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“ครึง่รกัครึง่ใคร”่	หนงัสอืรวมเรือ่งสัน้ของสจุติต	์วงษเ์ทศ	และ
ขรรคช์ยั	บนุปาน	เลม่นี	้ไมใ่ชห่นงัสอืเลม่ใหมห่มาดอะไร	ยิง่ถา้
ใครเปน็นกัอา่นทีอ่ยูร่ว่มสมยักบัทัง้สองทา่นนีด้ว้ยแลว้	กค็งจะ
คุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี	 ก็เพราะหนังสือเล่มนี้เคยตีพิมพ์ออกสู่
สายตานกัอา่นมาแลว้ครัง้แรกเมือ่	พ.ศ.	2511	โดยสำานกัพมิพ ์
ประพันธ์สาส์น	 แล้วก็ปรากฏผลออกมาว่ารวมเรื่องสั้นชุดนี้
ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านดีเกินคาดหมายในเวลานั้น	 ทั้งที่
ทั้งคู่ยังเป็นเพียงนักศึกษาอยู่ในคณะโบราณคดี	มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

มาวันนี้สำานักพิมพ์ของเราก็ได้นำา	 “ครึ่งรักครึ่งใคร่” 
กลับมาพิมพ์ใหม่อีกครั้ง	 เพราะถือว่านี่เป็นบรรณาการอัน
วิเศษจากวันและวัยอันกำาแหงแกร่งกร้าวของนักเขียนทั้งสอง
ทา่นนี้	ความคิดที่ถูกกลัน่ออกมาในวันที่หัวใจยงัฉานโชนพลุ่ง
โพล่งตรงมาตรงไปและมีเอกลักษณ์เฉพาะ	 จึงทรงพลังและมี
เสน่ห์ร้ายกาจ	อย่างที่เราไม่อาจหาเสพได้จากคนในวัยอื่นๆ

ถึงแม้รวมเรื่องสั้นชุดนี้จะสร้างสรรค์ผ่านมานานกว่าสี่
ทศวรรษแล้ว	แต่ปฏิเสธได้ยากเหลือเกินว่า	พลังทางปัญญา
ของคนหนุ่มผู้กระหายอุดมการณ์และมีสายตาใฝ่หาความ
เปลี่ยนแปลงยังคงมีแฝงอยู่ในงานที่ท่านถืออยู่นี้	 อย่างไม่มี
ทีท่าว่าจะเลือนรางจางไป เพราะถ้าท่านได้พลิกอ่านตั้งแต่ต้น

คำานำาสำานักพิมพ์
(พิมพ์ครั้งที่สี	่พ.ศ. 2554)

ตวั
อย
า่ง



สุจิตต์ วงษ์เทศ | ขรรค์ชัย บุนปาน 9

จนจบ	 แล้วซึมซับกำาซาบไปกับถ้อยคำาอันแฝงไว้ด้วยรสชาติ
หลากหลายที่เสียดสีบาดลึก	 ก็จะพบว่า	 ปัญหาต่างๆ นานา
ที่ทั้งสุจิตต	์วงษ์เทศ	และขรรค์ชัย	บุนปาน	สะท้อนสอดแทรก
เอาไว้ระหว่างบรรทัด	 เคล้ารวมเป็นเนื้อเดียวกันกับเรื่องราว
ของความรักโลภโกรธหลงในเรื่องสั้นแต่ละเรื่องที่เขียนเอาไว้
นานแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้น	 บางปัญหาเหลือไว้เพียง
ร่องรอยให้ถามถึง	 หรือใช้อ้างอิงได้ตามแต่สถานการณ์จะ
อำานวย	 บ้างก็กลับอยู่ยงคงตัวมีให้เห็นตำาตามาจนทุกวันนี้	
หรือบ้างก็ยิ่งสำาแดงเดชลุกลามใหญ่โตราวกับกลากเกลื้อน
เรื้อนร้ายกลายเป็นปัญหาที่ไม่มีวันสิ้นสุด	 เรื่องสั้นชุดนี้จึงถือ
เป็นหลักฐานชิ้นสำาคัญของความคิดก้าวหน้าที่ไม่เคยล้าสมัย	

แล้วจะมีเหตุผลกลใดอีกเล่า	 ที่เราจะไม่นำาผลงานชิ้นนี้
กลับมาพิมพ์ใหม่อีกครั้งใน	 พ.ศ.	 นี้	 เพื่อเผยแพร่ให้บรรดา
หนุ่มเหน้าสาวสวยในยุควิทยาการเฟื่องฟู	 เชิดชูเทคโนโลยี	
ผู้เพียรดื่มด่ำาอยู่กับความงดงามฉาบฉวย	 ได้ศึกษาเรียนรู้วิถี
คิดวิธีตั้งคำาถามต่อสภาวะรอบตัวของนักเขียนรุ่นลายคราม	
ประชากรแถวหน้าที่จัดได้ว่ามีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม
อยู่มากพอประมาณมาโดยตลอดตั้งแต่วันนั้นตราบจนวันนี้

สำานักพิมพ์ของเรา	 ขอยืนยันกับท่านผู้อ่านอีกครั้งหนึ่ง
ว่า กาลเวลาอาจมีพลังมหาศาลในการพรากเอาสรรพสิ่งให้
ล้มหายตายไปได้ก็จริงอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เวลามิอาจทำาได้สำาเร็จ
ก็คือ	พรากเอาคุณค่าที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ออกไป	

ด้วยมิตรภาพและความปรารถนาด	ี
สำ�นักพิมพ์ประพันธ์ส�ส์น

1 สิงหาคม 2554
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“ครึ่งรักครึ่งใคร่” อันเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่แสนรัก
แสนใคร่ของ	สุจิตต์	วงษ์เทศ	กับขรรค์ชัย	บุนปาน	เล่มนี้	ตี
พิมพ์ออกจำาหน่ายครั้งแรกโดยสำานักพิมพ์	 “ประพันธ์สาส์น”	
เมื่อเดือนกรกฎาคม	2511

ก่อนหน้านี้	สุจิตต	์วงษ์เทศ	และขรรค์ชัย	บุนปาน	เคย
มีผลงานพิมพ์ร่วมกัน	3	เล่มมาแล้ว	คือ

1.	“นิราศ”	ตีพิมพ์เมื่อ	พ.ศ.	2507
2.	“กลอนลูกทุ่ง”	ตีพิมพ์เมื่อ	พ.ศ.	2508
3.	“เห่ลูกทุ่ง”	ตีพิมพ์เมื่อ	พ.ศ.	2509
ทั้ง	 3	 เล่มนี้ล้วนเป็นผลงานรวมเล่มทางกวีนิพนธ์

และล้วนเป็นการจัดพิมพ์โดยมี	 เรืองชัย	 ทรัพย์นิรันดร์	 เป็น
บรรณาธิการและเป็นผู้จัดพิมพ์

“ครึง่รกัครึง่ใคร”่	จงึเปน็ผลงานรวมเรือ่งสัน้เลม่แรกของ
บุคคลทั้งสอง	 และเป็นการตีพิมพ์ออกมาโดยสำานักพิมพ์	
“ประพันธ์สาส์น”	อันเป็นสำานักพิมพ์มาตรฐานระดับแนวหน้า
สำานักพิมพ์หนึ่งของวงการหนังสือในขณะนั้น	 และเท่ากับ
เป็นการเบิกสถานการณ์อันเป็นมิติใหม่ทางการเขียนให้กับ
สุจิตต์	วงษ์เทศ	และขรรค์ชัย	บุนปาน

และนีค่อืหลกัไมลแ์รกของความรว่มมอืในทางวรรณกรรม
ระหวา่งสำานกัพมิพ	์“ประพนัธส์าสน์”	กบัสจุติต	์วงษเ์ทศ	และ

บทกล่าวนำา
(เมื่อพิมพ์ครั้งที่สอง	พ.ศ. 2529)
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ขรรค์ชัย	บุนปาน	ที่มีความสัมพันธ์,	ผูกพัน,	แนบแน่น,	ต่อ
เนื่อง และยาวนานตราบกระทั่งทุกวันนี้

เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง	 “ผู้จัดพิมพ์”	 กับ	 “นัก
เขียน”	 ที่อยู่เหนือผลประโยชน์ทางธุรกิจ	 หากแต่ร้อยโยงไว้
ด้วยสายไหมแห่งความเป็น	“พี่”	เป็น	“น้อง”	และความเป็น	
“มิตร”	อันลึกซึ้งที่ยากจะเห็นและสัมผัสได้ในที่แห่งอื่น

“ครึ่งรักครึ่งใคร่” รวมเรื่องสั้นเอ�ไว้ทั้งสิ้น 17 เรื่อง เป็น
ของสุจิตต์	 วงษ์เทศ	8	 เรื่อง	 เป็นของขรรค์ชัย	บุนปาน	9	
เรื่อง	โดยมีรายละเอียดและความเป็นมาของแต่ละเรื่องดังนี้

เรื่องสั้น 8 เรื่องของสุจิตต์ วงษ์เทศ :
“บาปของนกัเทศน”์	ตพีมิพค์รัง้แรกในนติยสาร	“ชอ่ฟา้”	

(ธันวาคม	2509),	“เปรตเข้าวัง”	ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร	
“ตำารวจ”	(กุมภาพันธ	์2510),	“ลำานำาสามหาว”	ตีพิมพ์ครั้ง
แรกในนติยสาร	“สยามรฐัสปัดาหวจิารณ”์	(กรกฎาคม	2510),	
“บ้าบอคอแตก”	 ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร	 “สังคมศาสตร์
ปริทัศน์”	ฉบับนิสิตนักศึกษา	(กรกฎาคม	2510),	“อเมริกัน
สยาม”	ตพีมิพค์รัง้แรกในนติยสาร	“สยามรฐัสปัดาหวจิารณ”์	
(กันยายน	2510),	“กมลสันดาน”	ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร	
“นพเก้าสุดสัปดาห์”	 (พ.ศ. 2510),	“พรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้ว”	
ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือรวมเรื่องสั้น	 “ฉันรักฤดูที่แสนจะ
ร้อน”	(มีนาคม	2511),	“คำาหยาดนั้นหอม”	ตีพิมพ์ครั้งแรก
ในนิตยสาร	“สายฝน”	(มิถุนายน	2511)

เรื่องสั้น 9 เรื่องของขรรค์ชัย บุนปาน :
“แดงกบัความเวิง้วา้ง”	ตพีมิพค์รัง้แรกในนติยสาร	“ยาน

เกราะ”	(พ.ศ. 2505),	“ของขวัญวันเกิด”	ตีพิมพ์ครั้งแรกใน
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นติยสาร	“วฒุธิรรม”	(พ.ศ. 2510),	“สายน้ำาเหอืดหาย”,	“กาม
เขต”,	“กามเทพเสี้ยม”	ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร	“ช่อฟ้า”	
(พ.ศ. 2510),	“กามนิสสัย”	ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ	“ลอย
หลังสินธุ์”	 (พ.ศ. 2511),	 “น้ำาใสไหลริน”	 ตีพิมพ์ครั้งแรกใน
นิตยสาร	 “สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์”	 (พ.ศ. 2511),	 “ข้าฆ่า
มันด้วยเหตุนั้น”	ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร	“สายฝน”	(พ.ศ. 
2511)	 และ	 “น้อง...”	 ตีพิมพ์ครั้งแรกใน	 “ครึ่งรักครึ่งใคร่”	
(พ.ศ. 2511)

จากนีจ้งึเหน็ไดว้า่	สว่นใหญแ่ลว้	(จำานวน	15	เรือ่ง)	เปน็
งานทีเ่ขยีนและตพีมิพต์ามนติยสารตา่งๆ	ในหว้งเวลาระหวา่ง	
พ.ศ. 2510-2511	มเีพยีงสว่นนอ้ย	(จำานวน	2	เรือ่ง)	ทีต่พีมิพ์
กอ่นหนา้นัน้คอื	“แดงกบัความเวิง้วา้ง”	ของขรรคช์ยั	บนุปาน	
ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อป	ี พ.ศ.	 2505	 กับ	 “บาปของนักเทศน์”	
ของสุจิตต์	วงษ์เทศ	ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปลายปี	พ.ศ. 2509

ห้วงเวลาระหว่าง	 พ.ศ.	 2510-2511	 นั้น	 มิได้ให้
ความหมายเพยีงวา่	สจุติต	์วงษเ์ทศ	มอีายอุยูร่ะหวา่ง	22-23	
ปี	และขรรค์ชัย	บุนปาน	มีอายุอยู่ระหว่าง	23-24	ปี	เท่านั้น

หากกล่าวในทางเศรษฐกิจและการเมือง	 ระยะกาลนั้น
สงัคมประเทศไทยเริม่กา้วเขา้สูร่ม่เงาของแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 2	 ในทางการเมืองการทหาร	
จอมพลถนอม	 กิตติขจร	 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 ดำารง
ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	
ทั้งยังเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พล.อ. 
ประภาส	 จารุเสถียร	 ผู้บัญชาการทหารบก	 ดำารงตำาแหน่ง
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย	ทัง้
ยังเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ขณะเดยีวกนั	เปลวเพลงิแหง่สงครามอนิโดจนีกท็วคีวาม
ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นลำาดับ	รูปธรรมภายในประเทศไม่เพียง 
แต่มีอาสาสมัครชาวอเมริกันมาสอนวิชาภาษาอังกฤษตาม
สถาบนัการศกึษาหลายแหง่ทัว่ประเทศเทา่นัน้	หากแตท่ีต่าคล,ี	
นครราชสมีา,	อบุลราชธาน,ี	อดุรธาน	ีเปน็ตน้	เริม่มทีหารและ
ฐานทัพสหรัฐเข้ามาตั้งอยู่

บาร	์ไนต์คลับ	สถานอาบอบนวด	ไม่ได้มีอยู่เฉพาะถนน
เพชรบรุตีดัใหมเ่ทา่นัน้ หากแตก่ระจายอยูต่ามเมอืงใหญเ่กอืบ
ทุกภาคของประเทศ	โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ	ที่ตั้งฐานทัพ

พระที่นั่งอนันตสมาคมตั้งเด่นเป็นสง่า	 แต่ผู้เข้าประชุม
มิใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หากแต่เป็นสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ	 ซึ่งแต่งตั้งและร่างรัฐธรรมนูญกันมาตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ	์2502	และยังไม่สำาเร็จเสร็จสิ้น

ย่อส่วนลงมาในสังคมมหาวิทยาลัยอันเสมือนเป็นภาพ
จำาลองจากสังคมไทยขนาดใหญ่	 อาจกล่าวได้ว่ายังเป็นยุค
มืดในทางพุทธิปัญญา	ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยยังเป็นด้านหลัก
เหนือกว่าความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	นิสิตนักศึกษาสนใจ
กบัการประชนัขนัแขง่กนัในการจดัมตีติง้,	งานบอลล,์	ประกวด
เทพีมากกว่ากิจกรรมทางปัญญา

ภายในห้วงเวลาเช่นนี้	 สุจิตต	์ วงษ์เทศ	 เป็นนักศึกษา
โบราณคดี	มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขรรค์ชัย	 บุนปาน	 ภายหลังจากได้ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา	 (ป.กศ.)	จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา	ก็บวช
พรรษาหนึ่งและเอนทรานซ์เข้าเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดี	
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คนหนุม่สาวทีช่มชอบตอ่การเขยีนหนงัสอืในระยะกาลนัน้	
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ส่วนใหญ่มีศูนย์รวมการแสดงออกผ่านชุมนุมวรรณศิลป์ของ
แต่ละมหาวิทยาลัย	ซึ่งตีพิมพ์วารสาร	“เล่มละบาท”	ทั้งของ
ชมุนมุและสมาชกิของชมุนมุจดัทำาออกมาโดยมกัจะเปน็งานใน
เชิงกวีนิพนธ์มากกว่าเรื่องสั้น	ทั้งยังมีความโน้มเอียงทางการ
เขียนไปในแนวสายลมแสงแดดประเภทที่	 ขรรค์ชัย	 บุนปาน
เคยเขียนถึงในหนังสือ	“เห่ลูกทุ่ง”	ว่า	“กลอนหาผัวหาเมีย”	

พวกที่เอาจริงเอาจังและสนใจต่อปัญหาสังคมการเมือง
จงึมฐีานะเสมอืน	“ชนกลุม่นอ้ย”	ซึง่หากไมเ่สนองานเขยีนผา่น
ทาง	“เจ็ดสถาบัน”	ก็มักจะไปแสดงออกผ่าน	“สังคมศาสตร์
ปริทัศน์”

กล่าวสำาหรับสภาพการณ์ทางวรรณกรรมของคนเขียน
หนังสือรุ่นใหม่ในห้วง	 พ.ศ.	 2509-2511	 สุจิตต์	 วงษ์เทศ 
และขรรค์ชัย	 บุนปาน	 จึงเป็นเสมือนหัวหอกที่ก้าวออกจาก
รั้วมหาวิทยาลัยสู่ภาวะความเป็นกวีและนักเขียนในวงที่กว้าง
ออกไป

นอกจากการเขยีนและทำาหนงัสอืในแวดวงมหาวทิยาลยั
โดยเฉพาะวารสารและเอกสารทางวิชาการของกลุ่มนักศึกษา
ในคณะโบราณคด	ีมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว	ฐานที่มั่นทาง
วรรณกรรมแรกสุดของพวกเขาคือนิตยสาร	 “ช่อฟ้า”	 ราย
เดือนของมูลนิธิอภิธรรม	 วัดมหาธาตุ	 อันมีสำาราญ	 ทรัพย์
นิรันดร์	 เป็นบรรณาธิการ	 และมีเรืองชัย	 ทรัพย์นิรันดร์	
กับสุจิตต์	 วงษ์เทศ	 เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ	 โดยขรรค์ชัย 
บุนปาน	เป็น	“มือเขียน”	ที่สำาคัญ

ณ	แหง่นี	้นอกจากเปน็แหลง่แสดงออกของนกัเขยีน	นกั
วิชาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำาคัญของประเทศ
แลว้	ยงัเปน็สนามสำาหรบักวแีละนกัเขยีนรุน่ใหมท่ีย่งัไมม่สีภาพ
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บนถนนหนังสืออย่างจำาหลักหนักแน่น
ขณะเดยีวกนั	ยงัเปน็ศนูยร์วมของการพบปะแลกเปลีย่น

ระหว่างกวีกับนักเขียน,	นักเขียนกับศิลปิน,	กวีกับนักดนตรี,	
นักเขียนกับนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดี	 ตลอดจน
นักหนังสือพิมพ์กับกวีนักเขียนและศิลปิน	 กระทั่งพัฒนาไปสู่
การรวมกลุ่มกันขึ้นเป็น	“กลุ่มหนุ่มเหน้าสาวสวย”	เสนอผล
งานหนังสืออันเป็นการประกอบส่วนเข้าด้วยกันของกวี,	 นัก
เขียน,	นักหนังสือพิมพ์,	นักจัดรูปเล่ม,	นักเขียนภาพประกอบ	
ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มและแบ่งกันทำางานของศิลปินจากหลาย
สาขาทีน่ำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงรปูแบบการทำาหนงัสอืเลม่ และ
หนังสือขนาดพ็อคเก็ตในระยะต่อมาในระดับที่แน่นอนหนึ่ง

จากหนังสือรวมเรื่องสั้น	 “ครึ่งรักครึ่งใคร่”	 เมื่อเดือน
กรกฎาคม	2511	จึงนอกจากเป็นงานเขียนของสุจิตต	์วงษ์
เทศ	และขรรค์ชัย	บุนปานแล้ว	หน้าปกยังเป็นฝีมือออกแบบ
ของบณัฑติ	ผดงุวเิชยีร	ขณะที	่ชว่ง	มลูพนิจิ	ทำาภาพประกอบ
ให้เรื่องของสุจิตต์	 วงษ์เทศ	 และพิศาล	 ทิพารัตน์	 ทำาภาพ
ประกอบให้เรื่องของขรรค์ชัย	บุนปานอีกด้วย

และนี่คือกระบวนการทำาและผลิตหนังสืออันมีจุดเริ่ม
จากนิตยสาร	 “ช่อฟ้า”	 สู่ผลงานใน	 “กลุ่มหนุ่มเหน้าสาว
สวย”	ไปยงัการผลติหนงัสอืขนาดพอ็คเกต็โดยผา่นสำานกัพมิพ	์
“ประพันธ์สาส์น”	ในขณะนั้น

จากเรื่องสั้นทั้ง	 17	 เรื่องใน	 “ครึ่งรักครึ่งใคร่”	 กล่าว
ในแง่ของเวทีทางการเขียนและการตีพิมพ์ครั้งแรก	 พื้นฐาน
สำาคัญจึงอยู่กับนิตยสาร	 “ช่อฟ้า”	 ขณะเดียวกัน	 ก็ขยาย
ขอบเขตไปยังนิตยสาร	“ยานเกราะ”	ที่	พ.ต. อุทาน	สนิทวงศ์
ณ	อยุธยา	รับผิดชอบนิตยสาร	“ตำารวจ”	ของ	พ.ต.อ. ปกรณ์	
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ปิ่นเฉลียว	 หนังสือรวมเล่ม	 เช่น	 “ฉันรักฤดูที่แสนจะร้อน”	
ของณรงค์	จันทร์เรือง	ตลอดจนนิตยสาร	“สยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์”	 และรวมทั้งนิตยสาร	 “สายฝน”	 “นพเก้า”	 ราย
สัปดาห์ซึ่งมุ่งขายนวนิยายอย่างเป็นด้านหลัก

กล่าวในทางรูปแบบการเขียน แม้ทุกวันนี้วิธีการเขียน
แบบสะท้อนอารมณ์เสมือนเป็นเค้าโครงเช่น	“ลำานำาสามหาว”	
และกระทั่ง	 “แดงกับความเวิ้งว้าง”	 อาจมิใช่เรื่องแปลกและ
น่าตื่นเต้นอีกแล้ว	 แต่ถ้าพิจารณาอย่างคำานึงถึงสภาพการณ์
ทีใ่นขณะนัน้อทิธพิลการเขยีนเรือ่งสัน้หกัมมุแบบของโอ	เฮนรี่ 
กำาลงัอยูใ่นฐานะครอบงำา	การนำาเสนอแนวการเขยีนในรปูเนน้
อารมณ์ความรู้สึกเสมือนเป็นเค้าโครงเรื่องก็นับเป็นวิธีการ
อย่างใหม่ที่ท้าทายต่อรูปการณ์แบบเก่าเป็นอย่างมาก

เนือ่งเพราะรปูการณน์ำาเสนอเชน่นีใ้นสายตาและทรรศนะ
ของนักเขียนผู้มีชื่อเสียงและมีสถานะทางสังคมในห้วงนั้นไม่
ถอืวา่เปน็เรือ่งสัน้	หากแตเ่หน็วา่เปน็อาการบน่อยา่งหนึง่ของ
คนเหงาเท่านั้นเอง

กล่าวในทางเนื้อหาความคิด	 เนื่องจากทั้งสุจิตต์ 
วงษ์เทศ	 และขรรค์ชัย	 บุนปาน	 เป็นนักเรียนมหาวิทยาลัย 
ซึ่ง	“...ศึกษาและทำาปริญญาทางสัปเหร่อ	ศึกษาความเป็นมา
ของคนทั้งโลก	 โครงกระดูกสัตว์และเดรัจฉาน	 โบราณสถาน
และวัตถุ”	(จาก	“กามเขต”	ของขรรค์ชัย	บุนปาน)

ประกอบกับคนหนึ่งมาจากอำาเภอศรีมหาโพธิ์	 จังหวัด
ปราจีนบุรี	 และเติบใหญ่ในฐานะของเด็กวัดใจกลางมหานคร
กรุงเทพฯ	 และอีกคนหนึ่งแม้จะเกิดที่จังหวัดราชบุรี	 แต่มี
ชีวิตเติบใหญ่มากับบ้านสวนย่านบางขุนเทียน ธนบุรี อย่าง
ยาวนาน
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ดังนั้น	 บรรยากาศโดยทั่วไปในเรื่องสั้นของพวกเขาจึง
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการปะทะในทางความคดิกบัสภาพการณท์าง
สังคมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและด้วยความรีบร้อน

อารมณ์ร่วมของทั้งสุจิตต์	 วงษ์เทศ	 และของขรรค์ชัย	
บุนปาน	 ก็คือความไม่พอใจจนถึงกับกราดเกรี้ยวต่อการ
ไหลบา่เขา้มาของวฒันธรรมและวถิชีวีติแบบตะวนัตก	อนัทำาให้
เกิดการเสียเอกราชของทางวัฒนธรรม	(จาก	“พรุ่งนี้ก็สายไป
เสียแล้ว”	ของสุจิตต์	วงษ์เทศ)

ทางออกอนัเสมอืนเปน็คำาตอบจงึอยูท่ีอ่ดตีและความสงบ
ร่มเย็นของชนบท

แต่กระนั้น ด้วยกระแสสะพัดอันเชี่ยวกรากของการ
พฒันา	ชนบทกก็ำาลงัสญูเสยีความบรสิทุธิม์ากยิง่ขึน้เชน่เดยีว
กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยอันแนบแน่นกับพุทธศาสนาและ
สังคมเกษตรกรรมที่พึ่งตนเอง

งานเขียนของสุจิตต์	 วงษ์เทศ	 และขรรค์ชัย	 บุนปาน 
ใน	 “ครึ่งรักครึ่งใคร่”	 จึงมิได้สะท้อนออกเพียงภาพชีวิตของ
นกัเรยีนมหาวทิยาลยัในยคุมดืแหง่พทุธปิญัญาเทา่นัน้	หากแต่
ยังแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งแนบแน่นของ
ผูเ้ขยีนกบัประวตัศิาสตร,์	โบราณคด,ี	วรรณคด	ีและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับพุทธศาสนาและชนบทของไทย

เบือ้งหนา้สิง่ทีเ่รยีกวา่ความเจรญิสมยัใหม	่การรวมศนูย์
อำานาจอยู่กับศูนย์กลางเป็นอย่างสูง	ความปวดเจ็บของพวก
เขาสรปุรวมและสำาแดงออกผา่นประโยคสัน้ๆ	ทีว่า่	“กรงุเทพฯ 
เปน็มะเรง็สำาหรบัผม”	พรอ้มกบัย้ำาซ้ำาแลว้ซ้ำาอกีวา่	“กรงุเทพฯ 
ไม่ได้หมายถึงเมืองไทย”

จาก	พ.ศ.	2511	ถงึทกุวนันี	้กาลเวลาลว่งมา	18	ปแีลว้
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18 ครึ่งรักครึ่งใคร่

เป็น	 18	 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางปริมาณ
และในทางคุณภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ,		
การเมือง	หรือในทางวัฒนธรรมก็ตาม

การนำา	 “ครึ่งรักครึ่งใคร่”	 มาตีพิมพ์อีกครั้งจึงมิได้ให้ 
ความหมายเพยีงเพือ่เปน็อปุกรณห์นึง่สำาหรบัศกึษาวรรณกรรม
และความคิดของนักเขียนหนุ่มสองคนที่ชื่อสุจิตต์	 วงษ์เทศ	
และขรรคช์ยั	บนุปานเทา่นัน้	หากแตค่ำาถามทีท่า้ทายอยา่งทีส่ดุ
อยู่ที่ผลงานแห่งอารมณ์และความรู้สึกของนักเขียนทั้งสอง 
อนัแสดงออกผา่นเรือ่งสัน้ทัง้	17	เรือ่ง	ซึง่แมว้า่จะเปน็ผลผลติ
ที่มีลักษณะปัจเจกภาพของปัจเจกชนจะสามารถเป็นตัวแทน
แห่งอารมณ์และความรู้สึกแห่งยุคสมัยที่ผ่านเลยมาได้ด้วย
หรือไม่

คำ�ตอบของคำ�ถ�มนี้จะห�ได้อย่�งใกล้เคียงกับคว�ม
เป็นจริงม�กที่สุดก็โดยก�รอ่�น “ครึ่งรักครึ่งใคร่” เท่�นั้น 
ไม่มีหนท�งอื่นอีกอย่�งแน่นอน

เสถียร จันทิม�ธร
31 สิงหาคม 2529ตวั
อย
า่ง
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จำ�เดิมแต่ได้อ่�นพระร�ชพงศ�วด�รกรุงศรีอยุธย� 
นั้น ความอันที่ว่าเมื่อพระเจ้าตากรวบรวมทแกล้วทหาร
กลา้ฝา่วงลอ้มเหลา่พมา่ทีล่อ้มกรงุออกทางดา้นวดัพชิยัมุง่
ไปหนตะวันออก ความตอนนี้กูจำาแม่นเป็นพิเศษ เพราะ 
บ่งบอกชัดว่าพระองค์ทรงรบพม่าที่ติดตามตรงบางแตน
มิหนำายังทรงสำาแดงพระปรีชาที่ปากน้ำาโยทะกาจนพม่า
นั้นขยาดไป

แลก็ดงศรีมหาโพธิ์นี้เล่า ไอ้หนุ่มลูกทุ่งน้ำาใจห้าวพา
กนัอาสาเปน็ทหารเลวเพือ่กูช้าต ิจนสมเปน็บรุษุอาชาไนย
แก่มันทั้งหลาย

ริษยาไอ้หนุ่มเมื่อครั้งกระโน้นนั้น ด้วยมันได้จับดาบ
ขีดเส้นพระราชอาณาจักรสมหัวใจ ฉิบหาย คนอย่างกูนี้
สิเกิดมานั่งกินนอนกิน เบียดเบียนแผ่นดินไปวันหนึ่งวัน
หนึง่เพิง่จะอาสาจบัปนื ยนืควงลกูระเบดิกจ็ะหาโอกาสมไิด้

บ�ปของนักเทศน์
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24 ครึ่งรักครึ่งใคร่

รบไม่ได้ ก็ต้องรักซีวะ รักมันให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง 
กรวด ทราย ดิน โคลน เลน กิ่งไม้ ใบหญ้า กระทั่งสมบัติ
ของแผน่ดนินี ้ทีส่ำาคญักค็อืรกัผูห้ญงิสกัคนหนึง่ทีไ่มใ่ชแ่ม ่
รักคนเดียวเท่านั้นพอแล้ว

พ่อบอกว่าเรียนยุทธศาสตร์ไม่ได้ ควรหันไปเรียน
อักษรศาสตร์ รบด้วยดาบพิชัยศาสตร์หรือปืนไม่ได้ มัน
ต้องรบด้วยปากกา

“ไดซ้พีอ่” ตกลงกเูกาะชายจวีรพระไปเรยีนกรงุเทพฯ 
เดี๋ยวนี้เรียนจบแล้ว จบหลักสูตรของตัวเอง

ใครจะวา่กกูระดกกระดนโดก่ระดางลางอยา่งไรกเ็ชญิ
เถิด กูทนได้ แต่กูไม่ทนอย่างเด็ดขาด กับการที่จะตกเป็น
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้ใครต่อใครรุมทดลอง ในเมื่อการ
ทดลองนัน้ไมม่จีดุหมาย ไมม่ตีวับคุคลทีจ่ะมารบัผดิตอ่ผล
การทดลองทีไ่มร่ะมดัระวงั การพฒันาชาตทิีไ่รโ้ครงการ ไร้
จุดมุ่งหมาย ก็คือการทำาลายชาตินั่นเอง

“เธอเอาแต่ใจตัวเอง” ครูท่านว่าดังนี้
“ครบั แตใ่จของผมเหมอืนกบัใจของคนเกอืบทัง้หมด

ที่อยู่ที่นี่”
“ต้องรอเวลาบ้าง เพราะเรากำาลังเริ่มต้น”
“ถ้ามีการเริ่มต้น ต้องมีการลงท้าย เราจะมีการ

ลงท้ายด้วยหรือครับ”
เท่านั้นเอง กูก็กราบลาเจ้าพระคุณนายพระคุณที่

โรงเรียน
กรูบไมไ่ดโ้ดยนตินิยัเทา่นัน้แหละหวา แตโ่ดยพฤตนิยั 
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แล้วคนอย่างกูนี้ทำาได้ยิ่งกว่ารบเสียอีก ฉะนั้นแล้วไซร้
มันเรื่องอะไรที่ชีวิตของกูจะต้องตกเป็นชีวิตอะไรอะไรที่
ตกอยู่ในเบ้าหลอมของอะไรอะไร

“อยู่ที่กรุงเทพฯ นี่แหละ ช่วยกันทำางานก็พอจะมีกิน
มีใช้สบาย” เพื่อนมันว่า

“ขอบใจเอ็งนักไอ้เกลอ กูรู้ดีหากกูมิใช่ไอ้มุ่งเอ็งก็
คงไม่ชวน แต่เอ็งจงรู้เสียด้วยว่า ถ้ากูไม่ใช่ไอ้มุ่ง กูจะอยู่
ทำางานกะเอ็ง” กูว่าบ้าง

เกลอ...ดงศรีมหาโพธิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งในสยาม สยาม
มใิชอ่ยูท่ีก่รงุเทพฯ เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ ตรองดบูา้งส ิเลา่
ว่าสภาพเดิมแท้ของสยามนั้นควรเป็นกรุงเทพฯ ละฤา อัน
ล้านนาไทย สุโขทัย อยุธยานั้นมีสัญลักษณ์อย่างไรย่อม
แจ้งอยู่แก่หัวใจแล้ว แต่กรุงเทพฯ เล่า มีสิ่งใดพอที่จะให้กู
ภาคภูมิในหัวใจบ้าง เฮ้ย! หากกูจมปูนซีเมนต์อยู่กับเอ็ง 
ก็รังแต่ว่ากูจักหลงลืมรอยตีนว่ากูอยู่ที่ไหน เป็นใคร และ
ควรจะทำาอะไรบ้าง

เพลงพื้นบ้านของกูยังมีพอให้กูร้องสนุกสนานได้
กลิ่นดิน กลิ่นใบไผ่ก็ยังมีพอให้กูสูดความบริสุทธิ์ได้
เพลาเช้าตรู่ กูก็ยังพอจะเสวนากับนกกระยาง นก

กระจอกได้
ครัน้ออกพรรษา กกูส็ามารถนัง่ฟงัเทศนม์หาชาตไิด้

โดยสงบเงียบงัน
กูมีเวลานึกถึงดึกดำาบรรพ์โดยความเคารพ
ออกพรรษา เออซวีะ...นีอ่อกพรรษามาหลายวนัแลว้ 
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26 ครึ่งรักครึ่งใคร่

อีกหกเจ็ดวันที่วัดก็มีเทศน์มหาชาติ น้ำาหน้าอย่างพวก
กรงุเทพฯ หรอืจะบงัอาจรูถ้งึวนัออกพรรษา มนัจะรูเ้ฉพาะ
วนัเขา้พรรษาเทา่นัน้แหละหวา เพราะเปน็วนัหยดุราชการ 
ส่วนออกพรรษาราชการไม่หยุด ถุยส์ ถึงราชการจะหยุด 
มันก็พากันดูหนัง เที่ยวบาร์ เที่ยวซ่องกันเปรมประชากร
เท่านั้นเอง ไม่ว่าจะออกพรรษาหรือเข้าพรรษา

แต่เทศน์ปุจฉาวิสัชนาวันออกพรรษามันยังมิพักฟัง
กัน แล้วการที่มันจะทนฟังเทศน์มหาชาติเล่าก็ดูกระไร 
โอ้หนุ่มหน้าใสที่ไหนในกรุงเทพฯ วะที่มันจะรู้ว่าเทพยดา
นั้นแปลงเป็นพระมัทรี ลงมาเห่กล่อมพ่อชาลีแม่กัณหา 
ณ กลางป่ากลางดงคราวเมื่อพ่อเฒ่าชูชกตะแกขอกุมารา
กุมารีสององค์มาจากพระเวสสันดร ซึ่งตอนนี้น่ะอยู่ใน
กัณฑ์มหาราชอันยิ่งใหญ่ ว่านอนเสียเถิดสิหนาพ่อนอน
แม่นอน ขวัญเอ๋ยขวัญอ่อนของแม่อย่าอ้อนอย่าแอ หลับ
เสียหน่อยเถิดสิหนาพ่อคุณแม่คุณทูลกระหม่อมแม่ ดึก
มิใช่น้อย ทั้งดาวเดือนดูหรือนี่ก็มาเคลื่อนคล้อยน้อยไป
แล้วหรือนะ เจ้ายังไม่หลับเลยย่างเข้าทุติยยามแล้วหนา
พ่อทรามเชยชื่นอุรารมณ์ น้ำาค้างย้อยประพรอยพรมพุ่ม
พฤกษาไพร สองกุมารได้สดับเทพยโทไทเธอกล่อมขับ
เป็นพิณเพลงวังเวงวับหลับสนิท

โอ้ กูหนอกู มันอดที่จะคิดคำานึงถึงแม่สาวผู้กูเสน่หา
อาลัยเสียมิได้ เจ็บใจตนเองด้วยรักแม่จนมิรู้เดือนรู้ตะวัน 
อุปสรรคสิก็มากีดกันเพราะน้ำาใจแม่ออกจะหยามความ
เสนห่าของก ูดอกบวัทีสู่ถ้นอมไวเ้ปน็มัน่คงมนัจงึจกัเหีย่ว
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โหยโรยลงเป็นฝุ่นละออง
ชะแม่เอยแม่จงตรึกตรองนาแม่หนา
อันกัณฑ์มหาราชนี้แหละ ที่มีความพรรณนาตอน

หนึ่งว่า
“พวก....เหล่า สัง....คีต....ก็มาดีด-สี....ตี....ระดม....

ดัง.....ทั้งโทน...ทับ....รับ....จังหวะ....โจ๋งจะ...จิ๊งจั๋ง....
โจ๋ง....โจ๋ง....ทั่งทั่ง....บัณเฑาะว์ดีด....สายพิณดัง....ฟัง....
วิเวก....แว่ว...รัว...ระนาด...แก้ว....แจ้ว....ใจจริง....ว่า ทุ
ระหร่าง ทุระราง ทุ-ระ-ระ-ระ-ระ-ระ-รา-ระ-ระ-ระ-
ระ-ระ-ระ-หริ่ง...ฉิ่ง....ฉั่ง....ฉ่าง....ฉับ ฆ้องวง...ก็รับ ว่า
ถิ่งนัง โหน่ง นังโหน่ง นังโหน่ง...”

“มุ่ง มุ่งเอ๊ย มานี่หน่อย” เสียงพ่อเรียก 
“ครับพ่อ” กำาลังจะออกรสพ่อเป็นต้องขัดจังหวะ

ทกุหนซนีา่ พอลกุมาหาพอ่กเ็หน็หลวงลงุ “อา้ว-นมสัการ
หลวงลุงมานานแล้วหรือครับ”

“สักพักใหญ่ ข้าไม่ยักกะรู้ว่าเอ็งเทศน์ได้ พ่อเอ็งก็
อมภูมิ ไม่เคยบอก ไม่เคยเล่า ไปหัดมาจากไหนลูกคอ
พราวนัก”

“พอ่แกไมรู่ห้รอก ผมหดัจากทา่นพระครวูดัเทพเมือ่
กำาลังเรียนอยู่ที่กรุงเทพฯ กะว่าบวชให้พ่อให้แม่เมื่อไรจะ
เทศน์สักกัณฑ์”

“เสียงของเอ็ง ถ้าไม่ชูชกก็ต้องมหาราช”
“มหาพนก็พอไหวนาหลวงลุง”
“ลองเสียงสักนิดเถอะ พ่อคุณ”
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“เอส เสโล แลถนัดในเบื้องหน้าโน่นก็เขาใหญ่ยอด
เยีย่มโพยมอยา่งพยบัเมฆ มพีรรณเขยีวขาวขำาแดงดดูเิรก
ดั่งรายรัตนนพมณีแนมน่าใคร่ชม ครั้นแสงพระสุริยะส่อง
ระดมก็ดูเด่นดั่งดวงดาววาวแวววะวาบวะวาบที่เวิ้งวุ้ง....
เฮ้อเหนื่อยเหมือนกันนะหลวงลุง....วิจิตรจำารัสจำารูญรุ่ง
เป็นสีรุ้งพุ่งพ้นเพียงคคนัมพรพื้นนภากาศ บ้างก็เกิดก่อ
ก้อนประหลาดศิลาลายแลละเลื่อม ที่งอกง้ำาเป็นแง่เงื้อมก็
ชะงุม้ชะโงกชะงอ่นผาทีผ่ดุเผนิเปน็แผน่พตูะเพงิพกั...เปน็
ยังไงครับ” กูถามสนุก

“อีกหน่อยเถอะ อีกหน่อย แหมโยมมั่นไม่น่าหวง
ลูกชาย ถึงกะไม่บอกไม่เล่ากันมั่งเลย เอาอีกหน่อย
พ่อคุณ”

คะเนสีหน้าของพ่อกู ดูงุนงงสงสัยนัก อยากจะย้อน
ถามพ่อว่าการที่กูไม่เรียนวิชาโลก เพื่อมาสืบเชื้อสายนัก
เทศน์จากพ่อนั้น กูสมควรเลวหรือไฉน 

“บวชเมื่อไรผมจะว่าให้หลวงลุงฟังจนจบ”
“เสยีดายจรงิโยม” หลวงลงุหนัไปพดูกะพอ่ “วนัพระ

หนา้กใ็กลม้าแลว้ ทางวดัจะจดัเทศนม์หาชาตปิระจำาป ีหา
พระเทศน์มหาพนกับมหาราชยังไม่ได้เลย ถ้าไอ้มุ่งบวช
เสียตั้งแต่ต้นพรรษาก๊อเรี่ยม”

กลูกุออกมาขา้งนอกบา้นเสยีดกีวา่ เพราะเกรงพอ่แก
จะเสียใจและดีใจพร้อมกันโดยที่กูยังนั่งอยู่ทนโท่

เจยีนเอย๋ แมจ่กัรูห้รอืเปลา่วา่ ไอมุ้ง่ชายผูห้ลงเสนห่า
แม่นั้นมันกำาลังจะเดินไปหา เดินไปหาด้วยหัวใจซื่อ หัวใจ

ตวั
อย
า่ง



สุจิตต์ วงษ์เทศ 29

ซือ่ทีไ่มม่คีณุคา่อนัใดทัง้สิน้ทัง้ปวง อนัใดทัง้สิน้ทัง้ปวงซึง่
ลึกลับ ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ กว้างขวางจนหาปริมณฑลไม่ได้

จริงอยู่ การเทศน์มหาชาติอาจมิใช่การสั่งสอนธรรม
ทีใ่หม้นษุยร์ูซ้ึง้ถงึนพิพาน การแสดงธรรมเพือ่มุง่ใหม้นษุย์
ค้นหาจิตเดิมแท้อาจมิใช่อยู่ที่การเทศน์มหาชาติ กูรู้ดี....รู้
ดวีา่เทศนม์หาชาตมิใิชส่ิง่หนึง่สิง่ใดทัง้หลายทัง้ปวง เทศน์
มหาชาติก็คือ เทศน์มหาชาติ ชาติอันยิ่งใหญ่ของพระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้ว ชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรง
บำาเพ็ญทานบารมีทรงบริจาคสัตสดกมหาทาน แต่ถึง
อย่างไรเสียก็คงมิใช่สถานอวิชชา อันเป็นเครื่องยังความ
โง่เขลาเบาปัญญาแน่นอน

กูมิใช่ปัญญาชนในความหมายที่หลงวัตถุของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย กูมิใช่นักปราชญ์ที่กระสันไปนั่ง
เกา้อีใ้นราชบณัฑติ แลกมูใิชศ่ษิยม์หาเปรยีญทีอ่าศยัขมิน้
เสาะหาโลกยวิชา กูเป็นเพียงไอ้มุ่งนั้นหนาเป็นลูกพ่อมั่น
แมส่นีวล ซึง่เปน็ชาวบา้นชาวพืน้เมอืงตามสมควรธรรมดา
ธรรมดา อา่นออกเขยีนไดเ้ฉพาะอกัขรสยาม เขา้ใจเฉพาะ
สยามพากย ์แลบาลพีากยบ์า้งเทา่นัน้ พากยอ์ืน่อืน่มนัมใิช่
ความจำาเป็นของกูเลย กูก็มิรู้ได้

แม้นจักกล่าวกันว่ากูมีทัศนคติอันด้วนดุจหางจิ้งจก
ที่ส่วนหนึ่งขาดตกลงไปดิ้นกระแด่วกระแด่ว กูก็มิได้ว่า
กระไรเลยเป็นสัตย์ แลแม้จักถ่มน้ำาลายรดหน้ากูว่าโง่เง่า
เต่าหนูปูปลาล้าสมัย ก็มิเป็นไรมิได้ แต่จักตักเตือนไว้เป็น
อทุาหรณอ์อ่นไหวใสก่มลสนัดานใครใครกไ็ดว้า่ หนทางที่
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ชาติหนึ่งจักตกเป็นเมืองขึ้นของอีกชาติหนึ่งนั้น มีหนทาง
เปน็ไปได ้2 หนทางดว้ยกนั คอืตกเปน็เมอืงขึน้โดยหนทาง
ของอำานาจทางการเมอืง 1 แลโดยหนทางของวฒันธรรม 1 
ไม่ว่าจะเป็นหนทางใดก็ตาม ย่อมได้รับความอับอายขาย
หน้าทั่วธรณิน ปากจักก้มแผ่นดินผงคลีธุลีลาญก็เยาะเย้ย
หมายแหงนฟ้าย่อมติฉินชำาแรกลงหัวใจจนตาย ทั้งนั้น

ก็จริงอีกนั่นแหละ ถ้าจะมีใครหลายคนพากันพูดว่า
อันการจะมุ่งนิพพานนั้น ย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดใด แล
กูก็อยากรู้นักว่า คฤหัสถ์ใดบ้างที่พูดดังนั้นด้วยบริสุทธิ์ 
คฤหัสถ์ที่มักเอ่ยดังนี้ชะรอยแต่จะมีเฉพาะผู้มุ่งมั่นจะลืม
รอยตนีตนเองจงึเอาธรรมมาอา้งเพือ่รบัอะไรอะไรกไ็ด ้แม้
กระทัง่จะยอมรบัทศิตะวนัตกมาเปน็ทศิตะวนัออก เอาทศิ
ตะวันออกทิ้งลงห้วงมหรรณพเสียสิ้น

เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ต้องกินต้องขี้นั้น หรือยังมีโลภะ 
โทสะ โมหะ เป็นจินตนาภรณ์อยู่นั้น ไม่จำาเป็นต้องมุ่งถึง
นิพพานนักก็เห็นจะพอได้สำานึกไว้เพียงว่าถึงจะยังไม่
ทำาความดีแต่เอาความดีนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่จะกระทำาก็
สมควรถมไป

วสิยัผูม้ริูจ้กัตนมกัลุม่หลงในของใหญอ่ยูเ่สมอ ไมเ่คย
เปน็ชาวบา้นสปิรารถนาเปน็ผูใ้หญบ่า้น จบัดนิสอพอแรเงา
งามสนัดานเปน็ กก็ระหายในความเปน็ศลิปนิ เขยีนหนงัสอื 
ตัวโตเท่าหม้อแกงกองกะดิน พอคนอ่านได้ความก็โอ่ว่า
เป็นกวีเอก ก็เกิดอยู่ในสยาม ผิวเข้ม ตาดำา ผมดำาแท้แท้ 
แตห่าสำานกึกะลาหวัในความเปน็สยามไม ่สกลุรนุชาตสิบื
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มาแต่หนไหนหนไหนไม่ยอมรับรู้รับฟัง สิอ้างว่าตนนี้เป็น
สากลเป็นมนุษย์ของโลก พุดถุย สัปดน เหลือเกินละ

“ฉันจะมาชวนเจียนไปฟังเทศน์มหาชาติที่วัด ใน
วันพระที่จะถึง”

“ขอบใจพี่มุ่ง แต่ฉันไม่ไปหรอก” แล้วแม่ก็เมินเดิน
ไป

เออ ให้มันได้ยังงี้ซีวะเสน่หาของไอ้มุ่ง
เจียนเอ๋ย เจ้าดังจะเจียดเจียนหัวใจของกูให้เป็นชิ้น

ซีกปลีกย่อย-เถอะกูก็กล้านิ่งปล่อยแม่เจียนเจียนแม้ว่า
น้ำาตาแดงเป็นเลือดจะเดือดกระดอนกระเด็น ผิว์คำาตอบ
แม่เป็นน้ำากรดอดสู ตาของกูก็คงจะบอดสิ้นไปเสียทั้งสอง
ข้างเป็นแน่แท้ แม่เอยแม่มิได้คำานึงถึงหัวใจชายที่จักรับ
กระทบกระเทอืนเลือ่นลัน่หวัน่ไหว หวัใจกแูมก่ใ็ชเ่พิง่รูเ้พิง่
แจ้ง กิริยาอาการของกูที่สำาแดงออกมาแต่กาลนาน มีฤาที่
จะส่อสันดานว่าทุจริตจิตใจลับลมคมในทุกสิ่งทุกประการ 
อันจะปิดบังกูก็หามีไม่ วิสัยชายอย่างกูแน่ะเฮ้ยมิเคยจัก
อ่อนแอแพ้แก่สรรพสิ่งใด แม่ย่อมรู้อยู่ว่าที่กูแพ้ก็แพ้แก่ใจ
แม่นั้นนักหนา ฤาจักรังเกียจตาที่มืดมิดหมอกเมฆสลัวมัว 
ชายจะชั่วแม่เอยมิได้ชั่วตรงตาบอดตาใส กรวดหินทราย
นัน้ไมม่ตีากใ็ชว่า่จกัต่ำาชา้สารยิำา แมจ่งอา่นหวัใจของกรวด
หินดินทรายนั้นเถิด เพราะมีธรรมบรรจุอยู่บริสุทธิ์สะอาด
นะแม่หนา

ตัวกูอาจมีอวิชชาห่อหุ้มไว้หนาทึบ จนแหวกไม่ออก
ไม่พ้นเหมือนแหวกจอกแหวกแหนไม่พ้นคลุมผิวน้ำา
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แต่ไอ้มุ่ง คือกูนี้แหละดื่มด่ำาในทิพย์ของแม่เจียนจน
ไม่อาจบิดผันสัจเสน่หาได้ ความหวังของคนคนหนึ่งอาจ
เป็นความหวังที่ไร้สาระอันไม่สมควรฉะนั้น กูก็ยอมรับใน
หวังของกูที่จะให้กลิ่นธูปกลิ่นควันเทียนมาอบเสน่หานั้น
เปน็หวงัทีไ่รส้าระไมส่มควร ไมม่คีวามเหมาะความสมดว้ย
ประการทัง้ปวง แตก่นูีค้อืไอมุ้ง่ ไอมุ้ง่ มใิชไ่อไ้หน...เมือ่มุง่
แล้วก็ไม่หมุนกลับ

“พ่อ พรุ่งนี้ไปซื้อเครื่องบวชนาคเถอะ มะรืนฉันจะ
บวช อย่าห้ามเลย ฉันไม่ยอมเด็ดขาด หลวงลุงไปวัดแล้ว
ใชไ่หม ฉนัจะรบีตามไปนมสัการทา่นวา่ไมต่อ้งนมินตพ์ระ
ที่ไหนมาเทศน์มหาพนกับมหาราชหรอก ฉันเทศน์เอง”

“ไอบ้า้ ฤกษผ์านาทไีมไ่ดห้า ออกพรรษาใครเขาบวช 
แขกเหรื่อยังไม่ได้บอกไม่ได้เชิญ งานการขนมข้าวต้มจัด
ทันยังไง”

“ทีพ่อ่พดูมานัน้เปน็ขอ้อา้งของผูเ้กยีจครา้น การบวช
ต้องหาฤกษ์ต้องบวชตอนจะเข้าพรรษา บวชต้องมีแขก
เหรือ่ ตอ้งมขีนมขา้วตม้เหลา้ยาปลาปิง้เหลา่นีไ้มม่ใีนพทุธ
บัญญัติ ใจพร้อมจะบวชก็บวชได้เมื่อนั้น”

“แต่ประเพณีเขามีโว้ย”
“ประเพณคีอืขนมลอ่คนชัว่ใหท้ำาความดตีามขอบเขต 

แต่เราไม่ใช่คนชั่วนี่พ่อ และเราก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเอา
เงินเอาทองไปทุ่มเทบูชาประเพณีได้ครบถ้วน พ่อเชื่อฉัน
เหอะ ถ้าไม่เชื่อฉันบวชกับหลวงลุงก็ได้”

“เออ กูเชื่อ ไอ้สันดานจะบวชได้สักกี่วันก็ไม่รู้”
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“พ่อ” กูทรุดตัวลงกราบกรานกิริยาเศร้าซึม “ฉัน...
ไอ้มุ่งลูกของพ่อ ถ้าคิดบวชแล้ว มันไม่คิดสึก”

เปน็ธรรมดาทีญ่าตพิีน่อ้งแลเพือ่นบา้นใกลเ้รอืนเคยีง
ต่างสนเท่ห์ไปตามกัน และมันก็เป็นธรรมดาอีกนั่นแหละ
ที่ว่าบางครั้งฝนก็ตกโดยไม่ตั้งเค้าซึ่งความจริงต้องตั้งเค้า
เสมอ แต่คนมิได้สังเกตหรือบางทีก็ไม่สามารถสังเกตได้ 
ถึงอย่างไรถ้าใครจะมาถามกูว่าทำาไมถึงบวช กูก็มักตอบ
ว่ากูบวชเพราะกูต้องบวช แม่เจียนเองขยับจะถามกูตั้ง
หลายครั้งหลายหน แต่กูไม่ยอมให้โอกาสถามเพราะน่า
จะรู้อยู่แก่ใจ

เสยีงปีพ่าทยเ์ครือ่งทพิยด์งัแตย่่ำารุง่ ตลอดทกุทุง่ใกล้
เคียงกระหึ่มครึ้มพึมพำาอนุโมทนา สาธุชนต่างรู้ว่านับแต่
อุษาโยคไปจนย่ำาค่ำาดึกดื่นคืนนี้ที่วัดจักมีเทศน์มหาชาติ
ประกาศพระเวสสันดรไปจนครบ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วย
เทศน์พระคาถาพันเมื่อเริ่มแรก

ศาลาเก่าคร่ำาคร่า เนื่องจากกาลเวลามีอำานาจ จึง
ทำาให้ทุกเสาเอนไปทางทิศตะวันออก ทุกทุกเสาตลอด
ทุกทุกซอกมีต้นกล้วยต้นอ้อยมัดติดอยู่ และคาดด้วย
ผ้าเหลืองผ้าแดงกระดาษทอง ทิวธวัชฉัตรธงที่ทำาด้วย
กระดาษระดะไปโดยรอบศาลา ทีธ่รรมาสนน์ัน้เลา่เปน็พุม่
ไมใ้บหนาครอบคลมุดว้ยจดุประสงคใ์หเ้หมอืนบรรณศาลา 
เบือ้งหนา้ธรรมาสนเ์ปน็โตะ๊ตัง้เครือ่งตดิกณัฑเ์ทศน ์ตอ่มา
เปน็ตุม่น้ำาใบเลก็ ปากกวา้งบรรจนุ้ำาปากตุม่ตดิเทยีนทีเ่ปน็
เปลวอยู่โดยรอบ พนมเทียนประกายพราว วงปี่พาทย์อยู่
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ระเบียงศาลาทางด้านซ้ายมือ สองธรรมาสน์แต่เช้าตรู่นั้น 
พระปุน่กบัพระปว่นสองพระพีน่อ้งผลดักนัวา่คาถาพนัจบ

ท่านเจ้าอาวาสขึ้นธรรมาสน์ว่ากัณฑ์ทศพร จบแล้ว
จึงพักก่อนเพื่อภิกษุฉันภัตตาหารเช้า ครั้นสายเข้าผู้คน 
ก็ยิ่งนำาเครื่องกัณฑ์ขึ้นศาลา จากหิมพานต์ทานกัณฑ์
วนประเวศน์ ชูชก จุลพน เรื่อยเรื่อยมา อาทิตย์ก็เย็นย่ำา
โพยมบนพอทำาเนา ภิกษุมุ่งให้ซึมเซาขึ้นว่ามหาพน
สาธชุนกระหายฟงั บา้งอือ้องึบา้งตะลงึนัง่เพราะนวกภกิขุ
เทศน์มหาชาติได้จับใจ จึงพากันติดกัณฑ์เทศน์โดย
เลื่อมใสด้วยผลหมากผลไม้ ขนมกงข้าวเหนียวแดงแต่ง
งาม แล้วนั่งพนมมือสงบงำาจนมองเห็นหิมวันต์ เขาวงกต
อยู่ในความฝันบรรเจิดบรรจง

ครั้นปี่พาทย์ทำาเพลงเชิดกลองแล้วจึงโจษจันกัน
อึงอล พ่อมั่นกับแม่สีนวลนั้นน้ำาตาซึมอยู่กระซิกกระซิก 
กระทั่งสิ้นสักบรรพ์นับถึงเกือบครึ่งคืน 

ธรรมดานัน้สาธชุนมัน่จะดอูงคม์หาราชเทศน ์ปนีีส้จิงึ
ยิ่งประหลาดทั้งสาวแก่มิท้อถอยทำาให้ปริมาณเพิ่มขึ้น ดุจ
ศรทัธาในพระชาดกยิง่นกั ภกิษมุุง่ดพูพิกัพพิว่นดัง่อาพาธ 
แลก็อาจเป็นด้วยแหบแห้งด้วยหวนโหยเมื่อมหาพน พอ
เมือ่จะขึน้ นโม มหาราชส ิเจยีนเจา้ยกเครือ่งตดิกณัฑเ์ทศน์
ขึ้นประจบกุศล แล้ววางบนโต๊ะดังจงใจให้เห็น ดวงมนัส
เหมือนเดือดกระเด็นแล้วดาลดับ ครั้นอุเบกขามาสำาทับ
จึง่แจง้ขึน้นโมลำาลกึในลำาคอ กวา่จะจบสามจบใหเ้นิน่นาน
นกัหนาเสยีนีห่นอนัน่นะ่ แลว้จงึดำาเนนิความโดยเรือ่ยเรือ่ย
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ไป ปากก็ว่ามหาราชกับใจภิกษุดูขัดกัน แต่ที่สามารถว่า
โดยมิผิดคำาก็เพราะซ้อมมั่นมาจนชินชำานาญนัก 

นอกศาลาออกไปนั้นมืดสนิท ภิกษุมุ่งบังเกิดนิมิต
หลายนิมิตสับสนอลหม่านในขณะที่ร่ายมหาราชอยู่บน
ธรรมาสน์ ยิ่งว่าก็ยิ่งกระหวัดหวาดหัวใจพระที่เริ่มเหนื่อย
หอบแลหวาดหวิว ว่าโอ้พ่อชาลีแม่กัณหาชีวิตพ่อถึงครา
จะปลดิปลวิเพือ่ทดแทนคณุพระบติรุงคม์าตเุรศใหพ้น้เพศ
ยันดร เทพยดาอารักษ์ก็มากล่าวสุนทรกลอนกล่อมเป็น
กานทแ์กว้ โอว้า่อาตมานีห่นอพน้แลว้ซึง่เพศอนัต่ำาชา้เลว
ทราม แต่หัวใจมิอาจห้ามให้บริสุทธิ์ได้ฉันใด เพศพรหมนี่
หรือจักทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ไปเป็นบารมี รังแต่
จะชั่วช้ากาลีนิรันดร

เจียนเอ๋ย แม่สะอาดสโมสรเป็นพรหมจารี พระมุ่ง
บนธรรมาสนน์ีด้อกเปน็ไปเอง ตำทวิสำ คนืวนันีไ้ซรด้รุยิางค์
ทิพย์จึงบรรเลงในมณเฑียรประเทศที่บรรทมสมเด็จพระ
เจ้ากรุงสญชัยว่า...

“พวกเหล่าสังคีตก็มาดีดสีตีระดมดัง ทั้งโทนทับรับ
จังหวะโจ๋งจะจิ๊งจั๊งโจ๋ง โจ๋ง ทั่ง ทั่ง บัณเฑาะว์ดีดสายพิณ
ดังฟังวิเวกวังเวงแว่วรัวระนาดแก้วแจ้วใจจริง ทุระหร่าง
ทุระหริ่ง ฉิ่ง ฉั่งฉ่าง ฉับ ฆ้องวงก็รับถิ่งนังโหน่ง เหน่ง ทั้ง
สีซอนี่ก็มาเร่งสอดใส่เข้าเสียดสีนี่ระหนี่ นีระหนี่ นีระหนี่ 
กลองสองหน้าทำาท่าตี โป๋ง ป๋ะ โป๋งป๋ะ โป๋งเท่ง โป๋งทึง 
สายจะเข้ขึงตึงทุกเส้นลวดแลเอ็นดีดโด่งดัง...”

ถึงตรงนี้น้ำาตาพระมุ่งลงไหลหลั่งถะถั่งโทมนัสแล
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หอบอยู่ฮักฮัก เหงื่อกาฬก็โซมซัดกรรแสงศัลย์
“...ว่าทุระหร่าง ทะรุราง เสียงกริ่งกร่างฟังเสนาะ

เสียงเพราะพริ้งเข้ากับเสียงขลุ่ย ว่านูระหนุ่ย นูระนุย... 
หนอด... หนอด... หนอด ดังโศกากระจับปี่ ก็มารี่ เร่ง เร็ว
เรว็ เรง่ระนาดกก็ราดเกรง่บรรเลงลอย วา่นอระนอด นอระ
นอด... หน่อง... ช้า... เจ้า... หงส์...ง...ง...ง...ง...”

พระมุ่งส่งเสียงสูงถึงโด่งข้�มสิเนรุจักรว�ลด้วย
คว�มรันทดอันร้�วฉ�นชิงชังชีวิตนี้ที่มิได้เป็นแก่น
ส�รสักเท่�ก้อยบ�ปกรรมก็คอยบันด�ล ต�พระปะ
ต�ส�วประส�นกันเป็นสัตย์ หงส์นั้นโบยบินไปแล้ว
ก็พลันออกท้องมห�สมุทร จึงบังเกิดมห�ม�รุตกล้� 
หงส์จึงร่อนแรงเข้�ต้�นว�ตภัยไหว เหนื่อยนักก็มิพัก
ให้คลี่คล�ย จึงเพลี่ยงพล้ำ�ตกเป็นท�สพระพ�ยจน
ข�ดใจ มิหนำ�มห�ประลัยคลื่นลมสล�ตันก็ฟ�ดปีก
หงส์หักปักลงกล�งกระแสสินธุ์ ใบล�นในมือพระก็
พลันตกลงจ�กธรรม�สน์ รูปภิกษุนั้นซบลงกับกัณฑ์
มห�ร�ชถึงแก่มรณภ�พ ณ ก�ลบัดนั้นเอง.

ช่อฟ้า ธันวาคม 2509
หยดหนึ่งของทะเล 2510
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