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เยี่ยมหนาใหเขายล อายหนูเอย เพื่อวาพวกเขาจะไดซึมซาบในความหมายแหงสรรพสิ่ง จงทําตัวใหพวก
เขารัก เพื่อวาพวกเขาจะไดรูจักรักใครซึ่งกันและกันบาง

คํานํา

โลกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลก กระแสธารแหงวัตถุถั่งทะลักไหล กระแสธารแหงหัวใจถูกซัดพาหลงทิศ
ทาง... พายแพ... จึงตางทะเยอทะยานไขวควาบาคลั่ง ไปกับกระแสธารแหงวัตถุนั้น โดยลืม “หัวใจ” เสีย
สนิท
เด็กๆ ผูซึ่งมิไดใสใจกับวันคืน ลวนถูกผูใหญผลักไส บังคับ บงการใหดําเนินชีวิตอยางรอน ทุรนไป
ดวย โดยที่พวกผูใหญเหลานั้นมิไดฉุกคิดสักนิดวา หัวใจของเด็กๆ เปนเชนไร มีจินตนาการพิสุทธิ์ไพศาล
แคไหน และมีโลกสวนตัวอันแสนงดงามปานใด...
“จันทรเสี้ยว” กวีนิพนธเลมเล็กๆ แตทวายิ่งใหญนี้แหละ จะสะกิดเตือนทานดวยทวงทํานองและลีลา
อันออนหวาน นารักใคร วาโลกและหัวใจของเด็กๆ เปนฉันใด เผื่อวา... บางที เราผูใหญทุกคนอาจจะ
“เห็น” และตระหนักถึงความเปนจริงในชีวิตของเด็กๆ ของเรา และมอบเวลาคืนกลับแกพวกเขาใหไดใช
“ชีวิตกับเวลา” อยางอิสระและสมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย “ผูใหญตัวนอย” ของเขาเอง
เพื่อวาวันหนึ่งขางหนา เราจะไดมีแตผูใหญที่มีแตความสุขและรักเสรีภาพ

สํานักพิมพทานตะวัน
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ปรีชา ชอปทุมมา กับ จันทรเสี้ยว

การถายทอดภาษาหนึ่งมาเปนอีกภาษาหนึ่งเปนสิ่งที่ยาก ยิ่งการถายทอดใหไดอยางเขาถึงอารมณ
และความรูสึกนึกคิดของผูประพันธดวยแลว ยิ่งยากเย็นขึ้นอีก และหากบทประพันธนั้นกําเนิดในดินแดนที่
วิถีชีวิตของผูคน ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรมตางกับผูถายทอดดวยแลว กลับเปนงานที่ยาก
เย็นแสนเข็ญอีกหลายเทานัก
บรรดานักอานในบานเรา หากเปนเรื่องของอินเดีย เราตางยอมรับกันวามีเพียงสามสี่ทา นเทานั้นที่
ถายทอดบทประพันธของอินเดียไดอยางเขาถึงจริงๆ หนึ่งในจํานวนดังกลาวมี ปรีชา ชอปทุมมา รวมอยู
ดวย ปรีชา ชอปทุมมาไดเคยไปศึกษาอยูในอินเดีย ในมหาวิทยาลัยศานตินิเกตันซึ่งทานรพินทรนาถ ฐากูร
เปนผูกอตั้งขึ้น ฉะนั้นสภาพชีวิตของผูคน บรรยากาศ ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา ขนบ
ประเพณี วัฒนธรรมและอื่น ๆ ที่รวมประกอบกันเขาเปน อินเดีย ยอมซึมซาบเขาสูเลือดเนื้อของปรีชา ชอ
ปทุมมาอยางแนนอน และขณะเดียวกัน ปรีชา ชอปทุมมา ก็ยอมไมปลอยปละโอกาสที่จะเรียนรู “ความเปน
อินเดีย” ดินแดนแหงอารยธรรมที่ยงิ่ ใหญของโลกอีกแหงหนึ่งเปนแน
ดวยเหตุนี้บทประพันธที่ปรีชา ชอปทุมมาถายทอดมาจากอินเดียจึงวางใจไดวา “เขาถึง” อยางแท
จริง ดังจะเห็นไดจากรวมเรือ
่ งสั้นชุด ที่สุดแหงการจํายอม ใครเลยเขาจะรู เปนตน และยิ่ง จันทรเสี้ยว กวี
นิพนธน้ําเอกนี้ดวยแลว ปรีชา ชอปทุมมาไดใหเวลาถึงสี่ปเต็ม แกไขซ้ําแลวซ้ําอีก คัดสรรถอยคําอยาง
ประณีต แลวจึงนํามาเรียงรอยอยางวิจิตรบรรจง นอกจากนี้ ปรีชา ชอปทุมมา ยังบอกอีกวา ยังตองคํานึงถึง
น้ําหนักของคําวาจะวางอยูตําแหนงใดจึงจะสมบูรณ เพื่อใหสมกับที่ “จันทรเสี้ยว” ไดรับขนานนามวาเปน
กวีนิพนธน้ําเอกของโลก

จากหนังสือ “จันทรเสี้ยว” THE CRESCENT MOON สํานักพิมพทานตะวันรวมเลมครั้งแรกกันยายน 2526
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1. บาน

ฉันย่ําไปตามเสนทางซึ่งตัดผานทองทุง ขณะที่ดวงอาทิตยอัสดงกําลังซอนแสงสีทอง
เสมือนอาการของคนขี้ตระหนี่
ความสวางแหงวันจบลงทามกลางความมืด ทองทุงโลงตลอด ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยวนอน
สงบตัวนิ่ง
ทันใดเสียงยะเยือกของเด็กกองสูนภากาศ เขาเดินฝาความมืดขมัว ทิ้งรองรอยแหงบท
เพลงไวกับความสงบยามค่ํา
หมูบ
 านของเขาอยูในบริเวณรกราง พนเขตไรออยออกไป มันซุกอยูใตดงกลวย ดง
หมากสูงชะลูด ดงมะพราวและขนุนใบเขียวเขม
ฉันหยุดอยูครูหนึ่งบนทางเปลี่ยวภายใตแสงดาว เบื้องหนาโนนและเห็นผืนธรณีสีนิล
ทอดลําแขนตระกองกอดหมูบานซึ่งประดับดวยเปลและเตียง ดวงใจของแมและเปลวประทีป
เด็กๆ มีชีวิตอยูกับความรืน
่ รมย โดยหาไดตระหนักถึงคุณคาของตัวเองไม วามีตอโลกเปนประการ
ใด
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2. ชายฝงทะเล

เด็กๆ มาพบกัน ณ ชายฝงทะเลของโลกกวาง
ทองฟาเวิ้งวางนิ่งสนิทอยูเบื้องบน สวนทองน้ําเคลื่อนไหวโครมครืน เด็กๆ มาพบกันดวย
เสียงตะโกน และการโลดเตน ณ ชายฝงทะเลของโลกกวาง
พวกเขาสรางบานดวยทราย เลนสนุกกับเปลือกหอย ตอเรือดวยใบไมรวง แลวหยอนลง
น้ําลึกและกวางดวยอาการยิ้มหัว เด็กๆ มีที่เลน ณ ชายฝงทะเลของโลกกวาง
พวกเขาวายน้ําไมเปน ทอดแหไมเปน สวนนักงมไขมุกดําดิ่งลงควานหาหอยมุก นาย
วาณิชแลนสําเภาออกคาขาย ขณะที่เด็กๆ รวบรวมกอนกรวด แลวก็โยนเกลื่อนกระจาย พวกเขา
ไมเสาะหาขุมทรัพยและทอดแหก็ไมเปน
หาดทรายเผยอยิ้ม น้ําทะเลเออลนดวยการหัวเราะ คลื่นมรณะขับขานลํานําอันปราศจาก
ความหมายใหเด็กๆ ฟง เชนเดียวกับแมเหกลอมทารกขณะไกวเปล ทะเลหยอกเยาเด็กๆ และหาด
ทรายเผยอยิ้ม
เด็กๆ มาพบกัน ณ ชายฝงทะเลของโลกกวาง พายุโหมกระหน่ํา สําเภาพินาศลงในแม
น้ํา และความตายเขาจูโจม แตเด็กๆ คงเลนสนุกตอไป พวกเขามาพบกัน ณ ชายฝงทะเลของโลก
กวาง
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3. แหลงกําเนิด

ใครรูบางวา ความหลับซึ่งไตตอมดวงตาเด็กนั้นมาแตไหน? ก็พอจะรูเหมือนกัน โดย
เสียงเลาลือวา มันอาศัยอยูในหมูบานทวยเทพที่หิ่งหอยจุดประกายจาง ๆ กลางเงาปา และมี
หรรษพฤกษ 1 กระมิดกระเมี้ยนอยูสองชอ จากที่นั่นมันจูมาจุมพิตเปลือกตาเด็ก
ใครรูบางวา รอยยิ้มซึ่งระริกบนริมฝปากเด็กขณะหลับนั้นมาแตไหน? ก็พอจะรูเหมือนกัน,
โดยเสียงเลาลือวา รังสีสลัว ๆ แหงจันทรเสี้ยว แผเขาสัมผัสขอบเมฆฤดูใบไมรวง และจากที่นั่น
รอยยิ้มถือกําเนิดขึ้น ในความฝนยามเชาที่ชุมน้ําคาง... มันคือรอยยิ้มระริกบนริมฝปากเด็กขณะ
หลับ
ใครรูบางวา เนื้อนิ่ม ๆ อันแสนจะนาถนอม ซึ่งเบงบานเปนแขนขาเด็ก เคยซุกซอนอยูที่
ไหนมากอนเปนเวลานาน? ก็พอจะรูเหมือนกัน, เมื่อมารดาของแกยังเปนสาวรุน ๆ มันแทรกอยูใน
หัวใจเธอ ในรูปของความรักที่ออนโยนและเรนลับ... มันกลายเปนเนื้อนิ่ม ๆ อันแสนจะนาถนอม
ซึ่งเบงบานเปนแขนขาเด็ก

1

Buds of Enchantment หมายถึง ขอไมแหงความอภิรมย
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4. วิสัยเด็ก

เพียงแตมีความตองการเทานั้น เด็กก็สามารถที่จะโผผินขึ้นสูสวรรคในวินาทีนี้
ที่ไมจากพวกเราไป มิใชวาปราศจากเหตุผล
แตเปนเพราะเขารักที่จะซุกหัวกับอกแม และทนไมไดเมื่อตองคลาดไปจากสายตา
เด็กรอบรูวาทะของปราชญอยางลึกซึ้ง โดยที่ผูใหญนอยคนจะเขาใจความหมายของมัน
ที่ไมกลาวถอยเหลานั้นออกมา มิใชวาปราศจากเหตุผล
สิ่งที่เขาตองการคือ เรียนคําพูดของแม จากปากแมเอง ดวยเหตุนี้เขาจึงดูไรเคียงสานัก
เด็กมีทองคําและไขมุกเหลือลน กระนั้นเขายังมาสูโลกนี้เยี่ยงยาจก
ที่ปลอมตัวมา มิใชวาปราศจากเหตุผล
ขอทานเปลือยตัวเล็ก ๆ คนนี้ แสรงทําเปนยากไรเสียเต็มประดา เพื่อวาจะไดขอสมบัติ
แหงความรักจากแม
เด็กเปนอิสระจากสิ่งผูกมัดทั้งมวล ในแผนดินแหงจันทรเสี้ยว
ที่ยอมเสียอิสรภาพ มิใชวาปราศจากเหตุผล
แตเปนเพราะรูวา มีที่วาสําหรับความราเริงอยางเหลือเฟอ ณ มุมเล็ก ๆ ของหัวใจแม
การถูกโอบและกอดกระซับดวยแขนแม ยอมหวานชื่นกวารสเสรีเปนหลายเทา
เด็กรองไหไมเปน เขามีชีวิตอยูในอาณาจักรแหงความเปยมสุข
ทีห
่ ลั่งน้ําตาออกมา มิใชวาปราศจากเหตุผล
ลําพังรอยยิ้มบนใบหนา ก็ดึงดูดใจอาทรของแมพออยูแลว แตการรองไหดวยเรื่องเล็ก ๆ
นอย ๆ กลับเพิ่มหวงเสนหาและความสงสารเปนทวีคูณ
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5. นักแสดง

อา, ใครแตงแตมกระโปรงตัวนอย ๆ นั่น ลูกเอย และเสื้อสีแดงเลา ใครเปนผูสวมใสให?
หนูออกไปเลนในลานตั้งแตเชา ซวนบางเซบางตามเรื่องขณะวิ่งโลด
แตใครหนอที่แตงแตมกระโปรงตัวนอย ๆ นั่น ลูกเอย?
อะไรทําใหหนูหัวเราะ ลูกพอ?
แมยืนยิ้มใหที่ธรณีประตู พลางตบมือจนกําไลกระทบกันดังกราว
หนูถือทอนไมไผ เตนหย็องแหย็งเหมือนเด็กเลี้ยงแกะ
แตอะไรทําใหหนูหัวเราะ ลูกพอ?
โอ, ยาจก กอดคอแมเสียแนน หนูจะขออะไร?
โอ, เด็กตะกละ พอจะปลิดโลกเหมือนปลิดผลไมจากทองฟา วางลงในฝามือเล็กๆ สี
ชมพูของหนูใหเอาไหม?
โอ, ยาจก หนูกําลังขออะไร?
เสียงกรุงกริ๋งจากกระพรวนเทาของหนู ถูกสายลมพัดพาไปไกล
ดวงอาทิตยยิ้มแยม เฝามองหนูอาบน้ําแตงตัว
ทองฟาจับตาดู ขณะที่หนูหลับในออมแขนแม และยามเชาเขยงเทาเขามาที่เตียง พรอม
กับจุมพิตเปลือกตา
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เสียงกรุงกริ๋งจากกระพรวนเทาของหนู ถูกสายลมพัดพาไปไกล
สุบน
ิ อัปสร 2 ลองลอยผานทองฟายามสนธยาเขามาหาหนู
โลกมาตา 3 ซึ่งสถิตอยูในดวงใจแม ก็นั่งลงใกล ๆ เจา
คนธรรพ 4 ผูบรรเลงดนตรีกลอมดาว กําลังยืนอยูที่ขอบหนาตาง พรอมดวยขลุยของเขา
สุบน
ิ อัปสร กําลังลองลอยผานทองฟายามสนธยาเขามาหาหนูแลวนะ

2

The Fairy Mistress of Dream หมายถึงความฝน

3

The World-Mother หมายถึง ความรูสึกเปนแม
โดยทั่วไปเรามักเขาใจกันวา "คนธรรพ" ประกอบดวยคําสองคําคือ คน + ธรรพ ที่จริง "คน" ในที่นี้ไมใช
คําไทยซึ่งหมายความวา "มนุษย" ศัพทเดิมเขียนวา "คนฺธรฺว" เปนนักดนตรีแหงสวรรค และเปนบริวารของ
ทาวธตรฐ แตเปนคนละองคกับทาวธตรฐ (ทศรถ) พระบิดาของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์
4
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6. ผูขโมยความหลับ

ใครขโมยความหลับไปจากดวงตาลูก? ฉันตองหาใหพบ
แมกระเดียดหมอน้ํา ไปตักน้ําจากบอในหมูบานใกล ๆ
เที่ยงวัน เวลาเลนของเด็กสิ้นสุดลงแลว เปดในสระลอยตัวสงบนิ่ง
เด็กเลี้ยงแกะนอนหลับอยูใตรมเงาของตนไทร 5
นกกระสายืนเซือ
่ งอยูริมหนองน้ําใกลดงมะมวง
ขณะเดียวกัน ผูขโมยความหลับเดินทางมาถึง แอบฉกความหลับจากดวงตาลูก แลวเผน
หนีกลับไป
เมือ
่ แมกลับมาบาน พบเจาหนูกําลังคลานรอบหอง
ใครขโมยความหลับไปจากดวงตาลูก? ฉันตองหาใหพบ จะตามตัวแลวลามโซเสีย
ฉันจะแลลอดเขาไปในถ้ํามืด ที่ซึ่งลําธารยอม ๆ ไหลรินผานหินผาดาดาษ
จะคนในเงาครึ้มของดงพิกุล 6 ที่นั่นนกพิราบรองครวญอยูในรังของมัน และกําไลบาท
ของนางฟาสงเสียงกราว ทามกลางรัตติกาลซึ่งมีดาวระยับ
เวลาค่ํา ฉันจะมองเขาไปในความสงัดของปาไผ ที่หิ่งหอยเปลงแสงเรือง ๆ ฉันจะเที่ยว
ถามวา “ใครบอกไดบางวา ผูขโมยความหลับอาศัยอยูที่ไหน?”
ใครขโมยความหลับไปจากดวงตาลูก? ฉันตองหาใหพบ
จะสั่งสอนเสียบางหากจับตัวได
จะรื้อรังของมัน และคนดูซิวาแอบหมกความหลับที่ขโมยมาไวตรงไหน
5

ตนไทร (BANTREE) เปนคนละประเภทกับตนรังซึ่งในรัฐเบงกอลเรียกวา “สาละ” ตนไทรมีรากหอย
ระยา แตตนรังนั้นลําตนสูงโดดเดน ฤดูออกดอกจะไปรยละอองเล็ก ๆ สีขาวปลิวไปกับสายลมเย็น ทานรพิ
นทรนาถปลูกไวเปนแนวยาวเหยียด ขางหอพักนักศึกษาชายที่ศานตินิเกตัน และใหชื่อทางเดินสายนั้นวา
“สาละวิถี”
6
ผูประพันธเขียนทับศัพทวา THE BAKULA GLOVE อานแลวจนปญญาคิดอยูนานวาหมายถึงตนอะไรกัน
แน BAKULA ควรออกเสียงวา “พกุล” ลองสืบคนทางดานพฤกษศาสตรจึงไดความวา “พิกุล” เพี้ยนมา
จาก “พกุล” ของภาษาสันสกฤตนั่นเอง
10

จะเอาคืนใหหมด และนํากลับบาน
ทั้งจะมัดปกทั้งสองขางของเจาขโมยใหแนน ลากตัวไปทิ้งไวบนฝงน้ํา แกลงปลอยให
มันตกปลาเลนดวยลําออ ทามกลางกอกกและกอบัว
เมือ
่ ตลาดเลิกในเวลาเย็น เด็กๆ พากันนั่งบนตักแม นกกลางคืนจะสงเสียงเยาะหยันเขา
หูมันวา
“เจาจะขโมยความหลับของใครอีกละคราวนี้?”
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7. จุดเริ่มตน

“หนูมาจากไหน แมเก็บหนูไดจากที่ไหนจะ?” เด็กนอยถาม
แมตอบดวยอาการรองไหระคนเสียงหัวเราะ พรอมกับกอดลูกไวแนบอก
“หนูแฝงอยูภายในใจของแมตามที่มันปรารถนา ลูกรัก”
หนูแทรกอยูในตุกตาของแมสมัยเปนเด็ก เมื่อสรางเทวรูปดวยกอนดินเหนียว 7 แมจะปน
ๆ ยุบ ๆ รูปของหนูทุกเชา
แมประดับหนูไวบนแทนของเทพประจําเรือน เมื่อบูชาทาน แมก็บูชาหนูดวย
หนูมีชีวิตอยูในความหวังและความรัก ในชีวิตของแม และชีวิตของยาย
หนูไดรับการฟูมฟกมาตลอดกาล บนตักแหงอมตวิญญาณ 8 ซึ่งพิทักษเรือนของเรา
ยามแมยางเขาสูวัยสาว หนูกรุนเปนกลิ่นหอม ขณะทีด
่ วงใจของแมขยายกลีบ

7

รูปปนเจาแมกาลี และเทพอื่น ๆ ที่ชาวเบงกาลีประดิษฐขึ้นมากมายในเทศกาลบูชา ตลอดเดือนตุลาคม
ของทุกป ตามที่แลดูวิจิตรพิสดาร ลวนแตทําดวยฟางและดินเหนียวทั้งนั้น
8
THE DEATHLESS SPIRIT จะวาเปนพระภูมิเจาที่กไ
็ มใช เพราะพระภูมิเจาที่หมายถึงเทพารักษประจํา
“พื้นที่” ของบาน ซึ่งคนไทยทําศาลไวนอกตัวบาน แตประเพณีเชนนี้ไมเห็นชาวเบงกาลีเขาทํากัน จึงขอใช
คําวา “อมตวิญญาณ” ไปพลางกอน และคงใกลกับผีบานผีเรือนมากกวา
12

ความนิ่มนวลของหนูเบงบานในแขนแมนของแม ประหนึ่งการเติบขยายแหงขอบฟากอน
อรุณรุง
เจาผูเปนอาทิสวาทแหงสวรรค 9 ผูเปนฝาแฝดแหงแสงยามสาง 10 หนูลอยตามกระแส
ธารชีวิตลงมา และในที่สุดถูกปลอยไวกับดวงใจแม
ขณะพินิจดวงหนาของหนู ความรูสึกเรนลับไดเออทนอกแม ตัวหนูเปนสมบัติของคนทั้ง
มวล แตกลับกลายเปนสมบัติของแมเพียงผูเดียว
ฤทธิ์ที่เกรงวาจะหลุดลอยไป แมจึงแนบตัวหนูไวกับอก อาถรรพใดหนอที่จองจะวางแรว
ดักกองทรัพยแหงโลก ในออมแขนเล็ก ๆ ของแมนี้?

9

HEAVEN’S FIRST DARLING หมายถึง คนที่สวรรครักเปนคนแรก
TWIN-BORN WITH THE MORNING LIGHT หมายถึง ผูมาพรอมกับแสงสวางยามเชา เปนคนที่ถือ
กําเนิดในยามปลอดโปรง หลังจากโลกผานความมืดของราตรีมาแลว
10
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8. โลกของเด็ก

ฉันใครจะเขาไปยืนตรงมุมเงียบ ๆ ในหัวใจลูก ซึ่ง ณ ที่นั้นอาจเรียกไดวา เปนโลกสวน
ตัวของเขา
ฉันรูวาโลกแหงนั้นมีกลุมดาวซึ่งคุยสนุก ทองฟาจะกมลงมาจนชิดหนาลูก เพื่อหยอก
เอินดวยกลุมเมฆ และสายรุงสลับสี
คนผูแสรงทําเปนเบื้อใบ ไมอาจขยับเขยือ
้ นเคลื่อนที่ แตจะแอบเขยิบมาขางหนาตาง
พรอมดวยนิทาน และถาดบรรจุตุกตางามเฉิด
ฉันใครจะไตเตาไปตามมรรคา ซึ่งตัดผานหัวใจลูก แลวออกสูความเวิ้งวางไรเขตขัณฑ
ที่นน
ั่ พนักงานเดินสารจะวิ่งวุนโดยปราศจากสาเหตุ ระหวางอาณาจักรแหงกษัตริยผูไร
พงศาวดาร
ที่นน
ั่ เหตุผลหยิบเอากฎเกณฑรอยแปดมาประดิษฐเปนวาว แลวชักขึ้นไปรอนถลา สวน
สัจธรรมก็ปลดปลอยขอเท็จจริง ใหเปนอิสระจากเครื่องพันธนาการทั้งปวง
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9. เมื่อใดและทําไม

เมือ
่ ใดที่พอ 11 นําของเลนสารพัดสีมาฝากเจา ลูกเอย พอเกิดความเขาใจขึ้นวา ทําไมจึง
มีการเลนสีสันบนกอนเมฆ บนทองฟา และบนกลีบผกา... เมื่อพอนําของเลนสารพัดสีมาฝากเจา
นั่นแหละ
เมือ
่ ใดที่พอรองเพลง เพื่อเปนจังหวะใหเจาเตน พอรูชัดวาทําไมจึงมีเสียงดนตรีจาก
ใบไม และทําไมคลื่นจึงประสานเสียงบําเรอโสตแหงแผนดิน... เมื่อพอรองเพลงเพื่อเปนจังหวะ
ใหเจาเตนนั่นแหละ
เมือ
่ ใดที่พอยื่นขนมใสมือตะกละของเจา พอรูชัดวาทําไมจึงมีน้ําหวานในกระเปาะดอก
ไม และทําไมผลไมแผกพันธุจึงถูกเติมดวยรสเลิศอยางลึกลับ.... เมื่อพอยืน
่ ขนมใสมือตะกละของ
เจานั่นแหละ
เมือ
่ ใดที่พอจูบแกมเจาเพื่อเยาใหยิ้ม ลูกเอย พอเกิดความรูสึกวา สําแสงจากทองฟา
ยามเชา และสายลมเย็นแหงคิมหันต นําความสุขเพียงใดมาสูพอ... เมื่อพอจูบแกมเพื่อเยาใหยิ้ม
นั่นแหละ
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ตรงนี้ตนฉบับภาษาอังกฤษใชคําวา “I” ซึ่งเปนคํากลาง ๆ จะเปนเพศใดก็ได แตขาพเจาเลือกแปลวา
“พอ” เพราะคิดวาเรื่อง “จันทรเสี้ยว” นี้ รพินทรนาถ เขียนขึ้นเพื่อสงมาใหญาติอานใหลูกชายคนเล็กฟง
สรรพนามนั้นจึงนาจะหมายถึงตัวทาน
แตถาเปนการเดาผิด ขาพเจาก็ยังสมัครใจที่จะแปลวา “พอ” อยูตามเดิม เพราะเมือ
่ แปลครั้งนั้นไม
ไดนึกวากําลังแปลหนังสือเลย แตกลับมีความรูสึกเหมือนวาพูดกับ “น้ําเกลือ” ลูกสาวคนแรกและซึ่งเปน
ลูกคนเดียวของตัวเอง อันที่จริงตอนนั้น เขาเพิ่งอายุขวบเดียว ยังไมรูประสาหรอก
15

10. สบประมาท

เหตุใดน้ําตาจึงคลอหนวยอยางนั้นเลา ไอหนูเอย?
พวกผูใหญชางรายจริงนะ ดุเอาวาเอาโดยไมมีสาเหตุ!
เพียงแตทําหมึกเปอนนิ้วและใบหนาขณะเขียนหนังสือ ก็ตําหนิวาสกปรกแลวหรือ?
โอ, นาละอายนัก! เขาจะกลาประณามจันทรเพ็ญวาสกปรกหรือไม หากผิวของมันพรอย
ดวยรอยหมึก?
ดวยความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ผูใหญก็ติเตียนเอาแลวนะ ไอหนู, พวกเขาพรอมที่จะจับผิด
เสมอ
เพียงแตทําผาขาดขณะวิ่งเลน ก็ยกเปนขออางวานิสัยไมเรียบรอยแลวหรือ?
โอ, นาละอายนัก! เขาจะประณามยามรุงแหงฤดูใบไมรวงวาอยางไร เมื่อมันเผยอยิ้ม
ผานกลุมเมฆรุงริ่งใหแลเห็น?
อยางพะวงเลยวาผูใหญจะพูดกันอยางไร ไอหนูเอย
พวกเขาชวยกันรวบรวมขอบกพรองไวยาวยืด
ใคร ๆ ก็รวู าเจาชอบกินขนม เลยพากันเรียกวาตัวตะกละอยางนั้นหรือ?
โอ, นาละอายนัก! พวกเขาจะเรียกเราวาอยางไรหนอ ที่เราหลงรักเจาถึงเพียงนี้?
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11. ตุลาการ

พูดไปเถิด ตามความพอใจของทาน แตฉันรูซึ้งถึงขอบกพรองของลูกฉันเปนอยางดี
เหตุที่ฉันรักเขา มิใชวาเขาเปนคนดี แตเพราะเขาเปนลูกฉันตางหาก
ทานจะทราบไดอยางไรวาเขานารักเพียงไหน ในเมื่อทานคอยแตจะยกความดี ขึ้นเทียบ
น้ําหนักกับความผิดพลาด?
เมือ
่ ฉันเฆี่ยนตีเขานั้น เขากลับกลายเปนเสมือนสวนหนึ่งของตัวฉันยิ่งขึ้น
เมือ
่ ฉันทําใหเขารองไห ดวงใจของฉันก็รองไหดวยพรอมกัน
ฉันคนเดียวควรรับหนาที่วากลาวทําโทษ เพราะผูชําระผิดนาจะมีจิตการุณเปนประการ
แรก
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12. ของเลน

ไอหนูเอย เจาชางมีความสุขเหลือเกินที่เกลือกอยูกลางฝุน และเลนกิ่งไมหักตลอดเวลา
เชา
ฉันยิ้มที่แลเห็นเจาเลนกิ่งไมหักอยูตามลําพัง
ตัวฉันเองสาละวนกับบัญชี บวกเลขนานนับเปนชั่วโมง
บางทีเจาอาจมองดูฉัน และคิดวา “เลนโง ๆ อะไรก็ไมรู ทําลายเวลาเชาเสียจนหมดสิ้น”
ไอหนูเอย ฉันลืมแลวถึงเรื่องศิลปแหงการเพลิดเพลินกับเศษไมและกอนดิน
ฉันมัวแตคนหาของเลนราคาแพง และสะสมแทงเงินแทงทอง
ไมวาหยิบฉวยสิ่งใด เจาสามารถประดิษฐใหเปนการเลนสนุกสนาน สวนฉันผลาญทั้ง
เวลา พราทั้งพลัง เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุอันไมมีวันจะได
ดวยการอาศัยเรือลําเล็ก ๆ ฉันไดขามกระแสสมุทรแหงความละโมบ และลืมไปวานี่เปน
เพียงการเลนอะไรอยางหนึ่งเทานั้น
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13. นักดาราศาสตร

ผมเพียงแตถามวา “ตอนหัวค่ําเมื่อจันทรเต็มดวงแขวนอยูระหวางกิ่งของตนกระทุม 12
นั้น ไมมีใครสามารถจับตองไดหรือ?”
พีห
่ ัวเราะเยาะและตําหนิวา “นองเอย แกเปนเด็กเซอะที่สุดในบรรดาเด็กที่ฉันเคยรูจัก
ดวงจันทรอยูหางจากเราออกอยางนั้น ใครจะจับตองถึง?”
ผมยอนใหวา “พี่ฉันแหละโงบรม! เมื่อแมโผลหนาตาง และยิ้มมาที่เราขณะเลนกันสนุก
พี่จะพูดไดไหมวาแมอยูไกล?”
พีย
่ งั ขืนซักวา “เจาเด็กเซอเซอะ! ไอหนูเอย แกจะไดแหขนาดใหญมาจากไหนเพื่อทอด
ดวงจันทร?”
ผมยืนยันวา “แนนอน พี่จับมันไดดวยมือของพี่เอง”
พีห
่ ัวเราะอีกและตั้งปญหาวา “แกเปนเด็กเซอะที่สุดในบรรดาเด็กที่ฉันรูจัก ถามันลอยมา
ใกลๆ แกจะเห็นเองวาขนาดของมันมหึมาเพียงไร”
ผมเถียง “พี่ครับ ที่โรงเรียนพี่เขาสอนเรื่องเหลวไหลอะไรอยางนั้น เมื่อแมกมลงจูบเรา
ใบหนาของแมดูใหญมากหรือ?”
แตพี่ชายของผมยังกาวราว “ไอเด็กบองตื้นเอย”

12

ตนฉบับเขียนวา KADAM TREE อานออกเสียงวา “กะทัม” ซึ่งตรงกับ “กทมฺพ” ในภาษาบาลี หรือ
กระทุมในภาษาไทย เห็นปลูกไวหลายตนที่หลังสังคีตภวัน (คณะนาฏศิลปและการดนตรี) นับวาเปนความ
ประณีตของรพินทรนาถ ที่เลือกกลาวถึงตนกระทุมอยางเหมาะเจาะในที่นี้ เพราะดอกกระทุมก็กลมเหมือน
ดวงจันทรที่กําลังกลาวถึง
19

14. กอนเมฆและเกลียวคลื่น
แมครับ เพื่อน ๆ ที่อยูบนกอนเมฆตะโกนบอกผมวา
“เราเลนตั้งแตเชาจรดค่ํา เลนกับดวงอาทิตยสีทอง และดวงจันทรสีเงิน”
ผมถาม “แตฉันจะขึ้นไปไดอยางไรเลา?”
พวกเขาตอบ “เดินไปที่ขอบโลกสิ ชูมือขึ้นสูทองฟา แลวเธอจะถูกนํามายังกอนเมฆ”
“แมกําลังคอยอยูที่บาน” ผมชี้แจง “ฉันจะทิ้งแมไดอยางไร?”
พวกเขายิ้ม พากันลอยลิ่วไปหมด
แตผมรูจักการเลนสนุกอยางหนึ่งครับแม
ผมจะเปนกอนเมฆ สวนแมเปนดวงจันทร
ผมจะคลุมแมดวยมือทั้งสอง และใหหลังคาเปนทองฟาสีคราม
พวกที่อยูในเกลียวคลื่นก็ตะโกนบอกผมวา
“เรารองเพลงตั้งแตเชาจรดค่ํา ทองเที่ยวไปเรื่อย ๆ จนไมรูวาผานแหงใดมาบาง”
ผมถาม “แตฉันจะตองไปรวมดวยอยางไรนะ?”
พวกเขาตอบ “มาที่ชายฝงสิ ยืนหลับตาใหมิด แลวเธอจะถูกนํามาบนเกลียวคลื่น”
ผมชี้แจง “แมใหอยูกับบานในเวลาค่ํา ฉันจะทิ้งแมไดอยางไร?”
พวกเขายิ้ม และพากันผละไปหมด
แตผมรูจักการเลนที่สนุกกวานั้นอีก
ผมจะเปนเกลียวคลื่น สวนแมเปนชายฝงมหัศจรรย
ผมจะมวนตว สาดเขามา ซัดเขามา แลวกระจายซาบนตักแมดวยเสียงหัวเราะ
และไมมีผูใดในโลกจะลวงรูวา เราทั้งสองอยูที่ไหน
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15. ดอกจําปา

สมมุติวาผมแปลงตัวเปนดอกจําปา เพื่อเลนสนุก ๆ นะครับ แลวติดอยูบนกิ่งสูงลิบของ
ตน สั่นพลิ้วกลางกระแสลมดวยแรงหัวเราะ โลดเตนไปบนใบออน แมจะรูจักผมไหม?
แมจะตะโกนเรียกวา “ไอหนู อยูที่ไหนหวา” ผมจะหัวเราะคนเดียว และซอนตัวเงียบ
ผมจะคอย ๆ คลี่กลีบ 13 แอบดูแมทํางาน
หลังจากอาบน้ําเสร็จ พรอมดวยเสนผมหมาด ๆ สยายคลุมไหล แมเดินลอดใตเงาตน
จําปา ไปยังหองเล็ก ๆ ที่ใชสําหรับสวดมนต แมจะไดกลิ่นดอกไม แตไมรูหรอกวากลิ่นนั้นลอยไป
จากตัวของผม
ครัน
้ กินอาหารกลางวันแลว แมนั่งลงขางหนาตาง อานมหากาพยรามายณะ 14 เงาตนไม
ทอดคลุมเสนผมและหนาตัก ผมจะยืน
่ เงาเล็ก ๆ ของผมบังคัมภีร ตรงที่แมกําลังอานอยู
แตแมจะเฉลียวใจไหมวา นั่นคือเงาของลูกชายตัวเล็ก ๆ เอง?
พอพลบค่ํา แมเดินไปยังคอกวัว มือถือตะเกียง ทันใดนั้นผมจะโดดลงมาบนพื้น กลาย
เปนลูกแมอีกครั้ง รบเราใหเลานิยายใหฟง
“หนูไปไหนมา เจาเด็กซุกซน?”
“จางใหผมก็ไมบอก”
นั่นคือประโยคที่แมและผมจะโตตอบกัน
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ถึงวันที่ทําเชิงอรรถนี้ ขาพเจายังจําทาทางและน้ําเสียงของศาสตราจารยอโศก (ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ
ฐากูร) ไดดี เมื่อปการศึกษา 2511 ขณะบรรยายถึงตอนนี้ ทานคอย ๆ ถางนิ้วเหมือนจําปาคลี่กลีบ แลว
หัวเราะชอบใจในความซนของเด็ก รูสึกเหมือนเหตุการณเพิ่งผานไปหยก ๆ แตความจริงนานถึง 15 ปเขานี่
แลว
14
ความรูสึกของคนไทยที่มีตอ “รามเกียรติ์” และคนอินเดียตอ “รามายณะ” ตางกันลิบโลก เราเห็นเปนวร
รณคดีเลมหนึง่ แตพวกเขานับถือเปนคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ อานและฟงเพื่อบุญกุศล เหมือนที่เราฟงเทศ
มหาชาติปละครั้ง แตคนที่เครงของเขาทําเปนประจําวัน ที่พาราณสีเห็นคนชุมนุมฟงกันแนนทุกคืน บน
สนามหญาขาวเทวาลัยหลายแหง
21

16. อาณาจักรแหงเทพนิยาย

หากผูคนแอบรูวาพระราชวังกษัตริยของผมอยูที่ไหน พระราชวังนั้นจะหายไปในอากาศ
ทันที
ฝาผนังกอดวยเงินสีขาววับ และหลังคาเปนทองคําเรื่องโรจน
พระราชินีประทับอยูในปราสาท หอมลอมดวยลานถึงเจ็ดชวง พระนางสวมอัญมณี ซึ่งมี
คาเทากับสมบัติของเจ็ดอาณาจักรทีเดียว
ผมจะบอกให แมครับ, คอย ๆ นะ วาพระราชวังแหงกษัตริยของผมอยูที่ไหน
ก็ตรงมุมของดาดฟา ที่เราตั้งกระถางตนตุลสี 15 นั่นอยางไร
เจาหญิงบรรทมหลับอยูบนฝงแสนไกลของทะเลทั้งเจ็ด ซึ่งไมมีผูใดฝาขามไปถึง
ไมมีใครในโลก นอกจากผม ที่สามารถคนหาพระนางพบ
พระนางสวมวลัยที่กร ประดับไขมุกที่กรรณ และเสนเกศายาวสยายลงจรดพื้น
15

ตุลสี" คือ "กะเพรา" ชาวอินเดียถือวาเปนไมศักดิ์สิทธิ์ ปลูกไวบูชา ไมใชผัดไกหรือผัดเนื้ออยางที่คน
ไทยทํากัน พวกเราเคยแอบเก็บดอกขี้เหล็กมาแกงกิน เพื่อนนักศึกษาถามวาเก็บทําไม เราตอบวาเก็บไป
บูชา เขามักแนะนําใหเก็บใบมะตูมแทนเพราะศักดิ์สิทธิ์ดี ที่นั่นดูเหมือนอะไร ๆ จะศักดิ์สิทธิ์ไปเสียหมด
คิดไปอีกที คนโง (ถาเราจะมองวาเปนอยางนั้น) ที่มีความเกรงบาปก็ยังประเสริฐกวาคนฉลาดที่
หมดความละอาย โกงไดกระทั่งสิทธิของปวงชน
22

พระนางจะตื่นขึ้นเมื่อผมสัมผัสดวยไมเทากายสิทธิ์ และเพชรจะรวงจากริมโอษฐยาม
แยมสรวล
ใหผมกระซิบทีห
่ ูเถอะ แมครับ, พระนางประทับอยูตรงมุมของดาดฟา ที่เราตั้งกระถางตน
ตุลสีไวนั่นแหละ
เมือ
่ ถึงเวลาที่แมจะไปอาบน้ําที่แมน้ํา ขึ้นไปบนดาดฟากอนนะ
ผมจะนั่งอยูตรงมุมที่เงาของกําแพงบรรจบกัน
ลูกแมวตัวเดียวเทานั้นที่ผมยอมใหอยูดวย เพราะมันรูวาชางตัดผมในนิยายอยูที่ไหน
ใหผมกระซิบทีห
่ ูเถอะ แมครับ, วาชางตัดผมในนิยายอยูที่ไหน
ก็ตรงมุมของดาดฟา ที่เราตั้งกระถางตนตุลสีนั่นอยางไร
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17. แดนเนรเทศ

แมครับ แสงสิ้นไปจากทองฟา ผมไมรูวา กี่โมงแลว
ผมเลนไมสนุกเลย ดังนั้นจึงตองมาหาแม วันนี้เปนวันเสาร ตรงกับวันหยุดของเรา
ทิ้งงานไวกอนเถอะ แมครับ นั่งลงขางหนาตางนี่แหละ แลวเลาใหผมฟงวาทะเลทรายเต
ปานตารในเทพนิยายอยูที่ไหน
เคาฝนดูครึ้มตลอดวัน
สายฟาแลบที่นากลัว ขวนทองฟาดวยเล็บคม
เมือ
่ กอนเมฆสงเสียงคํารนลั่นฟา ผมรักที่จะมีความกลัวในดวงใจ แลวเกาะแมแนน
เมือ
่ ฝนกระหน่ําลงบนใบไมไผเปนชั่วโมง ๆ บานหนาตางสั่นสะเทือนดวยแรงลม แมครับ
ผมชอบนั่งอยูกับแมตามลําพังในหอง และฟงแมเลาถึงทะเลทรายเตปานตารในเทพนิยาย
มันอยูที่ไหนละ แมครับ บนฝงทะเลแหงใด ที่เชิงผาแหงไหน หรือในอาณาจักรของ
ราชาองคใดกันแน?
ไมมีคันสําหรับกําหนอเขตนา ไมมีทางเดินผานสําหรับคนในหมูบานจะเดินกลับตอนเย็น
หรือสําหรับผูหญิงหาฟนในปาใชอาศัยไปขายยังตลาด แตมีเพียงหยอมหญาเหลือง ๆ กลางทราย
และตนไมตนเดียวที่นกเฒาเจาปญญาคูหนึ่งสรางรังอยู ในทะเลทรายเตปานตาร
ในวันครึ้มฝนอยางนี้ ผมสามารถหลับตามองเห็นภาพของราชโอรส ควบมาสีเทาโดด
เดี่ยวผานทะเลทราย เพื่อคนหาเจาหญิงผูกําลังถูกคุมขังอยูภายในวังของยักษ ซึ่งตั้งอยูบนฝงแม
น้ําที่ไมมีผูคนรูจัก
เมือ
่ ฝนกระหน่ําที่ขอบฟาลิบ ๆ โนน และสายฟาฟาดลงมาดุจความปวดราวกะทันหัน
ขณะที่เจาชายควบมาผานทะเลทรายเตปานตาร พระองคจะนึกถึงราชมารดาบางไหมหนอ? ราช
มารดาผูระทมทุกขถูกพระราชาทอดทิ้ง ตองกวาดโรงวัวพลางซับน้ําพระเนตรพลางนาเวทนา
ดูซิ แมครับ ยังไมทันค่ําก็แลดูมืดแลว ไมมีคนเดินทางผานมาตามถนนในหมูบานเลย
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เด็กเลี้ยงแกะก็รีบกลับจากทองทุง ชาวนาก็กลับไปนั่งเลนบนเสื่ออยูภายในกระทอม เผา
มองกลุมเมฆทะมึน
แมครับ ผมทิ้งหนังสือไวบนหิ้ง... อยาเพิง่ สั่งใหผมทําแบบฝกหัดขณะนี้
เมือ
่ โตเทาพอ ผมจะเรียนสิ่งซึ่งตองเรียนใหจบหมด
แตสําหรับวันนี้ แมครับ... เลาใหฟงหนอยเถอะวา ทะเลทรายเตปานตารในเทพนิยายอยู
ที่ไหน
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18. วันฝนตก

เมฆครึ้มรวมตัวกันอยางรวดเร็วเหนือแนวปาสีคล้ํา
โอลูกเอย อยาออกไปขางนอกนะ!
ตนตาลซึ่งเรียงรายอยูริมสระ ฟาดฟดทองฟาขมุกขมัวดวยยอดของมัน อีกาปกชุมจับอยู
บนกิ่งมะขามอยางเชื่อง ๆ ฝงแมน้ําดานตะวันออกถูกปกคลุมดวยบรรยากาศอันซึมเซา
วัวซึ่งผูกไวกับรั้วกําลังรองเสียงขรม
โอลูกเอย จงคอยอยูที่นี่จนกวาแมจะเอามันเขาคอกเสร็จ
ชาวบานชุลมุนอยูกลางนาซึ่งเจิ่งไปดวยน้ํา เพื่อจับปลาที่พลัดมาจากบอ น้ําฝนในลําราง
ทนทางแคบ ๆ เหมือนเด็กหัวเราะราขณะวิ่งหนีแม ดวยเจตนาจะแกลงใหโกรธ
ฟงนั่นสิ ใครกําลังตะโกนเรียกคนแจวเรือที่ทาขาม
โอลูกเอย แสงสวางเกือบสิ้นแลว เรือแพก็กลับกันหมด
ฝนซึ่งเทลงมาอยางหนักทําใหมืดเร็วกวาปกติ น้ําในแมน้ําสงเสียงกึกกอง และไหลเชี่ยว
กราก พวกผูห
 ญิงรีบกลับจากแมน้ําคงคาพรอมดวยภาชนะบรรจุน้ํา
ตองเตรียมตะเกียงใหพรอม
โอลูกเอย อยาออกไปขางนอกนะ !
ถนนสายตลาดเงียบเหงา และทางไปสูแมน้ําก็แสนจะลื่น สายลมพัดอื้ออึงและกระเสือก
กระสนอยูทามกลางกอไผ ประดุจสัตวปาดิ้นขลุกอยูในตาขายอยางไรอยางนั้นเทียว
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19. เรือกระดาษ

วันแลววันเลา ผมปลอยเรือกระดาษใหลองไปตามลําธาร
ผมจารึกชื่อของตัวเอง และชื่อของหมูบานไวบนเรือเหลานั้นดวยอักษรสีดําขนาดเขื่อง
หวังวาใครสักคนหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยูบนผืนแผนดินอันไกลโพน จะพบเรือและรูวาผมคือผู
ใด
ผมบรรทุกดอกกรรณิการ 16 จากสวนไวในเรือลํานอย ดวยหวังวาดอกไมบานยามเชา
เหลานี้ จะถูกนําไปสูที่นั่นในยามรัตติกาลโดยปลอดภัย
เมือ
่ ปลอยเรือกระดาษแลว ผมแหงนหนาขึ้นสูทองฟา แลเห็นกอนเมฆขนาดยอม ๆ ชัก
ใบสีขาวสะอาดกลาดเกลื่อน
ไมรูวาเพื่อนคนใดในทองฟา สงมันลงมาแขงกับเรือของผม !
ครัน
้ ถึงเวลาค่ํา ผมซบหนากับแขน ฝนวาเรือกระดาษลอยไปเรื่อย ๆ ภายใตดวงดาวยาม
เที่ยงคืน
นิทราเทวี 17 เปนผูโดยสาร พวกเธอบรรจุความฝนตาง ๆ ไปเต็มหลายตะกราเทียวครับ
16

ตนฉบับวา SHIULI FLOWERS เปนดอกไมบานเวลาเชา แตขาพเจาจะไมเดาวา "ดอกบานเชา" หรอก
เพื่อนเคยเรียก "ดอกกรรณิการ" ดวยคําที่ใกลกับ SHIULI ขาพเจาจึงขอใชคํานี้ไปกอน
ตนกรรณิการปลูกเปนแนวสองขางทางตลอดทางเขาคณะปรัชญา ดอกสีขาวคลายมะลิ แตกานสี
แสด ตอนเชาจะรวงเกลื่อนบนทางเดินโรยดินลูกรังสีน้ําตาลไหม แลดูไมผิดกับภาพในฝนทีเดียว
27

20. กะลาสี

เรือของมธุจอดเทียบอยูที่ทาราชคุญช 18
ไมมีประโยชนอันใดเลยที่จะบรรทุกแตเพียงปอ แลวจอดนิ่งอยูนานเปนเดือนเปนป
ถาเขาใหผมยืมละกอ จะบรรทุกฝพายลงสักรอยตําแหนง ชักใบขึ้นหา, หรือหก, หรือ
เจ็ดใบ
ผมจะไมเสียเวลามุงไปสูตลาดกระจอกงอกงอยอยางนั้นเด็ดขาด
แตจะแลนไปเจ็ดยานสมุทร และแมน้ําทั้งสิบสามสาย ณ นครแหงเทพนิยาย
อา, แมครับ อยาแอบรองไหอยูในมุมหองซิ

จันทร

19

ผมไมไดถูกเนรเทศเขาปา แลวกลับออกมาอีกครั้ง เมื่อเวลาผานไปตั้งสิบสี่ปอยางราม
หรอก
ผมจะแปลงตัวเปนเจาชายแหงเทพนิยาย แลวเอาของลงเรือตามใจชอบ

จะพาอาศุ 20 เพื่อนของผมไปดวย เราจะตัดขามเจ็ดยานสมุทรและแมน้ําทั้งสิบสามสาย
ณ นครแหงเทพนิยายอยางสนุกสนาน
เราจะชักใบตั้งแตอรุณเริ่มสาดรังสี
เมือ
่ ตอนน้ําขึ้นยามเที่ยงวัน ขณะที่แมกําลังอาบน้ําในสระ เราจะเขาสูฝงของกษัตริยตาง
ถิ่นกันแลว

17

THE FAIRIES OF SLEEP หมายถึง ความหลับ
"คุญช" คือ ทาเรือ เรียกอีกอยางหนึ่งวา "ฆาต"
19
รพินทรนาถเริ่มอาน "รามายณะ" ตั้งแตอายุไมกี่ขวบ เมื่อเขียนเกี่ยวกับเด็ก จึงใหเด็กเอาเนื้อเรื่องในมหา
กาพยนั้นมาเปนขอเปรียบเทียบ
20
"อาศุ" แปลวา "เร็ว, วองไว" การเดินทางไปกลับจากเจ็ดยานสมุทรในวันเดียว ตองใชความเร็วสูง การ
ใหชื่อเชนนี้นับวากลมกลืนกันดีมาก
18

28

เราจะผานทาติรปุนี และทิ้งทะเลทรายเตปานตารไวเบื้องหลัง
เมือ
่ กลับมาคงมืดค่ําแลว ผมจะเลาใหแมฟงถึงทุกสิ่งที่ไดประสบ
ผมขอยืนยันวา จะตะลุยตลอดเจ็ดยานสมุทร และแมน้ําทั้งสิบสามสาย ณ นครแหงเทพ
นิยายใหจงได

29

21. ฝงโนน

ผมอยากขามไปฝงโนนมานานแลว
ที่นน
ั่ เรือถูกโยงไวกับเสาไมไผเปนแถวยาวเหยียด
ชาวนาลงเรือขามแมน้ําไปในตอนเชา พรอมดวยคันไถบนบา เพื่อไถทองทุงอันอยูไกล
ลิบลิ่ว
คนเลี้ยงวัวตอนฝูงวัวซึ่งรองมอ ๆ ใหขามไปยังทุงหญาชายฝง
และจากที่นั่น พวกเขาพากันกลับมาในตอนเย็น ทิ้งใหหมาในสงเสียงหอนอยางโหย
หวน ทามกลางเกาะซึ่งเกลื่อนดวยพงหนาม
แมครับ หากแมไมขัดของ โตขึ้นผมอยากเปนคนแจวเรือประจําทาเสียจริง ๆ
เขาเลาลือกันวา มีสระมหัศจรรยอยูเบื้องหลังตลิ่งสูงชันแหงนั้น
เปดปาจะมาเปนฝูงเมื่อฝนหยุดตก มันวางไขทามกลางดงออกอแขม ที่ขึ้นเสียดตลอด
แนวฝง
นกปากซอมซึ่งมีหางสายสะบัด จะเหยียบรอยตีนเล็ก ๆ ลงไวบนเลนออนนุม และสะอาด
สะอาน
พงหญาอันผองดวยดอกขาวพิสุทธิ์ เอยชวนแสงจันทรใหเลื่อนลงลอยไปบนระลอกของ
มันในยามโพลเพล
แมครับ หากแมไมขัดของ โตขึ้นผมอยากเปนคนแจวเรือประจําทาเสียจริง ๆ
ผมจะขามไปขามมาระหวางฝงทั้งสอง เด็กๆ ในหมูบานซึ่งกําลังอาบน้ําอยูจะอัศจรรยใน
ตัวผม

30

เมือ
่ ดวงอาทิตยลอยขึ้นถึงกลางทองฟา เวลาเชายางเขาเปนเที่ยง ผมจะรีบกลับมาหา
แม ตะโกนบอกวา "แมครับ ผมหิวเหลือเกิน!"
เมือ
่ ค่ําลง ขณะที่เงามืดทอดตัวอยูภายใตตนไม ผมจะกลับมาทามกลางความขมุกขมัว
ผมจะไมจากแมไปทํางานในเมืองอยางพอหรอก
แมครับ หากแมไมขัดของ โตขึ้นผมอยากเปนคนแจวเรือประจําทาเสียจริง ๆ

31

22. โรงเรียนดอกไม

เมือ
่ เมฆพายุลน
ั่ คํารนในทองฟา และสายฝนแหงเดือนมิถุนายนหลั่งลงมา
ลมตะวันออกอันชุมชื้นเดินแถวเหนือผืนดินรกราง พรอมกับบรรเลงเพลงขลุยในระหวาง
กอไผ
ฝูงดอกไมปรากฏกายขึ้นกะทันหัน จากที่ใดก็ไมทราบ โลดเตนไปบนทุงหญาอยางรา
เริง
แมครับ ผมคิดวาดอกไมคงไปโรงเรียนซึ่งอยูใตพื้นดิน
หองเรียนของพวกเขาปดประตูหมด และถาแอบหลบออกมาเลนกอนเวลาเลิก ครูจะทํา
โทษใหยืนตรงมุมหอง
วันใดที่ฝนตกก็ถือวาเปนวันหยุด 21
กิ่งไมเสียดสีกันในปา ใบไมสะบัดพลิ้วกลางพายุ เมฆฝนปรบมือขนาดมหึมาของมัน ฝูง
เด็กดอกไมวิ่งกรูออกมาในเครื่องแตงกายสีชมพู สีเหลือง และสีขาว
ทราบหรือเปลา แมครับ บานของพวกเขาอยูในทองฟา ตรงที่ดาวเกลื่อนกระจายนั่น
แหละ
แมไมสังเกตหรือวา พวกเขาเรารอนที่จะไปใหถึงที่นั่น? ไมทราบหรือวา เหตุใดพวกเขา
จึงลุกลี้ลุกลนกันจริง?
แนนอน ผมเดาไดสิวาพวกเขายกมือเรียกใคร พวกเขาก็มีแมอยางที่ตัวผมมีเชนกัน

21

ธรรมเนียมของศานตินิเกตันเปนเชนนี้ เพราะสวนใหญเรียนกลางแจง พอฝนตกนักเรียนแผนกปฐภวัน
(ระดับประถมและมัธยม) จะตะโกนเปนภาษาเบงกาลีวา "ซูต-ติ" หมายถึง "ยุติ" แลวการสอนก็หยุดลง
หนึ่งวันตามเสียงเรียกรองแตโดยดี
32

23. นายวาณิช

ลองจินตนาการดู แมครับ วาแมตองอยูกับบาน สวนผมจะออกเดินทางไปสูแดน
มหัศจรรย
ลองจินตนาการดู วาเรือของผมบรรทุกสินคาไวเพียบแประ พรอมแลวที่จะออกจากทา
เอาละ คิดใหดีนะแม กอนที่จะออกปากใหผมนําสิ่งใดมาฝากตอนที่เดินทางกลับ
แมครับ อยากไดทองคํากองเปนภูเขาเลากาไหมละ?
ณ แดนมหัศจรรยแหงนั้น ตรงชายฝงลําธารทอง และทองทุงเต็มไปดวยพืชผล ซึ่งลวน
แลวเปนทองคําทั้งสิ้น
ใตรมเงาแหงการเดินในปา ดอกจําปาทองรวงหลนกลนเกลื่อนไปทั่ว
ผมจะเก็บมาฝากแมสักรอยกระบุงพันกระบุงทีเดียว
แมครับ อยากไดไขมุกขนาดเม็ดฝนแหงฤดูใบไมรวงไหมละ?
ผมจะแลนเรือขามไปยังชายฝงของเกาะไขมุก
ที่นน
ั่ ทามกลางแสงสวางยามเชา ไขมุกจะกลอกกลิ้งอยูบนกลีบดอกไมกลางทุง มันจะ
ตกลงสูกอหญา และบางก็ถูกคลื่นซัดมาเต็มหาดทราย
33

พี่ชายจะไดมามีปกสองตัว มันสามารถบินทามกลางกลุมเมฆ
สําหรับพอ ผมจะเอาปากกาพิเศษมามอบให มันสามารถเขียนเองโดยพอไมรูตัว
สําหรับแมนะครับ ผมจะเอาเพชรมาฝากหีบหนึ่ง คาของมันตองเสมอดวยอาณาจักรถึง
เจ็ดแหงรวมกันนั่นเทียว

34

24. ความเห็นใจ

ถาผมเปนเพียงลูกหมาตัวเล็ก ๆ ไมใชลูกแมละกอ เมื่อผมพยายามจะกินอาหารจากจาน
แมครับ, แมจะพูดไหมวา
"ไมเอานะ"
แมจะไลผม และตวาดไหมวา
"ไปใหพน ไอลูกหมาซุกซน"
ไปซิครับ แม ผมไปเด็ด ๆ! จะไมเดินเขามาหาเมื่อแมเรียก จะไมยอมใหแมเลี้ยงอีกเลย
ถาผมเปนเพียงนกแกวขนเขียวตัวเล็ก ๆ ไมใชลูกแมละกอ แมครับ, แมจะลามโซเพราะ
เกรงวาผมจะบินหนีไหม แมจะชี้นิ้วและดุไหมวา
"ไอนกเนรคุณ จิกโซไดทั้งวันทั้งคืน"
ไปซิครับ แม, ผมจะไปจริง ๆ! จะบินเขาปา ไมยอมใหแมกอดอีกแลว

35

25. อาชีพ

เมือ
่ เสียงระฆังบอกเวลาสี่โมงเชา ผมเดินในซอยเพื่อไปโรงเรียน
ทุกวันพบพอคาเรตะโกนวา "กําไลจา กําไลแกว!"
เขาไมมีงานรีบรอน ไมมีหนทางซึ่งถูกบังคับใหเดิน ไมมีสถานที่ซึ่งตองไป และไมมีเวลา
แนนอนสําหรับการกลับบาน
ผมอยากเปนพอคาเรบาง จะไดอยูตามถนนทั้งวัน รองตะโกนขาย "กําไลจา กําไลแกว!"
พอบายสี่โมง กลับจากโรงเรียน
มองผานประตูรั้วบานหลังนั้น เห็นคนทําสวนกําลังขุดดิน
เขาจะทําอะไรไดตามใจชอบดวยจอบและเสียม เสื้อผาเปรอะเปอน ไมมีใครเรียกไปทํา
ธุระเมื่อเขาตากแดดหรือตากฝน
ผมอยากเปนคนทําสวนบาง จะไดขุดดินโดยไมมีใครคอยขวาง
ครัน
้ ตกค่ํา แมก็ไลผมเขานอน
มองผานหนาตางออกไป เห็นคนเฝายามเดินกลับไปกลับมา
ซอยมืดและเปลี่ยว ไฟขางทางยืนเดนเหมือนยักษ ซึง่ มีตาสีแดงขางเดียวบนหัวของมัน
คนเฝายามเดินแกวงโคม โดยมีเงาเดินไปดวยขาง ๆ เขาไมตองเขานอนแมแตครั้งเดียว
ผมอยากเปนคนเฝายามบาง จะไดเดินอยูในถนนตลอดคืน เพื่อไลกวดเงาตัวเองดวย
โคมไฟ

36

26. ผูมีอาวุโส

แมครับ, ลูกสาวของแมโงชะมัด! แกเปนเด็กแปลกเหลือเกิน!
ไมรูจักความแตกตางระหวางดวงไฟขางถนนกับดวงดาว
เมือ
่ เราเลนกอนกรวด แกคิดวามันเปนอาหารจริง ๆ และพยายามที่จะยัดใสปาก
เมือ
่ ผมเปดหนังสือ สั่งใหอาน ก. ข. ค. แกฉีกหนังสือออก สงเสียงชอบใจไมไดเรื่อง นี่
แหละคือวิธีซึ่งลูกสาวของแมเลาเรียน
ผมสั่นหัวดวยความโกรธ ตําหนิวาเปนเด็กซุกซน แกกลับหัวเราะและคิดวาขบขันเสียเต็ม
ประดา
ใคร ๆ ก็รวู าพอไมอยู แตตอนที่เลนกัน ผมแกลงตะโกนวา "พอครับ" แกทําหนาตื่นเตน
และนึกวาพออยูใกล ๆ
ผมเลนสอนหนังสือใหลา 22 ที่คนซักผาจูงมาบรรทุก เมื่อบอกนองวาผมเปนครู แกกลับ
รองเสียงหลงโดยปราศจากเหตุผล แลวเรียกผมวาพี่จา
ลูกสาวของแมอยากจับดวงจันทร แกนาขันจะตายไป รองเรียก "คเณศ" วา "คาณุศ" 23
แมครับ, ลูกสาวของแมโงชะมัด! แกเปนเด็กแปลกเหลือเกิน!

22

จากชวงที่รพินทรนาถเขียน "จันทรเสี้ยว" ถึงชวงที่ขาพเจาไปศึกษาหางกันหลายสิบป อินเดียกาวหนา
ไปมากทางดานวิทยาการ แตคนซักผาก็ยังใชลาบรรทุกเชนเดิม นับวาเปนภาพที่นาแปลกตาดีเหมือนกัน
23
พระคเณศ (หรือตามที่เราเขียนลงทายดวย "ร") เปนเทพมีเศียรเปนหัวชาง คือ ทรงกลมคลายดวงจันทร
ชาวบานจึงเรียกดวงจันทรวา "คเณศ" และเด็กที่ยังพูดไมชัดจะออกเสียงวา "คาณุศ" ดังในบทนี้
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27. ผูใหญตัวเล็ก ๆ

ผมตัวเล็กเพราะยังเปนเด็ก และจะโตขึ้นเมื่ออายุเทาพอ
เมือ
่ ครูมาถึงและสั่งวา "สายแลวนะ หยิบกระดานชนวนกับหนังสือของเธอมา"
ผมจะตอบวา "คุณครูไมทราบหรือครับ วาผมตัวโตเทาพอแลว? ไมตองเรียนหรอก"
ครูจะแปลกใจและกลาววา "เธอจะเลิกเรียนก็ได หากเธอตองการเชนนั้น เพราะเปนผู
ใหญแลว"
ผมจะแตงตัว เดินไปเที่ยวงานออกรานที่คนแนน ๆ
ลุงจะกระหืดกระหอบเขามาและบังคับวา "เดี๋ยวเถอะไดหลงกันบาง อายหนู, ลุงจะจูงไป
เอง"
ผมจะแยง "ไมเห็นหรืออยางไร ลุงครับ, ผมโตเทาพอแลวนา? ผมเที่ยวตามลําพังได"
ลุงจะเห็นดวย "ถูกแลว เจาไปไหนก็ไปไดตามใจชอบ เพราะเปนผูใหญแลว"
เมือ
่ แมกลับจากอาบน้ํา ขณะที่ผมกําลังยื่นเงินใหพี่เลี้ยง เพราะรูจักวิธีเปดหีบดวยลูก
กุญแจจองผมเอง
แมจะถาม "ทําอะไรนี่ เจาเด็กซุกซน?"
ผมจะแยง "แมครับ ไมทราบดอกหรือวาผมโตเทาพอแลว ผมยอมใหเงินพี่เลี้ยงได"
แมจะปรารภกับตัวเอง "เขาใหเงินใครก็ไดตามใจชอบ เพราะเปนผูใหญแลว"
ระหวางวันหยุดในเทศกาลบูชาเดือนตุลาคม เมื่อพอกลับมาบาน และคิดวาผมยังเปน
เด็ก พอจะซือ
้ รองเทากับเสื้อไหมตัวเล็ก ๆ จากเมืองมาฝาก
ผมจะบอก "พอครับ เอาไปใหพี่ 24 ใสเถอะ ผมตัวโตเทาพอแลว"
พอจะคิดและยอมรับวา "เขาซื้อเสื้อผาเองไดตามใจชอบ เพราะเปนผูใหญแลว"

24

ตนฉบับใชคําวา "ดาดา" หรือ "ทาทา" หมายถึงพี่ชาย เมื่อเด็กในเรื่องนี้ไมยอมใชเสื้อผาตัวเล็ก ๆ ก็ควร
ยกใหนอง แตกลับบอกวาเอาไปใหพี่สวม แสดงวาเมื่อเขาโตเทาพอ ก็ตองโตกวาพี่เปนธรรมดา
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28. สิบสองนาฬิกา

แมครับ ผมจะพักการเรียนไวกอนเถอะ ผมอานหนังสือมาตลอดเวลาเชาแลว
แมบอกวาเพิ่งสิบสองนาฬิกา เอาละ, สมมุติวาไมชาไปกวานี้ ทั้ง ๆ ที่ความจริงเปนเวลา
สิบสองนาฬิกา แตผมจะคิดวาเปนเวลาบายแลวไมไดหรือ?
งายเหลือเกินสําหรับผมที่จะวาดภาพวา ดวงตะวันไดตกถึงชายทุงแลวและยายแกหา
ปลากําลังเก็บผักขางสระไปกิน
ผมสามารถหลับตาและคิดฝนวา เงากําลังเขมขึ้นภายใตตนไม และน้ําในสระเปนสีดํา
แวววาว
ถาสิบสองนาฬิกาปรากฏไดในตอนกลางคืน ก็ทําไมเลาเวลากลางคืนจะปรากฏขึ้นบาง
ไมได เมื่อเวลาสิบสองนาฬิกา?
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29. นักประพันธ

แมบอกกับผมวา พอเขียนหนังสือตั้งหลายเลม แตพอเขียนอะไรบาง ผมไมเขาใจเลย
พออานใหแมฟงตลอดเวลาเย็น แตแมรูไหมวาพอพูดถึงอะไรบาง?
นิยายที่แมเลาใหฟงสิครับ วิเศษแท ๆ! ผมสงสัยจริงวาเหตุใดพอจึงเขียนอยางนั้นไม
ได?
พอไมเคยฟงจากแมของพอ เกี่ยวกับยักษ เทพธิดา และเจาหญิงหรืออยางไร?
หรือวาพอลืมเรื่องเหลานั้นหมดแลว?
แมอุนอาหารใหรอน แตพอเขียนหนังสือเพลินและลืมกิน
พอสนุกกับการแตงหนังสือเสมอ
ถาผมเขาไปเลนในหองของพอบาง แมจะตามไปดุวา "เด็กอะไรซนนักเทียว!"
การตั้งหนาตั้งตาเขียนจะสนุกอยางไรหนอ?
เมือ
่ ผมหยิบปากกาหรือดินสอของพอ เขียนลงบนสมุดอยางที่พอทํา... ก ข ค ฅ ฆ ง จ
ฉ ช ซ เหตุใดแมจึงโมโหดวยละครับ?
แมไมเคยปริปากบนสักคําเมื่อพอเขียน
เมือ
่ พอทํากระดาษเสียเปนกอง ๆ แมครับ ดูเหมือนแมไมเคยเดือดรอนสักนิด
แตถาผมเอามาพับเรือเลนแผนเดียว แมกลับเลนงานวา "ลูกเอย เจาชอบสรางความ
เดือดรอนเสียจริง"
แมคิดอยางไรบาง เมื่อพอทําลายกระดาษแผนแลวแผนเลาดวยรอยดํา ๆ เปรอะไปทั้ง
สองดาน?
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30. ไปรษณียโฉด

ทําไมถึงนั่งเงียบอยางนั้น บอกผมสิ แมครับ?
ฝนกําลังสาดเขามาทางหนาตาง ตัวของแมเปยกไปหมด กระนั้นก็ยังไมขยับเขยื้อน
แมไดยินเสียงระฆังบอกเวลาบายสี่โมงหรือเปลา? พี่จะกลับจากโรงเรียนแลว
อะไรเกิดขึ้นครับ แมถึงมีอาการผิดไปอยางนั้น?
วันนี้ไดรับจดหมายจากพอบางไหม?
ผมเห็นบุรุษไปรษณียแบกถุงจดหมาย สําหรับจายแจกแกคนแทบทุกคนในหมูบาน
แตเขาตองเก็บจดหมายของพอไวอานเองเปนแน ผมเชื่อวาบุรุษไปรษณียเปนคนเลว
มาก
อยาเปนทุกขเปนรอนเลย แมครับ
พรุง นี้จะมีตลาดนัดในหมูบานถัดไป แมบอกใหคนใชไปซื้อปากกาและกระดาษมา
ผมจะเขียนจดหมายของพอหลาย ๆ ฉบับ แมจะไมพบตัวผิดแมสักแหงเดียว
ผมจะเขียนจาก ก. ถึง ญ.
อาว, แมครับ แมยิ้มทําไมนี่?
แมไมเชื่อมือผมวาจะเขียนไดดีเทาพอ!
ผมจะตีเสนบนกระดาษดวยความประณีต และเขียนอักษรตัวโต ๆ อยางสวยงาม
เมือ
่ เขียนจบ แมคิดวาผมโงเหมือนพอหรือ ที่จะหยอนลงในถุงของบุรุษไปรษณียโหด
รายคนนั้น?
ผมจะถือมาสงแมดวยตัวเองโดยไมชักชา และจะอานใหฟงทีละฉบับ
ผมรูวาบุรุษไปรษณียไมอยากเอาจดหมายดี ๆ มาสงแมหรอก
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31. เลือดนักสู

แมครับ มาสมมุติวาเรากําลังเดินทางไกลกันดีกวา เรากําลังผานชนบทที่แปลกตา และ
เต็มไปดวยภัยรอบดาน
แมนั่งอยูในคานหาม สวนผมขี่มาสีแดงขนาบไปขาง ๆ
ขณะนั้นเปนเวลาโพลเพล ดวงอาทิตยกําลังจะลับหาย ทางน้ําโซราทิฆีซึ่งปรากฏอยู
เบื้องหนาแลดูขุนเปนโคลน และผืนแผนดินก็เปลาเปลี่ยวกันดาร
แมรูสึกตื่นผวาและคิดวา "ฉันรูเลยวาไดเดินทางมาถึงไหนแลว"
ผมจะปลอบวา "ไมตองตกใจครับแม"
ทองทุงเต็มไปดวยหนามแหลมของพงหญา มีทางเดินขาด ๆ แคบ ๆ ตัดผาน
ไมเห็นวัวควายสักตัวในทองทุง มันกลับเขาคอกในหมูบานหมดแลว
ทั้งแผนดินและทองฟาขมุกขมัวมีดครึ้ม บอกไมไดวาเรากําลังเดินทางไปไหน
ทันใดนั้นแมเรียกผม กระซิบถามวา "แสงอะไรวอมแวมอยูตรงชายฝงนั่น?"
ฉับพลันอายมหาโจรแผดเสียงนาสะพรึงกลัว แลววิ่งกรูตรงลงมายังเรา
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แมหมอบนิ่งอยูในคานหาม สวดภาวนาพึมพํา
คนแบกคานหามตัวสั่นงันงก เผนลงไปซุกในพงหนาม
ผมตะโกนสั่งแมวา "อยากลัว แม, ผมอยูนี่"
อายเหลาโจรกุมพลองยาวในมือ ผมเผาเปนกระเซิงเต็มตัว มันใกลเขามาและใกลเขามา
ผมตวาด "ระวังนะโวย อายระยํา! อีกกาวเดียวพวกมึงจะเปนศพ"
มันกูกองอีกครั้ง และดาหนาเขามา
แมฉวยมือผมไวแนน ละล่ําละลักวา "ลูกเอย จงเห็นแกสวรรคเถิด หนีมันไปเสีย"
ผมตอบวา "แม คอยดูผมนิ่ง ๆ"
ผมกระตุนมาใหโผนเขาใส แลวดาบกับโลก็กระทบกันฉาดฉะ
การตอสูทวีความดุเดือดยิ่งขึ้น แมครับ มันอาจทําใหแมรูสึกหนาวสะทานเมื่อมองออกมา
จากคานหาม
พวกมันหลายคนเผนกระเจิง และอีกไมรูวากี่คนตอกี่คนถูกสับเปนทอน ๆ
ผมรูนะวาแมกําลังคิดวา ครั้งนี้ลูกชายของแมตองตายเด็ดขาด
แตผมควบมากลับมาหาแม เลือดเปรอะตัวผมไปหมด และรายงานวา "แมครับ การตอสู
ยุติแลว"
แมออกจากคานหาม ตรงเขาจูบผมแลวกอดประทับกับอก แมรําพึงกับตัวเองวา "ฉันไมรู
วาจะทําอยางไรดี ถาไมมีลูกชายชวยปกปองไว"
เรื่องเหลวไหลไรสาระเกิดขึน
้ เปนพันๆ ครั้ง วันแลววันเลา แลวเหตุการณเชนนี้จะกลาย
เปนจริงบางโดยบังเอิญไมไดหรือไฉน?
มันอาจเปนเหมือนเรื่องราวในหนังสือนิยาย
พี่ชายของผมอาจแยงวา "มันเปนไปไดอยางไร? ฉันคิดเสมอวาเจาหนูมันแบบบางออก
อยางนั้น!"
ทุกคนในหมูบานจะปรารภดวยความแปลกใจวา "นี่ไมใชโชคดอกหรือ ที่เจาหนูเผอิญอยู
ขางแมของเขา?"
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32. ความสิน
้ สุด

ถึงเวลาที่ผมจะจากไปแลว แมครับ ผมไปละ 25
ในความสลัวแหงอรุณอันเปลาเปลี่ยว เมื่อแมเหยียดแขนเพื่อสัมผัสลูกในเตียง ผมจะ
รองบอกวา "ลูกไมอยูหรอก แมครับ ผมจะไปแลว"
ผมจะกลายเปนกระแสลมรําเพย เพื่อสัมผัสกายแม และจะจําแลงเปนคลื่นนอย ๆ เมื่อ
แมอาบน้ํา เพื่อจูบแลวจูบอีก
ยามราตรีที่ลมแรง เมื่อหยาดฝนหยดลงบนใบไม แมจะไดยินเสียงกระซิบในเตียง และ
เสียงหัวเราะของผมกึกกองพรอมกับประกายฟาผานเขาทางหนาตางหองแม
มาตรวาแมนอนลืมตา คิดถึงลูกกระทั่งดึกดื่น ผมจะรองเพลงกลอมมาจากกลุมดาววา
"หลับเถิด แม, หลับเสียเถิด"
พรอมกับแสงเดือนผมจะยองเขามาเยือนถึงเตียง และนอนแผลงบนทรวงขณะแมหลับ
สนิท
ผมจะแปลงเปนความฝน เล็ดลอดผานเขาทางเปลือกตาซึ่งเผยอนอย ๆ ลวงลึกลงสูกน
บึ้งแหงความหลับของแม ครั้นเมื่อแมตื่นและเหลียวไปรอบๆ ดวยอาการตกใจ ผมจะเผนเขาแฝง
ความมืดเหมือนตัวหิ่งหอย
ยามเทศกาลบูชา เด็กๆ แถวละแวกบานจะพากันมาเลนรอบๆ บานเรา ผมจะสลายตัว
แทรกผสานกับเสียงป ดังแจวๆ กลางใจแมตลอดวัน
ปาจะมาพรอมกับของขวัญ และถามวา "เจาหนูของเราอยูไหนละนอง?" แมจะตอบแผวๆ
วา "เขาอยูในแกวตา ในรางกาย และในวิญญาณของฉันเอง"
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“ความพลัดพรากเปนทุกข” นี่คือเสียงรําพันของผูอยูภายใตอิทธิพลแหงธรรมชาติ แตถาไมยอมออน
ขอตอมันเสียอยางเดียว ความเปลาเปลี่ยวก็ไรความหมาย และความตายก็ไรอํานาจโดยสิ้นเชิง
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33. เสียงเรียก

เธอจากไปในคืนอันมืดมิด 26 ขณะที่คนอื่น ๆ หลับสนิท
คืนนี้ก็มืดเชนเดียวกัน ฉันเรียกเธอออกไปวา "กลับมาเถอะลูกพอ, โลกกําลังหลับ ไมมี
ใครรูหรอกหากหนูจะกลับมาเพียงชั่วครู ขณะที่ดาวเพลินมองดูดาวดวยกันอยู"
เธอจากไปขณะที่หมูไมเพิ่งแตกชอ และฤดูใบไมผลิเพิ่งเริ่มตน
ขณะนี้ดอกไมเหลานั้นบานสะพรั่ง ฉันเรียกเธอออกไปวา "กลับมาเถอะ ลูกพอ พวก
เด็กๆ เก็บดอกไมแลวก็โปรยเกลื่อนกลาด ไมมีใครรูหรอก หากหนูจะหยิบดอกไมเล็ก ๆ ไปสัก
ดอกหนึ่ง"
ผูซงึ่ เคยเลนเมื่อกอน เดี๋ยวนี้ก็ยังเลนอยู ชีวิตชางเปนสิ่งเหลือเฟออะไรอยางนั้น
ฉันฟงเสียงคุยขรม และเรียกเธอออกไปวา "กลับมาเถอะ ลูกพอ, ดวงใจของแมเจาเต็ม
ไปดวยความรัก ไมมีใครขัดของหรอก หากหนูจะแอบมาจูบแมสักครั้ง"
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ภริยาของรพินทรนาถถึงแกกรรมไดเพียงหกเดือน เรณุกา ลูกสาวคนที่สองก็จากไป และอีกสี่ปตอมา
สมินทรนาถ ลูกชายคนเล็กก็ตามไปอีกคน รพินทรนาถจึงร่ํารองใหผูเปนที่รักกลับมาพบบาง โดยหวังวาคง
จะไมเปนที่รําคาญของใคร
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34. มะลิกอบแรก

อา, มะลิเอย มะลิขาวผอง!
ดูเหมือนฉันยังจําไดดี ถึงวันแรกที่กอบมะลิไวเต็มฝามือ มะลิซึ่งบริสุทธิ์
ฉันรักแสงตะวัน ทองฟา และผืนแผนดินเขียวขจี
ฉันไดยินเสียงกระซิบของแมน้ํา แววผานความมืดยามเที่ยงคืน
ตะวันตกดินแหงฤดูใบไมรวง ปรากฏใหเห็นตรงทางโคงทามกลางแผนดินรกราง เสมือน
เจาสาวผูเผยผาคลุมหนาออกตอนรับคนรัก
กระนั้นก็ตาม ความรําลึกของฉันยังสดชื่นอยูกับมะลิกอบแรก ในฝามือเมื่อตัวเองยังเยาว
คืนวันบันเทิงผานเขามาในชีวิต และฉันเคยหัวเราะดัง ๆ กับนักแสดงยามราตรีแหงเทศ
กาล
ตอนเชาขมุกขมัวเมื่อฝนตก ฉันเคยขับเพลงกระทอนกระแทนแกรําคาญ
ตกค่ําเคยสวมมาลัยดอกพิกุล ซึ่งรอยดวยหัตถแหงความรักอันลึกซึ้ง
กระนั้นก็ตาม ดวงใจยังไหวสะทานกับความหวานแหงหวงรําลึกถึงมะลิกอบแรกในฝามือ
เมื่อตัวเองยังเยาว
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35. ไทรยอย

โอ, ไทรยอยซึ่งมียอดพะรุงพะรัง ยืนอยูบ
 นขอบสระ จําเด็กคนหนึ่งไดไหม เด็กที่เหมือน
ฝูงนกอาศัยทํารังตามกิ่งกานของเจา แลวก็พากันจากไปหมด?
จําไมไดหรือวา เขาเคยนั่งอยูที่ขางหนาตาง พิศวงถึงรากอันสลับซับซอนของเจา ซึ่ง
ซอนไซลงสูใตพื้นดิน?
พวกผูหญิงนําภาชนะมาตักน้ําในสระ เงาสีดําขนาดมหึมาของเจาทอดลงเหนือผิวน้ํา
และบิดเราๆ ประดุจความหลับที่ตอสูเพื่อจะตื่นขึ้น
แสงแดดเริงเลนบนระลอก คลายกระสวยอันเล็ก ๆ ที่สอดผสานทอผายกลายทอง
เปดสองตัววายเวียนอยูเหนือเงาของมันเอง แถว ๆ ขอบสระซึ่งปรกดวยออและแขม เด็ก
คนนั้นจะนั่งเงียบและครุนคิด
เขาใฝฝนที่จะเปนสายลม และพัดผานกิ่งกานเสียงเกรียวกราวของเจา อยากเปนเงาซึ่ง
ขยายออกไปเหนือน้ําตามตะวันคลอย เปนนกจับอยูบนกิ่งสูงสุด และลอยลองเหมือนเปดใน
ระหวางออแขมและเงาครึ้ม
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36. ประสาทพร

จงประสาทพรแดดวงใจนอย ๆ แดดวงวิญญาณอันใสสะอาดนี้ดวย เนื่องแตเหตุที่วาเขา
ไดนอมเอาจุมพิตแหงสวรรค มากํานัลแกผืนพิภพของเรา
เขารักแสงแดด และใบหนาของผูเปนแม
เขาไมรังเกียจผงธุลี ไมยินดีตอการขุดคนหาทอง
จงโอบเขาแนบกับอกทาน แลวเอยพจนประสาทพรใหดวย
เขาไดเดินทางมาสูแผนดินรอยแพรงนี้แลว
ฉันไมรูวาเขาเจาะจงเลือกทานอยางไรจากฝูงชนลนหลา เขาเดินมาถึงประตู ตรงเขาจับ
มือ แลวถามเสนทางที่จะสัญจรตอไป
เขาจะติดตามทาน หัวเราะพลางคุยพลาง และไมพะวงสงสัยสิ่งใดเลย
โปรดรักษาความเชื่อถือของเขาใหดี จงนําทางและประสาทพรใหเขาดวย
วางมือลงบนศีรษะของเขาสิ และจงอธิษฐานวาแมคลื่นใตน้ําจะแรง แตขอใหกระแสลม
เบื้องบนพัดพาใบเรือของเขา แลนเขาสูเวิ้งวางอันสงบ
อยาลืมเขาเสียในยามที่ทานรีบรอน ปลอยใหเขาผานเขามาในดวงใจ และประสาทพรให
เขาดวย
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37. ของขวัญ

พอจะมอบของใหสิ่งหนึ่ง ลูกเอย เพราะเรากําลังลองลอยอยูในกระแสธารแหงโลก
ชีวต
ิ เราจะแยกจากกัน และความรักก็จะถูกลืม
แตพอไมโงเขลาถึงกับหลงคิดวา สามารถซื้อดวงใจลูกไดดวยของขวัญดอกนะ
ชีวต
ิ ลูกยังเยาว หนทางซึ่งตองดําเนินตอไปนั้นยาวนัก ลูกดื่มความรักที่เรานํามาใหรวด
เดียว แลวหันหลังกลับ วิ่งผละจากเราไปโดยพลัน
ลูกมีเรื่องจะเลนและเพื่อนฝูงอีกมากมาย มันจะเปนอะไรเทียวหากลูกไมมีเวลา หรือ
ความคิดสําหรับเรา!
แนนอน, เรามีเวลาเหลือเฟอในยามชรา ที่จะนั่งทบทวนวันซึ่งผานมา และที่จะถนอมสิ่ง
ซึ่งหลุดจากมือไปแลว ใหคงอยูเฉพาะภายในดวงใจ
สายน้ําไหลพลั่งไปกับเสียงเพลง โถมปะทะเครื่องกีดขวางนานา แตขุนเขายังคงอยู ณ
ที่เดิม และจดจํารําลึกถึงสายน้ําดวยความรักตลอดไป
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38. เพลงของพอ

เพลงบทนี้ของพอจะกังวานรอบ ๆ ตัวเจา ลูกเอย คลายกับออมแขนแหงความรัก
เพลงบทนี้ของพอจะสัมผัสหนาผากเจา เสมอดวยจุมพิตแหงพรชัย
เมือ
่ เจาอยูตามลําพัง มันจะเคียงขางและกระซิบกระซาบริมหู แตเมื่อเจาอยูในกลุมคน
มันจะเฝาอยูเพียงหางๆ
เพลงของพอจะเปนเสมือนปกทั้งสองแหงความฝนของเจา จะนําดวงใจของเจาลองลิ่ว
ไปสูแดนซึ่งไมมีผูใดรูจัก
มันจะเปนเสมือนดาวแสนซื่อเหนือศีรษะ เมื่อรัตติกาลแผคลุมมรรคาของเจา
เพลงของพอจะสถิตในเนตรเจา และนําญาณทรรศนะของเจาเจาะเขาสูแกนกลางแหง
สรรพสิ่ง
และเมื่อเสียงของพอแผวหายในมรณะ เพลงของพอจะเจรจาในหัวใจที่มีเลือดเนื้อของ
เจาตลอดไป
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39. เยาวเทพ

พวกเขาเอ็ดอึงและฟาดฟนกันโกลาหล เต็มไปดวยความสงสัยและสิ้นหวัง วิวาทกันโดย
ไมวางเวน
ขอใหชีวิตของเจาจงปรากฏประหนึ่งเปลวประทีปเถิด อายหนูเอย อยาวูบวาบหวั่นไหว
จงบริสุทธิ์ และนอมนําพวกเขาไปสูความสงบระงับ
พวกเขาทั้งโลภทั้งริษยา ถอยคําเลาก็เสมือนกับมีดกระหายเลือด ซึ่งซอนไวอยางมิดชิด
ออกไปยืนทามกลางหัวใจทมิฬของพวกเขา อายหนู จงทอดสายตาซื่อ ๆ ไปยังพวกเขา
เฉกเชนความสงบยามสายัณห ใหอภัยตอความวุนวายแหงทิวา
เยีย
่ มหนาใหเขายล อายหนูเอย เพื่อวาพวกเขาจะไดซึมทราบในความหมายแหงสรรพ
สิ่ง จงทําตัวใหพวกเขารัก เพื่อวาพวกเขาจะไดรูจักรักใครซึ่งกันและกันบาง
มาสิ มาสถิตในทรวงแหงความไมรูสิ้น อายหนูเอย จงแยมและเผยอดวงใจ เชนผกา
ขยายกลีบเมื่อดวงตะวันขึ้น และจงคอมศีรษะเมื่อดวงตะวันตก เพื่อสดุดีกาลเวลาซึ่งลวงไป
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40. การตอรองครั้งสุดทาย

"เชิญจา เชิญมาจางฉันทํางาน" ฉันรองตะโกน ขณะเดินไปตามทางซึ่งปูลาดดวยแผน
หินในเวลาเชา
ราชาเสด็จมาในราชรถ พรอมดวยพระแสงดาบในอุงหัตถ
พระองคจับมือฉัน ตรัสวา "ขาจะจางเจาดวยเดชานุภาพของขา"
แตเดชานุภาพนั้นเปนสิ่งไรคา และพระองคก็เคลื่อนราชรถจากไป
ทามกลางความรอนระอุยามเที่ยง บานเรือนซึ่งเรียงรายอยูทั่วไปตางปดประตูเงียบ
ฉันเตรไปตามซอยคดโคง
ชายชราคนหนึ่งออกมาจากบานพรอมดวยถุงทอง
เขาคิดแลวพูดวา "ฉันจะจางแกดวยเงิน"
เขาหยั่งน้ําหนักเหรียญทีละอัน แตฉันเดินผานมาเสีย
ใกลค่ํา พุมรั้วของสวนมีดอกไมแทรกอยูพราว
สาวสวยคนหนึ่งออกมาและพูดวา "ฉันจะจางคุณดวยรอยยิ้ม"
ยิ้มของเธอเจื่อนและจางลงเปนหยาดน้ําตา แลวเธอกลับเขาไปตามลําพังในความมืด
ดวงตะวันสองแสงจาบนพื้นทราย และเกลียวคลื่นก็โหมกระหน่ํา
เด็กคนหนึ่งกําลังเลนสนุกกับเปลือกหอย
เขาเงยหนาขึ้นและดูเหมือนรูจักฉันดวย เขาพูดวา "ผมจะจางเปลาๆ"
การตอรองอันเกิดจากการเลนสนุกของเด็ก ไดปลดปลอยฉันใหเปนคนอิสระ ตั้ง
แตบัดนั้นเปนตนมา
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ภาคผนวก
รพินทรนาถ ฐากูร
กวีผูดึงตะวันตกและตะวันออกมาพบกัน

๑. ภารตวรรษที่ฝรั่งแลเห็น

มองดวยสายตาของชาวตะวันตก เรื่องราวทั้งหลายอันเกี่ยวกับประเทศอินเดียลวนพิลึกพิลั่นไป
หมด เริ่มตั้งแต พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช กษัตริยหนุมชาวกรีก ครั้งยังอยูในวัยศึกษาเคยอานหนังสือ
พรรณนาถึงความตื่นตาตื่นใจแหงภูมิภาคแถบเอเซีย เมื่อขึ้นครองราชยและปราบปรามหัวเมืองใกลเคียง
แลว ไดกรีธาทัพขามมายังเปอรเซีย และลวงเขาประชิดชายแดนดานตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย คือ
แถบลุมแมน้ําสินธุ แตถูกตานทานไวเพียงนั้นจึงตองถอยกลับ กอนที่จะบรรลุเปาหมายซึ่งกําหนดไว
นั่นเปนเหตุการณในศตวรรษที่สี่กอนคริสตกาล หากพระเจาอเล็กซานเดอรไมถูกวางยาพิษเสีย
กอน และหวนกลับมารุกรานอินเดียอีกครั้ง เราคงไดอานเอกสารโลดโผนเอาการทีเดียว เพียงแตเผชิญ
หนากันไมกี่วันยังมีเรื่องเหลือเชื่อตั้งหลายหนากระดาษ
อาเรียน นักประวัติศาสตรกรีกจดบันทึกไวละเอียดลออ ซึ่งขอความบางตอนบรรยายวา
....กษัตริยอินเดียประทับในวอทองคํา โดยรอบหลังคามีพวงไขมุกยอยระยากระทบกันเสียงกราว
ๆ เบื้องหลังติดตามดวยทหารรักษาพระองค บางคนแบกกิ่งไมมาดวย บนกิ่งกานเหลานั้นนกเกาะอยูเปนฝูง
มันถูกฝกใหรองเพลงผิวปากอยางคลองแคลว
....พระราชวังเปดโลงตลอดเพื่อรับผูเขาเฝาทั้งปวง แมขณะที่กษัตริยตกแตงเกศาและฉลององค
ทรงเครื่อง การรับทูตานุทูตและวินิจฉัยคดีความก็กระทําในเวลาเดียวกันนั้นเอง เมื่อเสร็จเรื่องราวแลวชาว
พนักงานจะถอดฉลองพระบาทออก และนวดฟนดวยน้ํามันหอมชนิดพิเศษสุด
พลูตากรค ก็บันทึกเสริมแตงอีกสํานวนหนึ่งในหนังสือเรื่อง "ชีวิตของอเล็กซานเดอร" (LIFE OF
ALEXANDER) เลาถึงตอนที่นาสลดใจไววา
...กษัตริยพอรัส
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มีวรกายสูงถึงหกฟุต ประทับชางทรงขนาดมหึมา ชางเชือกนี้ภักดีตอเจาชีวิต

อยางสุดซึ้ง มันตานศัตรูสุดแรงเกิด และขับเคี่ยวเต็มกําลัง เมื่อสัตวแสนฉลาดสังเกตเห็นวาพระองคเปนลม
27

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร กษัตริยอินเดียที่เผชิญหนากับพระเจาอเล็กซานเดอร คือ จันทรคุปต
แหงราชวงศเมารียา (หมายถึง ราชวงศนกยูง)
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เพราะเสียโลหิต เกรงจะพลัดลงจากหลัง มันจะคอย ๆ คอมกายลงสูพื้น จากนั้นประจงถอนลูกธนูดวยงวง
ของมันเอง
เวลาลวงมาอีกเกือบสองพันป นักผจญภัยชาวอิตาลีชื่อ มารโค โปโล ไดเดินทางเขามาดวยขอ
ราชการของ พระเจากุบไลขาน แลวเขียนหนังสือเรื่อง "ลักษณะของโลก" (DESCRIPTION OF THE
WORLD) ออกเผยแพร เขาเลาวาไดเดินทางมาประเทศอินเดียสองครั้ง คือในป พ.ศ. ๑๘๑๓ และ ๑๘๓๖
โดยลงเรือจากเกาะลังกาขามมาขึ้นฝงอินเดียตอนใต
ฝรั่งคนไหนก็คนนั้น เรื่องไมแทรกกระสายเปนไมมี แลวพวกเขาก็พลอยเชื่อหรือแกลงเชื่อวาจริง
เสียดวย ลองอานดูเถิด
... ในเมืองมาบารไมมีชางตัดเสื้อผา เพราะผูคนไมสวมเสื้อผากันเลย นอกจากใชเศษผาผืนเล็ก ๆ
ปดกันเปลือยไวเทานั้น ทั้งนี้เพราะอากาศไมรอนไมหนาวตลอดป พระราชาทรงฉลองผาเตี่ยวผืนหนึ่ง และ
ผาเตี่ยวหรือภูษาเตี่ยวผืนนี้วิจิตรอยางพรรณนาไมถูก ประดับดวยอัญมณีสูงคาหลากหลายชนิด ไดแก
ทับทิม นิลสีคราม มรกต และแกวอื่น ๆ ซึ่งลวนแตวูบวาบสวางไสว
.... พระราชาทรงมีมหาดเล็กใกลชิดคณะหนึ่ง มหาดเล็กเหลานี้ไดรับเกียรติสูงขี่มารวมขบวนไป
ไดทุกแหงหน มีอํานาจบริหารงานกวางขวาง แตเมื่อพระราชาเสด็จสวรรคต พวกมหาดเล็กตองกระโดด
เขากองไฟ เพื่อโดยเสด็จไปยังภพอื่น ไมทอดทิ้งใหพระองคทรงเหงาในระหวางทางทามกลางฟากฟา
เปลี่ยว
... ชาวเมืองมาบารเชื่อถือโชคลางอยางจริงจัง คนที่เดินไปตามทางเมื่อไดยินคนอื่นจามเขาจะนั่ง
ลงทันที ไมยอมเดินตอไปแมกาวเดียว นั่งคอยอยูตรงนั้นกระทั่งไดยินเสียงจามของอีกคนหนึ่ง ครั้งนี้จะ
ผลุนผลันรีบลุกขึ้นเดินตอ ถาเกิดไมมีใครผานมาจามเปนครั้งที่สอง ตกเย็นเขาจะลูกขึ้นแลวเดินกลับบาน
เรื่องธุระเอาไวคิดวันตอไป
... โยคีเผามูลโคจนเปนผง แลวลูบไลทั่วตัวดวยศรัทธาปสาทะอันสูง เมื่อเดินไปตามหนทาง หาก
ใครแสดงความเคารพ ทานจะอวยพรดวยการใชผงขี้วัวเจิมหนาให โยคีไมใชภาชนะใสอาหาร แตใชใบไม
แทน เปนใบไมแหงขนาดใหญ ที่ไมใชใบไมสดเพราะของสดของเขียวมีวิญญาณ การเด็ดใบไมสดจึงเปน
บาปที่พึงละเวน
.... ตอคําถามที่วา เหตุใดโยคีไมหุมหอรางกาย? และไมรูสึกกระดากอายบางเลยหรือ? โยคีตอบ
วา "ขาเปลือยกายเพราะขาไมปรารถนาอันใดในโลก แมเพียงผาผืนหนึ่งก็ไมเคยคิดอยากได คนเราเกิดมา
ตัวเปลา ไมมีผาพันกายออกมา ใบหนา, แขน, และขา เปนอวัยวะที่ไมตองซอนเรน ก็แลวเรื่องอะไรถึงตอง
วุนวายปกปดอวัยวะกระจอยรอยสวนอื่น คนที่รูสึกอายแปลวา เขาใชเจาสิ่งนั้นในทางผิด ๆ ตัวขาไมเคย
ประกอบลามกกรรมใด ๆ เลย"
... เมื่อถึงคราวถายทุกขหนัก โยคีเดินไปชายหาด ขุดหลุมลึกพอประมาณ ถายเรียบรอยแลวใชไม
เทาเขี่ยทรายกลบจนมิด ทานอธิบายวา "ถาไมกลบทรายไวจะเกิดหนอน ทีนี้พอแสงแดดเผากากแหง
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หนอนจะขาดอาหารและตายไป ตัวเราผูใหกําเนิดแกมัน ตองรับผิดชอบเรื่องชีวิตของมันดวย การกลบ
ทรายจึงเหมือนตัดไฟแตหัวลม ไมตองนอนสะดุงวาบาปกรรมจะวิ่งไลหลัง"
มารโค โปโล หมายเหตุวา วิสัยมหัศจรรยของชาวชมพูทวีปยังมีอีกมากนัก แตจําตองพักการเลา
ไวกอน เพราะไมแนใจวาจะมีคนเชื่อสักเทาใด เมื่อใกลจะถึงแกกรรมในเมืองเวนิส เขาสารภาพกับ
บาทหลวงผูมาทําพิธีลางบาป ดวยทวงทํานองของบุรุษซึ่งมีอุปนิสัยถอมตนวา

"หลวงพอครับ กรรมชั่วในชีวิตของผม ไมใชการพูดเกินความจริงหรอก ผมสํานึกตัววาผิด เพราะ
เรื่องทั้งหมดที่เลามานั้น มีจํานวนไมถึงครึ่งหนึ่งของที่พบเห็นในชีวิต ผมยอหยอนตอหนาที่จริงๆ"
ถาเขาเขียนใหหมดสิ้นกระบวนความ ตามที่อวดอางวาพบเห็นมา โฉมหนาของอินเดียจะหมองลง
อีกเพียงใดก็เหลือเดา การพูดและเขียนอาจกอใหเกิดผลรายได พระพุทธองคจึงตรัสวา

"อภูตวาที นิรย อุเปติ"
"ผูกลาวคําเท็จยอมเขาถึงนรก"
บริษัทอังกฤษ (THE BRITISH COMPANY) เขาควบคุมประเทศอินเดียไวไดโดยเด็ดขาดตั้ง
แตป พ.ศ. 2400 นับจากนั้นเปนตนมา ชาวอังกฤษรูเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวอินเดียมากขึ้น แตแทนที่
จะแกไขความเขาใจผิด ๆ ใหตรงตามขอเท็จจริง กลับแตงแตมสีสันใหฉูดฉาดอยางสนุกมือ เชน มิส เรย
อาเชอร สงบทความเกี่ยวกับมหาราชแหงแควนไฮเดอราบาด ไปลงพิมพในนิตยสาร Titbits วา
.... มหาราชสูบบุหรี่มวนดวยธนบัตรใบละ 100 รูป (ราว 7 ปอนด) และสูบจัดชนิดมวนตอมวนเสีย
ดวย ทานใชชีวิตอยางโดดเดี่ยว ประทับอยูในหองเดิมซึ่งอยูมาตั้งแตตนศตวรรษ หนาตางปดตายทั้งสาม
บานตลอดเวลา ฝาผนังมีไยแมงมุมระโยงระยาง ฝุนละอองจับเปรอะทุกแหง กนบุหรี่หลายรอยกนเกลื่อน
กระจาย
.... ฉลองพระองคซึ่งไมคอยไดสวม และไมเคยซัก แขวนหอยกับหัวตะปู มหาราชบรรทมบนพระ
แทนลวดสปริง คลุมดวยผาลินินเต็มดวยรอยดางดวง หองน้ําที่อยูติดกับหองบรรทมก็ลั่นกุญแจไว เพราะ
ตั้งสองเดือนกวาจะสรงน้ําครั้งหนึ่ง
กลุมบุคคลซึ่งไดรับการยกยองวาเปนผูสรางคุณประโยชนใหญหลวงใหแกประชาชนชาวอินเดียคือ
คณะนักสอนศาสนา เปรมจันท ผูวางแนวนวนิยายอินเดียไดกลาวสดุดีไวในเรื่องสั้นชื่อ "ที่เรียกวาอุดมคติ"
(THE LONE VOICE) วา
"ขาพเจาไมถงึ กับขอรองใหทานสมรสกับจัณฑาล หรือเชื้อเชิญเขามารวมรับประทานอาหารดวย
แตมันเปนการขอรองที่มากเกินไปหรือ สําหรับใหปฏิบัติตอเขาเยี่ยงมนุษย? ขอใหดูตัวอยางนักสอนศาสนา
ชาวคริสเตียน พวกเขาสละความสุขความสบายทุกประการ ออกจากบานเกิดเมืองนอนมาคนละหลาย ๆ ป
ลืมความรักของเพื่อนฝูงและญาติมิตร เพื่ออุทิศตนใหแกการรับใช เมื่อแลเห็นแมชีสาว ๆ ผูมีรูปรางงดงาม
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สวยสงา และบอบบาง ประคองเด็กตัวดําปซึ่งเต็มไปดวยแผลเนาเปอย ขาพเจารูสึกแทบจะกมศีรษะลงตอ
หนาเธอ"
ศูนยกลางของคริสเตียนอยูที่บอมเบยและมัทราส แตชาวเบงกอลก็เขารีตไปไมนอย ทั้งนี้เปน
เพราะความอุตสาหะของหมอสอนศาสนาอยาง วิลเลี่ยม คารีย และ อเล็กซานเดอร ดัฟฟ กิจกรรมของผู
เผยแพรไมเพงเฉพาะแตการเปลี่ยนศาสนาเพียงอยางเดียว หากยังสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน
การศึกษาและวงวรรณกรรมอยางกวางขวางอีกดวย
ในป พ.ศ. ๒๓๔๔ วิลเลี่ยม คารีย ไดรับแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยภาษาเบงกาลี เพื่อฝกชาวพื้น
เมืองเขาเปนพนักงานของบริษัทอังกฤษ คารียปฏิบัติหนาที่ของเขาอยางถวายชีวิตทีเดียว เขาผลิตตํารา
ไวยากรณกับพจนานุกรมเบงกาลีซึ่งบรรจุคําถึง ๘๐,๐๐๐ คําออกเผยแพร
เพื่อนรวมงานของคารียอีกสองคน คือ มารชแมน และ วอรด กอตั้งโรงงานกระดาษและโรงพิมพ
ขึ้นที่ตําบลเสรามปุระ แปลคัมภีรไบเบิ้ลเปนภาษาถิ่นของอินเดียถึง ๒๖ ภาษา รวมทั้งภาษาเบงกาลี, มารา
ฐี, และทมิฬ ผลพลอยไดจากงานดานนี้กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในดานรอยแกวของอินเดียเปนอันมาก
แตในดานลบ พวกบาทหลวงก็ทําเอาเจ็บแสบ ปาวประกาศออกไปกึกกองวา ชาวอินเดียโงงม
และทุกลัทธิดั้งเดิมเหลงไหลหมด ร.ก. นารยัน นักประพันธผูมีทวงทํานองเขียนชนิดน้ํานิ่งไหลลึก เขียนถึง
ความกระตือรือรนของชาวคริสเตียนในนวนิยายเรื่อง "สวามีและเพื่อน" (SWAMI AND FRIENDS)
ตอนหนึ่งวา...
"โอ, โงอะไรอยางนั้น!" มร.เอเนซาร ครูสอนวิชาศีลธรรมตะโกนพรอมกับกําหมัดแนน "ทําไมหนอ
ถึงไดงมงาย กราบไหวรูปบูชาที่สรางดวยไมและกอนหิน ซึ่งสกปรกและไรชีวิต? เทวรูปพูดสักคําไดไหม?
ไมได มองอะไร ๆ เห็นไหม? ไมเห็น ประทานพรใหพวกเธอไหม? ไมได นําพวกเธอขึ้นสวรรคไดไหม? ก็
ไมไดอีกนั่นแหละ...."
"เหตุผลนะหรือ? ก็เพราะวารูปบูชาเหลานั้นไมมีชีวิตจิตใจ เทพเจาตั้งมากมายของพวกเธอทํา
อะไรไดบาง เมื่อ มหมัดแหงคาชนี ทําลายเสียเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยแลวแถมยังเหยียบซ้ํา และกวาดเอาไป
กอเปนบันไดสวม? ถาเทวรูปเหลานั้นมีชีวิตจริง ทําไมถึงไมพากันตอสูตานการทําลายของ มหมัด นั้นเลา?
ตอจากนั้น คุณครูเอเปนซาร วกเขาหาคริสตศาสนา
"ที่นี้ยอนมาดูองคพระเยซูแหงพวกเรา ทานสามารถรักษาผูเจ็บปวย ชวยเหลือเกื้อกูลผูยากจน
และทรงนําพวกเราขึ้นสูสวรรค อาณาจักรแหงสวรรคอยูภายในจิตใจของเราทุกคน"
น้ําตาไหลรินอาบแกมคุณครูเอเบ็นซาร เมื่อทานจินตนาการถึงพระเยซู ครูหนึ่งตอมา ใบหนาของ
ทานกลายเปนสีมวงดวยโทสะ เมื่อคิดถึงพระกฤษณะ
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"เคยบางไหมที่พระเยซูเกี่ยวกอยไปกับนางระบําตั้งฝูง เหมือนพระกฤษณะของพวกเธอ? เคย
ปรากฏหรือเปลาที่พระเยซูดอม ๆ ไปขโมยเนยเหมือนพระกฤษณะผูวายราย? พระเยซูของพวกเราเคยเลน
อุบายลามกตอผูที่อยูรอบ ๆ พระองคสักครั้งหรือไม?"
คุณครูเอเบ็นซารหยุดพักหายใจ วันนี้ทานไมมีความยับยั้งอดกลั้นเลย เลือดในกายของ สวามีนา
ธัน เดือดพลาน เขาลุกขึ้นตั้งคําถาม
"พระเยซูไมทําผิดจริง ทําไมจึงถูกตรึงกางเขน?"
คุณครูตอบวาถาเขาของใจ อาจไปพบทานไดเมื่อหมดชั่วโมงแลว จะไดเรียนเปนการสวนตัว เมื่อ
ครูตอบอยางนิ่มนวลเชนนี้ สวามีนาธันชักไดใจ ตั้งคําถามเขาไปอีกวา
"ถาพระเยซูเปนพระเจาจริง ทําไมทานถึงรับประทานเนื้อและปลา แลวยังดื่มเหลาอีกดวย?"
ในฐานที่เปนเด็กเกินในตระกูลพราหมณ เขาไมเขาใจเลยวา ทําไมพระเจาถึงไมเสวยอาหารแต
จําพวกผัก เพื่อตอบใหชัดเจนคุณครูเอเบ็นซารลุกขึ้นจากโตะ คอย ๆ เดินไปที่สวามีนาธัน แลวบิดหูขาง
ซายเสียถนัดมือ
ไมตรี เทวี นักเขียนและนักคนควาผูมีผลงานเผยแพรหลายในเบงกอล ใหทรรศนะวาดวยเหตุผล
บางประการ คณะนักสอนศาสนาเมื่อถึงคราวกลับไปจากประเทศอินเดียแลว มักประณามวิถีชีวิตและขนบ
ธรรมเนียมตาง ๆ อยางเสียหาย เปนตนวา ความเกียจคราน, การทํางานอยางขาดความรับผิดชอบ, พิธี
กรรมทางศาสนาอันไรความหมาย, และระบบวรรณะ เธอยอมรับวาสิ่งเหลานี้ควรแกการตําหนิก็จริง แตผูซึ่ง
นําไปเลาตอมักขยายความจนเกินพอดี
เกียรติคุณของคณะนักสอนศาสนาขึ้นอยูกับความยากลําบากซึ่งพวกตนผานพบมา ดังนั้นจึงจําเปน
ตองพิสูจนวาชาวอินเดียโงเงาและลาหลังเหมือนยังอยูในยุคบรรพกาล เมื่อจงใจที่จะมองในแงนั้นเสียแลว
ภูมิปญญาอันซุกซอนอยูภายใตกองขยะแหงสังคมตึงไมมีวันไดสัมผัสกันเลย
ขอเขียนซึ่งกอใหเกิดความสะเทือนใจรุนแรงคือ คําประพันธสองวรรคของ รัดยารด คิพลิง ชาว
อังกฤษผูถือกําเนิดในประเทศอินเดียแท ๆ เมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๘ คิพลิงทํางานอยูหาปในกองบรรณาธิการ
CIVIL SNF MILITARY GAZETTE ประจําเมืองลาฮอร และอีกสองปในกองบรรณาธิการ THE
PIONEER ประจําเมืองอัลลาหบาด กระนั้นเขายังใจแข็งพอที่จะขีดเสนแบงลงอยางเด็ดขาดวา
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"East is East and West is West.
And never the twain shall meet."
"ตะวันออกคือตะวันออก ตะวันตกคือตะวันตก
และทั้งสองจะไมมีวันบรรจบกันแนนอน"
เราจะไดดูกันวานี้เปนประกาศิตอันถาวรหรือเปนเพียงสํานวนซึ่งกลาวดวยอารมณเพียง
ชั่วครู แลวก็สิ้นอิทธิฤทธิ์ไปในที่สุด ดวยอานุภาพแหงมิตรไมตรีและความรัก
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เมื่อโลกประจักษความจริง

ชาวตะวันตกทั่ว ๆ ไปแทบไมรูเห็นอะไรเลยเกี่ยวกับภูมิปญญาของชมพูทวีป แม็ก มิล
เลอร หรือที่ไทยเราเคยเรียกวา “โมกษะมูลาจารย” นักบูรพทิศวิทยา (Orientalist) ชาวเยอรมัน ทุมเท
แรงกายแรงใจผลิตตําราอันวาดวยภาษาสันสกฤต ถายทอดคัมภีรพระเวทและปรัชญาอินเดียออกเผยแพร
อยางเต็มขอบเขตแหงวิสัยสามารถ แตก็บังเกิดผลในวงแคบ ๆ ทั้งนี้ดวยเหตุที่วามันเปนงานในรูปแบบที่
เครงขรึมเกินกวาผูอานสามัญจะรับรูได
แลวจู ๆ ราชบัณฑิตสภาแหงสวีเดน ก็ประกาศจากกรุงสตอกโฮลม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2456 วา ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจําป คือ รพินทรนาถ ฐากูร เจาของบทประพันธเรื่อง
“คีตาญชลี” มันกะทันหันจนผูฟงปรับตัวไมทัน จึงเกิดปฏิกิริยาขี้นอยางกวางขวางและรุนแรง
นักเขียนภาพลอประจําหนังสือพิมพเยอรมันคนหนึ่ง ใชพูกันตวัดออกเปนรูปชาวฮินดู ตัวดําป
เปลือยกายทอนบน โพกหัวใหญโต กําลังปนตนมะพราว และชูอวดประกาศนียบัตรรางวัลโนเบลดวย
อาการเรอราประดุจคางคกขึ้นวอ
ขาวคราวยังสับสนตอไปอีกวา หนังสือ DAILY CITIZEN เดือนกุมภาพันธ 2457 ลงรายงาน
วา...
ชื่อเสียงและเกียรติคุณของรพินทรนาถ ฐากูร กวีชาวอินเดียกําลังเริ่มเปนที่รจ
ู ักในหมูนักอาน แตก็
ยังไมกระจางชัด หองสมุดประจํากรุงลอนดอนแหงหนึ่งไดรับคําขอรองจากสมาชิกเนืองๆ
จดหมายฉบับหนึ่งแสดงความประสงควา “โปรดสงหนังสือคีตญาชลีของนักเขียนชาวยิว ดูเหมือน
ชื่อฐากูรไปใหขาพเจาดวย”
อีกฉบับหนึ่งถามวา “คุณมีหนังสือของฐากูร ผูเปนชาวรัสเซียบางไหม?”
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สวนอีกฉบับปรารภวา “ขาพเจาใครขอยืมชุมนุมบทเพลงชุดใหม ประพันธโดยกวีอาหรับ”
ตอนทายของรายงานชิ้นนี้สรุปวา หาก มร. ฐากูร ไดยินคําขอรองเหลานี้เห็น คงหัวเราะเปนแน
เพราะเขาเปนผูมากดวยอารมณขัน... อารมณซึ่งแทบไมมีใครคิดถึงกันแลว
“คีตาญชลี” อันมีความหมายวา “การบูชาดวยบทเพลง” แมจะเปนบทกวีซึ่งระเกะระกะดวยคํา
วาพระเจาก็จริง แตพระเจาองคนี้ไมเอาแตสถิตอยูบนแทนเฉยๆ รพินทรนาถแสดงความเห็นใหมออกมา ดัง
บทที่ 11 ความวา...

หยุดเสียเถิด การสาธยาย การขับขาน และการนั่งนับลูกประคําอะไรเหลานี้ ทานบูชาผูใดกันในมุม
สลัวลางและเปลาเปลี่ยวของเทวาลัยซึ่งหับบานประตูหนาตางมิดชิดรอบดาน? ลืมตาขึ้นสิ และมองดู พระ
เจามิไดประทับอยูเบื้องหนาทานเลย!
พระองคสถิตอยู ณ ที่ซึ่งชาวนากําลังไถทองทุงอันแข็งกระดาง และคนทําถนนกําลังระดมแรงทุบ
กอนหินใหแตก พระองคอยูกับพวกเขาทามกลางเปลวแดดและสายฝน ภูษาเลาเต็มไปดวยคราบฝุน ฉะนั้น
ถอดอาภรณแสนสะอาดของทานออกแลวกาวลงไปยังแผนดินซึ่งคละคลุงดวยละอองธุลีบาง!
ความหลุดพนนะหรือ? ความหลุดพนจะหาไดจากที่ใด? พระผูเปนเจาของเราทรงผูกพันอยูกับ
นิรมิตกรรม ดวยความเปรมปราโมทย พระองคทรงใกลชิดสนิทแนบกับพวกเราชั่วนิรันดร
จงพักการเพงการภาวนาของทานไวเพียงนี้ ทิ้งดอกไมธูปเทียนไวกอน มันจะเปนอะไรหรือ หาก
เครื่องแตงกายของทานขาดและเปรอะเปอนบาง? ออกไปพบและทํางานดวยหยาดเหงื่อรวมกับพระเจา
ของทานเถิด
ดวยความอยากรูอยากเห็นตามประสาผูมีศรัทธาในผลงาน ไมตรี เทวี ซักไซถึงความเปนมาของ
“คีตาญชลี” แลวบันทึกไวในหนังสือ “ฐากูรขางกองไฟ” (TAGORE BY FRIEND) ตอนหนึ่งทานกวี
เลาวา
“เมื่อแรกแปลออกเปนภาษาอังกฤษ ฉันไมนึกวามันจะนาอาน ซ้ํายังมีหลายคนกลาวหาวา ชาลส
เฟรีย แอนดูรส เปนคนทําให
ตอนที่ วิลเลี่ยม บัตเลอร ยีตส จินตกวีไอรแลนด จัดชุมนุมปญญาชนขึ้นที่บานของ วิลเลี่ยม โร
เธนสไตน ฉันบอกไมถูกวายุงยากใจเพียงใด แตยีตสไมฟงเสียง อานคีตาญชลีใหฟงจนได
ผูฟงเดินเขามา นั่งลงเงียบ ๆ ฟงเงียบ ๆ แลวกลับไปเงียบ ๆ ไมมีการวิพากษวิจารณ ไมมีเสียงชื่น
ชอบหรือติฉิน ฉันแสนจะอดสู อยากใหธรณีแยกแลวสูบลงไปเสียจะไดสิ้นเรื่อง ทําไมหนอฉันจึงยอมเชื่อ
ยีตสอยางนั้น?
ฉันตําหนิตัวเองวาจะเขียนภาษาอังกฤษไดอยางไร ในเมื่อไมเคยศึกษาอยางจริงจัง?
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แตวันรุงขึ้น ไดรับจดหมายไมรูวากี่ฉบับ ผูฟงรับวารูสึกประทับใจจริง ๆ จนกระทั่งพูดไมออก ชาว
อังกฤษมีนิสัยสํารวมเชนนี้เอง ยีตสรูเขาก็ตื่นเตนใหญ”
นั่นเปนเวลาหนึ่งป กอนหนาการตัดสินมอบรางวัล
รพินทรนาถสารภาพวา ไมอาจจับหลักของภาษาอังกฤษได พูดงายๆ คือ ขาดกุญแจ จึงตองเขียน
แบบกระโดดขามรั้ว มันเปนเหมือนกายกรรม ไมใชการเดินตามธรรมชาติ
ขณะอยูในประเทศอังกฤษ คราวสงเรื่องสั้นมายัง รามนันท จัฏเฏอรจี ก็กําชับวา “กรุณาตรวจ
ทานการใชภาษาอังกฤษใหดวย เพราะฉันเขียนตามความเคยชิน อาศัยเพียงการสัมผัสทางเสียงเทานั้น”
แมกระนั้น ผูคงแกเรียนซึ่งมีอังกฤษเปนภาษาพูด ตางยืนยันวาถอยคําของเขาคลองแคลวและเปน
อิสระดุจที่ใชกันในออกซฟอรดนั่นเทียว บทกวีของรพินทรนาถในพากษอังกฤษไมเปนเพียงงานแปล
ธรรมดา ๆ ชิ้นหนึ่ง แทที่จริงตองถือวาเปนงานซึ่งไดกําเนิดขึ้นใหมในภาษาอังกฤษ พรอมดวยพลังริเริ่มอัน
แข็งกลา
หนังสือพิมพฉบับหนึ่งแสดงความมั่นใจวา “บุคคลผูนี้ควรไดรับรางวัลโนเบล ไมใชรางวัลเดียว แต

เปนหลาย ๆ รางวัลเสียดวย”
ผลพลอยไดจากการชนะรางวัล นอกจากเกียรติประวัติ และเงินประมาณ 120,000 รูป ซึ่งนําไป
จายในดานการศึกษาของเด็กๆ แลว สิ่งที่ตามมาคือรัฐบาลอังกฤษมอบยศ “เซอร” ให เมื่อป พ.ศ. 2458
แตไมนานตอมาเขาก็บอกคืนเปนการประทวง ในกรณีที่นายพลจัตวา ไดเออร นําทหารเขาลอมกลุมชาว
อินเดีย 20,000 คนซึ่งชุมนุมอยูในงานพิธีทางศาสนา ณ สวนชลิยาวาลาในรัฐปญจาป เมื่อวันอาทิตยที่ 13
เมษายน 2462 ชั่วเวลา 10 นาที กองทหารระดมยิงอยางบาเลือดกวา 1,650 นัด ทําใหผูคนเสียชีวิต
เหมือนใบไมถูกปลิดจากขั้วในฤดูแลง
ถึงไมมีคําวา “เซอร” นําหนาชื่อ ใคร ๆ ก็ยังใหความนิยมดุจเดิม รพินทรนาถไดรับคําเชิญจาก
ประมุขแหงรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ใหเดินทางไปเยี่ยมเยียนและแสดงปาฐกถาตลอดเวลา เขาออกเดิน
ทาง 10 ครั้ง ซึ่งเปนการเดินทางรอบโลกเสีย 3 ครั้ง เคยลองอเมริกาใตถึงประเทศเปรูและอารเยนตินา ใน
เอเชียก็ผานญี่ปุน จีน และมาพักอยูที่โรงแรมพญาไทในกรุงเทพฯ อีกดวย
ขณะทองเที่ยวในประเทศเยอรมัน นิตยสาร MODERN REVIEW ฉบับประจําเดือนสิงหาคม
2464 ถายทอดขาวมาลงวา...
ณ มหาวิทยาลัยเบอรลิน ทานกวีใชเวลาครึ่งชั่วโมงยังไมสามารถผานขึ้นไปยังหอประชุมได เพราะ
ประชาชนเบียดแนนอยูทุกขั้นบันได อธิการบดีขอรองอยางไรก็ปราศจากผล กระทั่งประกาศวาจะเรียก
กําลังตํารวจมาจัดการก็ไมมค
ี นถอย เพราะตางอยากเห็นใกล ๆ ทั้งนั้น
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ในที่สุด ศาสตราจารยคณะแพทยศาสตรทานหนึ่งอาสาออกเดินหนา และนักศึกษาเดินตาม
ประมาณ 600 คน เพื่อผอนคลายความคับคั่ง ทานกวีสัญญาวาจะปลีกเวลาไปพบเปนการพิเศษอีกครั้ง
หลังจากจบปาฐกถาแลว ประชาชนประมาณ 15,000 คนยังเรียงรายตลอดขางถนน พรอมทั้งเปลง
เสียงแสดงความชื่นชอบขณะที่ทานกวีกลับออกมา
เมื่อแปลออกเปนภาษาสําคัญ ๆ ของโลก คีตาญชลีไดกลายเปนหนังสือขายดีอันดับหนึ่งอยางรวด
เร็ว นิตยสาร JOHN O’LONDON’S WEEKLY ฉบับประจําวันที่ 30 กันยายน 2465 ลงบทความวา...
ไมเคยปรากฏวา นักเขียนนวนิยาย นักเขียนบทละคร หรือกวีชาวเยอรมันคนใด จะประสบความ
สําเร็จเทียบเทากับนักฝนสุภาพชาวอินเดียคนนี้เลย แถวหนังสือยาวเหยียดของฐากูร ในราคาและรูปแบบ
ตาง ๆ กัน วางเต็มตูตามรานทั่วไป ฉบับยอมเยาราคาเลมละ 15 มารก
ผูเขียนบทความชิ้นนี้ยังพบวา ฉบับสมบูรณจําหนายกันชุดละ 250 ถึง 300 มารค เฉพาะที่ “สํานัก
พิมพวูลฟฟ” แหงเดียวจําหนายไปแลว 800,000 เลม
เจาของสํานักพิมพแหงหนึ่งในนิวยอรค หลังจากกลับจากตระเวนยุโรปแลว เปดเผยวาขณะที่เขา
อยูในเบอรลิน เห็นเจาของสํานักพิมพหลายแหงสั่งกระดาษหนักถึงหนึ่งลานกิโลกรัม หรือมากกวาสองลาน
ปอนด เพื่อพิมพหนังสือของรพินทรนาถใหไดจํานวนสามลานเลม
นักขาวชาวตะวันตกเปรียบเทียบคีตาญชลีไวในลักษณะตาง ๆ กัน บางวาปราดเปรื่องเสมอดวย
“บทเพลงของซโลมอน” (SONG OF SOLOMON) และบางวาบริสุทธิ์กวา “บทสวดของเดวิด”
(PSMLMS OF DAVID)
เอซรา พาวนด ไปไกลกวานั้น คือ เปรียบวาสูงสงเทากับ “คัมภีรไ
 บเบิ้ล” นั่นเทียว เขาใหเหตุผล
วา “กลาวโดยสรุป ขาพเจาไดพบสามัญสํานึกในบทกวีเหลานี้ มันเตือนใหพวกเราคํานึงถึงสิ่งอันเลือนหาย
ไปจากคลองจักษุ ทามกลางความสับสนแหงวิถีชีวิตแบบตะวันตก”
สวนรพินทรนาถไดรับการยกยองวาเปนเสมือน “ยอหนผูประกอบพิธีศีลจุม” หรือเรียกตามสํานวน
ของหอพระคริสตธรรมประเทศไทยวา “โยฮันผูใหบัพติสมา” คือเปนผูทําหนาที่วางรากฐาน เพื่อใหพระ
เยซูประกาศสัจธรรมโดยสะดวก
ยิ่งกวานั้น บางคนพูดตรง ๆ เลยวา ตองเปรียบกับพระเยซูเอง จึงจะตรงกับความเปนจริงมากกวา
แตงานชิ้นตอมาแทนที่จะปรากฏในทํานองเอาใจผูอาน รพินทรนาถกลับเสนอบทนิพนธเรื่อง “คน
ทําสวน” (THE GARDENER)

เขาชี้แจงอยางไมออมคอมวา “เพื่อเห็นแกพระเจา โปรดอยาลืมวา

ขาพเจาไมใชนักสอนศาสนา แทที่จริงขาพเจาเปนกวีตางหาก”
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ปรัชญาชีวิตของรพินทรนาถ ยึดมั่นอยูกับการตอสู ไมหลีกเรนเอาตัวรอดอยางคนสิ้นคิด ตอนหนึ่ง
ของบทกวีนิพนธเรื่อง “ผูหลบหนี” (THE FUGITIVE) บรรยายวา ชายหนุมคนหนึ่งบําเพ็ญเพียรในปา
ลึก เด็กสาวคนเก็บฟนพบเขาจึงนําผลไมมาถวาย แตชายหนุมไมยอมแตะตอง ช้ําหลบไปหาที่พํานักแหง
ใหม เพื่อใหพน
 จากการรบกวน ในที่สุดพระอิศวรทรงรับรูในตบะอันแกกลา เสด็จลงมาประกาศวาโยคีรูปนี้มี
สิทธิ์ในสวรรคแลว ชายหนุมกลับปฏิเสธวาไมปรารถนาหรอก มหาเทพทรงซักวาประสงคสิ่งใดเลา เขา
ตอบวา “ขาอยากพบหญิงเก็บฟนผูนั้น”
งานในชีวิตของรพินทรนาถ ไมไดจํากัดอยูแตศิลปะเพียงดานเดียว ทั้ง ๆ ที่ไมโดดเขาคลุกคลีกับ
การเมืองโดยตรง เขาก็เปนผูรักชาติอยางแรงกลา ไมเกรงตอการปะทะกับผูใด แมบุคคลนั้นจะมีอาชญา
สิทธิ์ลนหลา ขณะที่ประชาชนเดินตาม มหาตม คานธี ตอย ๆ หากแลเห็นวาเรื่องใดอาจกอใหเกิดความเสีย
หาย ก็ทวงออกมาโดยไมออมคอม ดังในกรณี “สัตยาเคราะห” คือ การไมรวมมือกับรัฐบาลอังกฤษ รพินทร
นาถตั้งคําถามวา
“การไมสนับสนุนโรงเรียนและวิทยาลัย มีความหมายอยางใด? จะใหเยาวชนเสียสละเพื่อผลอัน
ใด? มันมิใชเพื่อการศึกษาที่สมบูรณขึ้นแน หากกลายเปนเพื่อการไมศก
ึ ษาไปเสียตางหาก”
เขาไมเชื่อวาลําพังคน ๆ เดียวจะรอบรูไปหมด คานธีไมเคยปรารถนาอํานาจก็จริง แตบรรดาสาวก
พยายามยัดเยียดอํานาจการบริหารใหจนปราศจากขอบเขต ดังนั้นเขาจึงอุทธรณวา
“คานธีไมวาจะยิ่งใหญขนาดไหน ปจจุบันทานไมแบกภาระไวหนักเกินกวาแรงของคน ๆ เดียวอยู
หรือ? ภาระอันหนักยิ่งของอินเดีย ไมควรอาศัยการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียว มหาตมาเปนผูทรงไว
ซึ่งสัจจะและความรัก แตการบรรลุถึง “สวราช” หรือ “การปกครองตนเอง” เปนปญหาสลับซับซอน พลังทั้ง
หมดในชาติตอ
 งถูกระดมมาใหหมด นักเศรษฐศาสตรตอ
 งคนหาหลักปฏิบัติอันเต็มดวยประสิทธิภาพ นัก
การศึกษาตองทําการสั่งสอนอบรม รัฐบุรุษตองใชปญญากําหนดเสนทางไปสูอนาคต กรรมกรตองออกแรง
ทํางาน”
โชคดีที่ประเทศอินเดียยุคนั้นมีความสามัคคีแนนเหนียว เกิดปญหาใดขึ้น ก็ตอบโตดวยเหตุผล
คานธีไมถือโกรธและยังคงเรียกเขาเสมอมาวา “คุรุเทพ” เชนเดียวกับที่เขาเรียกทานวา “มหาตมา” ดวย
ความเทิดทูนตลอดชั่วชีวิต
งานยิ่งใหญของรพินทรนาถอีกสิ่งหนึ่ง คือ สถาบันการศึกษา ดวยใจรักการเปนครูจนไดรับคําสดุดี
วา “คุรุเทพ” เขาเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นมาตั้งแตมีนักเรียนเพียง 10 คน เมื่อเดือนธันวาคม 2448 ที่ศานตินิเก
ตัน (หมายถึง สถานที่แหงความสงบ) สอนกันแบบ “คุรุกุล” ของอินเดียโบราณ กลาวคือ ครูมีความ
สัมพันธกับศิษยเชนเดียวกับความชิดเชือ
้ ระหวางพอและลูก
แลวคอย ๆ ขยับขยายออกไปตามกําลังสามารถ กระทั่งอีก 21 ปตอมา จึงยกฐานะขึ้นเปน
มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนธันวาคม 2464 ใหนามวา “วิศวภารตี” (หมายถึง สถานอันเปนที่พักพิงแหงโลก)
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ความคิดที่จะกอตั้งมหาวิทยาลัยเชนนี้ เริ่มตั้งแตรพินทรนาถเดินทางอยูในประเทศเยอรมัน ขณะ
นั้นเพิ่งมีการสถาปนา “สันนิบาตชาติ” เขาปรารภกับ ดร.ฟอรท นอรตัน วา องคการซึ่งอาศัยอํานาจไมใช
ศีลธรรมเปนพืน
้ ฐาน ยอมไมมั่นคงอยูไดนาน ควรจะมีสถาบันการศึกษาชนิดที่นักศึกษาเปนพลเมืองใน
อาณาจักรแหงอุดมคติเสียกอน “สันนิบาตมนุษยชาติ” ที่แทจึงจะอุบัติขึ้น
รงษ วงษสวรรค (ขณะที่ยังไมไดขังคําวา “หนุม” ไวทายชื่อ) บันทึกถอยคําสนทนากับ เฟอ หริ
พิทักษ จิตรกรและอาจารยแหมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
“เมื่อป พ.ศ. 2483 เฟอเลือกทางเดินไปอินเดียโดยออกจากแมสอด ผานเขาไปทางมะละแหมง
จากนี้โดยสารรถไฟไปจนถึงยางกุง จากยางกุงลงเรือไปกัลกัตตา แลวอีกรอยไมลเศษจากจุดผานสุดทาย
นี้ เขาก็ถึงมหาวิทยาลัยวิศวภารตี ณ ศานตินิเกตัน
ที่นี่เปนที่รวมของปญญา เปนที่รวมของนักคิดนักปราชญทั้งหลาย เต็มไปดวยเรือ
่ งราวของประวัติ
ศาสตร วิทยาศาสตร วรรณคดี ภาพเขียน เสียงขับกลอมของดุริยางค ความออนชอยของการฟอนรํา และ
ความรมเย็นของธรรมชาติ”
และ ดร.ภวานี ภัฏฏาจารย ผูแปลชุมนุมเรื่องสั้นของรพินทรนาถบางสวนออกเปนภาษาอังกฤษ
ใหชื่อวา “สําเภาทอง” (THE GOLDEN BOAT) ไดกลาวไวในตนเลมของหนังสือนี้วา
“วิศวภารตีผานการเปลี่ยนแปลงแลวหลายครั้งหลายหน นับแตวาระแรกซึ่งถือกําเนิดขึ้น
มา อยางไรก็ตามมันยังดํารงสภาพความเปนพินัยกรรมแหงศรัทธาและมโนภาพสรางสรรคของ
ทานมหากวีไวดุจเดิม”
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๒. ชีวิตในแงของการเปนนักเขียน

รพินทรนาถ เปนนามซึ่งรูจักกันในกลุมนักอานชาวตะวันตกวา The Sun of India นั่นคือ
ดวงอาทิตยแหงประเทศอินเดีย
ฐากูร (ฐากุร – ฐกฺกุร) ออกสําเนียงอยางชาวตะวันตกวา Tagore (ตะกอร) หมายถึง “เทพเจา”
ปจจุบันเปนสกุลหนึ่งของผูสังกัดวรรณะพราหมณแหงรัฐเบงกอล
รพินทรนาถ ฐากูร มีประวัติดังนี้
เกิดที่คฤหาสน “โชราสังโก” เลขที่ 6 ซอยทวารกานาถ ฐากูร, นครกัลกัตตา, เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2404 ระหวางเวลา 02.30 น. ถึง 03.00 น.
กลับมาถึงแกกรรมที่คฤหาสนเดิม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2484 เวลา 12.10 น. (ตามรายงานของ
มหาวิทยาลัยรพินทรภารตี)
รวมอายุ 80 ป 3 เดือน
เวลาเพียงเทานี้ใชวาจะนานนักหนาอะไรสําหรับการสรางสรรคของคน ๆ หนึ่ง แตเขาก็เขียน
หนังสือไวไมต่ํากวา 300,000 บรรทัด มีทั้งบทกวี เรื่องสั้น นวนิยาย อัตตชีวประวัติ และทรรศนวิจารณ ใน
ขณะที่วรรณคดีเปรียบเทียบบันทึกวา กวีมิลตัน เขียนคําประพันธไวไมเกิน 18,000 บรรทัด
นอกจากนั้นยังแตงเพลงไวเปนจํานวนพัน กระทั่งวงการศิลปะของอินเดียตองแยกประเภทไวตาง
หาก ในนาม “รพินทรสังคีต” ซึ่งใชศึกษากันถึงระดับปริญญาและยังมีงานจิตรกรรมอันเคยแสดง ณ
GALERIE PIGALLE แหงกรุงปารีส จํานวน 125 ชิ้น
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นักเขียนผูนี้แหละคือเจาของบทนิพนธเรื่อง “จันทรเสี้ยว” แตดวยขอจํากัดทางภาษา เราตอง
อานจากสํานวนแปลซึ่งไมใชเรื่องสะดวกสบายเลย จิตติน ธรรมชาติ ก็เคยสาธกขอยุงยากทั้งฝายผูแปล
และฝายผูอานในความเรียงบทหนึ่งไวอยางละเอียดรอบดาน
ภารกิจทางฝายผูแปลนั้น ประการหนึ่งเขาแนะนําวา “...เราจําเปนจะตองรูจักชีวประวัติของผู
ประพันธเปนอยางกวางขวางที่สุด และล้ําลึกที่สุดเทาที่พึงสอบคนมาศึกษาได เพื่อที่วาการแปลถายนั้น ๆ
เราจะไดสามารถเขาไปนั่งอยูในความคิดจิตใจของทานผูประพันธอยางถูกตอง – หรืออยางนอยที่สุดก็ใกล
เคียงกับความถูกตอง”
ภารกิจทางฝายผูอานเลา เขาก็ใหขอสังเกตไวเชนกันวา “ชีวประวัติของผูประพันธตามที่ระบุลงไว
วา เปนความสําคัญอยางหนึ่งของการแปลนวนิยายจากภาษาตางประเทศนั้น วากันที่จริงความสําคัญขอนี้มิ
ใชแตเพียงจะสําคัญสําหรับผูแปลฝายเดียว แตตองนับวาเปนความสําคัญซึ่งถาหากผูอานไดรับทราบไว
ดวยพอสมควร ก็จะทําใหเกิดรสชาติในการอานสมบูรณขึ้น”
รพินทรนาถ ออกเดินทางไปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2455 เพื่อการพักผอนและรักษา
ตัวเนื่องจากสุขภาพทรุดโทรมอยางหนัก ขณะนั้นมีอายุได 50 ปแลว แตความทรงจําเกี่ยวกับปฐมวัยยัง
แจมชัด เหมือนแลเห็นภาพเขียนของจิตรกรซึ่งประดับไวเบื้องหนา ในระหวางทางเขาจึงลงมือบันทึกความ
คลี่คลายของชีวิตโดยมีลําดับดังนี้
การศึกษาขั้นตนของรพินทรนาถเริ่มขึ้นที่บาน พรอมกับเด็กผูชายซึ่งเปนญาติกันอีกสองคน โดย
จางครูพิเศษมาสอน ตอมา สัตยา ลูกของพี่สาวซึ่งมีอายุแกกวาสองปถูกสงไปโรงเรียน ตกบายกลับมาเลา
อะไรตออะไรใหฟงอยางสนุกสนาน ดวยเหตุที่รพินทรนาถไมเคยนั่งรถมา หรือแมแตออกนอกบริเวณบาน
รุงขึ้นจึงรองไหตาม ครูพยายามปลอบก็แลวขูก็แลว แตไมเงียบ เลยตบเขาใหฉาดพรอมทั้งพูดวา “เดี๋ยวนี้
เธอรองไหจะไปโรงเรียน แตวันขางหนาเถอะจะรองยิ่งกวานี้เพราะอยากลาออก”
ขณะเขียนบันทึกเขาจําชื่อครู รูปราง ตลอดจนนิสัยใจคอของครูไมไดแลว แตความประทับใจตอ
คําพูดนั้นยังไมจาง มันชางเปนคําพยากรณที่แมนยําที่สุด ตลอดชีวิตไมเคยไดยินคําพยากรณซึ่งตรงตอ
ความเปนจริงเชนนั้นเลย
นอกเวลาเรียน รพินทรนาถถูกจํากัดอาณาเขตอยูในเรือนคนใช ทางดานตะวันออกเฉียงใตของ
คฤหาสน คนใชคนหนึ่งชื่อ ศยาม ตัวดําเปนเหนี่ยง รูปรางล่ําเตี้ยและเสนผมหยิกเปนกนหอย ผูซึ่งเดินทาง
มาจากตําบลขุลนาเปนคนดูแล คนใชคนนี้จะเลือกจุดเหมาะ ๆ เขาสักจุด แลวหยิบชอลกลากวงกลมปราด
ลงไป ออกคําสั่งดวยหนาขมึงวาอยาบังอาจเขยื้อนออกนอกเสน แลวรพินทรนาถก็นั่งสงบอยูในนั้นตลอด
ทั้งวัน
เขาเชื่อฟงโดยดุษณี เพราะเคยอานคัมภีรร ามายณะและพบความตอนหนึ่งวา นางสีดาถูกลักพาตัว
ไปทนทุกขอยูนานในกรุงลงกา เนื่องมาแตเหตุที่ฝาฝนเดินขามเสนที่ลักษมันขีดกั้นไว
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คัมภีรรามายณะผานเขามาในชีวิตของรพินทรนาถ ดวยอาการที่รวดเร็วดุจฟาแลบในเวลากลางคืน
แหงฤดูมรสุม
วันหนึ่งขณะเลนอยูคนเดียวบนระเบียงคฤหาสน มองเพลินไปยังทองถนน ตอนนั้นกําลังครึ้มฟา
ครึ้มฝน ไมรูวา สัตยาโผลมาตั้งแตเมื่อไร ตะโกนเสียงลั่นวา “ตํารวจมาแลว! ตํารวจมานัน
่ แนะ !” รพินทร
นาถไมแนใจวาหนาที่ของตํารวจคืออะไรบาง รูเพียงเลา ๆ วาเกี่ยวของกับอาชญากรรม เมื่อตกอยูในเงื้อม
มือของตํารวจ ก็เหมือนผูเคราะหรายถูกจระเขงับ มันจะคาบลงสูใตทองน้ําแลวหายไปเลย ดังนั้นเขาเผน
พรวดเขาในหองแม เลาใหฟงอยางไร แมก็แสดงอาการเฉย ๆ เขาจึงนั่งลงและหยิบคัมภีรรามายณะมาอาน
ถึงตอนเศราก็อานพลางรองไหพลาง ยายเขามาพบเลยดึงหนังสือไปเสีย นั่นแหละบรรยากาศหมนหมอง
คอยสงบลง
วันทั้งวันหากถูกกักอยูในบริเวณเรือนคนใช เขาจะนั่งมองออกไปขางนอกหนาตาง ชมไทรยอย
ขนาดมหึมาและแนวมะพราวพอคลายเหงา ตั้งแตเชาผูคนจะเดินมาอาบน้ําในสระ ใครมาเวลาไหนและ
กระทําสิ่งใดเขาจําไดหมด กระทั่งเวลาเที่ยงคนหายไป นกเปดน้ําจะบินมาเปนฝูง ไซปกขนจะสะอาด
สะอาน ภาพเหลานี้ไดสัมผัสใน “จันทรเสี้ยว” มาแลวหลายตอน
ระหวางอายุ 6 ถึง 15 ป รพินทรนาถเขาเรียนสามแหง คือ โรงเรียนโฮเรียนทัล เซมินารี่, โรงเรียน
นอรมัล, และโรงเรียนเซนท ซาเวียร’ส นอกจากเรียนตามหลักสูตรแลว พี่ชายคนที่สามยังสรรหาครูพิเศษ
มาสอนที่บานอีกหลายคน ดูแลวจะหนักกวาที่โรงเรียนเสียอีก เริ่มตั้งแตกอนสวางเปนวิชามวยปล้ํา พอปด
ฝุนออกจากตัวก็เรียนวิชาวรรณคดี คณิตศาสตร ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร... จากนั้นไปโรงเรียน พอก
ลับมาถึงบานก็เรียนวิชาวาดเขียน กายกรรม และภาษาอังกฤษ สามทุมนั่นแหละจึงเสร็จ สวนเชาวันอาทิตย
ตองเรียนวิชาขับรอง และวิทยาศาสตรเปนการเพิ่มเติม
ในจํานวนครูพเิ ศษดวยกัน ตองยกใหครูสอนภาษาอังกฤษเปนยอดแหงความเขมงวด ครูเปนนัก
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร ตั้งแตสอนเคยหยุดวันเดียว เนื่องมาจากการวิวาทระหวางนักศึกษาชาวอินเดียและ
พวกลูกผสมยุโรป ไมรูวาฝายใดโยนมานั่งมา ครูหลบไมทันเลยหัวแตก นอกนั้นไมเคยหยุดแมวันที่ฝนตก
หนัก น้ําในซอยทวมถึงเขา พอไดเวลารมสีดําก็โผลตรงหัวเลี้ยวพอดี ไมคลาดเลยแมนาทีเดียว
แววกวีของรพินทรนาถเริ่มปรากฏในชวงนั้นเชนกัน นึกอะไรขึ้นไดกจ
็ ดไวในสมุดสวนตัว พี่ชายพบ
เชาเกิดตื่นเตนใหญ ชวยประชาสัมพันธอยางเกรียวกราว วันหนึ่ง นวโคปาล มิตเตอร บรรณาธิการ The
National Paper แวะมาธุระ พี่ชายฉวยโอกาสแนะนําวา
“นี่แนะ นวโคปาล บาบู! จะไมลองฟงบทกวีของรพีบางหรือ?”
ทานบรรณาธิการเลยตองหยุดฟงตรงหัวบันไดนั่นเอง
อีกคนหนึ่งที่เปนกําลังสําคัญ คือ คุณครูสัตการี แหงโรงเรียนนอรมัล อันที่จริงครูคนนี้ไมไดสอน
ชั้นของรพินทรนาถ แตก็ชอบพอกันดี ครูเลยแตงแบบเรียนเกี่ยวกับวิชาประวัติธรรมชาติ ไมรูวาดวยเหตุผล
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ใด ครูเรียกไปพบ ถามวา “เธอเขียนบทกวีดวยหรือ?” เขารับวาใช จากนั้นครูมักเรียกไปพบเสมอ ยื่นคํา
ประพันธใหทอนหนึ่งแลวสั่งใหเขียนตอ ครูประพฤติแปลก ๆ เชนนี้เสมอจนแยกยายจากกันไป
รพินทรนาถอานหนังสือไดทุกประเภท และอานดวยอาการของคนหิว ครั้งหนึ่งพบหนังสือ “คีตาโร
วันทะ” ของกวีชัยเทพ พิมพเปนตัวอักษรเบงกาลี เขาอานรวดเดียวจบ ทั้ง ๆ ที่ไมเขาใจโศลกสันสกฤต
เลย ก็ยังวาเปนทํานองเสนาะเสียงเจื้อยแจว กังวานดนตรีแหงตัวอักษรทําใหตองลงทุนคัดลอกไวเปน
สมบัติของตนเองทั้งเลม
ระหวางนั้นมีการจัดงานประจําปซึ่งเรียกวา “ฮินดูเมลา” โดยมี นวโคปาล มิตเตอร เปนประธาน
วัตถุประสงคคือพยายามสรางความสํานึกในหมูประชาชนวา อินเดียเปนมาตุภูมิอันควรแกการปกปอง มีการ
แสดงศิลปะและหัตถกรรมพื้นเมือง พี่ชายคนที่สองของรพินทรนาถแตงเพลงชาติใหชื่อวา “ภารตชัย” เพือ
่
บรรเลงในงาน สวนตัวเขาเองเขียนบทกวีปลุกใจ พาดพิงไปถึงงานมหกรรมเดลฮีเดอรบาร โดยความดําริ
ของ ลอรด ลิททัน ดวยทาทีเยาะหยัน เพราะเปนความสนุกสนานทามกลางภาวะขาดแคลนซึ่งกําลังครอบ
คลุมทุกหัวระแหง ความโดงดังของรพินทรนาถวัย 14 ป ทําใหไดรับสมญาวา “เกอเธแหงอินเดีย”
ยิ่งกวานั้นอีกสองปตอมา พี่ชายคนโตรับเปนบรรณาธิการนิตยสาร “ภารตี” ซึ่งชวยกันทําโดย
สมาชิกในครอบครัว รพินทรนาถก็ถูกบรรจุเขาในกองบรรณาธิการดวย ฉบับปฐมฤกษเขาเขียนคําประพันธ
ขนาดยาวใหชื่อวา “เรื่องราวของกวี” (The Poet’s Story) เพื่อนของรพินนาถชอบใจ คัดลอกเอาไป
พิมพเปนเลนโดยไมปรึกษา เสร็จแลวจึงคอยสงมาให โทษที่เพื่อนไดรับไมใชจากผูเขียน แตเกิดจากสา
ธารณชนคนอาน ทราบวาหนังสือชุดนั้นเหลือมากมาย ทําเอาผูจัดพิมพยากจนไปนาน คํากลาวที่วาพอตื่น
ขึ้นมาในเวลาเชาก็พบวาประสบความสําเร็จแลว คงเปนเรื่องคุยกันสนุก ๆ กันมากกวา นักเขียนไมไดเกิด
ขึ้นอยางงายดายเลย
รพินทรนาถยังฝกฝนอีกนาน เขาเริ่มใชกระดานชนวนเพื่อจะไดลบโดยไมตองเสียดาย ทุกครั้งที่
หยิบกระดานขึ้น เขารูสึกคลายกับไดยินมันพูดวา
“อยากลัว เขียนลงมาตามใจชอบ ลบเพียงครั้งเดียวก็หายหมด!”
บิดาของรพินทรนาถ คือ เทเวนทรนาภ ฐากูร มีความมุงหมายจะใหลูกชายศึกษาวิชากฎหมาย
จึงสงไปประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2421 ตอนนั้นเขาอายุ 17 ปแลว ครั้งแรกเขาเรียนที่โรง
เรียนไบรทัน แลวไปตอที่ยูนิเวอรซิตี้ คอลเลจ แตเขามักใชเวลาศึกษาดนตรีตะวันตกบาง เขาชมวัตถุ
โบราณในพิพิธภัณฑสถานบาง หรือมีโอกาสก็ฟงอภิปรายของนักการเมืองฝปากเอกอยาง แกลดสโตน ใน
สภาผูแทนราษฎร และยังเขียนบทประพันธสงมาลงพิมพในกัลกัตตาอยูเนืองๆ
เขาเกลียดลัทธิจักรวรรดินิยม แตไมเกลียดชาวตางประเทศเปนสวนบุคคล ขณะอยูในอังกฤษเคย
พบคนเลว และเคยถูกคดโกง แตเขาก็ยืนยันวาคนดียังมีอีกมาก ที่นาแปลกใจคือนักเรียนในโรงเรียนไบร
ทัน ไมเคยหยาบคายตอเขาเลย ตรงกันขามพวกนั้นยังเอาสมและแอปเปลใสกระเปาใหบอยๆ แลววิ่งหนี
ไป
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วันหนึ่งในฤดูหนาว รพินทรนาถเดินไปตามถนนในทันบริดจ เวลส เห็นชายคนหนึ่งยืนอยูขางทาง
รองเทาขาดและนิ้วโผลยื่นออกมา เขาหยิบเหรียญสงให สักครูชายคนนั้นวิ่งตามหลัง พลางรองวา “ทาน
ครับ ทานหยิบผิดแลว นี่มันเหรียญทองนะ” พูดจบก็สงคืนให
นักศึกษาทางสังคมใหขอคิดอีกประการหนึ่งวา การที่เพื่อนรวมชาติไมยกยองรพินทรนาถเทากับ
บุคคลชั้นนําอื่นๆ ก็เพราะเขายึดมั่นตออุดมคติแหงสากลนิยมนั่นเองเปนสําคัญ
รพินทรนาถเดินทางกลับในป พ.ศ. 2423 โดยไมไดรับปริญญาใดๆ เลย เหตุผลคงเชนเดียวกับที่
ศรีบูรพา เขียนถึง หมอมเจาอากาศดําเกิง วา
“ขาพเจาไมทราบการศึกษาอยางละเอียดของหมอมเจาอากาศฯ ที่ตางประเทศ แตทราบวาหมอม
เจาอากาศฯ ไมไดรับปริญญาในทางกฎหมาย และไมไดรับเพราะเหตุใด ขาพเจาก็ไมทราบอีก ทราบ
แนนอนวาเพื่อนของขาพเจาคนนี้ ไมใชคนโงเขลาหรือปญญาทึบ ขาพเจาเขาใจวาเหตุหนึ่งซึ่งทําให
หมอมเจาอากาศฯ ไมไดปริญญากฎหมาย เพราะหมอมเจาอากาศฯ ไมมีหัวในทางกฎหมาย หมอมเจา
อากาศฯ เกิดมาสําหรับเปนนักประพันธ ตามที่คําพรรณนาของหนังสือ “ละครแหงชีวิต” บอก ถาหมอม
เจาอากาศฯ จะทรงเปนอยางอื่น ทานจะตองถูกปนใหเปน”
ชีวิตครอบครัวของรพินทรนาถ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2426 ขณะมีอายุ 22 ป โดยสมรสกับ
มฤณาลินี เทวี จากนั้นก็เขียนหนังสืออยางจริงจัง รวมทั้งเขียนบทละครดวย ในทรรศนะของเขา “บท
ละคร คือ การแสดงออกซึ่งความคิดเปนสําคัญ ไมใชการบรรยายอากัปกิริยา” พรอมกันเขาก็รวมแสดงอยู
หลายเรื่อง
นักประพันธไมใช “อเสกขบุคคล” กลาวคือ ยังตองศึกษาตลอดไป ในภาระดานนี้รพินทรนาถ
ปฏิบัติอยูเปนนิจ โรแมง โรลลองค นักเขียนและนักวิจารณชาวฝรั่งเศสผูไดรับรางวัลโนเบลสาขา
วรรณกรรมประจําป พ.ศ. 2458 เลาวา
“หนังสือที่เขาอานตองนับวาเปนสิ่งควรแกการประหลาดใจอยางยิ่ง มีทั้งดาราศาสตร ชีววิทยา
และวิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ หนังสือวาดวยการทองเที่ยวทางภูมิศาสตรของ สเวน เฮดิน นักสํารวจชาว
สวีดิช ก็เปนเลมโปรดของเขา”
ฉะนั้นไมนาสงสัยเลยที่เขาสามารถเขียนไดดวยความรอบรู นักอานทั้งหลายเรียกบทนิพนธเรื่อง
“นกเถื่อน” (Stray Birds) วาเปน “คัมภีรแหงญาณปญญา” (Book of Wisdom) ลองพิจารณาดู
เถิด
-

กลุมดาวไมละอายเลยวา มันจะปรากฏออกมาในลักษณาการเดียวกับฝูงหิ่งหอย

-

นกกระจอกสงสารนกยูง ที่ตองทนแบกน้ําหนักหางของตัวเอง

-

“ใครนั่นจะรับชวงภาระของขา?” อาทิตยอัสดงรองถาม

-

“ขาจะทําเทาที่สามารถกระทําได นายครับ” ตะเกียงดินตอบ

-

ควันโออวดกับทองฟา และขี้เถาคุยเขื่องกับผืนแผนดิน วามันทั้งสองเปนนองชายของอัคคี
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ผูซึ่งเขียนหนังสือเปนอาชีพ โดยเฉพาะรายที่ยึดคุณภาพเปนหลัก นอยคนนักที่จะประสบความ
สําเร็จในดานการเงิน รพินทรนาถเปนคนชอบเปลี่ยนที่ทํางานบอย ๆ จึงหาทางออกดวยการสรางกระทอม
ดิน และบานขนาดยอมในรูปทรงแปลก ๆ ภายในบริเวณเดียวกัน เชนที่เรียกวา “ศยะมาลี” และ “ตาล
ธวัช” โดยเอาตนตาลซึ่งยังมีชีวิตอยูเปนเสากลาง สวนคฤหาสน “ อุทยาน” ลูกชายเปนหัวเรี่ยวหัวแรงจัด
สรางภายหลังเพื่อเปนสถานที่ตอนรับแขกคนสําคัญซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยียนมิไดขาด
ในฤดูรอนของเบงกอลมีคนตายเพราะพิษแดดทุกป เขาจะหลบไปพักตากอากาศแถบเชิงเขาแหง
ไหนก็ได แตยังสมัครใจเขียนหนังสืออยูภายใตหลังคาเตี้ย ๆ ภายในหองซึ่งมีเครื่องเรือนราคาไมเกินสิบรูป
และบอยทีเดียวไมใชพัดลม เขาชี้แจงวาพลเมืองจํานวนหนึ่งในสามของประเทศก็อยูเชนนั้น ตกค่ํายุงรอง
หึ่งเหมือนเครือ
่ งยนตขนาดมหึมา ซ้ํางูพิษยังโผลออกมาใหเห็นเสมอ
อาหารของเขาใสจานหินออนสวยงาม ตามวิสัยของผูรักความปราณีต แตเปนอาหารธรรมดา
เหมือนที่ชาวบานกินกัน เสื้อคลุมแลดูสงาก็ตัดจากผาพื้นเมือง รพินทรนาถไมทําตัวใหเปนภาระแกใคร แม
กับคนในครอบครัวเดียวกัน เขานิยมสิ่งเรียบ ๆ งาย ๆ ครั้งหนึ่งขณะโดยสารรถไฟ พนักงานแตงเครื่อง
แบบนําขนมปงอบเนยมาสงให เขาเรียกเลขานุการมาถามราคา เลขานุการตอบวาแปดแอนนา เลยตองอ
บรมวา
“อะไรกัน ขนมปงกับเนยแคนี้เอามาเองก็ไดนี่นา!”
หลังจากใชชีวิตรวมกันมา 19 ป มีลูก 5 คน มฤณาลินี เทวี ก็ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2445 รพินทรนาถไดเขียนบทกวีขึ้นเพื่อเปนเครื่องรําลึกถึงความหลัง ใหชื่อวา “สมรณะ” หมายถึง “ความ
ทรงจํา” แทนที่จะทอแทสิ้นหวัง เขากลับประกาศชัยชนะออกมาวา

“แตวันนี้ฉันตระหนักวา เราทั้งสองไดพบกันแลว ณ สวนลึกแหงหัวใจ”
อีกหกเดือนตอมา แพทยมีคําสั่งใหนํา เรณุกา ลูกสาวคนที่สองไปรักษาตัวยังสถานพยาบาลบนภู
เขา ขณะอยูเปนเพื่อนลูกสาวทางโนน รพินทรนาถปลีกเวลาเขียนบทกวีเรื่อง “ศิศ” หมายถึง “เด็กๆ” สง
มาใหญาติชวยอานใหลูกชายคนสุดทองชื่อ สมินทรนาถ วัยแปดขวบฟง ขณะนั้นเขาอายุ 42 ปแลว เรียก
วาเปนผูใหญเต็มตัว ผานงานและเหตุการณมามาก จึงสามารถเขียนไดอยางละเอียดลึกซึ้ง ภายหลังแปล
บางสวนออกเปนภาษาอังกฤษ ใหชื่อวา “The Crescent Moon” คือ “จันทรเสี้ยว” เลมนี้
ชีวิตในดานสวนตัว รพินทรนาถทุมเทใหแกลูก ๆ อยางเต็มกําลังสามารถทําหนาที่ทั้งพอและแมใน
ขณะเดียวกัน บทเพลงที่เหกลอม นิยายสั้น ๆ ที่เลาใหลูกฟง กลายเปนวรรณกรรมอันบริสุทธิ์งดงาม ลีลา
มยุมดาร อดีตอาจารยผูบรรยายวิชาภาษาตะวันตก แหงมหาวิทยาลัยวิศวภารดี และเปนนักจัดรายการ
สําหรับเด็กทางวิทยุกระจายเสียง วิจารณไววา
“มักมีการกลาวกันเสมอวา นักเขียนเรื่องสําหรับเด็ก ตองปนลงมาจากภาวะของผูใหญ แลวทําตัว
เปนเด็กคนหนึ่ง แตนี่ควรถือเปนกรณีพิเศษ รพินทรนาถ ฐากูร ไมเคยปนลงมาจากที่สูง ซึ่งเปนแหลง
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พํานักวิญญาณของเขา ทั้งไมเคยทําตัวเปนเด็กหรือพูดดวยภาษาเด็ก กระนั้นความคิดฝนอันซอนเรนของ
เด็กๆ ก็มิไดเปนความลับของเขาแตประการใด”
มหาวิทยาลัยออกซฟอรดติดตามผลงานของรพินทรนาถมาตลอดเวลา ในที่สุดลงมติใหคณะผู
แทนนําปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มามอบใหถึงมหาวิทยาลัยวิศวภารตี เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2483
จากนั้น เขาตองเดินทางไปพักรักษาตัว เกี่ยวกับโรคกระเพาะปสสาวะที่กาลิมปอง ซึ่งเปนเมืองอยู
ที่เชิงเขาหิมาลัย หลังจากกลับมาแลวอาการก็ยังไมดีขึ้น แพทยวินิจฉัยใหไปรับการรักษาในเมืองกัลกัตตา
หลังผาตัดมือสั่นจนเขียนหนังสือไมเปนตัว แตทวาสมองยังแจมใสโลดแลน ตอนเชาของวันที่ 30
มิถุนายน 2484 เขาอาศัยบอกปากเปลาใหเลขานุการจดบทกวีชิ้นสุดทาย ซึ่งจบลงดวยวรรคที่วา

“รางวัลชิ้นสุดทาย ซึ่งเขานําไปไปรวมไวในที่เก็บของ คือ สิทธิอันมิอาจทําลายได มันหมายถึง
สิทธิที่จะพักผอนอยางสงบ”
คลายกับจะเปนการยืนยันความเชื่อ ที่เคยเขียนไวครั้งหนึ่งนานมาแลว ในบทนิพนธ เรื่อง “นก
เถื่อน” ครั้งนั้นเขาเขียนวา

“การพักผอนเปนสมบัติของการทํางาน เชนเดียวกับเปลือกตาเปนสมบัติของดวงตา”
ภายหลังจากการใชชีวิตสมกับคาแหงชีวิต เพื่อประเทศชาติของตนเอง และเพื่อความเขาใจอันดี
ระหวางชาวโลก ทั้งที่มีหลักแหลงอยูทางตะวันตกและตะวันออกแลวเขาก็หลับตาลงตลอดกาล ในวันที่ 7
สิงหาคม 2484 ณ คฤหาสนหลังเดียวกับที่เขาถือกําเนิดขึ้นเมื่อ 80 ปกอนโนน
เปนการยากที่จะรูจักกวีคนหนึ่งใหถองแท โดยอาศัยกระดาษเพียงไมกี่หนา แตก็ไมใชเปนสิ่งสุด
วิสัย เพราะรพินทรนาถเองก็กลาวแยม ๆ ไววา

“I am the poet. You can never get the poet in his biography”
“ขาพเจาเปนกวี ทานจะรูจักกวีไมไดเลย หากอาศัยแตชีวประวัติ”
นั่นคือ เราจะพบคุณสมบัติอื่น ๆ ของเขาอีก ดังที่ชําแรกอยูในบทนิพนธตลอดเลมนี้แลว
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