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คํานํา
พุงตัวสูชัยชนะ ที่อยูในมือของทานในขณะนี้เปนหนังสือเพื่อชีวิตที่ดีก วา ในชุดหนังสือแปล
Guideposts (ปายชี้ทาง) ซึ่งเปนเรื่องราวประสบการณของผูที่ไมยอมแพในชีวิต
Steve Lagent นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล สังกัด NFL ไดแ บงปน ประสบการณการตอสูในชีวิต
ของเขา ตั้งแตในครอบครัวเมื่อเปนเด็ก การเปนนักกีฬาที่ถูกตราหนาวา “เล็กเกินไป ชาเกินไป” แตใ น
ที่สุดก็ไดรับชัยชนะในการกีฬา และในที่สุดชัยชนะเหนืออุปสรรคในชีวิต Steve Lagent ไดเปนพยาน
ชีวิตวาทามกลางอุปสรรค ปญหาและความกังวลในชีวิต ซึ่งดูเหมือนความลมเหลวรออยูข า งหนา แตเขา
กลับสามารถพุงตัวไปสูชัยชนะในที่สุด ทานจะพบเคล็ดลับนี้จากประสบการณของ Steve Lagent
นอกจากนั้นแลว ทานยังจะไดสัมผัสกับหลายชีวิตในหนังสือเลมนี้ ซึ่งลวนจะหนุนจิตชูใจ และ
เปนกําลังของทานในการสูชีวิตจนไดชัยชนะ เหนือสิ่งอื่นใด ทานจะไดเรียนรูเคล็ดลับที่จะไดชัยชนะ
จากอีกหลายประสบการณชีวิตในหนังสือเลมนี้
สํานักพิมพสุริยบรรณหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือ พุงตัวสูชัยชนะ จะเปนประโยชนในการตอสู
ในชีวิตของทาน
สํานักพิมพสุริยบรรณ
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พุงตัวสูชัยชนะ
จากเรื่อง We’re Going To Make It
โดย Steve Lagent
หนังสือ February 1988
คืนนั้น เปนคืนแหงเดือนกันยายน อากาศดี เย็นสบาย ลมพัดอยูขางนอก ผมไดยินเสียงเตียงสั่น
แสดงวามีการขยับตัว เสียงลูกไอและกรนเบา ๆ อยูอีกหองถัดไป ทุกคนหลับสนิท ไมมีความวิตกกังวล
ใด
แต...ผมวิตกและนอนไมหลับ
ผมลุกขึ้นมากลางดึก และรูสึกวาตนเองยืนจังกาปกปองคุมครองบุคคลที่เปนที่รักมากที่สุดใน
โลกของผม อันไดแก “เทอรี่” และลูก ๆ นั่นเอง
เขาสูฤดูกาลอเมริกันฟุตบอลมาแลว 3 สัปาดห แตเรายังไมไดลงเลนกันอยา งเปนจริงเปนจัง
เพราะยังมีการประทวงและความขัดแยงกันในวงการ และนี่คือความวิตกกังวลของผม หากไมมีการ
แขงขัน หรือมีอุปสรรคอยา งนี้นาน ๆ เราจะเอาอะไรมากิน กัน เรามิอ ดตายกันหมดหรือ เพราะผมมี
อาชีพเปนนักฟุตบอล หากไมเลนฟุตบอลแลวจะทําอะไร
ผมมองย อนไปในอดีตที่ ขรุขระและลํา เค็ญแล ว ผมไมอยากกลับไปอยางนั้ นอีก และมันคง
เปนไปไมได เพราะเวลานี้ผมมีลูกและเมียที่จะตองรับผิดชอบ แตหากมองลึกไปในอนาคต มันก็สลัว ๆ
ไมแจมชัด อาชีพนักฟุตบอลเปนอาชีพที่เดนและใครก็อยากเลนฟุตบอล อาชีพ แต ผมกําลังกังวลวา ....
หลังจากเลิกเลนฟุตบอลแลวผมจะทํามาหากินอะไร
นี่คือเครื่องหมายคําถามอันมหึมาที่อยูในใจผม
เวลาสําหรับอาชีพนัก ฟุตบอลใน NFL ผานไป 12 ปอยางติดปกบิน ลูก ๆ กําลังเจริญเติบโต
และตองการที่พึ่งอยางอบอุน ไมมีใครคิดหรอก วาในชีวิตฟุตบอลที่โดดเดนและเปนที่ปรารถนาของ
ใคร ๆ นั้น ความจริงมันเปนชั่วระยะที่เวลาที่เรายังเปนคนแข็งแรง และหากเปรียบไปก็เหมือ นสุนัขลา
เนื้อ หลายคนอาจเห็นเปนเรื่องสนุกและนาตื่นเตน แตความจริงมันเปนเรื่องของความลําบากมากกวา
ไหนจะตองเก็บตัวซอมวันแลววันเลาอยางนาเบื่อหนาย วันหนึ่งไมนอยกวา 10 ชั่วโมง และติดตอ กัน
เปนเดือน เปนป เวลาเลนก็มีโอกาสเจ็บตัว ดังนั้นชีวิตจึงคอ นขางจะเสี่ยงและขาดความมั่น คง วันใด
หลุดออกจากทีมไปก็เทากับวาสิ้นเนื้อประดาตัว
เกมกีฬาเปนเรื่องของการพักผอนและความรื่นเริง แตเบื้องหลังนั้นคือการพนันขันตอ ชีวติ ก็ไม
ตางกัน ผมอาจจะโชดดีที่มีเมียดี เพื่อนดี ญาติดี ทําใหผมไมตองเดือนรอนมากนัก แตเราจะใหคนเหลานี้
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แบกภาระของเราไดอยางไร ผมไดตอ สูกับความเสี่ยงเหลา นี้ในเกมกีฬาและเกมชีวิตมากวา 33 ป นี่
แหละคือสิ่งที่ผมเรียนรู และอีกประการหนึ่งที่ผมมีโอกาสเรียนรูก็คือ ผมสํานึกอยูวา ที่แทจริงแลวพระ
เจาทานไดสรางอุปสรรค อันเปรียบเสมือนรั้วที่เราตองกระโดดขาม เพื่อไปสูเสนชัยในบั้นปลาย
เมื่อผมอายุเพียง 6 ขวบ เวลานั้นเราอยูที่เมืองทูลซา รัฐโอคลาโฮมา พอของผมนัน้ ตัง้ แตเดินหาย
ออกจากบานไปแลวก็ไมกลับมาใหเห็นหนาอีกเลย นั่นคือ ความปวดรา วครั้งแรกของผม ตอ มาแมก็
แตงงานใหมอีกครั้งหนึ่ง เขาเปนขาราชการตองยายเปนประจํา เราจึงตองยายติดตามเขาไปทุกหนทุก
แหง สองปเรายายบานถึง 4 หน จากเมืองนี้ไปเมือ งนี้ จากเมืองนั้นไปเมืองโนน ไมเคยเรียนที่ไหนได
นานไมเคยมีเพื่อนที่โรงเรียน แตที่เห็นจนเจนตาก็คือ การทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว ไมวาจะเปน
การขวางปาสิ่ งของจากหองนั่งเลนไปหองครัวหรือการตบตีกันไมเวน แตล ะวัน ภาพเหลา นี้มันเป น
เหมือนมีดเสียดแทงเขาไปในขั้วหัวใจ
ผมเองไมไดรับความอบอุน ไมมีความอบอุนใหใคร ผมเริ่มทําตัวเปนคนสรางปญหาเสียเอง ถูก
เรียกตัวไปพบครูใหญบอย ๆ และมีความเขาใจกันวา คนสาระเลวอยางผมไมมีอะไรดีไปกวา การเลน
ฟุตบอล และ “เทอรี่” เปนคนที่กระตุนใหผมหันสูเสนทางที่ไมเลวรายจนเกินไป
เมื่อผมอยูโรงเรียนมัธยมปลาย ผมเคยไปสมัครเปนนักฟุตบอล
“เล็ก เกิ น และชา เกิ นไป” นี่คื อคํา ตอบที่ ผมไดรับจากผูฝกสอน ใครก็ ตามที่ไดยิน คํ าตัดสิ น
พิพากษาความใฝฝนของตนเองอยางนี้ยอมเจ็บปวดเปนธรรมดา แตสําหรับผมยอมเจ็บปวดมากจนรา ว
เขาไปถึงหัวใจทีเดียว เพราะผมไมเคยไดรับ คําตอบรับ หรือ คําชม เลยในชีวิต
แมเท า นั้น แมผูซึ่ งสนับ สนุนผมทุกอยางที่ ผมอยากทํา บอกว าผมสามารถพิสูจนไดดวยการ
ฝกซอมและรับผิดชอบ ผมก็ทําตามนั้นทุกอยาง ผมทุมเทเหงื่อทุกหยดใหแกการฝกซอ มอยา งเด็ดเดี่ยว
ดวยคําพูดที่ดูถูกวาตัวเล็กเกินไปและชาเกินไป มันทําใหผมพยายามจนสุดความสามารถที่จะเอาชนะ
เพื่อพิสูจนวาคําพูดนั้นไมถูกตอง
ดังนั้นกอนที่ผมจะจบจากโรงเรียนมัธยม Putnam City High ผมไดเปนนักฟุตบอลคนหนึ่งใน
ทีม “All-State”
เวลานั้นในชีวิตของผมมีเทอรี่เปนสวนหนึ่งแลว ผมยอมรับวาไมรูเลยวาทําไมคนทีเ่ ปนนักเรียน
เกรด A เชียรลีดเดอรแสนสวย และดาวคนดังคนหนึ่งอยางเธอถึงมาสนใจและเอาใจใสคนสารเลวไร
เพื่อนบานแตก และคนที่ถูกตราหนักวา “เล็กเกินไป ชาเกินไป” อยางผม
เราสนิทสนมและออกเที่ยวกันบอยขึ้น จนกลายเปนคนรักกันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ทุกวันหยุดและหลังเลิกเรียน เธอพาผมไปที่บานของเธอพบกับครอบครัวของเธอ ทําใหพอและแมของ
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เธอยอมรับผมดวยดี ทุกครั้งที่ผมไปหาเธอผมพบพอของเธออยูบานและจุดนี้เองทําใหผมอิจฉาเธอทีเ่ ธอ
มีพอ
พวกเขาแสดงใหผมเห็นและไดสัมผัสสิ่งหนึ่ง ซึ่งผมไมเคยเห็นมาเลยตลอดชีวิต นั่น คือ ความ
มั่งคง ดังนั้นหากปราศจากเสียซึ่งเทอรี่และครอบครัวของเธอ ผมไมรูเหมือนกันวา ผมจะเปนอยา งไร
อาจจะเลวสุดฤทธิ์ก็ได
อยางไรก็ตาม แมผมจะพยายามสักเพียงใด เมื่อผมสมัครเขาเปนนักฟุตบอลของวิทยาลัยใด ผม
ก็ถูกปฏิเสธ และเหตุผลก็คือสิ่งที่ผมเคยเจ็บปวดมาแลว “เล็กเกินไป ชาเกินไป”
มหาวิทยาลัย Tulsa นั่น แหละที่ยอมรับและใหทุน การศึกษาตลอด 4 ปของผม และผมก็ไ ด
ตอบสนองมหาวิทยาลัยดวยการทํา “Touch-down” เชนกัน
นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผม จนกระทั่งผมเรียนจบปริญญาตรีพรอมดวย ปริญญาบัตร
ทางชีววิทยา
ป 1976 ผมเปนนักกีฬาหนา ใหม หรือที่เรียกกันวา “rookie” ใน NFL โดยสังกัดทีม Houston
Oilers แตพอเลนไปไดไมนานผมก็ไดรับบาดเจ็บบาง เลนไมดีบาง จนกระทั่งโคชออกปากใหผมเปนตัว
สํารอง และตัดผมออกจากทีมในที่สุด
ผมยายไปอยูทีม Seattle Seahawks ซึ่งผมรับลูกพลาดหลายครั้ง จนเกือบถูกตัดออกจากทีมอีก
ครั้ง
แต...มีสิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้น... ลาเจนเอย ผมไดยินเสียงสวรรคถึงแมเจาจะไมฝง ตัวอยูก บั การเลน
ฟุตบอลตลอดไป แตเจาจําตองมีชีวิตอยู เจาจะตองทําอะไรสักอยางหนึ่ง จงวางใจและวางทุกอยางใหอยู
ในการทรงนําของพระเจา...
ประการที่สองก็คือ Jerry Rhome โคชปก นอกของทีมกระตุนใหผมทํา งานใหดี โดยทํา ใจให
สบายและมีสมาธิในการเลน ครั้งแรกผมเลนพลาดอีก แตตอ มาผมก็ทํา ได ผมรับลูกเกือ บไมพลาดอีก
เลยผมเลยอยูติดทีมนี้และไมถูกตัดชื่อออกอีกเลย
ผมภาคภู มิใจและชื่นชมยิ นดีใ นผลงานของตนเอง จนกระทั่งเมื่อเทอรี่อยู ที่โรงพยาบาลรอ
คลอดลูกคนที่ 4 ของเรา เรานั่งคุยกันกับแพทย พยาบาล และใครตอใครอีก ดวยความสนุกสนานเรื่อ ง
ฟุตบอลในหองรอคลอด จนกระทั่งเทอรี่คลอดลูกเปนเด็กผูชาย
“สตีฟ” หมอบอกผม “เรามีปญหาเสียแลว”
เรื่องก็คือ แครมเมอร เจมส ลาเจน ลูกชายของผมเปนเด็กผิดปกติ กระดูกสันหลังคดและโปน
ออกมา ผมไมอยากเชื่อ ไมอยากยอมรับวามันจะเปนไปได เพราะผมก็เปนนัก กีฬา และเทอรี่ก็เปน คน
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แข็งแรง แลวทําไมลูกของเราจึงเปนอยางนี้ ซึ่งหมายความวาอาจจะเปนเด็กปญญาออน หรืออัมพาตก็ได
ผมซุกหนาเขาที่มุมหองแลวรองไหอยูคนเดียว
ก็ผมเปนนักกีฬาผูยังชีพไดดวยการมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง แลวลูกผมละ! เขาจะมีชีวิตอยู
อยางไร ในเมื่อรางกายของเขาไมสมบูรณ
“พระเจาไดวางแผน และกําหนดไวแลวสําหรับแครมเมอร” เทอรี่วา “พระองคทรงสงเขามาให
เรานับเปนสิ่งที่ยิ่งใหญที่พระองคทรงประทานใหเรา”
นับวาเปนเรื่องสําคัญและนาทึ่งที่ผมไดยินคําพูดของเทอรี่ มันทําใหผมไดคิดและรูสึกวาตนเอง
เปน “คริส เตี ยน” มากยิ่งขึ้น และวางใจในพระองคทัน ที ทั้ ง ๆ ที่กอ นหนา นี้ผมออกจะเย อหยิ่งตาม
ประสาคนที่ใช “กาย” เปนเครื่องมือในการทํามาหากินดวยการเลนฟุตบอล
และ...ก็เปนจริงอยางที่เทอรี่วา กลาวคือ แครมเมอรไดกลายเปนสิ่งสําคัญยิง่ สําหรับเรา และการ
มีเขาอยูในฐานะลูกของเรา เปนสวนหนึ่งของเรา ไดสอนใหเราสํานึกและเรียนรูอะไรมากมาย ทําใหเรา
รักเขามากมายเชนกัน ไมวาขอเท็จจริงเขาจะพิการหรือเปนอยางไรก็ตาม แตเรารักเขาอยางทวมทน และ
เรียนรูที่จะตอสูเพื่อไปสูชัยชนะในชีวิตใหได
พัฒนาการของเขาดีขึ้นเรื่อย ๆ การผาตัดใกล ๆ กระดูกและประสาทสันหลังของเขาทําใหเขา
เกือบจะสามารถใชขาทั้ง 2 ขางไดดี เขาเปนคนฉลาดและราเริง เปนชีวิตจิตใจของเราทุกคน
เขาทําใหเรารูสํานึกวา แทที่จริงแลวเราทุกคนตางมีความพิการอยางละนิดอยางละหนอย ไมมี
ใครปกติและสมบูรณพรอมเลยแมแตคนเดียว เราตา งเผชิญกับปญหาของแตละคน และกําลังตอสูกับ
อุปสรรคของแตละคน เขาทําใหผมสํานึกในความสําคัญของครอบครัวยิ่งขึ้นรูจักคุณคาของครอบครัว
มากยิ่งขึ้น เขาทําใหผมรูสึกวา ผมไมใชคนที่เล็กเกินไป ชาเกินไปอีกตอไป
จริง ๆ แลวผมก็ยังไมรูหรอกวา หลังจากอาชีพนักอเมริกันฟุตบอลของผมสิ้นสุดลงผมจะไปทํา
อะไร แตผมบอกไดเลยวา เวลานี้ผมไมกลัวอีกตอไป เพราะผมกลัวมามากแลว กลัวจนตองรีบทํางาน
หนัก ตอสูดิ้นรนอยางหนัก และเพราะความกลัวนั่นเองที่ทําใหผมกาวมาอยู ณ จุดนี้ได หาไมแ ลวผมก็
ไมทราบวาผมจะกลายเปนอะไรไป
แครมเมอรลูกของผมนั้นเขาจะตองตอสู อดทนและทํางานหนักกวาผมหลายสิบหลายรอยเทา
นัก แตผมก็เชื่อวาเขาเปนคนเกง ฉลาดและราเริง เขามีความพยายาม เทอรี่เองก็เห็นดวยกับผมในขอนี้
มันอาจจะไมใชเรื่องงายสําหรับแครมเมอรที่จะเอาชนะ แตผมวาดวยความเชื่อใจพระเจา เรา
ทั้งหมดจะสามารถชวยเหลือเขาใหไปสูชัยชนะอยางที่เราและเขาหวังไดอยางแนนอน
ชัยชนะรอเขาอยูแลว
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คําอธิษฐานของแม
จากเรื่อง Watcher in the Night
โดย Benton Patterson
หนังสือ February 1988
แม ของผมก็ เ ปน อีก คนหนึ่ง ที่จัดว า เป นคนหัว โบราณ ทา นมีค วามเชื่ อและมั่น ใจว า วิ ธีที่จ ะ
ปกปองลูก ๆ ใหพนจากความผิดพลาดและภยันตรายไดก็คือ การอธิษฐานเผือ่ ลูก ๆ ของทาน แมเปนคน
ตัวเล็ก ๆ แตแข็งแรง ทั้ง ๆ ที่แมมีความสูงก็เพียง 5 ฟุตเทานั้น แตสิ่งที่แมทําไดดีทุกวี่ทุกวัน ไมเคยขาด
ไมเคยเวน ไมเคยลืมเลย นั่นก็คือการอธิษ ฐาน นับตั้งแตตื่นขึ้น มาเลยทีเดียวเพื่อขอใหลูก ๆ ปลอดภัย
อยางที่เลาแลว ระหวางกลางวันแมก็ไมลืมอธิษฐานอีกเมื่อแมนึกขึ้นไดแนนอนที่สุดกอนนอนแมกต็ อ ง
อธิษฐานอีกเพื่อใหสิ่งที่แมปรารถนาเปนไปตามความจริง และนั่นก็เปนกิจกรรมครั้งสุดทายในแตล ะ
วันที่แมจะกระทํา
แตวาไมเสร็จสิ้นเทานั้นหรอก บางทีกลางดึกกลางดื่นแมก็ตื่นขึ้นมาอธิษฐานเชนเดียวกัน สิ่ง
เหลานี้แหละที่ดูเปนเรื่องประหลาดสําหรับคนบางคน แตสําหรับแมแลวมันเกิดขึ้นไดอยา งประหลาด
จนไมประหลาดอีกตอไป
เมื่อใดก็ตามที่แมรูวาผมหรือพี่ชายของผมจะออกเดินทางไปทองเที่ยวกับเพื่อน ๆ ในชวงเวลา
นั้นแมจะคอยเตือนอยูตลอดเวลาพรอมกับอธิษฐานเผื่อพวกเราตลอดเวลา ถอยคําที่แมพูดและเราไดยนิ
อยูเปนประจําตลอดจนในเวลาตอมาอีกนาน ไมวาจะกอนหรือหลังจากการไปเที่ยวของเราก็คือ แมจะ
สอนและสั่งเสมอวาใหเราระวังตัวใหดีนะและ
“เมื่อไปถึงแลวอยาลืมโทรศัพทมาถึงแมดวยนะ” แมจะสั่งเชนนี้เสมอ และก็เรียกวาทํา ใหเรามี
ความรูสึกคิดถึงบานและจินตนาการถึงเวลาที่เราอยูที่บานตลอดเวลา เพราะวามันเปนความรูส กึ ผูกพันที่
เราจะตองโทรศัพทกลับบานใหแมรูวาเรามาถึงปลายทางปลอดภัยดีหรือยังเรากําลังทําอะไรอยูในเวลา
นั้น เราก็ตองปฏิบัติอยางนี้อยูเสมอ และเราตองระลึกอยูเสมอวา แมกําลังอธิษฐานขอใหเราปลอดภัย
แมจะกระทําอยางนี้จนกระทั่งไดรับโทรศัพทจากเรา และบอกเราอีกครัง้ วา “ดูแลตัวเองใหดนี ะ
ลูก” อยางนี้เสมอ จนกระทั่งผมและพี่ชายของผมเติบโต และไดแ ตงงานมีค รอบครัวเปนของตนเอง มี
ลูก ๆ แตแมก็ไมไดเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบความรักใหแกเรา และยังคอยเฝาอธิษฐานและคอยปกปอ ง
คุมครองเราเสมอมา
บางครั้งผมยอมรับวา ผมกับพี่ชายรูสึกอึดอัดใจอยูบางที่แมถึงกับไมกินไมนอน เดือนรอน และ
วุนวายเกินความจําเปน ทั้งนี้เพราะเราตระหนักดีวา แมตองการพักผอนมากกวาที่มามัวอธิษฐานใหแก
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เราอยู แมนาจะใชเวลาเหลานั้นไปในการพักผอนนอนหลับ ไมใชวาลุกขึ้นมาอธิษฐานกลางดึกกลางดืน่
เพื่ อใหเราปลอดภั ย เพราะวา พวกเราก็ โตพอแลวที่จะดู แลปกป องตนเองให ปลอดภัย และพ นจาก
ภยันตรายและมีความสุขในชีวิต
จนกระทั้งเมื่อครอบครัวของผมอันประกอบไปดวย ภรรยาและแจมมี่ลูกชายวัย 1 ขวบของผม
ซึ่งอาศัยอยูที่มอนโกเมอรี่ รัฐอัลบามา ประสบกับภาวะคับขัน คือ แพทเกิดเปนโรคปวดสะโพกและใน
ที่สุดเกือบจะเปนคนพิการ ทั้งนี้เพราะการรักษาไมไดผล
แพทจึงไมสามารถดูแลตัวเองและแจมมี่ไดอีก ตอไป เนื่องจากโรคร ายดังกลาวได ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับเหตุที่ผมเพิ่งเขาไปทํางานเปนลูกจางของหนังสือพิมพใหม ๆ จึงไมสามารถ
ที่จะดูแ ลภรรยาและลู ก ไดใ นขณะเดี ยวกันกั บที่ตอ งทํา งานเพื่อ หาเลี้ยงครอบครัวไปด วย เหตุการณ
ดังกลาวที่ทําใหผมเกิดความวาวุนทั้งกายและใจ อันเปนเหตุใหการทํางานมีขอผิดพลาดบอย ๆ ในที่สดุ
เราจึงไดตัดสินใจวาผมจะพาแพทกับแจมมี่ไปที่ฟอรดแมร รัฐฟลอริดา เพื่อขอพักอาศัยอยูกับพอแและ
แมของแพทไปกอน จนกวาผมพรอมที่จะรับลูกและแพทกลับหรือจนกวาอาการของแพทจะดีขนึ้ ซึง่ พอ
และแมของแพทเองก็ยินดี
ผมไดวางแผนในการเดินทางอยางรัดกุมวา ผมจะตองไมขาดงานทั้งนี้เพื่อจะไมใหเสียคาแรง
และสถิติในการทํางาน นั่นก็หมายความวาผมจะตองขับรถทั้งไปและกลับมาใหทันทํางานในวันรุงขึ้น
ปญหาก็คือ ขากลับจะตองขับรถกลับเพียงคนเดียว
อันที่จริงผมตองขับรถคนเดียวทั้งขาไปและขากลับเปนระยะทางถึง 1100 ไมล เพียงแตวาขา
กลับมาไมมีใครเปนเพื่อนรวมงานเทานั้นก็ใครเลาครับจะอยากเปนเพื่อ นรวมทางอันแสนสาหัส อยา ง
นั้น ผมรูวามันเปนเรื่องที่ยาก ไมมีใครเขาอยากจะทําผมเองก็ไมอยากทํา แตเราไมมีทางเลือกนักหรอก
ในชีวิตจริง และเวลานั้นเราก็ยังหนุมแนน คิดวา รา งกายมัน จะทน และสามารถนําทุกสิ่งทุกอยางได
ตามที่เราตองการแตเหนือสิ่งอื่นใดผมไมอยากขาดงาน ไมอยากทําใหงานบกพรอง และโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง รายได ซึ่ งเปน เรื่ อ งจํ าเปน สํา หรับครอบครัวของเราเพราะวา งานเป นทั้ งชี วิต จิต ใจ และอนาคต
รวมทั้งเปนแหลงรายไดของเรา
รถของเราคือรถ พลีมัธ คูเป คันเล็ก ๆ พาเราวิ่งจากอัลบามาไปทางใตดวยความราบรื่น เราขับ
ทะลุฝาความมืดไปตามเมืองเพอรี่ของรัฐฟลอริดา และก็ไปถึงฟอรดแมรประมาณเที่ยงคืนพอดี เมื่อ เอา
แพทและแจมมี่ไปสงใหพอแมของแพทเขาในเวลาดึกดื่นเชนนั้นแลว ผมก็กนิ และดืม่ อะไรเพียงเล็กนอย
และก็ขับรถกลับมาบนระยะทางอีก 550 ไมลตามลําพัง
อากาศก็หนาว มืดก็มืด เดือนมกราคมนั้นไมเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการเทีย่ วกลางคืนเพียงคน
เดียว แตวามันไมมีทางเลือก ผมขับรถตามถนนสายที่ 41 แลวก็เลี้ยวเขาสูถนนสายที่ 19 ความมืดและ
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ความหนาวเย็นไมไดผอนคลายเลยแมแตนิด ความเดียวดายและความเหงา เพิม่ มากขึน้ จนทําใหรสู กึ ราว
กับวาอยูตัวคนเดียวในโลกก็เพิ่มเขามา
มีรถเพียง 2-3 คันเทานั้นที่วิ่งสวนอยูบนทอ งถนนในขณะนั้นสวนมากก็มักจะเปนรถบรรทุก
ขนาดใหญ ๆ เพราะวาเวลานั้นเปนเวลาทํางานและเปนเวลาเดินทางของ “สิงหรถบรรทุก” บางครั้งผม
ขับระยะไมลตอไมลโดยไมเห็นยานพาหนะ สิ่งที่มีชีวิต หรือแมแตกบสักตัวบนทองถนนเลย พยายาม
ฝนเปลือกตาใหแข็งไว รูสึกพรามัวราวกับมีใครเอาเม็ดทรายมาโรยไวในลูกตา ผมอยากมีโอกาสขยิบตา
หรื อว า กระพริ บตาบ าง หรือ งีบ สัก ชั่ว โมง แต วา มัน ทํา ไม ได หรอก ขืน มั วทํ า อยา งนั้ นก็ ไม มีท างจะ
กลับมาทํางานทันในวันรุงขึ้นได
นั่นแหละครับสังขารมันก็ไมเปนอยางที่เราหวัง เปลือกตาของผมปฏิเสธที่จะเปดมา นอยูอยา ง
นั้น ในที่สุดก็เริ่มเกร็งและมือที่จับพวงมาลัยก็รูสึกแข็งทื่อเหมือนทอนไม และเกร็งไปทั้งตัว จนบางทีก็
รูสึกกระตุกและผวาทําใหผมตื่นเปนบางครั้ง
นั่นหมายความวา ผมแอบงีบไปบางนั่นเอง
โชคดีวา บนท อ งถนนไมมีใ ครขับรถสวนไปหรื อตามมาเลยความหนาวเย็น และความมืดก็
ไมไดเปลี่ยนแปลงเลย อยากจอดพักสักที่แหงหนึ่ง สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่งโมงหนึ่ง อยากจะทําอยางนัน้ ก็
จําเปนจะตองเดินเครื่องไวอยางนั้น มิฉะนั้นก็จะแข็งและสตารทไมไดอีกเลยและผมก็คงจะพลอยแข็ง
ตายไปดวยแน ๆ การทําอยางนั้นก็กลัวมาก คือ จะเกิดคารบอนมอนอกไซดเปนพิษขึ้นในรถ ผมอาจจะ
เสียชีวิตในระหวางนั้นก็ได อยางไรก็ตามปญหาที่ผมกังวลก็คือวา ถา ผมทํา อยา งนั้น ผมก็ไมมีทางที่จะ
กลับมาทํางานทันไดเลย สรุปแลวผมก็ตองขับรถตอไปไมมีทางที่จะหยุดไดเลย ระยะทางระหวางเมือ ง
เซนตปเตอรกับเมืองเพอรี่นั้น ผมขับดวยความพยายามอยางสาหัสที่จะตื่นอยูตลอดเวลา หรือถาจะพูด
ใหถูกคือ บังคับไมใหหลับนั่นเอง
แสงไฟขางหนาลิบ ๆ ทีแรกก็นึกวาเปนอาคาร หรือวาเปนหมูบานที่ไหนสักที่หนึ่ง แตในที่สุด
ก็รูวามันคือ รถบรรทุกที่วิ่งสวนทางมาแตไกลและก็ใกลเขามาทีละนอย ๆ
แตวานั่นแหละก็มีรถผมและก็รถบรรทุกที่สวนทางมาเทานั้นผมบอกตัวเองวาจะตองตื่นและ
ตองไมหลับ เพราะวามีรถคันหนึ่งกําลังสวนมา และดูเหมือนวานั่นเปนอาการครั้งสุดทายที่รูสึกตัว
กวาจะรูวามันเกิดขึ้นอีกทีก็เมื่อเห็นวา รถคันเล็ก ๆ ของผมกําลังมุงหนาขึ้นเหนือดวยความเร็ว
60 ไมลตอชั่วโมง ผมรีบมองกระจกสองหลังดูวารถบรรทุกที่วิ่งสวนผมมาเมื่อตะกี้นั้นอยูที่ไหน
มันผานผมไปดวยระยะทางเพียง 50-60 หลาเทานั้นเอง แตวาชวงที่วิ่งสวนกันผมไมรูสึกตัวเลย
แสดงวาผมกําลังหลับ และปลอยใหรถวิ่งสวนกันไปโดยไมรูสึกตัวนั่นเอง ผมสองกระจกดูอีกครั้งเห็น
ไฟทาย รถคันนั้นมุงหนาไปทางใต สวนรถผมก็มุงหนาไปทางเหนืออยางเดิม
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มันเกิดขึ้นไดอยางไรใครเปนคนหลีกใครในระหวางที่ผมกํา ลังขับรถมาดวยอาการหลับสนิท
และก็ไมมีการชนกัน แสดงวา ไมผมและเขาตอ งหลบซึ่งกันและกัน หรือไมก็คงจะเปนสิ่งมหัศจรรย
เทานั้นที่สับหลีกรถทั้งสอง
นึกไมออกเลยวาอะไรเกิดขึ้น ตาผมสวางขึ้นมาทันที แตวาดวยอาการสั่นเทาดวยความกลัว หา
ไมแลวผมคงจะไมมีชีวิตรอดมาจนถึงวินาทีนี้ ดวยความกลัวนี้ทําใหผมไมหลับ ตาของผมเปดกวาง และ
ก็คิดวาจะขับรถกลับถึงเพอรี่ในระยะทางที่เหลือได
ในที่สุดผมก็มาถึง ผมก็รีบลางหนาตา และหาอะไรดื่มนิดหนึ่ง ตั้งใจวาจะรีบไปทํางาน
พอดีก็ไดยินเสียงโทรศัพทดังขึ้น เมื่อผมไปรับก็ไดยินเสียงของแม “เบนตัน นั่นแกหรือ?”
“ครับแม”
“เกิดอะไรขึ้น?” แมถาม “แมพยายามโทรศัพทมาแลวมาอีกก็ไมมีใครมารับสักที โทรศัพทเปน
อะไรหรือเปลา?”
“เปลานี่ครับแม”
“แลวแกไปไหนมา?”
สารภาพใหแมฟงวา ผมไดพาแพทและแจมมี่ไปที่ฟอรดแมรทั้งนี้ก็เนื่องมาจากวาไมมีใครดูแล
แพทและลูกของผมได เนื่องจากแพทไมสบายมาก ฉะนั้นระหวางที่แมโทรศัพทมายอมไมมีใครรับสาย
แมนิ่งเงียบไปตั้งนาน
ผมสงสัยเลยถาม “แมครับยังฟงผมหรือเปลา?”
เสียงของแมบอกใหรูถึงความรูสึก “ใชลูก แมรูสึก วาแกตกอยูในอันตรายอยางยิ่ง แมรูแตตื่น
ขึ้นมาตอนย่ํารุงของวันนี้ดวยความตกอกตกใจ หลับไมลง ก็เลยอธิษฐานขอใหแกปลอดภัย ปลอดจาก
อันตราย จนกระทั่งดวงอาทิตยขึ้นมานี่แหละ แนใจนะวาปลอดภัย? และแพทกับแจมมี่ก็ปลอดภัยนะ?”
“แนนอนครับแม สองคนนั่นปลอดภัยแน เพราะผมขับรถไปสงเขาที่ฟอรดแมรอยางที่บอกไง
สวนตัวผมเวลานี้กลับมาแลวครับ”
“ขอบคุณพระเจาที่เปนไปอยางที่แมอธิษฐาน” แมพูดกอนที่จะวางหูไป
ผมรูวานี่แหละคือ “คําอธิษฐานของแม” สิ่งที่ผมอยากจะสรุปไวเปนเรื่องที่นาอัศจรรยทเี่ กิดขึน้
เมื่อป 1955 และเปนความทรงจําที่ติดตัวก็คือวา เวลาที่เกิดขึ้นขณะเมื่อ ผมขับรถในสภาพที่หลับสนิท
สวนทางกั บรถบรรทุ ก บนเส น ทางที่ เ ปล า เปลี่ยวนั้ น เป น เวลาเดี ยวกับ ที่ แม ตื่น ขึ้ นมาด วยความตื่ น
ตระหนกและครุนคิดนอนไมหลับ จึงไดอธิษฐานเผื่อผม
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เวลานั้ น แม ไ ม ไ ด หลั บ ไม ไ ด น อน พระเจ า เองก็ ค งไม ได ก ลั บไม ไ ด น อนเพราะต อ งฟ งคํ า
อธิษฐานของแม และชวยดูแลผมใหพนจากอันตราย ทั้งแมและพระเจาตางก็เปนผูดูแลและเปนผูที่คอย
หวงใย เปนผูที่ดูแลคุมครองผมและครอบครัวผมใหมีความปลอดภัย และมีชีวิตยืนยาวมาจนทุกวันนี้
ขอบคุณพระเจา ขอบคุณแม และขอบคุณสําหรับ
“คําอธิษฐานของแม”
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ทะเลบา
จากเรื่อง Swept Away
โดย Lynn Michael “Mike” Metke
หนังสือ February 1988
11.00 น. ของเช า วั น เสาร ที่ 21 มิ ถุ น ายน 1987 ณ อ า วเมกซิ โ ก ระยะทาง 11 ไมล จ ากฝ ง
ตะวันออกเฉียงใตของรัฐเทกซัส
ผมลองลอยขึ้นลงตามกระแสคลื่นที่กระเพื่อมขึ้นเปนลูกมหึมาและกระแทกลงราวกับตกลงสู
ก น แหวของทะเลที่ กํ า ลั ง ป น ป วน เมื่ อ เริ่ มออกจาก Harlingen ผมก็ รูสึ ก เหมื อ นวา มั น ไม ใ ช เ วลาที่
เหมาะสมเทาไรที่จะออกมาลาปลาดวยการใชหอกหรือใชฉมวกอยางที่เราคาดหวังไวแตแรกเรือเล็ก ๆ
ของเราก็ออกมาไดในระยะทางที่ไมไกลเทาใดนัก อีกดานหนึ่งเราจะเห็นแทนขุดเจาะน้ํามันอยูไกลลิบ
Mike Gower และ Doug Smith เพื่อนสนิทอีก 2 คนที่นัดหมายกันไวก็ยังไมปรากฏใหเห็น ผมชักไม
แนใจวาสองคนนั้นเขาจะมาจริง ๆ ตามนัดหรือ เปลา เพราะเห็นสภาพอากาศและคลื่นลมเปนอยา งนี้
หรือวาความที่คลื่นมันสูงกระแทกขึ้นกระแทกลงทําใหผมไมสามารถมองเห็นพวกเขาได แตวา ผมเองก็
มีปญหาเล็กนอยเกี่ยวกับถังออกซิเจนที่นําติดตัวไป
ดังนั้นก็คิดวาเปนชวงสุดทายแลวที่ผมจะดําลงไปลาปลาดวยการใชฉมวกแทง แลวก็ขนึ้ จากน้าํ
เสียที ผมรูดีวาคลื่นนั้นมันเหมือนกับคนเกเรที่สามารถกระแทกเราออกไปจากฝงสูทะเลอันเวิ้งวางได
ภายในพริบตา ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีลมที่พัดพาเราไปสูอันตรายได
เพื่อความปลอดภัย ผมวาผมกลับบานดีกวา
แตวามันไมงายอยางที่คิด เกิดอะไรขึ้นละ! ผมพยายามวายจนสุดความสามารถ สุดแรงที่มีอ ยู
เห็นแทนขุดเจาะน้ํา มันนั้นอยูไหล ๆ ทําไมรูสึกวาหนัก และวายไมอ อกเลย ผมตองอดทนกวานี้ และ
น้ําหนักของเครื่องชวยดําน้ํานั้นก็ไมนอย จึงทําใหผมกลับไปที่เรือไดไมสะดวกนัก
ดูนั่นซิ ผมเห็นไมคกับดั๊กเพื่อนของผมกําลังปนขึ้นเรือของใครของมันเหมือนกัน ผมก็ตะโกน
ไป
“ไมค เราอยูนี่”
ไมนาเชื่อเลย มันเปนสิ่งที่ไมนาเชื่อจริง ๆ ที่พวกเขาไมไดยินที่จริงเขาก็กําลังมองมาทางผม แต
วาพวกเขามองไมเห็นผม คงจะเปนเพราะคลื่นที่กําลังปนปวนอยูนั้นกั้น ไว หากจะใหพวกเขามองเห็น
ผมก็จะตองใชถุงมือที่สีสดเสียบไปบนฉมวกแลวยกชูขึ้นเทานั้น
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อย า งไรก็ ต าม พวกเขาไม เ ห็ น ผมจนได ผมจึ งคว าเอานกหวี ดที่ค ล อ งคออยู ออกมาเป า จน
สุดแรงเกิด แตวาโชครายลมพัดเขามาทางผม ผมอยูทางหางลม เพราะฉะนั้นเสียงนกหวีดก็ไมไดชวย
อะไรเลยประกอบกับเครื่องยนตของเครื่องขุดเจาะน้ํามันกลบเสียงนกหวีดและเสียงรองของผมจนหมด
เวลาเที่ยงวัน Lee Young ซึ่งทํา หนาที่เปนพนักงานตรวจชายฝงไดยิน เสียงสัญญาณวิทยุข อ
ความชวยเหลือจากดั๊กเพื่อนของผมและเปนเพื่อนของเขาดวย วานักดําน้ําคือผมหายไป หลังจากวิทยุขอ
ความชวยเหลือ แลว ลี ก็นําเรื อของตนเองมุ งหนาไปทางตะวันตก เขาเรงเครื่ องมุงไปที่แทน ขุดเจาะ
น้ํามัน ในขณะเดียวกันเขาก็ไดเห็นเฮลิคอปเตอรของบริษัทน้ํามันกําลังฉวัดเฉวียนอยูบนเหนือน้ํา และ
อีกไมกี่นาทีตอมา เขาก็ไดเอาเรือของดั๊กผูกติดอยูกับแทนขุดเจาะน้ํามัน
เฮลิคอปเตอรหรือ?
มันชางเปนเรื่องโชคดีอะไรอยางนี้ บางทีมันอาจจะเปนการบินฉวัดเฉวียนเพื่อตรวจสอบอะไร
บางอยางหรือหาอะไรบางอยาง แลวในที่สุดเฮลิคอปเตอรลํานั้นก็ไปจอดนิง่ อยูบ นลานจอด ซึง่ ทางแทน
ขุดเจาะน้ํามันเตรียมไว ไมคก็รวมสมทบกับเฮลิคอปเตอรและเขาเปนคนขึ้นไปนําทาง
อยางไรก็ตาม ผมก็พยายามเรียกตะโกนวาผมอยูที่นี่ แตวาไมมีใครไดยิน หรือมองเห็นผมเลย
ผมเห็นแทนขุดเจาะน้ํามันไกลออกไปทุกที เสียงเฮลิคอปเตอรคอยเบาลงและไกลออกไปทุกที
เชนกัน
ผมไดอธิษฐานอยูในใจวาขอใหพวกเขามองเห็นผม ขอใหพวกเขารูว า ผมอยูท นี่ ี่ ขอใหเขาหาผม
เจอกอนที่จะสายเกินไป
12.15 น. ลีตัดสินใจใสเครื่องหลังและเครื่องชวยดําน้ําเดินทางไป ณ ที่เขาคิดวาผมควรจะอยูที่
นั่น กระโจนลงไปในความลึกกวา 70 ฟุต ประมาณ 20 นาทีเขาก็โผลขึ้นมาเหนือน้ําโดยไมไดเห็นผมที่
ใตน้ํา
สําหรับผมที่สําคัญที่สุดในเวลานี้คือ ผมจะตองรักษาตํา แหนงของตัวเองใหเห็นแทนขุดเจาะ
น้ํามัน เพราะผมคิดวาพวกเขารูวาผมอยูไมไกลจากที่นั่น ฉมวกนั้นก็หนักแสนหนัก แตเพราะวาราคามัน
ชางแพงเหลือหลายหากตองกลับไปซื้ออีกครั้งหนึ่ง
แตผมก็ตองเลือกเอาระหวางฉมวกราคาแพงอันเปนของรักของหวงกับความอยูรอดของตนเอง
ผมเชื่อวาใครก็ตามที่ตกอยูในระหวางการตัดสินใจ 2 ประการนี้คงเขาใจ หากผมจะเลาตอไปวา เมื่อผม
ตัดสินใจปลอยฉมวกหลุดลอยจากมือใหไหลไปตามกระแสน้ํานั้น มันเหมือนหัวใจเราหลุดติดไปกับ
ฉมวกดวย ผมมองตามมันจมสูกนทะเลอยางอาลัยอาวรณ
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16.00 น. Randy Fleuriet ทนายความหนุมแหงเมืองฮาลิงเกนตองหยุดการเลนซอฟทบอล ทั้ง
ๆ ที่เขาเปนคนที่เลนไดดีค นหนึ่งในทีมเมื่อ มีเพื่อนบา นมาบอกเขาวา ไมคเพื่อนรัก ของเขาหายไปใน
ทะเล
แรนดี้ ไ มใ ช ค นที่ จะตกอกตกใจอะไรง า ย ๆ ประกอบกับ เขาเป น นั ก กฎหมาย เขาจึ งต อ ง
ตรวจสอบหาหลั กฐานและข อมู ล ใหพรอ มก อ นที่เขาจะลงมื อทํ า อะไร หรื อแนใ จว ามี อะไรเกิ ดขึ้ น
หลังจากนั้นเขาก็โทรศัพทไปหาคนหลายคนเพื่อบอกขาว และเพื่อขอความชวยเหลือ
เขารูดีวาใครจะขอความชวยเหลือจากเครื่องบินใหเขาได เขาพยายามติดตอกับยามชายฝง และ
สถาบันหลายแหงที่ทําหนาที่ดูแลชายฝง สิ่งเดียวที่เขากังวลใจอยูก็คือ เขาควรจะบอกเรื่องนี้ใหดอนนา
และเจนนิเฟอรลูกสาวของไมครูดีหรือไม เพราะตอนนี้ทั้งสองกําลังทองเที่ยวอยูในยุโรป
ระหวางการเดินทางไปที่ชายทะเลนั้น เขามีเวลาเพียงไมมากนัก ที่จะคิดอะไร เมื่อไปถึงเขาก็
รวมกับเพื่อนฝูงที่รออยู พากันอธิษฐานเผื่อใหผมและคณะที่จะติดตามผมปลอดภัยดวย
มีอะไรบางอยางมาชนขาขวาของผมอยา งแรง ผมเห็นอะไรบางอยา งวูบวาบอยูเบื้องหลังผม
กลามเนื้อของผมเกร็งแนนเมื่อคิดไดวาฉลามมักจะทําอยางนี้กับเหยื่อของมันกอนที่จูโจมเสมอ ผมจึงดํา
ลงไปดูพลางสูดออกซิเจนที่เหลืออยูเพียงเล็กนอยในถัง บางทีมันอาจจะเปนเพียงเศษทอนไมก็ได
เปลาเลย! มันคือฉลาม ฉลามเสือเสียดวย มันวายวนหางจากผมประมาณ 6 ฟุต ผมจอ งไปที่มัน
และมั นก็ จ องตอบ ผมจะต องไมเ สียขวั ญ ผมเคยเห็น มาแล ว วา เวลาฝู งฉลามมั น รุมทึ้งเหยื่อ มั นเป น
อยางไรและผมก็รูวา แมแตเลือดเพียงหยุดเดียวจากขาของผมก็จะสามารถเรียกพวกมันมาไดเปนฝูง ๆ
ผมจะตองกําจัดเจาปลานี้ไปใหได
แหม นี่หากมีฉมวกอยูในมือละกอ! เจาฉลามเสือตัวนี้คงจะเหลือแตชื่อเทานั้น
ไมใชเพื่อความสนุกหรือความบันเทิงอะไรหรอก แตผมจําตองหันไปจองหนามันเขาไว เพราะ
มันก็คือสัตวที่มีสัญชาตญาณเหมือนสัตวทั่วไป และก็ไดผลครับ เมื่อเราตางฝายตางจองกัน ใชพลังจิต
เขาขมกันดูสิวาใครจะเหนือกวากัน มันพยายามวายเวียนไปหลายทางเพื่อ หาโอกาสเลนงานผม ซึ่งผม
นึกอยูในใจวาอยาวาแตฉมวกเลย หากมีอะไรสักอยางหนึ่งพอที่จะใชยันหนามันไวได ผมก็ปลอดภัยแน
แตนี่ในมือไมมีอะไรเลย
อยางไรก็ ตามเวลานี้ผมเชิญหนากับมันแลว ในโอกาสหนึ่งผมเอามือ ตบที่จมูกมั นทําใหมัน
โกรธ และมันพยายามที่จะงับขาผมใหเปนชิ้น ๆ ผมพยายามที่จะหันหนาเผชิญกับมันตลอดเวลา และใน
ในใจก็คิดวาถาผมพยายามวายหนีใหเร็วที่สุด บางทีมันอาจจะเลิกสนใจผมก็ได แตนั่นหมายความวาผม
จะตองทําอะไรสักอยางในเวลาเดียวกันไหนจะตองจับตาดูแทนขุดเจาะน้าํ มันใหอยูใ นสายตาตลอดเวลา
ไหนจะพยายามสอดสายตาหาคนที่จะคนหาผม ไหนจะตองรีบวายหนีมัน ผลคงไมมีทางเลือกมากนัก
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ผมขยั บวายอีกสั กหนอ ยและหันมามองทีหนึ่ งก็ยังเปน มันยั งอยูที่ เดิม เจา ตัวร ายนั้น ยังติ ดตามผมอยู
ตลอดเวลาราวกั บเงา มั น พยายามวา ยเคี ยงข า งผมมาตลอด และพยายามจะงั บผมทั น ที ที่ผมเผลอ
เพราะฉะนั้นเมื่อผมวายไประยะหนึ่งผมก็หันหนาไปเผชิญกับมันอีกครั้งหนึ่ง ทําอยางนี้เรื่อยไป ทําให
มันไมมีโอกาสไดดีและมันก็ไดผละจากผมไป แตอยางไรก็ตามก็ไมเลิกลมความตั้งใจที่จะติดตามผม
18.00 น. ที่ถนนอาดัมส ในตอนเหนือของฮาลิงเกน Dolores Olivares ซึ่งเปนคนทํา งานใหแ ก
ครอบครัวของไมคและดอนนามาเปนเวลานาน ไดนั่งคุกเขาลงเพื่ออธิษฐานในทันทีเธอทราบขา วของ
ไมคเพราะความรูสึกผูกพันรักใครกลมเกลียวเสมือนญาติ
ขณะอธิษฐานนั้นเธอถือพระคัมภีรอยูในมือ
เอาละ ผมนึกในใจ ไมผมก็เจา ฉลามนั่นแหละที่จะตองจบชีวิตลง ผมนึกทาทายใหมันเขามา
เผชิญหนา และตอสูกันใหมันจบสิ้นกันเสียที แตวาผมก็ไมมั่นใจในกําลังที่เหลืออยูเทาใดนัก มันก็ดูจะ
อานใจผมออก มันงับปากทําใหน้ํากระเพื่อมอยูขวับ ๆ ผมคอย ๆ ดึงเอามีดที่เหน็บอยูที่ขาออกมาถือไว
แลวพยายามหลอกลอใหมันหันตัวกลับเพื่อสวนทองหรือขางของมัน ซึ่งจะเปน โอกาสที่ผมจะสอน
บทเรียนใหมันบาง
มัน “นกรู” จริง ๆ หายไปสักพักแลวกลับมามองหนากันใหมแตคราวนี้มันพยายามอยูเหนือผม
โดยการจองอยูหาง ๆ สักครูหนึ่งก็จากไป
โอ พระองคเ จ า ข า อี ก นานไหมการเผชิ ญ หนา ระหว า งผมกั บสั ตว ทะเลตั ว นี้ จะจบลง? ผม
เกือบจะไมมีเรี่ยวแรงเหลืออีกแลว ขอพระองคชวยผมดวย
18.30 น. ซึ่งตรงกับเวลาตีหนึ่งครึ่งที่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย ดอนนาตื่นงัวเงียขึ้นมารับ
โทรศัพทที่ปลุกเธอใหตื่นในหองพักของโรมแรม คงจะเปนแรนดี้ แตโทรมาทํา ไมกัน? แลวขาวที่เธอ
ไดรับก็ทําใหเธอชอคจนหายใจแทบไมออก เธอลมตัวลงนอนจมนิ่งอยูบนเตียง ตาจองพวงไฟฟา บน
เพดาน แตเธอก็ตื่นจากอาการนั้นอยางรวดเร็ว เมื่อเห็นเจนนิเฟอรลูกสาววัย 16 หลับปุยอยูเตียงถัดไป
แมจะตองเขมแข็งเพื่อลูก เธอตั้งปณิธานไวในใจ และทั้งสองจะตองกลับเทกซัสทันที
แปลก ที่ไมเห็นเจาฉลามนั่นอีก ผมไมอยากหวังวามันจะเลิกสนใจผมไปทางอื่น ผมเกรงวา มัน
จะกลับไปเรียกเอาสมัครพรรคพวกมาเลนงานผมอีกนะสิ
ดวงอาทิตยลับขอบฟาไปแลว ความมืดก็เขามาทําหนาที่ข องมันดูแลทองทะเลแทน ดวงดาว
ริบหรี่ปรากฏ บนฉากสีดําทางเบื้องตะวันออกประปราย
ผมไมเคยเห็นอะไรมืดดําอยางนี้มากอน ไมเคยเห็นความมืดที่มืดอยางนี้มากอน
21.00 น. วันเสารในเมือง มิ ลวอลกี้ รัฐวิสคอนซิน Rosaile Wanger เก็บของลงกระเปาดว ย
ความรูสึกไมอยูกับเนื้อกับตัว เธอคิดถึงพี่ชายของเธอดวยความหวงใย มือสั่นระริกราวกับจะเปนลมลม
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พับลงแรนดี้บอกเธอวาในเวลานี้ครอบครัวของไมคตองการใครสักคนที่จะมาใหความอบอุน แตเธอไม
แนใจวาเธอจะทําหนาที่นี้ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อแรนดี้บอกเธอวา “เพื่อไมประมาท” กอนออกจาก
สนามบินเธอไดโทรศัพทไปบอกพอและแมที่เมืองฮอริกอน “เพื่อไมประมาท” เชนกัน
สิ่งที่นักดําน้ํากลัวกันนักกันหนาก็คือ การสูญเสียความอบอุนในรางกาย ผมพยายามเคลือ่ นไหว
เพื่อไมใหกลามเนื้อเปนตะคริว ผมไมไดยินเสียงเครื่องบิน หรือสัญญาณแสดงวามีการติดตามหาผมมา
นานกวาชั่วโมงแลว หรือวาพวกเขาลมเลิกการติดตามก็ไมรูสิ ผมสงสัยวาดอนนาจะรูเรือ่ งนีห้ รือยังนะ?
คิดถึงลูกและเมียแลวหัวใจผมเหมือนจะแตกเปนเสี่ยง ๆ
02.30 น. วั น อาทิ ต ย ณ มุ ม หนึ่ งย า นมหาสมุ ทรแอตแลนติ ก เครื่ อ งบิ น สายการบิน British
Caledonia ไดพาสองแมลูกดอนนาและเจนนิเฟอรมุงมาทางใต สองแมลูก กุมมือกันไวและอธิษฐาน
ดอนนาสั่นราวกับเปนไข พนักงานตอนรับเครื่องบินเอาผาหมมาใหอีก แตก็ไมไดชวยอะไรเลย
ผมเองก็สั่นระรัวเหมือนกัน แตอยูในทะเลซึ่งเย็นจัด และสามารถทําใหอุณภูมิใ นรา งกายของ
เราลดลงไดเร็วถึง 25 เทาของอากาศปกติ ผมคงไมมีโอกาศเห็นและเหยียบแผนดินอีกแลว ผมคงตายอยู
กลางทะเลนี้อยางโดดเดี่ยวตามลําพัง ผมคงไมมีโอกาศเห็นมนุษยอีกแลว ผมคงไมไดจับมือสัมผัส กับ
ใครอีก ผมอยากสัมผัสอยากสวมกอดดอนนา อยากใหความอบอุนที่ผมเคยไดสัมผัสชวยผมบาง แตมนั
เหมือนสิ้นหวังจริง ๆ
ผมหมดหวังที่จะไดรับไออุนจากเธออีก
ออกซิเจนที่เหลืออยูในถังก็เพียงเล็กนอย แตน้ําหนักรวมกันนั้นเปนภาระเหลือเกิน เมื่อผมไม
หวังที่จะรอดแลวผมก็ไมจําเปนตองหวงใยวาราคาถังและเครื่องอุปกรณเหลานั้นจะแพงสักเพียงใดอีก
ผมนาจะสลัดทิ้งเสีย แต... หากผมปลอยออกซิเจนออกใหหมดมันนาจะเปนทุนที่ผมพอที่จะพึ่งพาพยุง
ตัวเองได และหากผมผูกตนเองติดกับถังเปลาไว ก็นาจะเปนโอกาสใหรางของผมลอยตัวเปนทีน่ า สังเกต
ไดงาย เมื่อพวกเขาติดตามคนหาศพของผม
โอ พระองคเจาขา ขอใหผมพอมีพลังมีเหลือรอดจนถึงพรุงนี้เชาขอใหผมเห็นดวงอาทิตยในรุง
อรุณกลางทะเลนี้กอนตายดวยเถิด
04.00 น. วันอาทิตยในรัฐเทกซัส กลุมผูคนหาไมคหรือตัวผมเอง ซึ่งจัดการโดยแรนดี้เพื่อนเกา
อันประกอบไปดวย รถยนต รถจิ๊บและคนเดิน เทา มากมาย หลายคนรูจักผมเปนการสวนตัว หลายคน
เปนญาติ หลายคนเปนเพื่อนรวมสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงรัฐเทกซัสซึ่งอยูในรัฐฮาลิงเกน และผม
เปนประธานฝา ยพัฒนาการศึกษาอยูหลายคนมาจากโบสถซึ่งผมเปนสมาชิกอยู คนเหลานั้นชวยกัน
ค น หาผมอยู เ ป น เวลานาน จนกระทั่ ง รุ งสางเมื่ อ หมดหวั ง ที่ จะพบตั วผมแล ว พวกเขาก็ ร วมตั ว กั น
อธิษฐานเพื่อใหผมปลอดภัย พิจารณาที่จะดําเนินการ “อยางอื่น” ตอไป
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ในที่สุด ผมตองพูดวา “ในที่สุด” ผมปลอดภัย!!!!!
และมันเกิดขึ้นไดอยางไร?
แตวาเครื่องขุดเจาะน้ํามัน ราวกับยักษปกหลั่นมาตระหงา นอยูเบื้องหนา และรูสึกวา มันเปน
แทนขุดเจาะน้ํามันขนาดใหญที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิต สะทอนแสงอาทิตยเปนประกายตัดกับภาพที่
เปนเมฆหมอกที่ประปรายอยูเบื้ องหลังนั้ น ราวกั บมันจะเสี ยดทะลุไปถึง สวรรค ผมไดยิน เสีย งของ
เครื่องยนตดังหึ่ง ๆ และหัวใจผมก็เตนเปนจังหวะ สอดคลองกับจังหวะของเครื่องยนต ผมปลอดภัยแลว
ละ ถาเพียงแตผมสามารถไปถึงแทนขุดน้ํามันนั้นได
วายซิ ผมบอกตัวเอง ทุมเทแรงทั้งหมดที่มีอยูวายเขาไป ไปถึงจุดนั้นใหได ผมเงยหนา ขึ้นมอง
อีกครั้งหนึ่ง มันก็ยังอยูที่นั่น
ผมกมหนากมตาวายอีกครั้งหนึ่ง สุดแรงเกิด และเมื่อโผลหัวขึ้นมามอง เอะ! มันไมไดอยูที่นั่น
ผมขยี้ตาตัวเองมองอยางไรก็ไมเห็นแทจริงแลวมันเปนเพียงภาพลวงตาที่ผมฝนไปเอง
8.00 น. วั น อาทิ ตย ที่ ฮ อริ ก อน รั ฐ วิ ส คอนซิ น ศิ ษ ยาภิ บ าลประจํ า โบสถ Horicon United
Methodist ได จัดให มีการนมัส การระลึ กเนื่ อ งใน “วัน พ อ ” ซึ่ งศิ ษยาภิ บาลตั้ งใจที่ จะเทศนาในเรื่ อ ง
ความสุขของการเปนพอ แตการเทศนาก็ตองเลื่อนไปเนื่องจากมีคํา รองขอที่เรงดวนจากสมาชิกขอให
อธิษฐานเผื่อไมค ลูกชายของ Mrs. Florence ผูซึ่งกําลังประสบภัยอยูในทะเล
เนื่องจากภาพลวงตาที่เกิดขึ้นนั้นแสดงวารางกายและจิตใจของผมทํางานไมปกติเสียแลว หรือ
วาภาพหลอนซึ่งเกิดเปนแทนขุดเจาะน้ํามันเมื่อสักครูนั้นเปนเรื่องที่ผมคิดฝนไปเอง และเปน เรื่องที่นา
กลัวอยางยิ่ง มันทําใหผมรูสึกออนเปลี้ยและรูสึกหมดหวังเลยทีเดียว หากวาถาผมตายไปจริง แตหาศพ
ไมพบดอนนาจะไดรับคาประกันชีวิตจากความตายของผมหรือไม นั่นเปนสิ่งที่ผมกังวลในขณะที่ผม
กําลังใชความพยายามที่จะเอาชีวิตรอดดวยการตอสูทั้งกายและจิต
ผมใชเชือกซึ่งแตเดิมนั้นไดผูกติดไวกับฉมวกพันตัวติดกับถังออกซิเจน เพื่อวาเวลาผมหมดสติ
รางของผมจะไดลอยฟอ งติดอยูกับถังออกซิเจนนั้น และถา สมมติวาผมตายไปจริง ๆ เขาก็จะตองหา
ชิ้นสวนของผมเจอ เพราะวารางของผมไดผูกติดกับถังออกซิเจนอยู ดวงอาทิตยสองสวางอีกครั้งหนึ่ง
แตผมไมรูสึกอบอุนอะไรเลย ผมไมรับสัมผัสความรอนและความหนาวเย็นที่เกิดจากธรรมชาติที่มีอ ยู
รอบตัวอีกแลวผมไมทราบวาแผนดินอยูไกลอีกกี่มากนอย จะมีภาพหลอนและคิดไปเองอีกสักกีส่ บิ ครัง้
นั่นก็คือวาผมจะเอาชีวิตรอดไดอยางไร คงจะเปนระยะทางอันไกลหรอกที่จะฝนถึงเกาะสักแหงหนึ่ง
ขาแตพระองค ถาผมสามารถวายไปไดถึงขนาดนั้น เจนนิเฟอรเปนนักดําน้าํ ทีส่ ามารถมาก และ
เปนอาสาสมัครดูแลนักวายน้ําฝกหัดเธออยูในระหวางการฝกงาน ผมนาจะทุมเทกํา ลังกายอีกครั้งเพื่อ
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เจนนี่ผมรูละวาผมตองทําอยางไร แขนขา งหนึ่งของผมตอ งวา ยเพื่อเจนนี่ลูกสาวคนเดียวของผม และ
แขนขางหนึ่งผมจะวายเพื่อดอนนาเมียสุดที่รักของผม
11.00 น. วันอาทิตย ณ เมืองฮาลิเกน รัฐเทกซัส โบสถในเมืองนั้นไดมีการอธิษฐานโดยการนํา
ของ Dr. L.C.Johnson ในขณะที่บางคนยังอยูในชุดที่ไดสวมใสมาตลอดทั้งคืนในการคนหาตามบริเวณ
ชายหาด ซึ่งพวกเขาหวังวามันจะเปนเพียงหนทางเดียวที่จะชวยสมาชิกผูสูญหายได
พระองคเจาขา ขอใหผมมีกําลัง มีอํานาจ ที่จะเอาชนะอุปสรรคในชีวิตของผม แตอยางไรก็ตาม
บัดนี้ ผมไดมอบชีวิตถวายอยูในอุงพระหัตถของพระองคแลว
02.00 น. วันเดียวกัน โดโรเรสไดคุกเขาลงเพื่ออธิษฐานอีกครั้งหนึ่งพรอมกับถือพระคัมภีรอ ยู
ในมือ เธออธิษฐานตลอดทั้งคืนลวงมาจนตลอดเชาดวยภาษาสเปน “พระบิดาเจาขา พระบิดาผูสถิตใน
สรวงสวรรค...” การอธิษฐานของเธอสืบเนื่องไปจนกระทั่งตลอดบายอันรอนแรงของรัฐเทกซัส
จริง ๆ แลวมันไมใ ชพลังอํ า นาจของผมเองหรอกที่พาตัวผมมาไดข นาดนั้น มันน าจะมีพลั ง
อํานาจหลายอยางที่เราไมรูผลักดันใหผมผุดลอยขึ้นอยูบนผิวน้ําได ทําใหผมยังไมจม ตายไปเสีย จนใน
ที่สุดดวยความหมดแรง ผมก็ปลอยใหรางกายลองลอยไปตามยถากรรมลอ งลอยไปตามแตธรรมชาติ
หรือสุดแลวแตสิ่งอัศจรรยใด ๆ จะดลบันดาล
นานเทาใดไมทราบได จนกระทั่งรูสึกวานิ้วเทาไดครูดไปกับอะไรสักอยาง ผมสัมผัสไดหรือ ?
ผมรูสึกวามันจะเปนสิ่งแข็ง ๆ หรือวามันจะเปนภาพลวงหรือหลอนอีก ลองเอานิ้วเทาครูดไปมาดูก็นุม
และดูแข็งแรงดีหรือวาผมจมลงสูกนทะเลเสียแลว ไมทราบวา มันคือ อะไร แตวาพอผมพยายามยันขา
ตัวเองขึ้น ก็ปรากฎวาผมยืนขึ้นได เทาของผมไดสัมผัสกับของแข็ง ๆ ซึ่งอยูเบื้องลาง ผมสามารถยืนได
จริง ๆ ผมสามารถกาวขาออกไปไดจริง ๆ แมจะโซซัดโซเซไปบาง แตวา ผมเดินไปได รูสึกวา รา งกาย
ของผมพนน้ําขึ้นมาเล็กนอย
รูตัวแนแลววาผมยืนอยูบนชายหาด ผมปลอดภัยแลว
ผมคอย ๆ คลานคลายกับสัตวเลื้อยคลานตัวหนึ่งที่คลานอยูกลางแสงอาทิตย ทีส่ าดสองอยางไม
บันยะบันยัง ไมกรุณาปราณี พลังอํานาจอันมหัศจรรยใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผมนั้นไดชวยใหผมรอดชีวิต
12.00 น. Mr.Roy Querra ไดพาภรรยาออกมาขับรถที่ชายหาดแหงนั้น เพื่อไปฉลอง “วันพอ ”
และเปนวันหยุด คุณรอยก็ไดเห็นอะไรบางอยางเปนจุดอยูบนชายหาด ที่จริงนั่นคือรา งกายของผมเอง
เขาก็รีบจอดรถและลงมาดู
แนน อนร า งกายของผมนั้ นออ นเปลี้ยเสียกํ า ลั ง แตวา ยังพอมีล มหายใจรวยริน คุณ รอยและ
ภรรยาก็ไดพาผมมายังจุดที่ปลอดภัยใหน้ําดื่มและเรียกรถพยาบาล
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17.00 น. ณ สนามบินนานาชาติเมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส ซึ่งเปนสายการบินภายในประเทศ ดอน
นาไดสอบถามเพื่อใหแนใจอีกครั้งหนึ่งวาอะไรเปนอะไรกอนที่จะเดินทางมาถึง และไดรบั คําตอบวาผม
ไดความปลอดภัยแลว หลังจากที่ดอนนาวางโทรศัพทลง เธอไดหันไปหาเจนนิเฟอรผูที่กําลังรองไหอ ยู
นั้นพรอมกับบอกเธอวา
“คุณพอทําสําเร็จแลว เขาปลอดภัยแลว” จากนั้นทั้งสองโอบกอดกันดวยความยินดี
ทั้งสองไดเบียดเสียดผูคนเขาไปในหองเล็ก ๆ หองหนึ่งและไดคุกเขาลงอธิษฐานขอบพระคุณ
พระเจา ที่พระองคทรงชวยเหลือใหสามีและพอของทั้งสองรอดชีวิต
หลังจากนั้นไมนานก็มีการแถลงขาวสงตอกันไปเปนทอด ๆ ถึงแรนดี้ที่ฮาลิงเกน ถึงฟลอเรนซ
ที่ฮอริกอน ถึงโดโรเรสที่ถนนอาดัมสถึงหนวยกูภัยที่ชายหาดและบนเครื่องบิน ถึงพี่นองเหลา นั้นที่ได
ชวยกันคนหาและอธิษฐานเผื่อมาตลอดเวลาวา ไมคปลอยภัยแลว ไมคตอสูเอาตัวรอดชั่วโมงตอชัว่ โมง
เปนระยะทางไกลกวา 43 ไมล ลอยละลองสาบสูญอยูในทะเลตามลํา พังผูเดียว.... โดยลําพังจริงหรือ ?
หรือมีพลังอํานาจอันยิ่งใหญ คอยชวยเหลืออยูตลอดเวลา?
ความบาคลั่งของทะเลนั้นพายแพตออํานาจและความรักของพระองคอยางสิ้นเชิง
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กตัญู
จากเรื่อง A Blessing of Bears
โดย Richard H. Scheinder
หนังสือ February 1988
ในลอสแองเจลิ สนั้ น มี ส ถานที่ แ หงหนึ่งเรี ยกอย า งเปน ทางการยาวเหยี ยดว า The Motion
Picture and Television Country House and Hospital จะวาเปนบานก็ใช และจะวาเปนโรงพยาบาลก็ไม
ผิดเปนอันวาเราจะเรียกสถานที่แหงนี้สั้น ๆ วา บานพักคนชรา ก็แลวกัน
ถาคุณเคยไปเยี่ยมที่บานพักที่วานี้ ซึ่งอยูใ นยา นที่เรียก Woodland Hills ก็คงจะไดเห็นบานพัก
หลังหนึ่ง ซึ่งเปนที่ชุมนุมของพวกเหลานักแสดงที่เกษียณแลว คือ ชาวฮอลลิวูดที่เกาแกทงั้ หลายมีทงั้ นัก
ออกแบบ นักแสดงแทน (stuntman) ศิลปน นักตกแตงใบหนา ของนักแสดง และบุคคลอื่น ๆ ที่อยูใ น
แวดวงการแสดง ซึ่งตางไดเคยใชชีวิตนานหลายปเพื่อสรางสรรคผลงาน และสรา งสรรคความบันเทิง
ใหแกเรา พวกเขามาอยูที่นี่แ ละปก หลักอยูที่นี่เพราะความกรุณาสมาชิกผูมองการณไกล และมีความ
กตัญูของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตผูไดเริ่มกอตั้งกองทุนสงเคราะหอดีตคนในวงการเมื่อป 1921
กองทุนนี้ทําหนาที่ใหสวัสดิการ และเปนที่พักพึ่งพิงของเหลาสมาชิกทั้งหลาย ซึ่งเขาเหลานั้นก็
ไดแก Mary Pickford, Vilma Banky, Bessie Love และ Bill Hart
ในบริเวณบานพักนี้ เราก็จะพบวามีกระทอมอยูหลายหลังแวดลอมอยูเรียงรายและเปนกระทอม
ที่นาอยู พรั่งพรอมดวยความสะดวกสบายทุกประการ
นอกจากความสะดวกสบายตามธรรมดาแล ว ยั งมีโรงภาพยนตเ ล็ก ๆ ชื่ อ Louis b. Mayer
Memorial Theatre มีโบสถชื่อ John Ford Chapel และมีรานกาแฟชื่อ Douglas Fairbanks ดวย สิ่งเหลานี้
ทําใหบานหลังนี้และกองทุนเปนสถานที่ที่คอนขางเพียบพรอมสมบูรณและเปนที่ระลึกของผูที่ออกเงิน
บริจาคเพื่อการนี้อีกดวย
มีคนอาศัยอยูที่นี่ทั้งหมดประมาณ 170 คน และนอกจากคนแลวก็มีหมีที่นาสนใจจํานวนหนึง่ ที่
กําลังทําหนาที่ของมันเชนกัน!!
เราเห็นจะตอ งขอบคุณเปนพิเศษสํา หรับ Charm McCardle ผูซึ่งมีเสนหเชน เดียวกับชื่อของ
หลอน เรื่องเกิดขึ้นเมื่อ 7 ปที่แลว เมื่อเธอมาเยี่ยมเยียนผูพักอาศัยอยูที่นี่ผูหนึ่งซึ่งอดีตเคยเปนนักถายภาพ
มือฉกาจคนหนึ่งแตวาไดเกษียณตัวเองแลว ชารมไดพยายามคนหาวาในหองของเขานั้นนา จะมีรูปถา ย
ของสมาชิกในครอบครัวบาง ทั้งนี้ก็ไมมีอะไรหรอกเพื่อ หาเรื่องชวนคุยเทา นั้นเอง แตทั้งหมดที่ชารม
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เห็นก็คือ “Red gum-ball Machine” เครื่องหนึ่งวางอยูที่มุมหอง ก็เลยตองหันไปถามเจา ของหองอยา ง
สนิทสนมวา “ชวยเลาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของคุณใหฉันฟงหนอยซิ”
“ไมมีสักคน”
นอกจากน้ําเสียงที่เดียวดายแลว สายตาก็เหมอมองเพดานอยางเลื่อนลอย
“มีแตเจา gum-ball”
ชารมจากหองนั้นไป จิตใจหดหูเมื่อคิดถึงความวาเหวของเจาของหอง
และจากการสนทนากับผูอาศัยที่บานพักหลังนี้ ก็พบวาสวนใหญไมมีญาติ ไมมีเพื่อน และขาด
ความอบอุน เมื่อยังอยูในวัยหนุมและทํางานไดคนพวกนี้เปนผูสรางความอบอุน บันเทิงแกคนเกือบทั้ง
โลกแตเมื่ออายุมากขึ้น และเลิกทํางานแลวคนพวกนี้กลับตองมีชีวิตอยูอยางวาเหวเดียวดาย วางเปลาราว
กับผนังซึ่งไมมีรูปภาพประดับ
หลายคนไมยอมตอบเมื่อถูกถามเรื่องครอบครัวหรืออดีต มันคงจะขมขื่นและนาเบือ่ หนาย ชีวติ
ที่รุงเรือง โลดแลนอยูในจอภาพยนตรเปนเพียงอดีตที่พวกเขาอาจจะเรียกมันกลับคืน มาชื่น ชมเพียงคน
เดียวและเงียบ ๆ มีนักแสดง และคนในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตหลายคนที่ตกอยูในสภาพนี้
อดีตนักแสดงสตรีที่เคยรุงโรจนอยางกวางขวางคนหนึ่งเลาใหชารมฟงอยางเศราสรอยวา
“ฉันมีหลานชายคนหนึ่ง แตไมรูวาเขาอยูที่ไหน ไมเคยไดพบหนาคาตามานานแลว ไมรูวายังมี
ชีวิตอยูหรือเปลา”
ชารมเองนั้ นเวลานี้ก็ เปนคุ ณยายแลว หลัง จากที่เธอไดแต งงานกับ Mickey McCardle อดี ต
ผูชวยผูอํานวยการ Blake Edwards และเคยเปนผูจัดการฝายผลิตของ Sidney Poitier
ชารมไดทุมเทและผูกพันชีวิตไวกับพระเยซูคริสต จะเห็นไดชัดวาตลอด 20 ปที่เธอไดทํางาน
ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนต เธอรับความอบอุนและความรักจากวงการนี้มามากมาย ดังนั้นเมื่อถึง
เวลาที่เหมาะสมเธอจึงทุมเทเวลาใหกับการทํางานเพื่อผลประโยชยของชุมชนที่เปนของดารา นักแสดง
และผูที่อยูในวงการ อุตสาหกรรมภาพยนตรทั้งหลาย โดยเปนกรรมการอํานวยการใหแก Screen Smart
Set and The M.P.T.V. Hospital Guild เธอยังเปนผูรวมกอตั้งโครงการบาน Compeer ซึ่งเปนโครงการที่
สรางความอบอุนใหแกผูสูงอายุที่มีชีวิตอยูอยางเดียวดาย และสราง “มิตรภาพ” ระหวางคนเหลานี้อีก
ดวย
เพราะโครงการนี้ทําใหคนที่กระจัดกระจายอยูตามสังคมที่ตางคนตางเอาตัวรอด และไมมีใคร
เอื้อเฟอใครสามารถมีเพื่อน และมีการติดตอกันกับคนอื่นอยางใกลชิดได
พูดถึงความเหงาและความโดดเดี่ยวเดียวดายนี้ ชารมสํานึกและระลึกอยูตลอดเวลาวา ครัง้ หนึง่
มันเคยเปนสิ่งที่ติดตามตัวเธอมาตั้งแตสมัยเธอยังเปนเด็ก เวลานั้นเธอก็มีความเหงา ความเดียวดายอยูใ น
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ชีวิตอยางแสนสาหัส มีสิ่งเดียวเทานั้นที่เธอสามารถเรียกไดวาเปนเพื่อนและเปนเครือ่ งแกเหงา เธอจะพา
กันติดตัวไปทุกหนทุกแหงที่เธอยางกาวไป และนั่นก็คือตุกตาหมีตัวหนึ่ง ซึ่งเธอเรียกมันวา Teddy Hug
และเธอไมลืมเลยและยังเก็บความรูสึกอบอุนในมิตรภาพ ความทรงจําอันลึกซึ้ง ความใกลชดิ สนิทสนม
กันเมื่อไดกอดรางอันนุม ๆ ของเทดดี้
เธอก็คิดว า คนที่อ าศัยอยูใ นบานหลังนี้สวนมากก็เป นคนสูงอายุที่โดดเดี่ยวเสี ยดาย น าจะมี
โอกาสไดสัมผัสกับความอบอุนและมิตรภาพของเทดดี้เชนเดียวกัน ดังนั้นเธอตัดสินใจที่จะหา Teddy
Bear ซึ่งเปนตุกตาหมี มาใหแกผูที่อาศัยในบานพัก เพื่อจะไดคลายเหงาและเปนมิตรกับสิง่ ทีใ่ หความสุข
แกพวกเขา
ในครั้ ง แรกนั้ น เมื่ อ เธอเสนอความคิ ด ที่ จ ะให ตุ ก ตาหมี แ ก ผู ที่ อ ยู อ าศั ย ในบ า นหลั ง นี้
คณะกรรมการและผูบริหารไดปฏิเสธ แตวาความที่เธอเคยเปนเจาหนาที่อยูในกองทัพเรือ ถึงแมจะเปน
เจาหนาที่ระดับไมสูงนัก เลือดน้ําเค็มของเธอทําใหเธอมีความเด็ดเดี่ยว แข็งแกรง แตวาบางคนก็เรียกวา
เปนความดื้อดาน เธอจึงยืนกรานที่จะใหตุกตาหมีแกผูที่อาศัยอยูในบานดังกลาว และในที่สดุ เธอก็ทาํ จน
ได
วันหนึ่งคุณพอ Bel ซึ่งเปนอนุศาสนาจารยประจําบานก็ยอมรับวา ความคิดเกี่ยวกับตุกตาหมีนี้
เปนความคิดที่ดี ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากวาการศึกษาและคนควาพบวา คนที่สูงอายุที่อาศัยอยูอยางโดดเดี่ยว
เดียวดายนั้น มีโอกาสนอยมากที่จะไดสัมผัส โอบกอดและใกลชิดกับบุคคลอื่น
เพราะฉะนั้นการที่มีตุกตาสัตวตัวนิ่ม ๆ ไวกอด เคลาเคลียรก็นาจะชวยผอนคลายความรูส กึ เหงา
และจะทําใหรูสึกวาชีวิตนี้มีความอบอุนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความจริงประการหนึ่งที่เราไมควรจะลืม
วาคนที่สูงอายุนั้น เริ่มสูญเสียความสามารถในการสัมผัสทางตา ทางหูเพราะฉะนั้นมีอยูค นเดียวทีพ่ อจะ
สัมผัสไดดีก็คือการสัมผัสดวยรางกายการกอด ลูบคลํา เคลาเสีย ดวยเหตุนี้เองทําใหชารมตัดสินใจที่จะ
บอกกลาวใหเพื่อนฝูงและคนที่รูจักกัน ใหชวยบริจาคตุกตาหมีในรูปแบบตาง ๆ กัน ในขนาดตาง ๆ กัน
ดวยวัสดุตาง ๆ กัน เพื่อเอามามอบใหผูสูงอายุที่อยูในบานหลังนี้
ดังนั้นหลังจากวันที่ชารมปาวประกาศเชิญชวนใหมีการบริจาคตุกตาหมีใ นรูปแบบและขนาด
ตาง ๆ กันก็ถูกนํามายังบานพักดวยวิธีตาง ๆ กัน เชาวันหนึ่งก็พบวามีเจาตุกตาหมีโตถูกนํา มานั่งรออยู
แลวในรถของเธอ มองเห็นตาแปว ๆ เหมือนกับมันจะพูดวา “เอา พรอมแลวนะ จะไปหาใครดี” และใน
ที่สุดก็มีการขึ้นปายประกาศวา “ใครที่ตองการจะอุปการะหมี กรุณาติดตอ Charm McCardle”
การที่เธอใชคําวา “รับหมีไวอุปการะ” นั้น เปน ความคิดของเธอเอง และตอมาใชเปนแฟชั่น
สําหรับตุกตา อยางไรก็ตามตุกตาหมีแตละตัวนั้น จะมีชื่อและที่อ ยูของผูทํา และผูบริจาคติดไวคนแรก
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ที่มาขอรับเอาหมีไปเปนเพื่อ นก็คือ ชายคนที่มีเครื่อง gum-ball นั่นเอง จากนั้นคนอื่น ๆ จึงไดตามมา
ขอรับเอาหมีไปบาง
ก็เปนสิ่งที่นาชื่มชนยินดีที่แตละคนไดตั้งชื่อหมีของตนเอง และยังพากันแตงเนื้อ แตงตัวใหหมี
บางคนก็ใสหมวกใหมันดวย อยางไรก็ตามตุกตาที่เอาไปมอบใหผูสูงอายุในหมูบานนั้น ก็ไมใชวาจะมี
หมีเพียงอยางเดียว บางตัวก็เปนสุนัข บางตัวก็เปนชาง เปนนกเพนกวิน แตวามีอยูตัวหนึ่งที่เปนรูปวัว
ชายคนที่มารับเอาตุกตา รูปวัวตัวนั้นไปเปนตุกตาประจําตัวก็ประกาศขึ้นมาวา “นี่แ หละครับ
เปน Cow Bear เปน วัวหมีของผม”
Anna Overton อายุ 79 ป ผู เ ป น ภรรยาของ Dewey อายุ 79 ปเช น กั น ก อ นหน า นี้ เ คยเป น
Projectionist ของสตูดิโอแหงหนึ่ง และเวลานี้ตางคนตา งก็มาอาศัยอยูที่บา นพักคนชราแหงนี้ บอกวา
เธอรักหมีตัวนี้มาก และก็จะเอามันไปทุกหนทุกแหง แมวาเมื่อเธอไมสบายเขาโรงพยาบาลเธอก็จะพา
มันไปดวย
Bill Beaumont อายุ 68 ป อดีตนักแสดงคนหนึ่งก็กลาวถึง Smokey หมีที่มีขนาดสูง 30 นิ้วของ
เขาวา “มันเปนเรื่องงายและสะดวกสบายที่พวกเราจะเขาไปสัมผัสกับเจาสัตวตัวเล็ก ๆ เหลานัน้ และเชือ่
ไหมวาพวกเราก็ไมมีใครเลยที่จะหลีกเลี่ยงไมพูดคุยกับเจาสัตวเลี้ยงของตนเอง”
คงจะจริงของเขาหรอก เพราะวาในวัยนั้นคนเราตองการเพื่อนแตวาไมมีเพื่อน เราตองการคน
คุยดวย แตก็ไมมีใครอยูใกล ๆ ที่จะคุยกันได ครั้นจะใกลชิดใครก็ดูไมสนิท คงเหลือแตเจาสัตวเลีย้ งทีไ่ ม
มีลมหายใจ แตเต็มเปยมไปดวยความนุมนวลและความเยือกเย็นในขณะที่ใหเราไดทุกอยาง ตั้งแตความ
อบอุนและความรักมากเทา ๆ กับที่เรารักมัน เราก็จะไมกลาพูดจากับใครไดสะดวกปากเทากับพูดกับมัน
อยางไรก็ตามในจํานวนผูที่อาศัยอยูใ นบานพักหลังนั้นก็จะตองยอมรับกัน วาคนที่ไมคอยจะ
เห็นดวยกับความคิดเรื่องตุกตาหมี หรือบางคนก็มีความรูสึกวามันเปนเรื่องที่โง ๆ เหลวไหล ไรสาระใน
จํานวนนั้นก็มี อดีตนักแสดงคนหนึ่งซึ่งแตกอนก็เคยโดงดังและเคยมีชื่อเสียงในวงการภาพยนตรเปน
อยางมาก เธอปฏิเสธที่จะรับตุกตาหมีเหลานี้ จนกระทั่งไมนานนักหลังจากที่คนที่พักในบานพักไดพา
กันมีหมีและตุกตาสัตวเลี้ยงคนละตัว ตางคนก็ไดแตงเนื้อแตงตัว และพูดจากับสัตวเลี้ยงของตนราวกับ
วามันมีชีวิตจิตใจจริง ๆ และในที่สุดก็ทําใหนักแสดงเรืองนามผูนั้นเปลี่ยนใจ เธอรับอุปการะหมีไวตัว
หนึ่ง
“คุณจะตั้งชื่อมันวาอะไรดีคะ” ชารมถาม
“Jules” เปนคําตอบของเธอ
ในที่สุดเราก็มีขอตกลง มีมติเปนเอกฉันทวาเราจะเขียนจดหมายไปขอบคุณผูที่ใ หบริจาคหรือ
ทําตุกตานั้นใหพวกเรา และปรากฏตอมาวาหลายคนไดมีการเขียนจดหมาย หรือโทรศัพทตดิ ตอกันเปน
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ประจํา ทําใหโลกของพวกเขาไมโดดเดี่ยวเดียวดายอีกตอไปผูทําหรือผูบริจาคหลายคนก็รับเปนพอ แม
“ทูนหัว” หรือ God parents ของตุกตาเหลานั้นไปดวย
ความสั ม พั น ธ ระหว า งคนที่ พัก อยู ใ นบ า นหลั งนี้ และคนภายนอกผู ที่มาเยี่ ยมเยี ยน เข า มา
เกี่ยวของก็กลายเปนเครือขาย เปนโยงใยทําใหสังคมที่โดดเดี่ยวและบรรดาความเหงาเปนเพียงอดีต และ
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือทุกคนยืนยันวา โครงการ “Teddy Hug” นี้เปนโครงการที่ชวยใหชีวิตมีคุณคา และมี
ความทรงจําที่ดีตอไป
ตางก็มีความกตัญูตอกัน ผูใหก็มีความกตัญูตอการตอบสนองที่ดี แนละ ผูรบั ตองกตัญูตอ
ผูใหและเพียงเทานี้โลกเราก็จะไมเงียบเหงาและโดดเดี่ยวอีกตอไป
Gum-ball Machine คือเครื่องขายหมากฝรั่งชนิดหยอดเหรียญเมื่อหยอดเหรียญลงไปและกดปุม
จะมีหมากฝรั่งกลม ๆ ออกมา
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ชางซอมไวโอลินจําเปน
จากเรื่อง The “Thang”
โดย Joe Bunker
หนังสือ February 1988
ผมเปนคนแกอายุ 68 ปแลว เวลานี้มีชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยวเดียวดายในบา นหลังเล็ก ๆ ในกรุง
วอชิงตัน “เอลลา” ภรรยาของผมนั้นก็อายุไมตางจากผมเทาไรนัก เวลานี้เธอไปอยูท เี่ นรสซิง่ โฮม ซึง่ เปน
บานคนชรา ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพไมคอยดีและมีโรคประจําตัว
สําหรับลูก ๆ ของเรา ลูกสาวชื่อโจนและลูกชายชื่อ สตีฟก็อยูไมไกล เขาอยูแ ถว ๆ นี้นี่แหละ
แมวาเขาทั้งสองจะเปนลูกที่ดี หมั่นมาเยี่ยมเยียนอยูเปนประจํา ผมก็ตองรับความจริงที่วา เขาทั้งสองก็มี
ครอบครัวและมีชีวิตที่จะตองดูแลรับผิดชอบของเขาเอง ผมจะทําตัวเปนปญหา หรือเปนอุปสรรคใน
การดําเนินชีวิตของเขาอยูไดอยางไร ปลอยใหเขามีชีวิตมีความสุขอยูตามลํา พัง เพราะฉะนั้น บานที่ผม
อยูก็คอนขางจะเงียบเหงาและเดียวดาย
พูดถึงโรคภัยไขเจ็บของตัวผมเอง เริ่มแรกก็มีอาการปวดตามขอ กระเสาะกระแสะบางคราว แต
วามันก็เปนอยา งนี้แหละ และหลังจากนั้นก็ไมมีอะไรดีไปกวานี้ นี่ก็เปนการดํา รงชีวิตอยา งหนึ่งเทา
นั้นเองและเวลานี้แหวนที่เคยใสก็ใสไมไดแลวเพราะมันปวด
เชาวันหนึ่งขณะที่ผมกําลังนั่งดื่นกาแฟและวางแผนสําหรับกิจกรรมประจํา วันอยูนั้น ก็มีเสียง
เคาะประตูหนาบานดังขึ้น ผมจึงลุกขึ้นไปเปดประตูก็พบวา เปนลูกสาวของเพื่อนเกาที่ชื่อ ลูอิส ในมือก็
มีถุงพลาสติกสําหรับใสขยะซึ่งหออะไรบางอยางอยู เปดดูก็พบวาขางในกลองคือ ไวโอลินตัวหนึ่งซึ่ง
เกาคร่ําครา ชิ้นสวนก็ไมประติดประตอกันเปนเครื่องดนตรีที่อยูในสภาพแยมาก หลุดลุยไมมีชิ้นดี
“คุณลุงเคยบอกแมวา คุณลุงซอมอันนี่ไดใชไหมคะ?”
เรื่องมันเริ่มเมื่อหลายปมาแลว มิสซิสลูอิส ไดขอใหผมซอมไวโอลินเกาของเธอ ซึ่งเปนสมบัติ
ประจําบานมานานแลว หลังจากที่ผมปลดเกษียนจากอาชีพตัดไม ผมก็ไดรับจา งงานชา งไม สรางนั่น
ซอมนี่ใหคนทั่วไป เชน สรางโตะ เกาอี้ รวมไปถึงงานชิ้นเล็กชิ้นนอย เชน ทําตัวเรือนนาฬิกา ทํา กลอ ง
เสียบมีดและอื่น ๆ และผมพอรูบางเกี่ยวกับการซอมเครื่องดนตรี โดยดูจากพอซึ่งเปนชา งซอมและทํา
ไวโอลิน และถึงแมวาจะมีประสบการณดังที่กลาวมาแลว ยังไมวายรูสึกงง และมองไมเห็นภาพตัวเองวา
จะซอม “ซากไวโอลิน” นี้ไดอยางไร
ผมตัดสินใจบอกไปวา “ดูกอนนะ ไมรูวาจะสําเร็จไหม?”
คอยยังชั่ว สาวนอยคนนั้นเดินกลับออกไปดวยความหวัง หรืออยางนอยก็ไมผิดหวัง มิใชหรือ?
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นั่งลงที่โตะในครัวพิจารณาไวโอลิ นตัวนั้น ทํ าใหผมนึกย อนหลังไปเมื่อครั้งเรายังทําอาชี พ
เกี่ยวกับไม เกี่ยวกับปา มันชางเปนประสบการณชีวิตที่เราไมอาจลืมได แตเวลานี้ผมก็ปลดเกษียนตัวเอง
ออกจากธุรกิจนั้นมานานแลว แมวา หลังจากนั้นผมไดทํา งานเกี่ยวกับไมอีกหลายอยาง แตปรากฏวา
เหลื อ โต ะอยู ตัว หนึ่ ง ซึ่ ง ทํ า ขึ้ น จากไม น อ ตเก า ๆ รวมทั้ ง กิ่ งไม เล็ ก ๆ ที่ พ อจะหาได นั่ น แหละคื อ
สวนประกอบของมัน ดูสภาพของมันก็ไมเหมือนโตะที่จะเอาไปอวดไปโชวอะไรที่ไหนได บนโตะก็มี
นาฬิกาตั้งโตะเรือนเล็ก ๆ มีมีด มีสิ่ว มีเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ และก็มีพัดลมเกา ๆ อยูตัวหนึ่ง
ความจริง แมจะมีความรูเกี่ยวกับเครื่องไมเครื่องมือ หรือวาเครื่องดนตรีอยูบา งจากพอ ของผม
ซึ่งมีชีวิตอยูกับการทําหรือการซอมเครื่องดนตรีเกือบตลอดชีวิตของทา น แตนั่นก็เปน ประสบการณที่
ผมไมไดใสใ จอะไรมากนัก เวลานี้พอก็ เสียชี วิตไปนานเกิ นกวาที่ จะไปขอความคิดเห็น หรื อไปขอ
คําแนะนําจากพอมาชวยเหลือผมไดทําใหผมตกอยูในสภาพที่อึดอัดใจ และอยูทามกลางความกดดันที่
จะซอมไวโอลินใหกับลูกคุณนายเลวิสไดหรือไม
ผมก็ยังงุนงานอยูในหองทํางานนั้น ซึ่งที่จริงมันก็คือสวนหองครัวนั่นเอง ยกไอนั่นไป ยกไอนี่
มา และในที่สุดผมก็ลากกลองใสเครื่องมือของผมไปกระแทกเอาตาไมซึ่งเปนไมซีดา ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของโตะ การกระทบกันทําใหเกิดเสียงดังขึ้น เสียงที่เกิดขึ้นนี้ทํา ใหผมนึกอะไรขึ้นมาไดอยางหนึ่งวา
เสียงนี้คือเสียงอะไร หลายปมาแลวเมื่อผมยังเปนเด็กและชวยพอแมทํางานอยูในปา ซึ่งผมจะตามพอไป
เลือกไมที่เหมาะสมที่จะนํามาทําโวโอลิน พอจะเคาะ เฝาดู และคอยฟงเสียงจากตนนั้นไปตนนี้ จากตน
นี้ไปตนนั้น
“ตนไมแตละชนิดเหมาะสํา หรับทําเครื่อ งดนตรีตา งกัน ” พอวา “แตละตนมีคุณภาพเสียงไม
เหมือนกัน”
พอจะใชวิธีการสุมและเคาะไปทีละตน ตั้งแตไมซีดา ไมเมเปลไปจนถึงไมเฟอร ซึ่งตลอดเวลา
ที่พอเคาะพอจะใชหูแนบชิดกับลํา ตนและพอ ก็บอกวา “นี่เปนวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกไมมาทําเครื่อ ง
ดนตรี”
ไมนานพอก็จะพบสิ่งที่พอ ตองการ “นี่แนะ เราไดเสียงดนตรีที่ไพเราะแลวละ” เสียงของพอ
แสดงความมีชัยและมีความหวังเสมอ
กลับมาดูไวโอลินของลูกสาวคุณแลวิสอีกครั้งหนึ่ง มันยังนอนนิ่งระเกะระกะ ระส่ํา ระสายอยู
ทันใดนั้นผมก็รูสึกวาถูกทาทายใหทํา อะไรสักอยาง ผมมองเขาไปในหอ งครัวซึ่งอยูอีก สวนหนึ่งของ
หองทํางานนี้ ที่บนโตะมีกาว มีสีน้ํามันชักเงาพรอมอยู ผมคิดวาผมจะตองทํางานนี้ดวยความระมัดระวัง
ละเอียดละออ และจะไมทําใหเกิดการสูญเสียขึ้นเปนอันขาด ผมนึกทีละนอย ทําทีละอยาง ไมวา จะใช
ความพยายามหรือความยากแสนเข็ญมากเพียงใดก็ตาม เวลาที่ผานไปแตละนาทีแตละชั่วโมงนั้น ผม
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แทบจะไมรูสึกตัวเลย สิ่งที่ผมเกิดความตื่นเตนและประหลาดใจคือ ผมลืมไปสนิทวานิ้วของตนเองนั้น
มันเคยแข็งและปวดทั้งยังทํางานไมคลองนัก แตขณะนี้มันกลับทํางานไดดีและไมมีความเจ็บปวดอะไร
เลย แตละวันเมื่อทําเสร็จผมก็จะนําชิ้นสวนแตล ะอันทับและกด หรือชัก ยืด ยึด และติดกาว แมวา วัน
หนึ่งจะทําไดเพียง 3 หรือ 4 นิ้วผมก็ทํา เวลาผานไปผมก็เริ่มเคาะเสียงไวโอลินดู ติดกาวบุซับใน และทํา
ลูกบิดใหดี ผมตรวจแลวตรวจอีกดวยความระมัดระวังเปนที่สุด ก็เรียกวาใชเวลานานโขอยู
ในที่สุด ไวโอลินตัวนั้นออกมาในสภาพที่ซอมเรียบรอยแลวเสียงก็ดี และไมมอี ะไรทีต่ อ งกังวล
อีกตอไป ลูกสาวของผมก็อุตสาหมาเปนเพื่อน ทั้งยังชวยขัดและชวยลงน้ํา มันชักเงาให ตลอดจนชวย
ปรับเสียงให เมื่อเราติดตั้งสายไวโอลินใหมทุกอยางก็เรียบรอยสมบูรณ
สิ่งที่ผมไมควรจะลืมคือ หลายครั้งที่ผมตองขับรถไปเปนระยะทางถึง 60 ไมล เพื่อซือ้ ชิน้ สวนที่
จําเปนถึง พอรท แองเจลิส
อยางไรก็ตามเมื่องานสําเร็จลุลวงลงไปแลว ผมก็ไมรูหรอกวาไวโอลินนี้จะใชงานไดดีหรือไม
แมวาสภาพภายนอกจะดูเรียบรอ ยก็ตาม และผมยังนึกไมออกเลยวา เสียงของมันจะเปนอยางไร ทั้งนี้
เพราะนิ้วของผมมีปญหา และไมสามารถที่จะพิสูจนไดดวยตนเอง ผมไดพยายามสอบถามคนทั่วเมือ ง
แนนอนผมจะตองไดพบใครสักคนที่สามารถเลนไวโอลิน นี้ได ผมไดสอบถามจนทั่วทุกแหง ลูกสาว
ของผมก็ไดชวยหาดวย แต
“โชคไมเขาขางเลย”
จนกระทั่งวันหนึ่ง โจนลูกสาวของผมโทรศัพทมาวา “คุณพอคะเอาไวโอลินตัวนั้นออกมาที่นี่
ดีกวา” น้ําเสียงของเธอตื่นเตน แสดงวาจะตองมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถเลนไวโอลินใหเราฟงได
เรื่องมีอยูวาสามีของโจนไปไดคนงานใหมมาคนหนึ่ง โจนจึงไดเชิญเขามารวมรับประทาน
อาหารเย็นที่บาน และจากการสนทนากันก็พบวาเพื่อนของสามีเธอคนนี้สามารถเลนไวโอลินไดเขาลุก
ขึ้นยืนพรอมกับหยิบไวโอลินตัวนั้นไปปรับสายอีกนิดหนอย
ทั้งหองนั่งเลนนั้นก็เงียบสนิท ทุกชีวิตคอยฟง เขาเลนเพลงที่ไพเราะที่สุดเทาที่ผมเคยไดยินใน
ชีวิต คือเพลง Louisiana Man และ Orange Blossom Special นับวา เปนเพลงที่โปรดปรานมากสําหรับ
ผมและเปนเพลงที่ไพเราะที่สุ ดในวัยที่เปนอยูนี้ นอกจากนั้ นเขายังเลนเพลงเกี่ยวกับรางรถไฟเกา ๆ
รวมทั้งเลนเพลงที่เกี่ยวกับหมูบาน ชนบท ซึ่งกระชากหรือ ลากจูงอารมณใหผมกลับไปสูความทรงจํา
แหงอดีต ซึ่ งมันไดผุดขึ้ นมา และทํ าใหผมจินตนาการถึงเรื่องเกา ๆ และคนรูจักมัก คุ นกัน ลุ กขึ้นมา
เต นรํ า และมองเห็ นภาพรถไฟที่ มีฟน เป น เชื้อ เพลิ ง สงควั น โขมงขึ้น ไปข า งบน และปลอ ยเสี ยงวู ด
ออกมา ดูแลวก็ประหลาดใจวามันเปนรูปแบบที่แทจริงของชีวิตเราหรืออยางไร มันก็วิ่งขามผานชนบท
นั้นไป พาชีวิตโลดแลนไปไดอยางไมมีความกังวลและปญหา
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ไวโอลินตัวนั้นสุมเสียงดีและนุมนวลไพเราะเพราะพริ้งมาก
ผมคิ ดว า พระเจ า กํ า ลังบอกผมวา ถ า เราทํ า งานของเราอย า งจริ ง จั ง เราก็ ส ามารถพบความ
สุนทรียภาพไดทุกคน แมวาจะเปนคนอยูในวัยซึ่งเหมือนไมใกลฝงอยางตัวผมนี้ หรือเราจะอยูในสภาพ
ที่ออนเปลี้ยเพลียแรงสักเพียงใดก็ตาม
หรือคุณคิดวาอยางไร?
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ไอดา
จากเรื่อง I’ll Never Forget You…Ida
โดย Arn Shein
หนังสือ February 1988
จะวาไปแลว “ไอดา” ก็มีความเปนมนุษยเหมือนบุคคลธรรมดาเปนทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยควร
จะเปนได มีเรื่องพิเศษและเปนขอยกเวนสําหรับคน ๆ นี้อยู 2 ประการคือ
1. เธอชอบโกหกใคร ๆ วาเธอมีอายุซึ่งไมตรงกับความเปนจริงจะวาไปแลวมันไมใชเรือ่ งทีเ่ ปน
อันตราย หรือวาใหรายแกใคร และ
2. เธอเปนคนที่สามารถพูดคุยกับพระเจาของเธอ เหมือนเพื่อนของเธอคนหนึ่ง
เรื่องราวของไอดาก็เหมือนเรื่องของยิวเชื้อสายชาวรัสเซียทั่ว ๆ ไปที่เลา สูหลายศตวรรษตอ ๆ
มา กลาวคือเราจะเห็นภาพและเรื่องราวตาง ๆ ที่ปรากฏในนิยายยอดฮิตชื่อ The Fiddler on the Roof ที่
ใคร ๆ ก็รูจัก
ครอบครัวของเธอ หรือครอบครัวของใครตอใครในกลุมเดียวกันนั้น ตางก็ไดหนีออกมาจาก
ประเทศที่ถือกําเนิด และอพยพเขามาอยูในสหรัฐอเมริกา สําหรับครอบครัวของไอดานัน้ ก็มาปกหลักอยู
ที่ เ มื อ งบรู ค ลี น ซึ่ง เป น ที่ ที่เ ธอเจริญ เติ บ โตมาพร อ มกั บน อ งสาว 2 คน และน อ งชายอี ก 3 คนก็ ค ง
เหมือนกับผูหญิงที่ผานชีวิตมาที่เธอเปนคนมีความเขมแข็งและมีพลังในตัว และก็มีสิ่งพิเศษอีกประการ
หนึ่งคือ เธอมักจะมีอารมณขันอยูในตัว เธอเปนบุคคลแแรกที่ไดเลาเรื่องตลกขบขันเกี่ยวกับจมูกของ
ตัวเอง ซึ่งมันเปนจมูกที่ยาวเอามาก ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับรูปรางอันเตี้ยแคระของเธอ และน้ํา หนักเพียง
100 ปอนดเทานั้น
จะวาไปแลวก็จมูกของเธอก็เปนเรื่องที่อึดอัดใจ และรําคาญใจสําหรับเธอเหมือนกัน แตวาใน
ที่สุดเธอก็ตัดสินใจทําศัลยกรรมตกแตงจมูกของเธอ แตวา เมื่อเธอทํา ศัลยกรรมตกแตงอะไรเรียบรอ ย
แลว ก็เธอเองนั่นแหละที่เอาเรื่องเกี่ยวกับจมูกของตนเองมาเลาอยางสนุกสนาน
ดวยเหตุที่เธอถือกําเนิดมาในวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธ ดังนั้นไอดาจึงฉวยโอกาสทีจ่ ะเลา
ใหใครตอใครและเพื่อนฝูงเกี่ยวกับเรื่อ งพระเจาที่ประทานลัก ษณะพิเศษใหตนเอง คือแยกตนเองให
พิเศษกวาคนอื่น ไมใหเหมือนคนอื่น คือวันเกิดของเธอจะมีเพียง 4 ปตอครั้งเดียว แตวา อยา งไรก็ตาม
เมื่อมาคิดคํานวณคนหาวาความจริงคืออะไรก็พบวา เธอเกิดในป 1905 ไมใ ชป 1904 ซึ่งเปน ปอธิก รสุ
รทิน และเปนปครบรอบที่เราเลือกประธานาธิบดีกัน
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เมื่อความเปนจริงปรากฏแลว เธอก็จะยักไหลแลวพูดวา “ก็เอาสิฟอ งฉันสิ หาเรื่องฟองฉันสิที่
ฉันคํานวณผิดไปปหนึ่งนะ”
แตจริง ๆ แลวก็ไมมีใครที่จะฟองจริง ๆ หรอก เพราะวาไมใชเรื่องคอขาดบาดตายอะไรดังที่เลา
ไวตั้งแตตน
เธอพบกับชายคนหนึ่งชื่อ ลู เธอไดมอบความรักและแตงงานกับเขาในป 1923 เวลานั้นไอดา
ไมไดเปนเจาสาวอายุ 4 ขวบอยา งที่เธอพูดเลนกับใครตอใคร แตแ ทจริงเธออายุ 18 ปแ ลว และก็เปน
ผูใหญเกินตัวดวยซ้ํา แตถาไมคํานึงถึงอายุของเธอเสียอยางหนึ่ง ก็เรียกวาการแตงงานของไอดานัน้ ก็ได
ทําลายความใฝฝนที่เธอไดเก็บมันไวเปนเวลานาน นั่นคือ การไดเปนนักเตนรําอาชีพ มีคนบอกใหผมฟง
หลายคนวา ไอดาเปนนักเตนรําที่ดี มีความสามารถมาก แตวาเมื่อแตงงานในป 1923 และมีลูกเมื่อ 16
เดือนตอมา ความฝนและความหวังที่จะดําเนินชีวิตเปนนักเตนรําอาชีพนั้นก็เปนอันตองยกเลิกไป และ
ไมมีโอกาสที่จะทําไดอีกเลย
ในฤดูรอนป 1936 ลูกชายวัย 7 ปของเธอปวยหนักเพราะโรคติดเชื้อชนิดหนึ่ง มีไขสูงถึง 180
องศา หมอสามคนไดบอกไอดาวาไมมีความหวังเลยที่ลูกชายของเธอจะมีชีวิตขา มคืนไปได ไอดาไม
ยอมหางจากเตียงลูกชายเธอเลย และเธอก็ไมยอมรับในคําพูดของหมอ “เขาจะตองมีชีวิตตอไป ฉันได
ทูลขอตอพระเจาแลว และพระองคจะไมพรากลูกชายไปจากฉัน”
ในคืนนั้น ขณะเดียวกับที่ไอดาอธิษฐานอยูที่ขาง ๆ เตียงของลูกชายเธออยูนั้น ลูกชายของเธอก็
ไดฝนไปวา เขาไดพยายามกลิ้งลูกหิมะไปตามทางแคบ ๆ ระหวางภูเขา 2 ลูกที่สูงชัน เพื่อใหขึ้นไปสู
ยอดเขา เขาพยายามอยางสุดความสามารถ และปรากฏวาลูกหิมะนั้นมีขนาดใหญขึ้น ใหญขนึ้ ทุกที และ
เขาก็คิดวามันเปนไปไมไดที่จะเข็น จะกลิ้งลูก หิมะนี้ไปบนยอดเขาได ทุกครั้งที่เขากลิ้งไปได 2-3 นิ้ว
น้ําหนักและแรงถวงของลูกหิมะทั้งหมดก็จะดันตัวเขานั้นลงมาที่เชิงเขาร่ําไป แตวาในความฝนนั้น ลูก
ชายของไอดาไมไดละความพยายาม ตรงกันขามเขากลับทุมเทจนสามารถเอาลูกหิมะนั้นขึ้นไปบนยอด
เขาจนได ในความฝนเขาไดยินเสียงแมของเขาพูดวา “โอ พระองคเจาขาไดโปรดอยาพรากลูกของฉัน
ไปจากฉันเลย”
ในความฝนนั้น เขาไดทุมเทพลังไป และกําลังที่เ ขามีอยู ทั้งหมดเพื่อ จะผลักดันหิม ะนั้นไปสู
จุดหมายปลายทางเปนครั้งสุดทายใหได และในที่สุดเขาก็ทําสําเร็จเหงื่อทวมตัวตั้งแตหัวจรดเทา แตวา
ในสถานการณที่เปนอุปสรรคนั้นไดสูญสลายลง อาการไข อาการเจ็บปวดก็ไดหายไปในเวลาเดียวกัน
ในเวลาอีก 20 ปตอมา ไอดาก็มีเรื่อ งที่จะตองไปขอรอ งเพื่อนสนิทของตนใหทําอะไรบางสิ่ง
บางอยางเปนการดวน เปนการพิเศษอีกครั้งหนึ่ง แนนอนที่สุดวา เพื่อนคนนั้นก็คือ “พระเจา” เรื่องที่
ไอดารองขอใหเพื่อนของเธอชวยเหลือนั้นก็คือ หลังจากที่ลูกชายไดแตงงานกับลูก สะใภซึ่งเปนคนดี
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มาก ๆ ไอดาเองก็รักลูกสะใภมากเปนชีวิตจิตใจแตวาหลังจากที่แ ตงงานกัน ไปเปนเวลาถึง 5 ป หมอก็
บอกวา เขาจะไมมีโอกาสมีลูกของตนเองไดเลย
แตไอดาก็คือ ไอดา หลอยยืนยันอีกครั้งหนึ่งวา
“อยาเปนกังวลเลย กลับไปบานและพัก ผอนกันเถอะ คืนนี้แ มจะทูลขอตอพระเจาและเธอทั้ง
สองไมเพียงแตจะมีลูกเทานั้น แตพวกเธอยังจะใหหลานแกแมอีกดวย”
ในที่สุดก็เปนจริงอยางที่เธอวา 9 เดือนหลังจากนั้น “ลินดา” ก็ไดถือกําเนิดขึน้ มาในฐานะหลาน
ของไอดาจนได และอีก 2-3 ปตอมาก็มีหลานคนตอ ๆ มาอีกจนทําใหครอบครัวของไอดา กลายเปน
ครอบครัวใหญ กระนั้นก็ตามเปนที่ยอมรับของครอบครัววา ลินดา นั้นเปนหลานคนแรก ซึ่งมีความ
ใกลชิดสัมพันธกับไอดาซึ่งเปนคุณยามากเปนพิเศษและมีความรูสึกวาเปนของประทานมาจากพระเจา
ถึงไอดาโดยตรง
เมื่อลินดี้อายุได 6 ขวบ เธอไดปวยเปน โรคไขขึ้น สูง และมีผื่นตามตัว มีอาการปวดเมื่อย ซึ่ง
เกิดขึ้นเปนบางครั้งบางคราวแลวก็หายไปและเปนขึ้นอีกโดยไมทราบสาเหตุที่แนนอน สวนมากจะตอง
ไปหาหมอและหมอแตละคนก็จะทําการทดลอง ทดสอบครั้งแลวครั้งเลา คนแลวคนเลา แตก็ไมมีใคร
หาขอยุติได ในที่สุดพอแมของลินดาก็ไดรับคําแนะนําใหพาเธอไปที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งในนิวยอรค
เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แทจริงของโรค
แนนอนภาระอันหนักหนวงนี้จึงตกอยูกับไอดา ทั้งนี้เพราะในสถานการณเชนนี้พอแมของลิน
ดามีความหวั่นวิตกเกรงวาจะเกิดเหตุเลวรายกับเธอ และพวกเขาไมพรอมที่จะเผชิญกับความจริงที่อาจ
เกิดขึ้นกับเธอได
ไอดาไดใหความมั่นใจแกพอแมของลินดาวา “ไมตองเปนหวง (อยาเปนกังวลเลย) เมื่อเชานีแ้ ม
ไดทูลขอตอพระเจาแลว และลินดาจะไมจากพวกเราไป”
การตรวจพบวา ลิน ดาเป น โรคที่ เรื้ อ รั ง แตก็ ไม ถึงกั บอั นตรายรา ยแรงอะไร และเปน โรคที่
เรียกวา “รูมาตอย” ที่เกิดขึ้นในเด็ก ๆ
ขาวนี้ถึงไมใชขาวดีนัก แตก็ทําใหคลายความกังวลไปไดมากในที่สุดก็เปนที่ยอมรับวาการเจ็บ
ไขไดปวยของลินดานั้นเปนสิ่งซึ่งผูกพันใหหลานและยา ใกลชิดกันยิ่งขึ้น ดวยเหตุนั้น จึงทํา ใหยาคอติ
โซนซึ่งเปนยาที่คอนขางอันตรายและมีผลขางเคียงมาก กลายเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับลินดาและเด็ก ๆ ที่
เปนโรคนี้ การที่ตองใชยาเปนเวลาติดตอกันและจํานวนมากทําใหรางกายของเธอบวม และดูเหมือน
เปนเด็กอวนผิดปกติ
เมื่อมีใครกลาวถึงรูปรางลักษณะของลินดาในทางที่ไมดีโดยไมรูขอเท็จจริง คุณยา ผูมีความรัก
หลานเปนอันมากผูนี้ ก็จะลุกขึ้นมาตวาดแหว ไมใหมีใครไปกลาวถึงเรื่องนั้นเปนอันขาด จนใคร ๆ ตอ
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ใครที่รูจักพายุไซโคลนซึ่งมีน้ําหนักแค 100 ปอนด สูง 5 ฟุตที่ชื่อไอดา นั้นดีถึงแมวาจะรา ยกาจอยูสัก
หนอยแตก็มีความนารักอยูที่จมูกที่สวยงามเปนพิเศษของเธอ
หลังจากที่ตนเหตุของอาการปวยของลินดาถูกคนพบไดไมนานไอดาเองเริม่ รูส กึ วาสุขภาพของ
เธอนั้นออนแอลง ซึ่งตัวเธอเองก็ไมคอยเต็มใจใหความรวมมือกับแพทยในการตรวจรางกายเทาใดนัก
2-3 วัน ตอมาหมอไดเรียกลูไปพบเพื่อ แจงใหทราบวาไอดา ปวยเปนโรคมะเร็งซึ่งไมอาจจะรักษาได
ไอดาจะมีชีวิตไดนานที่สุดไมเกิน 6 เดือน ลูตัดสินใจไมบอกภรรยาของตน ทั้งนี้เพราะไมอยากใหเธอ
กระทบกระเทือนใจที่จะรับฟงขา วรายนั้น อีก เหนือสิ่งอื่นใดลูกลา ววา “ทํา ไมภรรยาของผมจะตอ ง
มาทนทุกขทรมานทางใจอีก ในเมื่อความเจ็บปวยทางกายนั้นก็ไมสามารถจะเยียวยาไดอยูแลว” อยางไร
ก็ตามเมื่อพูดถึงความทุกขทรมานนั้น ไอดาไดรับความทุกขทรมาน แตเธอก็พยายามตอสูกับความทุกข
ทรมานนั้ น อยา งเงียบ ๆ คล าย ๆ กับเธอเลน เกมต อสู กับ ความเจ็ บปวด ทั้ง ๆ ที่ ไม มีใ ครพูด ถึงเรื่ อ ง
โรคมะเร็งใหเธอไดยินเลย ตัวไอดาก็ไมไดพูดถึงเลย แตในสวนลึกของไอดานั้นเธอรูดีวาเธอเปนอะไร
เธอรูมาตั้งแตแรกดวยซ้ําไป และแมวาหมอพยายามที่จะพยากรณอยางมองโลกในแงดี เธอจะมีอ ายุยืน
ยาวอีก 6 เดือนความจริงแลวปรากฏวา โรคมะเร็งไดลุกลามทําลายทั้งผิวหนัง กระดูกและรา งกายของ
เธอ และทําใหเธอตองจากโลกนี้ไปเพียงไมกี่เดือนหลังจากนั้น คือในเดือนมิถุนายน 1964
ในคืนสุดทายกอนที่คุณยาจะตาย ลินดาก็ไดไปพบและเฝา อยูอยางใกลชิด ลินดาเลาใหฟงวา
เธอไดยินเสียงของคุณยาแหบพราเกือบจะฟงไมออกวาพูดอะไร แตวาก็เปนสิง่ ทีเ่ ขาใจกันไดวา ไอดานัน้
กระซิบบอกผานหูของลินดาวา “ยารักหลานมาก อยาเปนกังวลกับความเจ็บปวดของหลานเลย วันนัน้ ยา
ไดทูลกับพระเจา และไดตัดสินใจที่จะนําเอาความเจ็บปวยของหลานไปพรอมกับยา”
นั่นเปนคําพูดครั้งสุดทายที่ยามีตอหลาน ซึ่งไมมีใครคิดเปนเรื่องจริงจัง จนกระทั่งเมื่อไอดาได
ตายจากไปจริง ๆ ดวยความรูสึกเจ็บปวดรวดราวและทรมานทางกายอันเนื่องมาจากการสูญเสียยาผูเ ปน
ที่รักไป แตวาหลังจากพิธีศพของไอดา ผานไป สิ่งที่ไมนา เชื่อและมันก็เกิดขึ้นไดจริง ๆ นั่น คือ ความ
เจ็บปวดของลินดาก็หายไปจริง ไมเจ็บปวดอีกเลยตลอดระยะเวลา 7 เดือน
หลังจากนั้นจนกระทั่งปใหม เมื่อเธอไดรับความเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่ง และอาการเจ็บปวดทีล ะ
นอย ๆ ลินดาไดประสบกับความเจ็บปวดเปนครั้งเปนคราวในชีวิตของเธอเรื่อยมา แตวาก็ไมมีครัง้ ไหน
ที่จะอยูไดนาน มันเกิดขึ้นมาอีกแลวก็หายไป
จนกระทั่งป 1964 ซึ่งถือวาเปนปอธิกสุรทินอีกครั้งหนึ่ง
ผมเองซึ่งเปนลูกของไอดาเมื่อไดคิดถึงเรื่องการกลิ้งลูกหิมะขึ้นบนภูเขาครัง้ ใด เมือ่ ไดคดิ ถึงการ
กําเนิดของลินดา จนกระทั่งในที่สุดครั้งสุดทายที่แมของผมไดสนทนากับเพื่อนของแมคือพระเจา รูสึก
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วาเราเปนหนึ่งเดียวกัน ลินดาและผมตางก็รอคอยวา เมื่อไหรจะถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 1988 เสียที นั่น
คือวันที่เราจะอวยพรวันเกิดรอบที่ 21 ใหทาน
แนนอน! เราตางก็รูแลววาความจริงแลวคุณแมเกิดวันที่ 28 กุมภาพันธ 1905 แตอยา งไรก็ตาม
เราคิดวาเพื่อนของแมจะทรงใหอภัยและมองขามความคิดผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ของแมไปเสีย

35

สัมภาษณประธานาธิบดี
จากเรื่อง Ike : A Rare Interview
โดย Sherwood E. Wirt
หนังสือ February 1988
ใคร ๆ ที่รูจักประเทศสหรัฐอเมริกา ยอ มรูจักประธานาธิบดีชื่อ Dwight D. Eisenhower หาไม
แลวจะเรียกวาตนเองรูจักประเทศนี้อยางเต็มภาคภูมิยังไมไดหรอก
สี่ปหลังจากที่ทานพนจากตําแหนงอันทรงเกียรตินี้ ผมมีโอกาสไดเขียนจดหมายถึงทาน เพือ่ ขอ
สัมภาษณเรื่องความเชื่อทางจิตวิญญาณของทาน เวลานั้นผมเปนบรรณาธิการนิตรสาร Decision
อันที่จริงผมเคยเขียนจดหมายถึงคนใหญคนโต และคนดังมากมาย เพราะฉะนั้นการที่ผมเขียน
ถึงทานนี่ก็ไมใชเรื่องวิจิตรพิสดารอะไรปญหามีอยูวา ในบรรดาจดหมายที่ผมเขียนถึงคนดัง ๆ เหลานัน้
เกือบทั้งหมดหายเงียบ และไมมีใครใสใจจะตอบ ไมวาอนุญาต หรือไมอนุญาต
แต... สําหรับทานประธานาธิบดีไมใชอยางนั้น ทานไดใหเลขานุการทานตอบ และตอบรับเสีย
ดวย
ตนป 1965 เปนเวลาที่ผมไดรับโทรศัพทจากสุภาพสตรีทานหนึ่งบอกวาชื่อ Rusty Brown เปน
เลขานุการของทานประธานาธิบดีไอเซนฮาวร และ “เจานาย” ของเธอใครจะ “คุย” กับผม
วันที่ 1 มีนาคม 1965 เปนวัน ที่ผมเขา พบ “ทา นนายพล” ผมขออนุญาตเรียกทา นอยางนี้เถอะ
เพราะถนัดปากและรูสึกวาผมไมไดพูดถึงคนธรรมดา หากแตพูดถึงคนคนหนึ่งที่นําสันติภาพมาสูโลก
เรา
ขอบันทึกใหชัดเจนเสียหนอยวา เวลานั้นทานพํานัก อยูที่ Odlum Cochran Ranch ใน Indio ใจ
กลางหุบเขาชื่อ Coachella Valley รัฐแคลิฟอรเนีย
เดินผานสนามกอลฟแลวเขาสูหองนั่งเลนขนาดยอม ภายใตรมเงาของตนไมใหญเรียงรายกัน
“ทานประธานาธิบดีคะ นี่คือ คุณเวิรทคะ” คุณบราวนแนะนํา
บัดนั้นผมไดสัมผัสมือกับบุคคลผูครั้งหนึ่งเคยบัญชาการสั่งการและควบคุมกองทหารราบกวา
3 ล า นคนบุ ก นอร มั ง ดี บุ ค คลผู ซึ่ ง ยุ ติ ส งครามเกาหลี และเคยรั บ ใช ป ระเทศอเมริ ก าในฐานะ
ประธานาธิบดีติดตอกันถึง 2 สมัย
เวลานี้ ทานเปนบุรุษที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกคนหนึ่ง ผมแนใจวาคําพูดนี้ยังนอยไปที่จะอธิบาย
ความสําคัญของทานไดครบ
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เมื่อทุกอยางพรอมแลว ผมเอาเขาหนีบครื่องบันทึกเสียง และตาจองดูทาน ปากพรอมทีจ่ ะ “คุย”
กัน เบื้องหนานั้นคือ บุรุษผูผานโลกมา 75 ปเปนอยางนอย ผมสีบรอนสของทานที่เลียเลียบขางขมับลง
มาถึงขางแกมบงบอกถึงความอดทนและอัจฉริยะที่ยากจะหาใครเทียม
สํา นวณและสํา เนี ยงของทา นเรียบและเปนจัง หวะ น้ํา เสี ยงของทานทํา ให ผมรูสึ ก ไมเ ครีย ด
เหมือนอยูตอหนาบัลลังกศาลยุติธรรมทานแนะนําตนเองดวยถอยคําและเรื่องงาย ๆ ทานพูดถึง บานเกิด
มารดา โบสถ และความสุขใจในวัยเด็กของทานราวกับระลึกชาติ ทาทางของชาวนาจากแคนซัส รอยยิม้
ที่มีเสนห ไมวางอํานาจ นี่แหละ Ike ที่คนอเมริกันทุกคนรัก
ในทาทางที่สุภาพ ถอ มตน ผมสังเกตเห็นความ “แกรง” ของบุรุษ เหล็ก ผูบัญชาการกองทั พ
พันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2 อยางชัดเจน ผมดีใจที่คําถามของผมไมทําใหทานอึดอัดใจที่จะ “คุย”
ดวย
แมวาผมจะถูกเตือนมาลวงหนา วา ทา นนายผลเป นคนถือ ตัวและไมค อยยอมพู ดใหใ ครฟ ง
เกี่ยวกับความเชื่อและจิตวิญญาณ แตการคุยกันวันนั้น ทานกลับเปนคนเปดเผย และมีความจริงใจที่จะ
เลาใหคนอื่นฟงถึงเรื่อ งเหลานี้ ทา นอาจจะเมตตาวา ผมไมไดมารับฟงเพื่อ การอื่นนอกเหนือจากการ
เผยแพรสูคนทั่วโลกใหทราบถึงทาน ซึ่งเปนคน “ของคนทั้งโลก” นั่นเอง
เพื่อไมใหเสียรสชาติที่เราจะไดทราบอะไรจากทาน ผมจึงขอใหทานผูอานทราบวา ตอไปนี้คือ
คําพูดของทานนายพลในแตละเรื่อง...
เมื่อเด็กนั้นผมเปนคนติดบาน ไมคอยไดไปไหนไกล ชีวิตจึงจํากัดและมีขอบเขตของครอบครัว
เปนแนวรอบ ผมใกลชิดกับพอแมของผมเชนเดียวกับพี่นองคนอื่น ๆ ครอบครัวของเราเปนครอบครัวที่
เครงศาสนา พอแมของผมเชื่อมั่นในพระเจาและยึดมั่นในความรักนี้อยางเหนียวแนน จนกระทั่งเมื่อผม
โตขึ้น ความเยายวนของสังคมรอบขางทาทายใหผมแสวงหา และกระโดดออกมาอยางไมยหี่ ระตอความ
กังวลใด ๆ จักรวาลนั้นเอง ผมมาคิดดูวามันมีความเปนระเบียบเรียบรอยและราบรืน่ อยางไมมที ตี่ เิ ลย ทุก
สิ่งทุกอยางถูกจัดวางไวในที่ที่เหมาะสมราวกับมีสถาปนิก คอยจัดการ และสถาปนิกนั้นหาใชใครอื่น
นอกจากพระเจาในสวรรค ไมวาเล็กหรือใหญ มากหรือนอย ตกอยูภายใตอํานาจของพระองคทั้งสิ้น
สวนตัวผมนั้นยังไมชัดเจนวาจะเอาทางใด หมายความวา ผมบอกตนเองไมไดวา ตนเองเปน
ใคร? เปนคนมีศาสนาหรือไม? หลายครั้งผมทําทุกสิ่งทุกอยางดวยความเชื่อมัน่ ของตนเองตามประสาวัย
หนุมซึ่งไมเกรงกลัวสิ่งใด เมื่อคิดวาถูกก็จะทําใหได ไมเคยคิดวาจะมีอํานาจใดมาเหนือ กวา นา ดีใ จที่
พระองคทรงคอยดูแลผม เอาใจใสผมมิใหผมเพลี่ยงพล้ํา และใหอภัยในความเยอหยิ่งจองหองของผม
เมื่อมองไมเห็น ไมไดสัมผัส และไมไดรูจัก เราก็ไมเชื่อ ผมเองก็คิดเอาตื้น ๆ อยา งนี้... ตอมาผมรูวา มี
เหตุผลหลายประการที่พิสูจนใหเราเห็นวาเราควรเชื่อดีกวา
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เมื่อมองยอนหลังไป ผมพบวามีอะไรหลายอยางที่เราเสี่ยงเกินไป พลาดไปก็ไมนอ ย ผมเพิ่งมา
คิดไดวาอันที่จริงวิถีชีวิตของครอบครัวผมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผมมากมาย คําสอนก็ดี การอธิษฐาน
การกระทํา และแมกระทั่งภาษิตที่ผมไดยินไดฟงมาจากพอนั้นลวนสรา งผมใหเปนตัวตนขึ้นมาทั้งสิ้น
อันที่จริงทานมิไดวางลัทธิอะไรขึ้นมาใหมเพียงแตทานพูดกับลูก ๆ ดวยความสัตยจริง เกียรติยศ และ
ความมีคุณธรรม ทั้งนี้เปนไปตามพระคัมภีร เปนอันวาพระคัมภีรเปนสิ่งที่ถูกตองไมมีผิดพลาดเลย ไมมี
กาลเวลา พอของผมนั้นทานเรียนรูภาษากรีก ทานสามารถอานและแปลพระคัมภีรจากภาษากรีก ทา น
ตีความจากพระคัมภีรดวยความรูความสามารถของทานเอง สวนแมนั้นผมบอกไดเลยวา ไมเคยเห็นใคร
มีความสุขอยูดวยการนับถือและเชื่อมั่นในศาสนาไดดีและมากไปกวาทาน แมมั่นใจอยางสิ้นเชิงวา ทุก
อยางในออมกอดของพระองคจะไมมีผิดพลาด แมเชื่อวาพระเจาทรงประทานอํานาจใหแมมีชีวิตอยูได
อยางปกติสุข แมมักพูดวา “พระเจาเปนผูจัดไพใหเรา เราเปนเพียงผูเลนเทานั้น”
ผมถูกสอนให รูวา คนเราเกิดมาดวยอํานาจและบัญชาของพระผูสรา ง เราปรับตั วเองใหเข า
สภาพรอบขางและเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ทั้งหลายเหลานี้ก็เพื่อใหเราสามารถดํารงตนตามเจตนารมณ
และตามพระประสงคอันยิ่งใหญของพระองค พระองคสรางแผน ดินอยางนี้และสรางทะเลทรายอยา ง
นั้น เมื่อเราอยูในสภาพใด เรายอมรูวาเราจะนั่งลงใตตนไม หรือเราจะขุดลงไปในดินเพื่อหาน้ําดื่ม
อยางไรก็ตามผมไมเคยลืมวา แมเคี่ยวเข็ญครั้งแลวครั้งเลาหรือตลอดเวลาวา ผมตองเขาเรียนใน
วิทยาลัยใหได เมื่อพอของผมตกอับ 2-3 หนเราไมมีอะไรเหลือ แตสิ่งเหลานี้ไมใชอุปสรรคที่แมจะยอม
ยุติความใฝฝน “หากลูกตองการเรียนระดับวิทยาลัยจริง ๆ แมวา “มันก็ตอ งทําได ลงมือทําสิ ลูกทําไดแน
ๆ ใคร ๆ ก็ทําอยางนี้แหละ และเขาก็ทํากันได... มันอยูที่เราคนเดียว” แมกระตุนใหเรายืนบนลําแขงของ
ตนเอง เราตองแกปญหาของเราเอง เราจึงจะเปนคนที่มีคุณคาในสังคมได ลูก ๆ ของแมทุกคนตองไป
เรียนรวีวารศึกษาทุกอาทิตยโดยปราศจากขอ ยกเวน กลับมาบานก็เรียนพระคัมภีร ทั้งพอ และแมเปน
ตัวอยางที่ดีสําหรับเราทุกคน
ผมเชื่อวา ใครก็ตามที่เผชิญกับสถานการณเลวรายจะถูกบังคับใหระลึก (สํา เหนียก) วาเมื่อ เขา
พยายามเต็มที่แ ล ว และยังต องการบางสิ่งบางอยา งอยา งยิ่ งยวดและไม สามารถจะชวยตนเองใหไ ด
มากกวานี้ คนเราจะสรุปลงทายไมวาจะดวยความตั้งใจหรือดวยความเคยชินวา “สุดแทแตพระเจาจะ
บันดาล”
ผมจําไดดีวาในป 1943 เมื่อเปนผูบังคับบัญชากองทหารอยูที่อัฟริกาเหนือ เราสงกองบินขา ม
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนไปยังซิซิลี ขณะนั้นเกิดพายุอยางรุนแรง ทําใหการคาดคะแนและการคํานวณของ
เราคลาดเคลื่อนไปมาก จนเราคิดวาเราอาจพลัดหลงกันกลางอากาศเสียแลว แตวา ในกลางอากาศนัน้ เรา
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ทําอะไรไดบาง ผมเรียนรูเรื่องที่อยูนอกการบังคับบัญชาของเรา นอกการควบคุมของเรามาบาง คือ การ
วางใจพระองค แลวในที่สุดเราก็มาถึงเกาะมอลตาไดตามกําหนดเวลานัดหมาย
ผมจําไดวาผมนํากองทหารเดินฝาสายฝน พรอมดวยผูชวยของผม 2-3 คน ลมยังแรงจัดและมืด
จนมองอะไรไมเห็น เราพากันเดินมาถึงเนินเขาเล็ก ๆ แหงหนึ่ง ผมตัดสินใจบอกใหหยุดกอน “เดี๋ยว
กอนนะ จะไปลาดตระเวนดูขางหนากอน” วาแลวผมก็เดินไปบนเนินสัก 10-20 นาที
ผมบอกไม ถู ก ว า จะเป น การอธิ ษ ฐานหรื อ เปล า แต เมื่ อ ผมอยู ค นเดี ยวตามลํ า พั ง ที่ นั่ น ผม
ตระหนักดีวาหากเกิดอะไรขึ้นละกอ ผมจะตองรับผิดชอบ และเสียใจไปตลอดชีวติ ผมระลึกถึงการตอสู
ในสภาวะสงครามที่ตางฝายจองแตชัยชนะ โดยพยายามที่จะสูญเสียชีวิตทหารใหนอยที่สุด แตบางครั้ง
เราจะตองกาวตอไป และในเหตุการณตอนนี้ สิ่งที่ทํา ลายความรูสึก ของผมก็คือ พวกเราที่เหลืออยูมี
ความหวั งที่ จะรอดชี วิตน อ ยเหลื อเกิ น ในเวลาเช น นี้ วา กั น ตามธรรมชาติ แ ล ว การอธิ ษ ฐานไม ไ ด
หมายความว า เราต อ งใช ภ าษาเป น ทางการตามแบบที่ กํ า หนด ตรงกั น ข า ม เราสามารถระลึ ก และ
ใครครวญเอาเอง ไมวาเราจะตกอยูในสถานการณอยางไร เราก็อธิษฐานไดเพราะมันอยูในจิตใจของเรา
ตอนที่ผมสาบานตัวเขารับตําแหนงประธานาธิบดีดีครั้งแรกนั้น มันเปนเดือนมกราคม 1953 ผม
ไดขอใหฝูงชนทั้งที่อยูในบริเวณนั้นแหละทั่วโลกรวมกันอธิษฐานแบบเปดเผย ซึ่งก็ไดรับความสนใจ
และความรวมมือเปนอยางดี การที่ผมทําเชนนี้ก็เพราะวา กอนหนานั้นไดมกี ารสรางภาพ “ผูย งิ่ ใหญ” ใน
ทําเนียบขาวมากมายเกินเหตุ ผมคิดวาการอธิษฐานวิธีนี้เปนวิธีเฉียบแหลมที่จะเตือนสติใ หคนอเมริกัน
ไดคิดวาประธานาธิบดีไมควรจะมีความหยิ่งผยองเกินไป ควรที่จะถอมตัวและถอมใจคุกเขาลงอธิษฐาน
สําหรับผมแลว คนที่ผมเห็นวาเปนคนที่กลาหาญที่สุดไดแกคนที่เปยมดวยความเชื่อมัน่ ศรัทธา
ไมจําเปนตองเปนคนที่ไปโบสถหรอกไมจําเปนตองเปนคนโออาอะไร แตคน ๆ นั้นมีความสัมพันธกบั
พระเจาอยางใหลชิด ไมจําเปนตองพูดถึงพระเจา แตเชื่อในพระเจา ยอมรับพระองคใ นทุกหนแหงทุก
แหง เพราะพระองคทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหงสําหรับคนที่บอกวา เขาไมเชื่อและไมมีพระเจา นั้นเปน
คนที่ไมซื่อสัตยตอตนเองอาจเปนเพราะความคิดอยางแคบ ๆ หรือไมก็เพราะความกลัวคือกลัวในสิ่งที่
ตนเองมองไมเห็น ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ผมไดเรียนรูอะไรบางประการคือ ไมมีใครผูใ ดที่มอง
โลกในแงราย ที่เปนผูชนะสงคราม
การสัมภาษณทานนายพลใชเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง กับอีก 55 นาที คุณบราวน เลขานุการของ
ทานเดินออกมาสงผมถึงที่ประตูพรอมดวยภาพของโบสถที่โดงดังแหงหนึ่งใน Ramsau ในบาวาเรีย
ก อ นจะลั บ ตา ผมหั น หลั บ ไปมองท า นนายพลอี ก ครั้ งหนึ่ ง ยั ง เห็ น นั่ ง สงบอยูที่ เดิ ม อ า น
หนั ง สื อ พิ มพ ข องท า นต อ ไป ผมถื อ ว า ตนเองได รับ เกี ย รติ อั น ยิ่ งใหญ จ าก มหาบุ รุ ษ ผู ปฏิ เ สธที่ จ ะ
วางอํานาจ แตทานดํารงชีพอยูอยางเรียบงาย สงบ และถอมตัวไมไดเรียกรองบุญคุณเอาจากการที่ทา น
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ไดโอบอุมประเทศนี้ไวดวยความวิริยะอุตสาหะ ไมเคยโอหังที่จะอางวา ทานเปนคนสรา งสันติภาพให
เกิดขึ้นแกคนทั้งโลกแกมนุษยชาติ
ทานเปนคนมีเกียรติสูงสุด ทั้งในยามสงบและยามสงคราม
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ฉันจะไมกลัว
จากเรื่อง I Will Fear No Evil…
โดย Mary Heath
หนังสือ February 1988
ระหว า งที่ ขับรถหลับบานหลังจากซื้ อ ขาวของในบ า ยวัน หนึ่ง เพื่อ จะเตรียมฉลอง “วั นศุก ร
ประเสริฐ” ที่กําลังจะมาถึง ฉันไดยินเสียงวิทยุในรถยนต ประกาศดวยสุมเสียงออกจะเปนทางการและ
เอาจริงจังวาตํารวจกําลังติดตามผูรายสําคัญที่กําลังหลบหนีคนหนึ่ง เขาไดขมขืนนัก ศึกษาวิทยาลัยคน
หนึ่งที่บานของเธอที่ซานหลุยส โอบีสโป เมื่อวานนี้ ผูตองหาคนนี้หนีออกมาจาเรือ นจําที่แคลิฟอเนีย
ตํา รวจขอเตื อนให ผูที่อ ยู ใ นละแวกนั้ น ระมั ดระวั งตั วเป น พิเ ศษ เพราะเหตุว า “คาร ล เทอร เนอร ”
ผูตองหารายนี้มีความโหดรายและอันตรายอยางยิ่ง
ฉันรูสึกเย็นสันหลังวาบ เพราะไมกี่วันมานี้ฉันไดเห็นรูปของคารล เทอรเนอร บนหนาแรกของ
หนังสือพิมพประจําทองถิ่น และบางทีนั่นอาจเปนสาเหตุที่ทําใหโรเจอรสามีของฉันและฉันตัดสินใจ
อยางปุบปบที่จะเก็บขา วของ เพื่อมุงหนาไปยัง Big Sur ซึ่งอยูบริเวณแถบ ๆ ชายฝง แคลิฟอเนียเพื่ อ
พั ก ผ อ นในวั น หยุ ด สุ ดสั ป ดาห ตั้ งแต ลู ก ๆ ของเราโตขึ้ น แล ว พวกเรามั ก จะมี ก ารตัด สิ น ใจอย า ง
กระทันหันเชนนี้เสมอเพียงแตวาในครั้งนี้พวกเราจะตองกลับมาถึงบานและไปโบสถในเชาวันอีสเตอร
ใหทันเทานั้น
ขณะที่ฉันเลี้ยวรถเขาบา นซึ่งเปนทางตัน ไมมีใ ครเปดประตูหรือวาทักทายกันเลย ทุกคนปด
ประตูและเก็บตัวเงียบอยูในบาน ฉันสังเกตเห็นรถของโรเจอรจอดอยูในโรงรถแลว
“โรเจอรกลับมาถึงบา นก็ดีแ ลว” ฉันคิดอยูในใจ พลางนึกวาอีก สักชั่วโมงหนึ่งเราคงจะออก
เดินทางได เก็บขาวของที่อยูทายรถออกมากองไว พยายามอุมหรือ หอบ หรือ หิ้วไปพรอมกันในคราว
เดียว แตก็นาแปลกใจวาทําไมโรเจอรไมออกมาชวยฉันขนของเลย เหลียวเขาไปทางหองรับแขกก็เห็น
มานที่ประตูและหนาตางถูกปลอยยาวลงมาปดสนิทหมด
“วัน นี้ โรเจอร ประหลาดดี แ ฮะ หรื อ วา เขาเตรี ยมพร อมที่ จะออกจากบ าน” ฉัน เดาและต อ ง
ประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาไปในบานเห็นเขานั่งอยูที่มืด ๆ
ออ! ถัดเขาไปก็มีชายหนุมคนหนึ่งดูทาทางสกปรก ไวหนวดเครารุงรัง ผมกระเซิง และหนาตา
ก็ดูคุน ๆ ในมือของชายคนนั้นมีมีดความจริงก็มีดทําครัวนั่นแหละ ฉันรูโดยทันทีวา คน ๆ นัน้ ก็คือ คารล
เทอรเนอร ผูรายซึ่งฉันไดยินชื่อเขาทางวิทยุเมื่อไมกี่นาทีที่แลว
“แมรี่” โรเจอรพูดชา ๆ “สุภาพบุรุษผูนี้มาจากเรือนจํา และเขาตองการเงินกับรถของเรา”
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“เอา ก็ใหเขาไปสิ ก็ไมเห็นมีอะไรนี่” ฉันพูดพลางวางสิ่งของที่ซื้อมาบนโตะ
“คุณ คุณรูหรือวาผมเปนใคร?” เขาถามทันทีเชนกัน
“คารล เทอรเนอร”
“ก็ใช อยางนั้นก็ดีแลว คุณไมควรทําสุมเสียงใหดังไปนะอยาไดกรีดรองไปทีเดียว”
“ไมทําหรอก” ฉันตอบไป “ฉันจะทําอยางนั้นทําไม ไมทําหรอก”
เขาลุกขึ้นยืน “อยางนั้นก็ดีแลว เอาเงินมาใหผมเถอะ”
ฉันก็ควานหาเงินในกระเปาและโรเจอรก็ทําบาง เมื่อฉันสองคนนําเงินมากองไวบนโตะใหเขา
แลว เขาแสดงความไมพอใจ “อะไรกันมีเพียงแคนี้นะหรือ?”
เราสองคนไดแตพยักหนา
ถึงแมเขาจะไมพอใจ เขาก็ควาเอาเงินนั้นใสกระเปากางเกง “เออดีแลวนะ แลวก็ลงไปนอนคว่ํา
หนาไว”
โรเจอรเอื้อมมือมาแตะที่แขนฉันเบา ๆ เปนการเตือนบอกใหฉันทําตาม และเราทั้งสองก็คกุ เขา
ลงนอนคว่ําหนาอยางวางาย คารลไปตัดเอาเชือกซึ่งผูกมานที่หนาตางมามัดแขนขาของเราใหน อนคว่ํา
อยูอยางนั้น เชือกที่เสนเล็กนิดเดียวผูกรัดแนนที่ขอมือฉัน ทําใหฉันรูสึกอยางนัน้ เขาเอาถุงเทาอุดปากโร
เจอรไว เอาผาเช็ดหนาผูกตาเขาไวดวย
“เพียงแตคุณขยับเพียงนิดเดียว ผมก็จะตัดนิ้วของคุณเสีย” เปนคําขู
อันที่จริงเราไมพยายามที่จะตอสูดิ้นรนหรือขัดขืนอะไรเลย ฉันเองก็ไดนอนคว่ําหนาอยูบนพืน้
พรมสีเขียวของเราใจก็นึกไปถึงพระธรรมสดุดีบทที่ 23 ที่วา “พระองคทรงเลี้ยงดูขาพเจา ดุจเลี้ยงแกะ
ขาพเจาจะไมขัดสน” ฉันจดจํา ขอความในพระคัมภีรตอนนี้ไดตั้งแตส มัยที่ยังเปนเด็กเรียนชั้นรวีวาร
ศึกษา เพราะในชีวิตของฉันตอนนั้นสิ่งที่ฉันกลัวก็คือเสียงฟารอง ฟาแลบ และหมาตัวโต ๆ อีกภาพหนึง่
ที่เปนจินตนาการที่ฉันไดมาตั้งแตเด็ก ๆ คือภาพของพระเจายื่นพระหัตถมาโอบอุมฉันไว ปองกันไมให
ฉันไดรับอันตราย ไมวาจะอยูในสถานการณไหน
คารลเขา ไปในครัวเพื่อใชโทรศัพท และเริ่มโทรศัพททางไกลเขาไดพยายามที่จะใหใครคน
หนึ่งมารับเขา “คืนนี้” คือคําที่เขาย้ําอยูหลายครั้ง แตดูเหมือนวาไมมีใครตองการใหความชวยเหลือแก
เขาเลยในระหวางที่เขาโทรศัพททางไกลอยูนั้น เขาเปดวิทยุและโทรทัศนไวเพื่อฟงขาว มีขาวออกมา
เปนระยะ ๆ วาตํารวจไดเพิ่มการคนหาอยางหนักในละแวกบานเรา และตํารวจขอรองใหผทู รี่ เู ห็นหรือรู
รองรอยของคนรายแจงขาวใหศูนยปฏิบัติการทราบดวย
ฉันไดยินเสียงจุดไมขีดและเห็นเขาสูบบุหรี่ชนิดมวนตอมวนอาการที่เดินวนไปเวียนมาอยูใ น
หองครัวของเรานั้นทําใหเรารูไดวาเขามีความเครียดสูง
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ในที่สุ ดเขาก็มาที่ หองนั่ง เล นอี กครั้งหนึ่ง และพูดจาหลายอยา งซึ่ งแสดงความฟุงซา นและ
ควบคุมสติของเขาไมได เขาพูดทุกสิ่งเขาคิด เขาบอกเราเกี่ยวกับแกงมอเตอรไซดซึ่งเขาเปนหัวหนาอยู
และบอกใหเรารูถึงชื่อเลนของเขา “ไอจิ้งจก” เพราะวาครั้งหนึ่งเขาเคยกิน จิ้งจกที่เปน ๆ เพื่อ พิสูจนใ ห
ทุก ๆ คนเห็นถึงความจงรักภักดีตอมวลสมาชิก เขาเลาวาแกงของเขาพยายามและชอบที่จะทํา อะไรที่
โหดร า ย อย า งเช น เอาขวดทุ บให แ ตก แล ว เอาเศษแก ว กรอกยั ดลงไปให ผูหญิ ง กลื น เขาหยุ ด พู ด
ทันทีทันใดและและหรี่ตามองมาที่ฉัน
“คุณไมรูหรือ วาผมชอบข มขื นกระทํา ชํา เราหญิ ง” เสีย งของเขาดุ ดัน “นั่น คือสิ่ งที่ ผมทํ า กั บ
ผูหญิงมาตลอด”
ฉันตระหนักแลววา กุญแจแหงความอยูรอดของเราอยูที่การทําตัวใหสงบนิ่ง และก็ไดพยายาม
พยักหนารับขณะที่เขาพูดพลามอยู
“เฮ แมรี่ พลิก ตัวมานี่ซิ ผมจะขมขืนคุณละ” เขาพูดเหมือนกับวาไมมีความรูสึกนึก คิดหรือมี
คุณธรรมอยูในใจเลย
โรเจอรพยายามที่จ ะดิ้น เพื่อ ที่ จะดึ งมือ ใหหลุ ดออกจากเชือ กที่ผูกเอาไว แตวาคารล เห็ นเข า
เสียกอน และบอกวา “อยูอยางนั้นแหละนิ่ง ๆ เอาๆไว มิฉะนั้นผมจะกรีดหนาของคุณออกเปนชิ้น ๆ”
ฉันไมรูจะทําอะไรดีไปกวาปลอบใจโรเจอรวา “ไมเปน ไรหรอกโรเจอร” ฉันพูดขึ้น “เขาทํา
อะไรฉันไมไดหรอก”
เขาหันมาตะโกนใสฉันวา “คุณหมายความวาอยางไร คุณไมกลัวอยา งนั้นหรือ หรือ คุณพูดวา
อยางไร”
“ฉันกําลังอธิษฐาน” ฉันตอบดวยสุมเสียงที่สงบและเยือกเย็น “ฉันรูวาพระเจา คุมครองฉัน ไม
วาเธอจะทําอะไรกับฉันก็ตาม ฉันก็จะไมไดรับอันตรายใด ๆ” วาแลวก็ทํา ทาทีสงบอยู ดูสิวา เขาจะมี
ปฏิกิริยาอยางไร
เขาจองดูฉันแลวเปดชายเสื้อยืดซึ่งมีกลิ่นเหม็นสาบของเขา และก็พูดวา “ดูนี่สิ ดูแ ผลนี่สิ” มัน
เปนแผลสีเขมยาวพาดหนาทองของเขา “นั่นมันเปนแผลที่แมเลี้ยงของผมกรีดจนเปดอาออก
ในขณะที่เขาพูดวกเวียนเกี่ยวกับเรื่อ งภรรยาของเขาอยูนั้น เราก็ไดยิน เสียงลูก ปดประตูหนา
คารลรีบความีดมาถืดไวในมือ ฉันรูสึกเสียววาบขึ้นมาเมื่อ คิดไดวาอาจจะเปนลูก สาวของเรา ซึ่งอยูที่
หอพักของมหาวิทยาลัยไมไกลจากบานเทาใดนัก ซึ่งมักจะแวะเวียนมาอยางนี้เสมอ
“สงสัยจะเปนลูกสาวของเรา” ฉันบอกคารล และอธิษฐานขออยาใหเปนเชนนัน้ พอดีประตูเปด
และเชอรี่ก็เดินเขามาจริง ๆ
“อยาตะโกน อยาสงเสียง และอยาวิ่งเปนอันขาด มิฉะนั้นฉันจะฆาพวกเขาเสีย” เขาตะโกนบอก
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“ไมเปนไรลูก ไมเปนไร พอกับแมปลอดภัยไมเปนอะไร” ฉันรีบบอกเชอรี่
เชอรี่นั้ น นิ่ งอึ้ งไปที เดีย ว “แม หนู นอ ย นี่ ไ ม ใช เรื่ องเล น ๆ นะฉั น เอาจริง ๆ ด วย” คาร ล พู ด
จากนั้นก็ควาเอาตัวเชอรี่ไปผูกติดกับเกาอี้และเดินไปเดินมาพรอมทั้งกวัดแกวงมีดอีโตนั้น “ผมไมรูสึก
เสียใจ ไมรังเกียจอะไรหรอกนะที่จะฆาคุณซะ เพราะวาอยางไง ๆ ผมก็เปนคนทีถ่ กู จับตายอยูแ ลว ผมไม
เคยคิดที่จะใหเขาจับผมในขณะที่ผมมีชีวิตอยูไมมีทางที่ผมจะยอมกลับเขาอยูในคุกเปนอันขาด”
ในที่สุดความมืดก็เขาครอบคลุม มันชางเปนคืนที่ยาวนานที่สุดทั้ง ๆ ที่มีโทรศัพทเรียกเขามา
หลายหน เขาก็คุยกันหลายครั้ง แตเขาก็ไมสามารถวางแผนวาจะทําอะไรตอไปได เขาระบายอารมณดว ย
การเลาเรื่องแกงและพรรคพวกของเขาใหเราฟงเปนการขมเราไปในตัว
“พรุงนี้สักประมาณ 7 โมงเชาผมจะไปแลว ผมจะกลับไปรวมแกงกับพวกผมอีก” เขาคุยเขื่อง
ในที่สุดเขาก็ยายเราไปมัดติดกับเตียงโดยแยกกันคนละหองสวนตัวเขาก็เดินไปเดินมาแสดงทา
ครุนคิด จากหองนั้นไปหองนี้จากหองนี้ไปหองนั้น บางทีก็กลับไปขูเราอีก บางทีก็กลับไปตะคอกเอา
บาง ฉันไดยินเสียงเขาเขาไปในหองที่เขามัดเชอรี่แลวก็พูดวา
“ผมเป นนัก ขมขืน กระทํา ชํา เรา คุณรู ไหม คุณ รูหรือ เปล าวาการข มขืนกระทํ า ชําเรามั นเป น
อยางไร” ฉันก็กัดฟนเรียกพลังอยูในใจฉันจินตนาการเห็นพระหัตถอันทรงฤทธิ์ที่เปยมลนไปดวยความ
รักของพระเจาผูเมตตาทรงปกปองคุมครองเชอรี่อยู
“ฉันกําลังอธิษฐานเผื่อคุณ” เชอรี่ตอบเบา ๆ
เสียงเงียบไปตั้งนาน สักครูก็ไดยินเสียงระเบิดออกมาราวกับฟาผาวา “อธิษฐานหรือ พวกคุณทํา
อะไรบา ๆ มัวแตอธิษฐานอยูไดคุณคิดหรือวาคําอธิษฐานจะชวยอะไรได พวกคุณนี่ไมเหมือนคนปกติ
เอาเลย”
ฉันคาดคะเนเวลา เอาจากการที่เขาเดินเขาออกจากหองนั้นไปหองนี้ และกลับมาตะคอกขูเราที
หนึ่ง เวลานี้รางกายของฉันปวดราว แตวาฉันก็พยายามตอสูอดทนเพื่อไมไหเกิดเปนความกลัว ฉันรูด วี า
ฉันไมมีวันที่จะยอมใหความกลัวมาครอบคลุมตัวฉันได ฉันจะตองอดทน “ถึงแค 7 โมงเทานั้นเอง” ฉัน
บอกตัวเอง
หลังจากนาฬิกาตี 5 ครั้งในตอนเชานั้นเพียงเล็กนอย คารลเขามาในหองที่ฉันอยูและเขาก็พูดวา
“ผมมีขาวดีบางประการจะบอกคุณ เมื่อวานนี้ผมบอกคุณวาผมจะไปตอน 7 โมง แตผมหมายถึง
7 โมงคืนนี้ตางหาก” วาแลวเขาก็หัวเราะลั่นและออกจากหองไป
ไมรูวาฉันจะทนไดหรือเปลา ไมรูวาจะตองรอไปอีกกี่ชั่วโมงฉันพยายามขยิบตามองเพื่อไมใ ห
หลั บ แต ก็ปรากฏว าหยดน้ํา ตาไหลออกจากดวงตาฉัน จนได. .. “พระองค เจ า ข า” ฉั นอธิษ ฐาน “ข า
พระองคขอมอบทุกสิ่งทุกอยางตอไปนี้ใหอยูในความดูแลของพระองค ขาพระองคไมสามารถทนไดอกี
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แลวแมแตนาทีเดียว...” นี่นับเปนครั้งแรกตลอดชีวิตที่ผานมาที่ฉันยอมรับทุกสิ่งทุกอยางและยอมมอบ
ทุกสิ่งทุกอยางใหแกพระเจา ขอความในพระธรรมสดุดีบทที่ 23 ก็ไดแวบเขามาในความคิดของฉัน อีก
ครั้งหนึ่ง ...”พระองคทรงสถิตอยูกับฉัน” ฉันพูดประโยคนี้ซ้ําอยูในใจหลายหน และรูสึกวา พระหัตถ
ของพระองคไดมาปกปองคุมครองใหฉันพนจากความกลัว ฉันมีความรูสึกมั่นอกมั่นใจยิ่งขึ้นและมี
ความรูสึกเหมือนวาไมมีอะไรเกิดขึ้นมากอนเลย ทั้ง ๆ ที่ขอเท็จจริงแลวฉัน ยังถูกมัดติดกับเตียง ฉั น
พยายามขยั บตัวเพื่อใหรูสึก สบายตัวขึ้น อีกสั ก นิด และเหลือ บไปเห็น แสงทองที่ส าดสอ งเขามาทาง
หนาตาง ฉันรูสึกงวงนอนเต็มที เวลา 7 โมงตรงที่เสียงกริ่งโทรศัพทซึ่งดังขึ้นอีกหองหนึ่งไดปลุกฉันให
ตื่นขึ้น และไดยินเสียงของโรเจอรกลา วคํา อวยพรเนื่องในวัน อีสเตอรกับพอแมของเขา นั่นแสดงวา
คารลไดเอาถุงเทาที่อุดปากโรเจอรออก โรเจอรพูดโทรศัพทดวยน้ําเสียงซึ่งเปนปกติในทีส่ ดุ ก็บอกลากัน
จากนั้นสิ่งแปลกประหลาดไดเกิดขึ้น คือคารลไดแกมัดฉันและเชอรี่ คราวนี้เขาดูผิดตาไปจาก
ตอนแรก กลาวคือ เขาอาบน้ําแตงตัวเสียใหมดวยเสื้อผาของโรเจอร ดูสะอาดสะอานและเขาก็พูดขึน้ วา
“ผมทําอาหารเชาไวแลว” วาแลวเขาก็ผลักฉันกับเชอรี่เขาไปในหองครัว บนโตะก็เห็นอาหาร 3 ชุดวาง
รออยู มีน้ําผลไม กาแฟ ขนมปงปง และอาหารสําเร็จรูป ขณะที่เรานั่งลงจะรับประทานอาหารมื้อ เชา ที่
เขาเตรียมใหเรานั้น เขาก็พูดวา “คุณคงไมยอมใหอภัยผมหรอก สิ่งที่ผมไดทํากับพวกคุณเมื่อคืนนี้” เขา
พูดเหมือนกับบนและกมมองดูชามอาหารของเขา
“มันไมใชเราหรอกที่จะใหอภัยแกคุณ คารล ผูที่ใหอภัยแกคุณไดก็คือพระเจาเทานั้น” ฉันเองก็
แปลกใจตัวเองเหมือนกันที่กลาบอกเขาไปเชนนั้น “พระองคจะทรงใหอภัยแแกคุณ ถาคุณเพียงแตทูล
ขอตอพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่งวันนี้เปน “วันศุกรประเสริฐ” ซึ่งเปนวันที่พระเยซูคริสตสิ้นพระชนม
เพื่อพวกเราทุกคนทําบาป หรือทําผิด ดังนั้นความผิดบาปทุกอยางจะไดรับการอภัย พระองคทรงอภัยให
คุณและยังทรงใหโอกาสคุณเริ่มตนชีวิตใหมดวย”
เขาจ อ งมองฉั น ราวกั บว า ฉั น เป น คนบา เป น สั ต ว ประหลาดพลางพู ดว า “คุ ณถ า จะพู ดเล น
กระมัง”
แตหลังจากเรากินอาหารเชาเสร็จแลวเขาก็ไมไดมัดเราอยางที่เขาเคยทํา อีก และเขายังอนุญาต
ใหเรานําถาดอาหารไปสงใหโรเจอรถึงในหองนอนดวย
โรเจอรยังถูกมัดอยูในหอง และเชอรี่กับฉัน ก็เดินไปเดิน มา แตวาเขาก็เตือนเสมอวาไมใหสง
เสียง ไมใหพยายามจะหนีหรือไมทําอะไรที่เปนปรปกษตอ เขา มิฉะนั้น เขาก็จะฆาโรเจอรเสีย เขาขูไว
ตลอดเวลา
ประมาณสักตอนบาย ๆ ซึ่งตอนแรกเขาคิดวาเพื่อนของเขาจะมารับเขาไป แตไมเห็นมีใครจะมา
สนใจรับเขาออกไปสักที และไมเห็นมีแกงของเขาที่จะโทรศัพทเขามาแสดงความชวยเหลือ จนกระทั่ง
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ความมือเขามาครอบคลุมอีกครั้งหนึ่ง เขาจึงตัดสินใจวาเขาจะใหเราขับรถไปสงเขา ระยะทางจากบา น
ไปก็ประมาณ 200 ไมล แตก็สั ญญาวา ในระหวา งทางเขาจะไมทําอันตรายเราเลย และเราจะตองให
สัญญาเหมือนกันวา เราจะตองไมสงสัญญาณอะไรใหแกเจาหนาที่ในระหวางหรือหลังจากที่เราปลอ ย
เขาไปแลวก็จะตองทิ้งเวลาใหผานไปหลายชั่วโมงกอนจึงจะบอกใหตํารวจ เขายังขูวา “ถาคุณไมปฏิบัติ
ตามสั ญญาสมาชิ ก แก็ ง ของผมก็จ ะกลับมา และทํ าอะไรก็ ได ตามที่ พวกเขาต อ งการ” เป น เสี ยงขู ที่
คอนขางจะเอาจริงเอาจัง
เมื่ อเชอรี่กั บฉั นเอาอาหารเย็น ซึ่งประกอบไปดว ย ผัดมัก กะโรนีแ ละสลั ดมาวางไว บนโต ะ
อาหาร คารล อนุญาตใหโรเจอรรวมกินอาหารกับเราดวย ทั้ง 4 คนก็ลอ มวงนั่งกิน อาหารเย็นที่ในครัว
นั่นเอง
แตสิ่งที่นาประหลาดใจไดเกิดขึ้นอีกก็คือวา คารลลุกขึ้นพูดกอนที่เราจะกิน อาหารวา “กอ นที่
เราจะกิน อาหารมื้ อ เย็ นนี้” เสียงของเขาสั่นรัว “ผมใครที่จะนํา อธิษ ฐานสัก หนอ ย” เขาพู ดและถอน
หายใจเฮือกใหญ “พระองคเจาขา... ถามีใครสักคนที่ตองการพระองค... คน ๆ นั้นก็คือ ขาพระองค...
ตลอดชีวิตที่ผานมาผมไดทําแตสิ่งที่ชั่วราย... ไมทราบวาพระองคจะพอใหอภัยผมไดไหม...”
เขาหยุดไปชั่วระยะหนึ่ง และลงทายวา “ขอขอบพระคุณพระองคมากที่นําผมมาบานนี้ มาพบ
กับคนเหลานี้.... อาเมน”
อีกประมาณ 2 ชั่วโมงตอมาเราก็ตางพากัน คอย ๆ ขึ้นรถและเวลานั้นก็เกือบจะเที่ยงคืนแลว
ถนนก็วางเปลาแตวาเต็มไปดวยความมืด
“ไมเคยมีใครประพฤติปฏิบัติกับผมอยางที่พวกคุณทํา นี่ ขอบคุณมาก ผมจะไมลืมมันเลย” วา
แลวเขาก็เดินลงจากรถไป
ในระหวางที่ขับรถไปเราก็ไมไดพูดอะไรเลย เพราะตางคนก็ตางเหนื่อ ยออ นเหลือประดา ขา
กลับก็เหมือนกันเรากลับมาถึงบานประมาณตี 4 เราตางคนตางสลบไสลหลับสนิท
จนกระทั่งตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภายหลังหลับไปนาน 3 ชั่วโมงและไปโบสถโดยที่ไมไดติดตอ
กับใครผูใดเลย เรามีความรูสึกวามันเปนความภาคภูมิใจที่เราควรเก็บเรื่องนี้ไวสัก 2-3 ชั่วโมงก็เพราะวา
เราไดเคยสัญญากับคน ๆ หนึ่งวาเราจะทําอยางนั้น ในขณะเดียวกันเราก็มีความประสงคจะไปโบสถใน
เชาวันอีสเตอรนั้น เพื่อขอบคุณพระเจาที่ใหความรักแกเรา จนเราเกิดความเชื่อ ความศรัทธาในพระองค
และพระองคยังประทานซึ่งโอกาสและความหวัง รวมทั้งชีวิตใหมสําหรับคารล เทอรเนอรดวย
อีกไมนานนักตอมา เมื่อเราไดคิดวาเราไดปฏิบัติตามสัญญาที่ไดใหไวกับคารลจนครบแลว เรา
ก็ไดเลาเรื่องนี้ใหตํารวจฟง ตํารวจไดแตสายหนา และบอกวาเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่เขาไมทํา
อันตรายใครเลย ไมมีใครเลยที่จะสามารถหลุดพนจากพฤติกรรมอันโหดรายของคน ๆ นี้ไปได
46

“นับวาเปนเรื่องที่นาประหลาดที่เขาอยูกับพวกคุณอยางสงบและไมทํารายหรือทําอันตรายพวก
คุณเลย”
ฉันก็พยักหนารับรู และคิดวานาจะมีอะไรบางสิ่งบางอยางซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเขาสงบและไม
ทํารายใคร
กระนั้นก็ตามเขาก็ไดเคยพาเราเขาไปยังรมเงาของความหมายแลวเขาก็ไดปลอยใหหลุดออกมา
ตั้งแตเด็กแลวละที่ฉันไดเรียนรูใหเชื่อวา “พระเจาอยูกับฉัน” ฉันไดแตงงานกับชายคนหนึ่งที่มี
ความเชื่อในพระเจาอยางเต็มเปยมและเราไดเลี้ยงเชอรี่ลูกของเราใหมีความเชื่อพระเจาเชนกันครอบครัว
ของเราเปนครอบครัวที่มีความเชื่อในพระเจาอยางมั่นคง
ดังนั้นไมวาเมื่อไร ที่ไหน แมกระทั่งในหุบเหวแหงชีวิต ใตเงาแหงความตาย พระองคสถิตอยู
กับเรา และยื่นพระหัตถอันทรงฤทธิ์ของพระองคมาปกปอ งคุมครองเรา มิใ หเราเกิดความกลัวเปน อัน
ขาด
ฉันจึงไมกลัว

47

บทเรียนจากกอนหิน
จากเรื่อง A Stone Called Ebenezer
โดย Faye Field
หนังสือ February 1988
ดอกไวโอเล็ตสีมวงออนตองลมยามเย็ม ปลอยใหสวีท วิลเลี่ยมส (sweet williams = ดอกไมปา
ชนิดหนึ่ง) หยอกลอกับแสงตะวันยามอัสดง เดือนเมษายนบอกใหเรารูวา กลิ่น ไอของชีวิตอบอวลและ
นาอภิรมยที่สุดของป
มองไกลออกไปคือแนวปาละเมาะที่รายรอบไรของเรา มีตนไมสูง ๆ แซมเปนระยะทําใหเสนสี
ดําที่ทาบบนพื้นสีสมอมแดงไมราบเรียบจนเกินไป แตแตมแตงใหมีระดับอยางที่มอื มนุษยไมอาจบรรจง
วาดได
วัวพันธุดีที่เราเลี้ยงไวกําลังและเล็มหญากอนเดินกลับเขาคอกเสียงรองของมันผสมผสานกับ
เสียงกระดึงหลายทํานอง ทําใหดนตรีแหงทองทุงนั้นมีลีลาและทวงทาที่นาประทับใจ จังหวะทีเ่ นิบนาบ
ไมเรงรอนนั่นคือ สัญลักษณแหงชนบทที่ผาสุกสงบ
นกสองสามคูบินกลับรังดวยทวงทาเหนื่อยออน แตทองนั้นอิ่มแลว สวนทางดานตะวันออกนัน้
คือสายฝนที่โปรยปรายใหกบเขียดไดตื่นเตน ตนหญาสูงแคขอเทาซึ่งเปนที่ที่พวกมันจะหลบอยูไดโดย
ไมตองกลัว เสียงทักกันออด แอด ทําใหเรารูวานี่คืออีก “ดาน” หนึ่งของชีวติ ทีป่ ระกอบกันขึน้ เปน “มุม”
และภาพที่เราจินตนาการไดไมวาจะอยูที่ใดในโลก
น้ําตาของฉันรวงลงอาบแกม รอนผาว หัวใจเตนแรงและอยากตะโกนออกมาดัง ๆ สักคํา ไมวา
คํา ๆ นั้นจะเปนอะไร
ฉันนาจะไดชื่นชมกับธรรมชาติที่เปนสวนหนึ่งที่ประกอบกันเปนฉัน แตฉันอดไมได ทนไม
ไหว เมื่อความหวังของสาวนอยวัย 16 เชน ฉันมันพลันมลายหายสูญไปสิ้น นับตั้งแตเชาวันวาน เชา ที่
พอบอกฉันวาหลังอาหารเชาพออยากใหฉันนั่งรอที่โตะ
พอวา “มีอะไรจะพูดดวย”
เมื่ อทุ ก คนลุ กไปจากโตะ พอ ยัง นั่งจิบ กาแฟราวกั บวา กลัว มัน จะหมดถ วย ตาพ อเหม อมอง
ออกไปนอกหนาตาง ไมเหมือนทุกวันที่พอมักจะรีบกินใหอิ่น แลวออกไปที่ไรกอนพวกเรา เพราะพอรู
วามีงานรออยูและพอก็อยากทําตัวเองใหเปนตัวอยางแกพวกเรา พอเอานิ้วเคาะที่ขางถวยกาแฟ ครุน คิด
สีหนาพอเวลานั้นเหมือนคนที่อยูในอารมณโกรธจัด
แตวาพอไมไดโกรธฉันนี่!
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“ลูกหนู” พอเรียกชื่อเลนที่พอเทานั้นชอบเรียก “สถานการณมันเลวลงทุกวัน พอมีหนีส้ นิ ทีต่ อ ง
ชําระอีกมาก ปนี้ผลผลิตจากไรของเราก็ไมคอยไดผลเทา ไร พอไมอยากบอก แตก็จําเปนตอ งบอกหนู
พอเกลียดที่จะตองทําใหหนูเสียใจ... คือพอไมมีเงินพอที่จะสงหนูไปเรียนที่วิทยาลัยได”
ฉันไมไดฟงพอพูดจนจบหรอก ฉันวิ่งออกจากหอ งลงไปที่ส นามหนาบา น แลวเตลิดแลนไป
ตามทาง ผานตนไมที่ฉันเคยเลนหัวดวยเลยไปถึงทางที่จะไปสูกระทอมคนงานไรคนหนึ่งชื่อ จอหน
ฉันเห็นเขานั่งอยูที่กระได จึงรีบปาดน้ําตาออกจากหนาแลวกลืนน้ําลาย 2 ครั้ง พยายามทําทา
ทางใหปกติ แลวเดินใกลเขาไปฉันแอบเงยหนา เห็นเขานั่งอยูที่เดิม ซึ่งเขาก็นั่งอยางนี้ทุกวัน ขายาว ๆ
ของเขาเหยียดไปตามขั้นของบันได ผมสีเทาของเขาบอกใหเรารูวาไมใชคนวัยหนุม
จอหนทํางานที่ไรเรามานานหลายป เขาเปนคนขยันและยังสามารถทําคันหนังสติก๊ ไดดกี วาใคร
ๆ พอบอกวาเขาไถไรขาวโพดไดตรงแนวดีทุกป แตที่ฉันวาเขาทําไดดที ี่สดุ ก็คอื การเลาเรือ่ งในอดีตของ
เขา เขาสามารถตรึงเราใหนั่งฟงไดอยางไมเบื่อหนาย
“วิลลี่” ภรรยาของจอหนเปนคนตกแตงบา นดวยกระดาษหนังสือพิมพไดดีที่สุดเทาที่ฉันเคย
เห็นมา เราสามารถอานเรื่องที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพซึ่งติดอยูตรงผนังหนาบานแลวไปตอที่ผนัง
อีก ด า นหนึ่ งไดอ ย า งสนุ ก สนานเรื่อ งราวที่ มีอ ยู ตรงส วนต า ง ๆ ของบ า นของจอห น เปรี ย บเหมื อ น
กระดานขาวที่โรงเรียน เพียงแตวาขาวที่โรงเรียนมีมาเพิ่มและเปลี่ยนแปลงทุกวัน สวนขา วที่ผนังบา น
ของจอหนเปนขาวเกาและไมคอยไดเปลี่ยนแปลงบอยนัก ขอดีของมันก็คือ มันทําใหเราจําเรื่องไดอยาง
ไมลืมเลือน
กลิ่นหอมที่อบอวลมาจากในครัวนั้นแสดงวา วิลลี่กําลังทําขนมอะไรสักอยาง
ฉันยองเขาไปนั่งใกล ๆ จอหน
“สวัสดีครับคุณเฟย” เขาทักเบา ๆ
ฉันไมไดรีบตอบทันที เพราะไมอยากใหเขาจับไดวาเสียงของฉันยังสั่นสะอื้นอยู “สวัสดีคะ”
แสงแดดเริ่มแรงขึ้น และสองเขามาที่เรานั่ง ทําใหเงาของเรายาวเหยียดออกไปบนลานหญา
“สบายดีหรือ”
“ไมดีเทาไร”
เขาหันมาดูฉันเต็มตา แลวพูดวา “คุณสวยมากเวลาคุณยิ้มวันนี้ทําไมไมอยากสวยหรือครับ”
เพียงเทานี้แหละ ฉันก็เลาเรื่องที่พอพูดใหเขาฟงราวกับน้ําไหล “พอบอกเมื่อกี้นี้วา ฉันจะไมได
เรียนที่วิทยาลัย เพราะไมมีเงิน พอ พอเคยบอกใหฉันเรียนหนังสือ ใหดี ฉันอุตสา หตั้งหนาตั้งตาเรียน
และทํางานหนักมาตลอด ฉันทําคะแนนดีมาทุก เทอม ...คอยดูนะ ฉันจะตองเรียนในวิทยาลัยใหได รู
ไหม! ฉันอยากเรียนรู วิธีเขียนเรื่องอยางนักเขียนเขาทํา นะ ฉั นอยากเขี ยนเกี่ยวกั บเรื่องฟารมของเรา
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เกี่ยวกับวัวและทุงหญาของเรา ฉันอยากจะบอกใหคนอานรูวามันสวยและนารักอยางไร อยากเลาเรื่อ ง
ปา เรื่องตนไม เรื่องดอกไม... ไมเคยคิดเลยวาจะไมไดเรียนวิทยาลัย”
“Ebenezer” หมาตัวโตและตัวเดียวของจอหนเดินมาจากใตถุนแลวทักทายฉัน อยา งเคย มันคง
อยากฟงเรื่องที่ฉันเลา มันเลียแขนฉันปลอบใจที่ฉันผิดหวัง
“คุณเคยบอกวาชอบเรื่องที่ผมเลา” จอหนวา “แลวผมจะเลาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใหฟง มันเกี่ยวกับ
ศาสดาพยากรณคนหนึ่งชื่อ ซามูเอล ในพระคัมภีรเดิม
ฉันไมไดตอบวาจะฟงหรือไม แตก็เงียบรอฟง
“นานมาแลวในอดีตกาล เวลานั้นพวกอิสราเอลและพวกฟลิสเตียกําลังทําสงครามสูรบกันไม
หยุดหยอน คราหนึ่ง พวกอิสราเอลก็มาพบแลวถามซามูเอลวา เขาจะชวยอธิษฐานใหพระเจา ปกปอ ง
คุมครองใหพวกตนพนจากศัตรูชาวฟลิสเตียไดไหม ขณะนั้นพวกศัตรูกํา ลังมาถึงประตูหนา เมือ งแลว
ซามูเอลก็คุกเขาลงแลวอธิษฐานตามที่พวกเขาขอรอง แลวพวกเขาก็ส ามารถเอาชนะขับไลพวกศัตรู
ออกไปใหไกลได ซามูเอลไดเอากอนหินกอนหนึ่งมาวางไวที่ชายแดนเปนเครื่อ งหมายเขต แลวตั้งชื่อ
หินกอนนั้นวา Ebenezer กอนพากันกลับเขาไปในเมืองเขากลาววา บัดนี้พระเจาไดชวยเราแลว”
“คุณรูไหมวาเกิดอะไรขึ้น” จอหนหยุดถามฉัน
“...”
“ตั้งแตนั้นมา พวกฟลิสเตียไมมาใกลกรายอีกเลย”
“คุณก็เลยตั้งชื่อเจาหมาตัวนี้วา Ebenezer งั้นหรือ”
“ใช แตวาผมอยากใหคุณหนูรูวา ซามูเอลนะเขาเปนคนสําคัญแตเขาก็ไมเคยลืมวา หากเขาขอ
แลวพระเจาจะชวยเขา พระองคจะไมทอดทิ้งใครเลย กลับแตจะสนับสนุนเขา”
“ก็เขาทาดี”
“เอาละ เราลองมาคิดอยางที่ซามูเอลทํา สิ ลองทบทวนดูวา พระองคทรงชวยอะไรคุณหนูบา ง
ประการแรก คุณหนูมีพอแมที่ดีมีครอบครัวที่อบอุน มีบานนาอยู มีเพื่อนที่ดี มีสุขภาพดี เปนนักเรียนที่
ไดคะแนนยอดเยี่ยม มีครูดี มีโรงเรียนดี มีการศึกษาดี เหลานี้ก็คือพระพรของพระองคนั่นเอง”
“ใชคะ ในเวลาที่ผานมานั้นฉันไดรับพระพรแน”
“เราก็ตอ งขอบคุณพระองค และมีความเชื่อวา พระองคจะทรงชวยเราตอไป ทํา ใหอุปสรรค
หายไป ทําใหศัตรูลาถอยไป”
“แตศัตรูของเราเวลานี้คือ การไมมีเงินพอที่จะไปเรียนตอที่วิทยาลัยนี่คะ”
“ก็จริงอยู แตลองคิดูสิ คุณพอของคุณหนูใชเวลาไถหวา นตั้งนานกวาจะเปนฟารมนี้ขึ้นมาได
ดังนั้นพระองคอาจจะตองการเวลาหนอย ที่จะทําใหผลิตผลมีมากและราคาดี เราอาจจะตอ งรอ แตเชื่อ
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เถอะวา พระองคจะไมทอดทิ้งเรา ขอใหเราอธิษฐานอยางที่ซามูเอลทํา แลวเราจะไดเห็นวา พระองครัก
เราเพียงใด”
คอยเบาใจ หลังจากนั้นตอนกลางคืนฉันก็ไดอานขอความในพระคัมภีรท เี่ ลาถึงความเชือ่ ของซา
มูเอลอธิษฐานและขอบพระคุณจนกระทั่งวันที่แจมใสแหงเดือนมิถุนายน บริษัทน้ํา มันแหงหนึ่งไดสง
คนมาเจรจาและไดตกลงเชาฟารมของพอ และใหคาเชา อยา งงดงาม ทําใหฉันสามารถไปเรียนตอใน
วิทยาลัยไดจนจบการศึกษา
ทุกครั้งที่ฉันทอแทและหมดหวัง ฉันจะระลึกถึงชายแกคนหนึ่งที่นั่งอยูที่บันไดหนากระทอม มี
สุนัขตัวหนึ่งนอนอยูใกล ๆ และมีเด็กผูหญิงขี้ใจรอนคนหนึ่งนั่งอยูดวย สนทนากันถึงเรือ่ งความเชือ่ ของ
ซามูเอล และสรางความเชื่อของตนเองขึ้นมาอยางที่เลาไวในพระคัมภีร และบางครัง้ เมือ่ ฉันยุง ยากใจใน
ปญหาหนึ่งปญหาใด ผูคนอาจจะไดยินฉันกระซิบเตือนตัวเองแผว ๆ วา “Ebenezer”
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โรงเรียนลมโชยวิทยา
จากเรื่อง A Bus for Bubba
โดย Ruth Bowdoin
หนังสือ February 1988
ยอนหลังไปกับฉัน 60 ป เมื่อพอยังมีไรฝายและไรถั่วเล็ก ๆ อยูทางตอนใตของรัฐอัลบามา ทีซ่ งึ่
ฉันกําลังจะคนพบตัวเองวาอยากจะทําอะไรกับชีวิต
จะวาไปมันอาจจะไมใชเรื่องงายที่บอกวาเราอยากจะใหชีวิตเปนอยางนั้น อยางนี้ เพราะเราอาจ
เด็กเกินไปที่จะรูวาชีวิตคืออะไร? แตบางทีเมื่อเวลาผานไป เราสามารถกลับไประลึกไดวา เราเริ่มคํานึง
และตั้งเข็มชีวิตตอนไหน
มันเปนเชาวันเสาร ตอนนั้นฉันอายุ 9 ขวบ ฉันยืนอยูที่สวนหลังบานใตตนไม ซึ่งเบื้อ งหนา นั้น
คือเด็ก ๆ พวกลูก ๆ คนงานในไร 5 คน พวกเขานั่งสลอนอยูที่มายาว ๆ ฉันไดสถาปนาตัวเองเปนครู
และแตงตั้งใหเด็กเหลานั้นเปนนักเรียน และนั่นคือ “โรงเรียนลมโชยวิทยา” ละ
“เอาล ะเด็ ก ๆ ฟ งนะ” ฉั น เริ่ มชั่ วโมงสอนของฉั น อย า งมี มาดตามที่ ฉั น ได รูได เห็ น มาจาก
โรงเรียนจริง ๆ ของฉัน “วันนี้เราจะเรียนเรื่องอินเดียกัน”
“วู ๆ วู ๆ วู ๆ “ เด็กคนหนึ่งชื่อบับบา ลุกขึ้นทําทาทําทางประกอบเสียง จนเพื่อน ๆ หัน ไปมอง
เปนตาเดียวกัน
“ไมใช ไมใชอินเดียนแดง บับบา แตอินเดียเปนประเทศที่อยูไกลออกไป ขามทะเลไปอีก”
“ประเทศนะเปนยังไงคะ” มัตตี้ นองสาวของบับบาถาม
“ประเทศก็เหมือนอเมริกานี่แหละ อเมริก าก็เปนประเทศ เพียงแตวาอินเดียนะอยูไกล ที่นั่นมี
สัตวปาดวย เชนเสือไง”
“แลวเสือนะคืออะไรครับ” อีกคนหนึ่งถาม
“ก็อยางที่เราเห็นในละครสัตวไง”
“คุณครูครับ ละครสัตวนะมันเปนยังไงครับ” เจาคนเล็กลุกขึ้นถาม
“เอาพวกเรา ใครรูบางวาละครสัตวเปนอยางไร ใครเคยเห็นลองอธิบายใหเพื่อน ๆ ฟงซิ”
เงียบ... ไมมีใครตอบไดเลยสักคนเดียว
เด็กผูหญิงคนหนึ่งเดินหนีไปเสียเฉย ๆ โดยไมสนใจวาเราจะเรียนอะไรกันตอไป แสดงวาความ
สนใจของเธอไดสิ้นสุดลงแลว
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“เอาละ กลับบานได” ฉันบอกพรอมทั้งตัดสินใจวา ปดกิจการโรงเรียนลมโชยวิทยา โดยไมมี
กําหนดที่จะกลับมาดําเนินการใหมอีกเพราะนักเรียนไมมีพื้นความรูอ ะไรเลยแมแ ตเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ
ทําใหเราตองเริ่มตนใหมอยางแทจริง ซึ่งฉันยอมแพและสิ้นหวัง
แต...
วัน นี้เป น วั น จัน ทร ฉัน อยูใ นรถบัส สี เหลื องของโรงเรี ยนมองลอดหนา ต างออกไปเห็น ฝน
ประปราย ทามกลางสายฝนนั้น คือราฟสพี่ชายคนโตของบับบาและมัตตี้ เปลาหรอกราฟสเขาไมไดไป
โรงเรียนหรอก เขาออกจากโรงเรียนตั้งหลายปแลว แตมันทําใหฉันรูสึกเสียใจ คิดถึงเด็กสองคนนัน่ ไม
ทราบวาเขาไดเรียนหนังสือกันหรือเปลาเรียนจบชั้นอะไร และหากฉันไมเลิกลมความตั้งใจที่จะสอน
พวกเขาเสียตอนนั้น ไมรูวาปานนี้เขาจะเปนอยางไร เพราะความไมเขมแข็งของฉันแท ๆ ทีท่ าํ ใหอนาคต
ของสองคนนั่นไมรุงโรจน มันเปนความผิดของฉันเพียงคนเดียว
เพราะ ราฟส มัตตี้ และบับบา ไมมีโอกาสที่ดีอยางฉัน ทําใหเขาไมรูวาเสือคืออะไร อินเดียคือ
อะไร
ทามกลางสายฝนนั่นแหละที่ฉันตัดสินใจวา “ฉันจะเปนครู”
พูดถึงความอยาก ใคร ๆ ก็อยากได พูดได แตทําไดไมงายนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนายทุน
หนาเลือดยึดเอาที่ดินและฟารมของพอไป พอไมมีเงินมากพอที่จะสงฉันเรียนตอได นั่นคือ เหตุผลทีฉ่ นั
ตองไปรับจางเย็บเสื้อดวยคาแรงต่ําอยูนานกวาที่จะสามารถเขาเรียนในวิทยาลัยครูได
ที่มหาวิทยาลัยทรอย ในรัฐอัลบามานั่น แแหละที่ฉันพบ Will Bowdoin เพื่อนสมัยเรียนมัธยม
ปลายดวยกัน ฉันจําไดวาเขาเคยบอกวาเขาก็อยากเปนครู ซึ่งเวลานี้เขากําลังเรียนตามเปา หมายที่วางไว
เชนกัน
เราไดแตงงานกันในที่สุด เราเริ่มตนชีวิตครอบครัวดวยการเปนครูตามชนบท ตอมาไดอพยพ
ไปทํางานที่เมือง Murfreesboro รัฐ เทนเนสซี โดย วิลล เปนคณบดีวิทยาลัยการศึกษา สวนตัวฉันเปน
ผูอํานวยการฝายวิชาการของโรงเรียนมัธยมในเมืองนั้น
ชีวิตกับการที่ไดทํางานที่เรารักยอมนํามาซึ่งความสุข จนกระทั่งเดือนมีนาคม 1951 ฉันพบวามี
กอ นเนื้อขึ้น ที่ลําคอ และเจริญเติบ โตขึ้น เรื่อย มันคือ มะเร็ง และลุกลามไปตามตอมตาง ๆ คุณหมอ
Bernard Davison บอกวาไมมีทางรักษา ฉันอาจมีชีวิตอยูไดไมเกิน 6 เดือน
โรงเรียนลมโชยวิทยาของฉันยังไมทันจะไดเริ่มกิจการ ฉันก็จะตองจากไปเสียแลว
คนเรายามประสบกับภาวะที่เราเรียกกันวา “หมาจนตรอก” คือ ยอมทําทุกอยา ง ไมวาจะมีทาง
สําเร็จหรือไมก็ตาม ดังนั้นเมื่อหมดหนทางจริง ๆ วิลลจึงไดตัดสินใจกูเงิน สวัสดิก าร แลวเราสองคนก็
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มุงสูนิวยอรคเพราะที่นั่นมี New York City’s Sloan-Kettering Cancer Institute เพื่อรับการรักษาทางรังสี
วิทยา
Dr. Lloyd Craver ผูเชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งประจํา สถาบันบอกกับฉัน วา “คุณรูธครับ เราจะ
พยายามทําทุกสิ่งทุกอยางใหดีที่สุดเทาที่เราจะกระทําได แตสิ่งที่เรากระทําไมไดคือการใหสัญญาอยา ง
ใดอยางหนึ่ง” เพียงแคนี้เราก็เขาใจ
ทุกเชาฉันจะนั่งลงอธิษฐานขอใหพระองคชวยฉันตามแบบอยางที่พอ แมไมไดเคยสั่งสอนฉัน
มา พอ สอนใหรูจัก พระคริสต แมสอนใหเป นคนที่ มีความเชื่อ และฉั นก็เข ารับศี ล ตามประเพณีของ
ครอบครัว และวันนี้ฉันกําลังขอใหพระองคอนุญาตใหฉันมีชีวิตอยูตอไป.... ดูเหมือ นวา คําขอของฉัน
หางไกลจากพระองคเหลือเกิน
ที่สถาบัน ฉันเอาแตนอนมองเพดานอยางเลื่อนลอย ไรความหมาย ไดยินเสียงอาสาสมัค รเดิน
ผานไปผานมา เสียงลากเตียง ลากถาดใสเครื่องมืออันเปนปกติวิสัยของโรงพยาบาล
“วันนี้มีหนังสือดีมาฝาก ลองอานดูสิ ดีนะ” เสียงของอาสาสมัครคนหนึ่งบอกฉันอยา งเอาอก
เอาใจ
ฉันไมไดแสดงความกระตือรือรนและสนใจ เพราะนอกเหนือจากการมีชีวิตยืดออกไป ฉันไม
เห็นมีอะไรนาสนใจอีก
“เพิ่งออกใหมคะเลมนี้ คนเขียนคือ Dr. Norman Vincent Peale เขาเปนศาสนาจารยทโี่ บสถคะ ”
คนใหอาจจะมีใจเมตตาและปรารถนาดี แตเวลานั้นฉันไมมีแกใจจะทําอะไรทั้งนั้น เมื่อเธอจากไปฉันก็
ไมไดอานหนังสือเลมนั้น นอกจากรูวามันชื่อ The Power of Positive Thinking เทานั้นเอง
แต... เมื่อนั่ง ๆ นอน ๆ จนไมมีอะไรจะทําอีกแลว ฉันจึงเหลือบตามองหนังสือและเริ่มตนอา น
ทีละนอย ผูเขียนใชเรื่องใกลตัวเราจากชีวิตจริง ๆ สั้น ๆ และบางครั้งก็หยิบเอาเนื้อหาจากพระคัมภีรมา
เปรียบเทียบและใหคําแนะนําประกอบ กระตุนใหเราเขา หาพันธสัญญาที่พระเจา ทรงมีตอ มนุษย ขจัด
ความคิดที่ใหผลทางลบ แตกลับยึดมั่นความคิดที่ใหผลทางบวก และประการสุดทาย แนะนําใหเรารูจัก
พลังความคิดที่ใหผลทางบวก
“อานแลวเปนไงคะ ไดประโยชนอ ะไรบาง?” เปนเสียงของอาสาสมัครคนเดิน เธอคือ Alma
Schwamb ผูมีพรอมดวยความกรุณานั่นเอง “คนเขียนนะ เขาเปนเพื่อนบานของฉัน เองคะ คุณอยากพบ
เขาบางหรือเปลา”
ไมนาเชื่อวาฉันจะมีโอกาสพบกับนัก เขียนระดับนั้น “แนใจหรือคะวา จะเปนไปได” ฉันถาม
เพื่อความแนใจ
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บายวันอาทิตยอีกสัปดาหหนึ่งถัดมา ชายคนหนึ่งเดินเขามาเยี่ยมฉัน เขาเปนคนสันทัด เรียบรอย
และมีเสนห ไมตองมีใครบอกฉันก็รูไดทันทีวานี่แหละ ดร.พีล คนเขียนหนังสือเลมนั้น
เราไดพูดกันเกี่ยวกับเรื่อง พลังและความรักของพระเจา แลวลงทายเขาก็พดู วา “คุณรูธ ผมจะให
อะไรบางอยางแกคุณ” วาแลวเขาก็ควักเอาเมล็ดพืชเล็ก ๆ ใสในมือของฉัน
“มันคือ เมล็ดพันธุผักกาด” เขาอธิบายสั้น ๆ พรอมทั้งอางพระธรรมมัทธิว 17.20 ความวา... ถา
ทานมีความเชื่อเทาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง... สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งทานทําไมไดจะไมมีเลย
“คุณรูธครับ คุณเองมิใชหรือที่บอกผมวาคุณมีความเชื่อมั่นในพระองค และเราทัง้ สองก็ทราบดี
วา พระองคกําลังเฝามองดูเราอยูขอใหเรามอบสิ่งที่อยูนอกเหนือกํา ลังอํานาจของเรา นอกเหนือการ
บังคับของเราใหอยูในพระหัตถของพระองค ขอใหพระองคทรงนําการดําเนินชีวิตของเราเถิด”
เรารวมกันอธิษฐานและตั้งความหวังรวมกัน
“คุณรูธครับ” เขาเอยกอนลากลับ “แลวคุณจะทําอยางไรกับชีวิตของคุณตอไปละ”
ฉันนิ่งอึ้งไมไดตอบ ไมใชเพราะไมรูจะตอบวาอยางไร แตสงสัยวาทําไมเขาจึงถามฉันเชนนี้
“ผมหมายถึงวา” เขาพูดตอเมื่อเห็นวาฉันนิ่งไป “เวลานี้โรงพยาบาลเขาก็บอกแลววา เขาไดทํา
ทุกสิ่งทุกอยางใหคุณครบถวนไปหมดแลว ไมมีอะไรที่จะตองทําอีก วาแตวา คุณมีแ ผนการอะไรหรือ
เปลา”
“เอ” ฉันอึกอัก “คือฉันใฝฝนที่จะสอนเด็ก ๆ”
“คุณคิดวานั่นคือสิ่งเดียวที่พระองคตองการใหคุณทําหรืออยางไร”
“แนนอน”
เมื่อเขาจากไปฉันก็เขาหองน้ํา แลวคุกเขา ลงอธิษฐานอีกครั้งคราวนี้ดูอะไรมันตา งไปจากวัน
กอน ๆ คือฉันไมไดขอใหพระองครักษาใหฉันหายจากมะเร็ง แตฉันกลับขอใหพระองคทรงมอบหมาย
ภารกิจใหฉันทําเพื่อใหชีวิตของฉันสมบูรณ
บัดดล ฉันรูสึกเหมือนมีพลังแลนลงสูตัวฉัน มันซาบซา น แมวาไมสามารถแตะตองไดก็ตาม
แตฉันรูสึกอิ่มเอิบและรูสึกวาพระองคทรงอยูใกล ๆ
สองสามวันตอมา อาสาสมัครคอนขางสูงอายุคนหนึ่งเอาถาดอาหารมาใหฉัน ฉันทราบวา มัน
ไมใชถาดอาหารของฉัน อาจเปนเพราะอาสาสมัครอายุมากแลวกระมัง การผิดพลาดจึงเกิดขึ้น แตก็
ไมไดวาอะไร หากเปนกอนหนานี้ฉันคงบอกใหเขาเอากลับไปเปลี่ยน เพราะอาหารมันมากเกินกวาจะ
กินใหหมดได แตระยะนี้ฉันอยากกินอาหารขึ้นมา อยากกินเนื้อยาง มันเทศ อยากกินถั่ว
“คุณรูธ” ดร.เครเวอรวา “คุณกินอาหารไดมากขึ้นนะ
“คะ และฉันหวังวาผลการตรวจวินิจฉัยครั้งสุดทายนี้ฉันคงดีขึ้นนะคะ”
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“ผมเองก็หวังเทา ๆ กับคุณ”
และมันก็สมหวังทุกคน คือ อาการปวยของฉันดีขึ้นเรื่อย ๆ อยางไมนาเชื่อวาจะเปนไปได
น้ําหนักของฉันเพิ่มขึ้นทีละนอย และผมการตรวจครั้งตอมาก็ดีขึ้นตามความคาดหวัง เปนผลให
ดร.เครเวอร ยอมอนุญาตใหฉันกลับบาน แตตองกลับมาตรวจทุก 3 เดือน
เหมือนนกที่หลุดออกจากรัง บินเขาสูปาดงอันเปยมดวยเสรีภาพ
ฉันกลับไปพบครูใหญโรงเรียนมัธยมที่ เมอรฟรีสโบโร เลาใหเขาฟงวา ฉัน ไดสัญญาไวกับ
พระองคขอใหพระองคมอบหมายภารกิจอันสํา คัญใหแกฉัน และฉันยังไมไดทําใหสําเร็จ นั่น คือ ฉัน
อยากสอนหนังสืออยางเคย
ในระหวางที่ฉันกลับมาโรงเรียนนั้น ฉัน ไดเห็นครูคนหนึ่งกํา ลังสอนเด็กที่ดอ ยโอกาส และ
กําลังเรียนอยูชั้นที่ 1 จํานวน 11 คน ครูเลา เรื่อง A Surprise for Sally ใหนักเรียนฟงวา เมื่อพอ ของแซ
ลลี่กลับมาบานเขามีเกวียนสีแดงเล็ก ๆ ติดมือมาดวย และมอบใหแกเซลลี่เปนของขวัญวันเกิด
“เอา ใครลองบอกครูสิวา ใครบางเคยมีความสุขเหมือนที่แซลลี่มี”
ไมมีใครตอบสนองสักคน ตางนิ่งเหมอ และทําหนาเศรา ๆ
“ความสุขเปนอยางไรคะ” เด็กตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งยกมือถามกอน
“ของขวัญคือสิ่งที่คนเขาใหกัน” เด็กชายคนหนึ่งบอก “แตวาไมเคยเห็นหรอกครับ”
“ของขวัญก็พอเขาใจหรอก แตวาวันเกิดนะคือยังไง” นี่คือคําพูดอยางไรเดียงสาของอีกคนหนึง่
ชา งนา สมเพชเด็กเหลา นี้จริง ๆ ที่ไม เคยมีใครรูจักความสุข ไมเคยรูจักของขวัญ และไมเคย
ไดรับมันเลย
เรื่องนี้ทําใหฉันหวนกลับไปนึกถึงภาพที่ฉันยืนอยูใตตนไมโดยมีมัตตี้และบับบานั่งอยูขา งหนา
พวกเขาไมรูจักเสือ ไมรูจักอินเดียและไมรูจักอะไรทั้งนั้น
ปญหาก็คือ เด็ก ๆ เหลานี้ขาดความเขาใจพื้นฐานกอนมาเขาโรงเรียน พอแมของเด็กก็ขาดความ
เขาใจวาเด็กตองการอะไร ฉันเรียนรูมาวาเด็กเริ่มมีสติปญญาและความทรงจําตลอดจนความรูส กึ นึกคิด
เมื่อวัยเขาขวบที่ 4 ถึงขวบที่ 5 ก็จะมีความเชื่อมั่นในตนเองและเคารพตนเอง ทํา ใหเริ่มมีสังคมเล็ก ๆ
และเริ่มเขาห องเรียนได เปนการเตรีย มความพรอมใหเด็ ก ๆ กอ นที่ค รูจะป อนสรรพวิชาการใหใ น
หองเรียน
“นาเสียดายจริ ง ๆ” ฉั นปรับทุ กขกับ วิลล “จึ งไมแปลกเลยที่เด็ก ๆ พวกนี้ไมรู จักอะไร ไม มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง ไมมีความเคารพตนเอง”
“ผมรู” วิลลวา “ปญหาอยูที่วาเราจะทําอยางไรนะสิ”
“ฉันเองก็ไมรูเหมือนกัน”
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และแลววันหนึ่งขณะที่ฉันนั่งคุยอยูกับคุณ Baxter E. Hobgood ครูใหญ ฉัน มองลอดหนา ตา ง
ออกไปเห็นรถบัสสีเหลืองของโรงเรียนผานมาพอดี เราตางหันมามองหนากัน เขาพยักหนาพลางบอกวา
“นั่นไงผมนึกออกแลว เราจะเริ่มกันตรงนี้”
“ใชแลว ความคิดเริ่มตรงลอรถยนตนี่เอง” ฉันใหความเห็นหนุน
ดวยความรวมมือ และชวยเหลืออยางดีของ Rupert Klaus นักจิตวิทยาประจํา โรงเรียนของเรา
พรอมกับงบประมาณเพียง 25,000 เหรียญ เราเริ่มโครงการ “Classroom on Wheels” ทันที
“ฉันไมตองการเงินเดือน” ฉันบอกครูใ หญเมื่อเขาแสดงความเสียใจที่งบประมาณในการนี้มี
จํากัดมาก จนไมอาจจะจัดสรรเงินเดือนใหฉันไดตามจํานานที่ฉันเคยไดรับจากหนวยงานอื่น ๆ “เพราะ
ฉันอยากทําพันธกิจนี้ใหสําเร็จตามพระประสงคเทานั้น”
ปลายฤดูรอน 1969 ฉันกับ Walter Loyd ครูอีกคนหนึ่งออกเดินทางดวยรถบัสสีเหลือ งของ
โรงเรียนสํารวจไปตามหมูบาน แหลงเสื่อมโทรม และชุมชนแออัด พบวามีหลายครอบครัวที่เด็กอยูใ น
วัยตองเตรียมความพรอมอาศัยอยูในครอบครัวที่พอแมยากจน แมไมมีงานทําพอมีรายไดต่ํา และเด็กมี
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ในขณะนั้น Tommy Lytle เจาหนา ที่ฝา ยซอมบํารุงของเราไดพยายามเก็บเอาวัสดุที่พอหาได
และอาศัยงบประมาณเพียงไมมากนักประกอบกันขึ้นตามความคิดคํานึงของฉัน และไดรถเข็นคันหนึ่ง
ประกอบดวย ชองเก็บหนังสือ เกาอี้งาย ๆ และอุปกรณสําหรับหองเรียนเคลื่อนที่ครบครัน
เชา วัน หนึ่ งในเดือ นกั นยายน Margaret Willis และ Mary Janes Sailor ครูอี กสองคนรว ม
เดิน ทางออกไปกับฉั นตามรม ไม และจุดที่ คิดวา จะมีค นสนใจ เราจอดแวะพั กเป นจุด ๆ ฉัน ฉวยเอา
กระดิ่งเกา ๆ ที่เราเคยใชที่โรงเรียนออกมาเคาะลั่น มันเรียกความสนใจจากเด็ก ๆ ไดไมเลว เมื่อเด็ก ๆ
พากันกรูออกมา บรรดาแมและยายที่อยูในบานก็คอย ๆ แงมหนาตางออกมาดูวาเกิดอะไรขึ้น
เราเห็นดวงตาอยากรูอยากเห็นของเด็กเราก็หายเหนื่อยแลว
วันนั้นเปนวันแรกสําหรับหองเรียนเคลื่อนที่ และเปนวันแรกสําหรับเด็ก ๆ ที่ไดเลนของเลนที่
เราเอาติดรถไปบริการ เด็ก ๆ ตื่นเตนที่รูวาจะมีการฉลองวันเกิดของแตละคน ทําใหเด็กรูสึกวาตนเองมี
คุณคาและมีความสําคัญ ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ เราไดทําใหเด็กสํานึกวาเขามีเปาหมายของชีวิต คือ
การเขาโรงเรียน เขาจะตองเตรียมตัวใหพรอมที่จะเขาโรงเรียน
เมื่อแรก ๆ นั้นบางคนตกอกตกใจและรอ งไหโยเย ริก กี้ เปน เด็กตัวเล็ก ๆ เธอมุดเขาไปอยูใ ต
โตะและงอตัวอยู อยา งนั้น จนกระทั่งหลายชั่ วโมงผานไป เมื่อเธอเห็น เพื่อ นสนุก สนานกับการรว ม
กิจกรรมกับเรา เธอจึงเริ่มฟงแลวหัวเราะกอนที่จะคลานออกมา นิโคลก็ชักดิ้นชักงอและรองไหลั่น แต
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ในที่สุดเขาก็เปนคนที่รวมกิจกรรมไดอยางสนุกสนาน ร็อดนี่นั้นนั่งอยูบนตักแมไมยอมหาง กวาจะยอม
ลงจากตักแมก็เลนเอาเสียเวลาไปมาก แตเราก็พอใจที่เขาเห็นคุณคาของชีวิตดวยตนเองในบั้นปลาย
ผูปกครองเองบางคนก็เหมือนอายและไมกลา การพบปะกันเดือนละ 2 ครั้ง เราแจกสมุด ดินสอ
และแนะนําวาพอแมจะสอนเด็ก ๆ ที่บานดวยตนเองอยางไร
“วันนี้ฉันเอามันฝรั่งมาดวยนะ...” ฉันบอก “แตไมไดเอามาแจกใหกินหรอก เอามาบอกวา เรา
สามารถสอนลูก ๆ ของเราใหเรียนคณิตศาสตรได” แมบางคนหัวเราะเพราะคิดวา ฉันพูดใหตลกเลน
“เชนเมื่อเราปอกมันเสร็จแลว เราผาออกเปน 2 สวน เห็นไหม 2 สวนนี้คือสิ่งที่เราแบง และหากเราเอา
รวมกั น 2 สวนนี้ ก็จะกลับมาเปน 1 สวน เพราะฉะนั้น หากเราผา ออกเปน ชิ้น เล็กลง จํา นวนชิ้ นก็จ ะ
เพิ่มขึ้น อยาเพิ่งใหมันมากเกินไป เด็กจะจําไมได...”
ดวยวิธีนี้หลายคนเริ่มพยักหนารับรูวา แมแตมันฝรั่งหัวหนึ่งเราก็สามารถสอนคณิตศาสตรให
ลูกเราได
“เด็กที่ฉี่รดที่นอนไมใชเด็กดื้อ เขาก็เปนคนดีเหมือนพวกเรานี่แหละ” เปนคําสอนที่ออกจะขัด
กับความคิดของพอแม หรือขัดกับความคิดเดิมของเด็ก ๆ ดวย แตฉันก็พยายามทําความเขา ใจวา การที่
เราพร่ําพูดตําหนิ ยอมทําใหเด็ก ๆ ไมสบายใจ และไมเคารพตนเองตรงกันขามเราจะบอกเขาเสมอวา เรา
รักเขา เขาเปนคนดี เราจะไมเรียกเขาวา “จอมซน” หรือ “คนขี้แย” แตเราจะบอกเขาวา เขาเกงและเขา
เปนคนดี ใหฝงลงในจิตใจของเขาเสมอวา เขาเกงและเปนคนดี เขาก็จะพยายามเกงและเปนคนดีมากขึน้
ตอไป
“ฉันไมเคยคิดมากอนวาฉันจะตองเรียนรูเกี่ยวกับลูกของตนเอง” แมคนหนึ่งสารภาพกับเรา
“เดิมฉันคิดวาเปนหนาที่ของครูที่ตองสอนเด็ก” นี่ก็เปน ความจริงอีกประการหนึ่งที่ไดยินมา
จากปากของพวกเขา
เราเพิ่มจํา นวนวั นและจํานวนชั่วโมงการทํา งานในชุมชนแออั ดเหล า นี้ตามความตองการที่
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เกมที่เลนก็มีมากขึ้น เนื้อหาก็เพิ่มขึ้น ประสบการณทั้งของพอแมและของเราเองก็ขยาย
วงออกไปอยางนาอัศจรรยใจ
นั่นมันเมื่อ 20 ปที่แลว ขณะนี้ฉันอายุได 70 ปแ ลว และไดล าออกจากการเปนครูเต็มเวลามา
ทํางานเพื่อโครงการ “หองเรียนเคลื่อนที่” อยางเต็วตัว
Mary ลาไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย จนกระทั่งสําเร็จตามความปรารถนา เมื่อ ไมนานมานี้เธอ
เขียนจดหมายมาถึงฉันฉบับหนึ่งวา “...ดอกไมนานาพันธุไดเบงบานในสวนของคุณแลว สงกลิน่ จรุงใจ
ไปทั่ว... องคพระเยซูคริสตทรงอวยพรแกคุณ และอวยพรแกเด็ก ๆ เหลานั้นดวย...”
ฉันยังเก็บรักษาเมล็ดพันธุผักกาด และเอามาพิจารณาเสมอ
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ขอบคุณสําหรับความเชื่อ แมเพียงเทาเมล็ดนอย ๆ นี้
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ทํามัน
จากเรื่อง Things Will Be Great In’88!
โดย Norman Vincent Peale
หนังสือ Jan 88
ตลอดชีวิตการเปนนักเทศนของผม ผมจําตองอาศัยยุทธวิธีหรือเนื้อหาในการสั่งสอนอยูหลาย
แบบ อี ก ทั้งต องศึ ก ษาหาทางใหม ๆ อยูเสมอ ระยะที่ ผมประจํ า อยู ที่โบสถ Marble Collegiate ใน
นิวยอรค นั้น นอกเหนือ จากที่ ผมจะตองอาศั ยการกระตุน และเสริมน้ําใจใหผูฟงมีความหวัง มีความ
เขมแข็งที่จะหวังวา “พรุงนี้” จะมีดวงอาทิตยนั้นแลวผมยังตองทุมเทเปนพิเศษ เพราะที่นั่นเขาตอ งการ
ความชวยเหลือบํารุงใจอยางมาก ทุกวันอาทิตยผมตองขึ้น “แทน” สองหรือสามครั้งเปนประจํา
“อยูใหถึงป 65 เถิด”
“ฝนจะเปนจริงในป 72”
เหลานี้คือหัวขอที่ผมนํามาปลุกระดมกําลังใจใหคนฟงมีความหวังเพราะหลายคนทอแทและไม
อยากมีชีวิตตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงใกลปใหมหรือเทศกาลอะไรดี ๆ ผมมักจะอา งวา เรายังมี
หวังเรายังยิ้มได และเรายังมีอะไรดี ๆ
และในปใหมนี้กําลังจะมาพบเราอีกไมกี่วันขางหนานี้แลว ผมจึงกําหนดหัวขอเรื่อ งวา “ทุกสิ่ง
จะวิเศษในปใหมนี้”
แตภายใตเงื่อนไขวา ถา....
ถาเรากําหนดเปาหมายในชีวิตไว ประการหนึ่ง และปฏิบัติการตามเปาหมายนั้นทุกวัน ทั้ง 365
วัน เปาหมายที่ผมวานั้นก็มีเพียงสองคําและในแตละคํานั้นก็ประกอบไปดวยอักษรเพียง ตัวหรือสองตัว
งาย ๆ คํา ๆ นี้จะทําใหเรามีพลังและสามารถไปสูความสําเร็จในชีวิตได มันจะทําใหความขลาดกลัว
มลายหายไป ทํา ให ค วามลมเหลวกลายเป น เพี ย งเรื่ องของอดีตไปเท านั้ น แต จะทํ า ให ทุก คนบรรลุ
ประสพและไดสัมผัสกับสิ่งที่คุมคา
คํา ๆ นั้นก็คือ ทํามัน (Do It!)
ใชแ ลว คือ ต องลงมื อทํา มัน ใช คือ จะตอ งลงมือ ทํามั น ไมใ ชเ พียงแต วางเป า หมายไว แล ว
ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได
ไมวาคุณจะอยากเปนอยางไร ลงมือทํามันสิ
ไมวาคุณจะฝนอยางไร ลงมือทํามันสิ
ไมวาคุณจะมีความทะเยอะทะยานอยากไวสูงสงเพียงใด ลงมือทํามันสิ
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ลงมือทํา ลงมือเดี๋ยวนี้
ผมไมไดกระตุนดวยคํา พูดวา “ลงมือทํา มันสิ” เพียงอยางเดียวแตผมลงมือ จริง ๆ ผมกระตุน
หนุนใจทุกคนใหลงมือ เพราะอยางไรมันก็ดีกวาอยูเฉย ๆ หากจะถามวาผมมีเหตุผลอะไรที่สอนอยางนี้
ผมก็มีคําตอบอยูพรอมแลว คือวา อันที่จริงพระเจาไดทรงกําหนดแผนการสําหรับโลกนี้ สําหรับเราทุก
คนไวพรอมสรรพแลว พระองคทรงรอเพียงประการเดียว คือ รอความชวยเหลือเล็ก ๆ นอ ย ๆ จากเรา
หากบุคคลใดลงมือทํา พระองคก็จะทรงเล็งเห็นวาพระองคไดผูชวยแลวพระองคจะหนุนคน ๆ นั้นให
สําเร็จได
ผมเชื่อวาพระองคมีแผนการและเปาหมายของพระองคไวพรอมแลว สิ่งที่พระองคตองการคือ
เครื่องมือ และเรานี่แหละคือเครื่องมือที่พระองคตองการ
เราตอ งการแผนการที่แ นบเนี ย บและสู งส ง ซึ่งพระองคมีไว ให เ ราพร อ มแล ว แต พระองค
ตองการเครื่องมือทําตามแผนการนั้น ดังนั้นเราตองการพระองค ในขณะเดียวกันกับที่พระองคก็ทรง
ตองการเรา
ครั้งหนึ่ง Karl Menninger นักจิตวิทยาเรืองนามเคยกลาวไววา เปาหมายสูงสุดของชีวิตของแต
ละคน คือการทํา ใหค วามลี้ลับของโลกนี้ก ระจาง ทุก เมื่อ เชื่อวัน เราในโลกนี้ไดรับโอกาสใหพิสูจน
ตนเองในหลายรูปแบบ บางคนไดรับมาก บางคนไดรับนอยและบอย ๆ ตา งกันไป เราเองนั่นแหละที่
ยอมใหความขลาดกลัวและความเห็นแกตัวมาหยุดยั้งเราไว/ไมไดลงมือทําสักที
เราตางไมไดตระหนัก ถึงโอกาสหลายครั้งหลายหนที่พระองคประทานแกเรา พระองคเพียง
ตองการใหเราเริ่มตนการเดินทางชีวิตสวนที่เหลือไมวาจะเปนเสนทางที่ข รุขระและยาวไกลเพียงใด
พระองคจะทรงเปนผูดําเนินการเอง ดังคํากลาวโบราณอันเปนสัจจะที่วา จงเริม่ ตนแลวทานจะมีพลัง คน
ที่ไมยอมเริ่มตนยอมไมมีพลัง (Begin the thing and ye shall have the power. But those who do not
begin have not the power.)
สมมติวา มีใครบางคนเชื้อเชิญใหคุณรวมศึกษาพระคัมภีรใจคุณก็อยากรวมหรอก แตคณ
ุ มัวแต
อา งโนน อางนี้ ไมสะดวกบาง ไมพรอ มบาง คนสอนพระคัมภีรก็ยังพยายาม และหากโอกาสนั้นจะ
เกิดขึ้นในปใหมนี้ละ ก็ทั้ง ๆ ที่คุณเองก็ทราบวา การศึกษาพระคัมภีรจะทําใหคุณเขมแข็งขึ้น ฉลาดขึ้น
และมีสวนในแผนการของพระองคอยางสมบูรณขึ้น มันจะเกิดไดอยางไร หากคุณไมลงมือทํามัน
ลองใชเวลาตอนเชาทุกวัน วันละสัก 2-3 นาทีพิจารณาชีวิตของเราใหลึกซึ้ง ถองแทดสู วิ า ไมวา
เราอยากจะมีเพื่อนดี ๆ สักคน เราจะมีไดอยางไร หากเราไมลงมือหาและทําตัวเปนเพื่อนที่ดีดวย ชีวิตนี้
ไมใชการกุศลที่จะนั่งรอนอนรอเอาได อยาเพียงแตมัวไตรตรองอยูนั่นแลว แตไมล งมือ ทํา แมจะเปน
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การไตรตรองที่ดี มันก็ไมเกิดผลอะไรเพื่อใหความลี้ลับของโลกนี้จะไดกระจาง สวา งไสว เราก็จะตอ ง
ลงมือคนหามัน
ผมเชื่อวา การที่เรานิ่งเฉย เทากับเราถอยหลัง การที่เราไมลงมือเพิ่มพลังและความกลา ของเรา
เทากับวาเรายอมใหพลังของเรารั่วไหลออกทีละนอย ยอมใหความกลาของเราคอย ๆ ออนแรงลง
ปญหาวา อะไรละที่มันเหนี่ยวรั้งเราไมใ หลงมือสักที ทํา ใหเราพลาดโอกาสที่มีคุณคา ไปได
หลายกรณีเปนเพราะความกลัวความขลาด และขาดความวางใจในพระองค ที่ผมพูดไดอยางนี้ก็เพราะ
มันเคยเกิดขึ้นกับตัวผมเอง สมัยที่ยังเปนเด็ก เปนวัยรุนอยูที่โอไฮโอผมปลอยใหความกลัว ความขลาด
และความไมเขาใจในพระองคหยุดยั้งและทําลายผม ผมกลัวที่จะตอบคําถาม ทั้ง ๆ ที่ผมรูคําตอบทําให
ผมไมกลาที่จะเขาหองเรียน เอาแตเดินไปเดินมารอบ ๆ อาคารเรียน
จนกระทั่งผมมาไดคิดวา มันเปนความผิดของผม ไมใชความผิดของพระเจา หรอก ตอ จากนั้น
ผมจึงขอใหพระองคชวยผม แลวผมก็ ลงมือทํา
ผมเคยรูจักกับผูหญิงคนหนึ่ง เธอพลาดตําแหนงประธานบริษัทที่เธอทํางานอยูเพราะเธอขาด
คุณสมบัติบางประการ นั่นคือ เธอไมกลาพูดในที่ชุมนุมชน เพียงออกไปยืนตอหนาสาธารณะ เธอก็สั่น
และคอแหงไปหมด
อันที่จริงใคร ๆ ก็เปนอยางนี้แหละ ไมวาจะเปนนักพูด หรือนักเทศนผูยิ่งใหญสกั ปานใด ไมเคย
มีแมแตคนเดียวที่ไมรูสึกหวั่นไหวเลย ในการยืนพูดตอหนาคนจํานวนมาก ๆ
“ลงมือทําในสิ่งที่คุณกลัว” เปนคําแนะนําประการแรกที่ผมบอกเธอ เมื่อเธอขอรองใหผมชวย
“ทํามันสิ” ผมแนะนําเธอเมื่อเธอบอกวา เธอไมกลายืนตอหนาผูฟง
ครั้งแรกที่เธอทําตามคําแนะนําของผม เธอยืนสั่นพับ ๆ พูดดวยเสียงอันแหบเครือและกระเสา
จนฟงแทบไมรูเรื่อง เมื่อพูดจบเธอหนาซีดและเดินลงเวทีไมได เราตองชวยกันประคอง
แต...นี่เปนครั้งแรก พอครั้งตอไปความขลาดกลัวของเธอก็ลดลงและคอย ๆ หายไป เธอมีความ
กล า เพิ่ ม ขึ้ น มั่ น ใจขึ้ น และสามารถเป น ประธานบริ ษั ท ดํ า เนิ น การประชุ ม และบริ ห ารอย า งมี
ประสิทธิภาพ
ผมมีความเชื่ออีกประการหนึ่งวา เมื่อใดก็ตามที่คุณลงมือทํา ในสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญ หากแต
คุณลงมือ ทําดวยความเชื่อ มั่นวา มันเปนสวนหนึ่งในแผนการอันแยบยลของพระเจา โอกาสที่คุณจะ
ลมเหลวนั้นไมมีเลย
ที่นี่ สํานักงานนิตยสาร Guideposts เรามีปา ยอัน หนึ่งบอกวา เพื่อนชวยเพื่อน (People Helping
People) มันคือ นโยบายและเปาหมายของเรา เราทํางานของเราจากแนวคิดอันนี้
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นานมาแลว มีชายหนุมคนหนึ่ง เปลี่ยนงานบอย ๆ จากงานนี้ไปงานนัน้ จากงานนัน้ ไปงานโนน
ไมเปนอันยุติ เขาใหเหตุผลวา “งานเหลานั้นไมเปนการเกื้อกูลตอใคร” เพราะเขามีความคิดวา คนเราใน
สังคมตองทําเพื่อเกื้อกูลชวยเหลือกันและกัน เขาเปนคนมีประสบการณนอยและมีเงินนอยลงดวย
เมื่อไมมีใครทํางานเพื่อเกื้อกูลกันอยางที่เขาคิด จึงทําใหเขาเกิดความทอแทและไมมีใครหนุน
ใจเขาได เขาไปทํางานที่ไหนก็มีแตความผิดหวัง เขาเอาความคิดไปเสนอใคร ก็มีแ ตคนที่ไมเห็นดวย
ดังนั้น ในป 1921 Dewitt Wallace และ Lila ภรรยาของเขา จึงไดตัดสินใจ ลงมือทําเอง คนทั้งสองไมได
มัวแตบน ไมไดเอาแตคิดไมใชเพียงแตหวัง แต ลงมือทํา ตามความคิดของตนดวยการกอ ตั้งนิตยสาร
Reader’s Digest และเวลานี้ใครบางที่ยังไมรูจักนิตยสารชื่อนี้
แตมีสักกี่คนที่รูวา ใครเปนคน ลงมือทํา
จากประสบการณเพียง 40 ปของผม ผมก็อยากจะทําหนังสือบาง จึงเอาความคิดนี้ไปปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญคนหนึ่ง เขาบอกวาความคิดของผมและวิธีการของผมยังใชไมได
ผมเก็บเอาความผิดหวังมานั่งคิดอยูพักหนึ่ง และแลวดวยความชวยเหลือของ Ruth ภรรยาของ
ผม ผมไดขจัดความขลาด และทําลายความลังเลของผมออกไป ผมไดลงมือทําและในที่สุดหนังสือเลม
หนึ่งจึงไดสํา เร็จออกมา The Power of Positive Thinking คื อหนังสื อ เลม ดังกล าว และในป 1952
หนังสือเลมนี้มีสถิติการจําหนายถึง 15 ลานเลมแลว
ผมเชื่อวาหนังสือเลมนี้ประสพความสําเร็จอยางดี เพราะเนื้อหาเปนเรื่องที่ไดรบั แนวคิดพืน้ ฐาน
มาจากพระคั มภี รซึ่ง เป น หนั งสื อ เล มเดี ยวที่ บรรจุ แ น น ไปด วยวิ ชาความรู ส ารพั ด และใช ก ารได ดี
ตลอดเวลากวา 3,000 ป สาระเนื้อหาในหนังสือเลมที่ผมทํา ขึ้น ไมใ ชความเฉลียวฉลาดอะไรของผม
หรอก ผมเพี ยงแตเ ก็บเอามาจากพระคัมภีร และทํ าตัวเปน เครื่องมื อ ที่จะทําหนั งสือเล มนี้ให สํา เร็ จ
ออกมาเทานั้น
ลองถามตัวเองดูสิวา มีความคิดอะไรดี ๆ บางไหม? พระเจาทรงมีแผนการอะไรดี ๆ บางไหม?
มีงานอะไรบางไหมที่จะทําเพื่อเปนการเกื้อกูลเพื่อนมนุษยของเรา? มีอะไรบางไหมทีจ่ ะทําใหความลีล้ บั
ของโลกกระจางได?
ไดคําตอบแลวก็ลอง ลงมือทํา ดูสิวา ปใหมนี้ที่จะมาถึงนี่จะวิเศษอยางที่ผมวาไหม?
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