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บทน า 

 

คุณเคยคิดใหมว่าท าไมชีวิตของ

คุณถึงมีวนัน้ีได ้เมื่อมองยอ้นกลบัไปคุณจะ

พบว่า คุณผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมา

มากมายขนาดน้ีเชียวหรือ  ผ่านมาได้

อย่างไร ทั้งส่ิงท่ีคุณจ าไดแ้ละคุณอาจจะลืมส่ิงน้ันไปแลว้ก็มี แต่นัน่คือ อดีต แต่ตอนน้ีคุณก าลังอยู่กับ

ปัจจุบนั  

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม คุณก็ตอ้งเดินต่อไปขา้งหน้าไม่ว่าจะเดินอย่างชา้ๆหรืออย่างเร่งรีบ เพ่ือให้

สามารถตามหาเป้าหมายของคุณใหเ้ป็น ความจริง  ไม่ใช่แค่เพียง ความฝัน และคุณก็ตอ้งไขว่ควา้

โอกาส   หรือสรา้งโอกาส เหล่าน้ันขึ้ นมา เพ่ือใหคุ้ณประสบความส าเร็จตามท่ีไดค้าดหวงัไว ้ 

คุณลองหลับตาผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของคุณ เตรียมพรอ้มเพ่ือท่ีจะท่องเท่ียวไปกับ

หนังสือเล่มน้ีกนั ลองเดินไปขา้งหนา้แบบวงกลม คลา้ยเข็มนาฬิกาท่ีเดินวนกลบัไปมา แต่วนัเวลาเดินไป

อย่างไม่ยอ้นกลบัมาเหมือนเคย ลืมวิธีการเดินของคุณท่ีมุ่งไปแต่ขา้งหน้า ถึงแมว้่าจะเดินเป็นเสน้ตรง

หรือวงกลมก็ไปถึงจุดหมายได ้แต่ความรูสึ้กยอ่มแตกต่างกนัอยา่งแน่นอน 

สุดทา้ยน้ีหนังสือเล่มน้ีอาจมีความผิดพลาดประการใด ตอ้งขออภยัไวล้่วงหน้าดว้ยนะค่ะ อยาก

ใหคุ้ณไดล้องมองทุกอย่างตามความเป็นจริง แลว้คุณจะเห็นความสุขว่าไม่ไดอ้ยู่ท่ีใดเลย เพียงหยุดใจ

ไม่ใหฟุ้้งซ่าน เท่าน้ันเอง    หวงัว่าหนังสือเล่มน้ีพอจะสรา้งความสุขเล็กๆใหแ้ก่ทุกท่านนะค่ะ  ไม่มี

ความส าเร็จใดท่ีไดม้าง่ายๆ  เราก็ต่างรูดี้แก่ใจ ขอเป็นก าลงัใจใหทุ้กๆคนไดพ้บความสุขสมใจท่ีนึกวาด

ฝันไวโ้ดยเร็วค่ะ   
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รถเมล ์ 

 

 

ชีวิตคือการเดินทาง ยิ่งเดินไปเร็วก็คงถึงเร็ว ถา้เดินชา้กวา่ก็คงถึงเสน้ทางท่ีจะไปชา้กวา่ ถา้เป็น

เมื่อหลายสิบก่อนก็คงใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี แต่เมื่อมีค าถามท่ีถามขึ้ นมาว่า “ท าไม” 

รถเมลล์แต่ละสายต่างมีเส้นทางท่ีจะวิ่งไป และวิ่งไปได้แค่เส้นทางเดียว ไม่อาจท่ีจะวิ่ง

นอกเหนือจากเสน้ทางท่ีก าหนดไว ้ คุณเองท่ีเป็นผูโ้ดยสารก็จะตอ้งเลือกคันท่ีสามารถไปยงัจุดหมาย

ปลายทางน้ันได ้และตอ้งเลือกใหถู้กคนัดว้ย 

ถา้คุณคุน้เคยว่าควรขึ้ นรถโดยสารสายใด คุณก็คงขึ้ นไดอ้ย่างสบายใจ กา้วแรกคือกา้วท่ีส าคญั

เสมอ หากไม่มีกา้วแรกก็คงไม่มีกา้วต่อไป ความมัน่ใจเหล่าน้ันมาจากไหนกนั ตวัคุณเองเท่าน้ันท่ีรู ้คง

ไม่มีใครสามารถสัง่หรือบอกการกระท าคุณไดห้มดทุกส่ิงอย่าง คุณตอ้งท าเอง อยากได้ก็ตอ้งลงมือท า

เอง และตอ้งท าทนัทีถึงจะทนัการณ ์ไมง่ั้นคุณคงไปไมท่นัรถแน่เลยทีเดียว 

ความฝันหรือเป้าหมายของเราท่ีตอ้งเลือกวา่ในอนาคตของเราน้ันจะเป็นอะไร ประกอบอาชีพใด 

เราน้ันตอ้งเป็นผูเ้ลือกเองและตอ้งท าดว้ยตัวเอง ไม่มีใครท าแทนใครได้เลย เพราะว่าเป็นฝันของใคร 

ใครคนน้ันตอ้งท าเอง ถา้คนอ่ืนท า ฝันน้ันก็เป็นความส าเร็จของคนอ่ืนไมใ่ช่เรา 

เมื่อเลือกตอ้งเลือกใหถู้ก เมื่อถูกก็พยายามท า  นัง่อยู่บนเสน้ทางท่ีมัน่ใจก็จะถึงจุดหมายอย่าง

แน่นอน แต่ความประมาท ขาดสติ ไม่คิดไม่พยายามท าใหดี้ อาจประสบความลม้เหลว รถเมลป์ระสบ

อุบติัเหตุ เราอาจบาดเจ็บหรือไม่ก็ตาย ความฝันเราก็คงจบส้ินไม่อาจเป็นจริงได ้ทั้งๆท่ีเราเองหรือว่า

ใครๆก็ตามถา้ไม่ประมาทแลว้ สกัวนัเรา

ก็จะไปถึงยงัจุดหมายไดส้ าเร็จในท่ีสุด 
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โอกาสท่ีเสียไป อาจไดส่ิ้งใหมท่ี่ดีกวา่เดิม

(บางครั้ง) 

อยา่รีบรอ้นเกินไป รอหน่อยก็ได(้น่ะ) 

ตดัสินใจแลว้อยา่ห่วงหนา้พะวงหลงั อยา่เสียใจ

กบัส่ิงท่ีตดัสินใจ  

 ขอใหม้ัน่ใจวา่เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดแลว้ 

พลาดแลว้ ก็ยงัคงมีโอกาสเสมอ  

ชีวิตไมห่ยุดถา้สนุกคน้หา 

เสน้ทางเดียว อาจมาไดห้ลายวิธี คลา้ยกบัการ

บวกเลข สองตวัใหเ้ท่ากบัสิบ 

บางครั้งคิดว่าหมดหวงั อาจมีคนท่ีมาช่วยคุณได้

ในบางครั้งท่ีสบัสน 

อยา่มวัแต่รอ้งขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ถา้ยงั

ไมคิ่ดจะช่วยเหลือตนเองเสียก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนท่ีหิวโหย มีเท่าไหร่ก็ไมพ่อ  ส าหรบัคนอ่ิม 

แมน้ ้าคร่ึงแกว้ตรงหนา้ก็เพียงพอ 

สงัเกตในทุกส่ิงรอบตวัคุณ แลว้คุณจะรูว้า่ มนัมี

ค่าแค่ไหนส าหรบัคุณ 

ยงัมีใครหลายๆคนท่ีเหน่ือยและล าบาก

กวา่ท่ีคุณเป็นอยูต่อนน้ี 

หากคุณมองวา่มนัเป็นเร่ืองยาก  แต่

บางทีส่ิงเหล่าน้ันก็เป็นเร่ืองง่ายส าหรบัใครบาง

คน 

แมท้างเดินของคุณจะสั้นลง แต่ก็ตอ้ง

เดินขา้งหน้าต่อไป 

เสน้ทางขา้งหนา้ยอ่มมีอุปสรรคขวางกั้น  แต่เรา

ก็จะสูเ้พ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีเราตั้งใจ 

อยา่ทอ้แท.้.อยา่งนอ้ยยงัมีคนๆหน่ึงท่ียงัคอย

เป็นห่วงคุณ 
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ร่มสเีทา 

 

“ฉนัเฝ้าถามความสุขอยูท่ี่ไหน ชายท่ีเขาเดินผ่านฉนัเขา้มาบอกกบัฉนัขอร่มสกัคนั แต่วา่ท่ีมือ

เขาก็มีหน่ึงคนัก็แปลกใจ ท่ามกลางหยดฝนโปรยปราย 

เขาก็ถามฉนัว่าอยากสุขไหม ลองหุบร่มในมือสกัพกันึงและเงยหนา้มองวนัเวลา มองหยดน ้าท่ี

มนักระทบตายงัเปียกอยูใ่ช่ไหมหรือไมม่ีฝน 

บนทอ้งฟ้าไม่มีอะไรแน่นอน ถา้มองจากตรงน้ีเดีย๋วก็มืด แลว้ก็สว่างอาจจะมีฝนก่อเป็นพายุ 

หรือลมลอยปลิวอยูแ่ค่น้ัน สุขท่ีเคยเดินทางตามหามานาน ไมไ่ดไ้กลท่ีไหน อยูแ่ค่น้ีเอง 

ยิ้ มฉนัยิ้ มมากกวา่ทุกครั้ง สุขท่ีฉนัตามหามาแสนนานอยู่ตรงน้ีแคเ่พียงเขา้ใจอย่าไปยึดถอืมนั

และกอดไว ้ก็แค่ร่มเท่าน้ัน เท่าน้ัน 

บนทอ้งฟ้าไมม่ีอะไรแน่นอน ถา้มองจากตรงน้ีเด๋ียวก็มืด แลว้ก็สวา่งอาจจะมีฝนก่อเป็นพายุ 

หรอืลมลอยปลิวอยูแ่ค่น้ันสุขท่ีเคยเดินทางตามหามานาน ไม่ไดไ้กลท่ีไหน อยูแ่ค่น้ีเอง  

ฉนัเห็นเธอถือร่มผ่านมา เต็มไปดว้ยร่องรอยและคราบน ้าตา ฉนัไดเ้ห็นแลว้มนัปวดใจไมใ่ช่

เพียงแค่เธอท่ีทุกข ์ฉนัก็เป็นเหมือนเธอเธอไดย้ินไหม อยากขอใหเ้ธอลองโยนร่มที่ถือเอาไวห้นัก โยน

มนัออกไป 

บนทอ้งฟ้าไมม่ีอะไรแน่นอน ถา้มองจากตรงน้ีเด๋ียวก็มืด แลว้ก็สวา่งอาจจะมีฝนก่อเป็นพายุ 

หรือลมลอยปลิวอยูแ่ค่น้ันสุขที่เคยเดินทางตามหามานาน ไม่ไดไ้กลที่ไหน 

อยา่ไปยึดอยา่ไปถืออยา่ไปเอามากอดไวก็้จะไม่เสียใจตลอดชีวิต ตอ้งผ่านการเปล่ียนแปลง ไม่

วา่ใครจะทุกข ์จะสุขแค่ไหน ก็อยูท่ี่จะมอง” 

 

(ขอบคุณ เน้ือเพลง รม่สเีทา - วง วชัราวลี ) 
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คุณเคยเห็นใหม? 

 

แมวรอ้งขออาหารท่ีสถานรีถไฟ =  

เรามีทางเลือกมากกว่าท าไมเราถึงทอ้แทก้บัอะไรง่ายๆ ถา้เหน่ือยก็พกัก่อน + เดินไปขา้งหน้า

อยา่งชา้ ไมใ่ช่จะไปไมถึ่ง ถา้ไมห่ยุดเดิน / ไมค่วรทานอาหารไมห่มดจาน ไมค่วรฟุ่มเฟือย ไมม่องขา้ม

เร่ืองเล็กๆนอ้ยๆ ถา้วนัหน่ึงคุณไมม่ีอะไรเลย คงไมพ่น้จากรอ้งขอความสงสารเช่นแมวน้อย 

การพรวนดิน ไถนา ดี ลวกๆ ท านาปลกูขา้ว = 

ชีวิตของผูท่ี้อยูห่รือพบเจอแต่ส่ิงสุขสมหวงัมาโดยตลอด  จนอาจท าใหห้ลงระเริง ประมาทในการ

ใชชี้วิตได ้ อ่อนแอเมื่อตอ้งเจอกบัอุปสรรคท่ีใหญ่กวา่ท่ีเคยพบมา ยากท่ีจะตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาได ้

(ตน้ขา้วท่ีอ่อนแอ) ต่างจากผู ้ท่ีผ่านอุปสรรคมากมายกว่าท่ีจะประสบความส าเร็จได้น้ัน  อุปสรรค

เหล่าน้ันจะสรา้งใหผู้น้ั้นมีความคิด ก าลงัใจท่ีเขม้แข็ง กลา้หาญ อึด ฮึดสูไ้ดทุ้กเมื่อ ไม่ว่าจะเจอปัญหา

นอ้ยใหญ่ต่างๆประดงัเขา้มาก็ตาม ก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ันไดดี้ (ตน้ขา้วแข็งแรง) 

หนหีนี้ลงคลองผกับุง้  = 

วิกฤต ในชีวิต อาจพบโอกาสท่ีดีท่ีอาจคาดไมถึ่ง คิดแง่ดีก็ดี แง่รา้ยก็รา้ยตามความคิด   เพราะ

อยา่งนอ้ยก็ไดผ้กัมาทานขา้ว การหนีหน้ีไมดี่มีหน้ีก็ตอ้งชดใชห้น้ีจะไดไ้ม่มีใครมาทวงหน้ี  

นก เป็ด ไก่ หมู ววั ควาย  เลี้ยงใน คอก/ เลา้ /กรง = 

คุณรูใ้หมวา่คุณก็ไม่ต่างกนักบัสตัวเ์หล่าน้ี เราทุกคนเป็นนักโทษท่ีไมท่ราบโทษวา่ท าผิดอะไร 

เกิดและตาย ก็ไม่มีทางพน้กฏแห่งกรรม ท าความดีกนัเถอะ 
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Live Has No Limit 

“คนเรามีตน้ทุนทางชีวิตท่ีต่างกนั 

ตน้ทุนท่ีวา่น้ี....ไมใ่ช่เงิน, ไม่ใช่บา้น, ไมใ่ช่รถ 

แต่เป็นตน้ทุนทางใจใจท่ีมุง่มัน่ ท าตามฝัน 

ใจท่ีคิดในส่ิงท่ีต่าง 

ใจท่ีเขม้แข็งพอท่ีจะปฏิเสธส่ิงท่ีไมถู่กตอ้ง 

ใจท่ีอยาก อยากเอาชนะอุปสรรค 

หรือใจท่ียอมรบั แต่ไมเ่คยยอมแพ ้

ทั้งหมดคือใจ ท่ีกลา้ กา้วขา้มผ่านขีดจ ากดัของตวัเอง 

ความส าเร็จในชีวิตไมใ่ช่เร่ืองบงัเอิญ 

แต่อยูท่ี่ใจจะเลือก...เพราะชีวิตเป็นของเรา Live Has No Limit” 

                                                                                      (ขอบคุณ : โฆษณา M150) 
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โอกาส ความฝนั ความจริง 

 

ทุกคนต่างมีความฝันและอยากท่ีสรา้ง

ความฝันเหล่าน้ันใหเ้กิดขึ้ นมา ท าใหก้ลายเป็นความ

จริง ต่างตอ้งต่อสูก้บัปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย 

บางคนตอ้งละท้ิงความฝัน เพ่ือเผชิญหน้ากบัความเป็น

จริง ละท้ิงเพ่ือใหด้ ารงชีวิตอยู่ต่อไปได ้แมจ้ะเสียดาย 

เสียใจ มากเพียงใด แต่อย่างน้อยครั้งหน่ึงก็เคยมีความ

ฝันและความหวงั ว่าวนัหน่ึงเราจะสรา้งความฝันน้ันให้

เป็นความจริง เมื่อมีโอกาส  

 

ค าว่า  “โอกาส” ถือว่ามีความส าตัญมากพอสมควรต่อการท่ีสรา้งความฝันใหเ้ป็นความจริง

ขึ้ นมาได ้หลายคนไดร้บัโอกาสท่ีดีๆประกอบกบัพรอ้มทั้งร่างกายและจิตใจท่ีจะรับโอกาสน้ันอย่างเต็มท่ี

ก็ยอ่มท่ีจะส่งผลใหชี้วิตของเขาเหล่าน้ันประสบความส าเร็จ หากแมน้ไดร้บัโอกาสแต่ศกัยภาพของเราน้ัน

ดอ้ย ไมพ่รอ้มท่ีรบักบัโอกาสท่ีเขา้มา ยอ่มเป็นการยากท่ีสรา้งรากฐานของความส าเร็จน้ันไดอ้ย่างมัน่คง

และถาวร 

ถึงแมว้่าตอนน้ีคุณยงัไม่มีใครมอบโอกาสน้ันใหแ้ก่คุณ แต่โอกาสดีท่ีจะเกิดขึ้ นกบัความฝันของ

คุณน้ันก็คือ คุณต้องสร้างโอกาสน้ันขึ้ นมาด้วยตนเอง เพราะไม่มีโอกาสใดๆท่ีจะมีคุณค่าและมี

ความส าคญัยิ่งใหญ่ไปกวา่ การท่ีคุณเองน้ันหยิบยื่นโอกาสใหก้บัตวัของคุณเอง 

ไม่ว่าวนัน้ีชีวิตของคุณจะพบเจอกบัอะไรมากมายก็ตาม อย่าลืมว่ายงัคุณไม่ไดอ้ยู่บนโลกน้ีเพียง

คนเดียว คุณยงัมีครอบครวัท่ีอบอุ่น พ่อแม่พ่ีน้อง คนท่ีคุณรกัและรกัคุณ รออยู่และพรอ้มจะใหก้ าลงัใจ

แก่คุณเสมอ น้อมน าเอาหลกัธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสมัพุธเจา้มาเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิตแลว้ สันติสุข สงบ จะพบในใจของคุณแลว้คุณจะท าอะไรได้ส าเร็จเพราะว่าคุณ มีสติ 

สมัปชญัญะ ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดปัญญำ น ำพำสู่ควำมส ำเรจ็  
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