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ลูกู จุ๋๋ม� ทัันตแพทย์์หญิิงอััจฉรา กลิ่่น� สุุวรรณ์์ ผู้้เ� ป็็นเสมืือน
ลููกสาวของข้้าพเจ้้า ได้้ขออนุุญาตพิิมพ์์หนัังสืือ “อัันความกรุุณา
ปรานีี” ซึ่่�งข้้าพเจ้้าได้้บัันทึึกไว้้เมื่่�อ ๕๐ ปีีมาแล้้ว รู้้�สึึกยิินดีีและ
ปลื้้�มใจยิ่่�งนััก ที่่�ลููกอััจฉราเห็็นคุุณค่่าของหนัังสืือเล่่มนี้้�
ความกรุุณาปรานีี เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในสัังคมมนุุษย์์ ชีีวิิตของ
ข้้าพเจ้้า ได้้รัับความกรุุณาปรานีีจากคณะศิิษย์์บ้้าง จากบุุคคล
ทั่่�วไปบ้้าง มาโดยตลอด จึึงมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้อย่่างปััจจุุบัันนี้้�
ข้้าพเจ้้าขออนุุโมทนาต่่ อกุุศล เจตนาของลูู ก จุ๋๋� ม ผู้้� ไ ด้้ทำำ�
ประโยชน์์ แ ก่่ ข้้ าพเจ้้ามากมายเหลืื อ เกิิ น ขอให้้เธอมีี ค วามสุุข
ประสบความเจริิญยิ่่�งๆ ขึ้้�นไป
ด้้วยความปรารถนาดีีอย่่างยิ่่�ง
๑ พฤศจิิกายน ๒๕๖๕
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ในชีี วิิ ต มนุุษย์์ เ รา กว่่ า จะผ่่ า นมาได้้ ใ นแต่่ ล ะช่่ ว งชีี วิิ ต
ปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่่าเราต้้องอาศััยความกรุุณาปรานีีจากผู้้�อื่่�น เริ่่�ม
ตั้้ง� แต่่มารดาบิิดาผู้้ใ� ห้้กำำ�เนิิด ครููบาอาจารย์์ และญาติิมิติ รมากมาย
ถืื อ ได้้ว่่ า เราต่่ า งมีี บุุญสัั ม พัั น ธ์์ ต่่ อกัั น มาด้้ ว ยความปรารถนาดีี
ทั้้�งโดยความเป็็นญาติิ ทั้้�งโดยความเป็็นญาติิธรรม ถ้้าไม่่มีีความ
กรุุณาต่่อกัันแล้้ว โลกนี้้�ก็็คงไม่่อยู่่�รอดมาได้้ รวมทั้้�งชีีวิิตของ
พวกเราด้ว้ ย
“อัันความกรุุณาปรานีี” เล่่มนี้้� เป็็นผลงานที่่�ท่่านอาจารย์์
วศิิน อิินทสระ ได้้รวมรวมเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีพระคุุณของท่่าน
ที่่�ช่่วยเอื้้�อเฟื้้�อด้้วยน้ำำ��ใจมากมาย ในคราวที่่�ท่่านไปศึึกษาต่่อที่่�
ประเทศอิินเดีีย เป็็นเวลา ๒ ปีี โดยประพัันธ์์เป็็นเชิิงนวนิิยาย
อิิงอััตตชีีวประวััติิบางส่่วน เพื่่�อแสดงความขอบคุุณท่่านเหล่่านั้้�น
ที่่�ช่่วยให้้การศึึกษาในต่่างแดนอัันเต็็มไปด้้วยความยากลำำ�บาก
สามารถผ่่านพ้้นมาได้้ด้้วยความสำำ�เร็็จ เป็็นคุุณููปการแก่่สัังคม
และพระพุุทธศาสนาสืืบต่่อมามากมาย
ท่่านอาจารย์์ได้้สอบผ่่านเปรีียญธรรม ๗ ประโยค ตั้้ง� แต่่ยังั
เป็็นสามเณร จากนั้้�นท่่านได้้ตััดสินิ ใจไปศึึกษาต่่อในมหาวิิทยาลััย
สงฆ์์ ที่่�มหาวิิทยาลััยมหามกุุฏราชวิิทยาลััย โดยมีีความมุ่่�งมั่่�น
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ที่่จ� ะศึึกษาวิิทยาการความรู้ใ�้ หม่่ๆ ให้้กว้้างขวาง เพื่่�อนำ�ำ มาเผยแพร่่
ธรรมให้้เข้้าถึึงประชาชนได้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ใช้้เวลาเรีียน
ที่่�นั่่�น ๗ ปีี จนจบการศึึกษาศาสนศาตร์์บััณฑิิต (มหามกุุฏราชวิิทยาลััย) เมื่่�ออายุุ ๒๙ ปีี และได้้ลาสิิกขาในปีีต่่อมา จากนั้้�น
หลัังจากได้้รัับเชิิญไปเป็็นอาจารย์์ผู้ป้� กครองที่่�โรงเรีียนพณิิชยการ
สีี ล ม ได้้ ๑ เทอม ท่่ า น ผบ.รร.เตรีี ย มทหาร (พลเอกปิิ ย ะ
สุุวรรณพิิ ม พ์์ ขณะนั้้� น ยศพลตรีี ) ได้้ เ ชิิ ญท่่ า นไปทำำ� งานด้้ ว ย
ในตำำ�แหน่่งหััวหน้้ากองบััญชาการ (ซึ่่�งท่่านอาจารย์์รู้้�สึึกว่่า งาน
ที่่�ทำำ�นั้้�น น่่าจะเป็็นเพีียงหััวหน้้าแผนกสารบััญเท่่านั้้�น) และสอน
นัักเรีียนด้้วย
ถึึงแม้้ว่่าจะได้้รัับความกรุุณาไว้้วางใจจากผู้้�บัังคัับบััญชา
และเป็็นที่่�รัักของเพื่่�อนร่่วมงาน แต่่หลัังจากทำำ�งานที่่�นั่่�น ๕ ปีี
ผ่่านไป ท่่านมาใคร่่ครวญว่่า ชีีวิิตที่่�นั่่�นไม่่ใช่่หนทางที่่�ท่่านตั้้�งใจ
ไว้้ ท่่านจึึงตััดสิินใจลาออก และเดิินทางไปศึึกษาต่่อที่่�ประเทศ
อิินเดีียเป็็นเวลา ๒ ปีี จนจบปริิญญาโท (M.A.) ทางปรััชญา
ที่่�มหาวิิทยาลััยบานารััส พาราณสีี อิินเดีีย
การเดิินทางไปศึึกษาต่่อที่่�อิินเดีียในครั้้�งนั้้�น นัับว่่าต้้องใช้้
ความแน่่วแน่่เด็็ดเดี่่�ยวอย่่างยิ่่�ง เพราะขณะนั้้�น ท่่านมีีครอบครััว
ใหม่่ๆ และบุุตรชายคนแรก อายุุได้้เพีียง ๖ เดืือน การตััดใจ
จากครอบครััวและลููกน้้อยไปเพื่่�อการศึึกษาในต่่างแดน ในขณะที่่�
ยัังไม่่มีคี วามพร้้อมทางการเงิิน นานถึึง ๒ ปีี จึึงเป็็นเรื่่อ� งท้้าทาย
และวััดใจมาก แต่่ท่่านก็็ตััดสิินใจเลืือกประโยชน์์ของส่่วนรวม
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และความก้้าวหน้้าทางวิิชาความรู้้�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุด จึึงเตรีียมใจ
พร้้อมไปเผชิิญกัับความยากลำำ�บากด้้วยความอดทนพากเพีียร
จนสามารถเรีียนจบ ประสบความสำำ�เร็็จดั่่�งที่่�ตั้้�งใจ ทั้้�งในระหว่่าง
ที่่� ท่่านได้้ศึึกษาอยู่่�ที่่� นั่่� น นอกจากเรีี ยนหนัั กและเป็็ นอยู่่�อย่่ าง
ลำำ�บากแล้้ว ท่่านยัังต้้องเขีียนหนัังสืือธรรมะหลายเล่่ม ส่่งมา
พิิ ม พ์์ ท างเมืื อ งไทย เพื่่� อมีี ร ายได้้ เ ป็็ น ค่่ า เล่่ า เรีี ย นและส่่ ง เสีี ย
ครอบครััวด้้วย หนัังสืือทรงคุุณค่่า ๘ เล่่ม ได้้เขีียนที่่�นั่่�น อาทิิ
ธรรมบท ทางแห่่งความดีี เล่่ม ๑, สาระสำำ�คัญ
ั แห่่งมงคล ๓๘,
สาระสำำ�คัญ
ั แห่่งวิิสุทุ ธิิมรรค เป็็นต้้น ซึ่่ง� รวมทั้้ง� ได้้เขีียน “อัันความ
กรุุณาปรานีี” เล่่มนี้้�ด้้วย
การศึึกษาที่่�อิินเดีียและชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของท่่าน รวมถึึง
ครอบครััวทางเมืืองไทย จะผ่่านช่่วงที่่�ยากและหนััก ๒ ปีีนั้้�นมา
ไม่่ได้้เลย หากไม่่ได้้รัับความกรุุณาปรานีีจากเพื่่�อนที่่�ดีีหลายท่่าน
ที่่�คอยปลุุกปลอบกำำ�ลัังใจ คอยช่่วยเหลืือ ท่่านมีีความประทัับใจ
ในน้ำำ��ใจของพวกเขาเหล่่านั้้�น จึึงสละเวลาเขีียนเล่่าเรื่่�องราวต่่างๆ
เพื่่�อบัันทึึกคุุณความดีีในน้ำำ��ใจของผู้้�ปิิดทองหลัังพระเหล่่านั้้�น
แทนความรู้้�สึึกสำำ�นึึกคุุณที่่�ท่่านไม่่อาจจะกล่่าวขอบคุุณพวกเขาได้้
ทั้้� ง หมด และเรื่่� อ งเล่่ า นี้้� ท่่ า นได้้ ป ระพัั น ธ์์ เ ป็็ น เชิิ ง นวนิิ ย ายที่่�
อ่่านสนุุก ชวนติิดตาม นัับเป็็นหนัังสืือเชิิงอััตตชีีวประวััติิของ
ครููบาอาจารย์์ที่่�มีีคุุณค่่าและเป็็นแบบอย่่างกำำ�ลัังใจยิ่่�ง
กัั ล ยาณมิิ ต รท่่ า นหนึ่่� ง ของข้้าพเจ้้าซึ่่� ง เป็็ น ศิิ ษ ย์์ ที่่� เ คารพ
ศรััทธาท่่านอาจารย์์มาก ได้้ดำำ�ริิริิเริ่่�มที่่�จะให้้ชมรมกััลยาณธรรม
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จััดพิิมพ์์หนัังสืือเล่่มนี้้� และช่่วยสนัับสนุุนทุุกอย่่าง ข้้าพเจ้้ารู้้�สึึก
ยิินดีีมาก เพราะได้้อ่่านแล้้วประทัับใจทั้้�งเนื้้�อหาและการดำำ�เนิิน
เรื่่� อ งที่่� รื่่� น รมย์์ ยิ่่� ง ทั้้� ง แก่่ น ของเรื่่� อ งก็็ เ ป็็ น พุุทธศาสนสุุภาษิิ ต
ที่่�สำำ�คัญคื
ั อื “นิิมิตฺิ ตํฺ ํ สาธุุรูปู านํํ กตญฺฺญูกู ตเวทิิตา” ความกตััญญูู
กตเวทีี เป็็นเครื่่�องหมายของคนดีี พวกเราบรรดาศิิษย์์ทั้้�งหลาย
จึึงตั้้�งใจจะตอบแทนพระคุุณท่่านอาจารย์์ด้ว้ ยการสืืบต่่อคุุณธรรม
ของท่่านให้้เป็็นแบบอย่่างแก่่สัังคมต่่อไป
หลัั งจากที่่� ชมรมกัั ลยาณธรรมได้้จัั ดพิิมพ์์ พระอานนท์์
พุุทธอนุุชา, พ่่อผมเป็็นมหา, อนุุทิินทรรศนะชีีวิิต, แสงเทีียน,
ความหลััง, พุุทธอุุทาน, ผู้้�สละโลก และหนัังสืือดีีๆ อื่่�นๆ ของ
ท่่านอาจารย์์อีีกเป็็นจำำ�นวนมาก ทั้้�งได้้แจกเป็็นธรรมทานอย่่าง
กว้้างขวาง จึึงตั้้�งใจทำำ�หนัังสืือ “อัันความกรุุณาปรานีี” ให้้ดีี
ที่่�สุุด เพื่่�อน้้อมบููชาคุุณท่่านอาจารย์์ และร่่วมประกาศความดีี
ของผู้้�มีีพระคุุณทั้้�งหลายที่่�หยิิบยื่่�นนํ้้�าใจให้้ท่่านอาจารย์์ผ่่านชีีวิิต
ช่่วงที่่�ยากและสำำ�คััญมาได้้ และได้้เป็็นปููชนีียบุุคคลที่่�ควรบููชา
มาถึึงวัันนี้้�
“มหาปุุริิสภาวสฺฺส ลกฺฺขณํํ กรุุณาสโห” อััชฌาสััยที่่�ทนไม่่ได้้
เพราะกรุุ ณ า เป็็ นลัั ก ษณะของมหาบุุ รุุ ษ ท่่ า นอาจารย์์ ว ศิิ น
อิินทสระ เป็็นครููผู้้�เปี่่�ยมด้้วยความเมตตาต่่อศิิษย์์ ชีีวิิตของท่่าน
เป็็นชีีวิิตแบบอย่่าง ที่่�พวกเราระลึึกถึึงเป็็นทิิฏฐานุุคติิได้้เสมอ
ในคราวที่่� ป ระสบทุุกข์์ น้ำำ�� ใจของมนุุษย์์ ที่่� มีี ต่่ อกัั น นั้้� น ทำำ� ให้้
ทุุกชีีวิิตผ่่านความทุุกข์์ยากลำำ�บากมาได้้ ข้้าพเจ้้าในนามชมรม
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กััลยาณธรรม จึึงตั้้�งใจตอบแทนพระคุุณท่่านในงานเผยแผ่่ธรรม
สืืบสานปณิิธานของท่่าน ซึ่่�งต้้องอาศััยความกรุุณาจากเพื่่�อนๆ
จำำ�นวนมาก ที่่�มีีอุุดมการณ์์เดีียวกัันที่่�จะเผยแผ่่สาระธรรมดีีๆ
เป็็นที่่�พึ่่�งทางจิิตใจและแนวทางสััมมาทิิฏฐิิแก่่สัังคม จึึงขอกราบ
อนุุโมทนาในน้ำำ�� ใจของกััลยาณมิิตรกััลยาณธรรมทุุกท่่านมา ณ ที่่�นี้้�
ในระหว่่างที่่�ทำำ�หนัังสืือเล่่มนี้้� ท่่านอาจารย์์ได้้มีีโอกาสอ่่าน
ต้้นฉบัับ (มีีคนอ่่านให้้ฟััง) ท่่านประทัับใจในหนัังสืือเล่่มนี้้�มาก
โทรศััพท์์มาขอบคุุณข้้าพเจ้้าหลายครั้้�งว่่าท่่านดีีใจที่่�มีีการจััดพิิมพ์์
หนัังสืือนี้้�อีีกครั้้�ง ท่่านเฝ้้ารอ คอยทวงถาม ว่่าหนัังสืือจะเสร็็จ
เมื่่�อไหร่่ แต่่เนื่่�องจากข้้าพเจ้้ามีีงานหลายด้้าน รวมทั้้�งการเรีียน
ภาษาบาลีี แ ละพระอภิิ ธ รรม ทำำ� ให้้งานหนัั ง สืื อล่่ า ช้้า แต่่ ด้้ ว ย
ประโยคเดีียวจากท่่านว่่า “ขอให้้หนัังสืือเสร็็จก่่อนชีีวิติ คุุณพ่่อนะ”
นัั บ ว่่ า เป็็ น แรงผลัั ก ดัั น สำำ�คัั ญที่่� ข้้ าพเจ้้าจะไม่่ ย อมเสีี ย ใจที่่� ทำำ�
หนัั ง สืื อ เล่่ ม นี้้� ไ ม่่ ทัั น เพราะชีี วิิ ต ไม่่ มีี อ ะไรแน่่ น อน อาจเป็็ น
ข้้าพเจ้้าเองที่่�จากไปก่่อนก็็ได้้ กอรปกัับกััลยาณมิิตรหลายท่่าน
ของข้้าพเจ้้าก็็ คอ ยสนัั บ สนุุน ให้้กำำ�ลัั ง ใจเต็็ ม ที่่� งานหนัั ง สืื อ
เล่่มใหญ่่นี้้จึึ� งสำำ�เร็็จดั่่�งกุุศลเจตนาของทุุกท่่านในที่่�สุุด
ข้้าพเจ้้าหวัั ง ว่่ า ท่่ า นผู้้� อ่่ า นจะได้้รัั บ ประโยชน์์ ท างธรรม
และอรรถรสอัั น รื่่� น รมย์์ จ าก “อัั น ความกรุุ ณ าปรานีี ” เล่่ ม นี้้�
อัันจะเป็็นธััมมานุุสสติิให้้ทุุกคนได้้ตระหนัักถึึงความยากและ
ความเพีียรที่่�ต้้องประสบคู่่�กัันในทุุกชีีวิิต ซึ่่�งเราทุุกคนจะผ่่านมา
ไม่่ได้้เลย หากไม่่มีีมิิตรภาพในรายทาง ที่่�คอยหยิิบยื่่�นน้ำำ��ใจให้้
วศิ น อิ นทสระ
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เราสามารถฝ่่าฟัันอุุปสรรคปััญหาต่่างๆ มาได้้ รวมถึึงถ้้อยคำำ�
แห่่งกำำ�ลัังใจ และแม้้คำำ�ดููหมิ่่�น สบประมาท ทุุกอย่่างก็็ล้้วนเป็็น
เครื่่�องวััดความแข็็งแกร่่งของชีีวิิต เฉกเช่่นที่่�ท่่านอาจารย์์วศิิน
อิินทสระ ได้้ใช้้เวลาในชีีวิิตอย่่างเต็็มเปี่่�ยมด้้วยคุุณค่่า ภายใต้้
ข้้อจำำ�กััดมากมาย สร้้างผลงานธรรมฝากไว้้เป็็นสมบััติิทางปััญญา
ของพุุทธศาสนาได้้หลากหลายอย่่างน่่าอััศจรรย์์ยิ่่�ง
ขอน้้อมบููชาคุุณงามความดีีของผู้้�คนทั้้�งหลายที่่�ช่่วยเหลืือ
เกื้้�อกููลกัันในสิ่่�งที่่�ดีีงาม ส่่งเสริิมกััน ให้้กำำ�ลัังใจกััน เพื่่�อให้้บุุญ
กุุศลเจริิญขึ้้�น ทั้้�งในส่่วนบุุคคล สัังคม ประเทศชาติิ เป็็นการ
สืืบทอดหลัักธรรมคำำ�สอนขององค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า
ให้้ยั่่� ง ยืื น ยาวนาน เพื่่� อ เป็็ น แสงสว่่ า งทางปัั ญญ า นำำ�ท างชีี วิิ ต
ที่่�ถููกตรงแก่่เวไนยสััตว์์สืืบไป
และท้้ายที่่�สุุดนี้้� ด้้วยกุุศลเจตนาแห่่งกตััญญููกตเวทิิตาของ
ศิิษย์์ทั้้�งหลาย ขออนุุโมทนาทุุกความงดงามแห่่งน้ำำ�� ใจที่่�จารึึกไว้้
ในหนัังสืือนี้้� ขอน้้อมบููชาอาจริิยคุุณแด่่ท่า่ นอาจารย์์วศิิน อิินทสระ
ครููผู้้� เ ปี่่� ย มด้้ ว ยเมตตา แบบอย่่ า งแห่่ ง ปููชนีี ย บุุคคล ชมรม
กััลยาณธรรมขอมอบธรรมบรรณาการนี้้� เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังใจแด่่
ทุุกชีีวิิตบนเส้้นทางแห่่งความดีียิ่่�งๆ ขึ้้�นไป ทุุกท่่าน เทอญ
กราบนอบน้้อมบููชาพระคุุณด้้วยเศีียรเกล้้า
ทพญ. อััจฉรา กลิ่่�นสุุวรรณ์์
ประธานชมรมกััลยาณธรรม
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ความหวั่่� นใจต่่ อความทุุกข์์ ของผู้้� อื่่� น ให้้รู้้� สึึ กทนดููไม่่ ได้้
ปรารถนาช่่วยให้้เขาพ้้นทุุกข์์ เห็็นความทุุกข์์ของผู้้�อื่่�นเสมอด้้วย
ความทุกข์แห่งตน ท่านเรียกว่า “ความกรุณา”
ความเอ็นดูต่อผู้อนื่ สัตว์อนื่ มีสภาพจิตอ่อนโยนปราศจาก
ความกระด้าง เปีย่ มล้นอยูด้่ วยความเห็นใจ และให้อภัย เสมือน
สภาพจิตของมารดาบิดาต่อบตุ รผู้ไรเ้ ดียงสา ท่านเรียกว่า “ความ
ปรานี”
ผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติทางใจทั้งสองประการนี้ ได้ชื่อว่า
เป็นผู้มีความกรุณาปรานี
คุณธรรมดังกล่าวนี้ได้รับการยกย่องในทุกศาสนาว่าเป็น
“บรมธรรม - ธรรมอันประเสริฐเยี่ยม”
ผู้มีธรรมนีป้ ระจ�ำใจ ย่อมเว้นขาดจากการเบียดเบียนใส่รา้ ย
ป้ายโทษแก่ใครๆ ใจของเขาก็สงบเยือกเย็น ไม่จองเวร เมื่อไม่มี
เวร ภัยจักมีแต่ที่ใด
วศิ น อิ นทสระ
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สายธารแห่่งความกรุุณาปรานีีนั้้�น เป็็นกระแสที่่�เยืือกเย็็น
ให้้ความชุ่่�มฉ่ำำ�� แก่่ผู้รั�้ บั ระงัับความเร่่าร้้อนทางใจ ช่่วยยกระดัับจิิต
ให้้สููงขึ้้�นทั้้�งฝ่่ายให้้และฝ่่ายรัับ เพิ่่�มพููนคุุณธรรมอย่่างอื่่�นให้้เกิิด
ตามขึ้นมาเป็นอันมาก
หากโลกนี้้� ป ราศจากความกรุุณาปรานีี เ สีี ย แล้้ว ใครจัั ก
สงเคราะห์์ใคร ใครจัักเอ็็นดููใคร โลกคงดำำ�รงอยู่่�อย่่างเร่่าร้้อน
อย่่างที่่�สุุด
ตรงกันข้าม ในเรือนใด สังคมใด ประเทศใด หรือโลกใด
มีกรุณาปรานีเป็นวิหารธรรม สถานทีน่ นั้ ๆ ย่อมมีความสุข ความ
เยือกเย็นเป็นผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสงบเยือกเย็น
ภายในใจของผู้มีความกรุณาปรานีน่ันเอง ดูตัวอย่างพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเถิด
ในเรื่องนี้ หากท่านอ่านโดยพินิจ ท่านจะเห็นความกรุณา
ปรานีหลั่งไหลอยู่ตลอดเรื่อง และมีการดูดซึมซับความปรานีน้ัน
เสมือนน�้ำกบั ทราย ขา้ พเจ้าจึงพอใจให้ชื่อเรื่องว่า “อันความกรุณา
ปรานี”
เมื่่�อเขีียนจบและอ่่านโดยตลอดแล้้ว ข้้าพเจ้้ารู้้�สึึกว่่าเรื่่�องนี้้�
มีีลัักษณะท่่วงทำำ�นองคล้้ายนวนิิยายอิิงสารคดีีเล็็กน้้อย ไม่่ใช่่
นวนิิยายบริิสุุทธิ์์� และไม่่ใช่่สารคดีีล้้วน หากจะเรีียกนวนิิยาย
ก็็เป็็นนวนิิยาย “พัันทาง”
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ความมุ่่�งหมายของข้้าพเจ้้าในการเขีียนหนัังสืือเล่่มนี้้�ก็เ็ หมืือน
กัับเล่่มอื่่�นๆ ที่่�เคยเขีียนมาแล้้ว คืือมุ่่�งประโยชน์์ทางกล่่อมเกลา
จิตใจ แสดงหลักธรรมและทรรศนะชีวติ ส่วนท้องเรื่องนัน้ สร้างขึ้น
เพียงเพื่อให้ธรรมะ และทรรศนะชีวิตเดินได้สะดวก เสมือนราง
หรือถนนให้รถเดินได้เท่านั้น
เพราะฉะนั้น หากมีค�ำพูดใด หรือเรื่องตอนใดเป็นที่ขัดหู
ขัดตา ไม่สบอัธยาศัยท่านผู้อ่านแล้วไซร้ ขอได้โปรดให้อภัยแก่
ข้าพเจ้าด้วย ความผิดพลาดบกพร่องนั้น อาจเกิดขึ้นเพราะรู้เท่า
ไม่ถงึ การณ์ หรือหย่อนในความรู้ หรือทงั้ สองอย่างรวมกัน ขา้ พเจ้า
ยินดีรับค�ำติทักท้วงจากท่านผู้อ่านทั่วไป
ส่่วนข้้อความใด เรื่่�องใด เป็็นส่่วนดีี อัันเป็็นเหตุุให้้เกิิด
บุุญกุุศลแล้้ว ข้้าพเจ้้าขอน้้อมอุุทิิศบุุญส่่วนนั้้�นบููชาพระคุุณแห่่ง
ท่่านผู้้�มีคี วามกรุุณาปรานีีแก่่ข้้าพเจ้้าทุุกท่่าน

วศิ น อิ นทสระ
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ส า ร บั ญ
บทที่่�	 ๑
บทที่่� ๒
บทที่่� ๓
บทที่่� ๔
บทที่่� ๕
บทที่่� ๖
บทที่่� ๗
บทที่่� ๘
บทที่่� ๙
บทที่่� ๑๐
บทที่่� ๑๑
บทที่่� ๑๒
บทที่่� ๑๓
บทที่่� ๑๔
บทที่่� ๑๕

12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

จากบ้าน
ภาพสลดใจ
เครื่องผูกใจ
ค�ำพูดของเพื่อน
วาทะของผู้ยิ่งใหญ่
เพื่อนใหม่ในอินเดีย
สิ่งไม่ดี ๗ ประการ
สายตาของฮินดู
บาทแห่งความส�ำเร็จ
ข่าวจากเมืองไทย
ความสุขและเรื่องเศร้า
ความหลงตัว
ข้อโต้แย้งของประกาศินี
ก�ำลังใจ
ชีวิตที่ล้อมอยู่รอบตัว

อั นความกรุ ณาปรานีี

๑๗
๒๙
๔๑
๕๓
๖๓
๗๕
๙๓
๑๑๑
๑๒๑
๑๒๗
๑๓๕
๑๔๕
๑๕๙
๑๗๑
๑๘๓

๑๙๕
๒๐๕
๒๑๑
๒๒๓
๒๓๑
๒๔๕
๒๕๕
๒๖๓
๒๗๙
๒๙๓
๓๑๓
๓๓๙
๓๕๕
๓๗๐

บทที่่� ๑๖ • วาทะของนักปราชญ์
บทที่่� ๑๗ • พล เพื่่�อนรััก
บทที่่� ๑๘ • พร พ่่อของพล
บทที่่� ๑๙ • ตั้งตนไว้ชอบ
บทที่่� ๒๐ • ความรู้ที่ต่างกัน
บทที่่� ๒๑ • ความต้องการของข้าพเจ้า
บทที่่� ๒๒ • เรว่่า ริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��คงคา
บทที่่� ๒๓ • เด็กสาวชาวอินเดียที่ริมฝั่งแม่คงคา
บทที่่� ๒๔ • ไม่รู้ว่าทางนี้เดินยาก
บทที่่� ๒๕ • กลับบ้านและน�้ำใจเพื่อน
บทที่่� ๒๖ • ทางใหม่
บทที่่� ๒๗ • วันแรกในกนกนคร
บทที่่� ๒๘ • ก้อนอิฐและพวงดอกไม้
ประวััติิของอาจารย์์วศิิน อิินทสระ

วศิ น อิ นทสระ
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อันความ
กรุณา
ปรานี

๑
บ ท ที่

จากบ้าน

การไปต่างประเทศเพื่อศึกษาหรือดูงาน ได้กลายเป็นความ
ใฝ่ฝันของเด็กหนุ่มไทยและข้าราชการไทยทุกกระทรวง ทบวง
กรม เพราะอะไรหรือท่าน ? เพราะเด็กหรือข้าราชการเหล่านั้น
ได้เห็นตัวอย่างจากคนที่เคยไปมาแล้ว กลับมาเมืองไทยมักได้ดี
มีสุข มีหนา้ มีตา ได้รับเกียรติจากสังคม มีงานการที่ดกี ว่า กระโดด
ได้หลายขั้นกว่า นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่า “เป็นผู้เคยผ่านเมืองนอก
มาแล้ว”
เพราะฉะนั้น คนไทย ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเด็กและผู้ใหญ่ มัก
ดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะได้ไปเมืองนอก โดยเฉพาะอังกฤษและ
อเมริกา ๒ ประเทศนีเ้ ป็นทีป่ รารถนาของคนไทยมาก ใครได้เคย
ผ่านมาก็ได้รับเกียรติว่า เป็นผู้มีการศึกษาดีได้ “ชุบตัวมาแล้ว”
ท�ำนองเดี ย วกั บ ที่ค นไทยโบราณถื อ ว่ า คนที่ เ คยผ่ า นการบวช
มาแม้เพียง ๓ เดือน เป็นคนสุก ได้รับการอบรมศึกษามาแล้ว
ฉันนั้นเหมือนกัน ต่อจากนั้นก็ให้เกียรติว่า เป็นบัณฑิต เป็น
วศิ น อิ นทสระ
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เกียรติที่สังคมยินดีมอบให้แก่ผู้มีการศึกษาอบรม แต่เขาจะเป็น
บัณฑิตจริงหรือไม่ เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล เขาจะเป็นเพียง
“บัณฑิตกระดาษ” หรือบัณฑิตในความหมายอันถูกต้องแท้จริง
นั่นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก
ตัวอย่างที่เด็กไทยและข้าราชการไทยได้เห็นนั้น เป็นทั้ง
แรงกระตุ้นและแรงบีบของสังคม เมื่อถูกกระตุ้นและถูกบีบโดย
สังคมอยูเ่ สมอ ใจของคนก็เริม่ ดิน้ รน มองไปข้างหน้า แม้จะเป็น
ความมืืดมนสำำ�หรัับตนอยู่่� แต่่ตััวอย่่างที่่�คนอื่่�นประสบผลสำำ�เร็็จ
มาได้้ดีีมีีสุุข มีีหน้้ามีีตาในสัังคมนั้้�น ยั่่�วยุุให้้เด็็กไทยลองเสี่่�ยงดูู
ด้วยประการดังกล่าวมานี้ จึงมีคนไทยอยู่ไม่น้อยที่ไปเสี่ยง
โชคในอเมริกา เขามีแต่เพียงค่าเครื่องบินให้พอไปถึงอเมริกาได้
เท่านั้น เขาบอกว่า “ไปตายเอาดาบหน้า” แม้ผู้หวังดีจะเตือนว่า
“อาจจะตายจริงได้” แต่คนหนุ่มเหล่านั้นก็หาได้หยุดยั้งความคิด
และการกระท�ำของเขาไม่
ยิ่งมีข่าวมาว่า คนที่ลองไปเสี่ยงโชคเหล่านั้นหาเงินได้ คิด
เป็นเงินไทย เดือนหนึ่งประมาณ ๘ - ๙ พันบาท หรือถึงหมื่น
บาทก็มี ยิ่งยั่วยุให้คนไทยในเมืองไทยกระหายใคร่ท�ำอย่างนั้น
บ้้าง เงิินเดืือนละ ๘ - ๙ พัันบาทนั้้�นเกืือบเท่่าเงิินเดืือนนายกรััฐมนตรีีแห่่งเมืืองไทยแล้้ว๑ คนเหล่่านั้้�นนึึกเห็็นแต่่รายได้้ หาได้้
นึกถึงรายจ่าย เช่นข้าวผัดจานละ ๒๕ บาทไม่ เมื่อเทียบส่วน
๑

รายได้้ปีี พ.ศ. ๒๕๑๔
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แล้วรายได้เดือนละ ๘ - ๙ พันบาทในอเมริกา ย่อมสู้รายได้ใน
เมืองไทยเดือนละ ๓,๐๐๐ บาทไม่ได้ ทีใ่ ดค่าครองชีพสูง รายได้
รายจ่ายก็ต้องสูงตาม
เขาคิ ด ว่ า เมื่อ กลั บ มาเมื อ งไทยแล้วย่ อ มได้รั บ เกี ย รติ
ได้เชิดหน้าชูตา แน่ละคนทุกคนย่อมกระหายต่อการยกย่อง
ของสังคม ต้องการให้สังคมยอมรับตน เขาจึงแสวงหาทางว่า
ท�ำอย่ า งไรสั ง คมจึงจะยอมรั บ คนในฐานะที่ เ ขาต้องการ เขา
กระหายต่อการยกย่องชมเชยและชื่อเสียง
แม้บางคนจะอยู่ในฐานะยากจน ตัวเขาเองก็ไม่มีเงินพอ
ครอบครัวก็ขัดสน แต่ความกระหายอันกระตุ้นเขาอยู่เสมอนั้น
ท�ำให้เขาต้องขวนขวายหาเงินด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ขอความ
อุปถัมภ์จากองค์กร หรือมูลนิธิแห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น มูลนิธิ
เอเชียของชาวอเมริกัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมาย คือไป
เรียนเมืองนอก ไปท�ำงานเมืองนอก หรือไป “ผ่านเมืองนอก” มา
นักเรียนที่พอสอบชิงทุนได้ก็พยายามสอบชิงทุนข้าราชการ
วิง่ เต้นขวนขวายเพื่อให้ถงึ คิวของตน โดยที่สุดแมแ้ ต่เด็กวัดก�ำลัง
เรีียน ม.ศ. ๓ - ๔ ก็็กระหายใคร่่ไปเมืืองนอก พระสงฆ์์องค์์เจ้้า
ก็็เช่่นเดีียวกััน เปรีียญธรรม ๙ ประโยค ศาสนศาสตรบััณฑิิต
พุุทธศาสตรบััณฑิิตไม่่พอความต้้องการ (หรืือไม่่พอแก่่ความ
จำำ�เป็็นทางสัังคมตามที่่�พระท่่านว่่า) เสีียแล้้ว เมื่่�อจบเปรีียญธรรม ๙ ประโยค หรืือปริิญญาตรีีทางศาสนาแล้้ว ก็็ต้้องไปต่่อ
M.A. ที่่�อเมริิกาอัังกฤษ หรืือที่่�อิินเดีียก็็ยัังดีี
วศิ น อิ นทสระ
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ชาวไร่ ช าวนานั้น เดิ ม ที เ มื่อ ประมาณ ๕๐ - ๖๐ ปี ม านี้
เพียงแต่ลูกได้บวชเรียน ได้นักธรรมชั้นตรี โท เอก หรือเป็น
เปรียญเพียง ๓ ประโยคก็ดีใจเป็นที่สุดแล้ว หากเรียนทางโลก
จบแค่ ม.๘ หรือได้เข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ ก็เป็นที่เล่าลือกัน
ไปไกล เป็นที่พอใจที่สุดแล้วเช่นกัน
แต่มาสมัยนี้ไม่พอเสียแล้ว พ่อแม่ต่างตั้งความหวังไว้ให้
ลูกได้ไปเมืองนอก เด็กหนมุ่ สาวทีไ่ ปดูโชคชะตาราศีของตน หาก
หมอท�ำนายว่ า จะได้ไปเมื อ งนอก ก็ เ ป็ น ที่ พ ออกพอใจยิ่ ง นั ก
หากเขาล�ำบากอยูใ่ นเมืองไทย เขาจะร�่ำร้องต่างๆ นานา ด่ารัฐบาล
ด่ า ระบบการปกครอง และด่ า อะไรๆ เท่ า ที่ พ อจะนึ ก ด่ า ได้
นอกจากตััวของเขาเอง แต่่พอไปตกระกำำ�ลำำ�บากที่่�เมืืองนอกบ้้าง
เขาทนได้้ เพราะไม่่รู้้�จะไปร่ำำ��ร้้องเอากัับใคร และเขาหวัังว่่ากลัับ
มาเมืองไทยเมื่อไรจะใช้ชีวิตให้ปรีดิ์เปรมให้ส�ำราญเบิกบานใจ
ทััศนคติิของคนไทยที่่�มีีต่่อเมืืองนอกเป็็นอยู่่�อย่่างนี้้�
แต่่ข้้าพเจ้้า - เปรม สุุจิินดา หามีีความรู้้�สึึกอย่่างนั้้�นไม่่
ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกเลยว่า การไปเมืองนอกเป็นการไป “ชุบตัว”
ข้้าพเจ้้ามองไม่่เห็็นว่่าคนที่่�เคยไปเมืืองนอก อยู่่�เมืืองนอก เรีียน
เมืื อ งนอก หรืื อทำำ� งานอยู่่�เมืื อ งนอก จะวิิ เ ศษเลิิ ศลอ ยกว่่ า
คนผู้้� ไ ม่่ เ คยไปอย่่ า งไร ข้้าพเจ้้าเองก็็ เ คยไปเมืื อ งนอกมาแล้้ว
เหมืือนกััน อาจเป็็นเพราะข้้าพเจ้้าฝัังใจอยู่่�ในพุุทธธรรม เรื่่�อง
คนจะดีีหรืือชั่่�วอยู่่�ที่่�การกระทำำ� อย่่างอื่่�นหาเป็็นเครื่่�องประกอบ
ได้้ ไ ม่่ ก็็ อ าจเป็็ น ได้้ จึึงทำำ� ให้้มองข้้ามปริิ ญญ านอกไปเสีี ย
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ข้้าพเจ้้าเข้้าใจว่่าปริิญญานั้้�นเป็็นเพีียงเครื่่�องมืือในการประกอบ
อาชีี พ หากใครสามารถประกอบอาชีี พ โดยสุุจริิ ต ให้้เจริิ ญ
รุ่่�งเรืื อ งได้้ บรรลุุจุุดประสงค์์ ที่่� ต้้อ งการได้้ ปริิ ญญ าก็็ ไ ม่่ มีี
ความจำำ� เป็็ น มีี อยู่่�จำำ� นวนมากที่่� ค นซึ่่� ง ไม่่ เ คยเรีี ย นเมืื อ งนอก
เลย ไม่่เคยผ่่านแม้้แต่่ประเทศลาว แต่่สามารถตั้้�งตนได้้ดีี มีีสุุข
มีีความเจริิญทั้้�งส่่วนตััวและได้้รัับเกีียรติิจากสัังคม
คนจีนในเมืองไทยนัน้ ได้ประสบความส�ำเร็จ ร�่ำรวยมหาศาล
มามากนักหนาแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลย แม้
ภาษาไทยก็ยังพูดให้ชัดไม่ได้ แต่สามารถกอบโกยเอาเงินไทย
ทรััพยากรธรรมชาติิของไทยไว้้ได้้มากมาย เขาได้้เล่่าเรีียนเพีียง
แค่่ บวก ลบ คููณ หาร เป็็น และอ่่านหนัังสืือไทยออก พููดกัับ
คนไทยรู้เรื่องเท่านั้น อะไรอยู่เบื้องหลังแห่งความส�ำเร็จของเขา ?
ท่่ า นก็็ ต อบได้้ เ หมืื อ นที่่� ข้้ าพเจ้้าจะตอบ ความขยัั น หมั่่� น เพีี ย ร
การเก็็ บ ออม ความอดทน ไม่่ ย อมปล่่ อ ยอาชีี พ ง่่ า ยๆ การ
งดเว้้นอบายมุุขต่่างๆ ความไม่่สุุรุ่่�ยสุุร่่ายฟุ่่�มเฟืือย
ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าจะท�ำประโยชน์อะไรให้แก่แผ่นดิน
ไทยของข้าพเจ้าได้มากนัก หลังจากเรียนส�ำเร็จกลับมาเมืองไทย
แล้ว ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าจะท�ำได้ดีกว่าคนไทยบางคนที่
ไม่เคยไปเมืองนอก แต่มเี จตนาดีและมีความสุจริตใจต่อเมืองไทย
อย่างแท้จริง เพราะขา้ พเจ้าเชื่อว่าการท�ำประโยชน์แก่ประเทศชาติ
นั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจดีของบุคคลและลงมือกระท�ำ
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ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอถึงพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้า ร.๗
ความว่า “หากรักราชา - พระเจ้าแผ่นดิน ก็พงึ น้อมจิตภักดีตอท
่ า่ น
รักชาติ พึงตั้งใจประกอบกรณีย์อันเป็นหน้าที่ของตน รักศาสนา
ก็พงึ ตัง้ อยใู่ นสุจริตทัง้ ๓ ทาง คือ กาย วาจา ใจ” ดังนีเ้ ป็นต้น
ข้าพเจ้าไปเมืองนอกมิใช่เพราะความกระหายใคร่ไป มิใช่
เพราะอยากมีหน้ามีตาในสังคม หรือมิใช่อะไรอื่นอีกหลายอย่าง
ที่่�เด็็กไทยและคนไทยมุ่่�งหมาย เมืืองนอกที่่�ข้้าพเจ้้าได้้ไป บัังเอิิญ
มิิใช่่เมืืองที่่�คนไทยนิิยมชมชอบอะไรเลย ตรงข้้าม กลัับเป็็นเมืือง
ที่่�คนไทยรู้้�สึึกเฉยๆ หรืือมิิฉะนั้้�นก็็ดููถููกกัันเสีียอีีก เขานึึกหยาม
ทั้งประเทศและคนของประเทศนั้น
ฟิลิปปินส์ ?
ไม่ใช่
ญี่ปุ่น ?
ไม่ใช่
จีน ?
ไม่ใช่
อินโดนีเซีย ?
ไม่ใช่
ท่านทายอีกทีเดียวก็คงถูก อินเดีย ? อินเดียไงล่ะท่าน
ดินแดนแห่งพุทธภมู ิ บุคคลผู้นีเ้ ท่านัน้ ที่คนไทยยกย่องให้เกียรติ
ทูนหัวทูนเกล้าเป็นที่สุด
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“ทำำ� ไมจึึงไม่่ ไ ปอเมริิ ก า หรืื อ อัั ง กฤษนะ เปรม” เพื่่� อ น
คนหนึ่่�งของข้้าพเจ้้าถาม เมื่่�อทราบว่่าข้้าพเจ้้าจะไปอิินเดีีย “ไป
เรีียนอิินเดีียไปทำำ�ไมกััน อาจดีีอยู่่�หรอกแต่่ไม่่ดีีเท่่าที่่�ควร”
“ผมมีเงินอยูน่ ้อย ไปอเมริกาเสียค่าเครื่องบินไปกลับก็หมด
แล้ว จะไปเรียนอะไรได้” ข้าพเจ้าตอบเพื่อนผู้นั้น “เราเกิดมาจน
เมื่อจะเรียนก็ต้องเรียนอย่างจนๆ และไปประเทศจนๆ เพื่อ
ค่าใช้จ่ายจะได้ไม่แพงนัก”
“คุณคงมีจุดมุง่ หมายอย่างอืน่ มากกว่าไปเรียนกระมัง ?” เขา
ถามข้าพเจ้าอีก
“ก็มีบ้าง ยังไม่รู้เลยว่าอย่างไหนเป็นจุดมุ่งหมายแท้จริง
อย่างไหนเป็นผลพลอยได้”
“ระหว่างการไปให้เห็นอินเดียด้วยตนเอง กับการเรียน
ปริญญาโทใช่ไหม ?”
“ใช่” ข้าพเจ้าตอบ
พูดถึงปริญญาโทแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกละอายอยู่บ้าง เพราะ
อายุุปาเข้้ามาถึึง ๓๕ แล้้วเพิ่่�งจะคิิดไปเรีียนปริิญญาโทอิินเดีีย
เอง เด็็กบางคนอายุุยัังไม่่ครบบวชทำำ�ปริิญญาโทแล้้ว บางคนทำำ�
ดอกเตอร์เมื่ออายุเพียง ๒๒ ปีเท่านั้น แต่คนไทยเราเป็นอย่างนี้
อยู่่�ไม่่น้้อย บางคนไปทำำ�ปริิญญาโท เมื่่�ออายุุ ๔๕ แล้้ว บางคน
บอกว่่าฝรั่่�งบางคนส่่งลููกให้้เรีียนจบแล้้ว ตนจึึงเรีียนภายหลััง
ก็ยังพอมี

วศิ น อิ นทสระ

23

คนไทยชอบพูดเสมอว่า ไม่แก่เกินไปที่จะเรียน คงจะจ�ำมา
จากคำำ�อัังกฤษที่่�ว่่า It is not too old to learn มัันเป็็น
ความจริิงอยู่่�บ้้าง แม้้จะไม่่จริิงทั้้�งหมดก็็ตาม ทั้้�งนี้้�เพราะคนอายุุ
มากแล้วจะให้สมองปราดเปรียว ก�ำลังกายทนทานต่อการเรียน
เหมือนคนในวัยหนุ่มนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้
เมื่่�ออยู่่�ในอิินเดีียได้้ไม่่นาน ข้้าพเจ้้าจึึงรู้้�สึึกว่่าการเรีียน
ปริิญญาโท หากว่่าบัังเอิิญเรีียนสำำ�เร็็จ น่่าจะเป็็นเพีียงผลพลอยได้้
เสีียแล้้ว เพราะมีีบางสิ่่�งบางอย่่างในอิินเดีีย และของอิินเดีียที่่�มา
กระทบใจข้าพเจ้า ท�ำให้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตจิตใจของข้าพเจ้า
เปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสิ่งนั้นมีค่ากว่าปริญญาที่ข้าพเจ้าจะ
พึงได้รับในโอกาสหน้า หากไม่ได้ก็คงไม่เสียใจ เพราะได้รับอะไร
บางอย่างที่มีค่าสูงกว่านั้นเสียอีก มันจะผนึกแน่นอยู่ในความ
ทรงจ�ำ และจะเป็นประโยชน์แก่การด�ำเนินชีวิตของข้าพเจ้าไป
ตลอดกาล อันนี้ต่างหากเล่าท่านที่ข้าพเจ้าต้องการ สิ่งที่อินเดีย
ได้ให้แก่ข้าพเจ้านั้นจะมีผลคุ้มไปตลอดชีวิต ต่อไปนี้ชีวิตของ
ข้าพเจ้าจะด�ำเนินไปบนเส้นทางที่ละเมียดละไมกว่าเก่า ประณีต
กว่าเก่า มีแสงสว่างบางอย่างเรืองรองขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะอยู่ในเมืองไทยได้อย่างสงบสุขยิ่งกว่าที่เคยอยู่มาแล้ว
๓๕ ปีบริบูรณ์
“ไปเถิด คนอย่างคุณจะได้อะไรดีหลายอย่าง” เพื่อนคนหนงึ่
ซึ่งข้าพเจ้ารักมากที่สุดพูดสนับสนุน เมื่อคุยกันถึงเรื่องที่ข้าพเจ้า
จะเดินทางไปอินเดีย “คงจะได้ความประทับใจอะไรมาหลาย
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ประการ และจะย่อยออกมาเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทย
ของเราได้มาก”
ถููกแล้้วเขาเป็็ น เพื่่� อ นที่่� ข้้ าพเจ้้ารัั ก มากที่่� สุุด ชื่่� อ ของเขา
หรืือท่า่ น - สุุวรรณ นิิลประภา นามสกุุลของพวกเขาอยู่่�ในจำำ�พวก
เพชรนิิ ลจิิ น ดาเสีี ย ทั้้� ง นั้้� น เขาเป็็ น คนพููดน้้อยแต่่ คำำ�พููดนั้้� น
หนัักแน่่นมีีเหตุุมีีผล เขาเป็็นชายผิิวดำำ� ล่ำำ��สััน แต่่น้ำำ��ใจของเขา
ประเสริิ ฐ นัั ก ไม่่ เ พีี ย งแต่่ สนัั บ สนุุนด้้ ว ยวาจาเท่่ า นั้้� น เขายัั ง
แนะนำำ�ข้้ าพเจ้้าหลายประการ รวมทั้้� งมอบหนัั งสืื อ บางเล่่ มให้้
และให้้เงิิ น อีีก ๑,๐๐๐ บาท พร้้อมบอกว่่า “เพื่่�อจ้้างติิวเตอร์์
ใน ๓ เดืือนแรก” เงิินหนึ่่�งพัันบาทมิิใช่่จำำ�นวนเล็็กน้้อยสำำ�หรัับ
เขา เพราะเขาได้้เงิินมาด้้วยการเก็็บเล็็กผสมน้้อย
ข้าพเจ้าปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง มิใช่ปลื้มใจในเรื่องเงิน
แต่ปลื้มใจน�้ำใจของมิตร ยังแถมบอกข้าพเจ้าว่า ขากลับจาก
อินเดียจะออกค่าเครื่องบินให้ ฟังดูซิทา่ น จะว่าขา้ พเจ้าโชคดีไหม
ที่มีมิตรอย่างนี้ เขาเองเคยอยู่ในอินเดียมาแล้วสองปี
การเดิินทางไปต่่างประเทศนั้้�น เรื่่�องยุ่่�งยากลำำ�บากมากอยู่่�
เรื่่อ� งหนึ่่ง� คืือการทำำ�พาสปอร์์ต (Passport) หรืือหนัังสืือเดิินทาง
เรื่่� อ งจะไปช้้าอยู่่�ที่่� ก รมตำำ� รวจเป็็ น เวลาหลายวัั น เขาจะนัั ด ไป
หลายเที่่� ย ว ต้้องขยัั น ไปมา ระหว่่ า งกรมตำำ� รวจและบ้้านเรา
บางคนบอกว่่าอยากได้้เร็็วก็็เอาเงิินให้้เขาบ้้าง แต่่ข้้าพเจ้้าไม่่ชอบ
ทำำ�อย่่างนั้้�น ช้้าหน่่อยก็็รอได้้ แต่่ไม่่ต้้องการให้้เงิินแก่่เจ้้าหน้้าที่่�
ตำำ�รวจ โดยที่่�เขามิิได้้เรีียกร้้องเป็็นทางการว่่าเงิินนั้้�นค่่าอะไร
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ต่อจากนั้นก็คือ เรื่องเตรียมของ เช่น กระเป๋าเดินทางและ
ของใช้อย่างอื่นที่จ�ำเป็น ซื้อตั๋วเครื่องบิน เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย
แล้้วก็็ถึึงวาระที่่�ต้้องเที่่�ยวลาผู้้�หลัักผู้้�ใหญ่่ และเพื่่�อนฝููงที่่�คุ้้�นเคย
บางท่่ า นข้้าพเจ้้าต้้องเดิิ น ทางไปลาถึึงต่่ า งจัั ง หวัั ด แต่่ ไ ม่่ ไ กล
กรุุงเทพฯ มากนัั ก ท่่ า นเป็็ น ญาติิ ผู้้� ใ หญ่่ ข องข้้าพเจ้้าที่่� อยู่่� ใน
สมณเพศ
“เมื่อก่อนยังไม่มีบ่วงอะไร ท�ำไมจึงไม่ไป ?” ท่านถามด้วย
ความเป็นห่วง
“เมื่อก่อนไม่ได้นึกครับ” ข้าพเจ้าตอบ
“มีเพียงบ่วงเดียวก็พอท�ำเนา” ท่านพูดต่อ “นี่มีถึงสองบ่วง
แล้ว ทั้งเมียและลูก”
“อาจเป็นประโยชน์ในภายหน้าครับ” ข้าพเจ้าพูดอย่าง
นอบน้อม
“แล้วเรื่องที่ท�ำอยูเ่ ดีย๋ วนีไ้ ม่เป็นประโยชน์ในภายหนา้ หรือ ?”
ท่านถาม
ข้าพเจ้านิ่งคุยเรื่องอื่นไปอีกเล็กน้อย ข้าพเจ้าจึงลากลับ
เพราะมีนัดอยู่ที่กรุงเทพฯ อีกหนึ่งราย ตีความตามค�ำพูดของ
ท่านรู้สึกว่า ท่านไม่อยากให้ไป
เมื่อข้าพเจ้าไปถึงอินเดียแล้ว ข้าพเจ้าจึงรู้สึกว่า ค�ำพูดของ
ญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าผู้นั้นถูก ข้าพเจ้าได้น�ำเอาค�ำพูดของท่าน
ขึ้นมาทบทวนเสมอ จริงของท่าน ข้าพเจ้าไม่ควรทิง้ ลูกและภรรยา
ไว้เบื้องหลัง แม้จะเตรียมการอะไรๆ ไว้ให้แล้วก็ตาม แต่สิ่ง
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เหล่านั้นเป็นที่พึ่งทางจิตใจไม่ได้
ข้้าพเจ้้าควรไปอิินเดีียสัักครั้้�งหนึ่่�ง แต่่ไม่่ใช่่ไปเรีียน ควร
ไปดู ไปเที่ยว หรือไปอะไรก็ตามนอกจากเรียน
คืนสุดท้ายที่จะจากกันนั้น ภรรยาของข้าพเจ้าร้องไห้ เธอ
ร้้องไห้้อยู่่�หลายพััก ลููกน้้อยอายุุ ๓ เดืือนเศษนอนสงบนิ่่�งไม่่ร้้อง
ไม่่กวน เขาตื่่�นตีี ๔ และเล่่นกัับพ่่อ พอตีี ๕ ครึ่่ง� เขาก็็หลัับต่่อไป
อีีก เมื่่�อถึึงคราวจากลููก น้ำำ��ตาข้้าพเจ้้ามิิได้้ออก - มัันไม่่ออกมาให้้
ใครเห็นดอกท่าน แต่มันตกลงในภายในก่อนขึ้นรถไปสนามบิน
ข้้าพเจ้้ากอดและจููบเขา หากเขารู้้�เรื่่�องมากกว่่านี้้� ข้้าพเจ้้าคงจาก
เขาไปไม่่ได้้ ไม่่ได้้อย่่างแน่่นอน เมื่่�อจำ�ำ เป็็นต้้องจาก ข้้าพเจ้้าก็็ต้้อง
รีีบจากเขาเสีียแต่่เวลานี้้� เวลาที่่�เขายัังไม่่รู้้�เรื่่�องอะไรเลย
แม้เวลาทีเ่ ขียนบันทึกนี้ ใจของข้าพเจ้าก็ยงั วาบหวิวมีอาการ
โศกอย่างลึกซึ้งอยู่ภายใน คนที่เคยมีลูกคงเห็นใจข้าพเจ้าบ้าง
กระมััง หลายคนพููดว่่า เราต้้องลิิขิิตชีีวิิตของเราเอง ท่่านเชื่่�อ
หรืื อว่่า เราจะลิิ ขิิตมัั นได้้ เสมอไป อาจมีี บางครั้้� งเหมืื อ นกัั นที่่�
เราจะต้้องปล่่อยไปตามโชคชะตา ถ้้าทุุกคนสามารถลิิขิิตชีีวิิต
ของตนได้้หมด ใครเล่่าจะจน ใครเล่่าจะเจ็็บ หรืือใครเล่่าจะ
ต้้องพลัั ด พรากจากกััน บางคราวเหมืือนมีีอะไรมาบัังคัับและ
ชัักนำำ�ให้้เห็็นดีีเห็็นงามไป ทั้้�งๆ ที่่�ทางนั้้�นหาใช่่ทางอัันถููกต้้องไม่่
ท่่านเชื่่�อโชคชะตาบ้้างไหมท่่าน ?
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๒
บ ท ที่่�

ภาพสลดใจ

เครื่่�องบิินมาถึึงสนามบิินดััมดััม เมืืองกััลกัตั ตาแคว้้นเบงกอล
ตะวัันตก เวลา ๑๐.๔๐ น. ใช้้เวลาบิินเพีียงสองชั่่�วโมงกัับ ๑๐
นาทีเท่านัน้ ขณะเครื่องบินก�ำลังร่อนลงนัน้ มองผ่านช่องหนา้ ต่าง
เห็นพืชพันธุ์เขียวสด มีแอ่งน�้ำเป็นบางแห่ง แสดงว่าเป็นทุ่งนา
ข้าพเจ้านึกในใจว่า อินเดียคงไม่อดอยากมากนักดอก ข้าพเจ้า
นึกท�ำนองเดียวกับที่คนจีนนึก เมื่อมาเห็นต้นไม้ในเมืองไทยเป็น
ครั้งแรก
ครั้งแรกที่เท้าก้าวแรกของข้าพเจ้าเหยียบย่างลงสู่อินเดีย
ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ซึ่งพี่น้องชาวไทยใฝ่ฝันกันนักหนาที่จะมา
ไหวป้ ูชนียสถาน ขา้ พเจ้ามิได้รู้สึกเปลีย่ นแปลงทางจิตใจอะไรเลย
รู้สึกเหมือนเดินอยู่ที่เมืองไทย
แต่พอผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรออก
มา เพื่่�อว่่าจ้้างแท็็กซี่่�ไปที่่�พัักในเมืืองกััลกััตตานั่่�นเอง ความรู้้�สึึก
เปลี่่�ยนแปลงก็็พลัันเกิิดขึ้้�น ขณะนั้้�นเองข้้าพเจ้้าจึึงรู้้�สึึกว่่า มาถึึง
เมืองแขกแล้ว
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สภาพของแท็กซี่ค่อนข้างคร�่ำคร่า คนขับรถแต่งกายมอซอ
นุ่งกางเกงบางๆ ขาสั้น ลายสีเหลืองและด�ำ ผมเผ้ารุงรัง หนวด
เครามิได้โกน พวกกุลีช่วยขนของแล้ว พวกเราบางคนได้ให้
รางวัลไปแล้ว แต่ยังมายืนออกันอยู่ที่หน้าต่างรถขอเงินเพิ่ม
เหล่านี้เป็นภาพที่แปลกตา หาไม่มีในเมืองไทย คนที่กล่าวถึงนี้
มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เด็กส่วนมากนุ่งผ้าหรือกางเกงขาดและด�ำ
เสื้อไม่มีใส่
สภาพแรน้ แค้นของอินเดียนัน้ ข้าพเจ้าได้เห็นเป็นปฐมทัศนา
ที่สนามบินดัมดัมนั่นเอง ระหว่างทางจากสนามบินไปถึงพุทธ
สถานเบงกอล (Bengal Buddhist Association) ได้มองเห็น
ภาพแห่งความยากจนไปโดยตลอด ชายแทบทั้งหมดนุ่งผ้าเตี่ยว
ผืนเดียว หามีเสื้อสวมไม่ เดินท่อมๆ อยู่ริมถนนบ้าง บนถนน
บ้าง สภาพที่ชายไม่สวมเสื้อนี้ มีตลอดไปถึงในเมืองกัลกัตตา
อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสะท้อนถอนใจ เมื่อข้าพเจ้าเดินดู
ตัวเมืองและสภาพของผู้คนในเย็นวันนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกว่าดินแดน
แห่งนี้ มีภาพชีวิตอันสลับซับซ้อนเสมือนภาพในฝัน ข้าพเจ้า
ไม่เคยนึกเลยว่า ชีวิตจริงจะมีได้เป็นได้ถึงขนาดนี้
ตามชายคาตึึก ฟุุตบาทมีีคนนอนอยู่่�เสมอแทบทุุกแห่่ง ไม่่มีี
ใครใส่่ใจ แม้้คนเป็็นโรคเรื้้�อนนอนขวางประตููเอาเท้้ายัันกรอบ
ประตูทั้งสองอยู่ อีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันเป็นร้านขายของเล็กๆ
น้อยๆ ไม่มีใครสนใจคนเป็นโรคเรื้อนนั้น ไม่มีใครท�ำอะไรเขา
ก็จริง แต่เขาเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งแล้วเหมือน...เหมือนอะไรท่าน
นึกเอาเองเถิด
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ยังไม่ทนั หายสลดใจเกีย่ วกับเรื่องคนเป็นโรคเรื้อน ก็มาพบ
คุณยายแก่มากแล้ว เดินไม่ได้ ค่อยกระเสือกกระสนไปด้วย
อาการของผู้้�หมดหวัังในชีีวิิต ในกระเป๋๋าของข้้าพเจ้้าไม่่มีีเงิิน
อิินเดีียอยู่่�เลยแม้้แต่่ไพซ่่า (paisas) เดีียว จึึงหมดปััญญาที่่�
จะช่่วยเหลืืออะไรได้้
มองไปอีีกด้้านหนึ่่�ง หญิิงชรากำำ�ลัังยืืนร้้องขอทานอยู่่�ใกล้้ๆ
วััวผอมซึ่่�งยืืนเคี้้�ยวอะไรแห้้งๆ อยู่่� อย่่างหนึ่่�งที่่�วััวในเมืืองไทย
ไม่กิน ภาพชีวิตอย่างนี้มีอยู่กลาดเกลื่อนในกัลกัตตา
เช้้าวัันรุ่่�งขึ้้�น ข้้าพเจ้้าไปเดิินเล่่นที่่�ตลาดจีีน (Chinese
Market) จุุดประสงค์์ เ พื่่� อซื้้� อ ขนมจีี บ กิิ น ตามคำำ� บอกเล่่ า ของ
เพื่่� อ นผู้้� นำำ�ท าง ตลอดระยะทางที่่� ผ่่ า นไป ข้้าพเจ้้าได้้ ม องเห็็ น
แต่่ภาพอัันชวนสัังเวช ที่่�อยู่่�ของพี่่�น้้องชาวอิินเดีีย (แม้้ภายใน
ตัั ว เมืื อ งใหญ่่ เ ช่่ น กัั ลกัั ต ตา) ผู้้� ย ากจนนั้้� น เป็็ น เพีี ย งไม้้เล็็ ก ๆ
๔ ต้น มาปักเข้ากับดิน มีผ้าขาดๆ มุงอยู่เบื้องบน ที่ดีกว่านั้น
หน่่อยก็็เป็็นดิินที่่�ก่่อขึ้้�นไป เหมืือนเตาไฟขนาดใหญ่่ ลููกเมีียอยู่่�
ในนั้้� น เมื่่� อจ ะออกก็็ คล านกัั น ออกมา ผ้้านุ่่�งห่่ ม เก่่ า และขาด
กะรุ่่�งกะริ่่� ง มองสููงขึ้้� น ไปหน่่ อ ย จะเห็็ น ตัั ว ตึึกสููงตระหง่่ า น
๓ - ๖ ชั้น
แน่่นอน เมื่่�อถึึงหน้้าร้้อนหรืือหน้้าหนาว คนพวกนี้้�ก็็จะ
ต้้องร้้อนหรืือหนาวจนตายได้้เสมอ ที่่�มีีข่่าวในหน้้าหนัังสืือพิิมพ์์
ในเมืื อ งไทยว่่ า หน้้าร้้อนหรืื อ หน้้าหนาวปีี นี้้� คนอิิ น เดีี ย ตาย
เท่่านั้้�นเท่่านี้้�คนก็็ได้แ้ ก่่คนพวกนี้้�เอง หาใช่่คนร่ำำ�� รวยไม่่ คนอิินเดีีย
วศิ น อิ นทสระ
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ประเภทนี้้� เกลื่่� อ นกล่่ นอยู่่�ทุุกบ้้านทุุกเมืื อ ง ความตายของชาว
อิิ น เดีี ย เป็็ น เรื่่� อ งเล็็ ก มาก ไม่่ มีี ใ ครเศร้้าโศกเสีี ย ใจนัั ก หนา
พอตายลงก็็หามกัันไปเผา ความเป็็นอยู่่�อย่่างแร้้นแค้้นนั่่�นเอง
ทำำ�ให้้พวกเขาเห็็นว่่าความตายเป็็นความสุุข สิ้้�นสุุดความดิ้้�นรน
ทนทุุกข์์ต่่างๆ
อนิจจาชีวิต ชีวิตของคนยากจนช่างมีค่าน้อยเสียนี่กระไร
ใครเล่าท�ำให้ชีวติ เกิดมีขนึ้ และใครเล่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อชวี ติ นัน้
ความล�ำบากยากเข็ญที่พี่น้องชาวไทยของข้าพเจ้าได้รับอยู่น้ัน
มีไม่ถึง ๑ ใน ๑๐๐ ของชาวอินเดีย จิตใจของข้าพเจ้าหดหู่
เหี่ยวแห้ง ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าคงอยู่ในอินเดียได้ไม่นาน
ที่ตลาดจีนก็อีกเหมือนกัน ของต่างๆ วางขายบนพื้นดิน
ทั้งสิ้น มีขอทานแก่ๆ ตามขออยู่ตั้งแต่พวกเราเหยียบย่างลงไป
แต่ไม่มีใครสนใจให้
เย็นวันนั้นข้าพเจ้าเดินทางจากพุทธสถานเบงกอลเพื่อขึ้น
รถไฟไปพาราณสี เนื่องจากรถยนต์มีเพียงคันเดียว พวกเราไป
มากคนด้วยกัน ข้าพเจ้าจึงต้องนั่งรถลาก หมายถึงรถคนลาก
เหมือนรถเจ๊กบ้านเราสมัยเมื่อ ๖๐ - ๗๐ ปีมาแล้ว
บนถนนสายจากพุทธสถานเบงกอลไปสถานีรถไฟเฮาร่าห์
ข้้าพเจ้้าต้้องน้ำำ��ตาตก เพราะความสงสารสัังเวชชีีวิิตต่่างๆ ซึ่่�ง
ดิ้้�นรนอยู่่�บนท้้องถนนสายนั้้�น ชีีวิิตที่่�แออััดยััดเยีียดเศร้้าหมอง
ทนทุกข์ทรมานนานาประการ ภาพนั้นติดตาเตือนใจข้าพเจ้าอยู่
ตลอดเวลา
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คนในรถเมล์อัดกันแน่นจนล้นออกมาภายนอก ห้อยโหน
จนน่่ากลััวว่่าจะตกลงมาตาย แน่่นกว่่าเมืืองไทย น่่ากลััวกว่่า
เมืืองไทย สภาพของรถก็็ผิิดกัับเมืืองไทยมากนััก มัันมีีลัักษณะ
รูปร่างและแบบคล้ายรถบรรทุกนักโทษของเรือนจ�ำคลองเปรม
มีีลวดตาข่่ายกรุุอยู่่�ด้้านหลััง หากมองทางด้้านท้้ายรถ จะเห็็นคน
เหมืือนไก่่ที่่�ยััดเยีียดกัันอยู่่�ในกรง โผล่่หััวสลอน ใบหน้้าเศร้้า
หมอง ท่าทางอิดโรย แสดงถึงความทุกข์ทรมาน อันเกาะกิน
กัดกร่อนหัวใจของเขามาเท่ากับอายุของเขาเหล่านั้นทีเดียว
คนลากรถ ผอมเกร็ง มีแต่ผ้าเตีย่ ว เสื้อไม่มี เหงื่อทว่ มหน้า
ท่วมตัว เหนื่อยหอบ เมื่อลากรถขึ้นสะพานสูงและยาวนั้น เขา
ต้องออกแรงทั้งหมดเท่าที่มี เหมือนวัวซึ่งลากเกวียนอันหนัก
บนถนนมีี ค นเดิิ น ขวัั ก ไขว่่ เ ต็็ ม ถนนไปหมด เกืื อ บจะ
เหมืือนงานลอยกระทงที่่�สะพานพระพุุทธยอดฟ้้า รถยนต์์ รถราง
รถลาก รถม้้า รถจัักรยาน และคนเดิินเท้้าเคล้้าคละปะปนกััน
ไปบนถนนทุุกสายในกััลกััตตา โดยเฉพาะสายที่่�ไปสถานีีเฮาร่่าห์์
นั้้�นมากเป็็นพิิเศษ
ความทุกข์ทรมานที่ได้รับมาจนเคยชินตั้งแต่เกิดนั้น ท�ำให้
พี่่�น้้องชาวอิินเดีียมีีความอดทนอย่่างประหลาด ข้้าพเจ้้าคิิดว่่า
ไม่่ น่่ า จะมีี ช นชาติิ ใ ดในโลกอดทนต่่ อ งานหนัั ก และสภาพ
อัันแร้้นแค้้นได้้เท่่าพี่่�น้้องชาวอิินเดีีย
สภาพที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้ เป็นสภาพชีวิตปกติประจ�ำวัน
มิใช่มีงานมหกรรม หรือมหาราชาใดเสด็จมาสู่กัลกัตตา แคว้น
เบงกอลตะวันตก หามิได้เลย
วศิ น อิ นทสระ
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รถลากพาข้าพเจ้ามาถึงบริเวณสถานีเฮาร่าห์ ท่าทางอัน
เหนื่อยหอบของเขา ท�ำให้ข้าพเจ้าสงสารสังเวชยิ่งนัก เขาลากมา
ประมาณ ๓๐ นาที เขาได้ค่าแรงเพียง ๒ รูปี หรือหนึ่งรูปี
ขา้ พเจ้าจ�ำไม่แม่น แต่แน่ใจว่าไม่เกิน ๒ รปู ี เทียบเงินไทย ประมาณ
๕ - ๖ บาท ค่าแรงของเขาถูกเหลือเกิน เพื่อนที่อยู่อินเดียนาน
บอกว่า ให้มากกว่านี้ไม่ได้ จะเสียราคาหมด ต่อไปภายหน้า
คนพวกนี้จะเรียกแพง
พวกกุลีขนของที่สถานีรถไฟคอแข็งมาก กระเป๋าซึ่งพวกเรา
ยกคนเดียวไม่ไหวนั้น เขาทูนได้ถึง ๒ - ๓ ใบ และค่าแรงคง
ถูกตามเคย
เราซื้อตั๋วรถไฟชั้นที่หนึ่ง คนน้อย เพราะชาวอินเดียโดย
ทั่วไปจะไม่น่ังรถชั้นที่หนึ่ง คนอินเดียที่น่ังรถชั้นที่หนึ่งต้องเป็น
คนมั่งคั่งมากทีเดียว
รถไฟชั้นที่หนึ่งดีพอใช้ แต่ความสะอาดยังน้อยไป รถไฟ
เขาวิ่งเร็วกว่ารถไฟเมืองไทย และมีรางคู่ตลอด ไม่ต้องรอหลีก
อาหารในรถไฟไม่มีขาย แม้อาหารที่จ�ำเป็นก็ไม่มี ไม่ต้องพูดถึง
เหล้าเบียร์ หากใครสัง่ อาหาร เจ้าหน้าทีต่ ้องลงเอาที่สถานีซึ่งจัดไว้
เป็นแห่งๆ ไม่ใช่มีทุกสถานี
นึึกถึึงรถเสบีียงในเมืืองไทย เรามีีขายทุุกอย่่างตั้้�งแต่่เช้้า
ถึึง ๓ - ๔ ทุ่่�ม นอกจากอาหารแล้้ว ยัังมีีเหล้้าเบีียร์์โซดามีีขาย
ตลอดทาง ผู้โดยสารรถไฟไทยนั้น หากประสงค์จะเมา ก็เมาได้
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
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เราภมู ใิ จเสมอว่า เมืองไทยเรานัน้ อุดมสมบรู ณ์ ด้วยอาหาร
ข้อนี้เป็นความจริง แต่ถ้าเราประมาท ไม่นานนัก เราอาจเป็น
ประเทศที่ขาดแคลนอาหารได้
ได้้ ม าเห็็ น อิิ น เดีี ย แล้้ว อดที่่� เ หลีี ย วดููประเทศไทยไม่่ ไ ด้้
ข้้าพเจ้้าอยากเห็็ น ชาติิ ไ ทยเราประหยัั ด กว่่ า นี้้� ใช้้ชีี วิิ ต อย่่ า ง
ง่่ายๆ ยิ่่�งกว่่านี้้� เราบ่่นกัันว่่า ประเทศเรายากจน แต่่การดำำ�รง
ชีีวิิตของเราช่่างหรููหรา ฟุ่่�มเฟืือยเสีียนี่่�กระไร เรามีีภััตตาคาร
มากมายทุุกหััวถนนท้้ายถนนและซอกมุุม เรามีีบาร์์ มีีไนต์์คลัับ
นัั บ ไม่่ ถ้้ วน เรามีี ส ถานโบว์์ ลิ่่� ง เริิ ง รมย์์ ต่่ า งๆ ยั่่� ว ใจเด็็ ก หนุ่่�ม
และคนแก่่ ให้้เริิงอยู่่�ด้้วยสิ่่�งยั่่�วยวนเหล่่านั้้�น
เรามี ข องกิ น ของใช้อย่ า งดี เ หมื อ นที่ ยุ โ รปและอเมริ ก ามี
ทั้งๆ ที่ของเหล่านั้น เราผลิตเองท�ำเองมิได้เลย เราเป็นคนจนที่
ไม่ค่อยจะเจียมตัวนัก พยายามจะเป็นอยู่ทุกอย่างเหมือนที่คน
มั่งมีเขาเป็นอยู่ และเราก็เป็นหนี้ต่างประเทศมากมาย
ในอินเดียนั้น เครื่องอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่างท�ำใน
อิินเดีีย โดยคนอิินเดีียเอง ตััวอย่่าง รถไฟ รถยนต์์ รถจัักรยาน
สามล้้อ เครื่่�องไฟฟ้้า เช่่น พััดลม เตารีีด และอื่่�นๆ ตลอดจน
ผ้้านุ่่�ง ผ้้าห่่ ม แม้้จะไม่่ ดีี เ ท่่ า ญี่่� ปุ่่� น ยุุโรป อเมริิ ก า แต่่ ก็็ พ อ
ใช้้ไปได้้
ข้าพเจ้ามิได้ชมว่า อินเดียดีไปหมดทุกอย่างหรอกท่าน
ความไม่ดีก็มีอยู่ เมืองเราก็เหมือนกันที่ดีก็มีมากที่ควรสังวร
ตรวจดู และควรจะแก้ไขก็มีไม่น้อย ข้าพเจ้าพูดเพียงเพื่อเล่าสู่
กันฟัง ข้าพเจ้าไม่กล้าหาญ พอที่จะแสดงตนเป็นผู้แก้ไขสังคม
อย่างใดอย่างหนึ่งได้
วศิ น อิ นทสระ
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ตััวเมืืองพาราณสีีตั้้ง� อยู่่�ริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��คงคา คนในเมืืองแออััด
ยััดเยีียดทำำ�นองเดีียวกัับกััลกััตตา อาจน้้อยกว่่าเล็็กน้้อย แต่่พอ
เข้าก�ำแพงมหาวิทยาลัยเข้าไปเท่านั้น ความแตกต่างปรากฏออก
มาเหมือนฟ้ากับดิน เหมือนนรกกับสวรรค์
มหาวิทยาลัยบานารัส (Banaras University) นั้นสวย
งาม ร่ ม รื่ น ถนนสะอาด เชื่อ มติ ด ต่ อ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย
โดยตลอด บริเวณกว้างถึง ๓,๕๐๐ ไร่ ล้วนแต่ร่มรื่นไปหมด
ทุกส่วน ทุกมุมของมหาวิทยาลัย มีต้นไม้ใหญ่เป็นแถวทิวเคียง
ไปทั้งสองฟากถนน สายใดปลูกต้นไม้ชนิดใดก็เป็นชนิดนั้นไป
ตลอดสาย บางสายกิ่งของต้นไม้ทั้งสองฟากโน้มมาประสานกัน
ท�ำให้ถนนร่มอยู่ตลอดและเย็นสบายเมื่อได้ผ่าน
ตัวตึกปลูกสร้างเป็นแบบเดียวกันหมด มี ๒ ชั้น ๓ ชั้น
รูปแบบและสีเดียวกัน ปลูกให้ระยะห่างกันพอประมาณ เว้น
ที่ว่างไว้เพื่อให้อากาศโปร่ง
กลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เล็กๆ หริ่งร้องเสมือนนอนอยู่
ในป่า เสียงกาและนกยูงนัน้ ได้ยินอยูแ่ ทบทัง้ วัน นกยูงร้องเหมือน
แมวตัวใหญ่ๆ กระรอกโลดแล่นจากต้นไม้ลงสู่ดิน และจากดิน
ขึ้นต้นไม้โดยมิได้เกรงกลัวคน สัตว์ในมหาวิทยาลัยนี้คุ้นกับคน
เสมือนเพื่อน มันไม่เคยถกู ท�ำรา้ ย เรื่องอหิงสาต่อสตั ว์นน้ั อินเดีย
รักษาไว้ได้ดีมาก ไม่เคยเห็นเด็กถือหนังสติ๊กออกยิงนก เหมือน
ที่เคยเห็นเสมอในเมืองเรา แม้ในวัดแกก็ถืออาวุธลอบเข้าไปยิง
นกได้
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หมานั้นอยู่ที่ไหนมันก็กัดกันที่น่ัน หมาในมหาวิทยาลัย
บานารัสนี้ก็เหมือนกัน รูปร่างและขนาดเหมือนหมาไทยไม่มีผิด
และมันกัดกันเสมอ บางทีข้าพเจ้าต้องตื่นขึ้นตอนเช้ามืดเพราะ
หมามันกัดกัน แย่งกระดูกกันบ้าง แย่งตัวเมียกันบ้าง และเห่า
หอนไปตามเรื่อง
ในมหาวิทยาลัยนี้ มีการจัดการบริการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ดี พ อควรที เ ดี ย ว มี อ ะไรๆ เป็ น ของตนเองอยู ่ ม าก อาทิ เ ช่ น
โรงพยาบาล โรงละคร การไฟฟ้า ประปา ที่ท�ำการไปรษณีย์
ห้องสมุดทีม่ หี นังสือเป็นจ�ำนวนมาก พิพธิ ภัณฑ์ หอพักนักศึกษา
ซึ่งจุนักเรียนได้จ�ำนวนหมื่น สนามกีฬาอันใหญ่โต สนามบิน
และโบสถ์ ฯลฯ
โบสถ์์ เป็็ นโบสถ์์ ฮิิ นดูู เรีี ยกว่่ าวิิ ศวนาถ ทำำ�ด้้ วยหิิ นอ่่ อ น
ขนาดใหญ่่กว่่าโบสถ์์วััดเบญจมบพิิตรเล็็กน้้อย เวลาประมาณ
๕ โมงเย็็น จะเห็็นคนเดิินกัันไปเป็็นทิิวแถวเพื่่�อไหว้้พระ ที่่�โบสถ์์
นี้้� เ ป็็ น โบสถ์์ ข องมหาวิิ ท ยาลัั ย เหมืื อ นกัั น สิ่่� ง สำำ�คัั ญ ในโบสถ์์ นี้้�
คืือศิิวลึึงค์์ ซึ่่�งประดิิษฐานอยู่่�บนอุุมาโยนีีใหญ่่โตพอใช้้ ในวััน
ที่่� มีี ง านมนัั ส การคนจะไปกัั น มากเป็็ น พิิ เ ศษ เอาน้ำำ�� รดลงไป
บนแท่่นนั้้�น น้ำำ��จะไหลลงทางรางอุุมาโยนีี เขาจะเอามืือรองน้ำำ��
แล้้วเอามาลููบหน้้าลููบศีีรษะ บางคนที่่�เข้้าไม่่ถึึง ก็็เอาน้ำำ��ที่่�กระเซ็็น
อยู่่�ตามพื้้�นที่่�คนย่ำำ��ไปเหยีียบมาอยู่่�นั่่�นเองมาลููบหน้้าผาก แล้้ว
พึึมพำำ�อ ะไรเล็็ ก น้้อย แล้้วถอยออกไป ดููทำำ� ให้้เขามีี ค วามสุุข
ขึ้้�น คนที่่�ทำำ�เช่่นนี้้�มิิใช่่เพีียงแต่่คนที่่�ไร้้การศึึกษาเท่่านั้้�น แม้้คนที่่�
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มีีการศึึกษาดีีก็็ทำำ�เหมืือนกััน
มนษุ ย์เราต้องการทีพ่ งึ่ ทางใจ โดยเฉพาะเวลามีทุกข์ จิตใจ
ช่ า งมื ด มนไปเสี ย หมด มี อ ะไรที่ เ ข ้ า ใจว่ า พอจะเป็ น ที่ พึ่ ง ได้ก็
กระโดดเข้าหา ข้าพเจ้าสงสารเพื่อนมนุษย์เสียจริงๆ การอุบัติ
ขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกสุดที่จะคณานับได้
แม้คนฮินดูเองก็ยอมรับในเรื่องนี้ - ยอมรับว่าพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาอัันยิ่่�งใหญ่่ประจำำ�โลก เขากล่่าวว่่า ศาสนาพราหมณ์์นั้้�น
เป็็นศาสนาอัันยิ่่�งใหญ่่ประจำำ�ชาติิอิินเดีีย แต่่พระพุุทธศาสนาเป็็น
ศาสนาที่่�ยิ่่�งใหญ่่ประจำำ�โลก (๒A great national Religion
Brahminism and a great world religion Buddhism)
เสรีภาพในอินเดียนั้นมีเหลือหลาย ทั้งส่วนตัวและความ
คิดเห็นทางการเมือง ในด้านส่วนตัวนั้นใครจะอยู่อย่างไร กิน
อย่างไร จะนัง่ จะนอนตรงไหนก็ตามใจ จะแต่งกายอย่างไรก็ไม่วา่
ถ้้าเราออกไปภายนอกมหาวิิทยาลััยประมาณสััก ๓ ทุ่่�มจะเห็็น
คนนอนกัับแพะเรีียงรายอยู่่�ตามฟุุตบาท ยิ่่�งหน้้าร้้อนยิ่่�งเห็็นมาก
คนที่่�พอมีีอัันจะกิินของอิินเดีียเมื่่�อปลููกบ้้านจะต้้องมีีดาดฟ้้าเสมอ
ตึกในมหาวิทยาลัยมีดาดฟ้าทุกหลัง ทั้งนี้เพื่อไว้นอนในหน้าร้อน
แม้หน้าฝนเวลาฝนไม่ตกก็รับอากาศสบายมาก
๒
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นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็มีเสรีภาพมาก ตามความรู้สึก
ของเรา - คนไทย รู้้สึึ� กว่่าจะมากเกิินไปเสีียด้ว้ ยซ้ำำ�� เพราะพวกเรา
ถููกจำำ�กัั ด ให้้อยู่่�ในกรอบมานาน แม้้แต่่ จ ะคิิ ด และพููดออกมา
ก็็ ต้้อ งอยู่่�ในขอบเขตที่่� ผู้้�ใหญ่่ ท่่านวางไว้้ให้้ เช่่ นว่่ า นัั กศึึกษา
มีี ห น้้าที่่� เ รีี ย นอย่่ า งเดีี ย ว ไม่่ ค วรไปวุ่่�นวายกัั บ อย่่ า งอื่่� น เช่่ น
ความคิิดเห็็นทางการเมืืองและการปกครองรััฐ ใครไปเอะอะ
วุ่่�นวายเข้้าก็็ ถูู กเพ่่ ง เล็็ ง ว่่ า เป็็ น เด็็ ก ดื้้� อ ไม่่ อยู่่� ในขอบในกรอบ
สมองของคนหนุ่่�มไทยถููกกดให้้หยุุดอยู่่�กัั บ ที่่� เมื่่� อถึึ งคราว
เป็็ น ใหญ่่ เ ป็็ น โตขึ้้� น มา จึึงมัั ก เป็็ น ผู้้� ใ หญ่่ ที่่� ไ ม่่ มีี ค วามคิิ ด เห็็ น
ลงท้้ายก็็แล้้วแต่่ ฯพณฯ ท่่านจะเห็็นสมควร อยู่่�อย่่างนี้้�แทบ
จะทุุกกระทรวง ทบวง กรม
ข ้ า พเจ้ารั ก ประเทศไทยเหมื อ นคนไทยธรรมดาสามั ญ
ทัง้ หลาย จงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ข้ า พเจ้าอยากเห็ น ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ
การศึกษาและสังคม เพราะได้ยึดถือเข้าไปแล้วว่า ประเทศไทย
พระมหากษัตริย์ไทยและพระพุทธศาสนาเป็นของข้าพเจ้า แม้
มิิใช่่เป็็นของข้้าพเจ้้าผู้้�เดีียวก็็ตาม ในฐานะที่่�ข้้าพเจ้้าเป็็นคนไทย
คนหนึ่่�ง ข้้าพเจ้้าย่่อมมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอยู่่�เสมอในความเสื่่�อม
หรือความเจริญของสังคมไทย
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เมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยบานารัสหลายวันเข้า และยังไม่มี
อะไรท�ำเป็นชิ้นเป็นอัน เพราะมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดเรียน จิตใจ
จึงล่องลอยกลับบ้านอยู่เสมอ แทบทั้งวันข้าพเจ้าคิดถึงลูกและ
ภรรยา ข้าพเจ้าไม่ละอายใครหรอกท่านที่จะพูดอย่างนี้ เพราะ
ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ข้าพเจ้าได้พูดความจริง
เมื่อข้าพเจ้าจากไปนั้น บุตรน้อยของข้าพเจ้าเพิ่งจะมีอายุได้
๓ เดือนกับ ๑๕ วันเท่านั้น ใบหน้าของเขา กิริยาอาการของเขา
ติดตาเตือนใจของข้าพเจ้าอยู่เสมอ นอกจากนี้ความดีแห่งมารดา
ของเขาอันมากล้นที่มีต่อข้าพเจ้านั้น ท�ำให้ข้าพเจ้าต้องระลึกถึง
อยู่มิเว้นวาย ใบหน้าของมารดาและบุตรทั้งคู่นี้ ได้ผลัดเปลี่ยน
กัันเข้้ามาในสนามดวงใจของข้้าพเจ้้า เขาทั้้�งสองได้้ดึึงเอาดวงใจ
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ของข้้าพเจ้้ากลัับมาเมืืองไทยวัันละหลายๆ ครั้้�ง ศึึกในใจของ
ข้าพเจ้าครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก ข้าพเจ้าเกิดความลังเลว่า ข้าพเจ้า
ควรจะอยู่เรียนหนังสือต่อไป หรือจะกลับบ้าน ? ข้าพเจ้าสงสัย
ว่า การที่ข้าพเจ้าจากบุตรและภรรยามานั้น จะเป็นบาปหรือไม่
ถ้าเป็นบาป บัดนีบ้ าปนัน้ ก�ำลังสนองขา้ พเจ้าอยูแ่ ล้ว ข้าพเจ้าก�ำลัง
มีีความทุุกข์์ ทุุกข์์เพราะการพลััดพรากจากบุุคคลอัันเป็็นที่่�รััก
ที่่� พ ระพุุทธเจ้้า พระบรมศาสดาของข้้าพเจ้้าตรัั สว่่ า “เครื่่� อ ง
พันธนาการที่ท�ำด้วยเชือกด้วยเหล็กไม่ใช่เครื่องพันธนาการที่
แท้จริ ง เป็ น เครื่อ งผูกที่ผู กหย่ อ นๆ แต่ แ ก้ ไ ด้ยาก” นั้น เป็ น
ความจริงที่ข้าพเจ้าได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วในครั้งนี้ ทรัพย์
สมบัติก็เป็นเครื่องผูกมัดอย่างหนึ่งแต่ข้าพเจ้าไม่เดือดร้อนใน
เรื่องนี้ เพราะไม่มีสมบัติจนถึงกับต้องเป็นห่วงหรือเดือดร้อน
แม้จะเป็นครอบครัวเล็กๆ แต่ขา้ พเจ้าเป็นหัวหนา้ ครอบครัว
ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อชวี ติ เหล่านัน้ ความรับผิดชอบนัน้ ไม่นา่
จะตีความเพียงว่า ให้เงินใช้ ให้บา้ นอยูเ่ ท่านัน้ แต่นา่ จะครอบคลุม
ไปถึงการปกป้องคุ้มครองให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ให้
มีความอบอุ่นใจ มีความหวังในอนาคต ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้า
ได้ทอดทิ้งเธอไป ความรู้สึกอันนี้ได้กลายเป็นสิ่งทรมานข้าพเจ้า
แม้จะพยายามน�ำเอาพุทธจริยามาข่มว่า แมพ้ ระพุทธองค์เองก็เคย
จากครอบครัวไปก็เพื่อครอบครัวนั่นเอง ก็ไม่อาจข่มให้หายสนิท
ได้ ถึงจะช่วยได้บ้างก็ตาม เพราะประโยชน์ของพระองค์นั้น
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ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก พระองค์ทรงจากไปเพื่อประโยชน์แก่โลก แต่
ข้าพเจ้าเล่าจากไปเพื่อประโยชน์อะไร ? ถงึ จะมองเห็นทางดีอยบู่ า้ ง
ก็ดูเหมือนจะไม่คุ้ม ข้าพเจ้าคงไม่สามารถแมเ้ พียงจะท�ำประโยชน์
ให้แก่สังคมเล็กๆ เช่นสังคมในหมู่บ้านของข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้า
รู้้� สึึ กว่่ า การตัั ดสิิ น ใจครั้้� ง นี้้� อ าจผิิ ด พลาดอีี ก ก็็ ไ ด้้ แต่่ มัั น เป็็ น
ความคิิด จะถููกหรืือผิิดกาลเวลาข้้างหน้้าจะเป็็นสิ่่�งตััดสิิน เวลา
อีีก ๔ - ๕ ปีี ข้้างหน้้าจะพิิสููจน์์การตััดสิินใจและการกระทำำ�ของ
ข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าเชื่่�อในโชคชะตาอยู่่�บ้้างเหมืือนกััน และเห็็นว่่า
โชคชะตาเป็็นของประหลาด สามารถเบนวิิถีีชีีวิิตคนให้้เป็็นไป
นานาประการ ศาสนาพราหมณ์์และฮิินดููว่่าเป็็นพรหมโองการ
แต่่พระพุุทธศาสนาว่่าเป็็นกรรมโองการ
เพื่อนฝูงผู้หวังดีช่วยปลอบใจข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ เขามอง
เห็นข้าพเจ้าส�ำคัญเกินกว่าที่ข้าพเจ้าเป็นจริง เขาคาดหมายกันว่า
ข้ า พเจ้าจะกลั บ ไปท�ำประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศไทยและพี่น ้อง
ชาวไทยได้มาก ความคาดหมายของเขาอาจถูกหรือผิดได้เท่ากัน
แต่ตวั ข้าพเจ้าเองไม่ได้หวังว่าจะท�ำประโยชน์อะไรได้มาก นอกจาก
ท�ำมาหากินเลี้ยงตัวและครอบครัวไปเยี่ยงสามัญชนทั้งหลาย
เป็นประโยชน์แคบๆ ซึ่งแม้พวกนกและกาก็ท�ำได้ ข้าพเจ้าได้เห็น
ได้ฟังนักเรียนไทยในต่างประเทศมามากต่อมากแล้ว เมื่อกลับไป
เมืองไทยก็คิดวางโครงการจัดนั่นท�ำนี่ในที่สุดก็ท้อใจ ท�ำอะไร
ไม่ได้ ที่เป็นฆราวาสก็ถูกกลืนไปกับคนทั้งหลาย ที่เป็นพระก็สึก
วศิ น อิ นทสระ
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พร้อมด้วยบอกว่า ท�ำอะไรไม่ได้ การจะท�ำอะไร หรือเปลีย่ นแปลง
อะไรในเมืองไทยนั่นไม่ใช่ของที่จะท�ำได้ง่ายเหมือนที่คิด มันมี
อุปสรรค มีปัญหาร้อยแปดพันประการ แล้วคนขนาดข้าพเจ้าจะ
ท�ำอะไรได้ ขา้ พเจ้ามีอะไรพิเศษกว่าผู้อืน่ อย่างไร อย่าพูดถึงว่าจะ
ช่ ว ยสั ง คมท�ำประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ ใ ห้ ยิ่ ง ใหญ่ ก ว้ า งขวาง
เลย แม้เพียงแต่จะช่วยเหลือตนเองให้พน้ จากความล�ำบากยากจน
ข้าพเจ้าจะท�ำได้ส�ำเร็จหรือไม่ ข้าพเจ้าเกรงแต่ว่า ข้าพเจ้าจะเป็น
คนเหลวไหล จับอะไรเป็นหลักเป็นฐานไม่ได้ และลงท้ายด้วย
การที่สังคมไม่พึงประสงค์
จริงอยู่การมาอินเดียครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความพอใจใน
บางสิง่ บางอย่าง และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ไปตลอดชีวติ ขา้ พเจ้า
ได้รู้บางสิ่งบางอย่างขึ้นในตน ข้าพเจ้าได้ประจักษ์สิ่งซึ่งไม่เคย
ได้้รู้้� บางสิ่่�งบางอย่่างขึ้้�นในตน ข้้าพเจ้้าได้้ประจัักษ์์สิ่่�งซึ่่�งไม่่เคย
ประจัักษ์์มาด้้วยตนเอง รวมความว่่าข้้าพเจ้้าได้้รู้แ�้ ต่่เมื่่�อตั้้ง� ปััญหาว่่า
“เรามีีชีวิี ติ อยู่่�เพื่่�อจะรู้้ห� รืือเรารู้้เ� พื่่�อจะมีีชีวิี ติ อยู่่� (Live to Know
or Know to Live)” ข้้าพเจ้้าก็็ตอบปััญหานี้้�ให้้แก่่ตนเองไม่่ได้้
ท่่านเล่่าตอบได้้ไหม ? หรืือจะตอบว่่าเพื่่�อทั้้�งสองอย่่าง บางคราว
เรามีีชีีวิิตอยู่่�เพื่่�อจะรู้้� บางคราวเรารู้้�เพื่่�อจะดำำ�รงชีีพอยู่่� ถ้้ากระนั้้�น
หากมีปญ
ั หาซอยลงไปอีกว่าเพื่อรู้อะไร ? และอยท�ำ
ู่ ไม ? ก็คงเป็น
ปัญหาที่ตอบยากอยู่นั่นเอง ปัญหาทางปรัชญานั้นตอบยากเสมอ
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การปล่่อยวางนั้้�นเป็็นหััวใจสำำ�คััญของศาสนาและปรััชญา
ตะวัันออก รวมทั้้�งของนัักปราชญ์์ตะวัันออกด้ว้ ย มหากวีีกาลิิทาสปราชญ์ผู้ยิง่ ใหญ่ของอินเดียได้กล่าวไว้วา่ “คนที่จะเป็นเจ้าโลกได้
นั้น ต้องเป็นคนปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้แล้วOwning the whole world while disowning oneself”
แน่่นอนคำำ�พููดของเขาถููก พระพุุทธเจ้้าก็็ทรงย้ำำ�� เรื่่อ� งนี้้�เหมืือน
กััน “ผู้้ช� นะตนเองได้้ชื่่อว่
� า่ เป็็นยอดนัักรบในสงคราม ชนะตนย่่อม
ประเสริิฐกว่่าชนะผู้้�อื่่�นทั้้�งหมด” วิิธีีชนะตนเองของพระพุุทธเจ้้า
ก็คอื การไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน มองเห็นตนโดยมิใช่ตน และ
ไม่เป็นตน
มีคนอยู่ไม่น้อยในเมืองไทย และในโลกที่เข้าถึงพุทธธรรม
ข้อนีห้ มายความว่าเขา้ ใจ แต่ที่ท�ำใจตามทีเ่ ขา้ ใจนัน้ น้อยนัก ความ
ยึึดถืือต่่างๆ ที่่�ติิดตามจัับเกาะมาแต่่กำำ�เนิิดนั้้�น ยากที่่�จะทำำ�ลาย
ลงได้้ ผู้้�ใดทำำ�ได้้อย่่างเช่่นพระพุุทธองค์์ โลกทั้้�งโลกก็็ค้้อมเศีียร
ให้แก่เขาผู้นั้น เพราะธรรมดามีอยู่ว่า ในที่สุดโลกจะต้องบูชาผู้ที่
ไม่ติดโลก
อาหารการกินในมหาวิทยาลัย คงเส้นคงวาเหมือนการโคจร
ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
เช้ามีไข่ดาว ๒ ฟอง ขนมปังปิง้ ๔ ชิน้ นมสดตม้ จนเดือด
น�้ำตาล และน�้ำชาชงแบบชาจีน มีเนยทาขนมปังด้วย
วศิ น อิ นทสระ
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กลางวัันเป็็นข้้าวและกัับข้้าวแขก อาจเป็็นผััดผัักหรืือผััด
เนื้้�อวััว เนื้้�อแพะ หรืือเนื้้�อหมูู ถ้้าเนื้้�อก็็ผััดล้้วน ผัักก็็ผััดล้้วน
แขกไม่่ นิิ ย มปนเนื้้� อล งในผัั ก แกงคาน คืื อ แกงน้ำำ�� เหลวๆ
มีีกลิ่่�นแขกชััดเจน
๑๗.๐๐ น. เวลาน�้ำชา มีขนมปังเล็กน้อยกับน�้ำชา น�้ำตาล
และนมสด
๒๒.๓๐ น. เป็นอาหารมื้อสุดท้าย รายการอาหารท�ำนอง
เดียวกับกลางวัน
ทัง้ เดือนทัง้ ปี อาหารจะวนเวียนอยอู่ ย่างนีไ้ ม่มเี ปลีย่ นแปลง
นักศึกษาไทยคือคุณบุญยง ต้องถือกระปุกกะปิลงไปด้วยเป็น
ประจ�ำเฉพาะมื้อเย็น บางทีก็เป็นมื้อกลางวันด้วย
เรื่่�องการกิินน้้อยและอยู่่�ง่่ายนั้้�น ต้้องยกให้้แขกเป็็นเลิิศ
มีี ค วามอดทนเรื่่� อ งการอยู่่�การกิิ น อย่่ า งน่่ า สรรเสริิ ญ นึึกถึึง
คนอิินเดีียในเมืืองไทยมาทำำ�มาหากิินในเมืืองไทยจนร่ำำ��รวย แล้้ว
ตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทย ไม่มีใครอยากกลับอินเดีย ในเมือง
เรามีอาหารกินตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เหมือนบริการปัม๊ น�้ำมนั ไม่มผี ดิ
ขอให้มีเงินอย่างเดียว จะกินอาหาร ไทย จีน ฝรั่ง แขก หรือ
อิสลามได้ทั้งนั้น แต่พาราณสีแม้จะมีเงินก็กินไม่ได้ เพราะไม่มี
ให้ซื้อ
มีร้านอาหารจีนอยู่แห่งหนึ่งชื่อ La-be-la ก็ขายเป็นเวลา
เหมือนกัน เช้า ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. เย็น ๑๗.๓๐ - ๒๓.๐๐ น.
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ถามเขาว่าท�ำไมไม่เปิดทั้งวัน เขาบอกว่าคนอินเดียไม่ยอมให้
ท�ำอย่างนั้น
ข้าพเจ้านึกว่าจะหาเมืองใดมีอาหารอุดมเสมอเมืองไทยนั้น
ค่อนข้างจะยาก ข้าพเจ้าได้สดับตรับฟังมาอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน
คนในเมืืองพาราณสีีส่ว่ นใหญ่่ใช้้จัักรยานหรืือสามล้้อ คนถีีบ
สามล้้อมีีตั้้�งแต่่เด็็กอายุุ ๑๕ - ๑๖ ถึึงคนชรา คนพวกนี้้�ส่่วนมาก
เป็็นศููทร สกปรก เหม็็นสาบ เสื้้�อผ้้าเหมืือนไม่่ได้้ซัักมาเป็็นเดืือน
เป็็นปีี ส่่วนใหญ่่เราพอทนได้้ คืือพอนั่่�งรถของเขาได้้ แต่่มีบี างคน
ที่่�เหม็็นเหลืือเกิิน จนบางคราวข้้าพเจ้้าต้้องลงกลางทาง นั่่�งต่่อ
ไปอีีกไม่่ไหว จะอาเจีียน
สงสารเขาที่่�ค่่าแรงต่ำำ��มาก ถีีบรถระยะทาง ๓ - ๔ ก.ม. ใช้้
เวลา ๓๐ นาทีี จะได้้ค่่าแรงเพีียง ๑ รููปีี บางทีีก็ไ็ ด้้ไม่่ถึึง ถีีบไป
เรื่่�อยๆ โดยรถไม่่ติิดเลย รถเขานั่่�งสองคนพอดีี ถ้้าเบีียดกััน
หน่่อย จะนั่่�งได้้ถึึง ๓ คน ถ้้าโดนเข้้าคนตััวใหญ่่เช่่นคุุณบุุญยง
นั่่�งสองคนก็็เกืือบไม่่พอ
คนพวกนี้หากินยาก ค่าแรงต�่ำ จึงต้องมีความเป็นอยู่อย่าง
ต�่ำ สกปรกและเหม็น ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าใครจะสมัครใจอยูอ่ ย่างนัน้
นอกจากความจ�ำเป็นบังคับ จึงต้องจ�ำยอม
มีีความรำำ�คาญอยู่่�อย่่างหนึ่่�งในการนั่่�งสามล้้อแขก คืือแม้้
จะตกลงราคากัันแล้้ว แต่่พอถึึงที่่�หมาย แกต้้องขอเพิ่่�มเสมอ
ต้้องเถีียงกัันแทบจะทุุกครั้้�งไป นัักเรีียนไทยไปถึึงใหม่่ๆ ก็็ใจอ่่อน
วศิ น อิ นทสระ
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สงสาร แต่่ที่่�อยู่่�นานถึึง ๖ - ๗ ปีี ใจก็็แข็็งขึ้้�นตามลำำ�ดัับ และ
ไม่่ ย อมให้้โดยง่่ า ย อย่่ า งนี้้� เ องแขกเก็็ บ ดอกเบี้้� ย ในเมืื อ งไทย
จึึงไม่่ยอมลดราวาศอกแม้้แต่่บาทเดีียว เพราะแกใจแข็็งไปจาก
เมืองแกแล้ว
เคยได้ยินคนพูดเสมอตัง้ แต่อยูเ่ มืองไทยว่า ถา้ เจองกู บั แขก
ให้้ตีีแขกก่่อน คำำ�พููดนี้้�ดููเหมืือนจะมีีต้้นตอมาจากชาวอัังกฤษ
เป็็นทำำ�นองตำำ�หนิิว่่า แขกนั้้�นร้้ายกว่่างูู รู้้�สึึกว่่าข้้าพเจ้้ายัังรู้้�จััก
แขกน้้อยไป จึึงไม่่กล้้าวิิจารณ์์เรื่่�องนี้้� เรื่่�องหนึ่่�งที่่�เห็็นคืือ เงิินนั้้�น
ถ้้าติิดมืือแขกเข้้าแล้้วเอาคืืนยากมาก ตััวอย่่างสามล้้อ สมมติิว่่า
ตกลงราคากััน ๕๐ สตางค์์ (ไปซ่่า) พอถึึงปลายทางเราไม่่มีี
สตางค์์ ๕๐ แต่่มีีใบละบาท (รููปีี) แกจะทอนให้้เราเพีียง ๑๐
หรืือ ๒๐ สตางค์์เท่่านั้้�นโดยแกล้้งบอกว่่าไม่่มีีเงิินทอน อาจมีี
บางคราวที่่�ไม่่มีีเงิินทอนจริิงๆ แต่่ส่่วนมากแกต้้องการได้้มากกว่่า
ที่่�ตกลงกัันไว้้
สามล้้อหรืือแท็็กซี่่ใ� นเมืืองไทยจะไม่่ยอมทำำ�อย่า่ งนั้้�น ถืือเป็็น
การเสีียเกีียรติิยศของกรรมกร บุุรุุษไปรษณีีย์์เมืืองแขก หากนำำ�
จดหมายลงทะเบียน หรือเอกสารส�ำคัญบางอย่างมาให้ เมื่อเรา
เซ็นรับแล้ว เขาจะออกปากขอรางวัลเสมอ หากเราไม่ให้ เขาก็
ไม่ว่าอะไร แต่เมื่อ “เขาหน้าด้านขอ เราก็หน้าด้านไม่พอที่จะ
ไม่ให้” ตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้้าอยู่่�หััว เพื่่�อนๆ เตืือนเสมอว่่า ใครมาทำำ�ใจดีีในเมืืองแขก
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จะอดตาย แต่่นิิสััยนี้้�ได้้ติิดตััวเสีียแล้้ว แก้้ยาก
อย่่างไรก็็ตาม คนอิินเดีียชั้้�นผู้้�ดีีย่่อมจะผิิดแผกแตกต่่าง
กัับคนชั้้น� ต่ำำ�� ทั้้�งความประพฤติิ และนิิสัยั จิิตใจ ตลอดจนท่่าทีีที่่�
แสดงต่่อสังั คม คนเชื้้อช
� าติิเดีียวกััน ใช่่ว่า่ จะเลวหรืือดีเี หมืือนกััน
ไปหมดทุุกคน พี่่�น้้องชาวไทยของข้้าพเจ้้าก็็เหมืือนกััน ที่่�เลวก็็มีี
ที่่�ดีีก็็มาก เผื่่�อแผ่่บริิจาคช่่วยเหลืือคนยากจน เลื่่�อมใสศรััทธา
ท�ำบุญในศาสนาอย่างไม่กลัวหมดเปลืองก็มีมาก ที่เห็นแก่ตัวจัด
ฉกชิงวิ่งราว ก่อเรื่องกวนสังคม ฉวยโอกาสกอบโกยประโยชน์
จากคนต่างชาติ ทั้งโดยตรงโดยอ้อมก็มีมากเหมือนกัน
ขโมยในเมืองอินเดียนั้นมีน้อยกว่าเมืองเรา เขาต้องการ
อะไรเขามั ก ขอเอา ไม่ ไ ด้ก็ แ ล้วไป คนเมื อ งเราละอายมาก
เรื่องขอ แต่กลับไม่ค่อยละอายเรื่องขโมย จะละอายก็ต่อเมื่อ
ถูกจับไปตากหน้าที่โรงพัก
อนึ่่�ง การทำำ�ร้้ายร่่างกาย ตีีรัันฟัันแทงนั้้�น น้้อยเหลืือเกิิน
เกืือบไม่่มีี ความปลอดภััยในเรื่่�องนี้้�มีีมาก คนอิินเดีียเถีียงกััน
หน้้าดำำ�ตาแดงเป็็นชั่่�วโมงๆ ฝ่่ายไหนสู้้�เหตุุผลไม่่ได้้ เสีียงก็็จะ
อ่่ อ นลงๆ แล้้วเดิิ น ผละไป ไม่่ มีี ก ารชกต่่ อ ย ทำำ�ร้้ ายร่่ า งกาย
กัันจนเลืือดตกยางออก อิินเดีียถืือเป็็นเรื่่�องป่่าเถื่่�อนมาก
คนขับรถในอินเดีย ไม่วา่ รถประเภทใด เป็นคนใจเย็นอย่าง
ประหลาด รถอื่่�นจะขวางหน้้า คนจะเดิินเกะกะ วััวควายจะยืืน
ขวางถนน เขาพยายามหลีีกอย่่างหน้้าตาเฉย ไม่่เคยเห็็นแสดง
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อาการหงุุดหงิิดรำำ�คาญ หรืือมองอีีกฝ่่ายหนึ่่�งอย่่างตััวเป็็นเจ้้าของ
ถนน พร้้อมพ่่นผรุุสวาทออกมาว่่า “ไอ้้ห่่ะ อ้้ายฉิิบหาย” อย่่างที่่�
เราจะได้้เห็็นได้้ยิินเป็็นประจำำ� ปรารถนาอย่่างยิ่่�ง ทำำ�อย่่างไร
คนในบ้้านเมืื อ งเราจึึงจะลดความฉุุนเฉีี ย วเกรี้้� ย วกราด และ
การวางอำำ�นาจลงได้้บ้้าง รู้้�สึึกว่่าเรายิ่่�งใหญ่่กัันเสีียจริิงๆ ตั้้�งแต่่
กระเป๋๋ารถเมล์์คนโดยสารแท็็กซี่่� คนนั่่�งแท็็กซี่่� คนขายอาหาร
ในร้้านเล็็กๆ คนเข้้าไปซื้้�ออาหารกิิน ตลอดเรื่่�อยขึ้้�นไปทุุกสาขา
อาชีีพ ยิ่่�งเป็็นใหญ่่มาก การวางอำำ�นาจก็็มีมี ากขึ้้น� การกิินการอยู่่�
ต้้องผิิดจากสามััญชน พอเป็็นข้้าราชการชั้้�นโท ก็็เริ่่�มจะนั่่�งรถเมล์์
ไม่่ได้้ ต้้องดิ้้�นรนขวนขวายซื้้�อรถยนต์์ส่่วนตััวเพื่่�อศัักดิ์์�ศรีี เพื่่�อ
เครดิิตหรืืออะไรทำำ�นองนั้้�น เราจะโทษปััจเจกชนก็็ไม่่ถนััดนััก
สัั ง คมของเราเป็็ น อย่่ า งนั้้� น ข้้าพเจ้้าได้้พููดไว้้แต่่ ต้้ นแล้้วว่่ า
ทััศนะของสัังคมย่่อมมีีอิิทธิิพลต่่อแนวคิิดและการวางตนของ
ปััจเจกชนเป็็นอัันมาก
ในอิิ น เดีี ย คนชั้้� น ศาสตราจารย์์ คหบดีี นั่่� ง จัั ก รยาน
ถีี บ จัั ก รยานไปทำำ� งานได้้อย่่ า งหน้้าตาเฉย ทั่่� ว ๆ ไปเขาทำำ�กัั น
อย่่ า งนั้้� น หากคณบดีีอื่่�นๆ ทุุกคนมีีรถเบนซ์์ขัับ แต่่มีีคณบดีี
คณะใดสัั ก คนหนึ่่� ง นั่่� ง จัั ก รยานไปทำำ� งานก็็ จ ะเป็็ น ของแปลก
และอาจเป็็ น กรณีี แ ห่่ ง ปมด้้อยเกิิ ดขึ้้� น รู้้� สึึ กว่่ า เขามัั ก นัั บ ถืื อ
มัันสมองคนมากกว่่าเสื้้�อผ้้าและบุุคลิิกอัันวางท่่าให้้โก้้ของคน
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เมื่อรถยนต์ หรือ ๓ ล้อ ๒ ล้อชนกัน เขาจะลงไปดู แกะรถ
ออก พูดอะไรกัน ๓ ค�ำ แล้วต่างคนต่างไป ไม่เคยต้องเสียเวลา
เพราะเรื่องนี้ เขาไม่สนใจ รู้สึกว่าเขามิได้รักรถเกินจนต้องทะเลาะ
กับคน แต่ถา้ รถยนต์ไปชนคนเข้า จะเป็นเรื่องใหญ่มาก คนทีเ่ ห็น
เหตุการณ์จะรีบจับคนขับรถไว้ก่อน อีกพวกหนึ่งน�ำคนเจ็บส่ง
โรงพยาบาล มีคนหนึ่งขับรถยนต์ชนคน พวกที่เห็นเหตุการณ์
กรกู นั เขา้ ไปจะจับไวก้ อ่ น เจ้าของรถรีบปิดกระจกรถหมด ชาวบ้าน
ช่วยกันทุบกระจกรถพังยับเยิน แล้วช่วยกันดึงเจ้าของรถลงจาก
รถจนได้ ที่ท�ำอย่างนี้เพื่อป้องกันการหนี บางแห่งหากคนขับรถ
หรืือเจ้้าของรถแสดงอาการดื้้�อดึึงไม่่ยอมรัับผิิด พวกคนเห็็น
เหตุุการณ์์จะช่่วยกัันสุุมไฟเผารถเสีียเลย
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คำ�พูดของเพื่อน

ข้้าพเจ้้าได้้รัั บจดหมายจากแม่่ ของลูู ก และมิิ ตรที่่� รัักคืื อ
สุุวรรณ นิิลประภาเสมอ โดยเฉพาะจากแม่่ของลููกนั้้�น จะได้้รัับ
สัปดาห์ละ ๒ - ๓ ฉบับเป็นประจ�ำ เธอเขียนมาด้วยความระลึก
ถึงและให้ก�ำลังใจแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเองก็เขียนถึงเธอสัปดาห์ละ
๒ - ๓ ครั้งเหมือนกัน จดหมายของเราจะสวนทางกันอยู่เสมอ
เมื่อได้อ่านจดหมายรู้สึกท�ำให้ชุ่มชื่นใจ เหมือนได้มีเธออยู่ใกล้
สิ่งทดแทนของคนเราย่อมพอหาได้เสมอ จดหมายของเธอและ
ของสุวรรณ นิลประภา มีประโยชน์แก่ข้าพเจ้ามาก
สุุวรรณในฐานะที่่�ได้้ผ่่านอิินเดีียมาก่่อน ได้้เป็็นที่่�ปรึึกษา
และให้้คำำ�แนะนำำ�อัันมีีค่่ายิ่่�ง ตอนหนึ่่�งในจดหมายฉบัับลงวัันที่่�
๓๐ สิิงหาคม เขาเขีียนไปว่่า
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“ความทุกข์ยากต่างๆ ในอินเดีย ดูเหมือนจะบีบคัน้ พวกเรา
ให้จ�ำต้องรีบเร่งด้วยไม่ประมาท ภายในสิ่งแวดล้อมอันไม่พึงใจ
นั้น เราจะได้สิ่งพึงใจคือความส�ำเร็จ ซึ่งจะมีอานุภาพในการ
ยกชีวิตครอบครัวและลูกของเรา เหมือนดวงแก้วอยู่ท่ามกลาง
ขวากหนาม ซึ่งต้องต่อสู้อดทน และใช้วิธีอันถูกต้องเข้าไปหยิบ
เอามาเป็นของเรา”
และว่า
“ขอให้ศึกษา และต่อสู้ด้วยใจสงบจนกว่าจะลงตัว แล้ว
ต่อไปจะเห็นว่า เขาดีเหมือนกัน ค�ำว่า ขมนียํ (พอทนได้) และ
ยาปนียํ (พอให้ชีวิตเป็นไปได้) จะปรากฏชัดในชีวิต เพียงเท่านี้
ดูจะหมายถึงความสุขในอินเดีย”
ข้าพเจ้าถือว่า ค�ำพูดอย่างนี้มีค่าแก่ข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ
ข้าพเจ้าผู้ชอบค�ำเตือนใจ ค�ำคม และอุปมาอุปมัยอันเป็นสุภาษิต
ย่อมมองเห็นค�ำพูดอย่างนี้ มีค่าควรแก่การบันทึกไว้เป็นอนุสรณ์
ยิ่งค�ำนั้นเจืออยู่ด้วยความรักความหวังดี เอิบอาบอยู่ด้วยน�้ำใจ
ไมตรีด้วยแล้ว ย่อมเพิ่มพูนคุณค่าในค�ำนั้นขึ้นอีกหลายเท่า
ประนอม - ภรรยาของข้าพเจ้านั้น เป็นคนว่าง่าย เสงี่ยม
เจีียมตน ไม่่มีีทิิฏฐิิมานะ ข้้าพเจ้้าว่่าอย่่างไรก็็พร้้อมที่่�จะทำำ�ตาม
เสมอ ข้้าพเจ้้าได้้ชื่่น� ชููใจด้ว้ ยจริิยาอัันนี้้�อยู่่�ไม่่น้้อย แม้้จะเหน็็ดเหนื่่�อย
ด้้วยการศึึกษา การทำำ�งาน และการวางแผนชีีวิิตอยู่่�ตลอดเวลา
แต่ ก็ มี สิ่ ง ชดเชยให ้ ป ลื้ ม ใจ เช่ น งานที่ มี ผลดี ลูกที่ มี สุ ขภาพ
แข็งแรง ภรรยาทีไ่ ม่เคยแข่งดี มิตรทีม่ นี �้ำใจประเสริฐ และเพื่อนฝูง
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ใกล้เคียงที่คอยเอาใจใส่ คอยช่วยเหลือปัดเป่าความทุกข์ในยาม
เดือดร้อน นอกจากนี้ ยังมีผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือ คอย
อ้าแขนที่จะโอบอุ้มอยเู่ สมอ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ สิง่ เหล่านี้
รวมตัวกันเป็นเกราะชีวติ ของข้าพเจ้า คอยคุ้มภัยต่างๆ ให้ ล�ำพัง
ตัวข้าพเจ้าคนเดียวนั้น คงจะช่วยตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองได้ยาก
เพราะมีนิสัยไม่ดีประจ�ำตนอยู่หลายอย่าง และขี้ละอายในการ
ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นต้น
หน้าที่การงาน และความส�ำเร็จอันใดก็ตามที่เคยได้รับมา
ก็ล้วนแต่ส�ำเร็จโดยการช่วยเหลือของผู้หวังดีทั้งสิ้น ข้าพเจ้าเอง
ไม่เคยขวนขวาย ไม่เคยวิ่งเต้น
ท่านอาจนึกว่า ข้าพเจ้าพูดเล่นลิน้ โกหกกระมัง ? เปล่าเลย
ท่าน ข้าพเจ้าพูดความจริง ข้าพเจ้าชี้ให้ดูได้ว่าใครช่วยงานอะไร
ขา้ พเจ้าบา้ ง หากท่านเห็นว่า ข้าพเจ้าประสบผลส�ำเร็จในเรื่องอะไร
บ้าง ก็ขอได้โปรดบอกมาเถิด แล้วข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบว่า
ผลส�ำเร็จอันนั้น มีใครเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลืออยู่ด้วยบ้าง เมื่อ
ข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้กับเพื่อนคนหนึ่ง เขาเปรยขึ้นว่า
“เปรม เธอท�ำตัวให้น่าช่วยเหลือน่ะ คนทั้งหลายจึงเต็มใจ
ช่วยเหลือเธอ ท�ำนองเดียวกับคนที่คนทั้งหลายรัก ก็เพราะเขา
ท�ำตัวให้น่ารัก”
ท่านว่าจริงอย่างทีเ่ พื่อนของข้าพเจ้าพูดไหม ? ที่คนทัง้ หลาย
รักก็เพราะน่ารัก ที่เขาช่วยเหลือก็เพราะน่าช่วยเหลือ
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มนุษย์เรามีหวั จิตหัวใจด้วยกันทัง้ นัน้ และในหัวใจนัน้ ก็มกั
มีโลภ โกรธ หลง ชอบ ไม่ชอบ ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามายึดครอง
เหมือนสนามทดลองก�ำลังของมันอยู่เสมอ คนที่ผู้อื่นพากันนิยม
ชมชอบ ก็เพราะมีแรงดึงดูดสูงในตัวของเขาเอง เช่น พูดจาดี
มรรยาทงาม น�้ำใจสะอาด ส่วนคนที่ผู้อนื่ หรือคนทัง้ หลายพากัน
เกลียดชังก็เพราะท�ำตนให้เขาชัง เช่น พูดจาหยาบคาย สามหาว
ไร้สัมมาคารวะ มรรยาททราม น�้ำใจสกปรก เห็นแต่ประโยชน์
ของตนฝ่ายเดียว
การไปอยู่ในอินเดียของข้าพเจ้า ได้มองเห็นเรื่องราวต่างๆ
เกี่ยวกับความรัก ความชัง ความเสียสละ และความเห็นแก่ตัว
มากขึ้้�น และแล้้วข้้าพเจ้้าก็็คิิดถึึงบ้้าน ข้้าพเจ้้าบอกท่่านแล้้วว่่า
ช่่วงที่่�ไปถึึงใหม่่ๆ นั้้�น ยัังว่่างอยู่่� ยัังจัับอะไรไม่่ได้้ ความคิิดถึึง
บ้านและเมืองไทยจึงมีมากเป็นพิเศษ จินตนาการของข้าพเจ้า
ล่องลอยไปไกลแสนไกลเท่าที่พอนึกได้และจ�ำได้ มันถอยหลัง
ไปเรื่่�อยๆ ในขณะที่่�เงีียบสงบอยู่่�คนเดีียวในห้้องนอนของหอพััก
นัักศึึกษานานาชาติิ (International House)
ข้าพเจ้ามองเห็นภาพต่างๆ สมัยเมื่อยังเป็นเด็กอยู่จังหวัด
สงขลา เห็นตน้ มะม่วงหิมพานต์เป็นอันมาก ยืนตน้ สง่างามอยบู่ น
เนินเตีย้ มีลูกสีตา่ งๆ ย้อยระย้า เบื้องล่าง ณ ภาคพืน้ ดิน มีหญ้า
เป็นหย่อมๆ และดินปนทราย รอบๆ หมู่ต้นมะม่วงหิมพานต์
มีต้นไม้ใหญ่เรียงราย เมื่อลมร�ำเพยกิ่งและใบไหวน้อยๆ เมื่อ
ลมกระหน่ำำ��หนัักก็็กวััดแกว่่งไปมา บางแห่่งต้้นไม้้ใหญ่่ก็็ขึ้้�นเป็็น
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กลุ่่�ม ยััดเยีียดกัันขึ้้�นมา ที่่�ขึ้้�นอยู่่�บนจอมปลวกก็็มีีมาก หมู่่�ไม้้
แถบนัน้ ช่างมากพันธุเ์ สียจริงจนนับไม่ไหว น�้ำในล�ำธารใสสะอาด
ไหลเอื่อยอยูช่ วั่ นาตาปี ได้อาศัยอาบกิน และรดสวนผลไม้ เป็นตน้
ว่า แตงโม ส้มเขียวหวาน และอืน่ ๆ นาขา้ วรวงใหญ่ ต้นโตสีเหลือง
อร่ามอยูท่ วั่ ท้องนา ซึ่งสลับกับป่าอยูเ่ ป็นหย่อมๆ ณ ทีน่ ้คี อื แหล่ง
กำำ�เนิิดของข้้าพเจ้้า เป็็นสถานที่่�รื่่�นรมย์์ ให้้เยืือกเย็็นเป็็นสุุขแม้้
เพีียงระลึึกถึึง ภาพต่่างๆ ยัังติิดตาเตืือนใจของข้้าพเจ้้าอยู่่�ตลอด
เวลา ขา้ พเจ้ามองเห็นภาพตนเองนัง่ อยภู่ ายใตเ้ งาไมข้ า้ งจอมปลวก
มองดููฝููงโคแทะเล็็มหญ้้าอยู่่�บริิเวณแนวป่่า เสีียงกระดิ่่�งที่่�คอโค
ดัังก๊๊องแก๊๊งกรุ๊๊�งกริ๊๊�งอยู่่�ตลอดเวลาที่่�มัันกิินหญ้้า เมื่่�อสมทบกัับ
เพื่อนฝูงหลายๆ คน พวกเราก็ชวนกันดักแย้มาปิ้งกิน บางทีก็
ไล่่มัันอย่่างสนุุกสนาน ข้้าพเจ้้าอยากจะกลัับไปนอนอยู่่�ที่่�นั่่�นอีีก
สถานที่่�นั้้น� มีีมนต์์เสน่่ห์ดึึ์ งดููดหััวใจของข้้าพเจ้้าให้้หวนระลึึกถึึงอยู่่�
มิิเว้้นวาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อว้้าเหว่่และมีีทุุกข์์ครั้้�งใด ก็็อด
ที่จะนึกถึงมิได้ ภาพต่างๆ และความรู้สึกสุขทุกข์ในครั้งกระนั้น
ท�ำไมจึงผนกึ ในดวงจิตของขา้ พเจ้าแน่นหนาล�้ำลึกนัก คงประกอบ
ด้วยบุคคลอันเป็นที่เคารพรักใคร่ เป็นญาติผู้ใหญ่ใจอารี และ
พี่สาวลูกของป้ามีน�้ำใจเมตตาข้าพเจ้าอย่างจริงจังนั่นอีกด้วย
ประการหนึ่ ง ที่ท�ำ ให ้ รู้สึกว่ า ที่ นั่ น เป็ น สวรรค์ ข องข ้ า พเจ้าอยู่
ตลอดเวลา
ข้าพเจ้านึกถึงน�้ำในล�ำธารที่เย็นสนิทอาบสบาย โดยเฉพาะ
ในหน้าแล้งน�้ำใสเหมือนแก้ว ลึกเพียงแค่เหนือเข่า แต่มองเห็น
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ทรายได้ทุกเม็ด ข้าพเจ้าเคยเล่นน�้ำจนตาแดงปากเขียวไปหมด
แต่ก็ยังไม่อยากขึ้นจากน�้ำ จนลุงต้องไปตามเรียกให้ขึ้น คุณป้า
เป็นคนมีน�้ำใจอารีต่อลูกหลานทุกคน เป็นแม่พระของลูกหลาน
เป็นญาติผู้ใหญ่ทขี่ า้ พเจ้าเคารพรักมากที่สุดเท่าทีย่ งั มีชวี ติ อยูบ่ ดั นี้
ข้้าพเจ้้ามองเห็็นภาพตนเองที่่�ตามผู้้ใ� หญ่่ไปสุ่่�มปลาในค่ำำ��คืนื
และตามเขาอยู่่�ได้้ทั้้�งคืืนจนรุ่่�งสางจึึงกลัับบ้้าน ขณะนั้้�นข้้าพเจ้้า
อายุุเพีียง ๖ - ๗ ขวบเท่่านั้้�น
ต่อจากนั้น จินตนาการของข้าพเจ้าคงวนเวียนอยู่กับความ
ทุุกข์์ยากต่่างๆ ในสมััยเด็็ก เพราะความยากจนและขาดแคลน
เครื่่�องอุุปโภคบริิโภคในสมััยสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง คนไทย
ส่่วนใหญ่่ต้้องพึ่่�งตนเองอย่่างมาก ในระยะนั้้�น ผ้้าเมืืองนอก
ไม่่มีีขาย ชาวบ้้านต้้องทอผ้้าด้้ายดิิบใช้้กัันเอง ผ้้าขาดไม่่มีีด้้าย
เย็็บ ต้้องใช้้ใยสัับปะรดแทน อาหารการกิินขาดแคลน ของแพง
มากขึ้้�นกว่่าปกติิเพราะสงคราม ญี่่�ปุ่่�นเที่่�ยวเพ่่นพ่่านในเมืืองไทย
ทั่่�วทุุกตำำ�บลอำำ�เภอ
ความคิิดคำำ�นึึงกระโดดข้้าม จากนั้้�นมาถึึงลููกน้้อยที่่�กำำ�ลััง
คว่ำำ�� ได้้ เ อง หน้้าของเขาเด่่ น ขึ้้� น มาในห้้วงนึึก กำำ�ลัั ง จะดึึงรููป
ของเขาขึ้้�นมาจากกระเป๋๋าเอกสาร ก็็พอดีีได้้ยิินเสีียงเคาะประตูู
เบาๆ ๓ ครั้้�ง ข้้าพเจ้้าลุุกไปเปิิดประตูู
คุุณประพัันธ์์ เพื่่�อนคนหนึ่่�งในหออิินเตอร์์ เดิินเข้้ามาและ
ล้้มผึึงลงบนเตีียงผ้้าใบของข้้าพเจ้้า พร้้อมอุุทานด้้วยเสีียงละห้้อย
“กลุ้มใจจริง ได้รับจดหมายทีไรเป็นต้องกลุ้มใจทุกที”
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“เรื่่อ� งอะไร ?” ข้้าพเจ้้าถามอย่่างเห็็นใจ ในระยะนี้้�ข้้าพเจ้้าจะ
ต้้องเห็็นใจคนมีีความทุุกข์์ทุุกคน
“เรื่่�องแฟน” เขาตอบ
“เรื่่�องเป็็นอย่่างไร ?” ข้้าพเจ้้าถาม
“เจ้้าของบ้้านจะขอขึ้้�นค่่าเช่่าห้้อง แต่่แฟนไม่่ยอม เขาจะขอ
ให้้ออก แต่่ยัังไม่่รู้้�จะไปอยู่่�ไหน ?”
เรานิ่่�งกัันไปครู่่�หนึ่่�ง คุุณประพัันธ์์พููดต่่อ
“ถ้้าเขาแต่่งงานกัับคนอื่่�นก็็คงสบายไปแล้้ว มีีคนต้้องการ
เขามาก นายทหารก็็มีี พ่่อค้้าก็็มีี แต่่ทำ�ำ ไมเขาจึึงไม่่รััก มารัักผม
คอยผม ผมเองก็็อายุุ ๔๐ กว่่าเข้้ามาแล้้ว อะไรๆ ก็็ยังั ไม่่มีี ไม่่มีี
หลัักฐาน ไม่่มีเี งิิน เรีียนเสร็็จกลัับไป ก็็คงยัังแต่่งงานไม่่ได้้ ทำำ�ไม
จึึงมารัักผมก็็ไม่่รู้้�”
“แล้้วคุุณประพัันธ์์รัักเขาหรืือเปล่่าล่่ะ ?” ข้้าพเจ้้าถาม
“รัักซิิ” คุุณประพัันธ์์ตอบ ยัังคงนอนมืือก่่ายหน้้าผากอยู่่�
“ก็็เป็็นเนื้้�อคู่่�กััน” ข้้าพเจ้้าว่่า
“เห็็ น คุุณพููดแต่่ เ รื่่� อ งเนื้้� อคู่่� ใครรัั ก กัั น มาพููดให้้คุุณฟัั ง
คุุณก็็พููดอย่่างเดีียวว่่า ถ้้าเป็็นเนื้้�อคู่่�กััน ก็็จะต้้องได้้แต่่งงานกััน
ถ้้าไม่่ใช่่ก็็ไม่่ได้้แต่่ง คุุณพููดอยู่่�เท่่านั้้�น”
“หรืือไม่่จริิง ?” ข้้าพเจ้้าถาม
“ถึึงจริิงก็็ไม่่มีีใครรู้้�แน่่นอน” คุุณประพัันธ์์เถีียง
“ถึึงไม่่รู้้�แน่่นอน เราก็็ควรทำำ�ใจอย่่างนั้้�นไว้้ก่่อนมิิใช่่หรืือ ?”
“พ่่อแม่่ ญาติิพี่่น้้อ
� งเขาก็็ไม่่ชอบผม” คุุณประพัันธ์์ พููดเสีียง
ละห้้อยอย่่างน่่าสงสารเห็็นใจ
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“เขาไม่่ชอบเรื่่�องอะไร ?”
“ไม่รู้เหมือนกัน เขาคงชอบคนรวย ผมมันคนจน เกิดมา
จน ผมก็พยายามทุกอย่างแล้วในการเรียน การสร้างเนื้อสร้างตัว
แต่เวลานี้ผมท�ำได้แค่นี้”
นิง่ กันอีกครหู่ นึ่ง ข้าพเจ้ามองคุณประพันธ์ด้วยความสงสาร
เห็นใจ เขายังคงนอนมองเพดานห้องของข้าพเจ้าอยู่
“อีกอย่างหนึ่ง เขาว่าผมเป็นคนบ้านนอก” คุณประพันธ์พูด
ต่อไป
“หมายถึงต่างจังหวัดใช่ไหม ?”
“ใช่”
“แล้วเขาคนที่ไหน ?” ข้าพเจ้าถาม
“เขาก็คนต่างจังหวัดเหมือนกัน”
“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ?” ข้าพเจ้าถาม
“ใช่ภาคเดียวกัน”
“ถ้าอย่างนั้น เขาก็บ้านนอกเหมือนกัน”
“แต่เขาอยู่จังหวัดใกล้กรุงเทพฯ กว่าผม”
“พ่อเขาท�ำอะไร ?” ข้าพเจ้าถาม
“เป็นข้าราชการ”
“ข้าราชการไม่น่าจะมีความคิดอย่างนั้น ท�ำไมไปตัดสินคน
จากที่เกิด ท�ำไมไม่ตัดสินตามคุณความดีของคน”
“คนไม่ได้เหมือนคุณทัง้ หมดนี”่ คุณประพันธ์พูดหน้าตาเฉย
ข้าพเจ้าหัวเราะชอบใจในค�ำพูดและท่าทางของเขา
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“ถ้าคนเหมือนคุณทั้งหมด ก็ไม่มีใครต้องทะเลาะกับใคร
แต่ดูโลกจะจืดชืดเหมือนแกงจืดไม่มีเกลือ”
“แกงจืดไม่มีเกลือก็คงจะดีกว่า แกงเผ็ดที่เผ็ดจนท้องเสีย
กระมัง ?” ข้าพเจ้าพูด คราวนี้คุณประพันธ์เป็นฝ่ายหัวเราะบ้าง
และพูดต่อ
“อีีกอย่่างหนึ่่�ง ใครๆ เขาก็็ว่่าผมกัับแฟนไม่่สมกััน”
“ตรงไหน ?”
“ใครๆ เขาว่่า ผมตััวสููงใหญ่่ แฟนผมเตี้้�ยเล็็ก เวลาเดิิน
ด้วยกัน ศีรษะเขาเข้าใต้รักแร้ผมได้”
“ก็็เราเดิินของเราสองคน ไปเกะกะใครล่่ะ คนอื่่�นจึึงต้้อง
เดืือดร้้อนเรื่่�องตััวสููงตััวเตี้้�ยของเรา” ข้้าพเจ้้าว่่า
“ไม่รู้เรอะ เขาว่ากันอย่างนั้นนี่”
“ลูกสาวของน้าผมคนหนึ่ง เตี้ยๆ เล็กๆ แต่สามีของเขา
สููงโย่่ง สููงกว่่าคุุณอีีก เขาจบจากจุุฬาฯ ทั้้�งสองคน และไปได้้
ปริิญญาโทจากอเมริิกาทั้้�งสองคน เดี๋๋�ยวนี้้�มีีลููก ๓ แล้้ว เห็็นเขา
อยู่กันปกติสุขดี ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเรื่องเตี้ยเรื่องสูง และเขาก็
เป็นคนดีด้วยกันทั้งสองคน ท�ำมาหากินเจริญรุ่งเรืองดี เดี๋ยวผม
จะเอารูปตอนแต่งงานให้ดู
พูดจบข้าพเจ้าหยิบรูปตอนแต่งงานลูกสาวของคุณน้าของ
ข้าพเจ้าให้คุณประพันธ์ดู เขาเพ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วยิ้มออกมาได้
“น่าเอ็นดูดี” เขาว่า
“นั่นซิ” ข้าพเจ้าต่อ “ก็ไม่เห็นน่าเกลียดหรือเสียหายอะไร
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คนเป็นเนื้อคู่กัน ก็ต้องรักต้องชอบกัน และแต่งงานร่วมสุข
ร่วมทุกข์กัน”
“อีีกอย่่างหนึ่่�ง แม่่เขาว่่า ผมน่่ะช้้าไป”
“ช้้าอะไรอีีกล่่ะ ?”
“อาจจะช้าทุกอย่าง เดินเหินก็ช้า พูดช้า ท�ำอะไรช้า พูด
ประจบผู้ใหญ่ไม่เป็น และที่ส�ำคัญคือ อาจจะหมายถึงตั้งตัวช้า
จนป่านนี้แล้วยังไม่มีอะไรเป็นโล้เป็นพาย เป็นหลักเป็นฐาน”
“ไม่มีใครเข้าใจคุณได้ดีเท่าแฟนคุณดอก” ข้าพเจ้าว่า “ถ้า
แฟนคุณเข้าใจในตัวคุณทุกอย่าง ก็ไม่มีเรื่องอะไรจะต้องวิตก
กังวล”
“เขาพููดเสมอ” คุุณประพัันธ์์พููด “ว่่าเสีียดายที่่�ลููกสาวเขา
ไม่่ได้้แต่่งงานกัับนายทหาร จะได้้เป็็นคุุณหญิิงคุุณนายกัับเขา
บ้้าง เขาบอกว่่าเสีียดายเหลืือเกิิน แต่่แฟนผมบอกว่่า ไม่่ต้้อง
เสีี ย ดมเสีี ย ดายหรอกแม่่ แฟนหนููไปเรีี ย นอยู่่�เมืื อ งนอก
ทำำ� ปริิ ญญ าโทอยู่่� ปริิ ญญ าเมืื อ งไทยเขาก็็ ไ ด้้ถึึง ๒ ปริิ ญญ า
แฟนหนููดีีกว่่าอีีก จะไปเสีียดายอะไรกัับนายทหารแค่่ร้้อยเอก
และเขามีีลูกู มีีเมีียไปแล้้ว”
“แล้วคุณเป็นทุกข์เรื่องอะไรอีกล่ะ ?” ข้าพเจ้าถาม
“สงสารเขา” คุุณประพัันธ์์ตอบ “กลััวเขาจะไม่่มีีความสุุข”
“ผมว่่าผู้้�ชายที่่�คิิดอย่่างนี้้� เป็็นผู้้�ชายดีี ใครแต่่งงานด้้วยก็็
ไม่่เห็็นเคยผิิดหวัังสัักรายเดีียว ผู้้ช� ายที่่�คิดิ เห็็นแต่่ความสุุขของตััวเอง
นั่่�นต่่างหากที่่�น่่ารัังเกีียจ และผู้้�หญิิงควรจะเว้้นให้้ห่่างไกล”
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๕
บ ท ที่

วาทะของผู้ยิ่งใหญ่

ประพันธ์กลับห้องท่องหนังสือ วิชาทีเ่ ขาเรียนเป็นวิชาทีต่ ้อง
ท่องเป็นส่วนมาก
ขา้ พเจ้านัง่ นิง่ อยูก่ บั ที่ ความสงสารและเห็นใจเขามีอยไู่ ม่น้อย
จิตใจจึงยังระลึกถึงเรื่องที่เขาพูด
“เขารังเกียจว่าผมเป็นคนบ้านนอก ช้า จน”
“คนบ้้านนอก ช้้า จน” ข้้าพเจ้้ารำำ�พึึง “ความจนเพีียงอย่่าง
เดีี ย ว ทำำ� ให้้ชีี วิิ ต ขลุุกขลัั ก ไปหมด ความจนเพีี ย งอย่่ า งเดีี ย ว
ทำำ�ให้้สามารถรู้้�รายละเอีียดแห่่งทุุกข์์นานาประการ แม้้จะมีีคำำ�พููด
อันชวนคิดอยู่บ้างเหมือนกันว่า
วศิ น อิ นทสระ
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“คนจะงาม งามน�้ำใจใช่ใบหน้า
คนจะสวย สวยจรรยาใช่่ตาหวาน
คนจะแก่
แก่ความรู้ใช่อยู่นาน
คนจะรวย 	รวยศีลทานใช่บ้านโต”
ก็ตาม แต่จะมีคนสักกี่คนที่เข้าถึงความจริงอันนี้ คนส่วน
ใหญ่่ ๙๙% เมื่่�อพููดถึึงความงาม สามััญสำำ�นึึกย่่อมแล่่นไปยััง
ใบหน้้าและรููปร่่างทั้้�งหมด มีีคำำ�พููดอยู่่�ว่่า “ใบหน้้างามย่่อมชนะ
ในที่ทุกสถาน” ความมีน�้ำใจนั้นโดยปกติมักจะมีอยู่ในหมู่คนจน
ด้วยกัน แต่มักช่วยอะไรกันไม่ค่อยได้เท่าไรนัก เพราะความจน
มาถ่วงมือถ่วงเท้าเอาไว้ให้กระดิกกระเดี้ยไม่สะดวก
“เมื่่�อพููดถึึงคนสวย ใครๆ ก็็ระลึึกถึึงความสมส่่วนแห่่ง
รููปร่่างทั้้�งหมด จะมองที่่�ไหนก็็ดููเหมาะเจาะหาที่่�ติมิิ ไิ ด้้ ทำำ�ให้้รื่่�นรมย์์
หากมีีนัยั น์์ตาหวาน ทำำ�นอง “ผิิวพม่่า ตาแขก” เข้้าด้้วยแล้้ว ก็็มีี
อานุภาพรัดรึงใจของมนษุ ย์ยงิ่ นัก เพื่อนนักเรียนไทยของข้าพเจ้า
บางคนบอกว่า นัยน์ตาของสาวชาวภารตะนั้น เมื่อเธอมองด้วย
ดวงจิตพิศวาส ก็รู้สึกเหมือนว่าโลกนี้หยุดหมุนไปชั่วคราว สาว
ชาวอิินเดีียนั้้�นที่่�สวยก็็สวยอย่่างบาดตาบาดใจเสีียจริิงๆ ร่่างของ
เธอระหงสง่่า ผิิวละเอีียด นััยน์์ตาคม จมููกโด่่งงาม รููปหน้้าเป็็น
รูปไข่ เมื่อเธอเยื้องกราย ช่างน่าชมเสียนี่กระไร
“ในข้อที่ ๓ ดูเหมือนจะตรงกับความนิยมของคนปัจจุบัน
อยูม่ าก คือนิยมคนมีความรมู้ ากกว่าคนอยนู่ าน พวกเสมียนแก่ๆ
นายสิบ หรือจ่าแก่ๆ จึงต้องเคารพนบนอบต่อหัวหน้ากองหรือ
วศิ น อิ นทสระ
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นายทหารสัญญาบัตร แม้อายุเพียงลูกเพียงหลาน
“ส่วนข้อที่ ๔ นั้น เป็นอันคนสมัยนี้พากันหันหลังให้หมด
แล้ว จะมีศีลอย่างไร ใส่บาตรพระสงฆ์ทุกวันก็ตาม แต่หากอยู่
กระท่อมเล็กๆ ฝาผนังปุปะ เครื่องเรือนซอมซ่อ ใครหรือจะ
ยกย่องว่าเป็นคนรวย ใครหรือจะอยากคบหาสมาคมเอาเป็นพวก
ส่วนคนทีบ่ า้ นโต มีเนื้อทเี่ ป็นสิบๆ ไร่ พรัง่ พร้อมด้วยเฟอร์นเิ จอร์
จากต่างประเทศ มีรถยนต์คนั ยาว ๔ วา พร้อมเครื่องปรับอากาศ
วิ่งบนถนนเสมือนแพอันลอยอยู่บนบก นี่แหละใครๆ ก็ต้อง
ยอมรับว่า รวยจริง และมีคนพอใจนอบน้อมค้อมกาย พาตนเขา้
มาเป็นบริวารคอยรับใช้
ทััศนนิิยมของคนประเภท Materialist (นัักวััตถุุนิิยม)
กัับ Idealist (นัักอุุดมคติิ) ต่่างกัันอยู่่�อย่่างนี้้� จึึงเป็็นการยาก
ที่่�จะเอาหลัักจรรยาหรืืออุุดมคติิทำำ�นอง “คนจะงาม งามน้ำำ��ใจ
ใช่่ ใ บหน้้า” มามอบให้้แก่่ บุุคคล ประเภท Materialist ได้้
เขามองเห็็นสิ่่�งนั้้�นเป็็นความเพ้้อฝััน เป็็นสิ่่�งไร้้สาระ ปฏิิบััติิจริิง
ไม่่ ไ ด้้ เพราะในที่่� สุุดค นทุุกคนต้้องยอมแพ้้แก่่ ค วามจำำ� เป็็ น
ทางวัั ต ถุุ ทุุกคนต้้องใช้้เงิิ น ต้้องกิิ น อาหาร มีี เ ครื่่� อ งนุ่่�งห่่ ม
อาศััยบ้้านเรืือน และยาแก้้โรค เขาจึึงสรุุปลงว่่า คนทุุกคนเป็็น
นัักวััตถุุนิิยม (Materialist) จะหลีีกอย่่างไรก็็ไม่่พ้้น เรื่่�องของ
อุุดมคติิเรื่่�องของปรััชญานั้้�นเป็็นความเพ้้อฝััน หามีีประโยชน์์
อะไรจริิงจัังแก่่ชีีวิิตไม่่
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ส่วนนักอุดมคติและนักปรัชญาก็พยายามอธิบายว่า อุดมคติ
และปรัชญานั้น มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการด�ำเนินชีวิต เพราะ
ทุกคนต้องด�ำเนิ น ชี วิ ต ตามอุดมคติ และปรั ชญ าของตน แม ้
นักวัตถุนิยมนั่นเองก็มีอุดมคติ และปรัชญาว่าจะด�ำเนินชีวิตใน
ทางที่จะได้มาซึ่งวัตถุ อันใดที่ไม่มีผลเป็นวัตถุ เขาจะไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับสิง่ นัน้ เขาจะเข้าไปเกีย่ วข้องกับศีลธรรมจรรยา หรือ
องค์กรใดๆ ก็ตาม ย่อมจะต้องเล็งผลว่า มีอะไรที่เป็นวัตถุออก
มาเป็นเครื่องตอบแทน
นัั ก ปรัั ชญ ามีี ค วามเห็็ น ว่่ า มนุุษย์์ ก็็ เ หมืื อ นสัั ต ว์์ ป ระเภท
อื่่� น ๆ ในแง่่ ที่่� ว่่ า ตัั ว เองกระเสืื อ กกระสน เพื่่� อค วามเป็็ น อยู่่�
แข่งกันในแง่ที่ว่า สัตว์ชั้นต�่ำมันจะกระเสือกกระสนไปอย่าง
มืืดบอด อย่่างไม่่มีีแผนการหรืือจุุดประสงค์์อัันประกอบด้้วย
สติิปััญญา มัันกระทำำ�อะไรลงไปด้้วยสััญชาตญาณ (Instinct)
อย่างเดียว แต่มนุษย์นิยมใช้สติปัญญาในการกระเสือกกระสน
นั้น รู้ว่าตนมีความประสงค์อะไรเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ใช้สติ
ปัญญาเป็นเครื่องมือให้บรรลุผลส�ำเร็จ นอกจากนี้เขายังต้องการ
น�ำชีวิตไปสู่แสงสว่าง คือสติปัญญาเพื่อตัวของเขาเอง และเพื่อ
ประโยชน์ชาวโลก ดังนั้นเขาจึงวางแผนล่วงหน้าไว้เป็นเวลานาน
ท�ำนอง “โครงการระยะยาว” เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มี
เหตุผลเหนือสัตว์โลกชนิดอื่น จึงกระหายใคร่มีความรู้ พูดอีก
ทีหนึ่ง ความกระหายใคร่มีความรู้น้ัน เกิดจากธรรมชาติของ
มนุษย์ที่เป็นสัตว์มีเหตุผลนั่นเอง
วศิ น อิ นทสระ
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วิชาปรัชญาเป็นวิชาที่พยายามให้ความปรารถนาของมนุษย์
ในเรื่องนี้ประสบผลสมบูรณ์อันเป็นที่พอใจ จึงเห็นได้ว่าปรัชญา
ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไร้สาระ แต่เป็นสิ่งจ�ำเป็นแก่ชีวิตมากทีเดียว
นักเขียนชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งได้กล่าวไว้อย่าง
น่าคิดว่า “บุคคลย่อมด�ำเนินชีวิตตามปรัชญาชีวิตของเขา และ
ย่อมด�ำเนินชีวติ ตามความนกึ คิดทเี่ ขามีตอ่ โลก เรื่องนีเ้ ป็นความจริง
ไม่ยกเว้นแม้แต่คนที่ไร้ความคิดที่สุด เป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะ
ด�ำเนินชีวิตโดยปราศจากหลักคิดของตน ปัญหาอยู่ที่ว่าเขาจะใช้
หลักที่ดีหรือเลวเท่านั้น
คำำ�ว่า่ หลัักคิิด ที่่�ใช้้ในที่่�นี้้� แปลจากคำำ�ว่า่ metaphysics
ซึ่่�งมีีความหมายว่่าหลัักอัันสููงสุุด (highest principle) ของ
สิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ แต่ก็รับรู้ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ แต่
สามารถเข้้าใจได้้ด้้วยเหตุุผล และรวมอยู่่�ในศาสตร์์ทุุกประการ
ไม่่สามารถแยกออกได้้ จำำ�เป็็นเหมืือนอาหาร น้ำำ��และอากาศที่่�มีี
ต่่อชีีวิิตทุุกๆ ประเภท ในเมืืองไทยแปลคำำ� metaphysics ว่่า
อภิปรัชญา
นักปรัชญา คือคนทีร่ กั ความรแู้ ละความจริง เขาพยายามจะ
รู้สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับมนษุ ย์ทงั้ โดยตรงและโดยอ้อม เขาพยายาม
ค้นคว้าว่า อะไรคือธรรมชาติอันแท้จริงของมนุษย์ ? อะไรคือ
จุดหมายปลายทางแห่งชีวติ อะไรคือธรรมดาแห่งโลกอันเขาอาศัย
อยู่ ฯลฯ นักปราชญ์ทเี่ ขา้ ถงึ ความจริงแห่งสิง่ ต่างๆ ได้แล้ว ย่อม
เป็นผู้มีชีวิตอิสระ แต่คนที่ไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องนี้เลย ย่อมจะถูก
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มัดให้อยู่ในโลกอันค่อนข้างโสมมนี้อยู่ตลอดไป
นักปราชญ์ทงั้ หลายจึงลงความเห็นว่า ปรัชญาเป็นสิง่ มีความ
จำำ�เป็็นแก่่ชีีวิิต เหมืือนเรืือต้้องมีีกััปตััน ปรััชญาไม่่ใช่่สิ่่�งไร้้สาระ
เพ้้อเจ้้อ ที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตแต่่ประการใดเลย แม้้บุุคคล
จะยังอาศัยวัตถุอยู่ แต่วัตถุก็ต้องอาศัยบุคคลเหมือนกัน ต่าง
อาศัยซึ่งกันและกัน เหมือนเรือกับนายท้าย เรือเหมือนร่างกาย
กัับจิิตใจ เหมืือนคนตาบอดร่่างกายดีี กัับคนตาดีีแต่่ร่่างกาย
กระปลกกระเปลี้้ย� เดิินไม่่ได้้ ต่่างอาศััยกัันและกัันเดิินทางไปสู่่�จุุด
มุ่่�งหมาย โดยนายบอดยกนายเปลี้้�ยขึ้้น� บ่่าให้้นายเปลี้้�ยคอยชี้้ท� าง๓
ข้ า พเจ้ายั ง คงคิ ด ถึ ง เรื่อ งของคุณประพั น ธ์ ต ่ อ ไป ข้ า พเจ้า
ตั้งปัญหาว่า ท�ำไมญาติฝ่ายหญิงจึงมิได้ค�ำนึงถึงความดีความ
ซื่อตรงของคุณประพันธ์ทมี่ ตี อ่ บตุ รีของเขา ท�ำไมเขาจึงมิได้สนใจว่า
คุณประพันธ์มีความดีอยู่อย่างไร หรือมีข้อบกพร่องในศีลธรรม
จรรยาอย่างไร แต่สนใจว่าเป็นคนบา้ นนอก คือ มีก�ำเนิดเป็นคน
บ้านนอก และจน ท�ำไมเขาไม่คดิ ว่า คนบ้านนอกและจนมาก่อน
แต่สามารถท�ำปริญญาตรีในเมืองไทยได้ถงึ สองปริญญา และยังมี
เรื่่�องนายบอดกัับนายเปลี้้�ยนี้้� เป็็นคำำ�เปรีียบเทีียบเรื่่�องนามกัับรููปในทางพระพุุทธ
	ศาสนา ว่ า นามเหมื อ นคนตาดี แ ต่ เ ปลี้ ย รู ป เหมื อ นคนตาบอดแต่ แ ข็ ง แรง
ปรัั ชญ าตะวัั น ตกเช่่ น ของ Immanel Kant ก็็ ย อมรัั บ เรื่่� อ งนี้้� เ ป็็ น อย่่ า งดีี
	พิิจารณาได้้จากเรื่่�อง percepts และ concepts ซึ่่�งต้้องอาศััยกัันและกััน
	ดัังคำำ�ว่่า Percepts without concepts are blind, Concepts without
Percepts are empty. (from A history of philosophy by
Frank Thilly page ๔๑๖)
๓
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ป.ม.แถมท้ายอีก นอกจากนัน้ ยังก�ำลังท�ำปริญญาโทอยูเ่ มืองนอก
อีกนั้น เป็นผู้น่าสรรเสริญในความเพียรพยายาม น่ายกย่องใน
ความเป็นคนรักความก้าวหน้าเพียงใด เขาควรจะพอใจในเรื่องนี้
มากกว่า ก�ำเนิดเป็นคนบ้านนอก จน ท�ำไมเราจะต้องแบ่งชั้น
คนด้วยก�ำเนิดเดิม หรือความมีความจนและก็ไม่ใช่จน จนต้อง
พึ่งพาอาศัยใครในการด�ำรงชีวิต
ความคำำ�นึึงของข้้าพเจ้้าล่่องลอยต่่อไปและต่่อไป จนกระทั่่�ง
ไปเกาะอยู่ที่ท่านมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองของอินเดียคือ ท่าน
มหาตมะคานธีี และเนห์์รูู ท่่านทั้้�งสองนี้้�เป็็นนัักการเมืืองและเป็็น
นัักปราชญ์์ผู้ยิ่่้� ง� ใหญ่่ของอิินเดีีย ของโลก ได้้กล่่าววาทะอัันลึึกซึ้้ง�
แหลมคมไว้ส�ำหรับชาวอินเดีย (วาทะนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่ข้าพเจ้า
ก�ำลังพูดถึงอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนกัน) ว่า
“ข้้าพเจ้้า๔ จะทำำ�งานทุุกอย่่างเพื่่�อประเทศอิินเดีีย เพื่่�อให้้
คนที่ยากจนที่สุดมีความรู้สึกว่า ประเทศนี้เป็นของเรา ให้เขาได้
มีปากมีเสียงในการปกครองประเทศ ในอินเดียจะต้องไม่มีคน
ชั้นสูงหรือคนชั้นต�่ำ ประชาชนชาวอินเดียจะต้องอยู่ด้วยกันอย่าง
สนิิทสนมกลมเกลีียว เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน ในอิินเดีียจะต้้อง
ไม่่มีคี นชั้้น� จััณฑาล ไม่่มีกี ารดื่่�มน้ำำ��เมา และยาเสพติิดให้้โทษใดๆ
อยู่่�เลย สตรีีจะต้้องมีีสิิทธิิต่่างๆ เสมอด้้วยบุุรุุษ นี่่�คืืออิินเดีีย
ในความฝันของข้าพเจ้า”
๔

The India of my dreams ของ Gandhi
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เนห์์รููซึ่่�งเป็็นที่่�สองรองจากคานธีี ได้้กล่่าววาทะอัันคมคาย
ไว้มากมายเหมือนกัน เช่นว่า
“เรา ๕ (ชาวอิิ น เดีี ย ) จะต้้องไม่่ เ ป็็ น คนแคบ ไม่่ เ ป็็ น คน
ใจแคบ ไม่คดอ
ิ ยูเ่ ฉพาะจังหวัดของตน ชุมนุมของตน และชนชัน้
ของตนเท่านั้น เพราะว่าเวลานี้เราก�ำลังท�ำงานใหญ่ ขอให้พ่นี ้อง
ชาวอินเดียทัง้ หลาย ได้ยืนขึ้นยืดตัวให้ตรง มองดูท้องฟ้า ยันเท้า
ให้มั่นบนพื้นธรณี แล้วบันดาลให้เกิดซึ่งการอยู่รวมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน (จากชนหลายชัน้ หลายวรรณะ หลายอาชีพ) ประชาชน
ชาวอินเดียจะต้องไม่มกี ารแบ่งแยก ความเป็นอันหนงึ่ อันเดียวกัน
ทางการเมืองนั้นได้ประสบผลส�ำเร็จบ้างแล้ว แต่ข้าพเจ้ามีความ
หวังที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีก คือ ข้าพเจ้าหวังให้พ่ีน้องชาวอินเดีย
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางอารมณ์ เพื่อเราจะได้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆ และรวมลงเป็นหน่วยเดียวที่ม่ันคง
แข็็ ง แรง คืื อช าติิ แม้้จะมีี ค วามแตกต่่ า งกัั น อัั น น่่ า ประหลาด
มหััศจรรย์์ในเรื่่�องอื่่�นๆ ก็็ตาม (เช่่น ประเพณีี ศาสนา ฯลฯ)”
“ขอให้เราได้ร่วมกันสร้างประเทศอันยิ่งใหญ่ของเรานี้ให้
เป็็นชาติิอัันยิ่่�งใหญ่่ด้้วย แต่่ไม่่ใช่่ยิ่่�งใหญ่่มีีอำำ�นาจในความหมาย
ธรรมดา เช่่น มีีกองทััพอัันยิ่่ง� ใหญ่่ หรืืออะไรอื่่น� ทำำ�นองนั้้�น แต่่ขอ
ให้้เรายิ่่�งใหญ่่ทางความคิิด ทางการกระทำำ� ทางวััฒนธรรม และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบในสังคมมนุษย์”
๕

A message to the nation ของ Jawaharlal Nehru
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มองไปทางอเมริิกา ประธานาธิิบดีีลินิ คอล์์น (๑๘๐๙ - ๑๘๖๕)
ได้้ ก ล่่ า วสุุนทรพจน์์ อัั น จัั บ ใจยิ่่� ง เป็็ น อมตวาจา มาเป็็ น เวลา
หนึ่่� ง ร้้อยปีี เ ศษแล้้ว เขากล่่ า วถ้้อยคำำ�ต่่ อ ไปนี้้� ที่่� เ กตตีี ส เบิิ ร์์ ก
(Gettysburg) หลัังจากเสร็็จสงครามกลางเมืืองแล้้วซึ่่�งโลก
ประชาธิปไตยน�ำไปอ้างถึงกันอยู่เสมอ ข้อความนั้นว่า
“รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนนัน้
จะไม่สูญสิ้นไปจากโลก”
ข้้าพเจ้้ารู้้�สึึกว่่า ความใจกว้้าง ยอมทำำ�อะไรเพื่่�อผู้้�อื่่�นบ้้าง
ไม่่ เ อาแต่่ ค วามรู้้� สึึ กของตนเป็็ น ประมาณแต่่ ฝ่่ า ยเดีี ย ว ย่่ อ ม
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการเข้้ากัันได้้สนิิทสนม การไม่่ดููถููกผู้้�อื่่�นว่่า
เลวกว่่าตน ย่่อมทำำ�ให้้ผู้้ต่ำ� ำ��ต้้อยกว่่าพอใจเคารพนัับถืือ
จริงอยู่พ่อแม่ย่อมหวังดีต่อลูก ย่อมท�ำอะไรเพื่อลูกหลายๆ
อย่าง แต่ความรักความชอบและการแต่งงานนัน้ เป็นเรื่องทีเ่ ริม่ มา
จากจิิตใจก่่อน เป็็นเรื่่�องของจิิตใจ เป็็นเรื่่�องลางเนื้้�อชอบลางยา
และเป็็นเรื่่�องคู่่�บุุญคู่่�กรรม ใครได้้สร้้างบุุญสร้้างกรรมมากัับใคร
ก็ย่อมจะต้องไปอยู่กับคนนั้น
คนทีแ่ ต่งงานแล้ว ขออย่าได้ร�ำพัน หรืออย่าได้เสียอกเสียใจ
ว่า ตัวได้เลือกคู่ครองผิดเลย เพราะเป็นคู่ของตัวนั่นเองจึงได้
แต่่งงานกััน กรรมที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังชีีวิิตนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�เรามองเห็็น
ไม่่ได้้ แต่่เป็็นสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�จริิง
ใจของข้้าพเจ้้านึึกย้้อนไปถึึงวาทะของเนห์์รูู คานธีี และ
ของลินคอล์นอีก คานธีบอกว่าจะท�ำทุกอย่างเพื่อประเทศอินเดีย
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ทั้งประเทศ และเพื่อให้คนที่จนที่สุดได้มีความรู้สึกว่าประเทศนี้
เป็็นของเรา ให้้เขาได้้มีีปากมีีเสีียงในการปกครองประเทศ ช่่าง
เป็็นคำำ�พููดที่่�จัับใจเสีียนี่่�กระไร
ท�ำไมจึงจับใจเรา เพราะท่านคานธีเองได้ท�ำอย่างนั้นจริงๆ
มิใช่พูดเพียงปาก ท่านพยายามช่วยคนที่จนที่สุด และตัวท่านเอง
ก็ท�ำตนเป็นคนจนที่สุด ทั้งๆ ที่มีโอกาสจะรวยได้อย่างมากมาย
ข้าพเจ้าอดระลึกถึงนักการเมืองในบ้านเมืองของข้าพเจ้ามิได้
บางคน และมีอยู่ไม่น้อย ช่างมั่งคั่งเสียจริง เขาเริ่มเข้ามาเล่น
การเมืองโดยไม่มีอะไรเลย แล้วค่อยๆ มั่งคั่งขึ้นตามวันเวลาที่
ล่วงไป ยิ่งอยู่ในต�ำแหน่งการเมืองนาน ก็ยิ่งรวยมาก ข้าพเจ้ายัง
ไม่เคยเห็นนักการเมืองในเมืองไทยคนใด ที่จนลงด้วยการเล่น
การเมือง อ้อ ยกเว้นนายควง อภัยวงศ์เสียคนหนึ่ง
เนห์ รู ไ ด้สร้ า งความหวั ง ไว้ ว ่ า ให้ พี่ น ้องชาวอิ น เดี ย เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันทางอารมณ์ และช่วยกันสร้างประเทศชาติ
ให ้ ยิ่ ง ใหญ่ ไม่ ใ ช่ ใ นความหมายธรรมดา เช่ น มี ก องทั พ อั น
ยิ่งใหญ่ แต่ให้ย่ิงใหญ่ในทางด้านความคิด การกระท�ำ และ
อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขในสังคมมนุษย์ นี่คือความยิ่งใหญ่ตาม
ความหมาย และความต้องการของนักการเมืองผู้ยิง่ ใหญ่แห่งโลก
ข้าพเจ้าคิดว่า พี่น้องชาวไทยของข้าพเจ้าจะมีความสุขใจเป็น
อย่างยิ่ง หากเมืองไทยเราจะยิ่งใหญ่ได้ในทางดังกล่าว แต่ดู
เหมือนคนบางส่วนที่อยใู่ นส่วนกลาง และอยใู่ นฐานะเป็นผู้น�ำทาง
สังคม จะมีแนวโน้มในความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทางอ�ำนาจ วาสนา
วศิ น อิ นทสระ
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ทางทรัพย์ ยศ และความฟุ่มเฟือย ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มัง่ คัง่
ด้วยทรัพย์และบริวาร
ลินคอล์นนัน้ ได้ท�ำอะไรๆ เพื่อประชาชนไวม้ าก ทัง้ ก่อนเป็น
ประธานาธิบดี และเป็นประธานาธิบดีแล้ว เขาจึงมีรัฐบาลของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ประชาชนจึงไม่ลืม
เขา เกียรติยศอันดีงามของเขาจะไม่สูญไปตามร่างกาย
ความเป็นจริงมนุษย์เรา มีชีวิตอยู่ในโลกคนละไม่นานนัก
แต่ชื่อเสียงดีและชื่อเสีย ความดีหรือความเลวที่ท�ำไว้ยังต้องอยู่
ไปอีกนาน ท�ำดีก็เป็นเกียรติยศแก่ตน แก่ลูกหลานวงศ์ตระกูล
ตลอดถึึงสัังคมและประเทศชาติิ ทำำ�ชั่่�วก็็เป็็นอััปมงคลแก่่ตนเอง
แก่่ลููกหลานวงศ์์ตระกููล ตลอดถึึงสัังคมและประเทศชาติิเช่่นกััน
ความดีระลึกแล้วชื่นใจ ความชั่วระลึกแล้วช�้ำใจ ใครท�ำอย่างใด
ไว้จะห้ามใจมิให้นึกถึงสิ่งนั้นก็ไม่ได้ จึงน่าจะท�ำแต่กุศลกรรม
เพื่อระลึกแล้วจะได้ชื่นใจ
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๖
บ ท ที่

เพื่อนใหม่ในอินเดีย

“อยู่่�อิินเดีียนานไปจะรู้้�เองว่่า อิินเดีียเขามีีอะไรดีีอยู่่�มาก”
วัันหนึ่่�ง ประสบ นัักศึึกษารุ่่�นพี่่�ของข้้าพเจ้้าพููดขึ้้�น เขากำำ�ลัังทำำ�
ปริิญญาเอกทางอิินเดีียนฟีีโลโซฟีี (Indian Philosophy) และ
อยูอ่ นิ เดียมา ๘ ปีแล้ว เขาเป็นคนร่าเริงแจ่มใสอยเู่ สมอ เป็นคน
มีจติ ใจโอบอ้อมอารีตอค
่ นทัว่ ไป มีความสุขอยูด้่ วยการช่วยเหลือ
ผู้อื่น ใครไปขอความช่วยเหลืออะไร หากพอช่วยได้ เขาไม่เคย
ขััดข้้อง หากช่่วยไม่่ได้เ้ วลานั้้�น ก็็หาช่่องทางสำำ�หรัับช่่วยในโอกาส
ต่่ อ ไป เป็็ น คนไม่่ คิิ ดร้้ ายกัั บ ใคร คนอย่่ า งนี้้� ข้้าพเจ้้าคิิ ดว่่ า
จะเป็็นใหญ่่เป็็นโตได้้ และเขาก็็ได้้เป็็นใหญ่่จริิงๆ
วศิ น อิ นทสระ
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ในอินเดีย เขาเป็นนักศึกษา แต่ในเมืองไทย เขาเป็นคน
ใกล้ชิดคนใหญ่คนโตที่สุดผู้หนึ่งของเมืองไทย หากพอเอ่ยชื่อ
ใครๆ ก็ต้องรู้จัก
ด้วยลักษณะทีเ่ ป็นคนร่าเริงแจ่มใส มีใจซื่อตรง รักพวกพ้อง
และใจกว้้างนี่่�เอง ประสบจึึงเป็็นที่่�ชอบพอของเพื่่�อนฝููง ทั้้�งชาวไทย
และชาวต่่างชาติิ โดยเฉพาะคนอิินเดีีย ทั้้�งเพศเดีียวกัันและ
เพศตรงข้้าม และก็็เพราะประสบนี่่�เอง ที่่�ข้้าพเจ้้าได้้มีีโอกาสรู้้�จััก
สุุภาพสตรีี ช าวภารตะผู้้� ห นึ่่� ง เธอกำำ�ลัั ง เรีี ย นอยู่่�ปีี ที่่� สอ งสาขา
ปรััชญาอิินเดีีย เธอไม่่ใช่่มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดที่่�บานารััส เป็็นคนต่่างเมืือง
แต่่ชื่่�อเสีียงทางปรััชญาของมหาวิิทยาลััยบานารััสนั้้�น มีีอำำ�นาจ
ดึึงดููดคนอิินเดีียในแคว้้นต่่างๆ และคนต่่างชาติิทั่่�วโลกให้้มา
แสวงหาปัั ญญ าในแหล่่ ง นี้้� เหมืื อ นสระที่่� มีี บัั ว บานสะพรั่่� ง
เรีียกร้้องแมลงภู่่�ให้้มาเชยชมก็็ปานกััน
เย็นวันหนึ่ง ข้าพเจ้าไปคุยกับประสบที่ห้องของเขาหลังจาก
ได้พูดธุระอื่นๆ เสร็จแล้ว เขาได้เอ่ยขึ้นว่า
“เห็นจะต้องขอร้องเปรมอะไรสักอย่าง”
“อะไรครับ ?” ข้าพเจ้าถาม
“คืือมีเี พื่่�อนผมคนหนึ่่ง� ” ใบหน้้ายิ้้�มอย่่างเคย “เป็็นนัักศึึกษา
อิินเดีียนฟิิโลโซฟีีที่่�สอง สนใจเรีียนเกี่่�ยวกัับศาสนามาก เขาถาม
ผม ผมก็็ไม่่ค่่อยรู้้�เท่่าไร คุุณคล่่องทางนี้้�ดีีกว่่าผม และผมก็็
บอกเขาแล้้วว่่าจะแนะนำำ�ให้้รู้้�จััก เผื่่�อสงสััยอะไรก็็ให้้ถามคุุณได้้”
“ผมเต็็มใจช่่วยหากช่่วยได้้ แต่่เกรงจะขััดข้้องทางภาษา”
วศิ น อิ นทสระ
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ข้้าพเจ้้าตอบเป็็นเชิิงแบ่่งรัับแบ่่งสู้้� “ผมอาจพููดภาษาอัังกฤษให้้เขา
รู้้�เรื่่�องไม่่ได้้ หรืืออาจฟัังเขาไม่่เข้้าใจ เพราะธรรมดาชาวอิินเดีีย
พููดเร็็วและรััวมาก”
“ไม่่เป็็นไร” ประสบออกความเห็็น “ต้้องรู้้�เรื่่�องแน่่ ภาษา
อัังกฤษขนาดคุุณ พููดตััวต่่อตััวต้้องเข้้าใจกัันได้้”
“เข้้าใจกัันได้้” ข้้าพเจ้้าทวนคำำ� และก็็จริงิ ของประสบเหมืือน
กัันนะท่่าน พอมีีโอกาสได้คุ้ ยุ กัันสองต่่อสอง ดููเหมืือนเราจะเข้้าใจ
กัันได้้ดีีกว่่าภาษาจะบอกให้้เข้้าใจ มัันมีีภาษาอะไรอีีกอย่่างหนึ่่�ง
ซึ่่�งไม่่ต้้องพููด แต่่สามารถรู้้�ได้้อย่่างล้ำำ��ลึึกถึึงความรู้้�สึึกของกััน
และกััน ข้้าพเจ้้าอาจเล่่าข้้ามตอนไปบ้้าง แต่่เป็็นการเกริ่่�นให้้ท่่าน
ทราบไว้้ก่่อนว่่าได้้มีีบางสิ่่ง� บางอย่่างเกิิดขึ้้น� กัับใจบ้้างแล้้วเหมืือนกััน
สตรีี ช าวภารตะนั้้� น สวยคมและสงบเสงี่่� ย มน่่ า รัั ก นัั ก ดนตรีี
ของเขาก็็ไพเราะจัับใจจริิงๆ สตรีีงาม ดนตรีีไพเราะ และดอกไม้้
สวย เมื่่�อล้้อมอยู่่�รอบชีีวิิตแม้้ชั่่�วระยะหนึ่่�ง ก็็ทำำ�ให้้ดวงชีีวิิตนั้้�น
ชื่่�นบานขึ้้�นในทัันทีี
ข้้าพเจ้้าได้้รัับการแนะนำำ�ให้้รู้้�จัักกัับเธอในบ่่ายวัันรุ่่�งขึ้้�นที่่�
ห้้องสมุุดของคณะ Philosophy เธอชื่่�อ มาริิสา ในการแนะนำำ�
กัันครั้้�งนี้้� มีีเพื่่�อนร่่วมชั้้�นของข้้าพเจ้้าคนหนึ่่�งด้้วย เขาคืือคำำ�ปััน
บุุรุุษร่่างผอมบาง ผิิวขาว มีีอารมณ์์สนุุกอยู่่�ตลอดเวลาแม้้สุุขภาพ
เขาไม่่สู้้�ดีีนััก แต่่ใจที่่�เข้้มแข็็งได้้ช่่วยทำำ�ให้้เขาผ่่านพ้้นอุุปสรรค
ในการศึึกษาเรื่่�อยมา เขาเป็็นเพื่่�อนแก้้เหงาในต่่างประเทศได้้มาก
ทีีเดีียว
วันนัน้ ได้คุยกันเพียงเล็กน้อย เธอนัดใหม่วนั รงุ่ ขนึ้ หลังจาก
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เลิกเรียนแล้ว ประมาณเวลา ๑๕.๓๐ น. เราไปพบกันตามนัดใน
ห้องสมุด เธอคอยอยู ่ ก ่ อ นแล้ว มาริ ส ามี ร ่ า งกะทั ด รั ด ขนาด
หญิงไทยทั่วไป ผิวเนื้อสองสี
เมื่อเห็นข้าพเจ้าและค�ำปันเข้ามา เธอลุกขึ้น พยายามจะยก
เก้าอี้ให้น่ัง แต่พวกเราแย่งท�ำเสียก่อน อิทธิพลแห่งอารยะธรรม
ตะวันตก ซึ่งท่วมท้นเมืองไทยอยู่น่ัน มิได้ซึมเข้าไปเลยแม้แต่
เล็กน้อยในอินเดีย ท�ำนบแห่งอู่อารยธรรมของลุ่มน�้ำสินธุน้ัน
แน่นหนาแข็งแรงจริงๆ อารยธรรมตะวันตกเมื่อมากระทบกับ
ของอินเดียเข้าได้ไหลกลับไปหมด ที่ไม่ไหลกลับก็ถูกวัฒนธรรม
อินเดียกลืนเสียสิน้ ฝรัง่ ทัง้ หญิงและชายเมื่อไปถงึ อินเดีย จะแต่ง
กายแบบอินเดียหมด น่าประหลาดมาก และฝรั่งในอินเดียนั้น
ไม่มีท่าทางเบ่งเหมือนฝรั่งในเมืองไทยเลย เพราะเขารู้เหมือนกัน
ว่า อินเดียไม่ได้เห็นพวกเขาเป็นเทวดา
วันนั้น มาริสา อยู่ในชุดปัญจาบี เสื้อสีเทาอ่อนกางเกง
สีขาว และผ้าห้อยคอสีเดียวกับกางเกง ผมรวบไว้เบื้องหลังอย่าง
ง่ายๆ ดูงามเรียบ นุ่มนวล
“ทราบว่่า เธอเป็็นนัักเขีียนจากเมืืองไทยด้้วย เปรม” เธอ
เอ่่ ย สนทนาเป็็ น คำำ� แรก เมื่่� อ เรานั่่� ง กัั น เรีี ย บร้้อยแล้้ว ข้้าพเจ้้า
ประหลาดใจเล็กน้อย
“ใครบอกเธอ มาริสา ?”
“คุณประสบบอก”
“ฉันเป็นเพียงนักเขียนสมัครเล่น และไม่มีชื่อเสียงอะไร
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มีคนในเมืองไทยรู้จักชื่อฉันไม่ถึงหมื่นคน”
“เธอเขียน Novel หรือ ?”
“ก็มีบ้าง และอย่างอื่นบ้าง”
“ประเภทโรแมนติก หรือ เรียลลิสติก ?”
“ทั้งสองอย่าง คละเคล้ากันไป”
“ในเล่มเดียวกัน หรือแยกเล่ม ?”
“ส่่วนมากอยู่่�ในเล่่มเดีียวกััน บางตอนก็็เป็็น Romantic
บางตอนเป็็น Realistic”
“ท�ำไมจึงเขียนแบบโรแมนติกได้ ?” เธอถาม
“ไม่ทราบเหมือนกัน ก็คงจะนึกฝันเอา”
“ไม่มคี วามจริงอยูเ่ บื้องหลังแห่งความนึกฝันบ้างเลยหรือ ?”
“บางครั้งก็มี บางครั้งไม่มี” ข้าพเจ้าตอบและหาทางเปลี่ยน
เรื่องคุยว่า “เธอสนใจจะถามฉันเรื่องเกี่ยวกับศาสนามิใช่หรือ ?”
“ใช่” เธอตอบทันที “แต่เมื่อรู้ว่าคนที่ฉันโชคดีได้รู้จักเป็น
นักเขียนจากเมืองไทย ฉันก็อยากจะถามเรื่องนี้ก่อน ฉันรู้สึก
ภูมิใจที่ได้รู้จักนักเขียนจากเมืองไทย”
“แต่ถา้ เธอเป็นคนไทย อ่านหนังสือไทยออก เธอจะไม่ภมู ใิ จ
เลย”
“เพราะเหตุไร ?”
“เพราะข้อเขียนของฉันนั้นครึ เปิ่น”
“เธอเขียนเองพิมพ์เอง หรือมีส�ำนักพิมพ์รับพิมพ์”
“มีส�ำนักพิมพ์รับพิมพ์”
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“พิมพ์มาประมาณกี่เล่มแล้ว ?”
“เกือบ ๒๐ เล่มแล้ว”
มาริสาหัวเราะ เบาๆ ก่อนพูดว่า
“ถ้้าข้้อเขีี ย น บทประพัั น ธ์์ ข องเธอครึึ เปิ่่� น ใครเขาจะ
ยอมรัั บ พิิ ม พ์์ ข องเธอตั้้� ง ๒๐ เรื่่� อ ง ศาสนาของเธออาจสอน
ให้้เธอถ่่อมตััวกระมััง เอ้้อ ฉัันอยากทราบว่่าศาสนาพุุทธมีีอะไร
ที่่�แปลกจากฮิินดููบ้้าง ?”
“ฉันมีความรู้เรื่องศาสนาฮินดูน้อย หากพูดผิดขอให้เธอ
ทักท้วงด้วย”
เธอพยักหน้า
“ฉันคิดว่า ฮินดูสอนเรื่องอาตมัน ปรมาตมันหรือพรหม
แต่่พุุทธมิิได้้สอนให้้ยึึดมั่่�นในเรื่่�องนั้้�น กลัับสอนเรื่่�องความไม่่มีี
ตััวตน ผู้้�สร้้างโลกคืือกรรม และธรรมชาติิ แต่่ในชั้้�นจริิยธรรม
(Ethics) ดููเหมืือนจะตรงกััน สอนให้้มีีเมตตากรุุณาเอื้้อ� เฟื้้อ� เผื่่�อแผ่่
งดเว้้นการเบีียดเบีียน”
“ท�ำไมพุทธศาสนาจึงสูญไปจากอินเดีย ?”
“เรื่องนี้เธอน่าจะรู้ดีกว่าฉัน” ข้าพเจ้าตอบ
“ฉันจะรู้ดีกว่าเธอไม่ได้หรอก เปรม เธอศึกษาพุทธศาสนา
มาโดยตรง ฉันเพียงแต่รับรู้เท่านั้น”
“แต่เธอเป็นเจ้าของประเทศ ศาสนาพุทธเกิดในอินเดีย
เจริญแพร่หลายในอินเดีย และดับไปในอินเดีย เธอน่าจะรู้อัธยาศัย
ใจคอของชาวอินเดียดีกว่าฉัน และรู้สาเหตุแห่งความเสื่อมสลาย
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ของพุุทธศาสนาในอิินเดีีย พอๆ กัับที่่�รู้้�ว่่า ทำำ�ไมศาสนาฮิินดููจึึง
ยั่่�งยืืนถาวรมาในอิินเดีียตั้้�ง ๓ - ๔ พัันปีีแล้้ว”
“ประสบบอกฉัันว่่าเธอเป็็นคนพููดเก่่ง ฉัันได้้ยิินด้้วยตนเอง
แล้้วว่่าเธอพููดเก่่งจริิงๆ”
“แต่่คงจะน้้อยกว่่าที่่�เธอยอคนเก่่ง และยอได้้อย่่างเหมาะเจาะ
ฉัันชอบคำำ�ชมของเธอทุุกตอนทีีเดีียว มาริิสา”
ขณะนั้นค�ำปันมิได้นั่งอยู่ด้วย เขาเที่ยวเดินดูหนังสือใน
ห้องสมุด นานๆ จึงจะหันมามองเราเสียครั้งหนึ่งแล้วก็อมยิ้ม
เธอยิ้มเอียงอาย อาการยิ้มอย่างเหนียมอายของสตรีชาว
ภารตะนัน้ เป็นทีต่ ้องตาต้องใจของข้าพเจ้ายิง่ นัก เธอทัง้ หลายไม่มี
การปัน้ ปึง่ วางท่าแม้แต่คนเดียว มีแต่ความสงบเสงีย่ ม เรียบร้อย
น่ารัก น่าเอ็นดู
“ฮิินดููมีีหลัักธรรมอัันเหมาะแก่่คนทุุกชั้้�น ทุุกเพศ ทุุกวััย
ฮินดูท�ำให้เราเป็นอินเดียอยู่ได้ สามารถรักษาปัจจัตตลักษณ์
ของเราไว้ตลอดมา ฮินดูจึงด�ำรงอยคูู่ ก่ บั อินเดีย ฮินดูมีหลักธรรม
ส�ำหรับด�ำเนินชีวิตเป็นขั้นๆ ไม่ฮวบฮาบ หรือใจเร็วด่วนได้ เช่น
เรามีีหลัักเรื่่�องพรหมจรรย์์ในวััยต้้น เรื่่�องคฤหััสถ์์ในวััยกลาง
วานปรััสถ์์ในวััยปลาย และการแสวงหาพยายามให้้เข้้าถึึงโมกษะ
เป็นอันดับสุดท้าย”
“หลักอย่างนี้ศาสนาพุทธก็มีเหมือนกัน”
“แต่่ชาวพุุทธ คงไม่่เคร่่งศาสนาเหมืือนชาวฮิินดูู”
“เรื่องนี้ฉันว่าเป็นบางคนมากกว่า ชาวฮินดูบางคนอาจเคร่ง
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กว่าชาวพุทธ และชาวพุทธบางคนอาจเคร่งกว่าชาวฮินดู”
“มาริสา” ข้าพเจ้าออกชื่อเธอ “เธอจะคุยเรื่องศาสนาเปรียบ
เทียบ (อันไม่ถูกหลักในการเปรียบเทียบ) กับฉัน หรือเธอจะ
อยากรู้เรื่องพุทธศาสนาตามที่ตั้งใจไว้แต่ต้น”
มาริสายิ้มชอบใจ และพูดว่า
“เปรม ฉันชอบใจประโยคทักท้วงของเธอเสมอ เธอทักท้วง
อะไรได้สวยงามจริงๆ”
ข้าพเจ้ายิ้มบ้าง และเธอพูดว่า “วันนี้ฉันหยุดสงสัยละไว้
วันอื่นบ้าง”
“ถ้าอย่างนั้น ฉันขอถามเธอเรื่องปรัชญาหน่อยได้ไหม ?”
เธอมองหน้้าข้้าพเจ้้า สายตาของเธอบอกว่่ า อนุุญาต
เล่่าเรื่่�อง Immanuel Kant ให้้ฉัันฟัังหน่่อยซิิ”
เธอทำำ�ท่า่ ทีีอึึกอัักอยู่่�หน่่อยหนึ่่ง� ชี้้ไ� ปนอกหน้้าต่่างแล้้วพููดว่่า
“ฉันมีโน้ตเรื่องนี้อยู่ ฉันเอามาให้เธอพรุ่งนี้ได้ไหม ?”
“ได้” ข้าพเจ้าตอบ “ฉันจะพบเธอได้ที่ไหน ?”
“ที่นี่ หรือที่ห้องข้างล่างก็ได้ แต่ที่นี่ดีกว่า”
“เวลา ?”
“ฉันมาทีน่ ตี่ อนเช้าเสมอ ฉันมาอ่านหนังสือในห้องสมุด เธอ
มาพบฉันตอนเช้า ๙ นาฬิกาได้ไหม ?”
“ได้ ขอบคุณมาก มาริสา”
ข้้าพเจ้้าและคำำ�ปัันกลัับมาหออิินเตอร์์ เรามาถกปััญหาเรื่่�อง
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space and time ของ Kant กัันอยู่่� ๒ ชั่่�วโมงพอดิิบพอดีี
และหัวเราะกันเสียท้องคัดท้องแข็ง เพราะความสนุกและเห็น
ความค่อนข้างจะไร้สาระของปรัชญาตะวันตก นาย Kant นั้น
แกเป็นนักค้านสมชื่อ เที่ยวค้านปรัชญาของใครต่อใครไว้หมด
แต่แกเป็นปราชญ์จริงคนหนึ่งเหมือนกัน มีความรู้ที่สามารถ
สอนคนอื่นได้หลายสาขา เช่น อภิปรัชญา ฟิสิกส์ ตรรกวิทยา
จริยศาสตร์ เป็นต้น
ค�ำปันได้ตั้งปัญหาขึ้นว่า “คนในกระจกเป็นคนหรือไม่ใช่
คน ?”
“มองดูเหมือนเป็นคน แต่ไม่ใช่คน” ข้าพเจ้าตอบ
“ถ้าอย่างนั้นเป็นอะไร เป็นเงาหรือเป็นอะไร ?”
“ภาษาของเราเรียกว่าเงาในกระจก แต่ความจริงมันไม่ได้
อยู่ในกระจก”
“ท�ำไมรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในกระจก ?”
“ลองทุบกระจกดูก็ไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหน มันเป็นเพียงภาพ
สะท้อน ระหว่างคนกับกระจก ท�ำลายกระจกเสียเมื่อไร เงานั้น
ก็็ไม่่มีี หรืือหากไม่่มีีคนก็็ไม่่มีีเงาอัันเป็็นรููปคนในกระจก เพราะ
ประกอบด้้ ว ยคนและกระจก อีี ก สิ่่� ง หนึ่่� ง คืื อ เงาในกระจกก็็
ปรากฏขึ้น”
“รูปและนามในพุทธศาสนา จะพอเหมือนคนและกระจก
ไหม ?” ค�ำปันพูด
“แล้วเงาในกระจกนั่นคืออะไร ?” ข้าพเจ้าถาม
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“เห็นจะเป็นโลก สัตว์โลกรอบตัวเรา และสรรพสังขาร
ทัง้ หลายกระมัง ? นักปราชญ์บางคนจึงว่า โลกเหมือนเงาในกระจก
ถ้าเรายิ้ม เงาในกระจกก็ยิ้มด้วย ถ้าเราร้องไห้ เงาในกระจกก็
ร้องไห้ด้วย”
“แล้้วมัันเกี่่�ยวอะไรกัับ space and time ของ Kant
(ค้านท์) ด้วย” ข้าพเจ้าถาม
ค�ำปันไม่ตอบกลับหัวเราะเสียยกใหญ่ ข้าพเจ้าก็พลอย
หัวเราะไปด้วย เราหัวเราะในความหมายว่า ปรัชญาทัง้ หลายของ
นักคิดทั้งหลายนั้น เมื่อน�ำมาเทียบกับพุทธปรัชญาแล้ว ช่าง
ห่างไกลกันเสียจริง เสมือนคนหนึ่งอายุล่วงเข้าวัยกลางคนแล้ว
อีกคนหนึ่งเพิง่ จะสอนเดินได้เตาะแตะเท่านัน้ เอง ในเสียงหัวเราะ
นั้นไม่มีเจตนาจะเยาะใครเลย
ในวันรุง่ ขนึ้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขา้ พเจ้าไปพบมาริสาตามนัด
มีเพื่อนหลายคนเตือนว่าการนัดกับคนอินเดียนั้นไม่ต้องไปตรง
ตามนัด ช้าสัก ๓๐ นาที หรือหนงึ่ ชัว่ โมงเป็นเรื่องธรรมดา บางที
เขาอาจลืมด้วยซ�้ำไป หากเราไปตรงเวลาก็ต้องไปคอยเปล่า แต่
ข้าพเจ้ามิได้เชื่อฟัง ข้าพเจ้าคิดว่าคนแขกมิใช่จะเหมือนกันไป
เสียหมดทุกคน และโดยเฉพาะข้าพเจ้านัดพบกับสุภาพสตรี
ขา้ พเจ้าจะต้องไปถึงทีน่ ดั หมายก่อนเธอ ข้าพเจ้าจะต้องให้เกียรติ
แก่สุภาพสตรีไม่ว่าเธอจะเป็นชาติใด
แต่่ เ พื่่� อ ให้้เกีี ย รติิ แ ก่่ ป ระสบการณ์์ ข องเพื่่� อ นผู้้� ม าอยู่่�
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ในอิินเดีียก่่อน ข้้าพเจ้้าจึึงถืือวิิทยุุทรานซิิสเตอร์์ติิดมืือไปด้้วย
เมื่่�อต้้องคอยเธอ ก็็จะได้้ฟัังวิิทยุุไปพลางก่่อน
มาริสามาตามนัด ตรงเวลาเป๋ง ขณะข้าพเจ้าจวนจะถึง
ประตู อาร์ต คอลเลจ (Arts College) ก็เห็นเธอถีบจักรยาน
อยู่หน้าคอลเลจพอดี เธอโบกมือให้ข้าพเจ้าและลงจากจักรยาน
พร้อมบอกว่าห้องสมุดยังไม่เปิด
“ฉันหาโน้ตไม่เจอเลย เปรม ไม่รู้หายไปไหน” เธอพูด
ขณะจูงจักรยานเข้าไปทางประตูคณะโบราณคดี ซึ่งอยู่บริเวณ
เดียวกับ อาร์ต คอลเลจนั่นเอง
“ไม่เป็นไรหรอก ไม่เจอก็แล้วไป” ข้าพเจ้าพูด “เธอไม่ต้อง
กังวลกับเรื่องนี้”
เราเดินคุยกันไปจนถึงประตูหน้าห้องสมุดคณะโบราณ เธอ
จอดจักรยานไว้หน้าห้องสมุด ลองขึ้นไปดู ห้องสมุดยังไม่เปิด
อินเดียเขาท�ำงานกัน ๔ โมงครึ่งเช้าและท�ำติดต่อกันไปจนถึง
๑๗.๐๐ น. โดยไม่มหี ยุดพักกลางวัน เรายืนคุยกันหนา้ ห้องสมุด
ครู่่�หนึ่่�ง เธอจึึงชวนไปนั่่�งคุุยที่่�สนามหน้้าห้้องสมุุดอัันมีีลัักษณะ
เป็็นสวนดอกไม้้เล็็กๆ เธอเดิินนำำ� ข้้าพเจ้้าเดิินตาม วัันนี้้�มาริิสา
อยู่่�ในชุุดปััญจาบีีสีขี าว เสื้้อสี
� น้ำี ำ��ตาลอ่่อน ผ้้าพัันคอสีีขาวตามเดิิม
เธอนั่งลงที่ม้าหินตัวหนึ่ง ข้าพเจ้านั่งลงตาม เบื้องหน้ามี
กุหลาบสีแดงหลายกอบานสะพรั่งอยู่ เนื่องจากม้าหินมีความยาว
ไม่มากนัก เราจึงนั่งเกือบจะติดกัน
“เธอชอบพาราณสี เปรม ?” เธอถาม
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“ชอบมากทีีเดีียว” ข้้าพเจ้้าตอบ
“เธอชอบอะไรมากที่สุด”
“ฉัันชอบหลายอย่่าง ฉัันมาอยู่่�ในพาราณสีียังั ไม่่นาน ยัังตอบ
ไม่่ได้้ว่่าชอบอะไรมากที่่�สุุด”
“เฉพาะเมืืองพาราณสีี ฉัันหมายถึึงบ้้านเมืือง เธอชอบไหม ?”
“ฉันรู้สึกว่าสงบดี และรู้สึกว่าไกลสงคราม โดยเฉพาะเวลา
อยู่ในมหาวิทยาลัย รู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งต่างหาก
ข้ามพ้นจากความยุ่งเหยิงของโลก”
“เธอชอบอััลลาฮาบาด (Allahabad) ไหม ?”
“เมืองเนห์รู ?”
“ใช่”
“ฉัันไม่่เคยไปอััลลาฮาบาด แต่่ทราบว่่าเป็็นเมืืองที่่�สวยงาม
สะอาด เพีี ย งแต่่ ไ ด้้ยิิ น ชื่่� อ ฉัั น ก็็ ชอ บและอยากไปเสีี ย แล้้ว
อีีกอย่่างหนึ่่�ง ฉัันเคารพและเลื่่�อมใสเนห์์รููมากเป็็นที่่�สองรองจาก
คานธีี”
มาริสาโปรยยิ้มให้ข้าพเจ้า พร้อมกับลมโชยมาเบาๆ
“ฉัันเกิิดที่่นั่่� น� ฉัันเป็็นชาวอััลลาฮาบาด” เธอพููดอย่่างภาคภููมิิ
“นั่่�นซิิ ฉัันจึึงรู้้�สึึกว่่า เธอสวยและสะอาดเหมืือนอััลลาฮาบาด”
เธอก้มหน้า ข้าพเจ้าหวั่นใจ เกรงเธอจะเข้าใจว่าข้าพเจ้า
พูดพล่อย ไม่ส�ำรวมตน และเกรงเธอจะโกรธ
“ขอโทษด้วย มาริสา หากค�ำพูดของฉันท�ำให้เธอไม่พอใจ”
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เธอเงยหน้าขึ้นมีรอยยิ้มชื่นบาน และพูด
“ฉัันเพิ่่�งรู้้�ว่่านัักประพัันธ์์จากเมืืองไทยฝีีปากคมมิิใช่่เล่่น”
“ฉันเผลอไป มาริสา ฉันไม่ได้ตัง้ ใจจะชมเธอเลย แต่ความ
รู้สึกว่า เธอสวยและสะอาดซึ่งมีอยู่ในใจฉันตลอดเวลานั้นท�ำให้
ฉันเผลอพูดออกมาจนได้”
มาริสายิ้มอีก ดวงตาของเธอบอกว่า เธอมีอารมณ์สนุก
จะต่อปากต่อค�ำกับข้าพเจ้าแล้ว
“เธอคงเผลอพูดอย่างนี้กับใครต่อใครในเมืองไทยมามาก
แล้วนะเปรม และยังมาเผลอต่อในอินเดียอีก ฉันอยากจะถาม
เธอว่่า สวยขนาดฉััน ตามที่่�เธอพููดนะ นี้้�พอจะเป็็นนางเอกใน
นวนิิยายของเธอได้้หรืือไม่่ ?”
“ไม่ได้ดอกมาริสา” ข้าพเจ้าตอบทันที
เธอท�ำท่าตกใจ ข้าพเจ้าจึงพูดต่อ โดยท�ำเป็นไม่สนใจกับ
อาการตกใจของเธอว่า
“แต่เธอเป็นนางเอกในชีวิตจริงของฉันได้”
“ปากนะ เปรม ปากเธอน่ะ เห็นจะกินน�้ำตาลที่หออินเตอร์
ทั้งเช้าและเย็น มันจึงได้หวานล้นออกมาจนเที่ยวหกเรี่ยราด
ไปหมด”
“ฉันขอค้าน มาริสา ถงึ ฉันจะกินน�้ำตาลทีห่ ออินเตอร์ทงั้ เช้า
และเย็นก็จริง แต่มันมิได้ท�ำให้ปากฉันหวานขึ้นเลยสักนิดเดียว
เธอต่างหากที่ท�ำให้ฉันปากหวาน”
“อะไรกัน” มาริสาร้องเสียงดังกว่าปกติเล็กน้อย เธอไม่เข้าใจ
88

อั นความกรุ ณาปรานีี

จริงๆ สาวแขกอายุขนาดนีแ้ ล้วยังไม่เข้าใจว่าผู้ชายเกีย้ วตัว เพราะ
สังคมของอินเดียนั้นไม่ยอมให้ชายและหญิงใกล้ชิดกัน มีความ
สัมพันธ์กันอย่างชาติอื่น
“เธอโกหก เปรม ฉันไม่เคยท�ำให้เธอปากหวาน เธอเท็จ
ใส่่ฉััน ฉัันไม่่อยากคบเธอแล้้ว ฉัันจะไปหาประสบบอกเขาว่่า
เพื่่�อนคนนี้้�ของเขาขี้้�โกหก ฉัันจะไม่่คบด้้วยอีีกแล้้ว”
“ฉันหมายความอย่างนี้ มาริสา” ข้าพเจ้าอธิบาย “คือฉัน
เป็นคนพูดจริง และพูดหวานได้กับคนทีฉ่ นั ชอบ ฉันชอบใครแล้ว
ฉันอดพูดไม่ได้ว่า “ฉันชอบ” ตัง้ แต่ฉนั มาอยูท่ นี่ ี้ ฉันพูดกับมาริสา
คนเดียว จะว่าเที่ยวหกเรี่ยราดอย่างไร”
“แล้วตอนอยู่เมืองไทยล่ะ ?”
“ฉันรู้สึกประทับใจในความกรุณาของเธอมาก เธอเป็นสตรี
คนแรกในอินเดีย ที่ให้ความกรุณาต่อฉัน ท�ำให้ฉันรู้สึกอบอุ่น
และมีสุข ไม่ว้าเหว่”
“แล้วตอนอยู่เมืองไทยล่ะ ?” มาริสาถามอีก
“คนที่ให้ความเมตตาปรานีแก่ผู้พลัดเมืองนั้น” ข้าพเจ้า
พูดต่อ “คนไทยถือว่าได้บุญมาก และอาคันตุกะจะไม่ลืมความ
กรุณานั้นไปตลอดชีวิต”
“พอๆ พอแล้วเปรม ฉันไม่อยากฟังเธอแล้ว”
มาริสาหัวเราะชอบใจ และข้าพเจ้าก็หัวเราะด้วย
เรานิ่่�งกัันไปครู่่�หนึ่่�ง แสงแดดยามสายสาดลงต้้องผิิวของ
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มาริิสาและข้้าพเจ้้า มืือของเราทั้้�งสองวางอยู่่�เคีียงกััน มองเห็็น
เป็็นสีีเดีียวกััน ลมพััดเบา กลีีบกุุหลาบเบื้้�องหน้้าไหวน้้อยๆ บน
ต้้นไม้้ใหญ่่มีเี สีียงนกร้้องเพลงเล่่น วิิทยุุทรานซิิสเตอร์์ของข้้าพเจ้้า
ปล่่อยเพลงภาษาภารตะออกมาเบาๆ
ในขณะนั้้�น ข้้าพเจ้้าอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมอัันชื่่�นชููใจ สตรีีงาม
ดนตรีีไพเราะ และดอกไม้้สวย ข้้าพเจ้้ารู้้�สึึกเหมืือนนั่่�งอยู่่�ใน
อุุทยานอัันลอยอยู่่�เหนืือพื้้�นดิิน
“เธอพููดว่่าอยู่่�ที่่�นี่่� เธอรู้้�สึึกว่่าไกลสงคราม” มาริิสาทำำ�ลาย
ความเงีียบขึ้้�น “ที่่�บ้้านเธอใกล้้สงครามหรืือ ?”
“ที่่�เมืืองไทย คนไทยรู้้�สึึกว่่าเหมืือนมีีคนตีีรัันฟัันแทงกััน
อยู่่�ข้้างบ้้าน และไม่่รู้้�เมื่่�อไรพวกนั้้�นจะยกกัันเข้้ารบกัันในบ้้านเรา
ฉัันรู้้�สึึกว่่าควัันสงครามกรุ่่�นๆ อยู่่�เหมืือนได้้กลิ่่�นแกงในครััว”
“เธอหมายถึึงสงครามในกััมพููชาใช่่ไหม ?”
“ใช่่ นอกจากนี้้� เหตุุการณ์์ในเมืืองไทยของฉัันก็็ไม่่ค่่อย
เรีียบร้้อยนััก มีีเรื่่�องที่่�น่่าหนัักใจอยู่่�มากมาย ฉัันมาอยู่่�ในอิินเดีีย
รู้้สึึ� กเหมืือนอยู่่�ในโลกอัันกว้้างใหญ่่ อัันหาขอบเขตมิิได้้ และรอบๆ
ตััวฉัันนั้้�นว่่างเปล่่า ไม่่มีอี ะไรทำำ�ให้้ฉัันอึึดอััด จึึงรู้้สึึ� กปลอดโปร่่ง”
“ว่่างเปล่่า ไม่่มีีแม้้กระทั่่�งฉัันหรืือเปรม ?”
“ฉัันว่่าไม่่มีีอะไรทำำ�ให้้ฉัันอึึดอััด ฉัันจึึงรู้้�สึึกปลอดโปร่่งแต่่
มิิได้้หมายความว่่า ในความว่่างเปล่่านั้้�นจะปราศจากเธอ เหมืือน
เรารู้้� สึึ กปลอดโปร่่ ง เมื่่� อนั่่� ง อยู่่�ใกล้้ต้้นไม้้ มิิ ไ ด้้ ห มายความว่่ า
ปราศจากต้้นไม้้”
“ฉัันเห็็นจะต้้องยอมแพ้้เธอเสีียแล้้ว” มาริิสาพููด ท่่าทาง
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บอกว่่ามีีความสนุุกในการสนทนา “เขาว่่านัักประพัันธ์์พููดจาคม
ด้้วย ฉัันเพิ่่�งได้้ยิินเองและฉัันเคยได้้ยิินว่่านัักประพัันธ์์ที่่�ดีีจะ
ต้้องมีี concepts ดีีมาก จริิงไหมเปรม ?”
เมื่อเห็นข้าพเจ้านิ่งอยู่ มาริสาจึงพูดต่อไปว่า
“A successful novelist must have great
powers of conception. And an actor must have
a clear conception of the part he is going to
play.”
“เก่่งมาก มาริิสา” ข้้าพเจ้้าชมด้้วยความจริิงใจ “คนที่่�จะเป็็น
นัั ก ประพัั น ธ์์ เขาว่่ า ต้้องมีี concepts ลึึกซึ้้� ง และกว้้างไกล
มิิฉะนั้้�นก็็จะเป็็นนัักประพัันธ์์ที่่�ดีีไม่่ได้้ เพราะไม่่สามารถมองเห็็น
อะไรพิิเศษกว่่าที่่�คนทั่่�วไปเห็็น ไม่่สามารถดููดซึึมภาพไว้้คอยเวลา
ขยายออกหรืือไม่่ สามารถขยายภาพที่่�ตนเห็็นเพีียงเลืือนราง
ให้้แจ่่มชััดขึ้้�นมาได้้”
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สิ่งไม่ดี ๗ ประการ
ข้อคิดทางพระพุทธศาสนาที่ว่า จะรู้จักคนฉลาดด้วยการ
สนทนานั้น เป็นสัจจะอย่างยิ่งประการหนึ่ง ข้าพเจ้าได้สนทนา
กับมาริสาหลายครัง้ และรไู้ ด้ว่าเธอเป็นสุภาพสตรีทฉี่ ลาดคนหนงึ่
แดดร้้อนจัั ดขึ้้� น ทุุกทีี เธอจึึงชวนข้้าพเจ้้าลุุกจากม้้าหิิ น
ตััวนั้้�น เดิินมาที่่�จักั รยานหน้้าห้้องสมุุดคณะโบราณคดีี มีีนักั ศึึกษา
ชายแขก ๓ คน เดิินมาจากด้้านตะวัันตก ทำำ�เสีียงเวิ้้�กว้้ากใน
กลุุ่�มพวกเขาเอง ข้้าพเจ้้าทราบมาว่่า พวกนัักศึึกษาชายแขกนั้้�น
โดยปกติิ ไม่่ กล้้า แม้้แต่่ จะพููดกัั บกุุมารีี ในที่่� ทั่่� วไป แต่่ ใครไป
คุุ ย กัั บ กุุมารีี เ ข้้า เขาก็็ ไ ม่่ ค่่ อ ยชอบเหมืื อ นกัั น ไม่่ ชอ บทั้้� ง คน
ต่่างชาติินั้้�นและไม่่ค่่อยชอบทั้้�งกุุมารีีของเขาเอง ชาติินิิยมอัันจััด
นั้้� น มีี อยู่่� ในแขกทั่่� ว ไป ดููเหมืื อ น (ข้้าพเจ้้ากล่่ า วว่่ า ดููเหมืื อ น
นะท่่าน) จะทำำ�นองเดีียวกัับที่่�คนไทยเห็็นหญิิงไทยไปเกี่่�ยวข้้อง
กัับฝรั่่�งนั่่�นกระมััง ? ”คนไทยมีีความรู้้�สึึกเช่่นใด คนอิินเดีียก็็คง
รู้้�สึึกเช่่นนั้้�น”
วศิ น อิ นทสระ

93

แต่่ดููมาริิสาไม่่ได้้แสดงอาการหวั่่�นไหวต่่อเรื่่�องนี้้� อาจเพราะ
เหตุุสองประการคืื อ ประการแรกเธอมิิ ใ ช่่ ค นถิ่่� น พาราณสีี
เธอเป็็ น ชาวอััลล าฮาบาด ประการที่่� สอ ง การศึึกษาทำำ� ให้้เธอ
มองเห็็นความดีีในตััวคนสำำ�คััญกว่่าเชื้้�อชาติิ
“เธอไม่รังเกียจหรือเปรม ที่มาคบกับคนเช่นฉัน ?” มาริสา
ถามขณะที่มือของเธอจับแฮนด์จักรยานเล่นอยู่
“ท�ำไมเธอพูดอย่างนั้นนะ มาริสา ฉันไม่เห็นว่าเธอมีอะไร
น่ารังเกียจ ความจริงค�ำถามอย่างนี้ฉันควรจะถามเธอมากกว่า”
“ฉันทราบมาบ้างเหมือนกันว่า ชาวโลกไม่ค่อยให้เกียรติ
พวกเราเท่าไรนัก พอพูดถึงอินเดียก็มกั ท�ำหน้าแหยและดูหมิน่ ว่า
คนอินเดียจน สกปรก อะไรท�ำนองนั้น”
ค�ำพูดของมาริสา ท�ำให้ข้าพเจ้าสงสารอย่างจับจิต หากไม่
เกรงว่าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ข้าพเจ้าอยากจะจับมือเธอเบาๆ และ
ลูบเส้นเกศาอย่างนุม่ นวลเป็นเครื่องหมายแห่งกิรยิ าปลอบให้หาย
กังวล แต่ในโอกาสเช่นนี้ ข้าพเจ้าคงปลอบเธอได้แต่เพียงวาจา
สายตาของข้าพเจ้าพุ่งไปจับอยู่ที่กอกุหลาบ นิ่งเฉยอยู่
“จริงใช่ไหมเปรม เธอจึงนิ่ง ไม่ตอบฉัน”
“ไม่จริงเลย” ข้าพเจ้าหันมามองหน้าอันค่อนข้างเศร้าของ
เธอแล้วตอบ “ไม่จริงเลยมาริสา ฉันก�ำลังคิดว่าจะตอบอย่างไร
จะพููดอย่่างไร เธอจึึงจะเข้้าใจได้้ ฉัันจึึงนิ่่�งอยู่่�ครู่่�หนึ่่�ง คนที่่�ดููถููก
อิินเดีียนั้้�น ฉัันคิิดว่่ามีีอยู่่� ๒ พวก หนึ่่�ง ไม่่เคยมาอิินเดีีย และ
สอง เคยมาแล้้ว แต่่ไม่่มองอิินเดีียให้้ครบทุุกแง่่ทุุกมุุม มองแต่่
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เฉพาะแง่่เสีียของอิินเดีีย ซึ่่ง� ความจริิงแง่่เสีียจะต้้องมีีอยู่่�ในทุุกชาติิ
จะมากหรืือน้้อยเท่่านั้้�น รวมความว่่า เขาอาจจะไม่่เข้้าใจอิินเดีีย
เขาจึึงดููหมิ่่�น แต่่ตามทััศนะของฉััน แม้้แต่่เรื่่�องอุุตสาหกรรม
ภายในประเทศอิินเดีีย ก็็เป็็นรองเฉพาะญี่่�ปุ่่�นเท่่านั้้�น ฉัันชื่่�นชม
ที่่�เห็็นของต่่างๆ ที่่�วางขายในตลาดเป็็นของที่่�ผลิิตในอิินเดีียเกืือบ
ทั้้�งหมด ฉัันอยากให้้ประเทศของฉัันเป็็นอย่่างนี้้�บ้้าง”
“ของในตลาดเมืองไทย มิได้ผลิตในประเทศไทยดอกหรือ
เปรม ?”
“มีีบ้้างเหมืือนกััน แต่่น้้อย น้้อยจนเกืือบไม่่มีี ของส่่วนมาก
มาจากอเมริิกา เยอรมััน อัังกฤษ สวิิตเซอร์์แลนด์์ ญี่่�ปุ่่�น ฝรั่่�งเศส
ที่่�มากที่่�สุุดก็็เห็็นจะเป็็นของจากอเมริิกาและญี่่�ปุ่่�น”
“ท�ำไมไม่ผลิตใช้เองคะ ?”
“ฉันไม่ทราบเหมือนกัน ฉันมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจน้อย
จึงวิจารณ์ได้ยาก แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งฉันพูดได้ คือไม่ทราบเพราะ
เหตุไร คนไทยจึงไม่ค่อยนิยมใช้ของที่ผลิตเองภายในประเทศ
แต่่ชอบของต่่างประเทศ บางทีีของบางอย่่างที่่�ทำำ�ในเมืืองไทย
ก็็ ต้้อ งใส่่ เ ครื่่� อ งหมายหรืื อ เขีี ย นเป็็ น ตัั ว อัั ก ษรว่่ า Made in
U.S.A. หรืือ Japan คนจึึงจะเชื่่�อถืือและซื้้�อใช้้”
“เป็นได้ไหมว่า ของที่ท�ำในประเทศคุณภาพไม่ดีพอ ชอบ
ต้มคนซื้อ” มาริสาออกความเห็น
“อาจเป็นได้ อาจเป็นอย่างนัน้ ประการหนงึ่ อีกประการหนงึ่
คนไทยอาจรู้้�สึึกว่่า ใช้้ของในประเทศนั้้�นไม่่โก้้ สู้้�ของนอกไม่่ได้้
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แม้้แต่่ตััวฉัันเอง เธอดููสิิ มาริิสา ที่่�ตััวฉัันนี้้� มีีแต่่ตััวฉัันเองแท้้ๆ
เท่านั้นที่ท�ำในเมืองไทย”
มาริสาหัวเราะ
“นอกนัน้ ของต่างประเทศทัง้ สิน้ นีน่ าฬิกาจากสวิส เสื้อและ
กางเกงผ้าจากญี่ปุ่น คนจีนตัด ปากกาจากอเมริกา รองเท้าจาก
อังกฤษ แต่ที่ตัวเธอมีแต่ของที่ท�ำในอินเดียทั้งสิ้น ฉันชื่นชมใน
ตัวเธอจริงๆ มาริสา”
“แล้วมีอะไรดีอีกคะ อินเดีย ?”
“วัฒนธรรมก็ดี ศีลธรรมก็ดี การปรับปรุงบ้านเมืองก็ท�ำ
อย่างมีรากฐาน ความสงบสุข เบากาย เบาใจก็มีอยู่มาก ฉัน
ชื่นชมอินเดียนานาประการ”
“เธออยู่อินเดียเสียเลยมิดีกว่าหรือ เปรม ฉันอยากให้เธอ
อยู่อินเดีย”
“ฉันตัง้ ใจว่าจะอยใู่ หน้ านที่สุดเท่าที่จะนานได้ แต่คงไม่เกิน
๑๐ ปี หรอกนะ”
“แล้วแง่เสียของอินเดียล่ะคะ ?”
“แง่่ เ สีี ย หรืื อ ? ฉัั น รู้้� สึึ กว่่ า คนขาดความกระตืื อรืื อร้้ นไป
หน่่อย หน่่อยเดีียวเท่่านั้้�นนะ หากเพิ่่�มขึ้้�นอีีกหน่่อยก็็จะได้้ส่่วนที่่�
พอเหมาะ แต่ถ้ากระตือรือร้นมากก็จะไม่ดีเหมือนกัน บ้านเมือง
จะดููกระหืื ดกระหอบ หาความสุุขไม่่ ได้้ บ้้านฉัั นนั้้� นพยายาม
วิ่่� ง ตามอเมริิ ก า ดููแล้้วสงสาร เหมืื อ นเด็็ ก ตัั ว เล็็ ก ๆ วิ่่� ง ตาม
นัั ก วิ่่� ง ทนในการแข่่ ง ขัั น กีี ฬ าโอลิิ ม ปิิ ก หรืื อ เอเชีี ย นเกมส์์
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หากเด็็ ก นั้้� น จะอยู่่�ตามประสาเด็็ ก แต่่ ง ตัั ว อย่่ า งเด็็ ก กิิ น อยู่่�
อย่่างเด็็ก และวิ่่�งเล่่นอย่่างเด็็กก็็คงน่่ารััก น่่าเอ็็นดููดีี เมื่่�อเป็็น
ผู้้ใ� หญ่่แล้้วจึึงค่่อยๆ ทำำ�อย่า่ งผู้้ใ� หญ่่ก็ค็ งจะน่่านัับถืืออีกี ประเทศ
ของฉัั น ชอบตามอย่่ า งอัั ง กฤษหรืื ออ เมริิ ก า ความเป็็ น ตัั ว ของ
ตัั ว เองมีี น้้อ ย มาริิ ส า เธอไม่่ ตำำ� หนิิ ฉัั น หรืื อ ที่่� เ อาประเทศมา
นิินทาให้้เธอฟััง”
“ไม่ดอก เปรม” เธอตอบ ดวงตามองข้าพเจ้าอย่างปลอบ
โยน “เป็นเรื่องของคนที่มีใจหวังดีต่อประเทศชาติ อยากเห็น
ประเทศอันเป็นทีร่ กั ของตัวเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรและตามวิถที าง
ของตน”
ข้าพเจ้ามองมาริสาอย่างชื่นชม และเธอพูดต่อ
“ฉันเองก็อยากเห็นอินเดียดีกว่านี้ ฉันไม่อยากเห็นขอทาน
ในอินเดีย เป็นเรื่องอับอายขายหน้านานาชาติ ฉันไม่อยากเห็น
ข้าราชการอินเดียชอบรับสินบน แมเ้ พียงหมากค�ำหนงึ่ ฉันละอาย
ที่คนต่างชาติเขาจับเส้นข้าราชการของฉันได้ว่าพอสินบนถึง งาน
ก็เดินอย่างรวดเร็ว หากไม่มีก็แช่เย็นเรื่องเอาไว้ ข้าราชการของ
ฉันเห็นแก่สินบนแม้เพียงพลูใบหมากค�ำ ฉันไม่ได้หมายความว่า
ข้้าราชการในเมืืองของฉัันจะเป็็นอย่่างนี้้�ไปหมดทุุกคนหรอกนะ
แต่่ก็็มีีอยู่่�ไม่่น้้อย ฉัันอยากเห็็นข้้าราชการทำำ�งานเพื่่�อประชาชน
อย่่างมีีหลัักการ ฉัันไม่่อยากเห็็นชนชั้้�นกรรมกรของอิินเดีียไม่่มีี
เสื้้อส
� วม นุ่่�งผ้้าขาดและสกปรกจนเหม็็นสาบ เธอคงเคยนั่่�งสามล้้อ
บางทีีคนถีีบเหม็็นสาบจนพวกเราทนแทบไม่่ไหว ฉัันไม่่อยาก
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เห็นคนขับรถเห็นแก่ได้ ตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว พอไปถึง
ปลายทางก็ขอเพิม่ อีก โดยอ้างนัน่ อ้างนี่ เธอต�ำหนิฉนั ไหม เปรม
ที่น�ำเอาเรื่องประเทศของฉันมานินทาให้เธอฟัง” เธอพูดแล้ว
หัวเราะเบาๆ ตัง้ แต่เหยียบย่างมาอินเดียยังไม่เคยได้ยินสุภาพสตรี
ชาวอินเดียหัวเราะดังเลยสักครั้งเดียว ข้าพเจ้าหัวเราะตามเธอ
“ไม่ใช่นินทาดอก ฉันเห็นอยู่เองแล้ว” ข้าพเจ้าตอบ
“ฉันอยากให้วาทะของคานธีแพร่หลายไปทั่วอินเดียและ
ทั่วโลก” มาริสาพูด
“วาทะอะไร ?” ข้าพเจ้าถามอย่างสนใจ
“ท่่านกล่่าวว่่า สิ่่ง� ต่่อไปนี้้� เป็็นสิ่่ง� ที่่�ใช้้ไม่่ได้้ ไม่่ดีี ๗ ประการ
คือ
๑. การปกครองที่่� ไ ม่่ มีี ห ลัั ก การ (Politics without
Principle)
๒.	ความมั่่�งคั่่�งที่่�ไม่่ต้้องทำำ�งาน (Wealth without Work)
๓.	ความสุุขความเพลิิ ด เพลิิ น ที่่� ป ราศจากมโนธรรม
(Pleasure without Conscience)
๔.	ความรู้้�ที่่�ปราศจากอััธยาศััยอัันงาม ไม่่มีีความประพฤติิ
	ที่่�ดีี (Knowledge without Character)
๕. การค้้าที่่�ไม่่มีศีี ลี ธรรมควบคุมุ (Commerce without
Morality)
๖.	ศาสตร์์ที่่�ปราศจากมนุุษยธรรม (Science without
Humanity)
๗. การบููชาที่่� ไ ม่่ มีี ก ารเสีี ย สละ (Worship without
Sacrifice”
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“น่ า สนใจมากที เ ดี ย ว มาริ ส า ฉั น ขอจดหน่ อ ยเถอะ”
ข้าพเจ้าพูด
“ฉันจดให้เอง” ว่าแล้วมาริสาก็เขียนข้อความที่เธอกล่าว
ส่่งให้้ข้้าพเจ้้า เธอจดหนัังสืือเร็็วมาก “คานธีีกล่่าวไว้้ตั้้�งแต่่ ค.ศ.
๑๙๒๑ เป็็นเวลา ๔๙ ปีีมาแล้้ว ฉัันไม่่รู้�เ้ หมืือนกัันว่่า จนบััดนี้้�
ความชั่่ว� ร้้ายเหล่่านี้้�ยัังมีีอยู่่�ในอิินเดีียเท่่าใด”
“ถึงอย่างไรอินเดียก็มีดีอยู่มาก คนไทยที่เคยมาอยู่อินเดีย
แล้ว หากมี นิ สั ย ทางขี ด เขี ย นอยู ่ บ ้ า ง ก็ อดที่จ ะน�ำเอาเรื่อ ง
ของอินเดียไปเขียนไม่ได้ เอกอัครราชทูตไทยท่านหนึ่งซึ่งล่วงลับ
ไปแล้ว คือหลวงวิจติ รวาทการได้เขียนของดีในอินเดียไวเ้ ล่มหนงึ่
เป็นหนังสือน่าอ่านมาก หากเธออ่านภาษาไทยได้ เธอคงจะชืน่ ชม”
“เธอกลับไปเขียนอีกสักเล่มซิ เปรม แล้วแปลให้ฉันอ่าน
บ้าง”
“จะให้ฉันเขียนเรื่องอะไร ?”
“ก็เรื่องของดีในอินเดียไงคะ หลวงวิจติ รคงเขียนยังไม่หมด
กระมัง ?”
“ของดี ใ นอิ น เดี ย นั้ น ฉั น คิ ด ว่ า ใครเขี ย นสั ก เท่ า ไรก็ ค ง
ไม่หมด” ข้าพเจ้าว่า
“นั่นซิ เธอกลับไปเมืองไทยแล้วเขียนอีกสักเล่มนะ”
“ฉันไม่เขียนหรอก มาริสา เรื่องของดีในอินเดียน่ะ”
“แล้วเธอจะเขียนเรื่องอะไร ?”
“ฉันจะเขียนเรื่อง คนดีในอินเดีย”
วศิ น อิ นทสระ
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“คนดีในอินเดีย” มาริสาอุทาน “เธอเห็นคนดีในอินเดียมาก
พอที่จะเขียนหนังสือได้ถึงเล่มเชียวหรือ”
“คนเดียวก็เขียนได้สักสองเล่ม” ข้าพเจ้าพูดส่งยิ้มให้เธอ
“ใครนะ จะเป็นคนโชคดีได้เป็นคนดีในอินเดียในหนังสือ
ของเธอ”
“ฉันหาได้แล้ว ยืนอยู่ใกล้ๆ ฉันนี่เอง”
“ฉันหรือเปรม” มาริสาอุทาน แกมพิศวง แกมลิงโลดใจ
“ฉันคิดว่าฉันยังไม่ดีพอที่จะเป็นคนดีในอินเดียของเธอได้ เธอ
ควรจะมองหาคนอืน่ ทีเ่ ป็นผู้ยิง่ ใหญ่ มีชื่อเสียง คนทัง้ หลายจะได้
เต็มใจอ่านหนังสือของเธอ”
“คนยิ่่�งใหญ่่และมีีชื่่�อเสีียง มิิได้้หมายความว่่าจะเป็็นคนดีี
เสมอไป ของดีนั้นดูง่าย แต่คนดีดูยาก”
“มาริิสา” ข้้าพเจ้้าเรีียกชื่่อ� เธอ ตาของเราสบกัันอย่่างมีีความ
หมาย ในแววตานั้้�น มีีความสุุขความชื่่�นใจ หล่่อเลี้้�ยงอยู่่� รู้้�สึึก
เสีียววููบลงไปในหััวใจ
“ฉัั น พอใจจะชื่่� น ชมกุุหลาบสีี แ ดงอัั น บานสะพรั่่� ง อยู่่�ริิ ม
หน้้าต่่ า งห้้องของฉัั น ในวัั น นี้้� ดีี ก ว่่ า ฝัั น ถึึงสวนกุุหลาบเนรมิิ ต
นอกฟ้าป่าหิมพานต์”
มาริสายิม้ อย่างชืน่ ใจ ชืน่ ใจจริงๆ นะท่าน ท่านคงเคยชืน่ ใจ
ในอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้ว ท่านคงเคยยิ้มอย่างชื่นใจ ดวงตา
ของมาริิสาฉายแววแห่่งความชื่่�นสุุข ดวงตา รููปหน้้า ริิมฝีีปาก
และฟัันของสาวชาวภารตะนั้้�นสวยคมอยู่่�แล้้ว เมื่่�อเธอยิ้้�มอย่่าง
ชื่่�นใจเข้้าอีีก จะน่่าดููสัักเพีียงใด
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“เธอเป็นคนช่างพูดจริงๆ นะ เปรม ฉันขอสารภาพว่า ฉัน
ไม่เคยคุยกับใครแล้วมีความสุขใจเท่าคุยกับเธอเลย ฉันรู้ว่าการ
ชมผู้ชายต่อหน้าเขานัน้ ไม่สู้จะดีนกั ส�ำหรับหญิง แต่ความเอิบอิม่
ที่ท่วมท้นหัวใจฉันอยู่ มันล้นหลากออกมา จนฉันไม่สามารถจะ
เอาก�ำลังอะไรมาต้านทานได้ ฉันคิดว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งใน
เมืองไทยที่โชคดีได้อยู่ใกล้ชิดเธอ ได้ฟังค�ำพูดอันหอมหวานของ
เธอ ถา้ ฉันมีอ�ำนาจจิตเปลีย่ นแปลงอะไรได้ ฉันอยากจะร่ายมนต์
เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่ง”
“อะไรนะ มาริสา เธอจะเปลี่ยนแปลงอะไร ?”
“เปลี่่ย� นเธอให้้เป็็นชาวอิินเดีีย หรืือเปลี่่ย� นฉัันให้้เป็็นชาวไทย”
ข้าพเจ้าหัวเราะในความช่างคิดช่างเล่นของมาริสา ก่อนพูด
ว่า “Above all Nations is humanity ความเป็นมนุษย์
ย่อมอยู่เหนือเชื้อชาติทั้งปวง ฉันชอบใจเธอตรงที่เธอเป็นมาริสา
ฉันมิได้คิดว่าเธอเป็นฝรั่ง แขก ญวน หรือไทย”
“เธอเอาค�ำพูดนี้มาจากไหนนะ เปรม”
“ค�ำพูดไหน ?”
“Above all Nations is Humanity. Above all
Nations is Humanity”
“เธอเคยไปหออินเตอร์หรือไม่ ?”
“เคย” มาริสาตอบ
“ก็ที่ประตูเข้าหออินเตอร์นั่นเอง เขาเขียนเอาไว้เหนือศีรษะ
ที่เราจะผ่านเข้าไป”
มาริสาพยักหน้า
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“เธอช่างสังเกตมาก และน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วย”
“ใครๆ ก็เห็นทุกคนแหละมาริสา เมื่อผ่านเข้าไป เว้นแต่
เขาจะสนใจหรือไม่ ฉันทราบจากปากของพระลังการูปหนึ่งซึ่ง
มาศึกษาอยู่ที่นี่ว่า ท่านเป็นผู้ให้น�ำค�ำนี้ไปติดไว้”
“ศาสนาพุุทธคงมีีเมตตาสากลมาก และเลิิกการเหยีียด
หยามมนุุษย์์จากชาติิกำำ�เนิิดได้้”
“เธอเข้าใจถูกแล้ว พระพุทธศาสนาสอนให้มีเมตตาต่อคน
และสัตว์ทวั่ ไป โดยใหเ้ อาตนเองเขา้ ไปเปรียบว่า เรารักสุขเกลียด
ทุกข์อย่างไร เราเกรงกลัว หวาดสะดุ้งต่ออาชญาอย่างไร คนอื่น
สัตว์อื่นก็อย่างนั้น จึงไม่ควรเบียดเบียนกัน ก่อความเดือดร้อน
ให้กนั อนึ่ง เกีย่ วกับเรื่องการถือความต�่ำความสูงโดยวรรณะนัน้
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลิกเสีย แล้วให้ถือเอาความประพฤติ
การกระท�ำเป็นเครื่องหมายแทน ใครประพฤติดี ก็เป็นคนดี
ประพฤติชวั่ เป็นคนชัว่ ประพฤติธรรมอันสูง ก็เป็นคนสูง ประพฤติ
ธรรมต�่ำ ก็เป็นคนต�่ำ ในพุทธศาสนาจึงไม่มีชั้นวรรณะ”
“ความจริิงเรื่่�องชั้้�นวรรณะในอิินเดีีย เดิิมทีีก็็เป็็นเพีียงการ
แบ่่งงานกัันทำำ�เท่่านั้้�น พวกนัักรบคืือกษััตริิย์์ พวกนัักบวชและ
ครููบาอาจารย์์คืือพราหมณ์์ พวกพ่่อค้้าวานิิชคืือไวศยะ (แพศย์์)
พวกกรรมกรแบกหาม ชาวไร่่ ช าวนาคืื อศููท ร” มาริิ ส ากล่่ า ว
เธอหยุุดหน่่ อ ยหนึ่่� ง มีี อ าการเหมืื อ นเบื่่� อ หน่่ า ยต่่ อสิ่่� ง เหล่่ า นี้้�
แล้้วกล่่าวต่่อไปว่่า
“เมื่อนานเข้า ความยึดมั่นในอาชีพของตนว่าดี ประเสริฐ
กว่าอาชีพอืน่ ก็เกิดขนึ้ และเห็นพวกของตัวดีกว่าพวกอืน่ จึงมีการ
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ดูหมิ่นกันขึ้น ที่แย่งความสูง ความประเสริฐกันอยู่ ก็มีเพียง ๒
พวกเท่านั้น คือพวกกษัตริย์และพราหมณ์ นอกนั้นเขาไม่ค่อย
สนใจ เขามัวยุง่ กับเรื่องอาชีพ เรื่องท�ำมาหากินของเขา จนไม่คอ่ ย
มีเวลามากนักที่จะมานั่งเถียงกันว่า ใครประเสริฐกว่าใคร เมื่อ
มีีการแบ่่งพวกกัันขึ้้�นแล้้ว เกิิดดููหมิ่่�นกัันบ้้างแล้้ว หยิ่่�งในเลืือด
ของตััว (ซึ่่ง� ความจริิงเป็็นสีีแดงด้ว้ ยกัันทุุกคน) แล้้ว การแต่่งงาน
หรืือความรัักระหว่่างวรรณะจึึงถููกกีีดกันั ใครทำำ�เข้้าก็็เป็็นที่่�รังั เกีียจ
ของพวกเดียวกัน เหยียดลูกที่เกิดแต่การเช่นนั้นว่าไร้วรรณะ
เรียกกันว่าจัณฑาล ความเป็นจัณฑาลนั้นติดตัวไปตลอดชาติ
ไม่อาจปลดเปลื้องได้ แต่ฉันเข้าใจว่า เวลานี้การถือชั้นวรรณะ
ได้คลายความเข้มข้นลงบ้างแล้ว เรื่องวรรณะนี่อกี ประการหนงึ่ นะ
เปรม ที่่�ฉัันอยากให้้หมดไปจากอิินเดีีย ในเมืืองไทยของเธอไม่่มีี
มิิใช่่หรืือ ? แต่่เธอมีี King เหมืือนกัันมิิใช่่หรืือ ?”
“ฉันมี King เหมือนกัน พระองค์ทรงอยูใ่ นฐานะเป็นประมุข
ของรัฐ ของชาติ และทรงเป็นกษัตริยต์ ามระบอบการปกครองบ้าน
เมืองแบบประชาธิปไตย ที่มีกษัตริย์ ไม่มีประธานาธิบดี ท�ำนอง
เดียวกับอังกฤษ ทรงอยู่เหนือการเมือง พระบรมราชโองการ
ต่างๆ นัน้ ต้องมีนายกรัฐมนตรีรบั สนองพระบรมราชโองการ จึง
จะประกาศใช้ได้”
“กษัตริย์และพระราชินีของเธอดีมากมิใช่หรือ ?”
ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มที่ได้ยินมาริสา ซึ่งเป็นคนต่างชาติ
พูดถึงพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จฯ ของข้าพเจ้าเช่นนั้น
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“ทรงเป็นประดุจฉัตรแก้ว กัน้ เกศของปวงชนชาวไทย ทรง
ดำำ�รงอยู่่�ในทศพิิธราชธรรมครบถ้้วนทุุกประการ ทรงเสีียสละ
พละกำำ�ลัังทุุกๆ ด้้านเพื่่�อความอยู่่�เย็็นเป็็นสุุขของปวงชนชาวไทย
ชาวไทยได้้ถืื อล้้ นเกล้้าล้้นกระหม่่ อ มทั้้� ง สองพระองค์์ เป็็ น
ศููนย์์รวมแห่่งจิิตใจของเขา ประชาชนชาวไทยได้้อุ่่�นใจอยู่่�กัับ
ล้้นเกล้้าทั้้�งสองพระองค์์เป็็นอัันมาก
“พวกเราคนไทยโชคดีอยู่ อย่างน้อยที่สุดก็อย่างหนึ่งคือ
ได้กษัตริยด์ มี าเป็นประมขุ ของรัฐเสมอ โดยเฉพาะกษัตริยใ์ นสมัย
รัตนโกสินทร์ ในราชวงศ์จกั รีนน้ั ไม่มพี ระมหากษัตริยอ์ งค์ใดเลย
ที่ราษฎรเกลียดชัง ทั้งนี้เพราะทรงด�ำรงอยู่ในทศพิธราชธรรม
ทรงหวังประโยชน์สุขแก่ราษฎรเป็นที่ตั้ง ฉันรักและจงรักภักดี
ต่อกษัตริย์และพระบรมราชินีนาถของฉันมาก
“เรามีีกษััตริิย์์และพระบรมวงศานุุวงศ์์เพีียงเล็็กน้้อย เรา
ไม่่มีวี รรณะ พราหมณ์์ ไวศยะ หรืือ ศููทร จััณฑาล นั้้�น เราไม่่มีี
อย่างเด็ดขาด พระมหากษัตริยก์ ม็ ไิ ด้ทรงเป็นวรรณะหนงึ่ ต่างหาก
อย่ า งในอิ น เดี ย ทรงเป็ น เพี ย งพระประมุ ข ของชาติ ต ามที่ ฉั น
กล่าวแล้ว พระมหากษัตริย์ของฉันมิได้ทรงถือพระองค์แล้ว
เหยี ยดหยามผู้อื่ น แต่ท รงมี พ ระมหากรุณาต่ อพสกนิ ก รของ
พระองค์ทวั่ หน้า ยิง่ คนจนชาวไร่ชาวนา ยิง่ ทรงสนพระทัยและทรง
มีีพระมหากรุุณาต่่อเขาเหล่่านั้้�นเป็็นพิิเศษ เสด็็จออกเยี่่�ยมราษฎร
ที่่�อยู่่�ห่า่ งไกลพระนครและในถิ่่�นทุุรกัันดารเสมอ พระราชิินีขี องฉััน
นั้้�น ทรงสอนหนัังสืือเด็็กที่่�ยากจนในจัังหวััดที่่�ห่่างไกลจากเมืือง
หลวงก็เคยทรงกระท�ำ ในขณะที่ประทับแรมอยู่ในจังหวัดนั้น
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“ฉันเคยดูภาพทางทีวี และได้เห็นพระราชจริยาวัตรของ
พระราชาและพระราชินขี องฉันแล้ว ฉันปลาบปลืม้ ใจเป็นอย่างยิง่
และมีความสุขใจไปหลายวัน แมข้ ณะที่คุยกับเธออยูน่ ้ี ฉันก็รู้สึก
มีความสุขใจเหลือเกินที่ได้พูดถึงพระองค์ท่าน” ข้าพเจ้าพูดแล้ว
หยุดคอยฟังว่ามาริสาจะพูดอะไรบ้าง
เธอวกไปถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอีก รู้สึกเธอสนใจเรื่อง
ศาสนามาก
“สัญลักษณ์ของชาวพุทธมีอะไรบ้างนะ เปรม ?”
“มีหลายอย่าง แต่เห็นจะพอสรุปลงได้ ๓ ประการ คือ
มีความกรุณา มีความบริสุทธิ์ และมีปัญญา” ข้าพเจ้าตอบ
“เธอช่วยขยายความหน่อยได้ไหม ?”
ข้าพเจ้าอธิบายว่า
“ความกรุณา คือความทนไม่ได้ต่อความทุกข์ยากล�ำบาก
ของผู้อื่ น เมื่อ เห็ น แล้วก็ อ ยากช่ ว ยเหลื อ มี ค วามหวั่ น ใจต่ อ
ความทุุกข์์ของผู้้�อื่่�นเสมอด้้วยความทุุกข์์ของตััว มีีความเอ็็นดููต่่อ
เพื่่�อนมนุุษย์์และสััตว์์เดรััจฉานทั่่�วไป
“ความบริสุทธิน์ นั้ มีหลายชัน้ หลายระดับ สังเกตได้ที่ กาย
วาจา ใจ คนมีีความบริิสุุทธิ์์ท� างกาย วาจา เพราะมีีศีลี เป็็นเครื่่�อง
ชำำ�ระ มีีความบริิสุุทธิ์์�ทางใจเพราะมีีสมาธิิเป็็นเครื่่�องชำำ�ระ และ
มีความบริสุทธิ์ทางความคิดเห็น เพราะมีปัญญาเป็นเครื่องช�ำระ
คนมีกาย วาจา ใจบริสุทธิไ์ ม่มกี ารกระท�ำอันน่ารังเกียจ ย่อมเป็น
คนน่าเคารพนับถือและไม่เป็นภัยในสังคม
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“ปัญญานั้น ในเบื้องต�่ำ หมายถึงความรู้จักผิดชอบชั่วดี
รู้ว่าอะไรควรเว้น อะไรควรท�ำ อะไรเป็นเหตุแห่งความสุข อะไร
เป็็นเหตุุแห่่งความทุุกข์์ แล้้วหลีีกเลี่่ย� งเหตุุแห่่งความทุุกข์์ ดำำ�เนิิน
ไปตามทางเหตุุแห่่งของความสุุข
“สัั ญลัั ก ษณ์์ (symbol) ของชาวพุุทธมีี อย่่ า งนี้้� แ หละ
มาริสา คือมีความกรุณา มีความบริสุทธิ์ และมีปัญญา”
“ชาวพุทธในเมืองไทย ปฏิบตั ไิ ด้อย่างนีเ้ ป็นส่วนมากหรือ ?”
มาริสาถาม
ข้าพเจ้าอึกอักอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบ
“ก็ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่รู้สึกว่าไม่ได้เสียเป็นส่วนมาก”
“ในเมืองไทยยังมีการฆ่าสัตว์อยู่มากมิใช่หรือ ?”
“ท�ำไมเธอรู้ ?”
“คนไทยส่วนมาก รวมทัง้ พระด้วย กินเนื้อสตั ว์มใิ ช่หรือ ?”
“ใช่” ข้าพเจ้ายอมรับ
“หากไม่มีการฆ่าสัตว์มาก จะเอาเนื้อสัตว์ที่ไหนมากิน ?”
“นั่นน่ะซี” ข้าพเจ้ารับอีก
“และฉันทราบว่า ที่เมืองไทยมีเนื้อสัตว์ขายทุกร้าน มีกิน
กันตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอกจากเนื้อสัตว์แล้ว ยังมีสุราขายแทบ
ทุกร้านอีกด้วย ฉันหมายถึงร้านอาหาร มีทั้งสุราภายในประเทศ
และสุรานอกประเทศ และมักจะมีคนนั่งดื่มกันเต็มตั้งแต่เย็นไป
จนถึงดึก และบางคนก็ดื่มได้จนรุ่ง”
“เธอรู้ได้อย่างไรนะ มาริสา ?”
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“ก่อนเธอมาอินเดีย เธอรเู้ หมือนกันมิใช่หรือว่าอินเดียยากจน”
“รู้บ้างเหมือนกัน” ข้าพเจ้าตอบ
“เธอรู้ได้อย่างไรล่ะคะ ?”
“จริงของเธอ มาริสา เวลานี้โลกของเราแคบเข้า เกือบจะ
ไม่มีอะไรในชาติหนึ่งที่คนชาติอื่นประเทศอื่นจะไม่รู้ การสื่อสาร
การคมนาคมสะดวกมาก ข่าวความเคลื่อนไหวในมุมโลกหนึ่ง
อีกมุมโลกหนึ่งอาจรู้ได้ภายในหนึ่งวันหรือครึ่งวัน คนร้อนตาย
หนาวตายในอินเดียปีหนงึ่ ๆ เท่าไร ฉันรู้ทุกครัง้ ไป การลงอาบน�้ำ
ในแม่น�้ำคงคาในวันส�ำคัญและคนเหยียบกันตายเป็นสิบเป็นร้อย
ฉันก็รู้อีกเหมือนกัน”
“คนอิิ น เดีี ย ข้้องใจมากเรื่่� อ งพระฉัั น เนื้้� อ และปลา ตาม
ทััศนคติิของคนอิินเดีีย พระควรเป็็นเวจจิิแทเรีียน (vegetarian) งดเว้้นการฉัันเนื้้�อสััตว์์ ฉัันเฉพาะผัักผลไม้้หรืือนมเนย
ก็็พออนุุโลม” มาริิสาเปลี่่�ยนเรื่่�องมาพููดเรื่่�องของพระ “ชาวฮิินดูู
เชื่่� อกัั น ว่่ า องค์์ พ ระพุุทธเจ้้าเองน่่ า จะทรงเป็็ น เวจจิิ แ ทเรีี ย น
แต่่อาจทรงพระอนุุญาตสำำ�หรัับพระสาวก”
“ฉัันก็็ไม่่รู้้�เหมืือนกััน มาริิสา ว่่าพระพุุทธเจ้้าของฉัันทรง
เป็็นเวจจิิแทเรีียนหรืือไม่่ แต่่ตามหลัักฐานทางพระบาลีีไตรปิิฎก
และอรรถกถา ปรากฏว่่า ทรงรัับอาหารที่่�ทายกถวายทุุกอย่่าง
เพราะทรงเห็็นว่่ามีีชีีวิิตอยู่่�ด้้วยการอาศััยผู้้�อื่่�น การเลืือกอาหาร
จะทำำ� ให้้ลำำ� บาก ทั้้� ง แก่่ พ ระองค์์ เ องและผู้้� ถ วาย พระเทวทัั ต
ก็็ เ คยขอให้้พระงดฉัั น เนื้้� อสัั ต ว์์ เ หมืื อ นกัั น แต่่ พ ระพุุทธเจ้้า
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ไม่่ ท รงอนุุมัั ติิ ใ ห้้เป็็ น พุุทธบัั ญญัั ติิ แต่่ ท รงเปิิ ด โอกาสไว้้ว่่ า
ใครจะสมัั ค รใจงดเว้้นการฉัั น เนื้้� อสัั ต ว์์ เ ป็็ น ส่่ ว นตัั ว ก็็ ไ ม่่ ท รง
ขััดข้้อง ให้้ถืือเป็็นเรื่่�องส่่วนบุุคคลไป”
“โดยปกติ พระผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ถือเป็นมรรยาท
งาม ที่่�จะไม่่แสดงความจำำ�นงว่่าอยากฉัันเนื้้�อหรืือปลา แต่่จะฉััน
ตามที่่�ทายกนำำ�มาถวาย และฉัันพอประมาณ ไม่่แสดงอาการพอใจ
หรืือไม่่พอใจให้้ปรากฏ เพีียงเท่่านี้้�ก็น่็ ่าเคารพนัับถืือพอแล้้ว”
“อนึ่่�ง พระพุุทธเจ้้าทรงห้้ามการฉัันเนื้้�อหรืือปลาที่่�ได้้เห็็น
ได้้ยิิน หรืือรัังเกีียจ สงสััยว่่า เนื้้�อนั้้�นเขาทำำ�อุุทิิศเจาะจงถวาย
พระโดยเฉพาะ แต่ไม่ทรงห้ามเนื้อที่เขาท�ำขายแก่คนทั่วไป”
“มันเป็นท�ำนองส่งเสริมการฆ่าเหมือนกัน” มาริสาออก
ความเห็น “จะแก้ตัวอย่างไรก็ดูจะหลุดยาก เพราะถ้าไม่มีคนกิน
ก็ย่อมจะไม่มีการฆ่า หากคนกินน้อยลง การฆ่าสัตว์เพื่อเป็น
อาหารก็็ต้้องน้้อยลงด้้วย ฉัันยกตััวอย่่างเรื่่�องสุุราอีีกอย่่างก็็ได้้
หากไม่่มีีคนดื่่�ม ใครจะผลิิตสุุราอยู่่�ได้้ แต่่เพราะมีีคนดื่่�มมาก
การผลิิตสุุรามีีกำำ�ไรดีี โรงงานสุุราหรืือโรงงานเบีียร์์จึึงตั้้�งอยู่่�ได้้
และมั่่�งคั่่�งด้้วย เธอรู้้�ไหมว่่า ในพาราณสีีนี้้�มีีที่่�ดื่่�มสุุราและเบีียร์์
ได้้อยู่่�เพีียง ๒ - ๓ แห่่งเท่่านั้้�น”
ข้้าพเจ้้านิ่่�ง ไม่่ทราบจะโต้้ตอบกัับมาริิสาอย่่างไร แม้้พููด
ภาษาไทยก็็ ย ากที่่� จ ะอธิิ บ ายอยู่่�แล้้ว ยิ่่� ง ต้้องใช้้ภาษาอัั ง กฤษ
เข้้าอีีก ก็็ยิ่่�งเพิ่่�มความยากมากขึ้้�นเป็็น ๒ - ๓ เท่่าตััว
เมื่อเห็นข้าพเจ้านิ่งอยู่ มาริสาจึงพูดต่อไปว่า
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“มีสุภาษิตฮินดูอยูข่ ้อหนึ่งว่า คนยังกินเนื้อสตั ว์ จะมีเมตตา
กรุณาไม่ได้ เธอว่าจริงไหม ?”
“ฉันยังสงสัยอยู่” ข้าพเจ้าตอบ “แต่ในลัทธิฮินดูยังมีการ
เชือดคอแพะบูชายัญอยมู่ ใิ ช่หรือ ? นัน่ เป็นการแสดงเมตตากรุณา
หรืออย่างไร ?”
มาริสายิ้มก่อนพูดว่า
“เปรม เธออย่าใช้นิสัยเด็กที่ย้อนผู้ใหญ่เมื่อเขาเตือนด้วย
ความหวังดี ส่วนไหนที่ตัวผิดบกพร่องอยู่ ก็ยอมรับเสียบ้าง
อย่างน้อยเพียงบอกว่ายังท�ำให้สมบรู ณ์ไม่ได้ เพราะอย่างนัน้ อย่างนี้
ก็ยงั น่ารักน่าเอ็นดู และจะพยายามแก้ไขต่อไป ไม่ใช่พอเขาเตือน
ถึงข้อบกพร่องของตัวเข้า ก็มองหาข้อบกพร่องของผู้เตือนแล้ว
ย้อนเอา”
“ฉัันเองยอมรัับว่่า การตััดคอแพะบููชายััญนั้้�นเป็็นจุุดอ่่อน
อัันสำำ�คััญในศาสนาฮิินดูู ที่่�ทำำ�ให้้ศาสนิิกของศาสนาอื่่�นถืือเป็็น
จุุดโจมตีีและเย้้ยหยััน ชาวฮิินดููสมััยใหม่่พยายามขจััดเรื่่�องนี้้�
ให้้หมดไปทีีละน้้อย เวลานี้้�ก็็เบาบางลงมากแล้้ว ฉัันคิิดว่่ามีีแต่่
จะหมดสิ้้�นไปตามกาลเวลา แต่่การกิินเนื้้�อกิินปลาของชาวพุุทธ
จะหมดสิ้้�นไปไม่่ได้้ โดยเฉพาะผู้้�ที่่�เป็็นพระ หากยัังถืือมั่่�นอยู่่�ว่่า
การกระทำำ�ของตนเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกต้้องแล้้ว”
ตอนสายวันนั้น ข้าพเจ้าแยกกับมาริสาด้วยสมองที่หนักอึ้ง
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ข้าพเจ้าเดินออกประตูคณะโบราณคดี ผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์
และตรงมาหออินเตอร์ ตรองมาตลอดทางว่าเรื่องนี้จะโต้วาทะกับ
มาริสาอย่างไรต่อไป
เมื่่�อมาถึึงห้้อง เปลี่่�ยนเครื่่�องแต่่งตััวเรีียบร้้อยแล้้ว ครึ่่�งนั่่�ง
ครึ่่�งเอนอยู่่�บนเก้้าอี้้�สำำ�หรัับนั่่�งเอนเล่่นตััวละ ๑๐ รููปีี ทำำ�ด้้วย
ไม้ไผ่ง่ายๆ ใจก็ยังค�ำนึงถึงเรื่องที่คุยกับมาริสาอยู่ ก็พอดีได้ยิน
เสียงเคาะประตูเบาๆ เป็นเสียงเคาะทีแ่ สดงถึงความสุภาพและรู้จัก
เกรงใจของผู้เคารพ ข้าพเจ้าลุกออกไปเปิดประตู เมื่อเห็นว่า
เป็นใครก็รู้สึกว่าอาจได้แง่คิดอะไรจากอาคันตุกะผู้นั้นบ้าง
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เขาคืือสุุจิิตต์์ เพื่่�อนคนหนึ่่�งของข้้าพเจ้้า มีีความพอใจใน
เรื่่�องพระพุุทธศาสนา ชอบเล่่าถึึงเรื่่�องการทำำ�สมาธิิ รู้้�สึึกว่่าเขา
มีความสุขในการได้เล่าถึงเรื่องการท�ำสมาธิ
“คุณเปรมก�ำลังท�ำอะไรอยู่หรือ ?” เขาถาม ขณะข้าพเจ้า
เอาช้อนกวนกาแฟเพื่อให้เขานั่นเอง
“ก�ำลังคิดปัญหาบางอย่างอยู่” ข้าพเจ้าตอบ
“เกี่ยวกับศาสนาหรือเปล่า ?”
“เกี่ยวเหมือนกัน”
“เรื่องอะไร ? เล่าได้ไหม ?”
“ได้้ ” ข้้าพเจ้้าตอบ และส่่ ง กาแฟให้้เขา “มาพอดีี เ ลย
ผมกำำ�ลัั ง อยากได้้ที่่� ป รึึกษาอยู่่� คืื อ เมื่่� อสัั ก ครู่่�นี่่� เ อง ผมคุุ ย กัั บ
เพื่่�อนชาวฮิินดููคนหนึ่่�ง เขาโจมตีีเราเรื่่�องพระฉัันเนื้้�อสััตว์์ เขาว่่า
พระควรเป็็นเวจจิิแทเรีียน”
“แล้วคุณเปรมตอบเขาไปอย่างไร ?”
ข้้าพเจ้้าเล่่าเรื่่อ� งที่่�คุยุ กัับมาริิสาให้้สุุจิิตต์์ฟังั โดยตลอดเฉพาะ
เรื่่�องพระฉัันเนื้้�อสััตว์์
“ก็ตอบดีแล้วนี่น่ะ” เขาว่า
“แต่สู้เหตุผลเขาไม่ค่อยได้นะ สุจิตต์”
สุจิตต์นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง จึงกล่าวว่า
“ผมเองก็ถูกถามปัญหานี้บ่อยเหมือนกัน การฉันเนื้อของ
พระ โดยเฉพาะเนื้อวัวนั้น ตามความรู้สึกของชาวฮินดูนั้น เห็น
เป็นเรื่องเสียหายร้ายแรง เหมือนพุทธศาสนิกในเมืองไทยเห็น
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พระกอดผู้หญิงอย่างนั้นแหละ หรือเห็นการฉันเนื้อเป็นปาราชิก
ของพระไปเลยทีเดียว”
คุณสุพรรณเข้ามาร่วมสนทนาด้วยคนหนึ่ง
“ที่นี่ยังถือน้อยกว่าบอมเบย์หรือปูนามาก ที่บอมเบย์หรือ
ปูนา ถือเคร่งกว่าที่นี่มาก เวลาซื้อเนื้อต้องซ่อนกัน พวกที่เป็น
ฮินดูจัดนั่นเกลียดคนกินเนื้อมาก โดยเฉพาะเนื้อวัว ใครกินถือ
เป็นความเสียหายร้ายแรง พระที่บอมเบย์ปูนานั้น แม้จะสูบบุหรี่
ก็ต้องแอบสูบ จะสูบอย่างเมืองไทยไม่ได้ และแขกนั้นเมื่อจะ
ทักท้วงอะไรขึ้นมาแล้วรู้จักเกรงใจใครเสียเมื่อไหร่ แกไม่เลือก
เวลาและสถานที่ แกนึกจะเอะอะขึ้นมาแกก็เอะอะ”
“แล้วเราจะแก้เรื่องนี้อย่างไร ?” ข้าพเจ้าพูด “คือให้เขาเลิก
รังเกียจพระของเราในเรื่องนี้ ให้เขามีความรู้สึกเหมือนที่คนไทย
รู้สึก”
“ยากมากครับ” คุณสุพรรณพูด “เขาอ้างอยู่เสมอว่า พระ
ในนิกายฝ่ายมหายานยังฉันเจได้ ท�ำไมพระฝ่ายเถรวาทจึงไม่ท�ำ
อย่างพระฝ่ายมหายานในเรื่องนี้ เราบอกว่า แต่พระมหายาน
ฉันอาหารเย็นได้ด้วย เขาบอกว่าก็ยังดีกว่าฉันเนื้อ เราก็เลยไม่รู้
จะพูดอย่างไร”
“ผมเคยอธิบายมามาก” สุจิตต์พูดว่า “พระพุทธศาสนาของ
เราถือมัชฌิมาปฏิปทา เดินทางสายกลาง ไม่ตงึ เกิน ไม่หย่อนเกิน
ไม่ท�ำตนให้ล�ำบากโดยไม่จ�ำเป็น เมื่อพระไม่ต้องถูกจ�ำกัดให้
ลำำ�บากเกิินไปในความเป็็นอยู่่� การจะไปเผยแผ่่พระพุุทธศาสนา
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ก็็ย่่อมจะทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้�น ไม่่เป็็นที่่�ลำำ�บากใจของชาวบ้้านผู้้�อุุปถััมภ์์
บำำ�รุุ ง ชาวบ้้านเขากิิ น อะไรกัั น ถวายสิ่่� ง นั้้� น ก็็ ฉัั น ได้้ โดยเขา
ไม่่ ต้้อ งจัั ด แจงเป็็ น พิิ เ ศษสำำ� หรัั บ พระ เขาถวายผัั ก ก็็ ฉัั น ผัั ก
ถวายเนื้้�อ ปลา ก็็ฉัันตามที่่�เขาถวาย ก็็ดููเป็็นเรื่่�องไม่่ยุ่่�งยากดีี
ผมอธิิบายให้้เขาฟัังว่่า ในขณะที่่�ฉัันนั้้�น มิิได้้มีีจิิตใจโหดร้้าย
แต่่ ป ระการใด คนฆ่่ า กัั บ คนกิิ น ย่่ อ มมีี ส ภาพจิิ ต ใจที่่� ต่่ า งกัั น
อย่่างคนใช้้กระเป๋๋าหนัังสััตว์์ สวมรองเท้้าหนัังสััตว์์หรืือเครื่่�องใช้้
อื่่� น ๆ อัั น ทำำ� ด้้ ว ยหนัั ง สัั ต ว์์ ก็็ ไ ม่่ เ ห็็ น มีี จิิ ต ใจโหดร้้ายตรงไหน
แต่่คนที่่�ใช้้นั้้�น หากให้้ไปฆ่่าจระเข้้ หรืืองููเหลืือมเองก็็คงทำำ�ไม่่ได้้”
“เขาว่า ถ้าห้ามการกินเนื้อสัตว์ก็จะมีส่วนช่วยให้คนรักษา
ศีลข้อปาณาติบาตได้มากขนึ้ อย่างน้อยคนย่อมไม่ฆา่ สัตว์เพื่อเป็น
อาหาร และสัตว์ที่ถูกฆ่ามากอยู่เวลานี้ ก็คือสัตว์ที่เป็นอาหารได้”
“ผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเหมือนกัน พูดได้เท่าที่พูดมาแล้ว
ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามฆ่าสัตว์น้ัน เป็นการเหมาะสมที่สุดแล้วใน
ด้านหนึ่ง และที่มิได้ทรงห้ามกินเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด ก็น่าจะ
เหมาะสมอีกด้านหนึ่ง เช่นในด้านให้เป็นผู้เลีย้ งง่าย ไม่เป็นภาระ
กังวลแก่ผู้อุปถัมภ์บ�ำรุงเป็นต้น เพราะชีวติ พระเนื่องอยดู้่ วยผู้อืน่ ”
“เวลานีใ้ นเมืองเรา การทีใ่ ครจะเลีย้ งพระสัก ๕ รูป ๑๐ รูป
รู้สึกเป็นเรื่องล�ำบากมาก ต้องมีการเตรียมการกันหลายวัน ต้อง
ท�ำอาหารมาก ต้องเตรี ย มเครื่อ งใช้หลายอย่ า ง เช่ น พรม
หมอนอิง ขันน�้ำ พานรอง หรือหากนิมนต์พระผู้ใหญ่ไปด้วย
ผู้ใหญ่ ถึ ง ชั้ น สมเด็ จ พระราชาคณะก็ ต ้องมี กี๋ (ชุดน�้ำชาพิ เ ศษ
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เครื่องรองท�ำด้วยไม้ประดับมุก) ดอกไม้ธูปเทียน ของถวายเป็น
ถาด รู้สึกว่ามีเรื่องมากอยู่” ข้าพเจ้าปรารภ
“ความจริงพระท่านไม่ได้คิดอะไร” สุจิตต์พูด “ท�ำอย่างไร
ก็ได้ จะมากจะน้อยอย่างไรก็ไม่เป็นไร ชาวบ้านผู้ท�ำบุญคิดมาก
ไปเอง”
“เป็นเรื่องที่เขาต้องคิด” ข้าพเจ้าขัดแย้ง “เพราะสังคม
ในเมืืองเรานิิยมกัันอย่่างนั้้�น ใครจะกล้้านิิมนต์์พระไปฉัันข้้าว
ราดแกงที่่�บ้้าน นั่่�งบนเสื่่�อเก่่าๆ เสร็็จแล้้วถวายกล้้วยหอมรููปละ
ใบ และน�้ำจากก๊อกประปา ถ้าท�ำอย่างนัน้ เขาไม่นมิ นต์เสียดีกว่า
สังคมที่นิยมปฏิบัติกันท�ำให้คนต้องคล้อยตาม จะเลี้ยงพระสัก
๕ รูปก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ วุ่นวายอยู่หลายวัน”
“ก็น่าคิดอยู่” สุจิตต์ว่า “เราอยู่ในเมืองแขก นุ่งกางเกง
ขาสั้้น� สวมรองเท้้าแตะ ไปได้้ทั่่ว� บ้้านทั่่�วเมืือง แต่่ในเมืืองไทยจะ
ทำำ�อย่่างนั้้�นไม่่ได้้ ร้้อนจะตายก็็ต้้องผููกเนคไทไปทำำ�งาน ตั้้�งแต่่
มาอยู่่�เมืืองแขกยัังไม่่เคยเห็็นใครผููกเนคไทเลยแม้้แต่่คนเดีียว
ไม่วา่ งานอะไร ขนาดงานใหญ่โต เชิญนักศึกษานานาชาติไป และ
กล่าวค�ำปราศรัยในที่ชุมนุมสโมสรเช่นนั้น ก็ใส่เสื้อฮาวายกันไป
ทั้้�งนั้้�น แต่่พอถึึงหน้้าหนาว แขกใส่่ชุุดสากลกัันเกร่่อไปหมด เขา
ไปเรีียนหนัังสืือที่่� College ก็็ใส่่ชุุดสากลไป
“ผมว่าเขาท�ำถูก” ข้าพเจ้าสนับสนุน “ชุดที่เราเรียกว่า “ชุด
สากล” นั้นเป็นของคนเมืองหนาว เขาใส่อย่างนั้นเพราะเขาหนาว
อยูใ่ นบ้านเรายังต้องสวมใส่ แต่เราเมื่อเห็นเข้าท่าดี ก็เอามาใส่เป็น
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เกียรติยศเสียนี่ ฝรั่งเห็นคงหัวเราะ แต่พวกฝรั่งเป็นมนุษย์ที่จะ
ต้องครองโลกไปอีกนาน เพราะปรับตัวดีเหลือเกิน ไปอยู่ที่ไหน
ปรับตัวเขา้ กับเขาได้หมด ไปอยเู่ มืองแขก พวกฝรัง่ เป็นแขกหมด
ทัง้ หญิงทัง้ ชาย นงุ่ ผ้าเสื้ออย่างแขก กินอยอู่ ย่างแขก และก็ท�ำทา่
จะสกปรกอย่างแขกก็เป็นด้วย ฝรัง่ บางคน พอเราเข้าใกล้ จะได้
กลิ่นสาบเหมือนกลิ่นควาย รู้สึกจะมากเกินไป”
“เมืืองไทยเรานั้้�น มีีสิ่่�งที่่�น่่าห่่วงอยู่่�มากมายหลายอย่่าง ทั้้�ง
สถาบัันศาสนา และสถาบัันการปกครอง ลััทธิิเอาอย่่างโดยมิิได้้
เลืือกสรรเสีียก่่อนว่่า เหมาะสมกัับตนแค่่ไหนนั้้�น เป็็นสิ่่ง� หนัักหนา
อย่างยิ่งที่ครอบคลุมคนไทยอยู่ โดยเฉพาะคนไทยในพระนคร
ธนบุรี และจังหวัดที่เป็นชุมนุมชน คนเหล่านั้นต้องดิ้นรนอย่าง
น่าสงสาร เพื่อครองชีพอยู่ให้เสมอหน้าเสมอตากับเพื่อนบ้าน
ซึ่งมีรถยนต์ มีตู้เย็น มีโทรทัศน์สี มีบ้านหลังใหญ่ ประกอบ
เครื่องท�ำความเย็น มีเหล้าอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วางล่อตาล่อใจอยู่เต็มตู้ ในขณะเดียวกันกับที่บ้านซึ่งอยู่ติดกัน
เป็นบา้ นเช่าเล็กๆ เดือนละ ๓๐๐ บาท ยังไม่มอี ะไรเลยสักอย่าง
ท�ำงานได้เงินเดือนๆ ละ ๘๕๐ บาท ทั้งสองคนเป็นข้าราชการ
ชั้นตรีด้วยกัน คนหนึ่งเป็นครู อีกคนหนึ่งท�ำงานกองอะไรก็ได้ที่
มีโอกาสโกงได้”
“สภาพที่่�คนโกง คนทุุจริิตร่ำำ��รวยให้้เห็็น ครองชีีวิิตอย่่าง
หรููหราฟุ่่�มเฟืือย ลอยไปลอยมา และปรากฏตััวในสัังคม อัันมีีหน้้า
มีีตาให้้เห็็นนั้้�น เป็็นความขมขื่่�นใจ เป็็นความปวดร้้าวทรมานใจ
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ของพี่่�น้้องชาวไทยเป็็นอัันมากที่่�ยัังยึึดมั่่�นอยู่่�ในสุุจริิต”
“แต่ทงั้ นีม้ ไิ ด้หมายความว่า คนมัง่ คัง่ จะเป็นคนทุจริตคดโกง
ไปเสียทั้งหมด ที่เขาร�่ำรวยขึ้นมาด้วยสัมมาชีพก็มีอยู่ ผมอยาก
เห็ น พี่ น ้องชาวไทยเรา ช่ ว ยกั น ประณาม ช่ ว ยกั น หั น หลั ง ให ้
ไม่สนับสนนุ ไม่ยกย่องคนทุจริต แม้จะร�่ำรวยหรือมีอ�ำนาจวาสนา
เพียงใดก็ตาม”
“ผมคนหนึ่ง เปรม ที่จะขอร่วมด้วย” สุพรรณพูด “ใน
เมืืองเราเวลานี้้� มีีเรื่่�องน่่าสัังเวชอย่่างยิ่่�งก็็คืือ คนจะทำำ�งานอะไร
จะเรีียนอะไร ก็็คิิดแต่่ว่่ามีีทางร่ำำ��รวยหรืือไม่่ มีีช่่องทางพอโกง
ได้หรือไม่ จะมีอ�ำนาจวาสนาต่อไปได้หรือไม่ คนที่จะคิดว่า ท�ำงาน
อะไร เรียนอะไร จึงจะมีโอกาสช่วยชาติ ท�ำประโยชน์แก่สังคม
ของเราได้บ้างนั้นมีน้อย และดูท่าทีจะน้อยลงไปทุกวัน เรื่องนี้
น่าสังเวชจริงๆ”
“มันเป็นไปตามพื้นเพของจิตใจ ระดับจิตใจของคนในชาติ
เป็็นเครื่่�องวััดเป็็นเข็็มชี้้ว่� า่ ชาติิของเราจะไปได้ร้ อด หรืือไปได้ไ้ กล
เพีียงใดแค่่ไหน” ข้้าพเจ้้าพููด “คนใจแคบ ใจต่ำำ�� จะคิิดถึึงแต่่ตัวั
คิดเห็นแต่ประโยชน์ของตัว คนใจกว้าง จะคิดถึงประโยชน์ของ
สัังคมและสถาบััน คนใจสููงเท่่านั้้�นจึึงจะคิิดถึึงประโยชน์์ของชาติิ
และกระทำำ�สิ่่ง� ที่่�จะเป็็นประโยชน์์แก่่โลก คนใจแคบ และคนใจต่ำำ��
เมื่อจะท�ำอะไร ก็คิดอยู่แต่ว่าตนจะได้ประโยชน์อะไร จะเสีย
ประโยชน์อะไร คนใจกวา้ ง เมื่อจะท�ำอะไร ก็คดิ ถึงผลประโยชน์
และการเสียประโยชน์ของเพื่อนบา้ น แต่คนใจสูงจะคิดสูงกว่านัน้
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คือคดิ ถึงความต้องการของชาติ คิดถงึ ความเจริญหรือความเสื่อม
ของชาติ เกียรติยศชื่อเสียงของชาติ ไม่ให้ใครดูหมิน่ ชาติของตน
ได้ว่า ชาติไทย คนไทย ไม่ดี”
“โดยธรรมดา คนเรายิ่่�งจิิตใจสููงขึ้้�น ก็็จะมองเห็็นอะไร
ดีีขึ้้�น เข้้าทำำ�นอง The higher you go, the better the
view. ยิ่่� ง ขึ้้� น สููง ยิ่่� ง เห็็ น วิิ ว งาม บุุคคลจะมีี ค วามสุุขส่่ ว นตน
อยู่ได้เพียงใด หากสังคมของตนเดือดร้อนวุ่นวาย เมื่อสังคม
เดือดร้อนวุ่นวาย ชาติก็สั่นสะเทือน”
เมื่อทุกคนนิ่งอยู่ ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่า
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ของพวกเราได้ทรงเหน็ดเหนื่อย
และทรงเสียสละเป็นอันมาก เพื่อชาติไทยและประชาชนคนไทย
ทรงเป็นห่วงเยาวชนว่า จะได้เห็นตัวอย่างอันไม่ดี และประพฤติ
ไม่ดี หนังสือบางเล่มที่ทรงเห็นว่าไม่สมควร ก็รับสั่งให้ฉีกเสีย
แม้เป็นหนังสือระดับสารานุกรม ซึ่งพวกเราถือกันว่าสูงมาก”
“สารานุกรมอะไร ?” สุจิตต์ถามขึ้น
เพื่อใหไ้ ด้หลักฐานอันแท้จริง ข้าพเจ้าจึงหยิบวารสารฉบับหนึ่ง
ซึ่งได้อัญเชิญกระแสพระราชด�ำรัสมาเอง กระแสพระราชด�ำรัสนี้
ได้พระราชทานแก่สมาชิกสโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทย ในการ
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีฉลองการสถาปนา
สโมสรครบรอบ ๑๐ ปี ณ โรงแรมนารายณ์กรุงเทพฯ วันจันทร์
ที่ ๕ มกราคม ๒๕๑๓ มี ความตอนหนึ่งว่า
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“...๖เราต้้องให้้ความรู้้�กัับเด็็กและคนรุ่่�นต่่อไปอย่่างที่่�เราจะ
สามารถท�ำได้ จึงพูดถงึ สารานกุ รม สารานุกรมนี้จะเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะให้ความรแู้ ก่เด็ก และสารานกุ รมนี้จะท�ำให้
เราแก้ปัญหาของเราได้ในส่วนหนึ่ง ที่จริงมีวิธีแก้ปัญหาอย่างอื่น
ด้วย แต่ว่าเราต้องเลือกท�ำสารานุกรม สารานุกรมนี้ไม่ใช่ครู
แต่ว่าจะท�ำให้ช่วยคนอื่นที่ไม่ได้เป็นครู ท�ำหน้าที่ครูได้ เช่น
พ่อแม่ ถ้าลูกถามปัญหาต่างๆ ก็อาศัยสารานุกรมนี้มาตอบได้
คนที่อา่ นรเู้ รื่องมากกว่า จะสอนน้องได้ แล้วก็การที่ดูสารานุกรม
ด้วยกันในครอบครัว จะช่วยให้เกิดความใกล้ชิดในครอบครัว
จะช่วยให้ลูกไว้ใจพ่อแม่ ซึ่งก็จะเป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่ง
นอกจากนี้ ระหว่างเด็กด้วยกัน หรือคนที่อา่ นสารานุกรมด้วยกัน
ก็จะคุยกันในวิชาการได้ จะเกิดความรู้และจะเกิดความสามารถ
ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกัน การแลกเปลี่ยนความคิดและแลก
เปลี่ยนทรรศนะกันนี้ เป็นทางที่จะให้มีความรู้กว้างขวางและ
จะท�ำให้อยากที่จะมีความรมู้ ากขึ้น ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการศึกษา
แม้ส�ำหรับผู้ที่ทรงวุฒิแล้ว หมายความว่าท่านผู้ใหญ่ที่มีความรู้
มาก ได้ผ่านมหาวิทยาลัยแล้ว สารานุกรมนี้ก็อาจเป็นเครื่อง
เตือนใจได้ และให้ความรู้ที่กว้างขวางได้”
	จากหนัังสืือนิิตยสารแม่่บ้้านการเรืือนปีีที่่� ๑๘ ฉบัับที่่� ๕๐๐ ทศปลายกรกฎาคม
๒๕๑๓ หน้า ๑๓๕ ซึ่งนิตยสารฉบับดังกล่าว อ้างวารสารสโมสรไลออนส์ ภาค
๓๑๐ แจกงานฉัตรมงคลร�ำลึก ๒๕๑๓

๖
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“พููดถึึงสารานุุกรม บอกได้้ว่่าข้้าพเจ้้าไม่่ได้้เพิ่่�งดำำ�ริิมาเมื่่�อปีี
ที่ แ ล้วเท่ า นั้ น เอง ด�ำริ ม านานแล้วตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๐๖ เจ้าคุณ
ศัลวิธานนิเทศ ซึ่งเป็นประธานกรรมการสารานุกรมปัจจุบันนี้ ได้
น�ำตัวอย่างงานของสภาวิจยั แห่งชาติ เป็นหนังสือส�ำหรับให้ความรู้
กับเด็กมาให้ดู แต่ว่ามีเล่มหนึ่ง ที่ดูแล้วก็เลยขออนุญาตฉีกทิ้ง
ท่านก็ไม่โกรธ ท่านมองแล้วก็ยิ้ม เพราะว่าท่านเจ้าคุณก็เข้าใจ
เรื่องนั้น เป็นเรื่องการปกครอง พูดถึงเรื่องการปกครอง ก็ว่ามี
สถาบันยุตธิ รรม สถาบันนีม้ หี ลักอย่างนัน้ ๆ อยใู่ นหนังสือเล่มนัน้
พร้้อม เราก็็ทราบแล้้ว ท่่านผู้้พิ� พิ ากษาทั้้�งหลายที่่�อยู่่�ในที่่�นี้้ก็� ท็ ราบ
ดีีแล้้วว่่าหลัักของกฎหมาย หรืือกระบวนการยุุติิธรรมนั้้�นถืือว่่า
ผู้ที่กระท�ำผิด ยังไม่ผิด จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่าผิด ข้อนี้ก็เป็น
ธรรมดา และเป็นหลักใหญ่ของท่านผู้พิพากษา แต่ขอโทษท่าน
ตุลาการต่างๆ และผู้ที่มีอาชีพในทางราชการว่า ถ้าไปสอนว่า
ทุกคนบริสุทธิ์ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าผิด จะท�ำให้เกิดมีอันธพาล
มากยิง่ ขึ้น เพราะการถือว่าคนทีเ่ ป็นอันธพาลเป็นขโมย คนทีเ่ ป็น
ผู้ร้ายที่จบั ไม่ได้ยังเป็นคนบริสุทธิน์ นั้ เป็นการส่งเสริมการท�ำไม่ดี
การขี้ปด ส่งเสริมการท�ำที่ผิดกฎหมาย ถ้าถือว่าจับคนไหนไม่ได้
คนนัน้ เป็นฮีโร่ ก็รู้สึกว่าจะท�ำใหป้ ญ
ั หาเยาวชนมีมากยิง่ ขนึ้ เพราะ
คนไทยทำำ�ผิดิ แล้้วจัับไม่่ได้้ก็็จะเก๋๋ ตำำ�รวจก็็จะปวดหััว ถ้้าเล่่มตั้้�งแต่่
๒๕๐๖ นั้้�นออกมา ป่่านนี้้�เหตุุการณ์์คงร้้ายยิ่่�งกว่่านี้้�”
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๙
บ ท ที่

บาทแห่งความสำ�เร็จ
สภาการศึึกษามหามกุุฎราชวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยพระพุุทธ
ศาสนาแห่่งหนึ่่�งในเมืืองไทย มีีศิิษย์์ของสถาบัันนี้้�กระจายกััน
ไปอยทู่ วั่ ประเทศไทย ในรปู แบบต่างๆ คือออกไปท�ำงานในหนา้ ที่
ต่่างๆ ทั้้�งพระและฆราวาส โดยเฉพาะฆราวาส ซึ่่�งเคยเป็็นศิิษย์์
ของสถาบัันนี้้�นั้้�น มีีอาชีีพต่่างๆ กัันมากมายเหลืือที่่�จะกล่่าวได้้
เป็ น อาจารย์ ใ นมหาวิ ทยาลั ย บ ้ า ง ท�ำงานโรงแรมบ ้ า ง บริ ษั ท
หา้ งรา้ น ธนาคาร ประกันภัย ประกันชีวติ มีแทบทุกอาชีพ รวมทัง้
ทหารบก เรือ อากาศ และต�ำรวจ
บัดนี้ศิษย์ของสถาบันดังกล่าว ได้กระจัดกระจายออกไป
อยู่ต่างประเทศก็มากแล้ว ทั้งในยุโรป อเมริกาและอินเดีย ใน
อินเดียนั้น มีอยู่จ�ำนวนไม่น้อย ในรัฐต่างๆ
ในมหาวิิทยาลััยบานารััส มีีพระมาศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาโท
อยู่่�ประมาณ ๒๕ รููป หากรวมทั้้�งที่่�มาจากมหาจุุฬาลงกรณ์์ด้้วย
ก็็ประมาณ ๕๐ รููป ในจำำ�นวนนี้้�กำำ�ลัังทำำ�ปริิญญาเอกอยู่่� ๒ รููป
จากมหามกุุฏฯ หนึ่่�งรููป และจากมหาจุุฬาลงกรณ์์หนึ่่�งรููป
วศิ น อิ นทสระ
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เมื่่�ออยู่่�ในเมืืองไทย ถึึงวัันคล้้ายวัันเกิิด (เขาเรีียกกัันอย่่างนั้้�น)
ของสภาการศึึกษามหามกุุฏฯ นัักศึึกษาและผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
แล้ว รวมความว่า ศิษย์ของสถาบันนี้และครูอาจารย์ ก็จะมา
ชุมนุมกันบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศแก่บุพการี ผู้เคยมีอุปการะต่อสถาบัน
มาแต่อดีต
เมื่่�อไปอยู่่�ต่่างประเทศ ถึึงวัันเช่่นนั้้�น ศิิษย์์ของมหามกุุฏฯ
ก็็ร่ว่ มใจกัันทำำ�บุุญเหมืือนอยู่่�เมืืองไทย โดยนิิมนต์์พระที่่�อยู่่�ด้ว้ ยกััน
มาสวดมนต์์และฉัันเพล ที่่�หอเชงกุุปตา (Sengupta) ซึ่่�งทาง
มหาวิิทยาลััยได้้ก รุุณามอบให้้เป็็ น ที่่� อยู่่� ของพระไทยโดยไม่่ มีี
คนต่่างชาติิมาปะปน
วัันเกิิดของสภาการศึึกษามหามกุุฏฯ คืือวันั ที่่� ๑๖ กัันยายน
บัังเอิิญปีีนี้้�วัันที่่� ๑๖ ตรงกัับวัันพุุธ ไม่่สะดวกในการทำำ�บุุญเลี้้�ยง
พระ เพราะต้องเรียนหนังสือกันทัง้ นัน้ จึงมีเพียงแต่สวดมนต์เย็น
ก�ำหนดเลี้ยงพระเพลในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ทั้งนี้เพื่อ
สะดวกด้วยกันทุกฝ่าย
ผู้เป็นประธานในการจัดงาน ได้นิมนต์พระไทยพระลาว
ไปทั้งหมด และนักเรียนไทยในพาราณสี โดยเฉพาะที่เรียนอยู่
ใน B.H.U. ทุกคนไปร่วมรับประทานอาหารและสังสรรค์กัน
นัักศึึกษาหญิิงในมหาวิิทยาลััยบานารััส เวลานั้้�นมีีอยู่่�เพีียง ๖ คน
เรีียนคอมเมิิร์์ซ (commerce) และฟาร์์มาซีี (pharmacy)
ได้้ช่่ ว ยทำำ�อ าหารเลี้้� ย งพระและเลี้้� ย งฆราวาส ซึ่่� ง มีี ทั้้� ง หมด
๙๙ คน (รวมทั้้�งพระและฆราวาส) อาหารมีีเพีียง ๒ อย่่างคืือ
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แกงไก่่ แ ละผัั ด เปรี้้� ย วหวาน ราดลงไปบนเนื้้� อทอด รสชาติิ ดีี
ทั้้�งสองอย่่าง เนื่่�องจากอาหารมีีน้้อยอย่่าง จึึงทำำ�เอาปริิมาณมาก
เข้้าสู้้� และปรากฏว่่ากิินไปได้้ถึึงวัันรุ่่�งขึ้้�น
การเลี้้ย� งอย่่างเบาะๆ ของพวกเรานั้้�น ถ้้าคนต่่างชาติิมาเห็็น
เช่่นคนอิินเดีียมาเห็็นเข้้า รสชาติิก็็ต้้องถืือเป็็นการเลี้้�ยงใหญ่่มาก
เพราะของทุกอย่างมากและเหลือ เรื่องเลี้ยงแล้วของไม่พอนั้น
ไทยถือเป็นการเสียเกียรติยศ อับอายขายหน้าไปนาน
เสร็็ จจ ากการเลี้้� ย งอาหารแล้้ว ก็็ มีี ก ารถ่่ า ยรููปร่่ ว มกัั น
ต่่อจากนั้้�นมีีการสัังสรรค์์ เปิิดรายการโดยผู้้�แทนสภาการศึึกษา
มหามกุุฏฯ ซึ่่�งเป็็นประธานจััดงาน ได้้กล่่าวปราศรััยใจความ
สำำ�คััญว่่า คนไทยที่่�มาอยู่่�รวมกัันในต่่างประเทศนั้้�น ขอให้้รัักกััน
ฉัันพี่่�น้้อง มีีอะไรดีีก็็แบ่่งปัันกััน อะไรไม่่ดีีก็็ให้้อภััยกััน ขอให้้
รัั ก ษาชื่่� อ เสีี ย งของชาติิ หากใครทำำ� ไม่่ ดีี คนอื่่� น เขาก็็ จ ะว่่ า
เหมาทั้้� ง ชาติิ ว่่ า คนไทยไม่่ ดีี คำำ�ว่่ า ไทย จะต้้องติิ ดกัั บ เราไป
ทุุกหนทุุกแห่่ง อนึ่่�ง มาอยู่่�ในเมืืองแขกนั้้�น หากใครจะไม่่พอใจ
แขก ก็็ขอให้้มองความดีีของแขกบ้้าง ของดีีในเมืืองแขกนั้้�น
มีี อยู่่� มาก หากรู้้� จัั ก มอง รู้้� จัั ก เลืื อ กเฟ้้ น ขอให้้มีี ค วามอดทน
และนำำ�เอาความสำำ�เร็็จกลัับไปให้้ได้้
ต่่อจากนั้้�น ผู้้�แทนของมหาจุุฬาฯ ก็็กล่่าวแทนนัักเรีียนไทย
ทุุกคน ขอบคุุณที่่�ประธานจััดงานได้้เอื้้�อเฟื้้อ� เชิิญมาร่่วมงาน และ
ขอร้องให้นักเรียนไทยทุกคนส�ำนึกถึงความเป็นชาวพุทธของตน
ชาวพุทธควรจะมีคุณลักษณะ คือมีความกรุณา มีความบริสุทธิ์
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และมีปัญญา รู้จักบาปบุญคุณโทษ อะไรเป็นประโยชน์ อะไร
ไม่เป็นประโยชน์
รายการต่่ อ ไปคืื อ การพากย์์ มวยและเล่่ านิิ ทานตลก เขา
เป็นนักศึกษาปริญญาโททางประวัติศาสตร์ เป็นผู้มีศิลปะพิเศษ
ในการเล่านิทานตลก หน้าตาท่าทาง ศัพท์เสียงส�ำเนียงไปพร้อม
หมด เรียกว่ามีคุณลักษณะพร้อมในการเล่านิทานชนิดนี้ เรียก
เสียงหัวเราะได้ตลอดเวลา คนเราจะท�ำสิ่งใดให้ได้ดีนั้น ต้องมี
พรพิเศษในทางนั้น ไม่ฝืนบุคลิกและจิตใจ เสมือนเอาปลาลง
ว่ายน�้ำ
ที่ น ่ า แปลกยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ก็ คื อ รายการพากย์ ม วยของ
นักศึกษาปริญญาโท ทางสังคมวิทยาคนหนงึ่ เขาเพิง่ มาถงึ อินเดีย
ก่อนหน้ามีงานนี้ไม่ถึงเดือน เขาพากย์มวยได้อย่างคล่องแคล่ว
เหมือนก�ำลังเห็นมวยชกอยู่ ทั้งๆ ที่ว่างเปล่า มวยที่เขาเคยดูมา
เขาพากย์ได้หมด แม้จะดูมานานแล้วก็ตาม และพากย์ได้อย่าง
คล่องแคล่วเหมือนก�ำลังเห็นอยูก่ บั ตาเวลานัน้ เขาบอกว่ามันติดตา
อยู่ ยังมองเห็น นี่ก็เป็นพรพิเศษ ข้าพเจ้าไม่เคยนึกว่าจะมีคน
อย่างนี้อยู่ในโลก แต่ก็มีเหมือนกัน เมื่อจบแล้ว ข้าพเจ้าได้ขอ
สัมภาษณ์ เขาบอกว่าเป็นเพราะสนใจมานาน นัดไหนมวยดีชก
วันนัน้ เป็นอันไม่ต้องท�ำอะไรไปทัง้ วัน เมื่อดูแล้วก็ตดิ ตาติดใจอยู่
ข้าพเจ้าระลึกถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เรื่องบาทแห่ง
ความส�ำเร็จ (อิทธิบาท) ๔ ประการคือ มีความพอใจในสิ่งนั้น
มีความเพียรในสิง่ นัน้ มีความเอาใจใส่ในสิง่ นัน้ และมีปญญ
ั าใน
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สิ่่�งนั้้�น หากประกอบพร้้อมด้้วยคุุณสมบััติิทั้้�ง ๔ ประการนี้้�แล้้ว
ย่่อมประสบผลสำำ�เร็็จในสิ่่�งนั้้�นได้้ ไม่่ช้้าก็็เร็็ว
ในวัันรุ่่�งขึ้้�น ข้้าพเจ้้าคุุยเรื่่�องนี้้�กัับคำำ�ปัันเพื่่�อนของข้้าพเจ้้า
เขาเล่่ า ให้้ฟัั ง ว่่ า เพื่่� อ นของเขาคนหนึ่่� ง ชอบการพากย์์ ห นัั ง
สนใจมาตั้งแต่เล็กๆ เพื่อนๆ เรียนหนังสือกัน เขาไม่ค่อยเอาใจ
ใส่ในการเรียน ต่อมาได้รับยาจากบริษัทและเอาหนังไปฉาย
ต่างจังหวัด พากย์เอง ได้ก�ำไรบา้ ง ขาดทุนบา้ ง ล�ำบากตรากตร�ำ
ระหกระเหินอยพู่ กั หนงึ่ แต่ด้วยใจรักในทางนี้ จึงไม่ยอมทอดทิง้
วันหนึ่งเอายาไปขาย เอาหนังไปพากย์ ตั้งจิตอธิษฐานว่า
คืืนนี้้�หากได้้น้้อยกว่่า ๑,๕๐๐ บาท ก็็จะเลิิกอาชีีพนี้้� ปรากฏว่่า
คืืนนั้้�นได้้ถึึง ๓,๐๐๐ บาท จึึงทำำ�ต่่อไป และบััดนี้้�ร่ำำ��รวย ตั้้�งตััว
ได้ดีแล้ว
ความพยายาม ความตั้้�งใจจริิง การทำำ�ติิดต่่อโดยไม่่ยอม
ถอยหลัั ง นั้้� น เป็็ น คุุณสมบัั ติิ ห ลัั ก ของผู้้� ป ระสงค์์ ค วามสำำ� เร็็ จ
และจะสำำ�เร็็จได้้จริิงๆ หากทำำ�อย่่างนั้้�นโดยสม่ำำ�� เสมอ เกี่่�ยวกัับ
การตั้้�งตััวนั้้�น พระพุุทธเจ้้าทรงสอนให้้ค่่อยทำำ� ค่่อยไป ค่่อยสะสม
ทรััพย์์ทีีละน้้อย นานวัันเข้้าก็็จะมากเอง วัันคืืนมิิใช่่จะหมดสิ้้�น
ในพรุ่่�งนี้้� ปััญหาสำำ�คััญอยู่่�ที่่�การรู้้�จัักเอาชนะตนเองได้้ เอาชนะ
ความต้้องการอัั น ไม่่ จำำ� เป็็ น ของตนได้้ ในชีี วิิ ต มนุุษย์์ เ รานั้้� น
มีีความต้้องการอัันไม่่จำำ�เป็็นอยู่่�มากมาย นี่่�เองคืือต้้นเหตุุของ
ความหมดเปลืือง ชัักนำำ�ไปสู่่�ความหมดเปลืือง
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๑๐
บ ท ที่

ข่าวจากเมืองไทย

แม่่ของลููกเขีียนจดหมายถึึงข้้าพเจ้้าเสมอ เล่่าเรื่่�องต่่างๆ
ให้้ทราบ เช่่นเรื่่�องของลููก เรื่่�องเหตุุการณ์์บ้้านเมืือง โดยเฉพาะ
เรื่่�องลููกนั้้�น เธอได้้เขีียนไปทุุกฉบัับ เธอบอกว่่า บััดนี้้�เธอมีีสิ่่�ง
ยึดเหนีย่ วอยูเ่ พียงสองประการ คือ ลูกและขา้ พเจ้า ขา้ พเจ้าเองก็
มีความรู้สึกท�ำนองเดียวกัน คือรู้สึกว่า ลูกและแม่ของลูกมีความ
ส�ำคัญที่สุดในชีวิตเวลานี้ และคงจะตลอดไป ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ล�้ำลึก ยากที่จะอธิบายได้
ขา้ พเจ้าเคยอ่านสุภาษิตฝรัง่ ความว่า “การแต่งงานเป็นหลุม
ฝังศพของความรัก” หมายความว่า เมื่อแต่งงานแล้ว ความรัก
ก็จะจืดจางหายไป ความรักก็จะตาย เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการ
จะรักษาความรักให้ยั่งยืน จึงไม่ควรรักษาความรักนั้นด้วยการ
แต่งงาน
เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นโสดอยู่ ข้าพเจ้าเคยเชื่อสุภาษิตนี้บ้าง
สัก ๒๕% แต่เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้ว จึงเลิกเชื่อ ข้าพเจ้าได้พบ
วศิ น อิ นทสระ
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ความจริงว่า การแต่งงานจะเป็นหลุมฝังศพของความรัก หรือจะ
เป็นอุทยานดอกไม้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั คู่สมรสนัน่ เอง หากคู่สมรสเข้าใจ
กันดี รู้จักให้อภัยกัน ปรองดองกัน ปรึกษาหารือกันด้วยความ
รอบคอบเห็นอกเห็นใจ และมีฐานะทางเศรษฐกิจพอควร การ
แต่งงานนั้นจะไม่เป็นหลุมฝังศพของความรัก แต่ตรงกันข้ามคือ
จะเป็นอุทยานดอกไม้
หนุ่มสาวมักนึกว่า ความรักของตนนั้นขึ้นถึงขีดสูงสุดแล้ว
จึงแต่งงาน แต่ความจริงหลังแต่งแล้ว หากไม่มเี รื่องระหองระแหง
กั น บ่ อ ยๆ ความรั ก ก็ ยั ง เพิ่ ม ขึ้ น ได้อี ก และเป็ น ความรั ก ที่
ละเอียดอ่อนกว่า เมื่อมีลูกด้วยกัน ความรักก็เพิม่ ขึ้นได้อีก และ
ละเมี ย ดละไมขึ้ น ไปอี ก เป็ น ความรั ก ที่ แ น่ น หนามั่ น คง มี สิ่ ง
ยึดเหนี่ยว มีจุดรวมของหัวใจ นั่นคือลูก ที่โบราณว่า ลูกเป็น
สายโซ่ทองของความรักนัน้ จริง หากจะไม่จริงก็ส�ำหรับคนทีไ่ ม่รกั
ลูก ซึ่งโบราณท่านว่า คนเช่นนั้นใจต�่ำกว่าสัตว์ตัวเมีย
พูดถึ ง เรื่อ งความรั ก นี้ ข้ า พเจ้าระลึกถึ ง พระด�ำรั ส ของ
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ซึ่งประทานแก่พระธิดา
ข้อความว่าดังนี้
“รัักมัันมีี ๒ หน หนแรกมัันตื่่�นเต้้น เรีียกว่่า passion
คือหลง อยู่ด้วยกันไปมันค่อยๆ หายตื่น จางลงไปทุกที ตอนนี้
แหละจะอยู่กันยืดหรือไม่ยืด ถ้ากลับรู้ใจกัน เป็นเพื่อนสนิทกัน
ได้แล้ว ความรักจึงจะเกิด และไม่มีแตกกันจนตาย
“พ่อบอกให้อย่างใจผู้ชาย เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม พ่อ
ไม่ต้องทุกข์สุขกับเธอ เธอรักของเธอคนเดียว ยิง่ กว่าใครๆ หมัน้
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แล้วก็แต่งเลย พ่อไม่ชอบให้เอาลูกสาวพ่อไปเที่ยวนัดไปนัดมา
ผู้้�ชายนั้้�นไม่่เหมืือนกัันทุุกคน เพราะฉะนั้้�น จะสอนอย่่างไรก็็
ไม่่ได้้ ต้้องไปเรีียนรู้้�จัักเขาเอาเอง ทำำ�อย่่างไรก็็ตามต้้องให้้เขา
รู้้�สึึกว่่า ได้เ้ ธอมาอยู่่�ด้้วยนั้้�น ดีีกว่่าเขาอยู่่�คนเดีียว”
เป็็นพระโอวาทที่่�จัับใจข้้าพเจ้้าจริิงๆ และเป็็นความจริิงที่่�
ตรงเผงในชีีวิิตแต่่งงาน คืือความรัักจริิงจะเกิิดเมื่่�อรู้้�ใจกััน เป็็น
เพื่อนสนิทกันได้แล้ว และค่าของแม่บา้ นนัน้ อยูต่ รงทีว่ า่ สามารถ
ท�ำให้ผู้ชายรู้สึกว่า ได้เธอมาอยู่ด้วยกันดีกว่าเขาอยู่คนเดียว
เพราะเหตุนี้เขาจะรู้สึกว่า เขาต้องการเธอ เขาขาดเธอไม่ได้
แต่ผู้หญิงที่พยายามจะเอาชนะผู้ชายนั้น ไม่เคยครองใจ
ผู้ชายได้เลย ถงึ อย่างไรผู้ชายก็เป็นสัตว์ตวั ผู้ทีม่ คี วามทรนง หาก
จะยอม ก็็ยอมเพราะไม่่รู้้�จะทำำ�อย่่างไร เหมืือนคนยอมติิดตะราง
แต่่จะให้้ยอมด้้วยความจริิงใจ เสมืือนยอมเดิินเข้้าร้้านสุุรานั้้�น
อย่าหวัง
เพราะฉะนัน้ สตรีทฉี่ ลาดจึงพยายามผูกมัดหัวใจผู้ชายคู่รกั
หรืือสามีีด้้วยความอ่่อนน้้อม ความเข้้าใจเขา การให้้อภััย และ
การมอบความรัักให้้อย่่างมั่่�นคง การทำำ�ให้้เขารู้้�สึึกว่่า เราเป็็น
ตััวการก่่อความรำำ�คาญนั้้�น ไม่่เป็็นทางที่่�ดีีเลย
โดยเฉพาะในยามทุกข์ยากนั้น ยิ่งต้องการความเห็นอก
เห็็นใจกัันมากขึ้้น� ความนุ่่�มนวลอ่่อนหวานจะช่่วยได้ม้ ากในยามนี้้�
(sweet are the uses of adversity) ภรรยาหรืือสามีีที่่�
ตีี ต นออกห่่ า งในยามทุุกข์์ ย าก มิิ ต รที่่� จืื ดจ างเมื่่� อ ยามจนนั้้� น
ควรเลิิกคบเสีียโดยเร็็ว
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ข้้าพเจ้้าคุุยเรื่่อ� งอื่่น� เสีียจนเกืือบลืืมข่่าวจากเมืืองไทยอัันทำำ�ให้้
ข้้าพเจ้้าเศร้้าสลดใจยิ่่�งนััก เมื่่�อได้้ทราบจากแม่่ของลูกู มีีหลายเรื่่อ� ง
ด้้วยกััน
เรื่่�องที่่�หนึ่่�ง เกี่่�ยวกัับความไม่่ปลอดภััยของคนเมืืองหลวง
เช่่น มีีการปล้้นจี้้แ� ละทำำ�ร้้ายร่่างกายกัันมากขึ้้น� แท็็กซี่่ไ� ม่่ไว้้ใจคน
โดยสาร คนโดยสารไม่ไว้ใจแท็กซี่ เพราะมีตัวอย่างให้กลัวทั้ง
สองประการ คนโดยสารว่าจ้างแท็กซี่ไปในที่เปลี่ยวแล้วช่วยกัน
ทุบหัวลอกคราบเอาหมด บางทีแท็กซีก่ ท�ำ
็ กับคนโดยสารอย่างนัน้
เหมือนกัน และยังมีข่าวว่าแท็กซี่ใช้ยาสลบแก่คนโดยสาร แล้ว
ปลดทรัพย์ไป และท�ำอนาจารแก่สตรี (ข่าวเรื่องยาสลบนี้ยังไม่
เป็็นการยืืนยัันแน่่นอน) ทำำ�ให้้สตรีีหวาดระแวงสะดุ้้�งไปทั้้�งเมืือง
จะพึ่่ง� พาอาศััยรถเมล์์ ก็็มีกี ารปล้้นกัันบนรถเมล์์กลางกรุุงแล้้วและ
มีีบ่อ่ ยๆ เดี๋๋�ยวสายนั้้�นโดนปล้้น สายนี้้�โดนปล้้น เป็็นที่่�หวาดหวั่่น�
พรัน่ พรงึ ของประชาชนทัว่ ไป จนแทบไม่กล้าออกจากบ้าน อยูใ่ น
บ้านมันก็มาเคาะประตูปล้นเอาได้อีก ร้านขายของใจกลางเมือง
เช่นย่านถนนเจริญกรุงยังถูกปล้นได้กลางวันแสกๆ
ในชนบทก็หาความปลอดภัยไม่ได้ พอตกหน้าแล้งคนเลิก
ท�ำนา ก็มีแต่การปล้น การฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวัน วันละหลายๆ
ราย คนดีมีอาชีพสุจริต ขายข้าว ขายหมู ได้เงินมาสัก ๓ - ๔
ร้้อยบาท ยัังไม่่ทัันข้้ามคืืน เพื่่�อนมาบีีบคอเอาเสีียแล้้ว ผิิดใจ
กัันหน่่อยก็็ฆ่า่ กัันเหมืือนผัักปลา เขาบอกว่่าลูกู ปืืนมัันถููกจึึงเอามา
แลกกัับชีีวิิตคนได้้ง่่าย
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ความลามกทางเพศในพระนครหลวงก็เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน
เป็นการส่งเสริมกันทั้งสองฝ่าย คือทั้งเพศหญิงและเพศชาย
จะไปโทษใครแต่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ นิสัยผู้หญิงนั้นโดยทั่วไปก็
ชอบให้ผู้ชายมอง เมื่ออย่างหนึ่งจืดตาเข้า ก็เปลีย่ นเป็นอย่างใหม่
ต่อไป เวียนไปมาอยู่ในเนื้อที่อันเป็นร่างกายของเธอไม่เท่าไรนัก
ผู้้�ชายก็็ชอบสนุุก เห็็นอะไรแปลกหููแปลกตา ก็็อดสนใจไม่่ได้้
เมื่่�อไม่่มีีทางระงัับ ก็็ประกอบอาชญากรรมทางเพศ ซึ่่�งน่่าบััดสีี
อยู่่�บ่่อยๆ
เรื่องที่สอง หนังสือพิมพ์ก�ำลังงัดข้อต่อสู้กับรัฐบาลเรื่อง
กฎหมายการพิมพ์ ซึ่งพวกหนังสือพิมพ์เห็นว่าเป็นการริดรอนสิทธิ
เสรีภาพ และปิดปากหนังสือพิมพ์ คณะหนังสือพิมพ์จึงรวมหัว
กันไม่ยอมเสนอข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลเลย
เรื่องที่สาม ภาษีขึ้นมาก รัฐบาลแถลงว่า ขึ้นภาษีเฉพาะ
สิง่ จ�ำเป็นประมาณ ๒๐๐ ชนิด แต่ของต่างๆ ทุกชนิดฉวยโอกาส
ขึ้นราคาหมด เพราะไม่รวู้ า่ ๒๐๐ ชนิด คืออะไรบา้ ง การขนึ้ ภาษี
สินค้า แล้วจะไม่ให้สินค้าขึ้นราคาเอากับคนซื้อนั้นเป็นสิ่งที่เป็น
ไปไม่ได้ จึงมีความวุ่นวายเป็นอันมาก ระหว่างผู้บริโภค ผู้ผลิต
คนกลาง รัฐบาล และผู้บริโภคที่เป็นนักหนังสือพิมพ์
เรื่องที่สี่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยบางแห่งประท้วง ไม่ยอม
เรียน เพราะไม่พอใจ และเขา้ ใจว่ามีคนเบียดบังเอาผลประโยชน์
เกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไปเป็นผลประโยชน์
ส่วนตน รวมความว่า เกีย่ วกับการคอรัปชัน่ น่าสังเวชใจที่คอรัปชัน่
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ระบาดเข้าไป แม้ในสถาบันอันมีเกียรติของชาติเช่นนี้
ฯลฯ
ความจริงเรื่องในเมืองไทยมีมากกว่านีเ้ หลือหลาย แต่น�ำมา
เพีียงบางเรื่่�อง ข้้าพเจ้้าทราบแล้้ว นั่่�งซึึมไปทั้้�งวััน มองเห็็นเมืือง
ไทยอัันเป็็นที่่�รัักเสมืือนไฟกำำ�ลัังลุุกโหมอยู่่�ทั่่�ว หาความสงบสุุข
และความร่มเย็นไม่ได้
ข ้ า พเจ้าสงสารคนยากจน และสงสารพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว และสมเด็็จพระนางเจ้้าพระบรมราชิินีีนาถของ
ข้้าพเจ้้าเป็็นที่่�สุุด ที่่�ทรงพยายามจะดัับไฟในเมืืองไทยด้้วยพละกำำ�ลังั
ทั้้�งหมดเท่่าที่่�ทรงมีี แต่่เนื่่�องจากผู้้จุุด
� ไฟมีีมากเหลืือเกิิน บางคราว
จึึงต้้องทรงถอนพระทััย และตรััสออกมาทำำ�นองว่่า หากต้้องการ
ให้พระองค์ทรงมีพระชนม์ยืนนานแล้ว ก็ขอให้ทุกคนท�ำหน้าที่
ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มิฉะนั้นแล้ว ความทุกข์เป็น
ผู้อุปถัมภ์ มีความพลัดพรากจากสิง่ อันเป็นทีร่ กั ทีพ่ อใจเป็นบริวาร
มีความเจ็บป่วยเป็นแขกประจ�ำไม่เคยขาด ต่างแต่เพียงเปลี่ยน
หน้ากันมาเยือน บางทีก็มาซ้อนๆ กัน พร้อมกันตั้งหลายอย่าง
ขา้ พเจ้าได้ประจักษ์ด้วยตนเองในอริยสัจข้อแรกของพระศาสดาว่า
ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ แม้พระองค์จะทรงแสดงสาเหตุแห่ง
ทุกข์และทางแห่งความดับทุกข์ไว้แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็หาสามารถ
ดับทุกข์ได้ไม่ ยังมีพี่น้องร่วมชาติและร่วมโลกของข้าพเจ้าอีก
มากมายที่ก�ำลังกระเสือกกระสนต่อสู้กับความทุกข์ทรมานต่างๆ
ทั้งทางกายและทางใจ
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ยิง่ ดูโลก ยิง่ มอง และยิง่ เห็นโลก ข้าพเจ้ายิง่ รู้สึกหวาดเสียว
ต่่อโลก หลัับตามองจากภายในทีีไร ก็็เห็็นแต่่เพื่่�อนมนุุษย์์ผู้กำ้� ำ�ลังั
แหวกว่่ายอยู่่�ในสายธารแห่่งความทุุกข์์ยาก ชููมืือขวัักไขว่่ ต้้องการ
ความช่่วยเหลืือ เสีียงครวญครางระงมอยู่่�ทุุกหลัังคาเรืือน เพราะ
บาดแผลอันรักษาไม่รู้จักหายคือความหิวโหย ซึ่งจะต้องใส่ยา
วันละหลายๆ ครั้ง และก็เพราะบาดเจ็บ แผลฉกรรจ์อันนี้ด้วย
เหมือนกันที่ท�ำให้เพื่อนร่วมชาติ ร่วมโลกของข้าพเจ้า ต้องวิ่ง
พล่านเหมือนมดแตกรัง ประกอบอาชีพต่างๆ ซึ่งบางอย่างก็เป็น
มิจฉาชีพ ต้องหักล้างผลประโยชน์ของกันและกัน เบียดเบียนกัน
ประหัตประหารกัน และใส่รา้ ยป้ายสีกนั ยื้อแย่งแบ่งประโยชน์กนั
มองทะลุไปถึงสัตว์ในป่า ปลาในน�้ำ ก็ล้วนแต่ต้องกระเสือก
กระสนเพื่อรักษาชีวติ รอด สัตว์ใหญ่กนิ สัตว์เล็ก สัตว์มเี ขีย้ วเล็บ
รังแกสัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวเล็บ เพื่ออวดความยิ่งใหญ่ของมัน
เมื่อหนังเรื่องชีวิตสัตว์ในทะเลทรายไปฉายในเมืองไทย
ข้าพเจ้าเข้าดูสองครั้ง ดูด้วยความพินิจพิเคราะห์แล้วเกิดความ
เศร้าสลดใจอย่างลึกซึ้ง สังเวชในความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลาย
ที่ขาดระเบียบในการด�ำรงชีวิต มีแต่ความหวาดระแวงภัยอันมี
อยู่รอบด้าน
อนิจจาชีวติ เกิดมาในกองทุกข์ หมกอยใู่ นกองทุกข์ เพราะ
มีกองกรรมอันได้ท�ำไว้เป็นประถมเหตุ มีกิเลสเป็นเครื่องหล่อ
เลี้ยง เป็นเชื้อให้กรรมนั้นด�ำเนินต่อไป เหมือนน�้ำมันรถช่วยให้
รถวิ่งไปได้ฉะนั้น
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๑๑
บ ท ที่

ความสุขและเรื่องเศร้า

ถ้าที่ใดท�ำให้ข้าพเจ้ารู้สึกรื่นรมย์อยู่บ้าง ที่นั่นก็น่าจะได้แก่
ห้องเบอร์ ๓๗ ของอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ และดาดฟ้าของหอ
อินเตอร์นั่นเอง
มีอยู่เสมอที่ข้าพเจ้าอยู่ดึกจนห้องใกล้เคียงหลับกันหมด
แล้ว หรือบางทีก็ตื่นขึ้นตอนเช้า ขณะที่ใครอื่นยังไม่ตื่น ข้าพเจ้า
นัง่ อยูค่ นเดียวในห้องเบอร์ ๓๗ ความเงียบในกาลเช่นนัน้ ท�ำให้
ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขสงบเยือกเย็น เบาสบาย ได้มีโอกาสอยู่
กับตัวเอง ได้พิจารณากรรมต่างๆ ทั้งของตน ของสังคม และ
ของโลก
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เวลาห้านาฬิกาของวันใหม่ทุกวัน จะได้ยินเสียงนกหลาย
ชนิดร้อง เช่น กา นกกางเขน เป็นต้น ข้าพเจ้าชอบมองดูต้นไม้
ตรงหน้าต่าง กิ่งมันอ่อนช้อย ใบมันเขียวสด ล�ำต้นมันตั้งตรง
แสดงถงึ ความสมบรู ณ์ การมองธรรมชาติ อยกู่ บั ธรรมชาติ ท�ำให้
จิตใจสงบเยือกเย็น มีความสุขอย่างประหลาด
ประมาณ ๖ นาฬิิกาครึ่่�งเช้้า และ ๑๘ นาฬิิกาเวลาเย็็น
ข้้าพเจ้้าจะขึ้้น� ไปอยู่่�บนดาดฟ้้าของตึึกแทบทุุกวััน จะเว้้นบ้้างก็็เมื่่�อ
มีธุระจ�ำเป็น ข้าพเจ้าชอบดูดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลาเช้าและสูด
อากาศบริสุทธิ์ คนที่ไหว้ดวงอาทิตย์ในโบราณคงเป็นเพราะเห็น
คุณค่าของดวงอาทิตย์อันมีอยู่นานาประการนั่นเอง
บรรยากาศในยามเย็นบนดาดฟ้านั้นโรแมนติกเหลือเกิน
ขา้ พเจ้าเป็นคนชอบคิดชอบฝัน อากาศและสิง่ แวดล้อมในยามนัน้
จึงช่วยน�ำจินตนาการไปได้ไกลแสนไกล
ดวงตะวันก�ำลังยอแสง เตรียมลาโลกส่วนที่ข้าพเจ้าอยู่ไป
ชัว่ คราวราว ๑๒ ชัว่ โมง แล้วจะมาเยือนใหม่ในวันรงุ่ ขนึ้ ลมเย็น
โชยเฉื่อยฉิวกระทบกายประสาทพอสบาย เสียงวิหคนกกาเริงร้อง
และพากันบินกลับสู่รวงรังโดยมิต้องระแวงภัย ท้องฟ้าสีขาวคราม
ไล้ด้วยปยุ เมฆ ซึ่งลอยเลื่อนอย่างอ้อยอิง่ ขา้ พเจ้ายืนอยทู่ า่ มกลาง
หมู่่�ไม้้สีีเขีียวสด มองไปทางใดก็็เห็็นพัันธุ์์�ไม้้หลายหลาก กิ่่�งใบ
ไหวน้้อยๆ เสมืือนจะยิ้้�มรัับและกวัักมืือเรีียกให้้เดิินเข้้าไปหา
ทัง้ หมดนีร้ วมกันท�ำให้ขา้ พเจ้าได้พบกับความชืน่ สุขอันมิได้
มีบ่อยนักในชีวิตของข้าพเจ้า
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และก็ในขณะเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน ที่ท�ำให้ข้าพเจ้าระลึก
ถึงประสบมิตรที่ดขี องขา้ พเจ้า ผู้ซึ่งจะจากอินเดีย จากหออินเตอร์
ไปในไม่ช้านี้ หออินเตอร์ซึ่งได้ให้ความสุขแก่เขามาถึง ๘ ปี
เมื่่�อกำำ�หนดวัันจะกลัับเข้้าจริิง เขากลัับอาลััยสร้้อยเศร้้าจนแทบ
กลืืนอาหารไม่่ค่่อยลง และไม่่อยากจััดของ เพราะเกรงว่่าใจ
จะเศร้้าเกิินไป
อินเดียโดยเฉพาะพาราณสี จะกลายเป็นนครแห่งความหลัง
ส�ำหรับเขา เขามีความหลังอะไรในอินเดียหรือท่าน ? อย่างน้อย
ที่สุด ๘ ปีนั่นเองจะกลายเป็นความหลัง ๘ ปีที่สามารถเปลี่ยน
แปลงเขาจากดีกรีธรรมดาสามัญให้เป็นผู้มีปริญญาเอก ซึ่งใน
เมืองไทยมีไม่มากนัก และในระหว่าง ๘ ปีนน้ั เขาคงจะต้องผ่าน
ความสุขความทุกข์ ความดีใจ เสียใจ ความสมหวัง ผิดหวังมา
ไม่น้อย นอกจากนี้ เขายังต้องเคยผ่าน เคยพบคนที่ดที ใี่ หก้ �ำลังใจ
และคนที่ตั้งตนเป็นศัตรู คอยบั่นทอนก�ำลังใจ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
ในโลกนี้ ใครจะประพฤติตวั ดีอย่างไรก็ไม่อาจหลีกให้พน้ ศัตรูได้
เพราะคนใจทรามไม่ชอบคนดีนั้นยังมีอยู่ในโลก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงบริสุทธิ์โดยประการทั้งปวง ก็ไม่พ้นมี
ผู้จองเวร
ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึง “ปัั ก กิ่่� ง นครแห่่ ง ความหลัั ง ” ของ
สด กููรมะโรหิิ ต แล้้ว บอกให้้ประสบเขีี ย นเรื่่� อ ง “พาราณสีี
นครแห่่งความหลััง” บ้้าง เมื่่�อกลัับถึึงเมืืองไทย เขาทำำ�ท่่าเฉย
เหมืือนจะตรึึกตรอง แต่่ความจริิงเขาไม่่ได้ต้ รอง เขาไม่่เขีียนแน่่ๆ
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ข้้าพเจ้้าเชื่่�อเช่่นนั้้�น
ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงสุุพรรณ ผู้้�มีีร่่างกายบอบบาง แต่่วาทะ
ของเขาแข็็ ง กร้้าวห้้าวหาญ ใจของเขาเข้้มแข็็ ง กล้้าเสี่่� ย งต่่ อ
ความอดอยาก เพื่่�อเดิินไปให้้ถึึงจุุดหมาย คืือปริิญญาเอกจาก
เยอรมััน เขามุ่่�งมั่่�นที่่�จะไปเยอรมัันให้้ได้้
สุุพรรณเป็็นคนหััวรุุนแรงและจริิงใจ มีีความรู้้�สึึกอย่่างไร
ก็พูดอย่างนั้น ชอบเขียนหนังสือไปลงวารสารของพรรคการเมือง
ข้อเขียนของเขาแข็งกร้าวห้าวหาญ โจมตีทั้งรัฐบาลและคนอื่นๆ
รวมทั้งขนบประเพณี และอารยธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าพังท�ำนบ
อารยธรรมไทยเข้ามา คนอ่านบทความของเขาแล้ว ชอบบ้าง
ไม่่ ชอ บบ้้าง คนอื่่� น ก็็ โ จมตีี สุุ พรรณต่่ อ ไปอีี ก แต่่ สุุ พรรณก็็
ใจสปอร์์ตพอ เมื่่�อโจมตีีคนอื่่�นได้้ เมื่่�อคนอื่่�นเขาโจมตีีเอาบ้้าง
ก็ต้องทนได้เหมือนกัน อย่างนี้จึงจะเป็นนักการเมืองได้ ข้าพเจ้า
เชื่อว่า เขาเป็นคนหนึ่งที่มีความหวังดีต่อประเทศชาติ แต่ความ
ที่เป็นผู้มีหัวรุนแรง และพูดจาไม่เกรงใครนั้น อาจท�ำให้เขาต้อง
พบกับอุปสรรคบ้าง ซึ่งก็ถอื ว่าเป็นเรื่องธรรมดา หลวงวิจติ รกล่าว
ว่า “ว่าวที่จะขึ้นสูงได้ต้องมีแรงลมต้าน คนที่จะขึ้นสูงได้ต้องมี
อุปสรรค ปลาที่จะหากินได้ ต้องว่ายทวนน�้ำ (ที่ลอยตามน�้ำน้ัน
ส่วนมากเป็นปลาตาย) คนที่จะพบกับความส�ำเร็จ ต้องมีความ
พยายามต่อสู้กับความยากล�ำบาก” ที่ข้าพเจ้าน�ำมากล่าวนี้ อาจ
ไม่ตรงทุกตัวอักษร แต่ขา้ พเจ้าเชื่อว่า ข้อความจะไม่คลาดเคลื่อน
ความหมายจะไม่เปลี่ยนแปลง
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ตัวข้าพเจ้าเองก็นิยมคนกล้าตัดสินใจ กล้าพูด กล้าท�ำ แต่
ไม่ใช่กล้าในทางเกะกะระราน ชกต่อย ตีรันฟันแทง อันเป็น
ความป่าเถื่อน ข้าพเจ้าเชื่อในค�ำกล่าวที่ว่า “การตัดสินใจผิดเป็น
ความล้มเหลว แต่การไม่กล้าตัดสินใจนั้น เป็นความล้มละลาย
ของชีวิตทีเดียว”
ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วว่า เวลาเย็นขณะที่อยู่บนชั้นดาดฟ้า
ของหออิินเตอร์์ ซึ่่�งพัันธุ์์�ไม้้สีีเขีียวสดล้้อมโดยรอบนั้้�น เป็็นเวลา
ที่่�ข้้าพเจ้้ามีีความสุุขและชื่่�นชมต่่อชีีวิิต แต่่คราวใดที่่�ข้้าพเจ้้าหวน
รำำ�ลึึกไปถึึงเมืืองไทย คราวนั้้�นหััวใจของข้้าพเจ้้าก็็ห่่อเหี่่�ยวเหนื่่�อย
หน่่าย มองไม่่เห็็นว่่าเมืืองไทยของข้้าพเจ้้าจะไปรอดได้้อย่่างไร
เรื่่�องที่่�ข้้าพเจ้้านึึกแล้้วต้้องเหนื่่�อยหน่่ายอีีกอย่่างหนึ่่�งก็็คืือ
การแข่่ ง ขัั น ชิิ ง ดีี ชิิ ง เด่่ น กัั น ในระหว่่ า งเพื่่� อ นบ้้าน และแม้้ใน
ครอบครััวพี่่�น้้องกัันเอง ทำำ�ไมจึึงไม่่สร้้างมุุทิิตาต่่อกัันแทนการ
แข่งดี
สมมติิว่่ามีีครอบครััวอยู่่�สองครอบครััว คืือครอบครััวของ
พี่่�สาวและของน้้องสาว และมีีลููกอยู่่�ครอบครััวละ ๒ คน พอ
คนใดคนหนึ่งได้ไปอเมริกาขึ้นมา คนอื่นๆ ก็เป็นต้องเดือดร้อน
จะต้องร�่ำร้องหาทางไปด้วย มิฉะนั้นจะน้อยหน้ากัน ครอบครัว
หนึ่งมีอะไรขึ้นมาใหม่ เช่น รถยนต์คันใหม่ บ้านหลังใหม่ อีก
ครอบครัั ว หนึ่่� ง ก็็ ต้้อ งดิ้้� น รนให้้ได้้ ม าเหมืื อ นกัั น เรีี ย กว่่ า ต้้อง
กระเสืื อ กกระสนกัั น ทีี เ ดีี ย ว ไม่่ พัั ก ต้้องคำำ�นึึ งถึึงกำำ�ลัั ง ของตัั ว
พระศาสดาของเราทรงสอนเรื่่อ� งยถาพลสัันโดษ (พอใจตามกำำ�ลังั )
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ก็็เพื่่�อป้้องกัันความทุุกข์์อัันรุุนแรงในเรื่่�องดัังกล่่าว
นอกจากนี้ ยั ง มี เ รื่อ งป่ า เถื่อ นอี ก หลายประการ เช่ น การ
ประหารกัันอย่่างไร้้ปรานีี ผิิดใจกัันเพีียงเล็็กน้้อยก็็ชัักมีีดออกมา
แทงกััน ดึึงปืืนออกมายิิงกััน เมาสุุราอาละวาด ขัับรถเฉี่่�ยวคน
ข่่มเหงน้ำำ��ใจสตรีี ปล้้นสะดมตามทางมืืดและเปลี่่ย� ว ยกพวกตีีกันั
มากมายหลายประการ พรรณนาไม่่รู้้�สิ้้�น
แม้โลกเราจะเรียกตัวเองว่าเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์มานานแล้ว แต่
ความป่าเถื่อนในหัวใจมนุษย์ยังไม่หมดไปได้ แม้ศาสนาทุก
ศาสนาจะสอนเรื่องเมตตาปรานี แต่ยังมีคนไม่น้อยที่ต้องการแต่
จะรับเมตตาปรานีจากผู้อืน่ ส่วนตนเองหามีเมตตาปรานีใหใ้ ครไม่
ขงจื้อ พระเยซู และพระพุทธเจ้าล้วนสอนเหมือนกันในเรื่อง
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าท�ำสิ่งที่ท่านไม่ต้องการให้คนอื่น
ท�ำแก่ท่าน จงท�ำแต่สิ่งที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน
พระพุทธเจ้าทรงย�้ำเรื่องเมตตากรุณาเป็นพิเศษอยูเ่ สมอ เช่น
“สััตว์์ทั้้�งหลายย่่อมหวั่่�นกลััวต่่ออาชญา กลััวต่่อความทุุกข์์
เราอย่่างไร สััตว์์อื่่น� ก็็อย่า่ งนั้้�น จึึงไม่่ควรฆ่่าเองและใช้้ให้้คนอื่่น� ฆ่่า”
“มองไปทั่่�วทิิศแล้้ว ไม่่เห็็นใครอื่่�นใดที่่�ไหนอัันจะเป็็นที่่�รััก
ยิ่่�งกว่่าตน บุุคคลอื่่�นก็็ย่อ่ มรัักตนของเขามากเหมืือนกััน ผู้้รั� กั ตน
จึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น”
ข้้าพเจ้้าเดิินไปทางมุุมด้้านเหนืือของดาดฟ้้าหออิินเตอร์์และ
ยืืนหัันหน้้าไปทางตะวัันตก ทอดสายตาไปจัับอยู่่�ที่่�ต้้นสะเดาที่่�ขึ้้�น
เรียงรายอยเู่ บื้องหน้า ทันใดนัน้ ดวงจิตก็ประหวัดไปถึงพระจริยา
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แห่งพระบรมศาสดาที่ทรงโต้ตอบเวรัญชพราหมณ์ ทรงเปลี่ยน
เรื่องร้ายให้เป็นดี
สมััยหนึ่่�ง พระบรมศาสดาประทัับ ณ ควงไม้้สะเดา ใกล้้
เมืืองเวรััญชา เวรััญชพราหมณ์์เข้้าเฝ้้าพระพุุทธองค์์และทููลถามว่่า
ได้ยินว่าพระสมณโคดมไม่ยอมลุกรับ ไม่ยอมกราบไหว้ใครๆ แม้
ที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่มิใช่หรือ ? ข้อนั้นไม่สมควรแก่พระสมณโคดม
เลย
พระศาสดาตรัสตอบว่า
“ดููก่่อนพราหมณ์์ เราไม่่เห็็นใครในโลกทั้้�งปวง ที่่�เราควรจะ
ลุุกรัับกราบไหว้้ หากเรากระทำำ�เช่่นนั้้�นแก่่ใคร ศีีรษะของผู้้�นั้้�น
ย่่อมแตกเป็็น ๗ เสี่่�ยง หรืือตกไป”
“ข้าแต่พระโคดม พระองค์ไม่มีรสเลย ไม่ได้เรื่องเลย”
พราหมณ์กล่าวพ้อ
“จริิงทีีเดีียวพราหมณ์์” พระศาสดาตรััสตอบ “เราไม่่มีรี สเลย
เพราะรส (ความติิดใจ) ในรููป เสีียง กลิ่่�น รส และโผฏฐััพพะ
นัน้ เราตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ท�ำไม่ใหม้ ี ไม่ใหเ้ กิดขนึ้
อีกแล้ว ที่ว่าเราไม่มีรสนั้นท่านกล่าวชอบแล้ว แต่มิใช่เหตุที่ท่าน
มุ่งหมายจะว่าเรา”
“พระโคดมไม่มีโภคะเลย” พราหมณ์กล่าวข้อที่สอง
“จริงทีเดียวพราหมณ์ เราไม่มีโภคะ เพราะโภคะ คือ  รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เราละได้แล้ว”
“พระโคดม เป็นผู้กล่าวการไม่ท�ำ”
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“ถููกเหมืือนกัันพราหมณ์์ เพราะเราตถาคตกล่่าวการไม่่ทำำ�
ทุุจริิตทางกาย วาจา ใจ กล่่าวการไม่่ทำ�อกุุศลต่
ำ
่างๆ ว่่าเป็็นสิ่่�ง
ดีีงาม แต่่คงมิิใช่่เหตุุที่่�ท่่านมุ่่�งหมายจะว่่าเรา”
“พระโคดมกล่าวความขาดสูญ”
“ถูกแล้วพราหมณ์ เพราะเรากล่าวสรรเสริญความสิ้นสูญ
แห่ง ราคะ โทสะ และโมหะ”
“พระโคดมเป็นคนช่างรังเกียจ”
“แน่นอน เรารังเกียจบาป ทุจริตทั้งปวง”
“พระโคดมเป็นคนก�ำจัด”
“ถูกเหมือนกัน เพราะเรากล่าวธรรมเพื่อก�ำจัด ราคะ โทสะ
และโมหะ”
“พระโคดมเป็นคนเผาผลาญ”
“ใช่แล้วพราหมณ์ เรากล่าวธรรมอันเป็นเครื่องเผาผลาญ
บาป อกุศล”
“พระโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิด”
“ถกู แล้ว เพราะการเกิดในครรภ์ การเกิดในภพใหม่อนั เรา
ละได้แล้ว ไม่ต้องเกิดอีกแล้ว แต่คงไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งหมาย
กล่าว”
“ดูก่อนพราหมณ์” พระศาสดาตรัสต่อไป เมื่อพราหมณ์นิ่ง
อยู่ “ลูกไก่ตัวใด เจาะกะเปาะฟองไข่ออกมาก่อน คนทั้งหลาย
เรียกลูกไก่ตัวนั้นว่า พี่หรือน้อง ?”
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“เรีียกว่่าพี่่�ซิิ พระโคดม เพราะมัันแก่่กว่่าเขา” พราหมณ์์
ทูลตอบ
“ดููก่่อนพราหมณ์์ ทำำ�นองเดีียวกัันนั่่�นเอง ในบรรดาหมู่่�
สััตว์์ผู้ต้� กอยู่่�ภายใต้้อวิิชชา เกิิดในฟองคืืออวิชช
ิ า อัันกะเปาะฟอง
คืืออวิิชชาห่่อหุ้้�มแล้้ว เราผู้้�เดีียวเท่่านั้้�นที่่�ทำำ�ลายกะเปาะฟอง คืือ
อวิิชชาออกมาได้้เป็็นคนแรก ตรััสรู้้�อนุุตรสััมมาสััมโพธิิญาณ
เราแลเป็็นผู้้�ประเสริิฐที่่�สุุดของโลก เราทำำ�ความเพีียรไม่่ย่่อหย่่อน
เราสงััดจากกาม จากอกุุศลธรรม”
ต่อจากนัน้ ได้ทรงเล่าถึงการได้ฌานตามล�ำดับ และญาณ ๓
จบลงที่อาสวักขยญาณ และว่าในปัจฉิมยามแห่งราตรี ได้ทรง
ก�ำจัดอวิชชา วิชชาเกิดขึ้น
ทรงสรุปว่า “ดูก่อนพราหมณ์ การช�ำแรกกิเลสครั้งที่สาม
(อาสวักขยญาณ) ของเรา นี่แหละเป็นเหมือนการท�ำลายกะเปาะ
แล้วออกจากฟองไข่ของลูกไก่นั้น”
เวรัญชพราหมณ์ทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนา และประกาศ
ตนเป็นอุบาสก เคารพนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีพ
ข้าพเจ้าเหลียวกลับมาทางทิศตะวันออก ร�ำพึงกับตนเอง
ว่่า “เมื่่�อไรหนอ เราจัักเป็็นผู้้�ทำ�ล
ำ ายกะเปาะฟองคืืออวิชช
ิ าออกไป
ได้้บ้้าง”
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๑๒
บ ท ที่

ความหลงตัว

หั น กลั บ ไปทางตะวั น ตก จ้องมองสะเดา ที่ มี ใ บสี ส วย
อีีกครั้้�งหนึ่่�ง พลัันดวงใจก็็ระลึึกถึึงเรื่่�องสะเดาและมะม่่วงที่่�ขึ้้�น
เคีียงกััน กิ่่�งพัันกิ่่�ง รากพัันราก ทำำ�ให้้มะม่่วงที่่�เคยหวานกลัับขม
ท่านเปรียบการคบคนพาลว่า ท�ำให้คนดีเสียไปได้ เหมือนมะม่วง
อยูใ่ กล้สะเดา กิง่ พันกิง่ รากพันราก เรื่องนีป้ รากฏอยูใ่ น คัมภีร์
มงคลทีป นี้ ตอน พาลปัณฑิตกถา ว่าด้วย การไม่คบคนพาล
และให้คบบัณฑิต
เมื่อเรียนหนังสืออยู่ ขา้ พเจ้าเคยตัง้ ปัญหาถามครูและเพื่อน
นักเรียนด้วยกันว่า เหตุใดมะม่วงจึงกลับเป็นฝ่ายขมเสียฝ่ายเดียว
ท�ำไมมะม่วงจึงไม่ท�ำให้สะเดาหวานเสียบ้าง ?
วศิ น อิ นทสระ
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ในชีีวิติ จริิงของมนุุษย์์นั้้น� เมื่่�อคนดีีคบกัับคนชั่่ว� บางทีีคนดีี
ก็็กลายเป็็นคนชั่่ว� แต่่บางทีีคนชั่่ว� ก็็กลัับเป็็นคนดีีได้้ เพราะการได้้
อาศััยคนดีี ซึ่่�งเปรีียบเหมืือนมะม่่วงทำำ�ให้้สะเดาหวาน
พระพุุทธเจ้้าทรงห้้ามการคบคนชั่่ว� คืือมิใิ ห้้เอาอย่่างเขา แต่่
ไม่่ทรงห้้ามการเข้้าใกล้้คนชั่่ว� ด้้วยจุุดมุ่่�งหมายว่่า จะอนุุเคราะห์์เขา
ให้้กลัับเป็็นคนดีี
พููดถึึงคนชั่่�ว คืือคนพููดชั่่�ว ทำำ�ชั่่�ว และคิิดชั่่�ว แล้้วข้้าพเจ้้า
สงสารคนพวกนี้้� ที่่�จิิตใจของเขามืืดมน แม้้จะรู้้�บ้้างเหมืือนกัันว่่า
การกระทำำ�เช่่นนั้้�นเป็็นความชั่่�ว แต่่แรงผลัักดัันอัันเกิิดจากกิิเลส
ที่่�มีกำี �ลั
ำ งั มากกว่่าปััญญานั้้�น ไม่่อาจทำำ�ให้้เขายัับยั้้�งกรรมชั่่ว� ได้้ และ
ในที่่�สุุดเขาก็็ต้้องปรากฏด้้วยกรรมของตนเอง (พระวาจาที่่�พระ
พุุทธเจ้้าทรงชอบใช้้เมื่่�อห้้ามใครไม่่ฟัังแล้้ว) ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึง
ถ้้อยคำำ�ที่่�ท่่องแล้้วทำำ�ให้้สบายใจในหนัังสืือจิิตวิิทยาบางเล่่มว่่า
“ขอบคุุณสวรรค์์ที่่�เรามิิได้้เป็็นคนเช่่นนั้้�น”
คนเช่่นใด ? คืือคนที่่�พููดก้้าวร้้าว เสีียดสีี วางท่่าใหญ่่ ชอบ
ขััดคอคนด้้วยใจริิษยา ชอบพููดเสีียงดััง เมื่่�อมีีคำำ�ข้้าวอยู่่�ในปาก
เป็็นเหตุุให้้เมล็็ดข้้าวกระเด็็นออกมาถููกหน้้าคนอื่่�นที่่�นั่่�งอยู่่�ใกล้้
เคีี ย ง (ซึ่่� ง ข้้าพเจ้้าถืื อว่่ า เป็็ น มรรยาทที่่� แ ย่่ ที่่� สุุด ) คนอย่่ า งนี้้�
นานเข้้าก็็ปรากฏด้้วยกรรมของตนเอง คืือคนทั้้�งหลายพากััน
เกลีียดชััง ไม่่ปรารถนาคบหาสมาคม ข้้าพเจ้้าได้้พบเห็็นมาเอง
ข้้าพเจ้้าต้้องขอบคุุณสวรรค์์ที่่�มิิได้้เป็็นคนเช่่นนั้้�น คนเลวเพราะ
การกระทำำ� คำำ�พููด และจิิตใจเลวโดยแท้้ มิิใช่่ชาติิ ชั้้�น วรรณะ
แต่่ประการใด
วศิ น อิ นทสระ
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พูดถึ ง เรื่อ งวรรณะ ข้ า พเจ้านึ ก อยู ่ เ สมอว่ า สั ก วั น หนึ่ ง
ข้าพเจ้าจะต้องถูกถามเรื่องนี้ และก็เป็นความจริง
วัันหนึ่่�งที่่�ห้้องสมุุดของคณะปรััชญา ข้้าพเจ้้าได้้มีีโอกาส
สนทนากัับสุุภาพสตรีีกลุ่่�มหนึ่่�ง ซึ่่�งอยู่่�คณะเดีียวกััน เมื่่�อสนทนา
เรื่องอื่นๆ ไปเล็กน้อยแล้ว เขาจึงถามชื่อข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้า
บอกแล้ว ก็ถามชื่อของเธอบ้าง หมายถึงเธอที่เป็นหัวหน้าในการ
สนทนา
“ประกาศินี” เธอบอก “เป็นราชปุตตะ”
“หมายความอย่างไรครับ ราชปุตตะ ?” ข้าพเจ้าถาม
“ท่านไม่เคยได้ยินค�ำนีห้ รือ ?” เธอถามข้าพเจ้า หลังจากได้
หันไปมองเพื่อนหญิงด้วยกันและยิ้ม
“ไม่เคยเลย” ข้าพเจ้าตอบตามจริง “เป็นนามสกุลของท่าน
หรือ ?”
เธอหันไปยิ้มกับเพื่อนอีก และพูดว่า
“ราชปุตตะ ไม่ใช่นามสกุล นามสกุลของฉันคือซิงห์ ราชปุตตะเป็น...เป็นอะไรก็ไม่รู้ ฉันบอกไม่ถูก”
“อ๋อ ฉันเข้าใจแล้ว ท่านเป็นวรรณะกษัตริย์หรือ ?”
เธอยิ้้�มอย่่างชื่่�นบาน โล่่งอกที่่�ข้้าพเจ้้าสามารถเข้้าใจได้้โดย
เธอมิต้องบอก ความจริงเธอบอกไม่ถูก เพราะภาษาอังกฤษ
ของเธอไม่ค่อยดี เธอจึงเลือกเรียนแผนกฮินดูแทน Section
อัังกฤษ และบัังเอิิญมาคุุยกัับคนที่่�เพิ่่�งหััดพููดภาษาอัังกฤษมาได้้
เพีียงไม่่ถึึงเดืือนเข้้าอีีก ก็็ยิ่่�งสนุุกกัันใหญ่่
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ถาม

“แล้วท่านล่ะ วรรณะอะไร ?” เพื่อนหญิงคนหนึ่งของเธอ

ข้าพเจ้าอึกอักอยู่ครู่หนึ่ง อยากจะตอบว่าเป็นราชปุตตะ
เหมือนกัน แต่ละอาย เพราะค�ำนี้ในภาษาไทยมีความหมาย
สูงมาก คือหมายถึงพระราชโอรส ราชธิดา ท่านอาจแปลกใจว่า
เหตุใดเธอจึงใช้ค�ำ ราชปุตตะ เมื่อพูดภาษาอังกฤษกัน ข้าพเจ้า
ขอบอกว่า ในอินเดียนัน้ นิยมพูดภาษาอังกฤษผสมบาลี สันสกฤต
และฮิ น ดู เช่ น ข้ า วยั ง ไม่ สุ ก แกบอกว่ า Rice no pakka
สองค�ำหลังคือโน ปักกะ นั้นเป็นบาลี แปลว่ายังไม่สุก
ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตัดสินใจตอบว่า
“ฉันไม่มีวรรณะ”
“ท�ำไมท่านจึงไม่มีวรรณะ ?”
“ในเมืองไทยของฉันไม่มีใครมีวรรณะเลย”
“แปลก” เธออุทาน “แล้วท่านอยู่กันอย่างไรคะ ?”
“ก็อยูก่ นั อย่างไม่มวี รรณะ” ข้าพเจ้าตอบ “ใครจะคบกับใคร
ก็ได้ ไม่มีข้อกีดกัน”
“บ้านเมืองท่านเจริญดีหรือ ?”
“เมืองไทยเจริญมาก เมื่อไม่ก่ีวันมานี้ ชาวอินเดียคนหนึ่ง
ซึ่งเคยไปอยู่กรุงเทพฯ มา ๕ สัปดาห์ ได้กล่าวชมเมืองไทยของ
ฉัน ที่สโมสรโรตารีที่เมืองพาราณสีนี่เองว่า เป็นเมืองที่สวยงาม
ทันสมัย มั่งคั่งสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาติด
อกติดใจเมืองไทยเป็นนักหนา”
วศิ น อิ นทสระ
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“หมายถึงความเจริญทางด้านวัตถุใช่ไหม ?”
“ใช่” ข้าพเจ้าตอบ รู้สึกละอายใจขึ้นมาบ้างเหมือนกัน
“ความเจริญทางด้านวัตถุที่ว่านั้น ทั่วถึงไปทั่วประเทศหรือ
เฉพาะที่ Bangkok ซึ่งเป็นเมืองหลวง ?”
คราวนี้ข้าพเจ้าต้องละอายหนักขึ้นไปอีก แต่จ�ำใจต้องตอบ
ตามความเป็นจริงว่า
“ส่วนใหญ่กอ็ ยทู่ บี่ างกอกและหัวเมืองบางเมืองเท่านัน้ โดย
ทั่วไป ความเจริญทางด้านวัตถุก็ยังไปไม่ถึง”
เธอยิ้มและนิ่ง ข้าพเจ้าก็พลอยนิ่งด้วย เธอจะคิดอะไร
ข้าพเจ้าไม่ทราบ แต่ขา้ พเจ้าคิดถึงเมืองไทย พวกเราส่วนมากทีไ่ ป
อยูต่ า่ งประเทศ พอพูดถึงเมืองไทย กระแสจิตก็พงุ่ ไปทีก่ รงุ เทพฯ
เมืองไทยหมายถงึ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ คือเมืองไทย หากเราพูดว่า
ทีน่ ี่สู้เมืองไทยไม่ได้ ก็หมายความว่าทีน่ ่สู้ี กรงุ เทพฯ ไม่ได้ ความจริง
ถ้าเรามองเมืองไทยให้ทั่วถึง เราก็จะเห็นว่า เมืองไทยเรายังไม่มี
อะไรเลย คนส่วนใหญ่ของประเทศอันเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
ยังไม่เคยมีน�้ำประปา ไม่มไี ฟฟ้า ไม่มถี นนจะล�ำเลียงของทีพ่ อจะ
ขายได้ แม้ในกรุงเทพฯ เองก็มีคนร�่ำรวยน้อย ที่มั่งคั่งส่วนมาก
เป็นคนจีนแทบทั้งสิ้น เบื้องหลังของตึกอันโอ่อ่า มักเป็นแหล่ง
สลัมที่มีคนหาเช้ากินค�่ำซุกหัวนอน เลี้ยงลูก เลี้ยงเมีย บนแผ่น
กระดานอันวางอยเู่ หนือน�้ำคร�ำเพียง ๒ คืบ หาความเพลิดเพลิน
ด้วยการสูบยาเส้น และนัดยานัตถุ์ ดูหนังตามงานวัด ชมต้นไม้
ที่สนามหลวงในวันเสาร์อาทิตย์ โดยไม่มหี วังจะซื้อได้เลย มีเวลา
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ไปชมได้ก็ดแี ล้ว ส่วนมากไม่มเี วลาเช่นนัน้ เพราะงานของพวกเขา
ไม่มีเสาร์อาทิตย์ คนอินเดียที่ไปเมืองไทยมา ๕ สัปดาห์น้ัน ก็
ท่องเที่ยวอยู่ที่บางกอกเท่านั้น
ช่างเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดในเมืองไทยของเรา
“ที่เมืองไทยมีโจรผู้ร้ายมากไหม ?” เธอถามหลังจากนิ่งกัน
ไปครู่หนึ่ง
“มาก” ข้าพเจ้าตอบ “มีการปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์อยู่เสมอๆ”
“ยุงมากไหม ?”
“มาก” ข้าพเจ้าตอบอีก “ยุงมีทั่วประเทศ และมีตลอดปี”
“มีตลอดทั้งคืนหรือ ?”
“มีทั้งคืน กลางวันก็มี แต่ไม่มากนัก บ้านไทยที่ปลูกใหม่
เวลานี้จึงนิยมใช้มุ้งลวดแทบทั้งนั้น”
“สินค้าที่ผลิตในเมืองไทยมีมากหรือ ?” เธอถาม
“มาอีกแล้ว” ข้าพเจ้าคิด “เมื่อคุยกับมาริสาก็ต้องขายหน้า
เรื่องนี้ทีหนึ่งแล้ว จะต้องมาเสียท่าประกาศินีอีก แต่ก็ต้องตอบ
ตามเป็นจริง เราก็เป็นคนจริงคนหนึ่งเหมือนกัน”
“เกือบไม่มีเลย ส่วนมากเป็นของต่างประเทศ ของที่คนใน
เมืองหลวงใช้อยู่ในบ้าน เป็นของจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น”
“โรงงานอุตสาหกรรมมีมากไหม ?”
“มีน้อย ที่มีก็เป็นของชาวต่างประเทศมาลงทุนในเมืองไทย
ที่เป็นของคนไทยซึ่งขึ้นหน้าขึ้นตาอยู่ก็เห็นมีโรงงานเบียร์ ของ
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ และโรงงานสุราแม่โขงที่บางยี่ขัน”
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พอขา้ พเจ้าพูดจบ ประกาศินกี ห็ วั เราะ ขา้ พเจ้าเย็นชาไปทัง้ ตัว
โดยเฉพาะที่หน้ารู้สึกชามากเป็นพิเศษ
“ที่เมืองไทยมีภัตตาคารหรูๆ มากมิใช่หรือ ?”
“โอ มากทีีเดีียว มีีแทบทุุกถนน บางสายก็็มีหี ลายภััตตาคาร
“ใครเป็นเจ้าของ ?” เธอถาม
“ส่วนมากคนจีน” ข้าพเจ้าตอบอ้อมแอ้ม
“อือ” เธอท�ำเสียงอยู่ในล�ำคอ
“การแพทย์เจริญดีหรือ ?”
“พอใช้” ข้าพเจ้าชักไม่คอ่ ยกล้าคุยโตเรื่องเมืองไทย จึงถ่อม
ตัวลงมาหน่อยหนึ่ง มิฉะนั้นคงบอกว่า “ดีเลิศ”
“ร้านขายยามีมากไหม ?”
“มาก มากจนแทบจะกล่าวได้ว่าเดินอย่างธรรมดาๆ เพียง
๕ - ๑๐ นาที ก็จะพบร้านขายยาหนึ่งร้านเสมอ”
“ส่วนมากใครเป็นเจ้าของ ?”
“ไม่ ต ้องส่ ว นมากหรอก ทั้ ง หมดเลย คนจี น ทั้ ง นั้ น เป็ น
เจ้าของ” ข้าพเจ้าชักโมโหหน่อยๆ
“โรงแรมมีมากไหม ?”
“มากพอๆ กับร้านขายยา” ข้าพเจ้าตอบ
“จีนเป็นเจ้าของตามเคย” เธอต่อให้
“ท่ า นพูดถู ก แล้วประกาศิ นี ” ข้ า พเจ้าเสี ย งอ่ อ นลงทั น ที
เพราะรู้สึกว่าไม่ควรจะโกรธเขา เราเป็นฝ่ายคุยโตเรื่องเมืองไทยเอง
ก่อน เมื่อเขาอยากรู้เขาก็ต้องซักถาม
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“ร้้านขายหนัั ง สืื อล่่ ะ เปรม มีี ม ากเหมืื อ นในพาราณสีี นี้้�
ไหม ? พาราณสีีเป็็นเมืืองบ้้านนอก มีีร้้านรวงน้้อย ไม่่ Modern
เหมืือนบอมเบย์์ เดลลีี”
“ถา้ เทียบกับบางกอกซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้ว รา้ นขายหนังสือ
เห็นจะมีพอๆ กัน แต่ที่พาราณสีมีหนังสือหลักหนังสือวิชาการ
มาก ส่วนที่บางกอกของฉันมีหนังสืออ่านเล่นมาก ฉันชอบการ
จัดหนังสือทพี่ าราณสีมากนะ ประกาศินี และเสน่หข์ องหนังสือใน
พาราณสีนั้น ยั่วยวนใจฉันให้อยากรู้อยากเรียน ได้เข้าไปจุดไฟ
คือความปรารถนาใคร่แทงตลอดให้ลุกโพลงขึ้นในดวงใจของฉัน
จนไม่อาจดับได้”
“ท่านใช้ภาษาได้ไพเราะมาก ขอชม” เธอพูด
เรานิ่งกันไปอีกครู่หนึ่ง
“เอ้อ ร้านขายหนังสือส่วนมากใครเป็นเจ้าของคะ ?”
“เอาอีกแล้ว” ข้าพเจ้านึกและตอบ
“คนจีนจ้ะเธอ”
“อินเดียเป็นเมืองยากจน” เธอเปรย “พวกเราจึงต้องท�ำ
กันเองทุกอย่าง ท่านจะเห็นว่า ไม่วา่ การค้าเล็กหรือใหญ่ โรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดถึงการปกครอง พวกเราท�ำกันเองทั้งสิ้น
คนต่างชาติไม่มีบทบาทอะไรในอินเดียเลย อินเดียพยายามพึ่ง
ตัวเองทุกอย่าง เราเชื่อว่า หากสงครามโลกเกิดขึ้นอีกเป็นครัง้ ที่ ๓
ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะไม่ล�ำบากเท่าไรนัก เพราะเครื่องอุปโภค
ทุุกอย่่าง คนอิินเดีียทำำ�และคนอิินเดีียใช้้ เราถืือเป็็นการมีีเกีียรติิ
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ที่่�ใช้้ของในประเทศเรา เราถืือเป็็นความสุุขในการปรุุงอาหาร
รัับประทานเอง แม้้จะเป็็นในหม้้อดิินก็็ตาม
เรานิ่่�งกัันไปอีีกครู่่�หนึ่่�ง
ข้้าพเจ้้าเห็็นด้้วยกัับคำำ�พููดของประกาศิินีี ชาวอิินเดีียโดย
ทั่่�วไปยอมรัับว่่า ประเทศของเขายากจน เขาจึึงครองชีีวิติ ด้ว้ ยความ
เสงี่่�ยมเจีียมตััว พยายามพึ่่�งตััวเอง ยืืนบนขาของตนเอง ข้้าพเจ้้า
หวนระลึึกถึึงเมืืองไทยและพี่่�น้้องชาวไทยของข้้าพเจ้้า พวกเรา
ส่่วนมากชอบคุุยว่่าประเทศของเราสวยงามมั่่�งคั่่�งอุุดมสมบููรณ์์
แต่่พอถููกซัักถามเข้้าจริิง เราเกืือบจะไม่่มีีอะไรเป็็นของตนเองเลย
นอกจากประเทศ เราได้้ชื่่�อว่่าเป็็นเจ้้าของประเทศ แต่่เรื่่�องต่่างๆ
อัันเป็็นหััวใจของความเจริิญของประเทศชาติิ ตกไปอยู่่�ในมืือของ
ต่่างด้้าวแทบหมดสิ้้�น
“ที่่�เมืืองไทยมีีวัดั มากมิิใช่่หรืือ ?” ประกาศิินีถี ามทำำ�ลายความ
เงีียบขึ้้�น
“มีีสองหมื่่�นกว่่า” ข้้าพเจ้้าตอบ
“พระล่่ะ ประมาณเท่่าไร ?”
“สองแสนเศษ ประมาณสองแสนครึ่่�ง” ข้้าพเจ้้าตอบอย่่าง
ภาคภููมิิใจ นึึกว่่าคราวนี้้�คงเป็็นทีีของข้้าพเจ้้าบ้้างที่่�จะคุุยเขื่่�องให้้
เต็็มที่่�
“พระของท่่านได้้ทำำ�ประโยชน์์อะไรแก่่สัังคมบ้้าง ?”
“มากทีีเดีียว ประกาศิินีี สัังคมในเมืืองไทยของฉัันขาดพระ
ไม่่ได้้ สถาบัันสงฆ์์ไทยเปรีียบเหมืือนร่่มคัันใหญ่่ ที่่�แผ่่ปกคลุุม
ประเทศไทยทั้้�งประเทศ”
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“ท่านเล่าให้ฉันฟังหน่อยไม่ได้หรือ ?”
“ภาษาฉันยังไม่ดพี อ ฉันเล่าละเอียดไม่ได้ ไว้อีกสักปีกว่าๆ
เมื่อภาษาอังกฤษของฉันดีกว่านี้แล้ว ฉันจะเล่าให้ท่านฟังว่า
สถาบันทางศาสนาพุทธนั้นมีค่าแก่สังคมไทยอย่างไร”
“พระทีเ่ ป็น Scholar มีมากไหม ? ในจ�ำนวนสองแสนครงึ่
มีสัก ๒ พันได้ไหม ?”
ท่าทีที่ข้าพเจ้าตกใจต่อค�ำถามของเธอนั้น ประกาศินีได้
สังเกตเห็นอย่างชัดแจ้ง
“ไม่เป็นไรหรอก เปรม ถ้าล�ำบาก ท่านไม่ต้องตอบก็ได้”
ประกาศินีพูดอย่างเห็นใจ
แต่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าต้องตอบ
“ไม่ถึงสองพันหรอก ฉันไม่แน่ใจว่า จะมีถึงสิบรูปหรือไม่
พระสงฆ์ที่คงแก่เรียนมีความรกู้ วา้ งขวางในเมืองของฉันมีอยูน่ ้อย
แต่ฉันภูมิใจอยู่ว่า ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามเสียงทั่วไปว่า
ดีกว่าประเทศใดๆ ทั้งหมดที่มีพระอยู่เวลานี้ แม้พุทธศาสนิกชน
คนไทยที่ไปประเทศต่างๆ มาแล้วก็ กลับไปพูดอย่างนั้น”
“เมื่่�อพระสงฆ์์ที่่�คงแก่่เรีียนมีีอยู่่�น้้อยขนาดไม่่ถึึง ๑๐ รููป
ในสองแสนครึ่ง แล้วท่านจะประกาศเผยแพร่ศาสนากันอย่างไร ?”
เธอถามต่อไป
“ไม่ยากหรอก” ข้าพเจ้าตอบ “ในเมืองไทยไม่มีใครเซ้าซี้
ซอกแซกถามเรื่อ งพระธรรม หรื อ หลั ก ทางพระพุทธศาสนา
มากมายอะไร พระพูดอย่างไรส่วนมากคนก็เชื่อ หากยังไม่ค่อย
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เชื่อ ก็อ้างเอาพระด�ำรัสของพระพุทธเจ้ามา คนก็ไม่กล้าเถียง ใน
เมืองไทยของฉันนัน้ คนเคารพเลื่อมใสในค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
มาก พอรู้ว่าเป็นพระด�ำรัสของพระพุทธเจ้า เขาก็เชื่อโดยไม่มี
ข้อแม้หรือเงื่อนไข ทหารในเมืองไทยก็เหมือนกัน คือเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชาโดยไม่มขี ้อโตแ้ ยง้ เพราะอบรมกันมาตัง้ แต่เริม่ ต้น
เข้าสู่ชวี ติ ทหารว่า ค�ำสัง่ ของผู้บังคับบัญชานัน้ คือเสียงสวรรค์ ต้อง
ปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้ ไม่มีข้อโต้แย้ง”
“เรื่องของทหารก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของทหาร” เธอแย้ง
“ทหารในประเทศไหนๆ ก็อย่างนั้นทั้งนั้น แต่เรื่องทางศาสนา
เป็นเรื่องทีต่ ้องวิพากษ์วจิ ารณ์ เพื่อปัญญาอันลึกซึ้ง และพัฒนาการ
ทางปัญญาต่อไป พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนมิให้เชื่อง่ายมิใช่หรือ
ทรงย�้ำให้ไตร่ตรองเสียก่อน”
“ท�ำไมท่านจึงรู้ ท่านมิได้นับถือพระพุทธศาสนา”
“เปรม ท่านลืมเสียแล้วหรือว่า ฉันเรียนปรัชญาเหมือนกัน
และในปรัชญาตะวันออกนั้นมีพุทธปรัชญาอยู่สายหนึ่งด้วย ซึ่ง
พวกเราต้้องเรีียน เราภููมิิใจที่่�พระพุุทธเจ้้าทรงเป็็นคนอิินเดีีย
ประสููติิ ตรัั สรู้้� เผยแผ่่ ศ าสนธรรม และปริิ นิิ พ พานที่่� อิิ น เดีี ย
พระองค์ทรงเป็นบุคคลส�ำคัญที่อินเดียไม่เคยลืม
“อนึ่ง ข้อที่ท่านกล่าวว่า ฉันมิได้นับถือพระพุทธศาสนานั้น
ไม่เป็นความจริง พวกเราชาวอินเดียนับถือพระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งของอินเดีย และได้น�ำชื่อเสียง
เกียรติคุณอันใหญ่หลวงมาสู่อินเดียตั้งแต่สมัยของพระองค์มา
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จนถงึ บัดนี้ พวกเราเคารพเลื่อมใสในค�ำสอนของพระองค์ในฐานะ
เป็นสัจธรรมอันล�้ำเลิศ พวกเราให้เกียรติพระสงฆ์สาวกของ
พระพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลพิเศษกว่าสามัญชน เพียงเท่านี้ก็เป็น
เกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ชาวอินเดียไม่ค่อยได้ให้ใครบ่อยนัก”
คำำ�พููดของประกาศิินีีเป็็นความจริิงทุุกประการ บััดนี้้�แม้้ใน
สำำ�นึึกของชาวไทยและชาวโลกว่่า พระพุุทธศาสนาได้้หายไปแล้้ว
จากอินเดียก็ตาม แต่ความเป็นจริงชนชั้นปัญญาชนของอินเดีย
ยัังรู้้�จัักพระพุุทธเจ้้าและพระพุุทธศาสนาเป็็นอย่่างดีี แต่่มาในรููป
ของปรััชญา และพระพุุทธเจ้้าทรงเป็็นนัักปรััชญา อาจารย์์ผู้บ�้ รรยาย
ปรััชญาอิินเดีีย เมื่่�อบรรยายถึึงปรััชญาเกี่่�ยวกัับพระพุุทธศาสนา
เขาอธิิบายอย่่างไม่่มีีอคติิเลย ตรงเป๋๋งไม่่มีีคลาดเคลื่่�อน แม้้ใน
เรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ย วกัั บ กฎแห่่ ง กรรมและการเกิิ ด ใหม่่ รวมทั้้� ง เรื่่� อ ง
ปฏิิจจสมุุปบาทและนิิพพาน ซึ่่�งล้้วนเป็็นเรื่่�องใหญ่่เรื่่�องสำำ�คััญ
ทั้้�งนั้้�น
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๑๓
บ ท ที่

ข้อโต้แย้งของประกาศินี

“ฉัันอยากรู้้�ว่่า เมื่่�อพระที่่�เป็็น Scholar มีีน้้อย ไม่่ถึึง
๑๐ รูป ในจ�ำนวนสองแสนครงึ่ แล้ว ท่านจะเผยแพร่พุทธศาสนา
กันอย่างไร ท่านยังไม่ได้ตอบฉันเลย เปรม ค�ำที่ทา่ นพูดมาสักครู่
นั้น ไม่ใช่ค�ำตอบ เป็นเพียงค�ำแก้ตัว” ประกาศินีพูดต่อ
“บางที การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ด้วยการท�ำตัวอย่าง
ที่ดใี ห้ดูนัน้ จะส�ำคัญกว่าการสอนเสียอีก ท่านเชื่อไหม ?” ข้าพเจ้า
พูด
“ฉันเชื่อ แต่ไม่ได้ผลเสมอไป หากให้ได้ผลเต็มที่ ต้องทั้ง
พูดสอน และท�ำตัวอย่างที่ดีให้ดูด้วย”
“ข้อนี้ฉันรับรอง” ข้าพเจ้าว่า
“ฉันอยากทราบว่า มีชาวต่างประเทศทีเ่ ลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนา โดยการชักน�ำ พร�่ำสอน และการท�ำตัวอย่างที่ดใี ห้ดู ของ
พระสงฆ์ของท่านมีบ้างหรือไม่ ?”
วศิ น อิ นทสระ
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“คงจะมีอยู่บ้าง แต่น้อย ฉันไม่รู้แน่นอนนักในเรื่องนี้”
ข้าพเจ้าตอบอ้อมแอ้ม
“การเผยแพร่พุทธศาสนาในอินเดีย ดูจะไม่ค่อยได้ผลนัก
มิใช่หรือ ?” ประกาศินีถาม
“ฉันทราบมาอย่างนั้นเหมือนกัน คงจะท�ำนองเดียวกับการ
พยายามเผยแพร่ศาสนาฮินดูในประเทศไทย” ข้าพเจ้าตอบ
“ฮินดูในเมืองไทยนั้นไม่ต้องเผยแพร่ เพราะฮินดูเกาะติด
อยูก่ บั พิธกี รรมของพุทธศาสนาแทบทุกอย่างอยแู่ ล้วแมห้ ลักธรรม
จะเป็นพุทธ แต่พิธีกรรมส่วนมากไปจากฮินดู ท่านทราบไหมว่า
เพราะเหตุไร ?” ประกาศินีพูด
“ไม่ทราบ”
เธอยิ้มหน่อยหนึ่งก่อนพูดว่า
“เพราะพระที่เผยแพร่ศาสนาพุทธแต่โบราณนั้น เป็นฮินดู
มาก่อน อดที่จะน�ำเอาของเก่าไปรวมกับของใหม่ไม่ได้ เขา้ ท�ำนอง
ผู้ชนะย่อมรับเอาอารยธรรมของผู้แพ้ด้วย ทุกประเทศทีเ่ ป็นผู้แพ้
สงคราม ย่อมชนะทางอารยธรรมและวัฒนธรรม”
“ท่านเข้าใจอะไรได้ดีมากทีเดียว ประกาศินี ฉันขอชมเชย
ท่าน”
เธอยิ้้�มและไม่่พููดอะไรอีีก เรานิ่่�งกัันไปอีีกครู่่�หนึ่่�ง เสีียง
พัดลมเพดานดังอู้ พัดลมเพดานในอินเดียนั้นมีมากจริงๆ ใน
ห้องเรียนมีทุกห้องๆ ละ ๑ - ๒ เครื่อง ในห้องสมุดของคณะ
Philosophy อันไม่สู้กว้างเท่าไรนักนี้ก็มี ๑๐ กว่าเครื่อง ทั้งนี้
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เพราะอินเดียสามารถผลิตพัดลมได้เอง สามารถหาซื้อได้ในราคา
ถูก คุณภาพดีมาก และทนทานเป็นเลิศ ทีใ่ ดมีห้อง ทีน่ น่ั จะต้อง
มีพัดลมเพดานทุกแห่งไป เรื่องนี้น่าชมอินเดียจริงๆ
“ฉันอยากรู้วัฒนธรรมทางครอบครัวของท่านบ้าง หมายถึง
ในเมืองไทย” ประกาศินีท�ำลายความเงียบขึ้น
“วัฒนธรรมทางครอบครัวมีหลายจุด ท่านอยากทราบจุด
ไหนล่ะ ?” ข้าพเจ้าถาม
“ในเมืองไทย ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนไหม ?”
“ตามกฎหมายอนุญาตให้มไี ด้คนเดียว หมายความว่า ผู้ชาย
มีสิทธิจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงได้เพียงคนเดียว”
“แล้วการปฏิบัติจริงล่ะคะ ?”
“ที่ปฏิบัติได้ตามนั้นก็มี ที่มีภรรยาหลายคนก็มี”
“ผู้ชายประเภทไหนที่มักมีเมียมาก ?”
“ประเภทที่รูปหล่อ เงินมาก ฐานะดี ต�ำแหน่งการงานดี”
“แล้วลูกจากภรรยารองๆ ลงมาล่ะคะ ?”
“ก็เป็นลูกนอกสมรส ไม่มสี ทิ ธิร์ บั มรดกตามกฎหมาย จะให้
ทรัพย์สนิ อะไรแก่ลูกประเภทนี้ ก็ต้องรีบให้เสียตัง้ แต่ยงั มีชวี ติ อยู่
แต่ก็มีสิทธิ์รับทรัพย์มรดกได้ตามพินัยกรรม”
“การมีเมียหลายคนนั้น เป็นการผิดหลักค�ำสอนของพระ
พุทธเจ้าไหมคะ ?”
“เอ้ ข้อนี้ฉันไม่รู้แน่เหมือนกัน แล้วแต่จะตีความหมาย
กาเมสุมิจฉาจารว่ากระไร เรื่องนีเ้ ป็นเรื่องยากที่สุดเรื่องหนงึ่ ทีเดียว”
วศิ น อิ นทสระ
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“แต่ประเพณีฮินดู ต้องผัวเดียว เมียเดียว เรานิยมกัน
อย่างนั้น เราไม่ชอบผู้ชายที่มีหลายรัก เที่ยวมีภรรยาไว้มาก
เพราะผู้หญิงของเราบูชาสามีเสมือนเทพเจ้า เทพเจ้าของเราต้อง
เป็นคนดี ผู้หญิงจะไม่แต่งงาน หรือมีสามีเป็นคนที่สองในชีวิต
หนึ่ง หากสามีตายลง ผู้หญิงก็ต้องอยู่เป็นหม้ายไปตลอดชีวิต”
“หากภรรยาตายลงล่ะ ฝ่ายชายจะยอมอยู่เป็นหม้ายไป
ตลอดชีวิตไหม ?”
“ส่วนมากแต่งงานใหม่” ประกาศินตี อบ “แต่เรายอมยกให้
เป็นเรื่องของผู้ชาย พวกเราผู้หญิงยึดคลองธรรมของผู้หญิงไว้
ฐานะทางสังคมไม่เหมือนกัน”
“ฉัันอยากทราบว่่า อิินเดีียเห็็นดีีเห็็นงามอย่่างไร จึึงพลิิก
ประเพณีีเรื่่�องผู้้�ชายสู่่�ขอผู้้�หญิิงมาเป็็นผู้้�หญิิงต้้องสู่่�ขอผู้้�ชาย ?”
ประกาศินีท�ำท่าอายเล็กน้อยก่อนตอบว่า
“ท่านเห็นมิใช่หรือว่า ผู้ชายในเมืองนี้เลี้ยงผู้หญิง เขาเป็น
คนต้องท�ำงานเลีย้ งพวกเรา เมื่อแต่งงานแล้ว เขาต้องเลีย้ งครอบครัว
พวกเราผู้้�หญิิงเมื่่�อแต่่งงานแล้้วก็็ไม่่ค่่อยได้้ทำำ�อะไร ส่่วนมาก
อยู่่�บ้้านไม่่มีีรายได้้อะไร เราต้้องเสีียเงิินเป็็นจำำ�นวนมากในการ
สู่่�ขอผู้้ช� ายคนหนึ่่ง� ยิ่่�งผู้้ช� ายที่่�มีคี วามรู้้ดี� ี มีีความสามารถดีีก็ยิ่่็ ง� แพง
เราต้องสู่ขอเขา เพราะเมื่อได้มาแล้ว เขาเป็นฝ่ายเลี้ยงเราตลอด
ชีวิต รวมทั้งลูกของเราด้วย”
“ถ้าอย่างนั้นที่เมืองไทยของฉัน ผู้ชายก็เสียเปรียบมาก”
ข้าพเจ้าพูด “เพราะผู้ชายต้องเป็นฝ่ายสู่ขอ เป็นฝ่ายออกเงินใน
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การแต่งงาน เมื่อแต่งงานแล้ว ก็ต้องรับภาระเลี้ยงดูทั้งลูกและ
เมีย ต้องท�ำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว จะหาความสนุก
เพลิดเพลินอย่างก่อนแต่งงานก็ไม่อาจท�ำได้”
“แต่ผู้หญิงในเมืองไทยก็ท�ำงานเหมือนกันมิใช่หรือ ทั้งใน
บ้านและนอกบ้าน ?” ประกาศินีถาม
“ท�ำเหมือนกัน แล้วแต่ความรู้ความสามารถ ผู้หญิงบางคน
ท�ำงานได้เงินเดือนมากกว่าสามี ส่วนมากช่วยกันท�ำ แต่ที่สามี
ท�ำงานคนเดียวก็มีไม่น้อย”
“แต่ผู้ชายก็ได้รับความสุข เพราะการปรนนิบัติของผู้หญิง
เป็นสิ่งตอบแทนอยู่เหมือนกันมิใช่หรือ ?”
“ข้อนี้จริงของท่าน ครอบครัวที่สามีภรรยาเข้าใจกันดี ไม่
ทะเลาะ ไม่กินแหนงแคลงใจกัน ย่อมมีความสุขในครอบครัว
เป็็ น ความสุุขที่่� ร่่ ม เย็็ น ละเอีี ย ดอ่่ อ นละเมีี ย ดละไม ผู้้� ช ายที่่� ห า
ความสุุขในครอบครัั ว ไม่่ ไ ด้้ มัั ก ออกไปหาความสุุขนอกบ้้าน
ซึ่งส่วนมากก็เจือด้วยอบายมุข
“ท่านพูดเหมือนเคยมีครอบครัวมาแล้ว” ประกาศินพี ูด น�้ำ
เสียงบอกว่าล้อเลียน
ข้าพเจ้านิ่ง และเธอก็มรรยาทดีพอที่จะไม่พูดต่อไปอีก
ในขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่น้ัน มีนักศึกษาชายแขกมาจ้องดู
อยู่หลายคน แต่ไม่กล้ามาร่วมวง คงนั่งฟังอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆ บ้าง
เดินเกร่ไปมาด้วยอยากฟังว่าเราคุยอะไรกันบ้าง ความอยากรู้
อยากเห็นโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงมรรยาทนั้นเป็นนิสัยของแขกทั่วไป
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และความตรงกัันข้้ามอย่่างมาก ระหว่่างชายแขกและหญิิงแขก
นั้้�นคืือ ผู้้�ชายกระโดกกระเดก กิิริิยาท่่าทาง คำำ�พููดคำำ�จาหยาบ
หาความสุภาพเรียบร้อยไม่ได้ ถ้าเป็นเมืองไทยก็เรียกว่าทะลึ่ง
ตึึงตััง แต่่ฝ่่ายหญิิงสุุภาพเรีียบร้้อย อ่่อนหวานอ่่อนโยน กิิริิยา
วาจาละมุุนละไม เสีี ย อยู่่�อย่่ า งหนึ่่� ง ว่่ า ชุุดส่่ า หรีี ข องเธอนั้้� น
ค่อนข้างจะโป๊ไปหน่อย เพราะโชว์ส่วนเอวโดยรอบถึงประมาณ
หนึ่งคืบโดยเฉพาะส่วนด้านหลัง บางคนก็นุ่งผ้าต�่ำเหลือเกิน พูด
มาถึงตอนนี้ใครคงด่าข้าพเจ้าสักคนหนึ่งว่า แล้วเสือกไปมองเขา
ท�ำไม ข้าพเจ้าขอตอบว่า ถ้าไม่เห็นก็คงไม่มอง แต่เมื่อเห็นอยู่
ทุกวันจะให้ท�ำอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าอยากให้ชุด
ส่่าหรีีปิิดส่่วนเอวของเธอทั้้�งหลายเหล่่านั้้�น จะได้้มองสวย ดููงาม
เรีียบร้้อยไปหมดทั้้�งกาย งามเหมืือนนกยููงรำำ�แพน การปกปิิด
ร่างกายด้วยดีของสตรีสาวนั้น มีค่าควรนิยมยิ่งกว่าการเปิดเผย
ส่วนที่ควรปกปิด สตรีชาวอินเดียนัน้ สวยสง่า ร่างงามเป็นส่วนมาก
ใบหน้าคมเก๋ นัยน์ตาชวนฝัน ท่าเดินก็งามน่าดู
“ผู้้� หญิิ งในเมืื อ งไทยมีี อิิ สระที่่� จะไปไหนมาไหนคนเดีี ยว
ได้ไหม ?”
“ได้ทั้งวัน” ข้าพเจ้าตอบ
“แต่่ ใ นอิิ น เดีี ย ไม่่ ไ ด้้ ยิ่่� ง กลางคืื น ด้้ ว ยแล้้ว ไม่่ ไ ด้้ เ ลย
ประเพณีีของเราเข้้มงวดมาก ไม่่อิิสระเลย” ประกาศิินีีบ่่น
“ท่านอยากอิสระหรือ ?” ข้าพเจ้าถาม
“เสรีภาพใครๆ ก็ชอบ” เธอตอบ
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“จริิงซิิ” ข้้าพเจ้้ารัับ “เสรีีภาพ ใครๆ ก็็ชอบและเราจะรู้้�
คุุณค่่าของมัันมากที่่�สุุด เมื่่�อเสีียมัันไป”
“ดูท่านพูดอะไรจะเป็นปรัชญามากทีเดียว เปรม ท่านสนใจ
ปรัชญามาก่อนหรือ ?”
“ถ้้าฉัันไม่่สนใจปรััชญา ฉัันจะมาเรีียนปรััชญาทำำ�ไมและ
ได้อย่างไร”
“อือ จริงนะ ฉันลืมนึกไป” ประกาศินีว่า
“ฉัันยัังสนใจเรื่่�องสตรีีไทยอยู่่� เมื่่�อแต่่งงานแล้้ว นอกจาก
ทำำ�งานนอกบ้้านแล้้ว เธอทำำ�อะไรบ้้างในบ้้าน หรืือหากไม่่ทำำ�งาน
นอกบ้้าน เธอทำำ�อะไรบ้้างวัันหนึ่่�งๆ”
“ก็็ดููแลความเรีียบร้้อยทั่่�วไปให้้บ้้านน่่าอยู่่�น่่าอาศััย ทำำ�อาหาร
และปฏิิบััติิสามีีให้้มีีความสุุข”
“คุณสมบัติที่ดีของกุลสตรีที่นิยมกันในเมืองไทยมีอะไร
บ้าง ?”
“มีีหลายอย่่างเหมืือนกััน ส่่วนมากก็็ทำำ�ตามหลัักที่่�พระพุุทธ
ศาสนาได้ว้ างไว้้ นอกนั้้�นก็็เป็็นข้้อปลีีกย่่อยซึ่่ง� เป็็นไปตามประเพณีี
นิิยม”
“ฉันอยากทราบคุณสมบัติที่พระพุทธศาสนาวางไว้ก่อนว่า
มีอะไรบ้าง”
“มีหลายอย่าง ฉันจะยกกล่าวเพียงบางประการ เช่น
๑. เกี่่� ย วกัั บ สามีี เธอต้้องเป็็ น ผู้้� ตื่่� น ก่่ อ น นอนทีี ห ลัั ง
	คอยฟััง รัับใช้้ ประพฤติิตนให้้ถููกใจสามีี กล่่าวถ้้อยคำำ�
เป็็นที่่�รััก
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๒. เกี่่�ยวกัับคนอัันเป็็นที่่�เคารพนัับถืือของสามีี เช่่น มารดา
	บิิดา หรืือสมณพราหมณาจารย์์ เธอต้้องแสดงความ
เคารพนับถือ
๓. เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวง
๔. เมื่่�อคนภายในอัันเรีียกว่่าอัันโตชน (คนในตระกููล)
เจ็็บไข้้ได้้ป่่วย เธอสามารถรู้้�ได้้ว่่าดีีขึ้้�นหรืือทรุุดลง
๕.	จััดการงานให้้คนใช้้หรืือทาสทำำ�อย่่างถููกต้้องเหมาะสม
๖. แบ่งของกินของใช้ให้แก่คนภายในตามสมควร
๗.	คุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ไว้ด้วยดี
ไม่เป็นนักเลงการพนัน ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนักดื่ม
ไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศ
๘. เป็ น อุบาสิ ก า นั บ ถื อ พระพุทธเจ้า พระธรรมและ
พระสงฆ์ ว่าเป็นทีพ่ งึ่ มีศลี ๕ มีอธั ยาศัยในการบริจาค
มีใจปราศจากความตระหนี่”
“นี่คือคุณสมบัติ ๘ ประการของกุลสตรี ที่ทางพระพุทธ
ศาสนาสอนไว้ และกล่าวไว้วา่ สตรีเช่นนีเ้ มื่อสนิ้ ชีพแล้ว ย่อมไป
บังเกิดในหมู่เทพฯ”
“คราวนี้ทนี่ ยิ มกันโดยทัว่ ไปล่ะคะ ? มิได้หมายถึงคุณสมบัติ
ที่ทางศาสนาก�ำหนดไว้”
“เรื่องนี้ไม่แน่ เพราะบางคนชอบบางอย่าง ก�ำหนดแน่นอน
ลงไปได้ยาก บางคนอาจชอบที่ ร วย บางคนอาจชอบที่ส วย
บางคนอาจชอบทีม่ วี ชิ าความรู้ดี และบางคนอาจชอบที่ความน่ารัก
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น่าเอ็นดู และบางคนอาจชอบที่คุณงามความดีของสตรีนั้น”
“ตามที่ท่านว่ามาทั้งหมดนั้น อย่างไหนส�ำคัญที่สุดคะ ?”
“ถ้าตามความเห็นของฉัน ฉันก็เห็นว่า คุณความดีส�ำคัญ
ที่สุด ต่อมาความน่ารักน่าเอ็นดู ต่อมาก็วชิ าความรู้ ต่อมาความสวย
และความร�่ำรวยเป็นอันดับสุดท้าย”
“ท�ำไมท่านไปจัดสิ่งส�ำคัญที่สุดไว้อันดับสุดท้าย ?”
“ส�ำคัญอย่างไร ?” ข้าพเจ้าถาม
“ฉัันคิิดว่่า ตราบใดที่่�มนุุษย์์ยัังอาศััยปััจจััย ๔ อยู่่� ความ
ร่ำำ�� รวยมีีความหมายแก่่ชีวิี ติ มาก ท่่านจนเสีียอย่่างเดีียว ความหวััง
ต่่างๆ ของท่่านจะดัับวููบลงทัันทีี สตรีีที่่�ร่ำำ��รวยย่่อมมีีศัักดิ์์�ศรีีกว่่า
สตรีีที่่ย� ากจน ความร่ำำ�� รวยทำำ�ให้้เป็็นคนดีีได้้ง่า่ ย เพราะมีีเครื่่�องมืือ
ช่่วยในการกระทำำ�ที่่�จะให้้คนทั้้�งหลายเห็็นว่่าเป็็นคนดีี การกระทำำ�
อะไรของคนร่ำำ��รวยก็็ดููน่่ารัักน่่าเอ็็นดููกว่่าคนยากจน ความมั่่�งคั่่�ง
ทำำ�ให้้แสวงหาวิิชาความรู้้�ได้้ง่่าย และความสวยก็็แต่่งเอาได้้เมื่่�อ
มีีเงิิน”
“เกิดมาขี้เหร่เสียอย่างเดียว แต่งเท่าไรก็ไม่สวย” ข้าพเจ้า
แย้ง
“ฉันไม่ได้หมายความว่าขี้เหร่มาก” ประกาศินีย�้ำ “สมมติ
ว่าคนสวยเท่ากัน คนรวยย่อมมีโอกาสดีกว่าทุกๆ ด้าน และมี
โอกาสท�ำให้ท่านรักได้มากกว่าด้วย หากท่านนึกอยากกลับเมือง
ไทยเมื่อไร หล่อนซื้อตั๋วเครื่องบินส่งมาให้ทันที ท่านก็ต้องเห็น
เป็นความรักน่าเอ็นดู จริงไหมเปรม ?”
วศิ น อิ นทสระ
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“แต่่ฉัันยัังยกย่่องความดีีของคนเหนืือสิ่่�งอื่่�นใดอยู่่� ฉัันเห็็น
ว่่า การอยู่่�ร่่วมกัับคนดีีนั้้�นเป็็นความสุุขใจ ไม่่มีีเรื่่�องเดืือดร้้อน
และยังเป็นเหตุให้ดูดซึมความดีเข้าสู่ตัวเองได้ด้วย” ข้าพเจ้าว่า
“นัน่ ต่อเมื่อทา่ นมีกนิ มีใช้ มีเงิน มีปจจ
ั ยั ๔ พร้อมบริบรู ณ์
แล้ว ท่านเชื่อไหมว่า สามีภรรยาที่รกั กันเข้าใจกันดีและเป็นคนดี
ด้วยกัน แต่พอขาดเงินก็ต้องทะเลาะกัน เพราะทุกคนต้องกินต้องใช้
ต้องอยใู่ นสังคมและต้องรักษาเกียรติในสังคม สิง่ ทีม่ นษุ ย์เราต้อง
พึ่งพาอาศัยกันมากที่สุดในสังคมก็คือเงิน” ประกาศินีพูด มอง
ข้าพเจ้าอย่างผู้มีความเชื่อมั่นในความเห็นของตน
“แต่่ฉัันว่่า เงิินที่่�ขาดความดีีนั้้�น เป็็นมารร้้าย เป็็นอสรพิิษ
เป็็นอะไรๆ ทุุกอย่่างที่่�เกี่่�ยวกัับความชั่่�วร้้าย” ข้้าพเจ้้าเถีียง
“แล้้วความดีีที่่�ขาดเงิินล่่ะคะ ? มัันช่่วยอะไรได้้บ้้าง มัันจะ
เป็็ น มารร้้ายยิ่่� ง กว่่ า เสีี ย อีี ก นะเปรม จนเสีี ย อย่่ า งเดีี ย ว จะรู้้�
รายละเอีียดแห่่งทุุกข์์นานาประการ”
“แต่ฉันว่า หากเรามีความดีมาก เราย่อมจะอยู่ในโลกได้
โดยไม่่ต้้องเดืือดร้้อน เรื่่อ� งเงิินเป็็นเรื่่อ� งเล็็กน้้อย โลกที่่�เดืือดร้้อน
อยู่่�เวลานี้้�เพราะขาดความดีี มากกว่่าขาดเงิิน”
“ฉันมีความเห็นตรงกันข้ามกับท่าน” ประกาศินีพูด “ฉัน
เห็็นว่่าเพราะขาดเงิิน ขาดปััจจััย ๔ โลกจึึงเดืือดร้้อน ทุุกๆ วััน
ทุุกๆ แห่่ ง และทุุกๆ ครอบครัั ว ดิ้้� น รน หาเงิิ น หาปัั จจัั ย ๔
บริิบููรณ์์แล้้ว และต้้องรวมทั้้�งปััจจััยที่่� ๕ คืือความรัักด้้วย”
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“ประกาศิินีี หากท่่านได้้สมาคมกัับคนชั่่�วเข้้าเมื่่�อไร ท่่านจะ
เห็นคุณค่าของความดีและของดีมากขึ้นว่า มีความจ�ำเป็นต่อชีวิต
และต่อความสงบสุขของชีวิตเพียงใด ถ้าจะเปรียบไป เงินทอง
นั้นเหมือนอาหาร แต่ความดีเป็นลมหายใจ ท่านจะตายภายใน
๕ - ๑๐ นาทีีหรืือนานกว่่านั้้�นก็็ไม่่มากนััก แต่่เนื่่�องจากลมหายใจ
มัันเป็็นของหาได้้ง่่าย คนจึึงไม่่ค่่อยเห็็นคุุณค่่าของมััน”
“เปรม ท่านขาดเงินเมื่อไร ท่านก็จะรู้เหมือนกันว่า ท่านจะ
มีชีวิตอยู่ไม่ได้”
“ฉันอาจมีชวี ติ อยไู่ ด้ อย่างพระของฉันในเมืองไทย ท่านไม่
ต้องมีเงินเลยก็อยู่ได้ และอยู่เป็น ๖๐ - ๗๐ ปี”
“แต่ท่านก็ต้องอาศัยเงินของคนอื่นใช่ไหม ? พระของท่าน
ในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่พระของท่านที่อยู่พาราณสี
ต้องอาศัยเงินมากทีเดียว ไม่มเี งินท่านก็อยูไ่ ม่ได้ ปัญญาก็หาไม่ได้
เพื่อนฝูงก็รังเกียจ เพราะต้องพึ่งพาอาศัยเขา”
“เราเห็นจะคุยกันไม่ได้เสียแล้ว” ข้าพเจ้าพูดเสียงแข็งนิดๆ
“เลิกดีกว่า”
“คุยกันได้ซิ เปรม” เสียงของประกาศินีอ่อนหวาน “เรา
สรุุปเสีียง่่ายๆ ว่่า ทั้้�งเงิินและความดีีนั้้�นต้้องอาศััยซึ่่�งกัันและกััน
เหมืือนร่่างกายกัับจิิตใจ เหมืือน concepts และ percepts
ในทฤษฎีของ Kant”
พููดแล้้วหััวเราะ ทำำ�ให้้ข้้าพเจ้้าพลอยหััวเราะไปด้้วย
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๑๔
บ ท ที่

กำ�ลังใจ

เรา หมายถึึงประกาศิินีี ข้้าพเจ้้า และเพื่่�อนของเธอ จึึงคุุยกััน
ต่่ อ ไป แต่่ เ พื่่� อ นของเธอนั้้� น เพีี ย งแต่่ นั่่� ง ฟัั ง มิิ ไ ด้้พููดอะไรเลย
ประกาศินีพูดต่อไปว่า
“คุณสมบัติของกุลสตรีตามที่พระพุทธศาสนาก�ำหนดไว้
สตรีีไทยปฏิิบััติิได้้เป็็นส่่วนมากหรืือ ? ฉัันขอถามเพีียงข้้อเดีียว
คืื อข้้อที่่� ห นึ่่� ง เธอสามารถปฏิิ บัั ติิ ไ ด้้สม่ำำ�� เสมอหรืื อ ตื่่� น ก่่ อ น
นอนทีีหลััง คอยฟััง รัับใช้้ ประพฤติิตนให้้ถููกใจสามีี และอะไร
อีีกอย่่างหนึ่่�งนะ ?”
“กล่าวถ้อยค�ำเป็นที่รัก” ข้าพเจ้าเพิ่มให้
“นั่นซิ สตรีที่มีสามีแล้วในเมืองไทย ท�ำได้ตามนี้ไหม ?”
วศิ น อิ นทสระ
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“บางคนก็ท�ำได้ แต่ส่วนมากไม่ได้ ฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
คืือบางคนประพฤติิตนกลัับกัันเสีียกัับคุุณสมบััติินี้้� คืือนอนก่่อน
ตื่่� น ทีี ห ลัั ง คอยใช้้สามีี ประพฤติิ ก ารณ์์ ทุุ กอย่่ า งตามใจตัั ว
ให้้ถููกใจตัั ว และกล่่ า วถ้้อยคำำ� ซึ่่� ง ทำำ� ให้้สามีี ฟัั ง แล้้วหมดรัั ก
หมดความสุุข
“ดีจังเลย เปรม ท่านเป็นคนสู้หน้ากับความจริง ฉันคิดว่า
ไม่วา่ สตรีเมืองไหน เรื่องจะให้ปฏิบตั ติ นให้ครบถ้วนบริบรู ณ์ตาม
หลักที่วางไว้นั้นยากมาก พระพุทธศาสนาของท่านมิได้วางหลัก
เรื่องคุณสมบัติของผู้ชายที่ดีไว้บ้างหรือ ฉันหมายถึงผู้ชายที่มี
ภรรยาแล้ว
“วางไว้เหมือนกัน” ข้าพเจ้าตอบ
“มีอะไรบ้างคะ ?”
“เท่าที่ฉันจ�ำได้ก็มี
๑. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา
๒. ไม่ประพฤตินอกใจ
๓. มอบความเป็นใหญ่ให้
๔. ให้เครื่องแต่งตัว เสื้อผ้าอาภรณ์
๕. ไม่ดูหมิ่นภรรยาของตน”
“ข้อไหนส�ำคัญที่สุดคะ ซึ่งถ้าบกพร่องแล้ว ถือว่าอย่างอื่น
อาจพลอยบกพร่องไปด้วย”
“เรื่องนี้ ฉันควรจะถามท่าน ในฐานะท่านเป็นหญิง เห็นว่า
ข้อไหนส�ำคัญที่สุด ซึ่งผู้ชายควรถือให้มั่น”
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“ข้อไม่ประพฤตินอกใจซิคะ”
“อือ” ข้าพเจ้าคราง “หญิงร้อยทัง้ ร้อยต้องตอบตรงกันหมด”
“แสดงว่าเที่ยวถามใครต่อใครมามากแล้วใช่ไหมคะ ?”
ข้าพเจ้าหัวเราะ ท�ำใหเ้ พื่อนของประกาศินพี ลอยหัวเราะด้วย
“ท�ำไมจึงถือข้อนี้ส�ำคัญนัก ?” ข้าพเจ้าถามอีก
“ก็เพราะว่า เป็นความปรารถนาอันสูงสุดของสตรีทุกคน ที่
ขอให้สามีเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว ไม่แบ่งกายใจไปใหใ้ ครอืน่ ”
“แบ่งไปก็ไม่เห็นหมด ไม่เหมือนสิ่งของ”
“ไม่จริงหรอก เปรม เอาอย่างนี้ดีกว่า หากภรรยาของท่าน
ไปรักชายอื่นด้วย ท่านจะรู้สึกอย่างไร”
“จริงของท่าน ประกาศินี ฉันไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้น
แน่นอน และฉันจะมีความทุกข์มาก”
“ขอให้ท่านทราบไว้เถิดว่า ในเรื่องอย่างนี้ ท่านทุกข์ ๑๐
หญิงต้องทุกข์ ๒๐ ท่านทุกข์ ๔๐ หญิงต้องทุกข์ ๘๐ มากกว่า
ท่านเท่าตัวเสมอ แต่เนื่องจากหญิงมีความอดทนในเรื่องนี้ได้ดี
กว่าชาย เมื่อประสบเขา้ จึงต้องทนไปจนชาชินไปเอง ความอดทน
นั้นมิได้เป็นก�ำลังของนักพรตอย่างเดียว ยังเป็นก�ำลังของสตรี
อีกด้วย”
“น่าเห็นใจมาก”
“ไม่ต้องท�ำเสียงล้อเลียน เปรม ที่ฉันพูดนี้ ฉันเชื่อว่าเป็น
ความจริง”
“ฉันไม่ได้เถียงว่าไม่จริง” ข้าพเจ้าพูดกลั้วหัวเราะ
วศิ น อิ นทสระ
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“เปรม ในครอบครัวไทย ลูกให้ความเคารพย�ำเกรงมารดา
บิดาดีหรือ ?”
“ส่วนมากยังดีอยู่ ทีข่ าดความเคารพย�ำเกรงไปบา้ ง ก็เพราะ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความหนุ่ม ความเยาว์ต่อโลกและชีวิต”
“แล้้วมารดาบิิดาล่่ะคะ เลี้้ย� งลูกู ให้้ความรัักแก่่ลูกู อย่่างไร ?”
“ปัญหาของท่านกว้างเหลือเกิน แต่ฉันจะตอบเท่าที่พอ
ตอบได้ พ่อแม่ส่วนมากก็เลี้ยงลูกตามแนวทางที่ตนเห็นว่าดีที่สุด
บางคนอาจบังคับลูกทุกอย่าง ต้องกินเป็นเวลา นอนเป็นเวลา
เรียนและเล่นเป็นเวลา แต่บางคนอาจเลี้ยงด้วยการปล่อยลูก
ตามสบาย ไม่่บังั คัับ พ่่อแม่่เพีียงให้้เงิินและที่่�อยู่่�อาศััย ลูกู ต้้องการ
สิ่่ง� ใดก็็บอก แล้้วเบิิกเงิินเอาไปซื้้อ� เอาเอง ต่่างคนต่่างอยู่่�ไป อย่่างไร
ก็็ตาม การให้้การศึึกษาเล่่าเรีียนนั้้�น พ่่อแม่่ทุุกคนถืือเป็็นหน้้าที่่�
สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�ง แต่่จะให้้ได้้แค่่ไหนนั้้�น แล้้วแต่่กำำ�ลัังทรััพย์์จะ
อ�ำนวย”
“ต้้องแล้้วแต่่กำำ�ลังั กาย กำำ�ลังั สติิปัญญ
ั าของลูกู ด้ว้ ย ใช่่ไหม
คะ ?”
“นั่่�นเป็็นเรื่่�องแน่่นอน ถึึงพ่่อแม่่จะมีีเงิินล้้นห้้อง แต่่สมอง
ลููกไม่่มีี ก็็เรีียนไม่่ได้้ คนจะเรีียนได้้ต้้องมีีเงิิน มีีสุุขภาพ สมองดีี
และกำำ�ลัังใจดีี และมีี ความเพีี ยร ทั้้� ง ๕ อย่่ างนี้้� ขาดอย่่ างใด
อย่่างหนึ่่�ง ไม่่ได้้หมายถึึงขาดไปเลย หากบกพร่่องไปบ้้าง หรืือ
มีีน้้อยในบางอย่่าง ก็็พอประคัับประคองไปได้้”
“ใน ๕ อย่่างนี้้� เปรมว่่าอย่่างไหนสำำ�คััญที่่�สุุดคะ ?”
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“ฉัันนึึกแล้้วเชีียวว่่า ท่่านจะต้้องถามปััญหานี้้�อีีก พอพููด
อะไรเป็็นข้้อๆ ท่่านจะต้้องถามทุุกทีีไป ว่่าอย่่างไหนสำำ�คััญที่่�สุุด
ถ้้าฉัันตอบว่่าสำำ�คััญพอๆ กััน ท่่านจะว่่าอย่่างไร ?”
ประกาศินยี มิ้ ก่อนพูด “ไม่วา่ อย่างไรค่ะ แต่ต้องการรู้ มัน
ต้องมีข้อส�ำคัญที่สุดอยู่อย่างหนึ่ง เหมือนอวัยวะในร่างกายเรา
ส�ำคัญทุกอย่างใช่ไหมคะ แต่ต้องมีส่วนที่ส�ำคัญที่สุดอยู่ ซึ่งเมื่อ
ส่วนนั้นเสียไปแล้ว อย่างอื่นจะต้องพลอยดับไปด้วย”
“จริงของท่าน ประกาศินี ท่านฉลาดกว่าฉันมากทีเดียว”
“อย่าพูดอย่างนัน้ ซิคะ เปรม ฉันแน่ใจว่า ฉันมิได้ฉลาดกว่า
ท่านหรือกว่าใคร ท่านตอบค�ำถามของฉันดีกว่า ว่าใน ๕ อย่างนัน้
อย่างไหนส�ำคัญที่สุด เงิน สุขภาพทางกาย สมอง ก�ำลังใจ และ
ความเพียร”
“ท่านตอบก่อนมิดีกว่าหรือ ?” ข้าพเจ้าเสนอ
“ไม่หรอกค่ะ ฉันต้องการฟังความเห็นของท่าน”
“เพื่อจะได้แย้งเมื่อมีช่องทางใช่ไหม ?”
“เปรมเห็นฉันเป็นคนชอบขัดคอคนเสียแล้วหรือ ? ฉัน
เกลียดผู้ที่ชอบขัดคอคนโดยไร้เหตุผลมานานแล้ว”
“ตามความเห็นของฉัน เห็นว่า ก�ำลังใจส�ำคัญที่สุดในบรรดา
สิ่งส�ำคัญ ๕ ประการ ท่านมีข้อขัดแย้งไหม ?”
“ก่อนขัดแยง้ อยากถามเหตุผลก่อนว่าท�ำไมจึงเห็นเช่นนัน้ ”
“ก็็เพราะกำำ�ลัังใจเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดนะซิิ ขาดกำำ�ลัังใจเสีีย
แล้้ว ถึึงอย่่างอื่่น� จะมีีก็ไ็ ร้้ความหมาย กำำ�ลังั กาย กำำ�ลังั สมอง กำำ�ลังั
วศิ น อิ นทสระ
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เงิินก็็ใช้้ไม่่ได้้ ยิ่่�งความเพีียรยิ่่�งหมดเลย ฉัันเคยเห็็นเคยทราบ
ว่า คนทีม่ กี �ำลังกายแข็งแรง เงินดี สติปญญ
ั าเลิศ แต่พอก�ำลังใจ
เสีย ทุกอย่างก็เสียไปหมด ฉันเคยเห็นเด็กหนุ่มที่มีเงิน ฉลาด
ร่างกายแข็งแรง และมีความรัก แต่พอหญิงซึ่งเขารักตีตนออกห่าง
ไปมีรักใหม่ ก�ำลังใจของเขาหมด เงิน ความฉลาด และร่างกาย
อันแข็งแรงนั้น ก็ไร้ความหมายไปโดยสิ้นเชิง ขุมพลังอันส�ำคัญ
ที่สุดในชีวิตคนนั้น คือก�ำลังใจเป็นอาวุธอันส�ำคัญที่สุด ในการ
ต่อสู้สงครามชีวติ แต่สงครามชีวติ ซึ่งยืดเยื้อเท่ากับชีวติ ของเรานัน้
ต้องต่อสู้ด้วยก�ำลังใจ ถึงอย่างอื่นจะขาดไป แต่เมื่อก�ำลังใจยัง
มีอยู่ ก็ยังไม่แพ้ แต่เมื่อก�ำลังใจหมดสิ้น เมื่อนั้นผู้นั้นจะต้อง
พ่ายแพใ้ นสงครามชีวติ อย่างแน่นอน เพราะฉะนัน้ ฉันจึงกล่าวว่า
ก�ำลังใจส�ำคัญที่สุด คนทีเ่ ป็นอาชาไนย จะต้องมีก�ำลังใจเข้มแข็ง
อยู่ตลอด ก�ำลังใจไม่ลด”
“คนอาชาไนย หมายความอย่างไรคะ ?”
“หมายถึึงคนที่่�ได้้รัับการฝึึกแล้้ว อย่่างเช่่นสััตว์์ก็เ็ หมืือนกััน
ที่่�ได้้รัับการฝึึกฝนดีีแล้้ว ท่่านเรีียกว่่าอาชาไนย เช่่น ม้้าอาชาไนย
โคอาชาไนย ช้างอาชาไนย เป็นต้น”
“ฉันสนใจเรื่องนีม้ ากค่ะ อาชาไนยเป็นภาษาของฉัน แต่ฉนั
ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย”
“ในคั ม ภี ร ์ พุทธศาสนา ได้กล่ า วถึ ง คุณสมบั ติ ข องสั ต ว์
อาชาไนยไว้มากอย่าง คนอาชาไนย หรือพระอาชาไนยก็เหมือนกัน”
“พอยกตัวอย่างได้ไหมคะ”
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“แต่ห้ามถามว่าอย่างไหนส�ำคัญที่สุดนะ”
“ตกลงค่ะ”
“ในพระธรรมหมวด ๘ พระพุทธเจ้าของฉันได้ทรงแสดง
คุณสมบัติ ๘ ประการของม้าอาชาไนย ซึ่งเมื่อมีแล้วจัดว่าเป็น
ม้าประเสริฐควรเป็นราชพาหนะ ๘ ประการคือ
๑. ก�ำเนิดดีทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ คือพ่อดี แม่ดี เกิดใน
	ทิศที่ม้าอาชาไนยตัวอื่นๆ เกิด
๒. บริโภคของสดหรือแห้งก็ตาม เรียบร้อย ไม่เรี่ยราด
๓. รังเกียจที่จะยืนหรือนอนทับอุจจาระปัสสาวะ
๔. ม้าตัวอื่นอยู่ร่วมก็เป็นสุข ไม่รบกวนม้าเหล่าอื่น
๕. เผยความโอ้้อวด ความพยศ แก่่นายสารถีีอย่า่ งเปิิดเผย
๖. นายสารถีปราบพยศของมันได้
๗.	ลากสััมภาระไปได้้ ม้้าอื่่�นจะลากได้้หรืือไม่่ก็็ตาม
๘. เป็นสัตว์ทมี่ กี �ำลังวังชาดี ทรงก�ำลังไว้ได้จนวาระสุดท้าย
ของชีวิต
พระพุทธเจ้าของฉันทรงแสดงต่อไปว่า พระของพระองค์ที่
จะเป็นพระดี ควรเคารพกราบไหวก้ ต็ ้องมีคุณสมบัติ ๘ ประการ
เหมือนกัน คือ
๑. เป็นผู้มีศีล
๒. ฉั น อาหารโดยเรี ย บร้อย ไม่ รั ง เกี ย จว่ า ประณี ต หรื อ
เศร้าหมอง
๓. รังเกียจทุจริตทั้งปวง
วศิ น อิ นทสระ
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๔. ไม่รบกวนพระอื่นให้เดือดร้อน ใครอยู่ร่วมก็เป็นสุข
๕. เปิดเผยความพยศ ความโอ้อวดของตนตามเป็นจริง
ในพระศาสดา หรือในเพื่อนพระด้วยกัน เพื่อจะได้ช่วย
กันก�ำจัดความพยศ และความโอ้อวดนั้นเสีย
๖. ใครอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตาม มีความตั้งใจอยู่
เสมอว่า เราจะต้องศึกษา
๗. เมื่อปฏิบตั กิ ป็ ฏิบตั ทิ างตรง เช่นมีความเห็นชอบเป็นต้น
๘. เป็นผู้มีความเพียรเสมอต้นเสมอปลาย มีความเพียร
แบบเอาชีวิตเข้าแลก”
“ท่่านลองคิิดดููเถิิดว่่า คนที่่�มีีคุุณสมบััติิ แม้้เพีียงเหมืือน
ม้าอาชาไนยเท่านั้น จะประเสริฐสักเพียงใด” ข้าพเจ้าพูดต่อ
“น่าสนใจมากทีเดียว” เพื่อนคนหนึ่งของประกาศินีพูดขึ้น
เธอชื่อสราญา ผิวด�ำกว่าประกาศินมี าก แต่รา่ งงามและใบหน้าเก๋
“เราไม่ต้องพูดถึงคุณสมบัติของพระหรอกนะ อาจสูงเกินไป
ส�ำหรับพวกเรา แต่เราอาจน�ำเอาคุณสมบัติของม้าอาชาไนย มา
พิจารณาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ แม้แต่สัตว์ หากพ่อดีแม่ดี ลูก
คงต้องดี”
“พ่่อแม่่มีีส่่วนสำำ�คััญต่่อความดีีความชั่่�วของลููกมากเหมืือน
กััน หากพ่่อดีี แม่่ดีแี ล้้ว น้้อยเหลืือเกิินที่่�ลูกู จะชั่่ว� หากมีีบ้้างก็็อยู่่�
ในข้้อยกเว้้น ทำำ�นองเดีียวกัับที่่�โบราณกล่่าวว่่า ลููกของโจรอาจ
เป็นปราชญ์ได้ ช้างเผือก พ่อและแม่มิได้เผือกด้วย”
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“เมื่อบริโภคอาหารก็เรียบร้อยไม่มมู มาม ไม่แสดงกิรยิ าไพร่
ขาดการอบรมศึกษาในมรรยาท ไม่พูดมากเมื่อมีอาหารอยใู่ นปาก
และไม่พูดสิ่งลามกที่โต๊ะอาหาร ต้องส�ำรวมกายวาจาด้วยดี”
“เมื่่�อถ่่ายอุุจจาระ ปััสสาวะแล้้ว ก็็ดููแลให้้สะอาดเรีียบร้้อย
คนอยู่่�กัันมากๆ ใครไม่่ระวัังเรื่่�องนี้้�ก็็เป็็นที่่�รัังเกีียจของผู้้�อื่่�น และ
ส่่อนิิสััยเป็็นคนทราม”
“ใครอยู่ด้วยก็มีความสุข ไม่รบกวนคนอื่นให้เดือดร้อน
เช่น เอะอะตึงตัง พูดเสียงดังอย่างไม่เกรงใจใคร เหมือนโลกนี้
เป็นของตนเพียงผู้เดียว”
“เปิิดเผยนิิสัยั ไม่่ดีขี องตนแก่่มิติ รสหาย เพื่่�อผู้้อื่่� น� จะได้้ช่่วย
หาทางแก้้ไข และต้้องทำำ�ตนให้้เป็็นคนที่่�เขาเตืือนได้้ แก้้ไขได้้”
“เป็นคนเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ท�ำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ใครจะ
ท�ำหรือไม่ท�ำเป็นเรื่องของเขา แต่สว่ นตนต้องท�ำเพราะถือเป็นภาระ
หน้าที่ และท�ำอย่างดีไม่ใช่พอให้พ้นตัว”
“มีความเพียรพยายามเสมอต้นเสมอปลาย มีก�ำลังใจดี
รักษาก�ำลังใจไว้ได้ตลอด ไม่ให้ก�ำลังใจตก”
“คนอย่างนี้ เราต้องรับว่าเป็นคนดีใช่หรือไม่ ?” ข้าพเจ้า
กล่าวในที่สุด
“ใช่แน่นอน” ทั้งประกาศินีและสราญาพูดพร้อมกัน
“ฉันเทศนาเสียกัณฑ์ยาว ท่านไม่ร�ำคาญหรือ ?”
“ฉัันชอบฟัังอะไรที่่�เป็็นประโยชน์์มากกว่่าคุุยเล่่นกััน”
“เรื่องนี้ ท่านเป็นที่ถูกใจฉันมาก ประกาศินี”
วศิ น อิ นทสระ
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“เรื่่�องนี้้�เรื่่�องเดีียวเท่่านี้้�หรืือ อัันเป็็นที่่�ถููกใจท่่าน ?”
ข้้าพเจ้้ารู้้�เหมืือนกัันว่่า ประกาศิินีีต้้องการให้้ข้้าพเจ้้าพููด
อย่่างไร เธอต้้องการฟัังอะไร แต่่ข้้าพเจ้้าทำำ�เป็็นไม่่รู้้�เท่่า ทำำ�เป็็น
ไม่่ เ ข้้าใจเสีี ย การที่่� ผู้้� ช ายทำำ� เป็็ น โง่่ เ สีี ย บ้้างนั้้� น บางทีี ก็็ เ ป็็ น
ความน่่ารัักน่่าไว้้ใจสำำ�หรัับผู้้�หญิิงเหมืือนกััน
“ฉัันตอบคำำ�ถามของท่่านไม่่ได้้ดอก ประกาศิินีี ฉัันไม่่ค่่อย
เข้าใจค�ำถามของท่าน” ข้าพเจ้าพูด
“ฉันหมายความว่า สิง่ ที่ทา่ นชอบในตัวฉันมีเพียงอย่างเดียว
คือการชอบฟังสิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นหรือ ? อย่างอื่นท่านมิได้
สนใจเลยหรือ ?”
“อย่างอื่นที่ท่านพูดน่ะ หมายถึงอะไรบ้าง ?”
“ก็ไม่รู้ละ อย่างอืน่ ๆ นอกจากสนใจฟังเรื่องทีเ่ ป็นประโยชน์
น่ะ”
“ฉันพูดไม่ได้หรอก ประกาศินี”
“ท�ำไมท่านจึงพูดไม่ได้ ?”
“ไม่รู้เหมือนกัน แต่ฉันรู้สึกว่า ฉันพูดไม่ได้”
“ท่านเป็นสุภาพบุรุษเหลือเกิน เปรม ความเป็นสุภาพบุรุษ
ของท่าน ท�ำให้ท่านไม่กล้าพูดในสิ่งที่ท่านไม่แน่ใจ ฉันสบายใจ
ที่จะคบกับท่าน ฉันเชื่อว่าฉันจะปลอดภัย และไม่ต้องล�ำบากใจ
อะไรเลยในการคบหาสมาคมกับท่าน” ประกาศินีพูด
“ท่านเข้าใจตั้งชื่อหมาให้ไพเราะ” ข้าพเจ้าพูดแล้วหัวเราะ
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แต่ประกาศินีท�ำท่าตกใจ
“ฉันไม่เข้าใจความหมายที่ทา่ นพูดเลยเปรม ฉันหมายความ
อย่างนัน้ จริงๆ ฉันมิได้มองท่านในแง่ต�่ำหรือเห็นท่านเป็นคนคร�่ำครึ
ล้าสมัยแต่ประการใด ฉันเห็นท่านเป็นสุภาพบุรุษจริงๆ”
“ฉันก็ไม่ได้เถียงอะไร ?” ข้าพเจ้าว่า
“แล้วอะไรของท่านล่ะคะทีว่ า่ ฉันเข้าใจตัง้ ชื่อหมาให้ไพเราะ ?”
“ฉัันจำำ�คำำ�พููดของเดล คาร์์เนกีี (Dale Carnegie) ก็็ใน
เรื่่�อง How to win friends and influence people
มาพููดต่่างหาก”
“แล้วเขาหมายความอย่างไรคะ ?”
“เขาหมายความว่ า ถ ้ า ต้องการจะให้ ใ ครรั ก ษาหรื อ มี
คุณสมบัตอิ ย่างใด ก็จงยกย่องว่าเขามีคุณสมบัตอิ ย่างนัน้ อยูแ่ ล้ว
เรายกย่่องเขา เพื่่�อเขาจะได้้รัักษาไว้้ให้้มั่่�นคง เพราะความภููมิิใจ
ในตน” เชกสเปีียร์์ยัังกล่่าวว่่า “จงสมมติิว่่า ท่่านมีีคุุณความดีี
หากว่าท่านไม่มีมันอยู่เลย” นี่ก็หมายความว่า เพื่อให้ระมัดระวัง
รักษาความดีที่เราสมมติให้มีขึ้นในตน ถ้าเรารู้สึกว่า เราเป็น
สุภาพชน เราก็ต้องท�ำตนเป็นสุภาพชน และรักษาคุณสมบัติแห่ง
สุภาพชน ท่านต้องการให้ขา้ พเจ้าเป็นสุภาพบรุ ษุ และไวใ้ จได้ จึง
ชมข้าพเจ้าว่ามีคุณสมบัติเช่นนั้น เพื่อข้าพเจ้าจะได้รักษาไว้”
ประกาศินีและเพื่อนมิได้พูดตอบ แต่อาการของเธอดีกว่า
พูดเสียอีก เธอยิ้มอย่างพอใจ
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๑๕
บ ท ที่

ชีวิตที่ล้อมอยู่รอบตัว

ชีวติ ที่ล้อมรอบตัวข้าพเจ้าอยูใ่ นขณะนัน้ มีทงั้ เรื่องชวนเศรา้
และชวนรืน่ รมย์ บางครัง้ ขา้ พเจ้าจะยิม้ อย่างชืน่ บาน แต่บางคราว
ก็็มีีเรื่่�องชวนให้้เศร้้าสลดเป็็นอย่่างยิ่่�ง ได้้มองเห็็นชีีวิิตอัันเต็็มไป
ด้้วยความดิ้้�นรน ความสมหวััง ผิิดหวััง ความวิิปโยคโศกศััลย์์
สมโภชน์์ เพื่่�อนคนหนึ่่�งของข้้าพเจ้้า เป็็นคนสงบเสงี่่�ยม
เรีียบร้้อย พููดน้้อย มีีความเจีียมตนเป็็นนิิสััย จากเมืืองไทยไป
อิินเดีีย ในขณะที่่�ภรรยามีีครรภ์์แก่่จะครบกำำ�หนดคลอด ใจของ
เขาแข็็งเหลืือเกิินนะท่่าน ข้้าพเจ้้าได้้ทราบข่่าวเรื่่�องนี้้�แล้้ว มีีความ
สลดหดหู่เหลือประมาณ เขาจากไปเพื่อการศึกษา การศึกษา
ของเขาก็็เพื่่�อภรรยาและลููกน้้อยซึ่่�งอยู่่�ในครรภ์์ของมารดา คนที่่�
เริ่่ม� มีีลูกู ก็็มักั เริ่่ม� มีีความคิิดอะไรใหม่่ๆ ตามขึ้้น� มาด้ว้ ย นั่่�นเพราะ
อานุุภาพความรัักที่่�มีีต่่อลููก
วศิ น อิ นทสระ
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พููดถึึงลููกในครรภ์์ของมารดาและภรรยาทีีไร สมโภชน์์เป็็น
ต้้องมีีแววแห่่งความเศร้้าหมองปรากฏให้้เห็็นอย่่างชััดเจน แม้้จะ
พยายามฝืนยิ้ม และฝืนหัวเราะสักเพียงไรก็ตาม ก็ใครเล่าจะ
ไม่เศรา้ หมองในเหตกุ ารณ์ท�ำนองนี้ ความรักลูกตามสัญชาตญาณ
บิดา ๑ ความเป็นห่วงภรรยาผู้ก�ำลังมีครรภ์แก่ ๑ ย่อมมีตาม
ธรรมดาแห่งสามัญมนุษย์
มาถึึงวัันที่่�หมอบอกไว้้ตอนฝากท้้องว่่าครบกำำ�หนดคลอด
คืือในต้้นเดืือนตุุลาคม สมโภชน์์ยิ่่�งทำำ�อะไรไม่่ได้้ ผุุดลุุกผุุดนั่่�ง
อยู่่�ตลอดเวลา ใจนั้้�นไปอยู่่�เมืืองไทย พยายามเรีียกใจ  เรีียกสติิ
กลัับเท่่าไร ก็็ไม่่อาจให้้สำำ�เร็็จได้้ เขีียนหนัังสืือไม่่ได้้ อ่่านหนัังสืือ
ไม่่รู้้�เรื่่�อง ปากก็็พึึมพำำ�
“ไม่่มีใี ครส่่งข่่าวให้้ทราบเลย ตั้้�ง ๑๕ วัันแล้้ว ไม่่มีข่ี า่ วอะไร
จากเมืื อ งไทยเลย น้้องๆ น่่ า จะส่่ ง ข่่ า วให้้รู้้� บ้้ าง จะปลอดภัั ย
หรืือเปล่่าก็็ไม่่รู้้�”
ข้าพเจ้าเคยปลอบใจคนมานักหนา แต่มารายนี้ไม่ทราบ
จะปลอบอย่่ า งไร ใจของข้้าพเจ้้าเต็็ ม ตื้้� น ไปด้้ ว ยความสงสาร
เห็็นอกเห็็นใจ นึึกว่่าหากเป็็นตััวข้้าพเจ้้าเองก็็คงจากไปไม่่ได้้ ภาพ
ของภรรยาที่ก�ำลังมีครรภ์แก่ และต้องพาร่างอันแสนอุ้ยอ้ายไป
ท�ำงานนั้น มักเป็นภาพที่ผู้เป็นสามีที่ดีไม่อาจลืมได้ เป็นภาพที่
ฝังอยู่ในจิตใจ ซึ่งระลึกขึ้นทีไร ก็ชวนให้สงสารภรรยาเป็นที่สุด
ความสััมพัันธ์์ของชายหญิิงและลููกซึ่่�งรวมกัันแล้้วเป็็นครอบครััว
นั้้�น เป็็นสภาพลึึกซึ้้ง� ยากที่่�ผู้ไ�้ ม่่เคยมีี ไม่่เคยเป็็นจะหยั่่ง� ให้้ถึึงได้้
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ข้าพเจ้าและสมโภชน์นั้นหัวอกเดียวกัน ข้าพเจ้าระลึกถึง
ภรรยาและลููกของข้้าพเจ้้าเหมืือนกััน จดหมายของเธอทุุกฉบัับ
รำำ�พัันถึึงความว้้าเหว่่ ขาดที่่�พึ่่�ง ขาดที่่�ปรึึกษา และเล่่าเรื่่�องความ
เจริิญเติิบโตของลูกู ความน่่ารัักน่่าเอ็็นดูู ซุุกซน ช่่างยิ้้�ม ช่่างเล่่น
รวมความแล้วท�ำให้ข้าพเจ้าคิดถึงบ้าน คิดถึงความอบอุ่นสงบสุข
ในครอบครัวน้อยๆ ของข้าพเจ้า
แม่ของลูกนัน้ ไม่เคยจู้จีข้ บี้ น่ ใหข้ า้ พเจ้าร�ำคาญ ไม่เคยล่วง
เกิินข้้าพเจ้้าไม่่ว่่าทางกาย วาจา หรืือใจ แม้้เราจะไม่่มั่่�งคั่่�ง มิิได้้
มีี เ กีี ย รติิ ใ นสัั ง คม แต่่ เ ราก็็ มีี สุุ ข เพราะความเข้้าใจกัั น รู้้� จัั ก
ถนอมน้ำำ��ใจกััน
บางทีี ค วามมั่่� ง คั่่� ง ความมีี เ กีี ย รติิ ห รููหราในสัั ง คม และ
ความสวยอย่่างเลอเลิิศของผู้้�หญิิงนั้้�น มิิได้้ช่่วยให้้ชีีวิิตครอบครััว
ราบรื่่� น มีี ค วามสุุขเลย หากขาดความเข้้าใจกัั น หรืื อค นใด
คนหนึ่่�งจู้้จี้้� �ขี้้�บ่่น ไม่่รู้้�จัักสิ้้�นสุุด
ข้้าพเจ้้าเคยทราบเรื่่�องของพระเจ้้านโปเลีียนที่่�สาม (หลาน
ชายของนโปเลีียน โบนาปาร์์ต) ผู้้�ซึ่่�งทรงมีีพระราชิินีีที่่�สวยเลิิศ
เดิิ ม ทีี เ ธอคืื อ มารีี ญเญนีี อิิ ก เนซ ออกัั สติิ น เดอมองติิ โ จ
เคาน์์ติสิ แห่่งตีีบา หญิิงซึ่่ง� กล่่าวขวััญกันั ว่่างามที่่�สุุดในโลก พระเจ้้า
นโปเลีี ย นที่่� ส ามได้้ทรงอภิิ เ ษกสมรสกัั บ สตรีี ผู้้� นี้้� เป็็ น ชีี วิิ ต
สมรสที่่�เกษมสุุขอยู่่�ท่่ามกลางความมั่่�งคั่่�งอำำ�นาจวาสนา ชื่่�อเสีียง
ความสวยงาม มีพร้อมทุกอย่างที่จะให้ความรักด�ำเนินไปได้อย่าง
สุขส�ำราญ
วศิ น อิ นทสระ

185

แต่ พ ระเจ้านโปเลี ย นที่ส ามมี ค วามสุขอยู ่ ไ ด้ไม่ น านเลย
เพราะพระราชิินีีของพระองค์์ชอบจู้้�จี้้�เอาเรื่่�องและขี้้�หึึงอย่่างจะ
หาใครเสมอเหมืือนได้้ยาก เธอหััวเราะเยาะคำำ�สั่่�งของนโปเลีียน
ขัดจังหวะเวลานโปเลียนปรึกษาราชการที่มีความส�ำคัญสูงสุด
ไม่ยอมให้นโปเลียนอยู่ห่างสายตา เพราะหวาดระแวงอยู่เสมอว่า
พระองค์จะไปยุ่งกับหญิงอื่น
นโปเลียนที่สาม มหาจักรพรรดิแห่งฝรัง่ เศส ผู้มีพระราชวัง
อันโอ่อ่ามากมาย แต่ไม่สามารถหาที่สงบพระสติอารมณ์ของ
พระองค์แม้แต่ตารางวาเดียวในพระราชวังเหล่านั้น
พระเจ้้านโปเลีี ย นที่่� ส ามไม่่ มีี ค วามสุุขเลย ไม่่ น่่ า เชื่่� อว่่ า
คนขนาดนั้้�นจะหาความสุุขไม่่ได้้ แต่่เป็็นเรื่่�องจริิง มีีบ่่อยครั้้�งที่่�
พระองค์์ต้้องเล็็ดลอดออกจากพระราชวัังทางประตููบ้้างเวลากลางคืืน
มีีราชองครัักษ์์เพีียงคนเดีียว เสด็็จไปหาหญิิงสาวบางคนที่่�คอย
พระองค์อยู่ บางคราวก็เสด็จทอดน่องไปบนถนนแห่งกรุงปารีส
ทรงรู้สึกปลอดโปร่งพระทัย ที่ทรงได้พบกับเสรีภาพในที่เช่นนั้น
ไม่น่าเป็นไปได้เลยที่ชีวิตของพระราชาแห่งฝรั่งเศสจะเป็น
ชีวติ สมรสทีไ่ ร้ความสุข แต่กเ็ ป็นไปแล้ว เพราะเหตุไร ? ท่านตอบ
ได้เองแล้ว
ตอลสตอย (Leo Tolstoy) นัั ก ประพัั น ธ์์ น ามอุุโฆษ
ของรััสเซีีย ประสบความสำำ�เร็็จอย่่างสููงในการประพัันธ์์ คำำ�พููด
ของเขาทุุกคำำ�มีี ค นจดเชาวเลขและนำำ� ไปพิิ ม พ์์ ห มดสิ้้� น แม้้
เขาจะพููดว่่าฉัันควรไปนอนได้้แล้้ว ก็็ยัังมีีคนจด เขารุ่่�งโรจน์์
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ใหญ่่หลวง แต่่ชีีวิิตสมรสของเขาล้้มเหลวโดยสิ้้�นเชิิง ภรรยา
ของเขาคอยแต่่จับั ผิิด คอยด่่าว่่าเสีียดสีี ตอลสตอยไม่่มีคี วามสุุข
ในชีี วิิ ต สมรสเลย ตอลสตอยชอบชีี วิิ ต ธรรมดาๆ แต่่ ภ รรยา
ของเขาชอบชีี วิิ ต ที่่� แ วดล้้อมอยู่่�ด้้ ว ยความมั่่� ง คั่่� ง มีี ห น้้ามีี ต า
ในสัั ง คม มีี ค นเคารพนัั บ ถืื อ ชีี วิิ ต สมรสของเขาอัั ป ปางและ
ชวนเศร้้า เมื่่�อตอลสตอยตายแล้้ว ภรรยาของเขาจึึงพููดกัับลููกๆ
ว่่า “พ่่อของเจ้้าตายเพราะแม่่แท้้ๆ”
ตอลสตอยพูดเป็นค�ำสุดท้ายก่อนตายว่า “ขออย่าให้ภรรยา
มาให้เห็นหน้า”
ข้าพเจ้าพูดเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าความ
มั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยธนสารสมบัติน้ัน มิได้เป็นเครื่องหมายแห่ง
ความสุขเสมอไป และเพื่อให้เห็นว่าการไม่เข้าใจกัน การไม่รู้จัก
ถนอมน�้ำใจกันของสามีภรรยานัน้ เป็นทางน�ำชีวติ สมรสไปสู่หว้ งเหว
อย่างแน่นอน
ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงดิิสราเอลี่่� นายกรััฐมนตรีีคนสำำ�คััญของ
อังกฤษในสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย ชีวิตทางการเมืองของเขา
รุ่่�งโรจน์์มาก ความรุ่่�งโรจน์์นั้้�น สิ่่�งที่่�มีีส่่วนช่่วยมากที่่�สุุดก็็คืือ
ชีีวิติ สมรสอัันราบรื่่น� มีีความสุุขในครอบครััว ภรรยาของเขาเป็็น
หญิงที่ดีมาก แม้ใครๆ จะลงความเห็นว่าเธอค่อนข้างโง่ ไม่
เฉลียวฉลาดพอ เธออาจไม่รู้ว่ากรีกและโรมันสมัยไหนก่อน
สมััยไหนหลััง แต่่เธอมีีความรู้้�อัันสููงยิ่่�งในเรื่่�องที่่�ว่่า ทำำ�อย่่างไร
เบนจามีีน ดิิสราเอลีี (Benjamin Disraeli) จึึงจะมีีความสุุข
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ข้้าพเจ้้าหวนกลัับมาระลึึกถึึงแม่่ของลููก เธอผู้้�มีีดวงหน้้า
และแววตาที่่�แสดงความซื่่�อ และความเคารพยำำ�เกรงเมื่่�อข้้าพเจ้้า
ไม่่พููดกัับเธอในบางครั้้�งบางคราว เธอมีีอาการเศร้้าหมองอย่่าง
เห็็นได้้ชััด และเมื่่�อไม่่อาจทนอััดอั้้�นได้้ต่่อไป สิ่่�งที่่�ระเบิิดออกมา
คืือน้ำำ��ตา พร้้อมวาจาอัันชวนให้้สงสารว่่า
“น้้องเป็็นคนโง่่ น้้องมีีความผิิดอะไร หากพี่่�ไม่่บอก น้้องก็็
ไม่อาจรู้ได้ บอกน้องซิพี่ น้องจะได้แก้ไข”
“ความสุุขของน้้องนั้้�นอยู่่�ที่่�ความสุุขของพี่่� เมื่่�อใดพี่่�มีคี วามสุุข
น้้องก็็มีีความสุุขด้้วย เมื่่�อเห็็นพี่่�มีีความทุุกข์์ ความสุุขของน้้อง
ก็ดับลงทันที”
เธอไม่่เคยอาละวาด ไม่่เคยขึ้้�นเสีียงเถีียงข้้าพเจ้้า สิ่่�งที่่�
ข้้าพเจ้้าได้้รัับจากเธอนั้้�นคืือความรััก ความเคารพนัับถืือ ความ
เข้้าใจและความเชื่่�อมั่่�นในตััวข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าสามารถระลึึกถึึง
เธอได้้ด้ว้ ยความสุุขใจ
เมื่่�อเด็็กหนุ่่�มมาปรึึกษาข้้าพเจ้้าเรื่่อ� งการมีีครอบครััว ข้้าพเจ้้า
แนะนำำ�ให้้เลืือกสตรีีที่่�มีีความดีีเป็็นอัันดัับแรก ส่่วนความสวย
ความรวยและความรู้้�นั้้�น เอาไว้้ในอัันดัับรองๆ ลงมา หากได้้
พร้้อมทุุกอย่่างก็็ถืือเป็็นโชคดีี ถ้้าบกพร่่องไปบ้้างใน ๓ ประการ
หลัังก็็ไม่่เป็็นไร แต่่ความดีีอััธยาศััยอัันงามนั้้�น เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ควร
มองข้้ามไปเป็็นอัันขาด
ถึงเวลาที่ประสบเพื่อนรุ่นพี่อันเป็นที่รักของข้าพเจ้าจะกลับ
เมืองไทย เขาอาลัยอาวรณ์อยูไ่ ม่น้อย พวกเราก็เสียดายทีเ่ ขาต้อง
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จากไป เขาอยู่เพราะมีหน้าที่ เมื่อหมดหน้าที่แล้วก็ต้องกลับไป
รับหน้าที่ใหม่ซึ่งรออยู่ที่เมืองไทย
พวกเรานัักเรีียนไทยในมหาวิิทยาลััยบานารััส ไปส่่งเขาที่่�
สถานีีรถไฟกัันแทบทุุกคนซึ่่ง� มีีอยู่่�เกืือบร้้อย เป็็นภาพที่่�มองดููแล้้ว
อบอุ่นใจอยู่ไม่น้อย รถไฟจากพาราณสี - กัลกัตตา
เราถึ ง สถานี ก ่ อ นรถไฟจะออกประมาณ ๑ ชั่ ว โมงครึ่ ง
เพราะรถเสียเวลาเกือบชัว่ โมง ในระหว่างทีร่ อรถออกนัน้ ขา้ พเจ้า
และสุจิตต์ได้ออกเดินดูสิ่งต่างๆ บริเวณสถานีพาราณสี
ท่่ า นเอ๋๋ย ภาพต่่ า งๆ ที่่� เ กลื่่� อ นกล่่ น อยู่่� และปรากฏแก่่
จัักษุุนั้้�น ทำำ�ให้้ข้้าพเจ้้าเศร้้าสลดเหลืือประมาณ
เริ่่�มตั้้�งแต่่สะพานข้้ามจากท่่ารถแท็็กซี่่�ไปยัังชานชาลาสถานีี
รถไฟ ข้้าพเจ้้าได้้เห็็นภาพคนยากจน นอนเกลื่่�อนกล่่น บ้้างหลัับ
บ้้างลืืมตาอัันอิิดโรย ไร้้ความหวััง บางคนขาขาดมืือขาด นอน
แอบราวสะพานอยู่่�เป็็นช่่วงๆ เสื้้�อผ้้านั้้�นมีีสัักแต่่ว่่าพอพัันกาย
กุลีใส่เสื้อสีแดง ทูนของหนักซึ่งพวกเรา ๕ คนก็ไม่อาจ
ยกได้้ เมื่่�อถึึงที่่�แล้้ว เขาขอค่่าแรงเพีียงคนละ ๓ รููปีีก็็ยัังต้้อง
เถีียงกัันอยู่่�อีีกตั้้�งนาน โดยมีีชาวอิินเดีียผู้้ห� นึ่่ง� เถีียงแทนให้้พวกเรา
คนพวกนี้้�ไม่่มีสิี ทธิ์์
ิ แ� ม้้แต่่จะตั้้�งราคาค่่าแรงของตน เมื่่�อพวกเขาได้้
รัับเพีียงคนละสองรููปีี สีีหน้้าและท่่าทางของเขาบ่่งบอกความผิิดหวััง
และขมขื่่�น ข้้าพเจ้้าขอร้้องให้้เพิ่่�มให้้เขาอีีกคนละรููปีี ผู้้�จ่่ายเงิิน
ของพวกเรามีีใจอ่่อนโยนอยู่่� จึึงส่่งให้้อีีกคนละรููปีีด้้วยความ
เต็็มใจ พวกเขายิ้้�มอย่่างชื่่�นบาน ยกมืือไหว้้แล้้วจากไป
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ข้าพเจ้าชอบดูคนยิ้มอย่างชื่นบาน ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อ
เห็็นคนอื่่�นยิ้้�มอย่่างพอใจ โดยเฉพาะอาการยิ้้�มของกรรมกรผู้้�หา
เช้้ากิินค่ำำ�� อาการยิ้้�มซึ่่�งปราศจากเลศนััยใดๆ ทั้้�งสิ้้�น
ข้้าพเจ้้าและสุุจิิ ต ต์์ เ ดิิ น ออกไปนอกชานชลาสถานีี เห็็ น
ชีีวิิตคนยากจนซึ่่�งไร้้ที่่�อยู่่�อาศััยต้้องอยู่่�กลางดิิน กิินกลางทราย
ร่างกายผ่ายผอม ด�ำเกรียมด้วยถูกแดดแผดเผา สีหน้าเศร้าหมอง
ครองทุุกข์์ เพราะความอดอยากหิิวโหย สตรีีคนหนึ่่ง� กำำ�ลังั คุ้้�ยเขี่่ย�
จอมดิิน พลิิกแล้้วพลิิกอีีก หาเศษถ่่านเพื่่�อนำำ�ไปหุุงต้้ม
เย็็นแล้้ว คนพวกนี้้�กำำ�ลัังปรุุงอาหารชนิิดต่่างๆ อัันมีีเพีียง
เล็็ ก น้้อย บางคนกำำ�ลัั ง ต้้มใบไม้้เดืื อด พล่่ า นอยู่่�ในกระทะ
เป็็นใบไม้้เพีียงหยิิบมืือเดีียวจริิงๆ ข้้าพเจ้้าเห็็นลููกของเธอสองคน
กำำ�ลังั นอนหลัับอยู่่�ใกล้้ตััก เนื้้�อตัวั เปรอะเปื้้อ� นมอมแมม แมลงวััน
ตอมอยู่่�เป็็นกลุ่่�มๆ ในจำำ�นวนพวกเขาประมาณ ๑๕๐ คนบริิเวณ
นั้้�น มีีสตรีีหลายคนที่่�มีีลููกเล็็กๆ ประมาณ ๒ เดืือน ตััวเล็็กลีีบ
เพราะขาดอาหาร บางนางนุ่่�งผ้้าอัันยากจะพรรณนาได้้ถููกอีีกแล้้ว
ข้้าพเจ้้าก็็สะอื้้น� อยู่่�ในอก น้ำำ��ตากำำ�ลังั จะร่่วงลงมา จึึงรีีบเบืือนหน้้า
ไปทางอื่่�นเสีีย อุุทานออกมาเบาๆ ว่่า
“คนพวกนี้ โดยเฉพาะเด็ก มีชวี ติ รอดมาได้อย่างไรหนอ ?”
สุุจิิตต์์ยิ้้�มก่่อนตอบว่่า “กรรมหล่่อเลี้้�ยงเอาไว้้ ทำำ�นองเดีียว
กัับสััตว์์นรก ซึ่่�งสามารถทนไฟและน้ำำ��กรดได้้โดยไม่่ตาย จนกว่่า
จะหมดกรรม”
แต่่ข้้าพเจ้้ายิ้้�มไม่่ออกเลย อนิิจจา เด็็กชาวศููทร ในขณะ
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ที่่�เขีียนตอนนี้้� ใจของข้้าพเจ้้าเต็็มตื้้�นด้้วยความรัันทด ทุุกคน
ที่่�ข้้าพเจ้้าเดิินเข้้าไปมองใกล้้ๆ เขาจะแบมืือขอเงิิน และทุุกครั้้�ง
ข้าพเจ้าจะมองมาทางสุจิตต์เป็นเชิงปรกึ ษา ในฐานะเขาอยูอ่ นิ เดีย
นานกว่าข้าพเจ้า เขาบอกว่าถ้าไม่กลัวร�ำคาญก็ให้ไป เพราะถ้าให้
คนหนงึ่ แล้ว คนอืน่ ก็จะกรกู นั เขา้ มาล้อมหนา้ ล้อมหลัง ขา้ พเจ้าได้
ทราบเรื่องนี้มาบ้างแล้วเหมือนกัน ถึงจะเต็มไปด้วยความสงสาร
สักเพียงใดก็ไม่กล้าให้ ข้าพเจ้ากลายเป็นคนขลาดในการให้ทาน
ในครั้งนี้
เมื่่� อ ใดข้้าพเจ้้ารู้้� สึึ กเบื่่� ออ าหารที่่� เ จ้้าหน้้าที่่� โ รงครัั ว ของ
หออิินเตอร์์จััดให้้ เมื่่�อนั้้�นข้้าพเจ้้าก็็ระลึึกถึึงอาหารของคนยากจน
ที่สถานีรถไฟพาราณสี อาหารของข้าพเจ้าก็เสมือนโภชนะแห่ง
พระราชา
ข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธด�ำรัสเรื่องบุคคล ๔ จ�ำพวกคือ
ตโม ตมปรายโน หมายถึ ง บุคคลซึ่งเกิ ด มาในตระกูล
อันยากจน ขัดสน มีชีวิตอยู่โดยยาก แร้นแค้นฝืดเคือง หากิน
ได้้ยาก มีีผิิวพรรณไม่่งาม (เพราะอกุุศลกรรมแต่่ปางหลััง) เมื่่�อ
มีีชีวิี ติ อยู่่�ในชาติินี้้� ก็็ประกอบด้ว้ ยทุุจริิตทาง กาย วาจา ใจ เข้้าอีีก
ย่่อมมีีนรกเป็็นที่่�ไปในเบื้้�องหน้้า เรีียกว่่า ผู้้�มืืดมาและมืืดไป
ตโม โชติปรายโน หมายถึงบุคคลเกิดในตระกูลอย่างนั้น
แร้้นแค้้นขััดสนอย่่างนั้้�น มีีชีีวิิตอยู่่�โดยยากเช่่นนั้้�นแต่่เว้้นทุุจริิต
ทางกาย วาจา ใจ ประกอบแต่่สุุจริิต เมื่่�อตายแล้้วก็็มีีสุุคติิโลก
สวรรค์์เป็็นเบื้้�องหน้้า เรีียกว่่าผู้้มื� ืดมาแล้้วสว่่างไป
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โชติิ ตมปรายโน หมายถึึงบุุคคลผู้้� เ กิิ ด ในตระกููลอัั น
มั่่�งคั่่�ง ตระกููลสููง มีีชีีวิิตอยู่่�โดยง่่าย สุุขสำำ�ราญ มีีทรััพย์์มาก
โภคะมาก มีี ผิิ ว พรรณงาม (เพราะกุุศลกรรมแต่่ ป างหลัั ง )
เกิิดมาแล้้วประมาท สั่่�งสม ประกอบแต่่อกุุศลกรรม ทำำ�ทุุจริิต
ด้้วยกาย วาจา ใจ เมื่่�อตายแล้้ว ย่่อมมีีนรกเป็็นที่่�ไปในเบื้้�องหน้้า
เรีียกว่่า ผู้้สว่
� ่างมาแต่่มืืดไป
โชติิ โชติิปรายโน หมายถึึงบุุคคลผู้้เ� กิิดในตระกููลอย่่างนั้้�น
และประกอบสุุจริิตด้้วยกาย วาจา ใจ เมื่่�อตายแล้้ว ย่่อมมีีสุุคติิ
โลกสวรรค์์เป็็นเบื้้�องหน้้า เรีียกว่่า ผู้้�สว่่างมาและสว่่างไป
ค�ำว่า “ผู้มีชีวิตอยู่โดยยาก และมีชีวิตอยู่โดยง่ายสะดวก
สบายก็ดี ผู้มีผวิ พรรณทราม และมีผวิ พรรณดีเป็นทีต่ งั้ แห่งทัศนา
ก็ดี” นั้นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในอินเดีย
บางคนนั้้� น จนที่่� สุุด แห่่ ง ที่่� สุุด บางคนรวยที่่� สุุด แห่่ ง ที่่� สุุด
บางคนผิิวพรรณ หน้้าตา น่่าเกลีียด น่่าขยะแขยงเป็็นที่่�สุุด บางคน
งามอย่่างเลอเลิิศ งามอย่่างที่่�สุุด ทั้้�งรููปร่่างและผิิวพรรณ สภาพ
อันตรงกันข้ามอย่างนีห้ าดูได้ไม่ยากเลยในอินเดีย ไม่วา่ จะเหยียบ
ย่างไปที่ใด มีสิ่งเปรียบเทียบเหล่านี้ให้เห็นอยู่โดยตลอด
พระธรรมคำำ�สอนของพระศาสดาที่่�เคยเล่่าเรีียนมาแจ่่มแจ้้ง
ขึ้นอีก
เดินมาอีกมมุ หนึ่งใกล้ๆ สถานีนัน่ เอง เห็นพวกเรายืนล้อม
กันอยู่ประมาณ ๖ - ๗ คน จึงเดินเข้าไปดูด้วย
ฤาษีีผู้้�หนึ่่�ง เปลืือยกาย ครึ่่�งนั่่�งครึ่่�งนอนพิิงต้้นไม้้อยู่่�ใกล้้ๆ
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เขามีีบริิขารเล็็กน้้อย เช่่น ชามใส่่อาหาร หม้้อใส่่น้ำำ��และภาชนะ
สำำ� หรัั บ ดื่่� ม น้ำำ�� ทั้้� ง หมดทำำ� ด้้ ว ยสัั ง กะสีี ทราบว่่ า เขาอยู่่�ตรงนั้้� น
มาเป็็นสิิบๆ ปีีแล้้ว ฝนตกแดดออกอย่่างไรก็็มิิได้้ย้้ายที่่� เขาใช้้
ขาหนีีบอวััยวะอัันพึึงละอายไว้้ มิิได้้ปรากฏแก่่สายตาของผู้้�มาดูู
ท่าเขาเฉยๆ ต่อการล้อมดูของพวกเรา
พระพุทธด�ำรัสแว่วมาอีก
“น นคฺคจริยา น ชฏา น ปงฺกา ฯลฯ บุคคลจะบริสุทธิ์
เพราะประพฤติิเปลืือยก็็หามิิได้้ เพราะสวมชฏาทาเปืือกตมคลุุก
ฝุ่่�น หรืือนั่่�งกระหย่่งอยู่่�ตลอดเวลาก็็หามิิได้้”
ในวัันรุ่่�งขึ้้�น พอแดดร่่มลมตก ข้้าพเจ้้าซึ่่�งอยากเห็็นสภาพ
สัังคมในพาราณสีีให้้มากขึ้้�น ก็็ออกจากบานารััสเข้้าตััวเมืืองอีีก
ชีีวิิตในเมืืองเต็็มไปด้้วยความเคลื่่�อนไหว ไม่่หยุุดนิ่่�งสงบเหมืือน
ในมหาวิทยาลัย
นั่่�นคนโรคเรื้้�อนสองคน คนหนึ่่�งนั่่�งบนแผ่่นกระดานซึ่่�งมีี
ล้้อเลื่่�อน อีีกคนหนึ่่�งลากจููงโดยใช้้ปลายเชืือกข้้างหนึ่่�งผููกที่่�แผ่่น
กระดานล้้อเลื่่�อน อีีกข้้างหนึ่่�งคล้้องคอเขา ทั้้�งสองปากร้้องอะไร
ไปตลอดทาง ท�ำนองร้องรับกัน ข้าพเจ้าฟังไม่ออกไม่อาจเขา้ ใจได้
สันนิษฐานว่าร้องขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใคร
สนใจ ไม่มีใครมองสองคนนั้นเลยนอกจากข้าพเจ้า
นั่่� น ลาตัั ว น้้อยเดิิ น หลัั ง แอ่่ น เพราะอิิ ฐ อัั น หนัั ก อึ้้� ง บนหลัั ง
ของมััน เจ้้าของใช้้ลาอย่่างขาดปรานีีเสีียจริิง แต่่มัันก็็ต้้องขนไป
เพราะจำำ�ยอม เมื่่�อเสร็็จจากขนอิิฐแล้้ว เจ้้าของจะนำำ�มัันมามััดขา
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ข้้างหนึ่่ง� ไว้้ ให้้ยืืนอยู่่�ใกล้้บ้้านด้้วยเชืือกที่่�ยาวประมาณ ๑ - ๒ วา
ลามีีอิิสระอยู่่�เพีียงเท่่านั้้�น พอออกเดิินได้้ ก็็ต้้องมีีของบนหลััง
อัันแสนหนััก
นัน่ โคผู้สองตัว ตัวหนึ่งเจ็บขาเดินเขยกๆ ก�ำลังลากเกวียน
ขนาดใหญ่เท่ารถบรรทุกโตๆ ในเมืองไทย บนเกวียนนั้น บรรจุ
ด้้วยกระสอบป่่านขนาดใหญ่่วางอยู่่�เต็็ม แสดงว่่าเป็็นของหนััก
สัังเกตมัันต้้องใช้้แรงอย่่างมาก จึึงสามารถให้้ล้้อเกวีียนเคลื่่�อนไหว
ไปได้้ นั่่�นก็็อีีกเกวีียนหนึ่่�ง แต่่เทีียมวััวเพีียงตััวเดีียว ในอิินเดีีย
ไม่เคยเห็นวัวตัวเมียต้องท�ำงานเลย ผู้หญิงอินเดียก็เหมือนกัน
ไม่่ค่่อยต้้องทำำ�งาน ธุุรกิิจต่่างๆ ผู้้�ชายทำำ�หมด ในร้้านรวงต่่างๆ
เข้้าไปเห็็นแต่่ผู้ช้� าย อย่่างนี้้�นี่่�เล่่า พลเมืืองอิินเดีียจึึงมากนััก
สัั ต ว์์ ที่่� ส บายที่่� สุุด ในอิิ น เดีี ย ก็็ เ ห็็ น จะเป็็ น พวกนกและกา
สัั ต ว์์ เ หล่่ า นี้้� อยู่่� ได้้อย่่ า งสบายปลอดภัั ย ไม่่ ต้้อ งหวาดระแวง
ไม่่มีีใครทำำ�ร้้ายมััน กาในมหาวิิทยาลััยบานารััสนั้้�นมีีมาก ได้้ยิิน
เสีียงมัันร้้องตลอดวััน
ทุุกๆ เช้้าหลัังอาหารเช้้าแล้้ว ข้้าพเจ้้าจะแบ่่งขนมปัังซึ่่�งเป็็น
สิทธิของข้าพเจ้าออกเป็นสองส่วน ข้าพเจ้ารับประทานสองชิ้น
และอีกสองชิ้นน�ำมาฉีกให้เป็นค�ำๆ วางไว้บนดาดฟ้าของหอ
อิินเตอร์์ พวกกาจะบิินจากต้้นไม้้ซึ่่�งอยู่่�ใกล้้ๆ มาเป็็นฝููง คาบเอา
ไปตัั ว ละชิ้้� น มัั น ไม่่ เ คยตีี กัั น เลย มัั น ไม่่ เ คยแย่่ ง กัั น ตัั ว ไหน
มาก่่ อ นก็็ ไ ด้้ มาทีี ห ลัั ง ก็็ อด ข้้าพเจ้้าดููอย่่ า งชื่่� น ชม และยิ้้� ม
อยู่่�ในหน้้าอย่่างสุุขใจ
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๑๖
บ ท ที่

วาทะของนักปราชญ์

เมื่่�อ ๕๐ ปีีมาแล้้ว มหาตมะ คานธีี ได้้กล่่าวไว้้ว่่า “ฉััน
เชื่่�อว่่าเมื่่�อมีีทางเลืือกอยู่่� ๒ ทาง ระหว่่างความขี้้�ขลาดตาขาว
และการประทุุษร้้าย ฉัั น ปรารถนาให้้อิิ น เดีี ย สะสมกำำ�ลัั ง ไว้้
ป้้ อ งกัั น เกีี ย รติิ ข องประเทศมากกว่่ า จะอยู่่�อย่่ า งขี้้� ข ลาดและ
ไร้้เกีี ย รติิ แต่่ ฉัั น เชื่่� อว่่ า การไม่่ ป ระทุุษร้้ายนั้้� น สููงส่่ ง กว่่ า การ
ประทุุษร้้ายโดยประการทั้้�งปวง การให้้อภััยแสดงถึึงความเป็็น
ผู้้�เข้้มแข็็งมากกว่่าการลงโทษ
“I do believe that, there is only a choice
between cowardice and violence, I would advise
violence. I would rather have India resort to
arms in order to defend her honour than that
วศิ น อิ นทสระ
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she should in a cowardly manner become or
witness remain a helpless to her own dishonour.
But I believe that nonviolence is infinitely superior
to violence, forgiveness is more manly than
punishment, -Mahatma Gandhi, -1920”
คำำ�สอนเรื่่�องอหิิงสา หรืือ nonviolence ของ มหาตมะ
คานธีี ซึ่่�งเป็็นที่่�เคารพรัักของคนทั้้�งประเทศนั้้�น ยัังแผ่่ปกคลุุม
อิิ น เดีี ย อยู่่� ประกอบด้้ ว ยศาสนาฮิิ น ดููก็็ ส่่ ง เสริิ ม อหิิ ง สาด้้ ว ย
เหมืื อ นกัั น การประทุุษร้้ายคนและสัั ต ว์์ จ นเลืื อด ตกยางออก
จึึงมีีอยู่่�น้้อยในอิินเดีีย พวกวิิหคนกกาและสััตว์์จตุุบททวิิบาท
จึึงสามารถอยู่่�รวมกัับคนได้้ โดยปราศจากอาการลนลานเพราะ
ความกลััว ดููท่่าทางมัันสงบเยืือกเย็็นกว่่าสััตว์์ในประเทศที่่�คน
ชอบประทุุษร้้ายมััน รถสามล้้อหรืือรถยนต์์ชนกััน เขาพููดกััน
๒ - ๓ คำำ� แล้้วต่่างคนต่่างไป ไม่่เคยต้้องเดืือดร้้อนถึึงตำำ�รวจ
ไปอยู่่�อิินเดีีย ได้้เห็็นแขกตีีงููเพีียงครั้้�งเดีียว ทำำ�ให้้นึึกถึึงคำำ�พููด
ที่่�ว่่า หากเจองููและแขก ให้้ตีีแขกก่่อนอีีกครั้้�งหนึ่่�ง เลยมีีปััญหา
ขึ้้�นในใจว่่า ถ้้าแขกเจองููจะทำำ�อย่่างไร ? เมื่่�อเห็็นแขกตีีงูู ครั้้�งนั้้�น
ก็็เป็็นอัันตอบปััญหาได้้ว่่า “แขกตีีงููก่อ่ น”
ข้้าพเจ้้าได้เ้ ป็็นศิิษย์์ของเรอเน เดคาร์์ต (René Decartes)
เจ้้าของทฤษฎีีแห่่งความสงสััยในทุุกสิ่่�งทุุกอย่่าง (Skepticism)
ข้้าพเจ้้าจึึงมิิได้้สงสััยในวาทะของคานธีี ว่่าท่่านพููดเช่่นนั้้�นด้้วย
ความสุุจริิตใจเพีียงใดหรืือไม่่ ข้้าพเจ้้าเชื่่�ออย่่างสนิิทว่่า ท่่านพููด
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ด้้วยความสุุจริิตใจและใคร่่เสริิมว่่า ท่่านสามารถปฏิิบััติิได้้เอง
ด้้ ว ย “ระหว่่ า งความขี้้� ข ลาดกัั บ การประทุุษร้้าย ให้้เลืื อ กเอา
การประทุุษร้้าย ระหว่่างการประทุุษร้้ายกัับการไม่่ประทุุษร้้าย
ให้้เลืือกเอาการไม่่ประทุุษร้้าย เพราะการไม่่ประทุุษร้้ายเป็็นสิ่่�ง
สููงส่่ง และการให้้อภััยเป็็นเครื่่�องหมายของผู้้เ� ข้้มแข็็ง” เป็็นคำำ�พููด
ที่่�คมคาย ไม่่มีที างที่่�ใครจะเถีียงได้้เลยแน่่นอนที่่�เดีียว ท่่านคานธีี
เป็็นคนจิิตใจสููงส่่งกว่่ามนุุษย์์ธรรมดาสามััญเป็็นอัันมาก แม้้ท่่าน
จะพููดว่่า ระหว่่างความขี้้�ขลาดกัับการประทุุษร้้าย ให้้เลืือกเอา
การประทุุษร้้าย แต่่ตลอดชีีวิติ ของท่่าน ไม่่เคยปรากฏว่่า ท่่านได้้
ประทุุษร้้ายใครหรืือสิ่่�งใด เพราะท่่านได้้เห็็นอย่่างแจ่่มแจ้้งแล้้ว
ว่่าการไม่่ประทุุษร้้ายสููงส่่งกว่่า และการให้้อภััยเป็็นสิ่่�งที่่�ดีีกว่่า
เพราะเป็็นสััญลัักษณ์์ของผู้้�เข้้มแข็็ง
ท่านคานธีจึงเป็นตัวอย่างในทางดีเป็นอันมาก ค�ำพูดและวิธี
การดำำ�เนิินชีีวิิตของท่่านล้้วนเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สุุขแก่่สัังคม
และประเทศชาติิ สมตามที่่�พระพุุทธเจ้้า มหาบุุรุุษองค์์แรกของ
อิินเดีียตรััสว่่า “มหาบุุรุุษเกิิดขึ้้�นในโลก เพื่่�อประโยชน์์สุุขแก่่โลก
แก่่คนหมู่่�มาก” พิิจารณาตามทฤษฎีีของโสเครตีีส (Socrates)
ก็็ ว่่ า คนเหล่่ า นั้้� น มีี ค วามรู้้� จึึงทำำ�ค วามดีี ไ ด้้ถููกต้้อง คนทำำ�ชั่่� ว
เพราะไม่่มีีความรู้้�
ข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวแล้้วว่่า ข้้าพเจ้้ามิิได้้เป็็นศิิษย์์ของเดคาทส์์
ผู้้�สงสััยในทุุกสิ่่�งทุุกอย่่าง แต่่ข้้าพเจ้้าก็็อดสงสััยในวาทะของท่่าน
โสเครตีีสมิิได้้ จริิงอยู่่� คนอย่่างข้้าพเจ้้าไม่่มีีวัันที่่�จะมีีความรู้้�
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มากกว่่า หรืือดีีวิิเศษกว่่าท่่านโสเครตีีสไปได้้เลย แต่่ข้้าพเจ้้าก็็
มีีสิิทธิ์์�ที่่�จะสงสััยได้้มิิใช่่หรืือท่่าน ?
โสเครตีีสกล่่าวว่่า
“ถ้้าคน๗ มีีความรู้้� เขาก็็จะไม่่ทำำ�ผิิด การกระทำำ�ผิิดทั้้�งปวง
เกิิดจากความเขลา ถ้้าบุุคคลเพีียงแต่่รู้้�ว่่า อะไรเป็็นความถููกต้้อง
เท่านั้น เขาก็จะต้องท�ำสิ่งที่ถูกต้องนั้น คนทุกคนต่างก็แสวงหา
ความดีี แต่่แตกต่่างกัันในความคิิดเห็็นว่่าอะไรคืือความดีี ไม่่มีี
ใครเลยที่่�จะตั้้�งใจทำำ�ความผิิด ที่่�เขาต้้องทำำ�ความผิิดก็เ็ พราะเขาไม่่รู้�้
ว่่าอะไรคืือความถููกต้้องแท้้จริิง และเพราะความเขลาเป็็นเหตุุ
เขาจึงคิดว่าสิ่งที่เขาท�ำนั้นเป็นความดี ถ้าคนตั้งใจท�ำความผิดก็
ยังดีกว่าคนที่ท�ำความผิดอย่างไม่ตั้งใจ หรือไม่เจตนา เพราะคน
แรกยังมีโอกาสรู้ว่าอะไรดี ส่วนคนหลังไม่มีความรู้อย่างนั้นเลย
จึงหมดหวัง (ที่จะกลับตัว ?)
ข้้าพเจ้้าเข้้าใจว่่า คนที่่�ทำ�ผิ
ำ ดทั้้
ิ ง� ๆ ที่่�รู้ว่�้ า่ ผิิดนั้้น� ก็็มีอยู่่�
ี ไม่่น้้อย
และคนที่่�รู้้�ว่่าอะไรดีีแล้้ว มิิได้้ทำำ�ความดีีตามที่่�รู้้�นั้้�น ก็็มีีอยู่่�มาก
คนส่่วนใหญ่่ยัังทำำ�อะไรตามอารมณ์์ และตามอำำ�นาจยั่่�วยวนของ
กิิเลสอยู่่� ข้้าพเจ้้าสงสััยว่่า คนทำำ�ความผิิดอย่า่ งตั้้�งใจ จะดีีกว่่าคน
ทำำ�ความผิิดโดยไม่่เจตนาได้้อย่่างไร จะกล่่าวได้้หรืือไม่่ว่่า คนที่่�
ตั้้�งใจทำำ�ความผิิดนั้้�นเป็็นคนดื้้�อด้้าน ไม่่สนใจต่่อศีีลธรรมจรรยา
ส่่วนคนที่่�ยังั ทำำ�ความผิิด เพราะไม่่รู้้� หรืือไม่่ตั้้ง� ใจนั้้�น เมื่่�อใดรู้้ขึ้้� น�
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ก็อาจเลิกการท�ำความผิดเช่นนั้นได้
อริิ ส โตเติิ ล (Aristottle) ได้้ห าเหตุุผลให้้โสเครตีี สว่่ า
“การที่่�โสเครตีีสพููดเช่่นนั้้�นก็็เพราะเอาความรู้้�สึึกของคนทั่่�วไป
มาเทีียบกัับความรู้้สึึ� กของตน สิ่่ง� ใดตนไม่่ทำำ� ก็็นึึกว่่าคนอื่่น� คงจะ
ไม่่ทำำ�ด้้วย โสเครตีีสปรากฏตนอยู่่�เหนืือความอ่่อนแอของมนุุษย์์
ไม่่ถููกกิิเลสชัักจููง อำำ�นาจฝ่่ายต่ำำ��นำำ�ท่่านไม่่ได้้ สิ่่�งชัักจููงท่่านคืือ
เหตุุผล ท่่านทำำ�เฉพาะสิ่่�งที่่�ท่่านรู้้�ว่่าถููกต้้อง ท่่านสามารถเข้้าใจ
ได้้เลยว่่า มนุุษย์์เรา เมื่่�อรู้้�ชอบแล้้ว จะทำำ�ความผิิดได้้อย่่างไร”
ยังมีปญ
ั หาที่จะต้องพิจารณากันอีกว่า บุคคลเชื่อไปอย่างหนงึ่
แต่่ทำำ�ไปอีีกอย่่างหนึ่่ง� ได้้หรืือไม่่ ? ถ้้าตอบว่่าได้้ เราก็็มีปัี ญ
ั หาต้้อง
พิิจารณาอีีกว่่า อะไรคืือความเชื่่�อที่่�แท้้จริิงของเขา อะไรจะเป็็น
เครื่องทดสอบความเชื่อของเขา เราควรจะเชื่อตามที่เขาพูดหรือ
ตามที่เขาท�ำ ย�้ำอีกครั้งหนึ่งก็การพูดหรือการกระท�ำของเขาเล่า
ที่แสดงถึงความเชื่ออันแท้จริงที่มีอยู่ในจิตใจของเขา
ความดีีความชั่่�วนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�สอนกัันยาก ยากกว่่าการสอน
ให้้รู้้ว่� า่ สามััญอื่่น� ๆ เช่่น คณิิตศาสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ หรืือวิทิ ยาศาสตร์แขนงต่างๆ เพราะคนจะเข้าถึงความดีอันแท้จริงจะต้อง
มีีองค์์ประกอบมากมาย เช่่น สิ่่ง� ที่่�ติดตั
ิ วั ของเขามาช้้านาน พัันธุุกรรม สิ่่�งแวดล้้อม การศึึกษา การปฏิิบััติิตน และนิิสััย
โดยปกติิ อััธยาศััยของบุุคคลไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงไปมากนััก
เชื้อเดิมอันเขาเคยสั่งสมมาช้านาน (ในชาติก่อนๆ) นั้น ยังมี
อิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตของเขาอยู่เสมอ จริงอยู่การศึกษา
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การอบรมติดต่อกัน และการควบคุมตนให้อยูใ่ นท�ำนองคลองธรรม
ติดต่อกันมาเป็นเวลานานนั้น ย่อมมีส่วนช่วยให้บุคคลดีขึ้นบ้าง
แต่ในส่วนใหญ่แล้ว อัธยาศัยดั้งเดิมยังคงยึดครองจิตใจของเขา
อยู่อย่างมั่นคง ตัวอย่างที่เห็นได้ก็คือคนที่มีการศึกษาเหมือนกัน
อยู่ในสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน แต่พฤติกรรมทางกายและวาจาใจ
ไม่เหมือนกันเลย ทัง้ นีเ้ พราะอัธยาศัยต่างกัน เชื้อเดิมไม่เหมือนกัน
อย่างที่กล่าวกันว่า “เราไม่อาจลบจุดของเสือดาวได้ฉันใด”
เราเอาต้้นไม้้สองพัันธุ์์�เป็็นต้้นว่่า มะม่่วงกัับมะปรางมาปลููก
ในบริิเวณที่่�เดีียวกััน รดน้ำำ�� พรวนดิินเท่่ากััน พอเจริิญเติิบโตขึ้้�น
ก็็ มีี ผล เหมืื อ นกัั น แต่่ ม ะม่่ ว งก็็ ออ กผลเป็็ น มะม่่ ว ง มะปราง
ก็็ออกผลเป็็นมะปราง ใบก็็เป็็นมะปรางฉัันใด
คนสองคนที่ได้รับการศึกษาเหมือนกัน อยู่ในสิ่งแวดล้อม
เดียวกันก็ฉนั นัน้ คนหนึ่งอาจเลวที่สุด คนหนึ่งอาจดีที่สุด คนหนึ่ง
เสียสละที่สุด อีกคนหนึ่งเห็นแก่ตัวที่สุด คนหนึ่งซื่อสัตย์ที่สุด
อีกคนหนึ่งอาจคดโกงที่สุด
คุุณความดีี ศีีลธรรมจรรยานั้้�น แม้้จะสอนกัันยากก็็จริงิ อยู่่�
แต่่ก็็พอสอนกัันได้้ สิ่่�งที่่�ยากกว่่าการสอนก็็คืือ การหาครููสอน
ศีีลธรรมจรรยานั่่�นเอง เพราะผู้้�ที่่�จะสอนศีีลธรรมจรรยาได้้นั้้�น
จะต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ลึึกซึ้้�ง และมีีความประทัับใจในศีีลธรรม
จรรยาจริิงๆ จะต้้องเป็็นผู้้มี� ี concept ในเรื่่อ� งคุุณความดีีอย่า่ ง
กวา้ งขวางลึกซึ้ง เช่นเดียวกับทีน่ กั ประพันธ์มตี อส
่ งิ่ แวดล้อมต่างๆ
หากได้ผู้สอนศีลธรรมที่มีคุณสมบัติเช่นนั้น ศีลธรรมจรรยาก็
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จะพลุ่งโพล่งขึ้นทันที เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาแล้วในสมัยของ
พระพุทธเจ้า
ด้้วยประการดัังกล่่าวมานี้้� ผู้้�สอนศีีลธรรมจรรยาหรืือหลััก
อัันทำำ�ให้้คนประพฤติิดีีนั้้�น จึึงต้้องเสี่่�ยงตนเองกัับการถููกวิิพากษ์์
วิจารณ์ของคนทั้งหลาย ศาสดาเป็นจ�ำนวนมากที่เคยมีมาแล้ว
จึึงถููกเบีียดเบีียน ถููกปองร้้าย ถููกกล่่าวหาในทางเสีียหาย แต่่
เนื่่�องจากมีีกรุุณาเป็็นวิิหารธรรม ท่่านเหล่่านั้้�นจึึงไม่่หยุุดการ
เผยแพร่่ ห ลัั ก ศีี ล ธรรมจรรยา เพราะการสอนธรรมนั้้� น เป็็ น
หน้าที่อันประเสริฐของผู้มีความกรุณา
พวกโซฟิิ สต์์ (Sophists) ชาวกรีี ก โบราณก่่ อ นสมัั ย
โซเครตีีส และมีีอยู่่�แม้้ในสมััยโสเครตีีส คนพวกนี้้�มีีแนวโน้้ม
ในทางทำำ�ล ายและแอนตี้้� สัั ง คม ได้้มีี ค วามเห็็ น ว่่ า ความจริิ ง
อันแท้จริงนั้นไม่มี อย่าไปค้นหาเลยว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรดี
อะไรชั่ว ความจริงก็คือสิ่งที่เราคิดว่าจริง ความดีก็คือสิ่งที่เรา
เลือกท�ำ คนสามารถเข้าถึงความจริงและความดีได้เฉพาะตัว
เท่่านั้้�น ไม่่สามารถจะหาความจริิงสากล ความจริิงขั้้�นเด็็ดขาด
ได้้ ความจริิงในตััวของมัันเอง (objective truth) นั้้�นไม่่มีี
มันจะจริงก็ต่อเมื่อคนไปยอมรับเข้าว่าจริง อะไรดีก็เพราะคนไป
ยอมรับว่าดี เมื่อฉันว่าดี สิง่ นัน้ ก็ดส�ำ
ี หรับฉัน เมื่อฉันว่าชัว่ สิง่ นัน้
ก็ชั่วส�ำหรับฉัน
ความคิดเห็นอย่างนี้ จะถูกหรือผิดก็ตาม แต่มีส่วนท�ำให้
ศี ล ธรรมจรรยาเสื่อ มเป็ น อั น มาก เพราะคนจะถื อ ตนเป็ น จุด
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ศูนย์กลางแห่งความถูก - ผิด หาได้ถือเอาความถูกความชอบ
หรือความผิดเป็นเครื่องวัดมาตรฐานแห่งตนไม่ ฝ่ายพุทธปรัชญา
ถือว่าความจริงในตัวของมันเองนั้นมีอยู่ คนจะเข้าถึงหรือไม่
เท่านั้น คนที่เข้าถึงแล้วย่อมมีความเห็นเหมือนกัน
ท่่านคงเบื่่�ออ่่านตอนนี้้�เต็็มทีีแล้้ว
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พล เพื่อนรัก

เมื่อไปอยู่ต่างประเทศ มีบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าหวนกลับไป
คิดถึงเรื่องเมืองไทย ข้าพเจ้ามีความใฝ่ฝันมากมายเกี่ยวกับเรื่อง
เมืองไทย ทั้งสถาบันการปกครองราชอาณาจักร และสถาบันทาง
ศาสนา
เกีย่ วกับอาณาจักรนัน้ จริงอยูข่ า้ พเจ้าคงไม่มคี วามสามารถ
ที่่�จะแก้้ไขอะไรได้้ แต่่ข้้าพเจ้้าก็็อดใฝ่่ฝัันอยากเห็็นไม่่ได้้ ข้้าพเจ้้า
อยากเห็็นนัักการเมืืองของไทยมีีความเสีียสละ เห็็นแก่่ประโยชน์์
ส่วนรวมจริงๆ โดยทั่วหน้ากัน ข้าพเจ้าอยากเห็นนักการเมือง
ต่ อสู้ เพื่อค วามเป็ น ธรรมในสั ง คม เพื่อช ่ ว ยเหลื อค นยากจน
และเป็็นตััวแทนในผลประโยชน์์ของคนยากจน ข้้าพเจ้้ารู้้�สึึกว่่า
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่มี� อยู่่�
ี ในเมืืองไทยนั้้�น หากคนไทยเราช่่วยกััน
ทำำ�ให้้ดีีขึ้้�น และประกอบการต่่างๆ เพื่่�อชนส่่วนรวมจริิงๆ แล้้ว
พี่่�น้้องชาวไทยจะมีีความสุุขมากกว่่านี้้� ในการนี้้�ต้้องร่่วมมืือกััน
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ทุกฝ่ายคือทั้งฝ่ายรัฐบาลและประชาชน รัฐบาลที่ดี ย่อมได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนเสมอ
ข้าพเจ้าอยากเห็นขา้ ราชการ มีความเป็นกันเองกับประชาชน
มองเห็นความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่า
ธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ ของตน เช่นการคุยกับเพื่อนโต๊ะใกล้ๆ อย่าง
หน้าตาเฉย ในขณะที่ประชาชนบางคนถ่อร่างมาจากที่ไกล เพื่อ
ติดต่อขอทราบเรื่องบางประการ ยืนคอยอยดู้่ วยความกระวนกระวาย
ข้้าพเจ้้าไม่่อยากเห็็นราษฎรเกลีียดชัังข้้าราชการ ซึ่่�งความจริิงแล้้ว
ข้้าราชการก็็คือื ประชาชนธรรมดานั่่�นเอง ข้้าพเจ้้าเคยเป็็นข้้าราชการ
มาแล้้ว ข้้าพเจ้้ารู้้เ� รื่่อ� งนี้้�ดีพี อใช้้ ข้้าพเจ้้าอยากเห็็นประชาชนที่่�เป็็น
ข้้าราชการและมิิได้้เป็็นข้้าราชการมีีความเข้้าใจกััน และเห็็นอก
เห็นใจกัน ถ้าข้าราชการท�ำงานเพื่อประชาชนสัก ๕๐% เมื่อใด
เมื่อนั้นประชาชนก็จะรักเขาทันที
ข้้าพเจ้้ามีีสิิทธิิที่่�จะใฝ่่ฝัันแม้้ในศาสนจัักรเช่่นกััน ข้้าพเจ้้า
ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในวงการทางศาสนาเป็็นเวลามิิใช่่น้้อย ข้้าพเจ้้าอยาก
เห็็นการศึึกษาพระปริิยััติิธรรมของคณะสงฆ์์ไทยก้้าวหน้้าไปไกล
กว่่านี้้� โดยการร่่วมมืือร่่วมคิิดอย่่างจริิงจัังของพระเถระทั้้�งหลาย
ข้้าพเจ้้าใฝ่่ ฝัั น อยากเห็็ น ท่่ า นผู้้� ดำำ� เนิิ น ตามรอยพระบาทแห่่ ง
สมเด็็จพระมหาสมณเจ้้ากรมพระยาวชิิรญาณวโรรส ผู้้�ทรงวาง
รากฐานการศึึกษาแห่่ ง คณะสงฆ์์ ไ ทยไว้้ด้้ ว ยพระประสงค์์ ว่่ า
อนุุชนรุ่่�นหลัังจัักได้้สานต่่อ ก่่อตั้้�งให้้สููงขึ้้�นไปจากรากฐานนั้้�น
และปรัับปรุุงระเบีียบวิิธีีการศึึกษาให้้เหมาะแก่่สมััยตามสมควร
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ข้้าพเจ้้าอยากเห็็ น พระสงฆ์์ ที่่� สำำ� รวมอยู่่�ในศีี ล าจารวัั ต ร
อัันควร แม้้จะไม่่เคร่่งจนถึึงไม่่ยอมมองใคร ไม่่ยอมพููดกัับใคร
ก็็ ข อให้้อย่่ า พููดมากเกิิ น ไป จนไม่่ รู้้� ว่่ า ควรพููดหรืื อ ไม่่ ค วรพููด
เอาแต่่คำำ�พููดตลกคะนองมุ่่�งให้้ผู้้�ฟัังหััวเราะเป็็นที่่�ตั้้�ง
ข้้าพเจ้้าอยากเห็็นพระเถระ ผู้้�ทรงวิิทยาคุุณเป็็น Scholar
และปฏิบัติชอบ เช่นท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกข์ ไชยา
เกิิดขึ้้�นอีีกสััก ๓ - ๔ รููปในสัังฆมณฑลแห่่งราชอาณาจัักรไทย
หรืืออย่่างน้้อย มีีผู้้�สามารถขึ้้�นมาแทนท่่านได้้ในภายหน้้า
ข้้าพเจ้้าอยากเห็็น สำำ�นักั งานกลางแห่่งคณะสงฆ์์ ซึ่่ง� พระเถระ
และเจ้้าหน้้าที่่�ทั้้ง� หลาย ต้้องไปชุุมนุุมทำำ�งานที่่�นั่่น� ตั้้�งแต่่ ๑๓.๐๐ ๑๘.๐๐ น. เป็็นต้้นไปทุุกวัันเว้้นวัันพระ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อสะดวกแก่่
การเซ็็นหนัังสืือ และการไปติิดต่่อของพระผู้้�น้้อย หรืือประชาชน
ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ข้้าพเจ้้าอยากเห็็นพระเถระทั้้�งหลายทำำ�งาน
เป็็ น เวลา รัั บ นิิ ม นต์์ เ ป็็ น เวลา รัั บ แขกเป็็ น เวลา ทั้้� ง นี้้� เ พื่่� อ
ความอยู่่�รอดของพระพุุทธศาสนาและของคณะสงฆ์์ ไ ทยเอง
เพื่่� อธำำ� รงไว้้ซึ่่� ง คุุณค่่ า แห่่ ง พระสงฆ์์ เพื่่� อค วามเลื่่� อ มใสของ
ประชาชนรุ่่�นต่่อไป
ท่านอ่านแล้วอาจหมั่นไส้ข้าพเจ้า เกลียดข้าพเจ้าว่า เจ้านี้
เป็นใครมาจากไหน อวดดีอย่างไร จึงเทีย่ วแสดงความเห็นก้าวร้าว
ทั้งทางอาณาจักรและศาสนจักร ค�ำว่า “ข้าพเจ้า” ในที่นี้ยิ่งใหญ่
อย่างไรจึงเที่ยวแสดงความประสงค์อยากเห็นนั่น อยากเห็นนี่
ตามใจตน เก่งจริงท�ำไมไม่เป็นรัฐมนตรีเสียเอง ท�ำไมไม่บวช
จนได้เป็นสมเด็จเสียเอง
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ท่่ า นที่่� รัั ก อย่่ า เพิ่่� ง ด่่ ว นลงโทษข้้าพเจ้้าถึึงขนาดนั้้� น เลย
ข้้าพเจ้้า เปรม สุุจิินดา เด็็กไทยธรรมดาสามััญคนหนึ่่�ง ซึ่่�งมีี
กำำ�เนิิดเป็็นเด็็กบ้้านนอก ยากจน กำำ�พร้้ามารดาบิิดามาแต่่เยาว์์
กระเสืือกกระสนดิ้้�นรนต่่อสู้้�มาจนเป็็นอยู่่�ได้้อย่่างเดี๋๋�ยวนี้้� ก็็ด้้วย
บารมีีแห่่งพระศาสนา และพระเมตตาธรรมของพี่่�น้้องชาวไทย
ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงเรื่่� อ งนี้้� อยู่่� เสมอ ข้้าพเจ้้าจึึงมีี ค วามตั้้� ง ใจมั่่� น
ในการจะช่่วยชาติิบำำ�รุุงพระศาสนาเท่่าที่่�สติิปััญญาอย่่างข้้าพเจ้้า
จะพึึงทำำ� ได้้ ที่่� ข้้ าพเจ้้าแสดงความประสงค์์ อ ยากเห็็ น นั่่� น
อยากเห็็นนี่่�ก็็เพราะเจตนาอัันดีี ซึ่่�งมีีอยู่่�ต่่อชาติิและพระศาสนา
เป็็ น อัั น มาก ข้้าพเจ้้าจะปวดร้้าวใจเป็็ น ที่่� สุุด ในขณะอยู่่�ต่่ า ง
ประเทศ หากได้้ยิินใครพููดว่่าคนไทยเลว (ยกเว้้นคนไทยจะพููด
เสีียเอง) พระสงฆ์์ไทยก็็คืือคนธรรมดาที่่�ห่่มผ้้าเหลืือง (ข้้อหลัังนี้้�
ไม่่ยกเว้้นว่่าใครจะพููด)
เมื่่�อข้้าพเจ้้ามีีความรู้้�สึึกอยู่่�เช่่นนี้้� ข้้าพเจ้้าจะไม่่มีีสิิทธิิอะไร
บ้้างเชีียวหรืือท่่าน ที่่�จะแสดงความคิิดเห็็นในสิ่่�งที่่�ข้้าพเจ้้ารู้้�สึึกว่่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอย่างไม่สามารถจะแยกกันได้
เพื่อนคนหนึ่งของข้าพเจ้าพูดว่า
“อย่่าคิิดอะไรมากเลยเปรม เราเอาตััวรอดก็็พอแล้้ว คิิดไป
ก็เท่านั้น”
“คิดไปก็เท่านัน้ ” บางทีขา้ พเจ้าก็คดิ เช่นนัน้ เหมือนกัน แต่ก็
คิดไปได้ไม่ตลอด ในที่สุดก็ต้องหวนมาคิดอย่างเดิมอีก
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“ไม่่ได้้หรอก พล” ข้้าพเจ้้าพููดกัับเพื่่�อน “เธอมีีสิ่่�งแวดล้้อม
และ Background ของชีีวิิตไม่่เหมืือนกััน เธอเติิบโตมาด้้วย
การพึ่่�งพ่่อแม่่ ตระกููลของเธอมั่่�งคั่่�ง ไม่่เคยพึ่่�งใคร แต่่ชีีวิิตฉััน
เจริิญเติิบโตมา ได้้วิิชาความรู้้�มาภายใต้้การโอบอุ้้�มช่่วยเหลืือ
ของสัังคม ของพระพุุทธศาสนา ฉัันจะต้้องทำำ�อะไรๆ เพื่่�อสัังคม
และเพื่่�อพระศาสนาเป็็นการตอบแทน ชีีวิิตฉัันทั้้�งชีีวิิตจะต้้อง
อุุทิิศเพื่่�อสองสิ่่�งนี้้� และเนื่่�องจากฉัันมีีลููกและภรรยา ฉัันจะต้้อง
ทำำ�เพื่่�อลููกและภรรยาด้้วย มัันเป็็นหน้้าที่่�ทั้้�งนั้้�นเลย มนุุษย์์เรา
ต้้องทำำ�หน้้าที่่�เธอเห็็นด้้วยไหม ?”
“เปรม ฉัันไม่่อาจเถีียงเธอได้้ เธอมีีเหตุุผลเสมอ ในฐานะ
ที่ฉันเป็นเพื่อนเธอ ฉันรักเธอ มีอะไรที่ฉันพอช่วยเหลือเธอได้
ขออย่าได้ปิดบังฉัน ฉันจะสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้เธอบรรลุถึง
อุดมคติที่เธอตั้งใจ และได้ตัดสินใจแล้ว” พลพูดในที่สุด
ข้้าพเจ้้าปลาบปลื้้�มในคำำ�พููดของพลจนรู้้�สึึกตััวเบาหวิิว เรา
ยืื น คุุ ย กัั น ที่่� ด าดฟ้้ า ของหออิิ น เตอร์์ ใ นคืื น เดืื อ นหงาย มองไป
ทิิ ศ ใดก็็ เ ห็็ น แต่่ ใ บไม้้อัั น เขีี ย วสด แสงจัั น ทร์์ สีี น วลสาดลงมา
ผสมด้้วยลมเย็็น ประกอบด้้วยคำำ�พููดอัันชวนชื่่น� ใจของพล ทำำ�ให้้
ข้้าพเจ้้าลืืมความทุุกข์์ทั้้�งปวง รู้้�สึึกชุ่่�มอยู่่�ด้้วยความสุุขชั่่�วระยะ
หนึ่่�ง ข้้าพเจ้้าขอบใจพลและกล่่าวว่่า
“พล ตั้งแต่เหยียบย่างมาอยู่พาราณสี ฉันเพิ่งได้ยินค�ำพูด
อันชื่นใจจริงๆ ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก”
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เราแยกย้ายกันเข้านอนในเวลา ๒๓ นาฬิกา ๓๐ นาที แต่
ข้้าพเจ้้ามิิได้้หลัับลงโดยง่่าย คนดีีใจมาก หรืือเสีียใจมากก็็หลัับ
ยากเท่่าๆ กััน คำำ�พููดของพลจัับใจข้้าพเจ้้าจริิงๆ
“ฉันจะสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้เธอบรรลุถึงอุดมคติที่เธอ
ตั้งใจ และได้ตัดสินใจแล้ว” ค�ำนี้ยังแว่วอยู่ในโสตประสาทของ
ข้าพเจ้าเสมอ พลกล้าพูดอย่างนัน้ ก็ด้วยเชื่อแน่วา่ คนอย่างข้าพเจ้า
จะต้องไม่ตัง้ อุดมคติไว้ผิดอย่างแน่นอน ส่วนการตัดสนิ ใจนัน้ จะ
ผิดหรือถูก เราต้องเอาเวลาเป็นเครื่องตัดสนิ กาลเวลาเท่านัน้ เป็น
เครื่องพิสูจน์
พลช่างเข้าใจความหมายของค�ำว่า “เพื่อน” ดีเสียจริงๆ
เพื่อนจะต้องสนับสนุนให้ก�ำลังใจเพื่อนในสิ่งที่เพื่อนได้ตัดสินใจ
ท�ำแล้วและสิ่งนั้นไม่ใช่ความชั่ว ไม่ใช่ความเสียหายทางศีลธรรม
คนที่เป็นเพื่อนเพียงสักแต่ว่าเป็นนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไร มีแต่
เที่ยวอวดดีออกความเห็นให้เป็นที่ร�ำคาญใจเล่น เพื่อนได้ดีก็
ชักริษยา เพื่อนเพลี่ยงพล�้ำลงก็ช�้ำเติมให้เจ็บใจ “ผมว่าแล้ว ผม
ว่าแล้ว”
ข้าพเจ้า เปรม สุจินดา ชอบมีการตัดสนิ ใจอะไรครัง้ ใหญ่ๆ
เสี่่�ยงต่่อความสุุข ความทุุกข์์ และข้้าพเจ้้าก็็ได้้เลืือกเฟ้้นเพื่่�อน
ทุุกครั้้�งไป
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๑๘
บ ท ที่

พร พ่อของพล

ท่่ า นอาจประหลาดใจว่่ า มาริิ ส าได้้ห ายไปไหนเสีี ย แล้้ว
อยู่่�ๆ ก็็เงีียบหายไปเฉยๆ เริ่่ม� ต้้นเหมืือนมาริิสาจะมีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้อง
พััวพัันและมีีบทบาทต่่อชีีวิิตของข้้าพเจ้้ามากอยู่่� ใครๆ จะต้้อง
ทำำ�นายว่่ามาริิสาจะต้้องมาเป็็นผู้้�ทำำ�ให้้ข้้าพเจ้้าไขว้้เขว และจะ
ต้้องเดืื อดร้้อ นถึึงแม่่ของลููกไม่่เร็็วก็็ช้้า แต่่ความจริิงมิิได้้เป็็น
เช่่นนั้้�นเลยท่่าน มาริิสาและข้้าพเจ้้ามีี ป ระโยชน์์ เ กื้้� อกููลต่่ อกัั น
แต่่ก็็เป็็นไปอย่่างฉัันท์์เพื่่�อนจริิงๆ มิิได้้มีีอะไรอื่่�นเคลืือบแฝง
แม้้ข้้าพเจ้้าจะพููดอะไรเกิินเลยไปบ้้าง ก็็เป็็นไปในฐานเย้้าแหย่่
ตามประสาชายหญิิงที่่�เมื่่�อใกล้้ชิิดกัั น ก็็ มัั ก อดไม่่ ค่่ อ ยได้้ ส่่ ว น
ประกาศิิ นีี นั้้� น เป็็ น เพื่่� อ นอย่่ า งธรรมดา และธรรมดาจริิ ง ๆ
เธอตั้้�งใจคบข้้าพเจ้้าและข้้าพเจ้้าก็็ไม่่รัังเกีียจที่่�จะคบเธอ เราต่่าง
ก็็รู้้�แก่่ใจว่่า เรื่่�องความรัักฉัันท์์หญิิงชายนั้้�นน่่าจะไม่่เกิิดขึ้้�น
วศิ น อิ นทสระ
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ว่า

อีกประการหนึ่ง พล เพื่อนรักได้เตือนสติขา้ พเจ้าในวันหนงึ่

“เปรม ฉัันสัังเกตดูู รู้้�สึึกเธอจะสนใจมาริิสามากอยู่่� ฉัันรู้้�
ว่่าเธอคบไว้้เป็็นเพื่่�อนคุุยแก้้เหงา มิิได้้มีีความหมายจริิงจัังอะไร
แต่่ ฉัั น เกรงว่่ า หากสนิิ ท มากเข้้า ใจของมาริิ ส าอาจรัั ก เธอได้้
เพราะหญิิ งอิิ นเดีี ยโดยทั่่� วไปไม่่ ค่่อ ยมีี โอกาสได้้ ใกล้้ชิิ ดผู้้� ชาย
นั่นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งตัวเธอนั้นใครคบสนิทเข้าก็ต้อง
รัก ถ้าเรื่องเกิดขึ้นท�ำนองนั้นจริง เธอจะต้องพบปัญหาที่แก้ยาก
และประนอมจะเสียใจ”
“ประนอมจะเสี ย ใจ” ค�ำนี้ ข องพลสะกิ ด ใจข ้ า พเจ้ามาก
ข้าพเจ้าท�ำให้แม่ของลูกเสียใจในเรื่องนี้ไม่ได้ ข้าพเจ้าคิดว่า หาก
ท�ำให้เธอต้องเสียใจในเรื่องอืน่ สัก ๑๐ เรื่อง ก็ไม่กอค
่ วามชอกช�้ำ
แก่เธอเท่าเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว สตรีจะรู้สึกว่าถูกหยามเกียรติ
และกระทบกระเทือนใจอย่างแรงเกีย่ วกับความผิดเรื่องนีข้ องสามี
และเป็นข้อบกพร่องที่สตรีทุกคนให้อภัยได้ยาก นึกถึงใจเขา
ใจเราบ้าง ก็จะส�ำรวมระวังในเรื่องอย่างนี้ได้มาก
“ฉันต้องขอบใจเธอพล” ข้าพเจ้าตอบสนองความหวังดีของ
เพื่อน “ฉันจะไม่ท�ำให้ประนอมต้องเสียใจ”
“เธอเคยประทับใจในเรื่องธรรมบาลกุมารมิใช่หรือ ?” พลถาม
“ใช่่ ฉัันประทัับใจมาก”
“นัน่ บิดาของธรรมบาลกุมารยืนยันว่า ตระกูลของเขาไม่เคย
มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่ม ก็เพราะพวกเขาได้ประพฤติธรรมข้อ
วศิ น อิ นทสระ
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สทารสันโดษ คือสามีภรรยาไม่นอกใจกัน ต่างมีความซื่อตรง
ต่อกัน”
“ฉันจะพยายามท�ำอย่างนั้น พล ฉันขอรับรองกับเธอได้ว่า
ฉันจะประพฤติธรรมข้อนี้”
“ดีีมากเพื่่�อนรััก” พลตบไหล่่ข้้าพเจ้้าเบาๆ ด้้วยความพอใจ
และเปรยออกมาว่า
“เธอจะเป็นเพื่อนฉันในความฝัน ซึ่งดีพร้อมทุกอย่าง หรือ
จะเป็็นเพื่่�อนฉัันในความจริิง ซึ่่�งมีีข้้อบกพร่่องบ้้าง และช่่วยกััน
ตัักเตืือนแก้้ไขได้้ ก็็ให้้เลืือกเอา”
“ฉัั น ขอเลืื อ กเป็็ น เพื่่� อ นเธอในความจริิ ง พล ฉัั น มีี ข้้อ
บกพร่่ อ งเสมอ ขอให้้เธอช่่ ว ยตัั ก เตืื อ นฉัั น ด้้ ว ย ฉัั น ยิิ น ดีี ม าก
เพื่่�อนอย่่างเธอฉัันไม่่คิิดว่่าจะหาได้้อีีกในชีีวิิตนี้้�”
“ฉั น เองก็ มี ข ้อบกพร่ อ ง ฉั น อนุญาตให ้ เ ธอตั ก เตื อ นได้
เหมือนกัน”
“เรื่องนี้ ฉันต้องท�ำแน่ ขอให้รู้เท่านั้น” ข้าพเจ้ายืนยัน
“เธอเคยรู้้�ไหมว่่า แขกที่่�ไม่่เคยออกนอกประเทศเลยนั้้�น
มัักดููถููกคนชาติิอื่่น� (นอกจากอัังกฤษ อเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น) ว่่าเป็็นคน
ต�่ำต้อย ไม่เจริญเท่าตนในทุกๆ ด้าน”
“ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้น ?” ข้าพเจ้าถาม
“ก็เพราะเห็นอยู่ แต่ในบา้ นเมืองของตัว และบังเอิญประเทศ
อินเดียเป็นประเทศใหญ่เสียอีกด้วย”
“คงเหมือนคนไทยดูถูกแขก” ข้าพเจ้าว่า
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“คงจะเป็็นอย่่างนั้้�น” พลรัับ “แต่่คนไทยที่่�เคยเที่่�ยวเมืืองแขก
จนทั่่�วแล้้ว ไม่่มีใี ครกล้้าดููถููกแขกสัักคนเดีียว อนึ่่ง� เมืืองแขกนั้้�น
หากคนใดเพียงแต่ผ่านก็จะเกลียด แต่ถ้าได้อยู่ก็จะชอบ เพราะ
อยู่สบาย หากไม่เห็นแก่กิน ไม่เห็นแก่ความเพลิดเพลินทาง
สุรานารี เ สี ย อย่ า งเดี ย ว การอยู ่ เ มื อ งแขกก็ ส บายพอสมควร
ประสบอยูต่ ง้ั ๘ ปี และไม่อยากกลับ สีทนบอกว่าเหมือนปลงภาระ
ทั้งหลายลงได้สิ้น ท�ำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่า การปลง
ภาระเสียได้นั้นเป็นความสุข”
ข้้าพเจ้้ามาได้้เพื่่�อนที่่�ถููกใจที่่�สุุดคนหนึ่่�ง ที่่�พาราณสีี เขาคืือ
พล ก�ำแหงหาญ บุตรของคหบดีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งของเมืองไทย
ข้าพเจ้าขอเล่าชีวิตครอบครัวของพลให้ท่านทราบไว้บ้าง
แม้้คุุณพ่่อของพลจะเป็็นคนมั่่�งคั่่�งคนหนึ่่�งในเวลานี้้� แต่่ใน
อดีตคุณพ่อของเขาเป็นคนยากจนมาก หลังจากมารดาบิดาได้
สิ้้�นชีีวิิตเมื่่�อพร (พ่่อของพล) มีีอายุุเพีียง ๑๐ ขวบเท่่านั้้�น เขา
ต่่อสู้้�ดิ้้�นรนอย่่างอดมื้้�อกิินมื้้�อ ถููกตบถููกตีีจากนายจ้้างร้้านขาย
อาหารในกรุงเทพฯ หน้าที่ของพร คือตักน�้ำล้างส้วม ล้างชาม
และเสิร์ฟอาหาร เขาถูกด่าทุกวัน ทั้งจากนายจ้างและลูกค้าที่มา
กินอาหาร เมื่อพวกเขาเรียกใช้ได้ไม่ทันใจ ค่าจ้างหรือ ? ค่าแรง
งานหรือ ? ๕ บาทเท่านั้น ๕ บาทต่อเดือนในสมัยเมื่อประมาณ
๓๕ ปี มาแล้ว ค่าแรงงานของเด็กยากจนช่างต�่ำอะไรอย่างนั้น
เขากินอยู่ในร้านอาหาร นอนในร้านอาหาร ที่นอนก็ตรงที่คน
กินอาหารนัน่ เอง เมื่อร้านปิดก็จดั แจงปัดกวาดพืน้ เก็บโต๊ะ เกา้ อี้
วศิ น อิ นทสระ
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แล้วปูผ้าลงนอน
ตอนเช้าไม่ค่อยมีอะไรท�ำนักส�ำหรับพร เขาจึงมีโอกาสได้
อ่านหนังสือบ้าง เขาเรียนได้แค่ประถมปีที่ ๓ แล้วต้องออกจาก
โรงเรียนเพราะพ่อแม่ตาย เมื่อมาอยู่ที่ร้านอาหาร พรจึงต้องแอบ
เรีียนด้้วยตนเอง เงิินเดืือนที่่�ได้้ ๕ บาทนั้้�น เอาไปซื้้�อหนัังสืือ
ภาษาอัั ง กฤษง่่ า ยๆ มาอ่่ า น ส่่ ว นภาษาไทยนั้้� น พรได้้อาศัั ย
หนัังสืือพิิมพ์์ซึ่่�งทางร้้านซื้้�อไว้้สำำ�หรัับลููกค้้า เขาหาความรู้้�จากทาง
เดียวคือ ทางหนังสือพิมพ์ สิ่งใดควรจ�ำพรก็จ�ำไว้ ภาษาอังกฤษ
นั้น เขาซื้อได้เดือนละเล่ม และพยายามอ่านจนจบ หากจบแล้ว
ยังไม่สิ้นเดือน ไม่มีเงินที่จะซื้อหนังสือใหม่เขาก็อ่านแล้วอ่านอีก
อยู่ในเล่มนั้น ท่องจนจ�ำขึ้นใจ
เขาเห็็นลูกู หญิิง ลูกู ชายของเจ้้าของร้้านซึ่่ง� รุ่่�นราวคราวเดีียว
กัับเขาแต่่งตััวสวย หิ้้�วกระเป๋๋าไปโรงเรีียนตอนเช้้า เขาอดคิิดถึึง
ตนเองมิิได้้ บางวััน พรน้ำำ��ตาซึึมมองเด็็กเหล่่านั้้�น “เขาช่่างโชคดีี
เหลือเกิน ได้เรียนหนังสือ ได้อยู่ดีกินดี เราโชคร้าย หนังสือก็
ไม่ได้เรียน กินอยู่ก็ล�ำบาก” พรพึมพ�ำกับตนเองเสมอ
เสาร์ - อาทิตย์ เพื่อนรนุ่ ๆ เดียวกันได้ไปดูหนัง ไปเทีย่ วเตร่
ไปกับพ่อกับแม่ กลางคืนบางคืนเขาไปเที่ยวงานนั่น งานนี่ แต่
พรต้องนอนเฝ้าร้าน นอนร้องไห้อยู่คนเดียว เขาไม่มีสิทธิ์จะ
ไปไหนกับใครได้ น�้ำข้าว น�้ำแกง และเงิน ๕ บาทของเจ้าของ
ร้านมีค่าเหลือเกิน ราคามันสูง สูงจนสามารถซื้อความสุขส�ำราญ
ของเขาได้ทั้งหมด เขาเคยถูกแขกตบหน้าเพราะยกแกงไปเปรอะ
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เสื้อเขาหน่อยหนงึ่ แต่เจ้าของรา้ นก็ไม่วา่ อะไร กลับด่าซ�้ำเสียอีกว่า
เซ่่อซ่า่ ไม่่รู้จั้� กั ระวััง คืืนนั้้�นเขานอนร้้องไห้้แทบทั้้�งคืืน ร้้องไห้้ด้ว้ ย
ความขมขื่่�น ปวดร้้าว และเจ็็บใจในโชคชะตาของตนเอง
วันหนึ่งร้านมีงานท�ำบุญครบรอบ ๑๐ ปี นิมนต์พระ ๙
รูปมาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล พรต้องเหนื่อย
เป็นพิเศษ เพราะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าหลายวัน เมื่อพระ
ฉันเสร็จอนุโมทนาแล้วกลับวัดแล้ว พรและเพื่อนลูกจ้างอีกคน
หนึ่งเก็บพรมและหมอน เขาเห็นกล่องบุหรี่กล่องหนึ่งวางอยู่ข้าง
หมอน จึงน�ำมาให้เจ้าของร้านดู สงสัยว่าจะเป็นของพระรูปใด
รปู หนงึ่ บังเอิญเจ้าของรา้ นจ�ำได้ว่าเป็นของท่านมหาศรี ซึ่งคุ้นเคย
กัับที่่�ร้้าน เมื่่�อผ่า่ นร้้านทีีไรท่่านมัักแวะสนทนาปราศรััยเสมอ เป็็น
พระที่่�มีอัี ธั ยาศััยดีี ใครเจ็็บไข้้ได้้ป่่วยก็็มาเยี่่ย� มเยีียน ถามข่่าวคราว
และไม่่เคยออกปากขออะไร ถ้้าถามท่่านก่่อนว่่า ท่่านมีีนั่่�นไหม ?
มีีนี่่�ไหม ? ท่่านจะบอกว่่ามีีแล้้วโยม ถ้้ายัังไม่่มีี ท่่านก็็บอกว่่า
เห็นจะไม่จ�ำเป็นหรอกโยม เป็นพระที่ช่างโอภาปราศรัย แต่ไม่
เห็นแก่ได้
เจ้้าของร้้านจึึงให้้พรวิ่่�งไปที่่�วััด นำำ�กล่่องบุุหรี่่�ไปถวายท่่าน
บอกชื่่�อพระ บอกคณะให้้เสร็็จ พรก็็รีีบวิ่่�งไป เจอพระรููปหนึ่่�ง
ท่่านแปรงฟัันเสร็็จพอดีี กำำ�ลัังล้้างหน้้าอยู่่� พรรอจนท่่านทำำ�ธุุระ
เสร็็จ เขาจำำ�ได้้ว่่าพระรููปนี้้�เหมืือนที่่�ไปฉัันที่่�ร้้าน แต่่ไม่่รู้้�ว่่าเป็็น
ท่่านมหาศรีีหรืือไม่่ เพราะพระที่่�คุ้้น� เคยอยู่่�ที่่�ร้้านนั้้�นมีีอยู่่�หลายรููป
เขาไม่่รู้้�ว่่ารููปไหนชื่่�ออะไร
วศิ น อิ นทสระ
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“ท่านรู้จักท่านมหาศรีไหมครับ ?” พรถาม
พระรูปนั้น มองพรอย่างพอใจ ยิ้มน้อยๆ ก่อนถามว่า
“เธอมีีธุุระอะไรกัับท่่านมหาศรีีหรืือ ?”
พรชูกล่องบุหรี่ให้ดูพลางพูด “ท่านลืมกล่องบุหรี่ไว้ที่ร้าน
ครับ คุณป้าเลื่อนให้ผมเอามาถวายคืนท่าน”
“เธอขึ้นมาข้างบนก่อน” พระว่า “ฉันลองไปค้นดูในย่าม
ก่อน ถ้าไม่มีก็แสดงว่าของฉัน กล่องบุหรี่เหมือนกันมีถมเถไป”
พรนั่งคอยอยู่ที่ประตูห้องของท่าน - ท่านค้นกุกกักอยู่ใน
ย่ามครู่หนึ่งจึงพูด “เห็นจะใช่ ในย่ามไม่มี”
พรถวายกล่องบุหรี่ท่านแล้วยกมือไหว้ท�ำท่าลา
“เดี๋ยวก่อน” ท่านพูด “เราชื่ออะไร ?”
“ใครครับ ?”
“เธอนั่นแหละ”
“ผมชื่อพรครับ”
“อยู่ที่ร้านมานานเท่าไรแล้ว ?”
“๒ ปีครับ”
“เรียนหนังสือหรือเปล่า อายุเท่าไรแล้ว ?”
“อายุ ๑๒ ครับ เรียนหนังสือหรือเปล่า กระผมตอบไม่ได้”
“อ้าว ท�ำไมไม่ได้ล่ะ ?”
“ไม่ทราบจะตอบอย่างไรครับ”
“เอ ตัวเท่านี้เล่นส�ำนวนเป็นเหมือนกัน” พระเปรย
“ไม่ครับ” พรรีบตอบ “ไม่ได้เล่นส�ำนวนครับ”
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“อ้าวถามใหม่ เธอเรียนอยู่โรงเรียนไหน ?”
“เมื่อก่อนเคยเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด........ ครับ แต่ออก
มาสองปีแล้ว”
“ท�ำไมออกเสียล่ะ ?”
“ไม่มีเงินเรียนครับ”
“ท�ำไม ?”
“พ่อแม่ตายหมดครับ”
“เออ น่าสงสาร” พระมหาศรีอุทาน “แล้วเวลานี้เรียนอะไร
อยู่บ้างล่ะ ?”
“กระผมซื้้อ� หนัังสืือภาษาอัังกฤษอ่่านเองครัับ เวลาว่่างจากงาน”
“ที่ร้านให้เงินเดือนเท่าไร”
“๕ บาทครับ”
“๕ บาท ?” พระมหาศรีท�ำท่าเหมือนไม่เชื่อหูตนเองและ
พูดต่อ
“ฉัันไปฉัันเพลมาสัักครู่่�นี้้�เขาถวายมา ๙๐ บาท ฉัันสวด
มนต์์ ๓๐ นาทีี นอกจาก ๙๐ บาทแล้้ว ยัังมีีของอื่่�นๆ อีีกมาก
นั่่�นเธอดููซิิของในถาดนั่่�น” ท่่านพููดพลางชี้้�มืือไปที่่�ถาดไทยธรรม
ที่่�เจ้้าของร้้านถวายมาซึ่่�งรวมของทุุกอย่่างแล้้ว ตกราคาประมาณ
๕๐ - ๖๐ บาท “ฉัันยัังได้้ฉัันอาหารอย่่างดีีอีีก รวมแล้้ววัันนี้้�
เจ้้าของร้้านต้้องเสีี ย เงิิ น คิิ ด เฉพาะฉัั น คนเดีี ย วก็็ ต กประมาณ
เกืื อ บ ๒๐๐ บาท เธอทำำ� งานทั้้� ง เดืื อ น และทำำ� แทบทั้้� ง วัั น ได้้
เดืือนละ ๕ บาท ค่่าแรงของเธอถููกเกิินไป และค่่าแรงของฉััน
วศิ น อิ นทสระ
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แพงเกิินไป เธอจะต้้องทำำ�งานถึึง ๑๘ เดืือนเกืือบ ๒ ปีี จึึงจะ
ได้้เงิินเท่่าที่่�ฉัันไปสวดมนต์์เพีียง ๓๐ นาทีี เอาอย่่างนี้้�ดีีกว่่า
ฉัันแบ่่งให้้เธอ ๔๕ บาทเอาไหม ?”
พรรีีบยกมืือไหว้้ท่่าน และปฏิิเสธ
“อย่่าเลยครัับท่่าน ขอบคุุณท่่าน แต่่ผมรัับไม่่ได้้”
“ท�ำไม ?”
“เดี๋๋�ยวเจ้้าของร้้านรู้้เ� ข้้าจะโกรธผม จะไล่่ผมออก จะตบตีีผม”
“เธอโดนตบตีเสมอหรือ ?”
“ประจ�ำเลยครับท่าน”
“อุวะ” ท่านมหาศรีอุทาน “โยมเลื่อนนี่แปลก ท�ำบุญก็
ท�ำบุญไป ท�ำบาปก็ท�ำบาปไป”
“เอาอย่างนี้ดีกว่าพร” ท่านพูด “เธออยากเรียนหนังสือที่
โรงเรียนไหม ?”
“อยากมากครับท่าน” พรพูด ยกมือประนมแต้
“เธอมาอยู่่�กัับฉัันเสีีย ฉัันจะส่่งให้้เธอเรีียนเอง ตอนนี้้�อายุุ
๑๒ ยังไม่สายเกินไป ตกลงไหม ?”
“นึกว่าช่วยลูกนกลูกกา” ท่านพึมพ�ำกับตนเอง
“ตกลงครั บ แต่ ท ่ า นต้องพูดกั บ เจ้าของร ้ า นเองนะครั บ
กระผมไม่กล้าพูด” พรขอร้อง
“ตกลงฉันจะพูดเอง”
เมื่อพรกลับแล้ว พระมหาศรีค�ำนึงอยูค่ นเดียวว่า “เด็กคนนี้
หน่วยก้านไม่เลว ท่าทางดี อาจได้ดีต่อไปภายหน้าก็ได้”
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เย็็นวัันนั้้�น พระมหาศรีีไปที่่�ร้้านเลื่่อ� นโภชนา เป็็นร้้านอาหาร
ใหญ่่ร้้านหนึ่่�งในกรุุงเทพฯ เจ้้าของร้้านนิิมนต์์ท่่านเข้้าห้้องรัับแขก
ซึ่งต่างหากจากห้องอาหาร
เมื่อคุยกันไปได้สักครู่หนึ่ง คุณเลื่อนก็ถามอย่างคุ้นเคยว่า
“ท่านมหามีธุระอะไรด้วยหรือเปล่าคะ นอกจากมาเยี่ยม
ธรรมดาแล้ว”
“ก็็มีีบ้้างเหมืือนกัันโยม” ท่่านมหาศรีีพููด “คืืออยากจะขอ
เจ้้าพรไปเลี้้�ยง ตอนนี้้�อาตมาไม่่มีีไวยาวััจกรช่่วยทำำ�นั่่�นทำำ�นี่่�เลย
อยากได้เจ้าพรทีว่ งิ่ เอากล่องบุหรีไ่ ปให้เมื่อกลางวันไว้ใช้สอยสักคน
หนึ่ง เห็นท่าทางมันคล่องดี นึกว่าจะให้เรียนหนังสือด้วย โยม
จะขัดข้องไหม ?”
คุณเลื่อนนิ่งไปครู่หนึ่ง จึงพูด
“ความจริงเด็กนั่นมันท�ำอะไรไม่ค่อยเป็นนะคะ ท่านเอาไป
ไว้จะร�ำคาญ และเป็นภาระมากกว่าจะช่วยให้ท่านเบาแรง”
“ช่่างเถอะโยม อาตมาค่่อยฝึึกค่่อยฝนไป อะไรที่่�ยัังไม่่เป็็น
ก็็ค่่อยหััดไปทีีละน้้อย สงสารแก เห็็นพ่่อแม่่ก็็ไม่่มีี คนเราเกิิดมา
มีีบุุญมีีกรรมไม่่เหมืือนกัันนะโยม อย่่างโยมนี่่�แสดงว่่ามีีปุุพเพกตปุุญญตามาดีี ชาติินี้้�จึึงได้้มั่่�งมีีศรีีสุุข จิิตใจมีีธรรมะธััมโม
เป็็นบุุญเป็็นกุุศล มีีเมตตากรุุณา ชาติิหน้้าก็็คงมั่่�งคั่่�ง มีีอััตภาพ
ดีีอีีก”
โดนเข้้าไม้้นี้้� คุุณเลื่่�อนพููดไม่่ออก จึึงยิินยอมให้้พรไปอยู่่�
กัับท่่านมหาศรีีแต่่โดยดีี และพรก็็ย้้ายเข้้าวััดตั้้�งแต่่เย็็นวัันนั้้�น
วศิ น อิ นทสระ
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๑๙
บ ท ที่

ตั้งตนไว้ชอบ

พรได้้เข้้าเรีียนต่่อในชั้้�นประถม ๔ ที่่�โรงเรีียนวััดซึ่่�งเขาเคย
เรีียนมา เขามีีความสุุขความปลอดโปร่่งมากขึ้้น� เพราะสิ่่�งแวดล้้อม
ต่่างจากที่่�เคยอยู่่�หน้้ามืือเป็็นหลัังมืือ
เขาได้้ฟัังเสีียงพููดอัันนุ่่�มนวลอ่่อนหวานจากพระ แทนเสีียง
กระโชกโฮกฮาก เสีียงด่่าว่่าจากร้้านอาหาร เขาได้้ฟัังเสีียงพระสวด
มนต์์แทนเสีียงพวกขี้้�เมาทะเลาะกัันในร้้าน เขาได้้ฟัังการอบรม
พร่ำำ��สอ นจากพระมหาศรีี ให้้รัั ก ดีี ห นีี ชั่่� ว เสีี ย สละ และใจสููง
แทนเสีียงร้้องรำำ�ทำ�ำ เพลง อัันมีีแต่่โน้้มไปในเรื่่�องลามกอนาจาร
วศิ น อิ นทสระ
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เมื่อสิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเมล็ดพืชในตัวของพรมีเชื้อดีอยู่
แล้้ว การที่่�จะเป็็นคนดีีก็็ง่่ายขึ้้�น เขาได้้รัับการปลููกฝัังให้้มีีเมตตา
กรุุณาต่่อเพื่่�อนมนุุษย์์และสััตว์์ทั้้ง� หลาย คุุณธรรมนี้้�ปลููกให้้เจริิญ
เติิบโตได้้อย่่างรวดเร็็วในจิิตใจของพรเพราะได้เ้ ห็็นตััวอย่่างเมตตา
กรุุณาอัันท่่านมหาศรีีมีีต่่อคน และได้้เกลีียดชัังการขาดเมตตา
กรุณาซึ่งตนเคยได้รับมาแล้ว
พรตั้้�งใจเรีียน ตั้้�งใจปฏิิบัติั อิ าจารย์์คือท่
ื า่ นมหาศรีี และพอใจ
รัับใช้้พระภิิกษุุทุุกรููปในคณะนั้้�น ขอให้้เรีียกใช้้เถิิด พรไม่่เคยขััด
ทำำ�อย่่างเต็็มใจ เมื่่�อถููกดุุ ถููกว่่าบ้้างเวลาทำำ�ผิิดพลาด คำำ�น้้อยพร
ก็็ไม่่เคยเถีียง หากเสีียใจมากในการทำำ�ผิิดพลาดของตน ก็็ยืืน
น้ำำ��ตาไหลต่่อหน้้าอาจารย์์ ทำำ�ให้้ท่่านมหาศรีีรัักใคร่่สงสารยิ่่�งนััก
การได้้อยู่่�วััดนั้้�นเป็็นโชคดีีอย่่างหนึ่่�งของเด็็กกำำ�พร้้าที่่�ไม่่มีี
ใครเลี้้ย� งเป็็นล่ำำ��เป็็นสััน วััดและพระสงฆ์์มีคุี ุณค่่าแก่่เด็็กไทยอย่่าง
ไม่่สามารถจะพรรณนาได้้หมด ทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน หาก
พระสงฆ์์ยัังปฏิิบััติิตนดีี มีีศีีลาจารวััตรงาม มีีเมตตากรุุณาอยู่่�
สถาบัันวััดก็็ยัังมีีคุุณค่่าแก่่สัังคมไทย แม้้ในอนาคตอัันยาวนาน
ท่านมหาศรีสง่ ให้พรเรียนจนจบชัน้ มัธยมปีที่ ๖ ด้วยปัจจยั
ที่ท่านได้มาคราวละน้อยบ้างมากบ้าง ที่มีผู้นิมนต์ไปสวดมนต์
ฉันเพลหรือบังสุกุล เทศน์ ที่มีผู้ศรัทธาในองค์ท่านน�ำมาถวาย
เฉยๆ ก็มี
เมื่่� อ พรจบมัั ธ ยมปีี ที่่� ๖ นั้้� น ท่่ า นมหาศรีี ต้้อ งการจะส่่ ง
ให้้เรีียนต่่อ ม.๗ - ๘ และต้้องการส่่งให้้เรีียนจนถึึงมหาวิิทยาลััย
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แต่่บังั เอิิญที่่ท่� า่ นต้้องย้้ายไปอยู่่�ต่่างจัังหวััดเสีียก่่อน เจ้้าคณะจัังหวััด
เรีียกตััวท่่านไปเป็็นเจ้้าอาวาสวััดหนึ่่�งซึ่่�งว่่างเจ้้าอาวาสลง ท่่าน
มหาศรีีเป็็นพระที่่�เห็็นแก่่ประโยชน์์ของพระศาสนา จึึงรีีบไปด้ว้ ยดีี
มิได้นึกว่าเคยอยกู่ รงุ เทพฯ แล้วไปอยตู่ า่ งจังหวัด ต่างต�ำบลไม่ได้
ครั้นจะพาพรไปด้วยก็เกรงจะตัดอนาคตเด็ก ท่านจึงฝากให้พร
ท�ำงานอยู่ในร้านขายยาแห่งหนึ่งแถวเสาชิงช้า ซึ่งเจ้าของรู้จักและ
เลื่อมใสท่าน
“เห็็ น ว่่ า เด็็ ก มัั น ดีี อยากจะสงเคราะห์์ ใ ห้้ตลอดรอดฝั่่� ง
โยมช่่วยสงเคราะห์์ต่่อจากอาตมาหน่่อยเถิิด” ท่่านมหาศรีีพููดกัับ
เจ้าของร้านขายยา หลังจากได้เล่าประวัติของพรแต่โดยย่อให้
คุณกิมเฮง - เจ้าของร้านขายยาฟังจบแล้ว
“ไม่เป็นไรครับท่าน” คุณกิมเฮง - ลูกจีนเกิดในเมืองไทย
พููดไทยชััด “อยู่่�กัับผมก็็เหมืือนอยู่่�กัับท่่าน - ท่่านบอกว่่าเรีียนจบ
ม. ๖ ใช่่ไหมครัับ ?”
“ใช่โยม”
“ดีครับ พออ่านชื่อยาได้ ชื่อยาส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ
เด็กไม่รู้อังกฤษล�ำบากหน่อย”
“นี่เขาสนใจภาษาอังกฤษมากโยม ตั้งแต่เล็กๆ ยังอุตส่าห์
เอาเงินเดือน ๕ บาทไปซื้อหนังสืออังกฤษมาอ่าน”
“ดีครับ เด็กทีร่ กั ความกา้ วหนา้ ก็ต้องกา้ วหนา้ คนรักความรู้
ก็ต้องมีความรู้” กิมเฮงพูดเป็นคติ
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พรอยู่่�ที่่�ร้้านขายยากัับเสี่่�ยกิิมเฮงอย่่างมีีความสุุข เพราะ
พรเป็็นคนดีี เอาใจคนเป็็น ความที่่�เคยลำำ�บากมา ทำำ�ให้้พรรู้้�จััก
อดทน ประหยััดคำำ�พููด ตั้้�งใจทำำ�งานในหน้้าที่่� และช่่วยเหลืืองาน
เล็กๆ น้อยๆ ของนายจ้าง พรได้เงินเดือน ๑๐๐ บาท กินอยกู่ บั
เขาเสร็จ ก็นับว่าพอสบายในสมัยนั้น
ด้วยความสนใจในวิชาความรู้ พรมีความรู้เพิ่มขึ้นมาก ทั้ง
เรื่องเกี่ยวกับยาและความรู้รอบตัว พรเคยอดอยากยากจนมา
เขาจึึงมีีความอดทน และรู้้�จัักเก็็บออม เดืือนหนึ่่�งๆ เขาเก็็บเงิิน
ได้้เสมอ ๒๐ บาทบ้้าง ๒๕ บาทบ้้าง นายจ้้างก็็รัักและเพิ่่�มเงิิน
เดือนให้ทุกปี ลูกสาวของนายจ้างชื่อเพ็ญ ก็ท�ำท่าทอดสะพานมา
หาเขาด้วยเหมือนกัน เพราะรักในอัธยาศัย ผู้หญิงวัยรนุ่ นัน้ ไม่คดิ
ดอกเรื่องรวยเรื่องจน ขอให้รปู ร่างเป็นทีพ่ อใจ อัธยาศัยงามและ
ได้อยู่ใกล้ชิดก็พอแล้วส�ำหรับเธอ พรเป็นคนชอบตามใจ และ
เอาใจคนเก่งอยู่แล้ว จึงท�ำให้เพ็ญรู้สึกว่ามีความสุข เมื่อมีพรอยู่
ใกล้ ได้คุยกับเขา แต่พรเจียมตัวอยู่เสมอว่าเป็นลูกจ้างกินเงิน
เดืือน กิินข้้าวเขา อาศััยเขาอยู่่� แม้้บางคราวจะมีีใจเอนเอีียงมา
ทางเพ็็ญบ้้างก็็พยายามระงัับเสีีย เกรงว่่าจะไม่่คู่่�เคีียงกััน อีีกอย่่าง
หนึ่่�งกลััวอาเสี่่�ยกิิมเฮงจะว่่า “กิินบนเรืือนขี้้�บนหลัังคา” ซึ่่�งเป็็นคำำ�
ที่พรกลัว และคนไทยทุกคนไม่ปรารถนาฟัง มันแสลงใจ อนึ่ง
เล่าท่านอาจารย์ - ท่านมหาศรีสงั่ นักสัง่ หนา ก่อนไปอยตู่ า่ งจังหวัด
ว่า “อยูท่ ใี่ ดอย่าท�ำความเดือดร้อนใหเ้ จ้าของบ้าน หรือผู้อุปการะ
เลี้ยงดู ท�ำแต่ความดีให้เขารักเขาไว้ใจ” เป็นต้น
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พรรู้เหมือนกันว่า อาเสี่ยกิมเฮงนั้น รักตนอยู่ แต่ความรัก
นัน้ มีหลายอย่าง อาเสีย่ กิมเฮงคงไม่รกั ตนแบบต้องการเป็นลูกเขย
เป็นแน่ เพราะคนอย่างคุณกิมเฮงนั้นจะหาลูกเขยที่มีเงินล้านก็
พอหาได้้อยู่่� เรื่่อ� งอะไรจะมายกลูกู สาวให้้ลููกจ้้างขายยาในร้้านตน
แม้้จะดีีก็็ดีีอย่่างลููกจ้้างเท่่านั้้�น เหมืือนอย่่างว่่าเศรษฐีีเห็็นหมาดีี
ก็็ซื้้�อมาไว้้ดููเล่่น แต่่จะยกย่่องหมาเสมอเมีียตนก็็ผิิดวิิสััยอยู่่�
หลายปีต่อมา พรเก็บหอมรอมริบเงินได้มากขึ้นตามล�ำดับ
เขาไปเช่่าห้้องแถวเล็็กๆ แห่่งหนึ่่�ง วิ่่�งเต้้นเปิิดร้้านขายยาของ
ตนเอง ซึ่่�งคุุณกิิมเฮงก็็สนัับสนุุน เป็็นที่่�ปรึึกษาอย่่างดีี เวลานั้้�น
พรอายุุได้้ ๒๔ ปีีพอดีี เขาขายยาเล็็กๆ น้้อยๆ ก่่อน เมื่่�อมีกำี ำ�ไร
ก็็เก็็บออมไว้้ ร้้านของเขาค่่อยๆ มีียามากขึ้้�น
อาศััยที่่�พรเป็็นคนโอภาปราศรััยดีี ลููกค้้าจึึงนิิยมมาซื้้�อยาที่่�
ร้้านของเขามากขึ้้น� และเขาก็็ไม่่เคยเห็็นแก่่ประโยชน์์เล็็กๆ น้้อยๆ
แล้้วโกงลูกู ค้้า หรืือมุ่่�งแต่่จะขายให้้ได้้กำำ�ไรอย่่างเดีียว โดยไม่่นึึกถึึง
สุุขภาพ และความปลอดภััยของลููกค้้า
เขาได้้อาศััยธรรมะที่่�ท่่านมหาศรีีเคยพร่ำำ��สอนมา เอามา
ปฏิิ บัั ติิ ใ นชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น เขาระลึึกถึึงคุุณของพระสงฆ์์ แ ละ
ใส่่บาตรหน้้าร้้านประจำำ�ทุุกเช้้า วัันละ ๒ รููปบ้้าง ๓ รููปบ้้าง
เพราะความขยัั น หมั่่� น เพีี ย ร และตั้้� ง ตนไว้้ชอบ ฐานะ
ของพรดีีขึ้้�นตามลำำ�ดัับ การค้้าก็็เจริิญขึ้้�นตามลำำ�ดัับ เขาได้้เซ้้ง
ตึึกแถวคููหาหนึ่่�ง เปิิดร้้านขายยาขึ้้�นใหม่่ ลููกค้้าที่่�นิิยมเขาอยู่่�
ก็็ตามไปซื้้�อที่่�ร้้านใหม่่ของเขาอย่่างคัับคั่่�ง
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เป็็ น อัั น ว่่ า พรได้้ เ ป็็ น คนมั่่� ง คั่่� ง ผู้้� ห นึ่่� ง ในเวลาไม่่ น านนัั ก
นัับจากเวลาที่่�แยกตนออกมาจากคุุณกิิมเฮง พรได้้แต่่งงานอย่่าง
คนอื่่�นเขา เพ็็ญก็็มีีความสุุข เขามีีลููกชายด้้วยกัันในปีีแรก คืือ
พล กำำ�แหงหาญ พลเจริิญเติิบโตมาในครอบครััวที่่�มั่่�งคั่่�ง ไม่่เคย
เดืือดร้้อนเรื่่�องการอยู่่�การกิิน และการศึึกษาเล่่าเรีียน พลได้้รัับ
การอบรมจากพ่่อให้้เป็็นคนสุุจริิตในการงาน ซื่่�อตรงต่่อมิิตร
ภัักดีีต่่อพระมหากษััตริิย์์ ศรััทธาในพระพุุทธศาสนาและเคารพ
พระสงฆ์์
เมื่อจบ ม.ศ.๕ แล้ว พลสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเมืองไทย
ไม่ได้ พยายามอยูถ่ งึ ๒ ปีกไ็ ม่ได้ พอดีอายุครบ ๒๐ ปีบริบรู ณ์
ย่างขนึ้ ปีที่ ๒๑ พรจึงให้ลูกชายบวช ตัง้ ใจไว้ทีแรกว่าจะบวชเพียง
พรรษาเดียว แต่เมื่อบวชแล้ว พลผู้ซึ่งมีนิสัยชอบอยู่บ้างแล้วก็
เพลิดเพลินในศาสนา ออกพรรษาแล้วก็ไม่ยอมสึก บวชต่อไปอีก
ถึึง ๓ พรรษารวมเป็็น ๔ พรรษา เมื่่�อสึึกแล้้วพ่่อจึึงส่่งมาเรีียน
B.A. แล้้วจึึงทำำ�ปริิญญาโทต่่อ และพลก็็ได้้พบกัับข้้าพเจ้้าเป็็น
เพื่อนรักเพื่อนสนิทกัน
พลอายุุน้้อยว่่าข้้าพเจ้้าไม่่มากนััก เขาเป็็นชายไทยที่่�มีีความ
สามารถคนหนึ่่� ง ผิิ ว ค่่ อ นข้้างขาวตามแบบลูู ก ผสมระหว่่ า ง
ไทย - จีีน ใบหน้้ารููปไข่่ ผมดำำ�ปนแดงเล็็กน้้อย ร่่างสููงประมาณ
๑๖๕ ซม. ไม่่อ้้วน ไม่่ผอม เป็็นคนพููดน้้อย ใบหน้้าเฉยเรีียบ
ท่่าทางบอกความเชื่่�อมั่่�นในตััวเอง เห็็นใจคนอื่่�น
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พลมีีความสุุขอยู่่�ด้้วยงานอดิิเรก คืืออ่่านหนัังสืือ เล่่นกีีฬา
บ้้างเล็็กน้้อย ชอบอ่่านมากคืือประวััติิบุุคคลสำำ�คััญ และชอบเอา
มาคุุยให้้ข้้าพเจ้้าฟัังเสมอ ข้้าพเจ้้าพลอยได้้ความรู้้�เพิ่่�มเติิมกัับเขา
ด้้วยไม่่น้้อย
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๒๐
บ ท ที่

ความรู้ที่ต่างกัน

๐๘.๓๐ นาฬิิกาวัันหนึ่่ง� ประมาณกลางเดืือนตุุลาคม ขณะ
ข้้าพเจ้้าเพลิินอยู่่�กัับเรื่่�อง “don’t touch me!” ซึ่่�งมีีไตเติิล
อัันน่่าสนใจว่่า The pill turned me bride into a hatefilled stranger! ในห้้องส่่วนตััวของข้้าพเจ้้านั้้�น ข้้าพเจ้้าได้้ยิิน
เสียงเคาะประตูเบาๆ อย่างผู้มีมรรยาทดี
ข้าพเจ้าลุกไปเปิดประตูด้วยความเสียดายเรื่องที่ก�ำลังอ่าน
แต่เมื่อเห็นเป็นพล ความดีใจก็เข้ามาแทนที่
เขาส่งหนังสือพิมพ์ซึ่งมาจากเมืองไทยให้ข้าพเจ้า
“ตายอีกหนึ่งแล้ว” เขาพูดในขณะยื่นหนังสือพิมพ์
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ข้าพเจ้าไม่ได้ถามเขาว่าใครตาย แต่คลี่หนังสือพิมพ์ออก
อ่่าน จึึงรู้้ว่� า่ มิิตร ชััยบััญชา หรืือชื่่อจริ
� งิ ว่่า พัันจ่่าอากาศโทพิิเชษฐ์์
ชััยบััญชา พระเอกหนัังยอดนิิยม (ตามที่่�คนหนัังสืือพิิมพ์์เรีียก
กััน) ของไทยได้ต้ ายเสีียแล้้ว เพราะตกจากเครื่่�องบิินเฮลิิคอปเตอร์์
ขณะแสดงหนัังเรื่่�อง อิินทรีย์ี ์ทอง ที่่�พััทยา
ปรากฏตามข่าวว่า เขาหลุดมือจากบันไดเชือกร่วงลงมาจาก
ที่สูงประมาณ ๕๐ ฟุต และตายทันที เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่
๘ ตุลาคม ๒๕๓๑
ข่่าวการตายของมิิตร ชััยบััญชา ได้้แพร่่ไปอย่่างรวดเร็็ว
เมื่่�อศพของเขามาถึึงวััดสุุนทรธรรมทาน (วััดแคนางเลิ้้�ง) นั้้�น
คนไปรดน้ำำ�ศ
� พกัันมากเป็็นจำำ�นวนหมื่่�น ร้้องไห้้จนสลบไม่่แจ้้งชััด
หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องมรดกของมิตรเหมือน
กันว่ามีคนเกีย่ วข้องอยู่ ๔ - ๕ คน คือ ภรรยาเก่า ลูกชาย ภรรยา
ใหม่ พ่อจริง พ่อเลี้ยง และแม่ ปัญหาเรื่องมรดกและตกลงกัน
อย่างไรไม่ทราบ
“อายุ ๓๖ เท่านั้น ยังไม่น่าตาย” ข้าพเจ้าพูดหลังจากอ่าน
รายละเอียดในหนังสือพิมพ์จบแล้ว
“ปีเดียวกับเธอพอดี” พลว่า “ใครจะรู้วันตาย”
“นั่่�นซิิ” ข้้าพเจ้้าคล้้อยตาม “ชัักนึึกถึึงตััวขึ้้�นมาบ้้างเหมืือน
กัน ถ้าฉันตายที่อินเดีย เธอจะท�ำอย่างไร ?”
“ก็็เผา” เขาพููดยิ้้�มๆ “ริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��คงคา ได้้ขึ้้�นสวรรค์์มิิใช่่
หรือ ?”
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“พูดเป็นเล่น” ข้าพเจ้าว่าแล้วหัวเราะ เขาหัวเราะด้วย
“ฉันว่าคนเรานี่ มีที่ตายเป็นของตัวอยู่ทุกคนนะ เว้นแต่เรา
ไม่รู้เท่านั้น” พลว่า
“ไม่มใี ครเถียง” ข้าพเจ้าพูด “พระพุทธเจ้าก็ตรัสไวม้ ใิ ช่หรือ
“ที่ตาย วันตาย เวลาตาย และตายแล้วไปไหน เป็นเรื่องที่รู้ยาก
หรือรู้ไม่ได้ แต่ก็ต้องเป็นไปตามเส้นชีวิตของแต่ละคน”
“กัั ม มัั สส ะโกมหิิ กัั ม มะทายาโท กัั ม มโยนิิ กัั ม มะพัั น ธุุ
กััมมะปะฏิิสะระโณ” พลท่่องเร็็วปรื๋๋�อ ข้้าพเจ้้าต้้องหััวเราะ
“พูดเรื่องกรรมแล้วสบายใจดี” ข้าพเจ้าว่า
“ใช่” พลรับ “ไม่มีเรื่องใดจะท�ำให้คนหายวิตกกังวลได้เท่า
เรื่องกรรม หลักกรรมของพุทธศาสนานั้นควรได้รับการเผยแพร่
ให้เข้าถึงจิตใจประชาชนจริงๆ จะมีประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน
อย่างล้นเหลือ”
“โดยทั่วไป คนไทยก็เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว” ข้าพเจ้าพูด
“เชื่่�อเรื่่�องนี้้�อยู่่�แล้้ว” พลทวนคำำ� “แต่่ดููเหมืือนจะเชื่่�อครึ่่�ง
ไม่่เชื่่�อครึ่่�ง ที่่�เชื่่�อแน่่นแฟ้้นจริิงๆ มีีน้้อย บางคนก็็ไม่่เชื่่�อเอาเลย
ที่เชื่อเป็นส่วนมากก็เป็นคนบ้านนอก ชาวไร่ชาวนา”
“เรื่่�องกรรมเป็็นเรื่่�องสลัับซัับซ้้อน มีีหลุุมพรางมาก คนจึึง
มักงงเสมอ” ขา้ พเจ้าพูด “เพราะมีกรรมซ้อนกรรมอยูเ่ ป็นอันมาก
เป็นท�ำนองเดียวกับอารมณ์คน วันหนึ่งๆ มีอารมณ์สลับซับซ้อน
มากมายในจิตใจ ประเดีย๋ วก็ดี ประเดีย๋ วก็รา้ ย เนื่องจากการกระท�ำ
ของคนสืบเนื่องมาจากจิตใจ และความรู้สึกในขณะนั้นๆ เพราะ
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วิิบากแห่่งกรรมอย่่างนี้้� คืือดีีบ้้างชั่่�วบ้้าง คนจึึงสุุขบ้้าง ทุุกข์์บ้้าง
ได้้รัับนิินทาบ้้าง สรรเสริิญบ้้าง ได้้ลาภบ้้าง เสื่่อ� มลาภบ้้าง ได้้ยศ
บ้้าง เสื่่�อมยศบ้้าง ล้้วนแต่่เป็็นไปตามอำำ�นาจแห่่งกรรมทั้้�งสิ้้�น
กรรมย่่อมหนุุนเนื่่�องกัันเข้้ามาเหมืือนลููกคลื่่�นในทะเลไม่่ขาดสาย
ได้้ กรรมคอยโอกาสให้้ผลอยู่่�มากมาย เพราะคนเราทำำ�กรรมใหม่่
อยู่่�ทุุกวััน กรรมจึึงไม่่อาจหมดสิ้้�นไปได้้ ผู้้�ที่่�กรรมดีีสนัับสนุุน
แล้วใครกีดกันก็ไม่ได้ ผู้ทีก่ รรมชัว่ ลงโทษแล้ว ใครจะห้ามปราม
อย่่างไรก็็ไม่่ฟััง อำำ�นาจของกรรมเป็็นอำำ�นาจที่่�มหึึมาและลึึกลัับ
ทำำ�นองเดีียวกัับอำำ�นาจธรรมชาติิ เช่่น หน้้าร้้อน หน้้าหนาว หน้้าฝน
แต่่ฤดููทั้้�ง ๓ ที่่�เวีียนมานั้้�น พวกเราพอรู้้�ล่่วงหน้้าได้้ พอมีีโอกาส
เตรียมตัว เตรียมใจต่อสู้กับมันแต่อ�ำนาจแห่งกรรมนัน้ มาโดยที่
คนไม่รู้ จู่ๆ ก็มาถึงตัวเลย”
“เทศนาได้้ไพเราะมาก” พลยั่่�วข้้าพเจ้้าและหััวเราะชอบใจ
“มีีคนพููดว่่า ถ้้าคุุณมิิตรไม่่ไปโหนบัันไดเชืือกเครื่่�องบิิน ก็็คง
ไม่ตาย มีผู้ต้องการใช้คนอื่นแทน หรือใช้หุ่นแทนเพื่อมิให้คุณ
มิตรเสี่ยง แต่คุณมิตรไม่ยอม จึงเกิดเหตุพลาดพลั้งลง”
“แน่นอน” ข้าพเจ้าพูด “เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแล้ว คนก็พูด
ได้เสมอว่า ถ้าไม่อย่างนั้น เรื่องอย่างนั้นก็คงไม่เกิดขึ้น การ
เห็นผลชัดเจนแล้วสาวไปหาเหตุนั้น ง่ายกว่าการเห็นเหตุแล้ว
ค�ำนวณถึงผล เพราะผลเป็นสิ่งลี้ลับกว่าเหตุ มีองค์ประกอบ
(factor) มากมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงคราวที่กรรมจะให้ผล
กรรมย่อมมีการเตรียมการพร้อม เพื่อจะให้ผลอย่างนั้นเกิดขึ้น
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จริิ ง ๆ ย่่ อ มสร้้างองค์์ ป ระกอบให้้พร้้อมให้้เหมาะเจาะกัั บ การ
บัันดาลผล เช่่น เด็็กสาวคนหนึ่่ง� มีีรถยนต์์คันั ใหม่่ ตนเองมีีความ
กระหายใคร่่ขับั อยู่่�แล้้ว บัังเอิิญมีเี พื่่�อนมาชวนไปเที่่�ยวต่่างจัังหวััด
จึงตกลงไปโดยง่าย ขับรถไปในระหว่างทางก็สนุกกันไปตาม
ประสาเพื่อนสนิท บังเอิญมีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งสวนมา และ
บัังเอิิญคนขัับเมาเหล้้า หรืือหลัับใน รถบรรทุุกก็็พุ่่�งเข้้าชนรถเก๋๋ง
ของเด็็กสาว บัังเอิิญให้้คนขัับรถบรรทุุกเมา ผล็็อยหลัับเอาตอนที่่�
รถสวนกัับรถของเด็็กสาวคนนั้้�นพอดีี เด็็กสาวคนขัับตายคาที่่�
เพื่่�อนของเธอบางคนก็็ตาย บางคนก็็บาดเจ็็บไม่่ถึึงตาย”
“ฟังดูเป็นเรื่องบังเอิญทั้งนั้น แต่ความจริงแล้วไม่มีอะไร
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยพอที่จะให้
เกิิดและมีีองค์์ประกอบพร้้อมโดยอััตโนมััติิ กรรมเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�
จััดสรรเหตุุการณ์์ต่่างๆ ให้้เป็็นไปพร้้อมเสร็็จ พ่่อแม่่ของเด็็กสาว
อาจคร่ำำ��ครวญว่่า “ซื้้�อรถมาฆ่่าลููกแท้้ๆ” แต่่ความจริิงคนที่่�จะ
ถึึงตายเพราะถููกรถชน แม้้พ่่อแม่่ไม่่ซื้้อ� รถให้้ขัับเอง ก็็ต้้องให้้ตาย
เพราะรถคนอื่่�นจนได้้ มีีตััวอย่่างอยู่่�ถมเถไป จริิงไหม ?”
“เธอนี่่� น่่ า เป็็ น พระจัั ง ” พลพููด “คงเทศนาเพราะพิิ ลึึ ก
เสีียงของเธอทุ้้�ม เหมาะที่่�จะพููดธรรมะจริิงๆ”
“เสียงอย่างไรก็พูดธรรมะได้ ขอให้พูดถูกเท่านั้น”
“แต่่ความน่่าฟัังผิิดกััน เสีียงที่่�นุ่่�มนวลย่่อมน่่าฟัังกว่่า เธอ
ลองฟัั งเพลงซิิ เพลงเดีี ยวกัั น เนื้้� อ เดีี ยวกัั น ทำำ�นองเดีี ยวกัั น
แต่่คนละเสีียง ความน่่าฟัังจะผิิดกัันมาก” พลพููด
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ว่า

“มนุษย์เราก็มยี งุ่ อยกู่ บั เรื่อง ๔ - ๕ เรื่องนีเ้ ท่านัน้ ” ข้าพเจ้า

“เรื่องอะไร ?
“ก็็ รููป เสีียง กลิ่่�น รส โผฏฐััพพะ”
พลหัวเราะก่อนพูด “ไหนลองขยายความหน่อยซิ ?”
“ก็็มิิใช่่เพราะแสวงหา ทะยานอยากในรููป เสีียง กลิ่่�น รส
โผฏฐััพพะดอกหรืือ คนเราจึึงวุ่่�นวายกัันอยู่่�ทุุกวัันนี้้� - รููปสวย
เสีี ย งไพเราะ รสอร่่ อ ย กลิ่่� น หอม โผฏฐัั พ พะนุ่่�มนวลพอใจ
ใครตััดพวกนี้้�ได้้ก็็สบายไป”
“ฉัันว่่าเป็็นเพราะ แรงขัับดัันภายในตามธรรมชาติิด้ว้ ย หาก
ไม่่มีีแรงดัังกล่่าวนี้้� รููป เสีียง กลิ่่�น รส โผฏฐััพพะจะดีีอย่่างไร
ก็็ไม่่มีคี วามหมาย ทำำ�ให้้เราหััวปั่่�นไม่่ได้้ แขกมา ไม่่มีใี ครออกมา
รับ แขกก็เก้อไปเอง”
“ข้อนี้จริง” ข้าพเจ้ายอมรับ “มาอยู่อินเดีย ได้เข้าใจธรรม
ของพระพุทธเจ้าขึ้นอีกหลายข้อ”
“เช่นอะไรบ้าง ?” พลถาม
“เช่นเรื่องรส ได้รู้ความคิดมันเป็นอย่างไร อยู่ในเมืองไทย
ได้้กิินอาหารไทยทุุกมื้้�อ ไม่่รู้้�ว่่าการถููกพรากจากรสที่่�เคยลิ้้�มเคย
ชอบใจนั้้�นมีีพิิษสงอย่่างไร พอมากิินอาหารแขกทุุกมื้้�อเข้้า จึึงรู้้�
ลิ้้�นเราเคยกัับอาหารไทย เมื่่�อถููกพรากไม่่ได้้ลิ้้�มเสีียนาน ใจก็็
กระวนกระวายอยากได้้กิินอาหารไทย น้ำำ�� พริิกเผานั้้�นอยู่่�เมืืองไทย
ไม่่เคยกิินเลย ใครเอามาให้้บอกว่่าอร่่อยมาก อย่่างดีีก็็ลองชิิม
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เพีียงนิิดเดีียว ไม่่ให้้เสีียความตั้้�งใจของผู้้ใ� ห้้ แต่่พอมาอยู่่�เมืืองแขก
น้ำำ��พริิกเผาที่่�ทางเมืืองไทยส่่งมาให้้ กลัับกลายเป็็นอาหารอัันโอชะ
ความติดในรสมันเป็นอย่างนี้”
“แล้วมีเรื่องอะไรอีก ?” พลถามยิ้ม
“ไม่ตอบไม่ได้หรือ ?”
“ไม่ได้” พลยืนยัน
ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า
“ได้้รู้ว่�้ า่ การมาอยู่่�ต่่างประเทศนั้้�นว้้าเหว่่เพีียงใด คิิดถึึงบ้้าน
เพีียงใด นี่่�ดีีหน่่อยหนึ่่�งว่่า ในพาราณสีีมีีคนไทยนัักเรีียนไทยอยู่่�
เกืือบร้้อย หากไปอยู่่�ในดิินแดนที่่�ไม่่มีีคนไทยเลยจะเป็็นอย่่างไร
พอตะวัันยอแสงก็็คงไปนั่่�งกัันแสงต่่อหน้้าตะวัันทุุกวัันไป อนึ่่�ง
การต้้องพลััดพรากจากสิ่่ง� อัันเป็็นที่่�รักั ซึ่่ง� พระพุุทธเจ้้าทรงเรีียกว่่า
ปิิยวิิปปโยคนั้้�น เป็็นทุุกข์์เพีียงใด ก็็ได้้ประจัักษ์์แล้้ว การต้้องพบ
กัับสิ่่ง� อัันไม่่เป็็นที่่�รักั (อาหารแขก) เป็็นประจำำ� อย่่างน้้อยวัันละ ๓
ครั้้�งนั้้�นอึึดอััดเพีียงใด ก็็ได้้รู้้�”
“เมื่อมาเรียนต่างประเทศและต้องใช้ทุนของตนเองจึงรู้ว่า
เงิินมีีค่่าเพีียงใด ทำำ�ไมเด็็กจึึงเสีียใจกัันนัักเมื่่�อสอบตกเพราะ
การสอบตกนั้้�นเป็็นการเสีียเวลา เสีียเงิินเป็็นอย่่างมาก บางทีีอาจ
ท�ำให้เสียโอกาสของชีวิตอีกด้วย ผลดีของการไปอยู่ต่างประเทศ
นั้นมีมากอยู่”
“ฉันอยากรวู้ า่ อะไรเป็นเครื่องปลอบใจ เมื่อเธอมีทุกข์ ?” พล
ถาม
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“หลัักกรรมอย่่างที่่�พููดมาแล้้ว หลัักเหตุุผลที่่�ว่่า ‘ทุุกอย่่าง
เกิิดขึ้้�นย่่อมมีีเหตุุ’ หลัักปรััชญาชีีวิิตที่่�ว่่า ชีีวิิตคืือละครและหลััก
ความไม่ยึดมั่นถือมั่น” ข้าพเจ้าตอบ
“ล้้วนแต่่เป็็นหลัักใหญ่่ๆ ทั้้�งนั้้�น” พลพููด “ชีีวิิตคืือละคร
ละครแห่งชีวิต น่าสนใจจริงๆ”
“คนส่่วนมากให้้ความสำำ�คััญแก่่ชีีวิิตตนเกิินไป” ข้้าพเจ้้า
พููด “แต่่ความเป็็นจริิงแล้้ว ในความรู้้สึึ� กของคนอื่่น� ๆ ทั่่�วไป ชีีวิติ
ของเราหามีีความสำำ�คััญแต่่ประการใดไม่่ มีีความหมายเพีียง
ธุุลีีก้้อนเล็็กๆ ก้้อนหนึ่่�งในอากาศ เมื่่�อคำำ�นึึงถึึงจำำ�นวนพลโลก
ทั้้�งหลาย อัันดิ้้�นรนอยู่่�ในทะเลแห่่งความทุุกข์์ยากนี้้� ต่่างคนต่่างก็็
กระเสือกกระสนเพื่อความอยู่รอด และเพื่อความสุขอันยิ่งขึ้นไป
เธอเชื่อไหมว่าความอดอยาก อันแผ่ปกคลุมประชาชนอินเดียอยู่
มากกว่่า ๕๐% ก็็ดีี ความอดอยากในแผ่่นดิินใหญ่่จีีนที่่�ทรมาน
ชาวจีีนอยู่่�ก็็ดีี น้ำำ�ท่
� ว่ มใหญ่่ซึ่ง�่ เกิิดขึ้้น� แทบทุุกปีีในเมืืองไทยก็็ดีี คน
มิิได้้สนใจมากเท่่าการปวดฟัันของเขาเพีียงเล็็กน้้อย หรืือรองเท้้า
ของเขาหายเลย
“การที่่�คนเรามิิได้้เฉลีียวใจว่่าชีีวิิตคืือละครนั้้�นเอง ทำำ�ให้้มีี
ความยึดมั่นถือมั่นมาก เห็นตนส�ำคัญเกินกว่าที่เป็นจริง สิ่งที่
ตามมาก็คือความทุกข์ ความหนักอกหนักใจต่างๆ มากมาย เขา
นึกว่าตัวเขาเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความสนใจของคนทั้งหลาย
ความเคลื่อนไหวของเขาเป็นเสมือนอาการไหวแห่งแผ่นดิน แต่
ความจริงแล้ว แม้ความเป็นความตายของประธานาธิบดีผู้เป็น
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เหมือนจักรพรรดิของโลก ก็มไิ ด้มีใครสนใจเกินกว่า ๗ วัน และ
เขามิได้สนใจมากไปกว่าการนัดพบคนรักของเขาในหนึ่งชั่วโมง
ข้างหน้า หรือในวันพรุ่งนี้
“จริงหรือไม่ พล การเรียนรู้เรื่องนี้ท�ำให้เราได้มองเห็น
ตนตามความเป็นจริง ท�ำให้เราคลายความทะนงตนในทางผิดๆ
ทำำ�ให้้เราหายกัังวลว่่า คนอื่่�นจะคิิดถึึงเราในแง่่ใดอย่่างไร ทำำ�ให้้
เรามีีความตั้้�งใจมั่่�นทำำ�ในสิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรามากกว่่าสิ่่�งที่่�คน
ทั้้�งหลายคิิด และสิ่่�งที่่�เราทำำ�นั้้�นจะต้้องไม่่ผิิดศีีลธรรม ไม่่ผิิด
มรรยาทของสุุภาพชน เป็็ น การกระทำำ�ที่่� อยู่่� ในกรอบของการ
ไม่่ เ บีี ย ดเบีี ย นตนและไม่่ เ บีี ย ดเบีี ย นผู้้� อื่่� น คนที่่� คิิ ดว่่ า ฉัั น
ไม่่แคร์์ใครแล้้วประพฤติิตนตามใจชอบ โดยมิิได้้มีีหลัักศีีลธรรม
วััฒนธรรมหรืือจารีีตประเพณีีอัันดีีงาม เป็็นทางดำำ�เนิินใช้้ไม่่ได้้
การแสวงหาความสุุขใส่่ ต น แต่่ ทำำ� ให้้คนอื่่� น เดืื อดร้้อ นนั้้� น
ยิ่่� ง ใช้้ไม่่ ไ ด้้ ห นัั ก ขึ้้� น ไปอีี ก การกระทำำ� เช่่ น นั้้� น เป็็ น กรรมของ
คนทราม การกระทำำ�อัันเลวย่่อมมาจากคนเลว อย่่างน้้อยที่่�สุุด
ก็็ ต้้อ งเลวในขณะที่่� ทำำ�นั้้� น การกระทำำ� อัั น ดีี ย่่ อ มมาจากคนดีี
อย่่ า งน้้อยที่่� สุุดก็็ ต้้อ งดีี ใ นขณะที่่� ทำำ�นั้้� น ที่่� พููดอย่่ า งนี้้� ก็็ เ พราะ
เราไม่่ ค วรเหมาคนว่่ า เลวไปตลอดชีี วิิ ต เขาอาจทำำ� กรรมเลว
ในขณะใจทรามแต่่ต่่อมาอีีกขณะหนึ่่�ง เขาอาจทำำ�กรรมดีีเพราะ
ใจเขาดีี”
“พูดถงึ ความยากจนในอินเดีย ฉันสงสารคนจนจริงๆ” พล
ว่า “จนขนาดต้องนอนกลางดิน กินกลางทรายจริงๆ ที่บังแดด
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บังฝนก็ไม่มี”
“วันนี้ ฉันไปได้ข้อคิดอะไรมาอย่างหนึ่ง” ข้าพเจ้าเสริม
“จากคนจนนั่นเอง”
“อะไร ?” พลถาม
“เธอรู้จักเจ้าสามีมิใช่หรือ ?”
“รู้้� คนเสิิร์์ฟอาหารที่่� Mess (โรงครััว) ของเรา” พลตอบ
“ใช่ นั่นแหละ แกพูดคมคายเอาการอยู่ เธอสังเกตไหม
ตัง้ เดือนกว่ามาแล้ว ท่าทางแกซึมเซา เศร้าโศก ไม่มอี าการแจ่มใส
อยู่เลย”
“เห็นเหมือนกัน ไม่รู้แกเป็นอะไร”
“วัันนี้้� ฉัันไปส่่งจดหมายถึึงบ้้านแต่่เช้้า ขากลัับพบเจ้้าสามีี
กัับเพื่่�อนๆ ของแกสามคน ยืืนคุุยกัันอยู่่� ฉัันถามแกว่่า หมู่่�นี้้�
ดููสามีีไม่่มีีความสุุขเลย มีีเรื่่�องเดืือดร้้อนอะไรหรืือ ? แกตอบ
ฉัันว่่า คนไม่่มีีเงิินในกระเป๋๋าจะให้้ดููท่่าทางมีีความสุุขอย่่างไร
ฉัั น ถามว่่ า ก็็ ทำำ� งานได้้ เ งิิ น มิิ ใ ช่่ ห รืื อ ? แกตอบว่่ า ได้้ เ ดืื อ นละ
๓๐ รููปีีจะพอใช้้หรืือ”
“แต่่ก็็กิินอยู่่�กัับ Mess ทั้้�งนั้้�นมิิใช่่หรืือ ? ไม่่ต้้องจ่่ายเรื่่�อง
การอยู่การกิน” ฉันถาม
“กิินอยู่่�กัับ Mess ก็็จริิง แต่่อาหารที่่�ผมกิินเลวเต็็มทน”
นายสามีีว่า่ “ผมกิินเนื้้�อก็ไ็ ม่่ได้้ นายจ้้างเขาไม่่ยอมให้้กิิน ผมกิิน
แต่่ผักั กัับข้้าว ดาล (Dal-อาหารชนิิดหนึ่่ง� ของแขกคล้้ายแกงถั่่�ว)
ผมนอนกัับพื้้�นชั้้�นเดีียวกัับหมา มีีผ้้าปููเพีียงผืืนเดีียว ดููตััวผมซิิ”
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พููดพลางเอามืื อข้้ างหนึ่่� ง กำำ�ข้้อมืื อ ของตน “ผอมเป็็ น อะไรดีี
ไม่่ มีี แ รงไม่่ มีี กำ�ลั
ำ ั ง เพราะผมไม่่ มีี เ งิิ น คนมีี เ งิิ น สิิ จึึงดููท่่ า ทาง
มีีความสุุข ภาคภููมิิ แจ่่มใส เจอเพื่่�อนฝููงทัักทายอย่่างอารมณ์์ดีี
ท่่าทางเป็็นสง่่า” เขาพููดแล้้วเดิินท่่าคนมีีเงิินให้้ดูู และสลัับด้้วย
ท่่าของคนไม่่มีีเงิิน เดิินไหล่่ห่่อ ก้้มหน้้างุุด ตััวงอหน่่อยๆ
“คุุณรู้้ไ� หมว่่า เงิินมัันสร้้างอารมณ์์คนได้้สารพััดอย่า่ ง ให้้สุุข
หรืือให้้เศร้้า ให้้ร่่าเริิงหรืือเหงาหงอย” นายสามีีพููดต่่อไปเมื่่�อเห็็น
ฉันนิ่งฟังอย่างตั้งใจ
“ฉันเห็นด้วยเหมือนกัน” ฉันว่า “คนมีเงินมาก มีอาหารดี
มีที่อยู่อาศัยดี ย่อมจะมีอารมณ์แจ่มใสกว่า”
“ไม่่ ต้้อ ง ไม่่ ต้้อ ง” สามีี โ บกมืื อห้้ าม “ไม่่ ต้้อ งมีี อย่่ า งอื่่� น
หรอก มีีเงิินอย่่างเดีียวก่่อนก็็พอ อย่่างอื่่�นก็็มีีหมด อาหารดีี
บ้้านสวย ผู้้�หญิิงงาม หาได้้ทุุกอย่่าง”
“ฉันมีเงิน ท�ำไมจึงไม่มีผู้หญิงงาม” ฉันแกล้งล้อเล่น
เจ้้าสามีีแบมืือพร้้อมพููด “เอาเงิินมาซิิจะไปหามาให้้ จะเอา
งามขนาดไหน” พููดแล้้วหััวเราะ ฉัันก็็พลอยหััวเราะด้้วย
“ถ้ามีอาหารดี มีสาวสวย มีบา้ นงามแล้ว เงินไม่จ�ำเป็นก็ได้”
ฉันแหย่ต่อไป
“แล้วนายจะไปเอาของพวกนั้นมาจากไหน ?” สามีแย้ง
“ถ้้ามีีเงิินสััก ๑๐ ล้้านรููปีี แต่่อยู่่�ในทะเลทราย จะกิินเงิิน
ได้้ไหม ?” ฉัันแหย่่ต่่อไป
“ผมไม่ได้พูดว่าผมอยู่ในทะเลทรายนี่ ผมพูดว่าผมอยู่ที่นี่
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อยู่ที่พาราณสี ซึ่งสามารถเอาเงินซื้ออะไรต่างๆ ได้”
“พอดีนายจ้างมาเรียกเจ้าสามีไปเสิรฟอ
์ าหารเช้า จึงต้องเลิก
คุยกัน พล ฉันไม่นึกเลยว่าจะได้ยินค�ำพูดอย่างนี้จากคนเสิร์ฟ
อาหารที่ mess เรา” ข้าพเจ้าพูดในที่สุด
“คนพวกนี้อาจมีมันสมองดี มีความคิดดี แต่ไม่มีโอกาส
เรียน จึงต้องอยู่ในฐานะอย่างนั้น ความจนนั่นเองเป็นตัวเหตุ”
พลพูด “ยังมีเด็กอยูเ่ ป็นอันมากทัง้ ในเมืองไทยเราและในประเทศ
ต่างๆ ทีม่ มี นั สมองดี มีความคิดดี แต่ไม่มโี อกาสยกฐานะของตน
ขึ้นได้ เพราะความจนคอยบีบคอยกดไว้ นีก่ เ็ ป็นกรรมอย่างหนึ่ง
ใช่หรือเปล่า”
“ฉัั น ว่่ า ใช่่ ” ข้้าพเจ้้าพููด “ตัั ว อย่่ า งที่่� พ อมองเห็็ น ก็็ คืื อ
คนบางคนแม้้จะมาจากตระกููลอัันยากจน แต่่ถ้้ามีีกรรมดีีมามาก
กรรมนัน่ เองจะซัดมา ชักจูงมาใหพ้ บโอกาสดีจนได้ และมีโอกาส
ได้้ ย กฐานะของตนให้้ดีี ขึ้้� น เธอจะเห็็ น ว่่ า พี่่� น้้อ งท้้องเดีี ย วกัั น
พ่่อเดีียวกััน บางครอบครััว โอกาสสร้้างอนาคตยัังไม่่เหมืือนกััน
นี่ก็เพราะกรรมจ�ำแนกคนและสัตว์ให้แตกต่างกันไป ทฤษฎีเรื่อง
กรรมและการเกิดใหม่นั้นไม่สามารถแยกกันได้ แยกออกเมื่อไร
กฎแห่่งกรรมก็็พัังเมื่่�อนั้้�น ชาติิเดีียว ชีีวิิตเดีียวสั้้�นเกิินไป ไม่่พอ
สำำ�หรัับพิิสููจน์บ์ ทบาทแห่่งกรรม อัันมีีลักั ษณะอาการสลัับซัับซ้้อนได้้
ความสุุขและความทุุกข์์ของมนุุษย์์นั้้น� เป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากกรรม
ทั้งอดีตและปัจจุบันของเขาเอง ใครจะเข้าใจอย่างไรก็ตามใจเถิด
แต่่กรรมย่่อมให้้ผลตามหน้้าที่่�ของมัันเสมอ (ทำำ�นองเดีียวกัับ
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กฎธรรมชาติิเรื่่�อง space and time ตามทฤษฎีีของ Kant
ซึ่่�งทั้้�งสองอย่่างนั้้�นรวมตััวกัันทำำ�ให้้เกิิดความคิิดใหม่่ขึ้้�น ใครจะ
คิิดอย่่างไรก็็ตามใจ แต่่ space and time ก็็คงอยู่่�อย่่างนั้้�น
ไม่่ เ ปลี่่� ย นแปลงไปตามความคิิ ด ของคน space นั้้� น เป็็ น
limitless expanse คือบริเวณกว้างอันหาขอบเขตมิได้ เช่น
แผ่นท้องฟ้าอันใหญ่กวา้ งหาขอบเขตมิได้ หรือผนื แผ่นดินก็เช่นกัน
แต่่การแบ่่งเขตของแผ่่นดิิน ว่่าตรงนี้้�เป็็นของคนนี้้� ของประเทศนี้้�
นั้้�น เป็็นเรื่่อ� งของคนเอง ไม่่เกี่่�ยวกัับแผ่่นดิิน แผ่่นดิินไม่่รับั รู้้อ� ะไร
ทั้้�งสิ้้�น ในเรื่่�อง time ก็็เหมืือนกััน เราไปกำำ�หนดกัันเองว่่าเวลา
เท่่านั้้�นเท่่านี้้� แต่่ตััวเวลาจริิงๆ มัันคงดำำ�เนิินไปตามธรรมชาติิ
ของมััน ไม่่แคร์์ต่่อการสมมติิบััญญััติิของมนุุษย์์) ไม่่เคยทำำ�งาน
ผิิดหน้้าที่่� หรืือผิิดธรรมชาติิของกฎในตััวมัันเอง”
“พููดเรื่่�องกฎแห่่งกรรมดููพอฟัังได้้” พลว่่า “แต่่พููดเรื่่�อง
ทฤษฎีีของ Kant ดููกระท่่อนกระแท่่นเต็็มทีี” เขาพููดแล้้วหััวเราะ
ข้าพเจ้าพลอยหัวเราะชอบใจด้วย
“ก็็คนไม่่มีีความรู้้�เรื่่�อง space and time แล้้วจะให้้พููด
ถูกอย่างไร พลก็รู้นี่นาว่าฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้” ข้าพเจ้าว่า
“ไม่มีความรู้แล้วพูดท�ำไม ?”
“ก็อยากพูดให้เธอรู้ว่า ฉันไม่รู้” ข้าพเจ้ากล่าวในที่สุด
“เออ โสเครตีีสก็็เคยพููดเหมืือนกัันนะว่่า “ฉัันรู้้�อยู่่�อย่่าง
เดียวคือรวู้ า่ ฉันไม่รู้อะไร” บางคนว่าท่านพูดเล่นลิน้ นักปรัชญา
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เปรม สุจินดา จะแก้แทนปรมาจารย์ว่าอย่างไร” ?
“ฉัันไม่่ต้้องแก้้แทนหรอก ท่่านพููดของท่่านถููกแล้้ว คนยิ่่�ง
เรียนมากก็ยิ่งรู้สึกว่าตนไม่รู้ เป็นความรู้สึกของเขาเอง” ข้าพเจ้า
ตอบ
“ถ้าอย่างนั้น ท�ำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงปฏิญาณว่าพระองค์
ทรงรพู้ ร้อม รรู้ อบ รยู้ ง่ิ รแู้ จ่มแจ้ง ในทุกสิง่ ทุกอย่าง ?” พลถาม
พรายยิ้มอย่างชื่นบาน
“ความรู้้�อย่่างที่่�พระพุุทธเจ้้าทรงรู้้�เป็็นคนละอย่่างกัับความรู้้�
ที่่�พวกเรารู้้� หรืือนัักปรััชญารู้้� แม้้ทางเข้้าถึึงความรู้้�ต่่างกัันมาก
พวกเราพยายามเข้าถึงความรู้โดยการเรียนการฟัง และการคิด
แต่่พระพุุทธเจ้้าทรงเข้้าถึึงความรู้้โ� ดยการปฏิิบัติั จริ
ิ งิ ๆ เป็็นความรู้้�
โดยตรง (dlirect or immediate knowledge) หรืือความรู้้�
ประจัักษ์์ ส่่วนพวกเรามีีความรู้้แ� ต่่โดยทางอ้้อมทั้้�งนั้้�น (indirect
or mediate knowledge) ความรู้้�ที่่�เรารู้้�โดยตรงได้้ก็็มีีแต่่
ความรู้้�ชั้้�นต่ำำ�� อัันรู้้�ได้้โดยประสาทสััมผััส เช่่น รู้้�ว่่าไฟร้้อน เพราะ
เคยถููกไฟไหม้้ ความรู้้�ที่่�สููงขึ้้�นไปกว่่านี้้�ชนิิด transendental
knowledge นั้้�น เรายัังเข้้าไม่่ถึึง ความรู้้�อย่่างที่่�พระพุุทธเจ้้า
ทรงรู้้� นั้้� น เมื่่� อรู้้� แ ล้้ว ทำำ� ให้้ไม่่ อ ยากรู้้� อ ะไรต่่ อ ไปอีี ก และทำำ�ให้้
มีีความรู้้สึึ� กเต็็มบริิบููรณ์์ในตน (self-fulfillment) เพราะฉะนั้้น�
พระพุุทธเจ้้าจึึงทรงปฏิิญาณพระองค์์ได้้ว่่า ทรงรู้้�พร้้อม รู้้�รอบ
และรู้้�ยิ่่�ง ไม่่มีีใครเหมืือน”
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๒๑
บ ท ที่

ความต้องการของข้าพเจ้า

๒๒ ตุุลาคม ข้้าพเจ้้า - เปรม สุุจิินดา และเพื่่�อนชายอีีก
๒ คน คืือ สุุพรรณและอภััย ได้้ออกเดิินทางจากสถานีีพาราณสีี
มุ่งสู่กัลกัตตา นครหลวงเก่าของอินเดียด้วยธุรกิจบางประการ
เนื่่�องจากไม่่ได้้จองตั๋๋�วล่่วงหน้้า การเดิินทางในวัันนั้้�นจึึง
เต็็ ม ไปด้้ว ยความทุุลัั ก ทุุเลเป็็ น อัั น มาก เราไม่่ ไ ด้้ตั๋๋�วชั้้� น ที่่� ห นึ่่� ง
หรืือชั้้�นสองจึึงตกลงใจไปชั้้�นที่่� ๓ กว่่าจะซื้้�อตั๋๋�วได้้ต้้องใช้้เวลาถึึง
หนึ่่�งชั่่�วโมงครึ่่�งเพราะคนมาก ต้้องคอยคิิ ว พอถึึงคิิ ว ของเรา
เข้้าบ้้าง เจ้้าหน้้าที่่�บอกว่่าเข้้าช่่องผิิดต้้องไปเข้้าช่่องโน้้น คุุณอภััย
ซึ่่�งเป็็นคนซื้้�อตั๋๋�วก็็ต้้องเสีียเวลาไปเข้้าช่่องอื่่�นอีีก ยืืนกัันขาแข็็ง
กว่่าจะได้้ตั๋๋�วสัักใบหนึ่่�ง
เราไม่่ ไ ด้้ตั๋๋�วชั้้� น หนึ่่� ง หรืื อชั้้� น ที่่� สอ ง จึึงต้้องไปชั้้� น ที่่� ๓
พยายามปลอบใจตนเองว่่ า ดีี เหมืื อ นกัั น ประการที่่� หนึ่่� งเป็็ น
การประหยััดประการที่่�สอง เพื่่�อได้้ดููว่่า รถชั้้�นที่่�สามของอิินเดีีย
วศิ น อิ นทสระ
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ที่่�เล่่าลืือกัันว่่า แน่่นนัักหนานั้้�นจะแน่่นสัักเพีียงใด ความจริิง
เราต้้องการรถนอนชั้้� น ที่่� ๓ แต่่ เ ราก็็ ไ ม่่ ไ ด้้ เพราะคนอื่่� น เขา
จองล่่ ว งหน้้ากัั น หมดแล้้ว ยัั ง ไม่่ เ คยเดิิ น ทางด้้ ว ยรถชั้้� น ที่่� ๓
ลองเสีียบ้้างก็็ดีีเหมืือนกััน อาจได้้ความรู้้�อะไรเพิ่่�มขึ้้�น
รถออกจากสถานีีพาราณสีีเวลา ๐๖.๓๐ น. คนแน่่นจริิง
สมคำำ�เล่่าลืือ ที่่�สำ�คั
ำ ัญกว่่านั้้�นก็็คืือความสกปรกของรถ ห้้องน้ำำ��
ห้้องส้้วม และความไม่่เรีียบร้้อย ไม่่ค่่อยสะอาดของผู้้�โดยสาร
นึึกจะเกาอะไรตรงไหนก็็เกาได้้อย่่างไม่่เกรงใจใคร พวกเรานั่่�ง
เบีียดไปกัับผู้้�โดยสารเหล่่านั้้�น รู้้�สึึกมีีความทุุกข์์ทุุรนทุุรายอยู่่�
ไม่่ น้้อ ย แต่่ ก็็ ต้้อ งจำำ�ท น เพราะไม่่ มีี ท างเลืื อ ก ประกอบกัั บ
วัันนั้้�นฝนตกหนััก เหมืือนเป็็นใจให้้รถสกปรกมากขึ้้�น ไม่่ทราบ
จะเทีียบกัับรถไฟชั้้�นที่่�เท่่าใดของเมืืองไทย พวกเราต้้องทนอยู่่�
ในสภาพอย่่างนั้้�นถึึงเกืือบ ๒๔ ชั่่�วโมง ช่่างทรมานดีีแท้้ แต่่ดูู
เหมืือนคนพวกนั้้�นมิิได้้มีีความทุุรนทุุรายอย่่างใดเลย คงเป็็น
เพราะความเคยชิิน ข้้าพเจ้้าเคยนั่่�งรถไฟชั้้�นที่่� ๓ เป็็นครั้้�งแรก
ในชีี วิิ ต ได้้ ม องเห็็ น สภาพอัั น แท้้จริิ ง ของชาวศููทรที่่� ย ากจน
มีี ค วามเป็็ น อยู่่�อย่่ า งแร้้นแค้้น เคยชิิ น กัั บ สภาพที่่� เ หม็็ น อัั บ
และอะไรอื่่�นๆ ทำำ�นองนั้้�น
“ทราบว่า คานธีนั่งรถไฟชั้นที่ ๓ เสมอ” ข้าพเจ้าเปรยกับ
สุพรรณและอภัย “บางทีภรรยาขออนุญาตไปเข้าห้องน�้ำชั้นที่ ๒
ก็ไม่ยอม ต้องโต้เถียงกันอยู่นาน เมื่อเห็นความจ�ำเป็นถึงขีดสุด
จึงยินยอม”
วศิ น อิ นทสระ
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“เรื่่�องของคานธีี เป็็นเรื่่�องที่่�คนอย่่างพวกเราเข้้าใจได้้ยาก”
อภััยพููด “ท่่านเป็็นนัักอุุดมคติิเหลืือเกิิน อิินเดีียมีีผู้นำ�้ �ดี
ำ ๆี เกิิดขึ้้น�
เสมอ แต่่ประชาชนตามผู้้นำ� ำ�ไม่่ทััน เข้้าไม่่ถึึง ไม่่รู้้�เพราะอะไร ?”
“เพราะการศึึกษา” สุุพรรณว่่า “คนส่่วนใหญ่่ของอิินเดีีย
ไม่่ได้้รัับการศึึกษา คนไม่่รู้ห้� นัังสืือมีอยู่่�
ี เป็็นอัันมาก นอกจากนี้้�ยังั
ไม่มคี วามกระตือรือร้น เห็นการขอทานเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งเรื่องนี้
เมืืองไทยเราถืือเป็็นการเสีียเกีียรติิมาก คนไร้้การศึึกษานั้้�น ไม่่อาจ
เข้้าใจถึึงจุุดประสงค์์ของผู้้�นำำ�ได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น คานธีีต้้องการ
ให้ชาวอินเดียนงุ่ ห่มผ้าขาวเพื่อว่าเมื่อสกปรกจะได้เห็นง่าย เพื่อจะ
ได้้ระวัังและซัักบ่่อยๆ ประชาชนเชื่่�อคานธีีจึึงนุ่่�งขาวใส่่ขาว แต่่
ไม่่ชอบทำำ�ความสะอาด จึึงไม่่มีีใครนุ่่�งขาวใส่่ขาวจริิงเลย แม้้เดิิม
จะขาว แต่กม็ รี อยเปรอะเปื้อนมากมาย ดูสกปรกไปหมด ถา้ เป็น
คนชั้นสูงก็สะอาดดีเหมือนกัน”
“น่่ า ชมเขาอยู่่�อย่่ า งหนึ่่� ง ” ข้้าพเจ้้าพููด “คืื อทุุ กๆ สถานีี
จะมีีน้ำำ��ประปาใช้้อย่่างเหลืือเฟืือ สำำ�หรัับคนเดิินทางได้้ใช้้ และ
เพื่่�อพ่่อค้้าแม่่ค้้าที่่�อาศััยสถานีีประกอบอาชีีพ น้ำำ��ประปาเขาทั่่�วถึึง
พอใช้ทีเดียว”
“แต่ในรถไฟไม่ท�ำอาหารเลย ไม่มีเครื่องดื่มชนิดใดๆ ขาย
ทัง้ นัน้ ” สุพรรณพูด “ใครสัง่ อาหาร เขาต้องโทรศัพท์ไปสัง่ สถานี
หน้้าให้้เตรีียมไว้้ และดููเหมืือนจะเฉพาะผู้้�โดยสารชั้้�นที่่� ๑ - ๒
เท่่านั้้�น เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้� บ้้านเราสะดวกสบายมาก ห้้องเสบีียง
ของรถชั้้�นที่่� ๑ - ๒ ของบ้้านเรานั้้�นเหมืือนภััตตาคารเคลื่่�อนที่่�ดีีๆ
248

อั นความกรุ ณาปรานีี

นี่่�เอง ผมว่่าดีี ทำำ�ให้้ผู้้�โดยสารไม่่เหงา ไม่่แห้้งแล้้งเกิินไป”
“สิ่งฟุ่มเฟือยที่ฉันเสียดายที่สุดในอินเดียก็คือน�้ำ” ข้าพเจ้า
พูด ปล่อยให้ไหลจากท่ออยู่ได้เป็นเดือนเป็นปี เป็นน�้ำที่เสียไป
เปล่า น่าเสียดายมาก แต่เท่าที่ไปมาแล้ว เห็นน�้ำประปาไหลแรง
ทุุกแห่่ง และดููจะทั่่�วถึึงมากกว่่าบ้้านเรา สิ่่�งน่่าเสีียดายอีีกอย่่าง
หนึ่่� งก็็ คืือ เวลา คนอิิ นเดีี ยปล่่ อ ยเวลาเสีี ยเปล่่ าไปเป็็ นอัั นมาก
การพััฒนาประเทศจึึงไม่่ได้้ผลเท่่าที่่�ควร ราชการเริ่่�มทำำ�งานสาย
มาก ประมาณ ๔ โมงเช้้า พ่่อค้้าเปิิดร้้าน ๔ โมงเช้้าเหมืือนกััน
๓ ทุ่่�ม ก็็ ปิิ ดร้้ านหมดแล้้ว นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ค นอยู่่�เฉยอีี ก เป็็ น
อัันมาก
“คงไม่่รู้้�จะทำำ�อะไร” อภััยพููดกลั้้�วหััวเราะ “ผู้้�หญิิงอิินเดีีย
วรรณะกษััตริิย์แ์ ละพราหมณ์์เก็็บตััวมากเกิินไป เกืือบไม่่ออกนอก
บ้้านและเกืือบไม่่ได้้ทำำ�อะไรเลย ที่่�เห็็นทำำ�งานค้้าขายอะไรอยู่่�บ้้าง
นั้้�นก็็เป็็นไวศยะหรืือศููทร งานการต่่างๆ อยู่่�ในมืือผู้้�ชายแทบ
ทั้งหมด”
“คุณชอบส่าหรีไหม ?” สุพรรณถามข้าพเจ้า
“ผมว่ามันรุ่มร่ามเกินไป สวยก็พอสวยอยู่หรอก แต่ดู
รุ่มร่ามรุงรังชอบกล” ข้าพเจ้าตอบ
พวกเรานั่่�งสััปหงกกัันไปแทบตลอดทาง ประกอบกัับเที่่�ยว
นั้้�นรถต้้องเสีียเวลาถึึง ๗ ชั่่�วโมง เพราะฝนตกหนััก ทางเสีียอยู่่�
ระยะหนึ่ง รถต้องหยุดอยู่ถึง ๔ ชั่วโมงเต็มๆ ในระยะห่างจาก
กัลกัตตาเพียงประมาณ ๕๐ - ๖๐ ไมล์เท่านั้น
วศิ น อิ นทสระ
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พวกเราถึงสถานีเฮาร่าห์เวลา ๑๕.๐๐ น. ช้าไป ๗ ชั่วโมง
งานที่ต้ังใจว่าจะท�ำให้เสร็จในวันนั้นจึงไม่เสร็จ คือไม่ได้เริ่มต้น
เลย
ที่สถานีเฮาร่าห์ยังเหมือนเดิม คนยากจนซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัย
ยังคงนอนเกลื่อนกล่นทั้งหญิงชายลูกเล็กเด็กแดง น่าสังเวชเป็น
ที่สุด รัฐบาลอินเดียไม่สามารถแก้ปัญหานี้ คนยากจนเหล่านั้น
มีท่าทางอิดโรย หมดหวังในชีวิต วิชาที่พวกเขาสอนให้บุตร
มีีเพีียงประการเดีียว คืือ “การขอทาน” ซึ่่�งเข้้าใจว่่าจะต้้องสืืบต่่อ
กัั น ไปอีี ก หลายช่่ ว ง มองเห็็ น สภาพอย่่ า งนี้้� แ ล้้ว หนัั ก ใจแทน
รััฐบาลอิินเดีียเป็็นนัักหนา
เนื่่�องจากอดข้้าวมาเกืือบทั้้�งวััน สิ่่�งแรกที่่�พวกเราระลึึกถึึง
เมื่่�อถึึงสถานีีแล้้ว คืือ “ไปกิินข้้าวกัันก่่อน” พวกเราจัับรถแท็็กซี่่�
จากเฮาร่่าห์์มุ่่�งไปยัังฮ่่องกงภััตตาคาร เป็็นร้้านอาหารจีีนแห่่งหนึ่่�ง
คืื น นั้้� น พัั ก ที่่� โ รงแรมแห่่ ง หนึ่่� ง ใกล้้นิิ ว มาร์์ เ ก็็ ต ตื่่� น ขึ้้� น ตอนเช้้า
ข้้าพเจ้้ารีีบเปิิดหน้้าต่่างด้้านริิมถนนออกดููทิิวทััศน์์ สิ่่ง� ที่่�เห็็นคืือคน
ไร้้ที่่�อยู่่�อาศััยนอนเรีียงเป็็นแถวบนฟุุตบาทริิมถนน กลางถนน
มีหมาตัวหนึ่งนอนอยู่
“อนิจจา กัลกัตตา” ข้าพเจ้าร�ำพึง “หนาแน่นจนหมาต้อง
ลงมานอนกลางถนนแล้วหรือ ริมถนนไม่มีที่ส�ำหรับมันแล้ว คน
นอนกันหมด”
เย็็นวัันนั้้�น พวกเรา ๓ คน ข้้าพเจ้้า อภััย และสุุพรรณ ได้้
พากัันไปชมอนุุสาวรีีย์์ของพระนางเจ้้าวิิกตอเรีียซึ่่�งสวยงามมาก
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งามทุุกอย่่าง มองไม่่เบื่่�อ บริิเวณสวย อากาศดีี พระบรมรููปงาม
ตััวตึึกหิินอ่่อนทั้้�งหมด ภายในตััวตึึกมีีภาพต่่างๆ เกี่่�ยวกัับพระนาง
และผู้้� เกี่่� ยวข้้อง ล้้วนเป็็ นที่่� สวยงามน่่ าชมเหลืื อ เกิิ น ผู้้� เข้้าชม
ส่วนมากเป็นชาวอินเดียชัน้ ผู้ดีและชาวต่างประเทศ พวกเราชมยัง
ไม่่ทัันจุุใจก็็หมดเวลา เราชวนกัันมานั่่�งคุุยที่่�สนามหญ้้าหน้้าตึึก
หิินอ่่อน สายตาของข้้าพเจ้้ายัังไม่่อยากพรากจากความสวยสง่่า
ของตััวตึึกนั้้�น พลางรำำ�พัันกัับอภััยและสุุพรรณว่่า
“เป็นสิ่งส�ำคัญชิ้นหนึ่งของกัลกัตตาและอินเดีย แต่ไม่รู้ว่า
สิ่งนี้จะเป็นหนามยอกอกของอินเดียบ้างหรือไม่”
การไปกั ล กั ต ตาครั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ามี เ รื่อ งต้องเสี ย ใจหลาย
ประการ แต่ปลงเสียว่าเป็นบทเรียน บทเรียนชีวติ ซึ่งจะต้องลงทุน
และต้้องขาดทุุนบ้้างเป็็นเรื่่�องธรรมดา แม้้กลัับมาพาราณสีีแล้้ว
หลายวััน ความเสีียใจนั้้�นก็็ยัังไม่่หายไปได้้ ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงพล
เพื่อนรักผู้ซื่อสัตย์ของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าจะต้องสูญเสียทรัพย์
สักหนึ่งพันรูปี ก็จะยังไม่เสียดายหรือเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นท�ำนองนั้น ข้าพเจ้าขออภัยต่อท่านที่ไม่อาจแถลงเรื่องนี้ได้ว่า
ข้าพเจ้าต้องเสียใจเรื่องอะไร
ขากลับจากกัลกัตตามาพาราณสีนน้ั ได้รับความสะดวกสบาย
พอควรเพราะได้โดยสารรถชั้นที่หนึ่ง ข้าพเจ้าสงสารอภัยและ
สุพรรณที่ต้องล�ำบาก เพราะธุระของข้าพเจ้าโดยแท้
เมื่่� อถึึ งพาราณสีี เมืื อ งศาสนาอัั น ดำำ� รงความเป็็ น เอกมา
เป็็นเวลา ๓ - ๔ พัันปีีมาแล้้ว ความร่่มเย็็นเป็็นสุุขก็็แผ่่ปกคลุุม
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ทั่่� ว กายและใจของข้้าพเจ้้า อิิ น เดีี ย จะเป็็ น อย่่ า งไรก็็ ต าม คืื อ
บางคนชอบอิินเดีีย บางคนเกลีียดอิินเดีีย แต่่สำำ�หรัับข้้าพเจ้้าเอง
อย่่างน้้อยที่่�สุุด พาราณสีีได้้ให้้ความร่่มเย็็นเป็็นสุุขแก่่ข้้าพเจ้้า
อยู่่�ไม่่ น้้อ ย แม้้พาราณสีี จ ะไม่่ เ ป็็ น เมืื อ งที่่� ทัั น สมัั ย อย่่ า งเดลลีี
บอมเบย์์ หรืือกััลกััตตาเป็็นต้้นก็็ตาม แต่่พาราณสีีก็็มีีสิ่่�งหนึ่่�ง
ซึ่่ง� เหนืือกว่่าเมืืองที่่�กล่่าวแล้้วนั้้�น คืือความสงบ ร่่มเย็็น ช่่างเหมาะ
กัับอุุปนิิสััยของข้้าพเจ้้าเสีียนี่่�กระไร
ข้้าพเจ้้าเบื่่�อความวุ่่�นวายของนครใหญ่่ๆ ทั้้�งปวงในโลกนี้้�
ข้้าพเจ้้าต้้องการเพีี ย งการศึึกษา การหาทรัั พ ย์์ เ พีี ย งเล็็ ก น้้อย
เพื่่�อดำำ�รงชีีพอยู่่�ได้้โดยไม่่ต้้องรบกวนใคร ต้้องการความสงบสุุข
ในครอบครััวน้้อยๆ ของข้้าพเจ้้า และต้้องการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
แก่่เพื่่�อนร่่วมชาติิ ร่่วมชีีพของข้้าพเจ้้า โดยผ่่านทางการเขีียน
หนัั ง สืื อ อัั น เชื่่� อว่่ า จะเป็็ น ประโยชน์์ แ ก่่ ท่่ า นผู้้� อ่่ า น ทั้้� ง นี้้� เ พื่่� อ
ได้้มีีส่่วนตอบแทนบุุญคุุณอัันหาที่่�สุุดมิิได้้ ของพระพุุทธศาสนา
ที่่�มีีต่่อชีีวิิตของข้้าพเจ้้าตลอดมา
ความต้องการของข้าพเจ้ามีเพียงเท่านี้ เท่านี้จริงๆ นะท่าน
พลเพื่อนรักของข้าพเจ้าได้เคยพูดว่า
“เปรม เธอมักน้อยเกินไป ไม่ค่อยเหมาะกับชีวิตฆราวาส”
ข้าพเจ้ายิ้มและตอบว่า
“พล ฉัั น ได้้รู้้� ได้้ เ ห็็ น ได้้ลิ้้� ม รสโลกมาทุุกสิ่่� ง ทุุกอย่่ า ง
ทั้้� งทรัั พย์์ ยศ เกีี ยรติิ สรรเสริิ ญ สุุข ฉัั นพอรู้้� ว่่าสิ่่�งเหล่่ านั้้� น
ยิ่่�งมีีมากยิ่่�งทำำ�ให้้ลำำ�บากมาก ฉัันต้้องการบ้้าง แต่่ต้้องการเพีียง
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เล็็กน้้อย เพีียงพอดำำ�รงชีีพดำำ�รงตนอยู่่�ได้้ เพื่่�อขึ้้�นให้้ถึึงจุุดสููงสุุด
ของมนุุษย์์ เพื่่�อให้้ความเป็็นมนุุษย์์ของฉัันเต็็มเปี่่�ยมบริิบููรณ์์
ในกาลภายหน้้า อย่่าว่่าฉัันพููดเกิินตััวเลย ใจฉัันเป็็นอย่่างนี้้�จริงิ ๆ
ฉัันต้้องการปลีีกตนออกไปจากสัังคมให้้มากที่่�สุุด เท่่าที่่�กำ�ลั
ำ ังใจ
กำำ�ลัังปััญญาของฉัันจะถีีบตััวออกไปได้้ ความสุุขของฉัันอยู่่�ที่่�
ฉัันรู้้สึึ� กว่่าได้้ทำำ�ความดีีแก่่เพื่่�อนร่่วมชาติิร่่วมชีีพโดยมิิต้้องนำำ�ตน
เข้้าไปพััวพัันกัับสิ่่�งใดๆ ฉัันต้้องการเพีียงให้้ผลงานของฉัันเข้้าไป
เป็็นตััวแทนฉััน ฉัันไม่่ต้้องการให้้ใครรู้้�จัักฉััน เปรีียบไปก็็เหมืือน
ฉัั น เป็็ น คนผลิิ ต รถยนต์์ เมื่่� อ เห็็ น ใครขัั บ รถที่่� ฉัั น ผลิิ ต ออกมา
ด้้ ว ยความสุุขสบาย ฉัั น ก็็ เ อิิ บ อิ่่� ม ใจ ฉัั น ไม่่ ต้้อ งการให้้เขามา
รู้้�จัักฉััน ให้้เกีียรติิแก่่ฉััน สรรเสริิญฉััน”
“สิ่งที่ฉันต้องการเป็นมากที่สุด คือเป็นราษฎรธรรมดา
คนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั และสมเด็จฯ พระนาง
เจ้้าพระบรมราชิินีนี าถ ผู้้ท� รงพระคุุณอัันประเสริิฐ ฉัันชอบพููดถึึง
ล้้นเกล้้าล้้นกระหม่่อมทั้้�งสองพระองค์์อยู่่�บ่่อยๆ เพราะแม้้เพีียง
พูดถึงก็ท�ำให้ใจฉันชุ่มชื่นมีความสุข ชาติไทยเราโชคดีอย่างมาก
ทีไ่ ด้พระมหากษัตริยเ์ ช่นนีม้ าเป็นพระประมุขและเป็นธงของชาติ”
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เรว่า ริมฝั่งแม่นํ้าคงคา

ข้าพเจ้าพูดกับพลต่อไปว่า
“อีีกเรื่่�องหนึ่่�งซึ่่�งพวกเรา แม้้ยัังหนุ่่�ม ก็็ควรสนใจคืือเรื่่�อง
ศาสนา พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวและพระราชิินีีของพวกเรา
ทุกๆ พระองค์ตงั้ แต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์มาจนปัจจุบัน ทรงแบ่ง
เวลาส่่วนหนึ่่ง� ของพระองค์์ให้้แก่่การศึึกษาพระพุุทธศาสนา พวกเรา
น่่าจะดำำ�เนิินตามรอยพระยุุคลบาทในเรื่่�องนี้้�ด้้วย
“ชาวลัังกา (ซีีลอน) ที่่�ฉัันได้้พบ ฉัันสนทนาด้้วยได้้วิิสาสะ
แล้้ว รู้้สึึ� กว่่าเป็็นคนสุุภาพเรีียบร้้อย มีีอุุปนิิสัยั และอััธยาศััยคล้้าย
คนไทยเป็็นอัันมาก ฉัันถามเขาว่่าเพราะเหตุุไรจึึงเป็็นเช่่นนั้้�น
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เขาตอบเหมืือนกัันทุุกคนว่่า เพราะอิิทธิิพลแห่่งพระพุุทธศาสนา
ฉัันเสีียดายแทนประเทศที่่�ปล่่อยให้้พระพุุทธศาสนาหลุุดมืือไป
หากพระพุุทธศาสนายัังอยู่่�แล้้ว โฉมหน้้าของประเทศนั้้�นจะเปลี่่ย� น
ไปอีีกมาก และจะดีีขึ้้�นมากเหลืือเกิิน เรื่่�องนี้้�ฉัันเสีียดายจริิงๆ”
“ฉันทราบว่า” พลพูด “ผู้มีปัญญาชาวตะวันตก ก็สนใจ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องศาสนามากเหมืือนกััน ฉัันเองก็็เชื่่�อว่่าคนมีีความรู้้�
เล็็กๆ น้้อยๆ มัักดููหมิ่่�น หรืือเหยีียดหยามความรู้้�ทางศาสนา
แต่่คนที่่�มีีความรู้้�สููง กว้้าง และลึึกซึ้้�งกลัับสนใจให้้เกีียรติิความรู้้�
ทางศาสนาว่่าเป็็นที่่�สุุดแห่่งความรู้้�ทั้้�งปวง ศาสนาเป็็นบ่่อเกิิดของ
ปรััชญาทั้้�งปวง และศาสตร์์ทั้้�งปวงมีีแหล่่งกำำ�เนิิดมาจากปรััชญา
ฉัั น จึึงยัั ง เชื่่� อว่่ า ศาสนายัั ง เป็็ น สิ่่� ง ที่่� มีี คุุณค่่ า แก่่ ชีี วิิ ต แก่่ โ ลก
แก่่สัังคม มนุุษย์์ ศาสนาเป็็นบ่่อเกิิดของความสงบสุุข ให้้ความ
ชุ่มเย็นแก่จิตใจ”
เย็็นวัันนั้้�น หลัังจากได้้คุุยเรื่่�องอื่่�นๆ กัับพลอีีกหลายเรื่่�อง
แล้้ว เราทั้้�งสองได้้ชวนกัันไปหอเรว่่าริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��คงคา ซึ่่�งบััดนี้้�
เป็็ น ที่่� พัั ก อาศัั ย ของภิิ ก ษุุสงฆ์์ ไ ทย แบ่่ ง ไปจากหอเซนคุุ ป ตะ
(Sengupta) เพื่่�อไม่่ให้้มีีความยััดเยีียดจนเกิินไป เพื่่�อสะดวก
แก่่การศึึกษา
เราได้รับการต้อนรับจากพระสงฆ์อย่างดียิ่ง ทุกรูปแสดง
ความดีีอกดีีใจ เชิิญให้้นั่่�ง ชวนคุุย และนำำ�ชมหอด้้วยอััธยาศััย
อัันงาม รู้้สึึ� กมีีความสุุขและอบอุ่่�นใจเป็็นอย่่างมาก คนไทยเรานั้้�น
ในด้้านอััธยาศััยใจคอแล้้ว เราดีีไม่่แพ้้ชนชาติิใดในโลกนี้้�
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ที่่�หอเรว่่า (หอของมหาวิิทยาลััยบานารััส) เวลานั้้�น มีีพระ
อาศััยอยู่่�ประมาณ ๑๕ รููป ยัังมีีที่่�เหลืืออีีกมาก เป็็นตึึก ๓ ชั้้�น
ทรง ๔ เหลี่่ย� ม มุุมถึึงกัันหมด ทราบว่่า เดิิมทีีเป็็นพระราชวัังของ
มหาราชาองค์์ใดองค์์หนึ่่�ง ตั้้�งอยู่่�ใกล้้ท่่าน้ำำ��อััสสีีฆาฏะอัันชาวฮิินดูู
นิยมว่าเป็นท่าน�้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในพาราณสี
ตััวตึึกสวยงามพอใช้้ บางส่่วนทำำ�ด้ว้ ยหิินอ่่อนอย่่างดีี ฉลุุลาย
สวยงาม มีีที่่�ตากอากาศหลายแห่่ง ชั้้�นดาดฟ้้ายิ่่�งสบายมาก
เมื่่� อ ได้้ชมตัั ว ตึึกและห้้องต่่ า งๆ แล้้ว พระได้้นำำ�ข้้ าพเจ้้า
และพลขึ้้�นไปบนดาดฟ้้า
ขณะนั้น โสมก�ำลังส่องแสงสีนวลงามลงมาทาบกับพระแม่
คงคา ปรากฏเป็นสีเงินงามระยับ ผิวธาราพลิว้ น้อยๆ คล้ายแสดง
ความเริงรื่นในความชื่นชมที่ชาวภารตะทั้งมวลได้มอบให้แก่
พระคงคานั้น
เราทั้้�งหมดยืืนอยู่่�ท่่ามกลางแสงจัันทร์์อัันนวลใยริิมฝั่่�งแม่่
คงคา อันข้าพเจ้าเคยสดับเกียรติคุณมาแล้ว ตั้งแต่สมัยเยาว์วัย
ไม่ เ คยนึ ก เลยว่ า จะได้มาเห็ น แม่ น�้ำคงคาด้วยตาของตนเอง
ไม่เคยนกึ เลยว่าจะได้มายืนอยรู่ มิ ฝัง่ แม่น�้ำคงคาอันมีนามกระฉ่อน
ไปทั่วโลก
อีี ก ฝั่่� ง หนึ่่� ง ของแม่่ น้ำำ��ค งคา คืื อฝั่่� ง ตรงข้้ามกัั บ หอเรว่่ า นี้้�
เป็็นป่่าไม้้เตี้้�ย หาบ้้านเรืือนมิิได้้ ทอดสายตาไกลออกไปทางฝั่่ง� ตรง
ข้้ามเฉีียงไปทางใต้้เล็็กน้้อย จะเห็็นแสงไฟเป็็นกลุ่่�มอยู่่�กลุ่่�มหนึ่่�ง
นัน่ คือแสงไฟฟ้าจากรามนคร - พระราชวังของมหาราชาพรหมทัต
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ทุุกอย่่ างที่่� ล้้อ มอยู่่�รอบตัั วเวลานั้้� น เป็็ นสิ่่� งรื่่� นรมย์์ เป็็ น
ความสงบ ก่่อให้้เกิิดมโนคติินานาประการ บางทีีความคิิดคำำ�นึึง
ได้้ ถ อยหลัั ง ไปถึึง ๒๕๐๐ ปีี ระลึึกถึึงพระบรมศาสดาและ
พระสาวกผู้้�ได้้เคยท่่องเที่่�ยวสั่่�งสอนพระธรรมอยู่่� ณ ดิินแดน
แห่่งนี้้�ตรงไหนหนอคืือปราสาทของท่่านพระยสะ ตรงไหนหนอ
บ้้านของธิิ ด าเศรษฐีี เ มืื อ งพาราณสีี ที่่� ก ล่่ า วว่่ า เป็็ น ผู้้� มีี บุุญ มาก
คนหนึ่่ง� และมีีเครื่่�องประดัับมหาลดาปสาธน์์เสมอด้้วยนางวิิสาขา
และมััลลิิกา ภรรยาของพัันธุุลเสนาบดีี
ขา้ พเจ้าได้กล่าวแล้วว่าพาราณสีได้ให้ความสุขแก่ขา้ พเจ้าอยู่
ไม่น้อย ที่หอเรว่านี้ก็อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่พักพิงใจของข้าพเจ้า
“ความพยายามและการตั้งตนไว้ชอบขนาดพวกเรา” พล
กล่่าวทำำ�ลายความเงีียบขึ้้�น “ถ้้ามีีทุุนเดิิมอยู่่�บ้้างก็็จะไปได้้สููงมาก
แต่่บัังเอิิญพวกเราเกิิดในที่่�ต่ำำ�� เสมืือนไม้้ที่่�เกิิดเชิิงเขา และแม้้จะ
ขยายต้นให้สูงเท่าไรก็สูงได้ไม่เท่าต้นไม้บนภูเขา”
เป็นค�ำพูดที่มีคติน่าคิดมากทีเดียว
เงีี ย บกัั น ไปครู่่�หนึ่่� ง ทุุกคนเพ่่ ง สายตาลงสู่่�แม่่ นํ้้� า คงคา
ครู่่�หนึ่่�งผ่่านไป พระจึึงกล่่าวว่่า
“ถ้าเรามีวิธีวัดอันยุติธรรม ต้นไม้สูงที่เชิงเขาก็คงสูงกว่า
ต้นไม้เตี้ยบนภูเขาอยู่นั่นเอง”
“วัดอย่างไร ?” พลถาม
“เราวัดกันเฉพาะตน้ ไม้ อย่าไปวัดเอาความสูงของภูเขารวม
เข้าด้วย” พระตอบ
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“ถ้้าเป็็ น ต้้นสนบนยอดเขาไม่่ ไ ด้้ ก็็ จ งเป็็ น ไม้้อื่่� น ๆ ที่่� ขึ้้� น
ในหุุบผา แต่่ทว่่าเป็็นไม้้สวยที่่�สุุดริิมลำำ�ธาร” ข้้าพเจ้้าท่่องกวีีของ
ดัักลััช มอลลอช ซึ่่�งถอดเป็็นภาษาไทยแล้้ว เพื่่�อร่่วมสนทนาใน
เรื่่อ� งเดีียวกัันกัับมิิตรสหาย
“จริงเหมือนกัน” พระคล้อยตาม “อยทู่ เี่ รารู้จักสรา้ งแนวคิด
เอา เราจะต�่ำต้อยหรือสูงส่งก็แล้วแต่เราจะรู้สึก”
พลหัวเราะเบาๆ ก่อนพูดว่า
“ที่ผมพูดเช่นนั้น พูดตามความรู้สึกของคนทั่วไป ที่ตัดสิน
สิ่่� ง ต่่ า งๆ ตามที่่� ป รากฏให้้เห็็ น มิิ ไ ด้้มุ่่�งถืื อ อัั น เติิ ม สัั จจ ะหรืื อ
ultimate reality โดยธรรมดาต้้นไม้้ซึ่่�งขึ้้�นในที่่�สููงต้้องมองดูู
สูงกว่าต้นไม้อันอยู่ในที่ต�่ำ จริงหรือไม่ ?”
“จริิง” พระและข้้าพเจ้้ารัับพร้้อมกัันและหััวเราะชอบใจ
พลก็็หััวเราะด้ว้ ยและพููดต่่อไปว่่า
“คนมีีความพยายามเท่่ากััน ตั้้�งตนไว้้ชอบเหมืือนกััน คนหนึ่่ง�
มีีทุุนเดิิมอยู่่�มาก อีีกคนหนึ่่�งเริ่่�มต้้นจากศููนย์์ ย่่อมจะสู้้�คนแรก
ไม่ได้”
“ข้อนั้นเป็นธรรมดา” ข้าพเจ้าว่า “แต่เราก็ควรพอใจเท่าที่
เป็นตัวเรา เท่าที่ธรรมชาติได้ให้เรามา ความพอใจจะให้ความสุข
แก่เรา”
“พููดไม่่เข้้าเรื่่�อง” พลว่่า “ถ้้าเป็็นอย่่างนั้้�นจริิงแล้้วดัันมา
พาราณสีีทำำ�ไม อยู่่�กรุุงเทพฯ สบายดีีอยู่่�แล้้ว เมืืองไทยสะดวก
สบายทุกอย่าง ท�ำไมจึงไม่พอแค่นั้น ทะเยอทะยานมาท�ำไมอีก”
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“ก็็ฉัันพอใจพาราณสีีนี่่� ฉัันจึึงดัันมานี่่� และฉัันจะอยู่่�เท่่าที่่�
ฉัันพอใจ” ข้้าพเจ้้าโต้้ตอบอย่่างขึึงขััง แต่่พลกลัับยิ้้�ม
“มีหลายคนพูดว่าพาราณสีเหมือนจังหวัดบ้านนอกของเรา
คือไม่มีอะไร แร้นแค้น” พระพูด
“ผมยังนึกไม่ออกว่ามีจังหวัดไหนบ้างของเมืองไทยที่พอ
เทียบพาราณสีได้” ข้าพเจ้าพูด “นีพ่ ูดถึงความกวา้ งใหญ่และอืน่ ๆ
อีกหลายอย่าง ยกเว้นหาดใหญ่ และเชียงใหม่แล้ว เพิ่มยะลา
เข้าอีกหนึ่ง นอกนั้นผมคิดว่าไม่ใหญ่กว่าพาราณสี ทั้งพื้นที่และ
ตึกรามบ้านช่อง”
“ที่่�ว่่าไม่่มีีอะไรนั้้�น ผมอยากทราบว่่าเขาต้้องการอะไร ?
ปััจจััย ๔ มีีพร้้อมทุุกอย่่าง จะซื้้�อสัักเท่่าไรก็็ไม่่หมด เราไม่่มีีเงิิน
จะซื้้�อเอง ร้้านขายยาก็็มีีมาก หมอก็็มีี โรงพยาบาลก็็มีี แล้้วจะ
เอาอะไรอีีก มหาวิิทยาลััยก็็กว้้างขวางใหญ่่โต จะเรีียนวิิชาอะไร
ก็มีสอน”
“เปรมเขาไม่ต้องการอะไรมาก” พลท�ำเสียงล้อเลียน
“จริงพล ฉันไม่ต้องการอะไรมาก ในชีวติ ฉันมีน�้ำจืดพอดืม่
มีข้าวพอกินก็พอแล้ว แพทย์ที่ประเสริฐส�ำหรับคนทุกคนนั้นคือ
อาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย ความสงบเงียบ และการรู้จัก
ยิ้มแย้มร่าเริง”
“เวลาป่วยก็ไม่ต้องไปหาหมอ ?” พลว่า
“ต้องไปซิ” ข้าพเจ้าว่า
“ท�ำไมไม่ยิ้มเอาล่ะ ?” พลยั่ว
260

อั นความกรุ ณาปรานีี

“ยิม้ ด้วย ยาด้วย ช่วยรักษา อาหารมีประโยชน์ด้วย อากาศดี
และสงบเงียบด้วย” พระพูด
“ถููกของท่่าน” ข้้าพเจ้้ารัับ “ต้้องหลายๆ อย่่างประกอบกััน
factor ชีีวิิตคนมีีมาก แต่่ผมว่่ารวมอยู่่�ในปััจจััย ๔ นั่่�นแหละ”
“ปัจจัย ๔” พลว่า “มีอีกอย่างหนึ่ง”
พวกเราหัวเราะขึ้นพร้อมกัน
คืนนั้น ข้าพเจ้าและพลลาพระกลับหออินเตอร์เมื่อเวลา
๒๐.๐๐ นาฬิกา คุณประสาทได้เดินมาส่งถึงถนนใหญ่
พูดถึงคุณประสาทแล้วให้นึกสงสารและนิยมชมชอบใน
ตัวของเขาอยู่ไม่น้อย เขาเป็นฆราวาสไทยเพียงคนเดียวที่อยู่หอ
เรว่าเวลานั้น
คุุณประสาท เป็็นผู้้�มีีร่่างโปร่่งบาง สููง สีีผิิวค่่อนข้้างขาว
ยิ้้� ม ง่่ า ย อัั ธ ยาศัั ย ดีี อุุปนิิ สัั ย รัั ก สงบ เสีี ย สละ ไม่่ เ ห็็ น แก่่ ตัั ว
มีีความอดทน และประหยััด มีีความพากเพีียรดีี มีีหลายอย่่างที่่�
แสดงตนใหเ้ ห็นเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดู เชื่อว่าจะเป็นคนมีอนาคตดี
คนหนึ่ง ถ้าไม่มีอะไรมาตัดรอน
สามล้อมาถึงหน้ามหาวิทยาลัย เราทั้งสองยกมือขึ้นไหว้
รปู ปัน้ ของท่านมหามานะฯ มาลวียะผู้ก่อตัง้ มหาวิทยาลัยบานารัส
ด้วยความเคารพอย่างจริงใจ
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๒๓
บ ท ที่

เด็กสาวชาวอินเดียที่ริมฝั่งแม่คงคา

ข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวแล้้วว่่า หอเรว่่าเป็็นที่่�หนึ่่�งในพาราณสีีซึ่่�ง
เป็็นที่่�พัักพิิงแห่่งใจของข้้าพเจ้้า ดัังนั้้�นเมื่่�อมีีโอกาสว่่าง ข้้าพเจ้้า
จึึงมัั ก ไปเยี่่� ย มเยีี ย นพระสงฆ์์ แ ละมิิ ต รสหายที่่� ห อเรว่่ า เสมอ
ในกาลนั้้�นข้้าพเจ้้าจะขึ้้�นไปบนดาดฟ้้าชั้้�นบนสุุด หัันหน้้าไปทาง
แม่่น้ำำ��คงคา ทอดสายตาจัับนิ่่�งและนานอยู่่�ที่่�กระแสน้ำำ��อัันไหล
เอื่่�อยอยู่่�ชั่่�วนิิรัันดร์์กาลหาเบื้้�องต้้นมิิได้้
มีี บ่่ อ ยครั้้� ง ที่่� ข้้ าพเจ้้าทอดสายตาสู่่�ริิ ม ฝั่่� ง ซึ่่� ง มีี ช าวฮิิ น ดูู
ทั้้�งเด็็กผู้้� ใหญ่่ หนุ่่�มและสาว ผลััดเปลี่่�ยนกัันมาอาบน้ำำ��ตัักน้ำำ��
และไหว้้ความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ของแม่่น้ำำ��สายนี้้�
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มีีนัักบวชฮิินดูู นุ่่�งผ้้าสีีดอกจำำ�ปา นั่่�งบริิกรรมมนต์์อยู่่�เป็็น
แห่่งๆ บ้้างมีีร่่มกัันแดด บ้้างนั่่�งกลางแดด ไม่่สะทกสะท้้านต่่อ
ความร้อนอันใด ครัง้ พุทธกาลเป็นอย่างไร บัดนีก้ ย็ งั เป็นอย่างนัน้
บางแห่งมีชายชรา ลักษณะบอกว่ามาจากตระกูลพราหมณ์
ผู้เชี่ยวพระเวท มีคัมภีร์พระเวทเล่มใหญ่วางอยู่เบื้องหน้า นั่งหัน
หน้าสู่แม่น�้ำคงคา ท่องพระเวทอันศักดิ์สทิ ธิ์ด้วยท่าทางอันเชื่อมัน่
ยิ่งนัก
มีีภาพชีีวิิตมากมายที่่�ริิมฝั่่�งนี้้� ทั้้�งชีีวิิตคนและสััตว์์ ข้้าพเจ้้า
มองอย่่ า งเพลิิ ด เพลิิ น จิิ น ตนาการของข้้าพเจ้้าเตลิิ ด ไปไกล
แสนไกล เป็็นเวลานานจึึงจะกลัับมาสู่่�ปััจจุุบัันอีีก
วัันนั้้�นและเวลานั้้�นประมาณ ๑๗ นาฬิิกา ขณะที่่�ข้้าพเจ้้า
มองสิ่่� ง ต่่ า งๆ เพลิิ น อยู่่�นั้้� น เห็็ น เด็็ ก สาวผู้้� ห นึ่่� ง แต่่ ง กายด้้ ว ย
ส่่ า หรีี สีี ข าว ขลิิ บ ริิ ม สีี ทอ ง เดิิ น มาสู่่�ริิ ม ฝั่่�ง เธอนั่่� ง ลงบนแผ่่ น
กระดานที่่� ทำ�ยื่่
ำ � น ออกไปยัั ง แม่่ น้ำ�ำ� และคร่ำำ�ค
� รวญสลัั บ ด้้ ว ย
การวัักน้ำำ�ขึ้้
� �นล้้างหน้้า ใครต่่อใครพากัันมองเธอ แต่่เธอหาได้้
เอาใจใส่่ ต่่อส ายตาของใครไม่่ คงทำำ�สิ่่� ง ที่่� เ ธออยากทำำ�ต่่ อ ไป
มิิ ไ ด้้รัั ง เกีี ย จว่่ า น้ำำ��นั้้� น จะสกปรกอย่่ า งไรหรืื อ ไม่่ บางคนยัั ง
วัักขึ้้�นดื่่�มได้้ ก็็ไฉนเล่่าเธอจะล้้างหน้้าไม่่ได้้
ขนาดเธอกำำ�ลัังร้้องไห้้ก็็ยัังเห็็นว่่าเธอสวย ผิิวของเธอขาว
ละเอีียดอ่่อน ข้้าพเจ้้าเคยอ่่านตำำ�ราในบาลีี ภาษาชมผิิวของสตรีีว่า่
ขาวเหมืือนสัังข์์ แต่่ไม่่เคยเห็็น เมื่่�อมาเห็็นด้ว้ ยตาตนเองในครั้้�งนี้้�
ผิิวของเธอขาวเพีียงดัังสัังข์์จริิงๆ ข้้าพเจ้้ารีีบลงจากดาดฟ้้า และ
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ลงไปสู่่�ท่่าน้ำำ��ซึ่่�งมีีบัันไดชัันพอใช้้ ยืืนมองเธออยู่่�ห่่างๆ ไม่่ให้้ใคร
สัังเกตเห็็นเป็็นที่่�ผิิดปกติิ อีีกครู่่�หนึ่่�ง ข้้าพเจ้้าคิิดว่่าไม่่นานนััก
เธอคงกลัับข้้าพเจ้้าจึึงขึ้้�นมาแอบอยู่่�ริิมทางเหนืือบัันไดท่่าน้ำำ��ขึ้้�นมา
ตรงริิมกำำ�แพงหอเรว่่านั่่�นเอง
เป็็ น จริิ ง ดัั ง ที่่� คิิ ด ข้้าพเจ้้าคอยอยู่่�ไม่่ น านนัั ก เธอก็็ เ ดิิ น
กลัับขึ้้�นมา มีีใบหน้้าและผมเปีียกชุ่่�มด้้วยน้ำำ�� เมื่่�อเห็็นข้้าพเจ้้า
ซึ่่�งเป็็นชาวต่่างประเทศยืืนจ้้องเธออยู่่� ใบหน้้าและดวงตาของ
ข้้าพเจ้้าแสดงอาการทัักทาย เธอจึึงหยุุดยืืนอยู่่�เบื้้�องหน้้า ขอบตา
ของเธอแดงช้ำำ��
“ขอโทษเถอะ ถ้าไม่รังเกียจ ข้าพเจ้าขอคุยกับท่านสักเล็ก
น้อย” ข้าพเจ้าทักทายด้วยภาษาอังกฤษ
“ท่่านมีีธุุระอะไรกัับข้้าพเจ้้าหรืือ ?” เธอพููด “ข้้าพเจ้้าไม่่
รัังเกีียจที่่�จะสนทนากัับท่่านเพีียงเล็็กน้้อย” เธอพููดพร้้อมด้้วย
มองลัักษณะการแต่่งกายของข้้าพเจ้้า รู้้�สึึกเธอมีีอาการเชื่่�อมั่่�น
ขึ้้�นว่่าบุุรุุษผู้้�นี้้�มิิได้้มีีเจตนาร้้ายต่่อเธอ
“ถ้าท่านไม่ถือเป็นการรบกวน ข้าพเจ้าประสงค์ทราบถึง
ความทุกข์ของท่าน หากมีทางใดทีข่ า้ พเจ้าพอช่วยได้บ้าง ข้าพเจ้า
ยินดีเป็นอย่างมาก”
เธอยิ้ม ยิ้มของเธอสวย ฟันของเธองามเป็นระเบียบ
“ขอบคุุณในความหวัังดีีของท่่าน คำำ�พููดเช่่นของท่่านนั้้�น
เราไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักในอินเดีย ท่านเป็นชาติอะไร ?”
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“ข้้าพเจ้้ามาจากประเทศไทย ชาวไทย อยู่่�ทางทิิศตะวัันออก
เฉีียงใต้้ของประเทศนี้้� ข้้าพเจ้้าชื่่�อ เปรม สุุจิินดา เป็็นนัักศึึกษา
อยู่่�ที่่� B.H.U. ขอให้้ท่่านสบายใจได้้ว่่า ข้้าพเจ้้ามิิได้้มีีเจตนาร้้าย
ต่่อท่า่ น”
“มิได้มีเจตนาร้าย” เธอทวนค�ำ “แล้วมีเจตนาดีไหม ?” เธอ
ถาม
“มีแน่ๆ ” ข้าพเจ้าตอบ
“ขอบใจท่าน เปรม สุจ...”
“สุจินดาครับ” ข้าพเจ้าบอกย�้ำ
“ค่่ะ เปรม สุุจิินดา” เธอทวนและพููดต่่อไปว่่า “ข้้าพเจ้้า
ชื่อมายันตี วรรณะพราหมณ์”
“มายัันตีี” ข้้าพเจ้้าทบทวน “ท่่านยัังไม่่ได้้บอกข้้าพเจ้้าว่่า
ท่่านมีีความทุุกข์์อันั ใดจึึงร้้องไห้้คร่ำำ��ครวญ มีีใบหน้้าและผมเปีียก
ชุ่่�มด้้วยน้ำำ��”
“สามีีของข้้าพเจ้้าตาย” เธอบอก “เขาเป็็นคนดีีเหลืือเกิิน
เราแต่่งงานกัันได้เ้ พีียง ๒ เดืือนเท่่านั้้�น เขาจากข้้าพเจ้้าไปเสีียแล้้ว”
เสียงของเธอสะอื้นขึ้นมาอีก แต่พยายามระงับไว้
“ข้้าพเจ้้าขอแสดงความเสีียใจต่่อท่่านด้้วย” ข้้าพเจ้้าพููด
มองเธอทั่่�วกาย ยิ่่�งดููใกล้้ผิิวของเธอยิ่่�งสวย
“เปรม ท่านเห็นข้าพเจ้าได้อย่างไร ?” เธอถาม
“ข้้าพเจ้้ายืืนอยู่่�บนดาดฟ้้าของตึึกนี้้� เห็็นท่่านตั้้�งแต่่ต้้น และ
สงสารท่่าน จึึงรีีบลงมาทัักถาม”
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“ถ้าอย่างนั้น เราขึ้นไปคุยกันบนดาดฟ้าอย่างเดิมมิดีหรือ
เราจะยืนคุยกันที่อย่างนี้นานไม่ได้ อินเดียไม่ยอมให้หญิงยืนคุย
กับชายในที่เปิดเผย ใครเห็นจะต�ำหนิ”
ข้้าพเจ้้าเข้้าไปข้้างใน พบประสาทกำำ�ลังั หุุงข้้าวด้้วยเตาน้ำำ��มันั
ก๊๊ า ด ข้้าพเจ้้าเล่่ า ให้้เขาฟัั ง แต่่ โ ดยย่่ อ เมื่่� อ ประสาทบอกว่่ า คง
ไม่่น่่าเกลีียดอะไรกัับการที่่�จะขึ้้�นไปคุุยกัันบนดาดฟ้้า และเขา
จะไปเป็็นเพื่่�อนด้้วย
ดัั ง นั้้� น เราทั้้� ง ๓ คืื อ มายัั น ตีี (ผู้้� มีี ค วามงามเป็็ น ที่่� สุุด )
ประสาทและข้้าพเจ้้าจึึงขึ้้� น ไปบนดาดฟ้้ า เนื่่� อ งจากยัั ง ไม่่ ค่ำำ��
แม้้บัั น ไดจะวกวนเล็็ ก น้้อยก็็ ขึ้้� น ไปได้้ โ ดยสะดวก เรานั่่� ง ลง
บนขอบของดาดฟ้้า มายัันตีีนั่่�งกลาง เราทั้้�งสองนั่่�งข้้างทั้้�งสอง
ห่่างกัันประมาณ ๑ ศอก หัันหน้้าลงสู่่�แม่่น้ำ�ค
ำ� งคา
“ข้าพเจ้าก�ำลังมีทุกข์หนัก ไม่เคยมีทุกข์ครั้งใดในชีวิตของ
ข้าพเจ้าจะหนักเท่าครัง้ นี้ ข้าพเจ้ามีสามีกห็ วังเอาสามีเป็นทีพ่ งึ่ เขา
เป็นคนดีเหลือเกิน ไม่ควรจะด่วนจากข้าพเจ้าไปเลย” เธอพูด
น�้ำตาไหลพรากลงมาอีก
“เขาเป็นอะไรตาย ?” ข้าพเจ้าถาม
“หมอบอกว่่าเส้้นโลหิิตในสมองแตก เขาเป็็นคนช่่างคิิด
ช่่างตรอง เขาเป็็นคนคิิดมาก” เธอบอก
“เขาคิดเรื่องอะไร ?” ข้าพเจ้าถาม
“เขาเป็นนักการเมือง” เธอตอบ “ท่านคงรู้ว่านักการเมือง
ย่อมไม่คิดเรื่องใดมากยิ่งไปกว่าเรื่องการเมือง เขาเป็นคนหวังดี
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ต่อชุมนมุ ชน เขามีความปรารถนาอย่างรนุ แรงในการพัฒนาสังคม
อิินเดีียให้้ทัันสัังคมในนานาอารยะประเทศทั้้�งหลาย เขาบอกว่่า
เขาเศร้้าใจเหลืื อ เกิิ น เมื่่� อ เห็็ น พี่่� น้้อ งชาวอิิ น เดีี ย ยัั ง อดอยาก
ยากจนอยเู่ ป็นอันมาก ไร้ที่อยูอ่ าศัย ขาดอาหาร ขาดยารักษาโรค
ขาดเสื้อผ้าเครื่องใช้ เขาไม่ต้องการเห็นชาวอินเดียต้องขอทาน
ใครเลี้ยงชีพ เขาเคยอยู่ในอังกฤษและอเมริกาแห่งละสองปี เขา
อยากเห็นสังคมอินเดียรุดหน้าไปอย่างนัน้ บ้าง เขาบอกว่าทรัพยากร
ธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�ในอิินเดีียนั้้�นมากพอที่่�เราจะพััฒนาประเทศให้้
เจริิญรุ่่�งเรืืองได้้ แต่่เรายัังขาดอะไร ? เราขาดอะไร ? ประเทศของ
เราจึึงยัังต้้องทนอยู่่�ในสภาพอย่่างนี้้� เขานอนไม่่ค่่อยหลัับ เขา
กระวนกระวาย และเห็นอะไรเป็นเรื่องทุกข์ร้อนของเขาเองไปเสีย
หมด แต่เขาจะช่วยคนทัง้ เมืองทัง้ ประเทศได้อย่างไร เขานอนเอา
มืือก่่ายหน้้าผากแทบทุุกคืืน เขาคิิดเรื่่�องการช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นช่่วย
สัั ง คมและช่่ ว ยประเทศชาติิ จนในที่่� สุุด เขาต้้องตาย ตายใน
ขณะที่่�อายุุยัังน้้อย”
“เท่าไร ?” ข้าพเจ้าถาม
“๓๑ เท่านั้น” เธอตอบ “หน้าที่ของผู้น�ำในครอบครัวนั้น
เขาไม่มีอะไรบกพร่องที่จะต�ำหนิได้ ข้าพเจ้าคิดว่าเขาจริงจังกับ
โลกเกินไป”
“ข้้าพเจ้้าเห็็นใจท่่านเหลืือเกิิน” ข้้าพเจ้้าพููดด้้วยความเห็็นใจ
จริิงๆ “และเห็็นด้้วยกัับท่่านที่่�ว่า่ เขาจริิงจัังกัับโลกเกิินไป แต่่โลก
ไม่่เคยเห็็นจริิงจัังกัับใครเลย โลกมัักชอบเล่่นตลกกัับพวกเรา
268

อั นความกรุ ณาปรานีี

เสมอ โลกไม่ยอมให้ใครมีความสุขอยู่นาน แต่ใครมีความทุกข์
มากจนอยากจะหนี โ ลก โลกก็ จ ะเอาเหยื่อคื อค วามสุขเล็ ก ๆ
น้อยๆ มาล่อเอาไว้หน่อยหนึ่ง เพื่อให้เพลินไปชัว่ คราว พอเผลอ
โลกก็จะกระหน�่ำด้วยฆ้อนใหญ่คือความทุกข์หนักอย่างใดอย่าง
หนึ่งอีก ขอให้ท่านเชื่อเถิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่มีความทุกข์
ทีก่ �ำลังทุกข์อยยู่ ง่ิ กว่าท่านก็มไี ม่น้อย พวกเราทุกคนเป็นเพื่อนกัน
เป็็นเพื่่�อนร่่วมเกิิดแก่่เจ็็บตายด้้วยกััน เป็็นเพื่่�อนร่่วมทุุกข์์ร่ว่ มโศก
ในการต้้องพลััดพรากจากสิ่่�งอัันเป็็นที่่�รัักที่่�พอใจ ต้้องประสบ
กัั บ สิ่่� ง อัั น ไม่่ เ ป็็ น ที่่� รัั ก ที่่� พ อใจ หากท่่ า นเหยีี ย บย่่ า งเข้้าไปใน
โรงพยาบาลแห่่ ง ใดแห่่ ง หนึ่่� ง และเดิิ น ดููตามตึึกคนไข้้ ท่่ า น
จะเห็็นว่่า มีีเพื่่�อนร่่วมเกิิดแก่่เจ็็บตายของเรามากมายในที่่�นั้้�น
นอนรอความหายบ้้าง รอความตายบ้้าง ข้้าพเจ้้าเองก็็เป็็นคนหนึ่่ง�
ที่่�เคยผ่่านการเผาไหม้้ของความทุุกข์์นานาประการมาแล้้ว ชนิิดที่่�
ไม่่อาจพรรณนาให้้หมดได้้ ทุุกข์์จากความจน จากความเจ็็บป่่วย
อย่่างหนััก จากการต้้องพลััดพรากจากสิ่่�งอัันเป็็นที่่�รัักที่่�พอใจ
จากการถููกดููหมิ่่�นเหยีียดหยาม จากอะไรอื่่�นๆ อีีกมาก แต่่จะ
ทำำ�อย่่างไรได้้ เมื่่�อโลกเราตั้้�งอยู่่�ในกองทุุกข์์ เรามีีชีีวิิตอยู่่�ในโลก
ก็็ต้้องประสบกัับความทุุกข์์อย่่างไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้ ชีีวิิตมีีความ
แตกดัับเป็็นที่่�สุุด ความเพลิิดเพลิินทั้้�งปวงลงท้้ายด้ว้ ยความทุุกข์์”
มายันตีมองหน้าข้าพเจ้าอย่างพิศวง ประสาทยิ้มน้อยๆ
“ท่านเป็นนักศึกษาทางปรัชญาหรือ ?” มายันตีถาม
“ใช่” ข้าพเจ้าตอบ
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“นั่นซิ ท่านยังหนุ่ม แต่สามารถพูดเรื่องท�ำนองนี้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ช่วยให้ข้าพเจ้าเบาใจขึ้นเป็นอันมาก”
“ข้าพเจ้ายังไม่มีความรู้ทางปรัชญาเลย” ข้าพเจ้าบอก
“แต่ที่ทา่ นพูดมานัน้ เป็นปรัชญาชีวติ ที่อยูใ่ นระดับสูง” เธอว่า
“ข้้าพเจ้้าพููดอย่่างนี้้�ได้้ตั้้�งแต่่อยู่่�เมืืองไทยแล้้ว”
“ท�ำไมท่านพูดได้ ดูเหมือนท่านจะมองโลกคนละมุมกับที่
คนหนุ่มทั้งหลายมอง” เธอพูดจ้องหน้าข้าพเจ้า
ลมจากล�ำน�้ำคงคาโชยเฉื่อยฉิวมากระทบกายประสาทเพิ่ม
ความเย็็นขึ้้�นอีีกเล็็กน้้อย มายัันตีีดึึงชายสาหรีีมาปิิดหััวไหล่่ มืือ
ข้้างหนึ่่�งจัับริิมไว้้อย่่างมั่่�นคง
“ข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธ” ขา้ พเจ้าพูด “ชาวพุทธทุกคนได้เรียน
รู้เรื่องอย่างนี้มาแต่ต้น ชาวพุทธได้ยินได้ฟังเรื่องท�ำนองนี้เสมอ”
“ชาวพุุทธ” เธอทวนคำำ� “พระเคาตมะ พุุทธะ (พระโคตมะพุุทธะ) นั้้�นเป็็นชาวอิินเดีียเหนืือ เป็็นปราชญ์์ผู้้�หนึ่่�งของอิินเดีีย
น่่ า เสีี ย ดายที่่� อิิ น เดีี ย ปล่่ อ ยพุุทธศาสนาให้้ล่่ อ งลอยไป ไปให้้
ความร่่มเย็็นเป็็นสุุขแก่่ประเทศอื่่�นๆ นอกจากอิินเดีีย” เธอพููด
เหมืื อ นปรารภกัั บ ตนเอง เสีี ย งของเธอเหมืื อ นลอยมากัั บ ลม
แห่่งสายน้ำำ�ค
� งคา
“ท่านเสียดายพระพุทธศาสนาเหมือนกันหรือ ?”
“ข้้าพเจ้้าเสีียดายเหมืือนกััน” เธอตอบ “ทำำ�นองเดีียวกัับที่่�
ท่่านเนห์์รููเสีียดาย แต่่ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าพระพุุทธศาสนาสลบอย่่าง
ไม่่มีีวัันฟื้้�นอีีกแล้้วในอิินเดีีย”
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“ท�ำไมท่านจึงเชื่ออย่างนั้น ?” ข้าพเจ้ารีบถาม
“ท่านอยู่อินเดียนานอีกหน่อยก็รู้เอง” เธอตอบ
“อยู่อินเดียนานอีกหน่อยก็รู้เอง” ข้าพเจ้าทวนค�ำบ้างและ
ทันใดนัน้ ขา้ พเจ้าก็ระลึกถงึ ค�ำพูดของพระไทยหลายรปู ทีเ่ คยมาอยู่
อินเดียนานปีกว่า การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอินเดียนัน้ จะไม่
ได้ผล หากใครจะมาสร้างมาท�ำอะไรในอินเดีย ก็ควรจะเปลี่ยน
เข็็ มเสีี ยใหม่่ คืื อมีีจุุดมุ่่� งหมายไปในทางสงเคราะห์์ ช่่วยเหลืื อ
คนไทยในอิิ น เดีี ย หรืื อค นไทยที่่� เ ดิิ น ทางมาทัั ศ นาจรไปบููชา
ปููชนีียสถานของพระพุุทธศาสนา
“ข้าพเจ้าคงรู้ได้สักวันหนึ่งเป็นแน่” ข้าพเจ้าพูด
“แน่นอน” เธอยืนยัน “ท่านต้องรู้ได้ด้วยตัวของท่านเอง”
“ท่านพอบอกนัยใหข้ า้ พเจ้าสักเล็กน้อยได้หรือไม่ ?” ขา้ พเจ้า
ถาม
เธอนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง จึงพูดว่า
“ศาสนาฮินดูในเมืองไทยเผยแพร่ออกอยู่หรือ ?”
“ไม่่เลย” ข้้าพเจ้้าตอบ “เห็็นมีีโบสถ์์พราหมณ์์อยู่่�หลัังหนึ่่�ง
นานมาแล้้ว ใกล้้วััดสุุทััศน์์ และคนไทยไม่่เคยเข้้าเลย คนไทยรู้้จั� กั
แต่่เพีียงว่่า นั่่�นคืือโบสถ์์พราหมณ์์”
“การเผยแพร่ศาสนาฮินดูในเมืองไทยได้ผลอย่างไร การเผย
แพร่พุทธศาสนาในอินเดียก็คงได้ผลอย่างนั้น” เธอพูดในที่สุด
“ท่่านรู้้จั� กั พระพุุทธศาสนาดีีหรืือ ?” ข้้าพเจ้้าถาม ประสาทนั้้�น
ได้้แต่่ฟัังและยิ้้�ม ไม่่ยอมพููดอะไรเลย
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“ไม่สู้ดีนัก” เธอตอบ
นิ่่�งกัันไปครู่่�หนึ่่�ง เธอพููดต่่อไปว่่า
“ข้้าพเจ้้ารู้้�จัักพระพุุทธศาสนา ในฐานะเป็็นปรััชญาสายหนึ่่�ง
ของอิิ น เดีี ย ซึ่่� ง มีี ขึ้้� น เพราะคำำ�สอ นของพระเคาตมะ พุุทธะ
(ชาวอิิ น เดีี ย เรีี ย กพระพุุทธเจ้้าว่่ า เคาตมะ พุุทธะ) ซึ่่� ง ใครๆ
ในอิิ น เดีี ย รู้้� จัั ก พระองค์์ ใ นฐานะเป็็ น ผู้้� ก่่ อตั้้� ง พระพุุทธศาสนา
พระองค์์ได้้ทรงเห็็นความทุุกข์์ของมนุุษย์์โดยผ่่านทางความแก่่
ความเจ็็บ และความตาย รวมทั้้�งความทุุกข์์อื่่�นๆ ที่่�ครอบคลุุม
มีีอำำ�นาจเหนืือมนุุษย์์อยู่่�
“หลังจากได้ทรงศึกษาถึงความทุกข์ของมนุษย์อยู่เป็นเวลา
นานปีแล้ว พระองค์ได้พบต้นตอแห่งความทุกข์ของมนุษยชาติ
รวมทั้้�งวิิธีีที่่�จะเอาชนะมััน คืือได้้ทรงทราบถึึงสััจจะอัันประเสริิฐ
๔ ประการ The Four Noble Truths (Catvari-aryasayani) (เขีียนตามที่่�มายัันตีีพููด จััตวาริิอายสััตยานิิ) กล่่าวคืือ
ความจริิงเรื่่อ� งทุุกข์์ เรื่่อ� งสาเหตุุของความทุุกข์์ เรื่่อ� งความดัับทุุกข์์
และเรื่่�องทางให้้ถึึงความดัับทุุกข์์”
“สััจจะเรื่่�องทุุกข์์นั้้�นได้้เป็็นที่่�ยอมรัับกัันทั่่�วไปในรููปแบบ
ต่่างๆ แห่่งความทุุกข์์นั้้�น แต่่พระพุุทธเจ้้าได้้ทรงทราบตลอด
ได้้ทรงเห็็นว่่าเหตุุผลเกี่่�ยวกัับเรื่่�องทุุกข์์นั้้�น ไม่่ใช่่ของง่่ายเลย
เพราะแม้้สิ่่�งที่่�ปรากฏเสมืือนว่่าเป็็นความสุุขนั้้�น ที่่�แท้้ในส่่วนลึึก
แล้้วก็็ยัังเป็็นบ่่อเกิิดแห่่งความทุุกข์์ (Even what appears
as pleasant is really a source of pain at bottom)”
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“เกี่ ย วกั บ สั จจ ะประการที่สอ ง คื อ เหตุ ใ ห ้ เ กิ ดทุ กข์ น้ั น
พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ความมีอยู่ ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งทั้งปวง
ในโลกทั้งที่เป็นรูปธรรม (material) และนามธรรม (mental)
ย่อมมีสาเหตุมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่นอน ไม่มีสิ่งใดเลยที่
ไม่มีปัจจัยและด�ำรงอยู่ได้โดยตัวมันเอง (There is nothing
which is unconditional and self-existent) ดัังนั้้�นจึึง
ไม่่มีีสิ่่�งใดเที่่�ยงหรืือยั่่�งยืืน ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างตกอยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจ
แห่่งความเปลี่่�ยนแปลง ความทุุกข์์ของเราก็็ย่่อมมีีสาเหตุุมาจาก
ปัั จจััยอย่่ างใดอย่่ างหนึ่่� ง โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งเรามีี ทุุ กข์์ เพราะ
มีีการเกิิดมา ความเกิิดเล่่าก็็มีีสาเหตุุมาจากความทะยานอยาก
ต่่อโลกีียวััตถุุหรืือโลกีียารมณ์์ (worldly objects) อำำ�นาจ
แห่่ ง ความทะยานอยากทำำ� ให้้เราจมลงไปในโลก นำำ� เราไปสู่่�
ความโง่่เขลา ถ้้าเรามีีความรู้้อั� นั ถููกต้้องแท้้จริิงต่่อสิ่่ง� ต่่างๆ ในโลก
และเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ว่่ามัันมีีลัักษณะให้้ทุุกข์์มากกว่่าให้้สุุข
แล้้ว เราก็็จะไม่่ทะเยอทะยานอยากได้้มัันเลย
“ด้วยประการฉะนี้ ความเกิดและความทุกข์ต่างๆ ก็จะ
สิน้ สุดลง ความทุกข์กเ็ หมือนสิง่ ทัง้ หลายอืน่ คือมีขนึ้ เพราะมีเหตุ
ปัจจัยบางประการ และมันจะสิ้นสุดทันทีเมื่อเหตุปัจจัยดับลง
นี่คือสัจจะประการที่สอง และที่สามตามล�ำดับ
“ส่วนสัจจะประการที่สนี่ นั้ เกีย่ วกับทางน�ำไปสู่ความสิน้ สูญ
แห่งความทุกข์ มีความเกีย่ วข้องอย่างใกล้ชิดกับการควบคุมปัจจยั
อัั น เป็็ น เหตุุให้้เกิิ ดทุุ กข์์ นั้้� น ทางสายนี้้� รู้้� จัั ก กัั น โดยทั่่� ว ไปว่่ า
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อริิยมรรคมีีองค์์ ๘ (The noble eightfold path) มีีความ
เห็นชอบเป็นต้น มีความตั้งใจชอบเป็นที่สุด”
“อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘ นี้จ ะเป็ น เครื่อ งปลดเปลื้อ งความ
โง่่เขลาและความทะยานอยาก ทำำ�ให้้จิิตใจสว่่างขึ้้�นและก่่อให้้เกิิด
ความสงบใจ (equanimity) และความเยืือกเย็็นราบรื่่�นอย่่าง
ที่่�สุุด (tranquillity) ความทุุกข์์จะสิ้้�นสุุดลง ความเกิิดจะหยุุด
วนเวีียน นั่่�นคืือความสมบููรณ์์อัันพระเคาตะมะ พุุทธะทรงเรีียก
ว่่า นิิพพาน หรืือนิิรวาณ”
“โดยทั่่�วไป พระพุุทธะไม่่ค่่อยทรงสนพระทััยกัับปััญหาทาง
ปรััชญานััก เพราะทรงถืือว่่ามัันทำำ�ให้้เสีียเวลาโดยใช่่เหตุุ แต่่ทรง
สนพระทััยเป็็นอัันมากกัับปััญหาว่่า ทำำ�อย่่างไรมนุุษย์์จึึงจะปลด
เปลื้้อ� งทุุกข์์ของตนได้้ เพราะมนุุษย์์ส่ว่ นใหญ่่ยังั จมอยู่่�ในห้้วงทุุกข์์
จะอย่่างไรก็็ตามพระพุุทธศาสนาก็็ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงปััญหาทาง
ปรััชญาได้้ เพราะฉะนั้้�น เราจะพบทฤษฎีีต่่างๆ มากมายในหลััก
คำำ�สอนของพระพุุทธเจ้้าอัันปรากฏอยู่่�ในวรรณคดีีสมััยต้้น เช่่น
๑. เรื่องสิ่งทั้งปวงมีเหตุปัจจัย ไม่มีสิ่งใดด�ำรงอยู่ได้โดย
ตัวมันเอง
๒. เพราะฉะนั้น ทุกสิ่ ง ทุกอย่ า งจึงตกอยู ่ ภ ายใต้ความ
เปลี่่� ย นแปลง เพราะเหตุุที่่� ปัั จจัั ย ที่่� มัั น เกี่่� ย วเนื่่� อ งขึ้้� น อยู่่�นั้้� น
เปลี่่�ยนแปลงไป ไม่่มีีสิ่่�งใดเที่่�ยง ไม่่ว่่าจะเป็็นสิ่่�งต่่างๆ ในโลก
หรืือพระเจ้้าบนสวรรค์์
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๓. ด้ว้ ยกฎแห่่งสวรรค์์ มีีสันั ตติิ (Continuity) สืืบต่่อกันั
ระหว่างชาตินี้และชาติหน้า ระหว่างชีวิตปัจจุบันและอนาคต
เหมือนความเปลี่ยนแปลงและสืบต่อของเมล็ดพืช”
“อย่่างไรก็็ตาม สาวกของพระเคาตมะ พุุทธะ ในรุ่่�นต่่อมา
ทั้้�งในอิินเดีียและในประเทศต่่างๆ นอกจากอิินเดีีย ได้้ช่่วยกััน
พัฒนาเชื้อแห่งทฤษฎีทางปรัชญาบรรจุลงไปในหลักค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้า จึงเกิดมีนกิ ายต่างๆ ในพระพุทธศาสนาขึ้น ซึ่งเป็น
ที่รู้จักกันดีในหมู่นักศึกษาในอินเดีย คือ
๑. มาธยมิิถะ หรืือ ศููนยวาท ตามทรรศนะของนิิกายนี้้�
โลกนั้้�นไม่่เป็็นจริิง ปรากฏการณ์์ทางจิิต หรืือไม่่ใช่่ทางจิิตก็็ตาม
ล้้วนหลอกลวงทั้้�งสิ้้�น
๒. โยคาจาร หรืือวิชญ
ิ าณวาท นิิกายนี้้�ถือว่
ื า่ วััตถุุภายนอก
นั้้�นไม่่เป็็นจริิง เป็็นเพีียงมายาหลอกลวง สิ่่ง� ที่่�ปรากฏเป็็นภายนอก
นอกนั้้�น โดยที่่�แท้้แล้้วเป็็นเพีียงความคิิดในใจของคนเท่่านั้้�น
เอง แต่่จิิตใจเป็็นสิ่่�งแท้้จริิง ทรรศนะของมััธยมิิกะนี้้�เรีียกว่่า
Subjective Idealism หรืือวิิชญาณวาท
๓. เสาตรานติกะ (The Sautrantika) ถือว่าทัง้ สองอย่าง
คือ ปรากฏการณ์ทางใจและมิใช่ทางใจนั้นเป็นสิ่งมีอยู่จริง ถ้า
ทุกสิง่ ทุกอย่างรับรใู้ นฐานะเป็นสิง่ ภายนอกเป็นสิง่ ไม่จริง การรับรู้
ของเราต่อวัตถุต่างๆ ก็จะไม่ขึ้นอยู่กับภายนอกจิตใจเลย แต่จะ
ขึ้นอยู่กับจิตใจเพียงอย่างเดียว กล่าวให้สั้นก็คือ เราจะคิดเอา
อย่ า งไรก็ ไ ด้ แต่ โ ดยความเป็ น จริ ง แล้ว เราจะพบว่ า เราจะ
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ไม่่สามารถคิิดเอาเองได้้ เราไม่่สามารถบิิดเบืือนสิ่่�งต่่างๆ ให้้
เป็็ น ไปตามความคิิ ด ของเราได้้ เช่่ น เราเห็็ น เสืื อ แม้้เราจะ
พยายามคิิ ดว่่ า มัั น เป็็ น แมว เสืื อนั้้� น ก็็ ไ ม่่ ก ลายเป็็ น แมวตาม
ความคิิ ด ของเรา มัั น คงเป็็ น เสืื ออยู่่�นั่่� น เอง ทฤษฎีี นี้้� เ รีี ย กอีี ก
อย่่างหนึ่่�งว่่า Representationism หรืือ Theory of the
Inferability of External Objects (Bahyanumeya
Vide)
๔. นิิกายไวภาษิิกะ นิิกายนี้้�เห็็นเช่่นเดีียวกัับนิิกายที่่� ๓
คืือเห็็นว่่า ทั้้�งวััตถุุภายใน (จิิตใจ) และวััตถุุภายนอก (สิ่่�งต่่างๆ
นอกจากจิิ ต ใจ) เป็็ น ความจริิ ง มีี ข้้อ แตกต่่ า งเพีี ย งเล็็ ก น้้อย
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องวิิธีีการรู้้�วััตถุุภายนอกนั้้�น คืือตามทััศนะของนิิกาย
ไวภาษิิกะเห็็นว่่า วััตถุุภายนอกนั้้�น บุุคคลสามารถรัับรู้้ไ� ด้โ้ ดยตรง
ไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้องวิิ นิิ จฉัั ย จากทัั ศ นะทางใจอะไรเลย เพราะว่่ า
ถ้้าไม่่ มีี วัั ต ถุุภายนอกที่่� เ ราเคยรัั บ รู้้� ร่่ ว มกัั บ ทัั ศ นะของเราแล้้ว
การที่่�จะวิินิิจฉััย หรืือลงเนื้้�อเห็็นความมีีอยู่่�ของวััตถุุภายนอก
จากทััศนะใดๆ ก็็เป็็นสิ่่�งที่่�เป็็นไปไม่่ได้้
“นิิกายนี้้�บางทีีเรีียกว่่า direct realism เพราะถืือว่่าวััตถุุ
ภายนอกอันเราอาจรับรู้ได้โดยตรง (พาหิยะประจักษวาทะ)
“นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้รู้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่า” มายันตี
กล่าวต่อไป เมื่อเห็นข้าพเจ้าสนใจฟังเป็นอย่างมาก “พระพุทธ
ศาสนาแบ่งเป็น ๒ นิกายใหญ่ คือ หินยาน ซึ่งปัจจุบันแพร่หลาย
อยู่่�ทางใต้้ เช่่ น ลัั งกา พม่่ า และสยามหรืื อ ไทยแลนด์์ ส่่ วน
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มหายานนั้้�นแพร่่หลายอยู่่�ในทางเหนืือ ได้้แก่่ ธิิเบต จีีนและ
ญี่่�ปุ่่�น
“ทรรศนะเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
คือ นิพพานนั้น หินยานและมหายานมีความเห็นแตกต่างกันอยู่
บ้าง คือหินยานถือว่าการก�ำจัดทุกข์ได้โดยสิน้ เชิงไม่ให้เกิดขึ้นอีก
เป็นนิพพาน ส่วนมหายานเห็นว่าความเชื่อถืออย่างนั้นแคบไป
นิิพพานตามทรรศนะของมหายานคืือ การบรรลุุถึึงปััญญาอััน
สมบููรณ์์ ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�บรรลุุสามารถช่่วยให้้สััตว์์ทั้้�งปวงหลุุดพ้้น
จากความทุุกข์์ได้้ด้้วย”
มายัันตีีนิ่่�งอยู่่� ข้้าพเจ้้ามองเธออย่่างพิิศวง ที่่�เธอสามารถ
รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาได้อย่างดี แม้จะกล่าวเพียงโดยย่อ
แต่ก็แสดงว่าผู้กล่าวมีความเข้าใจเป็นอย่างดี
“ท่่ า นรู้้� พ ระพุุทธศาสนาดีี ม าก” ข้้าพเจ้้าชมอย่่ า งจริิ ง จัั ง
“ข้้าพเจ้้ายัังฟัังเพลิินอยู่่� อยากให้้ท่่านพููดต่่ออีีก”
“ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วว่า ข้าพเจ้ามีความรู้เรื่องพระพุทธ
ศาสนาอยูเ่ พียงเล็กน้อย ข้าพเจ้ารเู้ พียงเท่าทีก่ ล่าวมาแล้วนีเ้ ท่านัน้
รายละเอียดนอกจากนี้ ข้าพเจ้าหารไู้ ม่” เธอพูด ข้าพเจ้าไม่แน่ใจ
ว่า เธอพูดถ่อมตน หรือข้อความนั้นเป็นความจริง
“แต่่อย่่างไรก็็ตาม” เธอพููดต่่อ “การที่่�ข้้าพเจ้้าได้้พููดเรื่่�องนี้้�
กับท่าน ดูเหมือนท�ำให้ความทุกข์ในใจของข้าพเจ้าลดลงอย่าง
มาก ข้ า พเจ้ารู้สึกเบาสบายขึ้ น ข ้ า พเจ้าขอขอบคุณท่ า นและ

วศิ น อิ นทสระ

277

ขอขอบคุณสวรรค์”
“ขอโทษเถิด ท่านรพู้ ระพุทธศาสนาได้โดยวิธใี ด ?” ขา้ พเจ้า
ถาม
เธอตอบว่า
“คนอินเดียที่อยู่ในระดับนักศึกษา ย่อมรู้เรื่องพระพุทธ
ศาสนาทั้งนั้น เพราะพุทธปรัชญาเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องเรียน
และต้องรู้”
“ท่่ า นเคยศึึกษาปรัั ชญ าเหมืื อ นกัั น หรืื อ ?” ข้้าพเจ้้าถาม
ค่่อนข้้างจะเป็็นคำำ�ถามที่่�ตรงและติิดไปทางโง่่เล็็กน้้อย
เธอยิ้มก่อนตอบ
“ข้้าพเจ้้าสำำ�เร็็จปริิญญาตรีีทางปรััชญาตะวัันออก ข้้าพเจ้้า
ได้้เลิิกเรีียนเมื่่�อแต่่งงานแล้้ว แต่่ข้้าพเจ้้าคิิดว่่าอาจจะกลัับไป
เรีียนต่่ออีีกก็็ได้้”
“ขา้ พเจ้ายินดีมากทีไ่ ด้รู้จักท่าน และข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากขึ้น
เมื่่�อทราบว่่าความทุุกข์์ของท่่านลดลง แม้้เพีียงเพราะได้้สนทนา
กัันเรื่่�องพระพุุทธศาสนา ความรู้้�ของท่่านได้้ช่่วยตััวท่่านเองแล้้ว
พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการลดทุกข์โดยตรง ท่านคุยเรื่อง
พระพุุทธศาสนาให้้ข้้าพเจ้้าฟััง แต่่ข้้อความที่่�ท่่านพููดนั้้�นกลัับมา
คลายทุุกข์์ในหััวใจท่่านได้้ อััศจรรย์์ไหม มายัันตีี ?”
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๒๔
บ ท ที่

ไม่รู้ว่าทางนี้เดินยาก

ไม่เพียงแต่มายันตีเท่านั้นดอกท่าน ที่พระพุทธศาสนาได้
มีีส่่วนช่่วยลดทุุกข์์ แต่่มีีคนเป็็นอัันมากในบรรพกาลตั้้�งแต่่สมััย
ของพระพุุทธเจ้้าเป็็นต้้นมาจนกระทั่่�งบััดนี้้� ได้้คลายทุุกข์์ คลาย
โศก เพราะได้้อาศััยคำำ�สอนทางพระพุุทธศาสนา ซึ่่�งจะมีีต่่อไป
ภายหน้้าอีีกอย่่างไม่่มีที่่ี สิ้้� น� สุุด พระพุุทธศาสนาได้้เป็็นสิ่่ง� มีีคุุณแก่่
โลกเหลือจะพรรณนาได้
ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงชีีวิิตของข้้าพเจ้้าเอง ซึ่่�งพระพุุทธศาสนาได้้
มีี ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้องอย่่ า งใกล้้ชิิ ด และปลูู ก ฝัั ง ให้้มีี คุุณธรรม ช่่ ว ย
ยกจิิ ต ใจขึ้้� น จากความต่ำำ��ต้้อ ยสู่่�ภาวะอย่่ า งที่่� เ ป็็ น อยู่่�ทุุกวัั น นี้้�
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คราวใดมีีทุุกข์์ทางใจกระหน่ำำ��ซ้ำำ��เติิมอย่่างรุุนแรง เพราะมรสุุม
ชีี วิิ ต อัั น มีี ขึ้้� น เป็็ น ครั้้� ง คราวตามธรรมดาของโลก คราวนั้้� น
ข้้าพเจ้้าจะได้้อาศััยพระพุุทธศาสนาเป็็นหลัักเกาะ ช่่วยพยุุงชีีวิิต
และจิิ ต ใจไว้้ มิิ ใ ห้้ตกไปในความต่ำำ��ท ราม พระพุุทธศาสนา
ช่่วยให้้มองเห็็นโลกตามความเป็็นจริิง และให้้มองเห็็นเบื้้�องหลััง
ของชีีวิิตว่่า มีีกระแสแห่่งกรรมไหลวนท่่วมชีีวิิตของแต่่ละคน
อยู่่�โดยตลอด พฤติิกรรมและเหตุุการณ์์ในชีีวิิตของคน ล้้วน
มีีกรรมชัักใยอยู่่�เบื้้�องหลัังทั้้�งสิ้้�น การระลึึกอยู่่�เนืืองๆ ในเรื่่�องนี้้�
ทำำ�ให้้ปลง ระงัับความกระวนกระวายและความเสีียใจได้้ แม้้ใน
คราวที่่�ควรจะเสีียใจเป็็นนัักหนา ถึึงขนาดนี้้�แล้้วจะให้้ไม่่เห็็น
คุุณค่่าของพระพุุทธศาสนาได้้อย่่างไร
ชีวิตของข้าพเจ้าก็เหมือนกับชีวิตของคนทั้งหลาย คือมีทั้ง
ความสุข ความทุกข์ ความสมหวังผิดหวัง ความชังและความรัก
ความสมบูรณ์พนู สุข และความอดอยากหิวโหย บางคราวขา้ พเจ้า
รู้้�สึึกภููมิิใจในชีีวิิตตน แต่่บางคราวข้้าพเจ้้ารู้้�สึึกเศร้้าสลดอย่่าง
สุุดพรรณนา ข้้าพเจ้้าต้้องรำำ�พึึ งอยู่่�บ่่ อ ยๆ ว่่ า ทำำ�ไมหนอชีี วิิ ต
ของข้้าพเจ้้าจึึงต้้องอยู่่�ในสภาพเช่่นนี้้� (ข้้าพเจ้้าคิิดว่่า ชีีวิิตของ
ข้้าพเจ้้าควรจะดีี ก ว่่ า นี้้� ซึ่่� ง เป็็ น เรื่่� อ งธรรมดาที่่� ค นทุุกคนชอบ
คิิดถึึงชีีวิิตของตนไปในทำำ�นองนี้้� เพราะความอยากอัันไม่่สิ้้�นสุุด
ของมนุุษย์์เรา)
ท่านจะเชื่อดวงชะตาหรือไม่ก็ตาม แต่ข้าพเจ้าเองรู้สึกว่า
ดวงชะตาของคนเป็็นสิ่่ง� มีีได้้เป็็นไปได้้ เมื่่�อถึึงคราวต้้องทุุกข์์ ต้้อง
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เสีียเงิิน เสีียทอง หรืือต้้องพลััดพรากจากกัันตามที่่�ดวงชะตาบอก
ไว้้ ก็็มีอัี นั ให้้เป็็นไปเช่่นนั้้�น โดยบัันดาลให้้เจ้้าของดวงชะตาเห็็นดีี
เห็นงามในการกระท�ำหรือการตัดสินใจของตน และก็เกิดความ
ผิดพลาดขึ้น ซึ่งโดยปกติคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด ไม่น่าจะ
ผิดพลาดในเรื่องเพียงเท่านั้นได้
ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงโบราณภาษิิ ต ในพระพุุทธศาสนาที่่� ว่่ า
นกแร้้งมีีสายตายาว มองเห็็นซากศพได้้แต่่ไกลถึึงร้้อยโยชน์์ แต่่
เมื่่�อถึึงคราวที่่�ภััยพิิบัติั จิ ะมาถึึง แม้้บ่่วงอัันอยู่่�ใกล้้ก็็มองไม่่เห็็น
“ใครเล่่าจะรู้้�อนาคต” สมบููรณ์์ เพื่่�อนคนหนึ่่�งของข้้าพเจ้้า
พููด  ในชีีวิิตของโลกีียชน “ใครเล่่าจะรู้้�อนาคต” ถ้้าคนทุุกคน
สามารถรู้้�อนาคตได้้ ใครเล่่าจะทำำ�ผิิด หรืือดำำ�เนิินชีีวิิตพลาด
มนุุษย์์ ทุุ กคนเชื่่� อว่่ า สิ่่� ง ที่่� ต นทำำ�ล งไปนั้้� น เป็็ น สิ่่� ง ที่่� ดีี ที่่� สุุด แล้้ว
แต่่ บัั ง เอิิ ญสิ่่� ง ที่่� ดีี ที่่� สุุดนั้้� น ไม่่ มีี ใ นโลกนี้้� ชีี วิิ ต จึึงมีี ช่่ อ งโหว่่ อยู่่�
เสมอ  ไม่่มีีทางอุุดช่่องโหว่่ของชีีวิิตได้้หมด เมื่่�อได้้ผลประโยชน์์
ในทางหนึ่่� ง จึึงต้้องเสีี ยประโยชน์์ ในอีี กทางหนึ่่� ง (มัั กจะเป็็ น
อย่่างนี้้�) เสมอไป
พระบาทสมเด็็จพระพุุทธยอดฟ้้าจุุฬาโลก พระองค์์ผู้้�ทรง
สถาปนาราชวงศ์์จัักรีี ซึ่่�งครองเมืืองไทยมากว่่า ๒๐๐ ปีีแล้้ว
ได้้ทรงเปล่่งพระอุุทานออกมาว่่า
“ไม่รู้ว่าทางนี้เดินยาก พาลูกเมียมาล�ำบากเสียนักหนา”
พระองค์ทรงหมายถึงทางแห่งความเป็นกษัตริย์ของพระองค์
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“เมื่่� อ กษัั ต ริิ ย์์ ม หาราชผู้้� ท รงสมบููรณ์์ ด้้ ว ยพระสติิ ปัั ญญ า
ปานนั้้�น ยัังทรงเปล่่งอุุทานออกมาถึึงอย่่างนี้้�แล้้ว ท่่านทั้้�งหลาย
และข้้าพเจ้้าจะวิิ เ ศษไปกว่่ า พระองค์์ ท่่ า นได้้อย่่ า งไร เราจะ
ตััดสิินใจให้้ถููกทุุกครั้้�งได้้อย่่างไร การตััดสิินใจในการกระทำำ�
หรืือในการดำำ�เนิินชีีวิิตจะต้้องผิิดบ้้างถููกบ้้าง
ประธานาธิบดีโรสต์เวลกล่าวไวว้ า่ ในการตัดสนิ ใจ ๑๐๐ ครัง้
ถ้าถูกถึง ๕๐ ครั้งก็วิเศษแล้ว ขนาดประธานาธิบดีโรสต์เวล
ยังหวังเพียง ๕๐ ครั้งเท่านั้น แล้วท่านและข้าพเจ้าควรจะหวัง
สัักเท่่าใด ข้้าพเจ้้าไม่่เชื่่�อว่่า ข้้าพเจ้้าจะเก่่งกว่่าประธานาธิิบดีี
โรสเวลต์์ อย่่ า งแน่่ น อน ข้้าพเจ้้ายัั ง มีี ค วามคิิ ด พลาด ยัั ง มีี
“เส้้นผมบัังภููเขา” อยู่่�ในชีีวิิต และความผิิดพลาดบางคราวนั้้�น
ควรเป็็ น ที่่� หัั ว เราะเยาะของคนทั้้� ง หลาย ควรเป็็ น ที่่� ส มน้ำำ�� หน้้า
ของเพื่่�อนฝููงผู้้�หวัังดีี แต่่ข้้าพเจ้้ามิิได้้เชื่่�อเขาเหล่่านั้้�น
พระศาสดาของข้้าพเจ้้า ผู้้�ทรงประทานพุุทธธรรมแก่่โลก
ก่่อนจะบรรลุุโพธิิธรรมอัันเป็็นแสงสว่่างอย่่างยิ่่�งนั้้�น ยัังต้้องประสบ
ความผิิดพลาดมานัับจำำ�นวนครั้้�งไม่่ถ้้วน ทรงลองผิิดลองถููกใน
การบำำ�เพ็็ญทุุกรกิิริิยา แต่่ด้้วยความพยายามอัันไม่่หยุุดหย่่อน
ในที่สุดพระองค์ก็ทรงบรรลุถึงจุดมุ่งหมายจนได้
ข ้ า พเจ้าตั้ ง ใจว่ า จะด�ำเนิ น ตามรอยแห่ ง พระบาทของ
พระพุุทธองค์์ แม้้จะประสบความล้้มเหลวและผิิดหวัังครั้้�งแล้้ว
ครั้้�งเล่่า แต่่ข้้าพเจ้้าจะไม่่ลดละความพากเพีียรพยายาม ความ
พากเพียรพยายามเป็นหน้าทีข่ องข้าพเจ้า ส่วนจะส�ำเร็จผลเพียงใด
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นั้น เป็นหน้าที่ของเหตุที่จะก่อให้เกิดผลต่อไป
ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่า บทเรีียนจาก
ประสบการณ์์ซึึมซาบชีีวิติ มากกว่่าบทเรีียนจากตำำ�รามากนััก ข้้าพเจ้้า
ได้้มีีประสบการณ์์และมีีบทประทัับใจมาว่่า ความพยายามดีีย่่อม
ให้้ผลดีีและให้้ความสุุขในที่่�สุุด ข้้าพเจ้้าเชื่่�ออย่่างนี้้�
ข้้าพเจ้้าหลงทางชีีวิิตมาหลายครั้้�ง แต่่ละครั้้�งเกืือบทำำ�ให้้
ข้าพเจ้าเสียผู้เสียคน เกือบท�ำให้ขา้ พเจ้าดิง่ ชีวติ ลงสู่ความต�่ำทราม
ชั่วช้า เกือบท�ำให้ข้าพเจ้าหลงอยู่ในป่าชีวิตจนหาทางออกไม่ได้
แต่่เพราะได้้อาศััยพระพุุทธธรรมเป็็นเครื่่�องยึึดเหนี่่�ยว เป็็นที่่�เกาะ
และเป็็นแสงสว่่างส่่องลอดเข้้ามาในจิิตใจ จึึงทำำ�ให้้เอาตััวรอด
มาได้้
ข้้าพเจ้้าไม่่ค่่อยไว้้ใจต่่อชีีวิิตเสีียเลย มีีบ่่อยๆ ที่่�ข้้าพเจ้้า
ใคร่่หนีีออกไปจากสัังคม ไปอยู่่�ในป่่าอัันเปล่่าเปลี่่�ยว มีีแต่่ต้้นไม้้
กระแสลม และสิงสาราสัตว์เป็นเพื่อน แต่ขา้ พเจ้าจะท�ำเช่นนัน้ ได้
อย่างไร จะท�ำได้อย่างไร ?
ภาระอัันวางอยู่่�เบื้้�องหน้้าของข้้าพเจ้้ามีีมากนััก ทั้้�งส่่วนตััว
ส่่วนครอบครััว และส่่วนสัังคม ข้้าพเจ้้าภููมิิใจอยู่่�อย่่างหนึ่่ง� ว่่า ใน
ชีีวิิตของข้้าพเจ้้านั้้�น แม้้ประสบมรสุุมชีีวิิตมากเพีียงใดก็็ตาม
แต่่ใจของข้้าพเจ้้าไม่่เคยเสีีย กำำ�ลัังใจของข้้าพเจ้้ายัังดีีอยู่่�เสมอ
ข้้าพเจ้้าเชื่่�อตามที่่�หลวงวิิจิิตรวาทการกล่่าวไว้้ว่่า “ในสงครามชีีวิิต
นั้้� น กำำ�ลัั ง ใจสำำ�คัั ญที่่� สุุด เมื่่� อกำำ�ลัั ง ใจยัั ง มีี อยู่่�ส งครามชีี วิิ ต จะ
ไม่่แพ้้แต่่เมื่่�อกำำ�ลัังใจสิ้้�นสุุดลง จะต้้องแพ้้สงครามชีีวิิตเสมอไป”
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หลวงวิิจิิตรวาทการกล่่าวไว้้ทำำ�นองนี้้� แม้้ข้้าพเจ้้าจะนำำ�มากล่่าวซ้ำำ��
ไม่่ตรงทุุกตััวอัักษรก็็ตาม
ข้้าพเจ้้าตระหนัักอยู่่�เสมอว่่า แม้้ชีีวิิตคนเราจะขึ้้�นอยู่่�กัับบุุญ
และกรรมก็็ตาม แต่่คิิดอยู่่�เพีียงเท่่านั้้�นหาควรไม่่ มนุุษย์์เราควร
ประกอบตนด้้วยคุุณธรรม ๓ ประการ คืือ สติิ ปััญญาและ
ความเพีียรพยายาม เมื่่�อได้้กระทำำ�ครบทุุกอย่่างแล้้ว เหตุุการณ์์
จะเป็็นอย่่างไรก็็ช่่างเถิิด เพราะเราบัันดาลผลเองไม่่ได้้ ต้้องแล้้ว
แต่่เหตุุจะผลิิตผลของมัันเอง
ในขณะที่่�อยู่่�มหาวิิทยาลััยบานารััสนั้้�น เหตุุการณ์์ได้้ชัักนำำ�
ให้้ชีีวิิตของข้้าพเจ้้าประสบความยุ่่�งยากสัับสนและเหน็็ดเหนื่่�อย
อยู่่�เสมอ บางคราวข้้าพเจ้้าไม่่สามารถดููหนัังสืือหรืือเขีียนหนัังสืือ
เป็็นเวลานานติิดต่่อกัันถึึงหนึ่่�งเดืือน ซึ่่�งถืือเป็็นเวลานานมาก
สำำ�หรัับข้้าพเจ้้า
ข้าพเจ้าเปรม สุจินดา ขอบันทึกขอบคุณนักเรียนไทยใน
เมืองพาราณสีทุกคนทีม่ นี �้ำใจดีตอ่ ขา้ พเจ้า คอยเป็นห่วงในยามทุกข์
คอยช่่วยเหลืือในยามต้้องการความช่่วยเหลืือ น้ำำ��ใจของคนไทย
นั้้�นประเสริิฐนััก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ข้้าพเจ้้าขอบัันทึึกขอบคุุณ
อย่างลึกซึ้งต่อน�้ำใจอารีของคุณชาญยุทธ์ นักศึกษาปริญญาโททาง
สัันสกฤต และคุุณประสาท นัักศึึกษาปริิญญาโททางสัังคมวิิทยา
ผู้้� มีี ศัั ก ดิ์์� เ ป็็ น ญาติิ สนิิ ท ของข้้าพเจ้้าอีี ก โสตหนึ่่� ง ด้้ ว ย บุุคคล
ทั้้�งสองนี้้�ได้้กระทำำ�กิิจอัันผู้้�อื่่�นจะกระทำำ�ได้้โดยยากแก่่ข้้าพเจ้้า
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ข่าวเรื่องแม่ของลูกและลูกน้อยอายุ ๖ เดือนเศษเล็กน้อย
จะเดินทางไปอินเดียนัน้ นับเป็นข่าวใหญ่พอใช้ในวงการทีร่ ู้จักคุ้นเคย
กับข้าพเจ้า มีทั้งคนคัดค้านและสนับสนุน แต่เรื่องที่จะเป็นไปก็
ต้องเป็นไป เป็นไปตามกฎแห่งกรรมและดวงชะตา
การเตรียมการเพื่อให้แม่ของลูกเดินทางไปอินเดียนั้น เป็น
เรื่องยงุ่ ยากสับสนมิใช่น้อย ยงุ่ ยากทัง้ ตัวขา้ พเจ้าเองและทางเมือง
ไทย คือแม่ของลูก
และในที่สุดวันเดินทางก็มาถึง คือวันที่ ๙ พฤศจิกายน
ซึ่งที่พาราณสีเริ่มหนาวแล้ว
ในวัันที่่� ๖ พฤศจิิกายน ข้้าพเจ้้าเดิินทางมากััลกััตตาโดย
รถไฟ ในการนี้คุณสุทนต์ได้เดินทางไปรับคุณประพัฒน์ด้วยและ
ผู้ที่มีใจอารีต่อข้าพเจ้าไม่มีที่สิ้นสุด คือคุณชาญยุทธ์ก็ได้ร่วม
เดินทางเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าด้วย เขาอยู่อินเดียมาเกิน ๓ ปี
พูดภาษาอินเดียได้ และเป็นคนคล่องแคล่วในการติดต่องานการ
อย่างดียิ่ง ข้าพเจ้าได้อาศัยเขาตลอดทาง
การติิดต่่อการงานและการเดิินทางในอิินเดีียนั้้�น จะหา
ความสะดวกสบายอย่างในเมืองเราไม่ได้ ความจริงพวกเราคนไทย
บ่นกันนักหนาว่า การติดต่อธุรกิจการงานในเมืองไทยเต็มไปด้วย
ความอืดอาดล่าช้า แต่เมื่อเทียบกับอินเดียแล้ว เมืองไทยเรายัง
สะดวกสบายและรวดเร็วกว่า
การจองตั๋วรถไฟในเมืองไทยนั้นง่าย แต่ในอินเดียไม่ง่าย
เลย ข้้าพเจ้้าประสบปัั ญ หาเรื่่� อ งนี้้� จ นไม่่ อ ยากเดิิ น ทางไปไหน
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คุุณสุุทนต์์เคยไปจองตั๋๋�วรถไฟเพื่่�อไปเดลีีอยู่่�หนึ่่�งวััน เข้้าคิิวแล้้ว
เข้้าคิิวอีีก ในที่่�สุุดล้้มเหลว และล้้มเลิิกการเดิินทาง ความมีี
ระเบีียบนั้้�น หาได้้ยากในเมืืองแขก
คุณชาญยุทธ์และข้าพเจ้าไปจองตั๋วรถไฟเพื่อไปกัลกัตตา
ต้องการไปรถชัน้ ทีห่ นงึ่ หลังจากคอยอยปู่ ระมาณ ๒ ชัว่ โมงครึ่ง
จึงรวู้ า่ ล้มเหลว คือทนี่ งั่ ชัน้ ทีห่ นงึ่ เต็มหมดทุกขบวน จึงขอจองตัว๋
ชัน้ ที่ ๒ แต่เจ้าหนา้ ทีบ่ อกว่าชัน้ ที่ ๒ ไม่มจอ
ี งล่วงหนา้ ซื้อวันนัน้
ไปวันนั้นได้เลย เราจึงต้องกลับมหาวิทยาลัยด้วยความผิดหวัง
แต่่พอถึึงวัันเดิินทางเข้้าจริิงซึ่่ง� เราไปรถชั้้น� ที่่� ๒ ก็็โชคดีี คืือ
มีีที่่ว่� า่ งมากพอควรและราคาถููก เพราะพวกเราทุุกคนมีีบัตั รสำำ�หรัับ
ลดครึ่่�งราคาโดยสิิทธิิแห่่งนัักศึึกษามหาวิิทยาลััย ในการเดิินทาง
ครั้งนี้ แม้จะไปในธุรกิจของข้าพเจ้า แต่คุณชาญยุทธ์ก็ออกค่า
ใช้จ่ายของตนเองทั้งสิ้น
ข้้าพเจ้้าคิิดว่่า คงไม่่มีีชนชาติิใดชอบนอนและนอนนาน
เหมืือนคนอิินเดีีย ในการเดิินทางนั้้�น คนส่่วนมากจะแบกเอา
ที่่�นอนติิดตัวั ไปด้ว้ ยเสมอ ได้โ้ อกาสเมื่่�อไรเป็็นต้้องปููที่่�นอนทุุกทีีไป
คนไทยเราเป็็นห่่วงเรื่่อ� งกิินมากเพีียงใด คนอิินเดีียก็็เป็็นห่่วงเรื่่อ� ง
นอนมากเพีียงนั้้�น จะสัังเกตว่่าในการเดิินทางนั้้�น คนไทยมัักเตรีียม
แต่่ของกิินไปเป็็นอัันมาก ไปอยู่่�เมืืองไหน ญาติิทางบ้้านก็็ต้้อง
คอยส่่งของกิินจากเมืืองไทยไป อิินเดีียไม่่ค่่อยสนใจกัับเรื่่�องกิิน
มากนััก แต่่พะวงเรื่่�องนอนเป็็นอย่่างยิ่่�ง ถ้้าทั้้�งสองประการนี้้�ไป
รวมอยู่่�ในชนชาติิเดีียว ชาติินั้้�นคงเอาตััวไม่่รอดเป็็นแน่่แท้้
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เมื่่�อเรานั่่�งรถไฟมาถึึงสถานีีปัตั นะ (ปาฏลีีบุุตร) มีีชาวอิินเดีีย
ท่่าทางเป็็นผู้้�ดีีคนหนึ่่�งขึ้้�นมา แบกเอาที่่�นอนขึ้้�นมาด้้วย ยัังจะมา
ขอปููที่่�นอนตรงที่่�พวกเรานั่่�งอยู่่� ทำำ�ให้้พวกเราขำำ�กัันเป็็นอย่่างมาก
แต่่เราไม่่ยอมให้้เขา spread bedding ตามที่่�เขาขอ พอคนที่่�
นั่่�งเก้้าอี้้�ตรงข้้ามกัับพวกเราลง ณ สถานีีหนึ่่�ง แกรีีบปููที่่�นอน
ของแกอย่่ า งรวดเร็็ ว เหมืื อ นกลัั ว ใครจะมาแย่่ ง แกนอน พอ
ปููที่่�นอนเสร็็จ ก็็ล้้มลงนอนทัันทีี และนอนไปทั้้�งคืืน ตื่่�นเช้้าขึ้้น� มา
กิินน้ำำ��ชาถ้้วยหนึ่่�ง แล้้วล้้มลงนอนต่่อจนถึึงกััลกััตตาเก้้าอี้้�ยาว
ตััวนั้้�นซึ่่�งนั่่�งได้้ ๓ คน แกจองคนเดีียวหมด ลงว่่าแขกนอน
แล้้ว ใครอย่่าไปรบกวนเสีียให้้ยากเลย และจะไม่่ยอมให้้ใคร
มานั่่�งด้้วยได้้ง่่ายๆ ความเห็็นแก่่นอนของเขามีีถึึงขนาดนี้้�
พวกเราทั้้� ง ๓ คน คืื อ คุุณชาญยุุทธ์์ คุุณสุุทนต์์ และ
ข้้าพเจ้้า ไปถึึงกััลกัตั ตา สถานีีเฮาร่่า ตามกำำ�หนดเวลารถไฟเข้้าคืือ
ประมาณ ๐๙.๐๐ น. รถมิิได้เ้ สีียเวลาเลย เรามุ่่�งไปสู่่�วััดเบงกอล
(Bengal Buddhist Association) อันตัง้ อยใู่ กล้สายการบิน
อินเดีย (Indian Airline) วัดยังคงเป็นทีพ่ งึ่ ของพวกเราอยูเ่ สมอ
การพักที่นี่สะดวกสบายและปลอดภัย ที่นี่มีพระภิกษุไทยอยู่
หลายรูป เจ้าอาวาสเป็นพระภิกษุชาวอินเดียถิ่นฐานเดิมอยู่ที่
กัลกัตตานั่นเอง
วัันที่่�เราไปถึึงพอดีีเป็็นวัันทำำ�พิธีิ ใี หญ่่ของวััด คืืองานทอดกฐิิน
กลางคืืนมีีชาวพุุทธมาร่่วมพิิธีีถวายผ้้ากฐิินกัันมาก ประมาณ
๓๐๐ - ๔๐๐ คน มีผ้าไตรตั้งเต็มไปหมด นอกจากนี้มีของใช้
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ของฉัน เช่นมะพร้าวอ่อน นม และกาแฟ เป็นต้น เขาถวายผ้า
กฐินกันกลางคืนประมาณ ๒๐ นาฬิกา หลังจากนั้นมีอุบาสก
ร้้องและรำำ� มีีดนตรีีประกอบอย่่างไพเราะ ไพเราะมากเหลืือเกิิน
ทราบว่่าเป็็นการบรรยายถึึงพุุทธประวััติิโดยย่่อ เมื่่�อทราบดัังนั้้�น
พวกเราจึงคุยกันถึงเรื่องพุทธประวัติด้วย พุทธประวัติเป็นเรื่อง
น่าสนใจเสมอ
“พุทธประวัติดูยังเป็นเรื่องสับสนอยู่จนบัดนี้ นักปราชญ์
ต่างๆ ก็ยังมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน” คุณชาญยุทธ์ปรารภขึ้น
“เห็นจะเป็นเพราะต�ำรากล่าวไว้ต่างๆ กัน ใครไปพบต�ำรา
อย่างไหนเข้า ก็ลงความเห็นไปตามนั้น”
“เช่นเรื่องอะไรบ้าง ที่ยังไม่ลงรอยกันในความเห็นของนัก
ปราชญ์ ?” คุณสุทนต์ถาม
“ตัวอย่างเรื่องการเสด็จออกบรรพชาของพระศาสดา” คุณ
ชาญยุทธ์ตอบ “ต�ำราที่เราเรียนกันมาในหลักสูตรนักธรรมว่า
พระศาสดาเสด็จหนีออกบวชบ้าง เสด็จออกต่อหน้าพระชนกบ้าง
ยังไม่แน่นอน ผู้ศึกษาซึ่งยังมีปญญ
ั าอ่อนอยกู่ ไ็ ม่ทราบจะเชื่อทางใด
แต่ ผู้ เขี ย นพุทธประวั ติ ท�ำ นองนวนิ ย ายมั ก ชอบใจในทางหนี
ออกบวช เพราะเห็นเป็นฉากดี”
“นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในเมืองไทยบางท่านได้พบ
หลักฐานทางบาลีไตรปิฎกหลายแห่งโดยเฉพาะในมัชฌิมนิกายว่า
พระพุทธเจ้าทรงเบื่อหน่ายในกามสุขและเพศคฤหัสถ์ ใคร่จะ
พ้นทุกข์ มองเห็นบรรพชาเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ได้ จึงทูลลาพระ
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ชนกชนนี (ซึ่งตอนนั้นพระชนนี คือพระนางสิริมหามายายังทรง
พระชนม์อยู่ เป็นปัญหาอีกเหมือนกัน) พระชนกชนนีไม่ทรง
อนุุญาต แต่่ความเบื่่�อหน่่ายเป็็นแรงผลัักดัันอย่่างมาก พระองค์์
ไม่่ มีี ค วามประสงค์์ จ ะอยู่่�ในเพศฆราวาสอีี ก ต่่ อ ไป จึึงให้้นาย
ภููษามาลา หรืื อช่่างกัั ลบกปลงพระเกศา พระชนกชนนีี มานั่่� ง
ร้้องไห้้ พอปลงพระเกศาเสร็็จ ก็็ให้้มหาดเล็็กนำำ�เครื่่�องสมณบริิขารมาครองอธิิษฐานเพศเป็็นบรรพชิิต แล้้วเสด็็จไปอยู่่�กัับ
อาฬารดาบสกาลามโคตร” ข้้าพเจ้้าพููด
“แล้วปัญหาเกี่ยวกับพระชนนี คือ พระนางสิริมหามายาว่า
อย่างไร ?” คุณสุทนต์ถามและพูดต่อไปว่า “เท่าที่เราเรียนมาว่า
เมื่อพระสิทธัตถะประสูติได้เพียง ๗ วัน พระชนนีกส็ นิ้ พระชนม์
แต่่ตามที่่�ว่า่ มานี้้� แม้้พระพุุทธเจ้้ามีีพระชนม์์ถึึง ๒๙ แล้้ว ออกบวช
แล้้ว พระชนนีีก็็ยัังมีีพระชนม์์อยู่่� อย่่างไรกัันแน่่ ?”
“ท่่ า นว่่ า พระนางมายาสิ้้� น พระชนม์์ เ มื่่� อ พระพุุทธเจ้้าได้้
ตรััสรู้้�แล้้ว ๗ วััน มิิใช่่ประสููติิจากครรภ์์พระมารดา ๗ วััน”
“ยิง่ ยงุ่ กันใหญ่” คุณสุทนต์วา่ “แล้วทีก่ ล่าวว่าเมื่อพระสิทธัตถะ
ประสููติิได้้ ๗ วััน พระมารดาสิ้้�นพระชนม์์ พระเจ้้าสุุทโธทนะจึึง
ยกพระมหาปชาบดีีโคตมีี พระกนิิษฐาของพระนางมายาขึ้้�นเป็็น
อัครมเหสี และเป็นผู้ถวายนมแก่พระราชกุมาร ก็คงผิดอกี ลงว่า
ผิดสักแห่งแล้วก็จะชวนกันพลาดไปหมด”
“เรื่่�องนี้้�ก็็อีีกเหมืือนกััน” ข้้าพเจ้้าว่่า “ท่่านว่่าพระนางมหาปชาบดีีจะถวายน้ำำ��นมแก่่พระสิิทธัตั ถะได้้อย่่างไร ในเมื่่�อพระนาง
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ยัังเป็็นสาว หญิิงจะมีีน้ำำ��นมก็็ต่อ่ เมื่่�อคลอดลููกแล้้ว ซึ่่ง� เป็็นไปตาม
ธรรมชาติิ ท่่านว่่าความจริิงเป็็นอย่่างนี้้� คืือ พระเจ้้าสุุทโธทนะ
พระชนกของพระองค์์ทรงทราบว่่า พระนางสิิริิมหามายาประสููติิ
นั้้�น โหรทั้้�งหลายทำำ�นายว่่า เจ้้าหญิิงพระองค์์นี้้�ทรงมีีบุุญญาธิิการ
มาก หากมีีพระโอรส ก็็จะได้้เป็็นพระเจ้้าจัักรพรรดิิ พระนาง
มหาปชาบดีี พระน้้องนางก็็ทรงมีีบุุญญาธิิการเหมืือนกััน พระเจ้้า
สุุทโธทนะจึึงทรงขอทั้้�งสองพระองค์์มาเป็็นพระมเหสีีพร้้อมๆ กััน
พระนางมหาปชาบดีีทรงครรภ์์ก่่อน มีีพระราชธิิดาองค์์หนึ่่�งคืือ
เจ้้าหญิิงชนบทกััลยาณีี หรืือพระนางรููปนัันทา เจ้้าหญิิงองค์์นี้้�
ประสููติิ ก่่ อ นพระพุุทธเจ้้า จึึงมีี ฐ านะเป็็ น พระพี่่� น าง ต่่ อ มา
อีีก ๑ ปีีเศษ พระนางมายาก็็ประสููติิพระสิิทธััตถะ เนื่่�องจาก
มีีลููกชาย ศัักดิ์์�ศรีีจึึงเหนืือกว่่าพระน้้องนาง เพราะอิินเดีียถืือว่่า
หญิิงเบญจกััลยาณีีนั้้�นจะต้้องมีีลููกหััวปีีเป็็นชาย”
“น่าคิดดเี หมือนกัน” คุณสุทนต์วา่ “แต่เป็นห่วงนักเรียนว่า
จะเฝือกันไปหมด”
“เรื่องนี้ไม่เป็นไร” คุณชาญยุทธ์พูด “นักเรียนจะต้องตอบ
ปััญหาข้้อสอบตามหนัังสืือหลัักสููตรที่่�ประกาศใช้้ จะตอบอย่่างอื่่น�
ไม่่ได้้ หากทางคณะสงฆ์์เห็็นสมควรอย่่างไร ก็็ประกาศใช้้หนัังสืือ
เล่่มนั้้�น สำำ�หรัับความรู้้เ� บ็็ดเตล็็ดอย่า่ งนี้้� ก็็เป็็นเรื่่อ� งของนัักค้้นคว้้า
หากคณะสงฆ์์เห็็นสมควร ก็็จะปรัับปรุุงแก้้ไขหนัังสืือหลัักสููตรให้้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”
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“อีีกเรื่่อ� งหนึ่่ง� คืือ เรื่่อ� งพระคัันธกุุฎีีของพระพุุทธเจ้้าที่่�สารนาถ
กับพระวรกายของพระองค์” ข้าพเจ้าพูด “คัมภีร์ต่างๆ ให้พระ
วรกายของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ตรงกัน บางแห่ง เช่น สุมังคลวิลาสินีบอกว่า สูง ๑๘ ศอก ส่วนคัมภีร์พุทธวงศ์บอกว่าสูง
๖ ศอก คนสามัญ บางแห่งบอกว่าพระพุทธเจ้าสูงกว่า ๑๒ ศอก
คนสามัญ แต่พระคันธกุฎที เี่ ราเห็นกัน วัดโดยส่วนกว้างได้เพียง
๔ ศอก ยาว ๕ ศอกบ้าง กว้าง ๕ ศอก ยาว ๖ ศอก บ้าง
หากทรงมีพระวรกายสูงถึง ๑๒ ศอก ๑๘ ศอก ตามที่คัมภีร์
กล่าวไว้แล้ว จะทรงเขา้ ไปประทับหรือบรรทมได้อย่างไร เป็นเรื่อง
น่่าคิิด ผมเชื่่�อว่่า พระพุุทธเจ้้าจะไม่่มีีพระวรกายที่่�ผิิดคนสามััญ
อย่่างแน่่นอน”
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๒๕
บ ท ที่

กลับบ้านและนํ้าใจเพื่อน

วันที่น่าตื่นเต้นส�ำหรับข้าพเจ้าและแม่ของลูกก็มาถึงคือ
เช้าวั น ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ซึ่งก�ำหนดว่ า แม่ ข องลูกจะมาถึ ง
กััลกััตตา พวกเรา ๓ คน คุุณสุุทนต์์ คุุณชาญยุุทธ์์และข้้าพเจ้้า
ไปถึึงสนามบิิ น ดัั ม ดัั ม เวลา ๐๘.๓๐ น. เหลืื อ เวลาอีี ก ถึึง
๕๐ นาทีี เครื่่�องบิินบริิการเอื้้�องหลวง (Royal Orchid) ของ
บริิษััท Thai International Airline จึึงจะมาถึึง พวกเรา
เดินชมท่าอากาศยานใหม่ของกัลกัตตาด้วยความชื่นชม เป็น
ท่่าอากาศยานที่่�ทัันสมััยแห่่งหนึ่่�งในย่่านเอเชีีย วัันนั้้�นเป็็นวัันที่่�
คณะปาร์์ตี้้�ไทยซึ่่�งจะไปทอดกฐิิน หรืือผ้้าป่่าที่่�นาลัันทาไปถึึงด้้วย
วศิ น อิ นทสระ
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จึงมีคนไทยที่กัลกัตตาไปรับกันหลายคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ
สถานกงสุุลไทยคนหนึ่่�งด้้วย เขาเป็็นชาวอิินเดีียที่่�อยู่่� ณ สถาน
กงสุุลไทยมานานปีี รููปร่่างใหญ่่ ท่่าทางสุุภาพ
ไปอยู ่ ใ นเมื อ งอิ น เดี ย ท�ำให้ เ ห็ น คนไทยและผู้ที่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับไทยดูสุภาพอ่อนโยนไปเสียสิ้น ขอให้ท่านทราบเถิด
ว่า น�้ำใจและอัธยาศัยของคนไทยนั้นประเสริฐนัก เราควรภูมิใจ
ที่ เ กิ ด มาเป็ น คนไทย ประเทศไทยเอาตั ว รอดมาได้ในสมั ย ที่
ประเทศรอบบา้ นต้องตกเป็นเมืองขึ้นของฝรัง่ หมดสิน้ ไม่มเี หลือนัน้
ก็็เพราะอััธยาศััยและน้ำำ��ใจอัันงามของคนไทยทำำ�ให้้ฝรั่่�งเอาเป็็น
เมืืองขึ้้�นไม่่ลง ด้้วยความสงสาร ใจอ่่อน เสมืือนผู้้�ใหญ่่เมตตา
กรุุณาแก่่เด็็กน้้อยที่่�น่่ารััก ชาติิใดคบคนไทยเข้้าต้้องรัักอััธยาศััย
ของคนไทย เมืืองไทยเราแม้้จะยัังเป็็นเมืืองที่่�ยากจนอยู่่� เมื่่�อ
เทีี ย บกัั บ หลายประเทศในยุุโรปอเมริิ ก า แต่่ ไ ทยก็็ ค รองตน
อย่่างไว้้ศัักดิ์์�ศรีีและเสงี่่�ยมเจีียมตน เราไม่่ดููหมิ่่�นคนต่่างชาติิ
เรายกย่่องให้้เกีียรติิคนทุุกคนที่่�มีีความดีี เรายกย่่องบรรพบุุรุุษ
ที่่�เคยทำำ�ประโยชน์์แก่่ชาติิอย่่างไม่่รู้้�จัักจืืดจาง แม้้เราจะฟุ่่�มเฟืือย
ไปบ้้างในการกิินการอยู่่� นั่่�นก็็เพราะเรามีีของกิินของใช้้อย่่าง
ฟุ่่�มเฟืือยอยู่่�ในเมืืองไทย คนไทยโดยทั่่�วไปชอบบริิการตนเอง
และเพื่่�อนฝููงให้้มีีความสุุข จึึงมองเห็็นอย่่างเปิิดเผยว่่า เราเลี้้�ยง
กัันอย่่างไม่่อั้้�นอยู่่�เสมอ อััธยาศััยใจคอส่่วนใหญ่่ของคนไทยนั้้�น
มีีมููลกรณีีมาจากหลัักคำำ�สอนในพระพุุทธศาสนาทั้้�งสิ้้�น
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พวกเรา ๓ คน ขึ้้� นไปบนชั้้�นดาดฟ้้ าของท่่ าอากาศยาน
เมื่อจวนเวลาเครื่องบินจะมาถึง และพอเวลา ๐๙.๒๐ น. นกน้อย
อัันสวยงาม คืือ เครื่่�องบิินอัันมีีตัวั อัักษรว่่า Thai International
ก็็ร่อ่ นลงสู่่�พื้้�นสนามบิินอย่่างสง่่างาม
พวกเราโดยเฉพาะข้้าพเจ้้ามองดููด้้ ว ยความตื่่� น เต้้น
ผู้้� โดยสารค่่ อ ยๆ ทยอยกัั นลงมา ในที่่� สุุดสายตาของข้้าพเจ้้า
ก็็ไปกระทบกัับสุุภาพสตรีีในชุุดสีีแดงเพลิิงคนหนึ่่�งกำำ�ลัังก้้าวลง
มาจากบัันไดเครื่่�องบิิน มืือหนึ่่�งอุ้้�มลููกน้้อยอายุุ ๖ เดืือนครึ่่�ง
อีีกมืือหนึ่่�งถืือกระเป๋๋าอัันเป็็นเครื่่�องบริิขารของลููกทั้้�งสิ้้�น ติิดตาม
ด้้วยบุุรุุษร่่างสููงใหญ่่ ผิิวค่่อนข้้างดำำ�ในชุุดสากล แน่่นอนเขาคืือ
คุุณประพััฒน์์ และสุุภาพสตรีีนั้้�นคืือ แม่่ของลููก
เมื่อเขาก�ำลังเดินมาทางช่องผู้โดยสารขาเข้า เราพยายามท�ำ
ทุกอย่างเพื่อใหเ้ ขาเห็น แต่เขาหาได้เห็นไม่ เราลงมาชัน้ ล่าง คอย
และคอย แม้เราจะไม่เห็นแต่กน็ กึ ภาพออกว่า เขาต้องท�ำอะไรบา้ ง
จนกว่าจะผ่านออกมาได้ ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
ตรวจของ
ประมาณ ๔๕ นาทีี ล่่วงไปจึึงได้้เห็็นแม่่ของลูกู และลูกู น้้อย
ในอ้อมแขน รู้สึกเธอตื่นเต้นและชื่นชม ส่วนลูกน้อยส่งยิ้มให้
ข้้าพเจ้้า เขายิ้้�มไปอย่่างนั้้�นเอง หาประสีีประสาอะไรไม่่ ข้้าพเจ้้า
ยื่่�นมืือเข้้าไปจะรัับ แต่่เจ้้าหน้้าที่่�ทางสนามบิินไม่่ยอม จึึงต้้องรอ
จนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อย
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การน�ำเงินดอลลาร์เขา้ ประเทศอินเดียนัน้ เป็นทีว่ ติ กกังวลกัน
นักหนา พวกเราไม่คอ่ ยมีความรู้อันแน่นอนว่าทางราชการก�ำหนด
ให้้นำำ�เข้้าได้้เท่่าใด จะต้้องแจ้้งกัับเจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรจำำ�นวนสููงสุุด
เพีียงเท่่าใด ได้้ฟัังต่่อๆ กัันมาว่่า แสดงในใบดีีแคร์์ได้้เพีียง
๑๕๐ - ๑๖๐ ดอลลาร์เท่านั้น
ข้าพเจ้าเพิง่ ได้ความรู้อันแน่นอนในเรื่องนีใ้ นวันนัน้ เอง จาก
สุภาพสตรีชาวอินเดียผู้หนึ่งซึ่งมาอยู่เมืองไทยนานและพูดไทยได้
ขณะที่่�รอคอยคุุณประพััฒน์์และแม่่ของลููกอยู่่�นั้้�น ข้้าพเจ้้า
ได้รับการแนะน�ำให้รู้จักกับสุภาพสตรีผู้นั้น เมื่อทราบว่าสามีของ
หล่่อนทำำ�งานเกี่่�ยวกัับเงิินอยู่่�ในกััลกัตั ตา ข้้าพเจ้้าจึึงถืือโอกาสถาม
หล่่อนว่่า ในการนำำ�ดอลลาร์์มานั้้�นจะดีีแคร์์ได้้สัักเท่่าใด หล่่อน
ตอบว่่า ดีีแคร์์คืือแสดงได้้ทั้้�งหมดเท่่าไรก็็ได้้ ทางศุุลกากรจะ
ไม่ว่าอะไรเลย เพราะเขาอยากให้ดอลลาร์เข้าประเทศเหมือนกัน
แต่ถา้ แสดงเพียง ๑๕๐ ดอลลาร์ นอกนัน้ ซุกซ่อนมา หากเขาจับ
ได้ เขาอาจยึดไว้ทั้งหมด (เฉพาะที่ไม่ได้แสดง)
ประกอบกัับวัันนั้้�นคุุณประพััฒน์์ได้้รัับฝากดอลลาร์์เพื่่�อ
นัั ก เรีี ย นไทยในพาราณสีี ม าเป็็ น อัั น มาก และเขาดีี แ คร์์ ห มด
พัันกว่่าดอลลาร์์ เจ้้าหน้้าที่่�ศุุลกากรก็็ไม่่ว่่าอะไร รอดมาได้้อย่่าง
สบาย จึึงเป็็นอัันได้้ความรู้้�แน่่นอนว่่า ในการนำำ�ดอลลาร์์ไปนั้้�น
จะดิิ แคลร์์ สัักเท่่ าไรก็็ ได้้ ไม่่ มีีขีีดจำำ�กััด ไม่่ ต้้อ งกลัั วว่่ า ถ้้าเกิิ น
๑๕๐ - ๑๖๐ ดอลลาร์์แล้้ว เขาจะจัับจะยึึดแต่่ประการใด
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ข้้าพเจ้้าและแม่่ ข องลูู ก พร้้อมทั้้� ง ลูู ก น้้อยได้้ ไ ปพัั ก ที่่�
โรงแรมชั้้�นที่่�สองแห่่งหนึ่่�งแถวใกล้้นิิวมาร์์เก็็ต (new market)
ความสะอาดไม่่สู้้�ดีีนััก แต่่บริิการดีีพอใช้้ บ๋๋อยแต่่งกายชุุดขาว
ล้้วน นุ่่�งกางเกงสีีขาวและเสื้้�อสีีขาวคล้้ายบ๋๋อยตามภััตตาคารใน
เมืืองไทย บ๋๋อยที่่�ประจำำ�ห้้องของเราเป็็นคนหน้้ายิ้้�ม ท่่าทางสุุภาพ
เรีียบร้้อย เนื่่�องจากซื้้�อตั๋๋�วรถไฟได้้ในวัันที่่� ๑๑ เราจึึงต้้องพัักที่่�
โรงแรมนั้้�นถึึง ๒ คืืน จึึงเดิินทางโดยรถไฟชั้้�นที่่�หนึ่่�งไปพาราณสีี
ความชื่่� น ใจของเราที่่� ไ ด้้ พ บกัั น ดำำ� รงอยู่่�ได้้ ไ ม่่ น านนัั ก
ความเดืือดร้้อนใจก็็เข้้ามาแทนที่่� เพราะเหตุุลููกป่่วยมาก ลููกเริ่่�ม
ป่่วยเล็็กน้้อยก่่อนออกเดิินทาง ๒ วััน และเมื่่�อไปถึึงกััลกััตตา
ก็็ ยิ่่� ง เป็็ น มากขึ้้� น และมากขึ้้� น ตามลำำ�ดัั บ ความป่่ ว ยทำำ� ให้้แก
กวนมาก ร้้องไห้้งอแงแทบทั้้�งวัันทั้้�งคืืน เราคอยให้้ยาประทัังไว้้
พอทรงตัั วอยู่่�ได้้ พอถึึงวัั นที่่� ๑๑ ก็็ ออ กเดิิ นทางไปพาราณสีี
พร้้อมกัั น ทั้้� ง ๕ คน คืื อ คุุณสุุทนต์์ คุุณชาญยุุทธ์์ ข้้าพเจ้้า
แม่่ของลููก รวมเป็็น ๕ ทั้้�งลููกน้้อย
การเดิินทางเที่่�ยวนี้้�โชคดีีเล็็กน้้อย เพราะได้้ขบวนรถไฟ
ที่่�สะอาด เบาะใหม่่ ห้้องน้ำำ��สะอาดเรีียบร้้อยดีี แต่่โชคร้้ายที่่�ลููก
ป่่วยอยู่่�ตลอดเวลา
เรื่่�องลููกป่่วยนี้้�เป็็นภาระของเราทั้้�งสองเป็็นอย่่างยิ่่�ง นึึกอยู่่�
เสมอว่่าถ้้าเราป่่วยเสีียเองก็็จะไม่่หนัักใจมากเท่่านี้้� แต่่ถ้้าเราคนใด
คนหนึ่่�งเกิิดป่่วยลง ลููกก็็จะลำำ�บากหนััก เพราะเขาช่่วยตััวเอง
ไม่่ ไ ด้้ แ ละจะช่่ ว ยเราก็็ ไ ม่่ ไ ด้้ ด้้ ว ย เพื่่� อ นร่่ ว มเดิิ น ทางทั้้� ง สาม
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มีีใจเอื้้�อเฟื้้�อเป็็นอย่่างดีี เราเกรงใจเขาเป็็นอย่่างมาก เพราะเรา
มีีเด็็กอาจรบกวนความสงบสุุขของเขาบ้้าง แม่่ของลููกนั้้�นมีีภาระ
หนัักอยู่่�ตลอดเวลา
เมื่่�อไปถึึงสถานีีพาราณสีี คุุณประสาทและคุุณสุุจิิตต์์ไป
คอยรัับเราอยู่่�แล้้ว ทั้้�งสองท่่านนี้้�มีน้ำี �ำ� ใจดีีต่อข้้
่ าพเจ้้า ได้้ช่่วยเหลืือ
ข้้าพเจ้้าเสมอมา คุุณชาญยุุทธ์์ได้้ส่่งข่่าวล่่วงหน้้ามาให้้ทราบ
เมื่อกุลีขนสัมภาระอันมิใช่น้อยของพวกเราลงมากองวางไว้
ณ ที่หนึ่งอันจะพอหาแท็กซี่ได้ ข้าพเจ้าเหลียวเท่าไรก็มองไม่เห็น
คุณชาญยุทธ์ ไม่ทราบเขาหายหนา้ ไปไหน พอถามขนึ้ จึงรวู้ า่ เขาไป
ตามแท็็กซี่่� คุุณชาญยุุทธ์์เป็็นคนคล่่องจริิงๆ ในการเดิินทางและ
การติิ ดต่่ อ เขาคล่่ อ งแคล่่ ว ว่่ อ งไวในเรื่่� อ งทำำ� นองนี้้� เขาเป็็ น
นัั กกฎหมายจากโดมริิ มเจ้้าพระยา เป็็ นคนน่่ ารัั ก และน่่ าคบ
เป็็นอย่่างมาก
เนื่องจากมีเด็กน้อย ข้าพเจ้าจึงไม่อาจไปพักที่หอพักของ
มหาวิทยาลัยได้ จึงพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้มหาวิทยาลัย แต่
ไม่สะดวกด้วยน�้ำ ในเย็นวันนัน้ เองจึงยา้ ยไปพักทีโ่ รงแรมอีกแห่ง
หนึ่งในเมือง ได้คุณประสาทและนักเรียนไทยในพาราณสีอีก
๓ คน หญิง ๒ ชาย ๑ มาพบเข้าโดยบังเอิญจึงได้ช่วยเหลือ
ในการขนย้้าย มิิฉะนั้้�นเราคงทุุลัักทุุเลเป็็นอัันมาก คุุณประสาท
นั้้�นมาเยี่่�ยมเราด้้วยความระลึึกถึึง เขาเป็็นคนดีีเหลืือเกิิน
เราต้้องพัักอยู่่�ที่่�โรงแรมในเมืืองถึึง ๔ คืืน อุุปสรรคเรื่่อ� งน้ำำ��
ยัังมีีอยู่่�อย่่างเดิิม เป็็นความลำำ�บาก แก่่เรามิิใช่่น้้อย ในวัันที่่� ๑๖
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จึึงย้้ายเข้้าบ้้าน ซึ่่�งเช่่าไว้้ใกล้้มหาวิิทยาลััยพาราณสีี ในอััตรา
เดืือนละ ๑๒๐ รููปีี ค่่าน้ำำ��เดืือนละ ๑๕ รููปีี ส่่วนค่่าไฟฟ้้านั้้�น
แล้้วแต่่ มิิ เ ตอร์์ จ ะขึ้้� น เท่่ า ไร บ้้านนั้้� น สบายพอใช้้ มีี ห้้อ งใหญ่่
พอประมาณ ๒ ห้้อง มีีห้้องน้ำำ��ห้้องส้้วมแยกกััน ห้้องครััว และ
ห้้องเก็็บของชั้้�นล่่างมีีน้ำำ��ตลอด ๒๔ ชั่่�วโมง แต่่โชคไม่่ดีี เราได้้
ชั้้� น บนเพราะชั้้� น ล่่ า งไม่่ ว่่ า ง น้ำำ��ขึ้้� น เป็็ น บางเวลา เราต้้องมีี ถัั ง
ใบใหญ่่คล้้ายถัังน้ำำ��มัันไว้้เก็็บน้ำำ�� รู้้�สึึกว่่าใช้้ไปได้้ทั้้�งวััน บัังเอิิญ
เป็็นหน้้าหนาว การใช้้น้ำำ�� ไม่่ค่่อยเปลืือง
ตลอดเวลาที่่�กล่่าวนี้้�อาการป่่วยของลููกมิิได้้ดีีขึ้้น� เลย เราต้้อง
พาไปหาหมอที่่�โรงพยาบาลของมหาวิิทยาลััยแผนกเด็็กโดยเฉพาะ
(Child Department) ข้้าพเจ้้าขอร้้องให้้หมอซึ่่�งคุ้้�นเคยกััน
ผู้้�หนึ่่�ง เป็็นชาวซีีลอน มาฉีีดยาให้้ หมอให้้ยามาทั้้�งฉีีดและกิิน
แต่่อาการของลููกก็็ดีขึ้้ี น� เป็็นพัักๆ แล้้วทรุุดลงไปอีีก ในระหว่่างนั้้�น
นัักเรีียนไทยในพาราณสีีมาเยี่่�ยมกัันมิิได้้ขาด เปลี่่�ยนหน้้ากัันมา
โดยเฉพาะคุณประสาทและคุณชาญยุทธ์น้ันมาทุกวัน บางวันก็
สองครั้ง
ในระยะนี้ พล เพื่อนรักของข้าพเจ้าได้เดินทางมาธุระอัน
จ�ำเป็นยิ่งในเมืองไทย ยังไม่มีก�ำหนดกลับไปพาราณสี
เจ้าของบ้านผู้ใจอารีได้กรุณาตามหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งมา
ให้ อาการของลูกดีขนึ้ ในระยะต้นๆ แล้วก็ทรุดลงไปอีกอย่างเคย
ความทุุกข์์ แ ละความกัั ง วลเรื่่� อ งความป่่ ว ยของลูู ก ทำำ� ให้้
แม่่ของลููกกระวนกระวายทั้้�งกายและใจ กิินไม่่ได้้นอนไม่่หลัับ
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กำำ�ลัังของเธอก็็อ่่อนเพลีียลงทุุกวััน แถมด้้วยโรคปวดศีีรษะที่่�เธอ
เคยเป็นอยู่เสมอ แทรกแซงเข้ามาในเวลาที่เธออ่อนก�ำลังลง
เพราะอาหารไม่่พอ อดหลัับอดนอน วิิตกกัังวลเรื่่�องลููก เมื่่�อ
เหตุุการณ์์อย่า่ งนี้้�ดำำ�เนิินติิดต่่อกันั หลายวัันเข้้า เธอจึึงปรารภเรื่่�อง
กลับเมืองไทย ข้าพเจ้าเห็นใจเธอ ได้แต่ปลอบเธอว่า ขออย่าได้
วิตกกังวลมาก ขอให้คิดเสียว่า สิง่ ใดไม่มปี จจ
ั ยั พอก็จะไม่เกิดขนึ้
และเราจะหลีีกเลี่่�ยงสิ่่�งที่่�มีีปััจจััยพอก็็ไม่่ได้้เหมืือนกััน ถ้้าคิิดได้้
อย่่างนี้้�ชื่่�อว่่า มีีโอสถวิิเศษไว้้รัักษาตนในยามทุุกข์์
เรื่องการที่จะกลับเมืองไทยในระยะนี้เป็นเรื่องที่เราปรึกษา
กัันมาก เมื่่�อเธอยืืนยัันแน่่นอนว่่าจะพาลููกน้้อยกลัับกรุุงเทพฯ
ข้้าพเจ้้าก็็อนุุโลมตาม ได้้ปรึึกษากัับคุุณประสาท คุุณชาญยุุทธ์์
และคุุณสุุทนต์์ ตลอดถึึงคุุณประพัั ฒ น์์ ด้้ว ย ทุุกคนเห็็ น ชอบ
ในการนี้้� จึึงเป็็ น อัั น ตกลงใจกลัั บ กรุุงเทพฯ ในปลายเดืื อ น
พฤศจิิกายนนั่่�นเอง
ข่่าวเรื่่�องนี้้� แพร่่สะพััดไปสู่่�นัักเรีียนไทยในเมืืองพาราณสีี
อย่่างรวดเร็็ว มีีเพื่่�อนฝููงผู้้ห� วัังดีีมาเยี่่ย� มเยีียนกัันมาก แทบตลอด
เวลา ห้้องสองหลัังเต็็มไปหมด และยัังยืืนกัันอีีกเพราะที่่�นั่่ง� ไม่่พอ
ข้้าพเจ้้าประทัับใจในอััธยาศััยและน้ำำ�� ใจของนัักเรีียนไทยในพาราณสีี
ยิ่่�งนััก ที่่�ได้้มีีจิิตใจเอื้้�อเฟื้้�อต่่อข้้าพเจ้้าและครอบครััวตลอดเวลา
ที่่�แม่่ของลููกและลููกน้้อยอาศััยอยู่่�ในพาราณสีีนั้้�น
หลายคนมาพูดจาให้ก�ำลังใจ หลายคนแสดงความเมตตา
อารี พระสงฆ์ไทยที่ศึกษาอยใู่ นมหาวิทยาลัยบานารัสนัน้ ได้แสดง
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น�้ำใจอันประเสริฐต่อข้าพเจ้าและครอบครัว
เมื่อทราบแน่ว่าข้าพเจ้าจะต้องไปส่งแม่ของลูกและลูกที่
กรุงเทพฯ คุณชาญยุทธ์ได้แสดงความประสงค์ทนั ทีวา่ จะไปส่งถึง
กัลกัตตา ไม่ว่าจะไปโดยเครื่องบินหรือรถไฟและจะขอออกค่า
ใช้จ่ายเองทั้งสิ้น คุณประสาทยังลังเลอยู่ เราไปจองตั๋วเครื่องบิน
จากพาราณสีีไปกััลกััตตาในวัันศุุกร์์ ต้้องการจะไปในวัันเสาร์์
ตอนเช้้า แต่่ปรากฏว่่าเครื่่�องบิินเต็็ม เราจึึงต้้องเลื่่�อนไปในวััน
อาทิตย์ เหลือเวลาเพียงวันเดียวคือวันเสาร์ที่จะต้องท�ำอะไรให้
เรียบร้อยทุกอย่าง
คุุณประสาทตกลงมาส่่งครอบครััวของข้้าพเจ้้าถึึงกััลกััตตา
ด้วย และขอออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
สำำ� หรัั บ ข้้าพเจ้้าเองมีี เ รื่่� อ งจะต้้องทำำ� มากอยู่่� เริ่่� ม ต้้นแต่่
การขอใบรัับรองจากมหาวิิทยาลััยว่่าได้้ศึึกษาอยู่่�ที่่�นั่่�นจริิง เพื่่�อ
ทำำ� Visa กลัับไปอีีกได้้ ไปหาตำำ�รวจของพาราณสีีแจ้้งออกจาก
เมืือง เพื่่�อเขาจะได้้ทำำ�ใบสำำ�คััญให้้ถึึงตำำ�รวจที่่�สนามบิินกััลกััตตา
และซื้้� อตั๋๋� วเครื่่� อ งบิิ น ข้้าพเจ้้าต้้องไปที่่� สำำ�นัั ก งานภาษีี เ งิิ น ได้้
(Income Tax Office) ที่่� พ าราณสีี เ พื่่� อ ขอใบรัั บ รองว่่ า
ข้้าพเจ้้าเป็็นนัักศึึกษา ไม่่มีีรายได้้อะไรเลยระหว่่างอยู่่�ในอิินเดีีย
เจ้้าหน้้าที่่� ท างเมืื อ งพาราณสีี แ จ้้งมาทางกัั ลกัั ต ตาอีี ก ทีี ห นึ่่� ง
ซึ่่�งเราจะต้้องนำำ�หนัังสืือนั้้�นมาเอง
การจัดข้าวของของครอบครัวของตนเองและของฝากมา
เมืองไทยก็ต้องใช้เวลามิใช่น้อย ทุกอย่างเต็มไปด้วยการเร่งด่วน
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อาการป่่ ว ยของลูู ก ดีี ขึ้้� น เล็็ ก น้้อย แต่่ ยัั ง ไม่่ น่่ า ไว้้ใจแต่่
ประการใด
คืนนั้นมีเพื่อนนักเรียนไทยและพระสงฆ์มาเยี่ยมกัน มา
คุยกันอยู่จนดึก ทุกคนแสดงความเห็นใจเป็นอย่างดี
พวกเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเก็บของ ของบางอย่างให้คุณ
ประสาทเก็บไว้ บางอย่างต้องน�ำไปไว้ทีห่ ออินเตอร์ในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่เช้ามืดซึ่งอากาศก�ำลังหนาวจัด
พวกเรา ๖ คน นั่่�งแท็็กซี่่�จากบ้้านพัักหน้้ามหาวิิทยาลััยไป
ยัังอิินเดีียนแอร์์ไลน์์ (Indian Airline) เพื่่�อขึ้้น� รถบััสของบริิษัทั
ไปยัังท่่าอากาศยาน รถบััสออกจาก Indian Airline เวลา
๐๘.๓๐ น. ตรงไปแวะรัับฝรั่่�งที่่� คลาร์์คโฮเต็็ลประมาณ ๑๕ นาทีี
แล้้วพุ่่�งตรงไปยัังท่่าอากาศยาน เราถึึงท่่าอากาศยานเวลา ๐๙.๐๐ น.
พอดีี เหลืือเวลา ๒๐ นาทีี เครื่่�องบิินจะออก คุุณประพััฒน์์
และคุุณสุุทนต์์ได้้กรุุณามาส่่งที่่�สนามบิินด้้วย นอกจากนี้้�ยัังมีี
พระสงฆ์์ไทยอีีก ๒ รููปกรุุณาให้้เกีียรติิมาส่่ง และให้้พรด้้วย
ความปรารถนาดีี
ข้ า พเจ้าต้องหอบหิ้ ว กระเป๋ า และเครื่อ งบริ ข ารของลูก
พะรุงพะรังมากพอใช้ แม่ของลูกนัน้ อุ้มลูกเสียจนปวดแขนไปหมด
ทัง้ สองขา้ งเกือบจะยกแขนไม่ขนึ้ แต่เธอก็มคี วามอดทนในเรื่องนี้
ได้ดีมาก ความรักลูกท�ำให้ลืมความเจ็บปวดของตน
Indian Airline ค่่อยๆ เผลอตััวขึ้้�นจากพื้้�น สููงขึ้้�นและ
สููงขึ้้น� แต่่มิไิ ด้้บิินสููงมากนััก เพราะเป็็นเครื่่�องบิินภายในประเทศ
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มองลงมาเบื้้�องล่่างเห็็นอะไรเล็็กไปหมดทุุกอย่่าง เครื่่�องบิินจอด
ลงรัับผู้้�โดยสารที่่�ปััตนะประมาณ ๒๕ นาทีี แล้้วพุ่่�งตััวสู่่�นคร
กััลกััตตา
เวลา ๑๒ นาฬิิกา ๑๐ นาทีี ก็็มาถึึงบริิเวณนครกััลกััตตา
เมืื อ งหลวงเก่่ า ของอิิ น เดีี ย ยิ่่� ง มองจากเครื่่� อ งบิิ น ยิ่่� ง เห็็ น
ความใหญ่่โตมโหฬารของกััลกัตั ตา ใหญ่่กว่่ากรุุงเทพฯ อย่่างน้้อย
เท่่าตััวตึึกรามสููงใหญ่่ บริิเวณตััวเมืืองกว้้างมาก ถ้้าไม่่มีีพลเมืือง
มากเกิินไป กััลกััตตานัับได้้ว่่าเป็็นเมืืองใหญ่่เมืืองงามแห่่งหนึ่่�ง
ในย่่านเอเชีีย เครื่่�องบิินได้้นำำ�พวกเราบิินวนกััลกัตั ตาเสีียรอบหนึ่่ง�
จึึงถลาลงสู่่�สนามบิินดััมดััม ข้้าพเจ้้าซึ่่�งเป็็นคนเวีียนหััวยากที่่�สุุด
ก็็ ยัั ง เวีี ย นหัั ว ในครั้้� ง นี้้� ขนาดข้้าพเจ้้าเวีี ย นหัั ว แล้้ว ประนอม
แม่่ ข องลูู ก ก็็ ไ ม่่ ต้้อ งพููดถึึง เธอถึึงกัั บ จะลุุกไม่่ ไ หวเอาทีี เ ดีี ย ว
เมื่่�อลงจากเครื่่�องบิิน ข้้าพเจ้้าจึึงต้้องรัับภาระอุ้้�มลููกเอง
ต้องเสียเวลาคอยของอยู่ถึง ๓๐ นาที จึงออกเดินทางเข้า
เมืองได้ เราไปพักที่โรงแรมเดิมซึ่งเคยพักเมื่อขาเดินทางไปจาก
กรุงเทพฯ เจ้าของโรงแรมจ�ำเราได้เป็นอย่างดี จึงต้อนรับอย่าง
เป็นกันเองมากขึ้น
วัันนั้้�นเป็็นอัันหมดหวัังในการบิินต่่อมากรุุงเทพฯ เพราะ
ทำำ�อ ะไรไม่่ ทัั น เราหวัั ง เต็็ ม ที่่� ว่่ า ในวัั น รุ่่�งขึ้้� น คงจะบิิ น ได้้อย่่ า ง
แน่่นอน แต่่พอไปติิดต่่อเข้้าจริิงปรากฏว่่า Thai International
Airline ที่นั่งเต็มหมด
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หน้าที่ของเราต่อไปก็คือ ไปแลกเงินดอลลาร์จากธนาคาร
เป็นเงินรูปีเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน ส�ำนักงานติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน
ได้้ช่่วยเหลืือเราเป็็นอย่่างดีี สำำ�นัักงานแห่่งนี้้�ติิดต่่อกัับคนไทย
เสมอ เขาพาเราไป Income Tax Office ที่่�กััลกััตตาและ
จองตั๋๋�วเครื่่�องบิินของบริิษััทอื่่�นต่่อไป เขาหวัังว่่าจะได้้ไปการบิิน
K.L.M. ทราบว่าเครื่องบินต้องเสียเวลาถึง ๑๒ ชั่วโมงจึงตกลง
มาเครื่อง Pan American ซึ่งจะออกจากท่าอากาศยานกัลกัตตา
ในเวลา ๐๖.๒๐ น. เช้าวันที่ ๒๔
ความขลุุกขลัักทุุลัักทุุเลต่่างๆ มีีอยู่่�เป็็นอัันมาก เราเพิ่่�ง
ทราบแน่่ ว่่า จะได้้ ก ลัั บ มากัั บ เครื่่� อ งบิิ น Pam AM เมื่่� อ เวลา
๑๙.๓๐ น. ของวัันที่่� ๒๓ หมดหวัังในการที่่�จะโทรมาให้้ญาติิ
ที่่�กรุุงเทพฯ ทราบล่่วงหน้้า อนึ่่�งเมื่่�อระลึึกถึึงค่่าโทรเลขระหว่่าง
ประเทศแล้้วก็็ คิิ ดว่่ า ยอมเสีี ย ค่่ า แท็็ ก ซี่่� ที่่� ดอ นเมืื อ งกลัั บ บ้้าน
จะน้้อยกว่่าค่่าโทรเลขมาก
เราต้้องตื่่�นตั้้�งแต่่เวลาก่่อน ๔ นาฬิิกาเล็็กน้้อย เจ้้าหน้้าที่่�
ของโรงแรมช่่วยขนของและหาแท็็กซี่่�ให้้
เมื่อถึงท่าอากาศยานแล้ว ภารกิจประการแรกของเราก็คือ
เอาของเข้าชั่งน�้ำหนัก ซึ่งปรากฏว่าเกินไปถึง ๑๙ กิโลกรัม เขา
คิดกิโลกรัมละ ๘ รูปีเศษ รวมต้องเสียค่าน�้ำหนักเกินไปร้อย
กว่่ารููปีี คิิดเป็็นเงิินไทยเกืือบ ๓๐๐ บาท ของฝากที่่�นักั เรีียนไทย
ในอิินเดีียฝากมาถึึงญาติิทางกรุุงเทพฯ นั้้�น ข้้าพเจ้้าบรรจุุใส่่ลััง
กระดาษประเภทลัังแม่่โขงได้้ ๑ ลัังเต็็มพอดีี นอกนั้้�นยัังมีีของ
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ในครอบครัั ว ของข้้าพเจ้้าอีี ก ไม่่ น้้อ ย เมื่่� อ เจ้้าหน้้าที่่� ต รวจ
พาสปอร์์ตใบรัับรองการฉีีดวััคซีีนและอื่่�นๆ เรีียบร้้อยแล้้ว เราก็็
เอารููปีีไปแลกดอลลาร์์ที่่�ธนาคารซึ่่�งอยู่่�ในท่่าอากาศยานนั่่�นเอง
ผู้้�ซื้้�อตั๋๋�วเครื่่�องบิินแล้้วมีีสิิทธิ์์�แลกดอลลาร์์ได้้คนละ ๑๒ ดอลลาร์์
ข้าพเจ้าจึงขอแลก ๒๔ ดอลลาร์ ในอัตราราชการ เพื่อน�ำมาแลก
เป็นเงินไทยใช้ในเมืองไทยต่อไป
คุุณชาญยุุทธ์์ แ ละคุุณประสาทเป็็ น เพื่่� อ นที่่� ดีี ช่่ ว ยเหลืื อ
อยู่ตลอดเวลา
เมื่่�อข้้าพเจ้้าและแม่่ของลููกหอบข้้าวของพะรุุงพะรัังเข้้าสู่่�เขต
ตำำ� รวจตรวจคนออก ซึ่่� ง เขาทั้้� ง สองไม่่ อ าจเข้้าไปได้้อีี ก แล้้ว
คุุณชาญยุุทธ์์ ไ ด้้อวยพรให้้เดิิ น ทางโดยปลอดภัั ย และพููดเป็็ น
คำำ�สุุดท้้ายว่่า
“เปรม ฉันส่งเธอได้เพียงเท่านี้”
ค�ำพูดและกิริยาท่าทางของเขาท�ำให้ก้อนสะอื้นขึ้นมาจุก
ที่คอของข้าพเจ้า และน�้ำตาก็เอ่อขึ้นมารอบดวงตาทั้งสองด้วย
ความรู้สึกที่บอกไม่ถูก ถ้าข้าพเจ้าเป็นสตรี ข้าพเจ้าจะหลั่งน�้ำตา
แห่งความปราโมชให้กับไมตรีจิตของเขาทั้งสองก่อนจะจากกัน
เจ้้าหน้้าที่่�ให้้แกะเชืือกลัังสองลัังออกดูู เมื่่�อไม่่เห็็นอะไร
ผิิดกฎหมายก็็อนุุญาตให้้นำำ�ของออกได้้
เหลือเวลาอีก ๒๐ นาทีเครื่องบินจะออก ข้าพเจ้าและแม่
ของลูกนัง่ พักที่ทพี่ กั ผู้โดยสารขาออก ใจก็วนเวียนระลึกถงึ ค�ำพูด
ของคุณชาญยุทธ์และคุณประสาทตอนกลางคืน เขาทั้งสองพูด
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หลายครั้งว่าอยากจะมาส่งข้าพเจ้าถึงกรุงเทพฯ แต่มีเหตุขัดข้อง
ไปคนละอย่าง คุณประสาทเป็นนักเรียนทุนส่วนตัวไม่มีเงินพอ
ที่จะท�ำอย่างใจคิด คุณชาญยุทธ์เป็นนักเรียนทุนของสถาบัน
ไม่มีสิทธิ์จะกลับได้ เมื่อยังไม่ได้รับอนุญาต
“เปรม ฉันอยากไปส่งเธอถึงกรุงเทพฯ แต่ฉันท�ำไม่ได้
เพราะฉันเป็นนักเรียนทุนของสถาบัน ฉันกลับตามความพอใจของ
ฉันไม่ได้” คุณชาญยุทธ์พูดในคืนนั้น ขณะเราคุยกันอยู่ที่ห้อง
นั่งเล่นของโรงแรม
“ฉันก็เหมือนกัน” คุณประสาทพูด “อยากไปส่งถึงกรุงเทพฯ
แต่ขัดข้องเรื่องเงิน ฉันไม่มีเงินพอ”
“ขอบใจในความปรารถนาดีีของเพื่่�อนทุุกคน” ข้้าพเจ้้าตอบ
“ฉัันรู้้ซึ้้� ง� ถึึงน้ำำ��ใจของชาญยุุทธ์์และประสาทดีี และรู้้�ถึึงเหตุุขััดข้้อง
ด้วย เท่าที่เสียค่าเครื่องบินจากพาราณสีมาส่งถึงกัลกัตตา และ
ยัังจะต้้องเสีียค่่ารถไฟเองกลัับไปอีีก ก็็นัับว่่ามากเหลืือหลายแล้้ว
นอกจากเสีียเงิินแล้้วยัังต้้องเหน็็ดเหนื่่�อยเพราะฉััน และต้้องเสีีย
เวลาเรียนอีกด้วย น�้ำใจของเธอทัง้ สองฉันจะไม่ลมื เลยเป็นอันขาด”
ได้เวลาเครื่อ งบิ น จวนออก เจ้าหน้ า ที่ เ ชิ ญ ให้ เ ราไปขึ้ น
เครื่องบิน ขณะก้าวขึ้นบันไดเครื่องบิน ข้าพเจ้ามองย้อนหลัง
ขึ้ น ไปยั ง ดาดฟ้ า ของท่ า อากาศยาน ได้เห็ น คุณชาญยุทธ์ แ ละ
คุณประสาทยืนจับตาอยูท่ ขี่ า้ พเจ้า ข้าพเจ้าโบกมือใหเ้ ขาเป็นเชิงลา
เขาก็โบกมือให้ขา้ พเจ้าด้วย น�้ำใจของเพื่อนสองคนนี้ชา่ งประเสริฐ
เสียนี่กระไร
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Pan American กว้้างขวางใหญ่่โตมาก สะอาดและสวย
งาม สมเป็็นบริิการของชนชาติิใหญ่่ที่่สุุด
� ในโลก เบอร์์ ๒๐ ที่่�ทาง
บริิษััทได้้มอบให้้เรานั่่�งนั้้�น เบื้้�องหน้้ามีีที่่�สำำ�หรัับเด็็กน้้อยนั่่�งเล่่น
และนอนหลัับได้้ด้้วย เขารู้้�ว่่าเรามีีเด็็กน้้อยเดิินทางมาด้้วย ช่่าง
บริิการดีีเสีียจริิงๆ อาหารบนเครื่่�องบิินนั้้�นสะอาด อร่่อย และ
ปริิมาณมากจนกิินไม่่หมด ประเทศชาติิที่่�ร่ำำ��รวยเป็็นอย่่างนี้้�เอง
เครื่่�องบิินบิินสููงมาก คราวนี้้�เป็็นการบิินเหนืือเมฆจริิงๆ
มองลงมาเบื้้� อ งล่่ า งเห็็ น ปุุยเมฆเป็็ น กลุ่่�มก้้อนเหมืื อ นปุุยสำำ�ลีี
ก้้อนใหญ่่ๆ วางเรีียงรายอย่่างมีีระเบีียบ มองไม่่เห็็นอะไรเลย
นอกจากปุุยเมฆ ปุุยเมฆเท่่านั้้�น ความมหััศจรรย์์แห่่งปััญญา
มนุุษย์์มีีมากเสีียนี่่�กระไร
เมื่่�อมีีเวลาว่่างในเครื่่�องบิิน จิินตนาการของข้้าพเจ้้าก็็ย้้อน
กลัับไปยัังน้ำำ��ใจของมิิตรทั้้�งสองอีีก และแล้้วสุุภาษิิตต่่างๆ ใน
“หิิโตปเทศ” ซึ่่�งข้้าพเจ้้าลููบคลำำ�อยู่่�เสมอ ก็็พลัันผุุดขึ้้�นในห้้วงนึึก
“มารดา ๑ บิิดา ๑ พงศ์์พันั ธุ์์� ๑ สามอย่่างนี้้� เป็็นผู้้มี� หี น้้าที่่�
เกื้้�อกููลโดยตรง ส่่ ว นผู้้� อื่่� น ซึ่่� ง ไม่่ มีี ห น้้าที่่� ป ระจำำ� เช่่ น นี้้� แต่่ เ ขา
มีีแก่่ใจทำำ�ประโยชน์์ให้้ ด้้วยหวัังอนุุกููลก็็มีีเหมืือนกััน”
ข้้าพเจ้้าไม่่ทราบว่่าคุุณชาญยุุทธ์์และคุุณประสาทได้ป้ ระพฤติิ
ประโยชน์์เกื้้�อกููลแก่่ข้้าพเจ้้าเพราะสถานะใด หากสมมติิว่่าเขา
ระลึึกถึึงความดีี ที่่� ข้้ าพเจ้้ามีี ต่่อ เขาอยู่่�บ้้าง ความดีี นั้้� นก็็ มีีน้้อย
เกิินไป ไม่่พอแก่่ประโยชน์์เกื้้�อกููลที่่�เขาตั้้�งใจประพฤติิต่่อข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าคาดว่่ า คุุณงามความดีี อัั น มีี อยู่่� ในจิิ ต ใจเขาต่่ า งหาก
ได้้หลั่่�งล้้นออกมาทำำ�ประโยชน์์เกื้้�อกููลแก่่ข้้าพเจ้้า
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ความจริงข้าพเจ้ามิได้ตั้งใจมาก่อนเลย ที่จะเขียนเล่าชีวิต
ส่วนตัวของข้าพเจ้าในตอนนี้ คือตอนที่แม่ของลูก ลูกไปอินเดีย
และต้องกลับสู่เมืองไทยในระยะเวลาไม่นานนักเพราะความ
เจ็บป่วย ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาตัดสนิ ใจอยูเ่ ป็นเวลานาน แต่ในที่สุด
ข้าพเจ้าต้องตัดสนิ ใจเขียน ทัง้ นีเ้ พื่อประสงค์เชิดชูคุณความดีของ
สุภาพบุรษุ ทัง้ สอง คือคุณชาญยุทธ์และคุณประสาท หากข้าพเจ้า
มิได้เขียนเล่าชีวติ ส่วนตัวในตอนนีแ้ ล้ว ขา้ พเจ้าจะแทรกคุณความดี
ของท่านทั้งสองนั้นไว้ได้อย่างไร เชื้อสายของข้าพเจ้าก็ตาม มิตร
สหายก็็ตามมีีอยู่่�ไม่่น้้อย แต่่ที่่�เต็็มใจประพฤติิประโยชน์์เกื้้�อกููล
แก่่ข้้าพเจ้้าอย่่างเช่่นคุุณชาญยุุทธ์์และคุุณประสาทนั้้�น หาได้ไ้ ม่่ง่า่ ย
เลย ญาติิบางคนนอกจากไม่่ประพฤติิประโยชน์์อะไรให้้แล้้ว
ยัังคอยพููดจาเหน็็บแนมถากถางและเสีียดสีีให้้เจ็็บใจอยู่่�บ่่อยๆ
ก็็ มีี เ หมืื อ นกัั น ญาติิ เ ช่่ น นั้้� น จะต่่ า งอะไรกัั บ พยาธิิ ใ นกายเล่่ า
มีีไว้้เพื่่�อทุุกข์์ทรมานใจโดยแท้้
ข้าพเจ้าระลึกถึงสุภาษิตในหิโตปเทศข้ออื่นอีก
“นิิสััยของบุุคคลดอก สำำ�หรัับวััดให้้เห็็นดีีชั่่�วของเขาชััด จะ
ถืือเอาความดีีที่่�ผู้้�นั้้�นต้้องการจะประพฤติิเป็็นเกณฑ์์ไม่่ได้้ เพราะ
นิสัยย่อมช�ำแรกคุณความดีอื่นๆ ทั้งสิ้นขึ้นมาลอยเด่นอยู่แล้ว”
นิสยั เป็นสิง่ ส�ำคัญในตัวบุคคล เพราะเป็นสิง่ ที่ท�ำจนเคยชิน
คนมีนสิ ยั ชัว่ แมต้ ้องการจะประพฤติดเี ป็นครัง้ คราวก็อดท�ำอย่าง
พาลๆ ไม่่ได้้ คนมีีนิิสััยดีี แม้้ถึึงคราวที่่�ต้้องทำำ�ชั่่�วเพราะเหตุุใด
เหตุุหนึ่่�งก็็ตาม ก็็ยัังทำำ�อย่่างสุุภาพ
วศิ น อิ นทสระ
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“ผู้ใดช่วยให้พ้นทุกข์อันตราย ผู้นั้นนับว่าเป็นมิตรแท้จริง
ผู้้�ที่่�เป็็นแต่่ปากคอยติิเตีียนหยิิบข้้อผิิด ชอบแต่่พููดให้้หวาดตกใจ
กลััว ท่่านไม่่นัับว่่าเป็็นมิิตร
“ในยามทุุกข์์ มีี ใ จหนัั ก แน่่ น ในยามสุุขรู้้� จัั ก สงบเสงี่่� ย ม
ในกาลเข้้าที่่�ประชุุมองอาจกล่่าวชััดถ้้อยชััดคำำ� ในคราวเข้้าณรงค์์
สงครามมีใจแกล้วกล้า นิยมรักษาเกียรติยศ เอาใจใส่ในการสดับ
ข้้อเหล่่านี้้�เป็็นสมบััติิประจำำ�อยู่่�ครบแก่่ผู้้�มีีอานุุภาพใหญ่่ สงบ
เสงี่่�ยมไม่่ฮึึกเหิิมในยามสุุข บึึกบึึนไม่่ซบเซาในยามทุุกข์์ หนัักแน่่น
ในเวลาเข้้าผจญสงคราม มารดาจะคลอดบุุตรให้้พร้้อมด้้ ว ย
คุณาดิลกทั้งสามประการนี้ได้น้อยนัก”
“เมื่่�อความพิินาศเป็็นเรื่่�องเที่่�ยง คืือทรััพย์์จะต้้องย่่อยยัับ
และชีีวิติ จะต้้องแตกดัับ หนีีความจริิงไม่่พ้้น ฉะนี้้� การบริิจาคคืือ
ยอมให้้ทรััพย์์ย่่อยยัับ และยอมให้้ชีีวิิตแตกดัับ เพื่่�ออุุปการะ
แก่่ผู้้�อื่่�น เป็็นสิ่่�งประเสริิฐของปราชญ์์”
“สรีระกับเกียรติคุณนั้นผิดกันไกล สรีระจะสูญสิ้นในเวลา
ขณะเดียวก็ได้ แต่วา่ เกียรติคุณเป็นสิง่ สถิตสถาพรชัว่ กัลปาวสาน”
“ในเมื่อวิบัติจะเห็นใจมิตร ในสมัยศึกประชิดจะเห็นใจทัพ
ในเวลาให้กู้ทรัพย์จะเห็นใจผู้ซื่อสะอาด ในยามสมบัติวินาศจะ
เห็นใจภรรยา ในคราวอนาถาจะเห็นใจญาติ”
“มีใจสะอาดดีงาม มีใจกว้างขวาง มีใจเด็ดเดี่ยว มีใจคงที่
ในทุกข์และสุข มีแก่ใจ มีเมตตากรุณา มีสัตย์ คุณสมบัติทั้งนี้
เป็นองค์ของมิตรแท้” ฯลฯ
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Pan American ร่่อนลงแวะที่่�แรงกููนประมาณ ๒๐ นาทีี
ข้้าพเจ้้าลงไปเดิินเล่่นที่่�ลานบิิน และเข้้าไปในอาคารชมสิ่่ง� ของเครื่่�อง
ใช้้ที่่�วางขายสำำ�หรัับชาวต่่างประเทศ ล้้วนเป็็นสิ่่�งสวยงามสะดุุดตา
น่าซื้อ แต่มไิ ด้ซื้ออะไรติดมือมาเลย เพราะเงินเหลืออยนู่ ้อยเต็มที่
๒๐ นาทีผ่านไป แพนอเมริกันถลาตัวขึ้นจากพื้นมุ่งตรงสู่
กรุงเทพฯ ชั่วเวลาเพียง ๔๐ นาทีก็ถึง และร่อนลงอย่างนุ่มนวล
การกรอกข้้อความลงใน Disembarkation Card
(Arrival Card) สำำ�หรัับประเทศไทยเต็็มไปด้้วยความสะดวก
สบาย การตรวจของของเจ้้าหน้้าที่่� ศุุล กากรก็็ เ ต็็ ม ไปด้้ ว ย
ความเห็็นอกเห็็นใจ ข้้าพเจ้้าและแม่่ของลููกรู้้�สึึกมีีความอุ่่�นใจ
เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้ก้้าวลงสู่่�แผ่่นดิินไทย อยู่่�ท่่ามกลางบรรยากาศ
อย่่างไทยๆ เหลีียวไปทางใดก็็เห็็นแต่่ดวงหน้้าอัันยิ้้�มแย้้มแจ่่มใส
ของคนไทย
ของฝากจำำ� นวนมากในลัั ง กระดาษนั้้� น ทำำ� ให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ศุุลกากรลัั ง เลว่่ า จะเก็็ บ ภาษีี ห รืื อ ไม่่ เมื่่� อ เขารื้้� อ เห็็ น ชื่่� อ ผู้้� ฝ าก
และผู้้�รัับ ซึ่่�งมีีพระอยู่่�บ้้าง ฆราวาสบ้้างบางชิ้้�น เขาจะเก็็บภาษีี
ข้้าพเจ้้าบอกว่่ า มิิ ใ ช่่ ข องข้้าพเจ้้า เป็็ น ของฝากจริิ ง ๆ หากจะ
เก็็บภาษีี ข้้าพเจ้้าก็็ยิินดีีให้้ยึึดของไว้้ เพื่่�อให้้เจ้้าของเขามารัับเอง
เพราะข้้าพเจ้้าไม่่ มีี เ งิิ น จะเสีี ย ภาษีี ไ ด้้ เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้� มีี ใ จอารีี
จึึงปล่่อยให้้พ้้นมาโดยมิิได้้ยึึดสิ่่�งใดไว้้เลย
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๒๖
บ ท ที่

ทางใหม่

ทางบ้าน ญาติพี่น้องและมิตรสหายได้ทราบข่าวการกลับ
มาเมืืองไทยของข้้าพเจ้้าและครอบครััวอย่่างกะทัันหััน ทุุกคน
แสดงความประหลาดใจและตกใจอย่่างมาก นึึกว่่ามีีเหตุุร้้ายแรง
อะไรเกิดขึ้น แต่เมื่อได้ทราบความจริงแล้ว ทุกคนก็ถอนใจด้วย
ความโล่งอก
ข้้าพเจ้้าและครอบครััวพัักอยู่่�ที่่�บ้้านเมืืองนนท์์ บ้้านซึ่่ง� อยู่่�ใน
สวน แวดล้้อมด้้วยพัันธุ์์�ไม้้ต่่างๆ เงีียบและสงบสุุขพอใช้้ แม่่ของ
ลููกอบอุ่่�นอยู่่�ในหมู่่�ญาติิและหลาน ส่่วนลููกก็็ได้เ้ พลิิดเพลิินกัับพี่่�ๆ
ลููกของลุุงของป้้า และได้้รัับการต้้อนรัับเป็็นอย่่างดีี จากลุุงและป้้า
ของเขา ตลอดถึึงคุุณยายทั้้�งสอง ซึ่่ง� หลานๆ เรีียกกัันว่่า คุุณยาย
ใหญ่่และคุุณยายเล็็ก
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ตามสายตาของขา้ พเจ้า เห็นว่าทุกคนรักและระลึกถึงลูกน้อย
ของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี เมื่อเขาจากไปนั้น หลายคนร้องไห้ด้วย
ความอาลัยรักและเป็นห่วง เมื่อเขากลับมาทุกคนต้อนรับด้วย
ความยินดี และบอกว่าต่อไปนี้จะหายเหงา ไม่มีใครอยากให้เขา
จากไปอีีก อาการป่่วยของเขาค่่อยๆ ดีีขึ้้�นทุุกวัันๆ ในที่่�สุุดก็็
หายขาด เขากลัับอิ่่�มเอิิบ และร่่าเริิงแจ่่มใส ช่่างเล่่น ช่่างหััวเราะ
อย่่างเดิิม แม่่ของลููกก็็เหมืือนกััน ดููมีีอาการแจ่่มใสขึ้้�นเรื่่�อยๆ
จนปกติิเหมืือนเดิิมทุุกประการ ภายในเวลาเพีียง ๗ วัันเท่่านั้้�น
บรรยากาศไทยๆ อาหารไทย น้ำำ�� ใจไทย และความอบอุ่่�นใน
หมู่่�ญาติิ ที่่� เ ป็็ น คนไทย รวมทั้้� ง นายแพทย์์ ซึ่่� ง เป็็ น คนไทยเป็็ น
โอสถวิเศษถึงขนาดนี้ ตัวข้าพเจ้าเองก็มีความสุขกายสบายใจ
ทุกอย่าง ฉะนี้แล้วจะมิให้ข้าพเจ้ารักคนไทยและเมืองไทยได้
อย่างไร
เมื่อไม่เคยไปบ้านอื่นเมืองไกล มีบ่อยครั้งเหมือนกันที่
ข้าพเจ้าเคยรู้สึกเบื่อหน่ายเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
สับสนวุ่นวายในพระนครหลวง ข้าพเจ้าเคยนึกไม่ชอบบริการ
บางอย่างในเมืองไทย แต่เมื่อได้ไปเห็นเมืองอื่นเข้าบ้าง ย้อน
กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง ความรู้สึกในขณะนี้ได้บอกตนเอง
ว่า ส�ำหรับขา้ พเจ้าซึ่งเป็นคนไทย คงไม่มปี ระเทศใดจะให้ความสุข
ได้เท่าเมืองไทยเป็นแน่แท้
ข้้าพเจ้้ายัั งไม่่ เคยไปยุุโรป อเมริิ กา ข้้าพเจ้้าไม่่ แน่่ ใจว่่ า
ความคิิดของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนไปหรืือไม่่ หากข้้าพเจ้้ามีีโอกาส
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ไปอยู่่�ในประเทศอัันรุ่่�งเรืืองเต็็มที่่�เหล่่านั้้�นแห่่งละ ๒ - ๓ ปีี หรืือ
เพียงชั่วคราวสัก ๖ เดือนก็ตาม
ผู้้�ที่่�เคยไปอยู่่�ในยุุโรปอเมริิกามาแล้้ว เท่่าที่่�ข้้าพเจ้้าได้้ฟัังมา
มีีอยู่่� ๒ พวกคืือ พวกหนึ่่ง� คิิดถึึงเมืืองไทย อยากกลัับมาอยู่่�เมืือง
ไทยให้้เร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเร็็วได้้ อีีกพวกหนึ่่�งยิ่่�งอยู่่�ยุุโรปอเมริิกา
นาน ยิ่่�งชัังเมืืองไทยมากขึ้้�น เห็็นเมืืองไทยเป็็นเมืืองที่่�หาระเบีียบ
แบบแผนและความยุุติิธรรมต่่างๆ ไม่่ได้้ จึึงปรารถนาจะอยู่่�ยุุโรป
อเมริิกาให้้นานที่่�สุุดเท่่าที่่�สามารถจะอยู่่�ได้้
ข้้าพเจ้้าไม่่แน่่ใจว่่าหากข้้าพเจ้้ามีีโอกาสเช่่นนั้้�นบ้้าง ความรู้้สึึ� ก
ของข้้าพเจ้้าจะเป็็นอย่่างไร แต่่โอกาสเช่่นนั้้�นคงไม่่มีีแก่่ข้้าพเจ้้า
ในชีีวิติ นี้้� การได้้ไปอยู่่� ไปศึึกษาเพีียงแค่่อินิ เดีียนั่่�น ก็็เป็็นลาภนััก
แล้้วสำำ�หรัับคนอย่่างข้้าพเจ้้า แต่่เมื่่�ออยู่่�อินิ เดีีย โดยเฉพาะที่่�เมืือง
พาราณสี ข้าพเจ้าคอยกระซิบถามตนเองเสมอเหมือนกันว่า
“เป็นเพราะบุญ หรืออกุศลกรรมกันหนอที่ซัดให้เรามาอยู่
ที่นี่”
เวลานี้้� ข้้ าพเจ้้ายัั ง ตอบปัั ญ หานี้้� ไ ม่่ ไ ด้้ แต่่ ข้้ าพเจ้้าเชื่่� อว่่ า
อีี ก สััก ๕ - ๑๐ ปีีข้้างหน้้า ปััญหาข้้อข้้องใจนี้้� คงแจ่่มแจ้้งแก่่
ข้้าพเจ้้าอย่่ า งแน่่ น อน เพราะปัั ญ หาบางอย่่ า งกาลเวลาจะเป็็ น
ผู้้�ตอบให้้อย่่างดีีที่่�สุุด
อย่่างไรก็็ตาม อิินเดีียได้ใ้ ห้้บทเรีียนอัันมีีค่า่ แก่่ข้้าพเจ้้าหลาย
ประการ ซึ่่�งคงจะเป็็นประโยชน์์กัับข้้าพเจ้้าไปตลอดชีีวิิต ข้้าพเจ้้า
คงกลัั บ ไปอิิ น เดีี ย ไม่่ ไ ด้้อีี ก แล้้ว ไปไม่่ ไ ด้้ แ น่่ ๆ เพราะเหตุุไร
หรืือท่่าน ?
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ข้าพเจ้าได้บอกท่านไว้แต่ต้นแล้วว่า ข้าพเจ้าเกิดมาเป็นคน
ยากจน ทรััพย์์สินิ สมบััติอิ ะไรไม่่มีติี ดตั
ิ วั ข้้าพเจ้้าพยายามเก็็บหอม
รอมริิบเงิินทองไว้้ เดืือนละเล็็กเดืือนละน้้อย เพื่่�อไปศึึกษาต่่อใน
ต่างประเทศ และต้องเลือกไปอินเดียเพราะค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ยุุโรป หรืืออเมริิกามาก ข้้าพเจ้้าเก็็บเงิินอยู่่�เป็็นเวลาหลายปีี จึึง
ประมาณว่่าพอที่่�จะเป็็นทุุนไปเรีียนได้้ แต่่บััดนี้้�เงิินที่่�เตรีียมไว้้นั้้�น
ได้หมดสิ้นแล้ว ไม่มีเหลือเลย
จริิงอยู่่� เงิินนั้้�นหมดแล้้วก็็หาใหม่่ได้้ แต่่หายาก โดยเฉพาะ
คนฐานะอย่่างข้้าพเจ้้าจะหาเงิินทองให้้เป็็นกอบเป็็นกำำ�มาได้้ใน
ระยะสั้้น� ๆ นั้้�น ไม่่เป็็นสิ่่ง� ที่่�พึึงเป็็นได้้ หากจะคอยรวบรวมทรััพย์์
ให้พอแก่การที่จะไปเรียนอีก เวลาก็มิได้คอยท่า จึงเป็นการสาย
เกินไปเสียแล้ว โชคชะตาบันดาลให้ข้าพเจ้าต้องหยุดเรียน เรียน
ไม่จบ กลับมาโดยมิได้มีปริญญาที่ต้องการติดมือมาด้วย ความ
ขัดสนจนทรัพย์ท�ำให้หมดทางที่จะหาวิชาอีกต่อไป
จะเหลียวไปทางใดก็พบแต่ความว่างเปล่า จะขอความ
ช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเพื่อการนี้ มองดูแล้วก็ให้เกิดความ
สงสารมากกว่าที่จะเข้าไปพึ่งพาอาศัย เพราะทุกคนก�ำลังขัดสน
เหมือนกัน และก�ำลังดิน้ รนเพื่อความอยรู่ อดแห่งตนและครอบครัว
อยู่ทั้งสิ้น
เมื่อเป็นเช่นนี้ จะมีประโยชน์อันใดเล่าที่ข้าพเจ้าจะตะโกน
ร้องขอความช่วยเหลือในป่าเปลี่ยว อบศพด้วยเครื่องหอม ปลูก
บัวในที่แห้ง ล้วนเป็นสิ่งที่เหนื่อยแรงเปล่าทั้งสิ้น
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ข้าพเจ้าได้แต่ปลอบใจตนเองอยู่ว่า แม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะ
สูญเสียไปแล้ว แต่อนาคตยังคงอยู่ ทางแห่งความสุขคงจะมีอยู่
สำำ�หรัับข้้าพเจ้้าเมื่่�อทางหนึ่่�งปิิดลงแล้้ว น่่าจะยัังพอมีีทางอื่่�นให้้
เดิินทางอยู่่�บ้้าง กำำ�ลังั ใจของข้้าพเจ้้ายัังไม่่เสีีย ข้้าพเจ้้าเชื่่ออยู่่�
� เสมอ
ว่่า สัักวัันหนึ่่�งข้้าพเจ้้าจะได้้พบกัับความสุุขสมบููรณ์์
อนึ่่�ง ภาระสำำ�คััญ คืือการเลี้้�ยงดููบุุตรให้้เจริิญเติิบโตและ
สงเคราะห์์ภรรยาให้้มีีความสุุข ได้้วางอยู่่�เบื้้�องหน้้าของข้้าพเจ้้า
ภาระทั้้�งสองอย่่างนี้้�เป็็นหน้้าที่่�โดยธรรมซึ่่�งข้้าพเจ้้าจะต้้องนำำ�พา
ไปตลอดชีีวิิต เขาทั้้�งสองไม่่มีีความผิิดอะไรเลย ความลำำ�บาก
ยากเข็็ญต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว หรืือที่่�จะเกิิดขึ้้�นในภายหน้้าก็็ตาม
ล้้วนเป็็นความผิิดพลาดบกพร่่องของข้้าพเจ้้าเพีียงผู้้�เดีียวทั้้�งสิ้้�น
พล กำำ�แหงหาญได้้ทราบข่่าวการกลัับเมืืองไทยของข้้าพเจ้้า
เขารีีบมาเยี่่�ยมทัันทีี แสดงความเสีียใจในเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
เกิดขึ้นในแง่มุมที่ไม่มีใครคิดไปถึง เขาพูดเป็นคติเตือนใจว่า
“เมื่อกรรมส่งให้เป็นไป แม้ปราชญ์ก็จะท�ำอะไรได้ เพราะ
ความรู้ย่อมคล้อยตามกรรมของมนุษย์”
แน่่นอน ไม่่มีีกำำ�ลัังอะไรเสมอด้้วยแรงกรรม เมื่่�อกรรมจะ
ให้้ผล แรงอะไรก็็ต้้านทานไว้้ไม่่ได้้ ท่่านกล่่าวว่่า โรคาพาธ โทมนััส
ทุุกข์์ร้้อน เครื่่�องผููกรััด และความวอดวาย ผลเหล่่านี้้�เกิิดจาก
อกุศลที่มนุษย์ล่วงละเมิดกฎ
“ล่่วงละเมิิดกฎ” กฎอะไร ? ในโลกนี้้�มีคี วามยุุติิธรรมสากล
อยู่่� เป็็นกฎความยุุติิธรรมที่่�เป็็น Natural Law คืือกฎธรรมชาติิ
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อันครอบคลุมกฎทุกอย่างอยู่ กฎนีเ้ องที่ทางพระพุทธศาสนาเรียก
ว่า “ธรรม” เป็นสิ่งที่คอยให้คุณและให้โทษแก่มนุษย์ ใครล่วง
ละเมิิดกฎนี้้� จะต้้องมีีปฏิิกิริิ ยิ าสะท้้อนกลัับมาอย่่างสาสมแก่่กิริิ ยิ า
เสมอไป เร็็วหรืือช้้าเท่่านั้้�น ใครประพฤติิเหมาะสมถููกต้้องตาม
กฎนี้ ก็ยอ่ มมีปฏิกริ ยิ าเป็นรางวัล เป็นความสุขความรุง่ เรืองออก
มาเช่นเดียวกัน เราไม่รู้ว่าในอดีตชาติเราได้ท�ำกรรมอะไรไว้บ้าง
อันเป็นตัวการให้สุขให้ทุกข์แก่เราในชาตินี้ ซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยง
ได้
“เธอจะกลับไปอินเดียอีกเมื่อไรเปรม ?” พลถาม
“ฉัันคงกลัับไปไม่่ได้้อีีกแล้้ว พล” ข้้าพเจ้้าตอบ สายตาเพ่่ง
จับอยู่ที่ฝาผนังห้อง
“ท�ำไม ?” พลถามมีแววผิดหวังเล็กน้อย
“ความจริงฉันไม่อยากบอกเธอ แต่ฉันต้องบอกเธอเพราะ
เธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉัน พล ฉันไม่มีเงินเลย ฉันไม่อยากบอก
เธอ เพราะเกรงเธอจะเดือดร้อนแทนฉัน เป็นสหคตทุกข์”
“ไม่่ได้้ เปรม เธอจะต้้องกลัับไป เธอต้้องไปเรีียนให้้จบ
เอาเงิิ น ของฉัั น เสีี ย ค่่ า เครื่่� อ งบิิ น ไป ฉัั น เองก็็ จ ะไปอยู่่�เร็็ ว ๆ นี้้�
เราไปพร้้อมกััน”
ข้าพเจ้ามองดูพล ด้วยสายตาที่แสดงความขอบคุณเต็มที่
แล้วพูดว่า
“ฉัั น ขอบใจเธอมาก พล แต่่ เ ธอก็็ รู้�้ มิิ ใ ช่่ ห รืื อว่่ า ฉัั น มีี
ครอบครััวฉัันต้้องรัับผิิดชอบลููกและภรรยา เวลานี้้�ภรรยาของฉััน
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ประนอม ต้้องลาออกจากงานมาเลี้้ย� งลููก เธอไม่่มีรี ายได้้อะไรเลย
ลูู ก ก็็ ยัั ง เล็็ ก มากเพิ่่� ง ได้้ ๗ เดืื อ นเท่่ า นั้้� น ยัั ง ต้้องการแม่่ คอ ย
ประคบประหงม ห่่างได้้ยาก”
“ถ้าเธอจะเสียค่าเครื่องบินให้ฉันไปเรียนหนังสือต่อฉันเชื่อ
ว่าเธอท�ำได้ แต่เงินค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าอาหาร การกิน
ฉันจะได้จากทีใ่ ด ลูกเมียอยทู่ างกรงุ เทพฯ จะได้เงินทีไ่ หนใช้สอย
จะได้เงินอะไรเป็นค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลเมื่อป่วยไข้ เมื่อ
คืนนี้ประนอมปวดฟันอย่างหนัก นอนร้องไห้ทั้งคืน จะพาไป
หาหมอก็ไม่มีเงิน ได้อาศัยแต่ยา a.p.c. ช่วยบรรเทาความปวด
เมื่อใกล้รุ่ง ฉันขอบใจเธอ พล แต่ฉันรับความหวังดีของเธอ
ครั้งนี้ไม่ได้เสียแล้ว”
พลคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดว่า
“ถ้าฉันจะขอร้องให้คุณพ่อช่วยอุปการะเธอและครอบครัว
เธอจะพอใจหรือไม่ ฉันหมายความว่าเธอยินดีรบั อุปการะไหม ?”
“โดยวิธีใด ?” ข้าพเจ้าถาม
“ออกเงินให้เธอไปเรียนเป็นเวลา ๒ ปี หรือจนกว่าจะจบ
อย่่างช้้า ๓ ปีี และให้้ประนอมไปทำำ�งานกัับคุุณพ่่อ เงิินที่่�คุุณพ่่อ
จะส่่งให้้เธอนั้้�น จะส่่งให้้ในจำำ�นวนที่่�เธอเคยใช้้เมื่่�ออยู่่�อิินเดีีย
เสร็็จแล้้วเธอจะผ่่อนใช้้คืืนหรืือไม่่ใช้้ก็็ได้้”
ข้าพเจ้าต้องกล่าวขอบใจพลอีกครัง้ หนงึ่ ในความหวังดีของ
เขา และกล่าวว่า
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“พล เธอไม่ใช่คุณพ่อ และคุณพ่อไม่ใช่เธอ เธอคิดอย่าง
หนึ่่� ง แต่่ คุุณพ่่ อ คุุณแม่่ อ าจไม่่ คิิ ดอย่่ า งเธอ นั่่� น ประการหนึ่่� ง
อีีกประการหนึ่่�ง ฉัันไม่่ใช่่เด็็กอายุุ ๑๘ - ๑๙ หรืือ ๒๑ - ๒๒
ที่่�จะรัับอุุปการะโดยผู้้ใ� หญ่่ไม่่รังั เกีียจ ฉัันอายุุ ๓๖ แล้้ว มีีลูกู มีีเมีีย
เคยทำำ�งานทำำ�การมาแล้้วหลายแห่่ง ฉัันไม่่อยู่่�ในฐานะที่่�จะพึ่่�งใคร
ได้้โดยง่่าย ฉัันตั้้�งใจจะพึ่่�งตนเอง พล ขอโทษเถอะ ที่่�ฉัันพููดจา
คล้้ายอวดดีีแม้้ในยามที่่�ยากจน ฉัันคิิดว่่า ฉัันขอปฏิิเสธความ
หวัังดีีของเธอในครั้้�งนี้้� ถ้้าฉัันหางานทำำ�ไม่่ได้้ ฉัันจะพาลูกู และเมีีย
ไปอยู่่�ในป่่า ฉัันรู้้�สึึกว่่า “ผู้้�วิิบััติิจากทรััพย์์สิิน ไปอาศััยป่่าที่่�มีีเสืือ
และช้้าง เอาร่่มเงาไม้้เป็็นที่่�อาศััย เอาผลไม้้และน้ำำ��เป็็นอาหาร
เอาหญ้าเป็นที่ลาดนอน เอาเปลือกไม้และใบไม้นุ่งห่มยังดีกว่า
ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่”
“บา้ เปรม เธอเป็นบ้าอย่างที่สุด” พลพูดเพราะเดือดดาลจัด
ข้าพเจ้ามิได้ถือโทษเขาเลยแม้แต่น้อย รู้ดีว่าเขาโกรธเพราะเขารัก
ข้าพเจ้า
“ถ้้าเธอถืืออุุดมคติิบ้้าๆ อยู่่�อย่่างนี้้� เธออาจต้้องไปตาย
ในป่่าจริิงก็็ได้้ ตััวเธอเองเพีียงคนเดีียวก็็ไม่่สู้้�กระไรนััก แต่่เรื่่�อง
อะไรที่่�เธอจะคิิดพาลููกเมีียไปลำำ�บากกัับเธอด้้วย เธอคนเดีียว
ไปไหนก็็ไปเถอะ แต่่ลููกเมีียเธอจะเอาไปไม่่ได้้ ฉัันจะขอร้้อง
คุุณพ่่อให้้อุุปการะลููกเมีียของเธอเอง”
“พลยังไม่รู้จักประนอมเมียของฉันดี” ข้าพเจ้าพูดอย่างสุภาพ
“เธอพร้อมที่จะตายกับฉันได้ทุกแห่ง ถ้าเธอจะยอมรับอุปการะ
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ของใครได้้ก็็เพราะฉัันยิินยอม แต่่เอาเถอะพล ฉัันจะอยู่่�ที่่�เมืือง
นนท์์นี่่แ� หละ ฉัันจะหางานทำำ�ใหม่่ เรื่่อ� งไปเรีียนต่่อนั้้น� ฉัันล้้มเลิิก
ความตั้้�งใจแล้้ว ฉัันจะทำำ�งานไปบ้้าง เขีียนหนัังสืือไปบ้้าง คงพอ
เลี้้� ยงลููกเลี้้� ยงครอบครัั วให้้มีี ชีีวิิตอยู่่�ได้้ และคงจะพอส่่ งให้้แก
เล่่ าเรีี ยนได้้อย่่ างน้้อยเพีี ยง ม.ศ. ๕ ก็็ ยัังดีี ต่่ อจากนั้้� นให้้แก
พยายามเอาเองบ้้าง คนอายุุมากอย่่างฉััน สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างฉััน
ถ้้าจะไปเรีียนต่่อก็็ควรเป็็นทุุนของตนเอง หรืือทุุนหลวง หรืือ
มิิ ฉ ะนั้้� น ก็็ ค วรเป็็ น ทุุนของสถาบัั น ใดสถาบัั น หนึ่่� ง แต่่ มิิ ใ ช่่ ทุุ น
ของปััจเจกชนอย่่างแน่่นอน ฉัันรัับของใครไม่่ได้้ ฉัันละอาย
และทรนงเกิินไป ที่่�จะยอมรัับอุุปการะของใครเป็็นส่่วนบุุคคล”
พลจากข้้าพเจ้้าไป เขาไปด้้วยความไม่่พอใจในความดื้้�อรั้้�น
อวดดีีของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าเอง ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่า ธรรมดาจะได้้
ทรััพย์์มา จำำ�ต้้องฝ่่าความทุุกข์์ยากลำำ�บากจึึงจะสำำ�เร็็จ ผู้้�มีีความ
ระแวง มิิได้้วางใจตน ยากที่่�จะพบผลดีี ถ้้ามีีอำำ�นาจเหนืือความ
สงสัย ปลูกฝังความเชื่อมั่นให้มีในตนเองอยู่เสมอ หากคงมีชีวิต
อยู่ต่อไปไซร้ ย่อมจะต้องประสบผลอันดีงามได้อย่างแน่นอน
ข้้าพเจ้้าเอาชีีวิิตของข้้าพเจ้้าพิิสููจน์์ความจริิงเรื่่�องนี้้�เสมอมา
คืือจะได้้ทรััพย์์มาแต่่ละครั้้�ง ข้้าพเจ้้าต้้องฝ่่าความทุุกข์์ยากลำำ�บาก
ต้้องลงทุุนลงแรง ต้้องเอาแรงกายแรงใจเข้้าสู้้�อย่่างเต็็มที่่� เรื่่�อง
ลาภลอยเช่นลอตเตอรี่เป็นต้นนั้น ไม่เคยได้ประสบพบเห็นผล
ของมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตที่ผ่านมา
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ท่านอาจหัวเราะเยาะข้าพเจ้าว่าพูดเพ้อเจ้อ มองเห็นแต่
ความลำำ�บากของตน ก็็ใครเล่่าในโลกนี้้�ที่่�ได้้ทรััพย์์มาโดยมิิต้้อง
ลงทุุนลงแรง มองไม่่เห็็นบ้้างหรืือ กรรมกร สามล้้อ กรรมกร
ขุุดดิิ น แบกหาม ฯลฯ ทุุกอาชีี พ ต้้องลงทุุนลงแรงทั้้� ง สิ้้� น
จึึงจะได้้สิิ น ทรัั พ ย์์ ม า เขาต้้องลำำ� บากแทบเลืื อด ตากระเด็็ น
ต้้องอาบเหงื่่�อต่่างน้ำำ��เรื่่�องน้ำำ��นั้้�น นอกจากน้ำำ��เปล่่าแล้้ว ไม่่เคย
ได้้กิินน้ำำ�อ
� ะไรเลย
จริิงของท่่าน ข้้าพเจ้้ามองเห็็นกรรมกรชาวอิินเดีียซึ่่ง� ทุุกข์์ยาก
ลำำ�บากกว่่ากรรมกรไทยหลายเท่่านั้้�น จึึงจะได้้เงิินทองมาพอยาไส้้
ไปวันหนึ่งๆ แต่ข้าพเจ้าก็อดนึกไม่ได้ถึงคนบางพวกที่เพียงแต่
ลากปากกาแกรกเดียว ก็ได้เงินมาเป็นแสนเป็นล้าน ในการนีม้ คี น
พินอบพิเทาอ้อนวอนงอนง้อให้ลากปากกาเสียอีกด้วย เพียงแกรก
เดียว แกรกเดียวเท่านั้น
ความทุุกข์์ยากลำำ�บากที่่�ครอบคลุุมโลก ครอบคลุุมเพื่่�อนร่่วม
เกิิด แก่่ เจ็็บ ตาย ของข้้าพเจ้้าอยู่่�เวลานี้้� มีีมากมายนััก ในจำำ�นวน
นั้้�น มีีข้้าพเจ้้า เปรม สุุจิินดา รวมอยู่่�คนหนึ่่�งด้้วย ข้้าพเจ้้ามอง
เห็นภาพคนกระจอกงอกง่อยที่แบมือขอทานอยู่ทุกสถานีรถไฟ
ในอินเดีย มองเห็นคนขาขาดแขนด้วนทีก่ ระเสือกกระสนอยูต่ าม
สถานที่่�สาธารณะในอิินเดีีย มองเห็็นคนยากจนไร้้ผ้้านุ่่�งห่่ม ไร้้ที่่�
มุุงบัังเป็็นที่่�พักั พิิงอาศััย ต้้องนอนริิมถนนหนทาง แม้้ในนครใหญ่่ๆ
เช่่น ในกััลกััตตา เดลีีและบอมเบย์์ คนยากจนเหล่่านี้้�ต้้องมีี
ความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นแสนเข็ญ ข้าพเจ้าอดขอบคุณสวรรค์
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มิได้ที่ในเมืองไทยของข้าพเจ้าไม่มีสภาพอย่างนั้น
แต่่อีีกขณะหนึ่่�งต่่อมา ข้้าพเจ้้าอดไม่่ได้้ที่่�จะระลึึกถึึงบุุคคล
บางจำำ�พวกที่่�มีบ้้ี านอัันสวยหรููอยู่่�ในเมืืองไทย มีีบริิเวณอัันสวยงาม
ตััวอาคารและเครื่่�องตบแต่่งบ้้านมีีราคาสููงลิ่่�ว เครื่่�องเฟอร์์นิิเจอร์์
เพีี ย งชิ้้� น เดีี ย วบางชิ้้� น มีี ร าคามากกว่่ า สมบัั ติิ ทั้้� ง หมดของคน
ค่่อนข้้างยากจนในเมืืองไทย ที่่�น่า่ เศร้้าใจอย่่างยิ่่�งก็็คือื ของทั้้�งหมด
นั้้�นได้้มาฟรีี ไม่่ต้้องออกเงิินของตนเลยแม้้แต่่แดงเดีียว เขามีี
ชีวิตสมบูรณ์พูนสุข เขาไม่เคยใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับค�ำว่า “ไม่มี”
หรือ “ไม่ได้”
ทำำ�ไมหนอ แรงงานของคนจึึงแตกต่่างกัันเป็็นฟ้้ากัับดิินถึึง
ขนาดนี้ จริงอยู่ มนุษย์เราเกิดมาคล้ายคลึงกัน ทั้งลักษณะที่
เป็นเหตุให้เกิดและอาการของความเกิดและความต้องการของ
มนุุษย์์เราก็็คล้้ายคลึึงกััน คืือต้้องการอาหารเครื่่�องนุ่่�งห่่ม ที่่�อยู่่�
อาศััย และยารัักษาโรค ตลอดถึึงความต้้องการทางกามารมณ์์ แต่่
คุุณภาพและปริิมาณของปััจจััยเหล่่านี้้�ต่่างหากที่่�แตกต่่างกัันมาก
ห่างกันไกลเสมือนฟ้าและดิน กล่าวคือ ในขณะที่คนพวกหนึ่ง
ต้องเที่ยวแซะหาเศษอาหารกิน คนอีกพวกหนึ่งก�ำลังกินครึ่งทิ้ง
ครึ่งซึ่งล้วนเป็นอาหารดีราคาแพง เพียงมื้อเดียวของเขาจะต้อง
จ่ายทรัพย์มากกว่าคนยากจนกินทั้งเดือน ในขณะที่คนพวกหนึ่ง
ต้้องนอนข้้างถนนเพราะไม่่มีีที่่�อาศััย อีีกพวกหนึ่่�งอยู่่�ในคฤหาสน์์
อัันหรููหรา มีีสิ่่ง� ฟุ่่�มเฟืือยทุุกประการ มีีห้้องเหลืือเฟืือมากมายเพื่่�อ
กิจการส่วนตัวอันแตกต่างกัน พวกหนึ่งมีเพียงเศษผ้าพันกาย
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อี ก พวกหนึ่ ง มี เ สื้อผ้ าแพรพรรณอั น สวยงามใหญ่ ย าวจนต้อง
กระทบฝุ่นไปทุกก้าวเดิน ด้วยประการฉะนี้ แม้มนุษย์เราจะเกิด
มาคล้้ายคลึึงกัันในขณะเกิิด แต่่ในระหว่่างที่่�เป็็นอยู่่�นั้้�นมนุุษย์์
แตกต่่างกัันมาก แตกต่่างกัันจนชวนให้้คิิดว่า่ พวกหนึ่่ง� เป็็นเทวดา
แต่่พวกหนึ่่ง� เป็็นสััตว์์นรก หรืือมิฉิ ะนั้้�นก็็เสมอด้้วยดิิรัจั ฉาน ความ
เป็็นธรรมในสัังคมนั้้�น มนุุษย์์จะไม่่ได้้รัับเลย ถ้้ามนุุษย์์เราไม่่ช่ว่ ย
กัันสร้้างขึ้้�นเอง ไม่่ช่่วยกัันทำำ�ลายอธรรมต่่างๆ ที่่�แทรกซึึมอยู่่�
ในสัังคม สัังคมจะพิิการหนัักลงไปทุุกทีี
วัั น รุ่่�งขึ้้� น พลได้้ ก ลัั บ มาหาข้้าพเจ้้าอีี ก ขอร้้องวิิ ง วอนให้้
ข้าพเจ้ารับความช่วยเหลือจากเขา บอกว่าเขาได้พูดกับคุณพ่อของ
เขาแล้้ว คุุณพ่่อยินิ ดีีช่ว่ ยเหลืือ เพราะคุุณพ่่อของเขาก็็เคยยากจน
มาก่่อน ดัังที่่�ข้้าพเจ้้าได้้เขีียนเล่่าไว้้ในตอนต้้น คุุณพรพ่่อของพล
จึึงเห็็นใจคนยากจนที่่�มีีความพยายามและความลำำ�บากที่่�เกิิดขึ้้�น
เป็็นครั้้�งคราวนั้้�น มิิใช่่ผู้้�นั้้�นฝัักใฝ่่ในอบายมุุขหรืือทำำ�ตนให้้ต่ำำ��
ผลาญทรัั พ ย์์ ใ ห้้ฉิิ บ หายด้้ ว ยคะนอง แต่่ เ ป็็ น เพราะเหตุุการณ์์
บัั น ดาลให้้เป็็ น ไป หาใช่่ ค วามผิิ ด ของบุุคคลไม่่ แต่่ เ ป็็ น วาระ
ของชะตากรรมที่่� ม าถึึงเข้้าในช่่ ว งนั้้� น จึึงมีี อัั น ให้้พิิ บัั ติิ ขัั ดข้้อ ง
ไปบ้้าง พลบอกว่่ า คุุณพ่่ อ ของเขายัั ง ชมข้้าพเจ้้าเสีี ย อีี ก ว่่ า
เป็็นคนรัักความก้้าวหน้้ารัักครอบครััว และมีีความรัับผิิดชอบ
“ตกลงนะ เปรม ขอให้เธอและครอบครัวอยูใ่ นอุปการะของ
คุณพ่อชั่วคราว จนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย” พลพูดสรุป
ข้าพเจ้าจับมือเขามาก�ำไว้ พลางกล่าว
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“พล ฉั น ขอฝากกราบขอบพระคุณคุณพ่ อ เธอด้วยและ
ขอบใจเธออีี ก ครั้้� ง หนึ่่� ง ที่่� มีี น้ำำ�� ใจดีี ต่่ อฉัั น แต่่ ข อให้้ฉัั น ได้้ลอง
พยายามช่่วยตััวเองก่่อน ฉัันเคยช่่วยตััวเองมาแล้้ว และฉัันช่่วย
ได้้ เ สมอมา ขอให้้ฉัั น ได้้ช่่ ว ยตัั ว เองต่่ อ ไปเถิิ ด ไม่่ ไ หวจริิ ง ๆ
เมื่่�อไร ฉัันจะบอกเธอทัันทีีและเป็็นคนแรก”
พลนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า
“ฉันเชื่อว่าคนอย่างเธอจะต้องช่วยตัวเองได้ ถ้าคนอย่าง
เธอช่วยตัวเองไม่ได้ คนในเมืองไทยก็คงจะต้องอดตายกันหมด
แต่่ ที่่� ฉัั น เสนอตัั ว เข้้ามาเพื่่� อช่่ ว ยเหลืื อ เธอและคุุณพ่่ อก็็ ยิิ น ดีี
ช่่ ว ยเหลืื อนั้้� น ก็็ เ พราะคนอย่่ า งเธอสมควรแก่่ ก ารช่่ ว ยเหลืื อ
ถ้้าไม่่ช่่วยคนอย่่างเธอ ก็็ไม่่รู้้�จะไปช่่วยเหลืือคนอย่่างไหน เปรม
เธอได้้ช่่ ว ยเหลืื อค นอื่่� น มามาก ใครที่่� ต กระกำำ�ลำำ� บากควรแก่่
การช่่วยเหลืือ เธอช่่วยเขาทุุกรายไป เมื่่�อเธอมั่่�งมีีศรีสุุี ขเธอไม่่เคย
เพิิกเฉยในการช่่วยคนตกทุุกข์์ได้้ยาก เมื่่�อเธอลำำ�บากก็็ควรได้้รัับ
การช่่วยเหลืือจากคนอื่่�นบ้้าง ขอให้้เธอคิิดเสีียว่่า กุุศลกรรมที่่�
เธอทำำ�มากลัับมาอุ้้�มชููเธอเองก็็แล้้วกััน”
พลพูดจบจ้องมองข้าพเจ้า เหมือนต้องการคาดคั้นเอาค�ำ
ตอบ แต่เขาต้องแสดงสีหน้าผิดหวังเมื่อข้าพเจ้าตอบว่า
“พล ฉัันขอขอบใจเธออีีกครั้้�งหนึ่่ง� แต่่ฉันั ขอยืืนยัันความคิิด
เดิิม ฉัันขอปฏิิเสธเจตนาดีีของเธอในครั้้�งนี้้� ขอให้้ฉัันได้้ลอง
พยายามช่่วยตััวเองก่่อน เพื่่�อนรััก ความดีีของเธอปรากฏแก่่ใจ
ของฉัันอย่่างลึึกซึ้้�งแล้้ว ขอให้้เราเป็็นเพื่่�อนกัันเถอะ เธอเป็็น
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เพื่่�อนที่่�ดีีที่่�สุุดแล้้วคนหนึ่่�งที่่�ฉัันมีี ขออย่่าให้้เธอต้้องกลายเป็็น
ผู้้�อุุปการะฉัันเลย มิิตรภาพของเราจะแปรสภาพไปอีีกอย่่างหนึ่่�ง
เลย คืือจะกลายเป็็นว่่าเธอเป็็นผู้้อุุ� ปการะ และฉัันเป็็นผู้้รั� บั อุุปการะ
เธอลองคิิดดููเถิิดว่า่ มิิตรภาพของเราจะแปรเปลี่่�ยนไปเป็็นสถานใด”
พลคงกลับไปด้วยความผิดหวังอย่างเคย
ต่่อมาอีีกหนึ่่�งสััปดาห์์ ข้้าพเจ้้าได้้รัับการ์์ดเชิิญให้้ไปงาน
สวดพระอภิิธรรมศพของผู้้�ใหญ่่ในวงการค้้าท่่านหนึ่่�ง ซึ่่�งตั้้�งศพที่่�
วััดมกุุฏกษััตริิยาราม พลอีีกนั่่�นแหละเป็็นตััวการในการเชิิญครั้้ง� นี้้�
ตามปกติิจะเริ่่ม� สวดในราว ๑๙.๐๐ น. และจบในเวลา ๒๑.๐๐ น.
ข้้าพเจ้้าไปถึึงศาลาพิิ ธีี เ วลา ๑๙.๑๕ น. พอดีี ช้้ าไปเล็็ ก น้้อย
พอพระเริ่่�มให้้ศีีล เมื่่�อรัับศีีลจบแล้้ว พล กำำ�แหงหาญ ซึ่่�งสนิิท
กัับเจ้้าภาพมากได้้นำำ�ข้้าพเจ้้าไปรู้้�จัักกัับเจ้้าภาพ เธอเป็็นเศรษฐีีนีี
ที่่� ส วยมากคนหนึ่่� ง แม้้อายุุจะเหยีี ย บ ๔๐ เข้้าไปแล้้ว แต่่
ร่่ อ งรอยแห่่ ง ความงามยัั ง คงปรากฏให้้เห็็ น อยู่่�ทั่่� ว สรรพางค์์
ใบหน้้ารููปไข่่ นััยน์์ตาคม ผิิวขาวละเอีียด ริิมฝีีปากยัังสดชื่่�น
ท่่าทางกระปรี้้�กระเปร่่าสมรููปลัักษณะที่่�เป็็นคนกะทััดรััด ไม่่อ้้วน
ไม่่ผอม ไม่่สููงเกิิน ไม่่ต่ำำ��เกิิน ความสููงของเธอประมาณ ๑๕๕ ซม.
อาการกิิ ริิ ย าที่่� เ คลื่่� อ นไหวและคำำ�พููด แสดงว่่ า เป็็ น ผู้้� ไ ด้้รัั บ
การศึึกษาอบรมมาอย่่างดีีทั้้�งทางวิิชาการและมรรยาทสัังคม
“เปรม นี่คุณกนกรัตน์ เจ้าภาพในงานนี้ และคุณกนกรัตน์
ครับ นี่เปรม สุจินดา เพื่อนผม” พลเริ่มแนะน�ำ
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ข้าพเจ้ารีบยกมือขึ้นไหว้ และเธอได้ไหว้ตอบอย่างนิ่มนวล
อ่อนโยน
“ยินดีมากค่ะ ที่ได้รู้จัก คุณพลพูดถึงคุณอยู่เสมอว่าเป็น
เพื่อนที่ดีของเขา”
“ขอบคุณมากครับ” ข้าพเจ้าพูด “ผมก็ยินดีมากเช่นกันที่
ได้รู้จัก และผมขอแสดงความเสียใจด้วยทีต่ ้องสูญเสียคุณพ่อไป
ครั้งนี้”
“ขอบคุุณค่่ ะ หมดแล้้ว คุุณแม่่ ก็็ เ สีี ย ไปเมื่่� อ ๕ ปีี ก่่ อ น
ปีีนี้้�การค้้ากำำ�ลัังดีี คุุณพ่่อต้้องเสีียไปอีีก”
“ผมขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งครับ”
“ขอบคุณค่ะ คุณเปรม ดิฉนั ยินดีมากอีกเรื่องหนงึ่ ทีไ่ ด้รู้จัก
คุณเปรมตัวจริง”
เมื่อข้าพเจ้าแสดงอาการงง คุณกนกรัตน์จึงยิ้มหน่อยหนึ่ง
ก่อนพูดว่า
“ดิิฉัันได้้รู้้�จัักคุุณจากหนัังสืือของคุุณมานานหลายปีีแล้้ว
ดิิฉัันมีีแทบทุุกเล่่มค่่ะ และอ่่านเล่่มละหลายๆ เที่่�ยว ดิิฉัันชอบ
มาก แนวการเขีียนของคุุณไม่่เหมืือนใครเลย หนัังสืือของคุุณ
มีีส่ว่ นช่่วยพยุุงจิิตใจของดิิฉันั ไว้้ได้้มาก คุุณคงภููมิิใจใช่่ไหมคะ ?”
“ก็มีบ้างครับ” ข้าพเจ้าตอบ “แต่รู้สึกว่า จะเป็นเกียรติมาก
เกินไปส�ำหรับผมที่คุณให้ความสนใจถึงขนาดนี้”
“ดิ ฉั น พูดความจริ ง ค่ ะ เพื่อ นของดิ ฉั น ทุกคนก็ ไ ด้รั บ
ประโยชน์จากเรื่องของคุณมาก ดิฉันภูมิใจที่ได้รู้จักคุณค่ะ”
วศิ น อิ นทสระ
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“ขอบคุณมากครับ” ข้าพเจ้าต้องกล่าวขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง
คุุยกัันได้้เพีียงเท่่านั้้�น แล้้วเธอขอตััวไปฟัังพระสวด ข้้าพเจ้้า
และพลก็็นั่่�งฟัังอยู่่�ไม่่ห่่างจากคุุณกนกรััตน์์เท่่าไรนััก แต่่ใจของ
ข้้าพเจ้้าหาได้้ตั้้�งใจฟัังข้้อความที่่�พระสวดไม่่ มััวคิิดถึึงเรื่่�องของ
ตััวเองและเรื่่�องที่่�คุุยกัับคุุณกนกรััตน์์เมื่่�อครู่่�นี้้�
“ดิฉันได้รู้จักคุณจากหนังสือของคุณ คุณคงภูมิใจมาก
ใช่ไหมคะ ? ดิฉันภูมิใจที่ได้รู้จักคุณ”
และข้าพเจ้าก็คิดต่อไปว่า
“นี่่� คืือ รางวัั ลที่่� คนเขีี ยนหนัั งสืื อ ได้้รัั บอยู่่�เสมอ แต่่ ความ
อาภััพของนัักเขีียนก็็มีีอยู่่�หลายประการ มีีอยู่่�ประการหนึ่่�งคืือ
ความยากจน ซึ่่�งนัักเขีียนนัักประพัันธ์์แทบทุุกคนหลีีกไม่่พ้้น
ใครอยากร�่ำรวยก็ ข ออย่ า ได้มาเป็ น นั ก เขี ย นนั ก ประพั น ธ์ เ ลย
อาชีพนี้ไม่สามารถท�ำให้ใครร�่ำรวยได้”
หลวงวิจติ รวาทการได้เคยเขียนไว้ท�ำนองว่า “คนที่จะมาเป็น
นักเขียนนักประพันธ์นั้น ต้องพร้อมแล้วที่จะอดตาย มิฉะนั้น
แล้วก็อย่ากระโดดเขา้ มา เพราะมีนกั เขียนนักประพันธ์เป็นอันมาก
เคยอดตายมาแล้ว”
“นอกจากนี้้� คนใจแข็็ง ชอบเอารััดเอาเปรีียบคนอื่่น� ไม่่ยอม
เสีี ย เปรีี ย บใคร ไม่่ เ คยถููกหลอกลวง ไม่่ เ คยชอกช้ำำ�� ระกำำ� ใจ
จะเป็็นนัักประพัันธ์์ที่่�ดีีไม่่ได้้ นัักประพัันธ์์ที่่�จะดีีได้้ ต้้องเคยผ่่าน
ความระกำำ�ช้ำำ��ชอก การถููกหลอกลวง ฯลฯ และอื่่�นๆ ทำำ�นองนี้้�
มาแล้้วด้้วยกัันทั้้�งสิ้้�น นัักประพัันธ์์เป็็นประเภทบุุคคลที่่�เกิิดมา
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เพื่่�อทำำ�ประโยชน์์แก่่ผู้อื่่้� น� ส่่วนตนเองจะได้้ดีีก็ต่็ อ่ เมื่่�อตายไปแล้้ว”
ท่่านเขีียนไว้้ทำำ�นองนี้้� ข้้าพเจ้้าจำำ�ไม่่ได้้ทุุกตััวอัักษร แต่่เชื่่�อว่่า
เนื้้�อหาไม่่คลาดเคลื่่�อน
ข้าพเจ้าทอดสายตาไปทางหีบศพและบริเวณพวงหรีดหนา้ ศพ
พร้อมด้วยความคิดว่า การจัดงานศพในเมืองไทยช่างสวยงาม
ประณีตเสียนี่กระไร โลงศพลายทองมีลวดลายวิจิตรสวยงาม
ดอกไม้สดบูชาศพ พวงหรีดมีทั้งชนิดดอกไม้แห้งและดอกไม้สด
มีีธููปเทีียนจุุดบููชาอยู่่�ตลอดเวลา ใครมาก็็ต้้องมากราบไหว้้แสดง
ความเคารพ ผู้้�ที่่�ไม่่เคยเคารพก็็ต้้องเคารพ ในคราวนี้้� ผู้้�ที่่�มา
ล้้วนแต่่กล่่าวสรรเสริิญคุุณงามความดีีของผู้้�ล่่วงลัับ มองในแง่่นี้้�
ความตายมิิ ใ ช่่ สิ่่� ง เลวร้้ายน่่ า กลัั ว แต่่ ป ระการใดเลย คนไทย
เรานั้้�นรัักสวยรัักงามอยู่่�มิิใช่่น้้อย แม้้แต่่เรื่่�องของศพก็็พยายาม
ตกแต่่งให้้สวยงามที่่�สุุดเท่่าที่่�จะงามได้้
ทันใดนัน้ จินตนาการของขา้ พเจ้าก็ลอ่ งลอยไปสู่อดตี อันล่วง
แล้้วไม่่นาน เมื่่�อข้้าพเจ้้าอยู่่�อิินเดีีย ศพคนสามััญของชาวอิินเดีีย
นั้้�น จะไม่่ได้้รัับเกีียรติิอย่า่ งศพไทยเลยเป็็นอัันขาด คำำ�ว่า่ “ความ
ตายเป็็นเรื่่�องธรรมดา” นั้้�น ดููเหมืือนจะปรากฏอย่่างแจ้้งชััดใน
อินเดีย เพราะเขาถือเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆ เมื่อเราเดินไปตาม
ถนนหนทางจะเห็นเสมอ ซึ่งศพที่มีคนเพียง ๔ คน หามผ่าน
หน้าเราไป สิ่งรองศพมีเพียงไม้ไผ่ ๒ ต้น และฟางเท่านั้น สิ่ง
คลุมศพคือผ้าธรรมดา ถ้าเป็นชายก็คลุมด้วยผ้าสีขาว เป็นหญิง
ก็คลุมด้วยผ้าสีอนื่ ๆ ทีเ่ ห็นมาก คือสบี านเย็น สีเหลือง ในขณะที่
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ศพผ่่านไปพร้้อมด้้วยการร้้องเบาๆ ของคนหาม ๔ คนว่่า “ราม
ราม สีีตาราม” นั้้�น คนที่่�เกลื่่�อนกล่่นอยู่่�ตามถนนหนทางจะไม่่มีี
ใครสนใจเลย ไม่่เหลีียวมองเอาเลยทีีเดีียว ความตายในอิินเดีีย
เป็็นธรรมดาแท้้ และน่่าสัังเวชสลดจิิตเหลืือเกิิน ตายวัันนั้้�นก็็หาม
ไปเผาในวันนั้น
ที่ริมฝั่งแม่น�้ำคงคา ตรงเมืองพาราณสีนั้นมีที่เผาศพอยู่
หลายแห่ง อยู่ติดริมแม่น�้ำจริงๆ ท�ำเป็นเชิงตะกอนใหญ่ก่ออิฐ
ถือปูน สูงจากพื้นดินประมาณ ๑๐ เมตร (โดยประมาณอาจ
คลาดเคลื่่�อนได้้) มีีบัันไดขึ้้�นไป บริิเวณที่่�เผาศพกว้้างประมาณ
๗ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร มีี ศ พเผาอยู่่�ตลอดเวลา
ทั้้�งกลางวัันกลางคืืน มิิได้้ว่่างเว้้น กล่่าวกัันว่่าที่่�เชิิงตะกอนเผาศพ
คนสามััญนั้้�น ไฟติิดมาโดยตลอดไม่่เคยดัับเลย เป็็นเวลาถึึง
๔๐๐๐ ปีี มาแล้้ว เพราะนิิยมมาเผากัันที่่�นั่่น� เสร็็จแล้้วกวาดขี้้�เถ้้า
ลงแม่่น้ำำ��คงคา ได้้ไปสวรรค์์
ความงมงายของอินเดียยังมีอยู่อีกมาก
ขา้ พเจ้าและเพื่อนเคยขึ้นไปดูทีเ่ ผาศพ ทัง้ ๆ ทีไ่ ฟลุกไหม้ศพ
อยู่ ใกล้ๆ ศพนั่นเองยังมีวัวยืนกินเชือกแห้งซึ่งใช้มัดแคร่ที่หาม
ศพมาอยู่ถึง ๒ ตัว มันกินอย่างหน้าตาเฉย ไม่กลัวความร้อน
ไม่กลัวคน และก็ไม่มีใครท�ำอะไรมัน ความอดอยากในอินเดีย
แผ่ทั่วถึงแม้ในสัตว์ของพระอิศวรเจ้า คือ โค ด้วยประการฉะนี้
เมื่่�อพระสวดจบ ยถาสััพพีีแล้้ว แขกต่่างทยอยกัันกลัับ
และข้้าพเจ้้าก็็ไปลาเจ้้าภาพขอตััวกลัับเช่่นกััน แต่่คุุณกนกรััตน์์
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ขอร้้องให้้ข้้าพเจ้้าอยู่่�ก่่อน เธออยากคุุยกัับข้้าพเจ้้าอีีกเล็็กน้้อย
ข้้าพเจ้้าและพลก็็อนุุโลมตาม
“ดิฉนั ได้ทราบเรื่องของคุณเปรมมาบ้างเล็กน้อยจากคุณพล
ดิฉันเห็นใจคุณมาก” คุณกนกรัตน์พูด “ถ้าคุณเปรมไม่รังเกียจ
ดิฉันใคร่ขอร้องให้ไปท�ำงานกับดิฉัน”
“ขอบคุณมากครับ” ข้าพเจ้าพูด
“ขอบคุุณมากน่่ะ หมายความว่่ารัับหรืือไม่่รัับคะ ?”
“ผมยังไม่ทราบเลยว่า ผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง”
“ผู้ช่วยผู้จัดการค่ะ” คุณกนกรัตน์พูดอย่างรู้ทันความหมาย
ในค�ำพูดของข้าพเจ้า
“ใครเป็นผู้จัดการครับ ?”
“ดิฉันเองค่ะ” คุณกนกรัตน์พรายยิ้มออกมาหน่อยหนึ่ง
“หน้าที่” ข้าพเจ้ายังไม่ทันพูดจบ คุณกนกรัตน์ก็อธิบายว่า
“โต้ตอบจดหมาย และปกครองคนในบริษัททั้งหมดค่ะ”
“โต ้ ต อบจดหมายและปกครองคนในบริ ษั ททั้ ง หมด”
ข้้าพเจ้้าทบทวน พลยิ้้�มน้้อยๆ เป็็นเชิิงชอบใจ เมื่่�อข้้าพเจ้้าเห็็น
อาการของพลเช่่นนั้้�น ก็็ให้้นึึกเฉลีียวใจว่่า นี่่�คงเป็็นแผนการ
ของพลอีีกกระมััง
“ผมเกรงว่่าจะทำำ�ให้้สมบููรณ์์ไม่่ได้้ ผมไม่่ได้้เรีียนมาทาง
ปกครองคนเลยครับ” ข้าพเจ้าออกตัว
คุณกนกรัตน์พูดว่า
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“ถ้าไม่เป็นการฝืนใจเกินไป ดิฉันใคร่ของร้องให้รับเพราะ
ดิฉันเชื่อว่าคุณเปรมท�ำงานนี้ได้ดี ดิฉันมองไม่เห็นใครเหมาะสม
เท่าคุณเลย”
นิ่งกันไปครู่หนึ่ง คุณกนกรัตน์จึงพูดต่อไปว่า
“ดิฉนั ขอเสนอเงินเดือนขัน้ แรก ๓,๘๐๐ (สามพันแปดร้อย
บาท) ค่ะ ใน ๕ ปี แรกจะขึ้นปีละ ๒๐๐”
“๓,๘๐๐ - ขึ้นปีละ ๒๐๐ บาท” ข้าพเจ้าทบทวนอยู่ในใจ
และพูดว่า “ผมขอตรึกตรองดูก่อนได้ไหมครับ ? อีก ๒ วันผม
จะตอบ ผมจะไปหาคุณเองที่บริษัท”
“ได้ค่ะ คุณพลช่วยพาคุณเปรมไปด้วยก็แล้วกันนะคะ”
“ได้ครับ” พลรับอย่างรวดเร็ว
พลขับรถมาส่งข้าพเจ้าถึงบ้าน ในระหว่างทางเราไม่ได้คุย
อะไรกัันมากนััก เขาออกความเห็็นเล็็กน้้อยว่่าควรจะรัับทำำ�งานนี้้�
หากข้้าพเจ้้าไม่่คิิดจะไปเรีียนต่่อที่่�อิินเดีียแล้้ว คุุณกนกรััตน์์เป็็น
คนดีมาก เป็นคนพูดจริง รักษาค�ำพูด เป็นทีเ่ ชื่อถือกันในวงการ
ธุรกิจ
“คุณกนกรัตน์เรียนจบอะไรมา พล ?” ข้าพเจ้าถาม
“เภสัั ชจ ากจุุฬาฯ เวลานี้้� มีี บ ริิ ษัั ท ปรุุงยาและจำำ� หน่่ า ยยา
ใหญ่่ โ ตมาก เธอใช้้วิิ ช าความรู้้� ที่่� เ รีี ย นมาให้้เป็็ น ประโยชน์์ ไ ด้้
เต็็ ม ที่่� เคยไปอยู่่�อเมริิ ก าหลายปีี เ หมืื อ นกัั น แต่่ ฉัั น ไม่่ รู้้� ว่่ า แก
ไปเรีียนอะไร หรืือไปทำำ�อะไร”
“ครอบครัวของเขาล่ะ ?” ข้าพเจ้าถาม
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“ไม่่มีี” พลตอบ “ยัังเป็็นสาวโสด มีีมรดกจากคุุณพ่่ออีีก
เยอะ คุุณกนกรััตน์์เป็็นเศรษฐีีนีีคนหนึ่่�งของเมืืองไทย ใครๆ
ตอมแกจะตายไป แต่่ไม่่เห็็นสนใจใครสัักคนเดีียว”
ความรู้้�เรื่่�องคุุณกนกรััตน์์ที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับจากพล มีีเพีียง
เท่่านี้้� ไม่่อยากถามอะไรซอกแซกให้้ยาวความด้้วย
มาถึึงบ้้าน ข้้าพเจ้้ายัั ง ไม่่ บอกข่่ า วนี้้� แก่่ ป ระนอมในทัั น ทีี
ข้้าพเจ้้าตรองอยู่่�คนเดีียวว่่าควรรัับงานที่่�คุุณกนกรััตน์์เสนอหรืือไม่่
ข้้าพเจ้้าระลึึกย้้อนหลัังถึึงชีีวิิตที่่�ผ่่านมา ข้้าพเจ้้าเคยทำำ�งาน
มาหลายแห่่ ง แต่่ ล ะแห่่ ง ล้้วนมีี ผู้้� ม าขอร้้องไปทำำ�ทั้้� ง สิ้้� น และ
ประโยคเดีี ย วกัั น ที่่� ข้้ าพเจ้้าได้้ยิิ น ทุุกครั้้� ง ในการที่่� มีี ผู้้� ข อร้้อง
ให้้ไปทำำ�งานคืือประโยคว่่า “มองไม่่เห็็นใครเหมาะสมเท่่าคุุณ”
และข้้าพเจ้้ามัั ก ยอมแพ้้แก่่ คำำ�พููด ประโยคนี้้� เ สมอมา ในการ
ออกจากงานของข้้าพเจ้้าก็็ เ ป็็ น ความสมัั ค รใจของข้้าพเจ้้าเอง
ทุุกครั้้�งไป ไม่่เคยมีีผู้ใ้� หญ่่หรืือเพื่่�อนร่่วมงานรัังเกีียจ ขัับไล่่ไสส่่ง
หรืือเพีียงแสดงอาการไม่่พอใจในการให้้ทำำ�งานนั้้�น
ทุุกครั้้�งที่่�ข้้าพเจ้้าขอลาออกจากงาน ก็็เพราะมีีความรู้้�สึึก
อย่่างหนึ่่�งมากระซิิบอยู่่�บ่่อยๆ ว่่า น่่าจะมีีงานอะไรอื่่�นที่่�เหมาะสม
กว่่านี้้� ดีีกว่่านี้้� สำำ�หรัับข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงงานที่่�คุุณกนกรััตน์์จะมอบให้้ข้้าพเจ้้าพร้้อม
ด้้วยเงิินตอบแทน ๓,๘๐๐ บาทต่่อเดืือน และยัังบอกว่่าจะเบิิก
เงิินให้้ทัันทีีในวัันที่่�ไปทำำ�งาน คืือแทนที่่�จะรัับเงิินในวัันสิ้้�นเดืือน
อย่่างทั่่�วไปรัับกัันอยู่่� กลัับจะให้้เงิินเดืือนล่่วงหน้้าในต้้นเดืือน
แล้้วทำำ�งานทีีหลััง รัับเงิินก่่อนแล้้วทำำ�งาน แปลกดีีเหลืือเกิิน
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เรื่องโต้ตอบจดหมายนั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่า ข้าพเจ้าท�ำได้
พอสมควร ข้าพเจ้าเคยรับราชการอยู่ระยะหนึ่งประมาณ ๔ ปี
ต�ำแหน่งของข้าพเจ้าก็เป็นต�ำแหน่งทางสารบรรณเกี่ยวข้องกับ
งานหนัังสืือโดยตรง เรื่่�องทุุกเรื่่�องทั้้�งเข้้าและออก ไม่่ว่่ามาจาก
กระทรวงทบวงกรมใด ต้้องผ่่านข้้าพเจ้้าก่่อนทั้้�งสิ้้�น บางเรื่่�อง
ก็็เป็็นงานที่่�ยากลำำ�บากอย่่างมากในการร่่างตอบ แต่่ก็็ทำำ�ผ่่านพ้้น
ไปได้ด้้ ว้ ยความอุุตสาหะ พยายาม ส่่วนการปกครองคน ข้้าพเจ้้า
ก็็เคยผ่่านมาเช่่นเดีียวกััน แม้้จะไม่่มากนััก แต่่ก็พ็ อมีีความรู้้อยู่่�บ้้
� าง
ข้้าพเจ้้ามีีประสบการณ์์ในการทำำ�งานมาพอสมควร ข้้าพเจ้้า
ได้้ตระหนัักแน่่ว่า่ งานทุุกอย่่างต้้องมีีอุุปสรรคอยู่่�เสมอ การดำำ�เนิิน
ชีีวิติ ย่่อมมีีปัญ
ั หาให้้แก้้อยู่่�ตลอดชีีวิติ เมื่่�อหมดอย่่างนี้้�แล้้ว จะต้้อง
มีีปัญ
ั หาอย่่างใหม่่ มาให้้แก้้จนได้้ ชีีวิติ ไม่่เคยว่่างเปล่่าจากปััญหา
หลัั ง จากคิิ ดท บทวนทางเข้้าทางออกอยู่่�หลายอย่่ า งแล้้ว
ข้าพเจ้าก็ตกลงใจว่าจะรับงานของคุณกนกรัตน์ และข้าพเจ้าบอก
ให้ประนอมทราบ เธอรู้เรื่องตลอดแล้วพูดว่า
“แล้วแต่พี่จะเห็นสมควร”
ประนอมได้ท�ำตนเป็นช้างเท้าหลังอยตู่ ลอดเวลาที่อยดู้่ วยกัน
การท�ำตนของเธอจะว่าดีหรือไม่ ก็แล้วแต่คนชอบ
ข้้าพเจ้้าและพลไปหาคุุณกนกรัั ต น์์ ที่่� บ ริิ ษัั ท บอกความ
ตกลงใจสัังเกตว่่า เธอยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�ง บอกให้้ข้้าพเจ้้าไปทำำ�งาน
ได้้ในอีีก ๓ วัันข้้างหน้้า วัันที่่�ข้้าพเจ้้าไปตอบตกลงนั้้�นเป็็นวัันศุุกร์์
แปลว่่า ข้้าพเจ้้าจะเริ่่�มงานใหม่่ในวัันจัันทร์์
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ในระหว่่างนั้้�น ข้้าพเจ้้าหาหนัังสืือเกี่่�ยวกัับวิิธีีทำำ�งานและ
หนังสือจติ วิทยาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์มาอ่านหลายเล่ม เพื่อ
หาความรู้้�เพิ่่�มเติิมและเป็็นคู่่�มืือในการรัับงานใหม่่ครั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้า
อ่่านประวััติบุุคคลสำ
ิ
�คั
ำ ญ
ั เป็็นอัันมากทั้้�งคนไทยและชาวต่่างประเทศ
ได้้มองเห็็นชีีวิิตของคนสำำ�คััญ ซึ่่�งทิ้้�งผลงานไว้้แก่่ประเทศชาติิ
และแก่่โลก แต่่ตนเองมัักต้้องลำำ�บากยากเข็็ญ หาความสุุขในชีีวิติ
ไม่่ค่่อยได้้ พวกเขาเกิิดมาเพื่่�อทำำ�ประโยชน์์แก่่ประเทศชาติิและ
ชุุมชน คนที่่�จะหาความสุุขได้้ง่่ายก็็คืือคนเห็็นแก่่ตััว แต่่ชีีวิิต
ไม่่มีีประโยชน์์อะไร เกิิดมา กิิน นอน เที่่�ยว หาความสำำ�ราญ
แล้้วก็็ตายไป
ข้้าพเจ้้าสงสารโคลัั ม บัั ส และการีี บัั ลดีี ชาวอิิ ต าเลีี ย นทั้้� ง
สองคน
คนแรกคืือโคลััมบััส มีีชื่่�อเสีียงที่่�ใครๆ ก็็รู้้�จัักในฐานะเป็็น
ผู้้� ค้้ นพบทวีี ป อเมริิ ก าทั้้� ง ทวีี ป เป็็ น บุุคคลในพุุทธศตวรรษที่่�
๒๐ - ๒๑ คืือเกิิดเมื่่�อ พ.ศ. ๑๙๘๙ ที่่�เมืืองเจนััว และตายที่่�
ประเทศสเปน เมื่่�อวันั ที่่� ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๐๔๙ อายุุ ๖๐
ปีีพอดีี เป็็นบุุคคลเมื่่�อ ๕๐๐ ปีีเศษมาแล้้ว
โคลััมบััส ได้้ประสบความทุุกข์์ยากลำำ�บากและเสี่่�ยงภััยเป็็น
นัักหนาในการแล่่นเรืือไปพบทวีีปอเมริิกา แต่่ก็ถูู็ ก อเมริิโก เวสปุุชชีี
โกงชื่่อ� เสีียงเกีียรติิยศไปเป็็นของตนเสีีย โคลััมบััสได้้ค้้นพบแหล่่ง
ที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันมหาศาล แต่ตัวเขาเองต้อง
ตายอย่างยากจนที่สุด ชาวอเมริกนั ในปัจจุบันรเู้ รื่องนี้ดเี ป็นอย่างยิง่
วศิ น อิ นทสระ
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และมีประโยคค�ำพูดปลอบใจเมื่อประสบเคราะห์กรรม ทัง้ ๆ ที่ท�ำ
ดีว่า “อเมริกามิใช่ได้นามตามชื่อโคลัมบัส”
โคลััมบััสเคยเขีียนไว้้ว่่า “คงจะมีีสัักวัันหนึ่่�งในภายหน้้า
ที่่�คนทั้้�งหลายจะต้้องฟัังเรื่่�องของข้้าพเจ้้าด้้วยความสงสาร และ
จะต้้องสรรเสริิญงานที่่�ข้้าพเจ้้าทำำ�สำำ�เร็็จมา”
ความปรารถนาอันนีข้ องเขาประสบความส�ำเร็จ เพราะใครๆ
ที่อ่านประวัติของเขาแล้วก็อดสงสารเขามิได้ แต่เขาได้รับเกียรติ
อันนี้เมื่อเขาตายไปเสียแล้ว
การีีบััลดีีก็็อีีกคนหนึ่่�ง ที่่�ได้้ทำำ�ประโยชน์์แก่่ประเทศชาติิ
อัันมหาศาล แต่่ชีีวิิตของเขามีีแต่่ความทุุกข์์ยากลำำ�บาก ตายใน
ความยากจนไม่มีอะไรติดตัว
การีีบััลดีีเกิิดเมื่่�อวัันที่่� ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๕๐ และ
ตายเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๕ มีชีวิตอยู่ถึง ๗๕ ปี
เขาเคยช่่ ว ยให้้อุุรุุเกวในทวีี ป อเมริิ ก าได้้ แ ยกออกจาก
อาเจนไตน์์ตั้้�งเป็็นอิิสระได้้ รััฐบาลอุุรุุกวััยเสนอให้้ตำำ�แหน่่งฐานะ
และรางวัลใดๆ ก็ไม่ยอมรับ เมื่อเสร็จงานช่วยเหลืออุรุเกวแล้ว
เขาและภรรยา (ชื่่�ออนิิตา) ก็็พากัันไปอาศััยอยู่่�ในเรืือนแห่่งหนึ่่�ง
ซึ่่�งไม่่มีีแม้้แต่่ประตูู และหน้้าต่่างก็็หัักพััง โคมไฟหรืือเทีียนจะ
จุดในเรือนก็ไม่มี
เขาท่่องเที่่�ยวอยู่่�ในอเมริิกากัับภรรยาถึึง ๑๒ ปีีแล้้วกลัับมา
ประเทศอิิตาลีี มาทำำ�การกู้้ช� าติิ แต่่ไม่่สำ�ำ เร็็จ ในครั้้�งนั้้�นเขากลัับไป
อเมริิกาอีีกหากไปที่่�อุุรุุกวััย เขาจะได้้รัับการต้้อนรัับอย่่างดีียิ่่�ง
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แต่่การีีบัลดี
ั ไี ม่่ทำ�อย่
ำ า่ งนั้้�น กลัับหาเลี้้ย� งชีีพด้้วยการทำำ�เทีียนไขขาย
ต่่อมาเมื่่�อทราบข่่าวว่่าคาวููร์์ทำำ�การกู้้�ชาติิอิิตาลีี เขารีีบกลัับ
จากสหรััฐอเมริิกา เข้้าเป็็นพวกพ้้องร่่วมมืือกับั คาวููร์์ทันั ทีี กองทััพ
ภายใต้้การนำำ�ของการิิบััลดีีตีีได้้เกาะซิิซิิลีีและเมืืองเนเปิิลส์์
งานรวมประเทศอิิตาลีีสำ�ำ เร็็จลง เมื่่�อ พ.ศ. ๒๔๐๓ การีีบัลดี
ั ี
ต้้องเสี่่�ยงภััยเป็็นอัันมาก ในการนำำ�ทหารของตนเข้้าตีีกรุุงโรม
เมื่่� อ พ.ศ. ๒๔๑๓ เพราะชาวอิิ ต าเลีี ย นต้้องการกรุุงโรมมา
เมื่่�อตีีได้้แล้้วก็็ถวายแก่่พระเจ้้าวิิคตอร์์เอ็็มมานููเอล - พระเจ้้ากรุุง
อิิตาลีี และประเทศอิิตาลีีประกาศเอากรุุงโรมเป็็นเมืืองหลวง
เมื่่�อวัันที่่� ๒๐ กัันยายน พ.ศ. ๒๔๑๓ นั่่�นเอง
แต่่การิิบััลดีีไม่่ได้้ดีีอะไร กลัับเป็็นโทษแก่่ตนเสีียอีีกที่่�ไป
ตีีเมืืองของพระสัังฆราชเข้้า การีีบััลดีีต้้องซอกซอนไปในที่่�ต่่างๆ
และไปตายในฝรั่งเศส ตายอย่างยากจนที่สุด เมื่ออายุ ๗๕ ปี
ข้้าพเจ้้าระลึึกถึึงสุุนทรภู่่� กวีีเอกท่่านหนึ่่�งของไทย ได้้ทิ้้�ง
สมบััติิอัันล้ำำ�ค่
� ่าของท่่านไว้้ให้้แก่่ชาติิไทย ซึ่่�งใครๆ ก็็รู้�้จััก แต่่
สมััยมีี ชีี วิิ ต อยู่่� สุุนทรภู่่�ต้้องตกระกำำ�ลำำ� บากเป็็ น นัั ก หนา ไม่่ มีี
แหล่่งหลัักพัักพิิง ต้้องลอยเรืือเป็็นที่่�อาศััยและตายอย่่างยากจน
ทำำ�นองเดีียวกัับคนสำำ�คััญทั้้�งหลาย
มีี นัั ก เขีี ย นนัั ก ประพัั น ธ์์ น้้อ ยคนที่่� จ ะโชคดีี อย่่ า งยอร์์ ช
เอเลีียต นัักประพัันธ์์สตรีีชาวอัังกฤษ แต่่ใช้้นามปากกาเป็็นชาย
ชื่่�อจริิงของเธอคืือ แมรีี แอน อีีแวนส์์ เกิิดเมื่่�อ พ.ศ. ๒๓๖๒
ตายเมื่่�อ พ.ศ. ๒๔๒๓ อายุุ ๖๑ ปีี
วศิ น อิ นทสระ
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ยอร์์ ช เอเลีี ย ต มีี ใ บหน้้าเศร้้าอยู่่�เสมอ แต่่ เ มื่่� อ เธอยิ้้� ม
มีีคนกล่่าวว่่า เธองามเหมืือนเทพอััปสร ยอร์์ช เอเลีียตยิ้้�มยาก
เหลืือเกิินมีีน้้อยครั้้�งที่่�ใครจะเห็็นเธอยิ้้�ม มีีความเศร้้าอยู่่�เป็็นนิิสััย
เศร้้าโดยไม่่มีีเหตุุผลอะไร
เธอมีี ส ามีี รูู ปร่่ า งน่่ า เกลีี ย ดน่่ า ชัั ง มาก เธอยอมอยู่่�ด้้ ว ย
เพราะเลื่่�อมใสในมัันสมองของเขา อย่่างไรก็็ตาม สมรรถภาพ
ทางการประพัันธ์์ของเธอได้้ช่่วยลบล้้างปมด้้อยในเรื่่�องสามีีได้้
เธอไปอยู่่�กิิ น กัั บ ยอร์์ ช เฮนรีี เลวิิ ส เมื่่� อ เขามีี เ มีี ย อยู่่�แล้้ว
และมีีลููกหลายคน
ยอร์์ช เอเลีียตรุ่่�งโรจน์์อย่่างยิ่่�งทางการประพัันธ์์และมั่่�งคั่่�ง
ร่ำำ�� รวยเพราะการประพัั น ธ์์ นั้้� น ได้้ซื้้� อค ฤหาสน์์ ใ หญ่่ ห ลวงอยู่่�
นอกกรุุงลอนดอน งานประพัันธ์์อัันประสบผลสำำ�เร็็จได้้สร้้าง
ความมั่่�งคั่่�งให้้เธอมิิใช่่น้้อย แต่่ในเมืืองไทยของข้้าพเจ้้า โอกาส
เช่่นนั้้�นดููจะหาได้้น้้อยเหลืือเกิิน เพราะค่่าเรื่่�องถููก ภาษาไทย
มิิได้้แพร่่หลายเหมืือนภาษาอัังกฤษซึ่่�งอ่่านกัันทั่่�วโลก เราอ่่าน
กัันเฉพาะในหมู่่�คนไทยเท่่านั้้�น ผลสำำ�เร็็จในการประพัันธ์์จึึงอยู่่�
ในขอบเขตจำำ�กััด
ข้าพเจ้าเตรียมการเตรียมใจพร้อมแล้วส�ำหรับรับงานใหม่
งานในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ ซึ่่�งแน่่นอน จะต้้องมีีอุุปสรรค
มีีปััญหาให้้แก้้อีีกมากมาย เพราะงานทุุกอย่่างต้้องมีีอุุปสรรค
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๒๗
บ ท ที่

วันแรกในกนกนคร

วัันแรกที่่�ข้้าพเจ้้าเหยีียบย่่างเข้้าไปในบริิษััท “กนกนคร”
ของคุุณกนกรััตน์์ ในฐานะผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ ข้้าพเจ้้าต้้องพบกัับ
สายตาอัันแสดงความไม่่เป็็นมิิตรของบุุคคลอย่่างน้้อยสองคน
เป็็นหญิิงหนึ่่�งและชายหนึ่่�งนอกนั้้�นดููเฉยๆ ไม่่แสดงอาการยิินดีี
ยิินร้้ายแต่่ประการใดต่่อความดีีนััก หากข้้าพเจ้้าดีี คงนัับถืือ
หากไม่่ดีีคงเกลีียดชัังและเข้้าพวกกัับสองคนที่่�มีีสายตาไม่่เป็็น
มิิตรกัับข้้าพเจ้้า
แต่่ข้้าพเจ้้ามิิได้้แปลกใจเลย เพราะคาดหมายไว้้แล้้วว่่า
เรื่องท�ำนองนี้จะต้องเกิดขึ้นบ้าง เพราะข้าพเจ้าเป็นคนใหม่และ
เข้าไปในฐานะเป็นผู้ใหญ่เลย มิได้ไต่เต้าขึ้นมาตามล�ำดับ
วศิ น อิ นทสระ
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ข้าพเจ้าแน่ใจว่า ข้าพเจ้าจะต้องต่อสู้กับเหตุการณ์บางอย่าง
อีก ซึ่งผลสุดท้ายจะดีหรือร้ายก็แล้วแต่ไหวพริบและภูมิธรรม
ในใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าเคยประสบเหตุการณ์ท�ำนองนี้มา
บ้างแล้ว สมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นครูผู้ปกครองนักเรียนอยูใ่ นโรงเรียน
พณิิชยการแห่่งหนึ่่�งในพระนคร แต่่ทุุกอย่่างก็็เรีียบร้้อยลงได้้
ด้้วยการใช้้หลัักธรรมของพระพุุทธเจ้้าเป็็นทางดำำ�เนิิน ข้้าพเจ้้าได้้
เคยชนะบุคคลร้ายมามากแล้วด้วยการเอาความดีเข้าต่อสู้ ไม่ว่า
ไปอยู่แห่งใด ท�ำงานที่ไหนจะต้องมีบุคคลอย่างนี้และเหตุการณ์
ทำำ�นองนี้้�อยู่่�ทุุกแห่่งไป ถ้้าทนไม่่ได้้ก็็จะพ่่ายแพ้้ ถ้้าทนได้้และทน
อย่่างมีีหลัักการ มีีเหตุุผล มีีความซื่่�อตรง ยุุติิธรรม ก็็จะชนะ
ทุุกแห่่ ง ไปเหมืื อ นกัั บ พระจริิ ย าของพระพุุทธเจ้้านั้้� น เป็็ น ทาง
ดำำ�เนิินชีีวิิตอัันประเสริิฐยิ่่�ง
บริษัท “กนกนคร” ของคุณกนกรัตน์ เป็นบริษัทใหญ่จริง
แห่งหนงึ่ มีคนท�ำงานอยูใ่ นบริษทั ประมาณ ๑๕๐ คน ห้องท�ำงาน
ของขา้ พเจ้าเป็นห้องแอร์คอนดิชนั่ อยูต่ ดิ กับห้องของคุณกนกรัตน์
เปิดจากห้องคุณกนกรัตน์ออกมาได้ โต๊ะท�ำงานและเก้าอี้สวยงาม
ทันสมัย เครื่องประดับห้องทุกอย่างล้วนราคาแพงทัง้ สิน้ ข้าพเจ้า
ไม่เคยนึกว่า ข้าพเจ้าจะได้ท�ำงานในห้องอันสวยงามทันสมัยและ
เย็นสบายอย่างนี้มาก่อนเลย
ข้้าพเจ้้าได้้รัั บ การต้้อนรัั บ จากคุุณกนกรัั ต น์์ อย่่ า งดีี ยิ่่� ง
เธอทำำ�ตััวเสมืื อ นว่่ าได้้ เคยรู้้� จัักชอบพอกัั บข้้าพเจ้้ามาเป็็ นเวลา
นานปีี ข้้อนี้้�ทำ�ำ ให้้เป็็นที่่�ยำ�ำ เกรงของคนในบริิษัทอยู่่�บ้้
ั
างตั้้�งแต่่เริ่่ม� ต้้น
วศิ น อิ นทสระ
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๑๐.๐๐ น. วัันนั้้�น คุุณกนกรััตน์์เรีียกประชุุมคนในบริิษััท
ทั้งหมด แนะน�ำให้รู้จักข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้ช่วยของเธอ และ
มอบอ�ำนาจการปกครองคนในบริษัทให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของข้้าพเจ้้า ต่่อจากนั้้�น เธอได้้แนะนำำ�บุุคคลชั้้น� หััวหน้้าบางคนให้้
ข้้าพเจ้้ารู้้�จััก และเธอกล่่าวสรุุปเป็็นวาระสุุดท้้าย ซึ่่�งข้้าพเจ้้าต้้อง
จดจำำ�และถืือเป็็นการปฏิิบััติิตลอดเวลา ที่่�อยู่่�ในบริิษััทกนกนคร
คือเธอกล่าวว่า
“ดิิฉัันเชื่่�อว่่า ภายใต้้การปกครองโดยธรรมของคุุณเปรม
ผู้ช่วยผู้จัดการคนนี้ ท่านทั้งหลายจะได้รับความยุติธรรมและ
ร่มเย็นเป็นสุขทัว่ หน้ากัน และดิฉนั ขอบอกไว้ในทีน่ วี้ า่ ค�ำวินจิ ฉัย
ของคุณเปรมเป็นค�ำวินิจฉัยที่ถูกต้องเสมอ ซึ่งทุกคนจะต้องรับ
ฟังและปฏิบัติตาม”
ขา้ พเจ้าอดชมความฉลาดเฉียบแหลมของคุณกนกรัตน์มไิ ด้
อย่่างนี้้�นี่่�เล่่า แม้้เป็็นหญิิง จึึงสามารถปกครองคนเป็็นจำำ�นวน
ไม่่น้้อยมาได้้ และนำำ�บริิษััทไปสู่่�ความเจริิญก้้าวหน้้าได้้เรื่่�อยมา
ค�ำสรุปของเธอเป็นการผูกมัดให้ข้าพเจ้าต้องด�ำรงอยู่ใน
ความยุติธรรมและให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่คนในบริษัททุกคน
ทัว่ หนา้ กัน ในเวลาเดียวกันก็ผูกมัดคนในบริษทั ให้ย�ำเกรง เชื่อฟงั
ค�ำพูดของข้าพเจ้า จะถือว่ามีเธออยู่อีกคนหนึ่งส�ำหรับอุทธรณ์
ฎีกาไม่ได้ เพราะเธอถือว่าค�ำวินิจฉัยของข้าพเจ้าเป็นค�ำที่ถูกต้อง
เสมอ เหมือนกับค�ำพูดของเธอเอง
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แต่เหตุการณ์ที่คุณกนกรัตน์มิได้คาดฝันก็เกิดขึ้นคือ  พอ
เธอพููดจบ ก็็มีีเสีียงกระแอมอย่่างแรง ฟัังก็็รู้้�ว่่าเป็็นเสีียงกระแอม
อย่่างเยาะเย้้ย และมีีอีีกเสีียงหนึ่่�งหััวเราะอย่่างหยามหยัันตาม
มาด้้วย มีีหลายคนตกใจ แต่่คุุณกนกรััตน์์หน้้าแดงหููแดงด้้วย
ความโกรธ เพราะเหตุุการณ์์ทำ�ำ นองนี้้�ไม่่เคยเกิิดขึ้้น� เลย ตั้้�งแต่่เธอ
บริิหารงานมา เธอบอกเลิิกประชุุม ให้้ทุุกคนออกไปได้้ แต่่ให้้คน
สองคนนั้้�นอยู่่�ก่่อน เป็็นเด็็กหนุ่่�มอายุุเพีียง ๒๑ - ๒๒ ทั้้�งสองคน
“เธอสองคนท�ำน่าเกลียดมาก” คุณกนกรัตน์พูดเมื่ออยู่กัน
เพียง ๔ คน รวมข้าพเจ้าด้วย
“ผมไม่ได้ท�ำอะไร” เด็กหนุ่มสองคนปฏิเสธ
“เธอกระแอมและหัวเราะเยาะฉัน”
“ผมไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้น ผมกระแอมอย่างธรรมดาอย่างที่
เคย” คนหนึ่งพูด
“และผมก็หัวเราะอย่างธรรมดา ผมหัวเราะชอบใจค�ำพูด
ของผู้จัดการต่างหาก” อีกคนหนึ่งพูดบ้าง
“เธอดููถููกฉัั น เกิิ น ไป ณรงค์์ และนี่่� ส มควรก็็ เ หมืื อ นกัั น
เธอคิิดว่่าฉัันฟัังไม่่รู้้�ดููไม่่ออกหรืือ ว่่าอย่่างไหนชอบใจ อย่่างไหน
เยาะ เธอทำำ� ให้้ฉัั น เสีี ย การปกครองหมด ฉัั น เคยเห็็ น แต่่
ความสุุภาพเรีียบร้้อยของเธอ ฉัันไม่่เคยนึึกเลยว่่าเธอทั้้�งสอง
จะทำำ�อย่่างนี้้�ได้้ เมื่่�อเธอดููหมิ่่�นฉัันได้้ ต่่อไปคนอื่่�นๆ ก็็จะดููหมิ่่�น
ฉัันด้้วย และนานวัันไปก็็จะเพิ่่�มพููนมากขึ้้�น ฉัันจะปกครองคน
ได้้อย่่างไร”
วศิ น อิ นทสระ
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“แต่ต่อไปนี้ ผู้จัดการไม่ต้องปกครองแล้วนี่ครับ ได้ผู้ช่วย
ผู้จัดการมาปกครองแทนแล้ว” ณรงค์พูดชายตามาทางข้าพเจ้า
หน่อยหนงึ่ พอเป็นนัย ว่าตัง้ ใจพูดกระแทกขา้ พเจ้าด้วย แต่ขา้ พเจ้า
ท�ำเฉยเหมือนไม่รู้ความหมายที่เขาต้องการ
“ร้ายมาก ณรงค์” คุณกนกรัตน์พูด เพิ่มเสียงเกรี้ยวกราด
มากขึ้น “ฉันไม่ต้องการให้เธอทั้งสองท�ำงานในบริษัทของฉันอีก
ต่อไป เธอทัง้ สองคนไม่ต้องมาท�ำงานตัง้ แต่พรุง่ นีเ้ ป็นต้นไป และ
เธอไปเบิกเงินส�ำหรับเดือนนี้ทั้งเดือนที่ฉันเดี๋ยวนี้ ไปเดี๋ยวนี้เลย”
ว่าแล้วคุณกนกรัตน์ท�ำท่าเดินออกจากห้องประชุม
“ขออนุญาตครับ” ข้าพเจ้าพูดเป็นค�ำแรก ติดมาจากที่เคย
เป็นทหาร
“คุุณเปรมมีีอะไรจะพููด” เสีียงเธออ่่อนลงอย่่างธรรมดา
และนั่่�งลงในที่่�เดิิม
“ถ้้าผู้้�จััดการอนุุญาต ผมใคร่่ขอสอบถามอะไรบางอย่่าง
ณรงค์์และสมควร ผมขอเวลาเพีียง ๓๐ นาทีี เท่่านั้้�น”
“เอาซิลองก็ได้ แล้วอย่าลืมบอกให้ดิฉันทราบด้วย”
“แน่นอนครับ” ข้าพเจ้ารับ
คุณกนกรัตน์ออกจากห้องประชุมไป
ข้้าพเจ้้าพููดกัับณรงค์์และสมควรว่่า
“เชิญที่ห้องผมก่อน”
เมื่อเห็นสองคนท�ำท่างง ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่า
“ห้้องผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ ผมมีีเรื่่�องจะพููดด้้วยเพีียงเล็็กน้้อย”
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ทัง้ สองคนตามข้าพเจ้าไป เมื่อออกจากห้องประชุมเดินผ่าน
ที่่�ทำำ�งาน เห็็นพนัักงาน บ้้างนั่่�ง บ้้างยืืน จัับกลุ่่�มซุุบซิิบคุุยกัันอยู่่�
หลายกลุ่่�ม ที่่�ทำำ�งานโดยไม่่สนใจอะไรก็็มีีอยู่่�บ้้าง เมื่่�อข้้าพเจ้้า
ผ่่านมา เสีียงซุุบซิิบก็็เงีียบลง ต่่างก็็จ้้องมาทางข้้าพเจ้้าและบุุรุุษ
๒ คน ซึ่่�งเดิินตามหลัังข้้าพเจ้้ามาเป็็นจุุดเดีียวกััน คงจะซุุบซิิบ
กัั น เรื่่� อ งที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ในห้้องประชุุมนั่่� น เอง ข้้าพเจ้้าทั้้� ง สองคน
ขึ้้น� บัันไดไปชั้้น� ที่่� ๒ ของอาคารซึ่่�งเป็็นห้้องสำำ�หรัับข้้าพเจ้้า
“เชิิ ญนั่่� ง ” ข้้าพเจ้้าพููด เมื่่� อข้้ าพเจ้้านั่่� ง ประจำำ� โต๊๊ ะ แล้้ว
และทั้้�งสองคนยัังยืืนอยู่่� ทั้้�งสองคนทำำ�อาการงงอีีก ข้้าพเจ้้าก็็
ประหลาดใจเหมืือนกัันว่่าเขางงอะไร ในเมื่่�อข้้าพเจ้้าใช้้คำำ�พููด
ภาษาไทยธรรมดาทั้้�งสิ้้�น
ข้าพเจ้าเคาะประตูขออนุญาตคุณกนกรัตน์ เมื่อเธออนุญาต
แล้ว ข้าพเจ้าจึงเข้าไป เธอก�ำลังจ้องมองมายังข้าพเจ้า
“มีอะไรคะ ?”
“ผมคิิดว่่า จะเป็็นฤกษ์์ไม่่ดีีสำำ�หรัับผมที่่�พอเข้้ามาวัันแรก
ก็็มีีคนถููกไล่่ออกจากงาน” ข้้าพเจ้้าพููดอย่่างนอบน้้อม
“แล้วไง ?” เธอถาม
“หากผมพูดกับเขาเรียบร้อยแล้วได้ความว่า เขาเขา้ ใจผิดไป
หรือกระท�ำลงไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผมใคร่ขออภัยให้เขา
สักครั้งหนึ่งก่อน คุณจะขัดข้องหรือไม่ ?”
“ก็ได้ ถ้าผลของการสอบสวนเป็นอย่างที่คุณเปรมคาดหมาย”
คุณกนกรัตน์พูดยิ้มออกมาหน่อยหนึ่ง
วศิ น อิ นทสระ

345

ข้าพเจ้ากล่าวขอบคุณผู้จัดการ แล้วออกมายังห้องของ
ข้าพเจ้า สองคนก�ำลังหันหน้าซุบซิบกันอยู่
“ณรงค์มีหน้าที่อะไรในบริษัท ?” ข้าพเจ้าถาม
“ส่งยาให้ร้านขายยาตามค�ำสั่งครับ” ณรงค์ตอบ มีอาการ
นอบน้อมลงเล็กน้อย
“ณรงค์อายุเท่าไร ?”
“๒๓ ครับ”
“มีครอบครัวหรือยัง ?”
“มีแล้วครับ มีลูกหนึ่ง”
“ชายหรือหญิง ?”
“หญิงครับ”
“แม่บ้านท�ำงานอะไรหรือเปล่า ?”
“ไม่ได้ท�ำครับ เลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน”
“งานในกรุุงเทพฯ เวลานี้้�หายาก” ข้้าพเจ้้าเปรย
“ครับผมทราบ คงหลายเดือนกว่าจะได้งานใหม่”
“อือ” ข้าพเจ้าท�ำเสียงในล�ำคอ
“ลููกอายุุเท่่าไร ?” ข้้าพเจ้้าถาม
“๖ เดือนครับ” เขาตอบ
“ก�ำลังน่ารัก” ข้าพเจ้าพูดด้วยความจริงใจ
“ณรงค์รักลูกและภรรยามากมิใช่หรือ ?”
“ท�ำไมผู้ช่วยทราบครับ ?” เขาถาม
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“ผู้จัดการบอกผม ท่านยังชมว่า ณรงค์เป็นคนดี รักครอบครัว
และรับผิดชอบงานในหน้าที่ดีเสมอมา ไม่เคยเกะกะเหลวไหล
ท่านประหลาดใจว่า ท�ำไมวันนี้ ณรงค์จึงท�ำสิง่ ที่ทา่ นไม่เคยนกึ ฝัน
มาก่อนเลย ณรงค์ท�ำให้ท่านผิดหวังมาก”
เมื่อเห็นเขานิ่งอยู่ ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่า
“เราสามีภรรยาเป็นผู้ใหญ่ อดอยากล�ำบากบ้างก็ไม่เป็นไร
แต่ลูกอายุ ๖ เดือนนี่ซิ หากพ่อแม่ตกงาน แกจะล�ำบากมาก
ณรงค์เป็นคนรักลูกจะทนได้อย่างไร”
ข้าพเจ้าพูดไม่ทันจบ เห็นน�้ำตาของณรงค์เริ่มออกมาคลอ
เต็มเบ้าตาและค่อยๆ ไหลซึมลงมาเป็นสายทางแก้มทั้งสอง
“สมควรล่ะ มีหน้าที่อะไรในบริษท 
ั ?” ข้าพเจ้าเปลีย่ นไปถาม
สมควร
“ส่งหนังสือครับ”
“หนังสืออะไร ?”
“หนังสือติดต่อของบริษัทครับ”
“สมควรมีครอบครัวแล้วหรือยัง ?”
“ยังครับ”
“แม้แต่คู่รักหรือ ?”
เขาอึกอักอยู่ครู่หนึ่ง จึงตอบ
“คู่รักมีแล้วครับ”
“เขาคงรักเธอมาก ?” ข้าพเจ้าลองเหวี่ยงแหดูและได้ผล
สมควรตาวาวโรจน์ด้วยความปีติ
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“ท�ำไมผู้ช่วยทราบครับ ?”
ข้าพเจ้าไม่ตอบ แต่กลับถามเขาว่า
“สมควรไม่ต้องการให้เธอเสียใจเพราะถูกไล่ออกมิใช่หรือ ?”
“ถ้าเธอรู้ เธอคงเสียใจมากทีเดียวครับ และผมไม่ต้องการ
อย่างนั้นด้วย”
“ถูกแล้วสมควร” ข้าพเจ้าพูด “พวกเราทุกคนไม่ต้องการ
ท�ำอะไรให้คนที่เรารักต้องเสียใจและผิดหวัง”
นิ่งกันไปครู่หนึ่ง ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่า
“ผมยัังไม่่ปลงใจเชื่่�อว่่า การที่่�ณรงค์์และสมควรทำำ�กิิริิยา
เยาะเย้้ยคำำ�พููดของผู้้�จััดการนั้้�น จะเป็็นความริิเริ่่�มนึึกคิิดของเธอ
ทั้้�งสองเอง ผมยัังไม่่เชื่่�อจริิงๆ”
“ท�ำไมผู้ช่วยไม่เชื่อครับ ?
“อัั นนี้้� ผมอธิิ บายให้้เธอทั้้� งสองฟัั งไม่่ ได้้ ” ข้้าพเจ้้าตอบ
และพููดต่่อไปว่่า “หากมีีอะไรอยู่่�เบื้้�องหลััง ขอให้้พููดตามจริิง
ผมเชื่่อว่
� า่ เธอทั้้�งสองคงหางานใหม่่ทำำ�ได้้ หากออกจากที่่�นี่่� แต่่เมื่่�อ
ไม่่จำำ�เป็็นจริิงๆ แล้้วจะให้้ประวััติิการทำำ�งานเสีียทำำ�ไม”
ทั้้�งสองหัันไปสบตากััน เหมืือนจะปรึึกษากัันว่่า ควรจะบอก
ความจริงดีหรือไม่
“ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย” ข้าพเจ้าพูด เมื่อทั้งสองยังเงียบ
อยู่ “ความจริงจะต้องเปิดเผยออกเสมอไม่วนั ใดก็วนั หนึ่ง ผมขอ
เตืือนเธอทั้้�งสองในฐานะเพื่่�อนร่่วมงานกัันว่่า ใครก็็ตามที่่�ยุุแหย่่
ให้้เราทำำ�ความเสีียหาย เป็็นภััยแก่่ตน เมื่่�อภััยมาถึึงเราเข้้าจริิง
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ก็็ไม่่ออกมารัับภััยนั้้�น ผู้้นั้้� น� ไม่่ใช่่มิติ ร เป็็นเพีียงคนขี้้ข� ลาดที่่�คอย
ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือ ผมพูดได้เพียงเท่านี้ ถ้าทั้งสองไม่มีอะไร
จะพูดก็ขอเชิญกลับได้ ไปรับเงินเดือนสุดท้ายที่ผู้จัดการ”
ทั้งสองอึกอักอยู่อีกครู่หนึ่ง จึงว่า
“ถ้าผมบอกความจริงผู้ช่วยจะช่วยพวกผมได้ไหม ?”
“ผมเชื่อว่าได้ เพราะผมพูดกับผู้จัดการมาแล้ว”
“ผู้ช่วยคิดถูกแล้วครับ” ณรงค์พูด “พวกผมไม่ได้ท�ำด้วย
ความริเริ่มนึกคิดของผมเอง แต่ท�ำเพราะมีคนขอร้องแกมบังคับ
ให้ท�ำ ผมเป็นลูกน้องเขาและเป็นลูกหนี้เขาอีกด้วยจึงต้องท�ำ”
“ใคร ณรงค์ ?” ข้าพเจ้าถาม
“คุุณบุุญเชิิดกัับคุุณกานดาครัับ”
“สองคนนี้เป็นอะไร ?”
“เป็นหัวหน้าแผนกของผม หัวหน้าแผนกจัดส่งครับ”
“ขอบใจมาก ณรงค์” ข้าพเจ้าพูดอย่างจริงใจ
“เธอเป็นหนี้เขาอยู่เท่าไร ?” ข้าพเจ้าถามต่อไป
“๒๐๐ บาทครับ”
“๒๐๐ บาท” ข้าพเจ้าทวนค�ำ “นานแล้วหรือ ?”
“เดือนที่แล้วนี่เองครับ”
“เอาละ ผมจะช่่วยเธอตามสััญญา แต่่ต้้องสััญญาว่่าเธอจะ
ต้องไปขอโทษผู้จัดการและรับกับท่านว่า เธอทั้งสองท�ำไปด้วย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ใช่เพราะเจตนาของเธอเอง”
“ตกลงครับ” ทั้งสองรับพร้อมกัน
วศิ น อิ นทสระ
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“ถ้าอย่างนั้นมา เราไปหาผู้จัดการพร้อมกัน”
พอขา้ พเจ้าเปิดประตูน�ำทัง้ สองคนเข้าไป ก็ต้องประหลาดใจ
เพราะเห็นคุณกนกรัตน์ยิ้มแป้นอยู่บนเก้าอี้หมุนของเธอ และพูด
โดยที่ข้าพเจ้ายังมิได้รายงานอะไรเลยว่า
“ดิิฉัันยกโทษให้้ณรงค์์และสมควรทั้้�งสองคนแล้้ว ขอให้้
ทำำ�งานต่่อไป ทั้้�งสองคนออกไปได้้ เชิิญคุุณเปรมอยู่่�ก่่อนสัักครู่่�”
คราวนี้ถึงคราวที่ข้าพเจ้าต้องงงบ้าง เธอเห็นดังนั้นจึงรีบ
พูดว่า
“ดิิ ฉัั น ได้้ยิิ น หมดแล้้วที่่� คุุณและเด็็ ก ๒ คนนั้้� น พููดกัั น
ดิิฉัันขอบคุุณคุุณเปรมมาก ปลื้้�มใจที่่�เลืือกคนไม่่ผิิด ปลื้้�มใจ
จริิงๆ เดี๋๋�ยวต้้องไปเลี้้�ยงต้้อนรัับและฉลองกัันหน่่อย”
“ทำำ�ไมผู้้�จััดการจึึงได้้ยิินครัับ ?” ข้้าพเจ้้าสงสััยเต็็มที่่�เพราะ
เป็็นห้้องแอร์์ ๒ ห้้องมีีประตููกระจกกั้้�นกลาง โดยปกติิจะได้้ยิิน
ไม่ได้
คุณกนกรัตน์หัวเราะเบาๆ ก่อนพูดว่า
“คุณเปรมคงลืมปิดล�ำโพงเครื่องเสียงที่ดฉิ นั แนะน�ำวิธใี ช้ให้
คุณดูแล้วก่อนลงไปประชุม คุณคงเปิดไวต้ งั้ แต่กอ่ นลงไปประชุม
พอขึ้นมาก็พูดกันเลยโดยมิได้ปิด เมื่อดิฉันเปิดล�ำโพงทางนี้
จึงได้ยินหมดทุกค�ำพูด”
จริงของเธอ นี่คือความสะเพร่าของข้าพเจ้า แต่บังเอิญ
เป็นความสะเพร่าที่เกิดผลดีแก่ทุกคน ก่อนลงไปประชุม เธอได้
แนะนำำ�วิธีิ ใี ช้้เครื่่�องเสีียงแก่่ข้้าพเจ้้า เมื่่�อเธอกดออดต้้องการจะพููด
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กัับข้้าพเจ้้า จะมีีเสีียงออดดัังเบาๆ ที่่�ผนังั มุุมโต๊๊ะของข้้าพเจ้้า และ
ให้้ข้้าพเจ้้าเปิิดสวิิตช์์ลำำ�โพงก็็จะพููดกัับเธอได้้ทัันทีี ส่่วนโทรศััพท์์
เครื่องหนึ่งที่โต๊ะข้าพเจ้านั้นมีไว้ติดต่อภายนอก เป็นบทเรียน
ชิน้ แรกเหมือนกันส�ำหรับขา้ พเจ้าและต้องขอบคุณเธออย่างจริงใจ
“ในค�ำพูดของคุณเปรม มีหลายอย่างที่ดฉิ นั สงสัย” เธอพูด
หลังจากนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง
“อะไรครับ ?”
“ท�ำไมคุณเปรมจึงไม่ปลงใจเชื่อว่า เด็ก ๒ คนนี้ท�ำลงไป
ด้วยความคิดริเริ่มของเขาเอง ?”
“สองคนนี้้� ยัั ง เด็็ ก เกิิ น ไป โดยอายุุ และเป็็ น ผู้้� น้้อ ย
โดยหน้้าที่่�การงาน ผมเชื่่�อว่่าคนแบบนี้้�ไม่่มีีความริิษยาต่่อผู้้�ใหญ่่
ซึ่่�งมีีตำำ�แหน่่งฐานะสููงกว่่าเขามาก เขาไม่่เสีียประโยชน์์อะไรเลย
ในการที่่�ใครจะมาเป็็นผู้้ช่� ว่ ยผู้้จั� ดั การ คนที่่�จะริิษยากัันจะต้้องเป็็น
คนที่่�อยู่่�ระดัับไล่่เลี่่�ยกัันและมีีผลประโยชน์์ขััดกััน หรืือมีีอาชีีพ
เดียวกัน ซึ่งหากอีกฝ่ายหนึ่งดีเด่นขึ้นมา ผลประโยชน์ของอีกฝ่าย
หนงึ่ ก็ต้องลดลงไป การที่ณรงค์บอกว่า เขาได้รับการยยุ งส่งเสริม
จากหัวหน้าแผนกจัดส่งและรองหัวหน้านั้น เป็นเรื่องที่สมเหตุ
และสมผลพอฟังได้ แต่เราต้องคอยดูพฤติกรรมของคุณบุญเชิด
และคุณกานดาต่อไป”
“ไม่ต้องคอยดูหรอกค่ะ ดิฉันรู้นิสัยเขามานานแล้ว” คุณ
กนกรัตน์พูด “แต่ไม่รู้จะแก้อย่างไร และไม่รู้จะท�ำอย่างไรโดย
เฉพาะคุณบุญเชิดนั้น ดิฉันช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย”
วศิ น อิ นทสระ
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“ผมไม่เข้าใจครับ”
“อยู่ต่อไปอีกหน่อย ก็เข้าใจเอง” ผู้จัดการพูดและหัวเราะ
“ผู้จั ด การจะด�ำเนิ น การกั บ คุณบุญเชิ ด และคุณกานดา
อย่างไร ?”
“เรื่องนี้ ดิฉันจะด�ำเนินการเอง ขอโทษด้วยที่ยังไม่บอก
เวลานี้”
“ไม่่เป็็นไรครัับ”
“แล้วอีกเรื่องหนึ่ง” คุณกนกรัตน์พูด “ดิฉันแปลกใจว่า
ทำำ�ไมคุุณจึึงพููดกัับณรงค์์ว่่า ดิิฉัันบอกคุุณว่่า เขาเป็็นคนรัักลููก
เมีียและรัับผิิดชอบในหน้้าที่่�ดีีเสมอมา ไม่่เคยเกะกะเหลวไหล
ซึ่่�งความจริิงเขาเป็็นอย่่างนั้้�น แต่่ดิิฉัันไม่่เคยได้้พููดกัับคุุณเลย”
“ผู้จัดการเห็นผมพูดผิดไปไหมครับ ?”
“ไม่เลย ดีมากทีเดียว” คุณกนกรัตน์ตอบทันที
“ถ้้าอย่่างนั้้�น ผมพออธิิบายได้้” ข้้าพเจ้้าพููด “ประการแรก
ที่่� ผ มบอกว่่ า เขาไม่่ เ คยเกะกะเหลวไหลนั้้� น เพราะผมเชื่่� อว่่ า
คนเกะกะเหลวไหลไม่่รัับผิิดชอบในหน้้าที่่�นั้้�น จะไม่่ได้้รัับความ
ไว้้วางใจจากผู้้จั� ัดการจนถึึงกัับมอบหมายหน้้าที่่�ส่ง่ ยาให้้กัับบริิษััท
ห้้างร้้านต่่างๆ ตามคำำ�สั่่�ง คนทำำ�หน้้าที่่�นี้้�จะต้้องเป็็นคนที่่�ผู้้�ใหญ่่
เลืื อ กแล้้วว่่ าเป็็ นคนไว้้ใจได้้ มีี ความรัั บผิิ ดชอบพอควร และ
การพููดอย่่างนี้้�ทำำ�ให้้เขาต้้องรัักษาเกีียรติิที่่�ผมได้้ให้้เขาไว้้ แต่่ผม
ยัั ง รู้้� จัั ก เขาน้้อย ผมจึึงต้้องอ้้างผู้้� จัั ด การไว้้ทีี ห นึ่่� ง ก่่ อ น ต่่ อ ไป
ก็็ไม่่จำำ�เป็็น เมื่่�อผมรู้้�จัักเขามากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�จััดการคง
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ไว้้ใจผมว่่ า ผมคงไม่่ อ้้ างอะไรพร่ำำ��เพรื่่� อ หรืื อพููดในสิ่่�งอัั นจะ
ก่่อให้้เกิิดความเสื่่�อมเสีียแก่่ผู้จั้� ัดการ”
“ดิิฉัันไว้้ใจคุุณทุุกอย่่าง” คุุณกนกรััตน์์พููด “ในส่่วนที่่�คุุณ
พููดว่่าเขาเป็็นคนรัักลูกู รัักเมีีย ก็็คงมีีความประสงค์์อย่า่ งเดีียวกััน”
“ครัับ ผู้้ช� ายทุุกคนย่่อมภููมิิใจในเกีียรติิอันั นี้้� หากเขารัักษา
ไว้้ได้้จริิงก็็เป็็นการปิิดกั้้น� ทางเสื่่อ� มเสีียได้ห้ ลายทาง เพราะทำำ�อะไร
จะต้้องคิิดหน้้าตรองหลัังอย่่างรอบคอบ เพื่่�อมิิให้้ลููกเมีียลำำ�บาก
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๒๘
บ ท ที่

ก้อนอิฐและพวงดอกไม้

งานโต้้ตอบจดหมายที่่�บริิษัทั กนกนครนั้้�นเป็็นงานที่่�ค่อ่ นข้้าง
ง่่ า ยสำำ� หรัั บ ข้้าพเจ้้า เพราะเคยผ่่ า นงานพวกนี้้� ม ามาก และ
ข้้าพเจ้้ามีี ค วามสุุขใจที่่� คุุณกนกรัั ต น์์ บ อกว่่ า ข้้าพเจ้้าเป็็ น ผู้้� ทำำ�
ประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างดี งานยากล�ำบากไปอยู่ที่การ
ปกครองคน เพราะเสมีียนพนัักงานในบริิษัทนั้้
ั น� ล้้วนมีีปัญ
ั หาชีีวิติ
ด้้วยกัันทั้้�งสิ้้น� ปััญหาทางการเงิิน ปััญหาครอบครััวและปััญหาอื่่น� ๆ
อีีกร้้อยแปดพัันประการ เหลืือจะพรรณนาให้้หมดสิ้้�นได้้ รวมทั้้�ง
ปััญหาการทำำ�ความผิิดพลาดบกพร่่องในหน้้าที่่�อีีกด้้วย ข้้าพเจ้้า
ต้้องรัับภาระเป็็นผู้้�ตััดสิิน วิินิิจฉััย ปราม และปลอบอยู่่�เสมอ
คุุณกนกรััตน์์เป็็นนายจ้้างที่่�ดีีเยี่่�ยมคนหนึ่่�งในสายตาของข้้าพเจ้้า
เธอรอบคอบมีี ส มรรถภาพสููงในการบริิ ห ารงาน ในเรื่่� อ งการ
ติิ ดต่่ อกัั บ คนนั้้� น เธอฉลาดปราดเปรื่่� อ งเป็็ น อัั น มาก มีี ค วาม
สามารถสนทนาให้้เป็็นที่่�รัักที่่�พอใจของผู้้�สมาคมคบหา
วศิ น อิ นทสระ
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ข้้าพเจ้้าเอง มีีทั้้�งมิิตรที่่�ดีีเยี่่�ยม และศััตรููที่่�ร้้ายแรง ศััตรูู
ที่่�ร้้ายแรงก็็คืือคุุณบุุญเชิิดและคุุณกานดา ส่่วนมิิตรที่่�ดีีเยี่่�ยมนั้้�น
นอกจากคุุณกนกรััตน์์แล้้ว ยัังมีีหััวหน้้าแผนกบััญชีีคนหนึ่่�งชื่่�อ
สวััสดิ์์� เขาจบพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีีจากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ไม่่สมัคั รใจรัับราชการ จึึงมาทำำ�งานอยู่่�กัับคุุณกนกรััตน์์
เป็็นคนมีีนิิสััยดีี ไม่่ริิษยาใคร และพููดจาตรงไปตรงมาอยู่่�เสมอ
คุุณสวััสดิ์์�เป็็นคนสููงโปร่่งผิิวขาวและใบหน้้างาม
วัันหนึ่่�ง ขณะที่่�ข้้าพเจ้้านั่่�งคุุยกัับคุุณสวััสดิ์์�อยู่่�ที่่�แผนกบััญชีี
หลัังอาหารกลางวััน ข้้าพเจ้้าได้้ยิินเสีียงเอะอะมาตั้้�งแต่่ประตูู
บริิษััท คุุณบุุญเชิิดนั่่�นเอง ท่่าทางที่่�เดิินและกิิริิยาอาการที่่�แสดง
นั้้�น ไม่่ต้้องบอกก็็รู้้�ว่่าคงเมามาอย่่างมาก
เมื่อสบตากับข้าพเจ้า เขาหยุดกึกอยูค่ รูห่ นงึ่ จึงพูดออกมาว่า
“อ้้ายชิิต” หมายถึึงเพื่่�อนของเขาซึ่่ง� มาด้ว้ ยกััน “อ้้ายเชิิดมันั
ไม่่มีีปริิญญาอะไร มัันไม่่เคยไปเมืืองนอก มัันทำำ�งานมาสิิบกว่่าปีี
แล้้ว มัันเป็็นอะไรสููงขึ้้น� ไปอีีกไม่่ได้้ เป็็นได้แ้ ค่่หัวั หน้้าแผนกจััดส่่ง
นั่่�นผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ” เขาพููดพลางชี้้�มืือมาที่่�ข้้าพเจ้้า “เพิ่่�งมาทำำ�งาน
ได้้ยัังไม่่ถึึงสองเดืือน เขาให้้เงิินเดืือน ๓,๘๐๐ (สามพัันแปดร้้อย)”
มากกว่่ากููเกิินครึ่่�ง กููไม่่รู้�้ว่่า เขาเรีียนสำำ�เร็็จอะไรมา แต่่เขาเป็็น
คนของผู้้�จััดการ ฮะฮ้้า....ฮะฮ้้า ผู้้จั� ัดการสาว
เขาเดินมาจ้องหน้าข้าพเจ้าในระยะกระชัน้ ชิด ยืน่ หนา้ เขา้ มา
ข้าพเจ้ายังคงนั่งเฉย ไม่เคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อย
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“ผู้้�ช่่วย” เขาพููดต่่อไป “เรีียนสำำ�เร็็จอะไรมา บอกหน่่อย
ได้้ไหม ? เรีียนสำำ�เร็็จอะไรมา เคยทำำ�อะไรมาบ้้าง พอเข้้ามาก็็
มาเป็็นผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ มีีอำำ�นาจปกครองคนทั้้�งบริิษััท รวมทั้้�ง
ปกครองอั๊๊�วด้ว้ ย”
คุุณสวััสดิ์์ท� นอยู่่�ไม่่ได้้อีีกต่่อไป จึึงลุุกขึ้้น� มาขวางคุุณบุุญเชิิด
ไว้้ พร้้อมพููด
“มัันจะมากเกิินไปแล้้ว คุุณบุุญเชิิด พี่่�เปรมไปทำำ�อะไรให้้คุุณ
จึึงมาก้้าวร้้าวระรานเขาถึึงขนาดนี้้�”
“อ๋๋อ หวััด เริ่่ม� ฝากเนื้้�อฝากตััวเขาไว้้แต่่บัดนี้้
ั เ� ชีียวนะ ผู้้ช่� ว่ ย
ส้้นตีีนทำำ�อะไรได้้”
คุุณชิิตเพื่่�อนของเขาเป็็นคนนอกบริิษััท ไม่่รู้้�เรื่่�องอะไรมาก
นััก เห็็นเรื่่�องจะลุุกลามใหญ่่โตเช่่นนั้้�น จึึงรีีบดึึงแขนคุุณบุุญเชิิด
ออกไปนอกบริิษััททัันทีี
เรื่่�องที่่�คุุณบุุญเชิิดมาก้้าวร้้าวข้้าพเจ้้าในบ่่ายวัันนั้้�น รู้้�กัันไป
อย่่างรวดเร็็วทั่่�วบริิษััท ทุุกคนรู้้� และมีีคนเป็็นจำำ�นวนมากที่่�เริ่่�ม
เห็็นใจข้้าพเจ้้า เห็็นใจในความอดกลั้้�นของข้้าพเจ้้า
วัันนั้้�นทั้้�งวััน คุุณบุุญเชิิดมิไิ ด้ก้ ลัับมาที่่�บริิษัทอี
ั กี เลย เรื่่อ� งนี้้�
สลัับซัับซ้้อนมาก ข้้าพเจ้้าไม่่ประสงค์์เล่่าละเอีียดนััก ขอเล่่าไว้้
ในที่่�นี้้�แต่่โดยใจความสำำ�คััญเท่่านั้้�น
คุุณกนกรััตน์์ไม่่อยู่่� ขึ้้น� ไปเชีียงใหม่่อีกี ๒ วัันจึึงจะกลัับมา
เย็็นวัันนั้้�น ขณะข้้าพเจ้้าและสวััสดิ์์�จะเดิินออกจากบริิษััทอยู่่�แล้้ว
ก็็ บัั ง เอิิ ญ ได้้ยิิ น เสีี ย งคนสองคนคุุ ย กัั น อยู่่�ในที่่� กำำ�บัั ง แห่่ ง หนึ่่� ง
ข้้าพเจ้้าและคุุณสวััสดิ์์�ได้้ยิินโดยบัังเอิิญแท้้ๆ
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“คนอะไรใจเย็็นจริิงๆ ” เสีียงคนหนึ่่�งพููด ข้้าพเจ้้าจำำ�ได้้ว่่า
เป็็นเสีียงของสมควร เด็็กหนุ่่�มที่่�หััวเราะเยาะข้้าพเจ้้าในวัันแรก
“มึึงหมายถึึงใครวะ ?” อีีกคนหนึ่่ง� ถาม เป็็นเสีียงของณรงค์์
“ผู้ช่วยผู้จัดการว่ะ” สมควรตอบ
“เออจริิงว่่ะ” ณรงค์์รัับ “แกใจเย็็นและสุุภาพจริิงๆ เลย
ขนาดกัับพวกเรา แกยัังพููด ผมอย่่างนั้้�น ผมอย่่างนี้้� และยัังบอก
“เชิญนั่ง” วันนั้นมึงจ�ำได้ไหม เล่นเอากูงงเลยว่ะ กูเห็นผู้ใหญ่
เพีียงแค่่ระดัับหััวหน้้าแผนกเท่่านั้้�น ไม่่เคยพููดดีีกัับพวกเราเลย
มีี แ ต่่ อั๊๊�ว ลื้้� อ ไอ้้ห่่ ะ แต่่ ผู้้� ช่่ ว ยผู้้� จัั ด การแกไม่่ มีี คำำ� พวกนี้้� เ ลย
แกช่่ ว ยคนทุุกคน แม้้คนที่่� ห วัั ง ร้้ายกัั บ แก กููนัั บ ถืื อจริิ ง ๆ ว่่ ะ
คนอย่่างนี้้� กููว่่าแกด่่าใครว่่าเลว คนนั้้�นจะต้้องซวยไปตลอดชีีวิิต
จะต้้องรดน้ำำ��มนต์์ ๗ วััดว่่ะ วัันนี้้�ก็็เหมืือนกััน ปล่่อยให้้นาย
บุุญเชิิดด่า่ อยู่่�ได้้ นั่่�งเฉยไม่่กระดุุกกระดิิก เป็็นกูู กููฟาดหน้้าแตก
ไปแล้้ว”
“ฟาดใคร ?” สมควรถาม
“ก็็ ฟ าดนายบุุญเชิิ ดซิิ ว ะ คอยดูู ขืื น ก้้าวร้้าวผู้้� ช่่ ว ยอีี ก
กููจะฟาดหน้้ามัันเอง ไอ้้ห่่ะ ใช้้เราทำำ�บ้้าบอคอแตกตั้้�งแต่่วัันแรก
พอผู้้� จััดการเรีี ยกไปถาม กลัั บปฏิิ เสธ และบอกว่่ า พวกเด็็ ก
มัันบ้้ากัันไปเอง ถ้้าไม่่ได้้ผู้้�ช่่วยเปรมช่่วยไว้้ป่่านนี้้� ไม่่รู้้�ไปเดิิน
เตะฝุ่่�นอยู่่�สายไหนแล้้ว ผู้้� ช่่ ว ยพููดถููก คนที่่� ยุุ แหย่่ ใ ห้้เราทำำ�
ความเสีียหาย เมื่่�อมีีภััยมา ไม่่ยอมรัับภััยนั้้�น ไม่่ใช่่มิิตร แกพููด
สุุภาพและเป็็นคติิ ไม่่รู้้�ใจแกเป็็นอย่่างไร” ?
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ข้้าพเจ้้าและคุุณสวััสดิ์์�ได้้ฟัังเพีียงเท่่านั้้�นแล้้วรีีบเดิินออกไป
ขึ้้�นรถซึ่่�งจอดอยู่่�หน้้าบริิษััท ข้้าพเจ้้าเป็็นคนขัับ คุุณสวััสดิ์์�นั่่�ง
เคียงข้าง มันมิใช่รถของข้าพเจ้าดอกท่าน เป็นรถของบริษัทซึ่ง
คุุณกนกรััตน์์อนุุญาตให้้ข้้าพเจ้้าใช้้เป็็นส่่วนตััว Holden สีีฟ้้า
อ่่อน เมื่่�อใดข้้าพเจ้้าออก ก็็ต้้องคืืนบริิษััทไป
“ไปที่ ไ หนดี ” ข ้ า พเจ้าถามคุณสวั สดิ์ เมื่อ ขั บ รถมาได้
ประมาณ ๑๐ นาทีแล้ว
“บางโพดีีไหม ? แถวนั้้�นมีีร้้านอาหารดีีๆ หลายแห่่ง ไปนั่่�ง
พักผ่อนหย่อนอารมณ์กันหน่อย” ข้าพเจ้าพูด
เราทั้้�งสองเลืือกได้้ภััตตาคารแห่่งหนึ่่�ง ซึ่่�งที่่�นั่่�งสบายราคา
ไม่แพง
“คุณกนกรัตน์กลับมาคงเกิดเรื่องใหญ่” คุณสวัสดิ์พูดขึ้น
“คงไม่รู้” ข้าพเจ้าพูด
“ลองคนทั้้�งบริิษัทรู้
ั ห้� มดอย่่างนี้้�แล้้ว อย่่าหวัังเลยที่่�ผู้จั้� ดั การ
จะไม่รู้ ต้องรู้จนได้ คุณบุญเชิดมีหวังถกู ไล่ออกกันครัง้ นี้ พีเ่ ปรม
ไม่นึกโกรธเคืองแกบ้างเลยหรือ ?”
“เขาเมา หากไม่เมาคงไม่พูดและท�ำอย่างนัน้ ผมไม่ถอื โทษ
แกเลย”
“แปลกมาก” คุณสวัสดิ์อุทาน
“คนเมาท�ำอะไรไปโดยไม่มีสติสัมปชัญญะ จริงอยู่อาการที่
แสดงออกนั้้�น ย่่อมเป็็นสิ่่�งที่่�เคยสั่่�งสมอยู่่�ในจิิตใจ  เมื่่�อขาดการ
ควบคุุมก็็พลุ่่�งขึ้้�นมา แต่่พรุ่่�งนี้้�แกอาจจำำ�ไม่่ได้้ว่่าแกได้้ทำำ�อะไร
วศิ น อิ นทสระ
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พููดอะไรออกไปบ้้าง”
“พี่เปรมคอยให้อภัยคนอยู่เสมอ เขาอาจก�ำเริบเสิบสานต่อ
ไปได้มาก”
“ช่างเถอะ คอยดูไปก่อน บางทีการเอาความดีเขา้ สู้อาจชนะ
ก็ได้”
นิ่งกันไปครู่หนึ่ง คุณสวัสดิ์หันไปเรียกบ๋อยสั่งอาหารเพิ่ม
“ความจริงคุณบุญเชิดรักผู้จัดการมาก” คุณสวัสดิ์เอ่ยขึ้น
“รักอย่างไร ?” ข้าพเจ้าถาม
“เขาเคยเรียนหนังสือด้วยกันมา”
“อย่างนั้นหรือ ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เอง ท�ำไมคุณบุญเชิดจึงพูด
ว่า เขาไม่มีปริญญา ?”
“แกเหลวไหลเสียเอง ชอบเมาเหล้าเป็นอาจิณ ตั้งแต่สมัย
เป็นนิสิตต้องออกตั้งแต่จบปี ๒ เรียนปี ๓ ได้ ๒ - ๓ เดือน
ก็ออกไปเฉยๆ แกรักผู้จัดการมาตั้งแต่สมัยอยู่จุฬาฯ”
“แล้วผู้จัดการรักเขาหรือเปล่า ?” ข้าพเจ้าถาม
“ก็ไม่รักนะซีครับ ถ้ารักก็คงแต่งงานไปแล้ว ก็เขาท�ำตัว
อย่างนั้น ผู้จัดการจะรักเขาได้อย่างไร เขารู้ว่าผู้จัดการมีบริษัท
กนกนครก็มาขอท�ำงานด้วย ผู้จัดการเห็นเป็นเพื่อนนักเรียนเก่า
ก็ให้ท�ำเรื่อยมาตั้ง ๑๐ กว่าปีแล้ว แกอยากได้ต�ำแหน่งผู้ช่วย
ผู้จัดการมาก แต่แกเป็นไม่ได้หรอก ผู้จัดการเป็นคนฉลาด รู้ดีวา่
คุณบุญเชิดไม่ควรแก่ต�ำแหน่งนั้น แกปกครองคนไม่ได้”
“น่าสงสารมาก” ข้าพเจ้าเปรย
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เราคุุยเรื่่�องอื่่�นกัันอีีกมาก แต่่ส่่วนใหญ่่เรื่่�องเกี่่�ยวกัับงาน
ของบริิษััท ซึ่่�งข้้าพเจ้้าต้้องปรึึกษาคุุณสวััสดิ์์�เป็็นอัันมากเพราะเขา
เป็็นคนเก่่า และเขาก็็บอกทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างด้้วยความเต็็มใจ
ในวัันรุ่่�งขึ้้�น ขณะข้้าพเจ้้าอยู่่�ในห้้องทำำ�งาน คุุณบุุญเชิิด
และเพื่่�อนของเขาอีีกคนหนึ่่�งซึ่่�งอยู่่�ในบริิษััทเหมืือนกััน ได้้เข้้าไป
หาข้้าพเจ้้า คุุณบุุญเชิิดยกมืือไหว้้ แต่่ยัังไม่่ได้้พููดอะไร เพื่่�อน
ของเขาเป็็นคนพููดก่่อน
“บุุญเชิิดเขารู้้�สึึกผิิด มาขอโทษผู้้�ช่่วยครัับ”
“เรื่่�องเมื่่�อวานนี้้�ใช่่ไหม ?” ข้้าพเจ้้าถาม
“ใช่่ครัับ” บุุญเชิิดรัับ
“ผมไม่่ได้้ถืืออะไร เพราะคุุณเมา ถ้้าคุุณไม่่เมาก็็อีกี เรื่่อ� งหนึ่่ง� ”
“ขอบพระคุุณมากครัับ” บุุญเชิิดพููด “ผมเกรงว่่าเรื่่�องนี้้�จะ
รู้้�ถึึงผู้้�จััดการ แล้้วผมจะต้้องถููกตำำ�หนิิอย่่างมาก หรืืออาจถููก
ไล่่ออกได้้”
“ผมขอรัับรองอย่่างหนึ่่�งว่่า ผู้้�จััดการจะไม่่รู้้�เรื่่�องนี้้�จากผม
เป็็นคนแรก” ข้้าพเจ้้ารัับรองให้้เขาสบายใจ
“แม้้รู้้� จ ากคนอื่่� น และผมเชื่่� อว่่ า ผู้้� จัั ด การต้้องรู้้� แ น่่ และ
จะต้้องโกรธผมมาก เรื่่� อ งนี้้� ผู้้�จัั ด การต้้องถืื อ เป็็ น เรื่่� อ งสำำ�คัั ญ ”
บุุญเชิิดพููดน้ำ�ำ� เสีียงแสดงความหวาดหวั่่�นเป็็นอัันมาก
“ท่่านมอบหน้้าที่่�ปกครองคนในบริิษัทั ไว้้ให้้ผมแล้้ว” ข้้าพเจ้้า
พููด “คุุณก็็ทราบดีี เมื่่�อผมซึ่่�งเป็็นเจ้้าทุุกข์์เป็็นเจ้้าเรื่่�องไม่่เอาเรื่่�อง
ท่่านก็็คงไม่่ว่่าอะไร ท่่านบอกไว้้แล้้วว่่า คำำ�วิินิิจฉััยของผมเป็็นคำำ�
ที่่�ถููกต้้องเสมอ แล้้วแต่่ผมจะดำำ�เนิินการ”
วศิ น อิ นทสระ
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“ผมถามจริ ง ๆ เถอะครั บ ผู้ช่ ว ยไม่ โ กรธผมเลยหรื อ
เมื่อวานนี้ ?”
“บอกจริงๆ เหมือนกันว่าไม่โกรธเลย ยังนึกสงสารเห็นใจ
เสียอีก เพราะคุณไม่รู้ว่าคุณได้ท�ำอะไรลงไป ขอให้คุณสบายใจ
ได้ว่า จะไม่มีภัยจากผม”
บุญเชิดกล่าวขอบคุณข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายื่นมือให้เขาจับ เป็น
การแสดงว่าข้าพเจ้ายินดีเป็นมิตรกับเขา
ในวัันรุ่่�งขึ้้�นอีีกวัันหนึ่่�ง เมื่่�อข้้าพเจ้้ามาถึึงห้้องทำำ�งานเห็็น
จดหมายปิิดผนึึกวางอยู่่�บนโต๊๊ะทำำ�งาน พยายามนึึกถึึงลายมืือผู้้ส่� ง่
เท่าไรก็นึกไม่ออก จ่าหน้าซองว่า
“กราบท่านผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทกนกนคร”
ข้้าพเจ้้าใช้้ตะไกรตััดริิมซอง เมื่่�อดึึงกระดาษสีีขาวออกมา
สายตาปร๊๊ า ดไปดููชื่่� อ ผู้้� ส่่ ง ก่่ อ น บุุญเชิิ ดนั่่� น เอง จดหมายจาก
บุุญเชิิด ข้้อความในจดหมายทำำ�ให้้ข้้าพเจ้้าตื้้�นตัันใจ และยกมืือ
ขึ้้� น น้้อมนมัั ส การพระคุุณแห่่ ง พระรัั ต นตรัั ย ที่่� สอ นให้้ข้้าพเจ้้า
มีีความอดกลั้้น� ออมชอมและให้้อภััย การให้้อภััยมีีผลถึึงขนาดนี้้�
แน่่นอนทีีเดีียว การให้้อภััยเป็็นสััญลักั ษณ์์ของผู้้ก� ล้้าหาญมากกว่่า
การลงโทษ
ข้อความในจดหมายเป็นดังนี้
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“กราบเรียน ผู้ช่วยผู้จัดการ
“ผมขอสารภาพด้้วยความจริิงใจว่่า ผมเกิิดความเคารพ
รักและประทับใจในตัวท่านเป็นอย่างยิ่ง ความเลวของผม ซึ่ง
ก่อตัวมาเรื่อยๆ ตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตจนถึงมาท�ำงานอยู่ที่บริษัทนี้
ดููมันยิ่่
ั ง� พอกพููนหนาแน่่นแข็็งขึ้้�นทุุกวัันนั้้�น ได้้ถูกู ความดีีของท่่าน
ละลายให้้อ่อ่ นตััวลงแล้้ว ใจอัันแข็็งกระด้้างของผมได้้อ่อ่ นลงอย่่าง
ประหลาด ซึ่่�งมีีลัักษณะเห็็นอกเห็็นใจเพื่่�อนมนุุษย์์ด้้วยกััน อยาก
จะให้้อภััย ผมไม่่สงสััยเลย ความรู้้�สึึกอัันนี้้�เกิิดขึ้้�นเพราะท่่านให้้
อภััยผม ในขณะที่่�ดวงใจผมกำำ�ลัังกระวนกระวายเพราะความ
กลััวผิิด ผมจึึงคิิดต่่อไปว่่า ความรู้้�สึึกของคนอื่่�นก็็คงเหมืือนกััน
“ตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียน เป็นนิสิต และจนถึงมาท�ำงาน
ผมคุ้นอยู่กับระบบ “การลงโทษและรางวัล” คือถ้าไม่ถูกลงโทษ
ก็ได้รับรางวัล แต่ “ลัทธิหรือหลักการให้อภัย ไม่ลงโทษแก่ผู้
กระทำำ�ผิิด เพื่่�อให้้โอกาสเขาแก้้ตััวนั้้�น ผมเพิ่่�งได้้พบเห็็นเมื่่�อท่่าน
มาอยู่่�ที่่บริ
� ษัิ ทนี้้�
ั เอง การกระทำำ�ของท่่านเป็็นตัวั อย่่างอัันดีียิ่่ง� สำำ�หรัับ
ผม เหมืือนมีีแสงสว่่างบางอย่่างแวบเข้้ามาในหััวใจผม ให้้ได้้เห็็น
ทางด�ำเนินชีวิตว่า อย่างไรควร อย่างไรไม่ควร
“ผมขอสารภาพอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องที่ณรงค์และสมควร
กระท�ำอาการอันนา่ ชังในวันแรกที่ทา่ นมารับต�ำแหน่งในบริษทน
ั นี้ นั้
เป็นเพราะการเสีย้ มสอนของผมเอง ถ้าไม่ได้อาศัยความกรุณาของ
ท่าน ณรงค์และสมควรก็คงถูกไล่ออกไปแล้ว บัดนี้เด็กทั้งสอง
ได้้เคารพนัับถืือท่่านเป็็นนัักหนา จนถึึงกัับเคยเปรยให้้ผมได้้ยิิน
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ว่่า หากใครทำำ�ให้้ท่่านเดืือดร้้อน เขาจะฟาดหน้้าเอง เพีียงเวลา
ไม่่ ถึึ ง ๒ เดืือน ความดีี ข องท่่ า นคืือน้ำำ��ใจอัั น ประเสริิ ฐ นั้้�น
ได้้ปรากฏซาบซึ้้�งแก่่คนในบริิษััทโดยทั่่�วถึึงกัันแล้้ว
“ยิ่งผมได้ทราบเรื่องราวในชีวิตของท่านเพิ่มมากขึ้นเท่าใด
ความเคารพนับถือก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
“ความเลวทรามใดๆ ที่่�ผมได้้ประพฤติิต่อ่ ท่่านมา ผมขอรัับ
ผิิดทุุกประการ และขอให้้สััตย์์ปฏิิญาณว่่าจะไม่่ทำำ�ต่่อไปอีีก หาก
ผู้จัดการได้ทราบเรื่องนี้คงดีใจเป็นนักหนา เพราะผมเคยท�ำให้
ผู้จัดการเดือดร้อนมามากต่อมากแล้ว
ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
บุญเชิด”
ข ้ า พเจ้าบอกแล้วว่ า ข้ า พเจ้าตื้น ตั น ใจในจดหมายของ
บุญเชิดเพียงใด แต่ขา้ พเจ้ามิได้ตืน่ เตน้ เพราะเหตกุ ารณ์ท�ำนองนี้
ข้้าพเจ้้าได้้ผ่่านมามากครั้้�งแล้้ว และมัักจะลงท้้ายคล้้ายคลึึงกััน
การให้้อภัั ย เพีี ย งอย่่ า งเดีี ย วให้้ผลมหัั ศจ รรย์์ ถึึ งเพีี ย งนี้้� ควร
หรืือไม่่ท่่านที่่�รััก ที่่�พวกเราควรเพิ่่�มพููนการให้้อภััยซึ่่�งกัันและกััน
เพื่่�อความสงบสุุขในสัังคม และความเย็็นใจของเราเอง
เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ย่อมสงบด้วยการ
ไม่จองเวร
เมื่่� อ คุุณกนกรัั ต น์์ ก ลัั บ มาจากเชีี ย งใหม่่ เธอทราบเรื่่� อ ง
เหล่่านี้้�มาแล้้วจากที่่�บ้้าน เมื่่�อมาถึึงบริิษััทได้้เรีียกข้้าพเจ้้าเข้้าไป
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ถาม ข้้าพเจ้้าก็็เล่่าตามความเป็็นจริิง และเอาจดหมายของคุุณ
บุุญเชิิดให้้เธออ่่าน แววแห่่งปีีติิปราโมทย์์ปรากฏขึ้้�นบนใบหน้้า
ของเธอทีีละน้้อย เมื่่�ออ่่านจดหมายจบ เธอพููดว่่า
“ดิฉันต้องขอขอบคุณคุณเปรมอย่างที่สุด ดิฉันปลาบปลื้ม
ใจเหลืือเกิิน ดิิฉัันได้้รัับผลดีีเกิินที่่�คาดหมายเอาไว้้ ดิิฉัันหนัักใจ
กัับคุุณบุุญเชิิดมานัักหนาแล้้ว ต่่อไปนี้้�ดิิฉัันสบายใจ ไม่่ทราบ
จะตอบแทนคุณเปรมอย่างไร”
ข้าพเจ้าตอบว่า “การที่ผู้จัดการได้กรุณาให้มาท�ำงานที่นี่
ให้้เงิินเดืือนอย่่างแพงก็็เป็็นความกรุุณามากอยู่่�แล้้ว ความดีีและ
ความสามารถของผมยัังน้้อยไปเสีียด้้วยซ้ำำ�� ผมตั้้�งใจจะพยายาม
ทำำ�ทุุ กอย่่ า งเท่่ า ที่่� ส ามารถ เพื่่� อค วามเจริิ ญมั่่� น คงของบริิ ษัั ท
กนกนคร”
“ขอบคุณมาก คุณเปรม”
เธอนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง นิ่งอย่างใช้ความคิด
“ดิิฉันั อยากให้้คุุณเปรมไปต่่างประเทศอีีกครั้้�งหนึ่่ง� ในปีีหน้้า
จะไปอเมริิ ก า หรืื อ เยอรมัั น นีี ห รืื อออส เตรเลีี ย แล้้วแต่่ คุุณ
จะเลืือกเอา คุุณชอบคืืออยากไปประเทศไหน ?”
“ไปท�ำอะไรครับ ?” ข้าพเจ้าถาม
“คุณยังอยากเรียนอยู่ไหม ?”
“ไม่เรียนแล้วครับ หากไปก็ไปหาประสบการณ์หรือไปดูงาน”
“ถ้าอย่างนั้น ดิฉันใคร่เสนอให้ไปเยอรมันนีก่อน” คุณ
กนกรัตน์พูดอย่างมัน่ คง “แล้วเลยไปอเมริกา กลับมาออสเตรเลีย
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๙ เดือนพอไหม ?”
“ผู้จัดการคิดว่าพอไหมครับ ?” ผมมีประสบการณ์ในต่าง
ประเทศน้อย หากผู้จัดการคิดว่าพอก็พอ”
“น่าจะพอ” ผู้จัดการตอบ “ผู้ช่วยจะได้รับประโยชน์เป็น
อันมากในการไป ๓ ประเทศนี้ ทั้งประโยชน์ส่วนตัวผู้ช่วยเอง
ประโยชน์แก่บริษัทกนกนคร และประโยชน์แก่สังคมเมืองไทย
ของเรา”
“ในประการหลังนั้นผมสงสัย”
“คุณคงลืมไป แต่ดิฉันไม่ลืมว่า คุณเปรมเป็นนักประพันธ์
การที่คุณจะได้ไปประสบพบเห็นสิง่ ต่างๆ ในประเทศดังกล่าวแล้ว
ย่อมจะต้องน�ำประสบการณ์นั้นมาเผยแพร่แก่สังคมไทย เป็น
ประโยชน์ตรงนี้”
พููดด้้วยความจริิงใจว่่า ข้้าพเจ้้าปลาบปลื้้�มต่่อข้้อเสนอของ
คุุณกนกรััตน์์เป็็นที่่�ยิ่่�ง ข้้าพเจ้้าไม่่เคยนึึกฝัันเลยว่่าโชคดีีจะหลั่่�ง
ลงสู่่�ข้้าพเจ้้าถึึงขนาดนี้้� ข้้าพเจ้้ากลัับมาบ้้านวัันนั้้�น บอกให้้ประนอม
ทราบ เธอดีีใจจนน้ำำ��ตาไหล อีีกหนึ่่ง� ปีี หนึ่่ง� ปีีในเมืืองไทยไม่่นาน
เลย ข้้าพเจ้้าก็็จะได้ไ้ ปเยอรมัันนีี สหรััฐอเมริิกา และออสเตรเลีีย
ประเทศซึ่่ง� ข้้าพเจ้้าใฝ่่ฝันั นัักหนา ที่่�จะไปดููเบื้้�องหน้้าเบื้้�องหลัังของ
ประเทศอันรุ่งเรืองเหล่านี้
บัดนี้ คนในบริษททุ
ั กคนมองดูขา้ พเจ้าด้วยสายตาเป็นมิตร
และนิยมชมชอบ ข้าพเจ้ากลายเป็นที่ปรึกษาของคนแทบทุกคน
ผู้มีความเดือดร้อนในปัญหาชีวิตด้านต่างๆ
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จริงอยู่ ปัญหาชีวติ ซึ่งจะต้องแก้ของข้าพเจ้าก็มอี ยูเ่ หมือนกัน
แต่เมื่อคนอืน่ มาปรกึ ษาหารือ ขา้ พเจ้าก็จะให้ความคิดเห็นไปตาม
สติิปััญญาของข้้าพเจ้้า เปรีียบเหมืือนหมอ แม้้ตนเองจะยัังต้้อง
มีีโรคภััยไข้้เจ็็บอยู่่�เหมืือนกััน แต่่เมื่่�อมีีคนไข้้มาหาก็็ต้้องรัักษา
ไปตามควรแก่กรณี และด้วยความตั้งใจดีต่อคนทุกคนฉะนั้น
ด้วยประการดังกล่าวมาแล้วนี้
การกลับมาอยู่เมืองไทยของข้าพเจ้าจึงเป็นความสุขสงบ
อย่่างยิ่่�ง ความสงบสุุขนี้้�เองทำำ�ให้้รู้้�สึึกว่่าเวลาล่่วงไปอย่่างรวดเร็็ว
คุุณงามความดีีต่่างๆ ที่่�ข้้าพเจ้้าเคยทำำ�ไว้้ กำำ�ลัังผลิิดอกออกผล
เต็็มที่่� สมกัับความรู้้สึึ� กของข้้าพเจ้้าที่่�ฝังั อยู่่�ในจิิตใจเสมอว่่า บุุคคล
ทำำ�ความดีี ย่่อมได้้รัับผลดีีตอบแทน จะเร็็วหรืือช้้าเท่่านั้้�น ความ
รู้จักอดใจรอคอยย่อมน�ำผลอันประเสริฐมาให้ในบั้นปลาย
เพื่่� อ นสนิิ ทมิิ ต รสหายได้้ ไ ปมาหาสู่่�ที่่� บ้้ านสม่ำำ�� เสมอ ได้้
สนทนาเรื่่�องอัันเป็็นที่่�เพลิิดเพลิินบ้้าง เรื่่�องทางศาสนาสัังคมและ
การเมืืองบ้้าง ข้้าพเจ้้าและครอบครััวได้้ไปทำำ�บุุญที่่�วััด ถืือโอกาส
สนทนากัับพระเถระผู้้ใ� หญ่่ผู้ท�้ รงคุุณวิิทยาทางศาสนาบ้้าง สิ่่ง� เหล่่านี้้�
ทำำ�ให้้รู้้�สึึกว่่าชีีวิิตไม่่ว่่างเปล่่าจากสิ่่�งอัันพึึงได้้พึึงถึึงตามฐานะแห่่ง
สามััญชน
สิ่่ง� ที่่�ดีใี จอีีกอย่่างหนึ่่ง� ก็็คือื ได้ก้ ลัับมาเมืืองไทยทัันวัันเฉลิิม
พระชนม์์พรรษาแห่่งพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว พระประมุุข
แห่่งรััฐผู้้�ทรงพระคุุณอัันประเสริิฐ ซึ่่�งข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวถึึงมาบ้้าง
แล้้วแต่่ต้้น
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ข้าพเจ้าในฐานะราษฎรสามัญผู้หนึ่งของพระองค์ท่าน รู้สึก
มีีความสุุขใจอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้เห็็นพวกเราชาวไทยเคารพสัักการะ
พระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้าอยู่่�หัั ว และสมเด็็ จ พระบรมราชิิ นีี น าถ
โดยมิได้จืดจางเสื่อมคลาย ยิ่งนานวันพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ยิ่งซึมซาบแก่พสกนิกรไทยทั้งปวง
หนึ่่� ง ปีี ผ่่ า นไปอย่่ า งรวดเร็็ ว ถึึงกำำ� หนดที่่� ข้้ าพเจ้้าจะต้้อง
เดิินทางไปเยอรมัันนีี สหรััฐอเมริิกา และออสเตรเลีียตามลำำ�ดัับ
การเตรีียมการเดิินทางไปต่่างประเทศนั้้�นมีีภาระจะต้้องทำำ�ยุ่่�ง
พอใช้้ ดีี อยู่่� หน่่ อ ยหนึ่่� ง ว่่ า ข้้าพเจ้้าเคยเดิิ น ทางไปต่่ า งประเทศ
มาครั้้�งหนึ่่�งแล้้ว ทำำ�ให้้รู้้�จัักลู่่�ทางในการดำำ�เนิินการอยู่่�บ้้าง
ทุุกคนที่่�รู้้�จัักและทราบข่่าวต่่างแสดงความชื่่�นชมยิินดีีต่่อ
“โชค” หรืือจะเรีียกว่่าอะไรก็็ตามของข้้าพเจ้้าในครั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้า
ได้้ซื้้�อหาหนัังสืือเกี่่�ยวกัับประเทศทั้้�ง ๓ มาอ่่าน เพื่่�อเป็็นความรู้้�
สำำ�รองไว้้บ้้าง พยายามศึึกษาให้้เข้้าใจถึึงภููมิิประเทศ วััฒนธรรม
ขนบประเพณีี แ ละสัั ง คมของชาติิ ทั้้� ง ๓ ถึึงจะได้้ ไ ม่่ ม ากนัั ก
แต่่ก็็ดีีกว่่าไม่่รู้้�เสีียเลย ข้้าพเจ้้าเคยทราบมาจากประสบการณ์์
ในอิินเดีียแล้้วว่่า สิ่่�งที่่�รู้้�จากตำำ�รา หรืือคำำ�บอกเล่่านั้้�น ถึึงอย่่างไร
ก็็สู้้�การไปเห็็นด้ว้ ยตนเอง ไปด้้วยตนเองไม่่ได้้
ข้้าพเจ้้าขอบอกตามตรงว่่า ข้้าพเจ้้าตื่่�นเต้้นต่่อการเดิินทาง
ครั้้�งนี้้�มิิใช่่น้้อย อย่่างไรก็็ตาม ข้้าพเจ้้าจะพยายามเอาข้้างหน้้า
เพราะข้้าพเจ้้าเดิินทางไปยัังประเทศที่่�เจริิญรุ่่�งเรืืองเต็็มที่่�อยู่่�แล้้ว
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ท่่าอากาศยานดอนเมืือง มีีญาติิสนิิทมิิตรสหายไปส่่งกััน
มาก ทุุกคนมีีดวงหน้้ายิ้้�มแย้้มแจ่่มใส แสดงความยิินดีีต่อข้้
่ าพเจ้้า
เพื่่� อ นฝููงที่่� บ ริิ ษัั ท กนกนครก็็ ไ ปกัั น มาก พวงมาลัั ย ที่่� คอ ของ
ข้้าพเจ้้าแน่่นจนต้้องปลดลงถืือ เป็็นจำำ�นวนไม่่น้้อย มีีพระสงฆ์์
อัันเป็็นที่่�เคารพนัับถืือไปส่่งหลายท่่านด้้วยกััน ข้้าพเจ้้าขอบัันทึึก
ขอบพระคุุณทุุกท่่านที่่�มีีใจกรุุณาต่่อข้้าพเจ้้าไว้้ ณ ที่่�นี้้�ด้้วย
เครื่องบินออกตามเวลา ไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่นาทีเดียว
ลาก่่อนเมืืองไทยที่่�รักั อีีกเก้้าเดืือน เก้้าเดืือนเท่่านั้้�น ข้้าพเจ้้า
จะกลัับมา มาสู่่�มาตุุภููมิิอัันเป็็นที่่�รัักยิ่่�งของข้้าพเจ้้าอีีก
จบบริิบููรณ์์
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ประวััติิของ

อาจารย์์วศิิน อิินทสระ

ชาติิภููมิิ
เกิิดที่่�หมู่่�บ้้านท่่าศาลา อำำ�เภอรััตตภููมิิ จัังหวััดสงขลา เมื่่�อวัันที่่�
๑๗ กัันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เมื่่�อจำำ�ความได้้ พ่่อแม่่ได้้ย้้ายไปอยู่่�ที่่�
หมู่่�บ้้านตากแดด ตำำ�บลปากรอ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสงขลา

การบรรพชาอุุปสมบท
บวชเป็็นสามเณรเมื่่�ออายุุ ๑๓ ปีี ที่่�วััดบุุปผาราม เขตธนบุุรีี
กรุุงเทพฯ เมื่่�อ พ.ศ. ๒๔๙๐ และอุุปสมบทเป็็นภิิกษุุเมื่่�อ พ.ศ. ๒๔๙๗
ลาสิิกขา เมื่่�อ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗
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การศึึกษา
•	มััธยม ๘ (สมััครสอบ)
•	นัักธรรมเอก
• เปรีียญ ๗ (ป.ธ.๗)
•	ศาสนศาสตร์์บััณฑิิต (มหามกุุฏราชวิิทยาลััย)
• M.A. (ทางปรััชญา มหาวิิทยาลััยบานารััส อิินเดีีย)
• ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาพุุทธศาสตร์์
		 มหาวิิทยาลััยมหามกุุฏราชวิิทยาลััย

หน้้าที่่�การงาน
สอนวิิชาศีีลธรรม
•	ที่่�โรงเรีียนราชิินีี
•	ที่่�โรงเรีียนพณิิชยการสีีลม (อาจารย์์ผู้้�ปกครอง)
•	ที่่�โรงเรีียนเตรีียมทหาร และเป็็นหััวหน้้าแผนกสารบััญ
		มีียศเป็็นร้้อยโท
•	สอนวิิชาพุุทธปรััชญาเถรวาท - มหายาน ที่่�มหาวิิทยาลััย
		 รามคำำ�แหง (ประมาณ ๑๒ ปีี ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๓)
•	สอนวิิชาพุุทธศาสนาในประเทศไทยและวิิชาจริิยศาสตร์์
		ที่่�มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ (ประมาณ ๑๐ ปีี
		ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๔๓)
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•	สอนที่่�มหาวิิทยาลััยมหามกุุฏราชวิิทยาลััย เกี่่�ยวกัับศาสนา
		 และปรััชญาตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๕๒ (เป็็นระยะเวลา
		 ๔๖ ปีีเต็็ม)
•	สอนพิิเศษประชาชนทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับความรู้้�ทางพระพุุทธ-		
		ศาสนาในวัันอาทิิตย์์ที่่�มหาวิิทยาลััยมหามกุุฏฯ
		ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๕๓ (เป็็นระยะเวลา ๒๘ ปีีเต็็ม)
• บรรยายพิิเศษในที่่�ต่่างๆ ตามที่่�ได้้รัับเชิิญ
• บรรยายธรรมทางวิิทยุุตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๐
		 โดยออกเป็็นรายการสดบ้้าง ใช้้เทปบ้้าง (เป็็นระยะเวลา
		 ๑๑ ปีีเต็็ม)

การประพัันธ์์
เขีียนหนัังสืือประเภทต่่างๆ เช่่น นวนิิยายอิิงหลัักธรรม อธิิบาย
หลัักธรรม ฯลฯ ตั้้�งแต่่ พ.ศ. ๒๕๐๖ มาจนถึึงปััจจุุบันั มีีประมาณกว่่า
๑๖๐ ชื่่�อเรื่่�อง บางชื่่�อเรื่่�องก็็มีีหลายเล่่ม เช่่น ทางแห่่งความดีี เป็็นต้้น

ทำำ�นิิตยสาร
• เป็็นบรรณาธิิการนิิตยสาร ธรรมจัักษุุ ของมููลนิิธิิมหามกุุฏ		 ราชวิิทยาลััย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๙
• เป็็นบรรณาธิิการนิิตยสาร ศุุภมิิตร ของมููลนิิธิิส่่งเสริิมกิิจการ
		ศาสนาและมนุุษยธรรม (กศม.) ของวััดมกุุฏกษััตริิยาราม
		ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๕๑
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เนื่่�องในวัันภาษาไทยแห่่งชาติิประจำำ�ปีี พ.ศ. ๒๕๕๓
	จากกระทรวงวััฒนธรรม
๒๔ ม.ค. ๒๕๕๘ ได้้รัับรางวััล “นราธิิป” ในฐานะนัักเขีียนอาวุุโส		
ประจำำ�ปีี ๒๕๕๗ จากสมาคมนัักเขีียนแห่่ง
ประเทศไทย (ในพระบรมราชููปถััมภ์์)
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๒ พ.ค. ๒๕๕๘ ได้้รัับรางวััล “ผลงานการเผยแผ่่พระพุุทธ
ศาสนาดีีเด่่นด้้านวรรณกรรม” ประจำำ�ปีี ๒๕๕๘
	จากมููลนิิธิิศาสตราจารย์์พิิเศษจำำ�นงค์์ ทองประเสริิฐ
ราชบััณฑิิต (มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย)
๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ ได้้รัับรางวััล “ผู้้�เผยแผ่่พระพุุทธศาสนาดีีเด่่น”
	จากยุุวพุุทธิิกสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชููปถััมภ์์ ในวาระครบรอบ ๗๒ ปีี ยุุวพุุทธฯ

เรื่่�องพระอานนท์์พุุทธอนุุชา
เรื่่� อ ง พระอานนท์์ พุุ ทธ อนุุ ช า นอกจากจะได้้รัั บ ความนิิ ย ม
อย่่ า งแพร่่ ห ลายในสัั ง คมไทยแล้้ว สารานุุ ก รมวรรณกรรมโลกใน
ศตวรรษที่่� ๒๐ (Encyclopedia of World Literature in 20th
Century) ได้้นำำ�เรื่่�อง พระอานนท์์พุุทธอนุุชา ไปสดุุดีีไว้้ในหนัังสืือ
ดัังกล่่าวนั้้�น เป็็นทำำ�นองว่่าได้้ชี้้�ทางออกให้้แก่่สัังคมไทยที่่�สัับสนวุ่่�นวาย
อยู่่�ด้้วยปััญหานานััปการ

วศิ น อิ นทสระ
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