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ขออุทิศหนังสือเล่มนี้
แด่

ปีเตอร์...น้องชายของผม
ผู้กล้าหาญที่สุดที่ผมรู้จัก
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ค�านิยม

“เป็นหนังสือที่ประพันธ์ได้อย่างงดงาม มีความชัดเจน และประเทือง 
ปัญญาเป็นอย่างยิ่ง สามารถจับประเด็นเรื่องความเรียบง่ายท่ามกลางชีวิตที่ 
สับสนวุ่นวายได้เป็นอย่างดี”

M. Scott Peck, M.D. ผู้แต่งหนังสือ  
The Road Less Traveled และ Denial of the Soul

“หนังสือเล่มนี้เป็นสมบัติอันลำ้าค่า ความรู้สึกว่าเราจะต้องตายนับเป็นครู 
ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นบ่อเกิดของสติปัญญา ยิ่งมี ‘ครู’ มาถ่ายทอดประสบการณ์  
ในเรื่องน้ีให้เรารับรู้ด้วยแล้ว ยิ่งช่วยจุดประกายทางปัญญาและความรู้อัน 
ลุ่มลึกไปพร้อม ๆ  กัน ผมทั้งหัวเราะและร้องไห้ และสั่งซ้ือหนังสือเล่มน้ีอีก 
ห้าเล่มเอาไว้ให้ลูก ๆ ”

Bernie S. Siegel, M.D. ผู้แต่งหนังสือ  
Love, Medicine and Miracles
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“ฉันชอบหนังสือเล่มนี้มาก ฉันบอกกับเพื่อน ๆ  ทุกคนเลยว่า ‘เธอต้อง
อา่นหนงัสอืเลม่นีน้ะ’ มติช ์อลับอมไดร้บัของขวญัช้ินพเิศษจากครมูอรร์ ีชวอตซ ์ 
ของเขา ทำาใหพ้วกเราไดร้บัโอกาสเขา้ไปเรยีนวชิาเดยีวกันน้ีดว้ย เรือ่งจรงิเรือ่งน้ีเป็น
เสมอืนแสงสวา่งให้กับชีวิต แม้จะอา่นจบไปแล้ว คุณกจ็ะรูส้กึอบอุ่นไปตลอดกาล”

Amy Tan ผู้แต่งหนังสือ The Joy Luck Club

“ทกุ ๆ  หน้าในหนังสอืเล่มเลก็ ๆ  นี ้เป่ียมไปด้วยความประทบัใจอนังดงาม
และอบอุ่นไปด้วยประกายแห่งรักอย่างเป็นธรรมชาติ”

Rabbi Harold Kushner ผู้แต่งหนังสือ When Bad Things Happen  
to Good People และ How Good Do We Have to Be?  

A New Understanding of Guilt and Forgiveness

“เปน็เรือ่งเกีย่วกบัความกลา้หาญและเรือ่งของปญัญาทีก่นิใจเปน็อยา่งยิง่  
เล่าจากประสบการณ์ของผู้ที่เป็นที่ปรึกษาโดยแท้ ผู้กำาลังใคร่ครวญแง่มุมต่าง ๆ
จากความตายของตนเอง มหีลายสิง่หลายอย่างให้เรยีนรูม้ากมาย เพยีงแคเ่ขา้ไป
ร่วมฟังการสอนครั้งสุดท้ายนี้”

Jon Kabat-Zinn ผู้ร่วมแต่งหนังสือ Everyday Blessings  
และ Wherever You Go, There You Are
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ครูเก่าครูแก่ของผมคนนี้เป็นนักเต้นรำามาโดยตลอด...
ครูจะหลับตาพริ้มด้วยใบหน้าที่ยิ้มละไม

แล้วเริ่มขยับตัวไปตามจังหวะที่ครูคิดเอาเองว่าควรจะเต้น
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ค�าขอบคุณ

ผมขอขอบคณุทกุทา่นทีก่รณุาชว่ยผมเปน็อยา่งมากจนผมเขยีนหนงัสอื 
เล่มนี้ได้สำาเร็จ ผมขอขอบคุณ คุณชาร์ลอตต์ คุณร็อบ และคุณโจนาทาน  
ชวอตซ์ คุณมอรี สเตน คุณชาร์ลี เดอร์เบอร์ คุณกอร์ดี เฟลแมน  
คุณเดวิด ชวอตซ์ หลวงพ่อแอล แอ็กเซลรอด รวมถึงบรรดามิตรสหาย 
และเพ่ือนร่วมงานของครูมอร์รีอีกหลายต่อหลายท่าน สำาหรับเร่ืองราวจาก
ความทรงจำา ความอดทน และคำาชี้แนะที่ทุกคนมอบให้กับผม

ผมขอขอบคุณคุณบิล โทมัส บรรณาธิการของผมเป็นพิเศษที่กรุณา 
ตรวจแกง้านชิน้นีข้องผมไดอ้ยา่งลงตวั และขอขอบคณุคณุเดวดิ แบลก็ ผูม้ี 
ความเชื่อมั่นในตัวผมมากยิ่งกว่าตัวผมเองเสียอีก

เหนือสิ่งอื่นใด ผมต้องขอขอบคุณครูมอร์รีเป็นอย่างยิ่ง ที่ปรารถนา
จะทำาวิทยานิพนธ์สุดท้ายนี้กับผม

คุณเคยมีครูแบบนี้บ้างไหมครับ

	 มิตช์	อัลบอม
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ครูมอร์รีและมิตช์ 
กับบทเรียน “วิชาความหมายแห่งชีวิต”
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หลักสูตร

การเรียนการสอนครั้งสุดท้ายในชีวิตของครูเก่าครูแก่ของผม มีขึ้น 
สัปดาห์ละครั้งที่บ้านของครู ตรงริมหน้าต่างห้องหนังสือที่เมื่อครูมองออกไป
นอกหน้าต่างแล้วจะเห็นชบาต้นเตี้ย ๆ  สลัดใบสีชมพูเอาไว้ เรามีชั่วโมงเรียน
กันทุกวันอังคารหลังอาหารเช้าเป็นต้นไป เราเรียกวิชานี้ว่า วิชาความหมาย 
แห่งชีวิต เป็นวิชาที่สอนจากประสบการณ์ของครู

วิชานี้ไม่มีการประเมินเกรด แต่มีการสอบปากเปล่าทุก ๆ  สัปดาห์ ซึ่ง
คุณจะต้องตั้งคำาถามและตอบคำาถามเหล่าน้ันเอง และอาจจะมีภาคปฏิบัติ 
รว่มดว้ยเปน็ครัง้คราว เปน็ตน้วา่ ยกศรีษะของครวูางบนหมอนในทา่สบาย ๆ   
จับแว่นตาวางบนดั้งจมูกของครู และถ้าหอมแก้มครูตอนลากลับ คุณก็จะ
ได้คะแนนเพิ่ม

การเรยีนวชิานีไ้มจ่ำาเปน็ตอ้งใชต้ำาราประกอบ แตก่ระนัน้เรากไ็ดเ้รยีน
กันหลายเรื่องทีเดียว ทั้งเรื่องความรัก การทำางาน การอยู่ร่วมกันในชุมชน 
ชีวิต ครอบครัว การแก่ตัวลง การให้อภัย และท้ายสุดก็คือเรื่องความตาย 
การสอนในเรื่องสุดท้ายนี้สั้นเหลือเกิน สั้นเพียงแค่คำาไม่กี่คำาเท่านั้นเอง
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แล้วงานศพก็ถูกจัดขึ้นแทนงานฉลองรับปริญญา
แม้จะไม่มีการสอบปลายภาค แต่คุณต้องเขียนรายงานฉบับยาว 

เกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนไป 
ผมขอเสนอรายงานฉบับนั้นไว้ ณ ที่นี้
การเรียนการสอนครั้งสุดท้ายของครู มีลูกศิษย์เพียงคนเดียว 
แล้วผมนี่ละครับคือลูกศิษย์คนนั้น
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ในบ่ายวันเสาร์วันหนึ่งตอนปลายฤดูใบไม้ผลิปี 1979 อากาศร้อน
อบอ้าว จนเนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะ พวกเราเป็นร้อย ๆ  คนนั่งเรียงกันเป็น
แถวบนเก้าอี้ไม้พับที่บริเวณสนามหญ้าหน้ามหาวิทยาลัย เราสวมเสื้อครุย
ไนลอนสีฟ้า นั่งฟังสุนทรพจน์อันยาวเหยียดอย่างกระสับกระส่าย เมื่อพิธี 
สิ้นสุดลง พวกเราพากันโยนหมวกข้ึนไปในอากาศ เป็นอันว่าเหล่านักศึกษา
ปีที่สี่ แห่งมหาวิทยาลัยแบรนไดส์ เมืองวอลแทม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ 
สำาเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการเสียที สำาหรับพวกเราหลาย ๆ  คน ชีวิตใน
วัยเด็กเพิ่งจะปิดฉากลง

จากนั้น ผมก็พบกับครูมอร์รี ชวอตซ์ ครูคนโปรดของผม ผม
แนะนำาท่านกับพ่อและแม่ของผม ครูเป็นชายร่างเล็ก เวลาเดินจะก้าว 
สั้น ๆ  ราวกับว่าถ้ามีลมพัดมาแรง ๆ  ก็อาจจะพัดพาร่างของครูให้ลอยไป 
ในหมู่เมฆได้ทุกเมื่อ ในชุดครุยที่ครูสวมใส่นั้น ทำาให้ครูดูเหมือนกึ่ง
นักบุญที่พระเจ้าส่งลงมาโปรดมวลมนุษย ์กึ่งเทพยดาตัวน้อย ๆ  ที่ประดิษฐ์ 
ของขวัญวันคริสต์มาส ครูมีนัยน์ตาสีฟ้าอมเขียวเป็นประกายสดใส ผมสี
เทาเงินที่เริ่มบางย้อยลงมาปรกหน้าผาก ใบหูใหญ่ จมูกโด่งแหลมเป็นสัน  
คิ้วสีเทาเป็นกระจุก แม้ว่าฟันของครูจะเก และฟันล่างจะหลุบเข้าข้างใน
เหมือนกับถูกใครต่อยมา แต่พอครูยิ้มจะดูราวกับว่ามีใครเพิ่งเล่าเรื่องขำาขัน 
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เรื่องแรกของโลกให้ครูฟังเลยทีเดียว
ครูบอกพ่อและแม่ของผมว่า  ผมตั้งใจเรียนทุกวิชาที่ครูสอนเพียงไร 

และยงับอกอกีวา่ “ลกูของคณุนีไ่มใ่ชธ่รรมดาเลยนะครบั” เลน่เอาผมกม้หนา้ 
มองพื้นด้วยความเขิน ก่อนเราจะจากกันผมยื่นของขวัญชิ้นหนึ่งให้ครู เป็น 
กระเป๋าเอกสารสีน้ำาตาลอ่อนสลักช่ือย่อของครูไว้ที่ด้านหน้า  ผมเพิ่งซื้อมา 
จากห้างสรรพสินค้าเมื่อวันก่อน ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะลืมครู...หรือบางที
อาจเป็นไปได้ว่าผมไม่อยากให้ครูลืมผมกระมัง

“มติช ์เธอเปน็นกัเรยีนทีด่คีนหนึง่ทเีดยีวนะ” ครพูดูขึน้พรอ้มกบัมอง 
กระเป๋าเอกสารอย่างชื่นชม  แล้วครูก็กอดผม  ผมรู้สึกได้ถึงวงแขนซึ่งโอบ
ไปยังแผ่นหลังของผม  เพราะผมตัวสูงกว่าครู  ตอนที่ครูกอดนั้นผมจึงรู้สึก 
ขัดเขินและรู้สึกว่าตัวเองแก่กว่าความเป็นจริง  เหมือนกับผมกลายเป็นพ่อ
แล้วครูเป็นลูกเสียเอง

ครูถามผมว่า ผมจะติดต่อส่งข่าวคราวถึงครูบ้างไหม ผมตอบออกไป
โดยไม่ลังเลเลยว่า “แน่นอนครับครู”

เมื่อครูก้าวถอยหลังจากไป...ผมจึงเห็นว่าครูกำาลังร้องไห้

inspiration starts here



inspiration starts here




