ายทอดลักษณะนิสัยต่อไปให้ลูกๆ หลานๆ และบุคคลรอบด้าน  
       ในบางช่วงของเวลาผมและครอบครัวใช้เวลาไปพักผ่อนหย่อนใจ เราใช้เวลาบางช่วงไปห้างสรรพสินค้า
เพ่ือเดินชมสินค้าและแวะรับประทานอาหาร ร้านที่ผมไม่เคยพลาดคือ ร้านหนังสือ ผมจะเลือกหนังสืออะไรที่
จะช่วยลับสมองเพ่ิมเติมเสริมความรู้ในงานที่ท าอยู่ อยากรู้ว่าผู้อ่ืนเขามีแนวความคิดอย่างไร เขาเห็นอะไรที่เรา
เองไม่เห็น ผมเดินชมหนังสือที่มีมากมายล้วนดีๆ ทั้งนั้น แต่ผมเหลือบเห็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “กล้า
เปลี่ยนแปลง” เขียนโดย คุณณรงค์วิท แสงทอง เห็นชื่อหนังสือน่าสนใจเลยเปิดดูสารบัญและอ่านแบบเร็วๆ 
ผมไปสะดุดวาทะกรรมที่สะกิดผมค าว่า “เสียดาย” เหตุที่แตะใจผมก็เพราะว่านี้เป็นสัจธรรมที่ใครๆ ก็ผ่านมา 
ที่แตกต่างคงจะเป็นใครจะเสียดายน้อยเสียดายมากในชีวิตแห่งตน  
       ผมมองย้อนอดีตเมื่ออยู่ในวัยรุ่น เป็นนักเรียนที่มีครูดี ครูเก่ง เฉพาะอย่างยิ่งครูสอนภาษาอังกฤษ แต่ผม
ไม่สนใจ หน าซ้ ายังหาเรื่องลาชั่วโมงนั้นออกนอกห้องไปท าธุระอ่ืนๆ เวลานี้งานของผมต้องใช้ภาษา อังกฤษ
อย่างมาก แต่ไม่อาจใช้ภาษาอังกฤษอย่างที่ต้องการได้ ฉะนั้นเมื่อคิดถึงอดีตก็พูดกับตนเองว่า ในเวลานั้นท าไม
หนอไม่ฉวยโอกาส ไม่ตั้งใจเรียน เฉพาะอย่างยิ่งคุณครูผู้นั้นเป็นครูทั้งเก่งและดี ผมจ าต้องพูดค าว่า “เสียดาย” 
แต่ผมไม่นั่งบ่นเสียดายนึกอยู่เสมอว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน ดังนั้นผมจึงไม่หยุดที่จะเรียนแม้จะยากสักหน่อย 
นอกจากจะเสียดายที่ไม่ฉวยโอกาสเรียน ผมก็มีเรื่องเสียดายเรื่องอ่ืนๆ เพียงแต่มันไม่ค่อยจะร้ายแรง  
       ท่านผู้อ่านชีวิตของคุณเป็นอย่างไร ขอมองย้อนดูสักนิดว่าเราได้สูญเสียโอกาสดีๆ โอกาสนั้นควรเป็นของ
เราแต่ผู้ อ่ืนได้ฉวยไป ผมไม่อยากเห็นชีวิตของใครจะต้องจบฉากลงพร้อมกับร้องคร่ าครวญว่า “เสียดาย 
เสียดาย เสียดาย” เหตุผลส าคัญที่คนเราต้องบ่นเสียดายก็เนื่องจากเราขาดการวางแผนชีวิตที่ดี ชีวิตขาด
วิสัยทัศน์ท าให้การขับเคลื่อนชีวิตไร้จุดหมายปลายทางที่แท้จริง คุณณรงค์วิทได้แนะน าว่าถ้าไม่อยากเจอกับค า
ว่าเสียดาย  
       “จะต้องเป็นคนมีแผน มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน มีสติรอบคอบ ไม่ตั้งอยู่บนความประมาท ตัดสินใจให้ดี
ที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ เลย เมื่อตัดสินใจไปแล้ว ต้องคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนั้น ซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดี
ที่สุดในอนาคต เราต้องไม่ลืมว่าชีวิตไม่ใช่รถยนต์ที่มีเกียร์ถอยหลังได้ เรามีแต่เกียร์เดิน หน้า ถ้าเราขับรถคันนี้
ไม่ดี เกิดไปติดหล่ม ตกหลุมตกท่อ หรือขับไปพบทางตันแล้ว เราจะเสียใจและเสียดายกับมันไปตลอดชีวิต” 

 
โดย : ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ 

ทีม่า : http://www.romyenchurch.org/messages 
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                        เรื่อง : ค าที่ไม่อยากพูด 2 
      เด็กที่เจริญเติบโตตามวัย จะมีวัยหนึ่งที่เขาจะถามไม่หยุด เช่น นั่นคืออะไร 
ท าไม หมายความว่าอะไร นั่นเป็นพัฒนาการตามปกติ แต่คนถูกถามเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายบางทีก็เบื่อ บางคนก็ดุเด็ก บางคนเดินหนี เพราะมันเป็น
ค าถามซ้ าซากและจุกจิกกวนใจ การตั้งค าถามไม่เพียงแต่มีคุณค่าส าหรับเด็กเท่านั้น 
แต่มีคุณค่าส าหรับผู้ใหญ่ด้วย ถ้าคนเรารู้จักตั้งต าถามให้กับตนเอง ค าถามเหล่านั้น
สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับชีวิต ค าตอบที่ชัดเจนในใจจะน าพาผู้
นั้นไปสู่ความส าเร็จ วันนี้ผมแนะน าค าถามที่เป็นประโยชน์และผมหวังว่าค าตอบ
ของคุณจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินชีวิตและกิจการงาน 

       1. เราก าลังท าอะไร เราจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอ รู้ตัวตลอดเวลาว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ การท าอะไรก็
ตามต้องสูญเสียพลังงาน พลังความคิด และเสียเวลา ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องคิดวางแผนให้ดีก่อนที่จะลงมือท า 
สิ่งที่ท าอยู่มีคุณค่าควรแก่การท าหรือไม่ ส าหรับนักเรียนสมควรไหมที่จะเที่ยวเสเพลขณะที่ควรจะศึกษาเล่า
เรียน ส าหรับชาวไร่ชาวนาควรจะไปหาความสุขความสนุกและความเพลินเพลิน ขณะที่ฤดูเกี่ยวมาถึงแล้ว 
ขณะที่เศรษฐกิจก าลังย่ าแย่สมควรไหมที่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จงเฝ้าดูตัวเองและถามว่า
ก าลังท าอะไรอยู ่
       2. เพราะอะไรจึงท า ขณะที่ก าลังท าอยู่ควรตั้งต าถามนี้คือ งานที่เราคิดดีแล้วว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับคุณค่า
ภายใน เป็นสิ่งที่ตรงกับความฝัน ตรงกับคุณค่าที่ถูกก าหนดภายใน เราคงได้ยินค าพูดที่ว่าขโมยตัวส าคัญคือ
เสียเวลากับการท าสิ่งดีๆ แต่ละเลยสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่ดีที่สุดคือค าถามที่ทายกระบวนการท างานของเรา เราท า
เพราะคนอ่ืนเขาท ากัน เราท าเพราะคล้อยตามค่านิยมผู้อ่ืน หรือเราท าเพราะตัวเองค้นพบคุณค่าภายในสิ่งนั้น
จากตนเอง 
       3. เพราะอะไรจึงตัดสินใจเลือกท าวิธีที่ท าอยู่ เราท าวิธีนี้เพราะมันง่าย สะดวก และใครๆ ก็ท ากัน เรา
แน่ใจหรือไม่ว่าวิธีนี้จะน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การเลือกวิธีท าก็เหมือนเลือกถนนเดิน ถ้าวิธีการไม่ถูกจะมี
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. นอกจากวิธีนี้จะมีวิธีอ่ืนไหม การมีผลลัพธ์อย่างเดียวกันไม่จ าเป็นต้องมี
วิธีเดียวกัน การท าให้ได้ผลลัพธ์เป็น 4 ไม่จ าเป็นต้อง 2+2 เสมอไป ถ้าเราคิด ค้นคว้า และร่วมกันคิด เราจะ
พบว่านวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ต้องจมปลักอยู่กับร่างความคิดเดิมๆ 
       .....ลองหาเวลาถามตัวเอง และเราจะเห็นค าตอบที่น่าทึ่ง….. 
 

โดย : ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ 
ทีม่า : http://www.romyenchurch.org/messages 
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เรื่อง : แก้ตัวหรือแก้ที่ตัว 
 
 
 
    
 
 
 
       
  มนุษย์มีสัญชาติญาณปกป้องตนเอง เพ่ือเอาตัวรอดจากอันตรายที่จะมากระทบกับชีวิต ของตน การปกป้อง
ตนเองมีหลายรูปแบบ การแก้ตัวถือว่าเป็นแบบหนึ่งของการเอาตัวรอด  
การแก้ตัวช่วยให้ตนเองพ้นค าต าหนิหรือพ้นโทษได้ ถ้าค าแก้ตัวฟังขึ้น มีเหตุผลและ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง แต่ถ้า     
       ค าแก้ตัวเป็นเพียงเพ่ือกลบเกลื่อนความผิด ความบกพร่องที่ตนเป็นอยู่ และถ้าถูกจับได้ เขาอาจได้รับโทษ 
ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ถ้าเป็นเรื่อง ผิดศีลธรรมก็จะน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่
ตนเองและวงศ์ตระกูล  
       แต่การแก้ไขข้อบกพร่องเมื่อได้รับค าสอนหรือค าเตือนสติ จะช่วยให้ชีวิตของผู้นั้นดีขึ้น พระธรรมสุภาษิต
ให้คติธรรม เรื่องนี้ไว้หลายตอน แต่จะคัดมาบางตอนดังนี้  
       "คนโง่ดูหมิ่นค าสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ที่รับฟังค าเตือนแสดงถึงความฉลาด"  
       "… ผู้ที่ชังค าตักเตือนจะพบอันตราย"  
       "... ผู้ที่รับฟังค าตักเตือนก็ได้ความเข้าใจ"  
       คนฉลาดเห็นคุณค่าค าตักเตือนและรีบแก้ไข คนฉลาดย่อมระลึกได้เสมอว่าไม่มีมนุษย์ ปุถุชนคนใด
เพรียบพร้อมโดยไม่มีที่ติ ฉะนั้นถ้าจะมีใครให้ความสว่างท าให้เห็นความบกพร่องของตน ท าให้เราแก้ไขหรือ
ก าจัดสิ่งนั้นก่อนที่มันจะกลายเป็นเนื้อร้ายท าลายชีวิตเราภายหลัง  
       คนที่หยิ่งผยอง คนที่รักหน้าแต่ไม่รักตัว พวกเขาเกลียดและต่อต้านวินัยชีวิต และเกลียด ค าเตือนสติ แต่
คนฉลาดเป็นบุคคลที่ถ่อม มีสติและมีปัญญา ไม่ตอบโต้แต่ตอบสนองด้วยพินิจ พิเคราะห์ ถ้าสิ่งใดจริง สิ่งใดดี 
สิ่งใดมีคุณค่าเขาจะรับไว้ และถ้าสิ่งใดไม่ดีเขาก็จะทิ้งมันเสีย  
       คนฉลาดและมีความเข้าใจ เขาแก้ที่ตัว ไม่ใช่ แก้ตัว เพราะการแก้ที่ตัวเรานั้นง่ายกว่า การแก้ตัวหรือไป
แก้ที่คนอ่ืน ถ้าเราทุกคนเปิดใจ ถ่อมใจรับการแก้ไขจากค าเตือนสติที่มาจากผู้มี ปัญญาและปราชญ์ทั้งหลาย 
ชีวิตเราก็จะดีและสูงขึ้นกว่าเดิมแน่นอน 
 
 

โดย : ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ 
ทีม่า : http://www.romyenchurch.org/messages 
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เรื่อง : ทางลัด 
 
 
 

        
 
 
 
 
       

 กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่กว้างใหญ่ มีประชากรหนาแน่น เป็นแหล่งความรู้ โอกาส และ
ความก้าวหน้า ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าท าไมประชาชนจากต่างจังหวัดจึงยอมเสี่ยง อพยพมาสร้างเนื้อสร้างตัว
ในกรุงเทพฯ           
       มนุษย์ได้ค้นคิดทางลัดขึ้นมากมายหลายอย่าง เช่น วิธีคิดเลขให้เร็วโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการบวกลบ
คูณหารแบบเดิมๆ เรามีการพัฒนาจากการใช้ลูกคิด ต่อมาใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นยังมีการปฏิบัติ 
ที่ลดขั้นตอนอีกหลายอย่างเพ่ือท าให้ได้ผลผลิตเร็วและมากกว่าเดิม 
       ทางลัดที่มนุษย์คิดค้นขึ้นบางอย่างก็ใช้ได้เป็นผลดี แต่หลายอย่างก็ใช้การไม่ได้ เช่น หลายคนอยากรวย
ทางลัดไม่ยอมท างาน ไม่รู้จักประหยัด ไม่รู้จักเก็บเล็กผสมน้อย ไม่ยอม พัฒนาตนเอง เนื่องจากพฤติกรรม
ดังกล่าวต้องใช้เวลาและต้องใช้ความเพียรพยายามสูง เขาไม่ชอบสู้ เขาไม่ต้องท าหรือท าอะไรเบาๆ ง่ายๆ 
สบายๆ เช่น ค้าข้าวด้วยการขโมยข้าวชาวบ้าน ค้าปลาด้วยการขโมยปลาในบ่อที่คนเขาเลี้ยงไว้แล้ว ค้าเป็ดด้วย
การจับเจ้าของมัดไว้แล้ว ไล่เป็ดขึ้นรถของตน บางคนขอยืมเงินเพ่ือนไม่ใช่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการลงทุนท างาน
แต่ใช้เงิน เสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นการพนันเพราะเขาคิดว่าโดยวิธีดังกล่าวจะรวยเร็ว บางคนยอมเสี่ยงค้า ยาเสพ
ติด ค้าประเวณี หวังรวยทางลัด ทางลัดที่กล่าวมาแล้วมีคนมากมายเดินเข้าไป แทนที่จะ ช่วยพาชีวิตออกสู่ชีวิต
ที่ดีกว่า เขากลับพบกับทางตัน ก่อให้เกิความเสียหายแก่ชีวิตทั้งตนเอง และครอบครัว ทางดังกล่าวกลับพาไป
คุกตะรางหมดอิสรภาพ หรือเป็นโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายได้  
       มีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่มนุษย์พยายามหาทางลัด คุณจะไม่เจอมันเลย และถ้าใคร จะมาบอกว่ามีทาง
ลัดก็จงอย่าเชื่อเลย เส้นทางนี้คือ การสร้างความไว้วางใจต่อกัน ความไว้ใจ ต่อกันเกิดจากการสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดที่ยาวนาน ความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจ ความ เห็นอกเห็นใจที่มีต่อกันอันยาวนาน
เท่านั้นที่จะเกิดความไว้วางใจต่อกันได้ ไม่มีทางลัด 
      วันนี้ถ้าคุณคิดจะหาทางลัดเพ่ือการเดินทางจงท าเถิด แต่ถ้าคิดจะรวยทางลัดและสร้าง ความนับถือให้ลืม
ทางลัดไปได้เลย 

 
 

โดย : ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ 
ทีม่า : http://www.romyenchurch.org/messages 
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