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ค�าน�าส�านักพิมพ์

ท่ามกลาง ”ความด„ี และ ”ความงาม„ ซึง่มาพร้อมกับการบ่มเพาะ 

ของค�าว่า	 ”อุดมคติ„	 หลากหลายผู้คนย่อมแสวงหาสังคมที่เปี่ยม 

ด้วยความดีงามเหล่านั้น	 เปรียบได้กับวัยเด็กที่ต้องการเดินทาง 

ไปสู่โลกแห่งความฝัน

	 ทว่าในโลกแห่ง	 ”ความเป็นจรงิ„	ชวีติคนเรากลบัต้องด�าเนนิ 

ไปตามวถิขีองแต่ละสงัคม	การด�าเนนิชวีติ	การท�างาน		และกระแส 

แห่งค่านิยม	จึงไม่อนุญาตให้บุคคลผู้ด�ารงอยู่ในสังคมกระท�าตาม 

ความมุ่งหมายได้สักเท่าไหร่	 ยิ่งเมื่อจ�าเป็นต้องสวมบทบาทอยู่ 

ใน	 ”ละครโรงใหญ่„	 อันเป็นดาวเคราะห์สีฟ้าที่เต็มไปด้วยความ 

รัก	ความหลง	และความหลอกลวง	บทบาทของแต่ละตัวละครจึง 

ขัดแย้ง	ห�า้หัน่	 เชอืดเฉอืนกันไม่มากก็น้อย	 โดยเฉพาะผูย้นืหยดั 
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ในวิถีทางของ	 ”ความเป็นมนุษย์„	 เข้าต่อกรกับสิ่งแปลกปลอม 

ที่มนุษย์ด้วยกันสร้างขึ้นเพื่อแสวงหาค�าตอบว่า	ท่ามกลางสภาวะ 

อันผันแปรของโลกยุคใหม่	 มนุษย์เรานั้นเกิดมาเพ่ืออะไร	 ค่า 

นิยมของผู้คนที่ยึดติดกับวัตถุนั้นว่างเปล่ายิ่งกว่านามธรรมหรือ 

ไม่	 และเราจะสร้างสังคมอุดมคติในโลกใบเล็กๆ	 น้ีได้จริงหรือ

	 ด้วยเหตุเดียวกัน	 ”พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์„	 นักเขียน 

เรื่องสั้นมากความสามารถ	ผู้เคยจรดปลายปากกามาแล้วหลาย 

พื้นที่	 จึงเห็นด้วยกับการยืนหยัดในโลกที่ควรจะเป็น	 ด้วยการ 

ให้ก�าเนิดรวมเรื่องสั้น	 โลกเล่าละคร อันเปรียบได้กับผู้คนส่วน 

หนึ่งที่ใฝ่ฝันถึงความดีงาม	 แตกต่างจากโลกแห่งความจริงที่ผู้คน 

ส่วนหนึ่งยังหลงระเริงอยู่กับความหลอกลวง

	 ทั้งที่คนทุกผู ้ก็ยัง	 ”แสดง„	 ร่วมอยู ่ใน	 ”เวที„	 เดียวกัน 

เวทีซึ่งแต่ละผู ้คนล้วนมีเวลาเท่าเทียมกัน	 เป็นตัวของตัวเอง 

เหมือนกัน	 	 แต่เมื่อมีจุดมุ่งหมายต่างกัน	 เหตุใดอุดมคติที่เก็บ 

ซ่อนจึงไม่อาจดิ้นรนเพื่อให้ไปถึงฝั่งฝัน	 ดุจความหมายของชีวิต 

เป็นเพียงการเอาตัวรอด	 รอวันเผยความมุ่งหมายของตนออกมา

	 รวมเรื่องส้ันเล่มนี้	 จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างเข็ม 

มุ่งเพื่อให้มนุษย์ได้ประจักษ์ว่า	 แม้สังคมจะผันแปรเช่นไร	มนุษย ์

ก็ยังมี	 ”ความหวัง„	 มีลมหายใจเพื่อสร้างความดีงาม	 มิใช่ต้อง 

ไหลตามกระแสและค่านิยมเสมอไป

 

 ส�านักพิมพ์มติชน
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จากผู้เขียน

คืนหนึ่งตอนใกล้รุ่งผมล้มตัวลงนอนตามปกติ คิดว่าอีกไม่นาน 

คงผล็อยหลับไปเหมือนค�่าคืนที่ผ่านมา	 แต่การณ์กลับเป็นว่าผม 

นอนไปครู่หนึ่ง	 กลับหายใจติดขัด	 จนไม่อาจฝืนนอนอีกต่อไป	

	 จากความทรงจ�าของผม	 อาการทางร่างกายเช่นนี้จะเกิด 

ขึ้นเมื่อผมขาดการออกก�าลังกายในรูปแบบการเล่นกีฬา

	 ดังนั้น	 ในค�่าคืนอันเลวร้ายที่ว่า	 ผมจึงลุกขึ้นกระโดดเชือก 

ซิตอัพ	 วิดพื้น	 ชกลม	 ไปตามเร่ืองตามราว	 อาบน�้าอีกรอบ	 ก่อน 

กลับเข้านอนใหม่	 ผลก็คือผมยังหลับไม่ลง	 ผุดลุกผุดน่ัง	 รู้สึก 

ว่าตนใกล้ชิดกับความตายอย่างย่ิง	 (แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ 

ผมใกล้ชิดความตาย-ในสาเหตุต่างๆ	กัน),
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 ช่วงกลางวันของค�่าคืนอันเลวร้าย	 ผมตั้งปณิธานว่าชาติน้ี 

ผมต้องมีรถ	 Jeep	 ใหม่เอี่ยมอย่างที่เห็นในรูปโฆษณาของงาน 

Motorshow	 ให้ได้	

	 เนื่องด้วยผมนั้นชอบนอนป่าท่องไพรเป็นปกตินิสัย	 จะมี 

รถชนิดใดเล่าตอบสนองรสนิยมเย่ียงนี้ได้ดีเย่ียมเท่ากับรถ	 Jeep 

ลุยๆ	 สายพันธุ์แท้สักคัน	

	 แต่พอลมหายใจติดขัด	 ทั้งรู้สึกว่าตนใกล้ชิดกับความตาย 

สิ่งที่ผมต้องการนั้นพลันเหลือเพียงสองสิ่ง	 นั่นคือสุขภาพที่แข็ง 

แรงกับใจดวงแจ่มกระจ่าง	 สาบานได้ว่าห้วงขณะนั้น	 (ซึ่งทอด 

ยาวมาถึงขณะนี้)	 ผมไม่ต้องการสิ่งอื่นแม้เพียงกระผีกริ้น,

	 ในคืนวันนั้น	 เมื่อท�าอย่างไรก็หลับไม่ลงแล้ว	 (ร่างกาย 

อยากพักผ่อนเต็มที่	 แต่คล้ายสวิตช์การหลับตื่นในร่างกายมัน 

ค้างติดอยู่ที่การตื่นตลอดเวลา)	ผมจึงหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน,

	 แน่แท้ล่ะว่าในชีวิตการเขียนหนังสืออันลุ่มๆ	ดอนๆ	 ของ 

ผมนี้	 ไม่มากก็น้อยล่ะครับที่ใฝ่ฝันอยากเห็นตนประสบความ 

ส�าเร็จบนถนนนักเขียนกับเขาบ้าง	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทองหรือ 

ช่ือเสียง	 แต่พอมัจจุราชหายใจรดต้นคอ	 ความรู้สึกอยากได ้

อยากมีทั้งมวลพลันมลายหายไปโดยสิ้นเชิง	 สิ่งอยากได้อยาก 

มีเหลือเพียงสองสิ่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนั่นแหละครับ,

	 ค�าถามต่อมาพลนัผดุขึน้โดยอตัโนมตั	ิ ในเมือ่ผมปราศจาก 

ความอยากได้ใคร่ดีในเรื่องใดเสียแล้ว	 หากชีวิตยืนยาวต่อไป 

ผมจะยังเขียน-อ่านหนังสืออยู่อีกไหม	ค�าตอบก็ผุดขึ้นมาในฉับ 

พลันเช่นกันว่าผมจะยังเขียน-อ่านหนังสืออยู่อย่างแน่นอน	 แม้ 
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จะไม่ไยไพกับประโยชน์โภชผลอันเคยหวังไว้บ้างก็ตาม

	 เหตุใดจึงรู ้สึกเช่นนั้น-ในห้วงยามที่คิดว่าตนเฉียดปริ่ม 

การขาดใจตายอย่างที่ว่าเมื่อหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน	 ผมยังพบ 

ควำมงำม	 ของความคิดในทุกถ้อยอักษร	 ผมยังพบ ควำมงำม 

ของภาษาในทุกถ้อยอักษร	

	 สิ่งเหล่านี้ที่ท�าให้ผมคิดว่าหากชีพยังยืนยาวต่อไป	ผมจะ 

ยังเขียน-อ่านหนังสือต่อไปแน่นอน	 อย่างมิกลายเป็นอื่น-เพราะ 

ในท่ามกลางสิ่งไม่จีรังทั้งมวล	 แม้กระทั่งลมหายใจน้ัน	 ผมได้ 

ค้นพบว่าความคิดและภาษาในหนังสือเป็น	ควำมงำม	 อันจีรัง 

ส�าหรับผม,

	 บางสิ่งอาจมาส่งสัญญาณให้ผมปลดวางความอยากได้ใคร ่

มีอันเกินจ�าเป็นออกไปแล้วดิ่งลึกลงไปสู่ความงามอย่างที่ผู้เพ่ง 

เพียรในโลกอักษราสมควรกระท�า,

	 เมื่อผมอ่านหนังสือผ่านไปๆ	 ก็ยังไม่มีท่าทีว่าร่างกายจะ 

หลับลงได้เลย	 ทั้งที่สมองนั้นอยากปิดสวิตช์พักผ่อนเต็มที	 	 แต่ 

เมื่อมันไม่หลับ	 จะให้ท�าฉันใด	 ดังนั้น	ผมจึงเปล่ียนวิธีเดินออก 

จากห้องไปหยิบกีตาร์ข้ึนมาดีด	 ผมร้องเล่นอยู่หลายเพลงโดย 

หวังให้เกิดความเมื่อยล้า	 ซึ่งอาจท�าให้ตนผล็อยหลับลงได้	 	 แต ่

การณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น	 ตาผมยังค้างแข็ง	 แม้เพียรพยายาม 

ปิดอย่างไรก็เหมือนกับมันติดสปริงเด้งกลับคืน	 ทั้งที่ร่างกาย- 

ดวงใจใกล้จะขาดรอนๆ	อยู่แล้ว

	 กระทั่งคิดว่าตนถูกคุณไสย	หรือถูกกระท�าจากผีป่าผีดง 

ในแดนที่เดินทางผ่านไป	 (ผมมีหน้าที่ต้องดูแลผืนดินติดกับป่า 

อนัเล่าลอืว่าผดี	ุ ขนาดชาวบ้านแถบนัน้ยงัไม่กล้าไปตดัไม้มาใช้สอย 
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นั่นยังไม่นับรวมว่าชีวิตปกติผมก็ชมชอบซอกแซกไปในที่ต่างๆ 

เหมือนไม่กริ่งเกรงสิ่งใดด้วย)	 ในความคิดอันฟุ้งซ่าน	 สิ่งที่ผม 

คว้าจบัได้จากการดดีกีตาร์-ร้องเพลง	 ไม่น่าเชือ่ว่ากย็งัเป็น ควำม 

งำม	 เฉกเช่นเดียวกับการอ่านหนังสือ	

	 ความงามจากเสียงของสายที่ถูกดีด	 ยิ่งช่วยตอกย�้าผม 

อีกว่า	 หากชีวิตยังเหลือรอด	 สิ่งที่ควรซื่อตรงคงมั่นต่อมัน	 สิ่ง 

นั้นก็คือ	ควำมงำม-ควรละเสียจากการอยากได้ใคร่มีในโชคลาภ 

อันอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจอันใดที่เกี่ยวเนื่องกับความงาม 

	 	 เพราะถึงที่สุดผมได้เรียนรู้แล้วว่าเมื่อจะตายลงจริงๆ	 คน 

เราไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยนอกจากเรือนร่างที่แข็งแกร่งกับใจดวง 

แจ่มกระจ่าง,

	 คราวนั้นผมนอนไม่หลับอยู่สามวันสามคืนเต็มๆ	 จนถึง 

วันที่สี่คิดว่าไม่ไหวแล้วจ�าต้องใช้ยานอนหลับเข้าช่วย	 สามวันอัน 

หฤโหดนั้น	 ผมตั้งปณิธานไว้ว่าหากต้องตายไป	 ผมจะไม่ห่วง 

หวงทุกสรรพสิ่งอันเคยเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในยามมีชีวิตโดยเด็ด 

ขาด	 แม้สิ่งนั้นเคยรักใคร่ผูกพันเพียงใดก็ตาม	 ในสภาพธาตุ 

ร่างกายแปรปรวนดวงจิตกลับคงมั่น	 (และยังเหลือแรงพลังส่ง 

ทอดมาถึงตอนนี้ด้วย)	 แน่วแน่ในการเตรียมตัวส้ินใจไปอย่างมี 

สติสมบูรณ์,

	 ตอนนี้ผมกลับมาปกติดีดังเดิมแล้วละครับ	 แม้ต้องกิน 

ยานอนหลบัหลงัจากนัน้อกีสองคร้ัง-ชวิีตกลบัมาปกตดัิงเดิม	 นัน่ 

คืออยู่โยงเฝ้าคืนค�่า	 ท�ากิจกรรมไร้สาระ	 ทั้งเขียน-อ่าน	 แล้วไป 
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นอนเอาตอนรุ ่งเช้าหรือยามสาย	 ตื่นเที่ยงหรือบ่าย	 เริ่มต้น 

เขียน-อ่าน	 ทั้งท�าสิ่งจ�าเป็นของชีวิต	 ตกเย็นดูแลต้นไม้	 ออกไป 

ปั่นจักรยานเสือภูเขา	 บางวันก็ออกไปสู่ท้องทุ่ง	 วางแผนสร้าง 

ป่าธรรมชาติขึ้นมาพร้อมเรือนพักกลางป่าแสนสงบ	 รวมทั้งวาง 

แผนท�างานเขียนเล่มต่อไปด้วย,

	 ครับ...ทั้งหมดที่กล่าวมานี้อาจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อ 

ในของหนังสือเล่มนี้นัก	 แต่ผมอยากพูดคุยกับท่านฉันเพื่อน 

สนิท-เพื่อนผู้สมควรบอกเล่าความเป็นไปในชีวิตสู่กันฟัง	 ให้รู้ว่า 

ยังอยู่ดีมีสุขทุกข์เฉกเช่นฉันใด-และผมยังเปี ่ยมไปด้วยความ 

หวังว่าเพื่อนทุกคนคงมีความสุขสดสว่างอยู่ในดาวโลกอันแสน 

งดงามของเรานี้ร่วมกันนะครับ	

 พละก�ำลังแกร่งกล้ำ-จิตดวงแจ่มกระจ่ำง จงสถิตกับผอง 

เพื่อนทุกคน

 

 ด้วยควำมรักดังเดิมครับ

 พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์
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แด่
 

FYODOR  DOSTOYEVSKY  และ วินัย อุกฤษณ์
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โลกเล่าละคร
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ไม่บ่อยครั้งนักที่ผมมีโอกาสเดินทางมาถึงนรก ก็ใช่ว่าจะยุ ่ง 

ยากมากมายอะไรนักหรอก  เพราะภารกิจบนสรวงสวรรค์ไม่ได้

ก�าหนดตายตัวว่าจะต้องท�าแล้วเสร็จเมื่อไร  เพียงแต่เทวดาที่ด ี

หรืออย่างน้อยผู้พยายามท�าตัวให้เป็นเทวดาที่ดีเช่นผมต้องครุ่น 

ค�านึงถึงการงานตลอดเวลา  แม้การครุ่นค�านึงนี้จะไม่ท�าให้งาน 

ของผมก้าวหน้าไปได้มากมายนัก 

  ท่านมหาเทพเคยกล่าวแก่เทพยดาทั้งมวลว่า  หากเราครุ่น 

ค�านึงถึงการงานและผลอันจะเกิดขึ้นมากจนเกินไป  เราแทบจะ 

ท�าอะไรไม่ได้เลย  มิหน�าซ�้าเทวดาที่ไม่ค่อยปราดเปรื่องเช่นผม 

จะท�างานไม่ออกเอาดื้อๆ 

  แม้เราจะเป็นเทวดาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เป็น 

àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡¹Ã¡
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โรคประสาท  ดังนั้น  การหมกมุ่นครุ่นคิดหลายเพลาของผมจึง 

ไม่เกิดอะไรขึ้นมากนักนอกเสียจากความสูญเปล่า

  ดังนั้น  ผมจึงลองปล่อยตัวเองเข้าสู่ความเบาสบายอย่าง 

ท่านมหาเทพทรงบอกบ้าง  ปล่อยตัวเองให้ออกมาจากการงาน 

แห่งสรวงสวรรค์  เลาะล่องท่องเที่ยวไปตามใจปรารถนา

  แห่งแรกที่ผมไปเยือนคือเมืองท่านท้าวนาคราชผู้เป็นสัตว์ 

กึ่งเทพแห่งโลกบาดาล  แม้ตอนนี้ศักดิ์ศรีความเป็นเทพของผม 

จะสูงกว่าท่านท้าวนาคราช  ทว่าความนับถือในตัวท่านมิเคย 

แคลนคลอนไปจากจิตใจผม  นั่นท�าให้การเยี่ยมเยือนของผม

กลายเป็นงานฉลองเอิกเกริก  สะดือทะเลถูกเนรมิตเป็นสถานที่ 

จัดงาน  ว่าไปแล้วบนสรวงสวรรค์  ผมยังถือว่าต�่าชั้นกว่าเพื่อน 

เทพหลายองค์อยู่  เมื่อได้รับเกียรติอย่างสูงในเมืองบาดาล  ท�า 

ให้ผมอิ่มเอมใจไม่น้อย  ย่ิงได้รับค�าเยินยอแกมเอ็นดูจากท่าน 

ท้าวนาคราชที่ผมนับถือด้วยแล้ว  ผมก็บอกกับใจตนเองว่าจะ

พยายามเลื่อนขั้นเทพขึ้นไปให้สูงสุดเท่าที่สติปัญญามี  ไม่ให ้

เสียความไว้เนื้อเชื่อใจรักศรัทธาที่พรรคพวกเพื่อนพ้องมอบให้ 

กับผมได้

  และที่สุดผมก็เดินทางถึงนรก 

นรกคือนรก ไม่ว่าใครก็ตาม  หากไม่จ�าเป็นคงไม่อยากเดินทาง

มา  โดยเฉพาะพวกหย่ิงในศักดิ์ศรีความเป็นเทพอย่างถึงกระดูก 

ด�าด้วยแล้ว  อย่าว่าแต่เดินทางมาเลย  แม้แต่การกล่าวถึงนรก 

ก็ท�าให้พวกเขารู้สึกขยะแขยงเต็มทน  นั่นจึงเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ 

ส�าหรับมนุษย์สามัญ  หากผมจะบอกว่าเทพยดาที่ท�าท่าเกลียด 
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นรกนักหนานี่แหละ  ในที่ลับล้วนมีเรื่องนรกๆ แอบซ่อนอยู่อย่าง 

มหาศาล  แต่นั่นใช่ว่าจะท�าให้พวกเขาส�านึกผิดคิดว่าตัวเองได้ 

ท�าเรื่องนรกๆ ลงไป  พวกเขากลับคิดว่าการกระท�าทุกอย่างของ 

ตนล้วนเป็นเรื่องสวรรค์ๆ  อยู่เสมอ  จึงเป็นเรื่องน่าแปลกใจของ 

เทพนอกคอกอย่างผมพอสมควรเมื่อพบว่าการกระท�าของผู้ควบ 

คมุวญิญาณบาปในนรกหลายตนล้วนกระเดียดไปในทางสวรรค์ๆ 

ทั้งสิ้น 

หลังดับส้ินจากความเป็นมนุษย์ ดินแดนแรกที่วิญญาณต้องมา

เยือนก็คือนรกภูมิแห่งนี้  ความดีเลวทดแทนกันไม่ได้  แต่ถ้า 

ท�าความดีไว้มาก  ย่อมส่งผลให้เราไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิต�่า 

ทรามเกินไปนัก  กระทั่งอาจได้เป็นเทพชั้นสูงส่งที่เสพกินแต่ของ 

วิเศษหวานหอม บริวารรับใช้คับคั่ง  เทพธิดานางในล้วนคัดสรร 

ชนิดงามสุดเท่าที่จักรวาลเคยสร้างรูปกายมา 

  ส่วนพวกท�าคุณความดีน้อยนิดมีทางเลือกไม่มากนัก หาก 

ไม่เป็นเทพระดับกระจอกงอกง่อยอย่างพวกไปสิงสถิตตามป่าเขา 

หรอืศาลพระภมู ิ ก็ต้องไปเกิดเป็นผูค้วบคมุวิญญาณบาปในนรก 

  แม้การเป็นพระภูมิเจ้าที่ไม่สู ้มีอ�านาจอะไรนัก  แต่แทบ 

ไม่มีผู้ใดต้องการไปควบคุมวิญญาณบาป 

  อย่างว่า...ใครเล่าอยากมีบ้านและที่ท�างานอยู่ในนรก

แต่พวกท�าความดีน้อยเหล่านี้ก็เลือกเองไม่ได้หรอกว่าจะไปเกิด

เป็นเทพชั้นต�่าหรือไปเป็นผู้ควบคุมวิญญาณ  ท้ังหมดล้วนต้อง 


