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คํานํา 
พุงตัวสูชัยชนะ ท่ีอยูในมือของทานในขณะนี้เปนหนังสือเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา ในชุดหนังสือแปล 

Guideposts (ปายช้ีทาง) ซึ่งเปนเรื่องราวประสบการณของผูที่ไมยอมแพในชีวิต 
Steve Lagent นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล สังกัด NFL ไดแบงปนประสบการณการตอสูในชีวิต

ของเขา ต้ังแตในครอบครัวเม่ือเปนเด็ก การเปนนักกีฬาท่ีถูกตราหนาวา “เล็กเกินไป ชาเกินไป” แตใน
ท่ีสุดก็ไดรับชัยชนะในการกีฬา และในท่ีสุดชัยชนะเหนืออุปสรรคในชีวิต Steve Lagent ไดเปนพยาน
ชีวิตวาทามกลางอุปสรรค ปญหาและความกังวลในชีวิต ซึ่งดูเหมือนความลมเหลวรออยูขางหนา แตเขา
กลับสามารถพุงตัวไปสูชัยชนะในท่ีสุด ทานจะพบเคล็ดลับนี้จากประสบการณของ Steve Lagent 

นอกจากนั้นแลว ทานยังจะไดสัมผัสกับหลายชีวิตในหนังสือเลมนี้ ซึ่งลวนจะหนนุจติชูใจ และ
เปนกําลังของทานในการสูชีวิตจนไดชัยชนะ เหนือสิ่งอื่นใด ทานจะไดเรียนรูเคล็ดลับท่ีจะไดชัยชนะ
จากอีกหลายประสบการณชีวิตในหนังสือเลมนี้ 

สํานักพิมพสุริยบรรณหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือ พุงตัวสูชัยชนะ จะเปนประโยชนในการตอสู
ในชีวิตของทาน  

สํานักพิมพสุริยบรรณ 
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พุงตัวสูชัยชนะ 
จากเร่ือง We’re Going To Make It 
โดย  Steve Lagent  
หนังสือ February 1988 

คืนนั้น เปนคืนแหงเดือนกันยายน อากาศดี เย็นสบาย ลมพัดอยูขางนอก ผมไดยินเสียงเตียงสั่น 
แสดงวามีการขยับตัว เสียงลูกไอและกรนเบา ๆ อยูอีกหองถัดไป ทุกคนหลับสนิท ไมมีความวิตกกงัวล
ใด 

แต...ผมวิตกและนอนไมหลับ 
ผมลุกขึ้นมากลางดึก และรูสึกวาตนเองยืนจังกาปกปองคุมครองบุคคลท่ีเปนท่ีรักมากท่ีสุดใน

โลกของผม อันไดแก “เทอรี่” และลูก ๆ นั่นเอง 
เขาสูฤดูกาลอเมริกันฟุตบอลมาแลว 3 สัปาดห แตเรายังไมไดลงเลนกันอยางเปนจริงเปนจัง 

เพราะยังมีการประทวงและความขัดแยงกันในวงการ และนี่คือความวิตกกังวลของผม หากไมมีการ
แขงขัน หรือมีอุปสรรคอยางนี้นาน ๆ เราจะเอาอะไรมากินกัน เรามิอดตายกันหมดหรือ เพราะผมมี
อาชีพเปนนักฟุตบอล หากไมเลนฟุตบอลแลวจะทําอะไร 

ผมมองยอนไปในอดีตท่ีขรุขระและลําเค็ญแลว ผมไมอยากกลับไปอยางนั้นอีก และมันคง
เปนไปไมได เพราะเวลานี้ผมมีลูกและเมียที่จะตองรับผิดชอบ แตหากมองลึกไปในอนาคต มันก็สลวั ๆ 
ไมแจมชัด อาชีพนักฟุตบอลเปนอาชีพท่ีเดนและใครก็อยากเลนฟุตบอล อาชีพ แต ผมกําลังกังวลวา ....
หลังจากเลิกเลนฟุตบอลแลวผมจะทํามาหากินอะไร 

นี่คือเคร่ืองหมายคําถามอันมหึมาที่อยูในใจผม 
เวลาสําหรับอาชีพนักฟุตบอลใน NFL ผานไป 12 ปอยางติดปกบิน ลูก ๆ กําลังเจริญเติบโต 

และตองการท่ีพ่ึงอยางอบอุน ไมมีใครคิดหรอก วาในชีวิตฟุตบอลท่ีโดดเดนและเปนท่ีปรารถนาของ
ใคร ๆ นั้น ความจริงมันเปนช่ัวระยะท่ีเวลาท่ีเรายังเปนคนแข็งแรง และหากเปรียบไปก็เหมือนสุนัขลา
เนื้อ หลายคนอาจเห็นเปนเร่ืองสนุกและนาต่ืนเตน แตความจริงมันเปนเรื่องของความลําบากมากกวา 
ไหนจะตองเก็บตัวซอมวันแลววันเลาอยางนาเบื่อหนาย วันหนึ่งไมนอยกวา 10 ชั่วโมง และติดตอกัน
เปนเดือน เปนป เวลาเลนก็มีโอกาสเจ็บตัว ดังนั้นชีวิตจึงคอนขางจะเสี่ยงและขาดความม่ันคง วันใด
หลุดออกจากทีมไปก็เทากับวาสิ้นเนื้อประดาตัว 

เกมกีฬาเปนเร่ืองของการพักผอนและความร่ืนเริง แตเบ้ืองหลังนั้นคือการพนันขันตอ ชีวติกไ็ม
ตางกัน ผมอาจจะโชดดีท่ีมีเมียดี เพื่อนดี ญาติดี ทําใหผมไมตองเดือนรอนมากนัก แตเราจะใหคนเหลานี้
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แบกภาระของเราไดอยางไร ผมไดตอสูกับความเสี่ยงเหลานี้ในเกมกีฬาและเกมชีวิตมากวา 33 ป นี่
แหละคือสิ่งที่ผมเรียนรู และอีกประการหนึ่งท่ีผมมีโอกาสเรียนรูก็คือ ผมสํานึกอยูวาท่ีแทจริงแลวพระ
เจาทานไดสรางอุปสรรค อันเปรียบเสมือนร้ัวท่ีเราตองกระโดดขาม เพ่ือไปสูเสนชัยในบั้นปลาย 

เม่ือผมอายุเพียง 6 ขวบ เวลานั้นเราอยูที่เมืองทูลซา รัฐโอคลาโฮมา พอของผมนัน้ตัง้แตเดนิหาย
ออกจากบานไปแลวก็ไมกลับมาใหเห็นหนาอีกเลย นั่นคือ ความปวดราวครั้งแรกของผม ตอมาแมก็
แตงงานใหมอีกคร้ังหนึ่ง เขาเปนขาราชการตองยายเปนประจํา เราจึงตองยายติดตามเขาไปทุกหนทุก
แหง สองปเรายายบานถึง 4 หน จากเมืองนี้ไปเมืองนี้ จากเมืองนั้นไปเมืองโนน ไมเคยเรียนท่ีไหนได
นานไมเคยมีเพ่ือนที่โรงเรียน แตท่ีเห็นจนเจนตาก็คือ การทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว ไมวาจะเปน
การขวางปาสิ่งของจากหองนั่งเลนไปหองครัวหรือการตบตีกันไมเวนแตละวัน ภาพเหลานี้มันเปน
เหมือนมีดเสียดแทงเขาไปในขั้วหัวใจ 

ผมเองไมไดรับความอบอุน ไมมีความอบอุนใหใคร ผมเร่ิมทําตัวเปนคนสรางปญหาเสยีเอง ถกู
เรียกตัวไปพบครูใหญบอย ๆ และมีความเขาใจกันวา คนสาระเลวอยางผมไมมีอะไรดีไปกวาการเลน
ฟุตบอล และ “เทอรี่” เปนคนที่กระตุนใหผมหันสูเสนทางท่ีไมเลวรายจนเกินไป 

เม่ือผมอยูโรงเรียนมัธยมปลาย ผมเคยไปสมัครเปนนักฟุตบอล 
“เล็กเกิน และชาเกินไป” นี่คือคําตอบท่ีผมไดรับจากผูฝกสอน ใครก็ตามที่ไดยินคําตัดสิน

พิพากษาความใฝฝนของตนเองอยางนี้ยอมเจ็บปวดเปนธรรมดา แตสําหรับผมยอมเจ็บปวดมากจนราว
เขาไปถึงหัวใจทีเดียว เพราะผมไมเคยไดรับ คําตอบรับ หรือ คําชม เลยในชีวิต 

แมเทานั้น แมผูซึ่งสนับสนุนผมทุกอยางที่ผมอยากทําบอกวาผมสามารถพิสูจนไดดวยการ
ฝกซอมและรับผิดชอบ ผมก็ทําตามนั้นทุกอยาง ผมทุมเทเหงื่อทุกหยดใหแกการฝกซอมอยางเด็ดเด่ียว
ดวยคําพูดท่ีดูถูกวาตัวเล็กเกินไปและชาเกินไป มันทําใหผมพยายามจนสุดความสามารถท่ีจะเอาชนะ 
เพ่ือพิสูจนวาคําพูดนั้นไมถูกตอง 

ดังนั้นกอนท่ีผมจะจบจากโรงเรียนมัธยม Putnam City High ผมไดเปนนักฟุตบอลคนหนึ่งใน
ทีม “All-State” 

เวลานั้นในชีวิตของผมมีเทอร่ีเปนสวนหนึ่งแลว ผมยอมรับวาไมรูเลยวาทําไมคนทีเ่ปนนกัเรียน
เกรด A เชียรลีดเดอรแสนสวย และดาวคนดังคนหนึ่งอยางเธอถึงมาสนใจและเอาใจใสคนสารเลวไร
เพ่ือนบานแตก และคนท่ีถูกตราหนักวา “เล็กเกินไป ชาเกินไป” อยางผม 

เราสนิทสนมและออกเท่ียวกันบอยขึ้น จนกลายเปนคนรักกันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ทุกวันหยุดและหลังเลิกเรียน เธอพาผมไปที่บานของเธอพบกับครอบครัวของเธอ ทําใหพอและแมของ
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เธอยอมรับผมดวยดี ทุกครั้งท่ีผมไปหาเธอผมพบพอของเธออยูบานและจุดนี้เองทําใหผมอจิฉาเธอทีเ่ธอ
มีพอ 

พวกเขาแสดงใหผมเห็นและไดสัมผัสสิ่งหนึ่ง ซึ่งผมไมเคยเห็นมาเลยตลอดชีวิต นั่นคือ ความ
ม่ังคง ดังนั้นหากปราศจากเสียซึ่งเทอร่ีและครอบครัวของเธอ ผมไมรูเหมือนกันวาผมจะเปนอยางไร 
อาจจะเลวสุดฤทธิ์ก็ได 

อยางไรก็ตาม แมผมจะพยายามสักเพียงใด เม่ือผมสมัครเขาเปนนักฟุตบอลของวิทยาลัยใด ผม
ก็ถูกปฏิเสธ และเหตุผลก็คือสิ่งที่ผมเคยเจ็บปวดมาแลว “เล็กเกินไป ชาเกินไป” 

มหาวิทยาลัย Tulsa นั่นแหละที่ยอมรับและใหทุนการศึกษาตลอด 4 ปของผม และผมก็ได
ตอบสนองมหาวิทยาลัยดวยการทํา “Touch-down” เชนกัน 

นั่นคือสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิตของผม จนกระท่ังผมเรียนจบปริญญาตรีพรอมดวย ปริญญาบัตร
ทางชีววิทยา 

ป 1976 ผมเปนนักกีฬาหนาใหม หรือท่ีเรียกกันวา “rookie” ใน NFL โดยสังกัดทีม Houston 
Oilers แตพอเลนไปไดไมนานผมก็ไดรับบาดเจ็บบาง เลนไมดีบาง จนกระทั่งโคชออกปากใหผมเปนตวั
สํารอง และตัดผมออกจากทีมในท่ีสุด 

ผมยายไปอยูทีม Seattle Seahawks ซึ่งผมรับลูกพลาดหลายคร้ัง จนเกือบถูกตัดออกจากทีมอีก
ครั้ง 

แต...มีสิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้น... ลาเจนเอย ผมไดยินเสียงสวรรคถึงแมเจาจะไมฝงตัวอยูกบัการเลน
ฟุตบอลตลอดไป แตเจาจําตองมีชีวิตอยู เจาจะตองทําอะไรสักอยางหนึ่ง จงวางใจและวางทกุอยางใหอยู
ในการทรงนําของพระเจา... 

ประการท่ีสองก็คือ Jerry Rhome โคชปกนอกของทีมกระตุนใหผมทํางานใหดี โดยทําใจให
สบายและมีสมาธิในการเลน คร้ังแรกผมเลนพลาดอีก แตตอมาผมก็ทําได ผมรับลูกเกือบไมพลาดอีก
เลยผมเลยอยูติดทีมนี้และไมถูกตัดช่ือออกอีกเลย 

ผมภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีในผลงานของตนเอง จนกระท่ังเม่ือเทอรี่อยูที่โรงพยาบาลรอ
คลอดลูกคนท่ี 4 ของเรา เรานั่งคุยกันกับแพทย พยาบาล และใครตอใครอีกดวยความสนุกสนานเร่ือง
ฟุตบอลในหองรอคลอด จนกระท่ังเทอร่ีคลอดลูกเปนเด็กผูชาย 

“สตีฟ” หมอบอกผม “เรามีปญหาเสียแลว” 
เร่ืองก็คือ แครมเมอร เจมส ลาเจน ลูกชายของผมเปนเด็กผิดปกติ กระดูกสันหลังคดและโปน

ออกมา ผมไมอยากเช่ือ ไมอยากยอมรับวามันจะเปนไปได เพราะผมก็เปนนักกีฬา และเทอร่ีก็เปนคน
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แข็งแรง แลวทําไมลูกของเราจึงเปนอยางนี้ ซึ่งหมายความวาอาจจะเปนเดก็ปญญาออน หรืออมัพาตกไ็ด 
ผมซุกหนาเขาที่มุมหองแลวรองไหอยูคนเดียว 

ก็ผมเปนนักกีฬาผูยังชีพไดดวยการมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง แลวลูกผมละ! เขาจะมีชีวิตอยู
อยางไร ในเมื่อรางกายของเขาไมสมบูรณ 

“พระเจาไดวางแผน และกําหนดไวแลวสําหรับแครมเมอร” เทอร่ีวา “พระองคทรงสงเขามาให
เรานับเปนสิ่งท่ีย่ิงใหญที่พระองคทรงประทานใหเรา” 

นับวาเปนเร่ืองสําคัญและนาท่ึงที่ผมไดยินคําพูดของเทอร่ี มันทําใหผมไดคิดและรูสึกวาตนเอง
เปน “คริสเตียน” มากยิ่งขึ้นและวางใจในพระองคทันที ทั้ง ๆ ท่ีกอนหนานี้ผมออกจะเยอหยิ่งตาม
ประสาคนท่ีใช “กาย” เปนเคร่ืองมือในการทํามาหากินดวยการเลนฟุตบอล 

และ...ก็เปนจริงอยางท่ีเทอร่ีวา กลาวคือ แครมเมอรไดกลายเปนสิ่งสาํคญัย่ิงสาํหรับเรา และการ
มีเขาอยูในฐานะลูกของเรา เปนสวนหนึ่งของเรา ไดสอนใหเราสํานึกและเรียนรูอะไรมากมาย ทําใหเรา
รักเขามากมายเชนกัน ไมวาขอเท็จจริงเขาจะพิการหรือเปนอยางไรก็ตาม แตเรารักเขาอยางทวมทน และ
เรียนรูท่ีจะตอสูเพื่อไปสูชัยชนะในชีวิตใหได 

พัฒนาการของเขาดีขึ้นเร่ือย ๆ การผาตัดใกล ๆ กระดูกและประสาทสันหลังของเขาทําใหเขา
เกือบจะสามารถใชขาท้ัง 2 ขางไดดี เขาเปนคนฉลาดและราเริง เปนชีวิตจิตใจของเราทุกคน 

เขาทําใหเรารูสํานึกวา แทท่ีจริงแลวเราทุกคนตางมีความพิการอยางละนิดอยางละหนอย ไมมี
ใครปกติและสมบูรณพรอมเลยแมแตคนเดียว เราตางเผชิญกับปญหาของแตละคน และกําลังตอสูกับ
อุปสรรคของแตละคน เขาทําใหผมสํานึกในความสําคัญของครอบครัวย่ิงขึ้นรูจักคุณคาของครอบครัว
มากย่ิงขึ้น เขาทําใหผมรูสึกวา ผมไมใชคนท่ีเล็กเกินไป ชาเกินไปอีกตอไป 

จริง ๆ แลวผมก็ยังไมรูหรอกวา หลังจากอาชีพนักอเมริกันฟุตบอลของผมสิ้นสุดลงผมจะไปทาํ
อะไร แตผมบอกไดเลยวา เวลานี้ผมไมกลัวอีกตอไป เพราะผมกลัวมามากแลว กลัวจนตองรีบทํางาน
หนัก ตอสูด้ินรนอยางหนัก และเพราะความกลัวนั่นเองท่ีทําใหผมกาวมาอยู ณ จุดนี้ได หาไมแลวผมก็
ไมทราบวาผมจะกลายเปนอะไรไป 

แครมเมอรลูกของผมนั้นเขาจะตองตอสู อดทนและทํางานหนักกวาผมหลายสิบหลายรอยเทา
นัก แตผมก็เชื่อวาเขาเปนคนเกง ฉลาดและราเริง เขามีความพยายาม เทอรี่เองก็เห็นดวยกับผมในขอนี้ 

มันอาจจะไมใชเรื่องงายสําหรับแครมเมอรท่ีจะเอาชนะ แตผมวาดวยความเชื่อใจพระเจา เรา
ท้ังหมดจะสามารถชวยเหลือเขาใหไปสูชัยชนะอยางท่ีเราและเขาหวังไดอยางแนนอน 

ชัยชนะรอเขาอยูแลว 
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คําอธิษฐานของแม 
จากเร่ือง Watcher in the Night 
โดย Benton Patterson 
หนังสือ February 1988 

แมของผมก็เปนอีกคนหนึ่งท่ีจัดวาเปนคนหัวโบราณ ทานมีความเช่ือและม่ันใจวาวิธีท่ีจะ
ปกปองลูก ๆ ใหพนจากความผิดพลาดและภยันตรายไดก็คือ การอธิษฐานเผ่ือลกู ๆ ของทาน แมเปนคน
ตัวเล็ก ๆ แตแข็งแรง ท้ัง ๆ ที่แมมีความสูงก็เพียง 5 ฟุตเทานั้น แตสิ่งท่ีแมทําไดดีทุกว่ีทุกวัน ไมเคยขาด 
ไมเคยเวน ไมเคยลืมเลย นั่นก็คือการอธิษฐาน นับต้ังแตต่ืนขึ้นมาเลยทีเดียวเพ่ือขอใหลูก ๆ ปลอดภัย
อยางท่ีเลาแลว ระหวางกลางวันแมก็ไมลืมอธิษฐานอีกเม่ือแมนึกขึ้นไดแนนอนท่ีสุดกอนนอนแมกต็อง
อธิษฐานอีกเพ่ือใหสิ่งท่ีแมปรารถนาเปนไปตามความจริง และนั่นก็เปนกิจกรรมครั้งสุดทายในแตละ
วันท่ีแมจะกระทํา 

แตวาไมเสร็จสิ้นเทานั้นหรอก บางทีกลางดึกกลางดื่นแมก็ต่ืนขึ้นมาอธิษฐานเชนเดียวกัน สิ่ง
เหลานี้แหละท่ีดูเปนเรื่องประหลาดสําหรับคนบางคน แตสําหรับแมแลวมันเกิดขึ้นไดอยางประหลาด 
จนไมประหลาดอีกตอไป 

เม่ือใดก็ตามท่ีแมรูวาผมหรือพ่ีชายของผมจะออกเดินทางไปทองเท่ียวกับเพ่ือน ๆ ในชวงเวลา
นั้นแมจะคอยเตือนอยูตลอดเวลาพรอมกับอธิษฐานเผ่ือพวกเราตลอดเวลา ถอยคําท่ีแมพูดและเราไดยนิ
อยูเปนประจําตลอดจนในเวลาตอมาอีกนาน ไมวาจะกอนหรือหลังจากการไปเท่ียวของเราก็คือ แมจะ
สอนและสั่งเสมอวาใหเราระวังตัวใหดีนะและ 

“เม่ือไปถึงแลวอยาลืมโทรศัพทมาถึงแมดวยนะ” แมจะสั่งเชนนี้เสมอ และก็เรียกวาทําใหเรามี
ความรูสึกคิดถึงบานและจินตนาการถึงเวลาที่เราอยูท่ีบานตลอดเวลา เพราะวามันเปนความรูสกึผูกพนัท่ี
เราจะตองโทรศัพทกลับบานใหแมรูวาเรามาถึงปลายทางปลอดภัยดีหรือยังเรากําลังทําอะไรอยูในเวลา
นั้น เราก็ตองปฏิบัติอยางนี้อยูเสมอ และเราตองระลึกอยูเสมอวา แมกําลังอธิษฐานขอใหเราปลอดภัย 

แมจะกระทําอยางนี้จนกระทั่งไดรับโทรศัพทจากเรา และบอกเราอีกครัง้วา “ดแูลตวัเองใหดีนะ
ลูก” อยางนี้เสมอ จนกระท่ังผมและพี่ชายของผมเติบโต และไดแตงงานมีครอบครัวเปนของตนเอง มี
ลูก ๆ แตแมก็ไมไดเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบความรักใหแกเรา และยังคอยเฝาอธิษฐานและคอยปกปอง
คุมครองเราเสมอมา 

บางครั้งผมยอมรับวา ผมกับพ่ีชายรูสึกอึดอัดใจอยูบางท่ีแมถึงกับไมกินไมนอน เดือนรอน และ
วุนวายเกินความจําเปน ท้ังนี้เพราะเราตระหนักดีวา แมตองการพักผอนมากกวาท่ีมามัวอธิษฐานใหแก
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เราอยู แมนาจะใชเวลาเหลานั้นไปในการพักผอนนอนหลับ ไมใชวาลุกขึ้นมาอธิษฐานกลางดกึกลางด่ืน
เพ่ือใหเราปลอดภัย เพราะวาพวกเราก็โตพอแลวท่ีจะดูแลปกปองตนเองใหปลอดภัย และพนจาก
ภยันตรายและมีความสุขในชีวิต 

จนกระท้ังเม่ือครอบครัวของผมอันประกอบไปดวย ภรรยาและแจมมี่ลูกชายวัย 1 ขวบของผม 
ซึ่งอาศัยอยูท่ีมอนโกเมอร่ี รัฐอัลบามา ประสบกับภาวะคับขัน คือ แพทเกิดเปนโรคปวดสะโพกและใน
ท่ีสุดเกือบจะเปนคนพิการ ทั้งนี้เพราะการรักษาไมไดผล 

แพทจึงไมสามารถดูแลตัวเองและแจมม่ีไดอีกตอไป เนื่องจากโรครายดังกลาวไดทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับเหตุท่ีผมเพ่ิงเขาไปทํางานเปนลูกจางของหนังสือพิมพใหม ๆ จึงไมสามารถ
ท่ีจะดูแลภรรยาและลูกไดในขณะเดียวกันกับท่ีตองทํางานเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวไปดวย เหตุการณ
ดังกลาวท่ีทําใหผมเกิดความวาวุนท้ังกายและใจ อันเปนเหตุใหการทํางานมีขอผิดพลาดบอย ๆ ในที่สดุ
เราจึงไดตัดสินใจวาผมจะพาแพทกับแจมม่ีไปที่ฟอรดแมร รัฐฟลอริดา เพื่อขอพักอาศัยอยูกับพอแและ
แมของแพทไปกอน จนกวาผมพรอมท่ีจะรับลูกและแพทกลับหรือจนกวาอาการของแพทจะดขีึน้ ซึง่พอ
และแมของแพทเองก็ยินดี 

ผมไดวางแผนในการเดินทางอยางรัดกุมวา ผมจะตองไมขาดงานทั้งนี้เพ่ือจะไมใหเสียคาแรง
และสถิติในการทํางาน นั่นก็หมายความวาผมจะตองขับรถทั้งไปและกลับมาใหทันทํางานในวันรุงขึ้น 
ปญหาก็คือ ขากลับจะตองขับรถกลับเพียงคนเดียว 

อันที่จริงผมตองขับรถคนเดียวท้ังขาไปและขากลับเปนระยะทางถึง 1100 ไมล เพียงแตวาขา
กลับมาไมมีใครเปนเพ่ือนรวมงานเทานั้นก็ใครเลาครับจะอยากเปนเพ่ือนรวมทางอันแสนสาหัสอยาง
นั้น ผมรูวามันเปนเร่ืองท่ียาก ไมมีใครเขาอยากจะทําผมเองก็ไมอยากทํา แตเราไมมีทางเลือกนักหรอก
ในชีวิตจริง และเวลานั้นเราก็ยังหนุมแนนคิดวารางกายมันจะทน และสามารถนําทุกสิ่งทุกอยางได
ตามท่ีเราตองการแตเหนือสิ่งอื่นใดผมไมอยากขาดงาน ไมอยากทําใหงานบกพรอง และโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงรายได ซึ่งเปนเรื่องจําเปนสําหรับครอบครัวของเราเพราะวางานเปนท้ังชีวิต จิตใจ และอนาคต 
รวมท้ังเปนแหลงรายไดของเรา 

รถของเราคือรถ พลีมัธ คูเป คันเล็ก ๆ พาเราวิ่งจากอัลบามาไปทางใตดวยความราบร่ืน เราขับ
ทะลุฝาความมืดไปตามเมืองเพอร่ีของรัฐฟลอริดา และก็ไปถึงฟอรดแมรประมาณเท่ียงคืนพอดี เม่ือเอา
แพทและแจมม่ีไปสงใหพอแมของแพทเขาในเวลาดึกด่ืนเชนนั้นแลว ผมกก็นิและด่ืมอะไรเพียงเลก็นอย 
และก็ขับรถกลับมาบนระยะทางอีก 550 ไมลตามลําพัง 

อากาศก็หนาว มืดก็มืด เดือนมกราคมนั้นไมเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการเท่ียวกลางคืนเพยีงคน
เดียว แตวามันไมมีทางเลือก ผมขับรถตามถนนสายท่ี 41 แลวก็เลี้ยวเขาสูถนนสายท่ี 19 ความมืดและ
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ความหนาวเย็นไมไดผอนคลายเลยแมแตนิด ความเดียวดายและความเหงา เพ่ิมมากขึน้จนทาํใหรูสกึราว
กับวาอยูตัวคนเดียวในโลกก็เพิ่มเขามา 

มีรถเพียง 2-3 คันเทานั้นท่ีว่ิงสวนอยูบนทองถนนในขณะนั้นสวนมากก็มักจะเปนรถบรรทุก
ขนาดใหญ ๆ เพราะวาเวลานั้นเปนเวลาทํางานและเปนเวลาเดินทางของ “สิงหรถบรรทุก” บางคร้ังผม
ขับระยะไมลตอไมลโดยไมเห็นยานพาหนะ สิ่งท่ีมีชีวิต หรือแมแตกบสักตัวบนทองถนนเลย พยายาม
ฝนเปลือกตาใหแข็งไว รูสึกพรามัวราวกับมีใครเอาเม็ดทรายมาโรยไวในลูกตา ผมอยากมโีอกาสขยิบตา
หรือวากระพริบตาบาง หรืองีบสักช่ัวโมง แตวามันทําไมไดหรอก ขืนมัวทําอยางนั้นก็ไมมีทางจะ
กลับมาทํางานทันในวันรุงขึ้นได 

นั่นแหละครับสังขารมันก็ไมเปนอยางท่ีเราหวัง เปลือกตาของผมปฏิเสธท่ีจะเปดมานอยูอยาง
นั้น ในท่ีสุดก็เริ่มเกร็งและมือที่จับพวงมาลัยก็รูสึกแข็งท่ือเหมือนทอนไม และเกร็งไปท้ังตัว จนบางทีก็
รูสึกกระตุกและผวาทําใหผมตื่นเปนบางครั้ง 

นั่นหมายความวา ผมแอบงีบไปบางนั่นเอง 
โชคดีวาบนทองถนนไมมีใครขับรถสวนไปหรือตามมาเลยความหนาวเย็น และความมืดก็

ไมไดเปลี่ยนแปลงเลย อยากจอดพักสักท่ีแหงหนึ่ง สักคร่ึงช่ัวโมงหรือชั่งโมงหนึ่ง อยากจะทําอยางนัน้ก็
จําเปนจะตองเดินเคร่ืองไวอยางนั้น มิฉะนั้นก็จะแข็งและสตารทไมไดอีกเลยและผมก็คงจะพลอยแข็ง
ตายไปดวยแน ๆ การทําอยางนั้นก็กลัวมาก คือ จะเกิดคารบอนมอนอกไซดเปนพิษขึ้นในรถ ผมอาจจะ
เสียชีวิตในระหวางนั้นก็ได อยางไรก็ตามปญหาท่ีผมกังวลก็คือวา ถาผมทําอยางนั้นผมก็ไมมีทางท่ีจะ
กลับมาทํางานทันไดเลย สรุปแลวผมก็ตองขับรถตอไปไมมีทางท่ีจะหยุดไดเลย ระยะทางระหวางเมือง
เซนตปเตอรกับเมืองเพอร่ีนั้น ผมขับดวยความพยายามอยางสาหัสท่ีจะต่ืนอยูตลอดเวลา หรือถาจะพูด
ใหถูกคือ บังคับไมใหหลับนั่นเอง 

แสงไฟขางหนาลิบ ๆ ทีแรกก็นึกวาเปนอาคาร หรือวาเปนหมูบานท่ีไหนสักที่หนึ่ง แตในที่สุด
ก็รูวามันคือ รถบรรทุกที่ว่ิงสวนทางมาแตไกลและก็ใกลเขามาทีละนอย ๆ 

แตวานั่นแหละก็มีรถผมและก็รถบรรทุกท่ีสวนทางมาเทานั้นผมบอกตัวเองวาจะตองต่ืนและ
ตองไมหลับ เพราะวามีรถคันหนึ่งกําลังสวนมา และดูเหมือนวานั่นเปนอาการคร้ังสุดทายที่รูสึกตัว 

กวาจะรูวามันเกิดขึ้นอีกทีก็เม่ือเห็นวา รถคันเล็ก ๆ ของผมกําลังมุงหนาขึ้นเหนือดวยความเร็ว 
60 ไมลตอช่ัวโมง ผมรีบมองกระจกสองหลังดูวารถบรรทุกที่ว่ิงสวนผมมาเม่ือตะกี้นั้นอยูท่ีไหน 

มันผานผมไปดวยระยะทางเพียง 50-60 หลาเทานั้นเอง แตวาชวงท่ีว่ิงสวนกันผมไมรูสึกตัวเลย 
แสดงวาผมกําลังหลับ และปลอยใหรถว่ิงสวนกันไปโดยไมรูสึกตัวนั่นเอง ผมสองกระจกดูอีกครั้งเห็น
ไฟทาย รถคันนั้นมุงหนาไปทางใต สวนรถผมก็มุงหนาไปทางเหนืออยางเดิม 
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มันเกิดขึ้นไดอยางไรใครเปนคนหลีกใครในระหวางที่ผมกําลังขับรถมาดวยอาการหลับสนิท 
และก็ไมมีการชนกัน แสดงวาไมผมและเขาตองหลบซึ่งกันและกัน หรือไมก็คงจะเปนสิ่งมหัศจรรย
เทานั้นท่ีสับหลีกรถท้ังสอง 

นึกไมออกเลยวาอะไรเกิดขึ้น ตาผมสวางขึ้นมาทันที แตวาดวยอาการสั่นเทาดวยความกลัว หา
ไมแลวผมคงจะไมมีชีวิตรอดมาจนถึงวินาทีนี้ ดวยความกลัวนี้ทําใหผมไมหลบั ตาของผมเปดกวาง และ
ก็คิดวาจะขับรถกลับถึงเพอรี่ในระยะทางท่ีเหลือได 

ในท่ีสุดผมก็มาถึง ผมก็รีบลางหนาตา และหาอะไรด่ืมนิดหนึ่ง ต้ังใจวาจะรีบไปทํางาน 
พอดีก็ไดยินเสียงโทรศัพทดังขึ้น เมื่อผมไปรับก็ไดยินเสียงของแม “เบนตัน นั่นแกหรือ?” 
“ครับแม” 
“เกิดอะไรขึ้น?” แมถาม “แมพยายามโทรศัพทมาแลวมาอีกก็ไมมีใครมารับสักที โทรศัพทเปน

อะไรหรือเปลา?” 
“เปลานี่ครับแม” 
“แลวแกไปไหนมา?” 
สารภาพใหแมฟงวา ผมไดพาแพทและแจมม่ีไปท่ีฟอรดแมรท้ังนี้ก็เนื่องมาจากวาไมมีใครดูแล

แพทและลูกของผมได เนื่องจากแพทไมสบายมาก ฉะนั้นระหวางที่แมโทรศัพทมายอมไมมีใครรับสาย 
แมนิ่งเงียบไปต้ังนาน 
ผมสงสัยเลยถาม “แมครับยังฟงผมหรือเปลา?” 
เสียงของแมบอกใหรูถึงความรูสึก “ใชลูก แมรูสึกวาแกตกอยูในอันตรายอยางย่ิง แมรูแตต่ืน

ขึ้นมาตอนยํ่ารุงของวันนี้ดวยความตกอกตกใจ หลับไมลง ก็เลยอธิษฐานขอใหแกปลอดภัย ปลอดจาก
อันตราย จนกระท่ังดวงอาทิตยขึ้นมานี่แหละ แนใจนะวาปลอดภัย? และแพทกับแจมมี่ก็ปลอดภัยนะ?” 

“แนนอนครับแม สองคนนั่นปลอดภัยแน เพราะผมขับรถไปสงเขาท่ีฟอรดแมรอยางที่บอกไง 
สวนตัวผมเวลานี้กลับมาแลวครับ” 

“ขอบคุณพระเจาท่ีเปนไปอยางที่แมอธิษฐาน” แมพูดกอนท่ีจะวางหูไป 
ผมรูวานี่แหละคือ “คําอธิษฐานของแม” สิ่งท่ีผมอยากจะสรุปไวเปนเร่ืองท่ีนาอัศจรรยท่ีเกดิขึน้

เม่ือป 1955 และเปนความทรงจําท่ีติดตัวก็คือวา เวลาท่ีเกิดขึ้นขณะเม่ือผมขับรถในสภาพท่ีหลับสนิท
สวนทางกับรถบรรทุกบนเสนทางท่ีเปลาเปลี่ยวนั้น เปนเวลาเดียวกับท่ีแมตื่นขึ้นมาดวยความต่ืน
ตระหนกและครุนคิดนอนไมหลับ จึงไดอธิษฐานเผ่ือผม 
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เวลานั้นแมไมไดหลับไมไดนอน พระเจาเองก็คงไมไดกลับไมไดนอนเพราะตองฟงคํา
อธิษฐานของแม และชวยดูแลผมใหพนจากอันตราย ท้ังแมและพระเจาตางก็เปนผูดูแลและเปนผูท่ีคอย
หวงใย เปนผูท่ีดูแลคุมครองผมและครอบครัวผมใหมีความปลอดภัย และมีชีวิตยืนยาวมาจนทุกวันนี้ 

ขอบคุณพระเจา ขอบคุณแม และขอบคุณสําหรับ 
“คําอธิษฐานของแม” 



 14 

ทะเลบา 
จากเร่ือง Swept Away 
โดย Lynn Michael “Mike” Metke 
หนังสือ  February 1988 

11.00 น. ของเชาวันเสารท่ี 21 มิถุนายน 1987 ณ อาวเมกซิโก ระยะทาง 11 ไมลจากฝง
ตะวันออกเฉียงใตของรัฐเทกซัส 

ผมลองลอยขึ้นลงตามกระแสคลื่นท่ีกระเพ่ือมขึ้นเปนลูกมหึมาและกระแทกลงราวกับตกลงสู
กนแหวของทะเลท่ีกําลังปนปวน เม่ือเร่ิมออกจาก Harlingen ผมก็รูสึกเหมือนวา มันไมใชเวลาท่ี
เหมาะสมเทาไรท่ีจะออกมาลาปลาดวยการใชหอกหรือใชฉมวกอยางท่ีเราคาดหวังไวแตแรกเรือเล็ก ๆ 
ของเราก็ออกมาไดในระยะทางที่ไมไกลเทาใดนัก อีกดานหนึ่งเราจะเห็นแทนขุดเจาะน้ํามันอยูไกลลิบ 
Mike Gower และ Doug Smith เพ่ือนสนิทอีก 2 คนที่นัดหมายกันไวก็ยังไมปรากฏใหเห็น ผมชักไม
แนใจวาสองคนนั้นเขาจะมาจริง ๆ ตามนัดหรือเปลา เพราะเห็นสภาพอากาศและคลื่นลมเปนอยางนี้ 
หรือวาความท่ีคลื่นมันสูงกระแทกขึ้นกระแทกลงทําใหผมไมสามารถมองเห็นพวกเขาได แตวาผมเองก็
มีปญหาเล็กนอยเกี่ยวกับถังออกซิเจนท่ีนําติดตัวไป 

ดังนั้นก็คิดวาเปนชวงสุดทายแลวที่ผมจะดําลงไปลาปลาดวยการใชฉมวกแทง แลวกข็ึน้จากน้าํ
เสียที ผมรูดีวาคลื่นนั้นมันเหมือนกับคนเกเรที่สามารถกระแทกเราออกไปจากฝงสูทะเลอันเวิ้งวางได
ภายในพริบตา ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีลมที่พัดพาเราไปสูอันตรายได 

เพ่ือความปลอดภัย ผมวาผมกลับบานดีกวา 
แตวามันไมงายอยางที่คิด เกิดอะไรขึ้นละ! ผมพยายามวายจนสุดความสามารถ สุดแรงท่ีมีอยู 

เห็นแทนขุดเจาะน้ํามันนั้นอยูไหล ๆ ทําไมรูสึกวาหนักและวายไมออกเลย ผมตองอดทนกวานี้ และ
น้ําหนักของเครื่องชวยดําน้ํานั้นก็ไมนอย จึงทําใหผมกลับไปท่ีเรือไดไมสะดวกนัก 

ดูนั่นซิ ผมเห็นไมคกับด๊ักเพ่ือนของผมกําลังปนขึ้นเรือของใครของมันเหมือนกัน ผมก็ตะโกน
ไป 

“ไมค เราอยูนี่” 
ไมนาเช่ือเลย มันเปนสิ่งท่ีไมนาเช่ือจริง ๆ ที่พวกเขาไมไดยินท่ีจริงเขาก็กําลังมองมาทางผม แต

วาพวกเขามองไมเห็นผม คงจะเปนเพราะคลื่นที่กําลังปนปวนอยูนั้นกั้นไว หากจะใหพวกเขามองเห็น
ผมก็จะตองใชถุงมือท่ีสีสดเสียบไปบนฉมวกแลวยกชูขึ้นเทานั้น 
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อยางไรก็ตาม พวกเขาไมเห็นผมจนได ผมจึงควาเอานกหวีดท่ีคลองคออยูออกมาเปาจน
สุดแรงเกิด แตวาโชครายลมพัดเขามาทางผม ผมอยูทางหางลม เพราะฉะนั้นเสียงนกหวีดก็ไมไดชวย
อะไรเลยประกอบกับเคร่ืองยนตของเคร่ืองขุดเจาะน้ํามันกลบเสียงนกหวีดและเสียงรองของผมจนหมด 

เวลาเที่ยงวัน Lee Young ซึ่งทําหนาที่เปนพนักงานตรวจชายฝงไดยินเสียงสัญญาณวิทยุขอ
ความชวยเหลือจากด๊ักเพ่ือนของผมและเปนเพ่ือนของเขาดวย วานักดําน้ําคือผมหายไป หลงัจากวทิยุขอ
ความชวยเหลือแลว ลีก็นําเรือของตนเองมุงหนาไปทางตะวันตก เขาเรงเคร่ืองมุงไปท่ีแทนขุดเจาะ
น้ํามัน ในขณะเดียวกันเขาก็ไดเห็นเฮลิคอปเตอรของบริษัทน้ํามันกําลังฉวัดเฉวียนอยูบนเหนือน้ํา และ
อีกไมกี่นาทีตอมา เขาก็ไดเอาเรือของด๊ักผูกติดอยูกับแทนขุดเจาะน้ํามัน 

เฮลิคอปเตอรหรือ? 
มันชางเปนเรื่องโชคดีอะไรอยางนี้ บางทีมันอาจจะเปนการบินฉวัดเฉวียนเพ่ือตรวจสอบอะไร

บางอยางหรือหาอะไรบางอยาง แลวในท่ีสุดเฮลิคอปเตอรลํานั้นก็ไปจอดนิง่อยูบนลานจอด ซึง่ทางแทน
ขุดเจาะน้ํามันเตรียมไว ไมคก็รวมสมทบกับเฮลิคอปเตอรและเขาเปนคนขึ้นไปนําทาง 

อยางไรก็ตาม ผมก็พยายามเรียกตะโกนวาผมอยูท่ีนี่ แตวาไมมีใครไดยิน หรือมองเห็นผมเลย 
ผมเห็นแทนขุดเจาะน้ํามันไกลออกไปทุกที เสียงเฮลิคอปเตอรคอยเบาลงและไกลออกไปทุกที

เชนกัน 
ผมไดอธิษฐานอยูในใจวาขอใหพวกเขามองเห็นผม ขอใหพวกเขารูวาผมอยูท่ีนี ่ขอใหเขาหาผม

เจอกอนท่ีจะสายเกินไป 
12.15 น. ลีตัดสินใจใสเครื่องหลังและเครื่องชวยดําน้ําเดินทางไป ณ ท่ีเขาคิดวาผมควรจะอยูท่ี

นั่น กระโจนลงไปในความลึกกวา 70 ฟุต ประมาณ 20 นาทีเขาก็โผลขึ้นมาเหนือน้ําโดยไมไดเห็นผมท่ี
ใตน้ํา 

สําหรับผมท่ีสําคัญท่ีสุดในเวลานี้คือผมจะตองรักษาตําแหนงของตัวเองใหเห็นแทนขุดเจาะ
น้ํามัน เพราะผมคิดวาพวกเขารูวาผมอยูไมไกลจากท่ีนั่น ฉมวกนั้นก็หนักแสนหนกั แตเพราะวาราคามัน
ชางแพงเหลือหลายหากตองกลับไปซื้ออีกครั้งหนึ่ง 

แตผมก็ตองเลือกเอาระหวางฉมวกราคาแพงอันเปนของรักของหวงกับความอยูรอดของตนเอง 
ผมเชื่อวาใครก็ตามท่ีตกอยูในระหวางการตัดสินใจ 2 ประการนี้คงเขาใจ หากผมจะเลาตอไปวา เม่ือผม
ตัดสินใจปลอยฉมวกหลุดลอยจากมือใหไหลไปตามกระแสน้ํานั้น มันเหมือนหัวใจเราหลุดติดไปกับ
ฉมวกดวย ผมมองตามมันจมสูกนทะเลอยางอาลัยอาวรณ 
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16.00 น.  Randy Fleuriet ทนายความหนุมแหงเมืองฮาลิงเกนตองหยุดการเลนซอฟทบอล ทั้ง 
ๆ ท่ีเขาเปนคนท่ีเลนไดดีคนหนึ่งในทีมเม่ือมีเพ่ือนบานมาบอกเขาวา ไมคเพ่ือนรักของเขาหายไปใน
ทะเล 

แรนด้ีไมใชคนที่จะตกอกตกใจอะไรงาย ๆ ประกอบกับเขาเปนนักกฎหมาย เขาจึงตอง
ตรวจสอบหาหลักฐานและขอมูลใหพรอมกอนท่ีเขาจะลงมือทําอะไร หรือแนใจวามีอะไรเกิดขึ้น 
หลังจากนั้นเขาก็โทรศัพทไปหาคนหลายคนเพ่ือบอกขาว และเพ่ือขอความชวยเหลือ 

เขารูดีวาใครจะขอความชวยเหลือจากเครื่องบินใหเขาได เขาพยายามติดตอกับยามชายฝง และ
สถาบันหลายแหงท่ีทําหนาท่ีดูแลชายฝง สิ่งเดียวท่ีเขากังวลใจอยูก็คือ  เขาควรจะบอกเร่ืองนี้ใหดอนนา
และเจนนิเฟอรลูกสาวของไมครูดีหรือไม เพราะตอนนี้ทั้งสองกําลังทองเท่ียวอยูในยุโรป 

ระหวางการเดินทางไปท่ีชายทะเลนั้น เขามีเวลาเพียงไมมากนักท่ีจะคิดอะไร เม่ือไปถึงเขาก็
รวมกับเพ่ือนฝูงท่ีรออยู พากันอธิษฐานเผื่อใหผมและคณะท่ีจะติดตามผมปลอดภัยดวย 

มีอะไรบางอยางมาชนขาขวาของผมอยางแรง ผมเห็นอะไรบางอยางวูบวาบอยูเบ้ืองหลังผม 
กลามเนื้อของผมเกร็งแนนเม่ือคิดไดวาฉลามมักจะทําอยางนี้กับเหย่ือของมันกอนท่ีจูโจมเสมอ ผมจงึดาํ
ลงไปดูพลางสูดออกซิเจนท่ีเหลืออยูเพียงเล็กนอยในถัง บางทีมันอาจจะเปนเพียงเศษทอนไมก็ได 

เปลาเลย! มันคือฉลาม ฉลามเสือเสียดวย มันวายวนหางจากผมประมาณ 6 ฟุต ผมจองไปที่มัน
และมันก็จองตอบ ผมจะตองไมเสียขวัญ ผมเคยเห็นมาแลววาเวลาฝูงฉลามมันรุมท้ึงเหยื่อมันเปน
อยางไรและผมก็รูวา แมแตเลือดเพียงหยุดเดียวจากขาของผมก็จะสามารถเรียกพวกมันมาไดเปนฝูง ๆ 
ผมจะตองกําจัดเจาปลานี้ไปใหได 

แหม นี่หากมีฉมวกอยูในมือละกอ! เจาฉลามเสือตัวนี้คงจะเหลือแตช่ือเทานั้น 
ไมใชเพ่ือความสนุกหรือความบันเทิงอะไรหรอก แตผมจําตองหันไปจองหนามันเขาไว เพราะ

มันก็คือสัตวท่ีมีสัญชาตญาณเหมือนสัตวท่ัวไป และก็ไดผลครับ เมื่อเราตางฝายตางจองกัน ใชพลังจิต
เขาขมกันดูสิวาใครจะเหนือกวากัน มันพยายามวายเวียนไปหลายทางเพ่ือหาโอกาสเลนงานผม ซึ่งผม
นึกอยูในใจวาอยาวาแตฉมวกเลย หากมีอะไรสักอยางหนึ่งพอท่ีจะใชยันหนามันไวได ผมกป็ลอดภยัแน 
แตนี่ในมือไมมีอะไรเลย 

อยางไรก็ตามเวลานี้ผมเชิญหนากับมันแลว ในโอกาสหนึ่งผมเอามือตบท่ีจมูกมันทําใหมัน
โกรธ และมันพยายามท่ีจะงับขาผมใหเปนช้ิน ๆ ผมพยายามท่ีจะหันหนาเผชิญกบัมันตลอดเวลา และใน
ในใจก็คิดวาถาผมพยายามวายหนีใหเร็วท่ีสุด บางทีมันอาจจะเลิกสนใจผมก็ได แตนั่นหมายความวาผม
จะตองทําอะไรสักอยางในเวลาเดียวกันไหนจะตองจับตาดูแทนขุดเจาะน้าํมนัใหอยูในสายตาตลอดเวลา 
ไหนจะพยายามสอดสายตาหาคนท่ีจะคนหาผม ไหนจะตองรีบวายหนีมัน ผลคงไมมีทางเลือกมากนัก 
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ผมขยับวายอีกสักหนอยและหันมามองทีหนึ่งก็ยังเปนมันยังอยูที่เดิม เจาตัวรายนั้นยังติดตามผมอยู
ตลอดเวลาราวกับเงา มันพยายามวายเคียงขางผมมาตลอด และพยายามจะงับผมทันทีท่ีผมเผลอ 
เพราะฉะนั้นเม่ือผมวายไประยะหนึ่งผมก็หันหนาไปเผชิญกับมันอีกคร้ังหนึ่ง ทําอยางนี้เร่ือยไป ทําให
มันไมมีโอกาสไดดีและมันก็ไดผละจากผมไป แตอยางไรก็ตามก็ไมเลิกลมความตั้งใจท่ีจะติดตามผม 

18.00 น. ท่ีถนนอาดัมส ในตอนเหนือของฮาลิงเกน Dolores Olivares ซึ่งเปนคนทํางานใหแก
ครอบครัวของไมคและดอนนามาเปนเวลานาน ไดนั่งคุกเขาลงเพ่ืออธิษฐานในทันทีเธอทราบขาวของ
ไมคเพราะความรูสึกผูกพันรักใครกลมเกลียวเสมือนญาติ 

ขณะอธิษฐานนั้นเธอถือพระคัมภีรอยูในมือ 
เอาละ ผมนึกในใจ ไมผมก็เจาฉลามนั่นแหละท่ีจะตองจบชีวิตลง ผมนึกทาทายใหมันเขามา

เผชิญหนา และตอสูกันใหมันจบสิ้นกันเสียที แตวาผมก็ไมม่ันใจในกําลังท่ีเหลืออยูเทาใดนัก มันก็ดูจะ
อานใจผมออก มันงับปากทําใหน้ํากระเพ่ือมอยูขวับ ๆ ผมคอย ๆ ดึงเอามีดท่ีเหน็บอยูที่ขาออกมาถือไว 
แลวพยายามหลอกลอใหมันหันตัวกลับเพ่ือสวนทองหรือขางของมัน ซึ่งจะเปนโอกาสท่ีผมจะสอน
บทเรียนใหมันบาง 

มัน “นกรู” จริง ๆ หายไปสักพักแลวกลับมามองหนากันใหมแตคราวนี้มันพยายามอยูเหนอืผม 
โดยการจองอยูหาง ๆ สักครูหนึ่งก็จากไป 

โอ พระองคเจาขา อีกนานไหมการเผชิญหนาระหวางผมกับสัตวทะเลตัวนี้จะจบลง? ผม
เกือบจะไมมีเร่ียวแรงเหลืออีกแลว ขอพระองคชวยผมดวย 

18.30 น. ซึ่งตรงกับเวลาตีหนึ่งคร่ึงท่ีเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย ดอนนาตื่นงัวเงียขึ้นมารับ
โทรศัพทท่ีปลุกเธอใหต่ืนในหองพักของโรมแรม คงจะเปนแรนด้ี แตโทรมาทําไมกัน? แลวขาวท่ีเธอ
ไดรับก็ทําใหเธอชอคจนหายใจแทบไมออก เธอลมตัวลงนอนจมนิ่งอยูบนเตียง ตาจองพวงไฟฟาบน
เพดาน แตเธอก็ต่ืนจากอาการนั้นอยางรวดเร็ว เม่ือเห็นเจนนิเฟอรลูกสาววัย 16 หลับปุยอยูเตียงถัดไป 
แมจะตองเขมแข็งเพ่ือลูก เธอตั้งปณิธานไวในใจ และท้ังสองจะตองกลับเทกซัสทันที 

แปลก ท่ีไมเห็นเจาฉลามนั่นอีก ผมไมอยากหวังวามันจะเลิกสนใจผมไปทางอื่น ผมเกรงวามัน
จะกลับไปเรียกเอาสมัครพรรคพวกมาเลนงานผมอีกนะสิ 

ดวงอาทิตยลับขอบฟาไปแลว ความมืดก็เขามาทําหนาท่ีของมันดูแลทองทะเลแทน ดวงดาว
ริบหร่ีปรากฏ บนฉากสีดําทางเบ้ืองตะวันออกประปราย 

ผมไมเคยเห็นอะไรมืดดําอยางนี้มากอน ไมเคยเห็นความมืดท่ีมืดอยางนี้มากอน 
21.00 น. วันเสารในเมือง มิลวอลกี้ รัฐวิสคอนซิน Rosaile Wanger เก็บของลงกระเปาดวย

ความรูสึกไมอยูกับเนื้อกับตัว เธอคิดถึงพ่ีชายของเธอดวยความหวงใย มือสั่นระริกราวกับจะเปนลมลม
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พับลงแรนด้ีบอกเธอวาในเวลานี้ครอบครัวของไมคตองการใครสักคนท่ีจะมาใหความอบอุน แตเธอไม
แนใจวาเธอจะทําหนาท่ีนี้ได โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อแรนด้ีบอกเธอวา “เพ่ือไมประมาท” กอนออกจาก
สนามบินเธอไดโทรศัพทไปบอกพอและแมที่เมืองฮอริกอน “เพ่ือไมประมาท” เชนกัน 

สิ่งท่ีนักดําน้ํากลัวกันนักกันหนาก็คือ การสูญเสียความอบอุนในรางกาย ผมพยายามเคลือ่นไหว
เพ่ือไมใหกลามเนื้อเปนตะคริว ผมไมไดยินเสียงเครื่องบิน หรือสัญญาณแสดงวามีการติดตามหาผมมา
นานกวาช่ัวโมงแลว หรือวาพวกเขาลมเลิกการติดตามก็ไมรูสิ ผมสงสัยวาดอนนาจะรูเร่ืองนีห้รอืยังนะ? 
คิดถึงลูกและเมียแลวหัวใจผมเหมือนจะแตกเปนเสี่ยง ๆ 

02.30 น. วันอาทิตย ณ มุมหนึ่งยานมหาสมุทรแอตแลนติกเครื่องบินสายการบิน British 
Caledonia ไดพาสองแมลูกดอนนาและเจนนิเฟอรมุงมาทางใต สองแมลูกกุมมือกันไวและอธิษฐาน 
ดอนนาสั่นราวกับเปนไข พนักงานตอนรับเคร่ืองบินเอาผาหมมาใหอีก แตก็ไมไดชวยอะไรเลย 

ผมเองก็สั่นระรัวเหมือนกัน แตอยูในทะเลซึ่งเย็นจัด และสามารถทําใหอุณภูมิในรางกายของ
เราลดลงไดเร็วถึง 25 เทาของอากาศปกติ ผมคงไมมีโอกาศเห็นและเหยียบแผนดินอีกแลว ผมคงตายอยู
กลางทะเลนี้อยางโดดเดี่ยวตามลําพัง ผมคงไมมีโอกาศเห็นมนุษยอีกแลว ผมคงไมไดจับมือสัมผัสกับ
ใครอีก ผมอยากสัมผัสอยากสวมกอดดอนนา อยากใหความอบอุนท่ีผมเคยไดสัมผัสชวยผมบาง แตมัน
เหมือนสิ้นหวังจริง ๆ  

ผมหมดหวังท่ีจะไดรับไออุนจากเธออีก 
ออกซิเจนที่เหลืออยูในถังก็เพียงเล็กนอย แตน้ําหนักรวมกันนั้นเปนภาระเหลือเกิน เมื่อผมไม

หวังท่ีจะรอดแลวผมก็ไมจําเปนตองหวงใยวาราคาถังและเคร่ืองอุปกรณเหลานั้นจะแพงสักเพียงใดอีก 
ผมนาจะสลัดท้ิงเสีย แต...  หากผมปลอยออกซิเจนออกใหหมดมันนาจะเปนทุนท่ีผมพอท่ีจะพ่ึงพาพยุง
ตัวเองได และหากผมผูกตนเองติดกับถังเปลาไว ก็นาจะเปนโอกาสใหรางของผมลอยตัวเปนท่ีนาสงัเกต
ไดงาย เมื่อพวกเขาติดตามคนหาศพของผม 

โอ พระองคเจาขา ขอใหผมพอมีพลังมีเหลือรอดจนถึงพรุงนี้เชาขอใหผมเห็นดวงอาทิตยในรุง
อรุณกลางทะเลนี้กอนตายดวยเถิด 

04.00 น. วันอาทิตยในรัฐเทกซัส กลุมผูคนหาไมคหรือตัวผมเอง ซึ่งจัดการโดยแรนด้ีเพ่ือนเกา 
อันประกอบไปดวย รถยนต รถจิ๊บและคนเดินเทามากมาย หลายคนรูจักผมเปนการสวนตัว หลายคน
เปนญาติ หลายคนเปนเพ่ือนรวมสถาบันวทิยาลัยเทคโนโลยีแหงรัฐเทกซัสซึ่งอยูในรัฐฮาลงิเกน และผม
เปนประธานฝายพัฒนาการศึกษาอยูหลายคนมาจากโบสถซึ่งผมเปนสมาชิกอยู คนเหลานั้นชวยกัน
คนหาผมอยูเปนเวลานาน จนกระท่ังรุงสางเม่ือหมดหวังท่ีจะพบตัวผมแลว พวกเขาก็รวมตัวกัน
อธิษฐานเพื่อใหผมปลอดภัย พิจารณาที่จะดําเนินการ “อยางอื่น” ตอไป 
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ในท่ีสุด ผมตองพูดวา “ในท่ีสุด” ผมปลอดภัย!!!!! 
และมันเกิดขึ้นไดอยางไร? 
แตวาเครื่องขุดเจาะน้ํามันราวกับยักษปกหลั่นมาตระหงานอยูเบ้ืองหนา และรูสึกวามันเปน

แทนขุดเจาะน้ํามันขนาดใหญท่ีสุดท่ีผมเคยเห็นมาในชีวิต สะทอนแสงอาทิตยเปนประกายตัดกับภาพท่ี
เปนเมฆหมอกท่ีประปรายอยูเบื้องหลังนั้น ราวกับมันจะเสียดทะลุไปถึงสวรรค ผมไดยินเสียงของ
เคร่ืองยนตดังห่ึง ๆ และหัวใจผมก็เตนเปนจังหวะ สอดคลองกับจังหวะของเคร่ืองยนต ผมปลอดภยัแลว
ละ ถาเพียงแตผมสามารถไปถึงแทนขุดน้ํามันนั้นได 

วายซิ ผมบอกตัวเอง ทุมเทแรงท้ังหมดท่ีมีอยูวายเขาไป ไปถึงจุดนั้นใหได ผมเงยหนาขึ้นมอง
อีกคร้ังหนึ่ง มันก็ยังอยูที่นั่น 

ผมกมหนากมตาวายอีกครั้งหนึ่ง สุดแรงเกิด และเม่ือโผลหัวขึ้นมามอง เอะ! มันไมไดอยูท่ีนั่น 
ผมขย้ีตาตัวเองมองอยางไรก็ไมเห็นแทจริงแลวมันเปนเพียงภาพลวงตาท่ีผมฝนไปเอง 

8.00 น. วันอาทิตย ท่ีฮอริกอน รัฐวิสคอนซิน ศิษยาภิบาลประจําโบสถ Horicon United 
Methodist ไดจัดใหมีการนมัสการระลึกเนื่องใน “วันพอ” ซึ่งศิษยาภิบาลต้ังใจที่จะเทศนาในเร่ือง
ความสุขของการเปนพอ แตการเทศนาก็ตองเลื่อนไปเนื่องจากมีคํารองขอท่ีเรงดวนจากสมาชิกขอให
อธิษฐานเผื่อไมค ลูกชายของ Mrs. Florence ผูซึ่งกําลังประสบภัยอยูในทะเล  

เนื่องจากภาพลวงตาที่เกิดขึ้นนั้นแสดงวารางกายและจิตใจของผมทํางานไมปกติเสียแลว หรือ
วาภาพหลอนซึ่งเกิดเปนแทนขุดเจาะน้ํามันเม่ือสักครูนั้นเปนเรื่องท่ีผมคิดฝนไปเอง และเปนเรื่องที่นา
กลัวอยางย่ิง มันทําใหผมรูสึกออนเปลี้ยและรูสึกหมดหวังเลยทีเดียว หากวาถาผมตายไปจริง แตหาศพ
ไมพบดอนนาจะไดรับคาประกันชีวิตจากความตายของผมหรือไม นั่นเปนสิ่งท่ีผมกังวลในขณะที่ผม
กําลังใชความพยายามท่ีจะเอาชีวิตรอดดวยการตอสูท้ังกายและจิต 

ผมใชเชือกซึ่งแตเดิมนั้นไดผูกติดไวกับฉมวกพันตัวติดกับถังออกซิเจน เพ่ือวาเวลาผมหมดสติ
รางของผมจะไดลอยฟองติดอยูกับถังออกซิเจนนั้น และถาสมมติวาผมตายไปจริง ๆ เขาก็จะตองหา
ช้ินสวนของผมเจอ เพราะวารางของผมไดผูกติดกับถังออกซิเจนอยู ดวงอาทิตยสองสวางอีกคร้ังหนึ่ง 
แตผมไมรูสึกอบอุนอะไรเลย ผมไมรับสัมผัสความรอนและความหนาวเย็นที่เกิดจากธรรมชาติท่ีมีอยู
รอบตัวอีกแลวผมไมทราบวาแผนดินอยูไกลอีกกี่มากนอย จะมีภาพหลอนและคิดไปเองอกีสกักีส่บิครัง้ 
นั่นก็คือวาผมจะเอาชีวิตรอดไดอยางไร คงจะเปนระยะทางอันไกลหรอกท่ีจะฝนถึงเกาะสักแหงหนึ่ง 

ขาแตพระองค ถาผมสามารถวายไปไดถึงขนาดนั้น เจนนิเฟอรเปนนักดําน้าํท่ีสามารถมาก และ
เปนอาสาสมัครดูแลนักวายน้ําฝกหัดเธออยูในระหวางการฝกงาน ผมนาจะทุมเทกําลังกายอีกครั้งเพ่ือ
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เจนนี่ผมรูละวาผมตองทําอยางไร แขนขางหนึ่งของผมตองวายเพ่ือเจนนี่ลูกสาวคนเดียวของผม และ
แขนขางหนึ่งผมจะวายเพ่ือดอนนาเมียสุดท่ีรักของผม 

11.00 น. วันอาทิตย ณ เมืองฮาลิเกน รัฐเทกซัส โบสถในเมืองนั้นไดมีการอธิษฐานโดยการนํา
ของ Dr. L.C.Johnson ในขณะท่ีบางคนยังอยูในชุดที่ไดสวมใสมาตลอดท้ังคืนในการคนหาตามบริเวณ
ชายหาด ซึ่งพวกเขาหวังวามันจะเปนเพียงหนทางเดียวท่ีจะชวยสมาชิกผูสูญหายได 

พระองคเจาขา ขอใหผมมีกําลัง มีอํานาจ ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคในชีวิตของผม แตอยางไรกต็าม
บัดนี้ ผมไดมอบชีวิตถวายอยูในอุงพระหัตถของพระองคแลว 

02.00 น. วันเดียวกัน โดโรเรสไดคุกเขาลงเพ่ืออธิษฐานอีกคร้ังหนึ่งพรอมกับถือพระคัมภีรอยู
ในมือ เธออธิษฐานตลอดท้ังคืนลวงมาจนตลอดเชาดวยภาษาสเปน “พระบิดาเจาขา พระบิดาผูสถิตใน
สรวงสวรรค...” การอธิษฐานของเธอสืบเนื่องไปจนกระท่ังตลอดบายอันรอนแรงของรัฐเทกซัส 

จริง ๆ แลวมันไมใชพลังอํานาจของผมเองหรอกท่ีพาตัวผมมาไดขนาดนั้น มันนาจะมีพลัง
อํานาจหลายอยางท่ีเราไมรูผลักดันใหผมผุดลอยขึ้นอยูบนผิวน้ําได ทําใหผมยังไมจม ตายไปเสีย จนใน
ท่ีสุดดวยความหมดแรง ผมก็ปลอยใหรางกายลองลอยไปตามยถากรรมลองลอยไปตามแตธรรมชาติ 
หรือสุดแลวแตสิ่งอัศจรรยใด ๆ จะดลบันดาล 

นานเทาใดไมทราบได จนกระท่ังรูสึกวานิ้วเทาไดครูดไปกับอะไรสักอยาง ผมสัมผัสไดหรือ? 
ผมรูสึกวามันจะเปนสิ่งแข็ง ๆ หรือวามันจะเปนภาพลวงหรือหลอนอีก ลองเอานิ้วเทาครูดไปมาดูก็นุม 
และดูแข็งแรงดีหรือวาผมจมลงสูกนทะเลเสียแลว ไมทราบวามันคืออะไร แตวาพอผมพยายามยันขา
ตัวเองขึ้น ก็ปรากฎวาผมยืนขึ้นได เทาของผมไดสัมผัสกับของแข็ง ๆ ซึ่งอยูเบ้ืองลาง ผมสามารถยืนได
จริง ๆ ผมสามารถกาวขาออกไปไดจริง ๆ แมจะโซซัดโซเซไปบาง แตวาผมเดินไปได รูสึกวารางกาย
ของผมพนน้ําขึ้นมาเล็กนอย 

รูตัวแนแลววาผมยืนอยูบนชายหาด ผมปลอดภัยแลว 
ผมคอย ๆ คลานคลายกับสัตวเลื้อยคลานตัวหนึ่งที่คลานอยูกลางแสงอาทิตย ทีส่าดสองอยางไม

บันยะบันยัง ไมกรุณาปราณี พลังอํานาจอันมหัศจรรยใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผมนั้นไดชวยใหผมรอดชีวิต 
12.00 น.  Mr.Roy Querra ไดพาภรรยาออกมาขับรถท่ีชายหาดแหงนั้น เพ่ือไปฉลอง “วันพอ” 

และเปนวันหยุด คุณรอยก็ไดเห็นอะไรบางอยางเปนจุดอยูบนชายหาด ท่ีจริงนั่นคือรางกายของผมเอง 
เขาก็รีบจอดรถและลงมาดู 

แนนอนรางกายของผมนั้นออนเปลี้ยเสียกําลัง แตวายังพอมีลมหายใจรวยริน คุณรอยและ
ภรรยาก็ไดพาผมมายังจุดท่ีปลอดภัยใหน้ําดื่มและเรียกรถพยาบาล 
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17.00 น. ณ สนามบินนานาชาติเมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส ซึ่งเปนสายการบินภายในประเทศ ดอน
นาไดสอบถามเพ่ือใหแนใจอีกคร้ังหนึ่งวาอะไรเปนอะไรกอนท่ีจะเดินทางมาถงึ และไดรบัคาํตอบวาผม
ไดความปลอดภัยแลว หลังจากที่ดอนนาวางโทรศัพทลง เธอไดหันไปหาเจนนิเฟอรผูท่ีกําลังรองไหอยู
นั้นพรอมกับบอกเธอวา 

“คุณพอทําสําเร็จแลว เขาปลอดภัยแลว” จากนั้นทั้งสองโอบกอดกันดวยความยินดี 
ท้ังสองไดเบียดเสียดผูคนเขาไปในหองเล็ก ๆ หองหนึ่งและไดคุกเขาลงอธิษฐานขอบพระคุณ

พระเจา ท่ีพระองคทรงชวยเหลือใหสามีและพอของท้ังสองรอดชีวิต 
หลังจากนั้นไมนานก็มีการแถลงขาวสงตอกันไปเปนทอด ๆ ถึงแรนด้ีที่ฮาลิงเกน ถึงฟลอเรนซ

ท่ีฮอริกอน ถึงโดโรเรสท่ีถนนอาดัมสถึงหนวยกูภัยท่ีชายหาดและบนเคร่ืองบิน ถึงพี่นองเหลานั้นท่ีได
ชวยกันคนหาและอธิษฐานเผ่ือมาตลอดเวลาวา ไมคปลอยภัยแลว ไมคตอสูเอาตัวรอดช่ัวโมงตอช่ัวโมง
เปนระยะทางไกลกวา 43 ไมล ลอยละลองสาบสูญอยูในทะเลตามลําพังผูเดียว.... โดยลําพังจริงหรือ? 
หรือมีพลังอํานาจอันยิ่งใหญ คอยชวยเหลืออยูตลอดเวลา? 

ความบาคลั่งของทะเลนั้นพายแพตออํานาจและความรักของพระองคอยางสิ้นเชิง 
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กตัญู 
จากเร่ือง A Blessing of Bears 
โดย Richard H. Scheinder 
หนังสือ February 1988 

ในลอสแองเจลิสนั้น มีสถานที่แหงหนึ่งเรียกอยางเปนทางการยาวเหยียดวา The Motion 
Picture and Television Country House and Hospital จะวาเปนบานก็ใช และจะวาเปนโรงพยาบาลก็ไม
ผิดเปนอันวาเราจะเรียกสถานท่ีแหงนี้สั้น ๆ วา บานพักคนชรา ก็แลวกัน 

ถาคุณเคยไปเย่ียมท่ีบานพักท่ีวานี้ ซึ่งอยูในยานท่ีเรียก Woodland Hills ก็คงจะไดเห็นบานพัก
หลังหนึ่ง ซึ่งเปนท่ีชุมนุมของพวกเหลานักแสดงที่เกษียณแลว คือ ชาวฮอลลิวูดท่ีเกาแกทัง้หลายมีท้ังนกั
ออกแบบ นักแสดงแทน (stuntman) ศิลปนนักตกแตงใบหนาของนักแสดง และบุคคลอื่น ๆ ท่ีอยูใน
แวดวงการแสดง ซึ่งตางไดเคยใชชีวิตนานหลายปเพื่อสรางสรรคผลงาน และสรางสรรคความบันเทิง
ใหแกเรา พวกเขามาอยูท่ีนี่และปกหลักอยูท่ีนี่เพราะความกรุณาสมาชิกผูมองการณไกล และมีความ
กตัญูของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตผูไดเร่ิมกอต้ังกองทุนสงเคราะหอดีตคนในวงการเม่ือป 1921  

กองทุนนี้ทําหนาท่ีใหสวัสดิการ และเปนท่ีพักพึ่งพิงของเหลาสมาชิกท้ังหลาย ซึ่งเขาเหลานั้นก็
ไดแก Mary Pickford, Vilma Banky, Bessie Love และ Bill Hart 

ในบริเวณบานพักนี้ เราก็จะพบวามีกระทอมอยูหลายหลังแวดลอมอยูเรยีงรายและเปนกระทอม
ท่ีนาอยู พรั่งพรอมดวยความสะดวกสบายทุกประการ 

นอกจากความสะดวกสบายตามธรรมดาแลว ยังมีโรงภาพยนตเล็ก ๆ ช่ือ Louis b. Mayer 
Memorial Theatre มีโบสถช่ือ John Ford Chapel และมีรานกาแฟช่ือ Douglas Fairbanks ดวย สิ่งเหลานี้
ทําใหบานหลังนี้และกองทุนเปนสถานท่ีท่ีคอนขางเพียบพรอมสมบูรณและเปนท่ีระลึกของผูท่ีออกเงนิ
บริจาคเพื่อการนี้อีกดวย 

มีคนอาศัยอยูท่ีนี่ท้ังหมดประมาณ 170 คน และนอกจากคนแลวก็มีหมีท่ีนาสนใจจาํนวนหนึง่ท่ี
กําลังทําหนาท่ีของมันเชนกัน!! 

เราเห็นจะตองขอบคุณเปนพิเศษสําหรับ Charm McCardle ผูซึ่งมีเสนหเชนเดียวกับช่ือของ
หลอน เรื่องเกิดขึ้นเม่ือ 7 ปที่แลว เม่ือเธอมาเยี่ยมเยียนผูพักอาศัยอยูท่ีนี่ผูหนึ่งซึ่งอดีตเคยเปนนักถายภาพ
มือฉกาจคนหนึ่งแตวาไดเกษียณตัวเองแลว ชารมไดพยายามคนหาวาในหองของเขานั้นนาจะมีรูปถาย
ของสมาชิกในครอบครัวบาง ท้ังนี้ก็ไมมีอะไรหรอกเพ่ือหาเร่ืองชวนคุยเทานั้นเอง แตทั้งหมดท่ีชารม
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เห็นก็คือ “Red gum-ball Machine” เครื่องหนึ่งวางอยูท่ีมุมหอง ก็เลยตองหันไปถามเจาของหองอยาง
สนิทสนมวา “ชวยเลาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของคุณใหฉันฟงหนอยซิ” 

“ไมมีสักคน” 
นอกจากน้ําเสียงท่ีเดียวดายแลว สายตาก็เหมอมองเพดานอยางเลื่อนลอย 
“มีแตเจา gum-ball” 
ชารมจากหองนั้นไป จิตใจหดหูเม่ือคิดถึงความวาเหวของเจาของหอง 
และจากการสนทนากับผูอาศัยท่ีบานพักหลังนี้ ก็พบวาสวนใหญไมมีญาติ ไมมีเพ่ือน และขาด

ความอบอุน เม่ือยังอยูในวัยหนุมและทํางานไดคนพวกนี้เปนผูสรางความอบอุน บันเทิงแกคนเกือบทั้ง
โลกแตเมื่ออายุมากขึ้น และเลิกทํางานแลวคนพวกนี้กลับตองมีชีวิตอยูอยางวาเหวเดียวดาย วางเปลาราว
กับผนังซึ่งไมมีรูปภาพประดับ 

หลายคนไมยอมตอบเม่ือถูกถามเร่ืองครอบครัวหรืออดีต มันคงจะขมขื่นและนาเบือ่หนาย ชีวติ
ท่ีรุงเรือง โลดแลนอยูในจอภาพยนตรเปนเพียงอดีตท่ีพวกเขาอาจจะเรียกมันกลับคืนมาช่ืนชมเพียงคน
เดียวและเงียบ ๆ มีนักแสดง และคนในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตหลายคนท่ีตกอยูในสภาพนี้ 

อดีตนักแสดงสตรีที่เคยรุงโรจนอยางกวางขวางคนหนึ่งเลาใหชารมฟงอยางเศราสรอยวา 
“ฉันมีหลานชายคนหนึ่ง แตไมรูวาเขาอยูท่ีไหน ไมเคยไดพบหนาคาตามานานแลว ไมรูวายังมี

ชีวิตอยูหรือเปลา”  
ชารมเองนั้นเวลานี้ก็เปนคุณยายแลว หลังจากท่ีเธอไดแตงงานกับ Mickey McCardle อดีต

ผูชวยผูอํานวยการ Blake Edwards และเคยเปนผูจัดการฝายผลิตของ Sidney Poitier 
ชารมไดทุมเทและผูกพันชีวิตไวกับพระเยซูคริสต จะเห็นไดชัดวาตลอด 20 ปที่เธอไดทํางาน

ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนต เธอรับความอบอุนและความรักจากวงการนี้มามากมาย ดังนั้นเม่ือถึง
เวลาท่ีเหมาะสมเธอจึงทุมเทเวลาใหกับการทํางานเพื่อผลประโยชยของชุมชนท่ีเปนของดารา นักแสดง 
และผูท่ีอยูในวงการ อุตสาหกรรมภาพยนตรท้ังหลาย โดยเปนกรรมการอํานวยการใหแก Screen Smart 
Set and The M.P.T.V. Hospital Guild เธอยังเปนผูรวมกอต้ังโครงการบาน Compeer ซึ่งเปนโครงการท่ี
สรางความอบอุนใหแกผูสูงอายุท่ีมีชีวิตอยูอยางเดียวดาย และสราง “มิตรภาพ” ระหวางคนเหลานี้อีก
ดวย 

เพราะโครงการนี้ทําใหคนท่ีกระจัดกระจายอยูตามสังคมท่ีตางคนตางเอาตัวรอด และไมมีใคร
เอื้อเฟอใครสามารถมีเพ่ือน และมีการติดตอกันกับคนอื่นอยางใกลชิดได 

พูดถึงความเหงาและความโดดเดี่ยวเดียวดายนี้ ชารมสํานึกและระลึกอยูตลอดเวลาวา ครัง้หนึง่
มันเคยเปนสิ่งท่ีติดตามตัวเธอมาต้ังแตสมัยเธอยังเปนเด็ก เวลานั้นเธอก็มีความเหงา ความเดยีวดายอยูใน
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ชีวิตอยางแสนสาหัส มีสิ่งเดียวเทานั้นท่ีเธอสามารถเรียกไดวาเปนเพ่ือนและเปนเคร่ืองแกเหงา เธอจะพา
กันติดตัวไปทุกหนทุกแหงที่เธอยางกาวไป และนั่นก็คือตุกตาหมีตัวหนึ่ง ซึ่งเธอเรียกมันวา Teddy Hug 
และเธอไมลืมเลยและยังเก็บความรูสึกอบอุนในมิตรภาพ ความทรงจําอันลึกซึ้ง ความใกลชิดสนทิสนม
กันเม่ือไดกอดรางอันนุม ๆ ของเทดดี้ 

เธอก็คิดวาคนท่ีอาศัยอยูในบานหลังนี้สวนมากก็เปนคนสูงอายุท่ีโดดเด่ียวเสียดาย นาจะมี
โอกาสไดสัมผัสกับความอบอุนและมิตรภาพของเทดด้ีเชนเดียวกัน ดังนั้นเธอตัดสินใจท่ีจะหา Teddy 
Bear ซึ่งเปนตุกตาหมี มาใหแกผูท่ีอาศัยในบานพัก เพ่ือจะไดคลายเหงาและเปนมิตรกบัสิง่ท่ีใหความสขุ
แกพวกเขา 

ในค ร้ังแรกนั้นเ ม่ือเธอเสนอควา มคิดท่ีจะให ตุกตาหมีแก ผู ท่ีอ ยูอ าศัยในบานหลังนี้ 
คณะกรรมการและผูบริหารไดปฏิเสธ แตวาความท่ีเธอเคยเปนเจาหนาท่ีอยูในกองทัพเรือ ถึงแมจะเปน
เจาหนาที่ระดับไมสูงนัก เลือดน้ําเค็มของเธอทําใหเธอมีความเด็ดเด่ียว แข็งแกรง แตวาบางคนกเ็รียกวา
เปนความดื้อดาน เธอจึงยืนกรานท่ีจะใหตุกตาหมีแกผูท่ีอาศัยอยูในบานดังกลาว และในท่ีสดุเธอกทํ็าจน
ได 

วันหนึ่งคุณพอ Bel ซึ่งเปนอนุศาสนาจารยประจําบานก็ยอมรับวา ความคิดเกี่ยวกับตุกตาหมีนี้
เปนความคิดท่ีดี ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากวาการศึกษาและคนควาพบวา คนท่ีสูงอายุท่ีอาศัยอยูอยางโดดเด่ียว
เดียวดายนั้น มีโอกาสนอยมากท่ีจะไดสัมผัส โอบกอดและใกลชิดกับบุคคลอื่น  

เพราะฉะนั้นการท่ีมีตุกตาสัตวตัวนิ่ม ๆ ไวกอด เคลาเคลียรก็นาจะชวยผอนคลายความรูสกึเหงา 
และจะทําใหรูสึกวาชีวิตนี้มีความอบอุนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความจริงประการหนึ่งท่ีเราไมควรจะลืม
วาคนที่สูงอายุนั้น เร่ิมสูญเสียความสามารถในการสัมผัสทางตา ทางหูเพราะฉะนั้นมีอยูคนเดยีวท่ีพอจะ
สัมผัสไดดีก็คือการสัมผัสดวยรางกายการกอด ลูบคลํา เคลาเสีย ดวยเหตุนี้เองทําใหชารมตัดสินใจท่ีจะ
บอกกลาวใหเพื่อนฝูงและคนท่ีรูจักกัน ใหชวยบริจาคตุกตาหมีในรูปแบบตาง ๆ กัน ในขนาดตาง ๆ กนั 
ดวยวัสดุตาง ๆ กัน เพ่ือเอามามอบใหผูสูงอายุท่ีอยูในบานหลังนี้ 

ดังนั้นหลังจากวันท่ีชารมปาวประกาศเชิญชวนใหมีการบริจาคตุกตาหมีในรูปแบบและขนาด
ตาง ๆ กันก็ถูกนํามายังบานพักดวยวิธีตาง ๆ กัน เชาวันหนึ่งก็พบวามีเจาตุกตาหมีโตถูกนํามานั่งรออยู
แลวในรถของเธอ มองเห็นตาแปว ๆ เหมือนกับมันจะพูดวา “เอา พรอมแลวนะ จะไปหาใครดี” และใน
ท่ีสุดก็มีการขึ้นปายประกาศวา “ใครท่ีตองการจะอุปการะหมี กรุณาติดตอ Charm McCardle” 

การท่ีเธอใชคําวา “รับหมีไวอุปการะ” นั้น เปนความคิดของเธอเอง และตอมาใชเปนแฟช่ัน
สําหรับตุกตา อยางไรก็ตามตุกตาหมีแตละตัวนั้น จะมีช่ือและท่ีอยูของผูทําและผูบริจาคติดไวคนแรก
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ท่ีมาขอรับเอาหมีไปเปนเพ่ือนก็คือ ชายคนท่ีมีเคร่ือง gum-ball นั่นเอง จากนั้นคนอื่น ๆ จึงไดตามมา
ขอรับเอาหมีไปบาง 

ก็เปนสิ่งท่ีนาช่ืมชนยินดีท่ีแตละคนไดตั้งช่ือหมีของตนเอง และยังพากันแตงเนื้อแตงตัวใหหมี 
บางคนก็ใสหมวกใหมันดวย อยางไรก็ตามตุกตาที่เอาไปมอบใหผูสูงอายุในหมูบานนั้น ก็ไมใชวาจะมี
หมีเพียงอยางเดียว บางตัวก็เปนสุนัข บางตัวก็เปนชาง เปนนกเพนกวิน แตวามีอยูตัวหนึ่งท่ีเปนรูปวัว 

ชายคนท่ีมารับเอาตุกตา รูปวัวตัวนั้นไปเปนตุกตาประจําตัวก็ประกาศขึ้นมาวา “นี่แหละครับ
เปน Cow Bear เปน วัวหมีของผม” 

Anna Overton อายุ 79 ป ผูเปนภรรยาของ Dewey อายุ 79 ปเชนกัน กอนหนานี้เคยเปน 
Projectionist ของสตูดิโอแหงหนึ่ง และเวลานี้ตางคนตางก็มาอาศัยอยูท่ีบานพักคนชราแหงนี้ บอกวา
เธอรักหมีตัวนี้มาก และก็จะเอามันไปทุกหนทุกแหง แมวาเมื่อเธอไมสบายเขาโรงพยาบาลเธอก็จะพา
มันไปดวย 

Bill Beaumont อายุ 68 ป อดีตนักแสดงคนหนึ่งก็กลาวถึง Smokey หมีท่ีมีขนาดสูง 30 นิ้วของ
เขาวา “มันเปนเร่ืองงายและสะดวกสบายท่ีพวกเราจะเขาไปสัมผัสกับเจาสัตวตัวเล็ก ๆ เหลานัน้และเชือ่
ไหมวาพวกเราก็ไมมีใครเลยท่ีจะหลีกเลี่ยงไมพูดคุยกับเจาสัตวเลี้ยงของตนเอง” 

คงจะจริงของเขาหรอก เพราะวาในวัยนั้นคนเราตองการเพื่อนแตวาไมมีเพ่ือน เราตองการคน
คุยดวย แตก็ไมมีใครอยูใกล ๆ ท่ีจะคุยกันได ครั้นจะใกลชิดใครก็ดูไมสนิท คงเหลอืแตเจาสตัวเลีย้งท่ีไม
มีลมหายใจ แตเต็มเปยมไปดวยความนุมนวลและความเยือกเย็นในขณะที่ใหเราไดทุกอยาง ตั้งแตความ
อบอุนและความรักมากเทา ๆ  กับท่ีเรารักมัน เราก็จะไมกลาพูดจากับใครไดสะดวกปากเทากบัพดูกบัมัน 

อยางไรก็ตามในจํานวนผูท่ีอาศัยอยูในบานพักหลังนั้นก็จะตองยอมรับกันวาคนท่ีไมคอยจะ
เห็นดวยกับความคิดเรื่องตุกตาหมี หรือบางคนก็มีความรูสึกวามันเปนเร่ืองท่ีโง ๆ เหลวไหล ไรสาระใน
จํานวนนั้นก็มี อดีตนักแสดงคนหนึ่งซึ่งแตกอนก็เคยโดงดังและเคยมีช่ือเสียงในวงการภาพยนตรเปน
อยางมาก เธอปฏิเสธท่ีจะรับตุกตาหมีเหลานี้ จนกระท่ังไมนานนักหลังจากท่ีคนท่ีพักในบานพักไดพา
กันมีหมีและตุกตาสัตวเลี้ยงคนละตัว ตางคนก็ไดแตงเนื้อแตงตัว และพูดจากับสัตวเลี้ยงของตนราวกับ
วามันมีชีวิตจิตใจจริง ๆ และในที่สุดก็ทําใหนักแสดงเรืองนามผูนั้นเปลี่ยนใจ เธอรับอุปการะหมีไวตัว
หนึ่ง 

“คุณจะต้ังชื่อมันวาอะไรดีคะ” ชารมถาม 
“Jules” เปนคําตอบของเธอ 
ในท่ีสุดเราก็มีขอตกลง มีมติเปนเอกฉันทวาเราจะเขียนจดหมายไปขอบคุณผูท่ีใหบริจาคหรือ

ทําตุกตานั้นใหพวกเรา และปรากฏตอมาวาหลายคนไดมีการเขียนจดหมาย หรือโทรศัพทติดตอกนัเปน
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ประจํา ทําใหโลกของพวกเขาไมโดดเดี่ยวเดียวดายอีกตอไปผูทําหรือผูบริจาคหลายคนก็รับเปนพอแม 
“ทูนหัว” หรือ God parents ของตุกตาเหลานั้นไปดวย 

ความสัมพันธระหวางคนท่ีพักอยูในบานหลังนี้ และคนภายนอกผูท่ีมาเยี่ยมเยียน เขามา
เกี่ยวของก็กลายเปนเครือขาย เปนโยงใยทําใหสังคมท่ีโดดเดี่ยวและบรรดาความเหงาเปนเพียงอดีต และ
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือทุกคนยืนยันวา โครงการ “Teddy Hug” นี้เปนโครงการท่ีชวยใหชีวิตมีคุณคา และมี
ความทรงจําท่ีดีตอไป 

ตางก็มีความกตัญูตอกัน ผูใหก็มีความกตัญูตอการตอบสนองท่ีดี แนละ ผูรับตองกตัญูตอ
ผูใหและเพียงเทานี้โลกเราก็จะไมเงียบเหงาและโดดเดี่ยวอีกตอไป 

Gum-ball Machine คือเครื่องขายหมากฝร่ังชนิดหยอดเหรียญเม่ือหยอดเหรียญลงไปและกดปุม
จะมีหมากฝรั่งกลม ๆ ออกมา 
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ชางซอมไวโอลินจําเปน 
จากเร่ือง The “Thang” 
โดย Joe Bunker 
หนังสือ February 1988 

ผมเปนคนแกอายุ 68 ปแลว เวลานี้มีชีวิตอยูอยางโดดเด่ียวเดียวดายในบานหลังเล็ก ๆ ในกรุง
วอชิงตัน “เอลลา” ภรรยาของผมนั้นก็อายุไมตางจากผมเทาไรนัก เวลานี้เธอไปอยูท่ีเนรสซิง่โฮม ซึง่เปน
บานคนชรา ท้ังนี้เนื่องจากสุขภาพไมคอยดีและมีโรคประจําตัว 

สําหรับลูก ๆ ของเรา ลูกสาวชื่อโจนและลูกชายช่ือสตีฟก็อยูไมไกล เขาอยูแถว ๆ นี้นี่แหละ 
แมวาเขาท้ังสองจะเปนลูกท่ีดี หม่ันมาเย่ียมเยียนอยูเปนประจํา ผมก็ตองรับความจริงท่ีวา เขาท้ังสองก็มี
ครอบครัวและมีชีวิตที่จะตองดูแลรับผิดชอบของเขาเอง ผมจะทําตัวเปนปญหา หรือเปนอุปสรรคใน
การดําเนินชีวิตของเขาอยูไดอยางไร ปลอยใหเขามีชีวิตมีความสุขอยูตามลําพัง เพราะฉะนั้นบานที่ผม
อยูก็คอนขางจะเงียบเหงาและเดียวดาย 

พูดถึงโรคภัยไขเจ็บของตัวผมเอง เร่ิมแรกก็มีอาการปวดตามขอ กระเสาะกระแสะบางคราว แต
วามันก็เปนอยางนี้แหละ และหลังจากนั้นก็ไมมีอะไรดีไปกวานี้ นี่ก็เปนการดํารงชีวิตอยางหนึ่งเทา
นั้นเองและเวลานี้แหวนท่ีเคยใสก็ใสไมไดแลวเพราะมันปวด 

เชาวันหนึ่งขณะที่ผมกําลังนั่งดื่นกาแฟและวางแผนสําหรับกิจกรรมประจําวันอยูนั้น ก็มีเสียง
เคาะประตูหนาบานดังขึ้น ผมจึงลุกขึ้นไปเปดประตูก็พบวา เปนลูกสาวของเพ่ือนเกาท่ีช่ือ ลูอิส ในมือก็
มีถุงพลาสติกสําหรับใสขยะซึ่งหออะไรบางอยางอยู เปดดูก็พบวาขางในกลองคือ ไวโอลินตัวหนึ่งซึ่ง
เกาครํ่าครา ชิ้นสวนก็ไมประติดประตอกันเปนเคร่ืองดนตรีท่ีอยูในสภาพแยมาก หลุดลุยไมมีช้ินดี 

“คุณลุงเคยบอกแมวา คุณลุงซอมอันนี่ไดใชไหมคะ?” 
เร่ืองมันเร่ิมเมื่อหลายปมาแลว มิสซิสลูอิส ไดขอใหผมซอมไวโอลินเกาของเธอ ซึ่งเปนสมบัติ

ประจําบานมานานแลว หลังจากท่ีผมปลดเกษียนจากอาชีพตัดไม ผมก็ไดรับจางงานชางไม สรางนั่น 
ซอมนี่ใหคนท่ัวไป เชน สรางโตะ เกาอี้ รวมไปถึงงานช้ินเล็กชิ้นนอย เชนทําตัวเรือนนาฬิกา ทํากลอง
เสียบมีดและอื่น ๆ และผมพอรูบางเกี่ยวกับการซอมเคร่ืองดนตรี โดยดูจากพอซึ่งเปนชางซอมและทํา
ไวโอลิน และถึงแมวาจะมีประสบการณดังท่ีกลาวมาแลว ยังไมวายรูสึกงง และมองไมเห็นภาพตัวเองวา
จะซอม “ซากไวโอลิน” นี้ไดอยางไร 

ผมตัดสินใจบอกไปวา “ดูกอนนะ ไมรูวาจะสําเร็จไหม?” 
คอยยังช่ัว สาวนอยคนนั้นเดินกลับออกไปดวยความหวัง หรืออยางนอยก็ไมผิดหวัง มิใชหรือ? 
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นั่งลงท่ีโตะในครัวพิจารณาไวโอลินตัวนั้น ทําใหผมนึกยอนหลังไปเม่ือครั้งเรายังทําอาชีพ
เกี่ยวกับไม เกี่ยวกับปา มันชางเปนประสบการณชีวิตที่เราไมอาจลืมได แตเวลานี้ผมก็ปลดเกษยีนตัวเอง
ออกจากธุรกิจนั้นมานานแลว แมวาหลังจากนั้นผมไดทํางานเกี่ยวกับไมอีกหลายอยาง แตปรากฏวา
เหลือโตะอยูตัวหนึ่งซึ่งทําขึ้นจากไม นอตเกา ๆ รวมท้ังกิ่งไมเล็ก ๆ ที่พอจะหาไดนั่นแหละคือ
สวนประกอบของมัน ดูสภาพของมันก็ไมเหมือนโตะท่ีจะเอาไปอวดไปโชวอะไรท่ีไหนได บนโตะก็มี
นาฬิกาต้ังโตะเรือนเล็ก ๆ มีมีด มีสิ่ว มีเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ และก็มีพัดลมเกา ๆ อยูตัวหนึ่ง 

ความจริง แมจะมีความรูเกี่ยวกับเคร่ืองไมเคร่ืองมือ หรือวาเคร่ืองดนตรีอยูบางจากพอของผม 
ซึ่งมีชีวิตอยูกับการทําหรือการซอมเครื่องดนตรีเกือบตลอดชีวิตของทาน แตนั่นก็เปนประสบการณท่ี
ผมไมไดใสใจอะไรมากนัก เวลานี้พอก็เสียชีวิตไปนานเกินกวาท่ีจะไปขอความคิดเห็น หรือไปขอ
คําแนะนําจากพอมาชวยเหลือผมไดทําใหผมตกอยูในสภาพท่ีอึดอัดใจ และอยูทามกลางความกดดันท่ี
จะซอมไวโอลินใหกับลูกคุณนายเลวิสไดหรือไม 

ผมก็ยังงุนงานอยูในหองทํางานนั้น ซึ่งท่ีจริงมันก็คือสวนหองครัวนั่นเอง ยกไอนั่นไป ยกไอนี่
มา และในท่ีสุดผมก็ลากกลองใสเครื่องมือของผมไปกระแทกเอาตาไมซึ่งเปนไมซีดา ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของโตะ การกระทบกันทําใหเกิดเสียงดังขึ้น เสียงท่ีเกิดขึ้นนี้ทําใหผมนึกอะไรขึ้นมาไดอยางหนึ่งวา
เสียงนี้คือเสียงอะไร หลายปมาแลวเม่ือผมยังเปนเด็กและชวยพอแมทํางานอยูในปา ซึ่งผมจะตามพอไป
เลือกไมท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาทําโวโอลิน พอจะเคาะ เฝาดู และคอยฟงเสียงจากตนนั้นไปตนนี้ จากตน
นี้ไปตนนั้น 

“ตนไมแตละชนิดเหมาะสําหรับทําเคร่ืองดนตรีตางกัน” พอวา “แตละตนมีคุณภาพเสียงไม
เหมือนกัน” 

พอจะใชวิธีการสุมและเคาะไปทีละตน ต้ังแตไมซีดา ไมเมเปลไปจนถึงไมเฟอร ซึ่งตลอดเวลา
ท่ีพอเคาะพอจะใชหูแนบชิดกับลําตนและพอก็บอกวา “นี่เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการเลือกไมมาทําเคร่ือง
ดนตรี” 

ไมนานพอก็จะพบสิ่งท่ีพอตองการ “นี่แนะ เราไดเสียงดนตรีท่ีไพเราะแลวละ” เสียงของพอ
แสดงความมีชัยและมีความหวังเสมอ 

กลับมาดูไวโอลินของลูกสาวคุณแลวิสอีกคร้ังหนึ่ง มันยังนอนนิ่งระเกะระกะ ระส่ําระสายอยู 
ทันใดนั้นผมก็รูสึกวาถูกทาทายใหทําอะไรสักอยาง ผมมองเขาไปในหองครัวซึ่งอยูอีกสวนหนึ่งของ
หองทํางานนี้ ท่ีบนโตะมีกาว มีสีน้ํามันชักเงาพรอมอยู ผมคิดวาผมจะตองทํางานนี้ดวยความระมัดระวงั 
ละเอียดละออ และจะไมทําใหเกิดการสูญเสียขึ้นเปนอันขาด ผมนึกทีละนอย ทําทีละอยาง ไมวาจะใช
ความพยายามหรือความยากแสนเข็ญมากเพียงใดก็ตาม เวลาท่ีผานไปแตละนาทีแตละช่ัวโมงนั้นผม
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แทบจะไมรูสึกตัวเลย สิ่งที่ผมเกิดความต่ืนเตนและประหลาดใจคือ ผมลืมไปสนิทวานิ้วของตนเองนั้น
มันเคยแข็งและปวดท้ังยังทํางานไมคลองนัก แตขณะนี้มันกลับทํางานไดดีและไมมีความเจ็บปวดอะไร
เลย แตละวันเม่ือทําเสร็จผมก็จะนําช้ินสวนแตละอันทับและกด หรือชัก ยืด ยึด และติดกาว แมวาวัน
หนึ่งจะทําไดเพียง 3 หรือ 4 นิ้วผมก็ทํา เวลาผานไปผมก็เร่ิมเคาะเสียงไวโอลินดู ติดกาวบุซับใน และทาํ
ลูกบิดใหดี ผมตรวจแลวตรวจอีกดวยความระมัดระวังเปนท่ีสุด ก็เรียกวาใชเวลานานโขอยู 

ในท่ีสุด ไวโอลินตัวนั้นออกมาในสภาพท่ีซอมเรียบรอยแลวเสียงก็ดี และไมมอีะไรท่ีตองกงัวล
อีกตอไป ลูกสาวของผมก็อุตสาหมาเปนเพ่ือน ท้ังยังชวยขัดและชวยลงน้ํามันชักเงาให ตลอดจนชวย
ปรับเสียงให เม่ือเราติดตั้งสายไวโอลินใหมทุกอยางก็เรียบรอยสมบูรณ 

สิ่งท่ีผมไมควรจะลืมคือ หลายครั้งท่ีผมตองขับรถไปเปนระยะทางถึง 60 ไมล เพื่อซือ้ชิน้สวนท่ี
จําเปนถึง พอรท แองเจลิส 

อยางไรก็ตามเมื่องานสําเร็จลุลวงลงไปแลว ผมก็ไมรูหรอกวาไวโอลินนี้จะใชงานไดดีหรือไม 
แมวาสภาพภายนอกจะดูเรียบรอยก็ตาม และผมยังนึกไมออกเลยวาเสียงของมันจะเปนอยางไร ทั้งนี้
เพราะนิ้วของผมมีปญหา และไมสามารถท่ีจะพิสูจนไดดวยตนเอง ผมไดพยายามสอบถามคนท่ัวเมือง 
แนนอนผมจะตองไดพบใครสักคนที่สามารถเลนไวโอลินนี้ได ผมไดสอบถามจนท่ัวทุกแหง ลูกสาว
ของผมก็ไดชวยหาดวย แต 

“โชคไมเขาขางเลย” 
จนกระท่ังวันหนึ่ง โจนลูกสาวของผมโทรศัพทมาวา “คุณพอคะเอาไวโอลินตัวนั้นออกมาท่ีนี่

ดีกวา” น้ําเสียงของเธอตื่นเตน แสดงวาจะตองมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถเลนไวโอลินใหเราฟงได 
เร่ืองมีอยูวาสามีของโจนไปไดคนงานใหมมาคนหนึ่ง โจนจึงไดเชิญเขามารวมรับประทาน

อาหารเย็นท่ีบาน และจากการสนทนากันก็พบวาเพ่ือนของสามีเธอคนนี้สามารถเลนไวโอลินไดเขาลุก
ขึ้นยืนพรอมกับหยิบไวโอลินตัวนั้นไปปรับสายอีกนิดหนอย 

ท้ังหองนั่งเลนนั้นก็เงียบสนิท ทุกชีวิตคอยฟง เขาเลนเพลงท่ีไพเราะที่สุดเทาที่ผมเคยไดยินใน
ชีวิต คือเพลง Louisiana Man และ Orange Blossom Special นับวาเปนเพลงที่โปรดปรานมากสําหรับ
ผมและเปนเพลงท่ีไพเราะที่สุดในวัยท่ีเปนอยูนี้ นอกจากนั้นเขายังเลนเพลงเกี่ยวกับรางรถไฟเกา ๆ 
รวมท้ังเลนเพลงที่เกี่ยวกับหมูบาน ชนบท ซึ่งกระชากหรือลากจูงอารมณใหผมกลับไปสูความทรงจํา
แหงอดีต ซึ่งมันไดผุดขึ้นมา และทําใหผมจินตนาการถึงเรื่องเกา ๆ และคนรูจักมักคุนกันลุกขึ้นมา
เตนรํา และมองเห็นภาพรถไฟท่ีมีฟนเปนเช้ือเพลิง สงควันโขมงขึ้นไปขางบน และปลอยเสียงวูด
ออกมา ดูแลวก็ประหลาดใจวามันเปนรูปแบบที่แทจริงของชีวิตเราหรืออยางไร มันก็วิ่งขามผานชนบท
นั้นไป พาชีวิตโลดแลนไปไดอยางไมมีความกังวลและปญหา 
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ไวโอลินตัวนั้นสุมเสียงดีและนุมนวลไพเราะเพราะพริ้งมาก 
ผมคิดวาพระเจากําลังบอกผมวา ถาเราทํางานของเราอยางจริงจัง เราก็สามารถพบความ

สุนทรียภาพไดทุกคน แมวาจะเปนคนอยูในวัยซึ่งเหมือนไมใกลฝงอยางตัวผมนี้ หรือเราจะอยูในสภาพ
ท่ีออนเปลี้ยเพลียแรงสักเพียงใดก็ตาม 

หรือคุณคิดวาอยางไร? 
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ไอดา 
จากเร่ือง I’ll Never Forget You…Ida 
โดย Arn Shein 
หนังสือ February 1988 

จะวาไปแลว “ไอดา” ก็มีความเปนมนุษยเหมือนบุคคลธรรมดาเปนทุกสิ่งทุกอยางท่ีมนุษยควร
จะเปนได มีเรื่องพิเศษและเปนขอยกเวนสําหรับคน ๆ นี้อยู 2 ประการคือ 

1. เธอชอบโกหกใคร ๆ วาเธอมีอายุซึ่งไมตรงกับความเปนจริงจะวาไปแลวมันไมใชเรือ่งท่ีเปน
อันตราย หรือวาใหรายแกใคร และ 

2. เธอเปนคนท่ีสามารถพูดคุยกับพระเจาของเธอ เหมือนเพ่ือนของเธอคนหนึ่ง 
เร่ืองราวของไอดาก็เหมือนเร่ืองของยิวเช้ือสายชาวรัสเซียท่ัว ๆ ไปท่ีเลาสูหลายศตวรรษตอ ๆ 

มา กลาวคือเราจะเห็นภาพและเรื่องราวตาง ๆ ที่ปรากฏในนิยายยอดฮิตชื่อ The Fiddler on the Roof ท่ี
ใคร ๆ ก็รูจัก 

ครอบครัวของเธอ หรือครอบครัวของใครตอใครในกลุมเดียวกันนั้น ตางก็ไดหนีออกมาจาก
ประเทศท่ีถือกําเนิด และอพยพเขามาอยูในสหรัฐอเมริกา สําหรับครอบครัวของไอดานัน้กม็าปกหลกัอยู
ท่ีเมืองบรูคลีน ซึ่งเปนท่ีท่ีเธอเจริญเติบโตมาพรอมกับนองสาว 2 คน และนองชายอีก 3 คนก็คง
เหมือนกับผูหญิงท่ีผานชีวิตมาท่ีเธอเปนคนมีความเขมแข็งและมีพลังในตัว และก็มีสิ่งพิเศษอีกประการ
หนึ่งคือ เธอมักจะมีอารมณขันอยูในตัว เธอเปนบุคคลแแรกท่ีไดเลาเร่ืองตลกขบขันเกี่ยวกับจมูกของ
ตัวเอง ซึ่งมันเปนจมูกท่ียาวเอามาก ๆ เม่ือเปรียบเทียบกับรูปรางอันเตี้ยแคระของเธอ และน้ําหนักเพียง 
100 ปอนดเทานั้น 

จะวาไปแลวก็จมูกของเธอก็เปนเร่ืองท่ีอึดอัดใจ และรําคาญใจสําหรับเธอเหมือนกัน แตวาใน
ท่ีสุดเธอก็ตัดสินใจทําศัลยกรรมตกแตงจมูกของเธอ แตวาเมื่อเธอทําศัลยกรรมตกแตงอะไรเรียบรอย
แลว ก็เธอเองนั่นแหละท่ีเอาเรื่องเกี่ยวกับจมูกของตนเองมาเลาอยางสนุกสนาน 

ดวยเหตุท่ีเธอถือกําเนิดมาในวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธ ดังนั้นไอดาจึงฉวยโอกาสท่ีจะเลา
ใหใครตอใครและเพ่ือนฝูงเกี่ยวกับเร่ืองพระเจาท่ีประทานลักษณะพิเศษใหตนเอง คือแยกตนเองให
พิเศษกวาคนอื่น ไมใหเหมือนคนอื่น คือวันเกิดของเธอจะมีเพียง 4 ปตอครั้งเดียว แตวาอยางไรก็ตาม
เม่ือมาคิดคํานวณคนหาวาความจริงคืออะไรก็พบวาเธอเกิดในป 1905 ไมใชป 1904 ซึ่งเปนปอธิกรสุ
รทิน และเปนปครบรอบที่เราเลือกประธานาธิบดีกัน 
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เม่ือความเปนจริงปรากฏแลว เธอก็จะยักไหลแลวพูดวา “ก็เอาสิฟองฉันสิ หาเรื่องฟองฉันสิท่ี
ฉันคํานวณผิดไปปหนึ่งนะ” 

แตจริง ๆ แลวก็ไมมีใครท่ีจะฟองจริง ๆ หรอก เพราะวาไมใชเรื่องคอขาดบาดตายอะไรดังท่ีเลา
ไวต้ังแตตน 

เธอพบกับชายคนหนึ่งช่ือ ลู เธอไดมอบความรักและแตงงานกับเขาในป 1923 เวลานั้นไอดา
ไมไดเปนเจาสาวอายุ 4 ขวบอยางท่ีเธอพูดเลนกับใครตอใคร แตแทจริงเธออายุ 18 ปแลว และก็เปน
ผูใหญเกินตัวดวยซ้ํา แตถาไมคํานึงถึงอายุของเธอเสียอยางหนึ่ง ก็เรียกวาการแตงงานของไอดานัน้กไ็ด
ทําลายความใฝฝนที่เธอไดเก็บมันไวเปนเวลานาน นั่นคือ การไดเปนนักเตนรําอาชีพ มคีนบอกใหผมฟง
หลายคนวา ไอดาเปนนักเตนรําท่ีดี มีความสามารถมาก แตวาเม่ือแตงงานในป 1923 และมีลูกเม่ือ 16 
เดือนตอมา ความฝนและความหวังท่ีจะดําเนินชีวิตเปนนักเตนรําอาชีพนั้นก็เปนอันตองยกเลิกไป และ
ไมมีโอกาสท่ีจะทําไดอีกเลย 

ในฤดูรอนป 1936 ลูกชายวัย 7 ปของเธอปวยหนักเพราะโรคติดเช้ือชนิดหนึ่ง มีไขสูงถึง 180 
องศา หมอสามคนไดบอกไอดาวาไมมีความหวังเลยที่ลูกชายของเธอจะมีชีวิตขามคืนไปได ไอดาไม
ยอมหางจากเตียงลูกชายเธอเลย และเธอก็ไมยอมรับในคําพูดของหมอ “เขาจะตองมีชีวิตตอไป ฉันได
ทูลขอตอพระเจาแลว และพระองคจะไมพรากลูกชายไปจากฉัน” 

ในคืนนั้น ขณะเดียวกับท่ีไอดาอธิษฐานอยูท่ีขาง ๆ เตียงของลูกชายเธออยูนั้น ลูกชายของเธอก็
ไดฝนไปวา เขาไดพยายามกลิ้งลูกหิมะไปตามทางแคบ ๆ ระหวางภูเขา 2 ลูกที่สูงชัน เพ่ือใหขึ้นไปสู
ยอดเขา เขาพยายามอยางสุดความสามารถ และปรากฏวาลูกหิมะนั้นมีขนาดใหญขึ้น ใหญขึน้ทุกที และ
เขาก็คิดวามันเปนไปไมไดท่ีจะเข็น จะกลิ้งลูกหิมะนี้ไปบนยอดเขาได ทุกครั้งท่ีเขากลิ้งไปได 2-3 นิ้ว 
น้ําหนักและแรงถวงของลูกหิมะท้ังหมดก็จะดันตัวเขานั้นลงมาที่เชิงเขารํ่าไป แตวาในความฝนนั้นลูก
ชายของไอดาไมไดละความพยายาม ตรงกันขามเขากลับทุมเทจนสามารถเอาลูกหิมะนั้นขึ้นไปบนยอด
เขาจนได ในความฝนเขาไดยินเสียงแมของเขาพูดวา “โอ พระองคเจาขาไดโปรดอยาพรากลูกของฉัน
ไปจากฉันเลย” 

ในความฝนนั้นเขาไดทุมเทพลังไป และกําลังท่ีเขามีอยูท้ังหมดเพ่ือจะผลักดันหิมะนั้นไปสู
จุดหมายปลายทางเปนคร้ังสุดทายใหได และในท่ีสุดเขาก็ทําสําเร็จเหง่ือทวมตัวต้ังแตหัวจรดเทา แตวา
ในสถานการณท่ีเปนอุปสรรคนั้นไดสูญสลายลง อาการไข อาการเจ็บปวดก็ไดหายไปในเวลาเดียวกัน 

ในเวลาอีก 20 ปตอมา ไอดาก็มีเร่ืองท่ีจะตองไปขอรองเพ่ือนสนิทของตนใหทําอะไรบางสิ่ง
บางอยางเปนการดวน เปนการพิเศษอีกครั้งหนึ่ง แนนอนท่ีสุดวาเพ่ือนคนนั้นก็คือ “พระเจา” เร่ืองท่ี
ไอดารองขอใหเพื่อนของเธอชวยเหลือนั้นก็คือ หลังจากที่ลูกชายไดแตงงานกับลูกสะใภซึ่งเปนคนดี
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มาก ๆ ไอดาเองก็รักลูกสะใภมากเปนชีวิตจิตใจแตวาหลังจากท่ีแตงงานกันไปเปนเวลาถึง 5 ป หมอก็
บอกวา เขาจะไมมีโอกาสมีลูกของตนเองไดเลย 

แตไอดาก็คือ ไอดา หลอยยืนยันอีกคร้ังหนึ่งวา 
“อยาเปนกังวลเลย กลับไปบานและพักผอนกันเถอะ คืนนี้แมจะทูลขอตอพระเจาและเธอทั้ง

สองไมเพียงแตจะมีลูกเทานั้น แตพวกเธอยังจะใหหลานแกแมอีกดวย” 
ในท่ีสุดก็เปนจริงอยางที่เธอวา 9 เดือนหลังจากนั้น “ลินดา” ก็ไดถือกาํเนดิขึน้มาในฐานะหลาน

ของไอดาจนได และอีก 2-3 ปตอมาก็มีหลานคนตอ ๆ มาอีกจนทําใหครอบครัวของไอดากลายเปน
ครอบครัวใหญ กระนั้นก็ตามเปนท่ียอมรับของครอบครัววา ลินดา นั้นเปนหลานคนแรก ซึ่งมีความ
ใกลชิดสัมพันธกับไอดาซึ่งเปนคุณยามากเปนพิเศษและมีความรูสึกวาเปนของประทานมาจากพระเจา
ถึงไอดาโดยตรง 

เม่ือลินด้ีอายุได 6 ขวบ เธอไดปวยเปนโรคไขขึ้นสูง และมีผ่ืนตามตัว มีอาการปวดเม่ือย ซึ่ง
เกิดขึ้นเปนบางครั้งบางคราวแลวก็หายไปและเปนขึ้นอีกโดยไมทราบสาเหตุที่แนนอน สวนมากจะตอง
ไปหาหมอและหมอแตละคนก็จะทําการทดลอง ทดสอบคร้ังแลวคร้ังเลา คนแลวคนเลา แตก็ไมมีใคร
หาขอยุติได ในท่ีสุดพอแมของลินดาก็ไดรับคําแนะนําใหพาเธอไปท่ีโรงพยาบาลแหงหนึ่งในนิวยอรค 
เพ่ือตรวจหาสาเหตุท่ีแทจริงของโรค 

แนนอนภาระอันหนักหนวงนี้จึงตกอยูกับไอดา ท้ังนี้เพราะในสถานการณเชนนี้พอแมของลิน
ดามีความหว่ันวิตกเกรงวาจะเกิดเหตุเลวรายกับเธอ และพวกเขาไมพรอมท่ีจะเผชิญกับความจริงท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับเธอได 

ไอดาไดใหความม่ันใจแกพอแมของลินดาวา “ไมตองเปนหวง (อยาเปนกังวลเลย) เม่ือเชานีแ้ม
ไดทูลขอตอพระเจาแลว และลินดาจะไมจากพวกเราไป” 

การตรวจพบวาลินดาเปนโรคท่ีเร้ือรัง แตก็ไมถึงกับอันตรายรายแรงอะไร และเปนโรคท่ี
เรียกวา “รูมาตอย” ท่ีเกิดขึ้นในเด็ก ๆ 

ขาวนี้ถึงไมใชขาวดีนัก แตก็ทําใหคลายความกังวลไปไดมากในท่ีสุดก็เปนท่ียอมรับวาการเจ็บ
ไขไดปวยของลินดานั้นเปนสิ่งซึ่งผูกพันใหหลานและยาใกลชิดกันยิ่งขึ้น ดวยเหตุนั้นจึงทําใหยาคอติ
โซนซึ่งเปนยาที่คอนขางอันตรายและมีผลขางเคียงมาก กลายเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับลินดาและเดก็ ๆ ท่ี
เปนโรคนี้ การท่ีตองใชยาเปนเวลาติดตอกันและจํานวนมากทําใหรางกายของเธอบวม และดูเหมือน
เปนเด็กอวนผิดปกติ 

เม่ือมีใครกลาวถึงรูปรางลักษณะของลินดาในทางท่ีไมดีโดยไมรูขอเท็จจริง คุณยาผูมีความรัก
หลานเปนอันมากผูนี้ ก็จะลุกขึ้นมาตวาดแหว ไมใหมีใครไปกลาวถึงเร่ืองนั้นเปนอันขาด จนใคร ๆ ตอ
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ใครท่ีรูจักพายุไซโคลนซึ่งมีน้ําหนักแค 100 ปอนด สูง 5 ฟุตท่ีช่ือไอดานั้นดีถึงแมวาจะรายกาจอยูสัก
หนอยแตก็มีความนารักอยูที่จมูกท่ีสวยงามเปนพิเศษของเธอ 

หลังจากท่ีตนเหตุของอาการปวยของลินดาถูกคนพบไดไมนานไอดาเองเร่ิมรูสกึวาสขุภาพของ
เธอนั้นออนแอลง ซึ่งตัวเธอเองก็ไมคอยเต็มใจใหความรวมมือกับแพทยในการตรวจรางกายเทาใดนัก 
2-3 วันตอมาหมอไดเรียกลูไปพบเพื่อแจงใหทราบวาไอดาปวยเปนโรคมะเร็งซึ่งไมอาจจะรักษาได 
ไอดาจะมีชีวิตไดนานท่ีสุดไมเกิน 6 เดือน ลูตัดสินใจไมบอกภรรยาของตน ท้ังนี้เพราะไมอยากใหเธอ
กระทบกระเทือนใจท่ีจะรับฟงขาวรายนั้นอีก เหนือสิ่งอื่นใดลูกลาววา “ทําไมภรรยาของผมจะตอง
มาทนทุกขทรมานทางใจอีก ในเม่ือความเจ็บปวยทางกายนั้นก็ไมสามารถจะเยียวยาไดอยูแลว” อยางไร
ก็ตามเม่ือพูดถึงความทุกขทรมานนั้น ไอดาไดรับความทุกขทรมาน แตเธอก็พยายามตอสูกับความทุกข
ทรมานนั้นอยางเงียบ ๆ คลาย ๆ กับเธอเลนเกมตอสูกับความเจ็บปวด ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครพูดถึงเร่ือง
โรคมะเร็งใหเธอไดยินเลย ตัวไอดาก็ไมไดพูดถึงเลย แตในสวนลึกของไอดานั้นเธอรูดีวาเธอเปนอะไร 
เธอรูมาตั้งแตแรกดวยซ้ําไป และแมวาหมอพยายามท่ีจะพยากรณอยางมองโลกในแงดี เธอจะมีอายุยืน
ยาวอีก 6 เดือนความจริงแลวปรากฏวา โรคมะเร็งไดลุกลามทําลายท้ังผิวหนัง กระดูกและรางกายของ
เธอ และทําใหเธอตองจากโลกนี้ไปเพียงไมกี่เดือนหลังจากนั้น คือในเดือนมิถุนายน 1964  

ในคืนสุดทายกอนที่คุณยาจะตาย ลินดาก็ไดไปพบและเฝาอยูอยางใกลชิด ลินดาเลาใหฟงวา 
เธอไดยินเสียงของคุณยาแหบพราเกือบจะฟงไมออกวาพูดอะไร แตวาก็เปนสิง่ทีเ่ขาใจกนัไดวาไอดานัน้
กระซิบบอกผานหูของลินดาวา “ยารักหลานมาก อยาเปนกังวลกับความเจ็บปวดของหลานเลย วันนัน้ยา
ไดทูลกับพระเจา และไดตัดสินใจท่ีจะนําเอาความเจ็บปวยของหลานไปพรอมกับยา” 

นั่นเปนคําพูดคร้ังสุดทายท่ียามีตอหลาน ซึ่งไมมีใครคิดเปนเร่ืองจริงจัง จนกระทั่งเม่ือไอดาได
ตายจากไปจริง ๆ ดวยความรูสึกเจ็บปวดรวดราวและทรมานทางกายอันเนื่องมาจากการสูญเสยียาผูเปน
ท่ีรักไป แตวาหลังจากพิธีศพของไอดาผานไป สิ่งที่ไมนาเชื่อและมันก็เกิดขึ้นไดจริง ๆ นั่นคือ ความ
เจ็บปวดของลินดาก็หายไปจริง ไมเจ็บปวดอีกเลยตลอดระยะเวลา 7 เดือน 

หลังจากนั้นจนกระท่ังปใหม เม่ือเธอไดรับความเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่ง และอาการเจ็บปวดทีละ
นอย ๆ ลินดาไดประสบกับความเจ็บปวดเปนคร้ังเปนคราวในชีวิตของเธอเร่ือยมา แตวาก็ไมมีครัง้ไหน
ท่ีจะอยูไดนาน มันเกิดขึ้นมาอีกแลวก็หายไป 

จนกระท่ังป 1964 ซึ่งถือวาเปนปอธิกสุรทินอีกครั้งหนึ่ง 
ผมเองซึ่งเปนลูกของไอดาเมื่อไดคิดถึงเร่ืองการกลิ้งลูกหิมะขึ้นบนภูเขาคร้ังใด เม่ือไดคดิถงึการ

กําเนิดของลินดา จนกระทั่งในท่ีสุดคร้ังสุดทายท่ีแมของผมไดสนทนากับเพื่อนของแมคือพระเจา รูสึก
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วาเราเปนหนึ่งเดียวกัน ลินดาและผมตางก็รอคอยวา เม่ือไหรจะถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 1988 เสียที นั่น
คือวันท่ีเราจะอวยพรวันเกิดรอบท่ี 21 ใหทาน 

แนนอน! เราตางก็รูแลววาความจริงแลวคุณแมเกิดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 1905 แตอยางไรก็ตาม
เราคิดวาเพ่ือนของแมจะทรงใหอภัยและมองขามความคิดผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ของแมไปเสีย 
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สัมภาษณประธานาธิบดี 
จากเร่ือง Ike : A Rare Interview 
โดย Sherwood E. Wirt 
หนังสือ February 1988 

ใคร ๆ ท่ีรูจักประเทศสหรัฐอเมริกา ยอมรูจักประธานาธิบดีช่ือ Dwight D. Eisenhower หาไม
แลวจะเรียกวาตนเองรูจักประเทศนี้อยางเต็มภาคภูมิยังไมไดหรอก 

สี่ปหลังจากที่ทานพนจากตําแหนงอันทรงเกียรตินี้ ผมมีโอกาสไดเขียนจดหมายถงึทาน เพ่ือขอ
สัมภาษณเรื่องความเชื่อทางจิตวิญญาณของทาน เวลานั้นผมเปนบรรณาธิการนิตรสาร Decision 

อันที่จริงผมเคยเขียนจดหมายถึงคนใหญคนโต และคนดังมากมาย เพราะฉะนั้นการท่ีผมเขียน
ถึงทานนี่ก็ไมใชเร่ืองวิจิตรพิสดารอะไรปญหามีอยูวา ในบรรดาจดหมายท่ีผมเขียนถึงคนดัง ๆ เหลานัน้
เกือบทั้งหมดหายเงียบ และไมมีใครใสใจจะตอบ ไมวาอนุญาต หรือไมอนุญาต 

แต... สําหรับทานประธานาธิบดีไมใชอยางนั้น ทานไดใหเลขานุการทานตอบ และตอบรับเสยี
ดวย 

ตนป 1965 เปนเวลาท่ีผมไดรับโทรศัพทจากสุภาพสตรีทานหนึ่งบอกวาชื่อ Rusty Brown เปน
เลขานุการของทานประธานาธิบดีไอเซนฮาวร และ “เจานาย” ของเธอใครจะ “คุย” กับผม 

วันท่ี 1 มีนาคม 1965 เปนวันท่ีผมเขาพบ “ทานนายพล” ผมขออนุญาตเรียกทานอยางนี้เถอะ
เพราะถนัดปากและรูสึกวาผมไมไดพูดถึงคนธรรมดา หากแตพูดถึงคนคนหนึ่งท่ีนําสันติภาพมาสูโลก
เรา 

ขอบันทึกใหชัดเจนเสียหนอยวา เวลานั้นทานพํานักอยูท่ี Odlum Cochran Ranch ใน Indio ใจ
กลางหุบเขาชื่อ Coachella Valley รัฐแคลิฟอรเนีย 

เดินผานสนามกอลฟแลวเขาสูหองนั่งเลนขนาดยอม ภายใตรมเงาของตนไมใหญเรียงรายกัน 
“ทานประธานาธิบดีคะ นี่คือ คุณเวิรทคะ” คุณบราวนแนะนํา 
บัดนั้นผมไดสัมผัสมือกับบุคคลผูคร้ังหนึ่งเคยบัญชาการสั่งการและควบคุมกองทหารราบกวา 

3 ลานคนบุกนอร มังดี บุคคลผูซึ่งยุติสงครามเกาหลี และเคยรับใชประเทศอเมริกาในฐานะ
ประธานาธิบดีติดตอกันถึง 2 สมัย 

เวลานี้ ทานเปนบุรุษที่ย่ิงใหญท่ีสุดในโลกคนหนึ่ง ผมแนใจวาคําพูดนี้ยังนอยไปท่ีจะอธิบาย
ความสําคัญของทานไดครบ 
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เม่ือทุกอยางพรอมแลว ผมเอาเขาหนีบครื่องบันทึกเสียง และตาจองดูทาน ปากพรอมท่ีจะ “คยุ” 
กัน เบ้ืองหนานั้นคือ บุรุษผูผานโลกมา 75 ปเปนอยางนอย ผมสีบรอนสของทานที่เลียเลียบขางขมับลง
มาถึงขางแกมบงบอกถึงความอดทนและอัจฉริยะท่ียากจะหาใครเทียม 

สํานวณและสําเนียงของทานเรียบและเปนจังหวะ น้ําเสียงของทานทําใหผมรูสึกไมเครียด
เหมือนอยูตอหนาบัลลังกศาลยุติธรรมทานแนะนําตนเองดวยถอยคําและเร่ืองงาย ๆ ทานพูดถงึ บานเกดิ
มารดา โบสถ และความสุขใจในวัยเด็กของทานราวกับระลึกชาติ ทาทางของชาวนาจากแคนซสั รอยยิม้
ท่ีมีเสนห ไมวางอํานาจ นี่แหละ Ike ท่ีคนอเมริกันทุกคนรัก 

ในทาทางท่ีสุภาพ ถอมตน ผมสังเกตเห็นความ “แกรง” ของบุรุษเหล็ก ผูบัญชาการกองทัพ
พันธมิตรในสงครามโลกครั้งท่ี 2 อยางชัดเจน ผมดีใจท่ีคําถามของผมไมทําใหทานอึดอัดใจท่ีจะ “คุย” 
ดวย 

แมวาผมจะถูกเตือนมาลวงหนาวา ทานนายผลเปนคนถือตัวและไมคอยยอมพูดใหใครฟง
เกี่ยวกับความเชื่อและจิตวิญญาณ แตการคุยกันวันนั้น ทานกลับเปนคนเปดเผย และมีความจริงใจท่ีจะ
เลาใหคนอื่นฟงถึงเร่ืองเหลานี้ ทานอาจจะเมตตาวา ผมไมไดมารับฟงเพ่ือการอื่นนอกเหนือจากการ
เผยแพรสูคนท่ัวโลกใหทราบถึงทาน ซึ่งเปนคน “ของคนทั้งโลก” นั่นเอง 

เพ่ือไมใหเสียรสชาติที่เราจะไดทราบอะไรจากทาน ผมจึงขอใหทานผูอานทราบวา ตอไปนี้คือ
คําพูดของทานนายพลในแตละเร่ือง... 

เม่ือเด็กนั้นผมเปนคนติดบาน ไมคอยไดไปไหนไกล ชีวิตจึงจํากัดและมีขอบเขตของครอบครวั
เปนแนวรอบ ผมใกลชิดกับพอแมของผมเชนเดียวกับพ่ีนองคนอื่น ๆ ครอบครัวของเราเปนครอบครัวท่ี
เครงศาสนา พอแมของผมเชื่อม่ันในพระเจาและยึดม่ันในความรักนี้อยางเหนียวแนน จนกระท่ังเม่ือผม
โตขึ้น ความเยายวนของสังคมรอบขางทาทายใหผมแสวงหา และกระโดดออกมาอยางไมย่ีหระตอความ
กังวลใด ๆ จักรวาลนั้นเอง ผมมาคิดดูวามันมีความเปนระเบียบเรียบรอยและราบร่ืนอยางไมมท่ีีติเลย ทกุ
สิ่งทุกอยางถูกจัดวางไวในท่ีท่ีเหมาะสมราวกับมีสถาปนิกคอยจัดการ และสถาปนิกนั้นหาใชใครอื่น
นอกจากพระเจาในสวรรค ไมวาเล็กหรือใหญ มากหรือนอย ตกอยูภายใตอํานาจของพระองคทั้งสิ้น 

สวนตัวผมนั้นยังไมชัดเจนวาจะเอาทางใด หมายความวาผมบอกตนเองไมไดวา ตนเองเปน
ใคร? เปนคนมีศาสนาหรือไม? หลายคร้ังผมทําทุกสิ่งทุกอยางดวยความเชื่อม่ันของตนเองตามประสาวยั
หนุมซึ่งไมเกรงกลัวสิ่งใด เมื่อคิดวาถูกก็จะทําใหได ไมเคยคิดวาจะมีอํานาจใดมาเหนือกวา นาดีใจท่ี
พระองคทรงคอยดูแลผม เอาใจใสผมมิใหผมเพลี่ยงพล้ํา และใหอภัยในความเยอหย่ิงจองหองของผม 
เม่ือมองไมเห็น ไมไดสัมผัสและไมไดรูจักเราก็ไมเช่ือ ผมเองก็คิดเอาต้ืน ๆ อยางนี้... ตอมาผมรูวามี
เหตุผลหลายประการท่ีพิสูจนใหเราเห็นวาเราควรเช่ือดีกวา 
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เม่ือมองยอนหลังไป ผมพบวามีอะไรหลายอยางท่ีเราเสี่ยงเกินไป พลาดไปก็ไมนอย ผมเพ่ิงมา
คิดไดวาอันท่ีจริงวิถีชีวิตของครอบครัวผมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผมมากมาย คําสอนก็ดี การอธิษฐาน 
การกระทํา และแมกระท่ังภาษิตท่ีผมไดยินไดฟงมาจากพอนั้นลวนสรางผมใหเปนตัวตนขึ้นมาท้ังสิ้น 
อันที่จริงทานมิไดวางลัทธิอะไรขึ้นมาใหมเพียงแตทานพูดกับลูก ๆ ดวยความสัตยจริง เกียรติยศ และ
ความมีคุณธรรม ท้ังนี้เปนไปตามพระคัมภีร เปนอันวาพระคัมภีรเปนสิ่งที่ถูกตองไมมีผิดพลาดเลย ไมมี
กาลเวลา พอของผมนั้นทานเรียนรูภาษากรีก ทานสามารถอานและแปลพระคัมภีรจากภาษากรีก ทาน
ตีความจากพระคัมภีรดวยความรูความสามารถของทานเอง สวนแมนั้นผมบอกไดเลยวา ไมเคยเหน็ใคร
มีความสุขอยูดวยการนับถือและเช่ือม่ันในศาสนาไดดีและมากไปกวาทาน แมมั่นใจอยางสิ้นเชิงวา ทุก
อยางในออมกอดของพระองคจะไมมีผิดพลาด แมเช่ือวาพระเจาทรงประทานอํานาจใหแมมีชีวิตอยูได
อยางปกติสุข แมมักพูดวา “พระเจาเปนผูจัดไพใหเรา เราเปนเพียงผูเลนเทานั้น” 

ผมถูกสอนใหรูวา คนเราเกิดมาดวยอํานาจและบัญชาของพระผูสราง เราปรับตัวเองใหเขา
สภาพรอบขางและเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ท้ังหลายเหลานี้ก็เพ่ือใหเราสามารถดํารงตนตามเจตนารมณ
และตามพระประสงคอันยิ่งใหญของพระองค พระองคสรางแผนดินอยางนี้และสรางทะเลทรายอยาง
นั้น เม่ือเราอยูในสภาพใด เรายอมรูวาเราจะนั่งลงใตตนไม หรือเราจะขุดลงไปในดินเพ่ือหาน้ําด่ืม 

อยางไรก็ตามผมไมเคยลืมวา แมเคี่ยวเข็ญคร้ังแลวคร้ังเลาหรือตลอดเวลาวา ผมตองเขาเรยีนใน
วิทยาลัยใหได เม่ือพอของผมตกอับ 2-3 หนเราไมมีอะไรเหลือ แตสิ่งเหลานี้ไมใชอุปสรรคท่ีแมจะยอม
ยุติความใฝฝน “หากลูกตองการเรียนระดับวิทยาลัยจริง ๆ แมวา “มันกต็องทําได ลงมือทําส ิลกูทําไดแน 
ๆ ใคร ๆ ก็ทําอยางนี้แหละ และเขาก็ทํากันได... มันอยูท่ีเราคนเดียว” แมกระตุนใหเรายืนบนลาํแขงของ
ตนเอง เราตองแกปญหาของเราเอง เราจึงจะเปนคนท่ีมีคุณคาในสังคมได ลูก ๆ ของแมทุกคนตองไป
เรียนรวีวารศึกษาทุกอาทิตยโดยปราศจากขอยกเวน กลับมาบานก็เรียนพระคัมภีร ท้ังพอและแมเปน
ตัวอยางท่ีดีสําหรับเราทุกคน 

ผมเชื่อวา ใครก็ตามท่ีเผชิญกับสถานการณเลวรายจะถูกบังคับใหระลึก (สําเหนียก) วาเม่ือเขา
พยายามเต็มท่ีแลว และยังตองการบางสิ่งบางอยางอยางย่ิงยวดและไมสามารถจะชวยตนเองใหได
มากกวานี้ คนเราจะสรุปลงทายไมวาจะดวยความต้ังใจหรือดวยความเคยชินวา “สุดแทแตพระเจาจะ
บันดาล” 

ผมจําไดดีวาในป 1943 เม่ือเปนผูบังคับบัญชากองทหารอยูท่ีอัฟริกาเหนือ เราสงกองบินขาม
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนไปยังซิซิลี ขณะนั้นเกิดพายุอยางรุนแรง ทําใหการคาดคะแนและการคํานวณของ
เราคลาดเคลื่อนไปมาก จนเราคิดวาเราอาจพลัดหลงกันกลางอากาศเสียแลว แตวาในกลางอากาศนัน้เรา



 39 

ทําอะไรไดบาง ผมเรียนรูเร่ืองท่ีอยูนอกการบังคับบัญชาของเรา นอกการควบคุมของเรามาบาง คอื การ
วางใจพระองค แลวในท่ีสุดเราก็มาถึงเกาะมอลตาไดตามกําหนดเวลานัดหมาย 

ผมจําไดวาผมนํากองทหารเดินฝาสายฝน พรอมดวยผูชวยของผม 2-3 คน ลมยังแรงจัดและมืด
จนมองอะไรไมเห็น เราพากันเดินมาถึงเนินเขาเล็ก ๆ แหงหนึ่ง ผมตัดสินใจบอกใหหยุดกอน “เด๋ียว
กอนนะ จะไปลาดตระเวนดูขางหนากอน” วาแลวผมก็เดินไปบนเนินสัก 10-20 นาที 

ผมบอกไมถูกวา จะเปนการอธิษฐานหรือเปลา แตเม่ือผมอยูคนเดียวตามลําพังท่ีนั่น ผม
ตระหนักดีวาหากเกิดอะไรขึ้นละกอ ผมจะตองรับผิดชอบ และเสียใจไปตลอดชวิีต ผมระลกึถึงการตอสู
ในสภาวะสงครามที่ตางฝายจองแตชัยชนะ โดยพยายามท่ีจะสูญเสียชีวิตทหารใหนอยท่ีสุด แตบางครั้ง
เราจะตองกาวตอไป และในเหตุการณตอนนี้ สิ่งท่ีทําลายความรูสึกของผมก็คือ พวกเราท่ีเหลืออยูมี
ความหวังท่ีจะรอดชีวิตนอยเหลือเกิน ในเวลาเชนนี้วากันตามธรรมชาติแลว การอธิษฐานไมได
หมายความวาเราตองใชภาษาเปนทางการตามแบบท่ีกําหนด ตรงกันขาม เราสามารถระลึกและ
ใครครวญเอาเอง ไมวาเราจะตกอยูในสถานการณอยางไร เราก็อธิษฐานไดเพราะมันอยูในจิตใจของเรา 

ตอนท่ีผมสาบานตัวเขารับตําแหนงประธานาธิบดีดีครั้งแรกนั้น มันเปนเดือนมกราคม 1953 ผม
ไดขอใหฝูงชนท้ังท่ีอยูในบริเวณนั้นแหละทั่วโลกรวมกันอธิษฐานแบบเปดเผย ซึ่งก็ไดรับความสนใจ
และความรวมมือเปนอยางดี การท่ีผมทําเชนนี้ก็เพราะวา กอนหนานั้นไดมีการสรางภาพ “ผูยิง่ใหญ” ใน
ทําเนียบขาวมากมายเกินเหตุ ผมคิดวาการอธิษฐานวิธีนี้เปนวิธีเฉียบแหลมที่จะเตือนสติใหคนอเมริกัน
ไดคิดวาประธานาธิบดีไมควรจะมีความหยิ่งผยองเกินไป ควรท่ีจะถอมตัวและถอมใจคุกเขาลงอธษิฐาน 

สําหรับผมแลว คนท่ีผมเห็นวาเปนคนท่ีกลาหาญท่ีสุดไดแกคนท่ีเปยมดวยความเชื่อม่ัน ศรัทธา 
ไมจําเปนตองเปนคนท่ีไปโบสถหรอกไมจําเปนตองเปนคนโออาอะไร แตคน ๆ นั้นมีความสัมพันธกบั
พระเจาอยางใหลชิด ไมจําเปนตองพูดถึงพระเจา แตเชื่อในพระเจา ยอมรับพระองคในทุกหนแหงทุก
แหง เพราะพระองคทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหงสําหรับคนท่ีบอกวา เขาไมเชื่อและไมมีพระเจานั้นเปน
คนที่ไมซื่อสัตยตอตนเองอาจเปนเพราะความคิดอยางแคบ ๆ หรือไมก็เพราะความกลัวคือกลัวในสิ่งท่ี
ตนเองมองไมเห็น ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผมไดเรียนรูอะไรบางประการคือ ไมมีใครผูใดท่ีมอง
โลกในแงราย ท่ีเปนผูชนะสงคราม 

การสัมภาษณทานนายพลใชเวลาทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมง กับอีก 55 นาที คุณบราวน เลขานุการของ
ทานเดินออกมาสงผมถึงท่ีประตูพรอมดวยภาพของโบสถท่ีโดงดังแหงหนึ่งใน Ramsau ในบาวาเรีย 

กอนจะลับตา ผมหันหลับไปมองทานนายพลอีกครั้งหนึ่ง ยังเห็นนั่งสงบอยูที่ เดิม อาน
หนังสือพิมพของทานตอไป ผมถือวาตนเองไดรับเกียรติอันย่ิงใหญจาก มหาบุรุษผูปฏิเสธท่ีจะ
วางอํานาจ แตทานดํารงชีพอยูอยางเรียบงาย สงบ และถอมตัวไมไดเรียกรองบุญคุณเอาจากการท่ีทาน
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ไดโอบอุมประเทศนี้ไวดวยความวิริยะอุตสาหะ ไมเคยโอหังท่ีจะอางวาทานเปนคนสรางสันติภาพให
เกิดขึ้นแกคนท้ังโลกแกมนุษยชาติ 

ทานเปนคนมีเกียรติสูงสุด ท้ังในยามสงบและยามสงคราม 
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ฉันจะไมกลัว 
จากเร่ือง I Will Fear No Evil… 
โดย Mary Heath 
หนังสือ February 1988 

ระหวางท่ีขับรถหลับบานหลังจากซื้อขาวของในบายวันหนึ่ง เพ่ือจะเตรียมฉลอง “วันศุกร
ประเสริฐ” ท่ีกําลังจะมาถึง ฉันไดยินเสียงวิทยุในรถยนต ประกาศดวยสุมเสียงออกจะเปนทางการและ
เอาจริงจังวาตํารวจกําลังติดตามผูรายสําคัญท่ีกําลังหลบหนีคนหนึ่ง เขาไดขมขืนนักศึกษาวิทยาลัยคน
หนึ่งท่ีบานของเธอท่ีซานหลุยส โอบีสโป เม่ือวานนี้ ผูตองหาคนนี้หนีออกมาจาเรือนจําที่แคลิฟอเนีย 
ตํารวจขอเตือนใหผูท่ีอยูในละแวกนั้นระมัดระวังตัวเปนพิเศษ เพราะเหตุวา “คารล เทอร เนอร” 
ผูตองหารายนี้มีความโหดรายและอันตรายอยางย่ิง 

ฉันรูสึกเย็นสันหลังวาบ เพราะไมกี่วันมานี้ฉันไดเห็นรูปของคารล เทอรเนอร บนหนาแรกของ
หนังสือพิมพประจําทองถิ่น และบางทีนั่นอาจเปนสาเหตุที่ทําใหโรเจอรสามีของฉันและฉันตัดสินใจ
อยางปุบปบท่ีจะเก็บขาวของ เพื่อมุงหนาไปยัง Big Sur ซึ่งอยูบริเวณแถบ ๆ ชายฝงแคลิฟอเนียเพ่ือ
พักผอนในวันหยุดสุดสัปดาห ต้ังแตลูก ๆ ของเราโตขึ้นแลว พวกเรามักจะมีการตัดสินใจอยาง
กระทันหันเชนนี้เสมอเพียงแตวาในคร้ังนี้พวกเราจะตองกลับมาถึงบานและไปโบสถในเชาวันอีสเตอร
ใหทันเทานั้น 

ขณะท่ีฉันเลี้ยวรถเขาบานซึ่งเปนทางตัน ไมมีใครเปดประตูหรือวาทักทายกันเลย ทุกคนปด
ประตูและเก็บตัวเงียบอยูในบาน ฉันสังเกตเห็นรถของโรเจอรจอดอยูในโรงรถแลว 

“โรเจอรกลับมาถึงบานก็ดีแลว” ฉันคิดอยูในใจ พลางนึกวาอีกสักช่ัวโมงหนึ่งเราคงจะออก
เดินทางได เก็บขาวของท่ีอยูทายรถออกมากองไว พยายามอุมหรือหอบ หรือห้ิวไปพรอมกันในคราว
เดียว แตก็นาแปลกใจวาทําไมโรเจอรไมออกมาชวยฉันขนของเลย เหลียวเขาไปทางหองรับแขกก็เห็น
มานท่ีประตูและหนาตางถูกปลอยยาวลงมาปดสนิทหมด 

“วันนี้โรเจอรประหลาดดีแฮะ หรือวาเขาเตรียมพรอมที่จะออกจากบาน” ฉันเดาและตอง
ประหลาดใจมากย่ิงขึ้นเม่ือเขาไปในบานเห็นเขานั่งอยูท่ีมืด ๆ 

ออ! ถัดเขาไปก็มีชายหนุมคนหนึ่งดูทาทางสกปรก ไวหนวดเครารุงรัง ผมกระเซิง และหนาตา
ก็ดูคุน ๆ ในมือของชายคนนั้นมีมีดความจริงก็มีดทําครัวนั่นแหละ ฉันรูโดยทันทีวาคน ๆ นัน้กค็ือ คารล
เทอรเนอร ผูรายซึ่งฉันไดยินช่ือเขาทางวิทยุเมื่อไมกี่นาทีท่ีแลว 

“แมร่ี” โรเจอรพูดชา ๆ “สุภาพบุรุษผูนี้มาจากเรือนจํา และเขาตองการเงินกับรถของเรา” 
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“เอา ก็ใหเขาไปสิ ก็ไมเห็นมีอะไรนี่” ฉันพูดพลางวางสิ่งของท่ีซื้อมาบนโตะ 
“คุณ คุณรูหรือวาผมเปนใคร?” เขาถามทันทีเชนกัน 
“คารล เทอรเนอร” 
“ก็ใช อยางนั้นก็ดีแลว คุณไมควรทําสุมเสียงใหดังไปนะอยาไดกรีดรองไปทีเดียว” 
“ไมทําหรอก” ฉันตอบไป “ฉันจะทําอยางนั้นทําไม ไมทําหรอก” 
เขาลุกขึ้นยืน “อยางนั้นก็ดีแลว เอาเงินมาใหผมเถอะ” 
ฉันก็ควานหาเงินในกระเปาและโรเจอรก็ทําบาง เม่ือฉันสองคนนําเงินมากองไวบนโตะใหเขา

แลว เขาแสดงความไมพอใจ “อะไรกันมีเพียงแคนี้นะหรือ?” 
เราสองคนไดแตพยักหนา 
ถึงแมเขาจะไมพอใจ เขาก็ควาเอาเงินนั้นใสกระเปากางเกง “เออดีแลวนะ แลวก็ลงไปนอนควํ่า

หนาไว” 
โรเจอรเอื้อมมือมาแตะท่ีแขนฉันเบา ๆ เปนการเตือนบอกใหฉันทําตาม และเราท้ังสองกค็กุเขา

ลงนอนควํ่าหนาอยางวางาย คารลไปตัดเอาเชือกซึ่งผูกมานที่หนาตางมามัดแขนขาของเราใหนอนคว่ํา
อยูอยางนั้น เชือกท่ีเสนเล็กนิดเดียวผูกรัดแนนท่ีขอมือฉัน ทําใหฉันรูสึกอยางนัน้ เขาเอาถงุเทาอดุปากโร
เจอรไว เอาผาเช็ดหนาผูกตาเขาไวดวย 

“เพียงแตคุณขยับเพียงนิดเดียว ผมก็จะตัดนิ้วของคุณเสีย” เปนคําขู 
อันที่จริงเราไมพยายามท่ีจะตอสูด้ินรนหรือขัดขืนอะไรเลย ฉันเองก็ไดนอนควํ่าหนาอยูบนพ้ืน

พรมสีเขียวของเราใจก็นึกไปถึงพระธรรมสดุดีบทท่ี 23 ท่ีวา “พระองคทรงเลี้ยงดูขาพเจาดุจเลี้ยงแกะ 
ขาพเจาจะไมขัดสน” ฉันจดจําขอความในพระคัมภีรตอนนี้ไดต้ังแตสมัยท่ียังเปนเด็กเรียนช้ันรวีวาร
ศึกษา เพราะในชีวิตของฉันตอนนั้นสิ่งท่ีฉันกลัวก็คือเสียงฟารอง ฟาแลบ และหมาตวัโต ๆ อกีภาพหนึง่
ท่ีเปนจินตนาการท่ีฉันไดมาต้ังแตเด็ก ๆ คือภาพของพระเจาย่ืนพระหัตถมาโอบอุมฉันไว ปองกนัไมให
ฉันไดรับอันตราย ไมวาจะอยูในสถานการณไหน 

คารลเขาไปในครัวเพื่อใชโทรศัพท และเริ่มโทรศัพททางไกลเขาไดพยายามท่ีจะใหใครคน
หนึ่งมารับเขา “คืนนี้” คือคําท่ีเขาย้ําอยูหลายคร้ัง แตดูเหมือนวาไมมีใครตองการใหความชวยเหลือแก
เขาเลยในระหวางท่ีเขาโทรศัพททางไกลอยูนั้น เขาเปดวิทยุและโทรทัศนไวเพ่ือฟงขาว มีขาวออกมา
เปนระยะ ๆ วาตํารวจไดเพ่ิมการคนหาอยางหนักในละแวกบานเรา และตํารวจขอรองใหผูท่ีรูเห็นหรือรู
รองรอยของคนรายแจงขาวใหศูนยปฏิบัติการทราบดวย 

ฉันไดยินเสียงจุดไมขีดและเห็นเขาสูบบุหรี่ชนิดมวนตอมวนอาการที่เดินวนไปเวียนมาอยูใน
หองครัวของเรานั้นทําใหเรารูไดวาเขามีความเครียดสูง 
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ในท่ีสุดเขาก็มาที่หองนั่งเลนอีกคร้ังหนึ่ง และพูดจาหลายอยางซึ่งแสดงความฟุงซานและ
ควบคุมสติของเขาไมได เขาพูดทุกสิ่งเขาคิด เขาบอกเราเกี่ยวกับแกงมอเตอรไซดซึ่งเขาเปนหัวหนาอยู 
และบอกใหเรารูถึงช่ือเลนของเขา “ไอจ้ิงจก” เพราะวาคร้ังหนึ่งเขาเคยกินจ้ิงจกท่ีเปน ๆ เพ่ือพิสูจนให
ทุก ๆ คนเห็นถึงความจงรักภักดีตอมวลสมาชิก เขาเลาวาแกงของเขาพยายามและชอบท่ีจะทําอะไรท่ี
โหดราย อยางเชนเอาขวดทุบใหแตก แลวเอาเศษแกวกรอกยัดลงไปใหผูหญิงกลืน เขาหยุดพูด
ทันทีทันใดและและหร่ีตามองมาท่ีฉัน 

“คุณไมรูหรือวาผมชอบขมขืนกระทําชําเราหญิง” เสียงของเขาดุดัน “นั่นคือสิ่งที่ผมทํากับ
ผูหญิงมาตลอด” 

ฉันตระหนักแลววา กุญแจแหงความอยูรอดของเราอยูท่ีการทําตัวใหสงบนิ่ง และก็ไดพยายาม
พยักหนารับขณะท่ีเขาพูดพลามอยู 

“เฮ แมร่ี พลิกตัวมานี่ซิ ผมจะขมขืนคุณละ” เขาพูดเหมือนกับวาไมมีความรูสึกนึกคิดหรือมี
คุณธรรมอยูในใจเลย 

โรเจอรพยายามท่ีจะด้ินเพ่ือท่ีจะดึงมือใหหลุดออกจากเชือกท่ีผูกเอาไว แตวาคารลเห็นเขา
เสียกอน และบอกวา “อยูอยางนั้นแหละนิ่ง ๆ เอาๆไว มิฉะนั้นผมจะกรีดหนาของคุณออกเปนช้ิน ๆ” 

ฉันไมรูจะทําอะไรดีไปกวาปลอบใจโรเจอรวา “ไมเปนไรหรอกโรเจอร” ฉันพูดขึ้น “เขาทํา
อะไรฉันไมไดหรอก” 

เขาหันมาตะโกนใสฉันวา “คุณหมายความวาอยางไร คุณไมกลัวอยางนั้นหรือ หรือคุณพูดวา
อยางไร” 

“ฉันกําลังอธิษฐาน” ฉันตอบดวยสุมเสียงท่ีสงบและเยือกเย็น “ฉันรูวาพระเจาคุมครองฉัน ไม
วาเธอจะทําอะไรกับฉันก็ตาม ฉันก็จะไมไดรับอันตรายใด ๆ” วาแลวก็ทําทาทีสงบอยู ดูสิวาเขาจะมี
ปฏิกิริยาอยางไร 

เขาจองดูฉันแลวเปดชายเสื้อยืดซึ่งมีกลิ่นเหม็นสาบของเขา และก็พูดวา “ดูนี่สิ ดูแผลนี่สิ” มัน
เปนแผลสีเขมยาวพาดหนาทองของเขา “นั่นมันเปนแผลท่ีแมเลี้ยงของผมกรีดจนเปดอาออก 

ในขณะที่เขาพูดวกเวียนเกี่ยวกับเร่ืองภรรยาของเขาอยูนั้น เราก็ไดยินเสียงลูกปดประตูหนา 
คารลรีบความีดมาถืดไวในมือ ฉันรูสึกเสียววาบขึ้นมาเม่ือคิดไดวาอาจจะเปนลูกสาวของเรา ซึ่งอยูท่ี
หอพักของมหาวิทยาลัยไมไกลจากบานเทาใดนัก ซึ่งมักจะแวะเวียนมาอยางนี้เสมอ 

“สงสัยจะเปนลูกสาวของเรา” ฉันบอกคารล และอธิษฐานขออยาใหเปนเชนนัน้ พอดีประตเูปด
และเชอรี่ก็เดินเขามาจริง ๆ 

“อยาตะโกน อยาสงเสียง และอยาวิ่งเปนอันขาด มิฉะนั้นฉันจะฆาพวกเขาเสีย” เขาตะโกนบอก 
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“ไมเปนไรลูก ไมเปนไร พอกับแมปลอดภัยไมเปนอะไร” ฉันรีบบอกเชอร่ี 
เชอรี่นั้นนิ่งอึ้งไปทีเดียว “แมหนูนอย นี่ไมใชเรื่องเลน ๆ นะฉันเอาจริง ๆ ดวย” คารลพูด 

จากนั้นก็ควาเอาตัวเชอรี่ไปผูกติดกับเกาอี้และเดินไปเดินมาพรอมท้ังกวัดแกวงมีดอีโตนั้น “ผมไมรูสึก
เสียใจ ไมรังเกียจอะไรหรอกนะท่ีจะฆาคุณซะ เพราะวาอยางไง ๆ ผมก็เปนคนท่ีถกูจบัตายอยูแลว ผมไม
เคยคิดท่ีจะใหเขาจับผมในขณะที่ผมมีชีวิตอยูไมมีทางท่ีผมจะยอมกลับเขาอยูในคุกเปนอันขาด” 

ในท่ีสุดความมืดก็เขาครอบคลุม มันชางเปนคืนท่ียาวนานท่ีสุดท้ัง ๆ ที่มีโทรศัพทเรียกเขามา
หลายหน เขาก็คุยกันหลายคร้ัง แตเขาก็ไมสามารถวางแผนวาจะทําอะไรตอไปได เขาระบายอารมณดวย
การเลาเรื่องแกงและพรรคพวกของเขาใหเราฟงเปนการขมเราไปในตัว 

“พรุงนี้สักประมาณ 7 โมงเชาผมจะไปแลว ผมจะกลับไปรวมแกงกับพวกผมอีก” เขาคุยเขื่อง 
ในท่ีสุดเขาก็ยายเราไปมัดติดกับเตียงโดยแยกกันคนละหองสวนตัวเขาก็เดินไปเดินมาแสดงทา

ครุนคิด จากหองนั้นไปหองนี้จากหองนี้ไปหองนั้น บางทีก็กลับไปขูเราอีก บางทีก็กลับไปตะคอกเอา
บาง ฉันไดยินเสียงเขาเขาไปในหองท่ีเขามัดเชอร่ีแลวก็พูดวา 

“ผมเปนนักขมขืนกระทําชําเรา คุณรูไหม คุณรูหรือเปลาวาการขมขืนกระทําชําเรามันเปน
อยางไร” ฉันก็กัดฟนเรียกพลังอยูในใจฉันจินตนาการเห็นพระหัตถอันทรงฤทธิ์ท่ีเปยมลนไปดวยความ
รักของพระเจาผูเมตตาทรงปกปองคุมครองเชอร่ีอยู 

“ฉันกําลังอธิษฐานเผ่ือคุณ” เชอรี่ตอบเบา ๆ 
เสียงเงียบไปต้ังนาน สักครูก็ไดยินเสียงระเบิดออกมาราวกับฟาผาวา “อธษิฐานหรือ พวกคณุทํา

อะไรบา ๆ มัวแตอธิษฐานอยูไดคุณคิดหรือวาคําอธิษฐานจะชวยอะไรได พวกคุณนี่ไมเหมือนคนปกติ
เอาเลย” 

ฉันคาดคะเนเวลา เอาจากการท่ีเขาเดินเขาออกจากหองนั้นไปหองนี้ และกลับมาตะคอกขูเราที
หนึ่ง เวลานี้รางกายของฉันปวดราว แตวาฉันก็พยายามตอสูอดทนเพ่ือไมไหเกิดเปนความกลวั ฉนัรูดีวา
ฉันไมมีวันท่ีจะยอมใหความกลัวมาครอบคลุมตัวฉันได ฉันจะตองอดทน “ถึงแค 7 โมงเทานั้นเอง” ฉนั
บอกตัวเอง 

หลังจากนาฬิกาตี 5 คร้ังในตอนเชานั้นเพียงเล็กนอย คารลเขามาในหองท่ีฉันอยูและเขาก็พูดวา 
“ผมมีขาวดีบางประการจะบอกคุณ เม่ือวานนี้ผมบอกคุณวาผมจะไปตอน 7 โมง แตผมหมายถงึ 

7 โมงคืนนี้ตางหาก” วาแลวเขาก็หัวเราะลั่นและออกจากหองไป 
ไมรูวาฉันจะทนไดหรือเปลา ไมรูวาจะตองรอไปอีกกี่ช่ัวโมงฉันพยายามขยิบตามองเพื่อไมให

หลับ แตก็ปรากฏวาหยดน้ําตาไหลออกจากดวงตาฉันจนได... “พระองคเจาขา” ฉันอธิษฐาน “ขา
พระองคขอมอบทุกสิ่งทุกอยางตอไปนี้ใหอยูในความดูแลของพระองค ขาพระองคไมสามารถทนไดอกี
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แลวแมแตนาทีเดียว...” นี่นับเปนคร้ังแรกตลอดชีวิตท่ีผานมาท่ีฉันยอมรับทุกสิ่งทุกอยางและยอมมอบ
ทุกสิ่งทุกอยางใหแกพระเจา ขอความในพระธรรมสดุดีบทท่ี 23 ก็ไดแวบเขามาในความคิดของฉันอีก
ครั้งหนึ่ง ...”พระองคทรงสถิตอยูกับฉัน” ฉันพูดประโยคนี้ซ้ําอยูในใจหลายหน และรูสึกวาพระหัตถ
ของพระองคไดมาปกปองคุมครองใหฉันพนจากความกลัว ฉันมีความรูสึกม่ันอกม่ันใจย่ิงขึ้นและมี
ความรูสึกเหมือนวาไมมีอะไรเกิดขึ้นมากอนเลย ท้ัง ๆ ที่ขอเท็จจริงแลวฉันยังถูกมัดติดกับเตียง ฉัน
พยายามขยับตัวเพ่ือใหรูสึกสบายตัวขึ้นอีกสักนิด และเหลือบไปเห็นแสงทองท่ีสาดสองเขามาทาง
หนาตาง ฉันรูสึกงวงนอนเต็มที เวลา 7 โมงตรงท่ีเสียงกร่ิงโทรศัพทซึ่งดังขึ้นอีกหองหนึ่งไดปลุกฉันให
ต่ืนขึ้น และไดยินเสียงของโรเจอรกลาวคําอวยพรเนื่องในวันอีสเตอรกับพอแมของเขา นั่นแสดงวา
คารลไดเอาถุงเทาท่ีอุดปากโรเจอรออก โรเจอรพูดโทรศัพทดวยน้ําเสียงซึ่งเปนปกติในท่ีสดุกบ็อกลากนั 

จากนั้นสิ่งแปลกประหลาดไดเกิดขึ้น  คือคารลไดแกมัดฉันและเชอรี่ คราวนี้เขาดูผิดตาไปจาก
ตอนแรก กลาวคือ เขาอาบน้ําแตงตัวเสียใหมดวยเสื้อผาของโรเจอร ดูสะอาดสะอานและเขาก็พูดขึน้วา 
“ผมทําอาหารเชาไวแลว” วาแลวเขาก็ผลักฉันกับเชอรี่เขาไปในหองครัว บนโตะก็เห็นอาหาร 3 ชุดวาง
รออยู มีน้ําผลไม กาแฟ ขนมปงปง และอาหารสําเร็จรูป ขณะที่เรานั่งลงจะรับประทานอาหารม้ือเชาท่ี
เขาเตรียมใหเรานั้น เขาก็พูดวา “คุณคงไมยอมใหอภัยผมหรอก สิ่งท่ีผมไดทํากับพวกคุณเมื่อคืนนี้” เขา
พูดเหมือนกับบนและกมมองดูชามอาหารของเขา 

“มันไมใชเราหรอกท่ีจะใหอภัยแกคุณ คารล ผูที่ใหอภัยแกคุณไดก็คือพระเจาเทานั้น” ฉันเองก็
แปลกใจตัวเองเหมือนกันท่ีกลาบอกเขาไปเชนนั้น “พระองคจะทรงใหอภัยแแกคุณ ถาคุณเพียงแตทูล
ขอตอพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่งวันนี้เปน “วันศุกรประเสริฐ” ซึ่งเปนวันท่ีพระเยซูคริสตสิ้นพระชนม
เพ่ือพวกเราทุกคนทําบาป หรือทําผิด ดังนั้นความผิดบาปทุกอยางจะไดรับการอภัย พระองคทรงอภยัให
คุณและยังทรงใหโอกาสคุณเริ่มตนชีวิตใหมดวย” 

เขาจองมองฉันราวกับวาฉันเปนคนบา เปนสัตวประหลาดพลางพูดวา “คุณถาจะพูดเลน
กระมัง” 

แตหลังจากเรากินอาหารเชาเสร็จแลวเขาก็ไมไดมัดเราอยางท่ีเขาเคยทําอีก และเขายังอนุญาต
ใหเรานําถาดอาหารไปสงใหโรเจอรถึงในหองนอนดวย 

โรเจอรยังถูกมัดอยูในหอง และเชอรี่กับฉันก็เดินไปเดินมา แตวาเขาก็เตือนเสมอวาไมใหสง
เสียง ไมใหพยายามจะหนีหรือไมทําอะไรที่เปนปรปกษตอเขา มิฉะนั้นเขาก็จะฆาโรเจอรเสีย เขาขูไว
ตลอดเวลา 

ประมาณสักตอนบาย ๆ ซึ่งตอนแรกเขาคิดวาเพ่ือนของเขาจะมารับเขาไป แตไมเห็นมีใครจะมา
สนใจรับเขาออกไปสักที และไมเห็นมีแกงของเขาที่จะโทรศัพทเขามาแสดงความชวยเหลือ จนกระทั่ง
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ความมือเขามาครอบคลุมอีกคร้ังหนึ่ง เขาจึงตัดสินใจวาเขาจะใหเราขับรถไปสงเขา ระยะทางจากบาน
ไปก็ประมาณ 200 ไมล แตก็สัญญาวาในระหวางทางเขาจะไมทําอันตรายเราเลย และเราจะตองให
สัญญาเหมือนกันวา เราจะตองไมสงสัญญาณอะไรใหแกเจาหนาท่ีในระหวางหรือหลังจากที่เราปลอย
เขาไปแลวก็จะตองท้ิงเวลาใหผานไปหลายช่ัวโมงกอนจึงจะบอกใหตํารวจ เขายังขูวา “ถาคุณไมปฏิบัติ
ตามสัญญาสมาชิกแก็งของผมก็จะกลับมา และทําอะไรก็ไดตามท่ีพวกเขาตองการ” เปนเสียงขูท่ี
คอนขางจะเอาจริงเอาจัง 

เม่ือเชอรี่กับฉันเอาอาหารเย็นซึ่งประกอบไปดวย ผัดมักกะโรนีและสลัดมาวางไวบนโตะ
อาหาร คารล อนุญาตใหโรเจอรรวมกินอาหารกับเราดวย ท้ัง 4 คนก็ลอมวงนั่งกินอาหารเย็นที่ในครัว
นั่นเอง 

แตสิ่งท่ีนาประหลาดใจไดเกิดขึ้นอีกก็คือวา คารลลุกขึ้นพูดกอนท่ีเราจะกินอาหารวา “กอนท่ี
เราจะกินอาหารม้ือเย็นนี้” เสียงของเขาสั่นรัว “ผมใครที่จะนําอธิษฐานสักหนอย” เขาพูดและถอน
หายใจเฮือกใหญ “พระองคเจาขา... ถามีใครสักคนท่ีตองการพระองค... คน ๆ นั้นก็คือ ขาพระองค...
ตลอดชีวิตท่ีผานมาผมไดทําแตสิ่งท่ีชั่วราย... ไมทราบวาพระองคจะพอใหอภัยผมไดไหม...” 

เขาหยุดไปช่ัวระยะหนึ่ง และลงทายวา “ขอขอบพระคุณพระองคมากท่ีนําผมมาบานนี้ มาพบ
กับคนเหลานี้.... อาเมน” 

อีกประมาณ 2 ช่ัวโมงตอมาเราก็ตางพากันคอย ๆ ขึ้นรถและเวลานั้นก็เกือบจะเท่ียงคืนแลว 
ถนนก็วางเปลาแตวาเต็มไปดวยความมืด 

“ไมเคยมีใครประพฤติปฏิบัติกับผมอยางท่ีพวกคุณทํานี่ ขอบคุณมาก ผมจะไมลืมมันเลย” วา
แลวเขาก็เดินลงจากรถไป 

ในระหวางท่ีขับรถไปเราก็ไมไดพูดอะไรเลย เพราะตางคนก็ตางเหนื่อยออนเหลือประดา ขา
กลับก็เหมือนกันเรากลับมาถึงบานประมาณตี 4 เราตางคนตางสลบไสลหลับสนิท 

จนกระท่ังตื่นขึ้นมาอีกคร้ังหนึ่งภายหลังหลับไปนาน 3 ช่ัวโมงและไปโบสถโดยท่ีไมไดติดตอ
กับใครผูใดเลย เรามีความรูสึกวามันเปนความภาคภูมิใจท่ีเราควรเก็บเรื่องนี้ไวสัก 2-3 ช่ัวโมงกเ็พราะวา
เราไดเคยสัญญากับคน ๆ หนึ่งวาเราจะทําอยางนั้น ในขณะเดียวกันเราก็มีความประสงคจะไปโบสถใน
เชาวันอีสเตอรนั้น เพ่ือขอบคุณพระเจาท่ีใหความรักแกเรา จนเราเกิดความเช่ือ ความศรัทธาในพระองค 
และพระองคยังประทานซึ่งโอกาสและความหวัง รวมท้ังชีวิตใหมสําหรับคารล เทอรเนอรดวย 

อีกไมนานนักตอมา เม่ือเราไดคิดวาเราไดปฏิบัติตามสัญญาท่ีไดใหไวกับคารลจนครบแลว เรา
ก็ไดเลาเรื่องนี้ใหตํารวจฟง ตํารวจไดแตสายหนา และบอกวาเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรที่เขาไมทํา
อันตรายใครเลย ไมมีใครเลยท่ีจะสามารถหลุดพนจากพฤติกรรมอันโหดรายของคน ๆ นี้ไปได 



 47 

“นับวาเปนเรื่องท่ีนาประหลาดท่ีเขาอยูกับพวกคุณอยางสงบและไมทํารายหรือทําอนัตรายพวก
คุณเลย” 

ฉันก็พยักหนารับรู และคิดวานาจะมีอะไรบางสิ่งบางอยางซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเขาสงบและไม
ทํารายใคร 

กระนั้นก็ตามเขาก็ไดเคยพาเราเขาไปยังรมเงาของความหมายแลวเขาก็ไดปลอยใหหลดุออกมา 
ต้ังแตเด็กแลวละท่ีฉันไดเรียนรูใหเช่ือวา “พระเจาอยูกับฉัน” ฉันไดแตงงานกับชายคนหนึ่งท่ีมี

ความเช่ือในพระเจาอยางเต็มเปยมและเราไดเลี้ยงเชอรี่ลูกของเราใหมีความเช่ือพระเจาเชนกนัครอบครวั
ของเราเปนครอบครัวท่ีมีความเชื่อในพระเจาอยางม่ันคง 

ดังนั้นไมวาเมื่อไร ท่ีไหน แมกระทั่งในหุบเหวแหงชีวิต ใตเงาแหงความตาย พระองคสถิตอยู
กับเรา และย่ืนพระหัตถอันทรงฤทธิ์ของพระองคมาปกปองคุมครองเรา มิใหเราเกิดความกลัวเปนอัน
ขาด  

ฉันจึงไมกลัว 
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บทเรียนจากกอนหิน 
จากเร่ือง A Stone Called Ebenezer 
โดย Faye Field 
หนังสือ February 1988 

ดอกไวโอเล็ตสีมวงออนตองลมยามเย็ม ปลอยใหสวีท วิลเลี่ยมส (sweet williams = ดอกไมปา
ชนิดหนึ่ง) หยอกลอกับแสงตะวันยามอัสดง เดือนเมษายนบอกใหเรารูวากลิ่นไอของชีวิตอบอวลและ
นาอภิรมยท่ีสุดของป 

มองไกลออกไปคือแนวปาละเมาะท่ีรายรอบไรของเรา มีตนไมสูง ๆ แซมเปนระยะทําใหเสนสี
ดําท่ีทาบบนพ้ืนสีสมอมแดงไมราบเรียบจนเกินไป แตแตมแตงใหมีระดับอยางท่ีมือมนษุยไมอาจบรรจง
วาดได 

วัวพันธุดีท่ีเราเลี้ยงไวกําลังและเล็มหญากอนเดินกลับเขาคอกเสียงรองของมันผสมผสานกับ
เสียงกระดึงหลายทํานอง ทําใหดนตรีแหงทองทุงนั้นมีลีลาและทวงทาท่ีนาประทับใจ จังหวะท่ีเนบินาบ
ไมเรงรอนนั่นคือ สัญลักษณแหงชนบทที่ผาสุกสงบ 

นกสองสามคูบินกลับรังดวยทวงทาเหนื่อยออน แตทองนั้นอิ่มแลว สวนทางดานตะวันออกนัน้
คือสายฝนท่ีโปรยปรายใหกบเขียดไดต่ืนเตน ตนหญาสูงแคขอเทาซึ่งเปนท่ีท่ีพวกมันจะหลบอยูไดโดย
ไมตองกลัว เสียงทักกันออด แอด ทําใหเรารูวานี่คืออีก “ดาน” หนึ่งของชวิีตทีป่ระกอบกนัขึน้เปน “มุม” 
และภาพท่ีเราจินตนาการไดไมวาจะอยูท่ีใดในโลก 

น้ําตาของฉันรวงลงอาบแกม รอนผาว หัวใจเตนแรงและอยากตะโกนออกมาดัง ๆ  สกัคาํ ไมวา
คํา ๆ นั้นจะเปนอะไร 

ฉันนาจะไดชื่นชมกับธรรมชาติท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีประกอบกันเปนฉัน แตฉันอดไมได ทนไม
ไหว เมื่อความหวังของสาวนอยวัย 16 เชน ฉันมันพลันมลายหายสูญไปสิ้น นับต้ังแตเชาวันวาน เชาท่ี
พอบอกฉันวาหลังอาหารเชาพออยากใหฉันนั่งรอท่ีโตะ 

พอวา “มีอะไรจะพูดดวย” 
เม่ือทุกคนลุกไปจากโตะ พอยังนั่งจิบกาแฟราวกับวากลัวมันจะหมดถวย ตาพอเหมอมอง

ออกไปนอกหนาตาง ไมเหมือนทุกวันท่ีพอมักจะรีบกินใหอิ่น แลวออกไปท่ีไรกอนพวกเรา เพราะพอรู
วามีงานรออยูและพอก็อยากทําตัวเองใหเปนตัวอยางแกพวกเรา พอเอานิ้วเคาะท่ีขางถวยกาแฟ ครุนคดิ 
สีหนาพอเวลานั้นเหมือนคนท่ีอยูในอารมณโกรธจัด 

แตวาพอไมไดโกรธฉันนี่! 
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“ลูกหนู” พอเรียกช่ือเลนที่พอเทานั้นชอบเรียก “สถานการณมันเลวลงทุกวัน พอมีหนีส้นิท่ีตอง
ชําระอีกมาก ปนี้ผลผลิตจากไรของเราก็ไมคอยไดผลเทาไร พอไมอยากบอก แตก็จําเปนตองบอกหนู 
พอเกลียดที่จะตองทําใหหนูเสียใจ... คือพอไมมีเงินพอท่ีจะสงหนูไปเรียนท่ีวิทยาลัยได” 

ฉันไมไดฟงพอพูดจนจบหรอก ฉันว่ิงออกจากหองลงไปท่ีสนามหนาบาน แลวเตลิดแลนไป
ตามทาง ผานตนไมท่ีฉันเคยเลนหัวดวยเลยไปถึงทางที่จะไปสูกระทอมคนงานไรคนหนึ่งชื่อ จอหน 

ฉันเห็นเขานั่งอยูท่ีกระได จึงรีบปาดน้ําตาออกจากหนาแลวกลืนน้ําลาย 2 ครั้ง พยายามทําทา
ทางใหปกติ แลวเดินใกลเขาไปฉันแอบเงยหนาเห็นเขานั่งอยูที่เดิม ซึ่งเขาก็นั่งอยางนี้ทุกวัน ขายาว ๆ 
ของเขาเหยียดไปตามขั้นของบันได ผมสีเทาของเขาบอกใหเรารูวาไมใชคนวัยหนุม 

จอหนทํางานท่ีไรเรามานานหลายป เขาเปนคนขยันและยังสามารถทําคนัหนงัสต๊ิกไดดกีวาใคร 
ๆ พอบอกวาเขาไถไรขาวโพดไดตรงแนวดีทุกป แตท่ีฉันวาเขาทําไดดีท่ีสดุกค็อื การเลาเรือ่งในอดตีของ
เขา เขาสามารถตรึงเราใหนั่งฟงไดอยางไมเบ่ือหนาย 

“วิลลี่” ภรรยาของจอหนเปนคนตกแตงบานดวยกระดาษหนังสือพิมพไดดีที่สุดเทาท่ีฉันเคย
เห็นมา เราสามารถอานเร่ืองท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพซึ่งติดอยูตรงผนังหนาบานแลวไปตอท่ีผนัง
อีกดานหนึ่งไดอยางสนุกสนานเร่ืองราวท่ีมีอยูตรงสวนตาง ๆ ของบานของจอหนเปรียบเหมือน
กระดานขาวท่ีโรงเรียน เพียงแตวาขาวท่ีโรงเรียนมีมาเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงทุกวัน สวนขาวท่ีผนังบาน
ของจอหนเปนขาวเกาและไมคอยไดเปลี่ยนแปลงบอยนัก ขอดีของมันก็คือ มันทําใหเราจําเรื่องไดอยาง
ไมลืมเลือน 

กลิ่นหอมที่อบอวลมาจากในครัวนั้นแสดงวา วิลลี่กําลังทําขนมอะไรสักอยาง 
ฉันยองเขาไปนั่งใกล ๆ จอหน 
“สวัสดีครับคุณเฟย” เขาทักเบา ๆ 
ฉันไมไดรีบตอบทันที เพราะไมอยากใหเขาจับไดวาเสียงของฉันยังสั่นสะอื้นอยู “สวัสดีคะ” 
แสงแดดเร่ิมแรงขึ้น และสองเขามาท่ีเรานั่ง ทําใหเงาของเรายาวเหยียดออกไปบนลานหญา 
“สบายดีหรือ” 
“ไมดีเทาไร” 
เขาหันมาดูฉันเต็มตา แลวพูดวา “คุณสวยมากเวลาคุณย้ิมวันนี้ทําไมไมอยากสวยหรือครับ” 
เพียงเทานี้แหละ ฉันก็เลาเร่ืองท่ีพอพูดใหเขาฟงราวกับน้ําไหล “พอบอกเม่ือกี้นี้วา ฉันจะไมได

เรียนท่ีวิทยาลัย เพราะไมมีเงินพอ พอเคยบอกใหฉันเรียนหนังสือใหดี ฉันอุตสาหต้ังหนาต้ังตาเรียน 
และทํางานหนักมาตลอด ฉันทําคะแนนดีมาทุกเทอม ...คอยดูนะ ฉันจะตองเรียนในวิทยาลัยใหได รู
ไหม! ฉันอยากเรียนรูวิธีเขียนเรื่องอยางนักเขียนเขาทํานะ ฉันอยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องฟารมของเรา 
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เกี่ยวกับวัวและทุงหญาของเรา ฉันอยากจะบอกใหคนอานรูวามันสวยและนารักอยางไร อยากเลาเร่ือง
ปา เร่ืองตนไม เร่ืองดอกไม... ไมเคยคิดเลยวาจะไมไดเรียนวิทยาลัย” 

“Ebenezer” หมาตัวโตและตัวเดียวของจอหนเดินมาจากใตถุนแลวทักทายฉันอยางเคย มันคง
อยากฟงเร่ืองท่ีฉันเลา มันเลียแขนฉันปลอบใจที่ฉันผิดหวัง 

“คุณเคยบอกวาชอบเรื่องที่ผมเลา” จอหนวา “แลวผมจะเลาเร่ืองอีกเรื่องหนึ่งใหฟง มันเกี่ยวกบั
ศาสดาพยากรณคนหนึ่งช่ือ ซามูเอล ในพระคัมภีรเดิม 

ฉันไมไดตอบวาจะฟงหรือไม แตก็เงียบรอฟง 
“นานมาแลวในอดีตกาล เวลานั้นพวกอิสราเอลและพวกฟลิสเตียกําลังทําสงครามสูรบกันไม

หยุดหยอน คราหนึ่ง พวกอิสราเอลก็มาพบแลวถามซามูเอลวา เขาจะชวยอธิษฐานใหพระเจาปกปอง
คุมครองใหพวกตนพนจากศัตรูชาวฟลิสเตียไดไหม ขณะนั้นพวกศัตรูกําลังมาถึงประตูหนาเมืองแลว 
ซามูเอลก็คุกเขาลงแลวอธิษฐานตามท่ีพวกเขาขอรอง แลวพวกเขาก็สามารถเอาชนะขับไลพวกศัตรู
ออกไปใหไกลได ซามูเอลไดเอากอนหินกอนหนึ่งมาวางไวท่ีชายแดนเปนเคร่ืองหมายเขต แลวต้ังช่ือ
หินกอนนั้นวา Ebenezer กอนพากันกลับเขาไปในเมืองเขากลาววา บัดนี้พระเจาไดชวยเราแลว” 

“คุณรูไหมวาเกิดอะไรขึ้น” จอหนหยุดถามฉัน 
“...” 
“ตั้งแตนั้นมา พวกฟลิสเตียไมมาใกลกรายอีกเลย” 
“คุณก็เลยตั้งช่ือเจาหมาตัวนี้วา Ebenezer ง้ันหรือ” 
“ใช แตวาผมอยากใหคุณหนูรูวา ซามูเอลนะเขาเปนคนสําคัญแตเขาก็ไมเคยลืมวา หากเขาขอ

แลวพระเจาจะชวยเขา พระองคจะไมทอดทิ้งใครเลย กลับแตจะสนับสนุนเขา” 
“ก็เขาทาดี” 
“เอาละ เราลองมาคิดอยางท่ีซามูเอลทําสิ ลองทบทวนดูวาพระองคทรงชวยอะไรคุณหนูบาง 

ประการแรก คุณหนูมีพอแมท่ีดีมีครอบครัวท่ีอบอุน มีบานนาอยู มีเพ่ือนท่ีดี มีสุขภาพดี เปนนักเรียนท่ี
ไดคะแนนยอดเย่ียม มีครูดี มีโรงเรียนดี มีการศึกษาดี เหลานี้ก็คือพระพรของพระองคนั่นเอง” 

“ใชคะ ในเวลาท่ีผานมานั้นฉันไดรับพระพรแน” 
“เราก็ตองขอบคุณพระองค และมีความเช่ือวาพระองคจะทรงชวยเราตอไป ทําใหอุปสรรค

หายไป ทําใหศัตรูลาถอยไป” 
“แตศัตรูของเราเวลานี้คือ การไมมีเงินพอท่ีจะไปเรียนตอที่วิทยาลัยนี่คะ” 
“ก็จริงอยู แตลองคิดูสิ คุณพอของคุณหนูใชเวลาไถหวานต้ังนานกวาจะเปนฟารมนี้ขึ้นมาได 

ดังนั้นพระองคอาจจะตองการเวลาหนอย ท่ีจะทําใหผลิตผลมีมากและราคาดี เราอาจจะตองรอ แตเช่ือ
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เถอะวา พระองคจะไมทอดท้ิงเรา ขอใหเราอธิษฐานอยางท่ีซามูเอลทํา แลวเราจะไดเห็นวาพระองครัก
เราเพียงใด” 

คอยเบาใจ หลังจากนั้นตอนกลางคืนฉันก็ไดอานขอความในพระคมัภรีท่ีเลาถงึความเช่ือของซา
มูเอลอธิษฐานและขอบพระคุณจนกระท่ังวันท่ีแจมใสแหงเดือนมิถุนายน บริษัทน้ํามันแหงหนึ่งไดสง
คนมาเจรจาและไดตกลงเชาฟารมของพอ และใหคาเชาอยางงดงาม ทําใหฉันสามารถไปเรียนตอใน
วิทยาลัยไดจนจบการศึกษา 

ทุกคร้ังท่ีฉันทอแทและหมดหวัง ฉันจะระลึกถึงชายแกคนหนึ่งท่ีนั่งอยูท่ีบันไดหนากระทอม มี
สุนัขตัวหนึ่งนอนอยูใกล ๆ และมีเด็กผูหญิงขี้ใจรอนคนหนึ่งนั่งอยูดวย สนทนากนัถงึเร่ืองความเชือ่ของ
ซามูเอล และสรางความเชื่อของตนเองขึ้นมาอยางท่ีเลาไวในพระคัมภีร และบางคร้ังเมือ่ฉนัยุงยากใจใน
ปญหาหนึ่งปญหาใด ผูคนอาจจะไดยินฉันกระซิบเตือนตัวเองแผว ๆ วา  “Ebenezer” 
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โรงเรียนลมโชยวิทยา 
จากเร่ือง A Bus for Bubba 
โดย Ruth Bowdoin 
หนังสือ February 1988 

ยอนหลังไปกับฉัน 60 ป เม่ือพอยังมีไรฝายและไรถั่วเล็ก ๆ อยูทางตอนใตของรัฐอลับามา ท่ีซึง่
ฉันกําลังจะคนพบตัวเองวาอยากจะทําอะไรกับชีวิต 

จะวาไปมันอาจจะไมใชเรื่องงายท่ีบอกวาเราอยากจะใหชีวิตเปนอยางนั้น อยางนี้ เพราะเราอาจ
เด็กเกินไปท่ีจะรูวาชีวิตคืออะไร? แตบางทีเม่ือเวลาผานไป เราสามารถกลับไประลึกไดวา เราเริ่มคํานึง
และต้ังเข็มชีวิตตอนไหน 

มันเปนเชาวันเสาร ตอนนั้นฉันอายุ 9 ขวบ ฉันยืนอยูท่ีสวนหลังบานใตตนไม ซึ่งเบ้ืองหนานั้น
คือเด็ก ๆ พวกลูก ๆ คนงานในไร 5 คน พวกเขานั่งสลอนอยูที่มายาว ๆ ฉันไดสถาปนาตัวเองเปนครู
และแตงต้ังใหเด็กเหลานั้นเปนนักเรียน และนั่นคือ “โรงเรียนลมโชยวิทยา” ละ 

“เอาละเด็ก ๆ ฟงนะ” ฉันเร่ิมชั่วโมงสอนของฉันอยางมีมาดตามท่ีฉันไดรูไดเห็นมาจาก
โรงเรียนจริง ๆ ของฉัน “วันนี้เราจะเรียนเร่ืองอินเดียกัน” 

“วู ๆ วู ๆ วู ๆ “ เด็กคนหนึ่งช่ือบับบา ลุกขึ้นทําทาทําทางประกอบเสียง จนเพ่ือน ๆ หันไปมอง
เปนตาเดียวกัน 

“ไมใช ไมใชอินเดียนแดง บับบา แตอินเดียเปนประเทศท่ีอยูไกลออกไป ขามทะเลไปอีก” 
“ประเทศนะเปนยังไงคะ” มัตตี้ นองสาวของบับบาถาม 
“ประเทศก็เหมือนอเมริกานี่แหละ อเมริกาก็เปนประเทศ เพียงแตวาอินเดียนะอยูไกล ที่นั่นมี

สัตวปาดวย เชนเสือไง” 
“แลวเสือนะคืออะไรครับ” อีกคนหนึ่งถาม 
“ก็อยางที่เราเห็นในละครสัตวไง” 
“คุณครูครับ ละครสัตวนะมันเปนยังไงครับ” เจาคนเล็กลุกขึ้นถาม 
“เอาพวกเรา ใครรูบางวาละครสัตวเปนอยางไร ใครเคยเห็นลองอธิบายใหเพ่ือน ๆ ฟงซิ” 
เงียบ... ไมมีใครตอบไดเลยสักคนเดียว 
เด็กผูหญิงคนหนึ่งเดินหนีไปเสียเฉย ๆ โดยไมสนใจวาเราจะเรียนอะไรกันตอไป แสดงวาความ

สนใจของเธอไดสิ้นสุดลงแลว 
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“เอาละ กลับบานได” ฉันบอกพรอมท้ังตัดสินใจวา ปดกิจการโรงเรียนลมโชยวิทยา โดยไมมี
กําหนดที่จะกลับมาดําเนินการใหมอีกเพราะนักเรียนไมมีพ้ืนความรูอะไรเลยแมแตเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ 
ทําใหเราตองเร่ิมตนใหมอยางแทจริง ซึ่งฉันยอมแพและสิ้นหวัง 

แต... 
วันนี้เปนวันจันทร ฉันอยูในรถบัสสีเหลืองของโรงเรียนมองลอดหนาตางออกไปเห็นฝน

ประปราย ทามกลางสายฝนนั้น คือราฟสพ่ีชายคนโตของบับบาและมัตต้ี เปลาหรอกราฟสเขาไมไดไป
โรงเรียนหรอก เขาออกจากโรงเรียนต้ังหลายปแลว แตมันทําใหฉันรูสึกเสียใจ คิดถึงเด็กสองคนนัน่ ไม
ทราบวาเขาไดเรียนหนังสือกันหรือเปลาเรียนจบชั้นอะไร และหากฉันไมเลิกลมความต้ังใจท่ีจะสอน
พวกเขาเสียตอนนั้น ไมรูวาปานนี้เขาจะเปนอยางไร เพราะความไมเขมแขง็ของฉนัแท ๆ ท่ีทําใหอนาคต
ของสองคนนั่นไมรุงโรจน มันเปนความผิดของฉันเพียงคนเดียว 

เพราะ ราฟส มัตตี้ และบับบา ไมมีโอกาสท่ีดีอยางฉัน ทําใหเขาไมรูวาเสือคืออะไร อินเดียคือ
อะไร 

ทามกลางสายฝนนั่นแหละที่ฉันตัดสินใจวา “ฉันจะเปนครู” 
พูดถึงความอยาก ใคร ๆ ก็อยากได พูดได แตทําไดไมงายนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อนายทุน

หนาเลือดยึดเอาท่ีดินและฟารมของพอไป พอไมมีเงินมากพอท่ีจะสงฉันเรียนตอได นั่นคือ เหตผุลทีฉ่นั
ตองไปรับจางเย็บเสื้อดวยคาแรงตํ่าอยูนานกวาท่ีจะสามารถเขาเรียนในวิทยาลัยครูได 

ท่ีมหาวิทยาลัยทรอย ในรัฐอัลบามานั่นแแหละท่ีฉันพบ Will Bowdoin เพ่ือนสมัยเรียนมัธยม
ปลายดวยกัน ฉันจําไดวาเขาเคยบอกวาเขาก็อยากเปนครู ซึ่งเวลานี้เขากําลังเรียนตามเปาหมายท่ีวางไว
เชนกัน 

เราไดแตงงานกันในที่สุด เราเร่ิมตนชีวิตครอบครัวดวยการเปนครูตามชนบท ตอมาไดอพยพ
ไปทํางานที่เมือง Murfreesboro รัฐ เทนเนสซี โดย วิลล เปนคณบดีวิทยาลัยการศึกษา สวนตัวฉันเปน
ผูอํานวยการฝายวิชาการของโรงเรียนมัธยมในเมืองนั้น 

ชีวิตกับการท่ีไดทํางานท่ีเรารักยอมนํามาซึ่งความสุข จนกระท่ังเดือนมีนาคม 1951 ฉันพบวามี
กอนเนื้อขึ้นท่ีลําคอ และเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย มันคือ มะเร็ง และลุกลามไปตามตอมตาง ๆ คุณหมอ 
Bernard Davison บอกวาไมมีทางรักษา ฉันอาจมีชีวิตอยูไดไมเกิน 6 เดือน 

โรงเรียนลมโชยวิทยาของฉันยังไมทันจะไดเริ่มกิจการ ฉันก็จะตองจากไปเสียแลว 
คนเรายามประสบกับภาวะที่เราเรียกกันวา “หมาจนตรอก” คือ ยอมทําทุกอยาง ไมวาจะมีทาง

สําเร็จหรือไมก็ตาม ดังนั้นเมื่อหมดหนทางจริง ๆ วิลลจึงไดตัดสินใจกูเงินสวัสดิการ แลวเราสองคนก็
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มุงสูนิวยอรคเพราะท่ีนั่นมี New York City’s Sloan-Kettering Cancer Institute เพ่ือรับการรักษาทางรังสี
วิทยา 

Dr. Lloyd Craver ผูเช่ียวชาญเรื่องโรคมะเร็งประจําสถาบันบอกกับฉันวา “คุณรูธครับ เราจะ
พยายามทําทุกสิ่งทุกอยางใหดีท่ีสุดเทาท่ีเราจะกระทําได แตสิ่งท่ีเรากระทําไมไดคือการใหสัญญาอยาง
ใดอยางหนึ่ง” เพียงแคนี้เราก็เขาใจ 

ทุกเชาฉันจะนั่งลงอธิษฐานขอใหพระองคชวยฉันตามแบบอยางท่ีพอแมไมไดเคยสั่งสอนฉัน
มา พอสอนใหรูจักพระคริสต แมสอนใหเปนคนท่ีมีความเช่ือ และฉันก็เขารับศีลตามประเพณีของ
ครอบครัว และวันนี้ฉันกําลังขอใหพระองคอนุญาตใหฉันมีชีวิตอยูตอไป.... ดูเหมือนวาคําขอของฉัน
หางไกลจากพระองคเหลือเกิน 

ท่ีสถาบัน ฉันเอาแตนอนมองเพดานอยางเลื่อนลอย ไรความหมาย ไดยินเสียงอาสาสมัครเดิน
ผานไปผานมา เสียงลากเตียง ลากถาดใสเคร่ืองมืออันเปนปกติวิสัยของโรงพยาบาล 

“วันนี้มีหนังสือดีมาฝาก ลองอานดูสิ ดีนะ” เสียงของอาสาสมัครคนหนึ่งบอกฉันอยางเอาอก
เอาใจ 

ฉันไมไดแสดงความกระตือรือรนและสนใจ เพราะนอกเหนือจากการมีชีวิตยืดออกไป ฉันไม
เห็นมีอะไรนาสนใจอีก 

“เพ่ิงออกใหมคะเลมนี้ คนเขียนคือ Dr. Norman Vincent Peale เขาเปนศาสนาจารยทีโ่บสถคะ” 
คนใหอาจจะมีใจเมตตาและปรารถนาดี แตเวลานั้นฉันไมมีแกใจจะทําอะไรทั้งนั้น เม่ือเธอจากไปฉันก็
ไมไดอานหนังสือเลมนั้น นอกจากรูวามันชื่อ The Power of Positive Thinking เทานั้นเอง 

แต... เม่ือนั่ง ๆ นอน ๆ จนไมมีอะไรจะทําอีกแลว ฉันจึงเหลือบตามองหนังสือและเริ่มตนอาน
ทีละนอย ผูเขียนใชเร่ืองใกลตัวเราจากชีวิตจริง ๆ สั้น ๆ และบางครั้งก็หยิบเอาเนื้อหาจากพระคัมภีรมา
เปรียบเทียบและใหคําแนะนําประกอบ กระตุนใหเราเขาหาพันธสัญญาที่พระเจาทรงมีตอมนุษย ขจัด
ความคิดท่ีใหผลทางลบ แตกลับยึดม่ันความคิดท่ีใหผลทางบวก และประการสุดทาย แนะนําใหเรารูจัก
พลังความคิดท่ีใหผลทางบวก 

“อานแลวเปนไงคะ ไดประโยชนอะไรบาง?” เปนเสียงของอาสาสมัครคนเดิน เธอคือ Alma 
Schwamb ผูมีพรอมดวยความกรุณานั่นเอง “คนเขียนนะ เขาเปนเพ่ือนบานของฉันเองคะ คุณอยากพบ
เขาบางหรือเปลา” 

ไมนาเช่ือวาฉันจะมีโอกาสพบกับนักเขียนระดับนั้น “แนใจหรือคะวาจะเปนไปได” ฉันถาม
เพ่ือความแนใจ 
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บายวันอาทิตยอีกสัปดาหหนึ่งถัดมา ชายคนหนึ่งเดินเขามาเยี่ยมฉัน เขาเปนคนสนัทัด เรียบรอย
และมีเสนห ไมตองมีใครบอกฉันก็รูไดทันทีวานี่แหละ ดร.พีล คนเขียนหนังสือเลมนั้น 

เราไดพูดกันเกี่ยวกับเร่ือง พลังและความรกัของพระเจา แลวลงทายเขาก็พูดวา “คณุรธู ผมจะให
อะไรบางอยางแกคุณ” วาแลวเขาก็ควักเอาเมล็ดพืชเล็ก ๆ ใสในมือของฉัน 

“มันคือ เมล็ดพันธุผักกาด” เขาอธิบายสั้น ๆ พรอมทั้งอางพระธรรมมัทธิว 17.20 ความวา... ถา
ทานมีความเช่ือเทาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง... สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งทานทําไมไดจะไมมีเลย 

“คุณรูธครับ คุณเองมิใชหรือท่ีบอกผมวาคุณมีความเช่ือม่ันในพระองค และเราทัง้สองกท็ราบดี
วาพระองคกําลังเฝามองดูเราอยูขอใหเรามอบสิ่งที่อยูนอกเหนือกําลังอํานาจของเรา นอกเหนือการ
บังคับของเราใหอยูในพระหัตถของพระองค ขอใหพระองคทรงนําการดําเนินชีวิตของเราเถิด” 

เรารวมกันอธิษฐานและต้ังความหวังรวมกัน 
“คุณรูธครับ” เขาเอยกอนลากลับ “แลวคุณจะทําอยางไรกับชีวิตของคุณตอไปละ” 
ฉันนิ่งอึ้งไมไดตอบ ไมใชเพราะไมรูจะตอบวาอยางไร แตสงสัยวาทําไมเขาจึงถามฉันเชนนี้ 
“ผมหมายถึงวา” เขาพูดตอเม่ือเห็นวาฉันนิ่งไป “เวลานี้โรงพยาบาลเขาก็บอกแลววา เขาไดทํา

ทุกสิ่งทุกอยางใหคุณครบถวนไปหมดแลว ไมมีอะไรท่ีจะตองทําอีก วาแตวาคุณมีแผนการอะไรหรือ
เปลา” 

“เอ” ฉันอึกอัก “คือฉันใฝฝนท่ีจะสอนเด็ก ๆ” 
“คุณคิดวานั่นคือสิ่งเดียวที่พระองคตองการใหคุณทําหรืออยางไร” 
“แนนอน” 
เม่ือเขาจากไปฉันก็เขาหองน้ําแลวคุกเขาลงอธิษฐานอีกคร้ังคราวนี้ดูอะไรมันตางไปจากวัน

กอน ๆ คือฉันไมไดขอใหพระองครักษาใหฉันหายจากมะเร็ง แตฉันกลับขอใหพระองคทรงมอบหมาย
ภารกิจใหฉันทําเพ่ือใหชีวิตของฉันสมบูรณ 

บัดดล ฉันรูสึกเหมือนมีพลังแลนลงสูตัวฉัน มันซาบซาน แมวาไมสามารถแตะตองไดก็ตาม 
แตฉันรูสึกอิ่มเอิบและรูสึกวาพระองคทรงอยูใกล ๆ 

สองสามวันตอมา อาสาสมัครคอนขางสูงอายุคนหนึ่งเอาถาดอาหารมาใหฉัน ฉันทราบวามัน
ไมใชถาดอาหารของฉัน อาจเปนเพราะอาสาสมัครอายุมากแลวกระมัง การผิดพลาดจึงเกิดขึ้น แตก็
ไมไดวาอะไร หากเปนกอนหนานี้ฉันคงบอกใหเขาเอากลับไปเปลี่ยน เพราะอาหารมันมากเกินกวาจะ
กินใหหมดได แตระยะนี้ฉันอยากกินอาหารขึ้นมา อยากกินเนื้อยาง มันเทศ อยากกินถั่ว 

“คุณรูธ” ดร.เครเวอรวา “คุณกินอาหารไดมากขึ้นนะ 
“คะ และฉันหวังวาผลการตรวจวินิจฉัยคร้ังสุดทายนี้ฉันคงดีขึ้นนะคะ” 
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“ผมเองก็หวังเทา ๆ กับคุณ” 
และมันก็สมหวังทุกคน คือ อาการปวยของฉันดีขึ้นเร่ือย ๆ อยางไมนาเช่ือวาจะเปนไปได 
น้ําหนักของฉันเพิ่มขึ้นทีละนอย และผมการตรวจคร้ังตอมาก็ดีขึ้นตามความคาดหวัง เปนผลให 

ดร.เครเวอร ยอมอนุญาตใหฉันกลับบาน แตตองกลับมาตรวจทุก 3 เดือน 
เหมือนนกท่ีหลุดออกจากรัง บินเขาสูปาดงอันเปยมดวยเสรีภาพ 
ฉันกลับไปพบครูใหญโรงเรียนมัธยมท่ี เมอรฟรีสโบโร เลาใหเขาฟงวา ฉันไดสัญญาไวกับ

พระองคขอใหพระองคมอบหมายภารกิจอันสําคัญใหแกฉัน และฉันยังไมไดทําใหสําเร็จ นั่นคือ ฉัน
อยากสอนหนังสืออยางเคย 

ในระหวางท่ีฉันกลับมาโรงเรียนนั้น ฉันไดเห็นครูคนหนึ่งกําลังสอนเด็กท่ีดอยโอกาส และ
กําลังเรียนอยูช้ันท่ี 1 จํานวน 11 คน ครูเลาเร่ือง A Surprise for Sally ใหนักเรียนฟงวา เม่ือพอของแซ
ลลี่กลับมาบานเขามีเกวียนสีแดงเล็ก ๆ ติดมือมาดวย และมอบใหแกเซลลี่เปนของขวัญวันเกิด 

“เอา ใครลองบอกครูสิวา ใครบางเคยมีความสุขเหมือนท่ีแซลลี่มี” 
ไมมีใครตอบสนองสักคน ตางนิ่งเหมอ และทําหนาเศรา ๆ  
“ความสุขเปนอยางไรคะ” เด็กตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งยกมือถามกอน 
“ของขวัญคือสิ่งที่คนเขาใหกัน” เด็กชายคนหนึ่งบอก “แตวาไมเคยเห็นหรอกครับ” 
“ของขวัญก็พอเขาใจหรอก แตวาวันเกิดนะคือยังไง” นี่คือคําพูดอยางไรเดียงสาของอกีคนหนึง่ 
ชางนาสมเพชเด็กเหลานี้จริง ๆ ท่ีไมเคยมีใครรูจักความสุข ไมเคยรูจักของขวัญ และไมเคย

ไดรับมันเลย 
เร่ืองนี้ทําใหฉันหวนกลับไปนึกถึงภาพท่ีฉันยืนอยูใตตนไมโดยมีมัตตี้และบับบานั่งอยูขางหนา 

พวกเขาไมรูจักเสือ ไมรูจักอินเดียและไมรูจักอะไรทั้งนั้น 
ปญหาก็คือ เด็ก ๆ เหลานี้ขาดความเขาใจพ้ืนฐานกอนมาเขาโรงเรียน พอแมของเด็กกข็าดความ

เขาใจวาเด็กตองการอะไร ฉันเรียนรูมาวาเด็กเร่ิมมีสติปญญาและความทรงจําตลอดจนความรูสกึนกึคดิ
เม่ือวัยเขาขวบที่ 4 ถึงขวบท่ี 5 ก็จะมีความเช่ือมั่นในตนเองและเคารพตนเอง ทําใหเร่ิมมีสังคมเล็ก ๆ 
และเร่ิมเขาหองเรียนได เปนการเตรียมความพรอมใหเด็ก ๆ กอนท่ีครูจะปอนสรรพวิชาการใหใน
หองเรียน 

“นาเสียดายจริง ๆ” ฉันปรับทุกขกับวิลล “จึงไมแปลกเลยท่ีเด็ก ๆ พวกนี้ไมรูจักอะไร ไมมี
ความเช่ือม่ันในตนเอง ไมมีความเคารพตนเอง” 

“ผมรู” วิลลวา “ปญหาอยูท่ีวาเราจะทําอยางไรนะสิ” 
“ฉันเองก็ไมรูเหมือนกัน” 
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และแลววันหนึ่งขณะท่ีฉันนั่งคุยอยูกับคุณ Baxter E. Hobgood ครูใหญ ฉันมองลอดหนาตาง
ออกไปเห็นรถบัสสีเหลืองของโรงเรียนผานมาพอดี เราตางหันมามองหนากัน เขาพยกัหนาพลางบอกวา 

“นั่นไงผมนึกออกแลว เราจะเริ่มกันตรงนี้” 
 “ใชแลว ความคิดเริ่มตรงลอรถยนตนี่เอง” ฉันใหความเห็นหนุน 
ดวยความรวมมือ และชวยเหลืออยางดีของ Rupert Klaus นักจิตวิทยาประจําโรงเรียนของเรา 

พรอมกับงบประมาณเพียง 25,000 เหรียญ เราเร่ิมโครงการ “Classroom on Wheels” ทันที 
“ฉันไมตองการเงินเดือน” ฉันบอกครูใหญเม่ือเขาแสดงความเสียใจท่ีงบประมาณในการนี้มี

จํากัดมาก จนไมอาจจะจัดสรรเงินเดือนใหฉันไดตามจํานานท่ีฉันเคยไดรับจากหนวยงานอื่น ๆ “เพราะ
ฉันอยากทําพันธกิจนี้ใหสําเร็จตามพระประสงคเทานั้น” 

ปลายฤดูรอน 1969 ฉันกับ Walter Loyd ครูอีกคนหนึ่งออกเดินทางดวยรถบัสสีเหลืองของ
โรงเรียนสํารวจไปตามหมูบาน แหลงเสื่อมโทรม และชุมชนแออัด พบวามีหลายครอบครัวที่เด็กอยูใน
วัยตองเตรียมความพรอมอาศัยอยูในครอบครัวท่ีพอแมยากจน แมไมมีงานทําพอมีรายไดต่ํา และเด็กมี
สภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม 

ในขณะนั้น Tommy Lytle เจาหนาท่ีฝายซอมบํารุงของเราไดพยายามเก็บเอาวัสดุท่ีพอหาได
และอาศัยงบประมาณเพียงไมมากนักประกอบกันขึ้นตามความคิดคํานึงของฉัน และไดรถเข็นคันหนึ่ง
ประกอบดวย ชองเก็บหนังสือ เกาอี้งาย ๆ และอุปกรณสําหรับหองเรียนเคลื่อนท่ีครบครัน 

เชาวันหนึ่งในเดือนกันยายน Margaret Willis และ Mary Janes Sailor ครูอีกสองคนรวม
เดินทางออกไปกับฉันตามรมไมและจุดท่ีคิดวาจะมีคนสนใจ เราจอดแวะพักเปนจุด ๆ ฉันฉวยเอา
กระด่ิงเกา ๆ ท่ีเราเคยใชท่ีโรงเรียนออกมาเคาะลั่น มันเรียกความสนใจจากเด็ก ๆ ไดไมเลว เมื่อเด็ก ๆ 
พากันกรูออกมา บรรดาแมและยายท่ีอยูในบานก็คอย ๆ แงมหนาตางออกมาดูวาเกิดอะไรขึ้น 

เราเห็นดวงตาอยากรูอยากเห็นของเด็กเราก็หายเหนื่อยแลว 
วันนั้นเปนวันแรกสําหรับหองเรียนเคลื่อนท่ี และเปนวันแรกสําหรับเด็ก ๆ ท่ีไดเลนของเลนท่ี

เราเอาติดรถไปบริการ เด็ก ๆ ต่ืนเตนท่ีรูวาจะมีการฉลองวันเกิดของแตละคน ทําใหเด็กรูสึกวาตนเองมี
คุณคาและมีความสําคัญ ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือ เราไดทําใหเด็กสํานึกวาเขามีเปาหมายของชีวิต คือ 
การเขาโรงเรียน เขาจะตองเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะเขาโรงเรียน 

เม่ือแรก ๆ นั้นบางคนตกอกตกใจและรองไหโยเย ริกกี้ เปนเด็กตัวเล็ก ๆ เธอมุดเขาไปอยูใต
โตะและงอตัวอยูอยางนั้น จนกระทั่งหลายช่ัวโมงผานไป เมื่อเธอเห็นเพ่ือนสนุกสนานกับการรวม
กิจกรรมกับเรา เธอจึงเร่ิมฟงแลวหัวเราะกอนท่ีจะคลานออกมา นิโคลก็ชักดิ้นชักงอและรองไหลั่น แต
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ในท่ีสุดเขาก็เปนคนท่ีรวมกิจกรรมไดอยางสนุกสนาน ร็อดนี่นั้นนั่งอยูบนตักแมไมยอมหาง กวาจะยอม
ลงจากตักแมก็เลนเอาเสียเวลาไปมาก แตเราก็พอใจท่ีเขาเห็นคุณคาของชีวิตดวยตนเองในบ้ันปลาย 

ผูปกครองเองบางคนก็เหมือนอายและไมกลา การพบปะกันเดือนละ 2 ครั้ง เราแจกสมุด ดินสอ 
และแนะนําวาพอแมจะสอนเด็ก ๆ ท่ีบานดวยตนเองอยางไร 

“วันนี้ฉันเอามันฝร่ังมาดวยนะ...” ฉันบอก “แตไมไดเอามาแจกใหกินหรอก เอามาบอกวา เรา
สามารถสอนลูก ๆ ของเราใหเรียนคณิตศาสตรได” แมบางคนหัวเราะเพราะคิดวาฉันพูดใหตลกเลน 
“เชนเมื่อเราปอกมันเสร็จแลว เราผาออกเปน 2 สวน เห็นไหม 2 สวนนี้คือสิ่งท่ีเราแบง และหากเราเอา
รวมกัน 2 สวนนี้ก็จะกลับมาเปน 1 สวน เพราะฉะนั้นหากเราผาออกเปนช้ินเล็กลง จํานวนช้ินก็จะ
เพ่ิมขึ้น อยาเพ่ิงใหมันมากเกินไป เด็กจะจําไมได...” 

ดวยวิธีนี้หลายคนเริ่มพยักหนารับรูวา แมแตมันฝร่ังหัวหนึ่งเราก็สามารถสอนคณิตศาสตรให
ลูกเราได 

“เด็กท่ีฉี่รดท่ีนอนไมใชเด็กดื้อ เขาก็เปนคนดีเหมือนพวกเรานี่แหละ” เปนคําสอนท่ีออกจะขัด
กับความคิดของพอแม หรือขัดกับความคิดเดิมของเด็ก ๆ ดวย แตฉันก็พยายามทําความเขาใจวา การท่ี
เราพรํ่าพูดตําหนิ ยอมทําใหเด็ก ๆ ไมสบายใจ และไมเคารพตนเองตรงกันขามเราจะบอกเขาเสมอวา เรา
รักเขา เขาเปนคนดี เราจะไมเรียกเขาวา “จอมซน” หรือ “คนขี้แย” แตเราจะบอกเขาวา เขาเกงและเขา
เปนคนดี ใหฝงลงในจิตใจของเขาเสมอวา เขาเกงและเปนคนดี เขาก็จะพยายามเกงและเปนคนดีมากขึน้
ตอไป 

“ฉันไมเคยคิดมากอนวาฉันจะตองเรียนรูเกี่ยวกับลูกของตนเอง” แมคนหนึ่งสารภาพกับเรา 
“เดิมฉันคิดวาเปนหนาที่ของครูท่ีตองสอนเด็ก” นี่ก็เปนความจริงอีกประการหนึ่งท่ีไดยินมา

จากปากของพวกเขา 
เราเพ่ิมจํานวนวันและจํานวนช่ัวโมงการทํางานในชุมชนแออัดเหลานี้ตามความตองการท่ี

เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เกมท่ีเลนก็มีมากขึ้น เนื้อหาก็เพ่ิมขึ้น ประสบการณท้ังของพอแมและของเราเองก็ขยาย
วงออกไปอยางนาอัศจรรยใจ 

นั่นมันเม่ือ 20 ปที่แลว ขณะนี้ฉันอายุได 70 ปแลว และไดลาออกจากการเปนครูเต็มเวลามา
ทํางานเพื่อโครงการ “หองเรียนเคลื่อนท่ี” อยางเต็วตัว 

Mary ลาไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย จนกระท่ังสําเร็จตามความปรารถนา เม่ือไมนานมานี้เธอ
เขียนจดหมายมาถึงฉันฉบับหนึ่งวา “...ดอกไมนานาพันธุไดเบงบานในสวนของคุณแลว สงกลิน่จรงุใจ
ไปท่ัว... องคพระเยซูคริสตทรงอวยพรแกคุณ และอวยพรแกเด็ก ๆ เหลานั้นดวย...” 

ฉันยังเก็บรักษาเมล็ดพันธุผักกาด และเอามาพิจารณาเสมอ 
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ขอบคุณสําหรับความเช่ือ แมเพียงเทาเมล็ดนอย ๆ นี้ 
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ทํามัน 
จากเร่ือง Things Will Be Great In’88! 
โดย Norman Vincent Peale 
หนังสือ Jan 88 

ตลอดชีวิตการเปนนักเทศนของผม ผมจําตองอาศัยยุทธวิธีหรือเนื้อหาในการสั่งสอนอยูหลาย
แบบ อีกท้ังตองศึกษาหาทางใหม ๆ อยูเสมอ ระยะท่ีผมประจําอยูท่ีโบสถ Marble Collegiate ใน
นิวยอรคนั้น นอกเหนือจากท่ีผมจะตองอาศัยการกระตุนและเสริมน้ําใจใหผูฟงมีความหวัง มีความ
เขมแข็งท่ีจะหวังวา “พรุงนี้” จะมีดวงอาทิตยนั้นแลวผมยังตองทุมเทเปนพิเศษ เพราะท่ีนั่นเขาตองการ
ความชวยเหลือบํารุงใจอยางมาก ทุกวันอาทิตยผมตองขึ้น “แทน” สองหรือสามคร้ังเปนประจํา 

“อยูใหถึงป 65 เถิด” 
“ฝนจะเปนจริงในป 72” 
เหลานี้คือหัวขอที่ผมนํามาปลุกระดมกําลังใจใหคนฟงมีความหวังเพราะหลายคนทอแทและไม

อยากมีชีวิตตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงใกลปใหมหรือเทศกาลอะไรดี ๆ ผมมักจะอางวา เรายังมี
หวังเรายังยิ้มได และเรายังมีอะไรดี ๆ  

และในปใหมนี้กําลังจะมาพบเราอีกไมกี่วันขางหนานี้แลว ผมจึงกําหนดหัวขอเร่ืองวา “ทุกสิ่ง
จะวิเศษในปใหมนี้” 

แตภายใตเงื่อนไขวา ถา.... 
ถาเรากําหนดเปาหมายในชีวิตไว ประการหนึ่ง และปฏิบัติการตามเปาหมายนั้นทุกวัน ท้ัง 365 

วัน เปาหมายท่ีผมวานั้นก็มีเพียงสองคําและในแตละคํานั้นก็ประกอบไปดวยอักษรเพียง ตัวหรือสองตวั
งาย ๆ คํา ๆ นี้จะทําใหเรามีพลังและสามารถไปสูความสําเร็จในชีวิตได มันจะทําใหความขลาดกลัว
มลายหายไป ทําใหความลมเหลวกลายเปนเพียงเร่ืองของอดีตไปเทานั้น แตจะทําใหทุกคนบรรลุ 
ประสพและไดสัมผัสกับสิ่งท่ีคุมคา 

คํา ๆ นั้นก็คือ ทํามัน (Do It!) 
ใชแลว คือ ตองลงมือทํามัน ใช คือจะตองลงมือทํามัน ไมใชเพียงแตวางเปาหมายไว แลว

ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได 
ไมวาคุณจะอยากเปนอยางไร ลงมือทํามันสิ 
ไมวาคุณจะฝนอยางไร ลงมือทํามันสิ 
ไมวาคุณจะมีความทะเยอะทะยานอยากไวสูงสงเพียงใด ลงมือทํามันสิ 
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ลงมือทํา ลงมือเด๋ียวนี้ 
ผมไมไดกระตุนดวยคําพูดวา “ลงมือทํามันสิ” เพียงอยางเดียวแตผมลงมือจริง ๆ ผมกระตุน

หนุนใจทุกคนใหลงมือ เพราะอยางไรมันก็ดีกวาอยูเฉย ๆ หากจะถามวาผมมีเหตุผลอะไรที่สอนอยางนี้ 
ผมก็มีคําตอบอยูพรอมแลว คือวา อันท่ีจริงพระเจาไดทรงกําหนดแผนการสําหรับโลกนี้ สําหรับเราทุก
คนไวพรอมสรรพแลว พระองคทรงรอเพียงประการเดียว คือ รอความชวยเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ จากเรา 
หากบุคคลใดลงมือทํา พระองคก็จะทรงเล็งเห็นวาพระองคไดผูชวยแลวพระองคจะหนุนคน ๆ นั้นให
สําเร็จได 

ผมเชื่อวาพระองคมีแผนการและเปาหมายของพระองคไวพรอมแลว สิ่งที่พระองคตองการคือ 
เคร่ืองมือ และเรานี่แหละคือเคร่ืองมือที่พระองคตองการ 

เราตองการแผนการท่ีแนบเนียบและสูงสง ซึ่งพระองคมีไวใหเราพรอมแลว แตพระองค
ตองการเครื่องมือทําตามแผนการนั้น ดังนั้นเราตองการพระองค ในขณะเดียวกันกับท่ีพระองคก็ทรง
ตองการเรา 

ครั้งหนึ่ง Karl Menninger นักจิตวิทยาเรืองนามเคยกลาวไววา เปาหมายสูงสุดของชีวิตของแต
ละคน คือการทําใหความลี้ลับของโลกนี้กระจาง ทุกเม่ือเชื่อวัน เราในโลกนี้ไดรับโอกาสใหพิสูจน
ตนเองในหลายรูปแบบ บางคนไดรับมาก บางคนไดรับนอยและบอย ๆ ตางกันไป เราเองนั่นแหละท่ี
ยอมใหความขลาดกลัวและความเห็นแกตัวมาหยุดยั้งเราไว/ไมไดลงมือทําสักที 

เราตางไมไดตระหนักถึงโอกาสหลายครั้งหลายหนที่พระองคประทานแกเรา พระองคเพียง
ตองการใหเราเร่ิมตนการเดินทางชีวิตสวนท่ีเหลือไมวาจะเปนเสนทางท่ีขรุขระและยาวไกลเพียงใด 
พระองคจะทรงเปนผูดําเนินการเอง ดังคํากลาวโบราณอันเปนสัจจะท่ีวา จงเร่ิมตนแลวทานจะมีพลงั คน
ท่ีไมยอมเริ่มตนยอมไมมีพลัง (Begin the thing and ye shall have the power. But those who do not 
begin have not the power.) 

สมมติวา มีใครบางคนเช้ือเชิญใหคุณรวมศึกษาพระคัมภีรใจคุณก็อยากรวมหรอก แตคณุมัวแต
อางโนนอางนี้ ไมสะดวกบาง ไมพรอมบาง คนสอนพระคัมภีรก็ยังพยายาม และหากโอกาสนั้นจะ
เกิดขึ้นในปใหมนี้ละ ก็ท้ัง ๆ ท่ีคุณเองก็ทราบวา การศึกษาพระคัมภีรจะทําใหคุณเขมแข็งขึ้น ฉลาดขึ้น
และมีสวนในแผนการของพระองคอยางสมบูรณขึ้น มันจะเกิดไดอยางไร หากคุณไมลงมือทํามัน 

ลองใชเวลาตอนเชาทุกวัน วันละสัก 2-3 นาทีพิจารณาชีวิตของเราใหลึกซึ้ง ถองแทดสูวิา ไมวา
เราอยากจะมีเพ่ือนดี ๆ สักคน เราจะมีไดอยางไร หากเราไมลงมือหาและทําตัวเปนเพ่ือนท่ีดีดวย ชีวิตนี้
ไมใชการกุศลที่จะนั่งรอนอนรอเอาได อยาเพียงแตมัวไตรตรองอยูนั่นแลว แตไมลงมือทํา แมจะเปน
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การไตรตรองท่ีดี มันก็ไมเกิดผลอะไรเพ่ือใหความลี้ลับของโลกนี้จะไดกระจาง สวางไสว เราก็จะตอง
ลงมือคนหามัน 

ผมเชื่อวา การท่ีเรานิ่งเฉย เทากับเราถอยหลัง การท่ีเราไมลงมือเพิ่มพลังและความกลาของเรา 
เทากับวาเรายอมใหพลังของเรารั่วไหลออกทีละนอย ยอมใหความกลาของเราคอย ๆ ออนแรงลง 

ปญหาวา อะไรละท่ีมันเหนี่ยวรั้งเราไมใหลงมือสักที ทําใหเราพลาดโอกาสท่ีมีคุณคาไปได 
หลายกรณีเปนเพราะความกลัวความขลาด และขาดความวางใจในพระองค ท่ีผมพูดไดอยางนี้ก็เพราะ
มันเคยเกิดขึ้นกับตัวผมเอง สมัยท่ียังเปนเด็ก เปนวัยรุนอยูที่โอไฮโอผมปลอยใหความกลัว ความขลาด 
และความไมเขาใจในพระองคหยุดย้ังและทําลายผม ผมกลัวท่ีจะตอบคําถาม ท้ัง ๆ ที่ผมรูคําตอบทําให
ผมไมกลาท่ีจะเขาหองเรียน เอาแตเดินไปเดินมารอบ ๆ อาคารเรียน 

จนกระท่ังผมมาไดคิดวา มันเปนความผิดของผม ไมใชความผิดของพระเจาหรอก ตอจากนั้น
ผมจึงขอใหพระองคชวยผม แลวผมก็ ลงมือทํา 

ผมเคยรูจักกับผูหญิงคนหนึ่ง เธอพลาดตําแหนงประธานบริษัทท่ีเธอทํางานอยูเพราะเธอขาด
คุณสมบัติบางประการ นั่นคือ เธอไมกลาพูดในท่ีชุมนุมชน เพียงออกไปยืนตอหนาสาธารณะ เธอก็สั่น
และคอแหงไปหมด 

อันที่จริงใคร ๆ ก็เปนอยางนี้แหละ ไมวาจะเปนนักพูด หรือนักเทศนผูยิ่งใหญสกัปานใด ไมเคย
มีแมแตคนเดียวท่ีไมรูสึกหวั่นไหวเลย ในการยืนพูดตอหนาคนจํานวนมาก ๆ 

“ลงมือทําในสิ่งท่ีคุณกลัว” เปนคําแนะนําประการแรกท่ีผมบอกเธอ เม่ือเธอขอรองใหผมชวย 
“ทํามันสิ” ผมแนะนําเธอเม่ือเธอบอกวา เธอไมกลายืนตอหนาผูฟง 
ครั้งแรกท่ีเธอทําตามคําแนะนําของผม เธอยืนสั่นพับ ๆ พูดดวยเสียงอันแหบเครือและกระเสา

จนฟงแทบไมรูเร่ือง เม่ือพูดจบเธอหนาซีดและเดินลงเวทีไมได เราตองชวยกันประคอง 
แต...นี่เปนครั้งแรก พอครั้งตอไปความขลาดกลัวของเธอก็ลดลงและคอย ๆ หายไป เธอมคีวาม

กลา เพิ่มขึ้น ม่ันใจขึ้นและสามารถเปนประธานบริษัท ดํา เนินการประชุมและบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ผมมีความเช่ืออีกประการหนึ่งวา เม่ือใดก็ตามท่ีคุณลงมือทําในสิ่งท่ียากเย็นแสนเข็ญ หากแต
คุณลงมือทําดวยความเช่ือม่ันวามันเปนสวนหนึ่งในแผนการอันแยบยลของพระเจา โอกาสท่ีคุณจะ
ลมเหลวนั้นไมมีเลย 

ท่ีนี่ สํานักงานนิตยสาร Guideposts เรามีปายอันหนึ่งบอกวาเพื่อนชวยเพ่ือน (People Helping 
People) มันคือ นโยบายและเปาหมายของเรา เราทํางานของเราจากแนวคิดอันนี้ 
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นานมาแลว มีชายหนุมคนหนึ่ง เปลี่ยนงานบอย ๆ จากงานนี้ไปงานนัน้ จากงานนัน้ไปงานโนน 
ไมเปนอันยุติ เขาใหเหตุผลวา “งานเหลานั้นไมเปนการเกื้อกูลตอใคร” เพราะเขามีความคิดวา คนเราใน
สังคมตองทําเพ่ือเกื้อกูลชวยเหลือกันและกัน เขาเปนคนมีประสบการณนอยและมีเงินนอยลงดวย 

เม่ือไมมีใครทํางานเพ่ือเกื้อกูลกันอยางท่ีเขาคิด จึงทําใหเขาเกิดความทอแทและไมมีใครหนุน
ใจเขาได เขาไปทํางานที่ไหนก็มีแตความผิดหวัง เขาเอาความคิดไปเสนอใคร ก็มีแตคนที่ไมเห็นดวย 
ดังนั้น ในป 1921 Dewitt Wallace และ Lila ภรรยาของเขา จึงไดตัดสินใจ ลงมือทําเอง คนท้ังสองไมได
มัวแตบน ไมไดเอาแตคิดไมใชเพียงแตหวัง แต ลงมือทํา ตามความคิดของตนดวยการกอต้ังนิตยสาร 
Reader’s Digest และเวลานี้ใครบางที่ยังไมรูจักนิตยสารช่ือนี้ 

แตมีสักกี่คนท่ีรูวา ใครเปนคน ลงมือทํา 
จากประสบการณเพียง 40 ปของผม ผมก็อยากจะทําหนังสือบาง จึงเอาความคิดนี้ไปปรึกษา

ผูเช่ียวชาญคนหนึ่ง เขาบอกวาความคิดของผมและวิธีการของผมยังใชไมได 
ผมเก็บเอาความผิดหวังมานั่งคิดอยูพักหนึ่ง และแลวดวยความชวยเหลือของ Ruth ภรรยาของ

ผม ผมไดขจัดความขลาด และทําลายความลังเลของผมออกไป ผมไดลงมือทําและในท่ีสุดหนังสือเลม
หนึ่งจึงไดสําเร็จออกมา The Power of Positive Thinking คือหนังสือเลมดังกลาว และในป 1952 
หนังสือเลมนี้มีสถิติการจําหนายถึง 15 ลานเลมแลว 

ผมเชื่อวาหนังสือเลมนี้ประสพความสําเร็จอยางดี เพราะเนื้อหาเปนเรื่องท่ีไดรบัแนวคดิพ้ืนฐาน
มาจากพระคัมภีรซึ่งเปนหนังสือเลมเดียวที่บรรจุแนนไปดวยวิชาความรูสารพัด และใชการไดดี
ตลอดเวลากวา 3,000 ป สาระเนื้อหาในหนังสือเลมที่ผมทําขึ้น ไมใชความเฉลียวฉลาดอะไรของผม
หรอก ผมเพียงแตเก็บเอามาจากพระคัมภีร และทําตัวเปน เคร่ืองมือ ท่ีจะทําหนังสือเลมนี้ใหสําเร็จ
ออกมาเทานั้น 

ลองถามตัวเองดูสิวา มีความคิดอะไรดี ๆ บางไหม? พระเจาทรงมีแผนการอะไรดี ๆ บางไหม? 
มีงานอะไรบางไหมท่ีจะทําเพ่ือเปนการเกื้อกูลเพ่ือนมนุษยของเรา? มีอะไรบางไหมทีจ่ะทาํใหความลีล้บั
ของโลกกระจางได? 

ไดคําตอบแลวก็ลอง ลงมือทํา ดูสิวา ปใหมนี้ท่ีจะมาถึงนี่จะวิเศษอยางที่ผมวาไหม? 

หมายเหต ุ
หนังสืออันลือชื่อและเปนประโยชนตอชีวิตของผูคนนับจํานวนลานมาแลว คือ หนังสือ The 

Power of Positive Thinking ซึ่งไดแปลเปนภาษาไทยแลวคือ จินตนานุภาพ พงษเกษตร สุวรรณกลู แปล
จัดพิมพโดยสํานักพิมพสุริยบรรณ หรือหากทานมีเวลานอยอานฉบับยอชื่อ วิธีชนะปญหา ดร.นอรแมน 
วินเซนต พีล สรุปยอดวยตนเองสามารถอานจบในสองชั่วโมง 



 64 

หาซื้อตามรานหนังสือท่ัวไป หรือสั่งซื้อไดท่ี สํานักพิมพสุริยบรรณ 14 ประมวญ กรุงเทพ 
10500 โทร. 2360211-12 


