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คํานํา
ในระยะตอไปนี้ ผมจะแปลหนังสือภาษาอังกฤษเลมหนึ่งชื่อ Jonathan Livingston
Seagull ลงในคอลัมนนี้วันตอวันไปจนกวาจะจบ ซึ่งคาดวาคงจะไมกินเวลานานจนเกินไปนัก
หนังสือเลมนี้ ไดพิมพออกจําหนายในสหรัฐอเมริกามา เปนเวลาปเศษแลว ถึงวันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2516 ปรากฏวาหนังสือเลมนี้อยูในอันดับหนังสือขายดีที่สุด (Best Seller)
อันดับที่ 3 ติดตอกันมาเปนเวลาถึง 57 อาทิตย นับวาเปนหนังสือขายดีที่สุดที่ติดอันดับอยูได
นานมาก แสดงวาเปนหนังสือที่มีผูสนใจอานมากที่สุด
ผูแตงหนังสือเลมนี้ชื่อ นายริชารด บาค (Richard Bach) เปนทั้งคนเขียนหนังสือและ
นักบิน เคยแตงหนังสือมาแลวสามเลม เกี่ยวกับธรรมะในการบินทั้งสิ้น ในระยะสิบปที่แลวมานี้
นายริชารด บาค เปนบรรณาธิการนิตยสารการบินฉบับหนึ่ง เขียนบทความสารคดีและนิยาย
เรื่องสั้น เกี่ยวกับการบินมาแลวรอยกวาเรื่อง นายริชารด บาค เคยเปนนักบินในกองทัพอากาศ
สหรัฐอเมริกามากอน ถึงปจจุบันนี้ชีวิตของ นายริชารด บาค เกือบจะไมมีขาดเครื่องบินเลย
ผมเองไดอานหนังสือเลมนี้เปนครั้งแรก เมื่อประมาณสองสัปดาหนี้เอง เมื่ออานแลวก็เกิด
ความจับใจในธรรมะ ที่ไดแสดงไวในหนังสือเลมนี้ ซึ่งมีทั้งมนุษยธรรม และธรรมอันเปนความ
จริงแหงชีวิต ตรงตามที่พระพุทธเจาผูซึ่งเปนพระบรมศาสดา และสรณะของผม ไดทรงแสดงไว
เมื่อสองพันหารอยกวาปมาแลว มากมายหลายอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง สิกขา หรือ
ศึกษา คือการเรียนรูอันประกอบดวยอิทธิบาทสี่ อันไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ไป
จนถึงความหลุดพนเปนเสรี อันทําใหเกิดกรุณาขึ้นในตัวของผูหลุดพน เปนผลที่ไดเกิดขึ้นแกองค
พระพุทธเจา หลังจากที่ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว
นายริชารด บาค ผูแตงหนังสือเลมนี้ จะไดเคยศึกษาพระธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธเจา
มาบางหรือหาไม ผมไมมีทางจะทราบได แตเทาที่สังเกตจากขอความในหนังสือเลมนี้แลว ผมก็
เขาใจเอาเองวาคงจะไมเคย หากเปนเชนนี้ก็ยิ่งแลเห็นพระพุทธคุณ และพระธรรมคุณ เปน
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อัศจรรย เพราะพระธรรมนั้น เปนความจริงอันอยูเหนือกาลเวลา วิญูชนพึงรูไดดวยตนเอง ผูที่
พากเพียรศึกษาวิทยาการ ไมวาจะเปนสาขาใดเอง แมแตการบิน เมื่อถึงขั้นสุดทายแลวก็ยอมจะ
แลเห็นพระธรรมดวยตนเอง ถึงจะไมรูแจงแทงทะลุ ก็ยังแลเห็นและเขาใจ ในแกนสารของพระ
ธรรมนั้น
ดวยความจับใจดังที่ไดกลาวมาแลว ผมจึงไดแปลหนังสือเลมนี้ขึ้น ดวยความประสงคที่
จะใหไดอานกันแพรหลายในหมูคนไทย ที่อาจยังติดขัดในการอานภาษาอังกฤษ การแปลนั้นได
พยายามรักษาทั้งสํานวนโวหาร และอรรถของผูแตง ในภาษาอังกฤษไวใหมากที่สุดเทาที่จะทํา
ได เกือบจะไมมีการเรียบเรียงตอเติมแตอยางใดเลย จะมีบางก็เพียงเล็กนอยในเรื่องที่ไมเปน
สาระสําคัญ เพื่อใหฟงเปนภาษาไทยและเขาหูคนไทยยิ่งขึ้นเทานั้น
ในที่นี้ ก็ใครขอเรียนทานที่อานภาษาอังกฤษไดสะดวกอยูแลววา ทานควรจะไดหา
ตนฉบับภาษาอังกฤษมาอาน เพราะจะไดอรรถรสจากหนังสือเลมนี้ ยิ่งกวาที่จะไดจากคําแปล
ของผมเปนแนนอน เพราะการถายความจากภาษาหนึ่งออกเปนอีกภาษาหนึ่ง ยอมจะใหได
ความสมบูรณไมงายนัก
คนที่ผมอยากจะใหอานหนังสือเลมนี้คือคนไทยทั้งปวง โดยเฉพาะอยางยิ่ง นิสิตนักศึกษา
และนักเรียน เพราะจะไดกําลังใจในอันที่จะเลาเรียน และทําประโยชนตอไปไดมาก สําหรับคนที่
เคยไดเลาเรียนวิชาจากผมโดยตรง ไมวาจะเปนวิชาใด ไมวาจะเปนรุนใด และไมวาจะมากหรือ
นอย ผมขอถือโอกาสนี้สงขาวมาใหทราบวา
“ผมอยากใหคุณอานหนังสือเลมนี้ทุกคน จะอานจากภาษาอังกฤษหรือจะอานจากคํา
แปลนี้ก็ได แตขอใหอานใหได และในการอานนั้น ขอไดโปรดใชความคิดใหมากประกอบไปดวย
อยาอานเพียงสักแตวาผานสายตาไป นกนางนวลมันรักศิษยของมันฉันใด ผมก็รักพวกคุณทุก
คนฉันนั้น”
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จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล, ริชารด บาค เขียน, ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช แปล
Part One
ตอนที่ 1
It was morning, and the new sun sparkled gold across the ripples of a gentle
sea. A mile from shore a fishing boat chummed the water. and the word for Breakfast
Flock flashed through the air, till a crowd of a thousand seagulls came to dodge and
fight for bits of food. It was another busy day beginning.
ตอนนั้นเปนเวลาเชา พระอาทิตยแรกขึ้น ไดปดทองระลอกระยับไปทั้งทะเลที่ไมมีคลื่นใน
ระยะทางหนึ่งไมลจากฝง เรือหาปลาลําหนึ่งกวนน้ําทะเลใหเปนคลื่น และคําที่หมายถึงการบิน
มื้อเชาไดกระจายไปในอากาศ จนกระทั่งนกนางนวลเปนฝูงประมาณพันตัว บินมาโฉบเฉี่ยว
และสูกันเพื่อเศษอาหาร เปนวันวุนวายอีกวันหนึ่งที่เพิ่งจะเริ่มขึ้น
But way off alone, out by himself beyond boat and shore, Jonathan Livingston
Seagull was practicing. A hundred feet in the sky he lowered his webbed feet, lifted
his beak, and strained to hold a painful hard twisting curve through his wings. The
curve meant that he would fly slowly, and now he slowed until the wind was a whisper
in his face, until the ocean stood still beneath him. He narrowed his eyes in fierce
concentration, held his breath, forced one... single... more... inch... of... curve...Then
his featliers ruffled, he stalled and fell.
แตวาหางไกลออกไป อยูตัวเดียวไกลเกินเรือหาปลาและฝงทะเล จอนะธัน ลิวิงสตัน
นางนวลกําลังซอมบินอยู ในระยะสูงรอยฟุตบนฟา เขาหยอนเทาที่มีพังผืดลง ยกปากขึ้นสูง
และใชแรงอยางหนัก ที่จะรักษาวงโคงที่ออกจะเจ็บปวดไวในปกทั้งสองของเขา วงโคงนี้หมายถึง
การบินอยางชา แลวเขาก็บินชาลงจนลมที่ปะทะกับหนาเขานั้น กลายเปนเพียงเสียงกระซิบ
จนกระทั่งมหาสมุทรหยุดนิ่งอยูกับที่ ณ เบื้องลางแหงตัวของเขา เขาหรี่ตาลงดวยสมาธิอัน
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เครงเครียด อั้นลมหายใจไวบังคับใหปกโคงเขา...อีกเพียง...หนึ่งนิ้ว แลวขนเขาก็ฟูไปทั้งตัว เขา
เสียหลัก และรวงลงมาจากระดับที่บินอยู
Seagulls, as you know, never falter, never stall. To stall in the air is for them
disgrace and it is dishonor.
นกนางนวลนั้น ก็อยางที่ทานรูกันอยูแลววา ไมมีวันที่จะเสียหลัก ไมมีเสียระดับ การเสีย
ระดับบินคือการเสียหนา และเสียเกียรติ
But Jonathan Livingston Seagull, unashamed, stretching his wings again in that
trembling hard curve - slowing, slowing, and stalling once more - was no ordinary
bird.
แตจอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล ผูซึ่งไมละอาย ผูซึ่งกางปกออกอีกครั้ง ใหเปนวงโคงอัน
สั่นระรัว ทําใหบินชาลง ชาลง และเสียระดับอีกครั้งหนึ่งนั้น ไมใชนกธรรมดาสามัญ
Most gulls don't bother to learn more than the simplest facts of flight - how to
get from shore to food and back again. For most gulls, it is not flying that matters, but
eating. For this gull, though, it was not eating that mattered, but flight. More than
anything else. Jonathan Livingston Seagull loved to fly.
นกนางนวลสวนใหญ ไมสนใจที่จะเรียนรูใหเกินไปกวา การบินอยางธรรมดาที่สุด รู
เพียงแตวา จะออกจากฝงเพื่อหาอาหารแลวบินกลับฝงอยางไร การบินไมใชเรื่องสําคัญ การกิน
ตางหากที่เปนเรื่องใหญ แตสําหรับนกนางนวลตัวนี้การกินไมใชสิ่งสําคัญเลย การบินเทานั้นที่
สําคัญ สําคัญมากกวาอะไรทั้งหมด จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล รักที่จะบิน
This kind of thinking, he found, is not the way to make one's self popular with
other birds. Even his parents were dismayed as Jonathan spent whole days alone,
making hundreds of low-level glides, experimenting.
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เขาไดสังเกตเห็นแลววา ความคิดเชนนี้ ไมใชทางที่จะหาความนิยมจากนกตัวอื่นๆ แมแต
พอแมของเขาเองก็ตองรอนใจ ในเมื่อ จอนะธัน ใชเวลาเปนวันๆ อยูคนเดียวเพื่อรอนในระดับต่ํา
เปนรอยๆ เที่ยวทดลองดู
He didn't know why, for instance, but when he flew at altitudes less than half his
wingspan above the water, he could stay in the air longer, with less effort.
เขาไมรูเหตุ เชนเวลาที่เขาบินเหนือน้ํา ในระยะที่ต่ํากวา ความยาวระหวางปลายปกขาง
หนึ่งของเขาจนถึงปลายปกอีกขางหนึ่ง ทําไมเขาจึงอยูในอากาศไดนานกวาธรรมดา และใชแรง
แตนอย
His glides ended not with the usual feet-down splash into the sea, but with a
long flat wake as he touched the surface with his feet tightly streamlined against his
body. When he began sliding in to feet-up landings on the beach, then pacing the
length of his slide in the sand, his parents were very much dismayed indeed.
การรอนของเขาไมไดจบลงดวยการทิ้งตัวลงในทะเล แตเขาจะหยอนปลายเทาลงมาให
ถูกน้ํา บังเกิดเปนคลื่นยาวตามหลังมา จนเขาถึงผิวน้ํา ดวยเทากดแนนไวสองขางตัว ทําให
เพรียวลม เมื่อเขาปลอยตัวใหไถลไปตามผิวน้ําจนถึงฝง แลวไถลเลยขึ้นไปบนหาดทราย แลว
เดินกลับมา วัดรอยไถลของเขาบนทรายวา เปนระยะทางกี่กาว พอแมของเขาก็จะรอนใจเอา
จริงๆ
"Why, Jon, why?" his mother asked. "Why is it so hard to be like the rest of the
flock, Jon? Why can't you leave low flying to the pelicans, the alhatross? Why don't
you eat? Son, you're bone and feathers!"
“ทําไม จอน ทําไม?” แมของเขาถาม “ทําไมเจาจึงทําตัวใหเหมือนนกอื่นในฝูงเขาไมได?
มันยากนักหรือลูก? ทําไมไมทิ้งการบินต่ําๆ เอาไวใหพวกนกกระทุงและนกอัลบารอส เขาทํา
กัน? ทําไมเจาไมกินอะไรเลย? จอน เจาผอมจนเหลือแตขนกับกระดูกแลว”
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"I don't mind being bone and feathers mom. I just want to know what I can do in
the air and what I can't, that's all. I just want to know."
“ผมไมถือหรอกแมวาผมจะเหลือแตขนกับกระดูก ผมเพียงแตอยากรู วาผมจะทําอะไรได
บางและทําอะไรไมไดบางในอากาศ ผมอยากรูเทานัน้ เอง”
"See here Jonathan " said his father not unkindly. "Winter isn't far away. Boats
will be few and the surface fish will be swimming deep. If you must study, then study
food, and how to get it. This flying business is all very well, but you can't eat a glide,
you know. Don't you forget that the reason you fly is to eat."
“ฟงทางนี้บาง จอนะธัน” พอเขาพูดอยางไมดุดันนัก “หนาหนาวจะมาถึงอีกไมนานนัก
เรือปลาก็จะมีนอยลง ปลาที่เคยวายบนผิวน้ําก็จะลงลึก ถาเอ็งอยากจะเรียนอะไรก็ควรจะเรียน
เรื่องอาหารและการหากิน เรื่องการบินมันก็ดีอยูหรอก แตเอ็งจะกินการรอนเขาไปไมได อยาลืม
วา เหตุที่เอ็งตองบินก็เพื่อหากินเทานั้น”
Jonathan nodded obediently. For the next few days he tried to behave like the
other gulls; he really tried, screeching and fighting with the flock around the piers and
fishing boats, diving on scraps of fish and bread. But he couldn't make it work.
จอนะธัน พยักหนารับอยางอยูในโอวาท เขาจะพยายามทําตัวเหมือนนกนางนวลอื่น ไป
สักวันหนึ่งหรือสองวัน เขาพยายามจริงๆ ทั้งรองเสียงแหลม และสูกับนกอื่นเปนฝูงตามทาปลา
และเรือปลา บินโฉบเขาควาเอาเศษปลาบาง เศษขนมปงบาง แตถึงจะพยายามอยางไรก็ไปไม
รอด
It's all so pointless, he thought, deliberately dropping a hard-won anchovy to a
hungry old gull chasing him. I could be spending all this time learning to fly. There's
so much to learn!
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ไมเห็นจะเปนเรื่องอะไรเลย! เขานึกในใจ ขณะที่ปลอยปลาหัวออนตัวหนึ่ง ใหหลุดจาก
ปาก ใหแกนกนางนวลแกที่กําลังบินไลเขามา เราอาจใชเวลาทั้งหมดนี้เลาเรียนวิธีบิน มีเรื่องที่
จะตองเรียนมากเหลือเกิน!
It wasn't long before Jonathan Gull was off by himself again, far out at sea,
hungry, happy, learning.
ไมนานนัก จอนะธันนางนวล ก็ออกไปอยูตัวเดียวอีก ไกลออกไปในทะเล หิว มีความสุข
และเรียน
The subject was speed, and in a week's practice he learned more about speed
than the fastest gull alive.
วิชาที่เรียนคือความเร็ว และภายในเวลาเพียงอาทิตยเดียวเขาไดที่ฝกซอม เขาก็รูเรื่อง
ความเร็ว มากกวานกนางนวลที่บินเร็วที่สุด ที่ยังมีชีวิตอยู
From a thousand feet, flapping his wings as hard as he could, he pushed over
into a blazing steep dive toward the waves, and learned why seagulls don't make
blazing steep power-dives. In just six seconds he was moving seventy miles per hour,
the speed at which one's wing goes unstable on the upstroke.
ในระยะสูงหนึ่งพันฟุต กระพือปกใหแรงที่สุดเทาที่จะทําได แลวเขาก็ปกหัวลง ดําดิ่งจาก
อากาศมาสูคลื่นในทะเล และเขาก็ไดเรียนรูวาเพราะเหตุใด นกนางนวลจึงบินดิ่งลงมาดวย
กําลังปกไมได ภายในเวลาเพียงหกวินาที เขาพุงตัวลงมาดวยความเร็วถึงเจ็ดสิบไมลตอหนึ่ง
ชั่วโมง ความเร็วเชนนี้ทําใหปกไมเที่ยง และเสียแรงตอนกระพือปกขึ้น
Time after time it happened. Careful as he was, working at the very peak of his
ability, he lost control at high speed.
ครั้งแลวครั้งเลา ผลก็เกิดขึ้นอยางเดียวกัน ถึงเขาจะพยายาม และใชความสามารถอยาง
สูงสุด เขาก็ไมสามารถจะควบคุมทิศทางแหงการบินได ในความเร็วอันสูง
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Climb to a thousand feet. Full power straight ahead first, then push over,
flapping, to a vertical dive. Then, every time, his left wing stalled on an upstroke, he'd
roll violently left, stall his right wing recovering, and flick like fire into a wild tumbling
spin to the right.
บินขึ้นไปถึงพันฟุต บินดวยความเร็วสูงสุดตรงไปขางหนากอน จากนั้นก็ปกหัวลง กระพือ
ปกเพื่อดําเอาหัวลง แลวก็ทุกครั้งที่ปกซายของเขาตองติดขัดเมื่อกระพือขึ้น ทําใหตัวโคลงมา
ทางซายอยางแรง แข็งปกขวาไวไมกระพือ เพื่อใหตัวโคลงกลับ แตแลวตัวเขา ก็กระเด็นอยางกับ
ลูกไฟจากเตาไฟไปทางขวา หมุนติ้วไปเลย
He couldn't be careful enough on that upstroke. Ten times he tried, and all ten
times, as he passed through seventy miles per hour, he burst into a churning mass of
feathers, out of control, crashing down into the water.
เขาพยายามสุดความสามารถตอนกระพือปกขึ้น พยายามถึงสิบครั้ง แตทั้งสิบครั้ง เมื่อ
เขาถึงความเร็วเจ็ดสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง ขนตามตัวเขาก็ตีกลับกระจุยกระจาย หมดความทรง
ตัว แลวก็รวงโครมลงมาในน้ํา
The key, he thought at last, dripping wet, must be to hold the wings still at high
speeds - to flap up to fifty and then hold the wings still.
ในที่สุดเขาก็นึกออก ขณะที่ตัวเปยกน้ําชุมโชกวา กุญแจไขปญหานี้ก็คือการกางปกไว
เฉยๆ ในความเร็วสูง กระพือปกบินจนไดความเร็ว หาสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง แลวก็กางปกนิ่งไว
From two thousand feet he tried again, rolling into his dive, beak straight down,
wings full out and stable from the moment he passed fifty miles per hour. It took
tremendous strength, but it worked. In ten seconds he had blurred through ninety
miles per hour.
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จากระดับสูงสองพันฟุต เขาลองดูอีกครั้ง คราวนี้หมุนตัวดําดิ่งลงมา ปกกางออกเต็มที่
และกางปกแข็งคงที่ไว เมื่อผานความเร็วเกินกวาหาสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมงมาแลว เขาตองใช
กําลังอันมหาศาล แตก็เปนผลสําเร็จ ภายในสิบวินาที เขาพุงผานอากาศลงมา ดวยความเร็ว
เกาสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง
Jonathan had set a world speed record for seagulls!
จอนะธัน ไดทําสถิติความเร็วแหงโลก สําหรับนกนางนวลขึ้นแลว
But victory was short-lived. The instant he began his pullout, the instant he
changed the angle of his wings, he snapped into that same terrible uncontrolled
disaster, and at ninety miles per hour it hit him like dynamite. Jonathan Seagull
exploded in midair and smashed down into a brickhard sea.
แตชัยชนะนั้นก็มีอยูป ระเดี๋ยวเดียว พอถึงตอนที่เขาจะพุงตัวขึ้นจากการดําดิ่ง ขณะที่เขา
ขยับเปลี่ยนมุมปกของเขา เขาก็พังไปอยางที่เคยมาแลว และในความเร็วเจ็ดสิบไมลตอหนึ่ง
ชั่วโมงนั้น เขาพังเหมือนกับไดนาไมดระเบิด จอนะธันนางนวล เหมือนกับระเบิดกลางอากาศ
แลวตกผางลงมาบนทองทะเล ซึ่งแข็งเหมือนกับปูดวยอิฐ
When he came to, it was well after dark, and he floated in moonlight on the
surface of the ocean. His wings were ragged bars of lead, but the weight of failure
was even heavier on his back. He wished, feebly, that the weight could be just
enough to drug him gently down to the bottom, and end it all.
เมื่อเขาฟนตัวไดสตินั้นเปนเวลาค่ํามืดไปนานแลว และเขาก็ลอยอยูกลางแสงจันทรบน
พื้นมหาสมุทร ปกของเขารูสึกเหมือนกับวาเปนแทงตะกั่ว แตน้ําหนักของความลมเหลวนั้นดู
เหมือนจะวางอยูบนหลังของเขาหนักยิ่งกวา เขาออนใจอ ยากใหน้ําหนักนั้นมันคอยๆ ถวงเขาลง
ไปใหถึงกนทะเลเสีย ใหรูแลวรูรอดไป
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As he sank low in the water, a strange hollow voice sounded within him. There's
no way around it. I am a seagull. I am limited by my nature. If I were meant to learn so
much about flying, I'd have charts for brains. If I were meant to fly at speed, I'd have a
falcon's short wings, and live on mice instead of fish. My father was right. I must
forget this foolishness. I must fly home to the Flock and be content as I am, as a poor
limited seagull.
ขณะที่เขาจมลึกลงไปในน้ํานั้น มีเสียงกราวๆ ประหลาดดังขึ้นในใจเขา ไมมีทางจะ
หลีกเลี่ยงได เราเปนนกนางนวล เราถูกจํากัดดวยธรรมชาติ ถาเราเกิดมาเพื่อเรียนรูมากเรื่อง
การบินเราก็คงจะไดมีแผนการบินและสมอง ถาเราเกิดมาเพื่อบินเร็ว เราก็คงจะไดมีปกอันสั้น
อยางนกเหยี่ยว และกินหนูเปนอาหารแทนปลา พอแกวาถูกแลว เราตองลืมความโงเขลานี้เสีย
เราตองบินกลับบานไปเขาฝูง และพอใจวาเราเปนอะไร เปนแตเพียงนกนางนวลที่มีอะไรหลาย
อยางจํากัด
The voice faded, and Jonathan agreed. The place for a seagull at night is on
shore, and from this moment forth, he vowed, he would be a normal gull. It would
make everyone happier.
เสียงนั้นจางหาย และจอนะธัน ก็เห็นดวยกับเสียงนั้น เวลากลางคืนนกนางนวลควรจะอยู
บนฝงและตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เขาสาบานวาเขาจะเปนนกนางนวลธรรมดา ซึ่งจะทําใหทกุ คน
สบายใจกวาเกา
He pushed wearily away from the dark water and flew toward the land, grateful
for what he had learned about work-saving low-altitude flying.
เขาถีบตัวอยางออนแรงขึ้นจากน้ํา และบินไปสูพื้นแผนดิน รูสึกยินดีวาเขาไดเรียนรูวิธีทุน
แรงในการบินระดับต่ํา
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But no, he thought. I am done with the way I was, I am done with everything I
learned. I am a seagull like every other seagull, and I will fly like one. So he climbed
painfully to a hundred feet and flapped his wings harder, pressing for shore.
ไมเอา! เขานึกในใจ เราเลิกเด็ดขาดที่จะเปนอยางที่เคยเปน ไมสนใจกับสิ่งที่ไดเรียนรูอีก
ตอไปแลว เราเปนนกนางนวลเหมือนกับนกนางนวลตัวอื่นๆ และจะบินเหมือนกับนกนางนวล
คิดไดอยางนั้นเขาก็บินขึ้นสูงรอยฟุต แลวกระพือปกเร็วขึ้นพุงตัวไปสูฝงทะเล
He felt better for his decision to be just another one of the Flock. There would
be no ties now to the force that had driven him to learn, there would be no more
challenge and no more failure. And it was pretty, just to stop thinking, and fly through
the dark, toward the lights above the beach.
เขาสบายใจขึ้น เมื่อไดตกลงใจวา จะเปนแตนกตัวหนึ่งในฝูง ตอไปนี้จะไมมีอะไรที่จะ
ผูกมัดเขาไวกับอํานาจที่คอยผลักดันเขาใหเรียนวิชา จะไมมีการประลองความรูและไมมีความ
ลมเหลวอีกตอไป และมันก็สวยดีเหมือนกัน ที่จะหยุดคิดสักที แลวเขาก็บินไปในความมืด มุงไป
ยังแสงไฟที่อยูบนชายหาด
Dark! The hollow voice cracked in alarm. Seagulls never fly in the dark!
มืด! เสียงกราวดังขึ้นอีกอยางตกใจ นกนางนวลไมมีวันที่จะบินมืดๆ
Jonathan was not alert to listen. It's pretty, he thought. The moon and the lights
twinkling on the water, throwing out little beacon-trails through the night, and all so
peaceful and still...
จอนะธัน ไมมีปญญาที่จะฟงเสียงนั้น สวยดีเขานึก แสงจันทรและแสงไฟ เปนประกาย
ระยิบระยับอยูบนผิวน้ํา เหมือนกับแสงไฟบอกระยะเปนทางไวตลอดคืน และทุกอยางดูสงบนิง่
...
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Get down! Seagulls never fly in the dark! If you were meant to fly in the dark,
you'd have the eyes of an owl! You'd have charts for brains! You'd have a falcon's
short wings!
ลงเดี๋ยวนี้! นกนางนวลไมบินกลางคืน! ถาเจาเกิดมาเพื่อบินกลางคืน เจาก็คงจะมีตาของ
นกเคาแมว เจาจะตองมีแผนการบินเปนสมอง! เจาคงจะไดมีปกสั้นของเหยี่ยว!
There in the night, a hundred feet in the air, Jonathan Livingston Seagull blinked. His pain, his resolutions, vanished.
และ ณ ที่นั้นในเวลากลางคืน อยูในอากาศสูงรอยฟุต จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล ก็
หลับตาแลวเบิกตาโตเปนระยะ ความทุกข ความตั้งใจของเขาหายไปหมด
Short wings. A falcon's short wings!
ปกสั้น! ปกสั้นของเหยี่ยว!
That's the answer! What a fool I've been! All I need is a tiny little wing, all I need
is to fold most of my wings and fly on just the tips alone! Short wings!
นั่นคือคําตอบ ! ไอเรามันโงบัดซบไปเอง! เราตองการเพียงปกอันนิดเดียวเทานั้นเอง สิ่งที่
เราควรตองทําก็คือ หุบปกสวนใหญไว และบินดวยปลายปกนิดเดียวเทานั้น! ปกสั้น!
He climbed two thousand feet above the black sea, and without a moment for
thought of failure and death, he brought his forewings tightly in to his body, left only
the narrow swept daggers of his wingtips extended into the wind, and fell into a
vertical dive.
เขาบินขึ้นไปสูงสองพันฟุต เหนือทะเลอันดํามืด และโดยไมไดคํานึงถึงความวิบัตหิ รือ
ความตายแมแตขณะจิต เขาเอาตัวปกแนบเขาไวขางตัวอยางแนน เหลือปลายปกที่แคบเหมือน
มีดสั้น แพลมออกไปรับลม แลวเขาก็ทุมตัวดําดิ่งลงมา
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The wind was a monster roar at his head. Seventy miles per hour, ninety, a
hundred and twenty and faster still. The wing-strain now at a hundred and forty miles
per hour wasn't nearly as hard as it had been before at seventy, and with the faintest
twist of his wingtips he eased out of the dive and shot above the waves, a gray
cannonball under the moon.
เสียงลมกระทบหัว ดังเหมือนเสียงรองของสัตวใหญที่ดุราย เจ็ดสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง
รอยยี่สิบไมล และยิ่งเร็วขึ้นไปอีก การตานทานลมดวยความเร็วรอยสี่สิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง ไม
หนักเทากับตอนที่ตองตานลมดวยความเร็วเจ็ดสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง และดวยการบิดปลายปก
เบาๆ ที่สุดเขาก็ถอนตัวออกจากการดําดิ่ง และบินระดับ หวือไปเหนือคลื่น-ลูกปนใหญสีเทาใต
แสงจันทร
He closed his eyes to slits against the wind and rejoiced. A hundred forty miles
per hour! And under control! If I dive from five thousand feet instead of two thousand,
I wonder how fast..
เขาหรี่ตาใหเหลือเปนเพียงเสนผาเล็กนิดเดียว เพื่อกันลม แลวก็เกิดความปติ หนึ่งรอย
ยี่สิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง ! และควบคุมการบินไดตลอด! ถาเราดําดิ่งจากระยะหาพันฟุตแทนที่จะ
เปนเพียงสองพัน ก็นาคิดวาจะเร็วเพียงไหน...
His vows of a moment before were forgotten, swept away in that great swift
wind. Yet he felt guiltless, breaking the promises he had made himself. Such
promises are only for the gulls that accept the ordinary. One who has touched
excellence in his learning has no need of that kind of promise.
คําสัตยสาบานของเขาเมื่อครูนี้ เขาลืมหมดแลว เหมือนกับถูกกวาดไปจนหมดดวย
กระแสลมอันแรงเร็ว แตเขาก็ไมรูสึกผิด ในการที่ผิดสัญญาที่ทําไวดวยตนเอง สัญญาแบบนั้น
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เหมาะแตกับนกนางนวล ที่ยอมรับเอาธรรมดาโลก นกนางนวลที่ไดแตะตองกับความประเสริฐ
ของวิชาที่ไดเรียนรูแลว จะทําสัญญาแบบนั้นเพื่อประโยชนอันใด?
By sunup, Jonathan Gull was practicing again. From five thousand feet the
fishing boats were specks in the flat blue water, Breakfast Flock was a faint cloud of
dust motes, circling.
ไดเวลาพระอาทิตยขึ้น จอนะธันก็ฝกซอมอีกจากระดับหาพันฟุต เรือหาปลามองดูเหมือน
เศษผงลอยอยูบนทองฟาสีน้ําเงินอันราบเรียบ ฝูงนางนวลที่ออกหากินมื้อเชามองดูเหมือนกับ
ฝุนละอองที่ปลิวอยูเปนวงกลม
He was alive, trembling ever so slightly with delight, proud that his fear was
under control.
เขามีชีวิต ตัวสั่นสะเทือนเล็กนอยดวยความโสมนัส มีความภาคภูมิใจวาสามารถควบคุม
ความกลัวของตนได
Then without ceremony he hugged in his forewings, extended his short, angled
wingtips, and plunged direcfly toward the sea. By the time he passed four thousand
feet he had reached terminal velocity, the wind was a solid beating wall of sound
against which he could move no faster. He was flying now straight down, at two
hundred fourteen miles per hour. He swallowed, knowing that if his wings unfolded at
that speed be'd be blown into a million tiny shreds of seagull. But the speed was
power, and the speed was joy, and the speed was pure beauty.
ครั้นแลวก็หุบหัวปกเขามาทันทีทันใด ยื่นปลายปกสั้นออกไปใหไดมุม และพุงตัวดิ่งลง
ไปสูทะเล เมื่อผานระยะทางลงมาไดสี่พันฟุตเขาก็ถึงความเร็วขั้นสุดทาย ลมที่ปะทะอยูนั้น
กลายเปนกําแพงเสียง ที่กั้นเขาไวไมใหเคลื่อนไหวเร็วกวานั้นได เขากําลังบินตรงลงมา ดวย
ความเร็วสองรอยสี่สิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง เขากลืนน้ําลายในคอ รูตัววาหากปกของเขาเกิดกาง
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ออกในขณะนั้น เขาจะถูกลมเปาใหขาดออกจากกัน เปนนกนางนวลชิ้นเล็กชิ้นนอยลานชิ้น แต
ความเร็วนั้นคืออํานาจ และความเร็วคือความราเริงเบิกบานใจ และความเร็วคือความงามอัน
บริสทุ ธิ์
He began his pullout at a thousand feet, wingtips thudding and blurring in that
gigatitic wind, the boat and the crowd of gulls tilting and growing meteor-fast, directly
in his path.
เขาถอนตัวจากการดําดิ่งในระยะหนึ่งพันฟุต ปลายปกสั่นสะเทือนดวยลมมหายักษนั้น
ทั้งเรือและฝูงนกนางนวลกําลังแกวงไกว และมีขนาดใหญขึ้นทุกที ในเสนทางบินของเขา
He couldn't stop; he didn't know yet even how to turn at that speed.
เขาหยุดไมได เขายังไมรูดวยซ้ําวาจะบินเลี้ยวอยางไรในความเร็วขนาดนั้น
Collision would be instant death.
ถาชนกันเขาก็ตายทันที
And so he shut his eyes.
เขาไดแตหลับตา
It happened that morning, then, just after sunrise, that Jonathan Livingston
Seagull fired directly through the center of Breakfast Flock, ticking off two hundred
twelve miles per hour, eyes closed, in a great roaring shriek of wind and feathers. The
Gull of Fortune smiled upon him this once, and no one was killed.
เหตุที่เกิดขึ้นในเชาวันนั้น ตอนหลังตะวันขึ้นก็คือ จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล บินหวือฝา
กลางฝูงนกนางนวลที่บินออกหากินมื้อเชา ดวยความเร็วสองรอยสิบสองไมลตอหนึ่งชั่วโมง ตาก็
หลับ ดวยเสียงหวีดหวิว อันเกิดจากลมและขนนกกระทบกัน เคราะหยังดี ที่โชคชะตานก
นางนวลยังยิ้มใหเขาอยู ครั้งนี้จึงไมปรากฏวามีนกตัวใดตองเสียชีวิต
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By the time he had pulled his beak straight up into the sky he was still
scorching along at a hundred and sixty miles per hour. When he had slowed to
twenty and stretched his wings again at last, the boat was a crumb on the sea, four
thousand feet below.
ถึงตอนที่เขาชูปากขึ้นฟา เขายังอยูในความเร็วอันรอนแรง ถึงหนึ่งรอยหกสิบไมลตอหนึ่ง
ชั่วโมง เมื่อเขาเพลาความเร็วลงไดยี่สิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง เขากางปกออกได เรือหาปลาดู
เหมือนกับเศษขนมปงในทะเล สี่พันฟุตขางลาง
His thought was triumph. Terminal velocity! A seagull at two hundred fourteen
miles per hour! It was a breakthrough, the greatest single moment in the history of the
Flock, and in that moment a new age opened for Jonathan Gull.
ความคิดของเขามีแตชัยชนะ ความเร็วขั้นสุดทาย! นกนางนวลบินไดถึงสองรอยสิบสี่ไมล
ตอหนึ่งชั่วโมง! เปนการกาวออกมาจากวัฏฏะ หรือวงจรแหงชีวิต เปนขณะหนึ่งที่ใหญยิ่งที่สุดใน
ประวัติแหงฝูงนกนางนวล และขณะนั้นยุคใหมก็เกิดขึ้นแก จอนะธันนางนวล
Flying out to his lonely practice area, folding his wings for a dive from eight
thousand feet, he set himself at once to discover how to turn.
เมื่อเขาบินออกไปยังที่ฝกบินอันเปลี่ยวของเขา เขาหุบปกแลวดําดิ่งลงมาจากเพดานบิน
สูงถึงแปดพันฟุต เขาตั้งหนาที่จะหาความรูทันทีวาจะบินเลี้ยวไดอยางไร
A single wingtip feather, he found, moved a fraction of an inch, gives a smooth
sweeping curve at tremendous speed. Before he learned this, however, he found that
moving more than one feather at that speed will spin you like a ritIe ball... and
Jonathan had flown the first aerobatics of any seagull on earth.
เขาพบวา ขนปลายปกเพียงเสนเดียว หากขยับไปเพียงเศษของนิ้ว จะทําใหเลี้ยวตัวไดใน
วงกวางอยางราบรื่นดวยความเร็วอันสูงมาก กอนที่จะเรียนรูเรื่องนี้ เขาก็ไดเรียนรูวา ถาขยับขน
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เกินกวาหนึ่งเสนดวยความเร็วขนาดนั้น จะผลักตัวเขาใหหมุนติ้วไปเหมือนกับลูกปนยาว...และ
จอนะธัน ก็ไดบินแบบโลดโผนเปนนกนางนวลตัวแรกในโลก
He spared no time that day for talk with other gulls, but flew on past sunset. He
discovered the loop, the slow roll, the point roll, the inverted spin, the gull bunt, the
pinwheel.
เขาไมมีเวลาเหลือพอที่จะไปคุยกับนกตัวอื่นในวันนั้น แตฝกบินเรื่อยไปจนตะวันตกดิน
แลวนาน เขาคนพบการบินที่เรียกวา แบบวงกลมตั้งหมุนระดับชา หมุนปดจังหวะ ควงสวาน
หงายทอง หมุนตัวทางตั้งดานนอก ตีลังกา
When Jonathan Seagull joined the Flock on the beach, it was full night. He was
dizzy and terribly tired. Yet in delight he flew a loop to landing, with a snap roll just
before touchdown.
เมื่อจอนะธัน กลับมาถึงฝูงบนหาด ก็เปนเวลากลางคืนเต็มที่แลว เขาเวียนหัวและเหนื่อย
ที่สุด แตดวยความดีใจ เขาบินแบบวงกลมตั้ง เขาไปจนถึงที่ กอนจะลงจับ ก็ทําการหมุนระดับ
เร็วเสียดวย
When they hear of it, he thought, of the Breakthrough, they'll be wild with joy.
How much more there is now to living! Instead of our drab slogging forth and back to
the fishing boats, there's a reason to life! We can lift ourselves out of ignorance, we
can find ourselves as creatures of excellence and intelligence and skill. We can be
free! We can learn to fly!
พอฝูงนกรูเขา ถึงเรื่องที่เขาออกจากวงจรไปไดเถิด เขานึก พวกเขาจะตองดีใจกันแทบบา
ตอไปนี้ชีวิตจะมีอะไรตออะไรขึ้นอีกพิลึกกึกกือ แทนที่จะบินพะเยิบพะยาบออกไปที่เรือหาปลา
แลวก็บินกลับ ชีวิตมีเหตุผลขึ้นแลว เราสามารถจะยกตัวเองขึ้นจากอวิชชา เราจะทําตัวเราให
เปนสัตวประเสริฐได ดวยปญญาและความช่ําชอง เราเปนเสรีได! เราเรียนบินได!
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The years ahead hummed and glowed with promise.
อนาคตดังหึ่งกึกกอง และเรืองรองดวยความรุงโรจน ที่พึงจะเปนไปได
The gulls were flocked into the Council Gathering when he landed, and
apparently had been so flocked for some time. They were, in fact, waiting.
นกนางนวลกําลังอยูกันเปนฝูงใหญ ในการประชุมฝูงเมื่อเขาไปถึง และดูทาวาจะได
ประชุมกันมานานแลว ความจริง ฝูงนกกําลังคอยเขาอยู
"Jonathan Livingston Seagull! Stand to Center!" The Elder's words sounded in a
voice of highest ceremony.
“จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล! ออกมายืนตรงกลาง” คําพูดของนกผูใหญดังขึ้นดวยเสียง
ที่ใชในพิธีกรรมอันสูงสุด
Stand to Center meant only great shame or great honor. Stand to Center for
Honor was the way the gulls' foremost leaders were marked.
“การออกไปยืนตรงกลาง” เฉยๆ นั้น หมายถึงความอับอายอยางยิ่ง หรือการเสียเกียรติ
อยางยิ่งเทานั้น แต “การยืนตรงกลางเพื่อเกียรติ” นั้น เปนวิธีกําหนดตัวผูนําชั้นสูงของฝูงนก
นางนวล
Of course, he thought, the Breakfast Flock this morning; they saw the
Breakthrough! But I want no honors. I have no wish to be leader. I want only to share
what I've found, to show those horizons out ahead for us all. He stepped forward.
ใชแลว เขานึก ฝูงนกที่ออกหากินมื้อเชาเมื่อเชานี้ คงจะไดแลเห็นการออกจากวัฏฏะของ
เรา! แตเราไมตองการเกียรติอยางใด เราไมมีความประสงคจะเปนผูนํา เราอยากแตเพียงจะ
แบงปนสิ่งที่เราไดพบใหไดรูทั่วกัน เพียงแตจะใหเห็นขอบฟาซึ่งอยูเบื้องหนาของเราทุกคน เขา
กาวออกไปยืนตรงกลาง
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"Jonathan Livingston Seagull," said the Elder, "Stand to Center for Shame in the
sight of your fellow gulls!"
“จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล” ผูใหญนกพูดขึ้น “ยืนตรงกลางดวยความอับอายตอหนา
เพื่อนนกนางนวลทั้งปวงของเจา!”
It felt like being hit with a board. His knees went weak, his feathers sagged,
there was roaring in his ears. Centered for shame? Impossible! The Breakthrough!
They can't understand! They're wrong, they're wrong!
เขารูสึกเหมือนกับถูกตีดวยแผนกระดาน เขาของเขาออนลง ขนของเขาหลุบ มีเสียงดังซู
ในหู ยืนตรงกลางดวยความอับอาย? เปนไปไมได! แหวกวัฏฏะ! พวกเขาเขาใจไมได! เขาผิด
ทั้งหมด เขาผิด!
"... for his reckless irresponsibility " the solemn voice intoned, "violating the
dignity and tradition of the Gull Family..."
“...เพื่อความผิดอันไดเกิดขึ้น เนื่องจากการขาดความรับผิดชอบ อยางไรความคิดของ
เขา” เสียงอันเอาจริงนั้น กลาวตอไปเปนทํานอง “ทําใหเสียเกียรติภูมิและประเพณีของตระกูล
นางนวล...”
To be centered for shame meant that he would be cast out of gull society,
banished to a solitary life on the Far Cliffs.
การที่ตองออกไปยืนตรงกลางดวยความอับอายนั้น แปลวาเขาจะตองถูกขับออกจากฝูง
นก ถูกเนรเทศใหไปอยูโดดเดี่ยวบนหนาผาที่อยูไกล
"... one day Jonathan Livingston Seagull, you shall learn that irresponsibility
does not pay. Life is the unknown and the unknowable, except that we are put into
this world to eat, to stay alive as long as we possibly can."
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“...วันหนึ่ง จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล เจาจะตองรูวาการขาดความรับผิดชอบนั้นไมเกิด
ประโยชนแกตนอยางใดเลย ชีวิตเปนสิ่งที่เราไมรูและรูไมได นอกจากวาเราเกิดมาในโลกนี้เพือ่
กิน เพื่อมีชีวิตอยูใหนานที่สุดที่เราจะอยูได”
A seagull never speaks back to the Council Flock, but it was Jonathan's voice
raised. "Irresponsibility? My brothers!" he cried.
นกนางนวลไมโตตอบผูปกครองฝูง แตเสียงของ จอนะธัน ก็ดังขึ้น “ขาดความรับผิดชอบ?
พี่นองทั้งหลาย!” เขารอง
" Who is more responsible than a gull who finds and follows a meaning, a higher
purpose for life? For a thousand years we have scrabbled after fish heads, but now
we have a reason to live - to learn, to discover, to be free! Give me one chance, let
me show you what I've found..."
“จะมีใครที่มีความรับผิดชอบไปยิ่งกวา นกนางนวลที่พบและปฏิบัติตามความหมาย และ
วัตถุประสงคที่สูงกวาสําหรับการใชชีวิต? นับเปนเวลาพันป ที่พวกเราไดแตคอยเฉี่ยวเอาหัวปลา
แตเดี๋ยวนี้เรามีเหตุผลที่จะอยู- นั่นคืออยูเพื่อเรียนรู เพื่อคนพบความจริง และเพื่อหลุดพน! ขอ
โอกาสใหผมสักครั้ง ขอใหผมไดชี้แจงวาผมไดพบอะไรเขา...”
The Flock might as well have been stone.
ฝูงนกนั้นอาจเปนหินผาก็ได
"The Brotherhood is broken," the gulls intoned together, and with one accord
they solemnly closed their ears and turned their backs upon him.
“เราไมใชพี่นองของมันแลว” นกนางนวลพูดกันขึ้น และดวยความพรอมเพรียงกัน นก
นางนวลทั้งนั้นก็พากันปดหูและหันหลังใหเขา
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Jonathan Seagull spent the rest of his days alone, but he flew way out beyond
the Far Cliffs.
จอนะธันนางนวล ใชเวลาที่เหลือตอมาอยูตัวเดียว แตเขาบินพนหนาผาที่อยูไกลนั้น
ออกไปอีก
His one sorrow was not solituile, it was that other gulls refused to believe the
glory of flight that awaited them; they refused to open their eyes and see.
ความเสียใจของเขา มิไดอยูที่ความเปลี่ยวเปลา แตอยูที่การที่นกนางนวลอื่นๆ ไมยอม
เชื่อความรุงโรจนแหงการบิน ที่รอคอยพวกเขาอยู พวกนกเหลานั้น ไมยอมลืมตาขึ้นมองดูอะไร
เสียเลย
He learned more each day. He learned that a streamlined high-speed dive
could bring him to find the rare and tasty fish that schooled ten feet below the surface
of the ocean: he no longer needed fishing boats and stale bread for survival.
เขาเรียนรูมากขึ้นทุกวัน เขาเรียนรูวาการดําดิ่งอยางเพรียวลมดวยความเร็วอันสูง จะทํา
ใหเขาไดปลาที่หายากและอรอย ซึ่งอยูใตผิวน้ําลงไปถึงสิบฟุต เขาไมมีความจําเปนที่จะตอง
ตามเรือหาปลา และกินขนมปงบูดเพื่อเอาชีวิตรอด อีกตอไป
He learned to sleep in the air, setting a course at night across the offshore
wind, covering a hundred miles from sunset to sunrise. With the same inner control,
he flew through heavy sea-fogs and climbed above them into dazzling clear skies... in
the very times when every other gull stood on the ground, knowing nothing but mist
and rain. He learned to ride the high winds far iniand, to dine there on delicate
insects.
เขาเรียนรูวิธีหลับกลางอากาศ ตั้งทิศทางบินไวใหขวางลมที่พัดออกจากฝง และบินรอน
ไปไดไกลเปนรอยๆ ไมล จากเวลาตะวันตกดินจนถึงตะวันขึ้น ดวยสมาธิภายในอยางเดียวกัน
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เขาสามารถบินไปในหมอกทะเลอันหนา และบินขึ้นเหนือระดับหมอกใหอยูบนฟาอันสวางแพรว
พราว...ในขณะเดียวกันกับที่นกนางนวลอื่นทุกตัว ตองยืนจับเจาอยูบนพื้นดิน ไมรูวาอะไรเปน
อะไรนอกจากหมอกและฝน
เขาเรียนรูที่จะเหินลมเขาฝงไปไกล
เพื่อกินแมลงที่มีรสอัน
ละมุนละไม
What he had once hoped for the Flock, he now gained for himself alone; he
learned to fly, and was not sorry for the price that he had paid. Jonathan Seagull
discovered that boredom and fear and anger are the reasons that a gull's life is so
short, and with these gone from his thought, he lived a long fine life indeed.
สิ่งที่เขาเคยหวังวาฝูงนกจะไดรับในครั้งหนึ่งนั้น บัดนี้ไดตกเปนของเขาแตผูเดียว เขา
เรียนบินได และไมเสียดายราคาที่ตองจายไปเพื่อแลกความรู จอนะธันรูความจริงวา ความงวง
เหงาทางจิต ความกลัวและความโกรธทําใหนกนางนวลมีอายุสั้น และเมื่อสิ่งเหลานี้ไดหมดไป
จากจิตของเขาแลว เขาก็มอี ายุยืนอยางยิ่ง
They came in the evening, then, and found Ionathan gliding peaceful and alone
through his beloved sky. The two gulls that appeared at his wings were pure as
starlight, and the glow from them was gentle and friendly in the high night air. But
most lovely of all was the skill with which they flew, their wingtips moving a precise
and constant inch from his own.
ครั้นกาละของเขามาถึง ก็มีนกนางนวลสองตัวบินมาในตอนเย็น และมาพบ จอนะธัน
กําลังรอนกินลมอยางสงบ อยูบนทองฟาที่เขารัก นกนางนวลสองตัวที่มาปรากฏกายอยู ขางปก
ของเขานั้นบริสุทธิ์สะอาด เหมือนกับแสงดาว และแสงอันเรืองรองจากตัวนกทั้งสองนั้น ดู
นุมนวล และเปนมิตรในอากาศยามค่ําคืน แตสิ่งที่นารักที่สุดก็คือ ความช่ําชองในการบินของนก
ทั้งสอง ปลายปกของนกทั้งสองนั้น ขยับเขามาอยูหางจากปลายปกของเขาเพียงสองนิ้วถวน ไม
มีขาดมีเกินตลอดเวลา
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Without a word, Jonathan put them to his test, a test that no gull had ever
passed. He twisted his wings, slowed to a single mile per hour above stall.
โดยมิไดพูดจาอยางไร จอนะธัน ไดทดสอบนกทั้งสอง ดวยการทดสอบทีไ่ มเคยมีนก
นางนวลตัวใดไดผาน เขาบิดปกของเขา บินชาลง จนเหลือความเร็วเพียงหนึ่งไมลตอชั่วโมง
กอนที่จะหยุด
The two radiant birds slowed with him, smoothly, locked in position. They knew
about slow flying.
นกอันมีรัศมีทั้งสองนั้น ก็บินชาลงตามเขาอยางราบรื่น อยูในทาทางอันถูกตอง นกทั้ง
สองนั้นรูวิธีบินชาอยางแนนอน
He folded his wings, rolled and dropped in a dive to a hundred ninety miles per
hour. They dropped with him, streaking down in flawless formation.
เขาหุบปก ควงสวาน แลวทิ้งตัวดําดิ่ง ดวยความเร็วหนึ่งรอยเกาสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง นก
ทั้งสองก็ดําลงมาดวยกัน จิกหัวลงมาแบบการบินเปนฝูงอันหาที่ติไมได
At last he turned that speed straight up into a long vertical slow-roll. They rolled
with him, smiling.
ในที่สุด เขาเปลี่ยนความเร็วนั้นใหเปนการบินแบบหมุนระดับชา ปกหัวลง นกทั้งสองก็
หมุนระดับไปกับเขา มีใบหนาอันยิ้มแยม
He recovered to level flight and was quiet for a time before he spoke. "Very
well," he said, "who are you?"
เขาคืนตัวมาเปนการบินระดับ และนิ่งเงียบอยูพักหนึ่งกอนที่จะพูด “เอาละ” เขาพูดขึ้น
“ทานเปนใคร?”
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"We're from your Flock, Jonathan. We are your brothers." The words were strong
and calm. "We've come to take you higher, to take you home."
“เรามาจากฝูงของทาน จอนะธัน เราเปนพี่นองทาน” คําพูดนั้นเปนคําพูดที่หนักแนนและ
สงบ “เรามาเพื่อนําตัวทานใหไปอยูสูงกวานี้ เรามาพาทานกลับบาน”
"Home I have none. Flock I have none. I am Outcast. And we fly now at the
peak of the Great Mountain Wind. Beyond a few hundred feet, I can lift this old body
no higher."
“เราไมมีบาน เราไมมีฝูง เราเปนนกจรจัด ผูถูกขับออกจากฝูง และขณะนี้เราบินอยูใน
ระดับสูงสุดของลมภูเขาใหญ เราไมสามารถจะยกรางกายอันชราของเรานี้ใหสูงขึ้นไปกวาอีก
สองสามรอยฟุตไดแลว”
"But you can Jonathan. For you have learned. One school is finished, and the
time has come for another to begin."
“แตทานทําได จอนะธัน เพราะทานไดเรียนรูแลว เรียนจบโรงเรียนหนึ่งแลวถึงเวลาที่อีก
โรงเรียนหนึ่งจะเริ่มตน”
As it had shined across him all his life, so understanding lighted that moment
for Jonathan Seagull. They were right. He could fly higher, and it was time to go
home.
เชนเดียวกับที่ปญญาไดเปนแสงสวางมาตลอดชีวิตของเขา ขณะนั้นปญญาก็สวางขึ้นมา
ในตัวของ จอนะธันนางนวล นกทั้งสองนั้นพูดถูกแลว เขาอาจบินใหสูงขึ้นไปอีกได และถึงเวลาที่
เขาจะกลับบานแลว
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He gave one last look across the sky, across that magnificent silver land where
he had learned so much.
เขามองดูทองฟาอยูนานเปนครั้งสุดทาย มองขามดินแดนอันเปนแสงเงินซึ่งเขาไดเรียนรู
มามาก
"I'm ready " he said at last.
“เราพรอมแลว” เขากลาวในที่สุด
And Jonathan Livingston Seagull rose with the two starbright gulls to disappear
into a perfect dark sky.
และจอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล ก็ลอยสูงขึ้นไป พรอมกับนกนางนวลสองตัวซึ่งมีรูปกาย
อันสวางราวแสงดาว แลวก็หายไปในทองฟาอันมืดสนิท
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Part Two
ตอนที่ 2
So this is heaven, he thought, and he had to smile at himself. It was hardly
respectful to analyze heaven in the very moment that one flies up to enter it.
สวรรคเปนอยางนี้นี่เอง เขานึกในใจ แลวเขาก็ตองยิ้มขันตัวเอง ดูเหมือนจะขาดความ
เคารพไปหนอยที่วิเคราะหสวรรคเสียตั้งแตเวลาที่กําลังบินขึ้นสวรรค
As he came from Earth now, above the clouds and in close formation with the
two brilliant gulls, he saw that his own body was growing as bright as theirs.
ขณะที่เขาขึ้นมาจากโลก และกําลังบินเขาฝูง ใกลชิดกับนกนางนวลทิพยสองตัวนั้น เขาก็
เห็นวากายของเขา เริ่มจะเรืองรองเหมือนกับนกทั้งสอง
True, the same young Jonathan Seagull was there that had always lived behind
his golden eyes, but the outer form had changed. It felt like a seagull body, but
alreadv it flew far better than his old one had ever flown. Why, with half the effort, he
thought, I'll get twice the speed, twice the performance of my best days on Earth!
จริงอยู นกนางนวลหนุมชื่อ จอนะธัน ผูซึ่งเคยอยูเ บื้องหลังตาสีทองของเขาตลอดมานั้น
ก็ยังคงอยูมิไดหายไปไหน แตรางกายภายนอกไดเปลี่ยนไปแลว รางกายนั้นก็รูสึกเหมือนกับกาย
นก แตมันบินไดดีกวาที่กายเกาของเขาเคยบินไดมาก ก็ทําไมเลา ใชแรงเพียงครึ่งเดียวเราก็บิน
ไดเร็วกวา และดีกวาถึงสองเทา ของเมื่อครั้งที่เราบินไดดีที่สุดในโลก เขานึก
His feathers glowed brilliant white now, and his wings were smooth and perfect
as sheets of polished silver. He began, delightedly, to learn about them, to press
power into these new wings.
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ขนของเขาขณะนี้เปนสีขาวสุกใส และปกของเขาเรียบและมีคุณภาพดีที่สุด เหมือนกับวา
ทําดวยแผนเงิน เขาเริ่มเรียนรูลักษณะปกใหมของเขา ดวยความปราโมทย และผลักดันกําลัง
เขาไปในปกใหมคูนั้น
At two hundred fifty mlles per hour he felt that he was nearing his level-flight
maximum speed. At two hundred seventy-three he thought that he was flying as fast
as he could fly, and he was ever so faintly disappointed. There was a limit to how
much the new body could do, and though it was much faster than his old level-flight
record, it was still a limit that would take great effort to crack. In heaven, he thought,
there should be no limits.
ในความเร็วหนึ่งรอยหาสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง เขาก็รูวา เขากําลังบินไดใกลความเร็วอัน
สูงสุด สําหรับการบินระดับ ในความเร็วสองรอยเจ็ดสอบสามไมลตอหนึ่งชั่วโมง เขาก็นึกวาเขา
กําลังบินอยางเร็วที่สุดเทาที่เขาสามารถจะบินได และเขาก็รูสึกผิดหวังนิดๆ กายใหมของเขานี้
จะทําอะไรไดมากนอย อยางมีขอบเขตจํากัดเหมือนกัน และถึงแมวาเขาจะบินไดเร็วกวาสถิติ
การบินเกาของเขาในแบบนี้ไดมากมาย มันก็ยังเปนสถิติที่เขาจะตองใชความเพียรอีกมาก ที่จะ
ทําลายลงในสวรรค เขานึก ไมควรจะมีขอบเขต
The clouds broke apart, his escorts called, "Happy landings, Jonathan," and
vanished into thin air.
เมฆเผยออกจากกัน นกที่พาเขามาสองตัวนั้นรองวา “ขอใหลงดวยสวัสดิภาพ จอนะธัน”
แลวก็หายไปเปนอากาศธาตุ
He was flying over a sea, toward a jagged shoreline. A very few seagulls were
working the updrafts on the cliffs. Away off to the north, at the horizon itself, flew a few
others.
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เขากําลังบินอยูเหนือทะเล มุงไปยังฝงที่มีแหลมยื่นออกมาหลายแหง นกนางนวลจํานวน
ไมกี่ตัวกําลังบินเลนลมที่ตีขึ้นจากหนาผา ทางทิศเหนือ บนขอบฟาเลยทีเดียว มีนกนางนวลบิน
อยูไมกี่ตัว
New sights, new thoughts, new questions. Why so few gulls? Heaven should be
flocked with gulls! And why am I so tired, all at once? Gulls in heaven are never
supposed to be tired, or to sleep.
ภพใหม ความคิดใหม ปญหาใหม ทําไมจึงมีนกนางนวลนอยนัก? สวรรคควรจะมีนก
นางนวลทวมทน! และทําไมเราจึงเหนื่อยนัก ในทันทีทันใด? นกนางนวลในสวรรคไมมีทางที่จะ
เหนื่อยไดหรือแมแตจะหลับ
Where had he heard that? The memory of his life on Earth was falling away.
Earth had been a place where he had learned much, of course, but the details were
blurred - something about fighting for food, and being Outcast.
เขาไดยินเสียงเหลานี้มาจากไหน? สัญญา คือความจําไดถึงชีวิตในโลกของเขาเริ่มจะ
อันตรธานไป โลกเปนที่ๆ เขาไดเรียนรูมากแนนอน แตรายละเอียดนั้นออกจะเลือนราง มีเรือ่ ง
เกี่ยวกับการสูเพื่อแยงอาหารกันกินและเรื่องถูกขับออกจากฝูง
The dozen gulls by the shoreline came to meet him, none saying a word. He felt
only that he was welcome and that this was home. It had been a bigday for him, a day
whose sunrise he no longer remembered.
นกนางนวลราวสิบสองตัวที่อยูบนฝงบินมาหาเขา ไมไดพูดอะไรเลยสักตัว เขารูสึกแต
เพียงวานกเหลานั้นตอนรับเขา และที่นั่นคือบานของเขา วันนี้เปนวันสําคัญยิ่งใหญสําหรับเขา
เปนวันที่เขาจํารุงอรุณไมไดเสียแลว
He turned to land on the beach, beating his wings to stop an inch in the air,
then dropping lightly to the sand, The other gulls landed too, but not one of them so
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much as flapped a feather. They swung into the wind, bright wings outstretched, then
somehow they changed the curve of their feathers until they had stopped in the same
instant their feet touched the ground. It was beautiful control, but now Jonathan was
just too tired to try it. Standiug there on the beach, still without a word spoken, he was
asleep.
เขาหมุนตัวเพื่อจะบินลงจับบนหาดทราย กระพือปกเพื่อใหหยุดนิ่งอยูบนอากาศหนึ่งนิ้ว
แลวก็ลงจับเบาๆ บนพื้นทราย นกตัวอื่นๆ ก็ลงจับดวย แตทุกตัวไมไดกระพือปกแมแตขนเพียง
เสนเดียว นกเหลานั้นแกวงตัวเขาหาลม ปกอันสวางกางออกเต็มที่ แตเปลี่ยนสวนโคงที่ขน
อยางไรก็ไมรูแลวหยุดลงทันทีขณะที่เทาแตะพื้นดิน เปนการควบคุมการบินที่สวยงามมาก แต
ขณะนั้น จอนะธัน เหนื่อยเกินไปที่จะทดลองทําดูบาง เขายืนอยูบนหาดทรายและโดยที่ยังมิได
พูดจาอะไรสักคํา เขาก็หลับไป
In the days that followed, Jonathan saw that there was as much to learn about
flight in this place as there had been in the life behind him. But with a difference.
ในวันตอๆมา จอนะธัน ก็เห็นไดเองวา มีเรื่องที่จะตองเรียนเกี่ยวกับการบิน ณ ที่นี้มาก
เทากับในภพกอนที่เขาไดผานมาแลว แตความแตกตางนั้นก็ยังมีอยู
Here were gulls who thought as he thought, For each of them, the most
important thing in living was to reach out and touch perfection in that which they most
loved to do, and that was to fly. They were magnificent birds, all of them, and they
spent hour after hour every day practicing flight, testing advanced aeronautics.
ณ ที่นี้มีนกนางนวลที่คิดอยางเขาคิด สําหรับแตละตัว สิ่งที่สําคัญที่สุดในความเปนอยูก็
คือ การกาวออกไปแตะตองความประเสริฐสุด ในกิจซึ่งนกเหลานั้นมีฉันทะที่จะทํา และนั่นก็คือ
การบิน นกทั้งหมดนั้นสงางามเสียนี่กระไร และทุกตัวก็ใชเวลาชั่วโมงแลวชั่วโมงเลา ฝกซอมบิน
ทดสอบวิชาการบินขั้นสูง
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For a long time Jonathan forgot about the world that he had come from, that
place where the Flock lived with its eyes tightly shut to the joy of flight, using its wings
as means to the end of finding and fighting for food. But now and then, just for a
moment, he remembered.
จอนะธัน ลืมโลกที่เขาเคยอยูเสียเปนเวลานาน ที่ซึ่งฝูงนกนางนวลอยูดวยกันอยางปดตา
แนนมองไมเห็นความเบิกบานในการบิน ใชปกเปนปจจัยเพื่อผล คือการพบและการแยงอาหาร
กันกินเทานั้น แตก็มีบางครั้งบางคราว ชั่วครูชั่วขณะที่เขาจําได
He remembered it one morning when he was out with his instructor, while they
rested on the beach after a session of folded-wing snap rolls.
เขาจําไดขึ้นมาในตอนเชาวันหนึ่งตอนที่เขาอยูกับครูผูสอนเขา ขณะที่กําลังยืนพักอยู
ดวยกันบนหาดทราย หลังจากที่ไดซอมการบินแบบควงสวานหุบปกมาไดพักหนึ่งแลว
"Where is everybody, Sullivan?" he asked silently, quite at home now with the
easy telepathy that these gulls used instead of screes and gracks. "Why aren't there
more of us here? Why, where I came from there were.. "
“ใครเขาไปไหนกันหมด ซัลลิวัน?” เขาถามขึ้นโดยไมตองเอยปากพูด เขาคุนกับการ
ติดตอกันทางจิตซึ่งนกนางนวลที่นั่นใชกัน แทนการรองกรี๊ดกราด ของนกนางนวลในโลกแลว
“ทําไมที่นี่จึงไมมีพวกเรามากกวานี?้ ทําไม จากที่ๆ ผมมานั้นมี...”
"... thousands and thousands of gulls. I know. " Sullivan shook his head.
“...นกนางนวลเปนพันๆ ตัว ฉันรู” ซัลลิวันสั่นหัว
"The only answer I can see, Jonathan, is that you are pretty well a one-in-amillion bird. Most of us came along ever so slowly.
“คําตอบที่ฉันพอจะมองเห็นไดก็คือ เธอเปนนกนางนวลหนึ่งตัวในนกลานตัว จอนะธัน
พวกเราสวนมากคอยๆ ไตเตาขึ้นมาอยางชาที่สุด
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We went from one world into another that was almost exactly like it, forgettiug
right away where we had come from, not caring where we were headed, living for the
moment.
เราเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปยังอีกภพหนึ่ง ซึ่งก็เกือบจะเหมือนกับภพเดิมแลวก็ลืมเสียทันที
วาเรามาจากไหน และก็ไมสนใจเดือดรอนวาเราจะไปไหนตอไป เราอยูไปเพียงเพื่อขณะที่อยู
เทานั้น
Do you have any idea how many lives we must have gone through before we
even gor the first idea that there is more to life than eating, or fighting, or power in the
Flock? A thousand lives, Jon, ten thousand! And then another hundred lives until we
began to learn that there is such a thing as perfection, and another hundred again to
get the idea that our purpose for living is to find that perfection and show it forth.
เธอมีความคิดบางไหมวาเราตองเกิดมากี่ชาติกี่ภพ กอนที่เราจะมีความคิดเบื้องตนวา มี
อะไรอยูในชีวิต มากกวา การกิน การแยงกันกินหรือการมีอํานาจเหนือคนอื่นในฝูง? พันชาติพัน
ภพ จนหมื่นชาติหมื่นภพ ถึงอยางนั้นแลวเราก็ยังจะตองเกิดมาอีก รอยชาติรอยภพ กอนที่เราจะ
เริ่มเรียนรู วามีอะไรอยางหนึ่ง ที่เปนความประเสริฐสุด แลวก็ยังตองเกิดมาอีก รอยชาติรอยภพ
กอนที่เราจะรูวา ความประเสริฐสุดนั้นอยูที่ไหน และตองทําใหแจง
The same rule holds for us now, of course: we choose our next world through
what we learn in this one. Learn nothing, and the next world is the same as this one,
all the same limitations and lead weights to overcome."
ถึงเดี๋ยวนี้ เราก็ยังอยูใตกฎเกณฑอยางเดียวกันนั้นอยูดี เราเลือกชาติหนาภพหนาของเรา
ไดดวยวิชาที่เราเรียนรูในชาติภพนี้ ถาเราไมเรียนรูอะไรเลยในชาตินี้ เกิดมาชาติหนาเราก็จะอยู
ในภพ ที่เปนอยางเดียวกับภพปจจุบัน มีความจํากัดตางๆ อยางเดียวกันและมีอุปสรรคสารพัดที่
หนักอึ้ง ซึ่งจะตองกาวขามเชนเดียวกัน”
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He stretched his wings and turned to face the wind. "But you, Jon," he said,
"learned so much at one time that you didn't have to go through a thousand lives to
reach this one."
เขากางปกออกและหันหนารับลม “แตเธอจอน” เขากลาว “ไดเรียนรูมากในระยะเวลา
หนึ่ง จนไมตองเกิดถึงพันชาติเพื่อจะมาถึงภพนี้”
In a moment they were airborne again, practicing. The formation point-roils
were difficult, for through the inverted half Jonathan had to think upside down,
reversing the curve of his wing, and reversing it exactly in harmony with his
instructor's.
เพียงชั่วครู ทั้งครูและศิษยก็เหินลมกันอีก ฝกซอมกันตอไป การบินหมุนระดับเปนฝูงนั้น
ทํายาก เพราะตอนที่ตองทําการบินหงายทองนั้น จอนะธัน ตองคิดเมื่อเอาหัวลง เขาหมุนโคงปก
ของเขากลับ และหมุนกลับไดจังหวะกับครูผูฝกพอดี
"Let's try it again." Sullivan said over and over: "Let's try it again." Then, finally,
"Good." And they began practicing outside loops.
“ลองดูอีกที” ซัลลิวันพูดซ้ําแลวซ้ําอีก “ลองดูกันอีกที” แลวในที่สุดเขาก็บอกวา “ดีแลว”
และเริ่มฝกซอมการบินวงกลมนอกกันตอไป
One evening the gulls that were not night-flying stood together on the sand,
thinking. Jonathan took all his courage in hand and walked to the Elder Gull, who, it
was said, was soon to be moving beyond this world.
ค่ําวันหนึ่ง นกนางนวลที่ไมออกฝกบินกลางคืนยืนอยูดวยกันบนหาดทราย ใชความคิด
กันอยู จอนะธัน รวบรวมความกลาทั้งหมดเขามาไวในตัว แลวเดินเขาไปหานกนางนวลอาวุโส
ผูซึ่งกลาวกันวาจะไปสูภพอื่นในเร็วๆ นี้
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"Chiang..." he said a little nervously.
“เจียง...” เขากลาวขึ้นอยางประหมานิดๆ
The old seagull looked at him kindly. "Yes, my son?" Instead of being enfeebled
by age, the Elder had been empowered by it; he could outfly any gull in the Flock,
and he had learned skills that the others were only gradually coming to know.
นกนางนวลแกมองเขาดวยความเมตตา “มีอะไรหรือลูก?” แทนที่เขาจะออนแอลงดวย
อายุ ผูมีอาวุโสนั้นกลับมีกําลังมากขึ้นดวยอายุ เขาบินไดเร็วกวา และไกลกวานกอื่นๆ ในฝูงและ
ไดเรียนรูความช่ําชองตางๆ ซึ่งนกอื่นๆ เพิ่งเริ่มจะเรียนรูเปนขั้นๆ ไป
"Chiang, this world isn't heaven at all, is it?"
“เจียง ภพนี้ไมใชสวรรคเลย จริงหรือไม?”
The Elder smiled in the moonlight. "You are learning again, Jonathan Seagull,"
he said.
ผูมีอาวุโสยิ้มในแสงจันทร “เธอกําลังเรียนรูอีกแลวนะ จอนะธัน” เขากลาว
"Well, what happens from here? Where are we going? Is there no such place as
heaven?"
“ก็นั่นนะซีครับ ตอจากนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้น? เราจะไปไหนกันตอไป? ไมมีที่ไหนเปน
สวรรคเลยหรือ?”
"No, Jonathan, there is no such place. Heaven is not a place, and it is not a
time. Heaven is being perfect." He was silent for a moment. "You are a very fast flier,
aren't you?"
“ไมมี จอนะธัน ไมมีสถานที่เชนนั้น สวรรคไมใชสถานที่ และสวรรคก็ไมใชเวลา สวรรคคือ
การตั้งอยูในความประเสริฐสุด” เขานิ่งอยูครูหนึ่ง “เธอบินไดเร็วมากใชไหม?”
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"I... I enjoy speed," Jonathan said, taken aback but proud that the Elder had
noticed.
“ผม...ผมสนุกในความเร็ว” จอนะธันพูด ออกจะแปลกใจ และปลื้มใจที่ผูมีอาวุโสทาน
สังเกตรู
"You will begin to touch heaven, Jonathan, in the moment that you touch perfect
speed. And that isn't flying a thousand miles an hour, or a million, or flying at the
speed of light. Because any number is a limit, and perfection doesn't have limits.
Perfect speed, my son, is being there."
“เธอจะเริ่มถึงสวรรค จอนะธัน ในขณะที่เธอเขาถึงความเร็วอันประเสริฐสุด และนั่นไมใช
บินไดเร็วหนึ่งพันไมลตอหนึ่งชั่วโมง หรือลานไมล หรือบินไดเร็วเทากับความเร็วของแสง เพราะ
อะไรที่มีจํานวนนับได หรือวัดไดนั้น เปนสิ่งที่มีจํากัด ถาไมมีจํากัดก็นับหรือวัดไมได ความ
ประเสริฐสุดนั้น ไมมีความจํากัดเลย ความเร็วอันประเสริฐสุด ลูกเอยคือความไปถึงนั่น”
Without warning, Chiang vanished and appeared at the water's edge fifty feet
away, all in the flicker of an instant. Then he vanished again and stood, in the same
millisecond, at Jonathan's shoulder.
โดยมิไดบอกกลาวลวงหนา เจียงหายวับไปแลว ไปปรากฏกายขึ้นที่ชายน้ําหางออกไปหา
สิบฟุตในพริบตาเดียว แลวเขาก็หายวับไปอีก และมายืนอยูเคียงไหลกับจอนะธัน ภายในเวลา
เศษลานของวินาที
"It's kind of fun," he said.
“สนุกดีเหมือนกัน” ผูมีอาวุโสวา
Jonathan was dazzled. He forgot to ask about heaven. "How do you do that?
What does it feel like? How far can you go?"
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จอนะธัน งุนงงไปหมด เขาลืมที่จะถามเรื่องสวรรค “ทานทําอยางนั้นไดอยางไร? รูสึก
อยางไรครับ? ทานไปไดไกลแคไหน?”
"You can go to any place and to any time that you wish to go," the Elder said.
“ไปถึงไดทุกแหง และทุกกาละที่เราตองการจะไป” ผูมีอาวุโสกลาวตอบ
"I've gone everywhere and everywhen I can think of." He looked across the sea.
“เราไปไดถึงทุกแหงและทุกหนที่เราสามารถจะนึกไดมาแลว” เขามองขามทะเลออกไป
"It's strange. The gulls who scorn perfection for the sake of travel go nowhere,
slowly. Those who put aside travel for the sake of perfection go anywhere, instantly.
Remember, Jonathan, heaven isn't a place or a time, because place and time are so
very meaningless. Heaven is..."
“มันก็ออกจะแปลกอยู นกนางนวลที่รังเกียจความประเสริฐสุด เพราะยังอยากเที่ยวเตร
นั้นกลับไปไมถึงไหนเลย เพียงแคจะเที่ยวเตร ก็ยังไปไดแตชาๆ สวนนกนางนวล ที่ละการเที่ยว
เตรเสียแลวเพื่อความประเสริฐสุดนั้น กลับไปถึงไหนก็ไดในทันทีทันใด จําไวนะ จอนะธัน สวรรค
ไมใชสถานที่หรือกาลเวลา เพราะสถานที่และกาลเวลานั้น ไมมีความหมายเอาเสียเลย สวรรค
คือ...”
"Can you teach me to fly like that?" Jonathan Seagull trembled to conquer
another unknown.
“ทานจะสอนใหผมบินอยางนั้นไดไหมครับ?” จอนะธันนางนวล ตัวสั่นเทิ้มที่จะเอาชนะสิ่ง
ที่ตนยังไมรูอีกอยางหนึ่ง
"Of course if you wish to learn."
“ไดซี จะเปนไรมี ถาเธออยากเรียน”
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"I wish. When can we start?".
“ผมอยากครับ เราจะเริ่มกันไดเมื่อไร?”
"We could start now if you'd like."
“เริ่มเดี๋ยวนี้ก็ได ถาเธอตองการ”
"I want to learn to fly like that," Jonathan said and a strange light glowed in his
eyes. "Tell me what to do,"
“ผมตองการที่จะบินไดอยางนั้น” จอนะธันพูด และมีแสงอันประหลาดเรืองขึ้นในตาของ
เขา “ขอทานไดบอกผมดวยวาจะตองทําอยางไร”
Chiang spoke slowly and watched the younger gull ever so carefully.
เจียงพูดชาๆ และมองดูนกนางนวลตัวที่หนุมกวาอยางระมัดระวัง
"To fly as fast as thought, to anywhere that is," he said, " you must begin by
knowing that you have already arrived ..."
“การที่จะบินใหเร็วเทากับความคิดไปถึงที่ไหนที่มีอยูนั้น” เขากลาว “เธอจะตองเริ่มดวย
การวาเธอไปไดถึงที่นั่นแลว...”
The trick, according to Chiang, was for Jonathan to stop seeing himself as
trapped inside a limited body that had a forty-two inch wingspan and performance
that could be plotted on a chart. The trick was to know that his true nature lived, as
perfect as an unwritten number, everywhere at once across space and time.
เคล็ดในการนี้ ตามคําบอกเลาของเจียงก็คือ จอนะธันจะตองเลิกยึดวาตัวของเขาถูก
กักขังไวในกายอันมีขอบเขตจํากัด ซึ่งมีความยาวของปกทั้งสองเพียงสี่สิบสองนิ้ว และมีการ
ปฏิบัติซึ่งอาจบันทึกลงไดในแผนการบิน เคล็ดนั้นคือจะตองรูวาธรรมอันแทจริงแหงตัวเขานั้นมี
อยูดวยความประเสริฐสุด เหมือนกับตัวเลขที่จดลงไมได ทุกแหงทุกหนขามระยะทาง และเวลา
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Jonathan kept at it, fiercely, day after day, from before sunrise till past midnight.
And for all his effort he moved not a feather width from his spot.
จอนะธัน ตั้งใจเรียนรูดวยความเพียรอันดุเดือดวันแลววันเลา จากกอนอรุณจนพนเที่ยง
คืน และทั้งที่เพียรกลาเชนนั้น เขาก็มิไดคืบคลานออกไป แมเพียงชวงขนของเขาจากที่เดิม
"Forget about faith!" Chiang said it time and again.
“ลืมศรัทธาเสีย” เจียงบอกแลวบอกอีก
"You didn't need faith to fly, you needed to understand flying.This is just the
same. Now try again ..."
“เธอไมตองการศรัทธาเพื่อที่จะบิน เธอตองการแตความรูความเขาใจในการบิน เรื่องนี้ก็
เชนเดียวกัน เอาละ พยายามอีกครั้งหนึ่ง...”
Then one day Jonathan, standing on the shore, closing his eyes, concentrating,
all in a flash knew what Chiang had been telling him.
แลววันหนึ่ง จอนะธันผูซึ่งยืนหลับตาอยูบนฝงทะเล และอยูในสมาธิ ก็รูโดยพลันในสิ่งที่
เจียงไดสอนเขาไว
" Why, that's true! I am a perfect, unlimited gull!" He felt a great shock of joy.
“เออ! จริงซี! เราคือนกนางนวลประเสริฐสุด ผูไมมีขอบเขตจํากัด” เขารูสึกสะเทือนไป
ดวยความปติอันยิ่งใหญ
"Good!" said Chiang and there was victory in his voice.
“ดีแลว” เจียงวา และเสียงของเขานั้นกังวานดวยชัยชนะ
Jonathan opened his eyes. He stood alone with the Elder on a totally different
seashore - trees down to the water's edge, twin yellow suns turning overhead.
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จอนะธัน ลืมตาขึ้นแลวก็แลเห็นวาเขากําลังยืนอยูลําพังสองคนกับผูมีอาวุโสบนฝงทะเล
อีกแหงหนึ่งตางหากทีเดียว - มีตนไมขึ้นไปจนจรดสายน้ํา มีพระอาทิตยแฝดสีเหลือง ลอยหมุน
อยูเหนือหัวเขา
"At last you've got the idea," Chiang said, "but your control needs a little work... "
“เธอไดความคิดนี้แลว” เจียงวา “แตการควบคุมของเธอ จะตองใชความเพียรตอไปอีก
เล็กนอย..."
Jonathan was stunned. " Where are we?"
จอนะธัน ตกตะลึงไป “เราอยูที่ไหน?”
Utterly unimpressed with the strange surroundings, the Elder brushed the
question aside.
ดูเหมือนจะไมสนใจไยดีกับสิ่งแวดลอมเลยผูมีอาวุโสตอบปดปญหานั้นเสีย
"We're on some planet, obviously, with a green sky and a double star for a sun."
“อยูบนดาวเคราะหดวงหนึ่งกระมัง ดูทาก็จะเปนอยางนั้น มีฟาสีเขียวและมีดาวคูเปน
ดวงอาทิตย”
Jonathan made a scree of delight, the first sound he had made since he had
left Earth.
จอนะธัน รองเสียงนกนางนวลขึ้นดวยความบันเทิง เปนการออกเสียงครั้งแรกนับตั้งแต
เขาไดละโลกมา
"IT WORKS!"
“ใชการได!”
" Well, of course, it works, Jon." said Chiang.
“ก็แนละซี จอน” เจียงกลาว
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"It always works, when you know what you're doing. Now about your control..."
“ใชการไดเสมอเมื่อเรามีสติรูวาเรากําลังทําอะไรอยู ทีนี้พูดกันเรื่องการควบคุม...”
By the time they returned, it was dark. The other gulls looked at Jonathan with
awe in their golden eyes, for they had seen him disappear from where he had been
rooted for so long.
เมื่อทั้งสองกลับมาที่เดิมนั้น เปนเวลาค่ําแลว นกนางนวลตัวอื่นๆ มองดู จอนะธัน ดวย
ความเลื่อมใส ที่แลเห็นไดในตาสีทองของนกเหลานั้น เพราะนกเหลานั้นไดเห็นเขาหายวับไป
จากที่ๆ เขาจับอยูนานนักหนา
He stood their congratulations for less than a minute.
เขาทนรับการแสดงความยินดี จากนกอื่นเพียงไมถึงนาที
"I'm the newcomer here! I'm just beginning! It is I who must learn from you!"
“ผมเปนผูมาใหมที่นี่ ผมเพิ่งเริ่มตนเทานั้น ผมตางหากเปนผูที่จะตองเรียนรูจากทาน”
"I wonder about that, Jon," said Sullivan standing near.
“ฉันไมแนใจนักในเรื่องนั้น จอน” ซัลลิวันพูดขึ้น ขณะที่เขามายืนอยูใกล
"You have less fear of learning than any gull I've seen in ten thousand years."
"เธอมีความกลัวการเรียนรู นอยกวานกนางนวลตัวใด ที่ฉันเคยรูจักมาเปนเวลาหมื่นป”
The Flock fell silent, and Jonathan fidgeted in embarrassment.
ฝูงนกนิ่งเงียบ และจอนะธัน ยืนบิดปกบิดเทาไปมาดวยความเขิน
" We can start working with time if you wish," Chiang said, "till you can fly the
past and the future. And then you will be ready to begin the most difficult, the most
powerful, the most fun of all. You will be ready to begin to fly up and know the
meaning of kindness and of love."
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“เราจะเริ่มเรียนกันเรื่องเวลาก็ได ถาเธอตองการ” เจียงเอยขึ้น “จนกระทั่งเธอสามารถจะ
บินไดทั้งในอดีตและในอนาคต จากนั้นแลวเธอก็จะไดเริ่มเรียนวิชาที่ยากที่สุด มีอํานาจที่สุด
และสนุกที่สุด เธอจะพรอมที่จะบินสูงขึ้นไปอีก และไดรูความหมายของเมตตาและกรุณา”
A month went by, or something that felt about like a month, and Jonathan
learned at a tremendous rate. He always had learned quickly from ordinary
experience, and now, the special student of the Elder Himself, he took in new ideas
like a streamlined feathered computer.
เดือนหนึ่งผานไป หรืออะไรที่รูสึกเหมือนกับวาเดือนหนึ่ง และจอนะธัน ก็เรียนรูไดเร็ว
เหลือเกิน เขาเรียนเร็วเสมอจากสิ่งที่ไดประสบพบเห็น แตคราวนี้ ในฐานะศิษยพิเศษของทานผู
มีอาวุโสเอง เขารับความคิดใหมๆ เขาไวได เหมือนกับเครื่องสมองกลที่มีขนนกเพรียวลม
But then the day came that Chiang vanished. He had been talking quietly with
them all, exhorting them never to stop their learning and their practicing and their
striving to understand more of the perfect invisible principle of all life. Then, as he
spoke, his feathers went brighter and brighter and at last turned so brilliant that no
gull could look upon him.
แตวันหนึ่งก็มาถึง อันเปนวันที่เจียงอันตรธานไป เขาไดพูดกับนกทั้งหมดอยางเงียบๆ สั่ง
สอนอยาใหเลิกเรียน อยาใหเลิกฝกซอม และใหเพียรหาความเขาใจ ในหลักการอันประเสริฐสุด
แหงชีวิต ทุกอยางที่มองเห็นดวยตาไมได แลวในขณะที่เขาพูดอยูนั้นขนของเขาก็สวางขึ้น จนถึง
ขั้นสุดทายมีแสงสวางรุงโรจน จนไมมีนกตัวใดมองได
"Jonathan," he said, and these were the last words that he spoke, "keep working
on love."
“จอนะธัน” และนี่คือคําสุดทายที่เขากลาว “จงเพียรปฏิบัติในความกรุณาตลอดไป”
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When they could see again, Chiang was gone.
เมื่อนกทั้งหลายกลับแลเห็นอะไรไดใหม เจียงก็หายตัวไปแลว

As the days went past, Jonathan found himself thinking time and again of the
Earth from which he had come. If he had known there just a tenth, just a hundredth, of
what he knew here, how much more life would have meant! He stood on the sand and
fell to wondering if there was a gull back there who might be struggling to break out of
his limits, to see the meaning of flight beyond a way of travel to get a breadcrumb
from a rowboat. Perhaps there might even have been one made Outcast for speaking
his truth in the face of the Flock.
วันเวลาผานไป จอนะธันก็พบวาตัวของเขาเอง นึกแลวนึกอีกถึงโลกที่เขาเคยอยู ถาเขา
สามารถจะรูได เมื่อยังอยูในโลกแตเพียงหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในรอย ของสิ่งที่เขาไดรูในภพนี้ ชีวิต
ในโลกเดิมนั้นจะมีความหมายมากกวาเกาสักเพียงใด! เขายืนบนหาดทราย แลวก็ลองคิดดูวา
จะมีนกนางนวลสักตัวหนึ่งหรือไม ที่คิดจะทําตัวใหหลุดพน จากขอบเขตอันจํากัดของตัวเขาเอง
เพื่อจะไดเห็น ความหมายของการบินที่มีอยู นอกเหนือไปจากการไปหาเศษอาหารจากเรือ
กรรเชียง บางทีอาจมีนกสักตัวหนึ่ง ซึ่งตองถูกขับจากฝูงนก เพราะพูดความจริงของเขาตอหนา
ฝูงนก
And the more Jonathan practiced his kindness lessons, and the more he
worked to know the nature of love, the more he wanted to go back to Earth.
และเมื่อ จอนะธัน ไดฝกหัดในบทเรียนเรื่องความกรุณาบอยเขา และไดใชความเพียรหา
ความรูในธรรมแหงกรุณามากยิ่งขึ้น เขาก็อยากกลับมาสูโลกยิ่งขึ้น
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For in spite of his lonely past, Jonathan Seagull was born to be an instructor,
and his own way of demonstrating love was to give something of the truth that he had
seen to a gull who asked only a chance to see truth for himself.
เพราะถึงแมวาเขาจะมีอดีตอันเปลาเปลี่ยว จอนะธันนางนวล ก็เกิดมาเปนครู และวิธี
แสดงความกรุณาอันเปนวิธีของเขาเองก็คือ สงมอบบางสวนของสัจจะที่เขาไดเรียนรู ใหแกนก
นางนวล ผูซึ่งเพียงแตขอโอกาสที่จะแลเห็นสัจจะธรรมไดดวยตนเอง
Sullivan, adept now at thought-speed flight and helping the others to learn, was
doubrful.
ซัลลิวัน ผูซึ่งแกกลาแลวในวิชาบินดวยความเร็วแหงจิต และกําลังชวยเหลือผูอื่นใหเรียน
ไดเรียนรูในวิชานั้น ไมแนใจนักในเรื่องนี้
"Jon, you were Outcast once. Why do you think that any of the gulls in your old
time would listen to you now? You know the proverb, and it's true: The gull sees
farthest who flies highest. Those gulls where you came from are standing on the
ground, squawking and fighting among themselves.
“จอน เธอเคยถูกขับจากฝูงมาแลวครั้งหนึ่ง ทําไมเธอจึงนึกวานกนางนวลตัวใดตัวหนึ่งใน
สมัยเกานั้นจะฟงเธอเอาตอนนี?้ เธอรูสุภาษิตดีวา นกนางนวลตัวที่บินไดสูง ยอมจะแลเห็นได
ไกลที่สุด และสุภาษิตนี้ก็เปนความจริง นกนางนวลในที่ๆเธอจากมาแลวนั้น เปนนกที่ยืนอยูบน
พื้นดินรองเอะอะแลวก็จิกตีกัน
They're a thousand miles from heaven – and you say you want to show them
heaven from where they stand! Jon, they can't see their own wingtips! Stay here. Help
the new gulls here, the ones who are high enough to see what you have to tell them."
พวกนั้นอยูหางสวรรคเปนพันไมล และเธอกลับบอกวาเธอจะแสดงสวรรคใหเขาเห็นได
จากที่ๆเขายืนอยู จอน! นกพวกนั้น มองไมเห็นแมแตปลายปกของตัวเอง! อยูเสียที่นี่เถิด คอย
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ชวยนกนางนวลใหมๆที่นี่ นกที่ขึ้นมาสูงพอที่จะแลเห็นไดแลวซึ่งสิ่งที่เธอจะตองบอกเขา”
He was quiet for a moment, and then he said, "What if Chiang had gone back to
his old worlds? Where would you have been today?"
เขานิ่งไปครูหนึ่ง แลวกลาวตอไปวา “สมมุติวาเจียงกลับไปโลกเดิมของเขา ปานนี้เธอจะ
เปนอยางไร”
The last point was the telling one, and Sullivan was right The gull sees farthest
who flies highest.
จุดสุดทายนี้มีเหตุผลมาก และซัลลิวันก็พูดถูกแลว นกนางนวลตัวที่บินไดสูงที่สุด ยอมจะ
แลเห็นไดไกลที่สุด

Jonathan stayed and worked with the new birds coming in, who were all very
bright and quick with their lessons. But the old feeling came back, and he couldn't
help but think that there might be one or two gulls back on Earth who would be able
to learn, too. How much more would he have known by now if Chiang had come to
him on the day that he was Outcast!
จอนะธัน อยูที่เดิมและชวยสอนชวยฝกนกใหมที่ขึ้นมาถึง ผูซึ่งฉลาดและเรียนรูไดเร็วมาก
แตความรูสึกเกาก็ยังกลับมาไมหยุด และเขาก็ยังอดคิดไมไดวา อาจมีนกนางนวลตัวหนึ่งหรือ
สองตัวในโลกที่สามารถเรียนรูไดเหมือนกัน ถาหากวาเขาไดพบกับเจียงในวันที่เขาถูกขับออก
จากฝูง ปานฉะนี้เขาจะไดวิชามากกวาที่มีอยูในขณะนี้สักปานใด
"Sully, I must go back " he said at last "Your students are doing well. They can
help you bring the newcomers along."
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“ครูครับ ผมตองกลับไป” เขาบอกกับซัลลิวันเปนครัง้ สุดทาย “ลูกศิษยครูเรียนกันเกง
หมดแลว เขาจะชวยครูสอนนกที่มาใหมไดตอไป”
Sullivan sighed, but he did not argue.
ซัลลิวันถอนใจใหญ แตก็ไมเถียง
"I think I'll miss you, Jonathan," was all he said.
“ครูคิดวาครูจะคิดถึงเธอ จอนะธัน” เขาพูดแตเพียงเทานั้น
"Sully, for shame!" Jonathan said in reproach, "and don't be foolish! What are
we trying to practice every day? If our friendship depends on things like space and
time, then when we finally overcome space and time, we've destroyed our own
brotherhood! But overcome space, and all we have left is Here. Overcome time, and
all we have left is Now. And in the middle of Here and Now, don't you think that we
might see each other once or twice?"
“โธ! ครูก็!” จอนะธันพอขึ้น “ครูอยาพูดอยางนั้นซีครับ! ทุกวันนี้เราพยายามฝกอะไรกัน
อยู? ถาความรักของครูกับผม ขึ้นอยูกับของ อยางระยะทางและเวลาแลว พอเราอยูเหนือ
ระยะทางและเวลา เราจะมิทําลายความรักของเราลงไปหมดสิ้นเลยหรือ! แตความจริงเมื่อเรา
อยูเหนือระยะทางแลว สิ่งที่เรามีเหลือก็คือที่นี่ เอาชนะเวลาไดอีกอยาง สิ่งที่เรามีเหลือก็คือ
เดี๋ยวนี้ และในทามกลางที่นี่และเดี๋ยวนี้ ครูไมคิดบางหรือครับวาเราอาจไดพบกันบาง ครั้งสอง
ครั้ง?”
Sullivan Seagull laughed in spite of himself.
ซัลลิวันตองหัวเราะ ทั้งที่ใจไมอยากหัวเราะ
"You crazy bird," he said kindly.
“ไอนกบา” เขาพูดอยางเมตตา
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"If anybody can show someone on the ground how to see a thousand miles, it
will be Jonathan Livingston Seagull."
“ถาจะมีใครที่จะแสดงใหนกที่ยืนอยูบนดิน ใหเห็นไดไกลถึงพันไมล นกตัวนั้นก็จะตอง
เปน จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล ตัวเดียวเทานั้น”
He looked at the sand. "Good-bye, Jon, my friend."
เขามองดูพื้นทราย “ลากอนจอนเพื่อนยาก”
"Good bye, Sully. We'll meet again."
“ลากอนครับ ครู เราจะพบกันอีก”
And with that, Jonathan held in thought an image of the great gull flocks on the
shore of another time, and he knew with practiced ease that he was not bone and
feather but a perfect idea of freedom and flight, limited by nothing at all.
และเมื่อกลาวแลวเพียงเทานั้น จอนะธันก็ใชจิต มองเห็นภาพนกนางนวลฝูงใหญอยูบน
ฝงทะเลของเวลาอีกระยะหนึ่ง และเขาก็รูดวยความสะดวกดาย อันเกิดจากความเพียรฝกฝนวา
ตัวเขามิใชนกที่ประกอบขึ้นดวยกระดูกเนื้อหนังและขน แตเปนธรรมอันบริสุทธิ์แหงความหลุด
พนและการบิน ไมมีสิ่งใดเลยที่จะมาเปนขอบเขตจํากัดเขาได
Fletcher Lynd Seagull was still quite young, but already he knew that no bird
had ever been so harshly treated by any Flock, or with so much injustice.
เฟล็ตเชอร ลินด นางนวลยังหนุมอยูมาก แตเขาก็รูแลววาไมมีนกตัวใดที่เคยไดรับโทษ
ทารุณจากฝูง และไดรับความไมเปนธรรมถึงเพียงนั้น
"I don't care what they say," he thought fiercely, and his vision blurred as he
flew out toward the Far Cliffs.

ริ ช า ร ด บ า ค เ ขี ย น

จ อ น ะ ธั น ลิ วิ ง ส ตั น น า ง น ว ล

ห น า ๔๖

“เราไมสนใจวาเขาจะพูดกันวากระไร” เขากลาวอยางดุเดือด และทัศนวิสัยของเขาก็
เลือนรางไปบาง เมื่อเขาโผผินไปยังหนาผาที่อยูไกล
"There's so much more to flying than just flapping around from place to place!
A... a... mosquito does that! One little barrel roll around the Elder Gull, just for fun, and
I'm Outcast! Are they blind? Can't they see? Can't they think of the glory that it'll be
when we really learn to fly?
“การบินมีอะไรมากกวาสักแตวากระพือปก จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเปนไหนๆ ! แมแต...ยุง
มันก็ทําอยางนั้น! เราบินแบบหมุนรอบตัวรอบนกผูใหญเลนสนุกๆ เทานั้นเอง เราก็ถูกขับจากฝูง
กลางเปนนกจรจัด พวกเขาตาบอดหรืออยางไรหนอ? มองไมเห็นอะไรเลยหรือ? เขานึกไมถึง
ความรุงเรืองที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราไดรูวิชาการบินเลยหรือ?”
"I don't care what they think. I'll show them what flying is! I'll be pure Outlaw, if
that's the way they want it. And I'll make them so sorry..."
“เราไมสนใจวาเขาจะนึกอยางไร เราจะตองแสดงใหเขาเห็นวาการบินคืออะไร เราจะเปน
นกจรจัดแทๆ ถาเขาอยากใหเราเปนอยางนั้น และเราจะแกเผ็ดใหได...”
The voice came inside his own head, and though it was very gentle, it startled
him so much that he faltered and stumbled in the air.
เสียงที่เขาไดยินนั้นดังขึ้นในหัวของเขาเอง และถึงแมวาเสียงนั้นจะนุมนวล เขาก็ตกใจ
มากจนบินพลาดและสะดุดในอากาศ
"Don't be harsh on them, Fletcher Seagull. In casting you out, the other gulls
have only hurt themselves, and one day they will know this, and one day they will see
what you see. Forgive them, and help them to understand."
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“อยารุนแรงกับเขาเลย เฟล็ตเชอรนางนวล ในการที่เขาขับเธอออกฝูงนั้น ฝูงนางนวลได
ทํารายแตตัวของเขาเองเทานั้น และวันหนึ่งเขาจะรูความจริงขอนี้ และวันหนึ่งเขาจะเห็นสิ่งที่
เธอเห็น ใหอภัยเขาเถิด และชวยใหเขาไดเขาใจในทางที่ถูก”
An inch from his right wingtip flew the most brilliant white gull in all the world,
gliding effortlessly along, not moving a feather, at what was very nearly Fletcher's top
speed.
เพียงปลายนิ้วเดียวจากปลายปกขวาของเขามีนกนางนวลที่มีขนขาวสวางที่สุดบินอยู นก
นั้นรอนโดยไมตองใชแรงเลย ไมเคลื่อนไหว แมแตขนเสนเดียว ในความเร็วเกือบเทาความเร็ว
สูงสุดที่เฟล็ตเชอรบินได
There was a moment of chaos in the young bird.
ความวุนวายสับสนเกิดขึ้นขณะหนึ่งในนกหนุม
"What's going on? Am I mad? Am I dead? What is this?"
“เรื่องอะไรกันนี?่ ” เราบาไปแลวหรือ? เราตายแลวหรือ? อะไรกันนี?่ ”
Low and calm, the voice went on within his thought, demanding an answer.
ดวยเสียงต่ําและสงบ เสียงนั้นดังตอไปในใจของเขา เรียกรองคําตอบ
"Fletcher Lynd Seagull, do you want to fly?"
“เฟล็ตเชอรนางนวล เธอตองการจะบินเปนหรือไม?”
"YES, I WANT TO FLY!".
“ครับ! ผมตองการจะบินเปน!”
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"Fletcher Lynd Seagull, do you want to fly so much that you will forgive the
Flock, and learn, and go back to them one day and work to help them know?"
“เฟล็ตเชอร ลินด นางนวล เธอตองการที่จะบินเปน มากพอที่จะอภัยใหนกฝูง และเมื่อ
เรียนแลวจะกลับไปหาฝูงนกในวันหนึ่ง เพื่อชวยใหเขาไดเรียนรูไดหรือไม?”
There was no lying to this magniflcent skillful being, no matter how proud or
how hurt a bird was Fletcher Seagull.
ไมมีทางที่จะกลาวเท็จตอสัตวอันโอฬาร และฉลาดช่ําชองนี้ได ไมวาเฟล็ตเชอร นางนวล
จะเปนนกที่จองหอง และเจ็บช้ําน้ําใจสักเพียงใด
"I do " he said softly.
“ไดครับ” เขาตอบเบาๆ
"Then, Fletch," that bright creature said to him, and the voice was very kind,
"let's begin with Level Flight...."
“ถาอยางนั้น เฟล็ตซ” สัตวอันเรืองรองนั้นกลาวตอเขา และเสียงนั้นมีความกรุณามาก
“เรามาเริ่มตนบินระดับกันเถิด...”
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Part Three
ตอนที่ 3
Jonathan circled slowly over the Far Cliffs, watching. This rough young Fletcher
Gull was very nearly a perfect flight-student. He was strong and light and quick in the
air, but far and away more important, he had a blazing drive to learn to fly.
จอนะธัน บินคอยมองดูอยูรอบๆ เบื้องบนหนาผาที่ตั้งอยูไกล นกเฟล็ตเชอร นางนวลหนุม
ผูแข็งกราวตัวนี้เกือบจะเปนนักเรียนที่ดีที่สุดอยูแลว เขาแข็งแรง เบา และรวดเร็วในอากาศ แต
สิ่งที่สําคัญมากกวานักก็คือ เขามีเจตนาอันพลุงโพลงที่จะเรียนบิน
Here he came this minute, a blurred gray shape roaring out of a dive, flashing
one hundred fifty miles per hour past his instructor. He pulled abruptly into another try
at a sixteen point vertical slow roll, calling the points out loud.
เขามาถึงพอดี เปนรูปรางๆ สีเทาพุงออกมาจากการดําดิ่ง บินหวือผานครูของเขาไปดวย
ความเร็วหนึ่งรอยหาสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง เขาโฉบขึ้นอยางกะทันหัน เพื่อจะลงบินดําหมุนนับ
สิบเจ็ดอีกครั้งหนึ่ง เขานับดังๆ
"...eight... nine... ten... see-Jonathan-l'm-running-outofairspeed.. eleven... Iwant-good-sharp-stops-like yours... twelve... but-blast-it-Ijust-can't-make... - thirteen...
theselast-three-points... without... fourtee ...aaakk!"
“แปด...เกา...สิบ...ดูซี จอนะธัน ผมกําลังหมดกําลังบิน...สิบเอ็ด...ผมอยากจะหยุดกึกได
อยางครู...สิบสอง...แตใหตายซีผมทําไมได...สิบสาม...นับอีกสามครั้ง...ไมม.ี ..สิบสี.่ ..โอย!”
Fletcher's whipstall at the top was all the worse for his rage and fury at failing.
He fell backward, tumbled, slammed savagely into an inverted spin, and recovered at
last, panting, a hundred feet below his instructor's level.
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การที่เฟล็ตเชอรตองเสียหลัก ตั้งแตยังบินอยูสูง ทําใหเขาโมโหโทโสในความผิดของเขา
เขาปลอยตัวหงายไปขางหลังแลวพลาดทา ทําใหเขาอยูในการควงสวางอยางรวดเร็ว แตเขาก็
คืนตัวไดและหอบฮักๆ อยูในระดับรอยฟุตต่ํากวาระดับครูของเขา
"You're wasting your time with me, Jonathan! I'm too dumb! I'm too stupid! I try
and try, but I'll never get it!"
“ครูเสียเวลากับผมเปลาๆ ครับ ผมมันเซอเกินไป โงเกินไป ผมพยายามแลวพยายามอีก
แตผมคงไมมีวันเรียนได!”
Jonathan Seagull looked down at him and nodded.
จอนะธันนางนวล มองลงไปดูศิษยของเขาแลวก็พยักหนา
"You'll never get it for sure as long as you make that pullup so hard. Fletcher,
you lost forty miles an hour in the entry! You have to be smooth! Firm but smooth,
remember?"
“เธอจะไมมีวันทําไดถาเธอถอนขึ้นแรงขนาดนั้น เธอเสียความเร็วไปถึงสี่สิบไมลตอหนึ่ง
ชั่วโมงเมื่อตอนขาเขา เธอตองทําใหนิ่มกวานั้นแน แคนิ่ม จําไดไหม?”
He dropped down to the level of the younger gull.
เขาลดระดับลงไปเทากับนกนางนวลหนุม
"Let's try it together now, in formation. And pay attention to that pullup. It's a
smooth, easy entry."
“ลองทําดูดวยกันอีกที บินฝูง และระวังการถอนตัวขึ้น ทําใหนิ่มเขาใหงาย”
By the end of three months Jonathan had six other students, Outcasts all, yet
curious about this strange new idea of flight for the joy of flying.
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พอครบสามเดือน จอนะธัน ก็มีศิษยอีกหกตัว ถูกขับออกจากฝูงทั้งนั้น แตก็อยากรูอยาก
เห็น ในความคิดแปลกและใหมเรื่องการบิน เพื่อสนุกในการบิน
Still, it was easier for them to practice high performance than it was to
understand the reason behind it.
แตถึงอยางนั้นนกนางนวลเหลานี้ ก็หัดบินไดเกง งายกวาที่จะเขาใจเหตุผลแหงการบิน
"Each of us is in truth an idea of the Great Gull, an unlimited idea of freedom,"
“ตามความจริง เราทุกคนเปนธรรมของนกนางนวลใหญ ซึ่งหมายถึงธรรมอันเปนเสรี ไมมี
ขอบเขตจํากัด"
Jonathan would say in the evenings on the beach,
จอนะธัน มักจะพูดในตอนค่ําบนหาดทราย
"and precision flying is a step toward expressing our real nature.Everything that
limits us we have to put aside. That's why all this high-speed practice, and low speed,
and aerobatics...."
“และการบินแบบเที่ยงตรงไมผิดพลาด เปนกาวหนึ่งทีแสดงออกซึ่งธรรมของเรา อะไรที่
เปนขอบเขตที่จํากัด หรือผูกมัดเราไว เราตองตัดทิ้งใหหมด เพราะเหตุนี้ เราจึงตองฝกบินดวย
ความเร็วสูงและดวยความเร็วต่ํา และการบินโลดโผน...”
...and his students would be asleep, exhausted from the day's flying. They liked
the practice, because it was fast and exciting and it fed a hunger for learning that
grew with every lesson. But not one of them, not even Fletcher Lynd Gull, had come
to believe that the flight of ideas could possibly be as real as the flight of wind and
feather.
...และศิษยของเขาก็มักจะหลับกันหมด เพราะเหนื่อยมาจากการฝกบินทั้งวัน พวกศิษย

ริ ช า ร ด บ า ค เ ขี ย น

จ อ น ะ ธั น ลิ วิ ง ส ตั น น า ง น ว ล

ห น า ๕๒

ชอบฝกเพราะไดบินเร็วตื่นเตนดี และทําใหเขากระหายที่จะเรียนตอทุกครั้ง แตไมมีศิษยคนไหน
เลย แมแต เฟล็ตเชอร ลินด นางนวล ที่เชื่อแลววาบินดวยจิตนั้น อาจเปนจริงไดเทากับการบิน
ดวยลมและขนปก
"Your whole body, from wingtip to wingtip," Jonathan would say, other times,
“กายของพวกเธอ ตั้งแตปลายปกอันหนึ่งถึงปลายปกอีกอันหนึ่ง” จอนะธันมักจะพูดใน
เวลาอื่น
"is nothing more than your thought itself, in a form you can see. Break the
chains of your thought, and you break the chains of your body, too..."
“ไมใชอะไรนอกจากความคิดของเธอเองเทานั้น ความคิดที่มีรูปใหเห็นได ตัดลูกโซแหง
ความคิดอันมีอุปาทานของเธอเสียเธอ ก็จะตัดลูกโซในกายเธอเหมือนกัน...”
But no matter how he said it, it sounded like pleasant fiction, and they needed
more to sleep.
แตไมวาเขาจะพูดอยางไร คําพูดของเขาก็เหมือนนิยายอันไพเราะ และศิษยของเขาอยาก
หลับนอนมากกวา
It was only a month later that Jonathan said the time had come to return to the
Flock.

อีกหนึ่งเดือนตอมา จอนะธันก็บอกวา ถึงเวลาแลวที่จะพากันกลับเขาฝูง

" We're not ready!" said Henry Calvin Gull. " We're not welcome! We're Outcast!
We can't force ourselves to go where we're not welcome, can we?"
“พวกผมยังไมพรอม” เฮ็นรี่ คัลวิน นางนวลพูดขึ้น “เราเปนนกที่พึงรังเกียจ เราเปนนกจร
จัด เราบังคับตัวเราใหไปยังที่ๆ เราถูกรังเกียจไมไดใชไหมครับ”
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" We're free to go where we wish and to be what we are," Jonathan answered,
and he lifted from the sand and turned east, toward the home grounds of the Flock.
“เราเปนเสรีที่จะไปที่ไหนก็ได และเปนเสรีที่จะเปนอะไรก็ได” จอนะธันตอบ แลวเขาก็บิน
ขึ้นจากทราย บายหนาไปทางตะวันออก อันเปนทิศที่อยูของฝูงนก
There was brief anguish among his students, for it is the Law of the Flock that
an Outcast never returns, and the Law had not been broken once in ten thousand
years. The Law said stay; Jonathan said go; and by now he was a mile across the
water. If they waited much longer, he would reach a hostile Flock alone.
พวกศิษยมีความกังวลอยูครูหนึ่ง เพราะตามกฎของฝูงนั้น นกที่ถูกขับจากฝูงแลวจะกลับ
เขาฝูงไมได และไมเคยมีใครเคยผิดกฎนี้เลยเปนเวลานับหมื่นป กฎบอกใหหยุดอยูกับที่ แตจอนะธัน บอกใหไป และถึงตอนนี้เขาบินขามน้ําไปไดไมลหนึ่งแลว ถาพวกศิษยยังรีรออยูอีก เขาก็
อาจไปถึงฝูงที่เปนศัตรูดวยตัวคนเดียว
"Well, we don't have to obey the law if we're not a part of the Flock, do we?"
“เออ! เราไมตองทําตามกฎ เมื่อเราเปนคนนอกไมไดอยูในฝูงแลว ใชไหม?”
Fletcher said, rather selfconsciously.
เฟล็ตเชอรพูดขึ้นอยางเหนียมๆ
"Besides, if there's a fight we'll be a lot more help there than here."
“นอกจากนั้นถาหากมีเรื่องราวกันขึ้น เราก็นาจะเปนประโยชนแกครูเราที่นั่นมากกวาที่จะ
จับอยูที่น”ี่
And so they flew in from the west that morning, eight of them in a doublediamond formation, wingtips almost overlapping.
ครั้นแลวพวกนกศิษยก็พากันบินมาจากทิศตะวันตก ในเชาวันนั้นมีอยูแปดตัวดวยกัน บิน
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ฝูงมาในรูปขาวหลามตัดสองชั้น ปลายปกเพียงจะกระทบกัน
They came across the Flock's Council Beach at a hundred thirty-five miles per
hour, Jonathan in the lead. Fletcher smoothly at his right wing, Henry Calvin
struggling gamely at his left. Then the whole formation rolled slowly to the right, as
one bird... level... to... inverted... to... level, the wind whipping over them all.
เขาบินผานหาดทราย ซึ่งเปนที่ประชุมฝูงนกดวยความเร็วหนึ่งรอยสามสิบหาไมลตอหนึ่ง
ชั่วโมง จอนะธัน บินนํา เฟล็ตเชอรบินอยูทางปกขวาอยางสบาย และเฮ็นรี่ คัลวิน บินโขยกเขยก
อยูขางปกซายอยางไมยอมแพ แลวทั้งฝูงก็โฉบไปทางขวาเหมือนกับวาเปนนกตัวเดียวกัน...บิน
ระดับ...แลวบินหงายทอง...แลวบินระดับอีก กระแสลมเฆี่ยนเขาทั้งหมดอยูตลอดทาง
The squawks and grockles of everyday life in the Flock were cut off as though
the formation were a giant knife, and eight thousand gull-eyes watched, without a
single blink.
เสียงรองเกรียวกราว จากชีวิตธรรมดาสามัญของฝูงนกนางนวลถูกตัดขาดลงทันที ราว
กับวาการบินเปนฝูงนั้นเปนมีดเลมใหญ และตาของนางนวลแปดหมื่นดวงก็จองดู ไมมีตาใด
กระพริบ
One by one, each of the eight birds pulled sharply upward into a full loop and
flew all the way around to a dead-slow stand-up landing on the sand. Then as though
this sort of thing happened every day, Jonathan Seagull began his critique of the
flight. "To begin with," he said with a wry smile, " you were all a bit late on the joinup..."
นกทีละตัวในแปดตัวนั้นบินวงกลมตั้งกลางหาว แลวบินอยางชาที่สุดมาจับบนทราย แลว
เหมือนกับวาเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นทุกวัน จอนะธันนางนวล ก็เริ่มติชมการบินนั้น “เริ่มตน
ทีเดียว” เขาพูดยิ้มๆ อยางประชด “พวกเธอออกบินชาไปหนอย...”
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It went like lightning through the Flock. Those birds are Outcast! And they have
returned! And that... that can't happen! Fletcher's predictions of battle melted in the
Flock's confusion.
ความคิดนั้นแลนไปทั่วนกทั้งฝูงเหมือนสายฟาฟาด นกพวกนั้นเปนนกจรจัด แตมันก็ยัง
กลับมาอีก! และนั่น...นั่นจะเกิดขึ้นไมได! ความหวั่นของเฟล็ตเชอรที่วาจะมีเรื่องราวถึงตอสูกัน
ขึ้นนั้นละลายหายไปในความสับสนของฝูงนก
" Well sure, O.K. they're Outcast," said some of the younger gulls, "but hey,
man, where did they learn to fly like that?"
“เอาละ ถึงพวกนั้นจะเปนนกจรจัดก็ตามที” นกหนุม บางตัวพูดขึ้น “แตมันไปเรียนบิน
แบบนั้นมาจากไหน?”
It took almost an hour for the Word of the Elder to pass through the Flock:
Ignore them. The gull who speaks to an Outcast is himself Outcast. The gull who
looks upon an Outcast breaks the Law of the Flock, Gray-feathered backs were
turned upon Jonathan from that moment onward, but he didn't appear to notice.
กวาบัญชาของนกผูใหญจะผานฝูงไปได ก็เปนเวลาเกือบชั่วโมง ทําเปนไมรูไมเห็นเสีย
นกนางนวลตัวไหนที่พูดกับนกจรจัด ก็ตองกลายเปนนกจรจัดไปดวย นกตัวไหนมองดูนกจรจัด
นกนางนวลตัวนั้นทําผิดกฎของฝูง หลังนกที่คลุมดวยขนสีเทา พากันหันใหแก จอนะธัน
นับตั้งแตขณะนั้นเปนตนไป แตเขาก็ดูเหมือนจะไมสังเกตเห็น
He held his practice sessions directly over the Council Beach and for the first
time began pressing his students to the limit of their ability.
เขาฝกบินกับศิษยของเขาเหนือหาดที่ประชุมนั้นโดยตรง และเริ่มบังคับใหศิษยของเขาใช
ความสามารถของแตละตัวอยางเต็มที่เปนครั้งแรก
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"Martin Gull!" he shouted across the sky. "
“มารติน นางนวล” เขาตะโกนกองฟา
You say you know low-speed flying. You know nothing till you prove it! FLY!"
“เธอบอกวาเธอรูวิธีบินดวยความเร็วต่ํา เธอไมรูอะไรเลย จนกวาเธอจะพิสูจนความรูของ
เธอได! บิน!”
So quiet little Martin William Seagull, startled to be caught under his instructor's
fire, surprised himself and became a wizard of low speeds. In the lightest breeze he
could curve his feathers to lift himself without a single flap of wing from sand to cloud
and down again.
ครั้นแลว มารตินนางนวลผูสงบเสงี่ยม ผูซึ่งตกใจที่ถูกครูดุ ก็ไดทําใหตัวของเขาเอง
ประหลาดใจ เพราะเขาบินดวยความเร็วต่ําไดราวกับเซียน ดวยกระแสลมเบาๆ เขาอาจโคงขน
ของเขาขึ้น เพื่อยกระดับตัวเองขึ้นสูงโดยไมตองกระพือปกแมแตครั้งเดียว จากพื้นทรายไปจนถึง
เมฆ แลวก็ลดตัวกลับลงมาอีก
Likewise Charles-Roland Gull flew the Great Mountain Wind to twenty-four
thousand feet, came down blue from the cold thin air, amazed and happy,
determined to go still higher tomorrow.
เชนเดียวกันกับที่ ชารลส โรแลนด นางนวล บินติดลมที่ตีขึ้นจากภูเขาใหญไปถึงระดับสูง
สองหมื่นสี่พันฟุต หนาเขียวกลับลงมา เพราะความหนาวในอากาศเบาเบื้องบน ทั้งแปลกใจและ
ปลื้มใจ ตกลงใจเด็ดขาดวาพรุงนี้จะขึ้นไปใหสูงกวานั้นอีก
Fletcher Seagull, who loved aerobatics like no one else, conquered his sixteen
point vertical slow roll and the next day topped it off with a triple cartwheel, his
feathers flashing white sunlight to a beach from which more than one furtive eye
watched.
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เฟล็ตเชอร นางนวล ผูซึ่งชอบการบินโลดโผนยิ่งกวาใครทั้งหมดทําการบินโคลงตัวนับสิบ
หกไดเรียบรอยไมมีที่ติ และในวันรุงขึ้นก็แสดงเพิ่มขึ้นอีกดวยการบินตีลังกาติดตอกันสามครั้ง
ขนสีขาวของเขา สะทอนแสงอาทิตยวาบวับลงมาบนหาดทราย ซึ่งมีตามากกวาหนึ่งดวงคอย
แอบดูการบินของเขาอยู
Every hour Jonathan was there at the side of each of his students, demonstrating, suggesting, pressuring, guiding. He flew with them through night and cloud
and storm, for the sport of it, while the Flock huddled miserably on the ground.
ทุกๆ ชั่วโมง จอนะธัน คอยบินกํากับอยูขางๆ นกที่เปนศิษยของเขาทุกตัว แสดงใหศิษยดู
บาง แนะนําบาง ดุวาบาง ชักนําบาง เขาบินกับศิษยตลอดกลางคืน ผานเมฆและพายุ เพื่อ
ความสนุก ในขณะที่ฝูงนกยืนเบียดกันอยูบนพื้นดิน
When the flying was done, the students relaxed in the sand, and in time they
listened more closely to Jonathan. He had some crazy ideas that they couldn't
understand, but then he had some good ones that they could.
เมื่อฝกบินเสร็จแลว นกศิษยก็จะพักผอนบนทราย และในไมชา ก็เริ่มจะฟงโอวาทของจอนะธันดวยความสนใจยิ่งขึ้น เขามีความคิดบาๆ ที่พวกศิษยไมเขาใจ แตขณะเดียวกันเขาก็มี
ความคิดดีๆ ที่ศิษยเขาใจได
Gradually, in the night, another circle formed around the circle of students a
circle of curious gulls listening in the darkness for hours on end, not wishing to see or
be seen of one another, fading away before daybreak.
ในเวลาตอมา เมื่อถึงยามกลางคืน ก็มีนกนางนวลมาตั้งวงอยูนอกวงศิษย ทีละเล็กทีละ
นอย วงนกนางนวลที่อยากรูอยากเห็น มาฟงอยูในความมืดเปนชั่วโมงๆ ไมอยากเห็นใคร และ
ไมอยากใหใครเห็นตัว พอกอนตะวันขึ้นก็หลบหายไป
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It was a month after the Return that the first gull of the Flock crossed the line
and asked to learn how to fly. In his asking, Terrence Lowell Gull became a
condemned bird, labeled Outcast; and the eighth of Jonathan's students.
หลังจากที่มีการกลับเขาฝูงแลวหนึ่งเดือน ก็มีนกนางนวลตัวแรกที่ขามเสนเขามาวงใน
แลวขอสมัครเรียนการบิน ดวยการขอเขาเรียนนั้น เทอเร็นซ โลเวล นางนวล ก็กลายเปนนก
ตองโทษ เรียกวานกจรจัด และเปนศิษยของ จอนะธัน ตัวที่แปด
The next night from the Flock came Kirk Maynard Gull, wobbling across the
sand, dragging his leftwing, to collapse at Jonathan's feet.
คืนตอมา เคิรก เมนารด นางนวล ก็เดินเปะปะขามหาดทรายมาจากฝูง ลากปกซายมา
แลวมาลมลงแทบเทาของ จอนะธัน
"Help me," he said very quietly, speaking in the way that the dying speak.
“ชวยผมดวย” เขาพูดเบาๆ พูดอยางที่คนกําลังจะตายพูด
"I want to fly more than anything else in the world..."
“ผมตองการจะบินเปนมากกวาอะไรทั้งหมดในโลก...”
"Come along then." said Jonathan. "Climb with me away from the ground, and
we'll begin."
“มาเถิด” จอนะธันพูด “บินขึ้นจากพื้นดินไปกับเรา แลวเราจะเริ่มศึกษากัน”
"You don't understand My wing. I can't move my wing."
“ทานไมเขาใจ ปกผม ผมขยับปกไมได”
"Maynard Gull, you have the freedom to be yourself, your true self, here and
now, and nothing can stand in your way.It is the Law of the Great Gull, the Law that
Is."
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“เมนารด นางนวล เธอมีเสรีภาพที่จะเปนตัวของเธอเอง ตัวแทของเธอ ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม
มีอะไรจะขัดขวางเธอได นี่คือ กฎของนกนางนวลใหญ กฎที่มีอยูและเปนอยู”
"Are you saying I can fly?"
“ทานบอกวาผมบินไดหรือครับ?”
"I say you are free."
“เราบอกวา เธอเปนเสรี”
As simply and as quickly as that, Kirk Maynard Gull spread his wings,
effortlessly, and lifted into the dark night air. The Flock was roused from sleep by his
cry, as loud as he could scream it, from five hundred feet up:
โดยงายดาย และรวดเร็วขนาดนั้น เคิรก เมนารด นางนวล ก็กางปกออก อยาง
สะดวกสบาย แลวบินหายขึ้นไปบนโอกาสอันมืดมิดในยามกลางคืน ฝูงนกตกใจตื่นเพราะเสียง
รองของเขา เสียงดังที่สุดเทาที่เขาจะเปลงออกมาได ในระดับสูงหารอยฟุต
"I can fly! Listen! I CAN FLY!"
“ผมบินได! ฟงกันไว! ผมบินได!”
By sunrise there were nearly a thousand birds standing outside the circle of
students, looking curiously at Maynard. They didn't care whether they were seen or
not, and they listened, trying to understand Jonathan Seagull.
พอไดอรุณก็มีนกนางนวลเปนพันตัวมายืนอยูรอบๆ วงของนกศิษย มองดูเมนารดดวย
ความสนเทหใจ นกพวกนี้ไมสนใจวาใครจะมองเห็นตัวหรือไม และพากันฟง พยายามที่จะ
เขาใจโอวาทของ จอนะธัน นางนวล
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He spoke of very simple things - that it is right for a guil to fly, that freedom is
the very nature of his being, that whatever stands against that freedom must be set
aside, be it ritual or superstition or limitation in any form.
เขาพูดในเรื่องงายๆ – วาการบินเปนกรรมชอบ สําหรับนกนางนวล วาเสรีภาพคือธรรม
แหงตัวของเขา วาสิ่งใดก็ตามที่เปนอุปสรรคตอความหลุดพน จะตองขจัดเสียใหหมด ไมวาจะ
เปนพิธีกรรม หรือความเชื่อถือกันตอๆมา หรือเครื่องผูกมัดตางๆ ไมวาจะอยูในรูปใด
"Set aside," came a voice from the multitude, "even if it be the Law of the Flock?"
“ขจัดใหหมด” เสียงหนึ่งดังมาจากฝูงนก “แมแตกฎของฝูงทีเดียวหรือ”
"The only true law is that which leads to freedom," Jonathan said. "There is no
other."
“กฎอันแทจริง คือกฎที่นําไปสูความหลุดพน เปนเสรี” จอนะธันพูด “ไมมีกฎอื่น”
"How do you expect us to fly as you fly?" came anothervoice.
“ทานคิดวาเราจะบินไดเหมือนทานไดอยางไร?” อีกเสียงหนึ่งดังมา
"You are special and gifted and divine, above otherbirds."
“ทานเปนนกพิเศษ มีบารมีมาก และเปนนกทิพยอยูเหนือกวานกอื่นๆ”
"Look at Fletcher! Lowell! Charles-Roland! Judy Lee! Are they also special and
gifted and divine? No more than you are, no more than I am. The only difference, the
very only one, is that they have begun to understand what they really are and have
begun to practice it."
“ดูแตเฟล็ตเชอร! โลเวล! ชารลส โรแลนด! เขาเปนนกพิเศษ มีบารมีมาก และเปนนก
ทิพยเหมือนกันหรือ? ไมไดวิเศษไปกวาทานทั้งหลาย ไมไดวิเศษไปกวาเรา มีแตกตางกันอยู
เพียงอยางเดียว อยางเดียวเทานั้น ในขอที่วาเขารูวาตัวของเขาเปนอะไร แลวปฏิบัติตามนั้น”

ริ ช า ร ด บ า ค เ ขี ย น

จ อ น ะ ธั น ลิ วิ ง ส ตั น น า ง น ว ล

ห น า ๖๑

His students, save Fletcher, shifted uneasily. They hadn't realized that this was
what they were doing.
บรรดาศิษยทั้งหลาย นอกจากเฟล็ตเชอรพากันขยับตัวดวยความไมสบายใจ พวกเขาไม
เคยรูเลยวาเขาไดปฏิบัติอยางนั้น
The crowd grew larger every day, coming to question, to idolize, to scorn.
นกที่มาฟงนั้นมากขึ้นทุกวัน มาถามปญหาก็มี มาบูชาก็มี มาดูหมิ่นก็มี
"They are saying in the Flock that if you are not the Son of the Great Gull
Himself," Fletcher told Jonathan one morning after Advanced Speed Practice, "then
you are a thousand years ahead of your time."
“เขาพูดกันในฝูงวาถาครูไมใช บุตรของนกนางนวลใหญ” เฟล็ตเชอร บอก จอนะธัน วัน
หนึ่งหลังจากที่ไดฝกวิชาการบินชั้นสูงแลว “ครูก็ตองเปนนกที่ล้ํายุคถึงพันป”
Jonathan sighed. The price of being misunderstood, he thought. They call you
devil or they call you god.
จอนะธัน ถอนใจใหญ นี่คือผลของการที่ไมมีคนเขาใจในตัวเรา เขานึก เขาเรียกเราวา
ปศาจ ไมอยางนั้นก็เรียกวาเทวดา
" What do you think, Fletch? Are we ahead of our time?"
“เธอคิดอยางไร เฟล็ตช เราเปนนกล้ํายุคจริงหรือเปลา?”
A long silence. " Well, this kind of flying has always been here to be learned by
anybody who wanted to discover it; that's got nothing to do with time. We're ahead of
the fashion, maybe, Ahead of the way that most gulls fly."
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เงียบอยูนาน “ผมวาวิชาการบินแบบนี้มีมาแตไหนแตไรแลว สําหรับใหคนที่คนพบวิชานี้
ไดศึกษาเรียนรู ไมใชเรื่องเกี่ยวกับกาลเวลา บางทีเราจะล้ําสมัยไปหนอย ล้ําวิธีที่นกนางนวล
สวนใหญเขาบินกันอยู”
"That's something," Jonathan said rolling to glide inverted for a while.
“สําคัญอยู” จอนะธันกลาว โคลงตัวไปบินหงายทองอยูพักหนึ่ง
"That's not half as bad as being ahead of our time."
“ถาเปนอยางนั้นก็ดีกวาเปนคนล้ํายุค”
It happened just a week later. Fletcher was demonstrating the elements of highspeed flying to a class of new students. He had just pulled out of his dive from seven
thousand feet, a long gray streak firing a few inches above the beach, when a young
bird on its first flight glided directly into his path, calling for its mother.
เหตุเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาหหลังจากนั้น เฟล็ตเชอรกําลังแสดงหลักการบินดวยความเร็วสูงให
นักเรียนใหมดู เขาเพิ่งคืนตัวมาบินระดับจากการดําดิ่งจากระยะเจ็ดพันฟุต ดูเหมือนกับวาเขา
เปนเสนสีเทาวิ่งผานเหนือหาดทรายเพียงสองสามนิ้ว
ขณะนั้นมีลูกนกตัวหนึ่งบินเขามาใน
เสนทางบินของเขา รองหาแม
With a tenth of a second to avoid the youngster, Fletcher Lynd Seagull snapped
hard to the left, at something over two hundred miles per hour, into a cliff of solid
granite.
ดวยเวลาเพียงหนึ่งในสิบของวินาที ที่จะหลีกใหพนลูกนกตัวนั้น เฟล็ตเชอรนางนวลหัน
ขวับไปทางซาย ดวยความเร็วสูงกวาสองรอยไมลตอหนึ่งชั่วโมง
It was, for him, as though the rock were a giant hard door into another world. A
burst of fear and shock and black as he hit, and then he was adrift in a strange
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strange sky, forgetting, remembering, forgetting; afraid and sad and sorry, terribly
sorry.
สําหรับเขานั้น หินผานั้นดูเหมือนจะเปนบานประตูยักษ ที่แข็งสําหรับเปดผานไปยังอีก
โลกหนึ่ง ความกลัวพลุงขึ้นมา พรอมกับช็อคและความมืด เมื่อเขาพุงเขาชนหนาผาอยางจัง
แลวเขาก็บินรอนอยูบนทองฟาที่เขาไมเคยรูจัก ประเดี๋ยวก็ลืม ประเดี๋ยวก็จําได แลวก็กลับลืมอีก
ทั้งกลัว ทั้งทุกข ทั้งเสียใจ เสียใจมากที่สุด
The voice came to him as it had in the first day that he had met Jonathan
Livingston Seagull,
เสียงนั้นมาสูตัวเขา เชนเดียวกับเมื่อวันแรก ที่เขาไดพบ จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล
"The trick Fletcher is that we are trying to overcome our limitations in order,
patiently, We don't tackle flying through rock until a little later in the program."
“เฟล็ตเชอรเอย! เคล็ดมันอยูที่วาเราตองขจัดสิ่งตางๆ ที่ผูกมัดเราอยูอยางมีระเบียบ และ
ดวยความพากเพียร เราจะไมคิดบินผานหิน จนกวาจะไดใชเวลาอีกเล็กนอยตามหลักสูตร”
"Jonathan!".
“จอนะธัน!”
"Also known as the Son of the Great Gull " his instructor said dryly,
“ผูซึ่งมีคนเรียกวาบุตรของนกนางนวลใหญนั่นแนะ” ครูของเขากลาวติดตลก
"What are you doing here? The cliff! Haven't I didn't I.., die?"
“ครูมาทําอะไรอยูที่น?ี่ หนาผา ผมไมได...ผม... ยังไมตายดอกหรือนี่?”
"Oh, Fletch, come on. Think. If you are talking to me now, then obviously you
didn't die, did you? What you did manage to do was to change your level of
consciousness rather abruptly.
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“โธ! เฟล็ตช! เอาอีกแลว รูจักคิดเสียบางซี ก็เมื่อเธอยังพูดอยูกับฉันแทๆ แลวเธอจะตาย
ไดอยางไร ใชไหม? สิ่งที่เธอไดจัดการกับตัวเองเขาก็คือ เธอไดเปลี่ยนระดับความรับรูอยาง
กะทันหัน
It's your choice now. You can stay here and learn on this level - which is quite a
bit higher than the one you left, by the way - or you can go back and keep working
with the Flock.
เธอเลือกเอาเองได เธอจะอยูในระดับนี้และเรียนรูตอไปก็ได ซึ่งความจริงก็เปนระดับที่
ออกจะสูงกวาระดับที่เธอเพิ่งจะละมา - หรือเธอจะกลับไปแลวทํางานตอไปกับฝูงก็ได
The Elders were hoping for some kind of disaster, but they're startled that you
obliged them so well."
พวกนกผูใหญเขาแชงใหเกิดเหตุรายอยางใดอยางหนึง่ ขึ้น แตเขาก็ตองตกใจ เมื่อเธอทํา
ใหสมกับที่เขาแชงไวเปนอยางดีถึงขนาดนี”้
"I want to go back to the Flock, of course. I've barely begun with the new
group!"
“ผมก็อยากจะกลับไปที่ฝูงเปนธรรมดา ผมเกือบจะยังไมไดเริ่มสอนนักเรียนกลุมใหมเลย”
"Very well, Fletcher. Remember what we were saying about one's body being
nothing more than thought itself....?"
“ดีแลว เฟล็ตเชอร จงจําที่เราไดพูดกันไวแลววา กายเรานั้นไมใชอะไรเกินไปกวาความคิด
ของเรา...”
Fletcher shook his head and stretched his wings and opened his eyes at the
base of the cliff, in the center of the whole Flock assembled. There was a great
clamor of squawks and screes from the crowd when first he moved.
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เฟล็ตเชอรสั่นหัวแลวกางปกออก และลืมตาขึ้นที่เชิงหนาผา ทามกลางฝูงนกที่เขามารุม
หอมลอมอยู มีเสียงรองเกรียวกราวดังลั่นไปหมด เมื่อเขาเริ่มกระดิกตัวได
"He lives! He that was dead lives!"
“เขามีชีวิต! นกที่ตายแลวกลับฟนขึ้นมาได!”
"Touched him with a wingtip! Brought him to life! The Son of the Great Gull!"
“เพียงแตทานเอาปลายปกแตะเขาไปเทานั้น นกตายก็กลับฟน! ทานผูเปนบุตรของนก
นางนวลใหญ!”
"No! He denies it! He's a devil! DEVIL! Come to break the Flock!"
“ไมจริง! เขาเองก็ไมยอมรับวาเขาเปนบุตรนกนางนวลใหญ! เขาเปนปศาจ! ปศาจที่มา
ทําลายลางฝูงนก!”
There were four thousand gulls in the crowd, frightened at what had happened,
and the cry DEVIL! went through them like the wind of an ocean storm. Eyes glazed,
beaks sharp, they closed in to destroy.
มีนกนางนวลมามั่วสุมกันอยูที่นั่นถึงสี่พันตัว ตางก็ตกใจกลัวในเหตุที่เกิดขึ้น และเสียง
รองวาปศาจ แลนผานฝูงนกไปเหมือนกับลมพายุในมหาสมุทร ตาคาง ปากคม นกเหลานั้นกลุม
รุมเขามาเพื่อทําลาย
" Would you feel better if we left, Fletcher?" asked Jonathan.
“เราไปกันเสียทีจะดีไหม เฟล็ตเชอร?” จอนะธันถาม
"I certainly wouldn't object too much if we did..."
“ผมก็ไมขัดของเทาไรหรอกครับ...?”
Instantly they stood together a half-mile away, and the flashing beaks of the
mob closed on empty air.
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ทันใดนั้นเขาก็ไปยืนกันอยูสองตัวหางจากที่เดิมหนึ่งไมล นกที่กลุมรุมเขามานั้น ไดแตจิก
ลมจิกแลงกันเปลาๆ
" Why is it," Jonathan puzzled, "that the hardest thing in the world is to convince
a bird that he is free, and that he can prove it for himself if he'd just spend a little time
practicing? Why should that be so hard?"
“ทําไมหนอ?” จอนะธันสงสัย “ทําไมมันจึงยากที่สุดในโลกที่จะทําใหนกสักตัวรูวาเขาเปน
เสรีและเขาจะพิสูจนใหตัวเขาเองเห็นความจริงขอนี้ได ถาเขาเพียงแตจะใชเวลาเพียรปฏิบัติแต
เพียงเล็กนอยเทานั้นทําไมจึงดูยากเหลือเกิน?”
Fletcher still blinked from the change of scene.
เฟล็ตเชอรยังตองยืนกระพริบตาอยูเพราะการเปลี่ยนสถานที่
" What did you just do? How did we get here?"
“เมื่อกี๊ครูทําอะไรครับ? เรามาอยูที่นี่กันไดอยางไร?”
"You did say you wanted to be out of the mob, didn't you?"
“เธอบอกวาเธออยากจะออกมาใหพนนกกลุมนั้นมิใชหรือ?”
"Yes! But how did you..."
“ครับ! แตครูทําอยางไร”
"Like everything else, Fletcher. Practice."
“ก็ทําเหมือนกับอยางอื่นนั่นแหละ เฟล็ตเชอร! ตองเพียรฝกบอยๆ”
By morning the Flock had forgotten its insanity, but Fletcher had not.
พอถึงตอนเชาฝูงนกก็ลืมความบาไปแลว แตเฟล็ตเชอรยังไมลืม
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"Jonathan, remember what you said a long time ago, about loving the Flock
enough to return to it and help it learn?"
“จอนะธัน ครูจําที่ครูพูดไวนานแลวไดไหม เรื่องกรุณาตอฝูงนกมากพอที่จะกลับเขาฝูงได
และชวยใหนกในฝูงไดเรียนรู”
"Sure."
“จําได”
"I don't understand how you manage to love a mob of birds that has just tried to
kill you."
“ผมไมเขาใจ วาคุณครูสามารถจะกรุณา ฝูงนกที่คิดจะฆาครูไดอยางไร”
"Oh, Fletch, you don't love that! You don't love hatred and evil, of course. You
have to practice and see the real gull, the good in every one of them, and to help
them see it in themselves. That's what I mean by love. It's fun, when you get the knack
of it.”
“โธ! เฟล็ตช เราไมไดกรุณากรรมนั้น เราไมกรุณาความเกลียดและความชั่วเปนธรรมดา
เธอตองหมั่นฝกปฏิบัติ จนเห็นนกนางนวลตัวที่แท เห็นสิ่งที่ดีมีอยูในนกนางนวลทุกตัว แลวชวย
เขาใหแลเห็นสิ่งที่ดีที่มีอยูในตัวเขาดวยตัวของเขาเอง นั่นคือสิ่งที่ครูเรียกวากรุณา มันก็สนุกดีอยู
เหมือนกันเมื่อเรารูเคล็ดของมัน”
"I remember a fierce young bird for instance, Fletcher Lynd Seagull, his name.
Just been made Outcast, ready to fight the Flock to the death, getting a start on
building his own bitter hell out on the Far Cliffs. And here he is today building his own
heaven instead, and leading the whole Flock in that direction."
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“ครูยังจํานกหนุมที่ดุเดือดตัวหนึ่งได เขาชื่อเฟล็ตเชอร ลินด นางนวล เขาเพิ่งถูกขับจาก
ฝูงพรอมที่จะสูกับฝูงจนตายกันไปขางหนึ่ง เริ่มจะสรางนรกอันขมขื่นใหแกตัวเขาเอง บนหนาผา
อันไกล แตถึงวันนี้ เขากลับมาสรางสวรรคใหแกตัวเขาเอง และกําลังนํานกทั้งฝูงไปทางนั้น”
Fletcher turned to his instructor, and there was a moment of fright in his eye.
เฟล็ตเชอรหันไปทางครูของเขา ตามีแววแหงความหวาดกลัวอยูบาง
" Me leading? What do you mean, me leading? You're the instructor here. You
couldn't leave!"
“ผมนะหรือครับนํา? ครูหมายความวากระไร นํา? ครูเปนครูอยูที่นี่ ครูไปไหนไมได!”
"Couldn't I? Don't you think that there might be other flocks, other Fletchers, that
need an instructor more than this one, that's on its way toward the light?"
“ไมไดจริงๆ หรือ?” เธอไมนึกบางหรือวาอาจมีนกฝูงนกอื่น เฟล็ตเชอรตัวอื่นๆ ซึ่งตองการ
ครูมากกวานกฝูงนี้และเฟล็ตเชอรตัวนี้ ผูซึ่งกําลังเดินเขาหาแสงสวางอยูแลว?”
" Me? Jon, I'm just a plain seagull and you're... "
“ผมนะหรือครับ ครู? ผมเปนเพียงนกนางนวลธรรมดา และครูเปน...”
" ...the only Son of the Great Gull, I suppose?"
“...บุตรคนเดียวของนกนางนวลใหญกระมัง?”
Jonathan sighed and looked out to sea.
จอนะธัน ถอนหายใจใหญแลวมองออกไปทางทะเล
"You don't need me any longer. You need to keep finding yourself, a little more
each day, that real, unlimited Fletcher Seagull. He's your in structor. You need to
understand him and to practice him."

ริ ช า ร ด บ า ค เ ขี ย น

จ อ น ะ ธั น ลิ วิ ง ส ตั น น า ง น ว ล

ห น า ๖๙

“เธอไมจําเปนตองมีครูอีกตอไปแลว แตเธอยังจําเปนตองหาตัวเองใหพบ พบมากขึ้นวัน
ละเล็กวันละนอย ตัวของเธอซึ่งเห็นเฟล็ตเชอรนางนวลตัวจริง ผูซึ่งไมมีขอบเขตจํากัด นกตัวนั้น
แหละจะเปนครูของเธอ เธอตองรูจักเขา และฝกปฏิบัติอยางเขา”
A moment later Jonathan's body wavered in the air, shimmering, and began to
go transparent.
อีกครูหนึ่ง กายของ จอนะธัน ก็เหลือใหแลเห็นไดรางๆ อยูในอากาศ เปนประกายระยิบระยับ และแลดูใสเหมือนแกว
"Don't let them spread silly rumors about me, or make me a god. O.K., Fletch?
I'm a seagull. I like to fly, maybe..."
“อยาใหเขาลือเรื่องครูกันอยางโงๆ หรือทําใหครูเปนเทวดาขึ้นมา เอาอยางนั้นนะเฟล็ตช!
ครูเปนนกนางนวล ครูชอบบิน บางที...”
"JONATHAN!"
“จอนะธัน!”
"Poor Fletch. Don't believe what your eyes are telling you. All they show is
limitation. Look with your understanding, find out what you already know, and you'll
see the way to fly."
“เฟล็ตชเอย! อยาเชื่อสิ่งที่ตามันบอกเธอ ตานั้นมันแสดงไดแตขอบเขตอันจํากัดเทานั้น
เธอจงดูดวยจิต ดูใหเห็นวาเธอรูอะไรบาง แลวเธอจะเห็นเองวาจะบินไดอยางไร”
The shimmering stopped. Jonathan Seagull had vanished into empty air.
แสงระยิบระยับนั้นหายไป จอนะธัน นางนวลไดอันตรธานไปเปนอากาศธาตุ
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After a time, Fletcher Gull dragged himself into the sky and faced a brand-new
group of students, eager for their first lesson.
เวลาลวงไประยะหนึ่ง เฟล็ตเชอร นางนวล ดึงตัวเขาขึ้นไปบนทองฟา แลวประจันหนากับ
นักเรียนกลุมใหมเอี่ยม กระหายที่จะเรียนบทเรียนแรก
"To begin with " he said heavily,
“ประการแรก” เขาพูดอยางหนักๆ
" you've got to understand that a seagull is an unlimited idea of freedom, an
image of the Great Gull, and your whole body, from wingtip to wingtip, is nothing
more than your thought itself."
“พวกเธอจะตองเขาใจวา นกนางนวลเปนธรรมอันไมมีขอบเขตจํากัดแหงเสรีภาพ อยูใน
รูปเดียวกันกับ นกนางนวลใหญ และกายของพวกเธอ จากปลายปกถึงปลายปก ไมใชอะไร
นอกเหนือไปจากความคิดของพวกเธอเองเทานั้น”
The young gulls looked at him quizzically. Hey, man, theythought, this doesn't
sound like a rule for a loop.
นกนางนวลหนุมๆ มองดูเขาอยางฉงน พูดกันดีๆ นา เขาพากันนึก พูดอยางนั้นมันไมได
เปนวิธีบินวงกลมตั้งเสียเลย
Fletcher sighed and started over. "Hm. Ah... very well," he said, and eyed them
critically. "Let's begin with Level Flight."
เฟล็ตเชอรถอนใจใหญและเริ่มตน “ฮื่อ! อา! ดีแลว” เขาพูดแลวมองพวกนักเรียนอยางจะ
จับผิด “มาเริ่มดวยการบินระดับกอน”
And saying that, he understood all at once that his friend had quite honestly
been no more divine than Fletcher himself.
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และเมื่อไดพูดออกไปดังนั้นแลวเขาก็เขาใจขึ้นมาทันทีทันใดวา ครูของเขานั้น วากันตาม
จริง ก็ไมไดเปนเทวดาเกินไปกวาตัวเขาเลย
No limits, Jonathan? he thought. Well, then, the time's not distant when I'm
going to appear out of thin air on your beach, and show you a thing or two about
flying!
ไมมีขอบเขตเลยหรือ จอนะธัน? เขานึก ดีละ อีกไมนานนักหรอก ที่ผมจะปรากฏกายจาก
อากาศธาตุขึ้นบนหาดของครู แลวสอนครูสักอยางหรือสองอยางเกี่ยวกับการบิน
And though he tried to look properly severe for his students, Fletcher Seagull
suddenly saw them all as they really were, just for a moment, and he more than liked,
he loved what he saw.
และทั้งที่เขาพยายามจะทําตัวใหเครงสําหรับศิษยของเขา เฟล็ตเชอรนางนวล ไดเห็นตัว
ของศิษยเหลานั้นตามความเปนจริงไดชั่วขณะหนึ่ง และเขายิ่งกวาชอบสิ่งที่เขาไดเห็น เขารักสิ่ง
ที่เขาไดเห็นนั้น
No limits, Jonathan? He thought, and he smiled. His race to learn had begun.
ไมมีขอบเขตเลยหรือ จอนะธัน? และเขาก็ยิ้ม เขาเริ่มเดินทางเขาสูการเรียนรูแลว
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ความเห็นของผูแปล
เมื่อไดแปลเรื่อง “จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล” ของนายริชารด บาค จบลงไปแลว ผมใน
ฐานะที่เปนผูแปล ก็ใครขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวบางตามสมควร
ในประการแรก นิยายเรื่องนี้เนนหนักใหเห็นความสําคัญของ สิกขา หรือศึกษา อันไดแก
การเรียนรู การเรียนในที่นี้ มิไดหมายถึงการเรียนรูวิชา เพื่อจะไดนําวิชานั้นมาประกอบอาชีพ
เปนประโยชนแกการทํามาหากิน หรือเพื่อทําใหผูมีวิชาอยูเหนือคนอื่นๆ ในฐานะความเปนอยู
แตเปนการเรียนรูเพื่อถึงความตรัสรู อันไดแกความรูและความเขาใจในสภาพความจริง
หรือธรรมแหงตนเอง และเมื่อไดตรัสรูธรรมนั้นแลว ผูตรัสรู ก็เปน วิมุติ กลาวคือหลุดพน จากขอ
ผูกพันตาง ๆ หรือขอบเขตจํากัดตางๆ อันมีอยูกับตัวผูนั้นเพราะความไมรู และความยึดเปนเหตุ
เมื่อหลุดพนแลวก็เปนเสรีโดยแท พระพุทธเจาไดเคยตรัสสอนถึงเสรีภาพไวแลว และเสรีในคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจานั้น หมายถึงเสรีในลักษณะเชนนี้
วิชา คือความรูในความจริงนี้ ในหนังสือไดบอกไวชัดวาเปนธรรมอันมีมาแตดั้งเดิม รอ
คอยใหมีคนมารูสัจธรรมนั้น และนําออกมาเผยแผใหปรากฏเทานั้น ลักษณะเชนนี้ ตรงกับ
ลักษณะแหงอริยสัจที่พระพุทธเจาไดตรัสรู เพราะอริยสัจ มิใชธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงแตงตั้ง
ขึ้นหรือคิดขึ้นใหม แตเปนสัจธรรมที่มีอยูเหนือกาลเวลา และสถานที่
พระพุทธเจาไดตรัสรูธรรมนั้น และไดทรงนํามาเผยแผใหปรากฏ และทําใหคนอื่นแลเห็น
สัจธรรมนั้นได ดวยพระปญญาคุณและพระกรุณาคุณ เพื่อที่จะใหบุคคลแลเห็นในธรรมนี้
พระพุทธเจาไดทรงเนนหนักในสิกขา หรือการศึกษา เชนเดียวกัน พระสงฆผูเปนสาวกของ
พระพุทธเจานั้นเรียกวาอยูในสิกขา ซึ่งเปนการศึกษามิใชเพื่อเอาวิชามาประกอบอาชีพ แตเปน
การศึกษาเพื่อใหรูความจริงของชีวิต และรูจักสภาพอันแทจริงแหงตน
เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูแลว ก็ไดทรงประกาศพระองคและกําหนดใหพระสงฆสาวกของ
พระองคอยูในเพศพรหมจรรย คําวาพรหมจรรยนั้นแทจริงมีความหมายไปในทางการศึกษา
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มิไดหมายถึงการละเวนประเวณีแตอยางเดียวเทานั้น เพราะตามคตินิยมของชาวอริยะในสมัย
พุทธกาลนั้น ชีวิตคนแบงออกเปนระยะที่เรียกวาอาศรม ไดสามระยะหรือสามอาศรม
อาศรมแรก ซึ่งหมายถึงระยะเวลาตั้งแตเปนเด็กไปจนถึงวัยรุนหนุมนั้น เรียกวาอาศรม
พรหมจรรย ไดแก ระยะเวลาแหงชีวิตซึ่งบุคคลยังไมมีลูกเมียหรือครอบครัว แตใชเวลาสวนใหญ
ไปในการศึกษาแตอยางเดียว
อาศรมที่สองไดแกอาศรมคฤหัสถอันเปนระยะเวลาที่บุคคล แตงงานตั้งครอบครัว และทํา
มาหากินในฐานะที่เปนผูครองเรือนจนลวงเขาปจฉิมวัย
สวนอาศรมที่สามเรียกวา อาศรมวนปรัสถ คฤหัสถผูมีผมหงอกแลวหรือไดเห็นบุตรของ
บุตรแลวจะสละโลกคือครอบครัวและสังคม ออกไปอยูในปาหาเลี้ยงชีพดวยการขออาหาร และ
บําเพ็ญตนอยูในธรรม เพื่อประโยชนแหงตนแตผูเดียว
ดวยเหตุนี้พระสงฆซึ่งอยูในเพศพรหมจรรย เรียกวาพรหมจารีและอยูในสิกขา จึงเปน
กลุมคนที่อุทิศตนอุทิศชีวิตใหแกการศึกษาแตอยางเดียวเทานั้น ไมวาจะอยูในฐานะครูอาจารย
หรือฐานะศิษย จุดหมายปลายทางของผูอยูในสิกขาก็คือธรรมอันเปนเครื่องทําใหหลุดพนเปน
เสรีแตอยางเดียวเทานั้น
นาสังเกตวา นายริชารด บาค ผูแตงนิยายเรื่องนี้ ไดกลาวถึงอภิญญา คืออิทธิฤทธิ์หรือ
อํานาจเหนือธรรมดาเอาไวดวย เชน การบินเร็วเทากระแสจิต หรือการไปถึงที่ใดที่หนึ่งไดดวย
อํานาจจิต หรือการไปถึงที่ใดที่หนึ่งไดดวยอํานาจจิต การสงจิตถึงกันจนพูดจากันรูเรื่อง และการ
ทําคนตายใหฟนได
นิยายเรื่องนี้กลาวในทํานองวา อภิญญานั้นเกิดจากการเรียนรูธรรมถึงขั้นสูง พระพุทธศาสนาก็ยอมรับในเรื่องอภิญญา อันเกิดจากวิชาเชนเดียวกัน แตดูเหมือนทั้งศาสนาพุทธและ
นิยายเรื่องนกนางนวลนี้จะเห็นพองตองกันวา เรื่องอภิญญาเปนเรื่องเล็ก เรื่องใหญเรื่องสําคัญ
ที่สุดคือความหลุดพนเปนเสรี
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นิยายเรื่องนกนางนวลนี้ไดแสดงทัศนะของผูแตง คือนายริชารด บาค ในเรื่องชาติเรื่องภพ
ไวเปนอีกทัศนะหนึ่งที่นาสนใจอยูมาก พระพุทธศาสนาไดสอนไววา การเชื่อวาตายแลวเกิดก็
เปนมิจฉาทิฐิ การเชื่อวาตายแลวสูญก็เปนมิจฉาทิฐิ เมื่อเปนเชนนั้นแลวจะตองเชื่อวาอยางไรจึง
จะถูก?
นิยายเรื่องนี้ไดเสนอคําตอบไววา “ตายแลวเปลี่ยน” ซึ่งนาฟงอยูมาก หมายความวาเมื่อ
ตายแลวก็ไมเกิดและไมสูญ แตเปลี่ยนระดับการรับรู ซึ่งในตนฉบับภาษาอังกฤษเรียกวา Level
of Consciousness ไปเปนอีกระดับหนึ่ง ซึ่งหมายความวา เมื่อตายแลวก็จะตองไปสูอีกภพหนึ่ง
ซึ่งมีสมมติตางกับภพเดิม สมมติในที่นี้จะเรียกวาระดับที่แตกตางกันในสภาพทั้งปวงก็ได คนที่
ยังมีชีวิตอยูนั้นรูไดดวยสฬายตนะตางๆ มีหู ตา ปาก จมูก กาย เปนตน และมีใจเปนเครื่องรับรู
แตเมื่อไปอยูในอีกภพหนึ่งแลว สฬายตนะเหลานั้นก็อาจไมจําเปน และไมมี แตการรับรูก็คงจะ
ยังมีไดดวยวิธีอื่นหรือดวยสมมติอื่น ซึ่งเราที่ยังไมถึงภพนั้นไมมีทางที่จะรูได
ในที่นี้ ผม ในฐานะผูแปล ก็ใครขอกลาวไวดวยวา เรามักจะนึกถึงหรือมองเห็นสวรรคดวย
สมมติของเราเองในโลกนี้ และมักจะสรางสวรรคนรกขึ้นดวยสมมติแหงโลก สวรรคจึงมีวิมานอัน
สวยงาม มีนางฟาและเทวดาผูซึ่งแตงอาภรณอันงดงาม ตามสมมติแหงโลก สวนนรกนั้นก็
ยอมจะนากลัวและเดือดรอน ตามสมมติแหงโลก เชนเดียวกัน เชนมีกระทะทองแดงเอาไวตมคน
ที่มีบาป มีตนงิ้วอันมีหนามแหลมไวใหขึ้น ไมมีเหตุใดเลยที่เทวดาและสัตวนรก ผูอยูในอีกสมมติ
หนึ่งแตกตางกับสมมติของโลก จะเสวยสุขในวิมาน หรือเสวยทุกขในกระทะทองแดงและบนตน
งิ้ว
การกําหนดหรือมองเห็นนรกสวรรคแบบนี้ เปนการยึดในสมมติของโลกโดยแท และ
ยิ่งกวานั้นยังยึดในอัตตาของตนอยางรุนแรงที่สุดอีกดวย เพราะผูที่เชื่อหรือมองเห็นสวรรคนรก
แบบนั้น จะตองเปนผูที่เห็นวาตนเองในฐานะที่เปนมนุษยนั้น เปนบุคคลสําคัญอยางยิ่ง ถึงกับ
ตองมีใครมาสรางสวรรคอันสวยงามไวใหเปนบําเหน็จแกตนเมื่อทําความดี และมีนรกเอาไว
ลงโทษเมื่อทําความชั่ว
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ซึ่งเมื่อคิดดูแลวไมมีทางที่จะเปนไปได เพราะมนุษยก็เปนแตเพียงแตสัตวโลกชนิดหนึ่ง
มิไดวิเศษวิโสไปกวาสัตวอื่น จะมีแตกตางบางก็ในการวิวัฒนาการทางดานสมองเทานั้น
ที่พูดมานี้มิใชจะแสดงความเห็นวานรกสวรรคไมมี ผมเชื่อวานรกสวรรคนั้นมีจริง แตมี
ความเห็นวาเปนภพตางๆ ที่มีอยูตามธรรมดา มิไดมีไวเพื่อบําเหน็จใครหรือลงโทษผูใด แตเปน
ภพที่อยูใน “ระดับแหงความรับรู” ที่แตกตางกัน สูงต่ํากวากัน การที่จะไปสูภพใดนั้นก็ขึ้นอยูกับ
ความรูของแตละคน อาจเปลี่ยนไปทีละขั้นก็ได หรือขามขั้นก็ได
แตในแตละภพนั้นก็ยังจะตองเรียนตองรูตอไปอีก รูดีกวาเดิมก็ไปอยูในภพใหม ที่มีการ
รับรูแจมใสกวาเดิมไปจนถึงวิมุติ คือความหลุดพนบริสุทธิ์เปนขั้นสุดทาย ถึงชั้นนั้นแลวกาลเวลา
และสถานที่ก็ไรความหมาย
นายริชารด บาค พูดไวในนิยายเรื่องนี้อยางนาฟงวา ใครที่ยังติดอยูในภพเกา เมื่อถึง
คราวที่ตองเปลี่ยนภพ ก็จะไปเกิดในภพที่เหมือนภพเกา ไมมีอะไรเกิดขึ้น ถาเปนดังนี้จริง ใครที่
ยังติดอยูในภพคือโลกนี้ ยังชอบความทุกข ความวุนวาย ความไมเที่ยง ความเปลี่ยนแปร ชอบ
หัวเราะ ชอบรองไห แลวกลับหัวเราะอีก ก็ไมนาจะตองกังวล เพียงแตยึดภพนี้ หรือโลกนี้ ชีวิตนี้
เอาไวใหแนน ตายแลวกี่รอยกี่พันชาติก็คงยังจะกลับมาเกิดในภพนี้อยูนั่นเอง
พระพุทธศาสนาไดสอนไววา ตัณหาอุปาทานทําใหเกิดภพเกิดชาติ นายริชารด บาค มา
อธิบายเพิ่มเติมวา ถายังใครในภพใด และยังยึดอยูในภพใด ก็จะไดเกิด (ชาติ) ในภพนั้นอีก ถา
เชื่อเสียอยางนี้แลว ดูก็ออกจะนาสบายใจดีอยูเหมือนกัน สําหรับคนที่ยังไมเบื่อโลก และยังสนุก
ที่จะอยูในโลก
เมื่อนายริชารด บาค ไดสมมติใหนกนางนวลเปนตัวการในนิยายเรื่องนี้ การเรียนรูของนก
ก็จะตองอยูที่การบินเปนธรรมดา ซึ่งถาเปนมนุษยแลว การเรียนรูก็จะตองเปนไปอีกแบบหนึ่ง
อยางไรก็ตาม พอที่จะจับเคาไดวา ปญญาอันแทจริงที่จะเกิดขึ้นไดนั้นคือ ปญญาที่
ศาสนาพุทธเรียกวา ภาวนามยปญญา คือปญญาอันเกิดจาก ความพากเพียรฝกฝนในทาง
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ความคิด พูดใหชัดคือ การพัฒนาความรูซึ่งอาจไดรับมาจากผูอื่น หรือทางอื่นนั้น ใหมีมากขึ้น
และแนนแฟนยิ่งขึ้น ดวยตัวของตัวเองในตัวของตัวเอง ในทางมรรคผลนิพพานนั้น ภาวนามย
ปญญาจะเกิดขึ้นไดดวยการทําวิปสสนาสมาธิ แตถึงแมวาจะไมไปถึงขั้นนั้น การเรียนวิชาตางๆ
อันเปนวิชาโลก ก็นาจะเกิดปญญาแบบนี้ไดดวยการทําวิชานั้นใหเกิดมากขึ้น และแนนแฟนขึ้น
ในตัวของตัวเอง ดวยการใชความคิดของตนเอง
ผมใครจะขอกลาวในที่นี้แตเพียงวา ความรูที่ไดมาจากการไดยินไดฟงก็ดี ดวยการใช
เหตุผลก็ดี ดวยการอานตํารับตําราทองจําเอาก็ดี ความรูเหลานี้ไมมีอยางใดที่จะแนนอนและ
แนนแฟนเทาความรูที่ไดรูเองเห็นเอง ดวยปญญาของตนเอง ผูที่ศึกษาวิชาตางๆ ไมวาจะเปน
วิชาใดนาจะคํานึงถึงขอนี้ใหมาก
คติของนายริชารด บาค ในเรื่องการตรัสรูนั้นออกจะตรงกับคติของศาสนาพุทธ กลาวคือ
ผูที่ตรัสรูสัจธรรมแลวนั้น ยอมเปนผูที่หลุดพนจากพันธะและขอบเขตอันจํากัดใดๆ โดยสิ้นเชิง
แมแตเวลาและระยะทางก็ไมเปนขอบเขตอันจํากัดใดอีกตอไป ผลที่ติดตามความหลุดพนมานั้น
ก็คือความกรุณา ไดแกความกรุณาตอผูอื่นที่ยังอยูในวัฏฏะ ยังมิไดหลุดพน ความกรุณาเชนนี้ใน
ภาษาอังกฤษใชคําวา Love ซึ่งจะแปลวา รัก ในภาษาไทยนั้นเห็นจะไมตรงนัก เพราะความรัก
ในภาษาไทยนัน้ ออกจะมีความจํากัดอยูวา เปนความรักแบบผูกพันใกลชิดเทานั้น
อยางไรก็ตาม พระพุทธเจาเมื่อตรัสรูแลว ก็ไดทรงพระกรุณาตอสัตวโลก และก็คงจะได
เกิดปญหาขึ้นในพระทัย วาจะควรประกาศธรรมที่ตรัสรูนั้น ใหแกบุคคลอื่นไดเห็น หรือไม
ประการใด ตลอดจนปญหาที่วาบุคคลที่ยังผูกพันแนนอยูกับโลกนั้น จะสามารถแลเห็นธรรมอัน
ลุมลึกนั้นหรือไม
นิยายเรื่องนี้ ไดกลาวถึงปญหาเหลานี้ไวเชนเดียวกัน และความกรุณาก็ไดขจัดปญหา
เหลานี้เสียได เชนเดียวกับพระมหากรุณาของพระพุทธเจา ไดขจัดปญหาเชนเดียวกันนี้ได เมื่อ
สองพันหารอยกวาปมาแลว
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ผมขอจบเรื่องนี้ลงดวยพระคาถาตอไปนี้
มหากรุณิโก นาโถ

พระผูทรงพระมหากรุณา

หิตาย สพฺพปาณินํ

ผูทรงยังพระบารมีใหเต็ม

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา

เพื่อประโยชนแหงสัตวทั้งหลาย

ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ

ทรงถึงแลวซึ่งความรูอันอุดม

เอเตน สัจฺจวชฺเชน

ดวยความสัตยที่กลาวนี้

โหตุ เต ชยมงฺคลํ

ขอชัยมงคลจงมีแกทานทั้งหลาย.
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