
FAITH

จดหมายเก่า

จากดาวดวงอื่น
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มีจดหมายเก่าอยู่ฉบับหนึ่ง น่าสนใจดี

ท่ีว่านา่สนใจด ีเพราะเขาลงช่ือท้ายจดหมายวา่ “มนษุย์

ดาวคอรอยองนุส”

แม้ว่าตรายางท่ีประทับไว้แถบ ๆ แสตมป์จะเขียนไว้ว่า 

“ลาดพรา้ว” กต็าม ผมกข็อเช่ือไปกอ่นวา่เป็นจดหมายจากมนษุย์

ต่างดาวจริง  ๆ   ก็แล้วกัน

ค�าถามในจดหมายฉบับนี้ถามมาว่า

“ดาวเสาร ์ดาวพธุ ดาวอังคารเกดิขึน้มาทำาไม ไรป้ระโยชน ์

เหลือเกิน ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลย”

ผมเคยเขียนถึงเรื่องนี้มาแล้ว จะเขียนอีกครั้งหนึ่ง

พอคุณใช้ค�าว่า “ประโยชน์” ผมว่ามันก็ผิดแล้ว เพราะ

ถ้ามีประโยชน์ นั่นต้องพูดต่อว่า “เพื่อใคร”

หญ้ารก ๆ หลังบ้านอาจจะไร้ประโยชน์เหลือเกิน แต่

ส�าหรับมดแล้ว หญ้ารก ๆ กอน้ันสามารถผลิตออกซิเจนไว้ให้มด

เป็นพัน ๆ ตัวไว้ใช้ดมได้

มนุษย์โลกมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล 

คิดเรื่องต่าง ๆ โดยเอาตัวเองเป็นท่ีต้ังให้ใครต่อใครโคจรรอบ 

ตัวเรา

ผมว่าปัญหาทั้งหลายแหล่บนโลกก็เกิดจากตรงนี้

ถ้าเราคิดกันเสียหน่อยว่า ดวงจันทร์น่ะหมุนรอบโลก 

โลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ สุริยจักรวาลของเราก็หมุนอยู่ ดาว
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ทุกดวงในเอกภพไม่มีหรอกดวงไหนท่ีนิ่งอยู่ให้ดวงดาวอ่ืนหมุน

รอบอยู่ฝ่ายเดียว

จักรวาลไม่ยอมให้ใครเห็นแก่ตัวเลย คุณว่าไหม

อีกประเด็นหนึ่งในค�าถามของคุณคือเรื่อง “สิ่งมีชีวิต”

ในบรรดาความแตกต่างท้ังมวล ความแตกต่างอันดับ

หนึ่งของโลกเห็นจะเป็นความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มี

ชีวิต ในทางวิทยาศาสตร์แบ่งสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้ออกเป็นว่ามีชีวิต

และไม่มีชีวิตอย่างง่ายที่สุด โดยดูที่การหายใจ

ววั แรด ตะไครน่้�า ปลาหมกึ วชิิต สมชาย จิม๋ แบคทีเรยี 

หรือเจ้าชายโทมัส เหล่าน้ีล้วนหายใจ จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือ  

มีชีวิต

หิน มะม่วงดอง น้�าส้ม ขวด เพชร ฝุ่น ศพของตั๋งโต๊ะ 

ปลารา้ หรอืพรกิป่น เหลา่นี้ไมม่ลีมหายใจเขา้ ไม่มลีมหายใจออก 

ในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า ไม่มีชีวิต

ความรูอั้นนีเ้ป็นความรูท่ี้ทุกคนรู ้อาจรูจ้ากท่ีเคยเรยีนใน 

หนงัสอืของกระทรวงศกึษาธกิารเลม่ใดเลม่หนึง่ ถงึจะไม่ไดเ้รยีน 

หนงัสอือยา่งผูเ้ฒา่อ่วมหรอืป้าแจ่ม ถ้าให้ช้ีระหวา่งขวดกบัเจา้ชาย 

โทมัสว่าอะไรมีชีวิต ผู้เฒ่าอ่วมกับป้าแจ่มก็ต้องชี้ท่านโทมัสแน่ ๆ

ถา้ใครเคยอ่านขา่วเกีย่วกบัการคน้หาสิง่มีชีวติท่ีดาวดวง

อื่น ๆ ก็จะพบว่า เขาใช้ “น้�า” นี่แหละเป็นตัวบอกว่าดาวดวงไหน 

มีแนวโน้มที่จะมีสิ่งมีชีวิต
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“น้�า” น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตเลยทีเดียว

แต่นอกจากแยกความแตกต่างทางเหตุผล (วิทยา- 

ศาสตร)์ แลว้ มนษุย์ยงัแยกความแตกตา่งของสิง่มชีีวติกบัสิง่ไม่มี

ชีวิตทางอารมณ์อีก

ขอยกตัวอย่าง “น้�า” อีกครั้ง

ผมเคยรูส้กึบอ่ย  ๆ  ว่าน้�ามนัมีชวิีต ถ้ามันอยู่ในสภาพหนึง่ 

อย่างน้�าทะเล น้�าในแม่น้�า น้�าจากท่ีฉีดรดน้�าต้นไม้กระจายมา

โดนแดด ผมว่ามันมีชีวิต

ขณะเดียวกัน น้�าในแก้วผมดูว่าไม่มีชีวิต

มนุษย์เริ่มเติมสีสันลงในการมอง การแยกแยะความ 

แตกตา่ง ซ่ึงเป็นการมองอยูน่อกเหนอืเหตผุล และแตล่ะคนกม็อง 

ไม่เหมือนกัน

บางคนอาจบอกว่า ลมมีชีวิต เมฆมีชีวิต แม้แต่ไดอารี่

บางเลม่ หรอืกลอนบางบท มันมีชีวติ คณุเองกอ็าจจะเคยรูส้กึวา่ 

หนังสือบางเล่ม รูปภาพบางรูป เพลงบางเพลง ดูมันมีชีวิต มี

เลือดเนื้อ มีความอบอุ่น

สมศรอีาจบอกคณุวา่สมศกัดิเ์พือ่นชายของเธอไมมี่ชีวติ 

เอาเสียเลย แข็งทื่อ ไม่แยแสอะไร ขนาดปลดกระดุมเสื้อเม็ดบน 

ก็แล้ว ยังไม่เห็นชมเลย นั่นแสดงว่านายสมศักดิ์ท่ีหายใจเอา

ออกซิเจนไปสนัดาปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์กลายเป็น 

สิ่งไม่มีชีวิตในสายตาของสมศรี
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ความแตกตา่งเหลา่นีมั้นเป็นความแตกตา่งท่ีไม่เกีย่วกบั

วิทยาศาสตร์ ไม่มีถูก ไม่มีผิด และไอ้ความรู้สึกถึงความมีชีวิต

ของบางอย่างนี่แหละ ท�าให้มนุษย์สร้างอะไรต่อมิอะไรให้มนุษย์

ด้วยกันเองชื่นชม สุขใจ หัวเราะ ร้องไห้มาแล้ว

ผมเรียกก้อนประหลาดของอารมณ์เหล่านี้ว่า ศิลปะ

สมมุติผมยังเช่ืออยู่ว่า จดหมายของคุณเป็นจดหมาย

จากสิ่งมีชีวิตดาวคอรอยองนุสนะ ผมขออนุญาตถามอะไรกลับ

หน่อย ผมสงสัยจริง ๆ แต่ถ้าจดหมายคุณเป็นจดหมายมนุษย์ 

ต่างดาวปลอมก็ขอส่งสารนี้ไปยังดาวดวงอื่นท่ีมีสิ่งมีชีวิตด้วย 

เลยก็แล้วกัน

“บนดาวของคุณมีส่ิงมีชีวิต ซ่ึงผมไม่รู้หรอกนะว่าพวก

คุณตัดสินกันอย่างไรว่าอันไหนมีชีวิต อันไหนไม่มีชีวิต แต่ผม 

อยากรู้...

“พวกคุณมีศิลปะไหม”

นี่แหละค�าถามของผม

ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไอ้ศิลปะน่ีมันส�าคัญไม่แพ้เทคโนโลยี

เลย

อย่างน้อยมันก็ท�าให้ดาวของผมอยู่มาจนถึงทุกวันน้ี 



FAITH

ถ้าเราเจอ

มนษุย์ต่างดาว
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พี่เคยเห็นมนุษย์ต่างดาวไหม พี่ว่ามนุษย์ 

ต่างดาวมีจริงไหม หนูไม่เคยเห็น แต่หนูเชื่อว่าต้องมี

สิง่มีชีวิตบนดาวดวงอ่ืน หนเูคยคยุกบัเพือ่น  ๆ  วา่ถา้เรา

เจอมนุษย์ต่างดาว เราจะถามอะไรเขา พี่ล่ะคะจะถาม 

อะไรเขา

ปราณ กนัตถมูล

ผมไม่เคยเห็นมนุษย์ต่างดาวครับ

ถามว่าเชื่อไหม

ตอบไดเ้ลยว่าเชือ่ เปน็การเช่ือแบบไมม่เีหตผุล เป็นการ

เช่ือแบบคาดเดา คาดเดาว่าหนึ่งในดาวล้านล้านดวงในเอกภพ  

น่าจะมีสักดวงที่โป๊ะเชะลงตัวจนเกิดสิ่งมีชีวิตแบบโลกเราได้

มีค�าตอบตลก ๆ อันหนึ่งในหนังฝรั่ง ผมจ�าชื่อเรื่องไม่ได้ 

ตวัละครผูห้ญิงเขาถามตวัละครผูช้ายวา่ คณุเช่ือวา่พระเจา้มีจรงิ

ไหม ผู้ชายก็บอกว่าเชื่อ

ผูห้ญงิกถ็ามวา่คณุเคยเห็นหรอื ผูช้ายกเ็ลยย้อนถามวา่ 

คุณเคยเห็นเงินร้อยล้านดอลลาร์ไหม ผู้หญิงบอกว่าไม่เคยเห็น 

ผู้ชายจึงบอกว่าเงินร้อยล้านดอลลาร์มีจริงนะ

ถ้าแถก ๆ สีข้างเอาค�าตอบนี้มาตอบเรื่องมนุษย์ต่างดาว 

มีจริงไหม ก็คงพออนุโลมได้
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ผมชอบค�าถามท่ีสองมากกวา่ ถา้คณุเจอมนษุย์ตา่งดาว 

คุณจะถามอะไรเขา คุณปราณกับเพื่อน ๆ เข้าใจหาเร่ืองคุย 

ชวนคิดเลยทีเดยีว เพราะเวลาผมพบชาวตา่งประเทศท่ีพอจะคยุ

กันได้ ผมมักจะถามเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ครอบครัว ถามว่า 

บ้านคุณหนาวไหม มีพี่น้องกี่คน อะไรท�านองนี้

ซ่ึงถา้เราเอาค�าถามนี้ไปถามมนษุย์ตา่งดาว ผมวา่มันไม่

สมกับการเจอมนุษย์ต่างดาวเลย ผมก็เลยลองคิดค�าถามดู

 

ค�าถามแรกผมจะถามว่า ๑ + ๑ เป็นเท่าไร

ไม่ได้แกล้งนะครับ ถามอย่างนี้จริง ๆ ถ้าเขาตอบว่า  

๑ + ๑ เป็น ๒ นัน่หมายความวา่ ตรรกะของเขาตรงกบัของโลกเรา 

เราจะได้มั่นใจว่าจักรวาลนี้อยู่บน “ความจริง” เดียวกัน

จากนัน้ผมจะขอดนูิว้มือของเขาวา่มกีีน่ิว้ ถา้เขาไม่ไดมี้ 

๑๐ นิ้ว สมมุติว่าเขามี ๘ นิ้ว ผมจะขอให้เขานับเลข ถ้าเขานับ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ ก็ดูว่าเขานับเลขอะไรต่อไป

ถา้เขาข้ึนเลขสองหลกั ผมจะไดค้�าตอบของค�าถามท่ีผม 

สงสยัเสยีทีว่า ท�าไมมนษุย์ทุกประเทศพอนบั ๑ - ๙ แลว้กต็อ้งข้ึน 

๑๐ ท�าไมไม่นับถึง ๗ แล้วขึ้น ๑๐ เลย ค�าตอบก็คือ เพราะเรา

มีนิ้ว ๑๐ นิ้วนั่นเอง ทางคณิตศาสตร์เรียกว่า เราใช้เลขฐาน ๑๐

นั่นก็หมายความว่า ถ้ามนุษย์ต่างดาวมี ๘ นิ้ว มนุษย์

ต่างดาวก็ใช้เลขฐาน ๘ ทำาให้ชวนคิดไปต่อว่า ถ้าไดโนเสาร์ 
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ที. เรกซ์ครองโลกถงึทุกวนันี ้โลกนีค้งใช้เลขฐาน ๔ เพราะที. เรกซ์ 

มีนิ้วข้างละ ๒ นิ้ว

ค�าถามต่อไปท่ีผมจะถามเขาก็คือ ค�าถามเก่ียวกับ 

การเวียนว่ายตายเกิด

บางทีเขาอาจจะววิฒันาการไปจนถงึเข้าใจในการเวยีน-

ว่ายตายเกิด เข้าใจเรื่องวิญญาณและชีวิตหลังความตาย เพราะ

ผมก็เคยสงสัยเหมือนกันว่า การเวียนว่ายตายเกิดนั้นเกิดข้ึน 

ข้ามประเทศได้แล้ว จะเกิดขึ้นข้ามดวงดาวได้ไหม

บางทีเขาอาจจะบอกเราได้ว่า คุณธงไชย แมคอินไตย์

นั้น ชาติก่อนเคยเป็นมนุษย์ดาวของเขา

ค�าถามต่อมาผมจะถามเขาว่าพวกเขามีอารมณ์ขัน 

กันไหม

คืออย่างนี้ ผมเคยคิดเองเล่น ๆ ว่าบนโลกของเรานี้มี 

สิง่มีชวิีตชนดิเดยีวท่ีหัวเราะเป็น นัน่คอืมนษุย ์สตัวอ์ืน่ ๆ  มีอารมณ ์

ครบถ้วนไม่ต่างจากมนุษย์ แต่หัวเราะไม่เป็น เราจึงเห็นหมูร้อง

ด้วยความเจ็บปวด เคยเห็นช้างร้องไห้น้�าตาไหลหาลูก เคยเห็น

แมวโกรธจนขนฟู เคยเห็นลูกหมากลัวจนหางจุกตูด

แต่เราไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดใด ๆ หัวเราะ ตั้งแต่อะมีบา 

ยันลิงชิมแปนซี
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เราอาจเคยไดยิ้นนกขุนทองหรอืลงิหัวเราะในภาพยนตร ์

แต่นั่นเป็นเพียงการเลียนแบบมนุษย์เท่านั้น ไม่ได้หัวเราะจาก

อารมณ์ขัน

ผมเลยวิเคราะห์ว่าท่ีมนุษย์หัวเราะนั้นเพราะมนุษย์

คิดมากกว่าหนึ่งช้ัน นึกออกไหมครับ เรื่องตลกของทุกประเทศ

เกดิจากการคดิตัง้แตส่องชัน้ข้ึนไป และท่ีพวกสตัว์ไมม่อีารมณขั์น 

กแ็สดงว่าพวกสตัวต์า่ง ๆ  คดิมากกวา่หนึง่ช้ันไม่เป็น หมู หมา กา 

ไก่ คิดอะไรตรงไปตรงมา

ผมเลยอยากรู้ว่ามนุษย์ดาวดวงอ่ืนคิดมากกว่าหนึ่งช้ัน

ไหม หรอืคดิไดม้ากกวา่รอ้ยช้ันดว้ยซ้�า พวกเขาอาจจะมอีารมณข์นั 

มากมาย

ค�าถามสุดท้ายที่ผมอยากถามเขามากที่สุดก็คือ

พวกเขาวิวัฒนาการผ่านยุคเทคโนโลยีรุ่งเรืองจนถึงขีด

สุดได้อย่างไร โดยไม่ท�าลายตัวเอง 



FAITH

หนึ่งบวกหนึ่ง

ไมเ่ท่ากับสอง
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พอดีผมได้อ่านบทความของคุณท่ีบอกว่า

อยากถามมนุษย์ต่างดาวว่า ๑ + ๑ ได้เท่าไร

ผมไม่เห็นด้วยที่จะสรุปว่า ๑ + ๑ แล้วไม่ได้

เท่ากับ ๒ นัน้ จะหมายความวา่ตรรกะมนษุย์ตา่งดาวนัน้ 

ไม่เหมือนกบัชาวโลก เพราะเม่ือพจิารณาดูให้เป็นจรงิ 

แลว้ เราท่ีเป็นมนุษย์โลกด้วยกันเองก็ยังมีความแตกต่าง

กันในเรื่องนี้เลยครับ

ผมเองอยู่ในวงการแพทย์ ซ่ึงกข็อยกตวัอย่าง

การใช้ยาปฏชีิวนะ (antibiotics) ซ่ึงการใชย้ารว่มกนั ๒ 

ตัว (นัยหนึ่งคือ ๑ + ๑) บางครั้งก็ได้ประสิทธิภาพ

ท่ีดีมาก (๑ + ๑ ได้มากกว่า ๒) บางครั้งกลับได้

ประสิทธิภาพเท่าเดิม (๑ + ๑ เท่ากับ ๒) แต่บางครั้ง 

ประสิทธิภาพของยาท่ีให้กลับแย่ลง (๑ + ๑ ได้น้อย

กว่า ๒)

ความจริงอย่างหนึ่งท่ีเราควรระมัดระวังก็คือ 

การไม่รีบด่วนสรุปอะไรง่าย  ๆ เพราะแทบจะพูดได้ว่า

ไม่มีอะไรเลยที่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็ม

คุณประภาสคิดอย่างไรบ้างครับ

นพพร
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ตอนท่ีผมแตง่เพลง “หนึง่ตอ่หนึง่” โดยมคุีณ เกียรตศิกัดิ ์

เวทีวฒุาจารย ์กับคุณ ฉตัรชัย ดรุยิประณตี เปน็ผูร้อ้งและบรรเลง

เผยแพร่ออกไปนั้น ผมเคยได้ยินว่ามีผู้วิจารณ์ถึงเนื้อเพลงใน

ความหมายเช่นเดียวกับที่คุณนพพรก�าลังพูดถึง

ผมขออนุญาตน�าบางส่วนของเน้ือเพลง “หน่ึงต่อหน่ึง” 

มาลงไว้หน่อย เผ่ือว่าวงสนทนาของเราบางคนไม่เคยได้ยินเพลงน้ี

“สร้างอะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่ง

ก็ถูกทำาลายลงไปชิ้นหนึ่ง

ทำาโต๊ะประชุมตัวใหญ่

มีต้นไม้เพิ่มหนึ่งตอ 

รองเท้าหนังช้างหุ้มข้อ

พ่อพลายหนึ่งตัวต้องตายหายไป

ต้องการไฟฟ้ามาเปิดไฟ

สร้างเขื่อนทันใดให้อันหนึ่ง

แล้วเราก็เสียไปป่าหนึ่ง

หนึ่งหนึ่งเท่ากันใช่ไหม”

ผูว้จิารณก์ลา่ววา่ การสรา้งอะไรข้ึนมาหนึง่อย่างนัน้ มัน 

ไม่ได้ท�าลายของอย่างอ่ืนไปเพียงหน่ึงอย่างเท่าน้ัน บางคร้ังท�าลาย

มากกว่าหนึ่งอย่าง เอามาเทียบกันไม่ได้

ผมก็เลยบอกไปว่า ผมเข้าใจและยอมรับว่าเร่ืองแบบ

นี้มันเทียบกันเป็น ๑ ต่อ ๑ ไม่ได้ แต่ในทางกาพย์โคลงกลอน
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เราก็ต้องเล่นค�าอย่างนั้น และผมก็อยากชวนให้คิดต่อว่า เลข ๑ 

ที่เห็นนั้น ตัวแรกกับตัวหลังอาจจะไม่เท่ากันในเชิงคุณค่า

ผมอาจจะเขียนเพลงนีข้ึ้นใหมโ่ดยใช้ค�าวา่ “หนึง่ตอ่หนึง่” 

เหมอืนเดมิว่า สรา้งโรงแรมหนึง่โรงแรม ทำาลายจังหวดัหนึง่จงัหวดั 

สร้างเขื่อนหนึ่งเขื่อน ทำาลายทวีปหนึ่งทวีป รู้สึกดีขึ้นไหมครับ

จะเอาหนักกว่านี้ก็ได้

หนึ่งดอกไม้ถูกเด็ด หนึ่งดวงดาวเป็นจุณ

หรอื “เดด็ดอกไมส้ะเทือนถงึดวงดาว” ช่ืออลับัมท่ีเพลง 

“หนึ่งต่อหนึ่ง” บรรจุอยู่นั่นเอง ผมได้บอกเป็นนัยไว้แล้วครับ

ยังคงเป็น “หนึ่งต่อหนึ่ง” เลข ๑ ที่เท่ากันในตัวเลข แต่

ต่างกันทาง “ค่า”

เช่นเดียวกับ ๑ + ๑ = ๒ คุณนพพรอาจจะเคยพบว่า 

บางครั้ง ๑ + ๑ ไม่เท่ากับ ๒ อาจจะมากกว่า ๒ บ้าง น้อยกว่า 

๒ บ้าง

ความจริงคุณนพพรกับผมพูดเรื่องเดียวกัน

เราคงยืนยันว่า ๑ + ๑ = ๒ เป็นตรรกะของโลกเราเมื่อ

มองในเชิงปริมาณ แต่เมื่อมองในเชิงคุณค่า ยาปฏิชีวนะ ๒ ตัว

ใช้ร่วมกันมันได้ประสิทธิภาพมากกว่า ๒ เท่า

นั่นหมายความว่า เครื่องหมายบวกในนั้นมันไม่ได้เป็น

เครือ่งหมายบวกอีกตอ่ไปแลว้ มนัไดก้ลายเป็นเครือ่งหมายอ่ืนไป 

มันอาจจะเป็น “คูณ” ไปแล้วก็ได้
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ในทางกลับกัน คุณนพพรเคยพบว่ายาปฏิชีวนะ ๒ ตัว 

บางครัง้ใช้รว่มกนั ๑ + ๑ ผลท่ีไดบ้างครัง้นอ้ยกวา่ ๒ เครือ่งหมาย

ตรงที่บอกว่าใช้ร่วมกันมันอาจจะเป็น “ลบ” ก็ได้

ผมชอบความคิดในการมองเชิงคุณค่าของคุณนพพร

มาก

เคยได้ยินเขาโฆษณาบริษัทน�าเท่ียวไหมครับ “เท่ียว

ยุโรป ๕ วัน ๗ ประเทศ” แค่ฟังก็ท้องป่วนแล้ว ปริมาณล้วน ๆ 

ครับ

ลองเอาความคดินีไ้ปใชกั้บการจดัตัง้รฐับาลผสมหลาย ๆ  

พรรคของรัฐบาลท่ีผ่าน  ๆ  มาสิครับ เราอาจจะรวมจ�านวน ส.ส. 

ไม่ครบเสียงรัฐบาลเสียอีก เพราะผลบวกมันจะเป็นอย่างนี้

๖๘ + ๓๕ + ๒๓ + ๑๒ + ๔ + ๑ = ๐ 



FAITH

พระสงฆ์

โทรศพัท์
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มีข้อกงัขาวา่ท่ีพระภกิษุ สามเณร หรอืกลา่ว 

โดยรวมว่าบรรพชิตทั้งหลายทั้งปวงนั้น หากมีการใช้ 

โทรศพัท์ท้ังมือถอื โทรศพัท์ท่ีวัด จะผดิพระวนิยัหรือไม่ 

แต่เพ่ือนเคยบอกว่าพระไม่ควรท่ีจะพูดโทรศัพท์เพราะ 

เป็นการผดิพระวินยั ผมกยั็งกงัขาอยู่ เพราะท่ีเชยีงใหม ่

ผมเห็นพระเณรคยุโทรศพัท์ในยามวกิาลนานมากเลย 

ช่วยไขข้อข้องใจด้วยนะครับ

พฤทธิ์

“พระวินัย” คงไม่เคยพูดถึงการใช้โทรศัพท์แน่นอน 

เพราะในครัง้พทุธกาล เครือ่งมอืสือ่สารชนดินีย้งัไมถ่อืก�าเนดิข้ึน 

ดังนั้น ประเด็นเรื่องผิดวินัยสงฆ์คงต้องยกไป

ถ้าเรามองเร่ืองการพูดผ่านสายโทรศัพท์ว่าก็คือการส่ือสาร

อย่างหนึ่งซ่ึงเหมือนกับการใช้สื่ออย่างอื่น เหมือนกับการเทศน์

ผ่านรายการวิทยุ หรือการออกรายการโทรทัศน์ของพระสงฆ์ 

ผมก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าเกลียดตรงไหน

เราคงต้องยอมรับก่อนว่า ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ วิทยุ

สื่อสาร หรือนกพิราบ มันก็คือ “สื่อ” อย่างหนึ่ง

พระธรรมค�าสัง่สอนของพทุธศาสนาท่ีจารกึอยู่ในใบลาน 

ก็คงไม่แตกต่างจากท่ีจารึกอยู่ในซีดีรอมหรือดาวน์โหลดจาก
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อินเทอร์เน็ตเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ คุณค่าของค�าสอนสัจธรรมแห่ง

โลกก็คงยังอยู่ในนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปลงรักปิดทอง หรือดิจิทัล 

สิบหกบิต สามสิบสองบิต จริงไหมครับ

ความแตกต่างมันอยู่แค่เปลือก

มีคนเคยตั้งค�าถามข้ึนมาเล่น  ๆ  ว่า ถ้ามีศาสดาของ

ศาสนาใดศาสนาหนึง่เกดิในยคุนี ้ศาสดานัน้จะมเีวบ็ไซตเ์ปน็ของ

ตัวเองหรือเปล่า

ผมคิดว่าเป็นค�าถามท่ีดี และคิดว่าค�าตอบก็น่าจะเป็น 

“ใช่” เราต้องยอมรับว่ามันเป็นสื่อท่ีดีสื่อหนึ่ง ตอนนี้ถ้าจะมีการ

ตั้งปุจฉาวิสัชนาทางศาสนากันทางอีเมลก็ต้องบอกว่าไม่แปลก

อะไรแล้ว

ผมจ�าได้ว่าตอนเด็ก ๆ สมัยยุคเดอะบีเทิลส์ และเดอะ 

โรลลิงสโตนส์ ก�าลังดังก้องโลก มีการพูดกันถึงขนาดว่า ถ้า 

พระเยซูมาเกดิในยุคนัน้ พระองคค์งจะตัง้วงรอ็กขึน้มาเพือ่เผยแผ่

ศาสนาแน่นอน จ�าได้ว่าข่าวนี้สั่นสะเทือนชาวคริสต์อยู่มาก

แล้วก็มีหนังออกมาเรื่องหนึ่งช่ือ จีซัสไครสต์ซูเปอร์ 

สตาร ์(Jesus Christ Superstar) จซัีสไครสต ์กค็อืพระเยซูครสิต์

นัน่เอง หนงัเรือ่งนีเ้ลา่ประวตัขิองพระเยซูดว้ยเพลงรอ็ก เป็นหนงั

ท่ีร้องเพลงและเต้นกันท้ังเรื่อง และเป็นเพลงร็อกเสียส่วนใหญ่  

ผูส้รา้งเขากม็อง “เพลงรอ็ก” เป็นเพยีงสือ่หนึง่เท่านัน้ ถกูตอ่ตา้น 
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กันมากครับเร่ืองน้ี ต้องยอมรับกันว่าเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเม่ือศาสดา

ของศาสนาใดกต็ามถกูพดูถงึในภาพพจนห์รอืสือ่ไมคุ่น้หูคุน้ตา ก็

มักจะเป็นเป้าในการต่อต้าน ดูอย่างหนังการ์ตูนเรื่อง Prince of 

Egypt ที่กล่าวถึงโมเสส ก็ยังถูกบางประเทศแบนไม่ให้ฉายเลย

ผมเคยรูม้าวา่ พระสงฆท่ี์อยู่ในชนบทไกลปืนเท่ียงมกัจะ

ใชเ้วลาวา่งศกึษาเรื่องไฟฟา้ เรือ่งอเิล็กทรอนิกสด์้วย โดยเฉพาะ

วิทยุสื่อสารแบบที่ต�ารวจเขาไว้ ว. หนึ่ง ว. สองกัน แต่แบบของ

ประชาชนเขาเรียกว่า VR หลวงพี่บางรูปศึกษาเรื่องวิทยุเก่งถึง

ขนาดซ่อมได ้ประกอบได ้สรา้งเสาอากาศสงู ๆ  สง่ระยะทางไกล ๆ  

ได้ หนังสือพิมพ์ก็เคยลงข่าวตอนน้�าท่วมใหญ่ภาคใต้ ตอนนั้น

การคมนาคมถกูตดัขาดหมด ท้ังถนน ท้ังโทรศพัท์ ก็ไดพ้ระสงฆ์

กลุ่มนี้คอยติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยวิทยุสื่อสารนี่แหละ ท�าให้

ทางการเข้าไปช่วยประชาชนในพื้นที่ได้

จรงิอยู ่ภาพพระสงฆถ์อืวทิยสุือ่สารหรอืโทรศพัท์มือถอื

เป็นภาพท่ีดูไม่สำารวมนัก แต่เราก็ต้องยอมรับว่ายุคสมัยเปลี่ยน

ไป เครือ่งไม้เครือ่งมือมนษุยเ์ปลีย่นไป ภาพแห่งความสำารวมกค็ง 

ต้องถูกแยกแยะให้ออกว่า อะไรจำาเป็น อะไรไม่จำาเป็น

ระหว่างการใช้ให้เป็น “สื่อ” หรือใช้ให้เป็น “มหรสพ”  

ดจูะแยกกนัไมอ่อก พระดขู่าวทีวไีม่ผดิหรอกครบั แต่ถา้ด ู“ละคร

ทีวี” ก็ต้องถือเป็น “มหรสพ” โทรศัพท์ก็เหมือนกัน ถ้าลองโทร

เป็นชั่วโมง ๆ ดูอย่างไรก็ต้องว่า “ไม่สำารวม”
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แต่ถ้าพระสงฆ์ท้ังหลายจะดูพระศาสดาของเราเป็น 

เยี่ยงอย่าง เราก็จะพบว่า อย่าว่าแต่เครื่องมือทันสมัยเหล่านี้เลย 

แอรก์ไ็มค่วรใช้ ไมโครเวฟกไ็ม่ควรม ีเครือ่งเสยีงโฮมเทียเตอร์ใด ๆ  

ที่ญาติโยมถวายมา ก็น่าจะบริจาคให้โรงเรียนไปเสีย

พระพุทธเจ้าทรงเคยเป็นเจ้าชายในวรรณะกษัตริย์ 

พระองคท์รงละท้ิงทุกอยา่งจากพระราชวังเพือ่มาหม่ผา้เพยีงหนึง่

ผืน ไม่มีสมบัติหรือเครื่องอ�านวยความสะดวกสบายใด  ๆ  ติดตัว 

แม้แต่ม้ากัณฐกะท่ีพระองค์น่าจะเอาไว้ใช้เป็นพาหนะในการ 

เดินทาง พระองค์ก็ให้นายฉันนะน�ากลับไป

เพ่ือนผมคนหนึง่ช่ือ นติพิงษ์ ห่อนาค เคยตัง้ปุจฉาเลน่ ๆ  

ว่า พระฉันไอติมแท่งผิดไหม

ค�าตอบก็คือไม่ผิด มีพระวินัยข้อไหนบอกไว้หรือเปล่า

ว่าห้ามพระฉันไอติม แต่ลองนึกภาพดูสิครับ พระดูดไอติมแท่ง 

นกึเม่ือไรกน็า่เกลยีดเมือ่นัน้ ดแูลว้ไมส่มกบัเป็นสงฆซ่ึ์งเป็นหนึง่

ในแก้วสามดวงที่เรากราบไหว้อยู่ทุกวัน

ถามอกีเพราะเคยเห็นพระถอืกลอ้งวิดโีอถา่ยทำากจิกรรม

ภายในวัด ผิดไหม

ถึงแม้ตั้งใจจะถ่ายเก็บเป็นบันทึกกิจกรรมในวัด ผมก็ว่า

ไม่เหมาะ ไม่จ�าเป็น ดอูยา่งไรก็ไม่ใช่กจิของสงฆ ์ยิง่ตอ้งมาลกุ ๆ  

เงย ๆ คอยซูม คอยโฟกัส ดูแล้วไม่งามหรอกครับ

แปลกนะครับ พระสงฆ์กับเทคโนโลยีดูแล้วเข้ากันยาก
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การนั่งปฏิบัติธรรมนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในป่าลึกหรืออยู่ใน

ห้องแอร์บนยอดคอนโดฯ ความส�าคัญอยู่ที่จิตของผู้ปฏิบัติก็จริง

อยู่ แต่การเข้าหาธรรมชาติ การกลับหาสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ แท้ ๆ 

ของมนุษย์ น่าจะเป็นการเข้าหาพระธรรมมากกว่า

ผมคิดว่า ค�าว่า “ธรรม” ในค�าท้ังสามนี้น่าจะเป็นสิ่ง

เดียวกัน

ธรรมชาติ ธรรมดา และพระธรรม

ผมถามต่ออีก พระเล่นกล้ามผิดไหม

ตอนเรียนอยู่ช้ันประถมท่ีต่างจังหวัด ผมเคยไปค้างกับ

เพื่อนเด็กวัด ตื่นเช้ามาเห็นหลวงพี่กุฏิข้าง ๆ ก�าลังยกดัมเบลล์ 

เลน่กลา้มอยู่ ก็ให้รูส้กึแปลก ๆ  พอดีหลวงพอ่เจ้าอาวาสเดนิผา่นมา 

เห็นเข้า ท่านเลยพดูกบัหลวงพีท่่านนัน้ ฟงัแลว้ถกูใจผมนกั ท่าน

บอกว่า

“อุ้มบาตรแค่ใบเดียว คงไม่ต้องกล้ามใหญ่ขนาดนั้น

ดอก” 



FAITH

เดินไปข้างหน้า

ตามหาความสขุ
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คุณคิดว่าชีวิตคนเรานั้นจำาเป็นไหมท่ีจะต้อง

เดินไปข้างหน้าตลอดเวลา เราจะถอยหลังกลับไปหา 

วิถีชีวิตท่ีต้องการได้หรือเปล่า…บางทีการรู้จักความ 

ต้องการของตนเองมันก็ยากพอ  ๆ  กับการรู้จักผู้อ่ืน 

เลยนะ

ชีวิตมันเลยละล้าละลัง…เพราะเรากำาลัง 

Home Sick (วิถีชีวิตแบบเก่า ๆ )

 อักษรา

ใครจะบอกได้ว่าอะไรคือการเดินไปข้างหน้า แล้วอะไร

คือการเดินถอยหลัง

เจา้ชายสทิธตัถะทรงละท้ิงพระราชวังไวเ้บ้ืองหลงั ห่มผ้า 

เกา่ ๆ  เพียงผนืหนึง่ แลว้อุม้บาตรเพยีงใบหนึง่ พระองคท์รงด�าเนนิ

ไปข้างหน้าหรือทรงด�าเนินถอยหลัง

ถ้ากรุงเทพฯ มันไม่มีงานให้คุณท�า มิตรภาพของผู้คน

ก็ก�าลงัเหอืดแหง้ และยิง่มลภาวะในมหานครแหง่นีเ้ลวรา้ยขนาด

หนัก ผมว่ากลับบ้านเถิดครับ 
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ชายหนุม่คนหนึง่ฝากคำาถามนีม้าในดา้นหลงั

หนังสือคุยกับประภาสท่ีส่งไปให้อ่าน รบกวนพี่ช่วย

ตอบคำาถามนี้ให้เขาสักหน่อยเถอะค่ะ

“ความสขุอยู่ตรงไหนครบั หาซ้ือไดไ้หมครบั 

ห้ามตอบว่าอยู่ท่ีใจนะครับ เพราะไปยากกว่าตลาด

เยอะเลย”

จ.จิ๊กกะดี้

เมื่อตอนท่ีผมยังเด็ก  ๆ  อยู่นั้น ผมมักจะไปเท่ียวด้อม  ๆ 

มอง  ๆ  ดูแมลงชนิดต่าง  ๆ  ตามขอบรั้วของโรงเรียน รั้วนั้นท�าด้วย

ลวดหนามและมตีน้ไมข้ึ้นปกคลมุ แทบจะมองไมเ่หน็รัว้ลวดหนาม

เลยครบั ตน้ไมท่ี้ข้ึนก็เลือ้ยพนัรัว้จนหนาทึบ เดก็ ๆ  มกัจะไปแหวก

หากิ้งก่า หาตัวด้วงมาเล่นกัน

ผมจ�าความรู้สึกท่ีมีต่อรั้วต้นไม้แถวนั้นได้ดี จะเรียกว่า

เป็นที่ที่มีความสุขมากที่หนึ่งในชีวิตก็คงไม่เกินจริงนัก

ผมชอบท่ีจะไปนั่งจ้องมองใยแมงมุมท่ีถักสานระหว่าง

พุ่มไม้ รอท่ีจะเห็นแมลงตัวเล็ก ๆ สักตัวบินหลงเข้ามาติดใยและ

กดู็ฉากพิฆาตเหย่ือของแมงมุม แลว้กด็มูนัพนัใยเกบ็เป็นอาหาร 

บางทีน่ังรออยู่นานไม่เห็นมีแมลงบินเข้ามาติดใยสักที ด้วยความคิด

แบบเด็ก ๆ ผมเคยเอาข้าวสุกถูกับขี้ไคลจากแขนตัวเอง ปั้นเป็น
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เม็ดกลม ๆ  โยนใสเ่ข้าไปท่ีใยแมงมุม หวงัให้แมงมุมเข้าใจผดิคดิวา่

เป็นแมลงอะไรสักตัวบินมาติดใย ทีแรกก็อาจจะได้ผลหรอกครับ 

พอมันรู้สึกถึงความสะเทือน ก็จะไต่มาดู เม่ือพบว่าสิ่งท่ีติดใย 

ไม่ใช่แมลง มันก็จะไต่ใยกลับไปอยู่ตรงกลางที่เดิม

แต่ถ้าผมท�าอย่างนี้อีกสักสองสามครั้ง มันก็ชักไม่ชอบ

และก็มักไต่หนีจากใยไปทุกที

ผมนบัเอาชว่งเวลาแหง่การไรส้าระครัง้นัน้เป็นความสขุ

อย่างหนึ่ง

ผีเสื้อก็เป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่ผมชอบ ผมชอบจังหวะ 

จะโคนในการบิน ผีเสื้อไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตมีปีกชนิดอ่ืน โดย

เฉพาะตอนร่อนลงเกาะใบหญ้า สวยมากครับ เคยได้ยินมาว่า 

ฝรัง่เขายกให้ผเีสือ้เป็นสญัลกัษณข์องความสขุเลยทีเดยีว สภุาษิต

โบราณของฝรั่งประเทศไหนสักประเทศหนึ่งนี่แหละพูดไว้ว่า 

“บ้านใดมีผีเสื้อบิน บ้านนั้นมีความสุข” 

ผมชอบดูผีเสื้อบินเท่า ๆ กับชอบดูแมงมุมดักเหยื่อ และ

เช่นเดียวกนั ในวัยเดก็ทุกครัง้ท่ีผมวิง่ไลจ่บัผเีสือ้ มันจะย่ิงบินหนี

จากเราไป ยิ่งพยายามวิ่งไล่มากเท่าไร เราก็ยิ่งผิดหวังไปเรื่อย ๆ 

แตเ่ม่ือใดกต็ามท่ีเรานัง่ลงเงยีบ ๆ  นิง่ท้ังกริยิาและน่ิงท้ังหัวใจ ผเีสือ้ 

แสนสวยจะโบยบินมาอยู่รอบ ๆ ตัวเราเสมอ

ความสุขก็เป็นอย่างนั้น 



33

ทุกวนันีข่้าวคราวพระสงฆผ์ดิศลีมมีากเหลอื

เกิน บางครั้งเวลาผมไหว้พระแล้วกราบสามครั้ง 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้ไม่คอ่ยสนทิใจ ในใจ 

ชอบคิดว่าพระสงฆ์ท่ีเห็นอยู่ทุกวันนี้มีอะไรซ่อนอยู่

เบื้องหลังหรือเปล่า คิดไปก็กลัวบาปไปครับ อีกเรื่อง

หนึ่งครับ ถ้ามีชาวต่างชาติถามว่าศาสนาพุทธสอน

อะไร ควรจะบอกเขาว่ายังไงดีครับ

กำาชัย สายศิลป์คำานวณ

ผมเคยบอกครูฝรั่งที่มาสอนภาษาอังกฤษให้ผมคนหนึ่ง

ไปว่า ศาสนาพุทธสอนว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ ครูฝรั่งแกฟังค�านี้ แล้ว

วันรุ่งขึ้นแกก็รีบไปหาหนังสือศาสนาพุทธมาอ่านทันที

ไม่ว่าจะยากดีมีจนเพียงใด ทุกคนย่อมมีความทุกข์  

ใครท่ีมีทุกข์น้อยก็เรียกได้ว่ามีความสุข หรือแม้จะมีใครบอกว่า 

ตวัเขาเองไม่มีทุกข์เลย ค�ากลา่วนัน้กค็งกลา่วไดเ้พยีงช่ัวครูเ่พราะ

ในที่สุดไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง ความทุกข์ก็ต้องเข้ามาหาจนได้

พระพุทธเจา้ทรงคน้พบวา่ชีวตินีเ้ป็นทุกข ์กอ่นท่ีจะสละ

ทุกอย่างแล้วเสด็จเข้าป่าค้นหาความจริงแห่งชีวิต เม่ือพระองค์

ตรสัรู ้มองเห็นความเป็นไปของจกัรวาลแลว้ พระองคจ์งึตดัสนิใจ 

ประกาศศาสนาด้วยต้องการช่วยให้มวลมนุษยชาติได้พ้นทุกข์ 
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อริยสัจสี่คือความจริงข้อแรกท่ีพระองค์ทรงสั่งสอน อริยสัจสี่  

หลักวิทยาศาสตร์หลักใหญ่แห่งพุทธ…นั่นคือ

เมื่อชีวิตเป็นทุกข์

ให้หาเหตุแห่งทุกข์

แล้วก็หาวิธีดับทุกข์

แล้วก็ทำาการดับเสีย

ท�าไมผมจึงเรียกทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ว่าเป็น 

หลักวิทยาศาสตร์ ลองพิจารณาดูอีกรอบสิครับ ผมว่านี่คือ 

หลักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

ศาสนาพุทธยังสอนเพิ่มเติมอีกว่า ความทุกข์ส่วนใหญ่

ของมนษุย์ลว้นมาจากความโลภ ความโกรธ และความหลง หาก

ดบัมันลงจนมอดไดเ้ม่ือไรกจ็ะบังเกดิสภาวะไรทุ้กข์ สภาวะนัน้เป็น

สภาวะท่ีไม่ได้เกิดได้โดยง่ายกับคนท่ัวไป เราเรียกผู้ท่ีท�าได้นี้ว่า 

พระอรหันต์

ค�าสอนส�าคัญท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อย่างย่ิงอีกค�าสอนหน่ึง

ก็คือปัจฉิมวจนะของพระองค์ท่ีกล่าวไว้ว่า ทุกส่ิงในจักรวาลล้วน

อนิจจัง หาความแน่นอนมิได้ ส่ิงใดมีเกิดย่อมมีดับ น่ันคือไม่ว่า

จะเป็นดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ หรือกาแล็กซีท่ีใหญ่โตเพียงใดก็ตาม 

วันหน่ึงก็ต้องถึงกาลดับ ดังน้ัน มนุษย์ตัวเล็ก  ๆ  กับทรัพย์สมบัติ 

อันกระจ้อยร่อยท่ีหวงแหนกันนัก วันหน่ึงก็ต้องสูญสลายไปเช่นกัน
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ส่วนข่าวคราวพระสงฆ์ท�าผิดศีลและสร้างความเส่ือมเสีย

แก่พระศาสนานั้น ผมว่าเราต้องท�าใจครับ แม้แต่สมัยพุทธกาล

ท่ีพระพุทธเจา้ยังทรงมพีระชนมชี์พอยู ่กยั็งเคยเกดิเหตทุ�านองนี ้

คนบวชเป็นพระมาจากรอ้ยพอ่พนัแม ่ตอ้งยอมรบัว่าพระบางรูป

กยั็งมกีเิลสหนา การบวชเรยีนศกึษาธรรมนัน้เป็นวธิกีารส�าคญัวธิี

หนึ่งท่ีจะท�าให้เข้าใจความจริงแห่งโลกได้ถ่องแท้ขึ้นและง่ายข้ึน 

เพราะอยู่ในเพศแห่งการละเว้น

เป็นนักเรียนยังมีสอบตก นับประสาอะไรกับพระสงฆ์ 

ซึ่งก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่

กราบแก้วสามดวงของศาสนาพุทธต่อไปเถิดครับ 

คุณก�าชัย

พระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นมหาบุรุษท่ีสมควรอย่างย่ิงแก่

การกราบไหว้ อีกท้ังพระธรรมค�าสัง่สอนของพระองคน์ัน้กส็มควร

อย่างย่ิงเช่นกัน ส่วนพระสงฆ์น้ันก็ต้องเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทท่ี

ส�าคญัท่ีสดุท่ีท�าให้ค�าสอนของพระองคยื์นนานมาถงึทุกวนันี ้เป็น

ตวัอย่างอนัดขีองการละโลภ โกรธ หลง จงึสมควรแกก่ารกราบไหว ้

 แตถ่า้จะให้คดิแบบวทิยาศาสตร ์ผมเคยตคีวามไตรรัตน์

ไว้อย่างนี้ครับ

พทุธแปลว่าผูรู้ห้รอืความรู ้ธรรมคอืความจรงิ และสงฆน์ัน้ 

ในบาลีมีความหมายว่าภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป
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ในขณะท่ีเราก�าลังกราบพระพุทธเจ้า กราบค�าสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้า และกราบผู้สืบทอดค�าสอนของพระพุทธเจ้า

อยู่นั้น ในอีกความหมายหนึ่งก็คือ เราก�าลังบูชาความจริง บูชา

ความรู้ และบูชาส่วนรวมอยู่นั่นเอง 


