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ครังหนึง.. มีกลุ่มของลูกกบตัวเล็กๆกลุ่มหนึง ได้มาจัดการแข่งขัน เพือจะปี นขึนไปยอดเสา
ไฟฟ้ าแรงสูงมีกลุ่มชนชาวกบมากมาย มารอชม และเชียร์การแข่งขันครังนี
การแข่งขันเริมขึน พูดอย่างตรงไปตรงมา ไม่มชี นชาวกบตัวใด จะเชือว่ากบตัวเล็ก ๆ
เหล่านีจะปี นขึนไปจนถึงยอดได้ มีเสียงพูดลอยมาให้ได้ยนิ เป็ นต้นว่า “เขาไม่มที างจะขึนไปถึงยอด
หรอก มันยากลาบากขนาดนัน”หรือ “เขาไม่มโี อกาสจะประสบความสาเร็จหรอก เสามันสูงขนาดนัน”
เจ้ากบตัวน้อยๆ เหล่านี ก็เริมทีจะร่วงหล่นลงไปทีละตัวๆ ยกเว้นเจ้าตัวหนึงซึงยังปี นอย่าง
มุ่งมัน สูงขึน และสูงขึน ฝูงกบก็เริมส่งเสียงร้องตะโกน “มันยากเกินไป ไม่มใี ครทาได้หรอก”
กบส่วนให ่เริมเหนือย และยอมแพ้ แต่มกี บตัวหนึง ทียังตังหน้ าตังตาปี นสูงขึน สูงขึน เจ้า
ตัวนีไม่ยอมแพ้ เมือสินสุดการแข่งขัน กบตัวอืนๆ ต่างยอมแพ้ทีจะปี นสู่ยอดเสาจนหมดสิน ยกเว้นกบ
ตัวเล็กๆตัวหนึงด้วยความพยายามสุดกาลัง มันก็สามารถปี นขึนสู่ยอดเสา ได้
กบทุก ๆ ตัวอยากรู้ว่า เจ้ากบตัวเล็ก ๆ ตัวนีทาได้อย่างไร กบคู่แข่งขันต่างอยากรู้ว่า เจ้ากบ
ตัวเล็ก ๆ ตัวนีมีพลังปี นขึนสู่ยอดเสาอันเป็ นเป้ าหมายจนประสบความสาเร็จได้อย่าง ไร เรืองกลับ
กลายเป็ นว่า…
กบผู้ชนะตัวนันหูหนวก!!!!
เรืองนีบอกให้รู้ว่า อย่าฟั งคาพูดในด้านลบ หรือการมองในแง่ลบจากคนอืน เพราะเขา
เหล่านันจะดึงความฝั น ความปรารถนาในหัวใจคุณออกไป ให้ระวังในพลังของคาพูดเสมอ เพราะทุกสิงที
คุณได้ยนิ และได้อ่านมัน จะส่งผลต่อการกระทาของคุณ
เพราะฉะนัน ตลอดเวลาขอให้เป็ นคนคิดบวก และเหนือจากนัน จงทาเป็ นหูหนวกต่อคาพูด
ทีบอกว่า คุณไม่สามารถทาความฝันของคุณให้เป็ นจริงได้ ให้คดิ เสมอว่า คุณสามารถทาได้ กระตุ้นเตือน
ตัวเองอย่างนีตลอดเวลา
(นิทานนาใจไมตรี ๐๖๙)
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ความนา
พระปั

พระพุทธเจ้าทรงอาศัยพระนครสาวัตถี ประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภ
าบารมีของพระองค์ในอดีตชาติ ได้ตรัสพระธรรมเทศนาคือคาถาทีปรากฏ ณ เบืองต้น

ปั จจุบนั ชาติ
มีเรืองย่อเล่าว่า วันหนึง พวกภิกษุ ได้นงคุ
ั ยกันในโรงธรรมสภา เมือจะสรรเสริ พระปั
บารมีของพระผู้มพี ระภาคเจ้า ได้สรรเสริ พระคุณดังนีว่า

า

“ดูก่อนอาวุโสทังหลาย พระตถาคตเจ้านัน ช่างเป็ นผู้ททรงมี
ี
พระปั าทียิงให ่เหลือเกิน
พระองค์สามารถทีจะปราบวาทะของผู้อนได้
ื ทาคนเหล่านันให้สนพยศและได้
ิ
ประทานบรรพชาให้ตังอยู่
ในมรรคผล ทังนีก็เพราะพระองค์ทรงมีพระปั าทีลึกซึงนันเอง”
ในขณะนัน พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาถึง เมือทรงทราบเรืองจึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั
มิใช่แต่ในบัดนีเท่านั นนะ ทีตถาคตมีปั า แม้ในอดีตกาลเมือ าณยังไม่แก่กล้า ขณะทีกาลังบาเพ็ บุ
รพจริยาเพือพระโพธิ าณอยู่ เราก็เป็ นผู ้มปี ั ามาแล้วเหมือนกัน ”
ครันตรัสเสร็จแล้วพระพุทธองค์ทรงประทับนิงอยู่ เหล่าภิกษุ ทงหลายจึ
ั
งกราบทูลวิงวอนให้
ทรงประกาศเรืองราวแต่หนหลัง จึงทรงนาอดีตนิทานมาแสดงต่อไปนี
อดีตชาติเนือหาชาดก
ในอดีตกาล มีพระราชาพระนามว่าวิเทหะ เสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงมิถิลา ในแคว้นวิเทหะ
พระเทวีของพระองค์มพี ระนามว่าอุทุมพรเทวี ต่ อมา พระองค์ได้มโหสถมารับราชการ เขาเป็ นอามาตย์ที
ทรงโปรดปรานมาก วันหนึง เมือพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปพระราชอุทยานกับมโหสถบัณฑิต ในขณะนัน
มีกิงก่าตัวหนึงอยู่บนปลายเสาค่าย มันเห็นพระราชาเสด็จมาก็ลงจากเสาค่ายมาหมอบทีแผ่นดินแล้วทา
การผงกหัวอยู่ไปมา พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิรยิ าของมันแล้วจึงตรัสถามว่ า “แน่ ะบัณฑิต กิงก่า
กาลังทาอะไรของมัน” มโหสถจึงกราบทูลว่า“กิงก่ากาลังถวายตัวแด่พระองค์อยู่ พระเจ้าข้า” พระราชา
ทรงพอพระทัยจึงมีรบั สังว่า “เมือมันถวายตัว ก็จงให้ทรัพย์แก่มนั เถิด” มโหสถจึงกราบทูลให้ทรงทราบว่า
“ขอเดชะ กิงก่าไม่ต้องการทรัพย์ ขอเพียงพระราชทานแค่เนือก็เพียงพอแล้ว” จึงมีรบั สังโปรดให้ราชบุรุษ
ซือเนือให้แก่มนั วันละกึงมาสก

ต่อมาวันหนึง เป็ นวันอุโบสถซึงในวันนีจะไม่มกี ารฆ่าสัตว์ ราชบุรุษหาเนือไม่ได้จงึ เอา
เหรีย กึงมาสกนั นมาเจาะรูแล้วเอาด้ายร้อยผูกเป็ นเครืองประดับทีคอมัน
ตังแต่นันมา มันก็เกิดมานะความถือตัวจัดเพราะอาศัยทรัพย์ทห้ี อยคอนั นเอง
ถัดมาอีกหนึงวัน เมือมันได้พบพระราชาอีกครังในพระราชอุทยาน มันก็ทาตนเสมอ
พระราชาด้วยเข้าใจว่าตนเองมีทรัพย์เสมอกับพระราชา จึงไม่ยอมลงมาจากเสาค่ ายได้แต่หมอบยกหัว
ร่อนไปมาบนปลายเสาค่าย
พระเจ้าวิเทหราชได้ทอดพระเนตรเห็นกิรยิ าของมัน ทรงแปลกพระทัยในกิรยิ าทีแปลกไป
ของมัน จึงตรัสถามถึงสาเหตุ กะมโหสถด้วยคาถาที ๑ ว่า
กิงก่านีไม่ลงจากปลายเสาค่ ายหมอบเหมือนในก่อน เจ้ารู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุไร เจ้ากิงก่ า
ตัวนีจึงกระด้างถือตัว
ลาดับนัน มโหสถบัณฑิตเมือตรวจพิจารณาด้วยปั าจึงรู้ว่า วันนีเป็ นวันอุโบสถ โดยปกติ
ในวันนีจะไม่มกี ารฆ่าสัตว์กนั ราชบุรุษเมือหาเนือไม่ได้จงึ เอาทรัพย์กงมาสกซึ
ึ
งเป็ นค่าอาหารมาผูกคอให้
มันแทน เพราะอาศัยทรัพย์นเองจึ
ี งทาให้กิงก่ าเกิดความความถือตัว จึงกราบทูลให้ทราบด้วยคาถาทีสอง
นีว่า
กิงก่าได้ทรัพย์กึงมาสกซึงไม่เคยได้มาก่อน ตัวมันจึงทาการดูหมินพระเจ้าวิเทหราช ผู้ทรง
ทาการสงเคราะห์ชาวกรุงมิถิลา
ความหมายของคาถา
พระราชาทรงแปลกพระทัยทีไม่ทรงเห็นมันลงมาจากปลายเสาค่ายเหมือนอย่างแต่ก่อนจึงมี
รับสังถามมโหสถถึงเหตุปัจจัยทีทาให้มนั เกิดอาการกระด้างกระเดือง ไม่อ้อนน้ อมถ่ อมตนเหมือนอย่าง
แต่ก่อนด้วยคาถาที ๑ ฝ่ ายมโหสถจึงกราบทูลให้ทราบถึงเหตุท ทาให้
ี มนั ยกตนข่มท่านเพราะทรัพย์ทีราช
บุรุษเจาะร้อยคอให้มนั แค่เพียงกึงมาสกจึงได้กราบทูลให้ทรงทราบด้วยคาถาที ๒ พระราชาได้ฟังคา
กราบทูลเช่นนัน จึงมีรบั สังให้เรียกราชบุรุษมาสอบสวน จึงได้ทราบความจริงเหมือนอย่างทีมโหสถได้
กราบทูลให้ทรงทราบ ทรงมีความเลือมใสต่อมโหสถยิงนักทีรู้แม้กระทังนิสยั ของสัตว์เดรัจฉานอย่างกิงก่ า
ไม่ต่างอะไรกับพระสัพพั ญูพุทธเจ้าทีทรงรู้อธั ยาศัยของปวงสัตว์โลก จึงพระราชทานส่วยทีประตูทงั ๔
แก่ มโหสถ ทรงมีรบั สังให้ฆ่ากิงก่าตัวนันเสีย แต่มโหสถได้ทูลทัดทานไว้โดยกราบทูลว่า
“ธรรมดาว่าสัตว์เดรัจฉานย่อมไม่มปี ั าเป็ นเรืองธรรมดา ขอพระองค์ได้โปรด
พระราชทานอภัยโทษแก่มนั ด้วยเถิด พระเจ้าข้า”
คนโง่เขลา เย่อหยิง เพราะทรัพย์ ซึงไม่ได้มคี ุณค่าอย่างแท้จริง
(พระไตรปิฎกเล่มที ๒๗)
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การพูดแสดงความคิดเห็น หมายถึง การพูดเพือแสดงความรู้สกึ หรือแสดงความคิดเห็นเกียวกับ
เรืองใดเรืองหนึงอย่างมีเหตุ ผล มีความสอดคล้องกับเรืองทีพูด ในการพูดแสดงความคิดเห็น ผู้พูดอาจ
แสดงความคิดเห็นทีเกียวกับเรืองทางวิชาการ เศรษฐกิจหรือสังคมก็ได้ ทังนีขึนอยู่กบั โอกาสในการพูด
เช่น การให้สมั ภาษณ์ การประชุม การสัมมนา การอภิปราย การบรรยาย
ลักษณะของการพูดแสดงความคิดเห็นทีดี
๑. ผู้พูดจะต้องมีความรู ้ในเรืองทีจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี
๒. การแสดงความคิดเห็นเรืองใดเรืองหนึง ควรมีหลัก การแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและ
เชิงวิจารณ์
๓. ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาสโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิง
วิจารณ์เพือรักษาความสัมพันธ์ทดีี ต่อผู้พูดและผู้ฟัง
๔. การแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ตาม ควรแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์และเป็ นประโยชน์
ต่อส่ว นรวม
https://my.dek-d.com

