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3. อิทธิพลและการควบคุมในชีวิตของเรา 
  

 โลกทีเ่ราอาศยันี้มีอิทธิพลต่อเราหลายวิถีทาง นัน่คือ วิถีทางที่

คุณอยู่กบัแต่ละคน 

ก. การฝึกฝนคุณให้เป็นพ่อแม่มาจาก 

1. พ่อแม่ของคุณ 

2. พ่อแม่คนอืน่ 

3. ส่ือมวลชน ( โทรทัศน์, เพลง, ภาพยนตร์, นิตยสาร … ) 

ข. การฝึกฝนคุณให้เป็นเด็กๆ เกิดจาก 

1.  ส่ือมวลชน 

2. พ่อแม่ของคุณและของเพื่อนๆ  

3. เพื่อนๆ – เด็กๆ ที่แก่กว่าและอ่อนกว่าคุณ  

 

การควบคุมในชีวิตเรา 
 มีสถานการณ์ในโลกมากมายที่คุณถูกควบคุมน้อยหรือไม่ถกู

ควบคุมเลย 

ก. สถานการณ์ในโลกปัจจุบัน  

1.  มีเวลาที่คุณสามารถใช้ได้ในเบื้องต้น คือ เวลาหลังจากการควบคุม

ตนเองในภาระหน้าที่ของพ่อ  งานบ้านที่หน้าเบื่อของแม่  หรือ

หน้าที่ของเด็กๆ ในโรงเรียน 
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2.  มีเวลาที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ทําอะไร เช่น กิจกรรมต่างๆ 

ได้แก่ การเต้นรํา  คาราเต้  กีฬา  ยิมนาสติก  ชมรม  วงดนตรี  

องค์กรต่างๆ  เป็นต้น 

 

 เวลาในชีวิตเราบางทีก็เป็นเช่นน้ีใช่ไหม คือ บางเวลาก็เร่ง  เร่ง  

เร่ง  และก่อนที่คุณจะรู้ถึงเวลาที่ผ่านๆ ไป เวลาที่จะอยู่กับครอบครัว

ของคุณก็หมดไปแล้ว  ไม่มีเวลาสําหรับครอบครัว  ทุกๆคนเติบโต 

และออกจากบ้านและดําเนินชีวิตต่างๆ กันไป การใช้ชีวิตครอบครัว

ร่วมกันของคุณเป็นเพียงความทรงจําที่เรียบๆ ง่ายๆ 
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อิทธิพลและการควบคุมตางๆ ในชีวิตเรา 

จงเติม   ช = ใช่    ถ้าประโยคนั้นเกิดข้ึนจริงในชีวิตของคุณ 

  ม = ไม่    ถ้าประโยคนั้นไม่เกิดข้ึนในชีวิตของคุณ 

  บ = บางที   ถ้าประโยคนั้นเป็นวิถีทางหนึ่งของคุณ 

รายการชีวิตของฉัน 

 ฉันคุยเรื่องที่สําคัญกับฉันจริงๆ ให้คนในครอบครัวรับรู้หรือไม่ 

 ฉันทานอาหารกับครอบครัวด้วยความกระตือรือร้นสม่ําเสมอ
หรือไม่ทานด้วยเลยใช่ไหม 

 ฉันสนิทกับเพ่ือนในวัยเดียวกันแทนที่จะสนิทกับคนในครอบครัวใช่
ไหม 

 ฉันดําเนินชีวิตของฉันโดยไม่คิดถึงว่าใครๆในครอบครัวจะดีใจหรือ
เสียใจ  หรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ใช่ไหม 

 ฉนัคิดว่าอะไรเป็นส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวเช่นเดียวกับที่คิดว่า
อะไรเป็นส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับฉันใช่ไหม 

 ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ดูโทรทัศน์หรือไม่ก็ฟังวิทยุหรือเทปใช่ไหม 

 กิจกรรมหลังการเรียน (ชมรม  กีฬา  การเต้นรํา  ดนตรี ฯลฯ)  

สําคัญสําหรับชีวิตฉันมากกว่าครอบครัวของฉันใช่ไหม 

 ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์  หนังสือทั่วไป  วารสาร

หรือนวนิยายรักใช่ไหม 
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 ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นของเล่นหรือเล่นเกมต่างๆ ใช่ไหม 

 หลังกลับจากโรงเรียนฉันใช้เวลาเล่นกับเพื่อนๆ จนถึงเวลาทาน

อาหารมื้อเย็นใช่ไหม 

 เพื่อนของฉันสําคัญสําหรับชีวิตฉันมากกว่าครอบครัวของฉันใช่

ไหม 

 ฉันโทรศัพท์มากใช่ไหม 

 ปกติฉันอยู่ในห้องของฉันตามลําพังใช่ไหม 

 ฉันมักจะหมกมุ่นกับงานในที่ทํางานขณะอยู่ที่บ้านใช่ไหม 

 ชมรม  องค์กร  กลุ่มที่โบสถ์ฯลฯ สําคัญกับชีวิตฉันมากกว่า

ครอบครัวของฉันใช่ไหม 

 งานอดิเรกของฉัน  เช่น คอมพิวเตอร์  เล่นวิดีโอเกม  วาดภาพ  

ดนตรี  แสตมป์ เหร ียญ  ฯลฯ   สําค ัญกับช ีว ิตฉ ันมากกว ่า

ครอบครัวของฉันใช่ไหม 

 ฉันไปที่อ่ืนเพียงลําพังเมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดข้ึนในบ้านใช่ไหม 

 การทํางานรอบบ้าน เช่น  การทําความสะอาดบ้าน หรือการดูแล

สวน  สําคัญกับชีวิตฉันมากกว่าครอบครัวของฉันใช่ไหม 

 ฉันเลิกดําเนินชีวิตตามทางที่ฉันคิดเพ่ืออยู่กับครอบครัวใช่ไหม 

 ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวฉันใช่ไหม 

 

 
  



 

จดหมายรัก 

 จงเขี

ว่าส่ิงใดทําใ

 

 

ขียนจดหมาย

ให้คุณออกจ
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ยรักถึงครอบ

จากครอบครั

8 

บครัวของคุณ

รัวของคุณบ่อ

ณ เพื่อบอก

อยที่สุด 

กให้ทราบ

 



 

ห

 

จริงในขณะนี

ฝันสักนิดว่า

 เวล

น้อยกว่าทีค่

เพ่ือหารูปแบ

คิดเพียงว่าค

เพ่ือนของคุ

คุณกําลังทํา

กําลังทําสิ่งที

คุณคิดว่าดีใ

คุณแข่งขันท

ตัวเองพอใจ

 โปร

คนในครอบ

ออกไหมว่า

เสียใจเกี่ยวก

 แน่น

สภาพครอบ

หลายๆ ส่ิงจ

จงเปรี

นี้กับสภาพชีวิ

าครอบครัวขอ

ลาที่คุณพิจาร

ควรจะเป็นหรื

บบท่ีคุณต้อง

คุณควรจะดูดี

ณใช่ไหม   ค

าส่ิงที่ดีๆ มาก

ที่โลกบอกว่า

ใช่ไหม   นี่คื

ที่นี่  ที่นั่น  แ

จหรือทําให้ใค

รดดูให้ดีว่า ใ

บครัวของคุณ

าเวลาที่ครอบ

กับส่ิงที่อาจจ

นอนว่าคุณส

บครัวของคุณ
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จะดีข้ึนไดอย

รียบเทียบสภ

วิตครอบครวั

องคุณจะดีข้ึน

รณาชีวิตตัวเอ

รือไม่  คุณกํา

งการเป็นหรือ

ดีอย่างไรจึงเ

คุณกําลังทําสิ

กมายเพ่ือคุณ

าดีใช่ไหม   คุ

คือวิธีการกําห

 และทุกๆ ที่ 

ครบางคนพอ

ใครคือคนที่ค

ณหรือไม่  โด

บครัวจะได้อ

จะเป็นไปได้ห

สามารถทําให้

ณจะไม่ต้องเป็

9 

ยางไร 

ภาพชีวิตครอ

วของคุณที่อา

นได้อย่างไร 

อง คุณเคยคิ

าลังมองไปนอ

อไม่ คุณตัดสิ

เหมาะกับ “

ส่ิงที่ดีๆ มาก

ณจะได้มีเพ่ือ

คณกําลังใช้เว

หนดว่าคุณเป

  - เป็นเพรา

อใจ 

คุณต้องการ

ดยใช้ความจ

อยู่ด้วยกันได้

หรือไม่ 

ห้หลายส่ิงหล

ปนเช่นนี้อีกโด

อบครัวของค

าจจะเป็นไปไ

 

คิดว่าชีวิตของ

อกครอบครัว

สินคุณค่าขอ

“กลุ่มคน” โด

กมายเพ่ือเพ่ือ

อนมากข้ึนใช่ไ

วลาทุกๆ นาที

ป็นคนดีใช่ไห

าะคุณต้องก

รทําให้พอใจ 

จําของคุณ  

หมดไปอย่า

ลายอย่างดีข้ึน

ดยใช้คําแนะน

คุณที่เป็น

ได้  โปรด

งคุณมีค่า

ัวของคุณ

องคุณโดย

ดยเฉพาะ

อนใช่ไหม  

ไหม  คุณ

ที กับส่ิงที่

หม   เมื่อ

การทําให้

  เขาเป็น

 คุณมอง

งไร  คุณ

นได้  และ

นําต่อไปนี้ 
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1. ต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พูดคุยกันให้มากข้ึนถึงส่ิง

ที่สําคัญต่อฉัน 

2. หยุดการเร่งรีบ  จงใช้เวลาในแต่ละวันกับครอบครัวของคุณ

บ้าง 

3. จงใช้เวลาอาหารกับครอบครัวให้เป็นเหมือนเวลาที่พิเศษ 

4. จ ง เ ป ็น คน ที ่น ่า ร ัก ขึ ้น  จ งทํ า ต ่อ ค รอบคร ัว ข อ งค ุณ

เช่นเดียวกับที่คุณทํากับเพ่ือนนอกครอบครัว 

5. แบ่งปันความฝันของคุณกับครอบครัว 

 หลับตาสักครู่  และฝันถึงวิถีทางหนึ่งที่คุณอยากจะทําเพ่ือให้

ครอบครัวของคุณดีข้ึน 

 

 
หลายๆ ครอบครัวค้นพบความหมายที่ลึกซ้ึง โดยการ

แบ่งปันชีวิตความเช่ือ การอภิปรายเกี่ยวกับเรื ่อง

ฝ่ายจิต   ความใส่ใจในพิธ ีกรรมทางศาสนา  

และการสวดภาวนาร่วมกัน เป็นโอกาสให้เราได้

รับรู้ถึงความผูกพันกับพระเจ้า และมีความชื่นชม

กับการประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเรา 

 



 

อิ

ผู้บรรยาย  

 

 

 

อทิธิพลและ
การปรับต

(An Adap

        ครั้งห

เป็นขอ

ต้นฮอ

ซ่ึงทําใ

เด็กผู้ช

ในตอ

เด็กผู้

แรก  

แต่เมื่

เด็กน้

เขาวุ่น

เล่นให

น้อยไว

เป็นเว

เล่นที่

กันตา
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ะการควบคุม
ตัวของตุ๊กตา

tation of the

by Margery 

นึ่งในวันคริส

องขวัญที่วางไ

อลล่ีเล็กๆ อ

ให้มันเป็นตุ๊ก

ชายคนหนึ่ง 

อนเช้าของเ

ชายคนนี้เห็น

 เขาก็ชอบมนั

อถึงเวลาอา

น้อยได้เอาขอ

นกับการแกะ

หม่ๆ อย่างตื่น

ไว้บนพื้น...แล้

วลานานทีเดีย

ห้องเล้ียงเด็ก

ามจริงตุ๊กตา

 

มในชีวิตขอ
ากระต่ายกาํ

e Velveteen 

  Williams 

สต์มาส ตุ๊กต

ไว้บนถุงเท้าค

ยู่ระหว่างอุ้ง

กตาที่น่ารักแล

 

เทศกาลคริ

นตุ๊กตากระต

นในทันทีและ

าหารเย็น คุ

องขวัญมาให้

ะห่อของขวัญ

นเต้น  ทําให้

ล้วก็ลืมมัน 

ยวที่ตุ๊กตากร

กโดยไม่มีใคร

ากระต่ายน้อ

องเรา 
ามะหย่ี 

 Rabbit) 

ตากระต่ายกํา

คริสต์มาส  โ

งเท้าของเจ้า

ละแสนงดงา

สต์มาสนี้ เอ

ต่ายกํามะหยี

ะเล่นกับมันทั้ง

ณป้าและคุณ

ห้เขามากมา

ญทั้งหลายแล

ห้เขาท้ิงตุ๊กตา

ระต่ายต้องอย

รสนใจมันแม้

อยนี้ก็เป็นเพี

ามะหยี่ได้

โดยมีก้าน

ากระต่าย  

ามสําหรับ

อง  เมื่อ

ยี่เป็นครั้ง

ังวัน 

ณลุงของ

ายทีเดียว  

ะเล่นของ

ากระต่าย

ยู่ในตู้ของ

ม้น้อย  ว่า

ยงตุ๊กตา
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กํามะหยี่  ซ่ึงไม่เหมือนของเล่นชั้นดีและแพงช้ินอ่ืนๆ 

ที่ยังใหม่ๆ   เป็นของเล่นที่มีเครื่องกลและสวยงาม

ซ่ึงสามารถวิ่งไปรอบๆ  ราวกับว่าเป็นของจริง  และ

ยังมองดูของเล่นเก่าๆ รวมถึงตุ๊กตากระต่ายอย่าง

เย้ยหยันด้วย  และส่ิงนี้ที่ทําให้ตุ๊กตากระต่ายรู้สึกว่า

ตัวมันไร้ค่าและไม่น่าสนใจมากๆ  

 อย่างไรก็ตาม ยังมีของเล่นท่ีอ่อนโยนอยู่ช้ินหนึ่งซ่ึง

ใจดีกับตุ๊กตากระต่ายน้อยอย่างมาก คือ ตุ๊กตาม้า    

ตุ๊กตาม้าที่ทําด้วยหนังได้อยู่ในห้องเล้ียงเด็กน้ีมา

นานกว่าของเล่นใดๆ  มันเก่ามากขนาดเนื้อตัวสี

น้ําตาลของมันนั้นเต็มไปด้วยรอยปะและเห็นตะเข็บ

ผ้ามากมายที่ใต้ท้อง 

 วันหน่ึงขณะที่ตุ๊กตาทั้งสองยืนเคียงข้างกันอยู่ในห้อง

เลี้ยงเด็กก่อนที่มาลีจะเข้ามาเก็บกวาดห้อง  ตุ๊กตา

กระต่ายก็ได้ซักถามตุ๊กตาม้า 

ตุ๊กตากระต่าย  คุณตุ๊กตาม้าหนังครับ   ส่ิงที่เป็นเหมือนของจริงเป็น

อย่างไรกัน  หมายความว่าต้องมีเสียงพูดเบาๆ ใน

ตัวคุณและมีที่จับไขลานได้ใช่ไหมครับ 

ตุ๊กตาม้า ตุ๊กตากระต่ายกํามะหยี่ตวัน้อยเพื่อนรัก   ความเป็น

ของจริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอถูกสร้างมาอย่างไร  แต่

คือส่ิงที่เกิดข้ึนกับเธอต่างหาก  นั่นคือ  เมื่อเด็กคน
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หนึ่งรักเธอเป็นเวลานานแสนนาน  ไม่ใช่เพียงเล่นกับ

เธอนะ  แต่รักเธอจริงๆ นั่นแหละเธอก็จะกลายเป็น

ของจริง 

ผู้บรรยาย           แล้วตุ๊กตากระต่ายกํามะหยี่ถามต่อไปว่า 

ตุ๊กตากระต่าย   โอ้! บางทีใช่ไหม 

ผู้บรรยาย           ตุ๊กตาม้าหนังพูดว่า  เขากล่าวความจริงเสมอ 

ตุ๊กตากระต่าย   แล้วความเจ็บปวดจะเกิดข้ึนทันทีเหมือนกับเวลา

เป็นแผลไหม  หรือเกิดข้ึนทีละน้อยครับ 

ตุ๊กตาม้า  โอ้! ไม่หรอก... ไม่ได้เกิดข้ึนทั้งหมดในทันที  มันใช้

เวลานาน  และมันไม่ค่อยเกิดกับของเล่นที่แตกหัก

ง่ายๆ หรือของเล่นที่มีคม  หรือของเล่นที่ต้องเก็บไว้

อย่างดี  เพราะว่ามันเสียหายง่าย  เวลาที่เธอเป็น

ของจริงนะ  ขนส่วนใหญ่ของเธอก็จะถูกช่ืนชมมาก

ทีเดียว และตาของเธอก็จะเสียและหลุดออกมา 

และข้อต่อของเธอก็จะหลวมหรืออาจจะขาดรุ่งริ่ง   

แต่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงสําคัญอีกต่อไปแล้ว  เพราะ

เมื่อเธอเป็นของจริง  เธอจะไม่น่าเกลียดอีกต่อไป  

ยกเว้นสําหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าของจริงหมายความ

ว่าอะไร  เขาก็จะดูว่าเธอน่าเกลียด 

ตุ๊กตากระต่าย   ผมหวังว่าคุณคงเป็นของจริงนะครับ 
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ผู้บรรยาย         ตุ๊กตากระต่ายถาม  และมันหวังว่ามันไม่ได้พูดให้

ตุ๊กตาม้าหนังเสียใจ  แต่ตุ๊กตาม้าเพียงยิ้มให้และพูด 

ตุ๊กตาม้า  ใช่   ใช่... ลุงของเด็กคนน้ีทําให้ฉันเป็นของจริง เมื่อ

หลายปีก่อนโน้น และเมื่อเป็นของจริงแล้วก็จะไม่

กลายเป็นของปลอมอีก  ของจริงก็เป็นของจริง

ตลอดไป 

ผู้บรรยาย           แล้วตุ๊กตากระต่ายก็ถอนหายใจ  แต่ในหวัใจของมนัเตม็

ไปด้วยความหวัง  มันคิดว่าคงจะนานมากกว่าจะเกิด

ส่ิงวิเศษที่เรียกว่า “ของจริง” กับมัน  และอีกนาน

กว่าจะรู้ว่าความรู้สึกเป็นของจริงเป็นอย่างไร  มัน

ยังคิดถึงการกลายเป็นของเล่นที่มอมแมม  ไม่มีตา

และหนวด  ซ่ึงมันคิดว่าเป็นส่ิงที่น่าเสียใจจริงๆ  มัน

อยากจะเป็นของจริงโดยไม่ต้องมีสภาพเช่นนี้ 

 และที่นี่มีคนทําหน้าที่ดูแลห้องเล้ียงเด็ก ช่ือ มาลี   

บางทีเธอก็อาจจะไม่ใส่ใจของเล่นทั้งหลายที่วาง

เกล่ือนพ้ืน  แต่บางครั้งเธอก็จะถลาลงใส่ของเล่น

เหล่านั้นแบบไม่มีเหตุผลราวกับลมพายุที่มาหอบ

พวกมันไปไว้ในตู้ใส่ของเล่น  เธอเรียกการทําเช่นน้ี

ว่า  “การจัดให้เป็นระเบียบ”   และของเล่นทุกช้ิน

โดยเฉพาะของเล่นที่เป็นโลหะและพลาสติกเกลียด
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การกระทําเช่นน้ี   ส่วนตุ๊กตากระต่ายไม่ใส่ใจเรื่องนี้

มากนัก  เพราะเมื่อมันถูกโยน มันตกลงมาเบาๆ 

 คํ่าวันหนึ่ง เมื่อเด็กผู้ชายคนน้ีกําลังจะไปนอน  แต่

เขาหาตุ๊กตาหมาที่ทําด้วยยางซ่ึงจะนอนกับเขา

ประจําไม่พบ  มาลีซ่ึงกําลังรีบเร่งและสําหรับเธอ

การค้นหาตุ๊กตาหมาในช่วงน้ีกม็ีปญัหามากด้วย  เธอ

จึงรีบมองไปรอบๆ และเห็นประตูตู้ใส่ของเล่นเปิดอยู่   

เธอจึงรีบไปเอาของเล่นที่เธอเห็นช้ินแรกส่งให้

เด็กผู้ชายคนนั้นและพูดกับเขาว่า 

มาลี   เอ้า!  นี่ตุ๊กตากระต่ายตัวเก่าของหนู  มันจะนอนกับ

หนูจ้ะ 

ผู้บรรยาย           มาลีจับหูตุ๊กตากระต่ายข้างหนึ่งแล้วเอามันใส่อ้อม

แขนของเด็กน้อยในคืนนั้น และอีกหลายคืนต่อมา

ตุ๊กตากระต่ายก็นอนหลับในเตียงของเด็กคนนั้น   

ครั้งแรกมันพบว่าว่ามันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ท่ีถูก

เด็กน้อยกอดไว้แน่น   และบางทีก็กล้ิงทับมัน   หรือ

บางทีก็ผลักมันไปไว้ใต้หมอนซ่ึงทําให้มันหายใจแทบ

ไม่ออก      และมันยังหมดโอกาสเห็นแสงจันทร์ใน

ห้องเล้ียงเด็กยามคํ่าคืนที่บ้านเงียบสงบ    รวมทั้ง

ไม่ได้คุยกับตุ๊กตาม้าหนังตัวเก่าด้วย    
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 แต่ในไม่ ช้ามันก็ เริ่มชอบการนอนกับเด็กคนน้ี  

เพราะเขาเคยคุยกับมันและทําโพรงสวยงามมากๆ  

ใต้ผ้าปูที่นอนให้มัน   มันรู้สึกเหมือนได้อยู่ในรูบน

พ้ืนดินแบบกระต่ายจริงๆ เลย    อ้อ! พวกเขายังมี

เกมสุดวิเศษมากมายเล่นกันอย่างเงียบๆ ขณะที่

มาลีลงมาทานอาหารคํ่าของเธอและเปิดไฟทิ้งไว้ 

 และเมื่อเด็กน้อยหลับไป  ตุ๊กตากระต่ายก็ซุกอยู่ใต้

คางอ่อนนุ่มของเขาและฝันขณะที่อิงแอบอยู่ในอ้อม

กอดอันอบอุ่นของเขาตลอดคืนอันยาวนาน 

 แล้วเวลาก็ผ่านไปนานและตุ๊กตากระต่ายน้อยก็มี

ความสุขมาก... ความสุขนั้นมากจนมันไม่ได้สนใจ

เลยว่าขนกํามะหยี่ที่สวยงามของมันมอมแมมข้ึน   

มอมแมมข้ึนเรื่อยๆ ... หางของมันก็ขาดรุ่ย  และสี

ชมพูที่จมูกของมันก็ค่อยๆ จางไปเพราะเด็กน้อยจูบ

มันบ่อยๆ  

 เมื่อฤดูร้อนมาถึง  ตอนกลางวันพวกเขาเล่นกันใน

สวนเป็นเวลานาน  เด็กผู้ชายไปที่ไหนตุ๊กตากระต่าย

ก็ไปด้วย    ตุ๊กตากระต่ายจะนั่งในรถเข็นของเล่น

ล้อเดียว  และปิกนิกกับเด็กน้อยในสนามหญ้า  และ

มีบ้านบนต้นไม้ที่สวยงามไว้ให้พวกเขาเข้าไปเล่น 
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 จนกระทั่งวันอันน่าหวาดกลัวมาถึง  เด็กผู้ชายถูก

เรียกใ ห้ ไปทานอาหาร ว่างในตอนบ่ายอย่าง

ทันทีทันใด   ตุ๊กตากระต่ายกํามะหยี่ถูกท้ิงไว้บน

สนามหญ้าจนถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและ

ความมืดก็เข้ามาปกคลุมหัวใจที่เต็มไปด้วยความ

กลัวของมัน   แล้วเมื่อถึงเวลาเข้านอน  มาลีก็มามอง

หามันรอบๆ สนามหญ้า  เพราะเด็กผู้ชายจะไม่ไปนอน

ถ้าไม่มีตุ๊กตากระต่ายไปนอนด้วย  ไม่นานนักเธอก็พบ

มัน   มันสกปรกด้วยข้ีฝุ่นเล็กน้อย   เพราะพวกเขา

เล่นกันทั้งวันในสนามหญ้า  เธอทําความสะอาดมัน

แล้วเอาไปให้เด็กน้อย  แล้วพูดกับเขาว่า 

มาลี   หนูต้องหลับกับตุ๊กตากระต่ายตัวเก่าหรือ  มันช่าง

วุ่นวายและลําบากสําหรับของเล่นนี้มากเลยนะ 

ผู้บรรยาย    แต่เด็กผู้ชายคนน้ีเอ้ือมมือไปหยิบตุ๊กตากระต่าย  

แล้วพูดว่า 

เด็กผู้ชาย   คุณต้องไม่พูดอย่างนั้นนะ   มันไม่ใช่ของเล่น  มัน

เป็นของจริง  มันเป็นเพ่ือนของผม  เอากระต่ายของ

ผมมา  มันเป็นของจริงและผมรักมัน 

ผู้บรรยาย    ในเวลาน้ีเองเมื่อตุ๊กตากระต่ายกํามะหยี่ได้ยินที่

เด็กผู้ชายพูด   หัวใจของมันก็พองโตด้วยความเบิก

บาน   เพราะในที่สุดมันรู้แล้วว่าสิ่งที่ตุ๊กตาม้าหนัง
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ตัวเก่าพูดไว้ได้เป็นความจริงแล้ว   มหัศจรรย์ใน

ห้องเล้ียงเด็กเกิดข้ึนกับมันแล้ว   มันไม่ได้เป็นเพียง

ของเล่นอีกต่อไป   เด็กผู้ชายพูดอย่างนั้น    เขารัก

มัน... มันเป็นของจริง   คืนนั้นมันมีความสุขมากจน

เกือบนอนไม่หลับ   และความรักมากมายที่มันมีให้

เด็กผู้ชายคนน้ีซึ่งเคล่ือนอยู่ในหัวใจข้ีเล่ือยของมัน

นั้นก็แทบจะระเบิดออกมา  และดวงตาที่ทําด้วย

กระดุมรองเท้าบู้ทก็ส่องประกายแห่งความรอบรู้

และความสวยงามขณะที่มันระลึกถึงเพื่อนเก่าผู้

ฉลาดและอ่อนโยนของมัน  นั่นคือ ตุ๊กตาม้าหนัง... ที่

กําลังพูดว่า 

ตุ๊กตาม้า  “ตุ๊กตากระต่ายกํามะหยี่เพ่ือนน้อยของฉัน   ของ

จริงไม่ได้เป็นเพราะเธอถูกสร้างมาอย่างไร มันเป็น

ส่ิงหนึ่งที่ได้เกิดข้ึนกบัเธอ เมื่อเด็กคนหนึ่งรกัเธอเปน็

เวลานาน...นานมากๆ ...ไม่ใช่เพื่อจะเล่นด้วย... แต่

รักเธอจริงๆ ... แล้วเธอก็จะเป็นของจริง” 

ผู้บรรยาย    ใช่แล้ว เมื่อเธอถูกรัก  เธอจะกลายเป็นของจริง   

เด็กผู้ชายเช่ือเช่นนั้นและมันก็เกิดขึ้น และเพราะ

หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสุขมากมาย เขา

จินตนาการว่าเขายืนอยู่บนยอดเขา และกําลังตะโกน

ด้วยความยินดีในส่ิงสร้างทั้งหมดของพระเจ้า 
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ตุ๊กตากระต่าย   “ฉันถูกรัก   ฉันเป็นของจริง   และฉันรักเธอด้วย” 

ผู้บรรยาย         เรื่องราวของตุ๊กตากระต่ายกํามะหยี่จบลงตรงนี้...ที่

ซ่ึงเรื่องราวของความรักได้เกิดข้ึน 
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