คํานํา
ในระยะตอไปนี้ ผมจะแปลหนัง สือภาษาอังกฤษเลม หนึ่ง ชื่อJonathan Livingston Seagull
ลงในคอลัมนนี้วันตอวันไปจนกวาจะจบ ซึ่งคาดวาคงจะไมกินเวลานานจนเกินไปนัก
หนังสือเลมนี้ไดพิมพออกจําหนายในสหรัฐอเมริกามาเปนเวลาปเศษแลว ถึ งวัน ที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2516 ปรากฏวาหนังสือเลมนี้อยูในอันดับหนังสือขายดีที่ สุด (Best Seller) อัน ดับ ที่ 3 ติดตอกัน
มาเปนเวลาถึง 57 อาทิตย นับวาเปนหนังสือขายดีที่สุดที่ติดอันดับอยูไดนานมาก แสดงวาเปนหนัง สือ
ที่มีผูสนใจอานมากที่สุด
ผูแตงหนังสือเลมนี้ชื่อ นายริชารด บาค (Richard Bach) เปนทั้งคนเขีย นหนัง สือและนัก บิน
และไดเ คยแต งหนั งสือมาแลวสามเล ม เกี่ยวกั บธรรมะในการบิ นทั้ งสิ้น ในระยะสิ บปที่แล ว มานี้ นายริ
ชารด บาค ไดเปนบรรณาธิการนิตยสารการบินฉบับหนึ่ง และไดเ ขีย นบทความสารคดีและนิย ายเรื่อง
สั้นเกี่ยวกับการบินมาแลวรอยกวาเรื่อง นายริชารด บาค เคยเปนนักบินในกองทัพ อากาศสหรัฐ อเมริกา
มากอน ถึงปจจุบันนี้ชีวิตของนายริชารด บาค เกือบจะไมมีขาดเครื่องบินเลย
ผมเองไดอ านหนั ง สือ เล ม นี้ เป นครั้ง แรก เมื่ อ ประมาณสองสัป ดาหนี้ เอง เมื่ อ อา นแลว ก็เ กิ ด
ความจับใจในธรรมะที่ไดแสดงไวในหนังสือเลมนี้ ซึ่งมีทั้งมนุษยธรรม และ ธรรมอัน เป นความจริงแห ง
ชีวิตตรงตามที่พระพุทธเจาผูซึ่งเปนพระบรมศาสดาและสรณะของผมไดท รงแสดงไว เมื่อสองพันหา
รอยกวาปมาแลวมากมายหลายอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง สิ กขา หรือ ศึกษา คือการเรียนรูอัน
ประกอบดวยอิทธิบาทสี่ อันไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ไปจนถึงความหลุดพนเปนเสรี อันทํา
ใหเกิดกรุณาขึ้นในตัวของผูหลุดพน เป นผลที่ ไ ดเ กิดขึ้น แกองคพ ระพุ ทธเจาหลัง จากที่ไ ดตรัสรูอนุ ตร
สัมมาสัมโพธิญาณแลว
นายริชารด บาค ผู แต งหนัง สือเลม นี้จ ะไดเ คยศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุ ทธเจามา
บางหรือหาไมผมไมมีทางจะทราบได แตเทาที่สังเกตจากขอความในหนังสือเลมนี้แลว ผมก็เขาใจเอา
เองวาคงจะไมเคย หากเปนเชนนี้ก็ยิ่งแลเห็นพระพุทธคุณ และพระธรรมคุณ เปนอั ศจรรย เพราะพระ
ธรรมนั้น เปนความจริงอันอยูเหนือกาลเวลา วิญูชนพึงรูไดดวยตนเอง ผู ที่พ ากเพียรศึกษาวิท ยาการ
ไมวาจะเปนสาขาใดเอง แมแตการบินเมื่อถึงขั้นสุดทายแลวก็ยอมจะแลเห็นพระธรรมดวยตนเอง ถึ งจะ
ไมรูแจงแทงทะลุก็ยังแลเห็นและเขาใจในแกนสารของพระธรรมนั้น
ดวยความจับใจดังที่ไดกลาวมาแล ว ผมจึ งไดแ ปลหนัง สือเลม นี้ขึ้ นด วยความประสงคที่ จ ะให
ไดอานกั นแพรหลายในหมู คนไทยที่ อาจยังติ ดขั ดในการอานภาษาอังกฤษ การแปลนั้ นไดพ ยายาม
รักษาทั้งสํานวนโวหาร และอรรถของผูแตง ในภาษาอังกฤษไวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เกือบจะไมมี
การเรียบเรียงตอเติ ม แต อยางใดเลย จะมี บางก็เพี ยงเล็กน อยในเรื่องที่ไ ม เป นสาระสําคัญ เพื่อใหฟง
เปนภาษาไทยและเขาหูคนไทยยิ่งขึ้น เท านั้ น ในที่นี้ก็ ใครขอเรียนท านที่อานภาษาอังกฤษไดส ะดวก
อยูแลววา ทานควรจะไดหาตนฉบับภาษาอังกฤษมาอาน เพราะจะไดอรรถรสจากหนัง สือเลม นี้ ยิ่งกวา
ที่จ ะได จ ากคํ า แปลของผมเปน แน น อน เพราะการถ า ยความจากภาษาหนึ่ ง ออกเป น อี กภาษาหนึ่ ง
ยอมจะใหไดความสมบูรณไมงายนัก
คนที่ผ มอยากจะให อา นหนั งสือเลม นี้คื อคนไทยทั้ งปวง โดยเฉพาะอยางยิ่ ง นิ สิตนั ก ศึกษา
และนักเรียน เพราะจะไดกําลังใจในอันที่จะเลาเรียนและทําประโยชนตอไปไดมาก สําหรับคนที่เคยได
เลาเรียนวิชาจากผมโดยตรงไมวาจะเปนวิชาใด ไมวาจะเปนรุนใด และไมวาจะมากหรือน อย ผมขอถือ
โอกาสนี้สงขาวมาใหทราบวา
“ผมอยากใหคุณอานหนังสือเลมนี้ทุกคน จะอานจากภาษาอังกฤษหรือจะอานจากคําแหลนี้ ก็
ได แตขอใหอานใหได และในการอานนั้นขอไดโปรดใชความคิดใหมากประกอบไปดวย อยาอานเพียง
สักแตวาผานสายตาไป นกนางนวลมันรักศิษยของมันฉันใด ผมก็รักพวกคุณทุกคนฉันนั้น”

จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล
โดย ริชารด บาค
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช -แปล
ตอนที่ 1
ตอนนั้นเปนเวลาเชา
พระอาทิตยแรกขึ้นไดปดทองระลอกระยับไปทั้งทะเลที่ไมมีคลื่น
ในระยะทางหนึ่งไมลจากฝง เรือหาปลาลําหนึ่งกวนน้ําทะเลใหเปนคลื่น และคําที่หมายถึงการ
บินมื้อเชาไดกระจายไปในอากาศ จนกระทั่งนกนางนวลเปนฝู งประมาณพั นตั วบิ นมาโฉบเฉี่ยว และสู
กันเพื่อเศษอาหารเปนวันวุนวายอีกวันหนึ่งที่เพิ่งจะเริ่มขึ้น
แตวาหางไกลออกไป อยูคนเดียวไกลเกินเรือหาปลาและฝงทะเล จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล
กําลังซอมบินอยู ในระยะสูงรอยฟุตบนฟา เขาหยอนเท าที่ มี พั งผืด ลง ยกปากขึ้น สูง และใช แรงอยาง
หนักที่จะรักษาวงโคงที่ออกจะเจ็บปวดไวในปกทั้งสองของเขา วงโคง นี้ห มายถึงการบินอยางชา แล ว
เขาก็บินชาลงจนลมที่ปะทะกับหนาเขานั้นกลายเปนเพียงเสียงกระซิบ จนกระทั่งมหาสมุ ทรหยุดนิ่ งอยู
กับที่ ณ เบื้องลางแหง ตัว ของเขา เขาหรี่ตาลงดวยสมาธิ อัน เครงเครียด อั้น ลมหายใจไวบั งคับ ให ปก
โคงเขา...อีกเพียง...หนึ่งนิ้ว แลวขนเขาก็ฟูไปทั้งตัว เขาเสียหลัก และรวงลงมาจากระดับที่บินอยู
นกนางนวลนั้นก็อยางที่ทานรูกันอยูแลววาไมมีวันที่จะเสียหลัก ไมมีเสียระดับ การเสียระดับบิน
คือการเสียหนาและเสียเกียรติ
แตจอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล ผู ซึ่ง ไมละอาย ผู ซึ่ง กางปกออกอี กครั้ง ใหเปน โคงอัน
สั่นระรัว-ทําใหบินชาลง ชาลง และเสียระดับอีกครั้งหนึ่งนั้น-ไมใชนกธรรมดาสามัญ
นกนางนวลสวนใหญไมสนใจที่จะเรียนรูใหเ กิน ไปกวาการบินอยางธรรมดาที่สุด-รูเพียงแต วา
จะออกจากฝง เพื่ อหาอาหารแล วบิ นกลั บฝง อย างไร การบินไม ใช เรื่ องสําคัญ การกิ นต างหากที่เป น
เรื่องใหญ แตสําหรับนกนางนวลตัวนี้การกินไมใชสิ่งสําคัญเลย การบินเทานั้ นที่ สําคัญ สําคัญมากกวา
อะไรทั้งหมด จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล รักที่จะบิน
เขาไดสังเกตเห็นแลววาความคิดเชนนี้ไมใชทางที่จะหาความนิยมจากนกตัวอื่นๆ แมแต พ อแม
ของเขาเองก็ตองรอนใจในเมื่อจอนะธันใชเวลาเปนวันๆ อยูคนเดียวเพื่อรอนในระดับต่ําเปนรอยๆ เที่ยว
ทดลองดู
เขาไม รูเหตุ เช นเวลาที่ เขาบิ นเหนือ น้ํา ในระยะที่ต่ํากวาความยาวระหวางปลายปกข างหนึ่ง
ของเขาจนถึ งปลายปกอีก ขา งหนึ่ ง ทํ าไมเขาจึงอยูในอากาศไดน านกวาธรรมดาและใช แรงแต นอ ย
การรอนของเขาไมไดจบลงดวยการทิ้งตัวลงในทะเล แตเขาจะหยอนปลายเท าลงมาใหถูกน้ํ า บังเกิด
เปนคลื่นยาวตามหลังมา จนเขาถึงผิวน้ํา ดวยเท ากดแนน ไวส องขา งตัวทําใหเพรียวลม เมื่ อเขาปลอย
ตัวใหไถลไปตามผิวน้ําจนถึงฝง แลวไถลเลยขึ้น ไปบนหาดทราย แลวเดิ นกลับ มาวัดรอยไถลของเขา
บนทรายวาเปนระยะทางกี่กาว พอแมของเขาก็จะรอนใจเอาจริงๆ
“ทําไม จอน ทําไม?” แม ของเขาถาม “ทําไมเจาจึงทําตัวใหเหมื อนนกอื่น ในฝูง เขาไม ไ ด?
มั นยากนั กหรื อลูก ? ทํา ไมไม ทิ้ง การบิน ต่ําๆ เอาไวให พ วกนกกระทุงและนั กอัล บารอส เขาทํ า กัน ?
ทําไมเจาไมกินอะไรเลย? จอน เจาผอมจนเหลือแตขนกับกระดูกแลว”
“ผมไมถือหรอกแมวาผมจะเหลือแตขนกับกระดูก ผมเพียงแต อยากรู วาผมจะทําอะไรไดบ าง
และทําอะไรไมไดบางในอากาศ ผมอยากรูเทานั้นเอง”
“ฟงทางนี้บาง จอนะธัน” พอเขาพูดอยางไม ดุดันนั ก “หนา หนาวจะมาถึ งอีกไม นานนั ก เรือ
ปลาก็จะมีนอยลง ปลาที่เคยวายบนผิวน้ําก็จะลงลึก ถาเอ็งอยากจะเรียนอะไรก็ควรจะเรียนเรื่องอาหาร

และการหากิน เรื่องการบินมันก็ดีอยูหรอก แตเอ็งจะกินการรอนเข าไปไม ไ ด อยาลืม วา เหตุที่ เอ็งตอง
บินก็เพื่อหากินเทานั้น”
จอนะธันพยักหนารับอย างอยูในโอวาท เขาจะพยายามทําตัวเหมื อนนกนางนวลอื่นไปสักวัน
หนึ่งหรือสองวัน เขาพยายามจริงๆ ทั้ งรองเสี ยงแหลมและสูกับ นกอื่น เป นฝู งตามทาปลาและเรือปลา
บินโฉบเขาควาเอาเศษปลาบาง เศษขนมปงบาง แตถึงจะพยายามอยางไรก็ไปไมรอด
ไม เห็ นจะเป นเรื่องอะไรเลย! เขานึ กในใจขณะที่ปล อยปลาหัวออ นตั วหนึ่ง ให หลุดจากปาก
ใหแกนกนางนวลแกที่กําลังบินไลเขามา เราอาจใชเวลาทั้งหมดนี้เ ลาเรียนวิ ธีบิน มี เรื่องที่จ ะตองเรียน
มากเหลือเกิน!
ไมนานนัก จอนะธันนางนวลก็ออกไปอยูตัวเดี ยวอีก ไกลออกไปในทะเล หิ ว มี ความสุข และ
เรียน
วิ ช าที่ เ รี ย นคื อ ความเร็ ว และภายในเวลาเพี ย งอาทิ ต ย เ ดี ย วเขาได ที่ ฝ ก ซ อ ม เขาก็ รู เ รื่ อ ง
ความเร็วมากกวานกนางนวลที่บินเร็วที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู
ในระยะสู งหนึ่ง พั นฟุ ต กระพื อ ป กใหแ รงที่ สุด เทา ที่จ ะทํา ได แล วเขาก็ ปก หั วลง ดํ าดิ่ งจาก
อากาศมาสู คลื่นในทะเล และเขาก็ไ ดเ รียนรูวาเพราะเหตุใด นกนางนวลจึงบินดิ่ งลงมาดวยกําลัง ป ก
ไมไ ด ภายในเวลาเพียงหกวินาทีเขาพุงตัวลงมาดวยความเร็วถึ งเจ็ดสิ บไมลตอหนึ่ง ชั่วโมง ความเร็ว
เชนนี้ทําใหปกไมเที่ยงและเสียแรงตอนกระพือปกขึ้น
ครั้งแลวครั้งเลา ผลก็เกิดขึ้นอยางเดียวกัน ถึงเขาจะพยายามและใช ความสามารถอยางสูงสุด
เขาก็ไมสามารถจะควบคุมทิศทางแหงการบินไดในความเร็วอันสูง
บินขึ้นไปถึงพันฟุต บินดวยความเร็วสู งสุดตรงไปขา งหนา กอน จากนั้น ก็ป กหั วลง กระพื อป ก
เพื่อดําเอาหัวลง แล วก็ทุกครั้งที่ปกซายของเขาตองติดขัด เมื่อกระพื อขึ้ น ทําใหตัวโคลงมาทางซาย
อยางแรง แข็งปกขวาไวไมกระพือเพื่อใหตัวโคลงกลับ แตแลวตัวเขาก็กระเด็ นอยางกับ ลูกไฟจากเตา
ไฟไปทางขวา หมุนติ้วไปเลย
เขาพยายามสุดความสามารถตอนกระพือปกขึ้น พยายามถึงสิบครั้ง แตทั้ งสิบครั้ง เมื่ อเขาถึง
ความเร็วเจ็ดสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง ขนตามตัวเขาก็ตีกลับ กระจุ ยกระจาย หมดความทรงตัว แลวก็ร วง
โครมลงมาในน้ํา
ในที่สุดเขาก็นึกออก ขณะที่ตั วเปย กน้ํ าชุมโชกวา กุญ แจไขป ญหานี้ก็คือการกางปก
ไวเฉยๆ ในความเร็วสูง กระพือปกบินจนไดความเร็วหาสิบไมลตอหนึ่ง ชั่วโมงแลวก็กางปก นิ่ง
ไว
จากระดับสูงสองพันฟุตเขาลองดูอีกครั้ง คราวนี้หมุนตัวดําดิ่งลงมา ปกกางออกเต็มที่ และกาง
ปกแข็งคงที่ไวเมื่อผานความเร็วเกินกวาหาสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมงมาแลว เขาตองใช กําลัง อัน มหาศาล
แตก็เปนผลสําเร็จ ภายในสิบวินาทีเขาพุงผานอากาศลงมาดวยความเร็วเกาสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง
จอนะธันไดทําสถิติความเร็วแหงโลกสําหรับนกนางนวลขึ้นแลว
แตชัยชนะนั้นก็มีอยูประเดี๋ยวเดียว พอถึงตอนที่ เขาจะพุ งตัวขึ้น จากการดําดิ่ง ขณะที่เขาขยับ
เปลี่ยนมุมปกของเขา เขาก็พังไปอยางที่เคยมาแลว และในความเร็วเจ็ดสิบไมลตอหนึ่ งชั่วโมงนั้น เขา
พังเหมือนกับไดนาไมดระเบิด จอนะธัน นางนวล เหมื อนกับ ระเบิ ดกลางอากาศ แล วตกผางลงมาบน
ทองทะเลซึ่งแข็งเหมือนกับปูดวยอิฐ
เมื่อ เขาฟน ตั วไดส ติ นั้น เปน เวลาค่ํา มื ด ไปนานแลว และเขาก็ล อยอยูก ลางแสงจั น ทรบ นพื้ น
มหาสมุทร ปกของเขารูสึกเหมือนกับวาเปนแทงตะกั่วแตน้ําหนัก ของความลม เหลวนั้น ดูเ หมื อนจะวาง
อยูบนหลังของเขาหนักยิ่งกวา เขาออนใจอยากใหน้ําหนักนั้นมันคอยๆ ถวงเขาลงไปใหถึงกนทะเลเสีย
ใหรูแลวรูรอดไป

ขณะที่เขาจมลึกลงไปในน้ํานั้น มีเสียงกราวๆ ประหลาดดังขึ้นในใจเขา ไมมีทางจะหลีกเลี่ยง
ได เราเปนนกนางนวล เราถูกจํากัดดวยธรรมชาติ ถาเราเกิดมาเพื่อเรียนรูมากเรื่องการบินเรา
ก็ค งจะไดมีแผนการบิน และสมอง ถาเราเกิด มาเพื่อบิ นเร็ว เราก็ค งจะไดมีปกอัน สั้นอยางนก
เหยี่ยว และกินหนูเปนอาหารแทนปลา พอแกวาถูกแลว เราตองลืมความโงเขลานี้เสีย เราต อง
บินกลับบานไปเขาฝูง และพอใจวาเราเปนอะไร เปน แตเพียงนกนางนวลที่มี อะไรหลายอยาง
จํากัด
เสียงนั้นจางหาย และจอนะธันก็เห็นดวยกับเสียงนั้น เวลากลางคืนนกนางนวลควรจะอยูบนฝ ง
และตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เขาสาบานวาเขาจะเป นนกนางนวลธรรมดา ซึ่ งจะทําใหทุกคนสบายใจกวา
เกา
เขาถีบตัวอยางออนแรงขึ้นจากน้ํา และบินไปสูพื้ นแผน ดิน รู สึกยินดี วาเขาไดเ รียนรูวิธี ทุนแรง
ในการบินระดับต่ํา
ไม เอา! เขานึก ในใจ เราเลิกเด็ดขาดที่ จ ะเป นอยา งที่เคยเป น ไม สนใจกับ สิ่งที่ไ ดเ รียนรูอี ก
ตอไปแล ว เราเปนนกนางนวลเหมื อนกับ นกนางนวลตัว อื่น ๆ และจะบินเหมื อ นกั บนกนางนวล คิด ได
อยางนั้นเขาก็บินขึ้นสูงรอยฟุตแลวกระพือปกเร็วขึ้นพุงตัวไปสูฝงทะเล
เขาสบายใจขึ้น เมื่อไดตกลงใจวาจะเปนแตนกตัวหนึ่งในฝูง ตอไปนี้จะไมมีอะไรที่จะผูกมัดเขา
ไวกับอํานาจที่คอยผลักดันเขาใหเรียนวิชา จะไมมีการประลองความรูและไม มี ความลม เหลวอีกตอไป
และมั น ก็ ส วยดีเ หมื อ นกั น ที่จ ะหยุ ด คิ ด สั กที แล ว เขาก็ บิน ไปในความมื ด มุ ง ไปยั งแสงไฟที่ อ ยู บ น
ชายหาด
มืด! เสียงกราวดังขึ้นอีกอยางตกใจ นกนางนวลไมมีวันที่จะบินมืดๆ
จอนะธั น ไม มี ป ญ ญาที่ จ ะฟ ง เสี ย งนั้ น สวยดี เ ขานึ ก แสงจั น ทร แ ละแสงไฟ เป น ประกาย
ระยิบระยับอยูบนผิวน้ํา เหมือนกับแสงไฟบอกระยะเปนทางไวตลอดคืน และทุกอยางดูสงบนิ่ง...
ลงเดี๋ยวนี!้ นกนางนวลไมบินกลางคืน! ถาเจาเกิดมาเพื่อบินกลางคืนเจาก็คงจะมีตาของนก
เคาแมว เจาจะตองมีแผนการบินเปนสมอง! เจาคงจะไดมีปกสั้นของเหยี่ยว!
และ ณ ที่นั้นในเวลากลางคืน อยูในอากาศสู งรอยฟุต จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล ก็ห ลับ ตา
แลวเบิกตาโตเปนระยะ ความทุกข ความตั้งใจของเขาหายไปหมด
ปกสั้น! ปกสั้นของเหยี่ยว!
นั่นคือคําตอบ ! ไอเรามันโงบัดซบไปเอง! เราตองการเพียงปกอันนิดเดียวเทานั้ นเอง สิ่ งที่เรา
ควรตองทําก็คือหุบปกสวนใหญไว และบินดวยปลายปกนิดเดียวเทานั้น! ปกสั้น!
เขาบิ นขึ้ นไปสูง สองพั นฟุ ตเหนอทะเลอัน ดํามื ด และโดยไม ไ ดคํานึ งถึงความวิบั ติห รือความ
ตายแม แ ตข ณะจิ ต เขาเอาหัว ป ก แนบเข า ไว ข า งตั ว อย า งแน น เหลือ ปลายปก ที่ แ คบเหมื อ นมี ด สั้ น
แพลมออกไปรับลม แลวเขาก็ทุมตัวดําดิ่งลงมา
เสี ยงลมกระทบหัว ดัง เหมื อนเสี ยงรอ งของสัตวใหญที่ ดุ ราย เจ็ ดสิ บไมลต อหนึ่ง ชั่วโมง ร อ ย
ยี่สิบไมล และยิ่งเร็วขึ้นไปอีก การตานทานลมดวยความเร็วรอยสี่สิบไมลตอหนึ่งชั่ วโมงไม หนัก เท ากับ
ตอนที่ ตองตา นลมดว ยความเร็วเจ็ ดสิ บไมลตอหนึ่ง ชั่วโมง และดวยการบิดปลายปกเบาๆ ที่ สุดเขาก็
ถอนตัวออกจากการดําดิ่ง และบินระดับหวือไปเหนือคลื่น-ลูกปนใหญสีเทาใตแสงจันทร
เขาหรี่ตาให เหลือเป นเพี ยงเส นผ าเล็กนิด เดี ยวเพื่ อกันลมแล วก็เกิดความปติ หนึ่ง รอ ยยี่ สิ บ
ไมลตอหนึ่งชั่วโมง ! และควบคุมการบินไดตลอด! ถาเราดําดิ่งจากระยะหาพันฟุตแทนที่ จ ะเป นเพี ยง
สองพัน ก็นาคิดวาจะเร็วเพียงไหน...
คําสัตยสาบานของเขาเมื่อครูนี้เขาลืมหมดแลวเหมือนกับถูกกวาดไปจนหมดดวยกระแสลมอัน
แรงเร็ ว แต เ ขาก็ ไ ม รู สึ ก ผิ ด ในการที่ ผิ ด สัญ ญาที่ ทํ า ไว ด ว ยตนเอง สั ญ ญาแบบนั้ น เหมาะแต กั บ นก

นางนวลที่ยอมรับเอาธรรมดาโลก นกนางนวลที่ไดแตะตองกับความประเสริฐ ของวิช าที่ ไ ดเ รียนรูแล ว
จะทําสัญญาแบบนั้นเพื่อประโยชนอันใด?
ไดเวลาพระอาทิตยขึ้น จอนะธันก็ฝกซอมอีกจากระดับหาพันฟุต เรือหาปลามองดูเ หมื อนเศษ
ผงลอยอยูบนทองฟาสีน้ําเงินอันราบเรียบ ฝูงนางนวลที่ออกหากิน มื้ อเชามองดูเ หมื อนกับ ฝุน ละอองที่
ปลิวอยูเปนวงกลม
เขามีชีวิต ตัวสั่นสะเทือนเล็กนอยดวยความโสมนัส มี ความภาคภู มิ ใจวาสามารถควบคุม ความ
กลัวของตนได ครั้นแลวก็หุบหัวปกเขามาทันทีทันใด
ยื่นปลายปกสั้นออกไปใหไดมุม และพุงตัวดิ่งลงไปสูทะเล เมื่อผานระยะทางลงมาไดสี่ พั นฟุ ต
เขาก็ถึงความเร็วขั้ นสุ ดท าย ลมที่ปะทะอยูนั้น กลายเป นกํ าแพงเสี ยงที่กั้น เขาไวไ ม ให เคลื่อนไหวเร็ว
กวานั้นได เขากําลังบินตรงลงมา ดวยความเร็วสองรอยสี่สิบไมลตอหนึ่ง เขากลืนน้ํ าลายในคอ รู ตัว วา
หากปกของเขาเกิดกางออกในขณะนั้น เขาจะถูกลมเป าใหขาดออกจากกัน เป นนกนางนวลชิ้ นเล็กชิ้น
นอยลานชิ้น แตความเร็วนั้นคืออํานาจและความเร็วคือความร าเริง เบิกบานใจ และความเร็ว คือ
ความงามอันบริสุทธิ์
เขาถอนตัวจากการดําดิ่งในระยะหนึ่งพันฟุต ปลายปกสั่ นสะเทื อนดวยลมมหายักษนั้น ทั้ งเรือ
และฝูงนกนางนวลกําลังแกวงไกลและมีขนาดใหญขึ้นทุกทีในเสนทางบินของเขา
เขาหยุดไมได เขายังไมรูดวยซ้ําวาจะบินเลี้ยวอยางไรในความเร็วขนาดนั้น
ถาชนกันเขาก็ตายทันที
เขาไดแตหลับตา
เหตุที่เกิดขึ้นในเชาวันนั้น ตอนหลังตะวันขึ้นก็คือ จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล บินหวือฝา กลาง
ฝูงนกนางนวลที่บินออกหากินมื้อเชาดวยความเร็วสองรอยสิบสองไมลตอหนึ่ง ชั่วโมง ตาก็หลับ ดวย
เสียงหวีดหวิวอันเกิดจากลมและขนนกกระทบกัน เคราะหยังดีที่ โชคชะตานกนางนวลยังยิ้ม ให เขาอยู
ครั้งนี้ จึงไมปรากฏวามีนกตัวใดตองเสียชีวิต
ถึงตอนที่เขาชูปากขึ้นฟาเขายังอยูในความเร็วอันรอนแรงถึงหนึ่งรอยหกสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง
เมื่อเขาเพลาความเร็วลงไดยี่สิบไมลตอหนึ่งชั่วโมงเขากางปกออกได เรือหาปลาดูเหมื อนกับ เศษขนม
ปงในทะเล สี่พันฟุตขางลาง
ความคิดของเขามีแตชัยชนะ ความเร็วขั้ นสุ ดท าย! นกนางนวลบิ นไดถึ งสองรอยสิบสี่ไ มลตอ
หนึ่งชั่วโมง! เปนการกา วออกมาจากวัฏ ฏะ หรือวงจรแห งชีวิต เปนขณะหนึ่ง ที่ใหญยิ่งทีสุดในประวัติ
แหงฝูงนกนางนวล และขณะนั้นยุคใหมก็เกิดขึ้นแกจอนะธัน นางนวล เมื่อเขาบินออกไปยังที่ฝก บินอั น
เปลี่ย วของเขา เขาหุ บปกแลวดํ าดิ่ งลงมาจากเพดานบิ นสู งถึงแปดพันฟุ ต เขาตั้งหนา ที่จ ะหาความรู
ทันทีวาจะบินเลี้ยงไดอยางไร
เขาพบวา ขนปลายปกเพียงเสนเดียว หากขยับ ไปเพียงเศษของนิ้ว จะทําใหเลี้ยงตัวไดใ นวง
กวางอยางราบรื่นดวยความเร็ว อัน สูงมาก กอนที่จ ะเรียนรูเรื่องนี้ เขาก็ไ ดเ รียนรูวา ถ าขยับขนเกินกวา
หนึ่งเสนดวยความเร็วขนาดนั้น จะผลักตัวเขาใหหมุนติ้วไปเหมือนกับลูกปนยาว...และจอนะธันก็ ไ ดบิ น
แบบโลดโผนเปนนกนางนวลตัวแรกในโลก
เขาไม มี เ วลาเหลื อพอที่ จ ะไปคุย กับ นกตัวอื่น ในวัน นั้น แต ฝก บิน เรื่อยไปจนตะวัน ตกดิน แล ว
นาน เขาคนพบการบินที่เรียกวา แบบวงกลมตั้งหมุนระดับชา หมุนปดจังหวะ ควงสวานหงายทอง หมุ น
ตัวทางตั้งตนนอก ตีลังกา
เมื่อจอนะธันกลับมาถึงฝูงบนหาด ก็เป นเวลากลางคืน เต็ ม ที่แล วเขาเวียนหัวและเหนื่อ ยที่สุด
แตดวยความดีใจ เขาบินแบบวงกลมตั้งเขาไปจนถึงที่กอนจะลงจั บก็ทํ าการหมุ นระดับ เร็วเสียดวย พอ
ฝูง นกรูเข าถึ งเรื่อ งที่เขาออกจากวงจรไปไดเ ถิด เขานึก เจาจะตองดีใ จกัน แทบบ า ตอไปนี้ชีวิตจะมี
อะไรตออะไรขึ้นอีกพิลึกกึกกือ แทนที่จะบินพะเยิบพะยาบออกไปที่เรือหาปลาแลวก็บินกลับ

ชีวิตมีเหตุ ผ ลขึ้น แล ว เราสามารถจะยกตัวเองขึ้ นจากอวิ ชชา เราจะทําตัวเราใหเป น
สัตวประเสริฐไดดวยปญญาและความช่ําชอง เราเปนเสรีได! เราเรียนบินได!
อนาคตดังหึ่งกึกกองและเรืองรองดวยความรุงโรจนที่พึงจะเปนไปได
นกนางนวลกําลังอยูกันเปนฝูงใหญ ในการประชุมฝูงเมื่อเขาไปถึง และดูทาวา จะไดป ระชุม กัน
มานานแลว ความจริง ฝูงนกกําลังคอยเขาอยู
“จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล! ออกมายืนตรงกลาง” คําพูดของนกผูใ หญดังขึ้น ดวยเสี ยงที่ใช
ในพิธีกรรมอันสูงสุด “การออกไปยื นตรงกลาง” เฉยๆ นั้ น หมายถึงความอับ อายอยางยิ่งหรือการเสี ย
เกียรติอย างยิ่งเท า นั้น แต “การยืนตรงกลางเพื่อ เกียรติ” นั้ น เป นวิ ธี กําหนดตัว ผูนํ าชั้ นสู ง ของฝูง นก
นางนวล ใชแลว เขานึก ฝูงนกที่ออกหากินมื้อเชาเมื่อเชานี้คงจะไดแ ลเห็นการออกจากวัฏ ฏะของเรา!
แตเราไมตองการเกียรติอยางใด เราไมมีความประสงคจะเปนผูนํา เราอยากแตเพียงจะแบ งปนสิ่ งที่เรา
ไดพ บให ไ ดรูทั่วกัน เพียงแต จะให เห็ นขอบฟา ซึ่งอยูเบื้ องหนา ของเราทุ กคน เขากาวออกไปยืนตรง
กลาง
“จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล” ผู ใหญน กพูดขึ้ น “ยืนตรงกลางดวยความอับ อายตอหนา เพื่อน
นกนางนวลทั้งปวงของเจา!”
เขารูสึกเหมือนกับถูกตีดวยแผนกระดาน เขาของเขาออนลง ขนของเขาหลุบ มีเสี ยงดัง ซูในหู
ยืนตรงกลางดวยความอับอาย? เปนไปไมได! แหวกวัฏ ฏะ! พวกเขาเขา ใจไม ไ ด! เขาผิ ดทั้ งหมด เขา
ผิด!
“เพื่อความผิดอันไดเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความรับผิด ชอบอยางไรความคิดของเขา” เสียง
อันเอาจริงนั้นกลาวตอไปเปนทํานอง “ทําใหเสียเกียรติภูมิและประเพณีของตระกูลนางนวล...”
การที่ตองออกไปยืนตรงกลางดวยความอับ อายนั้น แปลวาเขาจะตองถูก ขับ ออกจาก
ฝูงนก ถูกเนรเทศใหไปอยูโดดเดี่ยวบนหนาผาที่อยูไกล
“...วัน หนึ่ง จอนะธัน ลิวิ ง สตัน นางนวล เจ า จะต อ งรู ว าการขาดความรั บ ผิด ชอบนั้ น ไม เ กิ ด
ประโยชนแกตนอยางใดเลย ชีวิตเปนสิ่งที่เราไมรูและรูไมได นอกจากวาเราเกิด มาในโลกนี้ เพื่อ
กิน เพื่อมีชีวิตอยูใหนานที่สุดที่เราจะอยูได”
นกนางนวลไม โตต อบผูป กครองฝูง แตเ สียงของจอนะธันก็ ดัง ขึ้น “ขาดความรับผิด ชอบ? พี่
น อ งทั้ ง หลาย!” เขาร อ ง “จะมี ใ ครที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบไปยิ่ ง กว า นกนางนวลที่ พ บและปฏิ บั ติ ต าม
ความหมาย และวัตถุประสงคที่สูงกวาสําหรับการใช ชีวิต ? นับ เป นเวลาพันป ที่พ วกเราไดแ ตคอยเฉี่ยว
เอาหัวปลา แตเดี๋ยวนี้เรามีเหตุผลที่จะอยู-นั่นคืออยูเพื่อเรียนรู เพื่อคนพบความจริง และเพื่อหลุ ด
พน! ขอโอกาสใหผมสักครั้ง ขอใหผมไดชี้แจงวาผมไดพบอะไรเขา...”
ฝูงนกนั้นอาจเปนหินผาก็ได
“เราไมใชพี่นองของมันแลว” นกนางนวลพูดกันขึ้น และดวยความพรอมเพรียงกัน นกนางนวล
ทั้งนั้นก็พากันปดหูและหันหลังใหเขา
จอนะธันนางนวลใชเวลาที่เหลือตอมาอยูคนเดียว แตเขาบินพนหนาผาที่อยูไกลนั้ นออกไปอีก
ความเสี ย ใจของเขามิ ไ ด อ ยู ที่ ค วามเปลี่ ย วเปล า แต อ ยู ที่ ก ารที่ น กนางนวลอื่ น ๆ ไม ย อมเชื่ อ ความ
รุงโรจนแหงการบินที่รอคอยพวกเขาอยู พวกนกเหลานั้นไมยอมลืมตาขึ้นมองดูอะไรเสียเลย
เขาเรียนรูมากขึ้นทุกวัน เขาเรียนรูวาการดําดิ่ง อยางเพรียวลมดวยความเร็วอันสู งจะทําใหเขา
ไดปลาที่หายากและอรอยซึ่งอยูใตผิวน้ําลงไปถึงสิบฟุต เขาไม มี ความจํ าเปนที่ จ ะตองตามเรือหาปลา
และกินขนมปงบูดอีกตอไปเพื่อเอาชีวิตรอด เขาเรียนรูวิธี หลับ กลางอากาศ ตั้ง ทิศทางบินไวใหขวาง
ลมที่พั ดออกจากฝ ง และบินรอนไปไดไ กลเป นรอยๆ ไมล จากเวลาตะวัน ตกดิน จนถึงตะวัน ขึ้น ดว ย
สมาธิภายในอยางเดียวกันเขาสามารถบินไปในหมอกทะเลอัน หนาและบินขึ้ นเหนือ ระดับ หมอกให อยู
บนฟาอันสวางแพรวพราว...ในขณะเดียวกันกับที่นกนางนวลอื่นทุ กตัวตองยืนจับเจาอยูบนพื้นดิ น ไม รู

วา อะไรเป นอะไรนอกจากหมอกและฝน เขาเรียนรูที่จ ะเหิ นลมเข าฝ งไปไกล เพื่ อกินแมลงที่มี รสอั น
ละมุนละไม
สิ่งที่เขาเคยหวังวาฝูงนกจะไดรับในครั้งหนึ่งนั้น บัดนี้ไดตกเปนของเขาแตผูเดีย ว เขาเรียนบิ น
ได และไม เสี ยดายราคาที่ ต องจ ายไปเพื่อแลกความรู จอนะธันรู ความจริ งวา ความงวงเหงาทางจิ ต
ความกลัวและความโกรธทําใหนกนางนวลมีอายุสั้น และเมื่อสิ่ งเหลานี้ไ ดห มดไปจากจิ ตของเขาแลว
เขาก็มีอายุยืนอยางยิ่ง
ครั้นกาละของเขามาถึง ก็มีนกนางนวลสองตัวบินมาในตอนเย็นและมาพบจอนะธันกํ าลังรอน
กินลมอยางสงบอยูบนทองฟาที่เขารัก นกนางนวลสองตัวที่มาปรากฏกายอยูขางปกของเขานั้นบริสุ ทธิ์
สะอาดเหมื อนกับ แสงดาว และแสงอัน เรืองรองจากตัวนกทั้งสองนั้น ดูนุ ม นวลและเป นมิตรในอากาศ
ยามค่ําคื น แต สิ่งที่นา รักที่ สุดก็คือความช่ําชองในการบินของนกทั้งสอง ปลายปกของนกทั้งสองนั้น
ขยับเขามาอยูหางจากปลายปกของเขาเพียงสองนิ้วถวนไมมีขาดมีเกินตลอดเวลา
โดยมิไ ดพูดจาอยางไร จอนะธันไดทดสอบนกทั้งสอง ดวยการทดสอบที่ไ ม เคยมี นกนางนวล
ตัวใดไดผาน เขาบิดปกของเขา บิ นชาลงจนเหลือความเร็วเพี ยงหนึ่ง ไมลตอชั่ วโมงกอนที่ จ ะหยุดนิ่ ง
นกอันมีรัศมีทั้งสองนั้นก็บินชาลงตามเขาอยางราบรื่น อยูในทาทางอันถูกตอง นกทั้ งสองนั้น รูวิธี บินชา
อยางแนนอน
เขาหุบปก ควงสวาน แลวทิ้งตัวดําดิ่ง ดวยความเร็วหนึ่ง รอยเกาสิ บไมลตอหนึ่ง ชั่วโมง นกทั้ ง
สองก็ดําลงมาดวยกัน จิกหัวลงมาแบบการบินเปนฝูงอันหาที่ติไมไ ด
ในที่สุด เขาเปลี่ย นความเร็วนั้ นใหเป นการบิ นแบบหมุ นระดับ ชา ปก หัวลง นกทั้ งสองก็ห มุ น
ระดับไปกับเขา มีใบหนาอันยิ้มแยม
เขาคืนตัวมาเปนการบินระดับ และนิ่ง เงียบอยูพั กหนึ่ง กอนที่ จ ะพู ด “เอาละ” เขาพู ดขึ้ น “ทาน
เปนใคร?”
“เรามาจากฝูงของทาน จอนะธัน เราเปน พี่นอ งทาน” คํ าพู ดนั้น เปน คําพู ดที่ห นัก แนน
และสงบ “เรามาเพื่อนําตัวทานใหไปอยูสูงกวานี้ เรามาพาทานกลับบาน”
“เราไม มี บาน เราไม มี ฝูง เราเป นนกจรจั ด ผู ถูกขั บออกจากฝู ง และขณะนี้เ ราบิ นอยูในระดั บ
สูงสุดของลมภูเขาใหญ เราไมสามารถจะยกร างกายอัน ชราของเรานี้ ให สูงขึ้น ไปกวาอีกสองสามรอย
ฟุตไดแลว”
“แต ท า นทํ า ได จอนะธั น เพราะท า นได เ รี ยนรู แ ลว เรีย นจบโรงเรีย นหนึ่ง แล วถึ ง เวลาที่ อี ก
โรงเรียนหนึ่งจะเริ่มตน”
เชนเดียวกับที่ปญญาไดเปนแสงสวางมาตลอดชีวิตของเขา ขณะนั้นปญญาก็ส วางขึ้น มาในตั ว
ของจอนะธัน นางนวล นกทั้งสองนั้นพูดถูกแลว เขาอาจบินใหสูงขึ้นไปอีกได และถึงเวลาที่เขาจะกลับ
บานแลว
เขามองดูทองฟาอยูนานเปนครั้งสุดท าย มองขา มดิน แดนอั นเปนแสงเงินซึ่งเขาไดเ รียนรูม า
มาก
“เราพรอมแลว” เขากลาวในที่สุด
และจอนะธัน ลิวิง สตัน นางนวล ก็ ลอยสู งขึ้น ไปพรอมกับ นกนางนวลสองตัวซึ่ งมีรูป กายอั น
สวางราวแสงดาว แลวก็หายไปในทองฟาอันมืดสนิท

ตอนที่ 2
สวรรคเปนอยางนี้นี่เอง เขานึก ในใจ แลวเขาก็ตองยิ้ม ขัน ตัวเอง ดูเหมื อนจะขาดความเคารพ
ไปหนอยที่วิเคราะหสวรรคเสียตั้งแตเวลาที่กําลังบินขึ้นสวรรค
ขณะที่เขาขึ้นมาจากโลก และกําลังบินเขาฝูงใกลชิดกับ นกนางนวลทิ พ ยสองตัวนั้น เขาก็เห็น
วากายของเขาเริ่มจะเรืองรองเหมือนกับนกทั้งสอง จริงอยู นกนางนวลหนุม ชื่อ จอนะธัน ผูซึ่งเคยอยู
เบื้องหลังตาสี ทองของเขาตลอดมานั้ นก็ ยังคงอยูมิ ไ ดห ายไปไหน แต รางกายภายนอกไดเ ปลี่ย นไป
แลว
รางกายนั้นก็รูสึกเหมือนกับกายนก แตมันบินไดดีกวาที่กายเกาของเขาเคยบินได มาก
ก็ทําไมเลา ใชแรงเพียงครึ่งเดียวเราก็บินไดเร็วกวาและดีกวาถึงสองเทาของเมื่อครั้งที่เราบิ นไดดีที่สุด
ในโลก เขานึก
ขนของเขาขณะนี้เปนสีขาวสุกใส และปกของเขาเรียบและมีคุณภาพดีที่สุด เหมือนกับวาทํา
ดวยแผนเงิน เขาเริ่มเรียนรูลักษณะปกใหมของเขาดวยความปราโมทย และผลักดันกําลังเขาไปในปก
ใหมคูนั้น
ในความเร็วหนึ่งรอยหาสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง เขาก็รูวา เขากําลัง บินไดใกลความเร็วอันสู งสุด
สําหรับการบินระดับ ในความเร็วสองรอยเจ็ดสอบสามไมลตอหนึ่งชั่วโมง เขาก็นึกวาเขากําลัง บินอยาง
เร็วที่สุดเทาที่เขาสามารถจะบินได และเขาก็รูสึกผิดหวังนิดๆ กายใหมของเขานี้จะทําอะไรไดม ากนอ ย
อยางมีขอบเขตจํากัดเหมือนกัน และถึงแมวาเขาจะบินไดเ ร็วกวาสถิติการบินเกาของเขาในแบบนี้ไ ด
มากมาย มันก็ยังเปนสถิติที่เขาจะตองใชความเพียรอีกมากที่จะทําลายลง ในสวรรค เขานึก ไมควรจะมี
ขอบเขต
เมฆเผยออกจากกัน นกที่พาเขามาสองตัวนั้นรองวา “ขอให ลงดวยสวัส ดิภ าพ จอนะธัน” แลว
ก็หายไปเปนอากาศธาตุ
เขากําลังบินอยูเหนือทะเล มุงไปยังฝงที่มีแหลมยื่นออกมาหลายแหง นกนางนวลจํานวนไม กี่
ตัวกําลังบินเลนลมที่ตีขึ้นจากหนาผา ทางทิศเหนือ บนขอบฟา เลยทีเดี ยว มี นกนางนวลบิ นอยูไ ม กี่ตัว
ภพใหม ความคิดใหม ปญหาใหม ทําไมจึงมีนกนางนวลนอยนัก ? สวรรคควรจะมี นกนางนวลท วมทน!
และทําไมเราจึงเหนื่อยนัก ในทันทีทันใด? นกนางนวลในสวรรคไ ม มี ทางที่จ ะเหนื่อ ยไดห รือแม แต จ ะ
หลับ
เขาไดยินเสียงเหลานี้ม าจากไหน? สัญญา คือความจําไดถึง ชีวิตในโลกของเขาเริ่ม จะ
อันตรธานไป โลกเปนที่ๆ เขาไดเรียนรูมากแนนอน แตรายละเอียดนั้นออกจะเลือนราง มีเรื่องเกี่ย วกับ
การสูเพื่อแยงอาหารกันกินและเรื่องถูกขับออกจากฝูง
นกนางนวลราวสิบสองตัวที่อยูบนฝงบินมาหาเขา ไมไ ดพูดอะไรเลยสักตัว เขารู สึกแตเ พี ยงวา
นกเหลานั้นตอนรับเขา และที่นั่นคือบานของเขา วันนี้เปนวันสํ าคัญยิ่งใหญสํ าหรับเขา เป นวั นที่ เขาจํา
รุงอรุณไมไดเสียแลว
เขาหมุนตัวเพื่อจะบินลงจับบนหาดทราย กระพือปกเพื่อใหหยุดนิ่งอยูบนอากาศหนึ่ง นิ้ว แลวก็
ลงจับเบาๆ บนพื้นทราย นกตัวอื่นๆ ก็ลงจับดวย แตทุกตัวไมไดกระพื อป กแม แต ขนเพียงเส นเดีย ว นก
เหลานั้นแกวงตัวเขาหาลม ปกอันสวางกางออกเต็ม ที่ แตเ ปลี่ย นส วนโคง ที่ขนอยางไรก็ไ ม รูแล วหยุด
ลงทันทีขณะที่เทาแตะพื้นดิน เปนการควบคุมการบินที่สวยงามมาก แตขณะนั้นจอนะธันเหนื่อ ยเกินไป
ที่จะทดลองทําดูบาง เขายืนอยูบนหาดทรายและโดยที่ยังมิไดพูดจาอะไรสักคํา เขาก็หลับไป
ในวันตอๆ มา จอนะธันก็เห็นไดเองวามีเรื่องที่จะตองเรียนเกี่ยวกับการบิน ณ ที่นี้มากเทากับ ใน
ภพก อ นที่ เ ขาได ผ า นมาแล ว แต ค วามแตกต า งนั้น ก็ ยั ง มี อ ยู ณ ที่ นี้ มี น กนางนวลที่ คิ ด อย า งเขาคิ ด
สําหรับแตละตัวสิ่งที่สําคัญที่สุดในความเปนอยูก็คือการกาวออกไปแตะตองความประเสริฐ สุดในกิ จ ซึ่ง

นกเหลานั้นมีฉันทะที่จะทํา และนั่นก็คือการบิน นกทั้งหมดนั้นสงางามเสียนี่กระไร และทุกตัวก็ใช เวลา
ชั่วโมงแลวชั่วโมงเลาฝกซอมบิน ทดสอบวิชาการบินขั้นสูง
จอนะธันลืมโลกที่เขาเคยอยูเสียเปนเวลานาน ที่ซึ่งฝูง นกนางนวลอยูดวยกัน อยางปดตาแนน
มองไม เ ห็ นความเบิ กบานในการบิ น ใช ป กเป น ป จ จั ย เพื่ อ ผล คื อการพบและการแย ง อาหารกั น กิ น
เทานั้น แตก็มีบางครั้งบางคราว ชั่วครูชั่วขณะที่เขาจําได
เขาจําไดขึ้นมาในตอนเชาวันหนึ่งตอนที่เขาอยูกับ ครูผูส อนเขา ขณะที่กําลัง ยืนพักอยูดวยกัน
บนหาดทราย หลังจากที่ไดซอมการบินแบบควงสวานหุบปกมาไดพักหนึ่งแลว
“ใครเขาไปไหนกันหมด ซัลลิวัน?” เขาถามขึ้นโดยไมตองเอยปากพูด เขาคุน กับ การติดตอกัน
ทางจิตซึ่งนกนางนวลที่นั่นใชกัน แทนการรองกรี๊ดกราดของนกนางนวลในโลกแล ว “ทําไมที่นี่จึงไม มี
พวกเรามากกวานี?้ ทําไม จากที่ๆ ผมมานั้นมี...”
“...นกนางนวลเปนพันๆ ตัว ฉันรู” ซัลลิวันสั่นหัว “คําตอบที่ฉั นพอจะมองเห็ นไดก็คือ เธอเปน
นกนางนวลหนึ่ ง ตั ว ในนกล า นตั ว จอนะธั น พวกเราส ว นมากค อ ยๆ ไต เ ต า ขึ้ น มาอย า งช า ที่ สุ ด เรา
เปลี่ยนจากภพหนึ่งไปยังอีกภพหนึ่ง ซึ่งก็เกือบจะเหมือนกับภพเดิมแลวก็ลืมเสียทันทีวาเรามา
จากไหน และก็ไมสนใจเดือดรอ นวาเราจะไปไหนตอไป เราอยูไปเพียงเพื่อขณะที่อยูเทานั้น
เธอมีความคิดบางไหมวาเราตองเกิดมากี่ชาติกี่ภพกอนที่เราจะมีความคิดเบื้องตน วา มีอะไรอยูในชีวิต
มากกวา การกิน การแยงกัน กิน หรือการมี อํานาจเหนือ คนอื่น ในฝูง ? พั นชาติ พันภพ จอน หมื่ นชาติ
หมื่นภพ ถึงอยางนั้นแลวเราก็ยังจะตองเกดมาอีกรอยชาติรอยภพกอนที่เราจะเริ่มเรียนรูวามีอะไรอยาง
หนึ่งที่เปนความประเสริฐสุด แลวก็ยังตองเกิดมาอีกรอยชาติรอยภพกอนที่เราจะรูวา ความประเสริฐสุด
นั้นอยูที่ ไ หน และตองทําใหแจง ถึงเดี๋ ยวนี้ เราก็ยังอยูใตกฎเกณฑ อยางเดี ยวกันนั้ นอยูดี เราเลื อก
ชาติหนา ภพหนาของเราได ดวยวิชาที่เราเรีย นรู ในชาติภพนี้ ถาเราไม เรียนรูอะไรเลยในชาติ นี้
เกิดมาชาติหนาเราก็จะอยูในภพทีเปนอยางเดียวกับภพปจจุบัน มีความจํากัดตางๆ อยางเดียวกันและมี
อุปสรรคสารพัดทีหนักอึ้ง ซึ่งจะตองกาวขามเชนเดียวกัน”
เขากางปกออกและหัสหนารับลม “แตเธอจอน” เขากลาว “ไดเรียนรูมากในระยะเวลาหนึ่ง จน
ไมตองเกิดถึงพันชาติเพื่อจะมาถึงภพนี”้
เพียงชั่วครู ทั้ งครูและศิษ ยก็เหินลมกัน อีก ฝ กซอมกัน ตอไป การบินหมุ นระดับ เป นฝู งนั้น ทํา
ยาก เพราะตอนที่ตองทําการบินหงายทองนั้น จอนะธันต องคิดเมื่อเอาหัวลง เขาหมุ นโคง ปกของเขา
กลับ และหมุนกลับไดจังหวะกับครูผูฝกพอดี
“ลองดูอีกที” ซัลลิวันพูดซ้ําแลวซ้ําอีก “ลองดูกันอีกที” แลวในที่สุดเขาก็บอกวา “ดีแ ลว” และ
เริ่มฝกซอมการบินวงกลมนอกกันตอไป
ค่ําวันหนึ่ง นกนางนวลที่ไมออกฝกบิ นกลางคืน ยืนอยูดวยกัน บนหาดทราย ใชความคิดกัน อยู
จอนะธันรวบรวมความกลาทั้งหมดเขามาไวในตัวแลวเดินเขาไปหานกนางนวลอาวุโ ส ผู ซึ่งกลาวกัน วา
จะไปสูภพอื่นในเร็วๆ นี้
“เจียง...” เขากลาวขึ้นอยางประหมานิดๆ
นกนางนวลแกมองเขาดวยความเมตตา “มีอะไรหรื อลูก?” แทนที่เ ขาจะออ นแอลงดวยอายุ
ผูมีอาวุโสนั้นกลับมีกําลังมากขึ้นดวยอายุ เขาบินไดเร็วกวา และไกลกวานกอื่ นๆ ในฝูงและได
เรียนรูความช่ําชองตางๆ ซึ่งนกอื่นๆ เพิ่งเริ่มจะเรียนรูเปนขั้นๆ ไป
“เจียง ภพนี้ไมใชสวรรคเลย จริงหรือไม?”
ผูมีอาวุโสยิ้มในแสงจันทร “เธอกําลังเรียนรูอีกแลวนะจอนะธัน” เขากลาว
“ก็นั่นนะซีครับ ตอจากนี้ไ ปจะมี อะไรเกิดขึ้ น? เราจะไปไหนกั นต อไป? ไม มี ที่ไ หนเปนสวรรค
เลยหรือ?”

“ไมม ี จอนะธัน ไมมีสถานที่เชนนั้น สวรรคไมใชสถานที่ และสวรรคก็ไมใชเ วลา สวรรค
คือการตั้งอยูในความประเสริฐสุด” เขานิ่งอยูครูหนึ่ง “เธอบินไดเร็วมากใชไหม?”
“ผม...ผมสนุกในความเร็ว” จอนะธันพูด ออกจะแปลกใจและปลื้มใจที่ผูมีอาวุโสทานสังเกตรู
“เธอจะเริ่มถึงสวรรค จอนะธัน ในขณะที่เธอเขาถึงความเร็วอันประเสริฐสุด และนั่นไมใช บินได
เร็วหนึ่ง พั นไมลตอหนึ่ง ชั่วโมง หรือลานไมล หรือบิ นไดเ ร็วเทากับความเร็วของแสง เพราะอะไรที่มี
จํานวนนับได หรือวัดไดนั้นเปนสิ่งที่มีจํากัด ถาไมมีจํากัดก็นับหรือวัดไมได ความประเสริฐ สุดนั้น ไม
มีความจํากัดเลย ความเร็วอันประเสริฐสุด ลูกเอยคือความไปถึงนั่น”
โดยมิไ ดบอกกลาวลวงหนา เจียงหายวับไปแลว ไปปรากฏกายขึ้น ที่ชายน้ํา หางออกไปหาสิ บ
ฟุตในพริบตาเดียว แลวเขาก็หายวับไปอีก และมายืนอยูเคียงไหลกับจอนะธันภายในเวลาเศษลานของ
วินาที “สนุกดีเหมือนกัน” ผูมีอาวุโสวา
จอนะธันงุนงงไปหมด เขาลืมที่จะถามเรื่องสวรรค “ทานทําอยางนั้น ไดอยางไร? รูสึกอยางไร
ครับ? ทานไปไดไกลแคไหน?”
“ไปถึงไดทุกแหง และทุกกาละที่เราตองการจะไป” ผูมีอาวุโสกลาวตอบ “เราไปไดถึ งทุกแหง
และทุกหนที่เราสามารถจะนึกไดมาแลว” เขามองขามทะเลออกไป “มันก็ออกจะแปลกอยู นกนางนวล
ที่รังเกียจความประเสริฐสุดเพราะยังอยากเที่ยวเตรนั้นกลับไปไม ถึงไหนเลย เพี ยงแค จ ะเที่ ยวเตรก็ยัง
ไปไดแตชาๆ สวนนกนางนวลที่ ละการเที่ ยวเตรเสี ยแล วเพื่ อความประเสริฐ สุดนั้ นกลับ ไปถึงไหนก็ ไ ด
ในทันทีทันใด จําไวนะ จอนะธัน สวรรคไมใชสถานที่หรือกาลเวลา เพราะสถานที่และกาลเวลานั้ นไม มี
ความหมายเอาเสียเลย สวรรคคือ...”
“ทานจะสอนใหผมบินอยางนั้นไดไหมครับ?” จอนะธันนกนางนวลตัวสั่นเทิ้ม ที่จ ะเอาชนะสิ่งที่
ตนยังไมรูอีกอยางหนึ่ง
“ไดซี จะเปนไรมี ถาเธออยากเรียน”
“ผมอยากครับ เราจะเริ่มกันไดเมื่อไร?”
“เริ่มเดี๋ยวนี้ก็ได ถาเธอตองการ”
“ผมตองการที่จ ะบินไดอยางนั้น ” จอนะธันพูด และมี แสงอัน ประหลาดเรืองขึ้น ในตาของเขา
“ขอทานไดบอกผมดวยวาจะตองทําอยางไร”
เจียงพูดชาๆ และมองดูนกนางนวลตัวที่หนุมกวาอยางระมัดระวัง “การที่จะบิน ใหเร็ว เทากับ
ความคิดไปถึงที่ไหนที่มีอยูนั้น” เขากลาว “เธอจะตองเริ่มดวยการวา เธอไปไดถึงที่นั่นแลว...”
เคล็ดในการนี้ ตามคําบอกเลาของเจียง ก็คือ จอนะธันจะตองเลิกยึดวาตัวของเขาถู กกักขั งไว
ในกายอัน มี ขอบเขตจํ ากัด ซึ่ งมี ค วามยาวของป กทั้ งสองเพี ยงสี่สิ บสองนิ้ ว และมี การปฏิ บัติ ซึ่ง อาจ
บันทึกลงไดในแผนการบิน เคล็ดนั้นคือจะตองรูวาธรรมอันแทจริงแหงตัวเขานั้นมีอยูดวยความประเสริฐ
สุดเหมือนกับตัวเลขที่จดลงไมได ทุกแหงทุกหนขามระยะทาง และเวลา
จอนะธันตั้งใจเรียนรูดวยความเพียรอันดุเดือดวันแลววันเลา จากกอนอรุณจนพนเที่ยงคืน และ
ทั้งที่เพียรกลาเชนนั้น เขาก็มิไดคืบคลานออกไปแมเพียงชวงขนของเขาจากที่เดิม
“ลืม ศรัท ธาเสีย ” เจี ยงบอกแล วบอกอีก “เธอไม ตอ งการศรัทธาเพื่อที่ จ ะบิน เธอตองการแต
ความรูความเขาใจในการบิน เรื่องนี้ก็เชนเดียวกัน เอาละ พยายามอีกครั้งหนึ่ง...”
แลววันหนึ่ง จอนะธันผูซึ่งยืนหลับตาอยูบนฝงทะเล และอยูในสมาธิ ก็รูโดยพลัน ในสิ่งที่เจียง
ไดสอนเขาไว “เออ! จริงซี ! เราคื อนกนางนวลประเสริฐ สุดผู ไ ม มี ขอบเขตจํากัด” เขารู สึกสะเทื อนไป
ดวยความปติอันยิ่งใหญ
“ดีแลว” เจียงวา และเสียงของเขานั้นกังวานดวยชัยชนะ
จอนะธันลืมตาขึ้นแลวก็แลเห็นวาเขากําลังยืนอยูลําพังสองคนกับผูมีอาวุโสบนฝงทะเลอีกแห ง
หนึ่งตางหากทีเดียว – มีตนไมขึ้นไปจนจรดสายน้ํามีพระอาทิตยแฝดสีเหลืองลอยหมุนอยูเหนือหัวเขา

“เธอได ค วามคิ ด นี้ แ ล ว ” เจี ย งว า “แต ก ารควบคุ ม ของเธอจะต อ งใช ค วามเพี ย รต อ ไปอี ก
เล็กนอย...
จอนะธันตกตะลึงไป “เราอยูที่ไหน?”
ดู เ หมื อ นจะไม ส นใจไยดี กั บ สิ่ ง แวดล อ มเลยผู มี อ าวุ โ สตอบป ด ป ญ หานั้ น เสี ย “อยู บ นดาว
เคราะหดวงหนึ่งกระมัง ดูทาก็จะเปนอยางนั้น มีฟาสีเขียวและมีดาวคูเปนดวงอาทิตย”
จอนะธันรองเสียงนกนางนวลขึ้นดวยความบันเทิง เปนการออกเสียงครั้งแรกนับตั้งแตเขาไดละ
โลกมา “ใชการได!”
“ก็แนละซี จอน” เจียงกลาว “ใชการไดเสมอเมื่อเรามีสติรูวาเรากําลังทําอะไรอยู ทีนี้พู ด
กันเรื่องการควบคุม...”
เมื่ อ ทั้ง สองกลับ มาที่ เ ดิม นั้ นเป นเวลาค่ํ าแล ว นกนางนวลตัว อื่ นๆ มองดูจ อนะธั นด ว ยความ
เลื่อมใส ที่แลเห็นไดในตาสีทองของนกเหลานั้นเพราะนกเหลานั้นไดเห็นเขาหายวับไปจากที่ๆ เขาจั บ
อยูนานนักหนา
เขาทนรับการแสดงความยินดี จากนกอื่นเพียงไม ถึงนาที “ผมเป นผู ม าใหม ที่นี่ ผมเพิ่งเริ่ม ตน
เทานั้น ผมตางหากเปนผูที่จะตองเรียนรูจากทาน”
“ฉันไมแน ใจนัก ในเรื่องนั้น จอน” ซั ลลิวัน พู ดขึ้ นขณะที่เข ามายืนอยูใกล เธอมีความกลัวการ
เรียนรูนอยกวานกนางนวลตัวใดที่ฉันเคยรูจักมาเปนเวลาหมื่นป” ฝูงนกนิ่งเงียบ และจอนะธันยืนบิ ดป ก
บิดเทาไปมาดวยความเขิน
“เราจะเริ่มเรียนกันเรื่องเวลาก็ได ถาเธอตองการ” เจียงเอยขึ้น “จนกระทั่งเธอสามารถจะบินได
ทั้งในอดีตและในอนาคต จากนั้นแลวเธอก็จะไดเริ่มเรียนวิชาที่ยากที่สุด มีอํานาจที่สุ ด และสนุก
ที่สุด เธอจะพรอมที่จะบินสูงขึ้นไปอีก และไดรูความหมายของเมตตาและกรุณา”
เดือนหนึ่งผานไป หรืออะไรที่รูสึกเหมือนกับวาเดือนหนึ่ง และจอนะธันก็เรียนรูไ ดเ ร็วเหลือเกิน
เขาเรียนเร็วเสมอจากสิ่งที่ไดประสบพบเห็น แตคราวนี้ ในฐานะศิษยพิเศษของทานผูมีอาวุโ สเอง เขา
รับความคิดใหมๆ เขาไวไดเหมือนกับเครื่องสมองกลที่มีขนนกเพรียวลม
แตวันหนึ่งก็มาถึง อันเปนวันที่เจียงอันตรธานไป เขาไดพูดกับนกทั้งหมดอยางเงียบๆ สั่ งสอน
อยาใหเลิกเรียน อยาใหเลิกฝกซอม และใหเพียรหาความเขาใจในหลักการอันประเสริฐสุดแหงชีวิต ทุก
อยางที่มองเห็นดวยตาไมได แลวในขณะที่เขาพูดอยูนั้นขนของเขาก็สวางขึ้น จนถึ งขั้น สุดท ายมี แสง
สวางรุงโรจนจนไมมีนกตัวใดมองได
“จอนะธัน” และนี่คือคําสุดทายที่เขากลาว “จงเพียรปฏิบัติในความกรุณาตลอดไป”
เมื่อนกทั้งหลายกลับแลเห็นอะไรไดใหมเจียงก็หายตัวไปแลว
วั น เวลาผ า นไป จอนะธั น ก็ พ บว า ตั ว ของเขาเองนึ ก แล ว นึ ก อี ก ถึ ง โลกที่ เ ขาเคยอยู ถ า เขา
สามารถจะรูไดเมื่อยังอยูในโลกแตเพียงหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในรอยของสิ่งที่เขาไดรูในภพนี้ ชีวิตในโลก
เดิมนั้นจะมีความหมายมากกวาเกาสักเพียงใด! เขายืนบนหาดทราย แลวก็ลองคิดดูวาจะมี นกนางนวล
สั ก ตั ว หนึ่ ง หรื อ ไม ที่ คิ ด จะทํ า ตั ว ให ห ลุ ด พ น จากขอบเขตอั น จํ า กั ด ของตั ว เขาเอง เพื่ อ จะได เ ห็ น
ความหมายของการบินที่มีอยูนอกเหนือ ไปจากการไปหาเศษอาหารจากเรือกรรเชี ยง บางทีอาจมี นก
สักตัวหนึ่งซึ่งตองถูกขับจากฝูงนกเพราะพูดความจริงของเขาตอหนาฝูงนก และเมื่อจอนะธันไดฝ กหั ด
ในบทเรียนเรื่องความกรุณาบอยเขา และไดใชความเพียรหาความรูในธรรมแหงกรุ ณามากยิ่งขึ้น เขาก็
อยากกลับมาสูโลกยิ่งขึ้น เพราะถึงแมวาเขาจะมีอดีตอันเปลาเปลี่ย ว จอนะธันนางนวลก็เกิดมาเปนครู
และวิธีแสดงความกรุณาอันเปนวิธีของเขาเองก็คือ สงมอบบางสวนของสัจจะที่เขาไดเรีย นรู ใหแก
นกนางนวลผูซึ่งเพียงแตขอโอกาสที่จะแลเห็นสัจจธรรมไดดวยตนเอง
ซัลลิวัน ผูซึ่งแกกลาแลวในวิช าบิ นด วยความเร็วแหงจิ ต และกําลัง ชวยเหลือผูอื่ นใหเรียนได
เรียนรูในวิชานั้น ไมแนใจนักในเรื่องนี้

“จอน เธอเคยถูกขับจากฝูงมาแลวครั้งหนึ่ง ทําไมเธอจึงนึกวานกนางนวลตัวใดตัวหนึ่ง ในสมั ย
เกานั้ นจะฟง เธอเอาตอนนี้ ? เธอรู สุภ าษิ ตดีวา นกนางนวลตัวที่ บินไดสู ง ยอมจะแลเห็ นไดไ กลที่สุ ด
และสุภาษิตนี้ก็เปนความจริง นกนางนวลในที่ๆ เธอจากมาแลวนั้น เป นนกที่ ยืนอยูบนพื้นดิ นรองเอะอะ
แลวก็จิกตีกัน พวกนั้นอยูหางสวรรคเ ปนพันไมลแ ละเธอกลับ บอกวาเธอจะแสดงสวรรคใหเขาเห็นได
จากที่ๆ เขายืนอยู จอน! นกพวกนั้นมองไมเห็นแมแตปลายปกของตัวเอง! อยูเสี ยที่นี่เ ถิด คอยชวยนก
นางนวลใหมๆ ที่นี่ นกที่ขึ้นมาสูงพอที่จะแลเห็ นไดแ ลวซึ่งสิ่งที่เธอจะตองบอกเขา” เขานิ่ง ไปครูหนึ่ง
แลวกลาวตอไปวา “สมมุติวาเจียงกลับไปโลกเดิมของเขา ปานนี้เธอจะเปนอยางไร”
จุดสุดทายนี้มีเหตุผลมาก และซัลลิวันก็พูดถูกแลว นกนางนวลตัวที่ บินไดสู งที่สุด ยอมจะแล
เห็นไดไกลที่สุด
จอนะธันอยูที่เดิมและชวยสอนชวยฝกนกใหม ที่ขึ้น มาถึ ง ผู ซึ่งฉลาดและเรียนรูไ ดเ ร็วมาก แต
ความรูสึกเกาก็ยังกลับมาไม หยุด และเขาก็ยังอดคิดไม ไ ดวาอาจมี นกนางนวลตัวหนึ่ง หรือสองตัว ใน
โลกที่สามารถเรียนรูไดเหมือนกัน ถาหากวาเขาไดพบกับ เจียงในวัน ที่เขาถู กขั บออกจากฝูง ป านฉะนี้
เขาจะไดวิชามากกวาที่มีอยูในขณะนี้สักปานใด
“ครูครับ ผมตองกลับไป” เขาบอกกับซัลลิวันเปนครั้งสุดทาย “ลูกศิษยครูเรียนกันเกงหมดแลว
เขาจะชวยครูสอนนกที่มาใหมไดตอไป”
ซัลลิวันถอนใจใหญ แตก็ไมเถียง “ครูคิดวาครูจะคิดถึงเธอจอนะธัน” เขาพูดแตเพียงเทานั้น
“โธ! ครูก็!” จอนะธันพอขึ้ น “ครูอยาพูดอยางนั้น ซีครับ ! ทุกวันนี้ เราพยายามฝก อะไรกัน อยู?
ถาความรักของครูกับผม ขึ้นอยูกับของอยางระยะทางและเวลาแลว พอเราอยูเหนือ ระยะทางและเวลา
เราจะมิทําลายความรักของเราลงไปหมดสิ้นเลยหรือ! แตความจริงเมื่อเราอยู เหนือ ระยะทางแล ว สิ่งที่
เรามีเหลือก็คือที่นี่ เอาชนะเวลาไดอีกอยาง สิ่งที่เรามีเหลือก็คือเดี๋ยวนี้และในทามกลางที่นี่แ ละเดี๋ ยวนี้
ครูไมคิดบางหรือครับวาเราอาจไดพบกันบาง ครั้งสองครั้ง?”
ซัลลิวันตองหัวเราะทั้งที่ใจไมอยากหัวเราะ
“ไอนกบา” เขาพู ดอยางเมตตา “ถาจะมี ใครที่จ ะแสดงให นกที่ยืนอยูบนดิ นใหเห็ นไดไ กลถึง
พันไมล นกตัว นั้น ก็จ ะตองเป น จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล ตัวเดี ยวเทานั้ น ” เขามองดูพื้นทราย “ลา
กอนจอนเพื่อนยาก”
“ลากอ นครั บ ครู เราจะพบกัน อีก ” และเมื่ อกล าวแลวเพี ยงเทานั้ น จอนะธัน ก็ใช จิ ตมองเห็ น
ภาพนกนางนวลฝูงใหญอยูบนฝง ทะเลของเวลาอีกระยะหนึ่ง และเขาก็รูดวยความสะดวกดายอัน เกิด
จากความเพียรฝกฝนวาตัวเขามิใชนกที่ประกอบขึ้นดวยกระดูกเนื้อหนังและขน แตเป นธรรมอัน บริสุทธิ์
แหงความหลุดพนและการบิน ไมมีสิ่งใดเลยที่จะมาเปนขอบเขตจํากัดเขาได
เฟล็ตเชอร ลินด นางนวลยังหนุมอยูมาก แตเขาก็รูแลววาไมมีนกตั วใดที่ เคยไดรับโทษทารุ ณ
จากฝูง และไดรับความไมเปนธรรมถึงเพียงนั้น
“เราไมสนใจวาเขาจะพูดกันวากระไร” เขากลาวอยางดุเดือด และทั ศนวิสั ยของเขาก็เลือนราง
ไปบางเมื่อเขาโผผินไปยังหนาผาที่อยูไกล “การบินมีอะไรมากกวาสักแตวากระพือปกจากที่หนึ่งไปอีก
ที่หนึ่งเปนไหนๆ ! แมแต ...ยุงมั นก็ ทําอยางนั้น ! เราบิ นแบบหมุ นรอบตัวรอบนกผูใ หญเ ลน สนุก ๆ เทา
นั้นเอง เราก็ถูกขับจากฝูงกลางเป นนกจรจั ด พวกเขาตาบอดหรืออยางไรหนอ? มองไม เห็ นอะไรเลย
หรือ? เขานึกไมถึงความรุงเรืองที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราไดรูวิชาการบินเลยหรือ?”
“เราไมสนใจวาเขาจะนึกอยางไร เราจะตองแสดงใหเขาเห็นวาการบินคืออะไร เราจะเปนนกจร
จัดแทๆ ถาเขาอยากใหเราเปนอยางนั้น และเราจะแกเผ็ดใหได...”
เสียงที่เขาไดยินนั้นดังขึ้นในหัวของเขาเอง และถึงแมวาเสียงนั้นจะนุมนวล เขาก็ตกใจมากจน
บินพลาดและสะดุดในอากาศ

“อยารุนแรงกับเขาเลย เฟล็ตเชอรนางนวลในการที่เขาขับเธอออกฝูงนั้น ฝูงนางนวลไดทําร าย
แตตัวของเขาเองเทานั้น และวันหนึ่งเขาจะรูความจริงขอนี้ และวันหนึ่งเขาจะเห็นสิ่งที่เธอเห็น ให อภัย
เขาเถิด และชวยใหเขาไดเขาใจในทางที่ถูก”
เพียงปลายนิ้วเดียวจากปลายปกขวาของเขามีนกนางนวลที่ มี ขนขาวสวางที่สุดบิ นอยู นกนั้ น
รอนโดยไม ตองใช แรงเลย ไม เคลื่อนไหว แมแต ขนเส นเดีย ว ในความเร็วเกือบเท าความเร็วสู งสุดที่
เฟล็ตเชอรบินได
ความวุนวายสับสนเกิดขึ้นขณะหนึ่งในนกหนุม
“เรื่องอะไรกันนี่?” เราบาไปแลวหรือ? เราตายแลวหรือ? อะไรกันนี่?”
ดวยเสียงต่ําและสงบ เสียงนั้น ดัง ตอไปในใจของเขา เรียกร องคําตอบ “เฟล็ตเชอร นางนวล
เธอตองการจะบินเปนหรือไม?”
“ครับ! ผมตองการจะบินเปน!”
“เฟล็ตเชอร ลินด นางนวล เธอตองการที่จ ะบินเปนมากพอที่ จ ะอภัย ให นกฝูง และเมื่อเรีย น
แลวจะกลับไปหาฝูงนกในวันหนึ่ง เพื่อชวยใหเขาไดเรียนรูไดหรือไม?”
ไมม ีทางที่จะกลาวเท็จตอสัตวอันโอฬาร และฉลาดช่ําชองนี้ไ ด ไม วาเฟล็ตเชอร นางนวล จะ
เปนนกที่จองหอง และเจ็บช้ําน้ําใจสักเพียงใด
“ไดครับ” เขาตอบเบาๆ
“ถาอยางนั้น เฟล็ตซ” สัตวอันเรืองรองนั้นกลาวตอเขา และเสี ยงนั้น มี ความกรุ ณามาก “เรามา
เริ่มตนบินระดับกันเถิด...”

ตอนที่ 3
จอนะธันบิ นคอยมองดูอยูรอบๆ เบื้องบนหนา ผาที่ตั้ง อยูไ กล นกเฟล็ ตเชอร นางนวล หนุม ผู
แข็ ง กร า วตั ว นี้เ กือบจะเปนนั กเรียนที่ดีที่ สุดอยูแ ลว เขาแข็ งแรง เบา และรวดเร็ วในอากาศ แต สิ่ง ที่
สําคัญมากกวานักก็คือ เขามีเจตนาอันพลุงโพลงที่จะเรียนบิน
เขามาถึ ง พอดี เป น รู ป รางๆ สี เ ทาพุ ง ออกมาจากการดํ า ดิ่ ง บิ น หวื อ ผ า นครู ข องเขาไปด ว ย
ความเร็วหนึ่งรอยหาสิบไมลตอหนึ่งชั่วโมง เขาโฉบขึ้น อยางกะทันหันเพื่ อจะลงบินดํ าหมุ นนั บสิบเจ็ด
อีกครั้งหนึ่ง เขานับดังๆ
“แปด...เก า...สิบ...ดูซี จอนะธัน ผมกํ าลังหมดกํา ลัง บิ น...สิบเอ็ ด...ผมอยากจะหยุด กึกได
อยางครู...สิบสอง...แตใหตายซีผมทําไมได...สิบสาม...นับอีกสามครั้ง...ไมมี...สิบสี่...โอย!”
การที่เฟล็ตเชอรตองเสียหลักตั้งแตยังบินอยูสูงทําใหเขาโมโหโทโสในความผิด ของเขา เขา
ปลอยตัวหงายไปขางหลัง แลวพลาดท าทํ าใหเข าอยูในการควงสวางอยางรวดเร็ว แต เขาก็คืน ตัว ได
และหอบฮักๆ อยูในระดับรอยฟุตต่ํากวาระดับครูของเขา
“ครูเสียเวลากับผมเปลาๆ ครั บ ผมมั นเซอเกิน ไป โงเกินไป ผมพยายามแล วพยายามอีก แต
ผมคงไมมีวันเรียนได!”
จอนะธันนางนวลมองลงไปดูศิษยของเขาแลวก็พ ยักหนา “เธอจะไม มี วัน ทําไดถ าเธอถอนขึ้น
แรงขนาดนั้น เธอเสียความเร็วไปถึงสี่สิบไมลตอหนึ่ง ชั่วโมงเมื่อตอนขาเข า เธอตองทําใหนิ่ม กวานั้ น
แนแตนิ่ม จําไดไหม?”
เขาลดระดับลงไปเทากับนกนางนวลหนุม
“ลองทําดูดวยกันอีกที บินฝูง และระวังการถอนตัวขึ้น ทําใหนิ่มเขาใหงาย”
พอครบสามเดือนจอนะธันก็มีศิษยอีกหกตัว ถูกขับออกจากฝูงทั้งนั้น แตก็อยากรูอยากเห็ นใน
ความคิดแปลกและใหมเรื่องการบินเพื่อสนุกในการบิน
แตถึงอยางนั้นนกนางนวลเหลานี้ก็หัดบินไดเกงงายกวาที่จะเขาใจเหตุผลแหงการบิน
“ตามความจริ ง เราทุ กคนเปน ธรรมของนกนางนวลใหญ ซึ่ งหมายถึ งธรรมอั นเปน เสรี ไม มี
ขอบเขตจํากัด” จอนะธัน มักจะพูดในตอนค่ําบนหาดทราย “และการบินแบบเที่ยงตรงไมผิดพลาด เปน
กาวหนึ่งที่แสดงออกซึ่งธรรมของเรา อะไรที่เปนขอบเขตที่จํากัดหรือผูกมัดเราไวเราตองตัดทิ้งใหหมด
เพราะเหตุนี้ เราจึงตองฝกบินดวยความเร็วสูงและดวยความเร็วต่ํา และการบินโลดโผน...”
...และศิษยของเขาก็มักจะหลับกัน หมด เพราะเหนื่อ ยมาจากการฝก บินทั้ งวัน พวกศิษ ยชอบ
ฝกเพราะไดบินเร็วตื่นเตนดี และทําใหเขากระหายที่จะเรียนตอทุกครั้ง แตไมมีศิษยคนไหนเลย แม แต
เฟล็ตเชอร ลินด นางนวล ที่เชื่อแลววาบินดวยจิตนั้น อาจเปนจริงไดเทากับการบินดวยลมและขนปก
“กายของพวกเธอ ตั้งแตปลายปกอันหนึ่งถึงปลายปกอีกอันหนึ่ง” จอนะธันมักจะพูดในเวลาอื่น
“ไมใชอะไรนอกจากความคิดของเธอเองเทานั้น ความคิดที่มีรูปใหเห็นได ตัดลูกโซแห งความคิดอัน มี
อุปาทานของเธอเสียเธอก็จะตัดลูกโซในกายเธอเหมือนกัน ...” แตไ มวาเขาจะพูดอยางไรคําพูดของ
เขาก็เหมือนนิยายอันไพเราะ และศิษยของเขาอยากหลับนอนมากกวา
อีกหนึ่งเดือนตอมา จอนะธันก็บอกวา ถึงเวลาแลวที่จะพากันกลับเขาฝูง
“พวกผมยังไมพ รอม” เฮ็น รี่ คัลวิน นางนวลพูดขึ้ น “เราเปนนกที่ พึ งรังเกียจ เราเปนนกจรจั ด
เราบังคับตัวเราใหไปยังที่ๆ เราถูกรังเกียจไมไดใชไหมครับ”
“เราเปนเสรีที่จะไปที่ไหนก็ได และเปนเสรีที่จะเป นอะไรก็ไ ด” จอนะธันตอบ แลวเขาก็บินขึ้ น
จากทรายบายหนาไปทางตะวันออก อันเปนทิศที่อยูของฝูงนก
พวกศิษยมีความกังวลอยูครูหนึ่ง เพราะตามกฎของฝูง นั้น นกที่ ถูกขั บจากฝูง แล วจะกลับเข า
ฝูงไมได และไมเคยมีใครเคยผิดกฎนี้เลยเปนเวลานับหมื่นป กฎบอกใหห ยุดอยูกับ ที่ แตจ อนะธันบอก

ใหไป และถึงตอนนี้ เขาบิ นข ามน้ํา ไปไดไ มลห นึ่ง แล ว ถาพวกศิษ ยยังรีรออยูอีก เขาก็อาจไปถึงฝูง ที่
เปนศัตรูดวยตัวคนเดียว
“เออ! เราไมตองทําตามกฎ เมื่ อเราเปนคนนอกไม ไ ดอยูในฝูง แล ว ใช ไ หม?” เฟล็ ตเชอร พู ด
ขึ้นอยางเหนียมๆ “นอกจากนั้นถาหากมีเรื่องราวกันขึ้น เราก็นาจะเป นประโยชนแ กครูเราที่ นั่น มากกวา
ที่จะจับอยูที่น”ี่
ครั้นแลวพวกนกศิษยก็พากันบินมาจากทิศตะวัน ตกในเช าวันนั้ นมีอยูแปดตัวดวยกัน บิ นฝู งมา
ในรูปขาวหลามตัดสองชั้น ปลายปกเพียงจะกระทบกัน
เขาบิ น ผา นหาดทราย ซึ่ งเป นที่ ป ระชุ ม ฝู ง นกดว ยความเร็ วหนึ่ งร อ ยสามสิ บ หา ไมล ต อหนึ่ ง
ชั่วโมง จอนะธันบินนํา เฟล็ตเชอรบินอยูทางปกขวาอยางสบาย และเฮ็นรี่ คัลวิน บินโขยกเขยกอยูขา ง
ปกซายอยางไมยอมแพ แลวทั้งฝูงก็โฉบไปทางขวาเหมือนกับวาเปนนกตัวเดีย วกัน...บินระดับ ...แล ว
บินหงายทอง...แลวบินระดับอีก กระแสลมเฆี่ยนเขาทั้งหมดอยูตลอดทาง
เสียงรองเกรียวกราวจากชีวิต ธรรมดาสามัญของฝูง นกนางนวลถู กตัดขาดลงทันที ราวกับ วา
การบินเปนฝูงนั้นเปนมีดเลมใหญ และตาของนางนวลแปดหมื่นดวงก็จองดู ไมมีตาใดกระพริบ นกที ละ
ตั ว ในแปดตั ว นั้ น บิ น วงกลมตั้ ง กลางหาว แล ว บิ น อย า งช า ที่ สุ ด มาจั บ บนทราย แล ว เหมื อ นกั บ ว า
เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นทุกวัน จอนะธันนางนวลก็เริ่มติชมการบินนั้น
“เริ่มตนทีเดียว” เขาพูดยิ้มๆ อยางประชด “พวกเธอออกบินชาไปหนอย...”
ความคิดนั้นแลนไปทั่วนกทั้งฝูงเหมือนสายฟาฟาด นกพวกนั้นเปนนกจรจัด แตมั นก็ ยังกลับมา
อีก! และนั่น...นั่นจะเกิดขึ้นไมไ ด! ความหวั่นของเฟล็ตเชอร ที่วาจะมี เรื่องราวถึงตอสูกัน ขึ้น นั้น ละลาย
หายไปในความสับสนของฝูงนก
“เอาละ ถึงพวกนั้นจะเปนนกจรจั ดก็ตามที” นกหนุม บางตัวพู ดขึ้ น “แต มั นไปเรียนบิ นแบบนั้น
มาจากไหน?”
กวาบัญชาของนกผูใหญจะผานฝูงไปไดก็เป นเวลาเกือบชั่วโมง ทําเปน ไมรูไ มเห็นเสีย นก
นางนวลตัวไหนที่พูดกับ นกจรจัด ก็ตองกลายเปน นกจรจัด ไปดวย นกตัวไหนมองดูนกจรจัด
นกนางนวลตัวนั้นทําผิดกฎของฝูง
หลัง นกที่ คลุ ม ดว ยขนสีเ ทา พากัน หั นให แก จ อนะธั นนั บ ตั้ง แตข ณะนั้ นเปนต นไป แตเ ขาก็ ดู
เหมื อนจะไม สังเกตเห็ น เขาฝ ก บินกั บศิษ ยของเขาเหนือ หาดที่ประชุม นั้น โดยตรง และเริ่ม บังคับ ให
ศิษยของเขาใชความสามารถของแตละตัวอยางเต็มที่เปนครั้งแรก
“มารติน นางนวล” เขาตะโกนกองฟา “เธอบอกวาเธอรูวิธีบินดวยความเร็ว ต่ํา เธอไมรู
อะไรเลยจนกวาเธอจะพิสูจนความรูของเธอได! บิน!”
ครั้นแลว มารตินนางนวลผูสงบเสงี่ยม ผูซึ่งตกใจที่ถูก ครูดุก็ไ ดทํ าใหตัวของเขาเองประหลาด
ใจเพราะเขาบิ นด วยความเร็วต่ํ าไดร าวกับ เซียน ดวยกระแสลมเบาๆ เขาอาจโคง ขนของเขาขึ้ น เพื่อ
ยกระดับตัวเองขึ้นสูงโดยไมตองกระพือปกแมแตครั้งเดียว จากพื้นทรายไปจนถึงเมฆ แลวก็ลดตัวกลับ
ลงมาอีก
เชนเดียวกันกับที่ ชารลส โรแลนด นางนวล บินติดลมที่ตีขึ้นจากภูเขาใหญไ ปถึงระดับ สูงสอง
หมื่นสี่พันฟุต หนาเขียวกลับลงมาเพราะความหนาวในอากาศเบาเบื้องบน ทั้ งแปลกใจและปลื้ม ใจ ตก
ลงใจเด็ดขาดวาพรุงนี้จะขึ้นไปใหสูงกวานั้นอีก
เฟล็ตเชอร นางนวล ผูซึ่งชอบการบินโลดโผนยิ่งกวาใครทั้ง หมดทํ าการบินโคลงตัวนับ สิบหก
ไดเรียบรอยไมมีที่ ติ และในวัน รุงขึ้น ก็แสดงเพิ่ม ขึ้น อีกดวยการบินตี ลัง กาติดตอกัน สามครั้ง ขนสี ขาว
ของเขาสะทอนแสงอาทิตยวาบวับลงมาบนหาดทราย ซึ่งมี ตามากกวาหนึ่ง ดวงคอยแอบดูการบินของ
เขาอยู

ทุกๆ ชั่วโมง จอนะธันคอยบินกํากับอยูขางๆ นกที่เปนศิษยของเขาทุ กตัว แสดงให ศิษ ยดูบ าง
แนะนํ า บ า ง ดุ ว า บ า ง ชั ก นํ า บ า ง เขาบิ น กั บ ศิ ษ ย ต ลอดกลางคื น ผ า นเมฆและพายุ เพื่ อ ความสนุ ก
ในขณะที่ฝูงนกยืนเบียดกันอยูบนพื้นดิน
เมื่อฝกบินเสร็จแลว นกศิษยก็จะพักผอนบนทราย และในไมชาก็เริ่มจะฟงโอวาทของจอนะธัน
ดวยความสนใจยิ่งขึ้น เขามีความคิด บาๆ ที่ พ วกศิษ ยไ ม เข าใจ แตข ณะเดี ยวกันเขาก็มีความคิดดีๆ ที่
ศิษยเขาใจได
ในเวลาตอมา เมื่อถึงยามกลางคืนก็มีนกนางนวลมาตั้งวงอยูนอกวงศิษ ยทีละเล็กที ละนอ ย วง
นกนางนวลที่อยากรูอยากเห็นมาฟงอยูในความมืดเปนชั่วโมงๆ ไมอยากเห็ นใคร และไมอยากให ใคร
เห็นตัว พอกอนตะวันขึ้นก็หลบหายไป
หลังจากที่มีการกลับเขาฝูงแลวหนึ่งเดือน ก็มีนกนางนวลตัวแรกที่ขามเสนเขามาวงใน แลวขอ
สมัครเรียนการบิน ดวยการขอเขาเรียนนั้น เทอเร็นซ โลเวล นางนวล ก็กลายเป นนกตองโทษ เรียกวา
นกจรจัด และเปนศิษยของจอนะธันตัวที่แปด
คืนตอมา เคิรก เมนารด นางนวล ก็เดินเปะปะขามหาดทรายมาจากฝูง ลากปกซายมา แล วมา
ลมลงแทบเทาของจอนะธัน “ชวยผมดวย” เขาพูดเบาๆ พูดอยางที่คนกําลังจะตายพู ด “ผมตองการจะ
บินเปนมากกวาอะไรทั้งหมดในโลก...”
“มาเถิด” จอนะธันพูด “บินขึ้นจากพื้นดินไปกับเรา แลวเราจะเริ่มศึกษากัน”
“ทานไมเขาใจ ปกผม ผมขยับปกไมได”
“เมนารด นางนวล เธอมี เสรีภ าพที่จ ะเป น ตัวของเธอเอง ตัวแท ของเธอ ที่ นี่แ ละเดี๋ ยวนี้ ไ ม มี
อะไรจะขัดขวางเธอได นี่คือ กฎของนกนางนวลใหญ กฎที่มีอยูและเปนอยู”
“ทานบอกวาผมบินไดหรือครับ?”
“เราบอกวา เธอเปนเสรี”
โดยงายดายและรวดเร็วขนาดนั้น เคิรก เมนารด นางนวลก็กางปกออก อยางสะดวกสบายแล ว
บินหายขึ้นไปบนโอกาสอันมืดมิดในยามกลางคืน ฝูงนกตกใจตื่นเพราะเสียงรองของเขา เสี ยงดัง ที่สุด
เทาที่เขาจะเปลงออกมาไดในระดับสูงหารอยฟุต “ผมบินได! ฟงกันไว! ผมบินได!”
พอไดอรุณก็มีนกนางนวลเปนพันตัวมายืนอยูรอบๆ วงของนกศิษย มองดูเมนารดดวย
ความสนเท หใจ นกพวกนี้ ไม ส นใจวาใครจะมองเห็ นตัวหรือ ไม และพากัน ฟง พยายามที่จ ะ
เขาใจโอวาทของ จอนะธัน นางนวล
เขาพูดในเรื่องงายๆ – วาการบินเปนกรรมชอบสําหรับนกนางนวล วาเสรีภ าพคือธรรมแห งตัว
ของเขา วา สิ่ งใดก็ตามที่เป นอุ ปสรรคตอความหลุดพ นจะตองขจัดเสียใหหมด ไม วาจะเป นพิธีกรรม
หรือความเชื่อถือกันตอๆ มา หรือเครื่องผูกมัดตางๆ ไมวาจะอยูในรูปใด
“ขจัดใหหมด” เสียงหนึ่งดังมาจากฝูงนก “แมแตกฎของฝูงทีเดียวหรือ”
“กฎอันแทจริง คือกฎที่นําไปสูความหลุดพน เปนเสรี” จอนะธันพูด “ไมมีกฎอื่น”
“ทานคิด วา เราจะบิ นไดเ หมื อนทา นไดอ ยา งไร?” อี กเสีย งหนึ่ง ดัง มา “ท านเป นนกพิ เศษ มี
บารมีมาก และเปนนกทิพยอยูเหนือกวานกอื่นๆ”
“ดูแ ตเ ฟล็ ตเชอร ! โลเวล! ชารลส โรแลนด ! เขาเปนนกพิเศษ มี บารมี ม าก และเป นนกทิ พ ย
เหมือนกั นหรือ? ไม ไ ดวิ เศษไปกวาท านทั้งหลาย ไม ไ ดวิเศษไปกวาเรา มี แตกตางกัน อยูเพียงอยาง
เดียว อยางเดียวเทานั้น ในขอที่วา เขารูวาตัวของเขาเปนอะไร แลวปฏิบัติตามนั้น”
บรรดาศิษยทั้งหลาย นอกจากเฟล็ตเชอรพากันขยับตัวดวยความไม สบายใจ พวกเขาไม เคยรู
เลยวาเขาไดปฏิบัติอยางนั้น
นกที่มาฟงนั้นมากขึ้นทุกวัน มาถามปญหาก็มี มาบูชาก็มี มาดูหมิ่นก็มี

“เขาพูดกั นในฝู งว าถ าครู ไ ม ใช บุ ตรของนกนางนวลใหญ” เฟล็ตเชอร บอกจอนะธั นวั นหนึ่ ง
หลังจากที่ไดฝกวิชาการบินชั้นสูงแลว
“ครูก็ตองเปนนกที่ล้ํายุคถึงพันป”
จอนะธันถอนใจใหญ นี่คื อผลของการที่ไ ม มี คนเขา ใจในตัวเรา เขานึก เขาเรียกเราวาป ศาจ
ไมอยางนั้นก็เรียกวาเทวดา “เธอคิดอยางไร เฟล็ตช เราเปนนกล้ํายุคจริงหรือเปลา?”
เงีย บอยู น าน “ผมว าวิ ชาการบิน แบบนี้ มีม าแตไ หนแต ไรแลว สํ าหรับ ให คนที่ค นพบ
วิ ช านี้ ไ ด ศึ ก ษาเรี ย นรู ไม ใ ช เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ กาลเวลา บางที เ ราจะล้ํ า สมั ย ไปหน อ ย ล้ํ า วิ ธี ที่ น ก
นางนวลสวนใหญเขาบินกันอยู”
“สําคัญอยู” จอนะธันกลาว โคลงตัวไปบินหงายทองอยูพั กหนึ่ง “ถาเปนอยางนั้น ก็ดีกวาเปน
คนล้ํายุค”
เหตุเ กิด ขึ้น หนึ่ งสั ปดาห หลั งจากนั้น เฟล็ ตเชอรกํ าลั งแสดงหลัก การบิ นด วยความเร็ วสู งให
นักเรียนใหมดู เขาเพิ่งคืนตัวมาบินระดับจากการดําดิ่งจากระยะเจ็ดพันฟุต ดูเหมื อนกับ วาเขาเปนเสนสี
เทาวิ่งผานเหนือหาดทรายเพียงสองสามนิ้ว
ขณะนั้น มี ลูกนกตัว หนึ่ง บินเขา มาในเสนทางบินของเขา รองหาแม ดวยเวลาเพียงหนึ่ง ในสิ บ
ของวินาทีที่จะหลีกใหพนลูกนกตัวนั้น เฟล็ตเชอรนางนวลหันขวับไปทางซายด วยความเร็วสู งกวาสอง
รอยไมลตอหนึ่งชั่วโมง
สําหรับเขานั้น หินผานั้นดูเหมือนจะเปนบานประตูยักษที่แข็งสําหรับเปดผานไปยังอีกโลกหนึ่ง
ความกลัวพลุงขึ้นมาพรอมกับช็อคและความมืดเมื่อเขาพุงเข าชนหนา ผาอยางจังแลวเขาก็บิ นรอนอยู
บนท องฟา ที่เ ขาไม เคยรู จัก ประเดี๋ย วก็ ลืม ประเดี๋ ยวก็จํ าได แล วก็ก ลับ ลืม อีก ทั้ งกลัว ทั้ งทุ กข ทั้ ง
เสียใจ เสียใจมากที่สุด
เสียงนั้นมาสูตัวเขาเชนเดียวกับเมื่อวันแรกที่เขาไดพบจอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล
“เฟล็ตเชอรเอย! เคล็ดมันอยูที่วาเราตองขจัดสิ่งตางๆ ที่ผูกมัดเราอยูอยางมี ระเบี ยบ และดว ย
ความพากเพียร เราจะไมคิดบินผานหินจนกวาจะไดใชเวลาอีกเล็กนอยตามหลักสูตร”
“จอนะธัน!”
“ผูซึ่งมีคนเรียกวาบุตรของนกนางนวลใหญนั่นแนะ” ครูของเขากลาวติดตลก
“ครูมาทําอะไรอยูที่นี่? หนาผา ผมไมได...ผม... ยังไมตายดอกหรือนี?่ ”
“โธ! เฟล็ตช! เอาอีกแลว รูจักคิ ดเสียบางซี ก็เมื่อเธอยังพู ดอยูกับ ฉั นแทๆ แลวเธอจะตายได
อย างไร ใชไ หม? สิ่ งที่ เธอได จัด การกั บตั วเองเขา ก็คื อ เธอไดเ ปลี่ ย นระดั บความรั บรู อย า ง
กะทันหัน เธอเลือกเอาเองได เธอจะอยูในระดับนี้และเรียนรูตอไปก็ได ซึ่งความจริงก็เปนระดับ ที่ออก
จะสูงกวาระดับที่เธอเพิ่งจะละมา – หรือเธอจะกลับไปแล วทํ างานตอไปกับ ฝูง ก็ไ ด พวกนกผูใ หญเ ขา
แชงใหเกิดเหตุรายอยางใดอยางหนึ่งขึ้นแตเขาก็ตองตกใจเมื่อเธอทําใหสมกับที่เขาแชงไวเปนอยางดี
ถึงขนาดนี”้
“ผมก็อยากจะกลับไปที่ฝูงเปนธรรมดา ผมเกือบจะยังไมไดเริ่มสอนนักเรียนกลุมใหมเลย”
“ดีแ ลว เฟล็ตเชอร จงจํ าที่ เ ราไดพูด กัน ไวแ ลว วา กายเรานั้ นไม ใช อะไรเกินไปกว าความคิ ด
ของเรา...”
เฟล็ตเชอรสั่นหัวแลวกางปกออก และลืมตาขึ้นที่เชิงหนา ผา ท ามกลางฝูง นกที่เข ามารุ ม หอม
ลอมอยู มีเสียงรองเกรียวกราวดังลั่นไปหมดเมื่อเขาเริ่มกระดิกตัวได
“เขามีชีวิต! นกที่ตายแลวกลับฟนขึ้นมาได!”
“เพีย งแตทานเอาปลายปกแตะเขาไปเทานั้น นกตายก็ก ลับฟ น! ทานผูเปน บุต รของ
นกนางนวลใหญ!”

“ไมจริง! เขาเองก็ไมยอมรับวาเขาเปนบุตรนกนางนวลใหญ! เขาเปนปศาจ! ปศาจที่มาทํ าลาย
ลางฝูงนก!”
มีนกนางนวลมามั่ วสุ ม กัน อยูที่นั่น ถึงสี่พั นตั วตางก็ตกใจกลัวในเหตุที่ เกิดขึ้ น และเสี ยงรองวา
ปศาจ แลนผานฝูงนกไปเหมือนกับลมพายุในมหาสมุทร ตาคาง ปากคม นกเหลานั้นกลุมรุม เข ามาเพื่ อ
ทําลาย
“เราไปกันเสียทีจะดีไหม เฟล็ตเชอร?” จอนะธันถาม
“ผมก็ไมขัดของเทาไรหรอกครับ...?”
ทันใดนั้นเขาก็ไปยืนกันอยูสองตัวหางจากที่เดิมหนึ่งไมล นกที่กลุมรุมเขามานั้น ไดแต
จิกลมจิกแลงกันเปลาๆ
“ทําไมหนอ?” จอนะธันสงสัย “ทําไมมันจึงยากที่สุดในโลกที่จะทําใหนกสั กตัวรู วาเขาเปนเสรี
และเขาจะพิ สู จ นใ หตั วเขาเองเห็ น ความจริง ขอ นี้ไ ด ถ าเขาเพี ย งแต จ ะใช เ วลาเพี ยรปฏิ บัติแ ตเ พี ย ง
เล็กนอยเทานั้นทําไมจึงดูยากเหลือเกิน?”
เฟล็ตเชอรยังตองยืนกระพริบตาอยูเพราะการเปลี่ยนสถานที่ “เมื่อกี๊ครูทําอะไรครับ? เรามาอยู
ที่นี่กันไดอยางไร?”
“เธอบอกวาเธออยากจะออกมาใหพนนกกลุมนั้นมิใชหรือ?”
“ครับ! แตครูทําอยางไร”
“ก็ทําเหมือนกับอยางอื่นนั่นแหละ เฟล็ตเชอร! ตองเพียรฝกบอยๆ”
พอถึงตอนเชาฝูงนกก็ลืม ความบาไปแล ว แต เฟล็ตเชอร ยังไม ลืม “จอนะธัน ครูจํ าที่ ครูพู ดไว
นานแลวไดไหม เรื่องกรุณาตอฝูงนกมากพอที่จะกลับเขาฝูงได และชวยใหนกในฝูงไดเรียนรู”
“จําได”
“ผมไมเขาใจวาคุณครูสามารถจะกรุณาฝูงนกที่คิดจะฆาครูไดอยางไร”
“โธ! เฟล็ตช เราไมไดกรุณากรรมนั้น เราไม กรุ ณาความเกลีย ดและความชั่วเปนธรรมดา เธอ
ตองหมั่นฝกปฏิบัติจนเห็นนกนางนวลตัวที่แท เห็นสิ่ งที่ดีมีอยูในนกนางนวลทุ กตัว แล วช วยเขาใหแล
เห็นสิ่งที่ดีที่มีอยูในตัวเขาดวยตัวของเขาเอง นั่นคือสิ่งที่ครูเรียกวากรุณา มันก็ สนุก ดีอยูเหมื อนกัน เมื่อ
เรารูเคล็ดของมัน”
“ครูยังจํานกหนุม ที่ดุเ ดือดตั วหนึ่ง ได เขาชื่ อเฟล็ ตเชอร ลินด นางนวล เขาเพิ่ งถูกขั บจากฝูง
พรอมที่จะสูกับฝูงจนตายกันไปขา งหนึ่ง เริ่ม จะสรางนรกอันขมขื่น ให แกตัวเขาเองบนหนา ผาอัน ไกล
แตถึงวันนี้ เขากลับมาสรางสวรรคใหแกตัวเขาเองและกําลังนํานกทั้งฝูงไปทางนั้น”
เฟล็ตเชอรหันไปทางครูของเขา ตามีแววแหงความหวาดกลัวอยูบาง “ผมนะ หรือครับนํา ?” ครู
หมายความวากระไร นํา? ครูเปนครูอยูที่นี่ ครูไปไหนไมได!”
“ไมไ ดจริงๆ หรือ?” เธอไมนึกบางหรือวาอาจมี นกฝูง นกอื่น เฟล็ ตเชอร ตัวอื่น ๆ ซึ่ งตองการครู
มากกวานกฝูงนี้และเฟล็ตเชอรตัวนี้ ผูซึ่งกําลังเดินเขาหาแสงสวางอยูแลว?”
“ผมนะหรือครับ ครู? ผมเปนเพียงนกนางนวลธรรมดา และครูเปน...”
“...บุตรคนเดียวของนกนางนวลใหญกระมัง?” จอนะธันถอนหายใจใหญแ ลวมองออกไปทาง
ทะเล “เธอไมจําเปนตองมีครูอีกตอไปแลว แตเธอยังจําเปนต องหาตัวเองให พ บ พบมากขึ้น วัน ละเล็ ก
วันละนอยตัวของเธอซึ่งเห็นเฟล็ตเชอรนางนวลตัวจริง ผูซึ่งไม มี ขอบเขตจํากัด นกตัวนั้น แหละจะเป น
ครูของเธอ เธอตองรูจักเขาและฝกปฏิบัติอยางเขา”
อีกครูหนึ่ง กายของจอนะธัน ก็เหลือให แลเห็ นไดร างๆ อยูในอากาศ เป นประกายระยิบระยับ
และแลดูใสเหมือนแกว
“อยาใหเขาลือเรื่องครูกันอยางโงๆ หรือทําใหครูเ ปนเทวดาขึ้ นมา เอาอยางนั้น นะเฟล็ตช ! ครู
เปนนกนางนวล ครูชอบบิน บางที...”

“จอนะธัน!”
“เฟล็ ต ช เอ ย ! อย าเชื่ อ สิ่ ง ที่ต ามั น บอกเธอตานั้ น มั น แสดงได แ ตข อบเขตอั น จํ า กั ด
เทานั้น เธอจงดูดวยจิต ดูใหเห็นวาเธอรูอะไรบาง แลวเธอจะเห็นเองวาจะบินไดอยางไร”
แสงระยิบระยับนั้นหายไป จอนะธัน นางนวลไดอันตรธานไปเปนอากาศธาตุ
เวลาลว งไประยะหนึ่ง เฟล็ ตเชอร นางนวล ดึ งตั วเขาขึ้น ไปบนทอ งฟ า แล วประจั น หน ากั บ
นักเรียนกลุมใหมเอี่ยม กระหายที่จะเรียนบทเรียนแรก
“ประการแรก” เขาพู ด อย า งหนั ก ๆ “พวกเธอจะต อ งเข า ใจว า นกนางนวลเป น ธรรมอั น ไม มี
ขอบเขตจํากัดแหงเสรีภาพ อยูในรูปเดียวกันกั บนกนางนวลใหญ และกายของพวกเธอ จากปลายปก
ถึงปลายปก ไมใชอะไรนอกเหนือไปจากความคิดของพวกเธอเองเทานั้น”
นกนางนวลหนุมๆ มองดูเขาอยางฉงน พูดกันดีๆ นา เขาพากันนึก พูดอยางนั้นมันไม ไ ดเ ปนวิ ธี
บินวงกลมตั้งเสียเลย
เฟล็ตเชอร ถอนใจใหญ และเริ่ม ตน “ฮื่อ! อา! ดีแ ลว” เขาพูดแลวมองพวกนัก เรี ยนอยางจะ
จับผิด “มาเริ่มดวยการบินระดับกอน” และเมื่อไดพูดออกไปดัง นั้น แล วเขาก็เขา ใจขึ้น มาทั นที ทันใดว า
ครูของเขานั้น วากันตามจริง ก็ไมไดเปนเทวดาเกินไปกวาตัวเขาเลย
ไม มีข อบเขตเลยหรือ จอนะธัน ? เขานึก ดี ละ อีก ไม นานนัก หรอกที่ ผมจะปรากฏกายจาก
อากาศธาตุขึ้นบนหาดของครู แลวสอนครูสักอยางหรือสองอยางเกี่ยวกับการบิน
และทั้งที่เขาพยายามจะทําตัวใหเครงสําหรับศิษยของเขา เฟล็ตเชอรน างนวลไดเห็น
ตัวของศิษยเหลานั้นตามความเปนจริงไดชั่วขณะหนึ่ง และเขายิ่งกวาชอบสิ่งที่เขาไดเห็น เขา
รักสิ่งที่เขาไดเห็นนั้น ไมมีขอบเขตเลยหรือ จอนะธัน ? และเขาก็ยิ้ม เขาเริ่ม เดินทางเขาสูการ
เรียนรูแลว

ความเห็นของผูแปล
เมื่อ ได แปลเรื่ อง “จอนะธัน ลิ วิง สตัน นางนวล” ของนายริช าร ด บาค จบลงไปแล ว ผม ใน
ฐานะที่เปนผูแปล ก็ใครขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวบางตามสมควร
ในประการแรก นิย ายเรื่อ งนี้ เนน หนั กใหเห็ นความสํา คัญ ของ สิ กขา หรือ ศึก ษา อั น
ไดแก การเรียนรู การเรียนในที่นี้ มิไดหมายถึงการเรียนรูวิชาเพื่อจะไดนําวิชานั้นมาประกอบ
อาชีพเปนประโยชนแกการทํามาหากิน หรือเพื่อทําใหผูมีวิชาอยูเหนือ คนอื่ นๆ ในฐานะความ
เปนอยู แตเ ปน การเรีย นรู เพื่อถึ งความตรัส รู อัน ไดแกค วามรูแ ละความเขาใจในสภาพความ
จริงหรือธรรมแหงตนเอง และเมื่อไดตรัสรู ธรรมนั้น แลว ผูตรัส รู ก็เ ปน วิมุติ กลาวคือหลุดพน
จากขอผูกพันตาง ๆ หรือ ขอบเขตจํากัด ตางๆ อันมี อยูกับตัวผูนั้น เพราะความไมรู และความ
ยึดเปนเหตุ เมื่อหลุดพนแลวก็เปนเสรีโดยแท พระพุทธเจาไดเคยตรัส สอนถึง เสรีภ าพไว แล ว
และเสรีในคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น หมายถึงเสรีในลักษณะเชนนี้
วิชา คือความรูในความจริงนี้ ในหนังสือไดบอกไวชัดวาเปนธรรมอันมีมาแตดั้งเดิม รอคอยใหมี
คนมารูสัจธรรมนั้น และนําออกมาเผยแผใหปรากฏเทานั้น ลักษณะเชนนี้ ตรงกับลักษณะแห งอริ ยสัจที่
พระพุทธเจาไดตรัสรู เพราะอริยสัจมิใชธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงแตงตั้งขึ้นหรือคิดขึ้นใหม แตเปนสัจ
ธรรมที่ มี อยู เ หนือ กาลเวลา และสถานที่ พระพุ ท ธเจ าได ตรั ส รู ธรรมนั้ น และไดท รงนํ า มาเผยแผ ใ ห
ปรากฏ และทําใหคนอื่นและเห็นสัจธรรมนั้นไดดวยพระปญญาคุณและพระกรุณาคุณ
เพื่ อ ที่ จ ะให บุ ค คลแลเห็ น ในธรรมนี้ พระพุ ท ธเจ า ได ท รงเน น หนั ก ในสิ ก ขาหรื อ การศึ ก ษา
เชนเดียวกัน พระสงฆผูเปนสาวกของพระพุทธเจานั้นเรียกวาอยูในสิกขา ซึ่งเปนการศึกษามิใช เพื่อเอา
วิช ามาประกอบอาชีพ แตเ ปนการศึก ษาเพื่อใหรู ความจริงของชีวิตและรู จั กสภาพอัน แทจ ริงแห งตน
เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูแลว ก็ไดทรงประกาศพระองคและกําหนดใหพระสงฆสาวกของพระองคอยูใน
เพศพรหมจรรย คําวาพรหมจรรยนั้นแทจริงมีความหมายไปในทางการศึกษา มิไ ดห มายถึงการละเว น
ประเวณี แ ต อ ย า งเดี ย วเท า นั้ น เพราะตามคติ นิ ย มของชาวอริ ย ะในสมั ย พุ ท ธกาลนั้ น ชี วิ ต คนแบ ง
ออกเปนระยะที่เรียกวาอาศรม ไดสามระยะหรือสามอาศรม อาศรมแรกซึ่งหมายถึงระยะเวลาตั้งแต เป น
เด็กไปจนถึงวัยรุนหนุมนั้นเรียกวาอาศรมพรหมจรรย ไดแ ก ระยะเวลาแห งชีวิตซึ่งบุคคลยังมี มี ลูกเมีย
หรือครอบครัว แต ใช เวลาสวนใหญไ ปในการศึกษาแต อยางเดี ยว อาศรมที่สองไดแ กอาศรมคฤหัสถ
อันเปนระยะเวลาที่บุคคลแตง งานตั้ง ครอบครัวและทํามาหากินในฐานะที่เป นผู ครองเรือนจนล วงเข า
ปจฉิมวัย สวนอาศรมที่สามเรียกวา อาศรมวนปรัสถ คฤหัสถผูมีผมหงอกแล วหรือไดเ ห็นบุ ตรของบุตร
แลวจะสละโลกคือครอบครัวและสัง คมออกไปอยูในปาหาเลี้ย งชีพ ดวยการขออาหาร และบําเพ็ ญตน
อยู ใ นธรรมเพื่ อ ประโยชน แ ห ง ตนแต ผู เ ดี ย ว ด ว ยเหตุ นี้ พ ระสงฆ ซึ่ ง อยู ใ นเพศพรหมจรรย เรี ย กว า
พรหมจารีและอยูในสิกขา จึงเปนกลุมคนที่อุทิศตนอุทิศชี วิตให แกการศึกษาแต อยางเดี ยวเทานั้ น ไม
วาจะอยูในฐานะครูอาจารยหรือฐานะศิษย จุดหมายปลายทางของผูอยูในสิกขาก็คือธรรมอันเปนเครื่อง
ทําใหหลุดพนเปนเสรีแตอยางเดียวเทานั้น
นา สังเกตว านายริชาร ด บาค ผู แต งนิย ายเรื่องนี้ไ ดกลาวถึ งอภิญญาคืออิทธิฤทธิ์หรืออํานาจ
เหนือธรรมดาเอาไวดวย เชน การบินเร็วเทากระแสจิต หรือการไปถึงที่ใดที่หนึ่งไดดวยอํานาจจิ ต หรือ
การไปถึงที่ใดที่หนึ่งไดดวยอํานาจจิต การสงจิตถึงกัน จนพูดจากันรูเรื่อง และการทําคนตายให ฟน ได
นิยายเรื่องนี้กลาวในทํานองวา อภิญญานั้นเกิดจากการเรียนรูธรรมถึงขั้น สูง พระพุ ทธศาสนาก็ย อมรับ
ในเรื่องอภิญญาอันเกิดจากวิชาเชนเดียวกัน แตดูเหมือนทั้งศาสนาพุทธและนิยายเรื่องนกนางนวลนี้ จ ะ
เห็นพองตองกันวา เรื่องอภิญญาเปนเรื่องเล็ก เรื่องใหญเรื่องสําคัญที่สุดคือความหลุดพนเปนเสรี

นิยายเรื่องนกนางนวลนี้ไดแสดงทัศนะของผูแตง คือนายริชาร ด บาค ในเรื่องชาติเรื่องภพไว
เป น อี ก ทั ศ นะหนึ่ ง ที่ น า สนใจอยู ม าก พระพุ ท ธศาสนาได ส อนไว ว า การเชื่ อ ว า ตายแล ว เกิ ด ก็ เ ป น
มิจฉาทิฐิ การเชื่อวาตายแลวสูญก็เปนมิจฉาทิฐิ
เมื่อเปนเชนนั้นแลวจะตองเชื่อวาอยางไรจึงจะถูก?
นิยายเรื่องนี้ไดเสนอคําตอบไววา “ตายแล วเปลี่ย น” ซึ่ งนา ฟง อยูม าก หมายความวาเมื่อตาย
แล ว ก็ ไ ม เ กิ ด และไม สู ญ แต เ ปลี่ ย นระดั บ การรั บ รู ซึ่ ง ในต น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษเรี ย กว า Level of
Consciousness ไปเป นอี ก ระดับ หนึ่ง ซึ่ง หมายความวา เมื่ อตายแลวก็ จ ะตองไปสูอีก ภพหนึ่ง ซึ่ง มี
สมมติตางกับภพเดิม สมมติในที่นี้จะเรียกวาระดับที่แตกตางกันในสภาพทั้งปวงก็ไ ด คนที่ยังมี ชีวิต อยู
นั้นรูไดดวยสฬายตนะตางๆ มีหู ตา ปาก จมูก กาย เปนตน และมี ใจเป นเครื่องรับรู แตเ มื่ อไปอยูในอีก
ภพหนึ่งแลว สฬายตนะเหลานั้นก็อาจไมจําเปน และไมมี แตการรับรู ก็คงจะยังมี ไ ดดวยวิธี อื่น หรือดวย
สมมติอื่น ซึ่งเราที่ยังไมถึงภพนั้นไมมีทางที่จะรูได
ในที่นี้ ผม ในฐานะผู แปล ก็ ใคร ขอกล า วไวด ว ยว า เรามั ก จะนึ ก ถึง หรื อ มองเห็ นสวรรคด ว ย
สมมติ ข องเราเองในโลกนี้ แ ละมั ก จะสร า งสวรรค น รกขึ้ น ด ว ยสมมติ แ ห ง โลก สวรรค จึ ง มี วิ ม านอั น
สวยงาม มีนางฟา และเทวดาผู ซึ่งแต งอาภรณอันงดงามตามสมมติแ หงโลก ส วนนรกนั้ นก็ ยอมจะนา
กลัวและเดือดรอนตามสมมติแหงโลก เชนเดียวกัน เชนมีกระทะทองแดงเอาไวตม คนที่มี บาป มีตน งิ้ว
อันมีหนามแหลมไวใหขึ้น ไมมีเหตุใดเลยที่เทวดาและสัตวนรกผูอยูในอีกสมมติหนึ่งแตกตางกับ สมมติ
ของโลกจะเสวยสุขในวิมาน หรือเสวยทุกขในกระทะทองแดงและบนตนงิ้ว
การกําหนดหรือมองเห็นนรกสวรรคแบบนี้เปนการยึด ในสมมติข องโลกโดยแท และยิ่งกวานั้ น
ยังยึดในอัตตาของตนอยางรุนแรงที่สุดอีกดวย เพราะผูที่เชื่ อหรือมองเห็ นสวรรคน รกแบบนั้น จะตอง
เปนผูที่เห็นวาตนเองในฐานะที่เปนมนุษยนั้นเปนบุคคลสําคัญอยางยิ่ง ถึ งกับ ตองมี ใครมาสรางสวรรค
อันสวยงามไวใหเปนบําเหน็จแกตนเมื่อทําความดี และมีนรกเอาไวลงโทษเมื่อทําความชั่ว ซึ่ง เมื่อคิดดู
แลวไมมีทางที่จะเปนไปได เพราะมนุษยก็เปนแตเพียงแตสัตวโลกชนิดหนึ่ง มิไดวิเศษวิโสไปกวาสัตว
อื่นจะมีแตกตางบางก็ในการวิวัฒนาการทางดานสมองเทานั้น
ที่ พู ด มานี้ มิ ใ ช จ ะแสดงความเห็ น ว า นรกสวรรค ไ ม มี ผมเชื่ อ ว า นรกสวรรค นั้ น มี จ ริ ง แต มี
ความเห็นวาเปนภพตางๆ ที่มีอยูตามธรรมดา มิไ ดมีไ วเพื่ อบํ าเหน็จ ใครหรือลงโทษผู ใด แตเ ปนภพที่
อยูใน “ระดับแหงความรับรู” ที่แตกตางกัน สูงต่ํากวากัน การที่จ ะไปสูภ พใดนั้น ก็ขึ้ นอยูกับ ความรูของ
แตละคน อาจเปลี่ยนไปทีละขั้น ก็ไ ด หรือข ามขั้น ก็ไ ด แต ในแต ละภพนั้น ก็ยังจะตองเรียนต องรูตอไป
อีก รูดีกวาเดิมก็ไปอยูในภพใหมที่มีการรับรูแจมใสกวาเดิมไปจนถึ งวิมุติ คือความหลุดพ นบริสุทธิ์เป น
ขั้นสุดทาย ถึงชั้นนั้นแลวกาลเวลาและสถานที่ ก็ไ รความหมาย นายริชาร ด บาค พูดไวในนิ ยายเรื่องนี้
อยางนาฟงวา ใครที่ยังติดอยูในภพเกา เมื่อถึงคราวที่ตองเปลี่ยนภพ ก็จะไปเกิดในภพที่เหมือนภพเกา
ไมม ีอะไรเกิดขึ้น ถาเปนดังนี้จริง ใครที่ยังติดอยูในภพคือโลกนี้ ยังชอบความทุกข ความวุน วาย ความ
ไมเที่ยง ความเปลี่ยนแปร ชอบหัวเราะ ชอบรองไห แลวกลับหัวเราะอีก ก็ไ ม นา จะตองกัง วล เพี ยงแต
ยึด ภพนี้ หรื อโลกนี้ ชี วิ ตนี้ เอาไว ให แน น ตายแลว กี่ รอ ยกี่พั นชาติก็ ค งยั งจะกลั บ มาเกิ ด ในภพนี้ อ ยู
นั่นเอง พระพุทธศาสนาไดสอนไววา ตัณหาอุปาทานทําใหเกิดภพเกิดชาติ นายริชารด บาค มาอธิบาย
เพิ่มเติมวา ถายังใครในภพใด และยังยึดอยูในภพใด ก็จะไดเกิด (ชาติ ) ในภพนั้น อีก ถ าเชื่อเสียอยาง
นี้แลว ดูก็ออกจะนาสบายใจดีอยูเหมือนกัน สําหรับคนที่ยังไมเบื่อโลก และยังสนุกที่จะอยูในโลก
เมื่อนายริ ชาร ด บาค ไดส มมติใ หนกนางนวลเปนตั วการในนิ ยายเรื่อ งนี้ การเรียนรูของนกก็
จะตองอยูที่การบินเปนธรรมดา ซึ่งถาเปนมนุษยแลว การเรียนรูก็จ ะตองเป นไปอีกแบบหนึ่ง อยางไรก็
ตาม พอที่จะจับเคาไดวาปญญาอันแทจริงที่จะเกิดขึ้นไดนั้นคือ ปญหาที่ศาสนาพุทธเรียกวา ภาวนามย
ปญญา คือปญญาอันเกิดจากความพากเพียรฝกฝนในทางความคิด พูดใหชัดคือการพัฒนาความรูซึ่ง
อาจได รับ มาจากผู อื่น หรือ ทางอื่ นนั้ นใหมีม ากขึ้น และแน นแฟ นยิ่ งขึ้ น ดว ยตั วของตั วเองในตัว ของ

ตัวเอง ในทางมรรคผลนิพพานนั้น ภาวนามยปญญาจะเกิดขึ้นไดดวยการทําวิปสสนาสมาธิ แตถึงแมวา
จะไมไปถึงขั้นนั้น การเรียนวิชาตางๆ อันเปนวิชาโลก ก็นาจะเกิดปญญาแบบนี้ไดดวยการทําวิช านั้ นให
เกิดมากขึ้น และแนนแฟนขึ้นในตัวของตัวเอง ดวยการใชความคิดของตนเอง ผมใครจะขอกลาวในที่นี้
แตเพียงวา ความรูที่ไดมาจากการไดยินไดฟงก็ดี ดวยการใชเหตุผลก็ดี ดวยการอานตํารับตําราทองจํา
เอาก็ดี ความรูเหลานี้ไมมี อยางใดที่จะแน นอนและแน นแฟน เท าความรูที่ไ ดรูเองเห็ นเอง ดวยปญญา
ของตนเอง ผูที่ศึกษาวิชาตางๆ ไมวาจะเปนวิชาใดนาจะคํานึงถึงขอนี้ใหมาก
คติของนายริชาร ด บาค ในเรื่องการตรัสรูนั้น ออกจะตรงกับ คติของศาสนาพุ ทธ กลาวคือผู ที่
ตรัสรูสัจธรรมแลวนั้นยอมเปนผูที่หลุดพน จากพั นธะและขอบเขตอันจํากัดใดๆ โดยสิ้นเชิงแมแต เวลา
และระยะทางก็ไมเปนขอบเขตอันจํากัดใดอีกตอไป ผลที่ ติดตามความหลุดพ นมานั้ นก็ คือความกรุ ณา
ไดแกความกรุณาตอผูอื่นที่ยังอยูในวัฏ ฏะ ยังมิ ไ ดห ลุดพ น ความกรุ ณาเช นนี้ ในภาษาอังกฤษใชคํา วา
Love ซึ่งจะแปลวา รัก ในภาษาไทยนั้นเห็นจะไมตรงนัก เพราะความรักในภาษาไทยนั้น เห็ นจะไม ตรง
นัก เพราะความรักในภาษาไทยนั้นออกจะมีความจํากัดอยูวาเปนความรักแบบผูกพันใกลชิดเทานั้น
อยางไรก็ตาม พระพุ ทธเจาเมื่ อตรัสรูแล ว ก็ไ ดท รงพระกรุ ณาตอสัตวโลก และก็คงจะไดเ กิด
ป ญ หาขึ้ น ในพระทั ย ว า จะควรประกาศธรรมที่ ต รั ส รู นั้ น ให แ ก บุ ค คลอื่ น ได เ ห็ น หรื อ ไม ป ระการใด
ตลอดจนป ญหาที่ วา บุคคลที่ ยังผูก พั นแนน อยูกับ โลกนั้น จะสามารถแลเห็ นธรรมอัน ลุม ลึกนั้น หรือไม
นิย ายเรื่องนี้ไ ดก ลาวถึ งปญ หาเหลานี้ไ วเชน เดี ย วกัน และความกรุณาก็ ไ ดข จั ดป ญ หาเหลานี้เ สียได
เชนเดียวกับพระมหากรุณาของพระพุ ทธเจาไดข จั ดป ญหาเชนเดีย วกันนี้ ไ ดเ มื่ อสองพั นหาร อยกวาป
มาแลว
ผมขอจบเรื่องนี้ลงดวยพระคาถาตอไปนี้
มหากรุณิโก นาโถ
หิตาย สพฺพปาณินํ
ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา
ปตฺโต สมโพธิมุตฺตมํ
เอเตน สัจฺจวชฺเชน
โหตุ เต ชยมงฺคลํ
พระผูทรงพระมหากรุณา
ผูทรงยังพระบารมีใหเต็ม
เพื่อประโยชนแหงสัตวทั้งหลาย
ทรงถึงแลวซึ่งความรูอันอุดม
ดวยความสัตยที่กลาวนี้
ขอชัยมงคลจงมีแกทานทั้งหลาย.

