วัดพระบาทน้ าพุ
หรือ

่ วามพิศวงแห่งวัฒนธรรมไทย”
“ประตูลก
ึ ลับสูค

โดย หมออีฟ
บทนำ
เรื่ องรำวที่คณ
ุ จะได้ อ่ำนต่อไปนี ้มิใช่เรื่ องแต่งแต่ประกำรใด หำกแต่มนั คือเหตุกำรณ์จริง
ที่เกิดขึ ้นในช่วงระหว่ำงปี 2539-2547 ณ สถำนพยำบำลแห่งหนึง่ ในจังหวัดลพบุรีซงึ่ มี
ชื่อว่ำ “วัดพระบำทน ้ำพุ” ผมมีโอกำสได้ ร้ ูเห็นเหตุกำรณ์เหล่ำนันใน
้ 3 ช่วงระยะเวลำ
ด้ วยกัน ช่วงแรกและช่วงที่สองคือระยะเวลำเพียงสองสำมเดือนในปี 2539 และอีกครัง้
ในปี 2540 และสุดท้ ำยคือช่วงที่ผมได้ ใช้ ชีวิตอยู่ที่นี่เป็ นเวลำกว่ำ 4 ปี นับตังแต่
้ ปี 2543
เป็ นต้ นมำ
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แด่ออสกำร์ ผู้ถือกำเนิดขึ ้นในวันเดียวกับหนังสือเล่มนี ้ ขอจงมีควำม
ระลึกในควำมแตกต่ำงและควำมอำรี ของมวลมนุษย์ อยู่ชวั่ นิรันดร์
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ส่ วนที่หนึ่ง
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ดอกไม้ สองดอกที่โครำช
เย็นย่ำของวันหนึง่ ที่โครำช ผมกำลังเดินเล่นอย่ำงเรื่ อยเปื่ อย ไร้ จดุ หมำย เมื่อรู้สกึ เหนื่อยผมจึง
ทิ ้งกำยลงนัง่ พัก ที่ม้ำนัง่ ในวัดอันเงียบสงบแห่ง หนึ่ง ปล่อยเวลำให้ ล่วงเลยไปอย่ำงช้ ำๆ ซึม
ซำบกับบรรยำกำศอันเยือกเย็นรอบๆ ตัว
ทันใดนันมี
้ เด็กหญิงตัวเล็กๆ คนหนึง่ ปรำกฏตัวขึ ้นตรงหน้ ำผม เธอยื่นดอกไม้ สีขำวให้ ผมดอก
หนึง่ พร้ อมกับทำท่ำทีเขินอำย รู้สกึ ดีใจที่ผมรี บรับดอกไม้ นนมำเสี
ั้
ย แต่พอผมทำท่ำจะลุกขึ ้น
เธอก็รีบวิ่งหนีไม่หลบอยู่หลังพุม่ ไม้ แถวๆ นัน้ ในขณะที่ยงั งุนงง สำยตำผมก็เหลือบไปเห็น
เด็กผู้หญิงอีกคนหนึง่ กำลังเดินเข้ ำมำหำผมพร้ อมรอยยิ ้มบริสทุ ธ์บนใบหน้ ำอันสดใส เธอยื่น
ดอกไม้ ให้ ผมอีกดอกหนึง่ แต่ครำวนี ้เป็ นสีแดง หลังจำกที่ผมรับมันไว้ ไม่ทนั ไรเธอก็วิ่งหำยไป
หลบอยู่หลังพุม่ ไม้ เดียวกัน สักพักจึงพำกันวิ่งหนีไปพร้ อมเสียงหัวเรำะในขณะที่ควำม มืดเริ่ม
ปกคลุม ผมได้ แต่ยืนนิ่งอึ ้งอยู่เช่นนัน้ พร้ อมดอกไม้ สองดอกที่เพิง่ ได้ รับมำทัง้ ในมือทังสองข้
้
ำง
รู้สกึ รำวกับตัวเองเป็ นคนฟั่ นเฟื อนที่เพิง่ ได้ รับกำรจุมพิตจำกพระแม่มำรี
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเกิดขึ ้นเมื่อปี 2527 มันได้ สอนให้ ผมรู้จกั ควำม งำมของกำรให้ และช่วยให้ ผม
เข้ ำใจในควำมหมำยของควำมอำรี ได้ กระจ่ำงชัดยิ่งขึ ้น ผมสัมผัสได้ ถึงรำกเหง้ ำของมัน จำกวัน
นันเป็
้ นต้ นมำ ผมจึงได้ เรี ยนรู้ว่ำผมคงไม่สำมำรถแสวงหำควำมสุขเช่นนี ้ให้ กบั ชีวิตได้ ในดินแดน
ที่ผมจำกมำอีกแล้ ว
ในตอนนันผมอำยุ
้
25 ปี และเพิง่ เรี ยนจบแพทย์ใหม่ๆ ผมตระหนักได้ ว่ำหำกผมไม่ได้ รับดอกไม้
สองดอกในครำนัน้ ชีวิตของผมคงจะหันเห เปลี่ยนทิศทำงและคงมิได้ มำยืนอยู่บนผืนแผ่นดิน
ไทยอย่ำงทุกวันนี ้เป็ นแน่
ที่จริงแล้ ว ยังมีบำงสิ่งที่อยู่นอเกเหนือจำกควำมประทับใจในครำนันอยู
้ ่บ้ำง ควำมเป็ นไทยทำให้
ผมรู้สกึ ประหลำดระคนสับสนกับเอกลักษณ์เฉพำะตัวบำงอย่ำงของมัน เมื่อกำลเวลำผ่ำนไป
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ผมได้ เรี ยนรู้ว่ำภำยใต้ ภำพลักษณ์ที่ ดูเหมือนจะโอนอ่อนผ่อนตำมนัน้ เมืองไทยได้ สงั่ สอนบท
เรี ยนให้ กบั ผมอย่ำงถึงแก่นแท้ ทงในแง่
ั้
ที่ว่ำเรำชำวตะวันตกนันมิ
้ ใช่ผ้ ทู ี่เป็ นฝ่ ำยถูกเสมอไปในกำร
ประเมินควำมหมำยแห่งคุณค่ำของชีวิตมนุษย์และยิ่งไปกว่ำนันเรำยั
้
งคงล้ มเหลวในกำร
แสวงหำซึง่ ควำมสุขให้ กบั ตัวของเรำเองอีกด้ วย
ประเทศอย่ำงอินเดียแม้ จะน่ำตื่นตำตื่นใจสำหรับเรำในแง่ของค่ำนิยม และควำมหลำกหลำย
แต่ในควำมคิดของผมแล้ ว เสน่ห์อนั เย้ ำยวนของประเทศไทยยังนำหน้ ำอินเดียอยู่หลำยขุมนัก
อินเดียเปลี่ยนแปลงเรำด้ วยกำรสร้ ำงควำมเจ็บปวดให้ กบั เรำ ในขณะที่เมืองไทยใช้ ควำม
อ่อนหวำนของมันเป็ นเครื่ องมือที่สำคัญ แม้ จะเป็ นควำมอ่อนหวำนที่เจือไปด้ วยรุนแรงอยู่บ้ำง
ก็ตำม ที่กล่ำวเช่นนันเพรำะควำม
้
รุนแรงเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ ้นอยู่บ่อยครัง้ เรื่ องรำวต่อ ไปนี ้อำจ
เป็ นตัวอย่ำงที่ดีที่จะทำให้ คณ
ุ ได้ เห็นภำพอันชัดเจนยิ่งขึ ้น
ควำมอิสระของเมืองไทย
อำจเป็ นโชคดีของผมก็ว่ำได้ ที่เมื่ออำยุได้ 35 ปี ผมก็มีเงินมำกพอที่จะใช้ ชีวิตต่อไปได้ โดยมิ
ต้ องทำงำน ดังนันทำงเลื
้
อกของผมจึงมีอยู่สองทำง ทำงหนึง่ คือมุ่งมัน่ ทำงำนสร้ ำงฐำนะให้
ร่ ำรวยยิ่งขึ ้น กับอีกทำงหนึง่ คือ กำรแสวงหำควำมอิสรเสรี สำหรับผมแล้ วควำมอิสรเสรี นนั ้
เป็ นสิ่งที่ล ้ำค่ำเสียยิ่งกว่ำเงินทองเป็ นไหนๆ
คงไม่มีใครคัดค้ ำนว่ำเมืองไทยเป็ นดินแดนแห่งควำมอิสรเสรี ดงั ที่ว่ำ และไม่ใช่เพียงควำมเสรี ใน
ระดับกำรเมืองเท่ำนัน้ คนไทยแสวงหำควำมเสรี ให้ กบั ตัวเองในทุกย่ำงก้ ำวของกำรดำเนินชีวิต
มันคือศำสตร์ ในกำรเอำตัวรอดและกำรต่อสู้กบั ควำมหวำดกลัว คุณจะเข้ ำใจถึงควำมหมำยแห่ง
คำพูดของผมได้ ในทันทีที่คณ
ุ เดินทำงออกจำกกรุงเทพ ทันทีที่คณ
ุ เริ่มมีปำกเสียงกับพวกเขำ
หรื อในทันทีที่คณ
ุ ตกล่องปล่องชิ ้นกับหญิงสำวชำวไทยสักคน
อย่ำงไรก็ตำม ทัศนคติเหล่ำนี ้กำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะท่ำมกลำงกำรก้ ำวขึ ้นมำมีบทบำท
ของกลุ่มของชนชันกลำงในเมื
้
องใหญ่
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มันเป็ นปรำกฏกำรณ์ที่สำมำรถพบเห็นได้ ในทัว่ ทุกหัวระแหง ตังแต่
้ ภำยใต้ กระโปรงตัวรัดติ ้วที่รัง
แต่จะสร้ ำงควำมลำบำกแก่ผ้ สู วมใส่ เน็คไทที่ดรู ุงรัง ไปจนถึงถุงเท้ ำขำวสะอำดที่เป็ นเครื่ องบ่ง
บอกว่ำคุณมีโอกำสได้ นงั่ ทำงำนอยู่ในห้ องแอร์ เย็นฉ่ำ ควำมอิสระของชนชันกลำงซึ
้
ง่ กำลังถูกบัน่
ทอนลงทีละน้ อยด้ วยกำรยึดติดกับแบบแผนอย่ำงเคร่งครัดนันได้
้ กลับกลำยเป็ นควำมน่ำเบื่อ
หน่ำย ในควำมเป็ นจริงแล้ วผมเองมิได้ เดือดร้ อนอะไรมำกนัก เพรำะคนพวกนันไม่
้ เคยเห็นเรำอยู่
ในสำยตำหำกเรำไม่มีประโยชน์สำหรับเขำ (เช่น ถ้ ำหำกเขำไม่อยำกฝึ กพูดภำษำอังกฤษ เป็ น
ต้ น) เคล็ดลับข้ อหนึง่ ที่ทำให้ เมืองไทยช่ำงมีอำนำจเย้ ำยวนใจยิ่งนักก็คือ พวกที่สนใจชำว
ตะวันตกอย่ำงเรำ (หรื อที่เขำเรี ยกกันว่ำ “ฝรั่ง”) นันจะมี
้ เฉพำะกลุ่มชนชันบนหรื
้
อชนชันล่
้ ำง
เท่ำนัน้ แต่จะไม่มีชนชันกลำง
้
ผิดกับในกัลกัตต้ ำซึง่ พวกที่ยอมเข้ ำมำคุยกับเรำจะมีเพียงชนชัน้
กลำงเท่ำนัน้
ผมกำลังจะชี ้ให้ เห็นถึงควำมอิสรเสรี
ย้ อนกลับไปในปี 2539 ในขณะที่ผมตัดสินใจหันเหทำงเดินชีวิตออกจำกโลกตะวันตก ผมเชื่อว่ำ
คงไม่มีที่ใดเหมำะสมไปกว่ำเมืองไทยอีกแล้ ว
แต่เนื่องด้ วยสยำมนันกว้
้ ำงใหญ่รำวๆ ฝรั่งเศสทีเดียว ผมจึงได้ แต่ปล่อยให้ โชคชะตำเป็ นผู้นำ
ทำงให้ กบั ผม มันนำผม ไปสู่เส้ นทำงที่ไม่มีหวนกลับ คือเส้ นทำงตัน คือปลักที่ดดู กลืนจิตใจแห่ง
ผู้คนซึง่ แสวงหำ คือกับดัก.....
หลังจำกมำถึงกรุงเทพได้ เพียงไม่กี่วนั เส้ นทำงชีวิตของผมก็ต้องมีอนั ผกผัน และนัน่ ถือเป็ น
จุดสิ ้นสุดแห่งเสรี ภำพที่ผมแสวงหำ
เป็ นเวลำยำวนำนจนกระทัง่ ถึงปี 2545 กว่ำที่เสรี ภำพในจิตใจของผมจะฟื น้ กลับคืนมำได้ อีก
ครัง้ คงต้ องยกควำมดีควำมชอบให้ กบั เด็กน้ อยคนหนึง่ ซึง่ ตำยด้ วยโรคเอดส์ในสถำนพยำบำล
ของเรำ เขำทำให้ ผม ได้ เรี ยนรู้ว่ำเสรี ภำพของผมมิได้ สิ ้นสุดลงที่นี่ หำกแต่จดุ สิ ้นสุดที่แท้ จริง
ของมันคือควำมรู้สกึ ทำงจิตใจแบบตะวันตกซึง่ ถูกผูกติดไว้ กบั ควำมอ่อนไหวทำงอำรมณ์อย่ำง
แยกไม่ออก
ควำมรู้สกึ แบบไทยมีตวั ตนซึง่ แตกต่ำงไปจำกตะวันตก แม้ จิตใจแบบไทยจะตกอยู่ภำยใต้
อำนำจของนำยผู้โหดร้ ำย แต่ทำสอย่ำงคนไทย ก็เปลี่ยนนำยอยู่ร่ ำไปไม่ต่ำงกับเปลี่ยนกำงเกง
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อำรมณ์อนั อ่อนไหวเปรี ยบเสมือนกลเกมทำงสังคมอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขำจะเข้ ำร่วมเป็ นผู้เล่น
และออกจำกเกมไปในทันทีที่พวกเขำรู้สกึ หิว พวกเขำใช้ ควำมอ่อนไหวนันเพื
้ ่อสนองควำม
ต้ องกำรของตนเองและละทิ ้งมันไปในทันทีที่ไม่เห็นประโยชน์ที่จะรัง้ ไว้ อีกต่อไป
ต่ำงจำกชำวตะวันตกที่อำนุภำพของอำรมณ์อ่อนไหวนัน้ ได้ ฝังรำกลึกอยู่ในทุกอณู
ประสำทของเรำอันเป็ นสิ่งที่ผลักดันให้ เรำต้ องตอบสนองควำมต้ องกำรของมันอยู่ตลอดเวลำ
เรำแทบทุกคนต่ำงตกเป็ นทำสของมัน แต่กลับทะนงตนเกินกว่ำที่จะสำมำรถยอมรับควำมจริง
ในข้ อนี ้ได้
สถานพยาบาลแห่ งลพบุรี
วัด
วัดกึ่งสถำนพยำบำลที่ผมกำลังจะกล่ำวถึงนี ้มีชื่อว่ำ “วัดพระบำทน ้ำพุ” มันเป็ นสถำนที่ซงึ่ เต็ม
ไปด้ วยเชื ้อโรคอันปกคลุม อยู่ในปริมำณที่ไม่มีสถำนพยำบำลอื่นใดอำจหำญเทียบเท่ำ ทันทีที่
เท้ ำของผมย่ำลงบนพื ้น ผมก็ร้ ูสกึ ได้ ถึงประกำยอันลึกลับซึง่ แผ่คลุมไปยังตึกรำมและผู้คน สร้ ำง
ควำมนิ่งงันและควำมหดหู่ใจให้ กบั ผู้มำเยือนแทบทุกรำย
เชื ้อโรค......มีแต่เชื ้อโรควิ่งพล่ำนไปทุกหนทุกแห่ง ตังแต่
้ เชื ้อที่ร้ำยแรงอย่ำงวัณโรคไปจนถึงเชื ้อ
ไข้ หวัดธรรมดำ ที่แย่ไปกว่ำนันคื
้ อ มันยังเต็มไปด้ วยเชื ้อโรคอีกกว่ำร้ อยชนิดซึง่ ส่วนใหญ่มกั ไม่
เป็ นที่ค้ นุ หูนกั เนื่องจำกจะพบได้ ในผู้ป่วยที่มีอำกำรภูมิค้ มุ กันบกพร่องอย่ำงรุ นแรงเท่ำนัน้
จะเป็ นด้ วยเหตุใดนันยั
้ งไม่แน่ชดั ที่ทำให้ สถำนที่แห่งนี ้ถูกเปลี่ยนสถำนภำพจำกเดิมคือวัดพระ
บำทน ้ำพุ กลำยมำเป็ นสถำนพยำบำลที่ซงึ่ ผู้ป่วยโรคเอดส์ถกู นำมำทอดทิ ้งไว้ ให้ ใช้ ชีวิตตำม
ลำพังภำยใต้ ร่ำงกำยที่ถกู กัดกร่อนผุพงั ลงทุกขณะ ภำพเหล่ำนี ้ถือเป็ นสิ่งแปลกประหลำดใน
สำยตำของชำวยุโรป ในส่วนของศำสนำนัน้
มีเพียงพระอำจำรย์และพระสงฆ์ไม่กี่รูปเท่ำนันที
้ ่ทำหน้ ำที่คอยดูแลจัดกำรเรื่ องพิธีศพ ส่วน
ใหญ่แล้ วเป็ นพระที่ติดเชื ้อ HIV แต่ยงั คงมีสขุ ภำพแข็งแรงอยู่ มองโดยผิวเผินแล้ ว วัดแห่งนี ้ออก
จะดูเหมือนสถำนที่พกั ตำกอำกำศเสียมำกกว่ำ สังเกตได้ จำกบ้ ำนกลำงสวนหลังเล็กๆ ที่เรี ยงตัว
รำยล้ อมอยู่ทวั่ วัด ต่ำงเพียงแค่ว่ำกำรพักผ่อนของผู้คนที่นี่หมำยถึงกำรจำกไปอย่ำงชัว่ นิรันดร
เท่ำนัน้
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โดยทัว่ ไปแล้ ว (2539) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มกั จะตำยภำยในไม่กี่วนั แรกที่มำถึง แต่บำงรำยที่โชค
ไม่เข้ ำข้ ำงอำจมีอำกำรดีเรื่ อยๆ บ้ ำนหลังน้ อยเหล่ำนี ้จึงมีไว้ สำหรับพวกเขำ ผู้ซงึ่ ยังคงจำต้ อง
รอคอยต่อไป นัน่ เป็ นสิ่งที่ผมรับรู้ตงแต่
ั ้ ในครำวแรกที่มำถึง
สำหรับบำงรำยนัน้ อำจตำยตังแต่
้ วนั แรกที่มำถึงก็มี หำกไม่ใช่เพรำะ สำเหตุจำกกำรตรอมใจ
แล้ ว ก็มกั จะเป็ นด้ วยเหตุที่ว่ำพวกเขำไม่สำมำรถต่อสู้กบั อำกำศที่ปกคลุมไปด้ วยเชื ้อโรคจำนวน
มหำศำลภำยในตึกได้
ในขณะที่ถกู รับตัวเข้ ำมำ ณ ที่นี ้ พวกเขำก็แทบจะรู้ ได้ โดยทันทีว่ำหนทำงที่จะเยียวยำนันสิ
้ ้นสุด
ลงแล้ ว ควำมหวังของผู้ติดเชื ้อเอชไอวีระยะแสดงอำกำรเหล่ำนันสู
้ ญสลำยไปกับลมหำยใจเข้ ำ
ออกอันเป็ นพิษที่พวกเขำต่ำงสูดดม
แต่ควำมจริงข้ อหนึง่ ที่ผมสำมำรถยืนยันได้ ก็คือว่ำอำกำรเจ็บป่ วยทำงจิตใจนันเป็
้ นสำเหตุที่
สำคัญต่อกำรเสียชีวิตของคนไข้ เพรำะในทันทีที่เดินทำงมำถึง ภำพที่พวกเขำจะได้ เห็นคือโลง
ศพเปล่ำกว่ำเจ็ดสิบโลงที่กองพะเนินทับถมกันอยู่บริเวณทำงเดินข้ ำงหนึง่ ประจันหน้ ำกับโลงฝั่ ง
ตรงข้ ำมซึง่ ได้ ทำหน้ ำที่ในกำรเป็ นที่พกั พิงให้ กบั ซำกชีวิตเหล่ำนันอย่
้ ำงสมบูรณ์แล้ ว
นอกจำกนันยั
้ งมีรถปิ กอัพที่จะขนโลงเหล่ำนันมำยั
้ งเมรุเผำศพทุกวันวันละสองเที่ยว ภำพ
เหล่ำนี ้ปรำกฏขึ ้นก่อนที่พวกเขำจะ ถูกรับตัวเข้ ำเป็ นคนไข้ ของสถำนพยำบำลซึง่ เต็มไปด้ วย
มนุษย์ผ้ สู ิ ้นหวังแห่งนี ้เสียอีก
ผมเคยเห็นกระทัง่ คนไข้ บำงคนที่ยอมแพ้ เสียต้ งแต่สองสำมชัว่ โมงแรก และตำยไปภำยในเวลำ
เพียงไม่กี่นำทีที่มำถึง มีบำงคนที่ผมจำได้ อย่ำงแม่นยำ หัวใจพวกเขำหยุดเต้ น ไปเสียเฉยๆ
ในขณะที่กำลังถูกเข็นไปยังเตียงผู้ป่วย
ควำมตำยที่กลืนกินร่ำงกำยมนุษย์คนแล้ วคนเล่ำนัน้ เปรี ยบเสมือนเกลียวคลื่นในทะเลที่โถม
เข้ ำซัดปรำสำททรำยริมชำยฝั่ ง บำงครัง้ มนุษย์ก็คิดฝื นสู้ แต่บำงครัง้ พวกเขำก็ตำยไปอย่ำง
ง่ำยดำยจนแทบไม่น่ำเชื่อ
มีหลำยสัปดำห์ที่ผ่ำนไปโดยไม่มีใครตำยเพียงสักคนเดียว แม้ บำงคนจะดูท่ำไม่น่ำรอดแล้ วก็
ตำม พวกเขำต่ำงขัดขืนสัจธรรมแห่งชีวิต แต่ในขณะที่บำงวัน อำจมีคนไข้ เจ็ดแปดหรื อเก้ ำคน
ต่ำงจำยอมแต่โดยดี ควำมตำยเหล่ำนี ้เป็ นดังเกลียวคลื่น บำงขณะถำโถม บำงขณะโรยแรง
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มีครัง้ หนึง่ ซึง่ คนไข้ กว่ำหนึ่งในสำมตำยไปภำยในเวลำเพียงสัปดำห์เดียว แต่สถำนพยำบำล
กลับยังคงคลำคล่ำไปด้ วยคนไข้ ในจำนวนที่มำกยิ่งกว่ำเมื่อต้ นสัปดำห์ที่ผ่ำนมำเสียอีก นัน่ เป็ น
เพรำะพวกเขำต่ำงเดินทำงมำแสวงหำที่สดุ ท้ ำยคนแล้ วคนเล่ำ ดังเกลียวคลื่น
ขวดแชมเปญ
ตำยอย่ำงเยือกเย็น ตำยอย่ำงทรมำน ตำยอย่ำงเจ็บปวด ตำยอย่ำงโศกเศร้ ำ ควำมตำยทัง้
ปวงเหล่ำนี ้ล้ วนแล้ วแต่ไร้ ซงึ่ ควำมยุติธรรม ตำยด้ วยควำมเข้ ำใจในรักแบบผิดๆ ด้ วยควำมเชื่อ
ใจ ด้ วยควำมไม่ใส่ใจ หรื อด้ วยกำรยึดมัน่ ในกำรทำหน้ ำที่ของคู่สมรสที่ดี แม้ ควำมตำยเหล่ำนี ้
จะมีบ่อเกิดมำจำกควำมรัก แต่ท้ำยที่สดุ แล้ ว พวกเขำกลับต้ องลงเอยด้ วยกำรตำยอย่ำงโดด
เดี่ยว มีคนไข้ ไม่ถึงหนึง่ ในสิบที่มีพอ่ แม่ พี่น้อง หรื อคู่ชีวิตคอยเฝ้ำอยู่ข้ำงกำย
ปั จจุบนั นี ้อัตรำส่วนของคนไข้ เพศชำยนันอยู
้ ่ในระดับที่สงู กว่ำเพศหญิง แต่แนวโน้ มกำลังจะ
เปลี่ยนไป นัน่ เป็ นเพรำะแม่บ้ำนที่ติดเชื ้อมำจำกสำมีซงึ่ แอบไปมีผ้ ูหญิงอื่นนอกบ้ ำนมีจำนวน
เพิม่ มำกขึ ้นทุกขณะ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่นนยั
ั ้ งอำยุน้อย เฉลี่ยแล้ วอยู่ระหว่ำง 25-35 ปี
กระบวนกำรจัดกำรกับศพของคนไข้ นนเป็
ั ้ นไปอย่ำงรวดเร็ว เรำจะทำควำมสะอำดร่ำงกำย
พร้ อมอุดทวำรทังหมดด้
้
วยก้ อนสำลี สวมเสื ้อผ้ ำที่สะอำดสะอ้ ำนให้ กบั พวกเขำ และจำกนันก็
้
หำมลงโลงที่ได้ ถกู ตังเตรี
้ ยมไว้ แล้ ว เพื่อให้ พวกเขำได้ พกั ผ่อนอย่ำงสงบบนหมอนใบน้ อย และ
ผ้ ำห่มซึง่ ทำจำก ผ้ ำดิบ ท้ ำยที่สดุ ก็คือกำรปิ ดฝำโลงอำลำพวกเขำเสียในขณะที่ร่ำงกำยยังไม่ทนั
หำยจำกไข้ ดี
ครัง้ หนึง่ ผมจำได้ ว่ำแม่ของผู้ตำยคนหนึง่ ถำมผมอย่ำงตกใจในขณะที่ผมกำลังใช้ สำลีอดุ ทวำรให้
ลูกชำยของเธอผู้ซงึ่ ยังคงหำยใจเฮือกสุดท้ ำยอยู่
- ลูกฉันตำยแล้ วจริงๆ หรื อหมอ?
เร็วเกินไป ผมรู้ ผมตัดสินใจเร็วเกินไป
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มีอำสำสมัครชำวฝรั่งเศสคนหนึง่ เรี ยกให้ ผมเข้ ำไปดูอำกำรของคนไข้ ที่เธอสนิทสนมเป็ นพิเศษ
ทว่ำสำยเกินจะเยียวยำเสียแล้ ว แต่ด้วยควำมที่เขำยังคงทรมำนอยู่ ผมจึงตัดสินใจฉีดยำ
ให้ กบั เขำตำมปกติ ในขณะที่เรำกำลังจะพลิกร่ำงกำยของเขำเพื่อจะทำกำรฉีดยำนัน้ ปรำกฏ
ว่ำเขำไม่มีเรี่ ยวแรงเหลือพอที่จะทำนทนต่อกำรเคลื่อนไหวใดๆ ได้ อีกต่อไปและตำยในที่สดุ
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวทำให้ เรำลำบำกใจอยู่ไม่น้อย เนื่องด้ วยว่ำมีสำยตำอีกนับสิบคู่จำกเตียง
ข้ ำงเคียงที่กำลังจ้ องมองกำรกระทำของเรำอยู่ สักพักเรำจึงจัดกำรเตรี ยมร่ำงของเขำลงโลงศพ
เพื่อเบี่ยงเบนควำมสนใจของคนไข้ คนอื่นๆ โดยเร็วที่สดุ อำสำสมัครคนเดิมถำมผมด้ วยคำถำม
เดียวกันกับแม่ของคนไข้ รำยก่อนว่ำ
- หมอแน่ใจนะ ว่ำเขำตำยแล้ ว
ผมจึงตอบเธอไปด้ วยเสียงเศร้ ำๆ ว่ำ
- ไม่ต้องเป็ นห่วง ถ้ ำเขำยังไม่ตำย เดี๋ยวสักพักก็คงจะสำลักก้ อนสำลีออกมำดังป๊ อก
เหมือน เสียงเปิ ดแชมเปญเองล่ะ”
แล้ วเรำทังสองก็
้
พำกันหัวเรำะอย่ำงไม่เหมำะไม่ควรนัก ได้ สกั พักจึงค่อยเงียบเสียงลง เพรำะหัน
ไปสังเกตเห็นว่ำมีนกั ข่ำวชำวญี่ปนคนหนึ
ุ่
ง่ ยืนหลบอยู่ตรงมุมและกำลังสอดส่องพฤติกรรมของ
เรำทังสองอยู
้
่
แปลกที่ผมยังคงกังวลอยู่ ออกจะมำกเกินไปเสียด้ วยซ ้ำ หำกพิจำรณำถึงประสบกำรณ์กว่ำ
หลำยเดือนที่ผมได้ รับที่นี่
ควำมเบำหวิวของชีวิต
จวบจนทุกวันนี ้ ผมได้ ประจักษ์ กบั ควำมตำยของคนไข้ มำแล้ วกว่ำ 2500 รำย แม้ ผมจะไม่ร้ ูสกึ
กลัวอีกต่อไปแล้ ว แต่ผมก็มิได้ เคยชินกับมันเสียทีเดียว
ในช่วงปี แรกๆ หำกพวกเขำตำยไปต่อหน้ ำผม ผมก็มกั จะจัดกำรกับศพของพวกเขำด้ วยตัวเอง
แต่ทกุ วันนี ้ ควำมใจดีเหล่ำนันเหื
้ อดแห้ งลงไปมำก
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ปำกที่เมื่อไม่กี่วินำทีที่แล้ วยังสำมำรถพูดคุย ครวญครำง หรื อหำยใจอย่ำงรวยริน
บัดนี ้ผมได้ ยินเพียงเสียงของเครื่ องมือแพทย์กระทบกับฟั นในขณะที่ปำกถูกยัดด้ วยสำลี
ร่ำงกำยที่เมื่อไม่กี่วินำทีก่อนจะเปลือยแก่สำยตำผู้อื่นได้ ก็เพียงในกรณีที่จำเป็ นอย่ำงยิ่งยวด
เท่ำนัน้ ด้ วยเหตุที่ว่ำแก่นของมันนันมิ
้ ใช่เพียงเนื ้อหนัง แต่คือกำรหล่อหลอมขององค์ประกอบ
นับพันประกำรที่ทำให้ มนั กลำยเป็ นสิ่งซึง่ แสดงถึงเกียรติของผู้ที่ได้ ครอบครอง บัดนี ้มันได้ กลับ
กลำยเป็ นเพียงซำกที่ถกู ยัดไว้ ด้วยสำลีเท่ำนัน้
ควำมเบำหวิวของชีวิต ควำมตำยคือกลเกมของพระเจ้ ำ ในห้ วงของเวลำเพียงเสี ้ยววินำที
จักรวำลทังมวลอำจด
้
ำดิ่งลงสู่ขอบเขตที่มนุษย์มิอำจหยัง่ ถึง เวลำช่ำงมีอำนุภำพมหำศำลใน
ตัวของมันเอง
ทาสและอาสาสมัคร
“ทำส”
ที่นี่ไม่มีหมอประจำอยู่แม้ แต่คนเดียว หมอชำวไทยไปอยู่ที่ ไหนกันหมด? ผมจะค่อยเฉลยให้
พวกคุณทรำบในไม่ช้ำ
ครัง้ แรกที่ผมมำ ถึงวัดนี ้ในปี 2539 มีพยำบำลเพียงคนเดียวซึง่ มีหน้ ำที่คอยดูแลคนไข้ (เป็ นคน
เดียวที่พอจะสื่อสำรกับผมด้ วยภำษำอังกฤษรู้เรื่ อง) พร้ อมกับทำสอีกไม่กี่คนที่ต้องจำยอมมำ
ทำงำนเพื่อควำมอยู่รอดของตนเอง คนไทยบำงคนอำจจะต่อว่ำผมที่เรี ยกพวกเขำด้ วยถ้ อยคำ
ที่ออกจะดูรุนแรงเกินไปอยู่บ้ำง แต่จำกที่ผมได้ สงั เกตกำรณ์มำเป็ นระยะเวลำหนึง่
คงไม่มีคำใดจะเหมำะ กับกำรนำมำอธิบำยให้ ชำวตะวันตกอย่ำงเรำได้ เข้ ำใจอย่ำงถ่องแท้ ถึง
สภำพควำมเป็ นอยู่และกำรทำงำนภำยใต้ ควำมยำกลำบำก ควำม โง่เขลำ และกำรต้ องตกเป็ น
เบี ้ยล่ำงให้ กบั สังคมอยู่ร่ ำไปได้ ดีกว่ำคำที่สื่อควำมหมำยได้ อย่ำงตรงตัวเช่นคำว่ำ “ทำส” นี ้อีก
แล้ ว เรำอ่อนแอกว่ำคนไทยอยู่มำกในเรื่ องเหล่ำนี ้
บำงครัง้ พวกเขำมีหน้ ำที่รับผิดชอบมำกเสียจนต้ องมอบหมำยให้ คนไข้ รำยอื่นๆ ที่ยงั คงแข็งแรง
อยู่เข้ ำมำช่วยงำนในตึกผู้ป่วยหนัก
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ผู้ช่วยจำเป็ นเหล่ำนี ้ดูเหมือนกับถูกบังคับอยู่กลำยๆ เนื่องจำกว่ำหำกเขำปฏิเสธที่จะช่วยงำน
เขำอำจต้ องถูกขับให้ ออกจำกวัด ที่สำคัญคือหำกเป็ นเช่นนันพวกเขำเองก็
้
ยงั ไม่ร้ ูว่ำจะไปอยู่ที่
ไหน เพรำะหำกต้ องไปตรำกตรำทำงำนใช้ ชีวิตอยู่นอกวัดภำยใต้ สภำพแวดล้ อมที่เป็ นพิษ
เช่นนันแล้
้ ว พวกเขำอำจต้ องตำยก่อนถึงเวลำอันควรเพรำะภูมิค้ มุ กันของพวกเขำไม่แข็งแกร่ง
พอที่จะ ต่อสู้กบั เชื ้อโรคซึง่ พร้ อมจะคร่ำชีวิตพวกเขำได้ อยู่ทกุ เมื่อ
ที่แปลกยิ่งไปกว่ำนันคื
้ อ แม้ กำรทำงำนในตึกจะเสี่ยงเอำกำรอยู่ แต่ผ้ ู ป่ วยเหล่ำนันต่
้ ำงก็เต็มใจ
เป็ นอย่ำงยิ่งในกำที่จะรอำสำเข้ ำมำช่วยงำน
เคยมีคนไข้ รำยหนึง่ ให้ เหตุผลกับผมว่ำ เป็ นเพรำะเขำอยำกที่จะสัง่ สมบุญไว้ ให้ มำกที่สดุ ใน
ขณะที่ยงั คงมีเรี่ ยวแรงหลงเหลือ ด้ วยหวังว่ำอำนิสงค์ของ ผลบุญเหล่ำนันช่
้ วยปลดเปลื ้อง ให้
พวก เขำสิ ้นเวรสิ ้นกรรมได้ โดยเร็วที่สดุ ผมเชื่อว่ำยังมีอีกเหตุผลหนึง่ นอกเหนือจำกนัน้ นัน่ คือ
กำรที่พวกเขำมีโอกำสใกล้ ชิดกับควำมตำยอยู่เสมอนัน้ จะสำมำรถช่วยลดทอนควำมน่ำ
สะพรึงกลัวของมันลงได้ เมื่อครำวที่เวลำของพวกเขำเองเวียนมำถึง
อำสำสมัคร
เนื่องจำกปริมำณเจ้ ำหน้ ำที่มีไม่เพียงพอ (มีประมำณ หนึง่ ในสิบของเจ้ ำหน้ ำที่ใช้ กนั ในยุโรป) ทำ
ให้ กำรดูแลรักษำคนไข้ ต้องเป็ นไปในลักษณะตำมมีตำมเกิดอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ควร
ปฏิบตั ิบำงประกำรอำทิเช่น กำรให้ อำหำรทำงสำยยำง กำรห้ ำมเลือดโดยมีกำรป้องกันอย่ำง
ถูกต้ อง กำรกักบริเวณผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หรื อกำรฆ่ำเชื ้อโรคภำชนะ นันต้
้ องถูกละเลยไปด้ วย ข้ อ
จำกัดดังที่กล่ำวข้ ำงต้ น
ด้ วยเหตุนี ้เองที่ทำให้ ทำงวัดเต็มใจอ้ ำแขนรับอำสำสมัครชำวตะวันตกอยู่เสมอ ชำวตะวันตกผู้มี
ควำมเชื่อมัน่ ว่ำตนจะสำมำรถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ้ โู ชคร้ ำยเหล่ำนี ้ได้ ดังนันพวกเขำจึ
้
ง
เดินทำง มำจำกทุกสำรทิศโดยเฉพำะยุโรป และโดยเฉพำะในช่วงที่อำกำศกำลังเย็นสบำย
สำหรับพวกเขำ (ช่วงที่เหงื่อออกน้ อยที่สดุ )
บำงคนมำเพื่อจัดกำรกับปั ญหำส่วนตัว อันเกิดจำกกำรหมกมุ่นในตนเอง หรื อในศำสนำ บำงคน
มำเพรำะอยำกรู้อยำกเห็นหรื อเพรำะเป็ นส่วนหนึง่ ใน “หลักสูตรกำรศึกษำ” กำรท่องเที่ยวเชิง
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มนุษยธรรมก็กำลังได้ รับควำมนิยมเพิม่ มำกขึ ้นเรื่ อยๆ ในแบบเดียวกับที่กำรท่องเที่ยวเพื่อ
แสวงหำเซ็กส์เคยเกิดขึ ้นเมื่อหลำยปี ก่อน อำจเป็ นได้ ว่ำสิ่งที่ถกู กัดกร่อนลงอำจ
ไม่ใช่เพียงตัวเรำเท่ำนัน้ แต่รวมถึงสังคมของเรำด้ วย
องค์กรอิสระต่ำงๆ ทุกวันนี ้มีควำมเชี่ยวชำญมำกขึ ้นในเรื่ องเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อมนุษยชน มีคำ
กล่ำวว่ำ “กำรบริหำรจัดกำรด้ ำนกำรเงินและกำรกระจำยอำนำจยังไม่โปร่งใสเพียงพอ” รำวกับ
เป็ นข้ อแก้ ตวั ที่ไม่สำมำรถดูแลคนไข้ ที่กำลังจะตำยเหล่ำนันได้
้ ดีพอ
อำสำสมัครส่วนใหญ่ที่วดั นันพู
้ ดภำษำไทยไม่ได้ จะให้ เรี ยนรู้ไประหว่ำงที่มำทำงำนนันก็
้ ดจู ะ
เป็ นกำรยำกเกินไป พวกที่มำอยู่ได้ สกั สองเดือน พอกลับไปก็จะพูดภำษำไทยได้ แบบงูๆ ปลำๆ
เรี ยกว่ำไม่เกินสิบคำ ซ ้ำยังเป็ นสิบคำที่ออกเสียงได้ ไม่ชดั เสียอีกด้ วย
พวกเรำส่วนใหญ่มกั จะประเมินควำมสำมำรถของตัวเองไว้ สงู จนเกินไป เห็นว่ำงำนดูแลผู้ป่วย
ง่ำยดำยเสียจนทำให้ มองข้ ำมธรรมชำติพื ้นฐำนของงำนที่ต้องอำศัยควำมอดทนเป็ นอย่ำงสูง ทัง้
ต่อกลิ่นอันไม่พงึ ประสงค์ ควำมรู้สกึ อ่อนไหวกับควำมเจ็บปวดที่ได้ พำนพบเห็น ควำมน่ำ
ขยะแขยงของโรคผิวหนังบำงชนิด ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ รวมถึงกำรต้ อง
อยู่ใกล้ ชิดกับสภำพแวดล้ อมที่รำยล้ อมไปด้ วยสัญลักษณ์ แห่งควำมตำยในทุกหย่อมหญ้ ำเช่นนี ้
อีกด้ วย
ด้ วยเหตุนี ้ อำสำสมัครส่วนใหญ่จงึ มักอยู่กนั ได้ ไม่นำนนัก เมื่อถึงเวลำอันควรพวกเขำก็จะมำ
พร้ อมข้ ออ้ ำงบำงประกำรเพื่อจำกไปพร้ อมกับรูปถ่ำยในมือ
บำงพวกที่ยงั คงอยู่ต่อก็มกั จะมิได้ ทำงำนอย่ำงเต็มที่เหมือนเดิม ไม่ยอมรับภำระหนักๆ (เช่น
จัดกำรกับอุจจำระหรื ออำ เจียนของคนไข้ ) หรื อำจแวะเข้ ำมำทำงำนเพียงวันละไม่กี่ชวั่ โมง
เป็ นต้ น
หน้ ำที่ภำยในตึกผู้ป่วยนี ้ถูกจัดแบ่งโดยไม่ได้ นบั รวมเอำอำสำสมัครไว้ ด้วย เป็ นเหมือนเช่นควำม
ตำยที่มำเยือนอยู่ทกุ เวลำ โดยที่ไม่มีจิตวิญญำณของอำสำสมัครคนใดก็ตำมจะรัง้ ไว้ ได้ เมื่อ
เป็ นเช่นนัน้ ผู้ที่ต้องเผชิญชะตำกรรมอยู่ต่อไป ไม่ว่ำจะมีอำสำสมัครมำช่วยเบำแรงหรื อไม่ก็คือ
ทำสพวกนี ้นี่เอง
แต่ในบำงครัง้ ก็มีอำสำสมัครบำงคนปั กหลักอยู่ที่นี่พร้ อมกับทำตนให้ เป็ นประโยชน์อย่ำง
แท้ จริง โดยทัว่ ไปแล้ วคนกลุ่มนี ้จะเดินทำงมำตำมลำพัง และมักเป็ นพวกที่แปลกแยกจำก
สังคม (เช่น พวกเสียศูนย์ รักร่วมเพศ อำรมณ์ศิลปิ น เศรษฐี ไร้ อนำคต สำมะเลเทเมำ เป็ น
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ต้ น) คนที่ยอมมำจมปลักอยู่ที่นี่โดยไม่ได้ รับค่ำจ้ ำงแม้ แต่บำทเดียว คงจะต้ องมีควำมบ้ ำในตัว
อยู่มำกพอดู
ควำมจริงแล้ วคนพวกนี ้เป็ นพวกคนมีกำรศึกษำซึง่ ต้ องกำรที่จะปลดปล่อยพันธนำกำรของชีวิต
วัดแห่งนี ้แตกต่ำงจำกสถำนสงเครำะห์แม่ชีเทเรซ่ำที่กลั กัตต้ ำในแง่ที่ว่ำมันไม่ได้ ถกู เชื่อ โยงไว้
ด้ วยคริสตศำสนำ หรื อเป็ นที่นิยมในเครื อข่ำยของชำวคริสต์ (อันส่งผลให้ มีอำสำสมัครหลัง่ ไหล
กันอย่ำงไม่ขำดสำย) ผู้คนที่นี่มิได้ มำเพรำะมีพระเจ้ ำเป็ นแรงบันดำลใจหรื อต้ องกำรสร้ ำงคุณ
ควำมดีให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่ชมุ ชนทำงศำสนำ และยิ่งไปกว่ำนันพวกเขำมี
้
ควำมเต็มใจที่จะอุทิศ
แรงกำยแรงใจโดยที่มิได้ หวังคำขอบคุณใดใด
งำนส่วนใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกที่สถำนสงเครำะห์แม่ชีเทเรซ่ำมำกนัก ที่ผมกล่ำวเช่นนี ้ได้ เพรำะ
ผมเคยมีประสบกำรณ์จำกทังสองแห่
้
งมำแล้ ว หน้ ำที่หลักของอำสำสมัครคือกำรช่วยเช็ดตัวให้
ผู้ป่วย นวดตำมร่ำงกำย คอยปลอบโยน ป้อนข้ ำว บำงพวกอำจช่วยเปลี่ยนผ้ ำปูเตียงหรื อทำ
ควำมสะอำดสิ่งปฏิกลู เช่นอุจจำระ ปั สสำวะ อำเจียน เป็ นต้ น
ประโยชน์ที่แท้ จริง
วันหนึง่ ในขณะผมอยู่ตำมลำพังกับผู้ช่วยพยำบำล เมื่อสบโอกำสเหมำะผม
จึงเลียบเคียงถำมเธอว่ำ เธอคิดอย่ำงไรกับอำสำสมัครชำวต่ำงชำติที่มำทำงำน เธอนิ่งคิดอยู่ครู่
หนึง่ จึงตอบผมว่ำ ที่จริงแล้ วเธออยำกให้ มีมำกกว่ำนี ้เสียด้ วยซ ้ำ
- ทำไมล่ะ? ผมถำมต่อ เรำพูดภำษำไทยก็ไม่ได้
- เธอตอบผมว่ำ ก็เพรำะพวกฝรั่งไม่ค่อยกลัว
ครัง้ นันผมจึ
้
งตระหนักได้ ข้อเท็จจริงที่สำคัญบำงอย่ำงว่ำ ชำวตะวันตกนันแม้
้ จะหวำดกลัวสิ่ง
ต่ำงต่ำงนำนำ แต่ไม่เคยกลัวติดเอดส์ พวกเขำดูแลคนไข้ อย่ำงใกล้ ชิดและสำมำรถตอบสนอง
ในสิ่งที่คนไข้ โหยหำได้ ทุกๆ สัปดำห์ จะมีคนไทยแวะเวียนมำเยี่ยมเยียนอยู่เสมอๆ พวกเขำจะ
มำพร้ อมเงินบริจำค ผลไม้ หรื อคำพูดปลอบโยนมำกมำย แต่มีสิ่งหนึง่ ที่เห็นได้ ชดั เจนคือ พวก
เขำต่ำงพำกันหวำดกลัวที่จะอยู่ใกล้ ชิดกับคนไข้
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ด้ วยมำตรกำรในกำรป้องกันโรคเอดส์ที่ล้มเหลว ทำให้ คนไทยทังชำติ
้ ต่ำงตกอยู่ในภำวะแห่ง
ควำมหวำดกลัว ผู้คนที่พำกันมำทำบุญที่วดั แห่งนี ้ คือคนพวกเดียวกับที่จะพำญำติมิตรของ
พวกเขำมำปล่อยทิ ้งไว้ ในทันที่ที่เริ่มมีกำรแสดงอำกำรตำมร่ำงกำยเกิดขึ ้น ดังนันอำสำสมั
้
คร
เหล่ำนี ้จึงได้ มอบสิ่งหนึง่ ที่มีค่ำมำกไปกว่ำสิ่งใด นัน่ คือ กำรสัมผัสร่ำงกำย
ผมทำตำมคำแนะนำที่พยำบำลคนหนึง่ สอนผมโดยหวังว่ำอำจมีประโยชน์กบั คนไข้ บ้ำง นัน่ คือ
พยำยำมสัมผัสตัวคนไข้ ให้ บ่อยที่สดุ เท่ำที่จะทำได้ โดยไม่ต้องใช้ ถงุ มือ
- หมออีฟกล้ ำจับตัวฉัน หมออีฟ กล้ ำจับตัวฉัน หมออีฟ
คนไข้ คนหนึง่ พร่ ำบอกผม ในขณะที่น ้ำตำของเธอเริ่ มไหลเป็ นทำง ส่วนคนไข้ คนอื่นๆ ต่ำงก็
แสดงอำกำรโหยหำในสิ่งเดียวกัน นัน่ คือกำรสัมผัส
มีคนไข้ อำกำรร้ ำยแรงรำยหนึง่ ตำมเนื ้อตัวเต็มไปด้ วยแผล มีกระดูกโผล่ออกจำกร่ำงกำยถึง
สำมแห่ง เขำนอนคอยผมอยู่ พร้ อมพูดกับผมว่ำ
- ผมด้ วยหมอ ขอผมจับตัวหน่อย.....
เขำยื่นมือขวำมำลูบแขนผม นัยน์ตำมีน ้ำคลอเบ้ ำ ลำคอแห้ งผำก
เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ซู งึ่ ดูแลคนไข้ เหล่ำนี ้มำนำนนับปี ไม่กล้ ำทำในสิ่งที่พวก “ฝรั่ง” ทำตังแต่
้ วนั แรกที่มำถึง
ผมรู้ว่ำ psoriasis และ eczema* นันมิ
้ ใช่โรคติดต่อ โรคหิดก็รักษำได้ ไม่ยำกและมิได้ รุนแรงไป
กว่ำโรคหวัดสักเท่ำใดนัก ส่วน “Karposi’s Sarcoma” หรื ออำกำรแพ้ ที่ก่อให้ เกิดรอยแผลตำม
ผิวหนัง (เช่น “Steven Johnson’s Syndrome” “Lyell syndroma”) ก็มิใช่สิ่งที่ต้องกังวลแต่
อย่ำงใด พูดให้ เข้ ำใจง่ำยคือกำรสัมผัสตัวคนไข้ นนมิ
ั ้ ใช่เรื่ องน่ำกลัวแม้ แต่น้อย
สิ่งเดียวที่ผมกลัวคือ วัณโรค ผมพยำยำมใส่หน้ ำกำกทุกครัง้ ที่จำเป็ นต้ องเข้ ำไปตรวจคนไข้ ใน
ห้ องดังกล่ำว จนถึงวันหนึง่ ผมจึงตัดสินใจถอดหน้ ำกำกออกเสีย ด้ วยเหตุผลเดียวกันกับเมื่อ
ครัง้ ที่ผมตัดสินใจถอดถุงมือ และแล้ วผมก็ติดเชื ้อวัณโรคในที่สดุ อย่ำงไรก็ตำม นอกเหนือจำก
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โรคเอดส์แล้ ว โรคทุกชนิดสำมำรถรักษำให้ หำยได้ กับโรคเอดส์นนั ้ แม้ จะมีอตั รำเสี่ยงในกำรติด
เชื ้ออยู่บ้ำง แต่โอกำสที่จะเกิดขึ ้นได้ มีเพียงเล็กน้ อยเท่ำนัน้

พระผู้คลำงแคลง
พระรูปหนึง่ นอนครำงอยู่บนเตียง เขำไม่ชอบหน้ ำผมนัก คิดว่ำอำจเป็ นเพรำะเขำคงนึกอยู่ในใจ
เสมอว่ำผมเป็ นพวกอ่อนหัดไร้ ฝีมือ แต่ผมรู้ว่ำมีเหตุผลลึกๆ อีกข้ อหนึง่ นั่นคือ โดยสัญชำตญำณ
แล้ ว เขำไม่เคยเห็นชำวต่ำงชำติอยู่ในสำยตำ ด้ วยเหตุนี ้ผมจึงมิได้ เข้ ำไปสุงสิงกับเขำบ่อยนัก
เขำนอนทรมำนอยู่เช่นนันมำได้
้
สกั อำทิตย์ สันนิษฐำนว่ำคงเป็ น pancreas* ผมไม่อำจรู้ได้ แน่
ชัดเพรำะที่นี่ไม่มีห้องวินิจฉัยโรค ผมไม่สำมำรถช่วยอะไรเขำได้ มำกนักเพรำะในสมัยนันที
้ ่วดั มี
ยำจำกัดในปริมำณที่จะสำมำรถทำกำรรักษำโรคได้ บำงชนิดเท่ำนัน้
ในที่สดุ เขำจึงเอ่ยปำกเรี ยกชื่อผม ผมเดินไปหำเขำพร้ อมกับผ้ ำชุบน ้ำอุ่นในมือสำหรับประคบ
บริเวณหน้ ำท้ องเพื่อบรรเทำควำมเจ็บปวด พร้ อมกับพูดบำงสิ่งบำงอย่ำงกับเขำ
- ทำใจให้ สบำย อย่ำฝื นอีกเลย สงบจิตสงบใจลงเสีย
เมื่อนัน้ ควำมเจ็บปวดของเขำก็ค่อยทุเลำลงอย่ำงช้ ำๆ
- ทำใจให้ สงบ อย่ำไปฝื นมัน ปล่อยให้ ร่ำงกำยเป็ นไปตำมธรรมชำติ
เขำหำยใจเป็ นจังหวะขึ ้น พร้ อมพยำยำมกล่ำวคำว่ำ “ขอบคุณ” กับผมเป็ นภำษำฝรั่งเศส 15
นำทีหลังจำกนันเขำก็
้
ตำยในอ้ อมแขนของผม คนไข้ คนอื่นๆ รวมทังอำสำสมั
้
ครชำวอเมริกนั คน
หนึง่ ที่เพิง่ มำถึงต่ำงไม่คำดคิดว่ำเขำจะจำกไปได้ อย่ำงง่ำยดำยเช่นนี ้
- ทำใจให้ สงบ อย่ำฝื นมันอีกเลย...
ผมได้ เรี ยนรู้ว่ำควำมเวทนำช่ำงมีอำนุภำพยิ่งใหญ่เหลือเกิน
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เกิดเป็ นหมอ? ช่ างน่ าเศร้ า
หมอชำวปำปั วนิวกินี
ย้ อนกลับไปเมื่อปี 2539 ในครำวที่ผมมำถึงที่นี่อย่ำงผู้ไม่ประสีประสำ ผมไม่มีสมบัติติดตัวมำ
แม้ แต่ชิ ้นเดียว ไม่มีเงิน ไม่มียำ ไม่มีค่ำแรงไว้ สำหรับจ้ ำงผู้ช่วย สมบัติของผมมีเพียงสิ่งเดียว
นัน่ คือปริญญำบัตรฉบับถ่ำยเอกสำรเพียงหนึง่ ใบเท่ำนัน้
นัน่ คือต้ นเหตุแห่งควำมโชคร้ ำยของผม ในช่วงแรกๆ นัน้ หน้ ำที่ของผมไม่ต่ำงจำกอำสำสมัคร
คนอื่นๆ มำกนัก เพียงแต่ว่ำต้ องทำหน้ ำที่ที่สำคัญอีกอย่ำงหนึง่ ซึง่ ผมได้ รับมอบหมำยให้ เล่น
บทบำทที่ผมมิได้ เต็มใจเอำเสียเลย
ผมตระหนักได้ อย่ำงรวดเร็วว่ำหน้ ำที่ของผมมี 2 ส่วนด้ วยกัน ส่วนหนึง่ คือกำรช่วยให้ คนไข้
ตำยไปอย่ำงทุกข์ทรมำนน้ อยที่สดุ ในขณะที่อีกส่วนหนึง่ กลับตรงข้ ำมกันอย่ำงสิ ้นเชิง นัน่ คือผม
ต้ องพยำยำมโน้ มน้ ำวจิตใจของคนไข้ เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ว่ำพวกเขำจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ อีก
เป็ นแรมเดือนหรื ออำจเป็ นแรมปี ด้ วยยำที่แสนจะถูกและมีปริมำณไม่เพียงพอ หน้ ำที่ในส่วน
แรกนันถื
้ อว่ำมิได้ ยำกเย็นเกินไปนัก ผมเพียงแค่ต้องจ่ำยยำไปตำมอำกำร
พูดคุยกับคนไข้ นวดร่ำงกำย และดูแลปรนนิบตั ิทวั่ ๆ ไปเท่ำนัน้
แต่สำหรับในส่วนที่สองนันไม่
้ ใช่เรื่ องง่ำยนัก กำรตัดสินใจของผมมีผลอย่ำงสำคัญต่อชีวิตของ
คนไข้ ถ้ ำเปิ ดควำมผิดพลำดขึ ้นคนไข้ อำจตำยได้ ในทันที หรื อหำกไม่ตำยก็อำจต้ องทนทุกข์
ทรมำนด้ วยควำม เจ็บปวดต่อไปอีกนำนก็เป็ นได้ อย่ำงไรก็ตำมผลของมันนัน้
จะว่ำเป็ นชัยชนะเล็กๆ ของผมก็ย่อมได้ เนื่องด้ วยว่ำเวลำเพียงไม่กี่เดือนปี ที่ผมยื ้อไว้ เพื่อต่อ
ชีวิตให้ กบั คนไข้ ผ้ สู ิ ้นหวังเหล่ำนี ้นัน้ มันช่ำงเป็ นสิ่งที่มีค่ำสำหรับพวกเขำมำกเหลือเกิน อำจเป็ น
เพรำะว่ำเวลำของแต่ละคนนันช่
้ ำงดูสนเสี
ั ้ ยเหลือเกิน
ผมเองก็ทำได้ เพียงในสิ่งที่ขอบเขตอำนำจของผมจะเอื ้ออำนวยเท่ำนัน้ กำรใช้ ชีวิตอยู่ที่
เมืองไทยนี ้ทำให้ ผมได้ เรี ยนรู้ว่ำผมไม่สำมำรถเรี ยกร้ องสิ่งใดที่เกินเลยไปกว่ำนันได้
้ นอกจำกนัน้
แล้ ว ผมยังได้ เรี ยนรู้ถึงวิธีกำรในกำรเข้ ำหำผู้หลักผู้ใหญ่ให้ เป็ นที่ถกู ใจอีกด้ วย นัน่ คือ ต้ องคิดไว้
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เสมอว่ำตัวเรำนันเปรี
้ ยบเสมือนหมอจำกเผ่ำปำปั วนิวกินี ผู้ไปยื่นข้ อเสนอในกำรรักษำคนไข้ ให้
โดยไม่คิดค่ำใช้ จ่ำยที่......กรุงเบอร์ ลิน คงไม่ใช่เรื่ องที่จะทำได้ ง่ำยๆ นัก ยิ่งสำหรับคนไทยด้ วย
แล้ ว พวกเขำมีสิทธิ์ที่จะรู้ สกึ หยิ่งทะนงในเชื ้อชำติและอัตลักษณ์ของตนในระดับที่มำกยิ่งกว่ำ
คนเยอรมันเสียอีก ก่อนที่เรำจะมีอำนำจไปต่อรองกับใคร สำคัญมำกที่จะต้ องเอำชนะใจพวก
เขำให้ ได้ เสียก่อน
ในตอนแรกนันผมเป็
้
นหมอที่น่ำสงสำรมำก ไม่มีกระทัง่ ห้ องพักส่วนตัว ต้ องไปอำศัยอยู่ร่วมกับ
พระรูปหนึง่ ซึง่ ติดเชื ้อเอชไอวี ตำมเนื ้อตัวมียงุ บินเกำะให้ ว่อนไปหมด บำงครำวมันอำจรัง
ควำนมำถึงผม หำกผมตบมันเข้ ำก็จะมีเลือดแดงฉำนกระฉูดตำมมำทุกที ของใครเป็ นของใครก็
ไม่อำจหยัง่ รู้ได้
ผ่ำนไปหลำยเดือน มักจะมียำตัวใหม่ๆ มำให้ ผมลองใช้ กบั คนไข้ ที่วดั นี ้อยู่เสมอ แม้ สถำนกำรณ์
จะดีขึ ้นบ้ ำง แต่ก็ไม่เคยโชคดีถึงขนำดที่ว่ำจะได้ มอร์ ฟีนมำใช้ ล่วงเลยมำกว่ำเจ็ดปี
อดีตเคยไม่มีมอร์ ฟีนอย่ำงไร วันนี ้ก็ยงั ไม่มีอยู่เช่นนัน้ ในขณะที่ปีหนึง่ ๆ กลับมีคนตำยไป
มำกกว่ำ 500 รำยทีเดียว
เมื่อเวลำผ่ำนไป ผมมีอำนำจจ่ำยยำให้ กบั คน ไข้ มำกขึ ้น ทังกำรรั
้
กษำแบบป้องกัน และรักษำ
ตำมอำกำร ผมต้ องใช้ วิธีกำรลองผิดลองถูกในกรณีที่ไม่มีทำงเลือกอื่นใดจะดีไปกว่ำนัน้ เพรำะ
ไม่มีห้องแล็ปที่ผมจะสำมำรถวินิจฉัยโรคได้ อย่ำงถูกต้ อง
เริ่มทำงำนได้ ไม่นำนผมก็พอรู้ตวั ว่ำตนเองไม่เหมำะสมกับหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยนี ้เอำเสียเลย
คนไข้ ของผมเจ็บป่ วยด้ วยโรคแปลกประหลำดซึง่ ผมไม่เคยพบเห็นเสียเป็ นส่วนใหญ่ ที่แย่ไปกว่ำ
นันคื
้ อ บำงโรคผมไม่เคยได้ ยินแม้ แต่ชื่อ ตัวอย่ำงเช่น ‘progressive multifocal
leukonencephalitis’, ‘vacuolar myeloneuropathy’,
‘inflammatory demyelinating polyneuropathy’...
โรคเหล่ำพวกนี ้สร้ ำงควำมสับสนให้ ผมอยู่มำกพอดู บำงครัง้ ผมถึงกับค้ นพบโรคบำงอย่ำง
ซึง่ ยังไม่เคยมีใครค้ นพบ ผมต้ องจดบันทึกอำกำรของมันไว้ เพื่อที่จะทำกำรตังชื
้ ่อให้ ในภำยหลัง
เพรำะไม่มีตำรำทำงแพทยศำสตร์ เคยใดใดเคยทำกำรศึกษำถึงโรคเหล่ำนี ้มำก่อน ‘Moult
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syndrome’, ‘Spastic Tongue Syndrome’, ‘Black Syndrome’,
‘Cochonoma Vaginalis’ ่่ หรื อ ‘Cochonoma Penis’… และอื่นๆ อีก
มำกมำยที่ไม่เคยมีหนังสือเล่มใดกล่ำวถึง
อาจารย์ ใหญ่
ถึงแม้ ว่ำควำมหลำกหลำยของโรคจะเป็ นโอกำสที่เปิ ดกว้ ำงสำหรับกำรทำกำรศึกษำวิจยั เช่นนี ้
ผมก็ยงั อดแปลกใจมิได้ กบั ทัศนคติของ ผู้คนในวงกำรแพทย์ไทยที่มีต่อโอกำสดังกล่ำวนี ้ หำก
เป็ นในยุโรปหรื อ สหรัฐอเมริกำ มหำวิทยำลัยต่ำงๆ จะต้ องพำกันทำกำรรุมวิจยั ถึงกรณีแปลก
ประหลำดเหล่ำนี ้เพื่อสร้ ำงควำมก้ ำวหน้ ำให้ กบั วงวิชำกำรของพวกเขำ แต่ในประเทศไทย
ปรำกฏกำรณ์เหล่ำนันมิ
้ เคยเกิดขึ ้น ตรงกันข้ ำม มีเพียงนักวิจยั บำงกลุ่มที่แม้ จะมำจำก
มหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงเพียงใดก็ยงั มีแนวโน้ มที่จะมุ่งทำกำรศึกษำไปที่ antiretroviral* ตำม
แบบตะวันตกมำกกว่ำที่จะ ให้ ควำมสนใจกับอำกำรแปลกๆ ของโรคซึง่ อำจพบเห็นได้ ที่นี่เท่ำนัน้
แม้ คนไข้ กลุ่มใหญ่มำที่นี่ภำยหลังได้ รับกำรรักษำจำกโรงพยำบำลประจำจังหวัด หรื อจำกคณะ
แพทยศำสตร์ ในมหำวิทยำลัยบำงแห่งมำแล้ วระยะหนึง่ ก็ตำม แต่เมื่อพวกเขำมำถึง สิ่งที่ติดตัว
มำกลับมีเพียงจดหมำยสัน้ ๆ ที่ระบุว่ำ ...
- เป็ นคนไข้ ติดเชื ้อเอชไอวี พร้ อมมีอำกำรวัณโรคในปอดแทรกซ้ อน
ด้ วยควำมนับถือ คุณหมอนิรนำม
...และเรำก็ต้องมืดแปดด้ ำนเพรำะไม่ร้ ูว่ำเหตุใดคนไข้ จงึ เป็ นอัมพำตทังสองซี
้
ก ตำบอดข้ ำงหนึง่
กล้ ำมเนื ้อหูรูดไม่ทำงำน!
ผมต้ องทำงำนโดยไม่มีเครื่ องฉำย x-ray ไม่มีห้องแล็บ หรื อผู้ช่วยวินิจฉัยแม้ แต่คนเดียว
เครื่ องมือที่ใช้ มีเพียงกำรสูดดม กำรมอง กำรฟั ง สัญชำตญำณและประสบกำรณ์เท่ำนัน้
ในตอนแรกนันผมออกจะประหม่
้
ำอยู่บ้ำง ครัง้ หนึ่งผมจำได้ ว่ำผมตัดสิน ใจส่งคนไข้ ไปยัง
โรงพยำบำลที่ใกล้ ที่สดุ ในตัวจังหวัด
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ผมนี่ช่ำงไม่ประสีประสำเอำเสียเลย! คนไข้ เหล่ำนันถู
้ กส่งตัวกลับในทันทีพร้ อมได้ รับยำพำรำเซ
ตำมอลติดตัวมำหนึง่ ห่อ ไม่มีแม้ กระทัง่ จดหมำยอธิบำยใดใด เหตุกำรณ์ครัง้ นันสอนให้
้
ผมได้ ร้ ู
ว่ำ หมออำสำสมัครอย่ำงผมไม่ควรจะหำเรื่ องเข้ ำไปยุ่มย่ำมกับกิจกำรของทำงรำชกำรให้ มำก
นัก
มีอยู่ครัง้ หนึง่ ที่ผมเชื่อว่ำคนไข้ น่ำจะมีหวังอยู่บ้ำงเพรำะมีแม่มำคอยเฝ้ำดูแลอย่ำงใกล้ ชิด ผม
แนะนำให้ แม่ของเขำวิ่งเต้ นเป็ นธุระให้ กบั ลูกชำย โดยมีจดหมำยรับรองของผมเป็ นตัวช่วยอีก
แรงหนึง่ คนไข้ ถกู ส่งตัวกลับภำยในไม่กี่ชวั่ โมง ตัวแม่ของเขำนันบอกกั
้
บผมทังน
้ ้ำตำว่ำลูกชำย
ของเขำไม่ได้ รับกำรตรวจใดๆ ทังสิ
้ ้น แม้ แต่จดหมำยของผมยังไม่ได้ ถกู เปิ ดเสียด้ วยซ ้ำ
เจ้ ำหน้ ำที่ได้ แต่บอกให้ ลกู นำงขึ ้นนัง่ บนรถเข็น ตัวคนไข้ เองก็ลกุ ไม่ใคร่จะไหวเพรำะมีอำกำร
กล้ ำมเนื ้อช่องท้ องอักเสบตังแต่
้ ก่อนที่จะถูกส่งตัวไป เมื่อเป็ นเช่นนัน้ หมอที่นนั่ จึงทำกำรตัดบท
ด้ วยกำรยื่นยำพำรำเซตำมอลให้ ห่อหนึง่ พร้ อมกับพูดว่ำ
- เอำล่ะ เสร็จแล้ ว กินยำนี่ครัง้ ละ 2 เม็ดทุกวัน วันละ 3 เวลำนะ แล้ วเดี๋ยวก็เตรี ยม
ตัวกลับวัดได้
ผมคิดว่ำที่เขำปฏิบตั ิเช่นนันเป็
้ นเพรำะเขำต้ องกำรประชดผม มิใช่เพรำะคนไข้ เพื่อสัง่ สอนบท
เรี ยนให้ กบั ผม ผมได้ แต่คิดว่ำตัวเองเป็ นหมอชำวปำปั วนิวกินี ที่หำเรื่ องใส่ตวั อยำกจะมำรักษำ
คนไข้ ที่เบอร์ ลินนี ้เอง
ผมคิดในใจว่ำวันหนึง่ ทำงโรงพยำบำลคงจะหำคนมำประจำอยู่ที่วดั และรับหน้ ำที่นี ้แทนผมไป
เสีย เพรำะนัน่ ดูจะเป็ นทำงออกที่ดีทงส
ั ้ ำหรับผม และคนไข้ เพรำะผมเองก็ไม่ได้ ชอบงำน
ลักษณะนี ้และไม่คิดจะอยู่ที่นี่ไปจนตำยเช่นกัน
หลังจำกเจ็ดปี ผ่ำนไป ผมยังคงจมปลักอยู่ที่นี่ ผมรู้ ว่ำผมประเมินปั ญหำไว้ ต่ำจนเกินไป
ที่จริงแล้ วปั ญหำไม่ได้ มำจำกแค่ตวั ผม แต่ยงั รวม ไปถึงโรงพยำบำลอื่นๆ ในบริเวณใกล้ เคียงที่
ต่ำงก็เกี่ยงกันโดยที่ไม่มีฝ่ำยใดยอมรับภำระดูแลคน ไข้ ที่ถกู ทิ ้งมำจำกอีกที่หนึง่ และยิ่งซับซ้ อน
ขึ ้นเมื่อได้ พิจำรณำถึงข้ อเท็จจริงที่ว่ำทำงโรงพยำบำลจำต้ องแบก รับค่ำใช้ จ่ำยในส่วนดังกล่ำวนี ้
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ไม่ว่ำคนไข้ จะเดินทำง มำจำกที่ใดในประเทศไทยก็ตำม ทำงออกที่ดีที่สดุ ของพวกเขำก็คือกำร
นำคน ไข้ เหล่ำนันมำทิ
้
้งไว้ ที่วดั เพื่อตัดปั ญหำเสีย
นอกจำกนันแล้
้ ว ยังมีแง่มมุ ทำงวัฒนธรรมที่ต้องทำควำมเข้ ำใจอีกด้ วย นัน่ ก็คือ
หมอคนไทยส่วนใหญ่นนแม้
ั ้ จะค่อนข้ ำงมีฝีมือ แต่มีข้อเสียอย่ำงใหญ่หลวงคือมักจะ ไม่ค่อย
ยอมเสียหน้ ำ แม้ จะมีอำกำรบำงอย่ำงที่พวกเขำไม่สำมำรถหำคำตอบได้ พวกเขำก็มกั ที่จะ
ปล่อยให้ มนั ค้ ำงคำไว้ เช่นนัน้ มำกเสียกว่ำที่จะยอมขอควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น ดังนันหมอ
้
พวกนี ้จึงไม่ใคร่จะใส่ใจกับสิ่งที่ผิดแปลกไปจำกตำรำมำกนัก แม้ ว่ำสิ่งเหล่ำนันจะแทบจะถื
้
อเป็ น
สิ่งปกติในกำรรักษำผู้ป่วยโรคเอดส์ก็ตำม
ในจดหมำย ส่งตัวคนไข้ ที่ผมเคยได้ รับมำทังหมดนั
้
น้ ไม่มีแม้ แต่ ฉบับเดียวที่หมอเหล่ำนันจะ
้
ยอมรับว่ำเขำไม่ทรำบถึงสำเหตุของควำมล้ มเหลวในกำรักษำคนไข้ รำยดังกล่ำวหรื อไม่เคยมี
ประสบกำรณ์ในกำรรักษำอำกำรเช่นนี ้มำก่อน
เคยมีคนไข้ รำยหนึง่ ที่ร่ำงกำยขำดออกซิเจนมำนำนกว่ำครึ่งเดือนจนกระทัง่ ลำตัวเขียวซีด
โรงพยำบำลในกรุงเทพแห่งหนึง่ ที่ได้ ทำกำรรักษำเธอมำก่อนหน้ ำนี ้ไม่ได้ แจ้ งมำในใบส่งตัวคน
ไข้ ว่ำ พวกเขำได้ ลองรักษำด้ วย pneumocystosis* มำแล้ ว ในจดหมำยระบุเพียงว่ำคนไข้ ป่วย
เป็ นโรคเอดส์และมีวณ
ั โรคแทรกซ้ อน แม้ คนไข้ จะมีอำกำรตัวเขียว หำยใจติดขัด แต่เธอยังมี
ชีวิตอยู่ ดังนัน้ ผมจึงต้ องช่วยเธอให้ ถึงที่สดุ ด้ วยควำมที่ ไม่มีห้องแล็บสำหรับวินิจฉัยโรค ผมจึง
ต้ องเริ่มด้ วยทำงเลือกที่น่ำจะเป็ นไปได้ มำกที่สดุ ก่อนนัน่ คือ pneumocystosis และแน่นอน
อำกำรคน ไข้ กลับแย่ลง ผมเสียเวลำไปสี่วนั กว่ำจะค้ นพบในสิ่งที่เขำค้ นพบมำก่อนหน้ ำนี ้
แล้ วแต่ไม่ยอมที่จะปริปำกบอกผม ผมอำจนำเวลำ 4 วันที่เสียไปนี ้มำลองทำกำรรักษำเธอด้ วย
ทำงเลือกอื่นๆ สี่วนั ที่อำจมีหมำยควำมถึงชีวิตคนทังคน
้
ปวดหัว เชื ้อลุกลำม ตุ่มขึ ้นตำมตัว อัมพำตเรื อ้ รัง อำกำรซ ้ำซำกเหล่ำนี ้ไม่ใช่สิ่งควรจะต้ องมำ
เสียเวลำวินิจฉัยอีกแล้ ว ติดแค่ว่ำหมอที่ส่งตัวพวกเขำมำนัน้ ไม่เคยใส่ใจที่จะเขียนแม้ แต่
จดหมำยสันๆ
้ เพื่อบอกข้ อมูลกำรรักษำกับผมแต่น้อย
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ที่ควำมแล้ ว กำรณ์ก็มิได้ เลวร้ ำยเช่นนันเสมอไป
้
มีโรงพยำบำลอีกหลำยแห่งที่ยงั ใส่ใจกับกำร
รักษำคนไข้ โรคเอดส์อยู่บ้ำง ยังมีคณ
ุ หมอผู้กล้ ำหำญบำงคนที่ยงั มีจริยธรรมมำกพอที่จะให้ กำร
รักษำคนไข้ ของพวกเขำอย่ำงสุดกำลังควำมสำมำรถ ยอมที่จะเสียหน้ ำด้ วยกำรบำกบัน่ ช่วย
เหลือคนไข้ ต่อ ไปแม้ จะล้ มเหลว แทนที่จะผลักไสพวกเขำมำทิ ้งไว้ ที่วดั พระบำทน ้ำพุแห่งนี ้
เรำสำมำรถแยกประเภทของหมอในเมืองไทยออกได้ เป็ น 2 พวก พวกแรกคือพวกหัวกะทิ และ
ระดับสูง (พวกนี ้เรำจักได้ กล่ำวถึงในภำยหลัง) กับอีกพวกคือ พวกระดับกลำงๆ เป็ นพวกหลังนี ้
เองที่นอกจำกจะใช้ เวลำส่วนใหญ่ไปกับกำรห่วงพะวงแต่หน้ ำตำของตัวเองแล้ วนัน้ ยังมีท่ำที
หวำดกลัวโรคเอดส์เองอีกด้ วย
บำงครัง้ คุณอำจจะพบเห็นหมอทังสองพวกนี
้
้ได้ ในโรงพยำบำลเดียวกัน ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ ำที่ของ
คนไข้ ที่ต้องเสี่ยงดวงเอำไม่ต่ำงกับกำรซื ้อล็อตเตอรี่
ครัง้ หนึง่ เคยมีคนไข้ ถกู ส่งตัวกลับมำหำผมพร้ อมกับถูกเสียดสีประชด ประชันจำกหมอที่นนั่
อย่ำงเจ็บแสบเหลือเกิน
- ทำไมไม่กลับไปรักษำกับคุณหมอชำวต่ำงชำติคนที่เธอชมว่ำเก่งนักเก่งหนำซะล่ะ ก็คน
เดียวกันนี ้ไม่ใช่เหรอที่ส่งตัวเธอมำที่นี่
หำกกลับมำครำวหน้ ำที่โรงพยำบำลแห่งเดิมนี ้ เขำอำจได้ รับกำรดูแลเอำใจใส่เป็ นอย่ำงดีพร้ อม
กับกำรตรวจโรคอย่ำงละเอียดรำวหน้ ำมือเป็ นหลังมือก็เป็ นได้ คุณคงเข้ ำใจได้ ถึงควำมรู้สกึ
กังวลในใจของพวกเขำได้ ดีในยำมที่ร้ ูว่ำพวกเขำรู้ว่ำตัวเองจะต้ องไปโรงพยำบำล ไม่ว่ำจะ
อย่ำงไรก็ตำม ผมก็ยงั คงส่งคนไข้ ไปที่นนั่ อยู่เสมอ แม้ จะเป็ นด้ วยเหตุผลที่แตกต่ำงออกไปอยู่
บ้ ำงก็ตำม สิ่งต่ำงๆ เปลี่ยนไปจำกเมื่อครัง้ ปี 2539 ประกอบกับกำรที่ผมรับมือกับโรคแปลก
ประหลำดได้ ดีขึ ้นกว่ำแต่ก่อนอยู่มำก ช่วงหลังนี ้ผมจึงส่งตัวไปเฉพำะพวกที่ผมเห็นว่ำพอจะมี
หวังอยู่บ้ำง ส่วนพวกที่น ้ำหนักเหลือแค่ 20 กิโลกรัม หรื อที่มีอำกำรเป็ นอัมพำตซึง่ ก็เป็ นกัน
แทบจะทุกคนนัน้ ผมก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะส่งเขำไปทรมำนอีกต่อไปถ้ ำหำกมิใช่เป็ นควำม
ประสงค์ของพวกเขำเอง
ผมมำทำอะไรที่นี่?
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ควำมจริงแล้ วผมเองก็ยงั ไม่เข้ ำใจเช่นกันว่ำเหตุใดตัวเองจึงยังสำมำรถทนใช้ ชีวิตอยู่ที่วดั นี ้ได้
- พวกหมอทังหลำยไม่
้
ชอบผมและไม่เคยตอบจดหมำยของผมเกี่ยวกับอำกำรของคนไข้
ไปเลย
- คนไข้ ชอบผม แต่ก็ไม่ได้ เคำรพเหมือนอย่ำงที่พวกเจ้ ำหน้ ำที่พยำบำล
เคำรพ นัน่ เพรำะที่นี่ไม่มีห้องแล็บหรื อเครื่ อง x-ray ดังนัน้ ผมจึงต้ องทำใจยอมรับว่ำ
ควำมผิดพลำดอำจจะเกิดขึ ้นได้ เสมอ
- ผมไม่ได้ รับค่ำจ้ ำง
- เนื่องด้ วยผมถือวีซำ่ นักท่องเที่ยว ดังนันผมจึ
้
งต้ องออกนอกประเทศ เพื่อต่อวีซำ่ ใหม่
ทุกๆ 3 เดือน
- ผมต้ องปล่อยเลยตำมเลยหำกจะมีใครสักคนจะเหมำรวมและคิดว่ำผมมีส่วนในกิจกำร
อันมีลบั ลมคมในของทำงวัด
- สุขภำพของผมย่ำแย่ลงทุกวัน
- อื่นๆ อีกมำกมำย
มีอีกเรื่ องหนึง่ ที่ทำให้ ผมเฝ้ำถำมตัวเองอยู่เสมอว่ำผมมำทำอะไรที่นี่
เด็กหนุ่มคนหนึง่ นอนซมอยู่กบั เตียงมำเป็ นเวลำนำน เขำมีอำกำรปวดเมื่อยตำมร่ำงกำยอยู่เป็ น
ระยะ แต่ยงั ไม่ถึงกับเข้ ำขันทุ
้ รนทุรำย โชคยังดีอยู่บ้ำงตรงที่มีแม่มำคอยดูแลอยู่ไม่ห่ำง (เป็ น
ภำพที่พบเห็นได้ ไม่บ่อยนักอย่ำงที่ผมได้ กล่ำวไปแล้ ว) คืนหนึง่ ตัวผู้เป็ นแม่ขอ ร้ องให้ ผมช่วยฉีด
ยำเพื่อให้ ลกู ของเธอได้ นอนหลับสบำย ผมจึงได้ จดั กำรฉีดยำแก้ อกั เสบให้ เขำตอนช่วงเวลำ
ประมำณ 4ทุ่ม
6โมงเช้ ำวันต่อมำเด็กคนนี ้ก็จำกไป
โดยปกติผมมักจะเริ่มกำรทำงำนของผมในทุกๆ เช้ ำด้ วยกำรเดินไปเปิ ดฝำโลงดูว่ำมีคนไข้ รำยใด
ตำยไปในระหว่ำงที่ผมไม่อยู่บ้ำง เมื่อเห็นหน้ ำเด็กคนนี ้นอนอยู่ในโลง ผมรู้สกึ ตกใจอยู่พอสมควร
เพรำะไม่คำดคิดว่ำเขำจะตำยไปอย่ำงกระทันหันเช่นนี ้
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ฝำโลงยังไม่ทนั จะถูกปิ ดสนิทดี ผู้ช่วยพยำบำลก็รีบวิ่งมำบอกผมว่ำแม่ของคนไข้ โมโหอำละวำด
เป็ นกำรใหญ่หำว่ำผมเป็ นคนฉีดยำทำให้ ลกู เขำตำยเมื่อคืนนี ้ พวกผู้ช่วยพยำบำลไม่อยำกให้
ผมรู้สกึ เสียใจกับคำพูดเช่นนัน้ พวกเธอกับเจ้ ำหน้ ำที่คนอื่นๆ จึงเป็ นเดือดเป็ นร้ อนแทนผมด้ วย
กำรพยำยำมช่วยกันแก้ ต่ำงในข้ อกล่ำวหำแหล่ำนันให้
้ กบั ผมโดยยืนยันว่ำนัน่ เป็ นเรื่ องเหลวไหล
ไร้ สำระ
ควำมจริงแล้ วยำที่ผมฉีดให้ เมื่อคืนนันไม่
้ น่ำจะเป็ นสำเหตุที่ทำให้ คนไข้ เสียชีวิตได้
แต่อย่ำงไรก็ตำม พวกเจ้ ำหน้ ำที่กบั แม่ของเด็กคนดังกล่ำวต่ำงก็โต้ เถียงกันอย่ำงรุนแรงต่อเหตุ
กำรณ์ที่เกิดขึ ้น ส่วนผมนันได้
้ แต่นิ่งเงียบ และพยำยำมครุ่นคิดว่ำหำกผมเป็ นคนที่ต้องสูญเสีย
ลูกของตัวเองไปบ้ ำงแล้ ว ผมจะรับมือกับมันเช่นไร
ถ้ ำคืนนันผมไม่
้
ยอมทำอะไร แม่ของเด็กก็จะต่อว่ำผมในฐำนะที่ไม่ยอมเอำใจใส่ลกู ชำยของเธอ
อย่ำงดีพอ
นี่เป็ นสิ่งที่คนเป็ นหมอต้ องเผชิญ ยิ่งในกรณีที่มีหมอคอยรับผิดชอบเพียงคนเดียวเช่นนี ้ด้ วยแล้ ว
ควำมเสี่ยงย่อมมีมำกขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู
กระนันก็
้ ตำม ผมก็ยงั ประทับใจที่ได้ เห็นว่ำมีเจ้ ำหน้ ำที่และพยำบำลช่วยกันปกป้องผม โดย
เฉพำะหัวหน้ ำพยำบำลที่ใส่อำรมณ์อย่ำงรุนแรงในระดับที่คนทัว่ ไปอำจเห็นเป็ นเรื่ องแปลกได้
ผมได้ เข้ ำใจในวันนันเองว่
้
ำ ผมมีค่ำในสำยตำพวกเขำและผมก็พอจะรู้ว่ำเป็ นเพรำะเหตุใด
ที่วดั นี ้มีบคุ คลเพียง 3 คนเท่ำนันที
้ ่สำมำรถฉีดยำให้ กบั คนไข้ ได้ นัน่ คือ หัวหน้ ำพยำบำล
ผู้ช่วยของเธอ แล้ วก็ผม ทังสองคนนั
้
นเลิ
้ กฉีดยำให้ คนกับไข้ มำนำนแล้ วหำกไม่ได้ รับคำสัง่ จำก
หมอโดยตรง ด้ วยเหตุที่ว่ำมีอตั รำเสี่ยงสูงเกินไปที่จะเกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดดังที่ได้ เกิดขึ ้นกับ
ผม
(ต่อมำผมได้ ประสบกับเหตุกำรณ์ที่คนไข้ ตำยคำเข็มฉีดยำของผมภำยใต้ สำยตำกว่ำสำมสิบห้ ำ
คู่ที่กำลังเฝ้ำมองกำรกระทำของผมอยู่)
คำกล่ำวที่ว่ำกำรฉีดยำผิดพลำดเพียงนิดเดียวอำจมีผลต่อชีวิตของคนไข้ นนั ้ (ไม่ว่ำจะเป็ นควำม
จริงหรื อไม่ก็ตำม) มีผลกระทบอย่ำงสำคัญต่อควำมรู้สกึ เชื่อมัน่ ของคนไข้ อนั มีต่อสถำนพยำบำล
ที่ซงึ่ คนไข้ ที่เดินทำงมำรักษำตัวแทบจะทุกคนนันหวั
้ งที่จะมีชีวิตอยู่รอด ควำมสับสนอลหม่ำนที่
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แพร่สะพัดไปในชุมชนแห่งควำมตำยแห่งเช่นนี ้ ก่อให้ เกิดคลื่นพำยุแห่งควำมคลำงแคลงที่โหม
กระหน่ำอยู่เช่นนันเป็
้ นเวลำหลำยสัปดำห์
ลองนึกภำพตำมนี ้
- อะไรกัน ทำไมหมอที่มีหน้ ำที่ช่วยรักษำเรำให้ หำยจำกโรค จึงสะเพร่ำถึงขนำดฆ่ำเรำ
ได้
หำกใครสักคนจำต้ องใช้ ชีวิตอยู่ภำยใต้ สภำพแห่งควำมไม่แน่นอนเช่นนี ้ คงเป็ นกำรยำกที่
เหตุกำรณ์ทงหมดที
ั้
่เกิดขึ ้นจะถูกลบเลือนไปภำยในระยะเวลำอันสัน้
ผมเชื่อว่ำเป็ นด้ วยเหตุนี ้เอง ที่ได้ ช่วยให้ หวั หน้ ำพยำบำลและผู้ช่วยของเธอต่ำงพำกันโล่งใจ และ
หลุดพ้ นจำกวังวนควำมรู้ สกึ ผิดภำยในใจได้ ในที่สดุ เพรำะในบำงครัง้ พวกเธอเองก็ร้ ูอยู่แก่ใจ
จำกสำมัญสำนึกขันพื
้ ้นฐำนว่ำ หนทำงสุดท้ ำยในกำรรักษำนัน้ คือกำรงดจ่ำยยำให้ แก่พวกเขำ
เสีย เพรำะนัน่ อำจก่อให้ เกิดอำกำรที่เรี ยกว่ำ anaphylactic shock* ขึ ้นได้
ในทำงกลับกัน พวกเขำก็ตระหนักเช่นกันว่ำ หำกไม่ฉีดยำให้ กบั คนไข้ ที่ไม่มีเรี่ ยวแรงเหมือมำก
พอจะกินยำด้ วยตัวเองได้ อีกต่อไปแล้ ว นัน่ ก็อำจ เป็ นกำรปล่อยให้ พวกเขำตำยโดยทำงอ้ อม
ดังนัน้ จึงไม่น่ำแปลกใจว่ำเหตุใดพวกเขำจึงต่ำงปกป้อง นัน่ ก็เพื่อให้ ผมสำมำรถทำหน้ ำที่ของผม
ได้ ต่อไป
ที่นี่เรำไม่มีกำรรักษำแบบบรรเทำอำกำร อันเป็ นวิธีซงึ่ จะช่วยลดทอนควำมเจ็บปวดให้ กบั คนไข้
ชนิดที่ว่ำมอร์ ฟีนนันหมดควำมหมำยไปโดยฉั
้
บพลัน อีกทังยั
้ งไม่ต้องพึง่ คนไข้ ที่ยงั แข็งแรงคน
อื่นๆ ให้ อำสำเข้ ำมำช่วยดูแลพวกที่จวนถึงวำระเต็มทีอีกด้ วย ภำยในตึกนัน้ สิ่งที่พวกเขำพวก
เขำก็จะได้ พบเห็นมีเพียงภำพแห่งควำมเจ็บปวดและทรมำนของเพื่อนคนไข้ ด้วยกัน มีคนไข้ รำย
หนึง่ ซึง่ ต้ องนอนเฝ้ำมองเพื่อนข้ ำงเตียงของเธอตำยไปเรื่ อยๆ ทีละคนสองคน จนเมื่อคนที่หก
ตำยไปหลังจำกผ่ำนไปเพียงห้ ำวัน เธอก็ไม่อำจที่จะทำนทนได้ อีกต่อไป
คนเหล่ำนี ้เข้ ำใจได้ อย่ำงถ่องแท้ ถึงควำมหมำยของระเบิดเวลำลูกนี ้
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มีครอบครัวหนึง่ พำญำติของตัวเองมำทิ ้งไว้ ที่วดั ในทันทีที่ควำมน่ำขยะแขยงเริ่มแสดงตัว ผู้ป่วย
โรคเอดส์โดยทัว่ ไปอ่อนไหวต่อโรคผิวหนังแทบทุกชนิด สำหรับรำยนี ้ ผิวหนังมีอำกำรติดเชื ้อจำก
โรคเรื อ้ น ซึง่ ถือเป็ นเรื่ องปกติสำหรับผู้ป่วยโดยทัว่ ไป ยิ่งไปกว่ำนัน้ กำรติดเชื ้อแบคทีเรี ยยังส่งผล
ให้ ผิวหนังของเขำมีรอยแตกเป็ นทำงยำวไปทัว่ ร่ำงกำย โรคนี ้มิใช่โรคร้ ำยแรงและ สำมำรถรักษำ
ให้ หำยได้ ไม่ยำกนัก แต่ทกุ คนที่ได้ เห็นสภำพอำกำรของเขำนัน้ ต่ำงกล่ำวเป็ นเสียงเดียวกัน เขำ
ว่ำคงอยู่รอดได้ อีกไม่กี่ชวั่ โมง ผมฉีดยำสเตอรอยด์ และยำปฏิชีวนะให้ กบั เขำในปริมำณที่มำก
พอสมควร ซึง่ นัน่ ส่งผลทันตำเห็น เนื่องจำกผิวหนังเขำมี อำกำร ดีขึ ้นอย่ำงรวด เร็ว จนคนไข้ คน
อื่นๆ พำกันประหลำดใจ (ยำตัวนี ้กู้ชื่อเสียงผมคืนมำได้ มำกโขทีเดียว เสียดำยก็แต่ว่ำพวกที่เคย
ชื่นชมผมนัน้ ถึงตอนนี ้ตำยจำกกันไปหมดแล้ ว ไม่มีใครเหลืออยู่คอยเล่ำควำมดีควำมชอบของ
ผมในครัง้ นันอี
้ กเลย)
ในช่วงเดียวกันนี ้ มีพระรู ปหนึง่ ถูกรับตัวเข้ ำมำใหม่ เขำดูรำวกับจะมีโรคแทรกซ้ อนอยู่ในร่ำงกำย
นับเป็ นหมื่นเป็ นพันโรค เขำพกยำติดตัวสำรพัดชนิดโดยที่ไม่ร้ ูไปได้ มำจำกไหน และในระหว่ำงที่
นอนพักรักษำตัวอยู่นนั ้ ก็ยงั มีพระรูปหนึง่ แวะเวียนมำเยี่ยม พร้ อมทังไม่
้ ลืมที่จะนำของฝำกเป็ น
ยำสรรพคุณต่ำงๆ ที่ล้วนแล้ วแต่ขดั ต่อกำรรักษำตำมแผนแผนปั จจุบนั ทังสิ
้ ้นมำให้ อยู่เสมอๆ
เขำได้ ขอร้ องผมให้ ช่วยจัดยำในปริมำณที่มำกขึ ้น ผมได้ แต่เพียงบอกเขำว่ำ ผมจะยอมทำตำมที่
เขำร้ องขอแต่มีข้อแม้ ว่ำเขำต้ องเลิกกินยำผีบอกพวกนันเสี
้ ยก่อน
ผ่ำนไปสองวันเขำยังคงไม่ยอมทำตำมที่ผมสัง่ และดันทุรังกินยำของตัวเองต่อไป ทังยำเม็
้
ด ยำ
แค็ปซูล ยำผง ยำน ้ำ ผมไม่สำมำรถห้ ำมปรำมเขำได้ เลย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่คนไข้ เป็ น
พระเช่นนี ้ด้ วยแล้ ว
เด็ง หนึง่ ในเจ้ ำหน้ ำที่ดีที่สดุ ของวัดเข้ ำใจถึงสถำนกำรณ์ ที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่ำงดี เธอรับอำสำที่จะ
แอบขโมยยำเหล่ำนันมำเสี
้
ย เพรำะเชื่อว่ำจนถึงขันนี
้ ้แล้ วเขำคงไม่มีแรงลุกขึ ้นมำอำละวำดเป็ น
แน่ กำรณ์กลับตรงกันข้ ำม ผู้ที่เป็ นเดือดเป็ นร้ อนแทนกลับกลำยเป็ นพระอีกรูปหนึง่
ซึง่ แวะเวียนมำเยี่ยมอยู่เป็ นประจำ เขำออกอำกำรเกรี ย้ วกรำดในทันทีที่ได้ ร้ ูว่ำคนไข้ คนอื่นที่ดู
ไม่น่ำรอดนันมี
้ อำกำรดีขึ ้น เขำพูดรัวจนผมจับใจควำมแทบไม่ทนั เข้ ำใจเพียงเลำๆ ว่ำคงมิใช่
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เรื่ องดีและอำจกำลังทำกำรต่อว่ำผมอยู่ คิดได้ ดงั นันผมจึ
้
งเดินไปที่เตียงของพระรูปดังกล่ำวเพื่อ
ตรวจดูว่ำเขำมีอำกำรผิดปกติอย่ำงใดหรื อไม่
ไม่มี ทุกอย่ำงยังเหมือนเดิม ผมจึงตัดสินใจหลบไปสงบสติอำรมณ์สกั ครู่หนึง่ ในขณะเดียวกัน
นัน้ ผู้ช่วยพยำบำลคนหนึ่งได้ เข้ ำมำพยำยำมอธิบำยคำพูดของเขำด้ วยภำษำที่ผมพอจะฟั งรู้
เรื่ องอยู่บ้ำง พระรูปนันกล่
้ ำวหำว่ำผมขโมยยำของเพื่อนเขำไปแจกจ่ำยให้ กบั คนไข้ คนอื่น ๆ
ผมเลือดขึ ้นหน้ ำด้ วยควำมโมโห ในบำงครัง้ ควำมอำยมีที่ทำงของมันอยู่ในจิตใจคน เมื่อใดก็
ตำมที่ถกู รังควำน มันจะกลับกลำยเป็ นควำมร้ ำยกำจ ควำมบ้ ำคลัง่ และจะไม่หลงเหลือไว้ ซงึ่
ควำมปรำนีอีกเลย
ผมผลักประตูออก พร้ อมกับเดินเข้ ำไปจับตัวเขำแล้ วกระชำกอย่ำงแรง ผมตะโกนด่ำว่ำเขำใน
ควำมโง่เง่ำ ควำมคิดอันชัว่ ร้ ำย ควำมไม่ร้ ูจกั สำนึกบุญคุณ และควำมไร้ มนั สมองของเขำ ด้ วย
ถ้ อยคำที่ผมไม่เคยคิดมำก่อนว่ำจะสำมำรถหลุดออกจำกปำกผมของได้ ผมจับตัวเขำเขย่ำอีก
ครัง้ ในขณะที่คนอื่นๆ พยำยำมรัง้ ตัวผมไว้ พระรูปนันตั
้ วเล็กกว่ำผม เขำคงกลัวผมจะกินหัวเอำ
และคงจะสำนึกได้ ถึงควำมผิดของตัวเองด้ วยในส่วนหนึง่ ดังนันเขำจึ
้
งพยำยำมที่จะขอโทษผม
ผมไม่ได้ กินเขำในวันนัน้ แค่ผลักอกเขำออกไปพอให้ สะใจเท่ำนัน้
คนไข้ ทงตึ
ั ้ กต่ำงพำกันตะลึงงัน ถือเป็ นเรื่ องอื ้อฉำวอย่ำงแรงกับกำรที่ผม ได้ ทำกำรลบหลู่สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในควำมคิดของผู้อื่นด้ วยกำรปฏิบตั ิต่อพระสงฆ์เช่นนัน้ หำกเป็ นศำสนำคริสต์ ก็คงจะ
เปรี ยบเหมือนกำรที่ผมไปทำร้ ำยนักบวชในสำนักวำติกนั ต่อหน้ ำองค์พระสันตะปำปำ
ผมเดินออกมำจำกตึกเพื่อสงบจิตสงบใจและคิดทบทวนถึงสถำนะควำมเป็ นหมอชำวปำปั วนิว
กินีในกรุงเบอร์ ลินของผม
ทุกคนต่ำงก็ร้ ูดีว่ำพระรู ปดังกล่ำวเป็ นฝ่ ำยผิด แต่ถงึ อย่ำงไรก็ตำม ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะประพฤติตวั
ต่อพระสงฆ์เช่นนัน้ กลัวแต่ว่ำพระอำจำรย์จะตัดสินใจจัดกำรกับหมอเจ้ ำปั ญหำเสียก็ในครำวนี ้
หอกมรณะ
ฝั นร้ ำย
หลังจำกเริ่มทำงำนได้ ประมำณ 3 สัปดำห์ ผมก็เริ่มที่จะเคยชินว่ำในทุกๆ วันนันจะต้
้ องมีเรื่ อง
ประหลำดเกิดขึ ้นอยู่เสมอ กระนันก็
้ ตำม บำงเรื่ องก็น่ำประหลำดเสียจนผมไม่สำมำรถสลัดมัน
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ออกไปจำกหัวได้ เป็ นครัง้ แรกในชีวิตที่ผมพบว่ำตัวเองกลำยเป็ นคนนอนไม่หลับ เพรำะต้ องถูก
ตำมหลอกหลอนด้ วยฝั นร้ ำยอยู่ตลอดเวลำ
ผมฝั นว่ำผมเป็ นเพชฌฆำตที่ต้องคอยทำตำมคำสัง่ ของทรรำชตนหนึง่ แต่ทว่ำผมได้ เอำใจฝั กใฝ่
ฝ่ ำยผู้กระทำผิด และพยำยำมสรรหำวิธีกำรประหำรที่จะทำให้ พวกเขำทรมำนน้ อยที่สดุ
ผมรู้ตวั ดีว่ำสักวันหนึง่ เวลำของผมเองคงจะมำถึง และในวันนัน้ ผมคงจะต้ องตำยไปด้ วย
วิธีกำรที่ผมได้ เป็ นคนคิดค้ นขึ ้นเอง
…ผมจัดกำรต้ อนนักโทษให้ ยืนเรี ยงแถวด้ วยคบไฟซึง่ ผมเป็ นคนควบคุมควำม
ร้ อนแรงของเปลวไฟตำมคำสัง่ ของทรรำชนิรนำม นักโทษต่ำงยอมเชื่อฟั งผมแต่โดยดี
พวกเขำเดินขึ ้นสู่ลำนประหำรทีละคนๆ บ่วงเชือกห้ อยคล้ อยอยู่กลำงอำกำศบนลำน
ที่พวกเขำจะต้ องถูกแขวนคอ พวกนักโทษต่ำงพยำยำมผลักไสให้ บ่วงบำศก์เหล่ำนัน้
เลื่อนลงไปอยู่ระดับอก แต่เพชฌฆำตก็ได้ จดั กำรสวมมันลงบนคอพวกเขำใน
ท้ ำยที่สดุ
ในทันใดนัน้ มีหอกมหึมำที่ไม่ร้ ูว่ำพุง่ มำจำกทิศทำงใดดิ่งตรงเข้ ำทิ่มแทง
กลำงทรวงอกของนักโทษเหล่ำนัน้ เลือดแดงฉำนพุ่งกระฉูดเป็ นทำง
เมื่อผมสะดุ้งตื่นขึ ้น ฝั นนันยั
้ งคงตำมมำหลอกหลอนผม พร้ อมกับควำมรู้สึกผิดบำปและไร้ ซงึ่
พลังอำนำจในตนเอง เหตุใดผมจึงไม่หำทำงกำจัดทรรำชตนนันเสี
้ ย
ก่อนหน้ ำนี ้ผมไม่ใคร่จะฝั นร้ ำยบ่อยนัก หรื อหำกมีบ้ำงผมก็มิได้ ให้ ควำมสำคัญกับมันให้ มำก
ควำม แต่หลังจำกผ่ำนไปสักระยะหนึง่ ฝั นร้ ำยเริ่ มถี่ขึ ้นจนแทบจะเรี ยกได้ ว่ำเป็ นประจำทุกวัน
ช่วงนี ้เองที่ผมได้ ค้นพบว่ำจิตใจของผมนัน้ แท้ จริงแล้ วเปรำะบำงเพียงใด
ดังนัน้ ผมจึงตัดสินใจว่ำจะปลีกตัวเองสักพักด้ วยกำรเดินทำงเข้ ำกรุงเทพ เมื่อไปถึงที่นนั่ ผม
แทบไม่อยำกเชื่อว่ำผมจะคิดถึงวัดขึ ้นมำในทันทีทนั ใด แต่นนั่ ก็เป็ นไปแล้ ว ผมคิดถึงผู้คนซึง่ เต็ม
เปี่ ยมไปด้ วยอำรมณ์ควำมรู้สกึ ควำมอ่อนไหวภำยในจิตใจของผมพลันกระจัดกระจำย ผมมี
ควำมรู้สกึ รำวกับตนเองได้ ก้ำวข้ ำมไปพบกับจุดสุดยอดแห่งควำมอ่อนโยน ควำมเป็ นผู้ใหญ่
และพลังอำนำจลึกลับบำงอย่ำง
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ผมได้ ตดั สินใจแล้ วว่ำผมจะใช้ ชีวิตอยู่ที่วดั นี ้ไปสักระยะหนึง่ หลังจำกนันสั
้ กปี สองปี จึงค่อยหวน
กลับมำคิดทบทวนถึงทำงเลือกกันใหม่อีกครัง้
ห้ องที่ผมพักในกรุงเทพนันไม่
้ มีหน้ ำต่ำงแม้ แต่บำนเดียว เป็ นห้ องเช่ำรำคำถูกๆ มีประตูบำนหนึง่
เปิ ดออกไปยังทำงเดินและอีกบำนหนึง่ เปิ ดไปยังห้ องน ้ำ ผมเข้ ำนอนตังแต่
้ หวั ค่ำด้ วยควำม
เหนื่อยเพลียและผล็อยหลับไปอย่ำงรวดเร็ว ฝั นร้ ำยเกิดขึ ้นเช่นเดิม
… ห้ องที่ผมนอนอยู่กลับกลำยเป็ นกรงที่มีรำวเหล็กกันไว้
้ ตรงปลำยเตียง เงำดำทมิฬ
ของคนนับสิบโผล่พ้นออกจำกควำมมืดมิดและเดินตรงปรี่ เข้ ำมำยังลูกกรงเหล่ำนัน้ มี
3 คนที่พยำยำมจะเข้ ำมำจับตัวผม ผมรู้สกึ กลัวจนลนลำน แต่ไม่มีเรี่ ยวแรงพอจะร้ อง
ขอควำมช่วยเหลือแม้ จะพยำยำมสุดควำมสำมำรถแล้ วก็ตำม
หลังจำกที่เงำเหล่ำนันเริ
้ ่มเคลื่อนตัวไปทำงห้ องน ้ำ ผมจึงเริ่มตังสติ
้ ได้ ว่ำนัน่ เป็ นเพียง
ควำมฝั น ห้ องยังคงเป็ นห้ องเช่ำ มิใช่กรงขัง เงำท ่ี ่่ ผมเห็ นก็คงเป็ นใครสักคนที่
แอบเข้ ำมำในห้ องผมจริงๆ
ผมเชื่อว่ำผมตื่นจำกภวังค์แล้ วในตอนที่ผมสังเกตเห็น เงำลำงๆ อยู่ตรงประตูห้องน ้ำ
ที่ถกู เปิ ดทิ ้งไว้ …
ทันใดนัน้ ผมจึงรี บกระโดดลงจำกเตียงเพื่อไปเปิ ดไฟ เพื่อให้ แน่ใจว่ำ เงำนันจะไม่
้
ใช่ขโมยแอบ
ย่องเข้ ำมำตอนที่ผมหลับ เหมือนดังที่เคยเกิดขึ ้นมำแล้ วเมื่อหลำยปี ก่อน แต่ก็ไม่มีใคร ดังนันผม
้
จึงกลับไปที่เตียง และยังคงรู้สกึ สับสนว้ ำวุ่นอยู่ในจิตใจลึกๆ
… ผมจำได้ ว่ำร่ำงที่พยำยำมยื่นมือผ่ำนลูกกรงมำจับตัวผมคือ พระสงฆ์ผ้ ทู ี่เคย
พยำยำมจะกล่ำวคำ “ขอบคุณ” กับผมตอนใกล้ จะสิ ้นใจ เขำถำมผมว่ำผม
ต้ องกำรอะไรเป็ นกำรตอบแทนหรื อไม่ ผมตอบเขำไปว่ำ “ผมอยำกพูดภำษำ
ไทยได้ คล่องกว่ำนี ้ และ อยำกให้ ตวั เองกล้ ำมำกขึ ้น”
ควำมฝั นนันค่
้ อนข้ ำงคลุมเครื อระหว่ำงอำกำรตกอยู่ในภวังค์กบั ภำพแห่งควำมเป็ นจริง ไฟใน
ห้ องถูกเปิ ดจริงๆ ! มันช่ำงแตกต่ำงไปจำกโลกแห่งควำมเป็ นจริงอย่ำงสิ ้นเชิง เป็ นเสมือนภำพ
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ลวงตำมำกกว่ำจะเป็ นควำมฝั น และหำกเหตุผลมิใช่สิ่งสำคัญเสมอไปแล้ ว ผมคงพูดได้ เต็มปำก
ว่ำผมเห็นผี และร่ ำร้ องอยำกจะเห็นมันอีกครัง้ ครำวนี ้ผมจะไม่กลัวเป็ นอันขำด
...ผมถูกสัง่ ให้ จ้วงแทงนักโทษเหล่ำนัน้ ผมบรรจงแทงให้ ใกล้ เคียงบริเวณเส้ นเลือด
ใหญ่มำกที่สดุ เพรำะผมรู้ ว่ำนัน่ เป็ นหนทำงเดียวที่จะช่วยให้ พวกเขำพ้ นทุกข์ ได้ เร็ว
ยิ่งขึ ้น ผมทำให้ ทกุ ๆ คนที่ห้อมล้ อมอยู่นนได้
ั ้ ประจักษ์ อย่ำงชัดเจน นัน่ เพรำะผมรู้ว่ำ
ในวันรุ่งขึ ้น พวกเขำจะต้ องเป็ นผู้ทำเช่นนันกั
้ บผมบ้ ำง
ผมกลัวว่ำเพชฌฆำตในอนำคตของผมจะต้ องปล่อยให้ ผมทรมำนอยู่นำนแสนนำน
เนื่องด้ วยเพรำะควำมอ่อนหัดและควำมเฉยชำต่อควำมเจ็บปวดของเขำ
ณ เวลำนี ้ ผมกำลังก้ ำวขึ ้นสู่ลำนประหำร ที่ซงึ่ นักโทษ ของผมต่ำงร้ องครวญครำง
เฝ้ำรอควำมตำยของตัวเอง
ผมกำลังย่ำแย่... จิตใจผมช่ำงย่ำแย่เหลือเกิน...

ควำมบ้ ำคลัง่
โรคไขสมองอักเสบประกอบกับอำกำรคลุ้มคลัง่ นัน้ คือสิ่งที่เกิดขึ ้นเป็ นกิจวัตรในสถำนพยำบำล
ของเรำ ในบำงครัง้ อำจแปลกประหลำดและ รุนแรงถึงขันที
้ ่ว่ำสมองสำมำรถสูญเสียอำนำจแห่ง
กำรใช้ เหตุผลและตัดขำดจำกโลกแห่งควำมหมำยทังมวลภำยในเวลำเพี
้
ยงไม่กี่นำที
มีคนไข้ รำยหนึง่ ซึง่ มักจะพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผมอย่ำงสนุกสนำนเป็ นประจำ อยู่
มำวันหนึง่ เขำกลับจำผมไม่ได้ เขำขว้ ำงแก้ วน ้ำทิ ้งลงบนพื ้น ยืนแก้ ผ้ำอยู่บนเตียง พร้ อมกับ
โวยวำยไม่เป็ นภำษำ วันต่อมำผมเริ่มรู้สกึ เป็ นห่วงเขำ แม้ ว่ำในตอนนันอำกำรของเขำจะกลั
้
บ
เป็ นปกติดี เริ่มพูดจำรู้เรื่ องได้ ตำมเดิมแล้ วก็ตำม
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ไม่นำนหลังจำกนันมี
้ คนมำตำมตัวผมให้ ไปดูอำกำรเขำโดยด่วน ในตอนนันไม่
้ มีใครสำมำรถ
ควบคุมเขำไว้ ได้ อีกต่อไป มีผ้ เู สนอให้ เรำมัดตัวเขำไว้ กบั เตียงเสีย เนื่องจำกเขำเป็ นคนตัวเล็ก
ผมจึงปรำบเขำลงได้ ไม่ยำกนัก ผมเอื ้อมมือไว้ แตะหน้ ำผำกเขำและถำมเขำเป็ นภำษำไทยว่ำ
- เป็ นอะไรไป คณิต
เขำตอบผมอย่ำงแผ่วเบำว่ำ
- ผมก็ไม่ร้ ู หมอ
จำกนันเขำจึ
้
งสงบลง และยอมสวมเสื ้อผ้ ำในที่สดุ
ควำมบ้ ำคลัง่ นันใกล้
้ เคียงกับคำว่ำเหตุผลมำกเสียจนควำมพยำยำมในกำรที่จะวิเครำะห์หรื อ
สังเกตกำรณ์ควำมเป็ นไปของมันนันอำจต้
้
องลงเอยด้ วยควำมสับสน สิ่งใดคือควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเหตุผลและควำมบ้ ำคลัง่ ? คุณภำพและปริมำณกันที่สำคัญกว่ำ?
อำกำรของโรคไขสมองอักเสบบำงชนิดอำจกระตุ้นให้ เซลล์สมองสูญเสียอำนำจสัง่ กำรของ
ประสำทซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยแสดงพฤติกรรมอันก้ ำวร้ ำวออกมำได้ แต่ในทำงกลับกัน บำงพวก
อำจมีอำกำรสงบเสงี่ยมเช่นนันไปจนกระทั
้
ง่ ถึงวันสุดท้ ำยก็เป็ นได้
นอกจำกนันแล้
้ วยังมีอำกำรบำงอย่ำงซึง่ พบได้ ไม่บ่อยนักและเป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่ำมนุษย์มี
ควำมรู้ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับควำมซับซ้ อนในกำรทำงำนของสมองอยู่น้อยนิดเพียงใด
อำกำรเหล่ำนี ้เกิดขึ ้นอย่ำงน่ำประหลำด ผู้ป่วยบำงคนอำจจดจำอำกำรคลุ้มคลัง่ ของคนอื่นได้ ดี
ในขณะที่มิได้ ร้ ูสกึ ถึงควำมผิดปกติของตนเองแม้ แต่น้อย
มีบำงคนที่ผมถำมคำถำมที่เขำกำลังครุ่นคิดถึงคำตอบของมันอยู่พอดี ผลก็คือเขำตอบคำถำม
เดิมๆ นันซ
้ ้ำไป ซ ้ำมำ อยู่รำวห้ ำสิบครัง้ กว่ำที่จะสงบลงได้
บำงคนเมื่อเห็นหน้ ำผมก็จะไม่ยอมพูดภำษำไทย พูดแต่ภำษำอังกฤษแบบงูๆ ปลำๆ ซึง่ เขำไม่
สำมำรถพูดได้ ก่อนหน้ ำนัน้ (ในกรณีนี ้ เรำจะเห็นได้ ว่ำแม้ คน ไทย จำนวนมำกจะมีควำมรู้ในกำร
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ใช้ ภำษำอังกฤษเป็ นอย่ำงดี แต่พวกเขำมักจะไม่ยอม นำมันออกมำใช้ ประโยชน์จริงๆ ใน
ชีวิตประจำวัน)
คนไข้ คนหนึง่ ทำท่ำทำงเอำเรื่ องใส่ผม และชี ้ไปที่นำฬกิ ำข้ อมือผมในขณะที่ผมเดินเข้ ำไปหำเขำ
- นำฬกิ ำถูกๆ เหมือนของเด็กเล่น สงสัยจะของเก๊ แน่ๆ เลย
จำกนันก็
้ พดู ต่อว่ำ
- แต่เสื ้อหมอตัวนี ้สวยดีนะ !
กฎหมำย
ในช่วงแรกที่ผมมำถึงวัดนัน้ มีคนไข้ รำยหนึง่ ชื่อว่ำ อินทรี ดำ ซึง่ ถูกตังขึ
้ ้นตำมรอยสักของเขำ
เมื่อใดที่เขำมีอำกำรดีขึ ้น เขำก็จะได้ รับอนุญำตให้ ออกไปใช้ ชีวิตอยู่ในบ้ ำนพักข้ ำงนอกได้ ระยะ
หนึง่ กำรออกมำอำศัยอยู่ข้ำงนอกนัน้ หมำยควำมถึงโอกำสที่จะได้ สมั ผัสกับควำมเย็นเยือกของ
สำยลม ชื่นชมสีสนั แห่งขุนเขำ ร่มเงำของต้ นไม้ พร้ อมๆ กับสูดอำกำศบริสทุ ธิ์แห่งธรรมชำติ
เขำจะยิ ้มร่ำและหัวเรำะอย่ำงมีควำมสุข โดยเชื่อว่ำตัวเองน่ำจะแข็งแรงพอที่จะพักอยู่ที่บ้ำน
หลักเล็กๆ นี ้ไปได้ สกั พัก
แต่จนแล้ วจนรอดอินทรี ดำก็ต้องร่อนถลำกลับมำนอนบนเตียงเหมือนเดิม
ร่ำงกำยเขำซูบซีดเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูก นอนซมส่งกลิ่นรำวกับซำกศพเน่ำอยู่ได้ รำวสิบกว่ำ
วัน เขำก็ทนไม่ไหวและเอ่ยปำกร้ องขอให้ ผมช่วยปลดปล่อยเขำให้ พ้นทุกข์เสีย
ผมเองก็ช่ำงโง่เง่ำเหลือเกิน ผมน่ำจะเสี่ยงเอำตอนที่ไม่มีใครเห็น ช่วยปลิดชีวิตเขำเสียให้ หมด
เรื่ องหมดรำว เพื่อที่ว่ำเขำจะได้ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมำนอีกต่อไป อย่ำงไรก็ดี ผมคิดว่ำผมมีข้อแก้
ตัวที่น่ำจะฟั งขึ ้น ส่วนหนึ่งคือ ผมต้ องคำนึงถึงควำมรู้สกึ ของคนไข้ คนอื่นๆ ที่กำลังเฝ้ำมองกำร
กระทำของผมอยู่ด้วย
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และอีกส่วนหนึง่ ก็คือ ผมมำทำงำนที่นี่โดยผิดกฎหมำย เพรำะยังถือวีซำ่ สำนักท่องเที่ยวอยู่ ตำม
กฎแล้ ว ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะฉีดหรื อสัง่ ยำใดๆ ให้ คนไข้ ทงสิ
ั ้ ้น และนัน่ ก็เป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ผมยังไม่มี
มอร์ ฟีนใช้ จนถึงทุกวันนี ้
ทุกคนต่ำงก็ร้ ูดีว่ำผมทำในสิ่งที่ไม่มีหมอชำวไทยคนไหนอยำกทำ ผมเคยเขียนบทควำมเกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้ตีพมิ พ์ลงในหนังสือพิมพ์ “Bangkok Post” และ “Readers Digest” ฉบับภำษำไทย
รวมถึงในเวบไซท์ของผมซึง่ กำลังได้ รับควำมสนใจจำกนักท่องเวบทัว่ โลกมำกขึ ้นเรื่ อย (มีผ้ เู ยี่ยม
ชมกว่ำสองแสนหน้ ำ ต่อเดือน)
ผู้คนรู้จกั ผมในฐำนะที่เป็ นกระโถนท้ องพระโรงของวงวิชำกำรโรคเอดส์ในเมืองไทย
ผมพยำยำมหลำยครัง้ ที่จะเลื่อนสถำนภำพของตัวเองให้ ถกู ต้ องอย่ำงเป็ นเรื่ องเป็ นรำว แต่ในเมื่อ
ไม่มีใครเต็มใจที่จะช่วยเหลือผมในเรื่ องนี ้ ที่สดุ แล้ วผมก็ควรจะนิ่งเฉยทำใจยอมรับสถำนะของ
ตัวเองเสีย พร้ อมกับปล่อยให้ คนไข้ เผชิญชะตำกรรมของตนเองต่อไป
ผมเลือกที่จะอยู่อย่ำงผิดกฎหมำย ดังนัน้ ผมอำจถูกเขี่ยออกจำกวัดเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่ำจะโดยทำง
วัดเอง โดยกระทรวงสำธำรณสุข หรื อโดยสำนักงำนตรวจคนเข้ ำเมืองซึง่ คุมบังเหียนผมอยู่
ผมเองต้ องทำใจยอมรับกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว เพรำะผมรู้ดีว่ำหำกผมเป็ นหมอชำวปำปั วใน
เยอรมันคงจะต้ องตกอยู่ในสภำพที่ลำบำกกว่ำนี ้มำก
ในอีกแง่หนึง่ ผมก็ออกจะดีที่ได้ เห็นว่ำคนไทยเริ่มที่จะรู้จกั ปกป้องตัวเองจำกกำรครอบงำของ
ชำวต่ำงชำติ ผมไม่แน่ใจว่ำควำมสัมพันธ์ที่มีต่อกฎหมำยในลักษณะที่น่ำพอใจเช่นนี ้จะคงอยู่ไป
ได้ นำนเพียงใด และผมก็ไม่แน่ใจด้ วยเช่นกันว่ำกำรประนีประนอมจะ ถึงจุดแตกหักเมื่อใด เป็ น
เรื่ องน่ำยินดีที่ผ้ คู นสำมำรถแยกแยะระหว่ำงตัวบทกฎหมำยและเจตนำรมณ์ที่แท้ จริงของมัน
ออกจำกกันได้ และนัน่ อำจเป็ นเคล็ดลับข้ อหนึง่ ของจิตวิญญำณอันเสรี ซงึ่ เกิดขึ ้นที่นี่ก็เป็ นได้ คน
ไทยตรงข้ ำมกับชำวตะวันตกตรงที่พวกเขำเข้ ำใจได้ โดยไม่สบั สนระหว่ำงกำรละเมิดกฎด้ วย
ควำมจำเป็ นและกำรจงใจทำผิดกฎ ในโลกแห่งกำรแพทย์นนั ้ ไม่ใช่เรื่ องแปลกที่บ่อยครัง้ ควำม
อำรี ของ เรำจะถูกเข้ ำใจว่ำเป็ นกำรก่ออำชญำกรรมได้
มีคนไข้ รำยหนึง่ ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นนักกีฬำอำชีพมำก่อน ร่ำงกำยของเขำอ่อนแอมำก แต่ไม่แสดง
อำกำรให้ เห็นเป็ นที่ชดั เจนนัก เช้ ำวันหนึง่ เพื่อนข้ ำงเตียงของเขำสังเกตเห็นว่ำเขำนอนหลับไม่ได้
สติอยู่ที่เตียง อำกำรเขำทรุดหนักลงอย่ำงรวดเร็ว และเข้ ำขันวิ
้ กฤตถึงขนำดที่ว่ำแทบจะไม่
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สำมำรถหำยใจด้ วยตัวเองได้ นัน่ เป็ นสิ่งที่สร้ ำงควำมประหลำดใจให้ ผมอยู่ไม่น้อย ถึงตอนนี ้แม้
ผมช่วยอะไรเขำไม่ได้ มำกนัก แต่ผมก็ยงั คงจัดกำรฉีดสเตอรอยด์ให้ เขำ เพรำะคิดว่ำดีกว่ำอยู่
เฉยๆ และแม้ ว่ำมันจะมิได้ ทำให้ อำกำรของเขำดีขึ ้น แต่เพื่อนเขำก็ยงั คงรบเร้ ำให้ ผมทำอะไรสัก
อย่ำงอันเป็ นกำรช่วยชีวิตเขำไว้
เมื่อปลำยเข็มถูกทิ่มลงบนท่อนแขน เขำสะดุ้งเล็กน้ อยด้ วยควำมรู้สกึ เจ็บปวด ดังนันผมจึ
้
งค่อยๆ
ถอนเข็มออกโดยที่ยงั ไม่ทนั ได้ ฉีดยำให้ แต่อย่ำงใด ทันใดนันเพื
้ ่อนของเขำก็ร้องตะโกนว่ำ
- เขำไม่หำยใจแล้ วหมอ
ด้ วยควำมตกใจ ผมจึงรี บบีบนวดกล้ ำมเนื ้อบริเวณหัวใจเพื่อหวังจะช่วยชีวิตเขำไว้
แต่ท้ำยที่สดุ เขำก็ตำย ผมจัดกำรกับศพของเขำภำยใต้ กำรเฝ้ำมองของคนไข้ คนอื่นๆ รำวกับว่ำ
ผมกำลังแสดงละครเวที กำรที่คนไข้ ตำยคำเข็มฉีดยำเช่นนี ้เป็ นสิ่งซึง่ ผมหวำดกลัวมำโดยตลอด
นัน่ เพรำะคนในวัดแห่งนี ้มีควำมสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันอยู่ตลอด
ควำมผิดพลำดในกำรรักษำอำจเป็ นข่ำวลือที่แพร่ สะพัดไปทัว่ ในหมู่คนไข้ ซึง่ นัน่ จะทำให้ ควำม
เชื่อมัน่ ในตัวผมลดค่ำลง และภำพลักษณ์ดงั กล่ำวนี ้จะคงอยู่ไปอีกยำวนำน โดยที่ผมไม่
สำมำรถที่จะอธิบำยควำมเป็ นจริงในสิ่งที่พวกเขำไม่มีทำงเข้ ำใจได้
ผลลัพธ์กลับเป็ นตรงกันข้ ำม มีเพียงแต่ควำมเห็นอกเห็นใจและควำมเข้ ำใจมอบให้ ผม เพื่อนๆ
ของเขำเชื่อว่ำนัน่ ไม่ใช่ควำมผิดพลำดใหญ่หลวง และพยำยำมปลอบผมว่ำ
- ไม่เป็ นไรหมอ พวกเรำรู้ ว่ำหมอทำดีที่สดุ แล้ ว
- หมอต้ องอยู่รักษำคนไข้ ต่อไป เพรำะคนไข้ ต้องกำรหมอ
พวกเตียงข้ ำงๆ ที่นอนรอควำมตำยอยู่นนได้
ั ้ แต่นิ่งเงียบ ส่วนพวกข้ ำงนอกนันจะมี
้ ปฏิกิริยำที่ต่ำง
ออกไป แม้ พวกเขำจะไม่เปิ ดเผยในสิ่งที่เขำคิดให้ ผมได้ รับรู้ แต่ผมรู้ว่ำมีบำงสิ่งที่บำงอย่ำงที่แม้
จะถูกกล่ำวเป็ นคำพูดหรื อไม่ก็ตำม ซึง่ จะยังคงวนเวียนอยู่ภำยในจิตใจอันหวำดวิตกของพวก
เขำอยู่เรื่ อยไป
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เหตุการณ์ ไม่ เคยเปลี่ยน
“อิสระ”
“อิสระ” เป็ นทังชื
้ ่อและคำจำกัดควำมของเด็กหนุ่มคนหนึง่ เขำไม่เคยเห็นหน้ ำพ่อแม่เพรำะถูก
นำมำทิ ้งไว้ หน้ ำสถำนเลี ้ยงเด็กกำพร้ ำตังแต่
้ ยงั แบเบำะ ด้ วยวัยเพียง 22 ปี เขำอำจตำยด้ วยโรค
เอดส์ในเวลำอีกไม่นำนนัก เขำไม่เคยปริปำกบ่น เป็ นเด็กฉลำด และมีน ้ำใจ
อิสระให้ เสื ้อเชิ ้ตกับผมตัวหนึง่ เมื่อใดก็ตำมที่ผมสวมใส่มนั ผมจะ เฝ้ำรอคำชมจำกปำกของ
พวกผู้ช่วยพยำบำล เจ้ ำหน้ ำที่ แล้ วก็คนไข้ คนอื่นๆ โดยหวังว่ำอิสระคงจะดีใจหำกได้ ยินเช่นนัน้
เขำตกหลุมรักเด็กสำวคนหนึง่ ซึง่ ได้ ชื่อว่ำเป็ นผู้ป่วยที่หน้ ำตำสวยที่สดุ ในชุมชนของเรำ น่ำ
เสียดำยที่สำวเจ้ ำปฏิเสธ และนัน่ ทำให้ เขำเสียใจอย่ำงหนักถึงขนำดเก็บตัวเงียบ ไม่ยอมพูดยอม
จำกับผู้ใด ในที่สดุ เขำก็ต้องถูกหำมส่งเข้ ำมำนอนอยู่ในตึก ร่ำงกำยเขำอ่อนล้ ำเหลือเกิน
เรี่ ยวแรงทังหมดที
้
่ยงั มีเหลืออยู่ถกู ใช้ ไปกับกำรพร่ ำขอให้ พวกเรำพำเขำกลับไปยังสถำนรับเลี ้ยง
เด็กกำพร้ ำที่ซงึ่ เขำเติบโตมำ
ที่จริงแล้ วอำกำรของอิสระไม่ได้ ร้ำยแรง เขำเพียงแต่อ่อนแอเท่ำนัน้ เขำมิได้ มีควำมจำเป็ นที่
จะต้ องมำนอนอยู่ในตึกผู้ป่วยหนักนี ้แต่อย่ำงใด แต่หำกต้ องกลับออกไปอำศัยอยู่ในบ้ ำนพักข้ ำง
นอก เขำจะต้ องมีหน้ ำที่ในกำรหอบสังขำรออกจำกบ้ ำนพักมำสวดมนต์และนัง่ สมำธิทกุ ๆ เย็น
กว่ำจะถึงศำลำทำพิธีก็ต้องปี นขึ ้นบันไดสูงชัน ซึง่ ตัวเขำเองไม่มีเรี่ ยวแรงมำกพอจะทำเช่นนันได้
้
สุดท้ ำยแล้ ว อิสระจึงต้ องมำนอนซมอยู่ที่นี่ และติดโรคร้ ำยแรงจำกเพื่อนข้ ำงเตียง ซึง่ เป็ นเหตุให้
เขำต้ องตำยก่อนจะถึงวำระอันสมควรในที่สดุ ควำมพยำยำมในกำรปี นป่ ำยขึ ้นไปสักกำระองค์
พระพุทธรูปกลับกลำยเป็ นดังกำรก้ ำวเดินเข้ ำหำควำมตำยบนลำนประหำร
อิสระตำยภำยในเวลำเพียงสำมสัปดำห์

หมำจ่ำฝูง
เรื่ องรำวร้ ำยๆ เกิดขึ ้นอย่ำงมิหยุดหย่อน ครัง้ หนึง่ ในตึกเต็มไปด้ วยคนไข้ จนทำให้ ต้องเลื่อนเตียง
เข้ ำมำชิดติดกัน คนไข้ ที่มำใหม่ต้องนอน รออยู่นอกตึกโดยที่ยงั ไม่ได้ รับกำรตรวจจำกผม ต้ องรอ
คนไข้ คนใดคนหนึง่ ในตึกตำยไป จึงจะมีที่ว่ำงให้ คนมำใหม่เหล่ำนันย้
้ ำยเข้ ำมำ อย่ำงไรก็ตำม
สำหรับคนไข้ รำยนี ้ เขำถูกย้ ำยเข้ ำมำในตึกเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่แฟ้มประวัติยงั ไม่ตำมมำ ดูอำกำร
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จำกภำยนอกแล้ วก็ ไม่มีอะไรน่ำเป็ นห่วงนัก ผมได้ แต่สอบถำมอำกำรคร่ำวๆ และเขำก็ได้ แต่
ตอบผมห้ วนๆ จนเวลำผ่ำนไปผมก็ยงั ไม่มีโอกำส ได้ ตรวจเขำอย่ำงจริงจังเพรำะมีงำนอื่นกองอยู่
ล้ นมือ สุดท้ ำยผมจึงคิดว่ำคงไม่เป็ นปั ญหำหำกจะ ผลัดออกไปอีกสักหนึง่ วัน เพรำะ ถึงอย่ำงไร
แฟ้มประวัติกำรรักษำของเขำก็ยงั มำไม่ถึงอยู่นนั่ เอง วันต่อมำผมยิ่งยุ่งมำกขึ ้นกับกำรตรวจ
คนไข้ รำยอื่นๆ และในขณะเดียวกันผมก็ยงั คงไม่ได้ รับแฟ้มประวัติของเขำ แต่ดจู ำกอำกำรแล้ ว
ก็ยงั คงไม่มีสิ่งใดน่ำเป็ นห่วงเช่นเดิม ดังนัน้ ผมจึงคิดในใจว่ำอย่ำงไรก็ค่อยดูกนั ใหม่ ในวันรุ่งขื ้น
เช้ ำวันนัน้ เจ้ ำหน้ ำที่คนหนึง่ เดินถือหูฟังแพทย์เข้ ำมำจูงมือผมไปยังเตียงคนไข้ รำยดังกล่ำว โดย
พี่ชำยของเขำเฝ้ำอยู่ข้ำงเตียง เขำเห่ำใส่ผม
- ทำไมไม่ยอมมำตรวจน้ องผม อำกำรไม่เห็นจะดีขึ ้นเลย เป็ นหมอไม่ตรวจคนไข้ แล้ วจะ
มำเป็ นทำไม ทีคนไข้ คนอื่นทำไมตรวจให้ ได้
ผมรู้ว่ำผมเองก็มีส่วนผิด แต่ด้วยท่ำทีจองหองของเขำนันท
้ ำให้ ผมถึงกับเลือดขึ ้นหน้ ำ ผมจึงตอก
กลับไปว่ำ ถึงแม้ เขำจะออกคำสัง่ ออกควำมเห็น หรื อแสดงควำมก้ ำวร้ ำวใส่ผมอย่ำงไรก็ไม่มี
ประโยชน์ ผมจะตรวจน้ องชำยของเขำหรื อไม่และเมื่อไหร่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั กำรตัดสินใจของผม
เท่ำนัน้ ผมมำทำงำนที่นี่โดย ไม่ได้ รับเงินค่ำจ้ ำงแม้ แต่บำทเดียว ดังนันผมจึ
้
งไม่จำเป็ นต้ องรับ
คำสัง่ จำกใคร หำกจะมีเหตุอนั ควรใดใดที่จะทำให้ ผมเลือกจะตรวจอำกำรน้ องชำยของเขำขึ ้นมำ
จริงๆ นัน่ ก็เป็ นเพรำะ ผมเกิดควำมควำมรู้สกึ อยำกจะทำเช่นนันขึ
้ ้นเองเท่ำนัน้
หมำน้ อยตัวนี ้คงไม่ร้ ูเสียแล้ ว ว่ำผมนี่เองที่เป็ นหมำจ่ำฝูงในที่แห่งนี ้
กำรได้ ระบำยอำรมณ์เช่นนี ้จะทำให้ ผมรู้สกึ ค่อยยังชัว่ ขึ ้นมำบ้ ำง ผมมักจะระเบิดอำรมณ์ออกมำ
เช่นนี ้อยู่เสมอเมื่อใดก็ตำมที่ต้องเผชิญกับควำมก้ ำวร้ ำวของคนไข้ หรื อคนรอบข้ ำงตัวเขำ ผมเป็ น
คนควบคุมอำรมณ์ได้ ไม่เก่งนัก แม้ ว่ำเมื่อเวลำผ่ำนไป ผมจะเริ่มเกิดอำกำรกลัดกลุ้มด้ วย
ควำมรู้สกึ สำนึกผิด แต่ผมก็มกั จะไถ่โทษให้ ตวั เองอยู่เสมอ อย่ำงไรก็ตำม มีบำงครัง้ ที่กำรณ์อำจ
สำยเกินไป พวกเขำตำยไปเสียก่อนที่ผมจะสำนึกขึ ้นมำได้
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ในห้ วงควำมคิดของผมนัน้ ผมไม่เคยลืมเด็กหนุ่มอำยุ 19 ปี ผู้ก้ำวร้ ำวคนหนึ่งซึง่ ผมอำละวำดใส่
เขำไม่กี่ชวั่ โมงก่อนที่เขำจะตำย
บำงครัง้ ผมก็เห่ำเสียงดัง แต่บำงครัง้ ผมก็แข็งแกร่งรำวกับเหล็กกล้ ำ…
ผมมักจะอยู่คอยเฝ้ำดูแลคนไข้ ซงึ่ มีทีท่ำว่ำจะตำยภำยในเวลำไม่ช้ำอยู่เสมอ แต่ก่อนนันผมยั
้
งคง
เป็ นหมอที่อดทน อ่อนโยน และใจดีกบั คนไข้ ทกุ ๆ คนเสมอ
วันหนึง่ เด็กสำวคนสวยที่อิสระเคยตกหลุมรักมำเฝ้ำดู ผมทำงำนในตึก เธอบอกกับผมว่ำ “หนู
หวังว่ำ หมออีฟจะดูแลหนูแบบนี ้บ้ ำงตอนที่หนูใกล้ จะตำย” ผมได้ แต่ตดั บทตอบเธอไปว่ำ “เรำ
ยังไม่ตำยง่ำยๆ หรอก” เธอบอกผมว่ำน ้ำหนักเธอลดลงเรื่ อยๆ อำทิตย์ละหนึ่งกิโลกรัม ดังนันเธอ
้
จึงคำนวณไว้ ล่วงหน้ ำแล้ วว่ำ หำกยังเป็ นเช่นนันต่
้ อไป เธอคงจะมีชีวิตอยู่ได้ อีกไม่นำนนัก
70 โลงศพอันว่ำงเปล่ำ
ในขณะที่ผมยังเป็ นเด็กอำยุ 12-13 ปี นัน้ ผมจำได้ ว่ำเคยดูหนังเรื่ องหนึง่ ซึง่ ในตอนจบนัน้ พวก
นำซีได้ จดั กำรกวำดล้ ำงพวกที่ทำกำรต่อต้ ำนลัทธิของตนทังหมด
้
โดยพวกเชลยถูกสัง่ ให้ เดินเป็ น
แถวเรี ยงเดี่ยวไปยังกำแพงซึง่ พวกเขำจะถูกประหำรในไม่ ช้ ำ มีโลงศพวำงเรี ยงรำยเป็ นแถว ฝำ
โลงถูกเปิ ดเตรี ยมไว้ เพื่อรอคอยพวกเขำ นักโทษเหล่ำนันต้
้ องเดินแถวผ่ำนโลงศพซึง่ พวกเขำ รู้ดี
ว่ำ อีกไม่นำนนักมันจะถูกเติมเต็มไว้ ด้วยร่ำงกำยของพวกเขำเอง ในสำยตำของเด็ก
อย่ำงผมนัน้ ผมถือว่ำนัน่ เป็ นสิ่งที่ทรมำนจิตใจยิ่งกว่ำกำรถูกประหำรเสียอีก
กระทัง่ ในปี 2539 เมื่อผมได้ มำอยู่ที่วดั นี ้ ควำมทรมำนในแบบ เดียวกันนันจึ
้ งบังเกิดขึ ้นอีกครัง้
กับคนไข้ ทกุ ๆ คนที่ต้องผ่ำนเข้ ำออกทำงตึกนี ้ ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่นี่ช่ำงดูเรี ยบง่ำยเสียจน ผมต้ องใช้
เวลำกว่ำหลำยสัปดำห์ จึงจะเข้ ำใจได้ ว่ำโลงศพซึง่ กองพะเนินทับถมกันอยู่นี ้เองที่เป็ นบ่อเกิด
แห่งควำมทุกข์ทรมำนทำงใจ เรำต้ องเป็ นปล่อยให้ มนั เข้ ำคุกคำมจิตใจเรำเมื่อใดก็ตำมที่ต้อง
ผ่ำนมำยังตึกนี ้ นัน่ เป็ นผลให้ ควำมนึกคิดของเรำซึมซับต่อควำมเป็ นจริงนัน้ ไม่ว่ำเรำจะรู้ตวั
หรื อไม่ก็ตำม
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มีผ้ ทู ี่มำเยี่ยมเยียนหลำยคนสำรภำพกับผมว่ำ พวกเขำไม่ทนั สังเกตเห็นว่ำมีโลงศพตังอยู
้ ่
บริเวณนัน้ ทังที
้ ่มนั กองเรี ยงรำยซ้ อนทับกันอยู่กว่ำเจ็ดสิบโลง เป็ นสิ่งที่เกินควำมจำเป็ น
สมรภูมิ
จำนวนคนไข้ สำมสิบถึงหกสิบรำยที่ตำยไปในเดือนหนึ่งๆ นัน้ อำจถือเป็ นตัวเลขที่ไม่มำกนักเมื่อ
เทียบกับสถำนพยำบำลที่อื่นๆ แต่สิ่งที่เป็ นปั ญหำนัน้ มิใช่อยู่ที่ควำมมำกน้ อยของตัวเลข
หำกแต่กำรจำก ไปของพวกเขำเหล่ำนัน้ ได้ ทิ ้งร่องรอยของควำมอำลัยและควำมรักไว้ ในจิตใจ
ของผู้ที่อยู่เบื ้องหลัง มิใช่เรื่ องยำกแต่ประกำรใด หำกจะต้ องจัดกำรกับศพนับร้ อยที่ตำยใน
สมรภูมิรบภำยในวันเดียว นัน่ เพรำะผมรู้จกั พวกเขำเหล่ำนันเพี
้ ยงในแง่มมุ ของควำมงดงำม
ภำยนอก เพศ หรื ออำยุมำก่อนเท่ำนัน้ ผิดกับควำมตำยทังหมดที
้
่เกิดขึ ้น ณ ที่แห่งนี ้ ผมจำชื่อ
ของพวกเขำทุกคนได้ ขึ ้นใจ เสียงเพรี ยกแห่งดวงวิญญำณของพวกเขำ ก็คือน ้ำเสียงซึง่ ก้ องอยู่ใน
โควำมทรงจำของผมทังสิ
้ ้น
อำมหิตแห่งควำมตำย
ควำมตำยนันมิ
้ ใช่เป็ นเพียงห้ วงควำมคิด หรื อองค์ประกอบแห่งกำรมีชีวิต หำกแต่ควำมตำยคือ
สิ่งมีชีวิต และผมก็ได้ พบกับมันมำแล้ ว ในวันนันผมก
้
ำลังทำแผลให้ กบั คนไข้ รำยหนึง่ ผู้
มีอำยุประมำณไล่เลี่ยกับผม เขำเป็ นโรคงูสวัด มีอำกำรไอและสำลักออกมำเป็ นก้ อนเลือด และ
ยังคงไออยู่เช่นนันอยู
้ ่เรื่ อนๆ
ทันใดนันก้
้ อนเลือดสีดำทมิฬที่จกุ ลำคอและปำกของเขำอยู่เมื่อครู่ต่ำงหลัง่ ทะลักออกมำตำม
ไรฟั นและรูจมูก ดวงตำเบิกโพลงด้ วยควำมกลัว เขำรู้ตวั ดีว่ำเขำกำลังดำดิ่งลึกลงไปทุกที
ณ ตอนนี ้เขำทำได้ เพียงสำรอกสำยน ้ำซึง่ เคยหล่อเลี ้ยงชีวิตเข้ ำไว้ ออกมำเป็ นทำง
ผมช่วยพยุงตัวเขำไว้ เพื่อให้ เขำหำยใจได้ สะดวกขึ ้น ร่ำงกำยของเขำบีบรัดเข้ ำกับอ้ อมแขนของ
ผม สำยเลือดสีเข้ มยังคงหลัง่ ไหลเปรอะกระจำยไปทัว่ บริเวณ ทังบนพื
้
้น ข้ อเท้ ำ รวมถึงท่อนขำ
ของผม
ผมไม่แน่ใจนักว่ำภำพแห่งควำมน่ำสะพรึงกลัวกินระยะเวลำยำวนำนเท่ำใด
ในห้ วงขณะนัน้ ควำมตำยได้ ปรำกฏตัวขึ ้น มันแฝงกำยอยู่ในก้ อนเลือด พร้ อมประกำศศักดำ
ด้ วยกำรสัมผัสร่ำงกำยของผม เธอกำลังจะมีชยั เหนือร่ำงซึง่ ซุกตัวอยู่ในอ้ อมกอดของผม ผมรู้สกึ
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ได้ อย่ำงชัดเจนถึงพละกำลังของกล้ ำมเนื ้อซึง่ อ่อนแรงลงทุกขณะ ไม่ต่ำงไปจำกตุ๊กตำล้ มลุก ผิด
แล้ วที่ใครว่ำควำมตำยคือควำมไม่มีชีวิต มันคือหอกที่ทิ่มแทงลงสู่ร่ำงที่กำลังจะสูญสิ ้นชีวิต
ต่ำงหำก นัน่ คือกำรเปรี ยบเทียบอันจะทำให้ เรำเข้ ำใจถึงสภำพของกำรถูกกระทำชำเรำอย่ำง
อำมหิตได้ อย่ำงแจ่มชัดที่สดุ
เจ้ ำหน้ ำที่รีบร้ องบอกผม
- หมอ! ระวัง!! ระวังเลือด!!
เขำพวยพ่นเชื ้อโรคมรณะไปทัว่ ทังบริ
้ เวณ เลือดแต่ละหยดนันสำมำรถเข่
้
นฆ่ำนำยทหำรได้ แทบ
ทังกองพั
้
น
ควำมตำยได้ พรำกเอำแก่นชีวิตของเขำไปเสียแล้ ว สิ่งที่ผมกอดอยู่นี ้เป็ นเพียงเปลือกที่ห่อหุ้ม
ร่ำงกำยไว้ เท่ำนัน้ ผมวำงเปลือกชีวิตนันลงบนเตี
้
ยง สำยเลือดยังคงหลัง่ ไหลจำกมุมปำกอย่ำง
ช้ ำๆ ส่วนผมนัน้ ได้ แต่ตกอยู่ภำยใต้ ควำมตะลึงงันด้ วยควำมที่ไม่เคยคำดคิดมำก่อนว่ำควำม
ตำยจะจู่โจมเรำได้ อย่ำงร้ ำยกำจถึงเพียงนี ้
ครัง้ นัน้ ผมปล่อยให้ คนอื่นจัดกำรกับศพของเขำแทนผม ผมเดินแทบไม่ตรงทำง ยี่สิบนำทีผ่ำน
ไป ท่อนขำของผมยังคงสัน่ ระริก ผมเกลียดควำมโหดเหี ้ยมอำมหิตของมัน
อิทธิพลมืดของเด็กน้ อย
บำงครัง้ บำงครำวอำจมีเด็กน้ อยผู้ติดเชื ้อมำนอนรอควำมตำยที่นี่ด้วยเช่นกัน เด็กเหล่ำนี ้มีอิทธิ
พลลึกลับบำงอย่ำงที่ยำกจะอธิบำย อำจเป็ นกลิ่นแรกแย้ มรำวน ้ำหอมอันเย้ ำยวนใจที่เป็ น
เหตุผลให้ เรำตกหลุม รักพวกเขำได้ อย่ำงง่ำยดำยเหลือเกิน เป็ นดังสัญลักษณ์ ธำตุในตัวเหล่ำนี ้
จะแปรเปลี่ยนกลับตำลปั ตรเมื่อเวลำผันผ่ำน ดังนันจึ
้ งเป็ นสิ่งยิ่งใหญ่ในกำรมอบควำมรักให้ กบั
ผู้ใหญ่สกั คนที่ไม่มีแม้ ซงึ่ มีกลิ่นอันยวนใจนันหลงเหลื
้
ออยู่เลย คงไว้ เพียงควำมอิสรเสรี อนั ไร้
ขอบเขตจำกัด

ความอารี
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“...ควำมตังมั
้ น่ จะก่อให้ เกิดควำมสำเร็จได้ เฉพำะในงำนชันต
้ ่ำเท่ำนัน้ มันจะ
เป็ นเครื่ องยืนยันถึงกำรปฏิบตั ิตำมวิถีทำงแห่งธรรมชำติในแบบเดียวกับที่จะ
สร้ ำงควำมเจริญเติบโตให้ แก่พืชพันธุ์ของเหล่ำชำวนำ แต่ทว่ำคุณค่ำของมัน
ต้ องอำศัยสิ่งอื่นที่นอกเหนือจำกนัน”
้
- Gustave Thibon อำนำจแห่งควำมอำรี นนช่
ั ้ ำงมำกมำยมหำศำลเสียจนบำงครัง้ อำจแปรเปลี่ยนเป็ นควำมน่ำ
สะพรึงกลัวได้ ถ้ อยคำบำงคำ กำรกระ ทำบำงอย่ำง อำจส่งผลอันยิ่งใหญ่ถึงขันที
้ ่สำมำรถเร่งเร้ ำ
ให้ ห้วงเวลำสุดท้ ำยของชีวิตคนจบสิ ้นลงก่อนถึงวำระอันควร
ควำมอำรี อำจกลำยเป็ นยำพิษที่มีอำนุภำพร้ ำยแรงถึงชีวิตก็เป็ นได้
มีคนไข้ อยู่พวกหนึง่ ซึง่ แม้ จะจมลงสู่ก้นบึ ้งแห่งควำมทุกข์ทรมำนแล้ วก็ตำม พวกเขำจะยังคง
มุ่งมัน่ ขัดขืน และไม่ยอมจำนนให้ แก่ควำมตำย แม้ แขนขำจะด้ ำนชำ ลมหำยใจเหลือเพียงรวย
ริน แต่ในบัดดล คำพูดอันอ่อนโยนหรื อไออุ่นจำกมือซึง่ แตะกระทบลงบนหน้ ำผำกอันร้ อนผ่ำว
อย่ำงแผ่วเบำ อำจทำให้ พวกเขำเหล่ำนันยิ
้ นยอมปลดปล่อยร่ำงกำยที่เคยถูกดึงรัน้ ไว้ นนให้
ั้
เป็ นไปตำมวิถีของมันได้ ในที่สดุ
ชำยหนุ่มคนหนึง่ นอนรอคอยเวลำมำเป็ นเวลำหลำยสัปดำห์โดยมีแม่ของตัวเองนัง่ เฝ้ำอยู่ข้ำง
เตียง เธอจะเอำใจใส่ดแู ลลูกชำยของเธออย่ำงเพ่งพินิจ และเมื่อใดที่เธอรู้สกึ ว่ำวำระสุดท้ ำยของ
เขำกำลังจะมำถึง เธอจะเดินมำจูงมือผมไปหำเขำที่เตียง เพรำะเธอเชื่อว่ำควำมโอบอ้ อมอำรี
ของผมจะช่วยให้ ลกู ของเขำจำก ไปอย่ำงไม่ทรมำนนัก ผมเองก็เชื่อเช่นนัน้ ผมเพียงแต่กล่ำวว่ำ
- ทำใจให้ สบำย อย่ำฝื นอีกเลย มีเพื่อนๆ รออยู่เต็มไปหมด ไปเสียเถอะ
…แล้ วเขำก็จำกไป
ควำมอำรี จะแปรเปลี่ยนเป็ นพลังอำนำจได้ ก็ต่อเมื่อเกิดกำรบรรจบพบกันขององค์ ประกอบ
ต่ำงๆ อย่ำงพอเหมำะพอดีโดยปรำศจำกกำรควบคุมใดๆ มันจะก้ ำวล ้ำไปสู่ขอบเขตที่เหนือไป
กว่ำเพียงควำมงดงำมของจิตใจ และจะบังเกิดขึ ้นในบำงขณะที่เรำไม่อำจรับรู้ตำมแต่โชคชะตำ
ของแต่ละคนจะกำหนด
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สิ่งเดียวที่เรำสำมำรถเป็ นผู้กำหนดได้ คือกำรเผื่อแผ่ควำมอำรี ในแบบที่คนอื่นๆ กระทำต่อกัน
ควำมอำรี ในแบบที่ไม่มีพิษมีภยั อำรี ต่อหญิงชรำ อำรี ต่อชำยตำบอด อำรี ต่อหญิงสำวผู้สญ
ู เสีย
คนรัก หรื ออำรี ต่อเด็กที่น้อยที่กำลังร่ ำไห้
เรำไม่อำจร้ องขอให้ เกิดปำฏิหำริย์ เพรำะเรำต่ำงรู้ดีว่ำปำฏิหำริย์จะเกิดจำกควำมเมตตำของ
เหล่ำเทวดำเท่ำนัน้ กระนันก็
้ ตำม ผมยืนยันได้ ณ ที่นี ้ว่ำ แม้ ภำยใต้ ควำมหวังอันมืดมนของผู้คน
ในที่นี ้ อำนำจแห่งควำมอำรี ก็จะยังคงก่อเกิดขึ ้นได้ ในท้ ำยที่สดุ เพียงแต่มิใช่ด้วยบุญบำรมีหรื อ
ควำมดีใดใด ผมเคยประสบกับปำฏิหำริย์เช่นนันอยู
้ ่หลำยครัง้ หลำยครำ หรื ออำจเป็ นผู้สร้ ำงมัน
ขึ ้นมำเองในบำงครำว
กำรพูดคุยโดยลำพังตัวมันนันไม่
้ สำมำรถสร้ ำงอำนำจให้ เกิดแก่ควำมอำรี ได้ ยังต้ องอำศัยกำร
ปฏิสมั พันธ์ทำงกำยที่มิได้ ยดึ ติดกับระดับกำรศึกษำ ควำมเฉลียวฉลำด หรื อหน้ ำที่กำรงำนแต่
อย่ำงใด
สำยตำ ถ้ อยคำ และท่ำทำง คือประตูนำเรำไปสู่พลังดังกล่ำว แต่กระบวนกำรแปรเปลี่ยนของ
ธำตุอนั จะก่อให้ เกิดควำมอำรี ขึ ้นได้ ในที่สดุ นันเป็
้ นสิ่งที่ซบั ซ้ อน ละเอียดอ่อน และมิได้ ขึ ้นตรงต่อ
อำนำจกำรควบคุมของจิตใจคนเรำแต่อย่ำงใด
มันคือกำรยึดหยุ่นของกล้ ำมเนื ้อน้ อยใหญ่นบั ร้ อยพันที่สอดประสำนอย่ำงลงตัวเข้ ำกับช่องว่ำง
ระหว่ำงพื ้นที่และเวลำ อันจะนำมำซึง่ ควำมรู้สกึ หวำนหอมในระดับที่ล ้ำลึกไปกว่ำที่มนุษย์ปถุ ชุ น
อย่ำงเรำจะสำมำรถเข้ ำใจได้ ใบหน้ ำของเรำจะทำหน้ ำที่เป็ นกรอบแห่งดวงตำซึง่ จะช่วยดูดกลืน
ควำมเจ็บปวดของกล้ ำมเนื ้อและบรรเทำควำมทุกข์ทรมำนให้ แก่พวกเขำ…
ในขณะเดียวกัน กำรยึดหยุ่นของกล้ ำมเนื ้อน้ อยใหญ่นบั ร้ อย พันในแบบเดียวกันนี ้เอง ที่จะ
ทำงำนอย่ำงสมบูรณ์แบบโดยสอดประสำนตัวมันเองเข้ ำกับควำมต่ำงของพื ้นที่และเวลำเช่นเดิม
ส่งผลให้ ลำคอและช่องปำกถูกประทับไว้ ด้วยตรำแห่งควำมอ่อนหวำน ก่อให้ เกิดเป็ นถ้ อยคำอัน
เปี่ ยมล้ นด้ วยอำนุภำพมหำศำล แก่นสำรของถ้ อยคำเหล่ำนันจะปลดปล่
้
อยให้ ปีกอันยิ่งใหญ่แห่ง
ควำมอำรี สำมำรถโผบินผ่ำนพื ้นที่ แห่งเสียงไปสู่ผ้ รู ับสำรได้ ในที่สดุ ตรำเหล่ำนันจะท
้ ำหน้ ำที่
อย่ำงซื่อตรงต่อถ้ อยคำ ดังน ้ำหอมทำหน้ ำสร้ ำงควำมสดชื่นแก่มวลอำกำศ องค์ประกอบภำยใน
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ตัวมันมีเพียงสูตรสำเร็จทำงเคมีซงึ่ ในทันทีที่ถกู ปลดปล่อยออกมำภำยนอกนัน้ มันจะลอยตัวอยู่
พร้ อมฟุ้งกระจำยไปทัว่ บริ เวณ สร้ ำงควำม รื่ นรมย์ให้ เกิดขึ ้นได้ ในทันใด
ด้ วยวิธีกำรเดียวกันนี ้ กำรยึดหยุ่นของกล้ ำมเนื ้อน้ อยใหญ่นบั ร้ อยพันที่จะทำงำนประสำนกัน
อย่ำงสมบูรณ์แบบในกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวของมือ (ควำมเชื่องช้ ำ ควำมดัน กำร
เคลื่อนไหว…) ให้ เป็ นไปด้ วยท่วงท่ำที่แสดงออกถึงอำรมณ์อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ สำมำรถบรรลุ
จุดมุ่งหมำยแห่งกำรกระทำนันๆ
้ ได้
เมื่อนัน้ มือจะเป็ นเสมือนลำธำร ที่ซงึ่ สำยน ้ำแห่งควำมอำรี ไหลผ่ำนไปสู่ผ้ คู น มือที่ปำดเหงื่อ มือ
ที่ป้อนน ้ำ มือที่เช็ดอำเจียน มือที่ฉีดยำ มือที่สมั ผัสและถูกสัมผัส
ควำมซับซ้ อนของมันมีควำมล ้ำลึกยิ่งไปกว่ำนัน้
ถ้ อยคำและท่วงท่ำตำมธรรมชำติยงั คงไม่เพียงพอสอง สิ่งนันเป็
้ นเพียง “เงื่อนไขเบื ้องต้ น”
เท่ำนัน้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือควำมปรำ รถนำในกำรสรรค์สร้ ำงควำมอำรี ให้ เกิดขึ ้นนันได้
้ ถกู ผูก
ติดไว้ กบั ธรรมชำติบำงประกำรซึง่ มิได้ อยู่ภำยใต้ อำนำจควบคุมของเรำ ในบำงครัง้ ผมหวังอย่ำง
ลมๆ แล้ งๆ ที่จะสร้ ำงควำมอำรี ให้ บงั เกิดขึ ้นจำกคุณธรรมพื ้นฐำนภำยในจิตใจของผม
ผลลัพธ์ที่ได้ คือควำมอำรีแบบจอมปลอมอันไร้ ควำมสำมำรถในกำรล่อลวงควำมตำยให้ หลงกล
ได้ ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง กำรให้ แบบจอมปลอม ควำมอำรี แบบจอมปลอม แม้ ว่ำนัน่ จะเป็ น
ผลผลิตแห่งควำมปรำรถนำดีที่เกิดขึ ้นอย่ำงเป็ นระบบ ท้ ำยที่สดุ ผู้รับจะตระหนักได้ ว่ำควำมอำรี
เหล่ำนันมี
้ ค่ำเพียงแค่กำรแสดงละครฉำกหนึง่ เท่ำนัน้
ในบำงครัง้ ควำมอำรี นนอำจสร้
ั้
ำงควำมขัดแย้ งให้ เกิดขึ ้นในตัวของมันเองได้ ด้วยกำรแปรเปลี่ยน
เป็ นควำมโกรธเคืองกลับคืนมำสู่ผ้ ใู ห้ หรื อบ่อยครัง้ คนไข้ อำจสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ กบั ตนเอง
ด้ วยกำรมอบรอยยิ ้มที่เจือไว้ ด้วยควำมอำรี กลับคืนมำ (อีกหนึง่ ข้ อขัดแย้ งในตัว!) เพรำะพวกเขำ
รู้ดีว่ำควำมพยำยำมในกำรมอบควำมอำรี ตำมหน้ ำที่อนั ควรเช่นนันถื
้ อเป็ นสิ่งที่ดี
หำกเป็ นเช่นนันแล้
้ ว ควำมปรำรถนำอันบริสทุ ธิ์และควำมเวทนำอันแท้ จริงในแบบที่จะสำมำรถ
สร้ ำงพลังอำนำจให้ แก่ควำมอำรี นนได้
ั ้ มำจำกที่ใด ผมเองก็ยงั ไม่ร้ ู บ่อเกิดของมันอำจอำศัยอยู่
ภำยในตัวผมแต่ไม่ใช่ผมแน่นอน ทัง้ “เขำ” และ “ผม” ไม่สำมำรถที่จะสร้ ำงควำมอำรี เช่นนันให้
้
เกิดขึ ้นได้ ยังคงมีตวั แปรอื่นที่มีควำมสำคัญยิ่งไปกว่ำเรำทังคู
้ ่
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ควำมอำรี ชนิดที่จะสร้ ำงปำฏิหำริย์ให้ เกิดขึ ้นได้ นนต้
ั ้ องก่อเกิดมำจำกควำมปรำรถนำอันไร้
เงื่อนไขทุกประกำร ไม่ว่ำจะเป็ นรูปลักษณ์ภำยนอกอันงดงำม ควำมอ่อนวัย เพศ ควำมสุภำพ
ควำมสะอำด หรื อควำมน่ำรักใคร่
ควำมอำรี ในลักษณะนี ้แตกต่ำงอย่ำงสิ ้นเชิงจำกควำมรักที่เรำมอบให้ กบั คนรัก ให้ กบั เด็กน้ อย
หรื อแม้ แต่ให้ กบั มำรดำของตัวเอง…
- ควำมอกตัญญู ควำมเลวทรำมหรื อ กลิ่นสำปจำกร่ำงกำยของเขำ ไม่มีควำมสำคัญใด
ใด มันไม่สำคัญ “เพรำะเขำก็ยงั เป็ นเขำ และผมก็ยงั เป็ นผม!” (Montagne Essais)
ถูกที่ว่ำรักคือสิ่งสวยงำม แต่มนั ได้ ถกู สงวนไว ่้สำหรับคนบำงคนเท่ำนัน้ คนเหล่ำนันอำจเป็
้
น
คนรัก เป็ นเด็กน้ อย หรื อเป็ นมำรดำของเรำ ควำมรักเทียบเท่ำมิได้ กบั ควำมอำรี เพรำะมันเกิดขึ ้น
จำกสัญชำตญำณมำกกว่ำที่จะเป็ นจิตใจอันอ่อนโยน ควำมรักจะกลำยค่ำเป็ นเพียงลมปำก
ในทันทีขอบเขตของมันได้ สิ ้นสุดลง
ควำมรักจอมปลอม ควำมอำรี จอมปลอม ควำมจอมปลอมอันว่ำงเปล่ำเหล่ำนี ้รังแต่จะตอกย ้ำ
ในควำมทุกข์ทรมำนของพวกเขำ เขำให้ เพียงเพื่อตอบสนองเสียงภำวนำที่ซกุ ซ่อนอยู่ในจิตสำนึก
เบื ้องลึกของตนเอง เขำปล่อยให้ จิตใจของตนเองเพลิดเพลินไปกับกำรสร้ ำงควำมรื่ นรมย์อนั โหด
ร้ ำยเช่นนันโดยมิ
้
ได้ ระลึกถึงควำมเจ็บปวดที่เขำเป็ นผู้ก่อขึ ้นแม้ แต่น้อย นัน่ เพรำะเขำถูกบังตำไว้
ด้ วยควำมสำคัญของท่ำทำงกำรแสดงออก สิ่งที่เกิดขึ ้นมิใช่ปำฏิหำริย์ เป็ นเพียงภำพสะท้ อนของ
ควำมไร้ เดียงสำ หรื ออำจถือว่ำเป็ นควำมเสื่อมถอยก็ย่อมได้
ผมนึกใคร่ครวญอยู่นำนถึงธรรมชำติของควำมปรำรถนำที่จะเป็ นแรงขับให้ เกิดควำมอำรี ขึ ้น มัน
ได้ ก่อให้ เกิดคำถำมตำมมำว่ำแท้ จริงแล้ วอะไรกันแน่คือสิ่งที่เรำเรี ยกว่ำควำมรัก
วัฒนธรรมแบบตะวันตกถูกครอบงำไว้ ด้วยภำพลวงตำแห่งรัก ภำพลวงในแบบที่จะมีเพียงเด็ก
น้ อยและคนบ้ ำเท่ำนันที
้ ่จะมองเห็นค่ำ (เด็กๆ เหล่ำนันจะเริ
้
่มตำสว่ำงเมื่อพวกเขำย่ำงเข้ ำวัยรุ่น
และจะแก้ แค้ นด้ วยกำรต่อต้ ำน ควำมอำรี ควำมอำรี อนั บริสทุ ธิ์ที่เรำมอบให้ ส่วนคนบ้ ำผู้ซงึ่ อยู่จม
กับควำมเงียบงันและปิ ดตัวเองจำกโลกภำยนอกจะป้องกันตนเองด้ วยกำรข่มขู่เรำ)
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ผมตระหนักได้ ว่ำควำมหมำยของควำมอำรี นนั ้ มีควำมใกล้ เคียงกับสิ่งที่นกั ปรัชญำหรื อนักเทว
วิทยำทุกวันนี ้เรี ยกว่ำเป็ น “กำรให้ อย่ำงบริสทุ ธิ์ใจ” ในแบบเดียวกับดอกไม้ สองดอกที่ผมได้ รับที่
โครำช
ถ้ อยคำ ท่วงท่ำ หรื อควำม ปรำรถนำ เห็นได้ ชดั เจนว่ำผมไม่มีส่วนรับผิดชอบใดใดในควำมอำรี
ของผมในแบบเดียวกับที่ผมไม่สำมำรถกำหนดสีของดวงตำได้ เป็ นสิ่งอยู่นอกเหนือกำรควบคุม
ของมนุษย์ สิ่งเดียวที่พอทำได้ คือกำรยับยังมิ
้ ให้ มนั หยัง่ รำกลึกเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ควำมอำรี
เหล่ำนี ้ได้ สะท้ อนออกมำจำกตัวผม มันเดินทำงมำจำกที่หนึง่ เพื่อยับย้ ำยไปสู่อีกที่หนึง่ กำรคง
อยู่ของมันภำยในร่ำงกำยผมนันเป็
้ นสิ่งไม่จีรัง ผมเป็ นเพียงตัวเชื่อมผ่ำนเท่ำนัน้
พระเจ้ ำเป็ นผู้ตระหนี่ เขำคงกลัวเหมือนผมว่ำมืออันสกปรกของมนุษย์จะมีอำนำจมำกจนเกินไป
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ส่ วนที่สอง
คู่ชีวิต
สำวประเภทสอง
ถึงแม้ ว่ำผมจะพยำยำมทำควำมเข้ ำใจในควำมอำรี อนั งดงำมนี ้มำกเพียงใด ในท้ ำยที่สดุ ผมก็มี
อันต้ องพบกับควำมล้ มเหลวอยู่ร่ ำไป ในช่วงต้ นปี 2541 ผมกลับมำที่วดั หลังจำกหำยไปนำนกว่ำ
สิบเดือน ผมพบว่ำแก่นแท้ ของควำมอำรี ในตัวผมนันอยู
้ ่ในระดับต่ำเกินกว่ำที่ใจผมคำดหวัง
มำก แม้ ผมจะเข้ ำใจดีว่ำมันมิใช่ผลผลิตอันเกิดจำกแรงปรำรถนำ แต่อย่ำงน้ อยผมก็ได้ พยำยำม
อย่ำงสุดควำมสำมำรถในกำรที่จะผลิตมันขึ ้น
สัปดำห์นนมี
ั ้ คนไข้ ตำยไปไม่ต่ำกว่ำห้ ำถึงสิบ รำย ควำมตำยมิใช่เรื่ องแปลก แต่ทว่ำ พวกเขำ
ทังหมดนั
้
นตำยไปโดยที
้
่ไม่มีผมอยู่เคียงข้ ำง
หลังจำกนันประมำณสิ
้
บวัน มีสำวประเภทสองคนหนึง่ ขอร้ องให้ ผมไปอยู่ใกล้ ๆ เธอในช่วง
สุดท้ ำยของชีวิต
เธอนอนครวญครำงมำเป็ นเวลำกว่ำสองสำมวันโดยไม่มีใครให้ ควำมสนใจ แม้ แต่ผ้ ทู ี่มีจิตใจอัน
เมตตำอย่ำงถึงที่สดุ ก็อำจบังเกิดควำมรู้สกึ สะอิดสะเอียนในร่ำงกำยของเธอมำกกว่ำที่จะเป็ น
ควำมรู้สกึ สงสำร ผมเธอยำวเป็ นมัน เต้ ำนมซูบเหี่ยวและหย่อนยำนรำวถุงกำแฟคู่หนึง่ ซึง่ เป็ นดัง
กรงที่กกั ขังโครงกระดูกไว้ ภำยใน ผิวหนังเหี่ยวแนบเนื ้อรำวถุงยำงอนำมัยแนบองคชำติ ก้ นบุ๋ม
ลึกเป็ นโพรง มีตอขนดำที่เพิง่ แตกหน่อแซมอยู่ประปรำย เธออัปลักษณ์เกินไป
แต่ทว่ำ รำวกับมีพลังบำงอย่ำงสิงสถิตอยู่ในตัวผมตังแต่
้ ครัง้ ผมเคยทำงำนที่นี่เมื่อครำวก่อน ทำ
ให้ ผมเดินไปหำเธอ ผมนัง่ ลงข้ ำงเตียง พร้ อมกับประคองร่ำงของเธอเข้ ำหำผม เพื่อที่ว่ำผมจะได้
สำมำรถสัมผัส บีบนวด หรื อจับมือเธอ ให้ เธอได้ ร้ ูสกึ ถึงควำมอบอุ่นที่ผมมอบให้
- ไม่ต้องกลัว ทำใจให้ สบำย อย่ำไปฝื นมัน
ในตอนแรกนันเธอมี
้
ท่ำทีตกตะลึง แววตำเธอดูตื่นตระหนกระคนสับสนรำวกับดวงตำของผู้ที่จม
อยู่ในห้ วงลึกสุดของควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงสิ ้นหวัง เธอได้ รวบรวมควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่
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ครัง้ สุดท้ ำย แววตำอันไร้ จดุ หมำยคู่นนั ้ เพ่งมองอย่ำงหวำดกลัวไปยังหอกซึง่ กำลังทิ่มแทงเธอ
โดยที่ไม่มีผ้ ใู ดสำมำรถมองเห็น กล้ ำมเนื ้อของเธอบีบรัดจนบิดเบี ้ยวเข้ ำกับร่ำงกำยของผม รำว
กับคลื่นแห่งพำยุที่ถำโถมเข้ ำปะทะแผ่นไม้ ที่ลอยล่องอยู่กลำงทะเล
เธอต้ องทุกข์ทรมำนอยู่กบั ควำมกลัดกลุ้มในเรื่ องเพศมำแล้ วทังชี
้ วิต จวบจนบัดนี ้เธอยังคงต้ อง
เผชิญกับกำรถูกกระทำชำเรำด้ วยควำมทุกข์อีกขันหนึ
้ ง่ ที่อยู่เหนือเกินกว่ำที่มนุษย์จะเข้ ำใจ
ดวงตำของเธอเบิกโพลง จ้ องขมึงรำวกับเทวรูปฟี เดียสหรื อหญิงสำวแห่งเดลโว
หลังจำกนันร่
้ ำงกำยเธอจึงค่อยผ่อนคลำยลง ยอมรับกับควำมพ่ำยแพ้ ในที่สดุ เกมชีวิตเป็ นอัน
จบลง
เหล่ำสุนขั แห่งควำมตำยเข้ ำรุมล้ อมเธอ จิกกัดเธอ ขย ้ำร่ำงเธอ ควำมตำยชูมือกับชัยชนะของมัน
เป็ นครัง้ สุดท้ ำย พวกกระเทย พวกคนโง่ บัดนี ้ได้ สิ ้นลมหำยใจแล้ ว
ผมเคยประสบกับควำมน่ำสะพรึงกลัวเช่นนี ้มำแล้ วครัง้ หนึง่ เมื่อหนึง่ ปี ก่อนหน้ ำ ผมตระหนักได้
ว่ำคนไข้ ทงสองต่
ั้
ำงมิต้องทนทุกข์กบั ควำมเจ็บปวดทำงร่ำงกำยเช่นเดียวกัน แต่ทว่ำพวกเขำ
จำต้ องเผชิญหน้ ำกับอสูรร้ ำยแห่งควำมตำย พวกเขำเห็นมันได้ อย่ำงชัดเจนจำกเมื่อได้ ก้ำวเข้ ำสู่
โลกซึง่ ตรงข้ ำมกับควำมเป็ นจริง เป็ นโลกซึง่ มิได้ ปรำกฏแก่สำยตำเรำ
สำหรับคนไข้ อีกคนนัน้ ผมคิดว่ำอำกำรของเขำถลำลึกเข้ ำสู่ขนร้
ั ้ ำยแรงแล้ ว
เพื่อนของเขำเพิง่ ตำยไปในตึกเดียวกันนี ้ เขำเห็นศพถูกลำกผ่ำนไปยังโลงซึง่ ตังอยู
้ ่ตรงบริเวณ
ทำงเข้ ำ ในห้ วงขณะนัน้ เขำดีดตัวลุกขึ ้น ตำเบิกโพลง รูม่ำนตำขยำยกว้ ำงขึ ้น ร่ำงสัน่ เทำด้ วย
ควำมหวำดกลัวในแบบที่ไม่สำมำรถพบเห็นได้ ในโลกของพวกเรำ นอกเสียจำกบนใบหน้ ำของผู้
ที่ตื่นจำกฝั นร้ ำยอันน่ำสะพรึงกลัวและยังคงจมอยู่กบั ภวังค์นนั ้ ผมโอบกอดเขำไว้ เป็ นเวลำ
พอสมควรกว่ำที่เขำจะสงบลงได้ หลังจำกนันไม่
้ นำน เขำก็ตำยไปในขณะกำลังหลับไหล
หลังจำกกำรตำยของสำวประเภทสองทังคู
้ ่ ผมก็เริ่มที่จะสำมำรถกอบกู้ควำมอำรี อนั แท้ จริงนัน้
กลับคืนมำได้ อีกครัง้
อ็อกซิเจน
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ในครำวที่อ็อกซิเจนสำรองของเรำหมดลงและต้ องรออีกกว่ำยี่สิบสี่ชวั่ โมงกว่ำที่จะได้ มำเพิม่ นัน้
คนไข้ ที่ต้องอำศัยอ็อกซิเจนเป็ นเครื่ องช่วยในกำรหำยใจนันจะต้
้ องทนทรมำนอย่ำงเลี่ยงไม่ได้
บำงคนอำจโชคร้ ำยที่ควำมตำยปรำกฏตัวข้ นช้ ำเหลือเกิน เจ็งต้ องลำกสังขำรออกมำข้ ำงนอกตึก
เพื่อสูดอำกำศหำยใจ ทังๆ
้ ที่ก่อนหน้ ำนี ้ผมไม่คิดว่ำเขำจะมีเรี่ ยวแรงเหลือพอที่จะทำเช่นนันได้
้
อีกแล้ ว เขำนัง่ อยู่หงำยหลังพิงโคนต้ นไม้ อ้ ำปำกพะงำบๆ รำวกับปลำที่ขำดน ้ำก็ไม่ปำน
อีกวันที่ผ่ำนไป
ในขณะมำทำงำนตอนเช้ ำ ผมสังเกตเห็นว่ำมีโลงศพสองโลงตังไว้
้ ข้ำงประตู โลงหนึง่ เป็ นเด็ก
หนุ่มอำยุ 23 ปี และอีกโลงหนึง่ เป็ นหญิงสำว อำยุ 29 ปี ในขณะที่คนไข้ อีกรำยหนึง่ ซึง่ พวกฝรั่ง
พำกันเรี ยกว่ำ “ยู” กลับยังมีชีวิตอยู่ ถือว่ำผิดไปจำกกำรคำดกำรณ์ของเรำ
อำสำสมัครคนหนึง่ “น้ อย” ผู้ซงึ่ จะต้ องทำงำนกับผมไปอีกหกเดือนนันเกิ
้ ดล้ มป่ วยลง ผมจึงพำ
เธอไปหำหมอที่โรงพยำบำล ทิ ้งเธอไว้ ที่นนั่ แล้ วจึงกลับมำดูคนไข้ ที่วดั ต่อ ผมฉีดยำให้ พวกเขำ
ไปหลำยเข็มในระหว่ำงทำกำรตรวจ จำกนันจึ
้ งหันมำพูดคุยกับพวกผู้ช่วยพยำบำลในเรื่ อง
เกี่ยวกับแฟ้มประวัติกำรรักษำพยำบำลของคนไข้
ในขณะกำลังเดินไปทำนอำหำร ผมสังเกตเห็นนักข่ำวกลุ่มหนึง่ กำลังทำข่ำวอยู่ในบริเวณวัด
หญิงสำวชำวฝรั่งเศสขอให้ ผมช่วยไปส่งเธอยังซุปเปอร์ มำเก็ตในเมือง เพรำะเห็นว่ำผมมี
มอเตอร์ ไซค์ หลังจำกที่เรำตกลงเวลำนัดพบกันแล้ ว ผมได้ งีบหลับไปด้ วยบรรยำกำศอันร้ อนอบ
อ้ ำวจนสุดจะทำนทนในช่วงฤดูนนั ้
อำสำสมัครชำวแคนำดำเดินมำปลุกผมให้ ไปดูอำกำร “ยู” ผู้ซงึ่ จวนเจียนถึงวำระเต็มที เนื่องจำก
เขำต้ องเจ็บปวดทรมำนอย่ำงมำก อำสำสมัครผู้นนจึ
ั ้ งขอให้ ผมช่วยฉีดยำแก้ ปวดให้ เขำก่อนที่ผม
จะไปซุปเปอร์ มำร์ เก็ต ผมเดินเข้ ำไปหำเขำ และสังเกตเห็นว่ำคนไข้ ที่อยู่ในห้ องถัดไปกำลังทุรน
ทุรำยกับลมหำยใจเฮือกสุดท้ ำยอยู่เพียงลำพัง ดังนัน้ ผมจึงตัดสินใจเข้ ำไปนัง่ เป็ นเพื่อนเขำ ผม
จับมือเขำไว้ และกล่ำวถ้ อยคำบำงคำซึง่ ผมเชื่อว่ำเขำคงไม่สำมำรถเข้ ำใจได้ อีกแล้ ว ผมเช็ดหน้ ำ
ผำกของเขำด้ วยผ้ ำชุบน ้ำอุ่น แล้ วเขำก็ตำยในอีกสิบห้ ำนำทีต่อมำ
ผมจัดกำรกับศพของเขำตำมปกติด้วยกำรอุดทวำรทัว่ ร่ำงกำยด้ วยสำลี โดยมีทำสคนหนึง่ คอย
ช่วยเหลือ ผมหำมร่ำงของเขำไปยังบริเวณทำงออกของตึกที่ซงึ่ เรำมักจะตังโลงไว้
้
เพื่อรอรับศพ
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ของคนไข้ ในตอนนันไม่
้ มีโลงเปล่ำเหลืออยู่เลย ทำสคนเดิมจึงได้ ไปจัดแจงหำโลงมำเพิ่ม ปล่อย
ให้ ศพนอนคอยอยู่บนเตียงซึง่ อยู่ระหว่ำงคนไข้ อีกสองรำยที่กำลังนอนรอควำมตำยเช่นกัน เตียง
อยู่ใกล้ กนั มำกถึงขนำดที่ว่ำสำมำรถเอื ้อมมือไปสัมผัสตัวได้ พวกเขำพำกันสังเกตร่ำงอันไร้ ลม
หำยใจนันโดยที
้
่ไม่สำมำรถเข้ ำใจในสิ่งที่เกิดขึ ้น
ที่ซปุ เปอร์ มำร์ เก็ต ผมบอกกับหญิงชำวฝรั่งเศสผู้นนว่
ั ้ ำผมรู้สกึ แปลกๆ ที่ตวั เองมำเดินเข็นรถเข็น
อยู่ที่นี่หลังจำกเพิง่ จะเสร็ จจำกกำรเข็นศพคนไข้ ใส่โลงไปเมื่อครึ่งชัว่ โมงก่อน เธอตอบผมว่ำ
อย่ำง ไรเสียชีวิตก็ยงั คงต้ องดำเนินต่อไป แล้ วจำกนัน้ เรำก็เปลี่ยนหัวข้ อมำถกกันเรื่ องว่ำควร
เลือกซื ้อเบียร์ ยี่ห้อใดจึงจะดีที่สดุ
เมื่อกลับมำถึงห้ อง ผมนัง่ ทำนข้ ำวอยู่คนเดียว ตอนนันเป็
้ นเวลำประมำณห้ ำโมงครึ่ง คือช่วง
ขณะที่ดวงอำทิตย์จะสำดแสงลงตรงเมรุเผำศพ และจะทอดเงำพำดผ่ำนโต๊ ะที่ผมนัง่ อยู่พอดี
เบ็นเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ซงึ่ ติดเชื ้อเอชไอวีแต่ยงั มีร่ำงกำยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี เขำตะโกนถำมผมจำก
นอกตึก ว่ำผมกินข้ ำวแล้ วหรื อยัง นี่คือคำถำมสำมัญซึง่ ผู้คนที่นี่ใช้ ทกั ทำยกัน เธอเดินเข้ ำหำมำ
พร้ อมทังเสนอตั
้
วว่ำจะช่วยนวดให้ ผม ผมตอบตกลงในทันที ระหว่ำงที่เธอกำลังนวดให้ ผมอยู่
นัน้ ผมเริ่มรู้สกึ ว่ำมือของเบ็นเริ่มที่ลบู คลำไปทัว่ ร่ำงกำยของผม เธอบอกผมอย่ำงตรงๆ ว่ำอยำก
ดูดอมให้ ผม อยำกกอดจูบผม รวมถึงทำอย่ำงว่ำกับผมด้ วย ผมรี บปฏิเสธไปอย่ำงทันควัน
เพรำะผมรู้สกึ เหนื่อยมำกในตอนนัน้ ประกอบกับเหตุผลที่ว่ำผมมิได้ มีใจพิศวำสสำวประเภท
สองสักเท่ำใดนัก อีกประกำรหนึง่ คือ หำกจะว่ำกันตำมจรรยำบรรณแล้ ว ผมก็ไม่ควรที่จะมี
เพศสัมพันธ์กบั ผู้ที่อำจเป็ นคนไข้ ของผมในอนำคตได้
หลังจำกกำรนวดเสร็จสิ ้นลง ผมจึงเดินไปที่ห้องโถงซึง่ บรรดำพระสงฆ์และคนไข้ ที่ยงั คงแข็งแรง
พอจะปี นบันไดไหวพำกันมำสวดมนต์เย็นที่นี่ พิธีกรรมประกอบไปด้ วยกำรสวดมนต์ภำษำบำลี
เป็ นเวลำสิบห้ ำนำที และนัง่ สมำธิต่ออีกประมำณสิบห้ ำนำที
จำกนัน้ ผมจึงเดินกลับไปยังห้ องแห่งควำมตำย
“ยู” ยังคงมีชีวิตและนอนทรมำนอยู่เช่นเดิม ผมฉีดยำแก้ ปวดเพิม่ ให้ เขำ พร้ อมจัดยำ
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ชนิดต่ำงๆ ให้ คนไข้ เตียงอื่นด้ วย เพื่อที่จะช่วยคลำยควำมทรมำนของพวกเขำในช่วงเวลำ
กลำงคืน เด็กสำวคนหนึง่ ขอน ้ำจำกน ้ำ เธอเจ็บปวด แต่ยงั ไม่ถึงกับก้ ำวล่วงเข้ ำช่วงท้ ำยสุดแห่ง
ชีวิต
เสร็จจำกงำนแล้ ว ผมจึงกลับมำที่ห้องพักตอนเวลำประมำณสี่ท่มุ สิบห้ ำ น้ อยหำข้ ออ้ ำงมำหำผม
เธอนัง่ อ่ำนหนังสือรอให้ ผมปริปำกบอกอะไรบำงอย่ำงกับเธอ จนกระทัง่ เวลำประมำณห้ ำทุ่มสิบ
ห้ ำ เธอจึงปล่อยให้ ผมเข้ ำนอน คืนนัน้ “ยู” ยังคงรอดมำได้ กลับกลำยเป็ นหญิงสำวผู้ขอน ้ำจำก
ผมแทนที่ได้ ปลดปล่อยดวงวิญญำณให้ เป็ นอิสระ
ขณะที่ผมกำลัง เขียนบันทึกอยู่นี ้ หูผมยังคงได้ ยินเสียงสวดมนต์ของบรรดำสงฆ์แว่วมำจำกบน
เมรุเผำศพ อำจเป็ นเพื่อนข้ ำงเตียงของ “ยู” ร่ำงของเธอจะถูกเผำเบื ้องหน้ ำห้ องผมในเวลำอีก
ไม่กี่นำทีข้ำงหน้ ำนี ้

กิจวัตร
คนไข้ ผ้ มู ีอำกำรซึมเศร้ ำรำยหนึง่ เดินทำงมำจำกอยุธยำ กำรรักษำคนไข้ ที่มีอำกำรเช่นนี ้ถือเป็ น
งำนอันน่ำเหนื่อยหน่ำยอย่ำงที่สดุ ผมเลือกที่จะรักษำคนไข้ โรคมะเร็งได้ เป็ นสิบรำย ดีเสียกว่ำ
ต้ องรักษำคนไข้ ที่มีอำกำรซึมเศร้ ำเพียงรำยเดียว แม้ แต่ตวั ผมเอง ผมยังรู้สกึ ว่ำควำมอำรี ที่
พยำยำมส่งผ่ำนถึงเธอนันเป็
้ นเพียงกำรแสร้ งทำ เธอเองก็ร้ ูดี และนัน่ ทำให้ เธอไม่เห็นควำม
จำเป็ นที่จะเรี ยกใช้ ผมอีกต่อไป อำกำรซึมเศร้ ำของเธอทรุดหนักลงยิ่งกว่ำเก่ำ และเป็ นเหตุให้ เธอ
ตำยในท้ ำยที่สดุ อำกำรดังกล่ำวคือผลจำกควำมรู้สกึ อันโดดเดี่ยวอ้ ำงว้ ำงที่แม้ แต่ผมเองก็มิอำจ
ลบล้ ำงมันได้ ควำมพยำยำมของผมล้ มเหลว ผมรู้สึกเสียใจที่ไม่อำจมอบควำมเห็นอกเห็นใจ ให้
เธอได้ มำกไปกว่ำนี ้ แต่จิตใจอันกรุณำมิได้ เป็ นผลผลิตของควำมปรำรถนำ ผมได้ แต่เสำะหำมัน
อย่ำงไร้ จดุ หมำยด้ วยกำลังที่เริ่มจะลดน้ อยลงไปทุกที
ควำมเคยชินจำกกำรที่ต้องเห็นผู้คนทนทุกข์ทรมำนอยู่เป็ นนิจ ทำให้ หวั ใจของผมแข็งแกร่งรำว
หินผำ ผมพยำยำมสสรหำวิธีกำรต่ำงๆ ที่จะสำมำรถนำเอำควำมรู้สกึ เวทนำสงสำรอันมีต่อเพื่อน
มนุษย์ของผมกลับคืนมำอีกครัง้ มีคนไข้ อำกำรเรื อ้ รังรำยหนึง่ ที่มีหน้ ำตำคล้ ำยกับน้ องชำยผม
อย่ำงมำก ทุกครัง้ ที่ผมมองหน้ ำเขำผมจะนึกถึงน้ องชำยตัวเองขึ ้นมำในทันใด นัน่ เป็ นแรงขับดัน
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อย่ำงหนึง่ ที่ทำให้ ผมกอบกู้พลังกลับคืนมำได้ บ้ำง ผมพยำยำมหำลักษณะนิสยั ของคนไข้ ที่มี
ควำมใกล้ เคียงกับคนที่ผมรักเพื่อเป็ นกำรเติมเชื ้อเพลิงให้ แก่ตวั เอง และอีกวิธีหนึง่ คือกำร
จินตนำกำรให้ พวกเขำเป็ นดังเด็กน้ อยคนหนึง่ ซึง่ นัน่ เป็ นวิธีที่ง่ำยสำหรับบำงคนเพรำะพวกเขำมี
ควำมบริสทุ ธิ์ในแบบเดียวกับที่เด็กน้ อยๆ พึงมี
แต่สิ่งเหล่ำนี ้เป็ นเพียงเล่ห์เหลี่ยมซึง่ เมื่อถึงวันหนึง่ ก็จะใช้ ไม่ได้ ผลอีกต่อไป ผมได้ แต่กลับไปหำ
ควำมอำรี จอมปลอมแบบเดิมๆ ควำมเวทนำของผมในที่สดุ จะปรำศจำกซึง่ อำรมณ์ควำมรู้สกึ
หลงเหลือไว้ เพียงเหตุผลอันเย็นชำเท่ำนัน้
ผมพบว่ำตัวเองกำลังเป็ นโรคร้ ำยแรงชนิดหนึง่ ซึง่ ไม่มีทำงรักษำให้ หำยได้ นักจิตวิทยำและนัก
สังคมวิทยำเคยทำกำรศึกษำเกี่ยวกับโรคดังกล่ำวนี ้ไว้ โดยได้ วิเครำะห์ถึงสภำพจิตใจของทหำร
ในช่วงสมัยนำซีและในเหตุกำรณ์ท่งุ สังหำร คู่ขนำนไปกับกำรศึกษำเจ้ ำหน้ ำที่ในสถำนพยำบำล
และคนขับรถพยำบำล
“โรคควำมบกพร่องแบบเอำซ์ชวิทซ์”
โรคนี ้แทบไม่มีทำงรักษำให้ หำยได้ ในลักษณะเดียวกับโรคอัลไซเมอร์ แง่มมุ อันงดงำมภำยในตัว
ผมกำลังจะมลำยหำยไป มันคือควำมรู้สกึ อันเปรำะบำงที่มีต่อควำมทุกข์ทรมำนของเพื่อน
มนุษย์ผ้ ซู งึ่ กำลังรอคอยควำมตำยที่มำเยือนอย่ำงเชื่องช้ ำ อีกไม่นำนควำมเวทนำจะไม่เหลือแม้
ร่องรอยแห่งอำรมณ์ควำมรู้สกึ เจือปนอยู่เลย มีเพียงเหตุผลอันเย็นชำล้ วนๆ ผมได้ แต่เฝ้ำแสวง
ควำมอบอุ่นอันจะช่วยให้ ชีวิตของผมสำมำรถก้ ำวเดินได้ ต่อไป
ความซึมเศร้ า
อ้ ำงว้ ำงเดียวดำย
เมื่อครัง้ ที่ผมยังเป็ นนักเรี ยนแพทย์ ผมจำได้ ว่ำเรำต้ องยอมจำนนให้ กบั ชำยแก่คนหนึง่ ผู้ซงึ่ เรำจน
ปั ญญำที่จะทำกำรรักษำเขำ แม้ ว่ำเรำจะมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ทดสอบอย่ำงครบครันเพียงใด
เรำก็ไม่สำมำรถรัง้ เข้ ำได้
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ทุกครัง้ ที่ผมเดินเข้ ำไปในห้ องเพื่อตรวจอำกำร เขำจะเริ่มร้ องไห้ แทบจะในทันทีที่ผมเริ่มทำงำน
เขำจะพร่ ำรำพันถึงภรรยำของเขำที่เพิง่ ตำยไปไม่นำนก่อนหน้ ำนี ้ เนื่องจำกว่ำผมยังอ่อนวัยอยู่
มำกในสมัยนัน้ ทำให้ ผมไม่ค่อยจะมีควำมกล้ ำเข้ ำไปตรวจเขำในครัง้ ต่อๆ มำ
ชำยแก่คนนันนอนป่
้
วยอยู่ได้ ไม่กี่อำทิตย์ก็ตำย ร่ำงกำยแทบไม่เหลือแม้ แต่หนังหุ้มกระดูก ไม่
เหลือกระทัง่ หยำดน ้ำตำ เขำตำยเพรำะควำมเศร้ ำใจ ผมหวนระลึกถึงควำมตำยของเขำอีกครัง้
เมื่อผมมีได้ โอกำสรักษำคนไข้ ที่วดั รำยหนึง่ ที่ชื่อวิชยั
ในตอนที่วิชยั มำถึงที่วดั ใหม่ๆ สุขภำพของเธอก็ไม่ใคร่จะดีนกั ด้ วยเพรำะฤทธิ์ของวัณโรค
ประกอบกับอำกำรติดเชื ้อย่อยๆ ในส่วนอื่นๆ จึงส่งผลให้ ร่ำงกำยมีน ้ำหนักหลงเหลืออยู่เพียง
สำมสิบกิโลกรัม แต่ก็ยงั คงไม่ร้ำยแรงถึงขนำดเข้ ำระยะสุดท้ ำย วิชยั เป็ นกระเทยที่ไม่ใครรู้จกั หัว
นอนปลำยเท้ ำ พ่อแม่ของเธอนำตัวมำทิ ้งไว้ พร้ อมทังยื
้ นยันกับเรำก่อนจำกไปว่ำคนรักของวิชยั
จะมำช่วยเรำดูแลเธอในเย็นวันเดียวกันนัน้
เมื่อถึงเวลำเย็น มีชำยหนุ่มวัยยี่สิบห้ ำปี เดินทำงมำถึงที่วดั ด้ วยท่ำทีร้อนรน เขำเดินตรงรี่ เข้ ำไป
หำเพื่อนของเขำในทันที จำกนันสั
้ กพักเขำจึงเดินมำหำผมเพื่อสอบถำมว่ำเหตุใดเธอจึงต้ องมำ
นอนรักษำตัวอยู่ที่นี่
- เธอเป็ นวัณโรคขันร้
้ ำยแรง ไม่ได้ ติดเอดส์ หมอเขำยืนยันกับผมเองว่ำผลตรวจเลือดเป็ น
ลบ แล้ วเธอมำอยู่นี่ได้ ยงั ไง
ตอนนันเป็
้ นเวลำสี่ท่มุ พยำบำลที่รับตัววิชยั ไว้ กลับบ้ ำนไปตังแต่
้ เมื่อหกโมงเย็น เอกสำรต่ำงๆ ที่
เป็ นควำมลับถูกเก็บไว้ ในตู้ทงหมด
ั้
ผมเองก็ไม่ได้ มีหน้ ำที่ดแู ลเกี่ยวกับเรื่ องกำรรับตัวผู้ป่วย นอก
เสียจำกในกรณีจำเป็ นที่จริงๆ เท่ำนัน้
ผมไม่คิดว่ำทำงวัดจะมีนโยบำยรับตัวผู้ป่วยที่มิได้ ตดิ เชื ้อเอชไอวีเป็ นลบ ดังนันผมจึ
้
งอธิบำยกับ
ชำยหนุ่มรูปงำมผู้นนไปว่
ั ้ ำ หำกเพื่อนเขำถูกรับตัวเข้ ำมำแล้ วก็แสดงว่ำเขำ… เฮ้ อ ผมเองก็ไม่ร้ ู
จะบอกกับเขำว่ำอย่ำงไรดี
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เป็ นเรื่ องง่ำยที่จะจินตนำกำรถึงควำมคิดอันพลุ่งพล่ำนอยู่ในหัวสมองของผู้ที่เพิง่ ได้ รับรู้ว่ำคนรัก
ซึง่ ตนคบหำมำเป็ นเวลำนำนหลำยปี จะติดเชื ้อเอชไอวี มันเป็ นเหมือนกำรยืนอยู่ตรงจุดกึ่งกลำง
ระหว่ำงปำกกระบอกปื นและแสงสว่ำงจำกเปลวเทียน
เหตุกำรณ์กลับซับซ้ อนยิ่งขึ ้นเมื่อวิชยั แสร้ งทำไม่ร้ ูไม่ชี ้ถึงกำรติดเชื ้อของตัวเอง เธอยืนยันว่ำมี
เพียงพ่อแม่ของเธอเท่ำนันที
้ ่ร้ ูเรื่ องนี ้แต่ปิดบังเธอมำตลอดจน กระทัง่ เธอมำทรำบควำมจริ งเอำ
เมื่อถูกส่งตัวมำที่นี่ เธอได้ สำบำนต่อหน้ ำแฟนหนุ่มของเธอว่ำตัวเองป่ วยเป็ นวัณโรคและ อำกำร
ไม่ได้ ดีขึ ้นแม้ จะทำกำรรักษำอย่ำงจริงๆ จังๆ แล้ วก็ตำม
ชำยหนุ่มรูปหล่อผู้นนจำกไปพร้
ั้
อมหัวใจที่แตกสลำย วิชยั ผู้เพิง่ จะถูกทอดทิ ้งโดยพ่อแม่ของ
ตัวเองต้ องถูกกระทำในแบบเดิมอีกครัง้ แต่ครำวนี ้จำกน ้ำมือของคนรัก ผมไม่อยู่ในฐำนะที่จะ
สำมำรถตัดสินกำรกระทำของชำยหนุ่มได้ เนื่องจำกว่ำมันเกี่ยวโยงไปถึงควำมบริสทุ ธิ์ ควำมโง่
เขลำ และอำจหมำยควำมถึงชีวิตของเขำทังชี
้ วิตทีเดียว หลังจำกนันสิ
้ บวันวิชยั ก็ตำย ตำยด้ วย
ควำมเศร้ ำและควำมเดียวดำย มิใช่ด้วยวัณโรค
กำรเปิ ดเผย
ผมไม่ได้ กล่ำวหำว่ำวิชยั พูดโกหก เพรำะผมเองก็ยงั ไม่แน่ใจในข้ อนี ้ แต่เหตุกำรณ์นี ้โยงใยไปถึง
ข้ อเท็จจริงบำงประกำรซึง่ เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ จนกลำยเป็ นปกติวิสยั ที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปในสังคมไทย
ปั จจุบนั เป็ นสิ่งที่ชำวตะวันตกจะต้ องหวำดผวำเมื่อได้ รับรู้
นำย ก กำลังมีควำมรัก และคิดจริงจังถึงขันที
้ ่จะแต่งงำน หรื อหญิงสำวอำจเป็ นฝ่ ำยตกหลุมรัก
ฝ่ ำยชำยก่อน จะอย่ำงไรนัน้ นัน่ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
นำย ก สัญญำกับหญิงสำวเป็ นมัน่ เป็ นเหมำะว่ำเขำจะไปตรวจเลือดก่อนแต่งงำนเพื่อให้ เธอ
สบำยใจ ดังนัน้ วันหนึง่ เขำจึงแวะไปหำเพื่อนผมคนหนึง่ ซึง่ ทำงำนอยู่ที่ศนู ย์ตรวจเชื ้อเอชไอวี
หลังจำกสอบถำมข้ อมูลทัว่ ๆ ไปเพื่อนผมได้ นำเลือดของนำย ก ไปตรวจและบอกให้ เขำมำรับผล
ในอีกสำมวันถัดไป
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เมื่อถึงวันนัด เขำเดินทำงมำรับผลตำมกำหนด เพื่อนของผมหนักใจอยู่พอสมควรเมื่อผลตรวจ
ปรำกฏออกมำว่ำเขำมีเลือดบวก เธอแจ้ งผลแก่เขำด้ วยวิธีกำรที่ผมรู้ว่ำเธอมีควำมชำนำญเป็ น
อย่ำงดี นำย ก หน้ ำเปลี่ยนสีจำกเดิมกลำยเป็ นฟ้ำ ขำว เขียว แดง …และสุดท้ ำยจึงกล่ำว
ยอมรับว่ำบัดนี ้กรรมได้ ตำมสนองเขำแล้ ว เนื่องจำกเขำเป็ นคนชอบรักสนุกไปทัว่ โดยมิได้ มีกำร
ป้องกัน
สิ่งที่เกิดขึ ้นตำมมำหลังจำกนันกลั
้ บน่ำตกใจยิ่งกว่ำ เมื่อห้ ำนำทีให้ หลัง ชำยหนุ่มพยำยำม
ปรับเปลี่ยนท่ำทีให้ เป็ นปกติพร้ อมรอยยิ ้มแต้ มบนใบหน้ ำ เขำเดินจำกไปในขณะเดียวกับที่
พยำบำลกำลังเดินออกไปเปิ ดประตูออกเพื่อถ่ำยเทอำกำศ
เธอเห็นชำยผู้นนเดิ
ั ้ นไปหำหญิงสำวผู้ไร้ เดียงสำซึง่ กำลังนัง่ รอแฟนหนุ่มอยู่บนมอเตอร์ ไซค์ เขำ
ตะโกนมำแต่ไกลว่ำ
- ข่ำวดีจ้ะที่รัก ผลตรวจเลือดเป็ นลบ ครำวนี ้เรำก็แต่งงำนกันได้ แล้ ว!
พยำบำลไม่มีอำนำจที่จะทำกำรใดใดในตอนนัน้ เนื่องจำกผลตรวจต้ องถูกเก็บเป็ นควำมลับ เธอ
รู้เพียงว่ำหำกผู้คนต่ำงเห็นกำรปิ ดบังควำมลับที่ร้ำยแรงเช่นนี ้ไว้ เป็ นเรื่ องธรรมดำแล้ วล่ะก็
อนำคตของประเทศคงจะต้ องมืดมนลงทุกที
น่ำเศร้ ำที่ผมได้ รับรู้มำจำกแหล่งข้ อมูลที่น่ำเชื่อถือว่ำ พฤติกรรมเช่นนี ้เป็ นเรื่ องปกติในสังคมไทย
หำกเปรี ยบเทียบกับสังคมตะวันตกแล้ ว และนัน่ อำจเป็ นคำอธิบำยที่ดีถึงเสรี ภำพอันยิ่งใหญ่ซงึ่
ผู้คนทัว่ ไปที่นี่ต่ำงพำกันหยิบยื่นให้ แก่ตนเอง
ควำมเข้ ำใจผิด
เพื่อนบ้ ำนของผมคนหนึง่ เชื่ออย่ำงฝั งหัวว่ำคนไข้ ทงหมดซึ
ั้
ง่ มำอยู่ที่วดั นันล้
้ วนแต่ถกู กรรมตำม
สนองทังสิ
้ ้น ช่ำงน่ำสงสำรจริง เพรำะนอกจำกเธอจะไร้ ซงึ่ ควำมเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์
ด้ วยกันแล้ ว เธอยังคงเมินเฉยที่จะรับรู้อีกด้ วยว่ำ หนึง่ ในสำมของคนไข้ ซงึ่ มำอำศัยอยู่ที่วดั นันคื
้ อ
ผู้ติดเชื ้อจำกกำรทำตำมหน้ ำที่ของ “แม่บ้ำนที่ดี” เท่ำนันจริ
้ งๆ
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ประตูที่ปิดตำย
พวกที่มีวี่แววของอำกำรซึมเศร้ ำนัน้ จะเริ่มนอนหลับมำกผิดปกติ พวกเขำจะพูดน้ อยลง จนใน
ที่สดุ ก็หยุดพูดไปโดยปริยำยทังที
้ ่ยงั สำมำรถพูดได้ คนเหล่ำนี ้จะมีสติสมั ปชัญญะครบถ้ วนและ
อำจตอบคำถำมรู้เรื่ องได้ ในบำงครัง้ โรคดังกล่ำวนี ้จะบัน่ ทอนควำมปรำรถนำในกำร
ติดต่อสื่อสำรกับผู้อื่น ไม่มีควำมคิดริเริ่มอยำกทำสิ่งใดๆ หรื ออำจเบื่ออำหำรจนถึงขันต้
้ องบังคับ
ป้อนก็มี นี่คือโรคซึมเศร้ ำ
โดยปกติแล้ ว หำกอำกำรของคนไข้ ถลำลึกเข้ ำถึงขันนี
้ ้แล้ ว เรำจะไม่ต้องคอยกังวลว่ำพวกเขำจะ
คิดฆ่ำตัวตำยอีกต่อไปนัน่ เพรำะพวกเขำไม่มีเรี่ ยวแรงเหลือพอให้ ทำเช่นนันได้
้ อีกแล้ ว ผมเคย
อ่ำนเจอว่ำโรคซึมเศร้ ำอำจทำให้ เกิดอำกำรถดถอยอย่ำงรุนแรงจนถึงขันที
้ ่ว่ำสำมำรถหยุดควำม
เคลื่อนไหวทุกอย่ำงได้ โดยสิ ้นเชิง กลำยเป็ นรูปปั น้ แห่งควำมทุกข์ เป็ นดังประตูที่ปิดตำย ไม่เจ็บ
ไข้ ไม่มีเนื ้องอก หรื อบำดแผลตำมร่ำงกำย อำกำรเพียงอย่ำงเดียวคือควำมทุกข์ทรมำนแสน
สำหัสที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจเท่ำนัน้
ที่วดั แห่งนี ้ เคยมีคนไข้ สี่รำยซึง่ ตำยด้ วยอำกำรดังกล่ำว สองรำยนันปิ
้ ดกำรรับรู้จำกโลกภำยนอก
เมื่อได้ ร้ ูว่ำตนเองจะต้ องตำบอดอย่ำงถำวร เป็ นเรื่ องปกติซงึ่ เกิดเป็ นประจำทุกสัปดำห์หรื อสอง
สัปดำห์ ที่มกั จะมีคนไข ่้สญ
ู เสียสมรรถภำพในกำรมองเห็นเพิม่ ขึ ้นสักหนึง่ หรื อสองรำย ซึง่ ใน
กรณีนนถื
ั ้ อว่ำสำยเกินกว่ำที่ผมจะช่วยเหลืออะไรได้ อีกแล้ ว
คนที่สำมนันมี
้ อำยุเพียงยี่สิบเอ็ดปี อำกำรดังกล่ำวเริ่มเข้ ำรุมกัดกินร่ำงกำยของเขำภำยในเวลำ
ไม่กี่ชวั่ โมงหลังจำกที่มำถึง เขำไม่สำมำรถทำใจยอมรับควำมจริงที่ว่ำแม่แท้ ๆ ของตัวเองจะ
รังเกียจเขำได้ ถึงเพียงนี ้ (เมื่อหลำยปี ก่อน สถิติของคนไข้ ซงึ่ มีญำติมำเยี่ยมอยู่ที่ประมำณหนึง่ ใน
ห้ ำของจำนวนคนไข้ ทงหมด
ั้
แต่ทกุ วันนี ้กลับลดลงเหลือเพียงไม่ถึงหนึง่ ในสิบเท่ำนัน)
้
รำยที่สี่เป็ นแม่ผ้ ถู กู ลูกๆ ในไส้ ของตัวเองนำมำทอดทิ ้งไว้ ที่วดั นำงยังคงรอดจำกควำมได้ เรื่ อยมำ
จนกระทัง่ ผ่ำนไปสำมสัปดำห์ ครอบครัวของนำงก็อดรนทนไม่ไหวและจำต้ องเดินทำงมำเยี่ยม
นำงที่วดั เป็ นครัง้ แรก หลังจำกแสร้ งปั น้ หน้ ำยิ ้มแย้ มและบีบน ้ำตำได้ ไม่นำนนัก พวกเขำก็หยิบ
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เอกสำรชุดหนึง่ ออกมำให้ นำงลงชื่อ เพื่อเป็ นกำรมอบฉันทะในกำรขำยทรัพย์สินทังหมดของนำง
้
ได้ ก่อนที่นำงจะเสียชีวิต จำกนันพวกเขำก็
้
กลับไปโดยไม่เคยคิดที่จะเยี่ยมหน้ ำกลับมำอีกเลย
นำงเริ่มพูดจำน้ อยลง กินข้ ำวแทบไม่พอดีคำและนอนซมอยู่บนเตียงตลอดเวลำ นำงนอนนิ่งรำว
กับตัวอ่อนในครรภ์ และมีอำกำรสนองตอบไม่ต่ำงจำกจำกเด็กทำรก ท้ ำยที่สดุ ร่ำงกำยของเธอ
ก็ไม่ขยับเขยื ้อนอีกต่อไป ดวงตำมีแต่ควำมว่ำงเปล่ำ ฉำยไว้ เพียงแววแห่งควำมเจ็บปวดซึง่ ซุก
ซ่อนอยู่ภำยในจิตใจ และควำมเจ็บปวดนันได้
้ กลำยเป็ นสำเหตุให้ ชีวิตของเธอต้ องจบสิ ้นลงใน
ที่สดุ
วิศวกร
สำหรับคนไข้ ที่พกั อยู่ตำมบ้ ำนหลังเล็กหลังน้ อยที่เรี ยงรำยอยู่รอบวัดนัน้ พวกเขำอำจมีชีวิตอยู่ได้
เป็ นเวลำนำนหลำยอำทิตย์หรื อกระทัง่ เป็ นปี โดยที่ไม่ร้ ูสกึ โดดเดี่ยวแต่อย่ำงใด เมื่อวำระของ
ตัวเองใกล้ เข้ ำมำ คนไข้ เหล่ำนันจะถู
้ กส่งตัวเข้ ำมำรักษำตัวในตึกผู้ป่วยหนัก และนอนอยู่ที่นี่ได้
สักไม่กี่อำทิตย์ก็จะถูกส่งตัวต่อไปนอนในโลงศพ โดยจะมีกำรจัดพิธีกรรมให้ ในวันรุ่งขึ ้น และ
จำกนันก็
้ จะถูกเผำในเมรุเผำศพซึง่ ได้ รับกำรบริจำคมำจำกเศรษฐี ชำวจีนคนหนึง่
ในบำงครำวอำจมีคนไข้ บำงพวกที่แม้ จะยังไม่ถึงวำระสุดท้ ำย แต่ต้องกำรเข้ ำมำรักษำตัวที่ตกึ
ผู้ป่วยหนักนี ้เนื่องจำกเกิดอำกำรเบื่อหน่ำยกับชีวิตอย่ำงเต็มที แม้ ผมจะโน้ มน้ ำวเพียงใด พวก
เขำจะไม่ยอมเชื่อฟั งและไม่สนใจสิ่งใดอีกต่อไป หำกพยำบำลตอบตกลง (ปกติแล้ วมักเป็ น
เช่นนัน)
้ และในตึกยังคงมีเตียงว่ำงเหลืออยู่แล้ ว พวกเขำก็จะถูกส่งตัวเข้ ำมำ และสุดท้ ำยก็จะได้
ตำยสมใจเนื่องจำก ติดโรคมำจำกเพื่อนข้ ำงเตียง หรื อหำกไม่เช่นนันแล้
้ วก็อำจตำยเพรำะควำม
หดหู่ก็เป็ นได้
ผมจำได้ ว่ำเคยมีคนไข้ รำยหนึง่ ผู้ค่อนข้ ำงมีกำรศึกษำดีพอสมควร ถือเป็ นสิ่งซึง่ มักจะไม่ได้ เห็น
บ่อยนักที่นี่ ร่ำงกำยของเขำยังคงแข็งแรงเป็ นปกติ เพียงแต่ซบู ผอมเล็กน้ อย เขำยืนยันว่ำจะขอ
เข้ ำมำตำยในตึกผู้ป่วยนี ้ แม้ ว่ำเขำจะตระหนักในคำแนะนำของผมเป็ นอย่ำงดีแล้ วก็ตำม
หลังจำกที่เขำเริ่มมีอำกำรติดเชื ้อในปอด ผมจึงลองใจเขำดูอีกครัง้ หนึง่
- ถ้ ำคุณอยำกจะตำยจริงๆ นัน่ ก็เป็ นสิทธิ์ของคุณ แต่ยงั ไงผมก็จะพยำยำมช่วยไม่ให้
คุณทรมำนจำกกำรขำดอำกำศหำยใจมำกนักก็แล้ วกัน
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เขำเข้ ำใจในสิ่งที่ผมพูดเป็ นอย่ำงดี และยอมทำนยำที่ผมจัดให้ ในที่สดุ วันต่อๆ มำเขำใช้ เวลำ
ส่วนใหญ่ไปกับกำรนอน และอีกสองสัปดำห์ต่อมำเขำก็ตำยด้ วยอำกำรอ่อนเพลีย โดยที่ไม่ต้อง
ทนทรมำนแต่อย่ำงใด
ไมเคิล
เคยมีคนไข้ ท่ำทำงน่ำขยะแขยงคนหนึง่ ชื่อว่ำ “ไมเคิล” เนื่องจำกว่ำเขำพูดภำษำอังกฤษได้ อย่ำง
คล่องแคล่ว จึงทำให้ เขำเป็ นที่รักของชำวตะวันตกส่วนใหญ่ เขำมีอำยุยี่สิบหกปี และอยู่กบั เรำ
ได้ เพียงสองเดือน ไมเคิลเป็ นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน และยังคงมีเค้ ำโครงของควำมหล่อเหลำ
หลงเหลืออยู่แม้ จะถูกฉำบไว้ ด้วยผิวหนังที่ปปุ ะหนำกว่ำเซนติเมตรก็ตำม
แม้ เขำจะเคยเป็ นชำยขำยบริกำรมำก่อน แต่เขำไม่เคยนึกเสียใจกับอดีตที่ผ่ำนพ้ นไปแล้ ว และ
มักกระตือรื อร้ นที่จะเล่ำให้ เรำฟั งอยู่เสมอถึงเรื่ องรำวบำงอย่ำงที่อำจฟั งดูแปลกแต่ยงั คงแจ่มชัด
อยู่ในควำมทรงจำของเขำเสมอ ผมไม่เคยเห็นใครเล่ำเรื่ องเศร้ ำ ๆ ได้ ด้วยท่ำทีที่เป็ นสุขเช่นนัน้
มำก่อน ผมพูดได้ เต็มปำกว่ำภำยในตัวเขำนันเต็
้ มเปี่ ยมไปด้ วยควำมสุขสงบในระดับที่
นักปรำชญ์พงึ มีเลยทีเดียว
สิ่งที่ไมเคิลดูจะไม่เคยตระหนักมำก่อนนันคื
้ อควำมจริงที่ว่ำอำกำรของเขำนันเรี
้ ยกว่ำไม่ได้ รุนแรง
ถึงกับเข้ ำขันสุ
้ ดท้ ำยและยังคงมีทำงรักษำให้ หำยได้ อยู่ สี่วนั หลังจำกนัน้ หนังของเขำก็ลอก
ออกเป็ นชันๆ
้ รำวกับเม็ดถัว่ ถูกปอกเปลือก เมื่อหนังหลุดออกหมดแล้ ว ไมเคิลจึงกลำยเป็ นคน
ใหม่ที่โดดเด่นขึ ้นมำทันตำเห็น เขำได้ กลับกลำยเป็ นหนุ่มรูปหล่อตำมเดิมแล้ ว
หลังจำกที่มีกำรปรับตัวเล็กน้ อย เขำก็สำมำรถกลับไปคุยเล่นสนุกสนำนได้ เหมือนเช่นเคย
เพรำะสมองมิได้ ถกู กระทบกระเทือนแต่อย่ำงใด
ภำยใต้ ผิวหนังที่ถกู ลอกออกไปนัน้ ไมเคิลชี ้ให้ พวกเรำดูแผลเป็ นที่เขำอธิบำยอย่ำงภำคภูมิใจว่ำ
เป็ น “รอยแผลแห่งรัก”
เขำเริ่มเข้ ำสู่วงอำชีพขำยบริกำรตังแต่
้ วยั กระเตำะเมื่ออำยุได้ เพียง 16 ปี เขำดูมีควำมสุขกับชีวิต
ช่วงนันดี
้ และมักจะแสวงหำแขกชำวต่ำงชำติมำเป็ นคู่นอนมำกกว่ำแขกคนไทยด้ วยกัน ครำว
นันเขำได้
้
ร้ ูจกั กับสิ่งหนึง่ ที่เรำเรี ยกอย่ำงไพเรำะว่ำเป็ น “ควำมรักแบบหนักหน่วง”
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จำกที่ผมสังเกตดูแล้ ว มีไม่บ่อยนักที่ชำยรักร่ วมเพศที่มีลกั ษณะเป็ นชำยมำกๆ อย่ำงเขำจะถลำ
เข้ ำสู่วงั วนแห่งเซ็กส์วิตถำรของพวกที่รักควำมเจ็บปวดได้ และนัน่ คือที่มำของแผล
เป็ นที่เขำได้ รับในครำวนัน้ เขำเคยเป็ นผู้ชนะจำกเวทีประกวดชำยงำมมำแล้ วหลำยครัง้ ซึง่ นัน่ เป็
ฯสิ่งที่เขำภูมิใจมำจนบัดนี ้ แม้ ในวันนี ้เขำจะได้ ควำมหล่อเหลำของเขำกลับคืนมำ เขำเองก็ ยังไม่
รู้จะว่ำทำอย่ำงไรกับมันต่อไป เขำสำมำรถที่จะกลับไปมีร่ำงกำยที่แข็งแรงตำมเดิมและเริ่มต้ น
ชีวิตใหม่ได้ อีกครัง้ แม้ จะไม่รุ่งโรจน์อย่ำงในอดีตแต่ก็ดีกว่ำสภำพที่เป็ นอยู่ในตอนนี ้อยู่บ้ำง เขำ
ไม่เคยเอ่ยปำกขอควำมตำยจำกผมและมักจะเอ่ยชื่นชมผมที่ได้ มอบชีวิตใหม่แก่เขำให้ คนอื่นได้
ฟั งอยู่เสมอ โดยเฉพำะกับคนที่เขำเชื่อว่ำจะต้ องนำคำชมเหล่ำนันไปบอกต่
้
อกับผมในภำยหลัง
ควำมจริงแล้ วผมคิดว่ำเขำคงไม่ได้ เห็นประโยชน์ของชีวิตใหม่ที่ได้ มำนี ้สักเท่ำใดนัก และคงคิด
อยำกจะคืนมันให้ กบั ผมเสียด้ วยซ ้ำ
วันหนึง่ เขำบอกกับอำสำสมัครชำวตะวันตกสองคนว่ำเขำกำลังจะตำยภำยในเวลำสิบวันนี ้ ผม
รู้สกึ กังวลใจเมื่อได้ ยินเช่นนัน้ ส่วนหนึง่ เป็ นเพรำะเขำไม่ได้ บอกเรื่ องนี ้ให้ ผมรับรู้มำก่อน ผมเข้ ำ
ไปสอบถำมเขำถึงที่มำที่ไปและเขำก็ตอบผมอย่ำงมีพริ ุธด้ วยใบหน้ ำเปื อ้ นยิ ้มเหมือนเช่นเคยว่ำ
นัน่ เป็ นวันตำยที่หมอดูได้ ทำนำยไว้ เมื่อนำนมำแล้ ว
ไมเคิลมิได้ มีอำกำรของคนที่เป็ นโรคซึมเศร้ ำแต่อย่ำงใด เขำดูมีควำมสงบภำยในจิตใจของ
ตัวเอง คำพูดที่ออกจำกปำกของเขำไม่ว่ำจะเป็ นภำษำอังกฤษหรื อภำษำ ไทยก็ตำมล้ วนแต่เป็ น
เครื่ องชี ้ให้ เห็นอย่ำงชัดเจนถึงควำมเป็ นคนมีสขุ ภำพจิตดีของเขำ
ผมคิดว่ำเขำคงกลัวผมจะรู้ควำมจริง เพรำะถ้ ำเป็ นเช่นนันผมอำจท
้
ำกำรขัดขวำงควำมตังใจของ
้
เขำเป็ นแน่แท้ เขำใช้ เวลำไม่ถึงสิบวันด้ วยซ ้ำ เนื่องจำกเขำตำยหลังจำกนันเพี
้ ยงเจ็ดวัน ในขณะ
ที่มีคนมำตำมผม นัน่ เป็ นช่วงที่เขำกำลังหำยใจเฮือกสุดท้ ำยเสียแล้ ว เขำไม่ได้ มีอำกำรติดเชื ้อ
หรื อไวรัสขึ ้นสมองแต่อย่ำงใด มีเพียงควำมผิดปกติในเลือดและอำกำรหอบหืดเล็กน้ อยเท่ำนัน้
ผมสวมเครื่ องช่วยหำยใจให้ กบั เขำพร้ อมฉีดส เตอรอยด์ให้ ในปริมำณที่ค่อนข้ ำงมำกพอสมควร
แต่แล้ วเขำก็ตำยในอีกยี่สิบนำทีต่อมำ โดยที่ผมเองก็ยงั ไม่เข้ ำใจว่ำเป็ นเพรำะเหตุใด
ผมได้ ตระหนักถึงสำเหตุที่แท้ จริงในเวลำต่อมำว่ำ ไมเคิลพยำยำมฆ่ำตัวตำย ภำยหลังจำกที่มี
คนไข้ อีกรำยหนึง่ ซึง่ ไม่ ่่ ใคร่จะฉลำดนักมำหำผมด้ วยอำกำรที่คล้ ำยคลึงกัน เขำกินยำพำรำเซ
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ตำมอล ไปสิบสี่เม็ดโดยเชื่ออย่ำงคนสิ ้นคิดว่ำปริมำณยำที่มำกขึ ้นจะช่วยลดอำกำรปวดหัวอย่ำง
รุนแรงลงได้
พำรำเซตำมอลเป็ นยำชนิดเดียว ที่คนไข้ จะสำมำรถเรี ยกขอจำกผู้ช่วยพยำบำลได้ ภำยในเวลำ
ไม่กี่วนั พวกเขำก็จะสำมำรถสะสมยำในปริมำณที่มำกพอจะใช้ ในกำรฆ่ำตัวตำยได้
ถ้ ำผมรู้เร็วกว่ำนี ้อีกสักนิด ผมคงจะช่วยชุบชีวิตไมเคิลไว้ ได้ อีกครัง้ เพรำะมียำตัวอื่นที่มี
สรรพคุณในกำรต้ ำนฤทธิ์ของยำตัวนี ้ได้
แต่เมื่อมองย้ อนกลับไป ในแง่หนึง่ ผมเองก็ดีใจที่ตวั เองมิได้ ตระหนักถึงข้ อเท็จจริงดังกล่ำวใน
เวลำนัน้ เนื่องจำกมันอำจเป็ นกำรสร้ ำงข้ อขัดแย้ งทำงจริยธรรมให้ เกิดขึ ้น ไมเคิลเองก็คงไม่
ต้ องกำรให้ ผมเลือกทำในสิ่งที่จะเป็ นกำรขัดขวำงเขำ ในขณะเดียวกันจิตใจของเขำเองก็มี
จริยธรรมอยู่ในระดับที่สงู พอจะไม่เอ่ยปำกร้ องขอให้ ผมเป็ นคนช่วยปลดปล่อยเขำ หรื อหำกมอง
ในมุมตื ้นๆ แล้ ว ไมเคิลเองคงไม่อยำกเปิ ดโอกำสให้ ผมสร้ ำงเขื่อนขึ ้นกักกันโครงกำรของเขำก็
้
เป็ นได้
หำกว่ำวิศวกรผู้นี ้ไม่เห็นประโยชน์อนั ใดในกำรสำนต่อชีวิตที่เขำเห็นว่ำเป็ นควำมล้ มเหลวอย่ำง
สิ ้นเชิงอีกต่อไปแล้ ว เขำเองก็คงต้ องกำรให้ บทสรุปของเรื่ องรำวที่ครัง้ หนึง่ เคยรุ่งโรจน์ดงั่ งำน
เลี ้ยงอันยิ่งใหญ่แต่บดั นี ้กำลังใกล้ ถึงครำวเลิกรำมำถึงโดยเร็วที่สดุ
โชคชะตำ
ควำมรู้สกึ สะอิดสะเอียนกับชีวิตมักเกิดขึ ้นกับผมเป็ นครัง้ ครำว ดังเกลียวคลื่น มิใช่ชีวิตของพวก
เขำ แต่เป็ นชีวิตของผมเองเท่ำนัน้ ผมไม่มีปัญหำกับธรรมชำติอนั น่ำรังเกียจของตัวงำน สิ่งที่น่ำ
หนักใจยิ่งกว่ำนันคื
้ อมันเป็ นงำนที่ไม่เหมำะสมกับคนที่มีนิสยั เกียจคร้ ำนโดยธรรมชำติอย่ำงผม
นอกจำกนันแล้
้ วมันยังเป็ นงำนที่ต้องเข้ ำไปข้ องเกี่ยวกับคนมำกมำย ผลงำนที่ได้ ดเู ลื่อนลอย
และรังแต่จะพรำกควำมสงบในจิตใจผมไปมำกขึ ้นทุกที บำงครัง้ เมื่อผมเกิดควำมคิดเช่นนี ้ขึ ้นใน
หัวสมอง ผมถึงกับไม่สำมำรถตังสติ
้ รวบรวมสมำธิในกำรทำงำนได้ ไปอีกหลำยวันทีเดียว
ยกตัวอย่ำงเช่นในเช้ ำวันหนึง่ ผมต้ องไปดูอำกำรหญิงสำวซึง่ มีสิ่งผิดปกติไหลออกมำจำกช่อง
คลอด ในขณะที่ผมชักนิ ้วออกมำหลังจำกที่ต้องล้ วงเข้ ำไปเพื่อตรวจอวัยวะภำยในนัน้ ปรำกฏว่ำ
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มีอจุ จำระติดถุงมือออกมำด้ วย ผมชักไม่แน่ใจเช่นกันว่ำตัวเองตรวจถูกช่องหรื อไม่ ถึงกับต้ อง
เริ่มตรวจกันใหม่อีกครัง้
ในช่วงเวลำเหล่ำนัน้ ภำษำกลำยเป็ นปั ญหำสำคัญสำหรับผม ผมพบว่ำผมไม่สำมำรถทำควำม
เข้ ำใจหรื อทำให้ ใครเข้ ำใจในตัวผมได้ เลย
สิ่งเดียวที่เป็ นแรงผลักดันให้ ผมมำทำงำนที่นี่คือควำมรู้สกึ ที่ว่ำนี่เป็ นสิ่งที่โชคชะตำได้ กำหนดไว้
แล้ ว ควำมสุขส่วนตัวของผมนันมี
้ ควำมสำคัญน้ อยไปกว่ำกำรที่ต้องทนรับรู้ว่ำเรำกำลังทำสิ่งที่
เป็ นกำรฝื นต่อโชคชะตำของตนเอง
ผมไม่ได้ ควำมสุขกับกำรใช้ ชีวิตอยู่ที่วดั นี ้ ไม่ว่ำจะมองมุมใดก็ยงั หำควำมสำรำญใจไม่พบ แต่
ถึงแม้ จะเป็ นทุกข์เช่นนัน้ ผมก็ยงั คงรู้สึกว่ำ มีเสียงเรี ยกร้ องบำงอย่ำงรัง้ ไม่ให้ ผมไป ควำมรู้สกึ
ดังกล่ำวนี ้เข้ ำครอบครองจิตใจผม และผมถือว่ำนัน่ เป็ นสิ่งที่เพียงพอแล้ วสำหรับผม
กำรได้ เป็ นพ่อคนคงทำให้ ใครสักคนมีควำมสุขได้ มำกกว่ำที่ผมเป็ นอย่ำงแน่นอน แต่นนั่ มิได้ มี
ควำมสลักสำคัญกับผมเลย ผมมิได้ ถกู สร้ ำง มำเพื่อแสวงหำควำมสุขเช่นนัน้ และกำรยอมรับได้
ว่ำผมมิได้ ต้องกำรควำมสุขเช่นนัน้ กลับทำให้ ผมบังเกิดควำมสงบขึ ้นในจิตใจ และควำมสงบ
เช่นนี ้เองคือสิ่งที่มีค่ำอย่ำงแท้ จริงสำหรับผมยิ่งไปกว่ำควำมยินดีหรื อควำมปลำบปลื ้มใจใดใด
ทังปวง
้
แต่ในเวลำนี ้ ควำมสงบเช่นนันได้
้ เหือดหำยไปเสียแล้ ว
การุ ณฆาต
ทรมำน
ณ ข้ ำงเตียงคนไข้ คือที่ซงึ่ ควำมอ่อนโยนถูกส่งผ่ำนจำกตัวผมไปสู่พวกเขำ ดวงตำของผมจ้ อง
มองเธอได้ สกั ครู่หนึง่ เธอจึงพูดกับผมด้ วยยคำเพียงคำเดียวว่ำ “ทรมำน” และเงียบไปสักพัก
จำกนันจึ
้ งเปิ ดเปลือกตำขึ ้นใหม่ พร้ อมพูดด้ วยเสียงกระซิบว่ำ “ทำไม ทำไม”
พ่อผู้เข้ มแข็ง
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พ่อของคนไข้ คนหนึง่ บอกกับผมเป็ นนัยๆ ว่ำเขำต้ องกำรให้ ควำมพยำยำมทังหมดในกำร
้
ช่วยชีวิตลูกชำยของเขำจบสิ ้นลงเพียงเท่ำนี ้ คำขอร้ องเช่นนี ้มีไม่บ่อยนัก ในตอนนันลู
้ กชำยของ
เขำมีอำกำรเลือดออกในลำไส้ ผมจึงตัดสินใจสัง่ ยำห้ ำมเลือดให้ กบั เขำ โดยให้ พอ่ ของเขำเป็ น
ผู้ให้ ยำด้ วยตัวเอง เขำบอกกับลูกชำยว่ำตนมีสิทธิ์ที่จะเลือกตำยเร็วขึ ้นด้ วยกำรไม่ทำนยำที่หมอ
ให้ นี ้ แต่ถึงอย่ำงไรคำแนะนำของเขำก็คือเขำยังต้ องกำรให้ ลกู ทำนยำนันเสี
้ ย มันช่ำงเป็ นคำพูดที่
ฟั งดูทงอ่
ั ้ อนโยน เข้ มแข็ง และตรงประเด็นในครำวเดียวกัน ลูกชำยเข้ ำใจคำพูดของผู้เป็ นพ่อ
อย่ำงดีโดยมิได้ เกิดกำรตีควำมผิดพลำดแต่อย่ำงใด
ถึงแม้ ว่ำเขำเลือกที่จะกินยำนัน้ แต่ในไม่กี่ชวั่ โมงต่อมำ อำกำรเขำก็ทรุดหนักและตำยไปในที่สดุ
ยำห้ ำมเลือดชนิดที่มีอยู่นี ้แทบจะไม่มีประสิทธิภำพในกำรรักษำเลย
พระองค์ดำ
เขำมีรอยสักรูปพระพุทธเจ้ ำสีดำทมิฬอยู่บริเวณกลำงอก คนส่วนใหญ่จงึ พำกันเรี ยกเขำอย่ำงติด
ปำกว่ำ พระองค์ดำ
เนื่องจำกเขำต้ องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลำ และแม้ จะมีคนเช็ดตัวให้ อยู่บ่อยๆ กลิ่นตัวเขำก็
ยังคงแรงเช่นเดิม อีกทังยั
้ งมีแมลงวันบินตอมอยู่เป็ นโขยงจำกกำรที่เขำนอนนิ่งแทบจะไม่ขยับ
เขยื ้อนตัว แต่พระองค์ดำยังคงพูดจำรู้เรื่ อง เขำเบื่อหน่ำยกับชีวิตนี ้เต็มที บ่อยครัง้ ที่เขำร้ องขอให้
ผมช่วยปลดปล่อยเขำเสียด้ วยกำรใช้ วิธีกรอกหูผมด้ วยข้ อโต้ เถียงต่ำงต่ำงนำนำ และผมก็จะ
ตอบเขำไปว่ำ หำกนัน่ เป็ นควำมเขำต้ องกำรจริงๆ นับจำกนี ้ผมจะจ่ำยยำนอนหลับชนิดรุนแรง
และงดจ่ำยยำระงับปวดให้ กบั เขำ
เขำเลือกที่จะกินยำระงับปวดต่อไป
พระองค์ดำเป็ นหนึง่ ในคนไข้ เพียงไม่กี่คนที่สำมำรถพูดภำษำอังกฤษ ได้ คริสตีนเข้ ำมำบอกผม
เรื่ องที่เขำบ่นว่ำอยำกตำย เธอสนิทสนมกับเขำเป็ นพิเศษ ส่วนหนึง่ เป็ นเพรำะเขำทังสอง
้
สำมำรถพูดคุยกันรู้เรื่ อง ประกอบกับกำรที่จำนวนคนไข้ ในช่วงนันมี
้ ปริมำณไม่มำกนัก
เช้ ำวันนันพระองค์
้
ดำขอร้ องให้ ผมช่วยให้ เขำพ้ นทุกข์อีกครัง้ เขำพูดกับผมเป็ นภำษำอังกฤษ
เพรำะไม่อยำกให้ เพื่อนข้ ำงเตียงรับรู้ในสิ่งที่เขำร้ องขอ
ผมครุ่นคิดอยู่หลำยวันถึงทำงเลือกอันเหมำะสมที่สดุ ที่ผมควรกระทำ หำกปล่อยให้ เขำตำย
เรื่ องก็จะจบลงโดยง่ำย อีกทั ้งยังถูกกฎหมำย และถือเป็ นสิทธิ์ที่ผมจะกระทำได้ แม้ ว่ำทำงเลือก
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นันจะมิ
้ ได้ สร้ ำงควำมสบำยใจหรื อควำมสงบสุขให้ เกิดกับจิตใจผมก็ตำม กำรปล่อยให้ เขำตำย
อำจถือเป็ นหน้ ำที่ เป็ นกำรเสี่ยง เป็ นเสรี ภำพ เป็ นกำรแสดงออกซึง่ ภรำดรภำพของผมก็เป็ นได้
ผมทังขี
้ ้ขลำดและขี ้กังวลจนเกินเหตุ ผมเกลียดที่เห็นตัวเองเป็ นเช่นนัน้
ร่ำงกำยที่ขำดน ้ำ
“ดำ-ดำ” มีผิวหนังที่ดำสนิทเสียยิ่งกว่ำชำวเอธิโอเปี ย ครำวที่ถกู รับตัว เข้ ำมำนัน้ เขำหมดสติ
และตำยในเวลำต่อมำ ด้ วยสำเหตุจำกร่ำงกำย ที่ขำดน ้ำ เป็ นรำยที่ผมยังคงจำได้ ดี ผมเชื่อว่ำ
อย่ำงไม่สนิทใจ นักว่ำเขำ อำจมีอำกำรเยื่อหุ้มสมองอักเสบอย่ำงรุนแรงในระดับที่เกินเยียวยำ
ไม่ว่ำจะพยำยำมรักษำอย่ำงสุดควำมสำมำรถเท่ำใดก็คงจะไม่สำมำรถรัง้ ไว้ ได้ อีกต่อไป ผมจึง
ปล่อยให้ เขำตำยโดยที่ให้ น ้ำเขำเพียงจิบเดียว เขำอำยุเท่ำไหร่กนั นะ อำจจะสัก 23 ได้ ผมเองก็
ไม่ใคร่จะแน่ใจนัก
สมดวน
เวลำของสมดวนใกล้ เข้ ำมำทุกขณะ ควำมตำยประกำศศักดำกับเขำในรูปของอำกำรขำด
อ็อกชิเจน
ผมเองไม่สำมำรถช่วยเหลือเขำได้ มำกแม้ เขำเองยังคงอยำกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปและร่วมมือกับ
ผมอย่ำงเต็มที่ก็ตำม
ผมต้ องกำรให้ เขำกินยำปฏิชีวนะชุดหนึ่ง แต่พยำบำลคนหนึง่ ซึง่ ที่จริงแล้ วมีศกั ดิ์เป็ นหัวหน้ ำผม
พยำยำมยับยังผมไว้
้
โดยให้ เหตุผลว่ำนัน่ อำจทำให้ ทรมำนในภำยหลังได้ เธอพยำยำมหว่ำนล้ อม
ผมอยู่หลำยวันในข้ อที่ว่ำผมไม่ควรให้ ควำมสำคัญกับคนไข้ ที่แทบจะหมดหวังไปแล้ วมำกนัก
เธอสำมำรถปล่อยวำงกับสถำนกำรณ์เช่นนี ้ได้ และเลือกที่จะไม่เข้ ำไปขัดขวำงกำรจำกไปของ
สมดวน เธอมีประสบกำรณ์อยู่กบั ควำมตำยมำยำวนำนกว่ำผมเสียด้ วยซ ้ำ
ถูกของเธอ ผมทุ่มควำมพยำยำมให้ กบั สมดวนมำกเกินไปเนื่องจำกมีอำรมณ์ควำมรู้สกึ เข้ ำมำมี
ส่วนสำคัญ เขำมีทงควำมสุ
ั้
ภำพและอ่อนหวำนรำวเด็กน้ อยอยู่ในตัวเขำ แม้ ว่ำเขำจะอำยุกว่ำ
สำมสิบปี แล้ วก็ตำม ผมประทับใจในประวัติชีวิตของเขำ แม้ เขำจะมิได้ เอ่ยถึงมันบ่อยนักก็ตำม
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ชะตำกรรมของเขำเป็ นเรื่ องของคนน่ำสงสำรมำกกว่ำจะเป็ นเพรำะคนมักมำกในกำม เขำต้ อง
มำนอนทรมำนอยู่บนเตียงในขณะนี ้เพรำะควำมโชค ร้ ำยมมิใช่ควำมเลินเล่อแต่อย่ำงใด
แม้ ผมไม่ต้องกำรเห็นเขำเจ็บปวด แต่เพรำะคำแนะนำอย่ำงหนักแน่นจำกหัวหน้ ำพยำบำลทำให้
ผมตัดสินใจหยุดจ่ำยยำปฏิชีวนะให้ แก่เขำและหันมำใช้ วิธีกำรรักษำตำมอำกำรแทน ผมมิได้
คำนวณถึงปริมำณยำที่ควรให้ อย่ำงแม่นยำเพียงพอและนัน่ ทำให้ ผมจ่ำยยำระงับปวดในขนำด
ที่มำกเกินพอดี
สมดวนไม่ยอมตำย เขำต้ องทุกข์ทรมำนจำกควำมเจ็บปวดในวำระสุดท้ ำยอย่ำงยำวนำน หลัง
ผ่ำนไปได้ สองวัน เขำยังคงมีชีวิตอยู่ ดังนันผมจึ
้
งเปลี่ยนแผนกำรรักษำกลับมำให้ ยำปฏิชีวนะเขำ
ใหม่อีกครัง้
บำงครัง้ เมื่อสมดวนมีอำกำรดีขึ ้น เขำมักจะถำมผมด้ วยควำมสงสัยว่ำ เพรำะเหตุใดเขำจึง
หลับไหลไม่ได้ สติไปหลำยวัน ผมได้ แต่ร้ ูสกึ กระอักกระอ่วนและไม่กล้ ำพอที่จะบอกควำมจริง
แก่เขำ
ผมร้ องขอให้ พระเจ้ ำพิจำรณำกำรกระทำของตนเอง พระองค์ตอบผมว่ำเป็ นเพรำะกำรพรำก
ชีวิตของใครสักคนที่เรำมิได้ เป็ นผู้ให้ ตั ้งแต่แรกนัน้ อำจเป็ นหน้ ำที่ที่จำเป็ น แต่ไม่ใช้ สิทธิ์ที่เรำพึงมี
ผมไม่มีสิทธิ์ในกำรทำเช่นนั ้น ซ ้ำยังไม่ถือว่ำเป็ นหน้ ำที่อีกด้ วยเพรำะปั ญญำของผมมิได้ อยู่ใน
ระดับที่สงู ส่งมำกพอที่จะสำมำรถตัดสินทำงเลือกให้ กบั ใครสักคน
กำรพยำยำมทำควำมเข้ ำใจถึงควำมทุกข์ทรมำนของคนไข้ ที่กำลังจะตำยนัน้ แม้ เรำจะเชื่อใน
ควำมแม่นยำของมันมำกเท่ำใด นัน่ ก็ยงั คงไม่เพียงพอที่จะทำให้ เรำสำมำรถรับรู้ได้ ถึงควำมคิด
คำนึงซึง่ พวกเขำ (ผู้ยงั ต้ องกำรมีชีวิตอยู่) มีต่อควำมทุกข์ทรมำนที่เกิดขึ ้น ใผมไม่อำจหยัง่ รู้ได้ ว่ำ
กำรประนีประนอมระหว่ำงตัวเขำกับโชคชะตำ หรื อกับพระเจ้ ำนันเป็
้ นไปในระดับใด
ควำมทุกข์ทรมำนนันเป็
้ นส่วนหนึง่ ของธรรมชำติที่มิได้ ขึ ้นอยู่กบั ควำมประสงค์ของเรำแต่อย่ำง
ใด มันมีบทบำทสำคัญที่จะช่วยให้ จิตใจของเรำเกิดกำรเรี ยนรู้ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเรี ยนรู้ที่เรำ
ต้ องกำรหรื อไม่ก็ตำม
ควำมทุกข์ทรมำนของผู้ที่อยู่ใกล้ กบั ควำมตำยย่อมแตกต่ำงไปจำกควำมทุกข์ทรมำนที่ผ้ เู ดิน
เคียงข้ ำงเขำไปสู่เส้ นทำงสำยนันพยำยำมจะท
้
ำควำมเข้ ำใจ
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เช้ ำวันต่อมำสมดวนยังคงมีชีวิตอยู่ และมีอำกำรดีขึ ้นกว่ำวันก่อนโดยที่สำมำรถเริ่มพูดคุยได้ อีก
ครัง้ และเป็ นวันนันเองที
้
่เขำตังค
้ ำถำมกับผมถึงอำกำรนอนหลับไม่ได้ สติของตัวเอง
เขำร้ องขอให้ ผมช่วยกล่อมให้ เขำหลับ โดยที่มิได้ ร้องขอควำมตำยจำกผม ผมจึงนัง่ อยู่เป็ นเพื่อน
เขำจนกระทัง่ เขำเผลอหลับไป
คืนต่อมำ ผมมีอนั ต้ อง ไปทำธุระที่อื่น กว่ำจะกลับมำอีกครัง้ ก็ล่วงเข้ ำไปบ่ำยสำมของอีกวันหนึง่
สมดวนตำยเสียแล้ ว เขำตำยในขณะที่ผมเริ่มนัง่ ลงเขียนบทบันทึกบอกเล่ำเรื่ องรำวที่เกิดขึ ้นกับ
ชีวิตของผม มีคนบอกผมว่ำเขำเรี ยกหำผมก่อนตำย แต่ผมกลับอยู่ไกลจำกเขำ ในที่ซงึ่ เขำไม่
อำจเอื ้อมถึง
ยูู
ชำวตะวันตกพำกันตังชื
้ ่อให้ เขำว่ำ “ยู” เพรำะนัน่ เป็ นภำษำอังกฤษเพียงคำเดียวที่เขำรู้ จกั และ
มักจะเรี ยกพวกเรำด้ วยคำนันเสมอ
้
“ยู”ยังไม่อยำกตำย และไม่สำมำรถทำใจยอมรับควำมจริง
ที่ว่ำควำมตำยกำลังคืบคลำนเข้ ำมำใกล้ มำกขึ ้นทุกขณะได้
เขำไม่เคยคิดที่จะหยุดต่อสู้ หำกตนเองไม่มีเรี่ ยวแรงเพียงพอ เขำจะร้ องขอให้ พวกเรำช่วย พยุง
เขำให้ ลกุ ขึ ้นนัง่ เพื่อที่เขำจะสำมำรถยึดแขนขำ ซึง่ บัดนี ้ไม่ต่ำงไปจำกเส้ นเชือกที่ห้อยย้ อย ไร้
กล้ ำมเนื ้อ
เขำต้ องกำรกินยำทุกชนิด
เขำอยำกกลับบ้ ำน กลับไปพบแม่และลูกสำวครัง้ สุดท้ ำยก่อนตำย
อำสำสมัครชำวตะวันตกทังสำมคนดู
้
จะรักใคร่เขำเป็ นพิเศษ เนื่องจำกเขำมีพลังบำงอย่ำงที่พวก
เรำสำมำรถสัมผัสได้ พวกเรำหวังให้ เขำพ้ นทุกข์เสียโดยเร็ว แม้ ที่สดุ แล้ วโชคชะตำจะไม่เข้ ำข้ ำง
เรำก็ตำม
แต่เมื่อไม่ไหวก็คือไม่ไหว ผมตัดสินใจที่จะหยุดยังควำมเจ็
้
บปวดของเขำเสีย กำรตัดสินใจ
เช่นนันเป็
้ นผลลัพธ์จำกเสียงสะท้ อนอันเงียบงัน ล ้ำลึก และมีเหตุมีผล
- แกไม่มีสิทธิ์ฆ่ำเขำ เพรำะเขำไม่ได้ ร้องขอ เหตุผลแค่นั ้นก็เพียงพอแล้ ว
- เงียบน่ำ จิตสำนึก แกไม่เข้ ำใจอะไรหรอก มันก็เหมือนกับเด็กตัวเล็กๆ ที่ยงั
ไม่สำมำรถพูดได้ หรื อเหมือนกับแมวสักตัว ที่แม้ จะสมมติว่ำมันพูดได้ แต่
วัดพระบาทน ้าพุ 62 / 106

ควำมคิดและสติปัญญำของมันก็มิได้ มีประสิทธิภำพเพียงพอที่จะสำมำรถสัง่
กำรให้ จิตตระหนักถึงทำงเลือกอันเหมำะสมสำหรับตัวเองได้ แกก็น่ำจะเข้ ำใจ
ดี
คุณคงจินตนำกำรได้ ถึงข้ อขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในใจผมเหล่ำนี ้ ผู้ที่มีอำรมณ์ควำมรู้สกึ อันอ่อนไหวจะ
สำมำรถเข้ ำใจได้ ในทันทีว่ำไม่มีคำตอบที่เหมำะสมให้ กบั คำถำมเหล่ำนี ้ ควำมคลุมเครื อและ
ควำมไม่แน่นอนเป็ นสิ่งที่จะเกิดขึ ้น และไม่ว่ำคุณจะเลือกสิ่งใด มันย่อมทิ ้งรอยแผลเป็ นไว้ บน
จิตใจคุณในทุกๆ ทำงเลือก หำกแม้ เรำเลือกที่จะนิ่งเฉยไม่กระทำสิ่งใด นัน่ ก็เท่ำกับว่ำเป็ นกำร
เลือกแล้ วในทำงหนึง่ ควำมสูญเสียและรอยแผลยังคงเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็ นกับดักที่
โชคชะตำได้ สร้ ำงขึ ้น
แม้ กำรจัดกำรชีวิตให้ ใครสักคนจะเป็ นเรื่ องที่ไม่สมควรอย่ำงยิ่ง แต่สิ่งที่เรำควรให้ ควำมสนใจ
มิใช่เรื่ องควำมเหมำะสม แต่เป็ นเรื่ องของกำรตีควำมในภำษำที่อีกฝ่ ำยหนึง่ ใช้ เขำมิได้ ร้องขอให้
ผมช่วยปลดปล่อยเขำ แต่จะเป็ นไปได้ สำหรับเขำหรื อในกำรจะร้ องขอเช่นนัน้
คนเรำมีสิทธิ์หรื อไม่ในกำรตีควำมคำของ่ำยๆ ของเขำ หรื อเรำควรรอให้ เขำร้ องขอเรำด้ วยคำพูด
ในแบบที่คนในสังคมในระดับอื่นๆ ใช้ กนั คำพูดที่สละสลวยหรื อคำพูดที่แสดงถึงควำมมีวฒ
ุ ิ
ภำวะทำงจิตใจ เป็ นต้ น
ในทำงปฏิบตั ิแล้ ว กำรจะตอบคำถำมที่ว่ำเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องหรื อไม่ในกำรจบชีวิตใครสักคนเพื่อ
หยุดยังควำมทรมำนของเขำนั
้
น้ เป็ นปั ญหำที่เกิดจำกกำรตีควำมหมำยมำกกว่ำปั ญหำในเชิง
ปรัชญำที่ยำกแก่กำรทำควำมเข้ ำใจ จิตสำนึกมิได้ มีส่วนนำทำงไปสู่คำตอบเหล่ำนี ้ บำงทีกำร
อธิษฐำนอำจจะช่วยเรำได้
ดังนันผมจึ
้
งฉีดยำให้ เขำ อำจจะมำกเกินขนำดก็เป็ นได้ เพรำะถึงแม้ ว่ำเขำจะนอนหลับไม่ได้ สติ
ผมก็ไม่อยำกให้ เขำรู้สกึ ว่ำตัวเองต้ องอยู่อย่ำงโดดเดี่ยว
คนอื่นๆ ไม่สนใจ หรื ออำจแกล้ งทำเป็ นไม่สนใจ ผมไม่อยำกลำกพวกเขำให้ เข้ ำมำมีส่วนในกำร
ตัดสินใจของผมครัง้ นี ้ ผมรู้จกั พวกเขำดีพอที่จะบอกได้ ว่ำควำมเห็นที่ถกู กลัน่ กรองออกมำจำก
อำรมณ์เบื ้องลึกของพวกเขำนันจะต้
้ องเห็นดีเห็นงำมกับผมในกำรช่วยปลดชีวิตเขำ มันเป็ นกำร
ง่ำยสำหรับพวกเขำ เพรำะเขำไม่ใช่ผ้ ทู ี่จะต้ องลงมือกระทำมันด้ วยตัวเอง
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ผมตัดสินใจเลือกทำงดังกล่ำวในตอนพลบค่ำ จำกนันจึ
้ งออกจำกวัดภำยใต้ ควำมเงียบสงัดของ
ยำมค่ำคืน เพื่อไปนัง่ สงบจิตใจใต้ ต้นมะม่วงที่ผมคุ้นเคยเป็ นอย่ำงดี เทือกเขำลุกเป็ นไฟ
เนื่องจำกตรงกับฤดูที่ชำวนำจะทำกำรเผำเศษวัชพืช รวมถึงขับไล่สตั ว์เลื ้อยคลำนและแมลงตัว
เล็กตัวน้ อย เพื่อตระเตรี ยมที่ดินสำหรับทำกำรเพำะปลูกในครัง้ ต่อไป
โชคดี (หรื ออำจเป็ นโชคร้ ำย) ที่ผมฆ่ำ“ยู” ไม่สำเร็จ เขำยังไม่ตำยภำยในเย็นวันนัน้ ยังดีที่ว่ำเขำ
มิได้ สงั เกตเห็นควำมผิดปกติใดๆ อันจะทำให้ เขำเกิดควำมสงสัยขึ ้นและเค้ นถำมเอำคำอธิบำย
จำกผม เขำยังคงทนทุกข์ทรมำนอยู่ต่อไป จนกระทัง่ สองวันต่อมำ เขำจึงค่อยตำยไปในที่สดุ
รำยกำรโต้ วำที
ผมกลับมำนึกถึงรำยกำรโต้ วำทีทำงโทรทัศน์หรื อวิทยุที่ออกอำกำศสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยซึง่ เป็ น
พวกคนมีกำรศึกษำผู้มกั จะนัง่ เอนหลังพิงโซฟำ ทังในปำรี
้
ส นิวยอร์ ค หรื อซิดนีย์ หัวข้ อที่จะถูก
นำขึ ้นมำเป็ นประเด็นโต้ แย้ งกันนันอำจมี
้
ได้ ทงกำรพิ
ั้
จำรณำคดี บทบัญญัติทำงศำสนำ หรื อกำร
แก้ ไขกฎหมำย วนเวียนอยู่เท่ำนี ้
พวกนักวิชำกำรมักพล่ำมอยู่กบั เรื่ องแนวทำงกำรรักษำแบบเน้ นบรรเทำควำมเจ็บปวด สิทธิ์ใน
กำรตำยอย่ำงสมเกียรติ สภำพไร้ ควำมรู้สกึ ทำงเลือกของคนไข้ ศำสนำ และอื่นๆ อีกมำกมำย
ผมรู้สกึ คลื่นไส้ พวกเขำทำรำวกับเรำเป็ นคนโง่ ไม่เคยมีใครพูดถึงประเด็นหลักที่แท้ จริงของเรื่ อง
นี ้เลย
คำถำมทำงวิชำกำรที่ยงั คงเป็ นแก่นสำคัญ อันจะนำมำซึง่ คำตอบที่สะท้ อนได้ ถึงภำพแห่งควำม
จริงคือคำถำมที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชำติของควำมอำรี เท่ำนัน้ นอกเหนือจำกนันไปแล้
้
วก็เป็ นดัง
กำรสำเร็จควำมใคร่ให้ กบั เซลล์สมองเท่ำนัน้ ไม่มีใครเคยเลยที่จะตระหนักถึงควำมจริงในข้ อนี ้
ไม่มีกำรตังค
้ ำถำมเกี่ยวกับควำมผิดพลำดหรื อบำปที่เกิดขึ ้น ผู้ที่ทำกำรรักษำด้ วยใจอันกรุ ณำ
โดยที่มิได้ กลัวเกรงหรื อสวมหน้ ำกำกบังหน้ ำนันจะไม่
้
มำมัวเสียเวลำอยู่กบั กำรค้ นหำว่ำ กำรุณ
ฆำตที่แท้ จริงแล้ วเรำเป็ นผู้กระทำหรื อถูกบังคับให้ ต้องกระทำ ร้ องขอหรื อยินยอม ชอบด้ วย
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กฎหมำยหรื อผิดกฎหมำย เมื่อใดที่ควำมเมตตำเกิดขึ ้นในใจเขำ เมื่อนันเขำจึ
้
งจะได้ ร้ ูจกั หน้ ำที่
ของตัวเอง
ควำมกระจ่ำงเกี่ยวกับแนวทำงแห่งควำมอำรี นนคื
ั ้ อคำถำมอันเป็ นศูนย์กลำง จริยธรรมให้
ควำมสำคัญกับสภำพจิตใจที่สำมำรถคิดไตร่ตรองได้ อย่ำงมีเหตุมีผลของผู้กระทำมำกกว่ำ
อำกำรป่ วยของคนไข้ ในขณะนัน้ มันคือสิ่งที่ขดั แย้ งกันอย่ำงสิ ้นเชิง
กำรวำงเดิมพัน กำรกำหนดผลลัพธ์ กำรวำงยำ กำรเลือกกระทำหรื อจำต้ องกระทำกำรุณฆำต
เหล่ำนี ้มิใช่ทำงเลือกที่ถกู กำหนดโดยเหตุผล แต่เป็ นหน้ ำที่ที่บงั เกิดขึ ้นจำกควำมอำรี โดยที่เรำไม่
อำจรู้ตวั
มีตรรกะอื่นใดนอกเหนือจำกควำมอำรี ที่จะสำมำรถแยกแยะระหว่ำงส่วนที่คลุมเครื อและส่วนที่
กระจ่ำงชัดภำยในถ้ อยคำของผู้ที่ระทมทุกข์ได้ จะมีตรรกะอื่นใดนอกจำกควำมอำรี ที่จะ
สำมำรถแยกแยะระหว่ำงสิ่งที่ถกู สื่อและสิ่งที่ไม่สำมำรถสื่อออกมำได้ แยกแยะระหว่ำงเสรี ภำพ
และกำรบังคับขืนใจ หรื อสำมำรถทำควำมเข้ ำใจในคุณค่ำบำงอย่ำงที่มนุษย์ผ้ ไู ร้ สิ ้นซึง่ แกนสำร
เหล่ำนันยึ
้ ดถือ
หำกว่ำตรรกะอื่นๆ นันมี
้ อยู่จริง ตรรกะที่จะบอกได้ ว่ำสิ่งที่มิได้ สื่อออกมำนันมี
้ อยู่ กำรบังคับฝื น
ใจหรื อคุณค่ำบำงอย่ำงนันมี
้ อยู่ สิ่งเหล่ำนี ้จะมีประโยชน์อนั ใดหำกไม่มีควำมอำรี เป็ นเครื่ อง
นำทำงให้ กบั เรำ
- สงบจิตสงบใจเสีย ให้ นกึ ว่ำผู้ทนทุกข์เหล่ำนันคื
้ อผู้ที่เรำรัก เป็ นลูกเรำ แม่เรำ
เมียเรำ เพื่อนเรำ หรื อน้ องชำยของเรำเอง
- ผิดแล้ ว จิตใต้ สำนึก เจ้ ำจะคิดอย่ำงนันไม่
้ ได้ ถ้ ำคิดเช่นนันแล้
้ ว เจ้ ำจะต้ อง
แน่ใจว่ำควำมรักเหล่ำนัน้ ทังรั้ กแบบพ่อรักลูก รักด้ วยควำมเป็ นสำยเลือด เป็ นคู่
สมรส เป็ นเพื่อน หรื อเป็ นพี่เป็ นน้ องนัน้ ต้ องเป็ นรักที่มิได้ ถกู ลดค่ำด้ วยควำม
แตกต่ำงในวิถีทำงของมัน จงปล่อยตัวเองให้ เป็ นอิสระ ทำด้ วยควำมอำรี มิใช่
ควำมรัก ให้ อย่ำง “บริสทุ ธิ์ใจ” มิใช่เพื่อ “หวังผลตอบแทน”
ผมเคยสงสัยว่ำควำมเวทนำของผมนันมี
้ ค่ำมำกเพียงใด หำกนักจริยธรรม นักปรัชญำ นักบวช
หรื อนักกฎหมำยเหล่ำนันมี
้ คำตอบให้ กบั ผม ผมคงไม่ต้องเหนื่อยใจเช่นทุกวันนี ้ เรี่ ยวแรงของผม
กำลังหมดลงทุกที
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ส่ วนที่สาม
มรสุมแห่ งการทาบุญ
กองฟื นเผำศพ
มีนกั ข่ำวชำวตะวันตกส่วนหนึง่ ที่นบั ถือศำสนำพุทธเดินทำงมำที่วดั เรำ ในช่วงนันมี
้ คนไข้ ตำยไป
เป็ นจำนวนมำก และยังมีอีกเก้ ำศพนอนรออยู่ที่เมรุ เผำเรี ยบร้ อย ภำพเช่นนันอำจท
้
ำให้ ใครก็
ตำมจินตนำกำรไปถึงหนังสือที่ว่ำด้ วยพิธีกรรมอันเก่ำแก่เกี่ยวกับกำรสังหำรหมู่ครัง้ ยิ่งใหญ่ใน
สมัยโบรำณ
ศพทังเก้
้ ำถูกวำงเรี ยงรำยกันอยู่บนฟื นกองใหญ่ที่จะใช้ เผำศพตำมแบบพิธีกรรมในสมัยก่อน
พวกนักข่ำวจะได้ เห็นถึงเปลวไฟที่เผำผลำญเนื ้อหนังมังสำเหล่ำนันให้
้ มอดไหม้ ลงทีละชิ ้นๆ
เย็นวันนันกลิ
้ ่นเหม็นรำวเนื ้อย่ำงกระจำยคละคลุ้งไปทัว่ บริเวณหมู่บ้ำนและลุกลำมมำยังตึก
ผู้ป่วยนี ้ด้ วย
ผมไม่ร้ ูว่ำเป็ นเพรำะเหตุใดผมจึงนึกถึงกลิ่นในลักษณะเดียวกันนี ้ซึง่ เคยคละคลุ้งไปทัว่ บ้ ำนเมือง
และบดบังจิตสำนึกของชำวยุโรปตังแต่
้ ในสมัยที่ยงั มีกำรเผำร่ำงแม่มดทังเป็
้ นกันอยู่
นักข่ำวส่วนใหญ่มกั เป็ นพวกไร้ จิตสำนึก พวกเขำจะมำปรำกฏตัวโดยที่ไม่ได้ มีกำรแนะนำตัวเอง
หรื อสิ่งที่ตนกำลังกระทำแต่อย่ำงใด บำงครัง้ อำจหนักถึงขันไม่
้ ยอมพูดยอมจำ เขำจะติดกล้ อง
เป็ นอำวุธคู่กำยคอยเล็งหำภำพที่แสดงให้ เห็นถึงควำมน่ำเกลียดน่ำกลัวและควำมน่ำขยะแขยง
หรื อควำมทุกข์ทรมำนได้ อย่ำงชัดเจนที่สดุ โดยที่มิได้ มีกำรให้ ควำมเคำรพต่อคนไข้ แม้ แต่น้อย
เนื่องจำกมัวแต่ห่วงพะวงที่จะหำภำพซึง่ จะทำให้ คนอ่ำนขวัญผวำได้ มำกที่สดุ
พวกเขำเป็ นคนที่เต็มเปี่ ยมไปด้ วยควำมเชื่อมัน่ ในตัวเองอย่ำงสูงและมีควำมอวดดี สำยตำที่มอง
มำยังเรำนันเจื
้ อไว้ ด้วยควำมหยิ่งทะนงในครำใดก็ตำมที่เรำร้ องขอให้ เขำทำงำนของตัวเองใน
ลักษณะที่สภุ ำพและสำรวมมำกกว่ำนี ้ พวกเขำรู้ดีว่ำถึงอย่ำงไรเสีย บรรดำสงฆ์และผู้จดั กำรก็
จะต้ องเข้ ำข้ ำงเขำเพรำะสื่อของเขำนันเป็
้ นที่มำแห่งเงินบริจำคก้ อนโต
แต่ควำมจริงแล้ ว พวกเขำก็มิได้ เลวร้ ำยเช่นนี ้เหมือนกันหมดทุกคน อำจมีบำงคนที่น่ำเอ็นดู
เรี ยบร้ อย นอบน้ อม และรู้จกั มีควำมเกรงใจ นักข่ำวกลุ่มนี ้จะกลับไปพร้ อมกับผลงำนอันยอด
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เยี่ยมที่สดุ James Nachtway ผู้โด่งดังเป็ นตัวอย่ำงที่ดีในกรณีนี ้ เขำมำอยู่กบั เรำได้ รำวสัก
อำทิตย์ อีกทังยั
้ งใจดีมำกถึงขนำดที่ว่ำมีคนไข้ คนหนึง่ ขอให้ เขำกลับมำอีกครัง้ ส่วนอีกคนหนึง่ ก็
เอ่อยปำกถำมว่ำเขำแต่งงำนแล้ วหรื อยัง!
ห้ องมรณำนุสติ
ที่วดั แห่งนี ้มีคนไข้ ซงึ่ ตำยด้ วยอำกำรอันแปลกประหลำดอยู่มำกมำย บำงรำยอำจผอมมำกถึงขัน้
ที่ว่ำเชลยศึกในค่ำยกักกันเอำซ์ชวิทซ์นนอำจยอมแพ้
ั้
ได้ สำวประเภทสองบำงรำยร่ำงเหลือเพียง
โครงกระดูกแต่ยงั คงมีก้อนซิลิโคนแห้ งติดอยู่กบั หน้ ำอก
ที่ผ่ำนมำนันมี
้ ผ้ เู ดินทำงมำเยี่ยมคนไข้ ที่วดั แห่งนี ้เป็ นจำนวนมำก บ้ ำงมำเพื่อทำกำรศึกษำ บ้ ำง
มำสัมมนำ บ้ ำงมำทำบุญ นัน่ ทำให้ ฝ่ำยกำรตลำดผู้มีหวั ทำงกำรค้ ำตระหนักได้ ว่ำห้ องเล็กๆ ที่ถกู
จัดเป็ นดังพิพธิ ภัณฑ์สำหรับแสดงร่ำงกำยของคนไข้ นนอำจมี
ั้
ส่วนช่วยทำให้ ยอดบริจำคเพิม่ ขึ ้น
ได้
ในห้ องดังกล่ำวนี ้มีร่ำงผู้ป่วยรำวสิบห้ ำศพซึง่ ทำงเจ้ ำหน้ ำที่ได้ ฉีดฟอร์ มำลีนไว้ เรี ยบร้ อย ถูกตัง้
แสดงอยู่ภำยในโลงแก้ ว เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ใจแข็งพอจะทนเห็นภำพเหล่ำนันได้
้ มีโอกำสเข้ ำเดินชม ทำง
วัดมีนโยบำยว่ำศพที่จะถูกนำมำจัดแสดงนี ้ต้ องตำยอย่ำงแปลกประหลำดและมีลกั ษณะอำกำร
ที่ไม่สำมำรถพบเห็นได้ บ่อยนัก แต่โชคร้ ำยที่พวกเขำไม่สำมำรถบรรลุควำมตังใจนั
้ นได้
้
เนื่องจำกคนไข้ ส่วนใหญ่มกั ไม่สมัครใจและอำยเกินกว่ำที่จะทำใจยอมรับได้ ว่ำร่ำงกำยอัน
เปลือยเปล่ำของตนจะต้ องถูกนำออกมำอวดแก่สำยตำของผู้อื่นเช่นนัน้ ดังนันศพทั
้
งหลำยที
้
่ได้
ถูกนำมำจัดแสดงไว้ นนั ้ ส่วนใหญ่คือพวกที่ทำงวัดได้ มีกำรทำหนังสือยินยอมเป็ นลำยลักษณ์
อักษรจำกเจ้ ำของร่ำงตังแต่
้ ก่อนที่พพิ ธิ ภัณฑ์ จะเปิ ดให้ บริกำร
ดังนันพวกเขำจึ
้
งมิได้ คำนึงถึงว่ำเมื่อเวลำนันมำถึ
้ งร่ ำงกำยของพวกเขำจะถูกใช้ ประโยชน์ไป
ในทำงใด ไม่มีใครคิดไปไกลถึงขันว่
้ ำจะต้ องมำนอนเปลือยกำยเช่นนี ้เป็ นต้ น
ร่ำงของเด็กตัวเล็กๆ ก็เป็ นที่สนใจด้ วยเช่นกัน เด็กเหล่ำนี ้ส่วนใหญ่เป็ นเด็กกำพร้ ำซึง่ อยู่ในควำม
คุ้มครองของทำงวัด ดังนันจึ
้ งเท่ำกับว่ำพวกเขำไม่สำมำรถขัดขืนคำสัง่ ของผู้ปกครองได้
ครัง้ หนึง่ เคยมีคนไข้ ที่มีศีรษะละม้ ำยคล้ ำยคลึงกับเจซูอิตเป็ นอย่ำงมำก คุณคงจะพอนึกภำพ
ออก ผิวหนังแห้ งเหี่ยว ใบหน้ ำแข็งทื่อรำวเหล็กกล้ ำแต่ฉำยไว้ ซงึ่ ประกำยแห่งควำมปรำณีซงึ่ เผื่อ
แผ่ไปสู่ผ้ คู นมำกมำย เว้ นก็เพียงแต่ตนเอง เขำดูรำวกับเป็ นผู้นำอันเด็ดขำดกลับชำติมำเกิด เป็ น
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ควำมเด็ดขำดในแบบที่ผ้ เู คร่งครัดในศีลธรรมพึงมี ปรำศจำกซึง่ ข้ อด่ำงพร้ อยอันมักปรำกฏอยู่
เสมอในตัวนักบวชทัว่ ไปตังแต่
้ สมัยอดีตกำลเรื่ อยมำ เขำไม่มีลกั ษณะของควำมเสแสร้ งเหล่ำนัน้
เจือปนอยู่แม้ แต่น้อย
เจซูอิตผู้สงบเสงี่ยมของผมกำลังโบยบินกลับคืนสู่พระจิต แม้ ร่ำงกำยจะซูบซีด แต่เขำก็มิเคยปริ
ปำกบ่น ไม่เคยร้ องขอสิ่งใด ต้ องกำรเพียงไถ่บำปเท่ำนัน้ เพรำะเขำเชื่อว่ำตนเองได้ ประพฤติผิด
ศีลธรรมอย่ำงใหญ่หลวง ต่ำงจำกคนอื่นๆ รอบตัวที่เขำคิดว่ำทำผิดเพียงเพรำะควำมสะเพร่ำ
เท่ำนัน้
ผู้จดั กำรมำหำผมเพื่อเตือนให้ ผมอ่ำนข้ อควำมที่แปะอยู่หน้ ำแฟ้มกำรรักษำของเขำให้ ดี “โปรด
ทรำบ! ศพนี ้ห้ ำมเผำ! กรุณำแจ้ งให้ ทรำบทัว่ กัน!”
นกกระสำตัวนี ้ต้ องกำรให้ ศพของเขำถูกนำไปจัดแสดงไว้ ในห้ องมรณำนุสติหลังจำกที่เขำตำยไป
แล้ ว เพื่อจักได้ เป็ นบทเรี ยนให้ แก่ผ้ อู ื่น เขำอยำกให้ ผลแห่งควำมผิดพลำดและบำปที่เขำสร้ ำงขึ ้น
ได้ ประจักษ์ แก่สำยตำของเยำวชนรุ่ นต่อไป เพื่อให้ พวกเขำหมัน่ ตังมั
้ น่ ประ พฤติตนตำมแนวทำง
แห่งศีลธรรมอย่ำงเคร่งครัด
หลังจำกที่เขำตำย ศพของเขำถูกนำไปเผำรวมกับคนไข้ รำยอื่นๆ เพรำะเขำตำยก่อนเวลำอันควร
ร่ำงกำยอำจจะผอมแห้ ง แต่ผิวหนังไม่อปั ลักษณ์มำกพอ ไม่มีซลิ ิโคน หรื อรอยสัก ที่จะดึงดูด
ควำมสนใจจำกผู้เยี่ยมชมได้
คดีข่มขืนในวัด
ช่ำงบัดสีจริง! ข่ำวอื ้อฉำวเกี่ยวกับกำรประพฤติผิดในกำมระบือไปทัว่ วัดจำกปำกต่อปำก มีคน
ฉวยโอกำสข่มขืนผู้ป่วยในขณะที่ฝ่ำยหญิงนอนหลับไม่ได้ สติ ส่วนอีกรำยหนึง่ กำลังนอนหลับ
สนิท พวกวิตถำรซึง่ คงไม่ชอบหญิงที่มีเนื ้อหนังมังสำเต่งตึงได้ จบั ขยุ้มก้ อนอกอันแห้ งเหี่ยวของ
เหยื่อผู้กำลังมีอำกำรป่ วยเข้ ำขันสุ
้ ดท้ ำย
เรื่ องบำนปลำยถึงกับต้ องมีกำรเรี ยกตำรวจให้ เข้ ำมำทำกำรสอบสวน สองวันต่อมำตำรวจ ก็
สำมำรถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ และบังคับให้ เขำรับสำรภำพ เขำถูกปล่อยตัวเป็ นอิสระในอีก
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ไม่กี่ชวั่ โมงต่อมำ โดยต้ องจ่ำยค่ำเสียหำยเป็ นเงินสำมพันบำทให้ กบั ผู้เสียหำยทุกรำยที่ยงั มีชีวิต
อยู่
วันต่อมำเหยื่อทุกคนต่ำงพำกันยิ ้มไม่หบุ บ้ ำงหัวเรำะร่ำชอบใจที่ได้ ชื่นชมเงินก้ อนโตก่อนตำย
โดยไม่นกึ ไม่ฝันเช่นนี ้
ในประเทศบ้ ำนเกิดของผม ผู้คนมักจะมีควำมใคร่ แทรกซึมอยู่ในทุกอณูสมอง หำกเกิดมีกรณี
เช่นนี ้ขึ ้น จะต้ องมีกำรฟ้องร้ องคดีและดำเนินกำรสอบสวนกันอย่ำงเคร่งเครี ยด ในขณะเดียวกับ
ที่สื่อต่ำงๆ กลุ่มพิทกั ษ์ สิทธิสตรี ชนแนวหน้
ั้
ำห้ ำกลุ่มเป็ นอบย่ำงน้ อย รวมถึงพวกนักจิตวิทยำผู้
มักเป็ นเดือดเป็ นร้ อนจนเกินกว่ำเหตุอยู่เสมอนัน้ จะต้ องออกมำเคลื่อนไหวในเรื่ องนี ้อย่ำงทัน
ควัน ในกรณีเช่นนี ้ เป็ นที่แน่นอนว่ำผู้เสียหำยจะต้ องมีควำมรู้สกึ รำวกับถูกย่ำยีซ ้ำสองจำกกำร
ต้ องปรำกฏตัวต่อหน้ ำสำธำรณชนเพื่อเป็ นกำรตอกย ้ำสภำพแห่งควำมเป็ นหญิงซึง่ มักเป็ นฝ่ ำย
ถูกกระทำอยู่เสมอ
ผมกล้ ำพูดได้ เต็มปำกว่ำเมืองไทยยังไม่ถึงขันที
้ ่ต้องตกเป็ นจำเลยในประเด็นทำงเพศตำมแบบที่
ชำวตะวันตกเป็ นกัน พวกเขำยังไม่ต้องถึงกับมีหนังปลุกใจเสือป่ ำเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยในกำร
ดำรงชีวิต แต่ทกุ วันนี ้ สิ่งต่ำงๆ กำลังเปลี่ยนไป … วัฒนธรรมแบบอเมริกนั กำลังบุกรุกเข้ ำ
ครอบงำ รำกฐำนของมันยังคงเหนียวแน่นอยู่ภำยในจิตใจของชำวอเมริกนั เหล่ำนัน้
นมถัว่ เหลือง
ในครำวที่ทำงวัดรับตัวเมย์เข้ ำมำนัน้ เส้ นเอ็น ผิวหนัง และกระดูกของเธอรวมกันแล้ วมีน ้ำหนัก
เพียงห้ ำกิโลกรัมเท่ำนัน้ แม้ ว่ำเธอจะมีอำยุครบหนึง่ ขวบกับอีกสำมเดือนเข้ ำไปแล้ วก็ตำม เรำ
เชื่อว่ำเธอคงมีชีวิตอยู่ได้ อีกไม่เกินสองอำทิตย์ เธอถ่ำยเป็ นเลือดและไม่มีแม้ กระทัง่ เรี่ ยวแรงที่จะ
ดูดนม ผิวหนังเหี่ยวย่นเสียจนทำให้ เรำพำลนึกไปถึงว่ำตับไตที่อยู่ภำยในร่ำงกำยนัน้ บัดนี ้คงจะ
กลำยเป็ นเพียงก้ อนเนื ้อแห้ งๆ หลงเหลืออยู่เท่ำนัน้ ผมถ่ำยรูปเธอเก็บไว้ หลำยรูปเพรำะได้
สัญญำกับตัวเองว่ำจะต้ องสร้ ำงตำนำนเกี่ยวกับเธอด้ วยกำรมอบชีวิตให้ เธออีกครัง้ เป็ นชีวิตที่
สัมผัสได้ จริง
ผมจะติดตำมเธอไปจนกระทัง่ เธอนอนสงบอยู่ในโลงแก้ วในห้ องมรณำนุสติ และด้ วยแฟ้มข้ อมูล
ที่มีอยู่ในมือ ผมจะทำให้ เธอเป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่ โลกแห่งอินเตอร์ เน็ต
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เมย์ยงั ไม่ยอมแพ้ ง่ำยๆ เธอกัดฟั นสู้อยู่นำนหลำยเดือน ผมเริ่มที่จะเกิดควำมสงสัยในประวัติกำร
รักษำของตัวเธอ เธอไม่เคยมีอำกำรของ candidiasis * ที่ปำก ในขณะที่อำกำรดังกล่ำวนี ้
สำมำรถพบได้ ในคนไข้ โรคเอดส์แทบทุกคนที่มีปริมำณซีดี 4 ลดน้ อยลงกว่ำ 200 เนื่องจำกเหตุ
ที่ว่ำผมไม่มีห้องทดลอง จึงทำได้ เพียงสันนิษฐำนว่ำ กรณีของเธออำจถือเป็ นข้ อยกเว้ น
มีเจ้ ำหน้ ำที่คนหนึง่ เล่ำให้ ผมฟั งโดยบังเอิญว่ำเมย์ชอบดื่มนมถัว่ เหลือง ทันใดนันผมจึ
้
งฉุกคิด
ขึ ้นมำได้ ในว่ำบำงทีอำกำรของเธออำจมิได้ เกี่ยวข้ องกับโรคเอดส์ แต่เกิดจำกปั ญหำที่ว่ำร่ำงกำย
เธอไม่สำมำรถดูดซึมนมที่ดื่มเข้ ำไปได้ ดังนัน้ ผมจึงลองสัง่ ให้ งดป้อนนมตำมปกติ และในที่ ่่
สุดปำฏิหำริย์ก็มีจริง เธอโตวันโตคืนจนเป็ นที่สงั เกตเห็นได้ อย่ำงชัดเจน
ผมจำเป็ นต้ องย้ ำยเธอไปอยู่ที่อื่น เพรำะแม้ ว่ำอำกำรของเธอจะดีขึ ้นมำกแล้ วก็ตำม แต่อำจทรุด
ลงได้ ทกุ เมื่อเนื่องจำกถูกรุ มทึ ้งอย่ำงตะกละตะกรำมจำกเชื ้อโรคที่อยู่รอบกำย เธอไม่แข็งแรง
พอที่จะต้ ำนทำนมันได้ ไม่กี่อำทิตย์ที่ผ่ำนมำเรำต้ องสูญเสียเด็กชำยตัวอ้ วนกลมน่ำรักคนหนึง่ ไป
ภำยในเวลำเพียงไม่กี่ชวั่ โมง โดยมิได้ มีอำกำรใดใดอันเป็ นสัญญำณเตือนล่วงหน้ ำ เหตุเป็ น
เพรำะไม่มีคนคอยอยู่ดแู ลเขำ ผมรี บจัดกำรย้ ำยตัวเขำออกจำกตึกอย่ำงเร่งด่วน แต่ทว่ำสำย
เกินไป เขำตำยหลังจำกนันได้
้ เพียงไม่กี่ชวั่ โมงจำกอำกำรติดเชื ้อในปอดอย่ำงรุนแรง เมื่อผมมิได้
ประจำอยู่ที่ตกึ ก็ไม่มีใครสำมำรถล่วงรู้ได้ ว่ำเมื่อใดที่อำกำรของเขำจะเรี ยกได้ ว่ำทรุดหนักลงจน
ถึงกับต้ องตำมตัวผม
ผมจำต้ องย้ ำยเมย์ออกไปจำกที่วดั แม้ จะรู้ว่ำมันเป็ นควำมพยำยำมที่แสนจะทำร้ ำยจิตใจผู้อื่น
เพียงใดก็ตำม นัน่ เป็ นเพรำะเจ้ ำหน้ ำที่และคนไข้ ทกุ คนต่ำงพำกันรักใคร่เอ็นดูเธอ แม้ แต่ผ้ ทู ี่มำ
เยี่ยมเองก็ยงั หลงรักเธอ มีชำวจีนคนหนึง่ ถึงกับบริ จำคโลงศพแกะสลักเล็กๆ สีสนั สวยงำมให้ กบั
เธอ บัดนี ้มันได้ ถกู ตังไว้
้ รอเธอตรงบริเวณประตูทำงเข้ ำมำเป็ นเวลำหลำยสัปดำห์ ในขณะ
เดียวกับที่โลงแก้ วก็ได้ ถกู ตระเตรี ยมไว้ เรี ยบร้ อยแล้ วเช่นกัน
ผมทำกำรวิ่งเต้ นเสำะหำไปทัว่ จนกระทัง่ ได้ พบกับเศรษฐี ชำวเยอรมันคนหนึ่งซึง่ ดูแลเกี่ยวกับ
เด็กที่ติดเชื ้อเอชไอวีโดยเฉพำะ ดังนันเรำจึ
้
งตัดสินใจอย่ำงเด็ดขำดว่ำเมย์จะต้ องไปจำกที่นี่
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ในขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่ เธอคงจะได้ รับกำรดูแลรักษำเป็ นอย่ำงดีด้วยเครื่ องมือรำคำแพง ซึง่ อำจ
สำมำรถช่วยให้ เธอหลุดจำกวงจรชีวิตบัดซบนี ้ได้ ในท้ ำยที่สดุ
ผมบอกกับชำวตะวันตกกลุ่มหนึง่ ที่มำเยี่ยมในวันนันว่
้ ำ เด็กคนนี ้ปลอดภัยแล้ ว แต่อีกไม่นำนก็
คงจะมีเด็กรำยอื่นๆ เข้ ำมำใหม่เพิม่ ขึ ้นเรื่ อยๆ รำวกับเป็ นกำรสังเวยร่ำงเพื่อตอบสนองควำมพึง
พอใจของพระเจ้ ำซึง่ ผมให้ ควำมศรัทธำน้ อยลงทุกที
วันต่อมำมีเด็กน้ อยคนใหม่ถกู ส่งตัวเข้ ำมำในตึก โลงศพอันสวยงำมของเมย์ที่ตงรออยู
ั้
่นนอำจ
ั้
ถูกนำมำใช้ ประโยชน์ก็ในครำวนี ้ เว้ นเสียแต่ว่ำ…
ลิ ้นชักเถ้ ำกระดูก
หลังจำกที่ร่ำงของคนตำยถูกเผำเป็ นเถ้ ำถ่ำนแล้ ว จะมีเศษกระดูกเล็กๆน้ อยๆ หลงเหลืออยู่ใน
กองขี ้เถ้ ำ เรำจะห่อมันไว้ ด้วยผ้ ำดิบสีขำว มัดอย่ำงดีและเขียนชื่อติดไว้ เพื่อมิให้ สบั สนว่ำของใคร
เป็ นของใคร
เพื่ออะไร? ผมไม่ร้ ูว่ำเขำจะเก็บมันไว้ เพื่อประโยชน์อนั ใด ในเมื่อแม้ แต่ครอบครัวของผู้ตำยก็ยงั
มิได้ ต้องกำรจะเก็บของที่ระลึกอันน่ำอับอำยนันไว้
้ เสียด้ วยซ ้ำ นัน่ เพรำะพวกเขำเชื่อว่ำดวง
วิญญำณของผู้ตำยอำจนำพำเครำะห์ร้ำยมำสู่ครอบครัวของพวกเขำในภำยหลังได้
สุดท้ ำยจึงได้ ข้อสรุปว่ำห่อกระดูกเหล่ำนันจะถู
้ กนำมำกองทับถมกันไว้ รอบๆ พระพุทธรูปองค์
ใหญ่ซงึ่ ตังตระหง่
้
ำนอยู่ภำยในวัด
สองสำมปี ผ่ำนไป กองกระดูกท่วมสูงขึ ้นจนแทบมองไม่เห็นองค์พระพุทธรูปภำยใน ท้ ำยที่สดุ จึง
มีผ้ ใู จบุญบริจำคตู้ขนำดใหญ่ซงึ่ ประกอบไปด้ วยลิ ้นชักย่อยๆ ที่ถกู เขียนชื่อกำกับไว้ มำกมำย ใน
ใจเขำคงคิดว่ำหำกย้ ำยกระดูกเหล่ำนี ้ออกไปได้ คงจะทำให้ ดเู รี ยบร้ อยขึ ้นและยังเท่ำกับเป็ นกำร
แสดงควำมเคำรพต่อองค์พระพุทธรูปและต่อผู้ตำยเองด้ วย น่ำเสียดำย ที่ลิ ้นชักพวกนันเล็
้ กเกิน
กว่ำที่จะบรรจุกระดูกส่วนน่องหรื อท่อนขำซึง่ ยังไหม้ ไม่ทวั่ ถึงดีได้ อีกทังกำรจะน
้
ำกระดูกเหล่ำนัน้
กลับเข้ ำไปเผำอีกครัง้ ก็ดจู ะเป็ นไปได้ ยำกเพรำะแก็สมีรำคำแพงมำก
มีทำงเลือกเดียวซึง่ จะสำมำรถลดค่ำใช้ จ่ำยได้ นัน่ ก็คือกำรใช้ เครื่ องจักรบดกระดูกให้ เป็ นผุยผง
เพื่อให้ ง่ำยต่อกำรจัดเก็บ มีกำรรับอำสำคน ไข้ ให้ เข้ ำมำช่วยนำห่อกระดูกของผู้ตำยเหล่ำนันใส่
้
ลงไปในหม้ อบดยำเพื่อทำกำรปั่ นให้ ละเอียด บ่อยครัง้ ที่คนไข้ อำสำเหล่ำนันจะรู
้ ้ จกั กับผู้ตำยซึง่
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เป็ นเจ้ ำของกระดูกที่ตนกำลังทำกำรบดอยู่ เขำจะอมยิ ้มเพรำะพลันนึกถึงภำพแห่งควำมทรงจำ
ของผู้ตำยสมัยยังมีชีวิตในขณะเดียวกับที่มือก็ยงั คงตำกระดูกด้ วยครกไม้ ที่โดยทัว่ ไปแล้ วมักจะ
ถูกนำมำใช้ ในกำรตำส้ มตำเสียมำกกว่ำ
ด้ วยวิธีกำรดังกล่ำวนี ้ กองกระดูกที่รกหูรกตำเหล่ำนันจะถู
้ กเก็บอย่ำงเป็ นระเบียบอยู่ภำยใน
ลิ ้นชักส่วนบุคคล เมื่อตู้ดงั กล่ำวถูกบรรจุจนเต็ม ก็ถึงครำวที่คนงำนเหล่ำนันจะต้
้ องก้ ำวล่วงเข้ ำสู่
วำระสุดท้ ำยของตนเองบ้ ำง ส่วนองค์พระพุทธรูปก็จะถูกทับถมด้ วยภูเขำแห่งกองกระดูกอีกครัง้
เมื่อนัน้ เรำก็จะต้ องมำคิดค้ นหำทำงแก้ ปัญหำกันใหม่ต่อไป
นักบุญหรื อคนบำป
วัดแห่งนี ้ถูกครอบงำไว้ ด้วยสำยลมแห่งควำมบ้ ำคลัง่ ซึง่ เรำไม่อำจคำดเดำทิศทำงของมันได้ กำร
ได้ พบเห็นควำมตำยอยู่ทกุ เมื่อเชื่อวันติดต่อกันเป็ นแรมปี นันอำจท
้
ำให้ สมองของเรำสัง่ กำรออก
นอกลู่นอกกรอบได้ หรื อในบำงครัง้ เวลำเพียงไม่กี่เดือนก็อำจถือว่ำเพียงพอให้ เกิดผลลัพธ์
เช่นนันได้
้ โดยเฉพำะสำหรับผู้ที่ยงั อยู่ในช่วงเยำว์วยั
ทุกสิ่งจะกลำยเป็ นควำมเหนือจริง ในทุกเดือนจะมีผ้ คู นเป็ นหมื่นพันเดินเข้ ำมำเยี่ยมชมตำม
เตียงคนไข้ ที่กำลังนอนรอควำมตำย ควำมตำยกลำยเป็ นสิ่งจำเป็ น และต้ องเป็ นไปด้ วยควำมน่ำ
ขยะแขยงเท่ำนัน้ เพื่อประโยชน์ในกำรเร้ ำอำรมณ์ควำมรู้สกึ คนไข้ บำงคนเล่นดนตรี ให้ ผ้ มู ำเยือน
เหล่ำนันฟั
้ ง บำงคนทำแหวนประดับด้ วยกระดูกพลำสติกเล็กๆ มำขำย ส่วนโครงกระดูกจริงนัน้
ได้ ถกู นำมำใช้ เป็ นเครื่ องประดับตกแต่งไว้ ตำมกำแพงห้ อง
นอกจำกนันแล้
้ ว พวกเขำยังได้ ช่วยกันหล่อรูปปั น้ เล็กๆ ซึง่ ทำขึ ้น จำกกระดูกบดของผู้ตำยอีก
ด้ วย หำกคนไข้ คนใดยังพอมีเรี่ ยวแรงเหลือและคิดอยำกออกไปเดินเล่นชมในสวนก็ย่อมได้
ในพิพธิ ภัณฑ์โลงศพแก้ วที่ผมได้ กล่ำวถึงไปแล้ วนัน้ พวกสิ ้นคิดบำงคนบังอำจนำศพชำยคนหนึง่
ซึง่ ภรรยำของเขำยังคงมีชีวิตอยู่และเดินเหินได้ ตำมปกติมำจัดแสดงไว้ (ผลคือหลำยอำทิตย์
ต่อมำเธอต้ องกลำยเป็ นอัมพำตจำกควำมพยำยำมในกำรฆ่ำตัวตำยด้ วยกำรกระโดดลงมำจำก
ตึกชันที
้ ่สี่)
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เมื่อเครื่ องจักรทำงำน เงินทองไหลมำเทมำ อนำคตก็ย่อมสดใส มีคนให้ สมั ภำษณ์กบั นักข่ำวว่ำ
อีกไม่นำนนักอำจมีคนไข้ ตำยเฉลี่ยแล้ ววันละกว่ำสิบคน และเมื่อนันก็
้ ถึงเวลำอันสมควรที่เรำ
จะต้ องสร้ ำงเมรุเผำศพหลังใหม่เพื่อให้ แน่ใจว่ำโรงงำนจะสำมำรถสร้ ำงผลผลิตได้ เป็ นที่น่ำพอ
ใจอย่ำงไม่ขำดตอน หลังจำกนันได้
้ มีผ้ ใู จบุญบริจำคเงินเพื่อสร้ ำงเมรุ เผำศพขนำดหกเตำเผำขึ ้น
ใหม่ข้ำงๆ สองหลังเก่ำ รวมทังหมดเป็
้
นแปดเตำ สิ่งเหล่ำนี ้ทำให้ ชำวยุโรปที่มีโอกำสมำเยี่ยม
เยียนต่ำงขนลุกไปตำมๆ กัน เพรำะมันได้ ทำให้ พวกเขำนึกถึงประวัติศำสตร์ ที่เพิง่ ผ่ำนพ้ นไปไม่
นำนนี ้ ทังเตำเผำ
้
รูปปั น้ อีกไม่นำนนักเส้ นผม รองเท้ ำ และสบู่ก็คงจะตำมมำในที่สดุ
ควำมกระตือรื อร้ นในกำรที่จะพัฒนำวัดให้ ยิ่งใหญ่นนเป็
ั ้ นแรงจูงใจให้ มีกำรสร้ ำงตึกผู้ป่วยหนัก
ขึ ้นมำใหม่อีกหนึง่ หลัง แต่ด้วยว่ำขนำดของเตียงและโต๊ ะหัวเตียงนันมิ
้ ได้ ถกู วัดให้ เข้ ำกับขนำด
ของพื ้นที่ภำยในตึกไว้ ล่วงหน้ ำ ดังนันจึ
้ งต้ องมีกำรจัดให้ คนไข้ อยู่กนั อย่ำงแออัดมำกที่สดุ เท่ำที่
จะทำได้ หำกคนไข้ เกิดอำเจียนขึ ้นมำ อำจต้ องทำกำรย้ ำยเตียงข้ ำงๆ อีกกว่ำสำมเตียงจึงจะ
สำมำรถทำควำมสะอำดได้ ผลก็คือสิ่งสกปรกเหล่ำนันอำจถู
้
กปล่อยทิ ้งไว้ นำนกว่ำที่ควรจะเป็ น
ที่สถำน พยำบำลในกัลกัตตำ เรำจะพบเห็นแมลงวันบินว่อนอยู่ตำมกองอำเจียนได้ เช่นเดียวกัน
จำกนันพวกมั
้
นก็จะบินไปตอมปำกหรื อตำคนไข้ คนอื่นๆ โดยเฉพำะเม็ดหนองซึง่ เต็มไปด้ วยเชื ้อ
โรค และมักจะดึงดูดแมลงเหล่ำนี ้ได้ ดีที่สดุ หำกเจ้ ำหน้ ำที่คนใดมี ร่ำงกำยเปรอะเปื อ้ นไปด้ วย
เลือดหรื อน ้ำมูก พวกเขำจะต้ องเดินผ่ำนประตูไปอีกสองบำน พร้ อมกับฝำกเชื ้อโรคไว้ บริเวณที่
จับประตูเพื่อเดินไปล้ ำงครำบสกปรกยังอ่ำงล้ ำงมือ และก่อนจะได้ ทำเช่นนัน้ พวกเขำก็จะนำเชื ้อ
โรคไปฝำกไว้ ที่ก๊อกน ้ำอีกครัง้ เป็ นก๊ อกที่มิได้ ออกแบบมำอย่ำงถูกต้ องเพื่อภำรกิจเช่นนี ้ ส่วนบัน
ไดไปสู่ห้องน ้ำรูปทรงแปลกประหลำดก็มกั ทำให้ คนไข้ ที่ขำแข้ งไม่ค่อยจะมัน่ คงนักต้ องลื่นหกล้ ม
อยู่เสมอ ส่งผลให้ บำงคนอำจต้ องตำยเพรำะมีอำกำรเลือดคัง่ ในสมองแทนที่จะต้ องตำยเพรำะ
โรคเอดส์ก็เป็ นได้ (แม้ สภำพควำมจริงก็ดีกว่ำที่กล่ำวอยู่สกั บ้ ำงก็ตำม แต่ท้ำยที่สดุ แล้ ว ก็เลวร้ ำย
ไม่แพ้ กนั )
เนื่องจำกในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดน ้ำท่วม เรำจึงต้ องย้ ำยผู้ป่วยจำกชันล่
้ ำงขึ ้นไปอยู่บนชันสี
้ ่ แต่
ปั ญหำคือเรำไม่มีลิฟต์ (บำงที บริษัทรับเหมำก่อสร้ ำงอำจ “ฉ้ อฉล”” ด้ วยกำรพยำยำมประหยัด
งบประมำณในกำรสร้ ำง) อำจเป็ นเพรำะวิศวกรเห็นว่ำทำงลำดเอียงดูจะเหมำะสมกว่ำก็เป็ นได้
แต่โชคร้ ำยที่ส่วนของพื ้นลำดเอียงดังกล่ำวนันถู
้ กออกแบบมำให้ มีควำมชันมำกจนสร้ ำงควำม
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ลำบำกให้ กบั ทุกฝ่ ำย ทังรถขนผ้
้
ำ รถขนอำหำร รถเข็นผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย คนแก่ ๆ รวมทังผู
้ ้ ป่วย
ที่ไม่ใคร่จะแข็งแรงเองด้ วย
คงไม่มีใครพอใจนักหำกต้ องทำงำนอยู่ในสภำพเช่นที่ว่ำนี ้ สู้ให้ มีเพิงไม้ สกั สิบหลัง โดยให้ คนไข้
นอนกับพื ้น มีกำรระบำยอำกำศที่ดีพร้ อมท่อลำเลียงน ้ำทิ ้งที่ถกู สุขลักษณะ ยังจะทำให้ พวกเรำมี
สุขลักษณะที่ดีและอยู่ได้ อย่ำงปลอดภัยมำกกว่ำ ประกอบกับข้ อดีในแง่ที่ว่ำนัน่ เป็ นกำรลด
โอกำส เสี่ยงที่พวกเขำจะติดโรคจำกเพื่อนข้ ำงเตียงได้ อีกด้ วย
ที่จริงแล้ ว ผมอออกจะชอบสถำนพยำบำลแบบที่มีอยู่ทวั่ ไปในแอฟริกำหรื อกัมพูชำมำกกว่ำ
ควำมพยำยำมในกำรสร้ ำงควำมทันสมัยแบบจอมปลอมซึง่ ให้ ควำมสำคัญกับ รูปลักษณ์ ที่
ปิ ดบังควำมล้ ำสมัยเอำไว้ เช่นนี ้
ในช่วงปี 2544 เพื่อเป็ นกำรป้องกันมิให้ เจ้ ำหน้ ำที่ร้ ู สกึ เครี ยดจำกงำนมำกจนกลำยเป็ นควำม
แปรปรวนทำงอำรมณ์ พวกทำสจึงได้ รับอนุญำตให้ ใช้ เวลำส่วนหนึง่ ไปกับกำรเอำอกเอำใจสุนขั
ด้ วยควำมรักใคร่เอ็นดู และปล่อยให้ มนั เที่ยวหำของกินและวิ่งเล่นไปทัว่ ห้ องพักเจ้ ำหน้ ำที่ซงึ่ ถูก
กันไว้
้ ด้วยกระจก ซึง่ ทำให้ พวกเขำไม่สำมำรถมองเห็นภำพอีกด้ ำนหนึง่ อันเต็มไปด้ วยคนไข้ ที่
กำลังจะตำยเพรำะขำดน ้ำตำยเนื่องจำกพวกเขำไม่มีแม้ แต่เรี่ ยวแรงที่จะเอื ้อมมือไปหยิบมันมำ
ดื่มด้ วยตัวเอง พวกเขำจะนัง่ จับกลุ่มซุบซิบนินทำพร้ อมกินมะม่วงไปพลำงระหว่ำงชัว่ โมงทำงำน
ในขณะเดียวกันคนไข้ ต่ำงก็ร้องครวญครำงโดยไม่มีใครสนใจมำดูแลมำเช็ดสิ่งปฏิกลู ซึง่ รังแต่จะ
ทำให้ โรคผิวหนังลุกลำมหนักยิ่งขึ ้นหำกถูกปล่อยทิ ้งไว้
วันหนึง่ ผมถึงกับเลือดขึ ้นหน้ ำกับควำมหัวหมอไม่ร้ ู กำลเทศะของเจ้ ำหน้ ำที่คนหนึง่ ซึง่ ขี ้เกียจ
มำกถึงขนำดนำโลงศพเปล่ำมำวำงไว้ ข้ำงเตียงคนไข้ เพื่อที่วำ่ จะได้ ไม่ต้องยกเข้ ำมำในภำยหลัง
ที่สำคัญคือเธอยังมีชีวิตอยู่แม้ ดทู ่ำว่ำจะอยู่ได้ อีกไม่นำนนักก็ตำม
อำสำสมัครชำวตะวันตกแทบทุกคนมักเข้ ำมำปรับทุกข์กบั ผมเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้ ำหน้ ำที่
คนไทย รำวกับว่ำผมไม่ร้ ู จกั พวกเขำดีพอ คนพวกนันคงอยำกเห็
้
นผมแสดงควำมโกรธออกมำให้
เห็นบ้ ำง
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ไม่กี่อำทิตย์หลังจำกนัน้ พวกอำสำสมัครผู้ใจบุญทังหลำยก็
้
จะกลับประเทศบ้ ำนเกิดของตัวเอง
เพื่อไปพักฟื น้ จำกกำรพักร้ อนอันน่ำตื่นเต้ นซึง่ จะทำให้ เขำได้ รับมำซึง่ คำเยินยออย่ำงท่วมท้ นใน
ควำมกล้ ำหำญและจิตใจอันยิ่งใหญ่จำกผู้คนที่รักใคร่เขำ
แม้ ทำสเหล่ำนันจะมิ
้ ใช่พวก “คนใจบุญ” แต่หลังจำกสองปี ผ่ำนไป พวกเขำจะยังคงจมปลัก
ทำงำนอยู่ที่ตกึ ผู้ป่วยนี ้ แม้ บำงคนจะอำยุยงั ได้ ไม่ถึงยี่สิบปี ดีก็ตำม ซ ้ำร้ ำยไปกว่ำนัน้ แทนที่พวก
เขำจะได้ รับคำเยินยอ สิ่งที่ได้ รับตอบแทนกลับกลำยเป็ นควำมหวำดกลัว บำงคนอำจหมด
โอกำสที่จะได้ แต่งงำนเพรำะมัวแต่ว่นุ อยู่กบั กำรดูแลคนไข้ จนทำให้ พวกเธอไม่มีโอกำสได้ ออกไป
พบเจอเนื ้อคู่ที่มีควำมกล้ ำพอจะมองข้ ำมควำมน่ำกลัวในงำนที่เธอทำ
ผมแปลกใจที่วำ่ จิตใจซึง่ จมดิ่งลงสู่ห้วงเหวแห่งควำมเกลียดชังนันมิ
้ ได้ เป็ นลักษณะเฉพำะที่เกิด
ขึ ้นกับทุกคน
ยังมีทำสบำงคนที่แหกกฎทฤษฎีทงปวงด้
ั้
วยกำรหลุดพ้ นจำกวังวนเหล่ำนันไปได้
้
ผมภูมิใจในตัว
พวกเขำมำกรำวกับว่ำเป็ นลูกสำวของตัวเอง
โชคร้ ำยที่ผ้ เู ข้ มแข็งเหล่ำนี ้ไม่ได้ รับกำรเหลียวแลจำกนำยจ้ ำง นักท่องเที่ยว หรื อฝูงนักข่ำวที่แวะ
มำเยี่ยมเยียนเลยแม้ แต่น้อย (ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ในวัดแห่งนี ้นันเปรี
้ ยบได้
กับกำรมองหำกองอำเจียนตำมมุมห้ อง ซึง่ หำกเรำมิได้ ทำงำนอยู่ ใกล้ ชิดกับมันจริงๆ แล้ วก็จะ
ไม่สำมำรถสังเกตเห็นได้ )
โชคชะตำของเด็กสำวเหล่ำนี ้ช่ำงเต็มไปด้ วยควำมขมขื่นและกล ้ำกลืนอย่ำงเหลือทน ผมอธิบำย
ให้ อำสำสมัครที่เข้ ำมำร้ องทุกข์ถึงควำมใจดำของพวกเขำว่ำ ผมรู้ควำมจริงทังหมดเป็
้
นอย่ำงดี
แต่ผมไม่มีอำนำจในกำรออกคำสัง่ หรื อลงโทษใดใด ผมก็มีฐำนะเทียบเท่ำกับพวกเขำซึง่ เป็ น
เพียงอำสำสมัครชำวตะวันตกคนหนึง่ เท่ำนัน้
มีกำแพงอันหนำทึบที่กนกลำงระหว่
ั้
ำงเจ้ ำหน้ ำที่เหล่ำนี ้กับคนไข้ อำจเป็ นกำแพงในลักษณะ
เดียวกับที่เคยขวำงกันจิ
้ ตใจของผู้คมุ กับนักโทษชำวยิวในค่ำยกักกันเอำซ์ชวิทซ์ มันเป็ นเรื่ องของ
ควำมอยู่รอด ที่เอำซ์ชวิทซ์ก็เช่นกัน พวกเขำต้ องยอมทำหน้ ำที่เช่นนันเพื
้ ่อหลีกเลี่ยงกำรถูกส่ง
ตัวไปรบกับรัสเซียในแนวหน้ ำ ส่วนที่วดั นี ้ เหตุผลของพวกเขำก็คือต้ องกำรเงิน
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พวกเขำคงเป็ นเช่นเดียวกับผู้คมุ ในสงครำมครัง้ นันในแง่
้
ที่ว่ำ พวกเขำมิเคยตระหนักเห็นเลยว่ำ
กำรจมอยู่ในสภำพเช่นนันจะท
้ ำให้ เขำต้ องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่ำงไปในท้ ำยที่สดุ ไม่เว้ นแต่แม้ แต่
อำรมณ์อนั อ่อนไหวซึง่ เป็ นรำกฐำนเบื ้องต้ นของจิตใจที่จะก่อให้ เกิดควำมรู้สกึ เห็นอกเห็นใจใน
ชะตำกรรมของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
พวกเขำจะทรมำนนักโทษเหล่ำนันหรื
้ อไม่ถ้ำถูกร้ องขอให้ ทำ สำหรับบำงคนอำจ “ทำ” ไม่ต่ำง
จำกพวกเจ้ ำหน้ ำที่ซงึ่ ไม่อยำกให้ คนไข้ กินน ้ำบ่อยนัก เพื่อที่ว่ำตนจะได้ ไม่ต้องคอยเช็ดปั สสำวะ
อยู่บ่อยครัง้
ในควำมเป็ นจริงแล้ ว กำแพงนี ้เป็ นดังเกรำะซึง่ ป้องกันมิให้ พวกเขำสูญเสียสติไปยิ่งกว่ำนี ้ บำงที
อำจมีเจ้ ำหน้ ำที่บำงคนเกิดควำมรู้สกึ สะใจที่ได้ นงั่ หล่อรูปปั น้ จำกกระดูกของคนไข้ ที่พวกเขำเคย
ดูแลก็เป็ นได้ โชคดีที่อำกำรของพวกเขำยังไม่ร้ำยแรงถึงขันนั
้ น้
ผมถำมอำสำสมัครคนนันว่
้ ำเขำทำอะไรอยู่เมื่อตอนอำยุยี่สิบ เขำจะยอมเสียสละมำทำงำน ใน
สภำพเช่นนี ้หรื อไม่ งำนที่ต้องทนทำวันละสิบสองชัว่ โมง สัปดำห์ละหกวัน ไม่ได้ รับค่ำจ้ ำงในวัน
พักร้ อน และไม่มีกำรประกันสังคมที่เหมำะสม อีกทังอั
้ ตรำค่ำจ้ ำงต่อชัว่ โมงยังอยู่ในอัตรำที่ต่ำ
กว่ำกรรมกรก่อสร้ ำงเสียด้ วยซ ้ำ หำกสมมติว่ำเขำตัดสินใจทำงำนเช่นนี ้ ในขณะที่มีอำยุเท่ำนัน้
กำแพงในแบบเดียวกันนันจะไม่
้
ถกู สร้ ำงขึ ้นภำยในเวลำเพียงไม่ถึงหกเดือนหรื อ เขำดูท่ำทำง
พอจะเข้ ำใจมำกขึ ้น เขำจะทำเช่นใดหำกที่นี่คือเอำซ์ชวิทซ์ เป็ นเรื่ องง่ำยมำกที่จะตัดสินใครสัก
คน หำกผู้ที่ตดั สินนันมิ
้ ได้ นำพำตัวเองให้ เข้ ำไปอยู่ในปริบทแบบเดียวกับผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อแห่งกำร
ถูกตัดสินต้ องเผชิญ
ชำยคนเดิมกล่ำวว่ำ
- กับไอ้ กำรแค่ให้ หมอ ขอร้ องเธอไม่ ให้ รีบเก็บถำดอำหำรก่อนที่คนไข้ จะกินอิ่ม
ไม่เห็นจะเป็ นกำรยำกเย็นตรงไหน
ผมตอบเขำไปว่ำเธอก็คงจะยอมทำเพรำะอยำกเอำใจผู้ที่ขอร้ อง มิใช่ทำเพรำะเห็นแก่คนไข้
ดังนัน้ เป้ำหมำยแรกของเขำคือกำรทำให้ เธอพึงพอใจเสียก่อน กำรเอำใจเจ้ ำหน้ ำที่นนยำกกว่
ั้
ำ
เอำใจคนไข้ มำกนัก ผมอยู่ในสถำนะที่ผมย่อมรู้ในข้ อนี ้ดี
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- ถ้ ำแบบนันท
้ ำไมพวกเขำไม่ย้ำยไปทำงำนที่อื่นเสียล่ะ
ตำมมุมมองของทำส แม้ ค่ำตอบแทนที่ได้ รับจะต่ำ แต่พวกเขำสำมำรถหำเงินเพิม่ จำกกำร
ทำงำนล่วงเวลำได้ ตำมกฎหมำยแล้ วไม่สำมำรถทำได้ แต่กฎหมำยสำหรับที่นี่แทบไม่มี
ควำมหมำยใดใดเลย
พวกเขำต้ องกำรประหยัดเงินให้ มำกที่สดุ เท่ำที่จะมำกได้ อำจเป็ นเพรำะเขำต้ องกำรเงินนันไปส่
้ ง
เสียให้ น้องชำยได้ เรี ยนหนังสือ ชดใช้ หนี ้สินให้ ทำงบ้ ำน หรื อที่ไร้ สำระหน่อย ก็อำจต้ องกำรนำ
ไปซื ้อโทรศัพท์มือถือเครื่ องใหม่ เป็ นต้ น
ควำมจริงแล้ วพวกเขำเป็ นคนเลือกที่จะทำงำนวันละสิบสองชัว่ โมง สัปดำห์ ละหกวันเช่นนี ้เอง
ตัวนำยจ้ ำงเองนันก็
้ ถือนัน่ เป็ นข้ อดีสำหรับเขำ เนื่องจำกเขำสำมำรถจ่ำยค่ำจ้ ำงสำหรับชัว่ โมงที่
ล่วงมำนันมำกกว่
้
ำค่ำจ้ ำงตำมชัว่ โมงปกติเพียงน้ อยนิด และเงินเดือนที่พวกเขำได้ เพิม่ ขึ ้นมำนัน้
ก็สงู กว่ำลูกจ้ ำงของที่อื่นๆ ซึง่ ทำงำนในลักษณะเดียวกันนี ้อยู่ไม่มำกนัก ทังที
้ ่คนพวกนัน้
นอกจำกจะทำงำนเพียง 40 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ ว ยังไม่ต้องเผชิญกับ
ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบตั ิงำนและยังได้ รับกำรประกันสังคมอย่ำงเต็มรูปแบบอีกด้ วย
อะไรคือข้ ออ้ ำงรองรับอันเป็ นพื ้นฐำนให้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่ล้ำหลังรำวยุคศตวรรษที่ 19 เช่นนี ้
ยังคงอยู่รอดมำได้ ปั ญหำเรื่ องงบประมำณคงมิใช่จดุ สำคัญ เพรำะมีกำรก่อสร้ ำงตึกอำคำร
มูลค่ำมหำศำลซึง่ มิได้ ถกู ใช้ ประโยชน์อยู่เสมอๆ และบ่อยครัง้ ที่งบประมำณถูกใช้ ไปกับสิ่งอัน
ฟุ่ มเฟื อยไร้ สำระ เห็นได้ ชดั ว่ำ ฝ่ ำยบริหำรของวัดมิได้ ตระหนี่ถี่เหนียวสักเท่ำใดนัก
กำรจะทำควำมเข้ ำใจถึงข้ อขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นนี ้ให้ กระจ่ำงชัดนัน้ มีควำมจำเป็ นที่เรำจะต้ อง
ย้ อนกลับไปมองจึงจุดกำเนิดในควำมพยำยำมอย่ำงกล้ ำหำญที่จะก่อตังสถำนพยำบำลแห่
้
งนี ้
ขึ ้น
ในสมัยก่อนนัน้ ผู้ป่วยโรคเอดส์ตำมโรงพยำบำลต่ำงๆ จะถูกทิ ้งให้ เผชิญชะตำกรรม โดยลำพัง
ตำมโถงทำงเดินของโรงพยำบำล พยำบำลมักจะใช้ ไม้ เขี่ยชำมข้ ำวไปใกล้ ๆ ตัวผู้ป่วยโดยทึกทัก
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เอำว่ำพวกเขำจะยังคงสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้คนทังประเทศต่
้
ำงตกเป็ นเหยื่อของโครง
กำรรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์อนั เหลวไหลไร้ สำระโดยกำรริเริ่มของ “องค์กำรอนำมัยโลก” มัน
เป็ นโครงกำรที่ได้ ถกู นำมำปรับใช้ กบั ควำมเป็ นจริงทำงวัฒนธรรมของท้ องถิ่นอย่ำงผิดพลำด
มหันต์ มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็ นระบบในสังคมระดับสูง แต่สภำพควำมเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นในสังคม
ระดับล่ำงนันมั
้ กจะถูกละเลยเสมอ ไม่ต่ำงจำกในบ้ ำนเมืองอื่นๆ เมื่อถึงเวลำที่ ได้ มีกำรนำแผน
มำปฏิบตั ิจริงเพื่อให้ บรรลุผลตำมเป้ำหมำยนันก็
้ ดเู หมือนว่ำจะเป็ นกำรสำยเกินไป ควำมรู้สกึ
หวำดกลัวในควำมน่ำขยะแขยงของโรคร้ ำยนันได้
้ หยัง่ รำกลึกลงในจิตใจของชนชันล่
้ ำงเหล่ำนัน้
เสียแล้ ว ในขณะเดียวกับที่ชนชันกลำง
้
(ซึง่ รวมถึงหมอและพยำบำลส่วนใหญ่) ต่ำงก็ถกู ควำม
รังเกียจที่มีต่อประชำกรผู้ติดเชื ้อข้ ำครอบงำเช่นกัน ดังนันจึ
้ งไม่น่ำแปลกใจว่ำเหตุใดภำยในเวลำ
เพียงสิบปี โรคเอดส์จงึ กลำยเป็ นหำยนะรูปแบบใหม่ที่คนทังชำติ
้ ต่ำงพำกันหวำดผวำ
นอกเหนือไปจำกยำเสพติด
ในภำวะเช่นนี ้เองที่พระสงฆ์รูปหนึง่ ผู้มีใจอันเมตตำได้ นำผู้ป่วยโรคเอดส์มำดูแลโดยที่ไม่ได้
เรี ยกร้ องเงินทองแม้ แต่บำทเดียว
ท่ำนต้ องดิ ้นรนต่อสู้กบั กำรคัดค้ ำนของชำวบ้ ำนในละแวกนันเพรำะพวกเขำกลั
้
วว่ำยุงอำจเป็ น
พำหะนำเชื ้อโรคมำสู่ตนได้
ท่ำนยังต้ องต่อสู้กบั บรรดำหมอที่ไม่เต็มใจจะยอมรับใน “ควำมอ่อนแอทำงจริยธรรม” ของ
ตนเองอีกด้ วย
แม้ กระทัง่ พระรูปอื่นๆ เองก็ไม่พอใจนักเมื่อเห็นว่ำมีกำรนำค่ำนิยมตำมแบบศำสนำคริสต์เข้ ำมำ
ปนเปื อ้ นในพระพุทธศำสนำ มีข้อห้ ำมบำงประ กำรที่ได้ กำหนดไว้ ว่ำสงฆ์ ไม่ควรเข้ ำมำยุ่มย่ำม
ในกิจกำรของฆรำวำส ดังเช่นที่ท่ำนกำลังทำอยู่นี ้
แต่ในอีกด้ ำนหนึง่ ชนชันสู
้ งและปั ญญำชน ทังหลำยผู
้
้ ซงึ่ มีควำมอ่อนไหวต่อค่ำนิยมตะวันตกนัน้
ต่ำงพำกันตระหนักเห็นว่ำแม่ชีเทเรซ่ำแห่งพุทธศำสนำนันได้
้ ถกู ค้ นพบแล้ ว พระสงฆ์รูปนี ้จะเป็ น
ดังผู้ชำระล้ ำงบำปที่พวกเขำได้ เคยกระทำในอดีต ดังนัน้ ผู้คนจึงให้ กำรช่วยเหลือท่ำนทัง้
ทำงด้ ำนเงินทองและพร้ อมให้ กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่
ชนชันกลำงท
้
ำกำรบริจำคเพื่อยกระดับตนเองให้ กลำยเป็ นชนชันสู
้ ง ในขณะที่คนจนก็ดำเนิน
รอยตำมแบบอย่ำงดังกล่ำวเช่นกัน
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กล่ำวสันๆ
้ คือ เงินทองนันไหลมำเทมำจำกทุ
้
กสำรทิศ
ในขณะเดียวกับที่ปริมำณผู้ป่วยก็มีเพิม่ มำกขึ ้นเรื่ อยๆ เช่นกัน
พระอำจำรย์มีควำมจำเป็ นต้ องรวบรวมเงินบริจำคก้ อนโต และกำรจะทำเช่นนันให้
้ สำเร็จได้ ก็มี
ควำมจำเป็ นที่จะต้ องพึง่ พำควำมช่วยเหลือจำกบรรดำสื่อต่ำงๆ
ด้ วยกำรนำเสนอข้ อมูลในแบบของสื่อ ทำให้ เหตุผลเบื ้องต้ นในกำรก่อตังสถำนพยำบำลแห่
้
งนี ้จึง
ถูกเข้ ำใจคลำดเคลื่อนไปทีละน้ อย เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรเพิม่ ยอดบริจำคให้ มำกที่สดุ
และปริมำณผู้ป่วยก็ยงั คงเพิม่ มำกขึ ้นๆ เป็ นเงำตำมตัว
ในเวลำนัน้ ผมเห็นคนไข้ บำงคนตำยไปในขณะที่ในมือยังกอดรูปถ่ำยของพระอำจำรย์ไว้ แนบอก
ทุกๆ คนรวมถึงตัวท่ำนเองก็คงเข้ ำใจดีว่ำ จำกนี ้ไปท่ำนคงจะไม่มีเวลำเข้ ำมำเยี่ยมคนไข้ ในตึกได้
บ่อยครัง้ นัก นอกเสียจำกว่ำจะเป็ นกำรเข้ ำมำถ่ำยทำสำรคดีตวั ใหม่ภำยในเวลำเพียงไม่กี่นำที
เท่ำนัน้
หลังจำกเบื่อหน่ำยกับกำรต้ องดูแลคนไข้ ตำยซำกเหล่ำนันมำเป็
้
นเวลำนำน บัดนี ้ท่ำนได้
ตระหนักเห็นแล้ วว่ำหน้ ำที่อนั เหมำะสมที่สดุ สำหรับตัวเองนันคื
้ อกำรหำเงินเข้ ำวัด ซึง่ ท่ำนก็ทำ
ได้ ดี เสียด้ วย
กำรหำเงินเป็ นสิ่งจำเป็ น แต่จะหำได้ จำกที่ไหนและภำยใต้ เงื่อนไขอย่ำงไร
เรำต้ องทำควำมเข้ ำใจด้ วยว่ำมิใช่ทกุ คนที่จะบริจำคด้ วยจิตใจอันบริสทุ ธิ์โดยไม่มีข้อแม้ ใดใด
ยอดของเงินบริจำคนันส่
้ วนใหญ่ได้ มำจำกผู้บริจำครำยย่อยๆ ในขณะที่ผ้ บู ริจำครำยใหญ่ๆ นันมี
้
ปริมำณที่ลดหลัน่ ลงไป เรำต้ องยอมรับว่ำ สิ่งที่จำเป็ นสำหรับสถำนพยำบำลในลักษณะนี ้นันคื
้ อ
ผู้บริจำครำยใหญ่เป็ นสำคัญ
ระดับของข้ อเรี ยกร้ องที่ผ้ บู ริจำครำยใหญ่ๆ เหล่ำนันต้
้ องกำรก็ย่อมแตกต่ำงกันไปอย่ำงแน่นอน
รำยแรกอำจต้ องกำรเห็นเงินเหล่ำนันถู
้ กใช้ ไปกับสิ่งที่ดเู ป็ น “รูปธรรม” ให้ มำกที่สดุ เพื่อที่จะ
สำมำรถแน่ใจได้ ว่ำเงินที่บริจำคไปนันมิ
้ ได้ สญ
ู เปล่ำ
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ในขณะที่รำยที่สองต้ องกำรเห็นชื่อของตัวเองถูกสลักด้ วยตัวอักษรสีทองติดหรำอยู่บนผนังเป็ นที่
สะดุดตำแก่ผ้ มู ำเยือน
ส่วนรำยที่สำมนันไม่
้ ต้องกำรให้ มีกำรสลักชื่อใดๆ ตรำบเท่ำที่ทำงวัดยังคงใช้ เงินบริจำคที่ ได้ รับ
นันไปกั
้ บห้ ำงร้ ำนหรื อกลุ่มธุรกิจที่ได้ ทำสัญญำไว้ แต่เริ่มแรก (คุณคงนึกภำพตำมได้ ว่ำจะมีแฟ้ม
รำยละเอียดต่ำงๆ แนบมำกับกลุ่มผู้บริจำคประเภทนี ้มำกเพียงใด)
ในทำงตรงกันข้ ำม รำยที่สี่ อำจต้ องกำรเพียงใบเสร็จที่มีกำรระบุชื่อของผู้บริ จำคเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรลดหย่อนภำษี เช่นนี ้เป็ นต้ น
ควำมหลำกหลำยของผลประโยชน์นำนำประกำรนี ้เองที่ทำให้ มมุ มองของคนภำยนอกนันเต็
้ มไป
ด้ วยควำมเคลือบแคลงสงสัย ข่ำวลือแพร่สะพัดไปทัว่ มีเจ้ ำหน้ ำจำกกระทรวงหรื อหน่วยงำน
ต่ำงๆ แฝงตัวเข้ ำมำเป็ นอำสำสมัคร กระทัง่ นักข่ำวต่ำงก็พยำยำม รวบรวมหลักฐำนเพื่อหำ
ควำมกระจ่ำงชัดในเรื่ องดังกล่ำวนี ้
พวกที่ชอบตัดสินผู้อื่นเหล่ำนันนั
้ น้ ไม่อำจทำใจเชื่อว่ำผมจะยอมทำงำนโดยไม่ได้ รับค่ำจ้ ำง และ
เห็นว่ำผมย่อมมีส่วนรู้เห็นในกิจกำรอันมีลบั ลมคมในบำงอย่ำงของวัด ผู้มำเยี่ยมบำงคนเข้ ำมำ
ถำมผมด้ วยคำถำมแปลกๆ บำงคนถึงกับมำเตือนผมก็ยงั มี พวกเขำนึกภำพไม่ออกว่ำกำรที่ผม
ได้ พบปะกับพระอำจำรย์เพียงปี ละสองสำมครัง้ นันจะเป็
้
นควำมจริงไปได้ อย่ำงไร
ด้ วยควำมสัจจริง ผมไม่ร้ ูเรื่ องอื่นใดนอกเหนือจำกที่ผมได้ เขียนบรรยำยไว้ ณ ที่นี ้เลย ผมเห็น
เหมือนกับที่ทกุ คนเห็นว่ำมีเพียงตึกใหญ่อนั ว่ำงเปล่ำ ห้ องประชุมล้ นเหลือ ศำลำถูกทิ ้งร้ ำง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และเมรุเผำศพตังเรี
้ ยงรำยโดยมิได้ ถกู ใช้ งำน หรื องบประมำณในกำรดูแล
สวนที่มำกเกินควำมจำเป็ น
คุณคงเข้ ำใจได้ ดีว่ำในละครฉำกนี ้ ค่ำน ้ำค่ำไฟ เงินเดือนบุคลำกร อำหำร ยำ และอุปกรณ์ รำคำ
แพงอื่นๆ ที่จำเป็ นนัน้ แทบมิได้ อยู่ในควำมสนใจของผู้บริจำครำยใหญ่ๆ เหล่ำนันเลย
้ ในเมื่อ
ทำงวัดมิได้ มีอำนำจเด็ดขำดในกำรจัดกำรกับเงินที่ได้ มำเช่นนี ้แล้ ว กำรประนีประนอมจึงเป็ นสิ่ง
ที่ต้องเกิดขึ ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้
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ใครกันจะกล้ ำวิพำกษ์ วิจำรณ์ในสิ่งเหล่ำนี ้? ในเมื่อข้ อสงสัยเหล่ำนันเป็
้ นเพียงสิ่งเล็กน้ อยหำก
เทียบกับข้ อเท็จจริงที่ว่ำท่ำนทำในสิ่งที่รัฐหรื อองค์กรอิสระอื่นๆ ปฏิเสธที่จะรับภำระ
ทุกๆ วัน จะมีผ้ ปู ่ วยสองถึงสำมรำยซมซำนมำที่วดั เพรำะถูกผลักไสไล่ส่งมำจำกสถำนพยำบำล
ของรัฐ เป็ นกำรควรหรื อที่เรำจะนิ่งดูดำยโดยปล่อยให้ พวกเขำนอนตำยคำซำกสลัมเช่นนัน้ ใครก็
ตำมที่ได้ โจมตีท่ำนในข้ อนี ้ ควรจักได้ พสิ จู น์ให้ เห็นถึงควำมหนักแน่นในข้ อพิพำกษำของตนเอง
ด้ วยกำรรับอำสำนำคนไข้ เหล่ำนี ้ไปดูแลด้ วยตัวเองเสีย
ประตูวดั เปิ ดรอรับผู้กล้ ำเหล่ำนี ้อยู่เสมอ แต่ไม่มีใครเคยโผล่หน้ ำเข้ ำมำแม้ เพียงรำยเดียว
หรื อหำกมีใครตังข้
้ อสงสัยในตัวท่ำน พวกเขำก็ต้องตังข้
้ อสงสัยในแบบเดียวกันนี ้กับแม่ชีเทเรซ่ำ
ใครจะกล้ ำ? ต้ องเป็ นผู้ที่มีควำมเด็ดเดี่ยวอยู่พอสมควรจึงจะสำมำรถทำเช่นนันได้
้
พระอำจำรย์ใช้ จ่ำยเงินไปกับคนไข้ เหล่ำนันในปริ
้
มำณที่มำกกว่ำแม่ชีเทเรซ่ำอยู่หลำยเท่ำตัว ผม
พูดได้ อย่ำงเต็มปำกเพรำะผมเคยมีประสบกำรณ์มำแล้ วกับสถำนพยำบำลทังสองแห่
้
ง
ในครำวที่ผมอยู่อินเดียนัน้ แม่ชีเทเรซ่ำได้ รับเงินบริจำคในปริมำณที่มำกกว่ำพระอำจำรย์อยู่
มำกโข เธอได้ ทำกำรสนับสนุนองค์กรทำงศำสนำ 69 แห่งทัว่ โลก และอีกกว่ำ 90 แห่งเฉพำะใน
อินเดีย แต่คนไข้ ที่กลั กัตตำกลับต้ องนอนในห้ องที่สกปรกและได้ รับกำรดูแลในลักษณะที่แย่กว่ำ
มำตรฐำนกำรรักษำขันต
้ ่ำสุดเสียด้ วยซ ้ำ กล่ำวกันว่ำสถำน พยำบำลแห่งนี ้เป็ นที่แพร่ระ บำด
ของเชื ้อวัณโรคในระดับที่รุนแรงที่สดุ ในเบงกอล เนื่องจำกมีแมลงเป็ นพำหะตัวร้ ำยในกำรนำพำ
เชื ้อโรคที่เกิดจำกของเสียในร่ำงกำยคนไข้ ไปทำกำรแพร่กระจำยสู่มนุษย์
เมื่อกำรทำบุญกลำยเป็ นธุรกิจเต็มขัน้ บรรยำกำศจะคุโชนจน “ผู้น้อย" หรื อนักข่ำวหำงแถวจะ
ไม่สำมำรถหำยใจได้ คล่องปอดอีกต่อไป
ไม่มีคำว่ำ “นักบุญ” หรื อ “คนบำป” หลงเหลือให้ ตดั สินอีกต่อไป
ยกตัวอย่ำงคำบอกเล่ำจำกปำกทนำยของแม่ชีเทเรซ่ำที่ว่ำ เธอออกจำกสถำนพยำบำลรำวกับ
เทวรูปอันศักดิซ์ งึ่ เป็ นดังเครื่ องหมำยทำงกำรค้ ำที่สำคัญ เงินทองจะหลัง่ ไหลมำจำกกระเป๋ ำของ
บรรดำคนร่ ำรวย ขอเพียงแต่ให้ มีกำรยกประเด็นปั ญหำควำมยำกจนขึ ้นมำ ด้ วยกำรสร้ ำงภำพ
อย่ำงง่ำยดำยเช่นนี ้ก็ถือว่ำเพียงพอแล้ วที่จะทำให้ พวกคนรวยยอมควักกระเป๋ ำตัวเองได้
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ภำพของคนยำกจนที่ต้องอำศัยอยู่ในสภำพอันอนำถำนันปรำกฏแก่
้
สำยตำของเหล่ำคนรวยและ
ในขณะเดียวกันได้ ทำกำรปลุกจิตสำนึกเบื ้องลึกของพวกเขำที่พร่ ำบอกว่ำถึงเวลำแล้ วที่จะต้ อง
ยื่นมือเข้ ำมำช่วยเหลือ
ภำพของอำสำสมัครหนุ่มสำวที่พำกันหลัง่ ไหลเข้ ำมำแสวงบุญถูกใช้ เป็ นโฆษณำชวนเชื่อในกำร
เสริมสร้ ำงภำพลักษณ์ของควำมเป็ นคำทอลิคให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น
มีเพียงอำสำสมัครและนักข่ำวส่วนหนึง่ ซึง่ เต็มไปด้ วยควำมมุ่งมัน่ เท่ำนันจึ
้ งจะได้ เข้ ำมำสู่ใจ
กลำงของ “สำนักชีแห่งกำรกุศล” แห่งนี ้
ตรรกะเช่นนี ้รังแต่จะก่อให้ เกิดผลในแง่บวก หำกได้ มีกำรดำเนินตำมสูตรสำเร็จนี ้แล้ ว ชะตำ
กรรมของผู้ยำกไร้ นบั พันๆ คนก็จะสำมำรถพัฒนำไปในทำงที่ดีขึ ้นได้ ผู้ใดกันที่สมควรถูก
ประณำม? แม่ชีเทเรซ่ำหรื อผู้ใจบุญเรื่ องมำกเหล่ำนัน?
้
ผมจะหยุดคำถำมเรื่ องเงินๆ ทองๆ ไว้ เพียงเท่ำนี ้และกลับไปยังปั ญหำที่เกิดขึ ้นกับ
สถำนพยำบำลที่ลพบุรีกนั ต่อ เหตุแห่งควำมโชคร้ ำยของพวกเรำทังเจ้
้ ำหน้ ำที่ อำสำสมัคร และ
ตัวผมเองนันเกิ
้ ดจำกปั จจัยอื่นนอกเหนือจำกนัน้
พระอำจำรย์ผ้ ซู งึ่ สถำปนำตนเองเป็ นผู้ก่อตังโครงกำรได้
้
พสิ จู น์ให้ เห็นว่ำท่ำนยังคงมี
ควำมสำมำรถในกำรระดมทุนทรัพย์ กำรประชำสัมพันธ์ กำรดำเนินกำรด้ ำนจิตวิทยำมวลชน
และประสบควำมสำเร็จในกำรควบคุมกำรทำงำนของสื่อได้ อย่ำงเต็มรูปแบบอีกด้ วย แต่
เนื่องจำกสภำพควำมเป็ นจริงของวัดที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ กำรบริหำรงำนด้ วยวิธีกำรใน
แบบที่ท่ำนเคยใช้ ได้ ผลกับองค์กรขนำดย่อมนันท
้ ำให้ วดั กลำยสภำพเป็ นโรงงำนอันไร้ ซงึ่ ชีวิต
จิตใจ และนี่เองที่เป็ นเหตุแห่งควำมโชคร้ ำยของพวกเรำ ท่ำนมิใช่นกั วิทยำศำสตร์ มิได้ ร่ ำเรี ยน
มำทำงกำรแพทย์หรื อกำรจัดกำรสถำนพยำบำลโดยตรง เป็ นกำรยำกที่เรำจะสำมำรถทำควำม
เข้ ำใจในแนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรคัดสรรบุคลำกร บรรทัดฐำนในกำรยกย่องคุณควำม
ดีตำมแบบของท่ำน
ฝ่ ำยบุคคลของสถำนพยำบำลแห่งนี ้ทำงำนในลักษณะที่มิได้ เอื ้อให้ เกิดประสิทธิผลในกำรผลิต
สูงสุด เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้ ำงที่ตงอยู
ั ้ ่เรี ยงรำยทัว่ วัด
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กำรประหยัดในเรื่ องที่ไม่เหมำะสมอำจทำให้ เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรทำงำนในระดับสูงกว่ำที่ควร
จะเป็ น เรำต้ องสูญเสียพลังงำนส่วนหนึง่ ไปกับกำรต่อสู้เชื ้อโรคที่วนเวียนอยู่ภำยในตึกซึง่ ไม่มี
กำรระบำยอำกำศอย่ำงเหมำะสม ส่วนหนึง่ กับเครื่ องจักรที่ล้ำสมัย และอีกส่วนหนึง่ กับควำมไร้
มำตรฐำนในกำรประเมินควำมสำมำรถของบุคลำกร
สิ่งเหล่ำนี ้คือปั ญหำหลักที่เรำจำเป็ นต้ องเผชิญ
ผู้นำ
หรื อท่ำนจะเป็ นผู้นำทำงจิตใจอันยิ่งใหญ่ ชำวตะวันตกส่วนใหญ่รวมถึงผมมีแนวโน้ มที่จะทำกำร
เปรี ยบเทียบค่ำนิยมทำงจิตใจแบบตะวันออก (เช่นมหำตมะ คำนธี ดำไลลำมะ หรื อ Ayotollah
Khomeyni) กับวิถีควำมเชื่อแบบศำสนำคริสต์ในเรื่ องเกี่ยวกับควำมเมตตำกรุณำและควำมรู้
แจ้ งทำงปั ญญำ แต่บดั นี ้ผมได้ เข้ ำใจแล้ วว่ำ อำจมีค่ำนิยมในแบบอื่นที่นอกเหนือออกไปจำกนัน้
ในควำมเป็ นจริงแล้ ว พระอำจำรย์เป็ นผู้มีจิตใจอันเปี่ ยมด้ วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ท่ำนแสดงให้
เห็นถึงควำม เวทนำสงสำรที่ท่ำนได้ มอบแก่ผ้ คู นซึง่ ขำดแคลนในสิ่งเหล่ำนัน้
แต่ควำมเวทนำสงสำรดังกล่ำวปรำกฏขึ ้นอย่ำงคลุมเครื อ เหตุใดคนๆ เดียวกันนี ้จึงมีควำมคิดใน
กำรที่จะนำรูปปั น้ จำกเศษกระดูกและร่ำงกำยมนุษย์มำจัดแสดงไว้ เช่นนันได้
้
ผมต้ องทำกำรทบทวนสถำนะของตนเองทุกครัง้ ที่ผมเฝ้ำมองปฏิกิริยำของผู้คนที่มีต่อรูปปั น้ และ
ร่ำงอันไร้ ชีวิตเหล่ำนัน้ ไม่มีกำรโวยวำย ไม่มีกำรคัดค้ ำน หรื อแม้ แต่ควำมรู้สกึ ประหลำดใจ
เกิดขึ ้นในหมู่ชนชันปั
้ ญญำชนเหล่ำนันเลย
้
จะมีก็เพียงกำรต่อต้ ำนอย่ำงเสียมิได้ จำกคนบำงกลุ่ม
ที่ได้ รับอิทธิพลจำกตะวันตกมำบ้ ำง หรื อนัน่ อำจหมำยถึงว่ำผมได้ ตกเป็ น หยื่อแห่งควำม
อ่อนไหวทำงอำรมณ์อนั เป็ นลักษณะพื ้นฐำนของวัฒนธรรมตะวันตกทุกวันนี ้อย่ำงถอนตัวไม่ขึ ้น
เสียแล้ ว
ในอำรยธรรมเก่ำแก่นนมี
ั ้ พธิ ีกรรมดองศพหรื อกำรนำกระ ดูกท่อนขำมำแปลงเป็ นเครื่ องเป่ ำ
เช่นฟลุท แม้ แต่ในโลกแห่งวิถีควำมเชื่อแบบคริสต์ก็ยงั มีกำรเก็บรักษำมัมมี่ เศษกระดูก หรื อของ
ที่ระลึกจำกผู้ตำยไว้ เพื่อจัดแสดงหรื อเพื่อเคำรพบูชำ
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ผมเชื่อว่ำเหตุที่ทำให้ ผมรู้ สกึ ตกใจคงมิใช่เป็ นเพรำะรูปปั น้ เหล่ำนัน้ แต่คือกำรสร้ ำงควำมเป็ นไป
ได้ ให้ แก่คนไข้ ในแง่ที่พวกเขำจะสำมำรถมองเห็นอนำคตภำยภำคหน้ ำของตนเองได้ จำกกำร
เฝ้ำดูรูปปั น้ เหล่ำนัน้
ใช่แล้ ว! สิ่งที่ผมตกใจ คือกำรได้ รับรู้ว่ำแม้ แต่คนไข้ ที่กำลังก้ ำวเข้ ำสู่วำระสุดท้ ำยของชีวิตแล้ ว
จริงๆ ก็ยงั ไม่มีแยแสที่จะเพ่งพินิจถึงควำมตำยของตนเองที่กำลังคืบคลำนมำถึง ผิดกับเรำที่มกั
จมดิ่งอยู่กบั ควำมทรมำนทังทำง
้ ร่ำงกำยและจิตใจอยู่ทกุ ขณะในระดับที่ยำกจะเยียวยำ
ผมต้ องพยำยำมทำใจยอมรับในข้ อตัดสินที่ผ้ คู นมีต่อค่ำนิยมทำงจิตใจของพระอำจำรย์ คนจำก
ทุกชนชันพำกั
้
นเคำรพบูชำท่ำน เหล่ำบรรดำคณะสงฆ์พำกันแต่งตังยศให้
้
กบั ท่ำนครัง้ แล้ วครัง้
เล่ำ หำกครัง้ หนึง่ ผมเคยเกลียดท่ำนเพรำะควำมคิดเรื่ องรูปปั น้ ที่ท่ำนทำกับคนไข้ มำถึงวันนี ้ผม
ได้ แต่เคำรพและชื่นชมท่ำนในแบบเดียวกับที่ผมจะชื่นชมใครก็ตำมที่สำมำรถตอกย ้ำให้
ชำวตะวันตกได้ ร้ ูว่ำตนมิใช่ผ้ ยู ิ่งใหญ่ที่จะสำมำรถกำหนดค่ำนิยมต่ำงๆ ได้ ตำมแต่ใจตนเพียงผู้
เดียว
ท่ำนทำถูกแล้ ว เพรำะผู้ที่ได้ รับควำมสุขคือผู้คนของท่ำนไม่ใช่ผม ผมเรี ยนรู้ในวัฒนธรรมของคน
ที่นี่มำมำกพอที่จะมองคำพิพำกษำของบรรดำนักท่องเที่ยวให้ กลำยเป็ นเรื่ องขบขันไปได้
บรรดำนักเลง
พระอำจำรย์ได้ แต่งตังชำยผู
้
้ แข็งกร้ ำวคนหนึง่ ให้ มำทำกำรควบคุมดูแลหมู่บ้ำนแห่งควำมตำยนี ้
เขำปกครองโลกอันหดหู่ใบเล็กๆ ด้ วยควำมมัวเมำมำกกว่ำที่จะใช้ สติปัญญำ จิ๊กโก๋และขี ้เหล้ ำ
ทังหลำยต้
้
องประพฤติตวั ดี ต้ องแอบไปสูบบุหรี่ ในที่ลบั ตำคน หรื อหำกอยำกมีเพศสัมพันธ์ก็ต้อง
แต่งงำนให้ เป็ นเรื่ องเป็ นรำวเท่ำนัน้
ชำยคนนี ้ต้ องเผชิญกับทังพวกลั
้
กลอบขำยยำเสพติด ขโมย และอันธพำล เคยมีนกั เลงคนหนึง่
หลงเข้ ำมำรักษำตัวอยู่ในตึก สังเกตได้ จำก รอยฟกช ้ำและบำดแผลตำมร่ำงกำยของคนไข้ รำย
อื่นๆ
พวกที่ตกเป็ นเหยื่อหรื อคนไข้ เตียงข้ ำง เคียงนันไม่
้ กล้ ำแม้ แต่ที่จะปริปำกโวยวำย
พวกที่มำรอคอยควำมตำยที่นี่มิได้ มีแต่ผ้ คู นจิตใจดีเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนัน้
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ผมยังจำได้ ถึงควำมเก่งกล้ ำสำมำรถของเขำในกำรควบคุมมิให้ ชมุ ชนเล็กๆ แห่งนี ้เกิดควำม
วุ่นวำย อย่ำงไรก็ตำมต้ องยอมรับว่ำเขำสับสนระหว่ำงคำว่ำ “องค์กร” และ “อำนำจบังคับ
บัญชำ” ที่นี่ไม่ใช่องค์กร มันเป็ นเพียงโรงพยำบำลบ้ ำซึง่ ถูกปรำบลงได้ ด้วยควำมกลัวในตัว
ผู้ปกครอง และผมยังต้ องยอมรับในควำมจริงอีกข้ อหนึง่ ด้ วยว่ำ แม้ เขำจะทำตำมหน้ ำที่
รับผิดชอบของเขำ แต่เขำมีลกั ษณะอย่ำงหนึง่ ที่ ไม่ต่ำงไปจำกเพื่อนร่วมชำติคนอื่นๆ นัน่ คือกำร
เป็ นคนไร้ ซงึ่ ควำมเห็นอกเห็นใจ สักนิดก็หำมีไม่ ควำมทุกข์ของเจ้ ำหน้ ำที่และคนไข้ นนมิ
ั ้ เคยได้
เข้ ำไปแทรกซึมอยู่ในจิตสำนึกของเขำเลยแม้ แต่น้อย
ควำมเอื ้อเฟื อ้ กับควำมเวทนำ
ผมได้ ย่ำเท้ ำไปเยือนมำกว่ำสำมสิบประเทศทัว่ โลกและผมมัน่ ใจว่ำที่นี่คือดินแดนแห่งควำม
เอื ้อเฟื อ้ ในระดับที่ยำกจะหำที่อื่นใดมำเทียบเทียม แต่ในทำงตรงข้ ำม มันคือดินแดนที่ไร้ ซงึ่ ควำม
เวทนำในระดับที่ร้ำยกำจเป็ นที่สดุ เช่นกัน เป็ นกำรยำกที่ชำวตะวันตกจะเข้ ำใจถึงข้ อขัดแย้ งนี ้ได้
เมื่อถึงปลำยเดือน ทังคนรวยคนจนต่
้
ำงพำกันเดินทำงมำทำกำรบริจำคเงินให้ กบั วัด จำกนัน้
พวกเขำก็จะพำกันเดินสวนสนำมเข้ ำไปในตึกผู้ป่วยไม่ต่ำงจำกกำรไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ พวกเขำ
จะรุมกันถ่ำยรูปใบหน้ ำอันหมองเศร้ ำเหล่ำนันรำวกั
้
บว่ำกำลังเห็นลิงสักตัวทำปำกบูดเบี ้ยว ผม
มักจะทำกำรตรวจคนไข้ อยู่ในขณะที่ประตูถกู เปิ ดออกและผู้คนกลุ่มใหญ่พำกันพรั่งพรู เข้ ำมำ
พวกเขำจะเดินมำมุงดูรอบๆ ตัวเรำด้ วยสำยตำแห่งควำมอยำกรู้อยำกเห็นที่รังแต่จะสร้ ำงควำม
เจ็บปวดให้ เกิดขึ ้นกับคนไข้ แม้ คนไข้ จะตำยไปแล้ ว แม้ เขำจะนอนเปลือยกำย แม้ ผมจะกำลัง
สอดนิ ้วชี ้เข้ ำรูทวำรพวกเขำ สิ่งเหล่ำนี ้มิอำจทำให้ พวกเขำละควำมสนใจไปได้ ผมเลิกคิ ้วอันยับยู่
ยี่ขึ ้นมอง เขำยังคงไม่ร้ ูสกึ รู้สำ จนกระทัง่ ผมต้ องแสดงควำมไม่พอใจออกมำอย่ำงชัดเจนพร้ อม
ทังชี
้ ้นิ ้วที่เต็มไปด้ วยเลือดและอุจจำระไปที่พวกเขำ ท้ ำยทุสดุ พวกเขำจึงจะระลึกได้ ว่ำคนไข้ คง
ไม่ชอบใจในควำมอยำกรู้ อยำกเห็นของพวกเขำนัก ในแบบเดียวกับที่พวกเขำคงไม่ชอบสภำพ
นันๆ
้ เช่นกัน
- ยังไงพวกเขำก็จะตำยอยู่แล้ ว และเรำก็อตุ ส่ำห์มำบริจำคเงินให้
พวกเขำยังคงไม่เข้ ำใจว่ำเหตุใดผมจึงอำรมณ์เสีย ได้ แต่เดินเลี่ยงไปดูคนไข้ เตียงอื่นๆ เพื่อไม่ให้
ผมโมโหไปกว่ำนี ้และคงไม่อยำกที่จะมีปำกเสียงกับผมสักเท่ำใดนัก
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บนตึกชันสี
้ ่
ผมเป็ นคนอ่อนโยน และเขำก็เป็ นคนขี ้อำย ผมเชื่อว่ำครัง้ หนึง่ เขำเคยถูกหลอกโดยพวกสิบแปด
มงกุฎ จึงทำให้ เขำต้ องลงเอยด้ วยกำรติดเชื ้อโรคซึง่ ในขณะนี ้ได้ กดั กร่อนเนื ้อหนังของเขำเข้ ำไปที
ละน้ อยๆ ร่ำงกำยของเขำยังแข็งแรงถึงระดับที่ผมสำมำรถแนะนำให้ เขำออกไปรักษำตัวที่อื่น
ได้ เสียแต่ว่ำเขำผอมเกร็งเกินกว่ำที่จะเริ่มต้ นชีวิตใหม่ได้ เสียแล้ ว ดังนันเขำจึ
้
งต้ องทนทุกข์อยู่ใน
หมู่บ้ำนแห่งควำมตำยนี ้ต่อไป เช้ ำวันหนึง่ เขำปี นขึ ้นไปบนชันสี
้ ่ของตึกและทิ ้งตัวลงมำ ปล่อยให้
ศีรษะโหม่งกับพื ้นคอนกรี ตเบื ้องล่ำง
ผู้มำเยือนที่เป็ นชำวต่ำงชำติอำจโยนควำมผิดไปให้ ควำมกดดัน ควำมสิ ้นหวัง หรื อควำมรังเกียจ
สภำพอันน่ำขยะแขยงของตัวเอง ประกอบเข้ ำกับควำมเจ็บป่ วยที่ไม่มีทำงรักษำให้ หำยได้
ชำวตะวันตกคนอื่นๆ อำจวิเครำะห์ว่ำเป็ นเพรำะคนไข้ หวำดกลัวควำมเจ็บปวดที่ตนต้ องเผชิญ
หรื ออำจจะว่ำเป็ นสิทธิ์ส่วนตัวที่จะสำมำรถเลือกปฏิเสธไม่ร้ ูเห็นในควำมเน่ำเปื่ อยผุพงั ของ
ร่ำงกำยต
เหตุผที่แท้ จริง?
ง่ำยนิดเดียว ชำยผู้ยำกจนคนนี ้ฆ่ำตัวตำยเพรำะเขำไม่มีเงิน ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำเขำต้ องขโมย
เงินจำกคนไข้ พวกที่นอนหลับไม่ได้ สติหรื อพวกที่อยู่ในอำกำรโคม่ำเพื่อจะนำเงินเหล่ำนันไปซื
้
้อ
น ้ำโค้ กดื่ม จนกระทัง่ วันหนึง่ เขำถูกจับได้ เมื่อรู้ว่ำอำจมีกำรนำเรื่ องดังกล่ำวไปรำยงำนให้ เบื ้อง
บนได้ รับทรำบ และนัน่ อำจหมำยถึงกำรที่เขำต้ องถูกไล่ออกจำกหมู่บ้ำนแห่งควำมตำยนี ้ มันคือ
กฎที่ได้ ถกู ตังขึ
้ ้นตังแต่
้ แรก กำรถูกรุมประณำมจำกคนรอบข้ ำงประกอบกับกำรต้ องออกไปใช้
ชีวิตภำยนอกโดยไร้ สิ ้นทังครอบครั
้
ว ที่ซกุ หัวนอน หรื อเงินประทังชีวิตนันสำหั
้
สเกินกว่ำที่เขำจะ
ทนรับไหว เขำเลือกที่จะดิ่งตัวลงมำจำกบนตึกนัน้ เพื่อที่จะไม่ต้องพะวงกับกำรใช้ ชีวิตตำยซำกที่
เหลืออยู่นี ้ต่อไป
บนพื ้นคอนกรี ตเบื ้องล่ำง ควำมตำยปฏิเสธที่จะรับตัวเขำไป เขำต้ องรอคอยอีกเป็ นนำนกว่ำ
ชัว่ โมง เมื่อผมช้ อนศีรษะเขำขึ ้น ปรำกฏว่ำกะโหลกได้ ยบุ เข้ ำไปใต้ หนังศีรษะของเขำเสียแล้ ว
เจ้ ำหน้ ำที่คนหนึง่ เข้ ำใจว่ำผมรู้สกึ เห็นอกเห็นใจในชะตำกรรมของคนไข้ ผ้ นู นมำกเพี
ั้
ยงใด เธอคิด
ว่ำผมไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับเรื่ องกำรขโมยของมำก่อน ดังนันเธอจึ
้
งเข้ ำมำปลอบผมด้ วยควำม
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บริสทุ ธิ์จำกส่วนลึกแห่งจิตใจว่ำไม่มีควำมจำเป็ นที่ผมจะต้ องไปสงสำรเขำมำกนัก เพรำะถึง
อย่ำงไรเขำก็เป็ นคนบำปหนำอยู่แล้ ว
สิ่งทังมวลซึ
้
ง่ เกิดขึ ้นที่นี่ช่ำงแปลกประหลำด ควำมบริสทุ ธิ์ภำยในจิตใจของเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ นู ี ้สะท้ อน
ให้ เห็นได้ เป็ นอย่ำงดี
กระดูกและหยาดนา้ ตา
อำยุแปดขวบ น ้ำหนักแปดกิโลกรัม อำนำจเป็ นเด็กที่พดู จำรู้เรื่ องและมีควำมสดใสอยู่ในตัว
เสมอจนกระทัง่ วินำทีสดุ ท้ ำย แม่ของเขำนัง่ เฝ้ำอยู่ข้ำงเตียง ทังที
้ ่ตวั เธอเองก็ไม่ได้ มีน ้ำหนักมำก
ไปกว่ำสำมสิบกิโลกรัม สำมีของเธอผู้ซงึ่ เป็ นคนนำพำหำยนะเข้ ำมำสู่ครอบครัวนันไปยื
้ นรออยู่
ณ อีกฟำกฝั่ งหนึง่ ของควำมตำยตังแต่
้ เมื่อห้ ำปี ก่อน
เด็กน้ อยรู้ว่ำเคยมีเด็กคนอื่นๆ มำกมำยมำนอนรักษำตัวบนเตียงนี ้ก่อนหน้ ำเขำ เด็กเหล่ำนัน้
ได้ รับกำรรักษำด้ วยยำที่มีรำคำแพงและประสิทธิภำพสูง เขำเข้ ำใจได้ อย่ำงรวดเร็วว่ำตัวเองอำจ
ไม่ได้ รับกำรรักษำเช่นนัน้ ผมได้ ตดั สินใจอย่ำงเลือดเย็นเพรำะเห็นว่ำสำยเกินกว่ำที่จะเยียวยำ
เขำเสียแล้ ว เขำไม่ควรต้ องพลัด พรำกจำกแม่ของตัวเอง แต่เมื่อผู้เป็ นแม่ได้ รับรู้ว่ำลูกชำยของ
เธอจำต้ องเป็ นผู้จำกไปก่อน เธอกลับมีควำมสุขขึ ้นมำได้ อย่ำงน่ำประหลำด
เรื่ องจบเท่ำนี ้?
ไม่เชิงนัก
เด็กน้ อยกลับไม่ตำย หลังผ่ำนไปได้ หนึง่ เดือน ผมเริ่ มถอดใจ ผมได้ ตกลงกับชำวเยอรมันให้ พวก
เขำรับดูแลสองแม่ลกู คู่นี ้หำกผมช่วยให้ เด็กคนนี ้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ อีกสองเดือนด้ วยวิธีกำรรักษำ
แบบ antiretroviral* “ตำมยถำกรรม”
ผมรู้ว่ำนัน่ รังแต่จะรัง้ ให้ เขำต้ องทนมีชีวิตอยู่อย่ำงทรมำนต่อไป จนกระทัง่ ผ่ำนไปได้ สิบวัน เขำจึง
ร้ องขอกับผมด้ วยตัวเองให้ ผมหยุดกำรรักษำเขำเพียงเท่ำนี ้ วันต่อมำเขำก็ตำย
หลังจำกนันได้
้ สองอำทิตย์ ก็ถึงครำวที่แม่ “กำพร้ ำ” ต้ องเข้ ำมำนอนในตึกผู้ป่วยเอง เธอไม่มี
อำกำรน่ำเป็ นห่วงแม้ แต่น้อย มีเพียงควำมอ่อนเพลีย ดังนันผมจึ
้
งส่งเธอกลับไปพักที่ห้องของเธอ
ตำมเดิม พร้ อมกับให้ ยำบำรุงประสำทไปทำน กระนันก็
้ ตำม เธอต้ องกลับมำหำผมใหม่เพรำะไม่
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ยอมทำนน ้ำทำนข้ ำว ผมจึงต้ องจัดกำรให้ อำหำรผ่ำนทำงหลอดเลือด วันต่อมำเธอขอให้ ผมถอด
สำยยำงออกเสีย
- อำนำจมำชวนไปอยู่ด้วยหรื อ
- ใช่ เขำอยำกให้ แม่ไปอยู่ด้วย
ผมถอดสำยยำงออกและไม่กี่ชวั่ โมงหลังจำกนันเธอก็
้
ตำย
ควำมหวัง ในบำงครัง้ อำจกลับกลำยเป็ นยำพิษอันรุ นแรงได้
เด็กน้ อยกับพลำนุภำพของเขำ
ห้ องมรณำนุสตินนมี
ั ้ ประตูกระจกใสบำนใหญ่ติดตังอยู
้ ่ตรงบริเวณทำงเข้ ำเพื่อให้ สำมำรถมอง
ทะลุเข้ ำไปยังร่ำงที่ถกู จัดวำงอยู่ภำยในได้ เย็นวันหนึง่ ประตูถกู เปิ ดทิ ้งไว้ พระสี่รูปกำลังงุ่มง่ำม
ส่องไฟเพื่อจะซ่อมแซมอะไรบำงอย่ำงบนกำแพง ทังเงำของพวกเขำและร่
้
ำงที่นอนอยู่โลงนันจะ
้
ทอดยำวออกมำยังลำนหินลูกรังที่อยู่ด้ำนนอก
เด็กชำยคนหนึง่ นัง่ มองดูพระและร่ำงกำยเหล่ำนันในขณะก
้
ำลังนัง่ อยู่บนรำวเหล็กใกล้ ๆ กับ
ประตูโดยมีแสงจำกไฟฉำยส่องกระทบร่ำงของเขำอยู่เป็ นครัง้ ครำว ในอีกไม่กี่เดือนปี ข้ ำงหน้ ำ
เด็กกำพร้ ำคนนี ้คงจะต้ องเข้ ำไปนอนเปลือยกำยแข็งทื่ออยู่ในตู้ปลำแปลกประหลำดใบนัน้ เขำ
เองก็ดจู ะรู้ตวั เองดี แต่ยงั เด็กเกินกว่ำที่จะทำกำรคัดค้ ำนใดใด เขำถูกรับตัวเข้ ำมำยังวัดแห่งนี ้
เพรำะเป็ นที่เชื่อว่ำควำมตำยของเด็กๆ ย่อมสำมำรถ เรี ยกควำมสนใจได้ มำกกว่ำผู้ใหญ่ เด็ก
น้ อยเห็นว่ำมีเด็กผู้หญิงนอนอยู่ในนันแล้
้ วสองคนแต่ยงั ไม่มีเด็กผู้ชำยอยู่เลย พวกเขำกำลังรอให้
ถึงเวลำของเขำอยู่ เขำรู้ เขำรู้ เขำรู้ มีคนโง่บำงคนเซ่อพอที่จะบอกเรื่ องนี ้ให้ เขำได้ ร้ ู ตวั ก่อน
ล่วงหน้ ำ
ผมมีประกำยแห่งควำมน่ำสะพรึงกลัวส่องไปทัว่ ร่ำง เมื่อเขำสังเกตเห็นว่ำเป็ นผมที่กำลังจ้ องมอง
เขำอยู่ในเงำมืด เขำถึงกลับเบือนหน้ ำหนี เพรำะในสำยตำเขำนันผมเป็
้
นดังสัญลักษณ์แห่ง
ควำมตำย เขำไม่เคยเห็นผมอยู่ที่อื่นนอกจำกในห้ องซึง่ มีแต่ผ้ คู นเจ็บปวดทรมำนและไม่มีใคร
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รอดชีวิตออกมำได้ สกั คน เขำเคยถูกส่งตัวเข้ ำมำหำผมสำมครัง้ เพื่อที่ผมจะได้ รักษำอำกำร
เจ็บป่ วยของเขำ และเขำจะหวีดร้ องด้ วยควำมหวำดกลัวทุกครัง้ ไป
เขำมีชื่อว่ำ “ธน”
มีครัง้ หนึง่ ครัง้ เดียวเท่ำนัน้ ที่เขำเข้ ำมำหำผมในขณะที่ผมอยู่นอกตึก เป็ นเวลำรำวๆ สำมสิบ
วินำที เท่ำนันจริ
้ งๆ ช่วงระยะเวลำสำมสิบวินำทีนนั ้ เรำได้ ทำกำรแลกเปลี่ยนบำงสิ่งบำงอย่ำงซึง่
อยู่เหนือคำอธิบำยใดๆ และควำมรู้สกึ ในครำวนันยั
้ งคงแจ่มชัดอยู่ในภำพควำมทรงจำของผม
เมื่อใดก็ตำมที่ผมนึกถึงมันขึ ้นมำ เพรำะเวลำเพียงสำมสิบวินำทีที่แม้ จะดูสนั ้ แต่ผมได้ เรี ยนรู้ถึง
ควำมใกล้ ชิดอย่ำงแท้ จริง ผมอยำกให้ ชวั่ ขณะนันฟื
้ น้ คืนมำอีกครัง้ เพรำะมันคือควำมอิ่มเอมใจ
สำหรับผม ผมได้ แต่เฝ้ำเกลียดตัวเองที่ปล่อยใจไปกับควำมสุขชัว่ ครู่นนั ้ เนื่องจำกมันเป็ นสิ่งที่
เสี่ยงมำกจนทำให้ ผมกลัว
นัน่ มิใช่ประสบกำรณ์ครัง้ แรกที่เคยเกิดขึ ้นในชีวิตของผม บำงครำวตัวผมอำจเป็ นต้ นเหตุแห่ง
ควำมรู้สกึ แปลกประหลำดเช่นนันเสี
้ ยเอง ไม่กี่ปีก่อนหน้ ำนี ้ เคยเกิดเหตุกำรณ์ลกั ษณะ
เช่นเดียวกันนี ้ในครำวที่ผมอยู่กรุงเทพ ผมกำลังคุยกับหมอและพวกฟรำนซิสกัน (ผู้นบั ถือ
นิกำยฟรำนซิสกันซึง่ มี St Francis of Assisi เป็ นผู้ก่อตัง้ – ผู้แปล) คนอื่นๆ อยู่ในห้ องประชุม
ของโรงพยำบำลใหญ่แห่งหนึง่ ทันใดนันได้
้ มีเด็กคนหนึง่ ซึง่ อำยุน้อยกว่ำธนไม่มำกนักเดินตรงรี่
เข้ ำมำหำผมในห้ องดังกล่ำว เขำไม่เคยรู้จกั ผมมำก่อน ในขณะที่เขำเคยรู้จกั กับพวกฟรำนซิสกัน
และหมอคนอื่นๆ เป็ นอย่ำงดี
เขำเข้ ำมำเกำะขำผมได้ สกั พักผมจึงอุ้มเขำขึ ้นมำกอดและชัว่ ขณะนันเองที
้
่เรำได้ แลกเปลี่ยน
ควำมรู้สกึ บำงอย่ำงอันเปี่ ยมไปด้ วยพลังในระดับที่ยำกเกินกว่ำจะอธิบำยเป็ นคำพูด ผู้คนอื่นๆ
ในที่ประชุมต่ำงรู้สกึ ประหลำดใจและงุนงง กับลักษณะอำกำรที่ดตู ่ำงไปจำกกำรโอบกอดทัว่ ไป
เนื่องจำกผมเองเป็ นคนที่กอดใครไม่เป็ น
เด็กน้ อยคนนันเป็
้ นคนไข้ ติดเชื ้อเอชไอวี เย็นวันนันผมรู
้ ้ สกึ ว้ ำวุ่นใจทุกครำวที่นกึ ถึงภำพในชัว่
ขณะนันขึ
้ ้นมำ ผมสังหรณ์ใจว่ำเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอำจเป็ นลำงบอกเหตุอะไรบำงอย่ำงที่ผมไม่
สำมำรถไขปริศนำได้ บ่อยครัง้ ที่ผมพยำยำมนึกถึงมันพร้ อมๆ กับค้ นหำควำมหมำยที่ซกุ ซ่อนอยู่
ภำยใน ผมรู้สกึ เป็ นกังวลเหลือเกิน
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พวกที่พยำยำมสร้ ำงควำมใกล้ ชิดสนิทสนมกับคนไข้ ที่มิใช่เด็กเล็กๆ อีกต่อไปนันควรจั
้
กได้ ละ
เลิกพฤติกรรมเช่นนันเสี
้ ย ในครำวที่ผมยังเป็ นนักศึกษำแพทย์ในแผนกกุมำรเวทสำขำมะเร็ง
วิทยำอยู่นนั ้ ผมจำได้ ถึงสำยตำอันหวำดระแวงของเด็กน้ อยคนหนึง่ ซึง่ ถูกกระทำชำเรำในแบบ
เดียวกัน หญิงสำวท่ำทำงใจดีคนหนึง่ มำเยี่ยมเขำเพื่อ “แบ่งปั นควำมรัก” ในแบบฉบับของเธอ
ผมไม่มีวนั ลืมภำพนัน้ เธอจับศีรษะของเด็กชำยผู้น่ำสงสำรนันซุ
้ กเข้ ำกับหน้ ำอกของเธอในแบบ
เดียวกับที่หญิงอเมริกนั ผู้มีอำกำรฮีสทีเรี ยจะทำกับสุนขั ของตัวเอง (ซึง่ ไม่เคยขัดขืนเธอเหมือน
คนทัว่ ไป) ผลคือเด็กคนนันถึ
้ งกับอำเจียน
มีชำยหญิงจำนวนมำกที่มกั ระบำยอำกำรกลัดกลุ้มในลักษณะดังกล่ำวนันโดยมิ
้
ได้ ระวังตัว พวก
เขำจะรี บปรี่ ไปยังบ้ ำนเด็กกำพร้ ำ บ้ ำนคุ้มครองเด็กที่ถกู ทำรุณกรรม ตึกผู้ป่วยเด็กในยุโรป
เอเชีย และโดยเฉพำะอัฟริกำ ที่นี่เป็ นตัวอย่ำงอันดีในกำรทำควำมเข้ ำใจถึงกำรที่พวกคนขำวมัก
ฉวยโอกำสจำกควำมต่ำต้ อยของเด็กเหล่ำนันอย่
้ ำงไม่ร้ ูตวั ผมไม่ต้องกำรเป็ นเหมือนคนพวกนัน้
ผมกลัวว่ำตัวเองจะเป็ นหนึง่ ในนักท่องเที่ยวเพื่อมนุษยธรรมเหล่ำนัน้
ในครัง้ แรกที่ผมมำอยู่ที่วดั นัน้ จะมีหมำอยู่ฝงู หนึง่ มำคอยเฝ้ำผมหน้ ำประตูทำงเข้ ำตึกเสมอ พวก
มันตกหลุมรักผมตังแต่
้ วนั แรกที่ผมมำถึง โดยเฉพำะหมำเพศเมียตัวหนึง่ ที่จะมำเสนอหน้ ำก่อน
ใครเพื่อน
เมื่อมันได้ กลิ่นผมเดินมำแต่ไกล มันจะเริ่มหอน จำกนันมั
้ นก็จะมำเคล้ ำเคลียที่ข้อเท้ ำผม อ้ อนให้
ผมกอดมัน พอผมปล่อยตัวมัน มันก็จะรี บกระโดดเอำขำตัวเองมำถูไถเข้ ำกับขำผมในสภำพที่
เรี ยกว่ำอุจำดก็ย่อมได้ ผู้คนที่อยู่แถวนัน้ โดยเฉพำะพวกผู้หญิงแทนที่จะเห็นขบขัน กลับจ้ อง
มองอย่ำงขวยเขินโดยไม่พดู ไม่จำ
ทุกวันนี ้เมื่อผมกลำยเป็ นคนเย็นชำรำวกับน ้ำแข็ง แม้ แต่หมำยังต่ำงพำกันหวำดกลัวผม
โลกช่ำงดำเนินไปอย่ำงสลับซับซ้ อนเสียจนผมแทบหมดกำลังก้ ำวต่อไป เวลำเพียงครึ่งนำทีที่ผม
หลอมรวมตนเองเข้ ำกับธน เด็กน้ อยผู้ซงึ่ จะต้ องมำนอนเปลือยร่ำงอวดสำยตำแก่ผ้ มู ำเยือนใน
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อีกไม่กี่สปั ดำห์ข้ำงหน้ ำนัน้ เป็ นสำมสิบวินำทีที่ผมได้ ค้นพบปำฏิหำริย์อีกครัง้ ตังแต่
้ ควำมแข็ง
กร้ ำวเข้ ำครอบครองตัวผมเมื่อนำนมำแล้ ว
ผมกลำยเป็ นคน “แข็งกระด้ ำง” ตลอดช่วงเวลำสี่ปีที่ผมทำงำนอยู่ที่นี่ ทุกคืนวันที่ผ่ำนไปนัน้ ไม่
เคยมีสกั ครัง้ ที่ควำมอำรี แบบบริสทุ ธิ์แท้ จะหลัง่ ไหลผ่ำนมือผมไปสู่คนไข้ เหล่ำนันเลย
้
558 รำยลับล่วงไปในหนึ่งปี ผมเห็นพวกเป็ นเพียงเม็ดหนองที่แตกกระจำยเมื่อสุกงอมเท่ำนัน้
หลำยครัง้ หลำยครำที่ผมหมดสิ ้นหนทำงที่จะเยียวยำควำมเจ็บปวดมิให้ ลกุ ลำม ผมจะเฝ้ำมองดู
พวกเขำดิ ้นรนรำวคนจนตรอก ดวงตำเบิกโพลงด้ วยลมหำยใจที่จวนหมดลง หลงเหลือเพียง
ร่องรอยแห่งควำมหวำดกลัวที่จ้องตรงมำยังผมผู้ซงึ่ กำลังพยำยำมตอบตัวเองว่ำเหตุใด
ควำมรู้สกึ เจ็บปวดในแบบที่เคยมีจงึ มลำยหำยไปจนสิ ้น
เด็กน้ อยร้ องเรี ยกผมให้ ไปช่วยนวดตำมตัว
มันเป็ นเสียงของธน
ผมไม่มีเวลำนวดให้ เขำในตอนนัน้ และไม่กี่ชวั่ โมงต่อมำเขำก็จำกไป พร้ อมกับฉุดดึงผมขึ ้นจำก
ก้ นบึ ้งแห่งจิตใจอันด้ ำนชำในแบบที่เขำเคยทำมำแล้ วครัง้ หนึง่ สมองของผมสัง่ กำรอย่ำงเรรวน
โดยละเลยซึง่ กฎแห่งควำมสัมพันธ์ของธำตุทงมวล
ั้
เมื่อขีดเส้ นแห่งควำมกลัวเพิม่ สูงขึ ้นจนถึง
ระดับหนึง่ มันจะทำให้ ผมได้ เรี ยนรู้ถึงพลำนุภำพอันร้ ำยแรงของมัน และจำกนันพลำนุ
้
ภำพแห่ง
อำรมณ์ควำมรู้สกึ จึงก่อเกิดขึ ้นตำมมำ
ธนจำกไปอย่ำงน่ำสะพรึงกลัว
อำนำจแห่งพระเจ้ ำ พอกันที! พอกันที!
โครงสร้ างที่แปรเปลี่ยน
“Happy Birthday”
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เสียงเพลง “Happy Birthday” แว่วดังมำ จำกวิทยุเครื่ องหนึง่ คนไข้ ที่พอรู้ภำษำอังกฤษเริ่มร้ อง
คลอตำมเพลงว่ำ “Happy dead day to you” ทุกคนเข้ ำใจในควำมหมำย และต่ำงช่วยกันร้ อง
อย่ำงพร้ อมเพรี ยง พวกเขำหัวร่องอหำยกันไม่หยุด ผมเองก็พลอยหัวเรำะไปด้ วย
ควำมอ่อนไหวทำงอำรมณ์
อำสำสมัครชำวตะวันตกคนหนึง่ เรี ยกให้ ผมไปช่วยดูแลคนไข้ ซงึ่ กำลังร้ องไห้ คร่ ำครวญ เมื่อผม
เดินเข้ ำไปคุยกับเขำ เขำก็เริ่ม ร้ องไห้ ขึ ้นมำอีก ดูเหมือนว่ำเหตุผลจะหนักหนำเอำกำรอยู่ ด้ วย
ควำมที่เป็ นคน “ตำยด้ ำน” ผมจึงเริ่มมีอำกำรเบื่อหน่ำยอย่ำงรวดเร็ ว และทิ ้งเขำไว้ ตำมลำพัง
เพื่อไปตรวจดูอำกำรคนไข้ เตียงอื่นที่น่ำเป็ นห่วงกว่ำ
ชำวตะวันตกอีกคนเข้ ำมำรับช่วงต่อจำกผม และเขำก็เริ่มร้ อง ไห้ ขึ ้นมำอีก
สุดท้ ำยเจ้ ำหน้ ำที่คนไทยที่ยืนดูเหตุกำรณ์อยู่ห่ำงๆ จึงเดินมำที่เตียง ของเขำและพยำยำม หยอก
ให้ เขำหัวเรำะเสียอย่ำงนัน้ ไม่กี่วินำทีต่อมำ เธอก็กล่อมเขำได้ สำเร็จ แม้ วิธีของเธอออกจะดูน่ำ
ขบขันอยู่บ้ำงก็ตำม แต่บรรดำชำวตะวันตกกลับรู้สกึ เป็ นเดือดเป็ นร้ อนขึ ้นมำในทันใด
ควำมไร้ เดียงสำสำมำรถสร้ ำงควำมพึงพอใจให้ กบั เรำได้ ในทำงหนึง่ กลิ่นอันหอมหวนของ
ควำมสุขจำกกำรได้ เห็นควำมเจ็บปวดนันยั
้ ว่ ยวนใจเรำโดยที่เรำไม่ร้ ูตวั กำรมำทำงำนที่นี่นนก็
ั้
เปรี ยบเสมือนกำรดูหนังเรี ยกน ้ำตำสักเรื่ องที่เป็ นไปเพียงเพื่อต้ องกำรกระตุ้นควำม รู้สกึ อัน
อ่อนไหวให้ ลกุ โชน
- อย่ำผลักไสควำมตำยให้ กบั ฉัน พวกเขำจะต้ องทนทุกข์ทรมำนเพียงเพื่อเป็ นกำรสร้ ำง
ฉำกให้ ปำฏิหำริย์อนั งดงำมปรำกฏขึ ้น ฉันจะเป็ นผู้ยิ่งใหญ่บนควำมทุกข์ของพวกเขำ
หยำดน ้ำตำที่ไหลอำบแก้ มของพวกเขำจะทำให้ ฉนั กลำยเป็ นผู้งดงำม มองดูฉนั เสียก่อน!
มองดูเรำนี่! นี่คือหยำดน ้ำตำอันเป็ นผลมำจำกควำมเวทนำของพวกเรำ!
เมื่อผมเฝ้ำมองกำรทำงำนของอำสำสมัครที่เพิง่ มำถึงใหม่ๆ ผมเห็นภำพของตัวเองเมื่อครัง้ ที่
ยังมิได้ กลำยเป็ น “น ้ำแข็ง” อย่ำงทุกวันนี ้ ผมเองก็เคยที่จะปล่อยให้ จิตใจตกอยู่ภำยใต้ วงั วน
แห่งหยำดน ้ำตำ ควำมเชื่อมัน่ อันน่ำเศร้ ำ และควำมอำรี ที่หลัง่ ไหลผ่ำนอุ้งมือทังสองข้
้
ำง
ผมเองไม่เคยเชื่อมัน่ ในวิทยำศำสตร์ ศิลปะ ธุรกิจ หรื อควำมจำเป็ นในกำรให้ กำเนิดทำยำท
ไว้ ชื่นชม แต่ผมเชื่อว่ำสองสิ่งซึง่ ผมได้ ค้นพบจำกที่นี่คือกำรเรี ยนรู้ที่จะรักตัวเองอย่ำงหนึง่
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และเหตุผลในกำรมีชีวิตอยู่อีกอย่ำงหนึง่ ผมเคยเฝ้ำไขว่คว้ ำหำควำมศักดิ์สิทธิ์อนั จอมปลอม
จนอ่อนใจ
ใช่แล้ ว ผมมักจะคล้ อยตำมควำมอ่อนไหวทำงอำรมณ์ที่รังแต่จะคอยลดระดับมำกกว่ำที่จะ
เสริมสร้ ำงอำนำจให้ แก่คนไข้ เหล่ำนัน้ และมันจะหัวเรำะเยำะเรำจนกว่ำเรำจะสำมำ รถ
เรี ยนรู้และมองเห็นควำมจริงในข้ อนี ้ได้ ด้วยตัวเอง
ผมเคยตัดพ้ อกับเพื่อนสนิทคนหนึง่ ว่ำตังแต่
้ ผมกลำยเป็ นคน “แข็งแกร่ง” นัน้ ไม่เคยมีสกั ครัง้
ซึง่ ผมจะสำมำรถสร้ ำงควำมรู้สกึ เวทนำที่แท้ จริงให้ เกิดกับคนไข้ ผ้ ทู กุ ข์ทรมำนเหล่ำนันได้
้ เลย
เขำถำมผมกลับว่ำ ผมคิดว่ำตัวเองเป็ นใครกัน เขำว่ำบำงทีคนไข้ ผ้ ทู กุ ข์ทรมำนเหล่ำนันอำจ
้
กำลังเล่นตลกกับควำมรู้สกึ ผมอยู่ก็เป็ นได้
- พวกเขำต้ องกำรยำ มิใช่อำรมณ์ควำมรู้สกึ ควำมสำมำรถและควำมชำนิชำนำญ
มิใช่หยำดน ้ำตำ ควำมอ่อนหวำนเป็ นสิ่งดี ยิ่งมำกก็ยิ่งดี แต่จกั ต้ องเป็ นควำมอ่อน
หวำนซึง่ เป็ นไปตำมกลไกหน้ ำที่ มิใช่กลัน่ จำกควำมรู้สกึ ส่วนตัว ให้ เป็ น รำวกับส่วน
เว้ ำโค้ งของเชลโล หรื อพื ้นผิวของหนังอันเก่ำคร่ ำครึ กำรสวมบทบำท แม่พระใน
ระดับที่เกินพอดีนนเป็
ั ้ นบ่อเกิดแห่งควำมฉิบหำยของผู้คนบนโลกใบนี ้ พวกเขำไม่มี
สิทธิกระทำกับผู้ทนทุกข์เหล่ำนัน้ รำวกับพวกเขำเป็ นเด็กน้ อย โดยเฉพำะกับพวกที่ยงั
มีอำยุได้ ไม่ครบสิบสี่หรื อสิบหกปี ดีดกั
ผมตกใจอย่ำงมำกกับควำมประจวบเหมำะของเรื่ องรำวที่ได้ ฟัง ควำมอ่อนหวำนที่ผมคลัง่
ไคล้ เป็ นหนักหนำมักสร้ ำงควำมประหลำดใจให้ ผมอยู่เสมอ ทันใดนันเองที
้
่ผมเป็ นอิสระจำก
พันธนำกำรแห่งควำมหอมหวนของมันที่ได้ ครอบงำผมมำแสนนำน ผมตระหนักได้ ใน
ตอนท้ ำยว่ำควำมอ่อนหวำนอันงดงำมที่สดุ ซึง่ เคยเกิดขึ ้นกับผมนันไร้
้ ทงนำมและควำม
ั้
ผูกพันกับอนำคต ในแบบเดียวกับดอกไม้ ที่โครำชสองดอกนัน้
ผู้ที่เต็มไปด้ วยควำมอ่อนหวำนซึง่ แม้ บำงครัง้ อำจแสดงออกอย่ำงแข็งกระด้ ำงรำวก้ อนหินนัน้
สำมำรถที่จะส่งผ่ำนอำนำจแห่งควำมอ่อนหวำนไปสู่ผ้ คู นที่จะซึมซำบอยู่กบั มันได้ เป็ นแรมปี
โดยอำจไม่ รู้จกั แม้ กระทัง่ ตัวตนอันแท้ จริงของมัน
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ควำมอ่อนหวำนอันเร่ำร้ อนในแง่ของเพศนันลบล้
้
ำงควำมกลัวที่ผมมีต่ออีกฝ่ ำยลงได้ เพื่อที่
ผมจะสำมำรถปลดปล่อยตัวเองไปกับควำมสุขอันนุ่มนวลอย่ำงสุดยอดนัน้ เห็นได้ ชดั ว่ำ
อำรมณ์ยงั ได้ มีส่วนในกำรเสริมสร้ ำงประสบกำรณ์เหล่ำนันเช่
้ นกันแม้ ว่ำมันจะทำให้ จิตใจ
ของเรำบอบบำงลงจนกลำยเป็ นดังเหยื่อที่ถกู กัดกินทีละเล็กละน้ อยก็ตำม
ชำวฮอลแลนด์ผ้ เู ยือกเย็นคนหนึง่ เดินทำงมำถึงที่วดั เขำเป็ นคนไม่ค่อยพูดค่อยจำ หลังจำกเฝ้ำ
มองดูควำมเป็ นไปภำยในตึกอยู่สองสำมวันวัน สิ่งที่เขำเห็นมีเพียงเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ เู ฉื่อยชำและห่วง
พะวงอยู่กบั สุนขั ของตัวเองมำกกว่ำคนไข้ ที่กำลังกระหำยน ้ำ เขำเห็นชำวตะวันตกผู้งมงำย อยู่
กับปำฏิหำริย์ที่ไม่เคยหยัง่ รู้ ได้ ว่ำมีอยู่จริงหรื อไม่
จำกนันเขำจึ
้
งหยิบถุงมือและหน้ ำกำกมำใส่เพื่อป้องกันเชื ้อวัณโรค และเริ่มทำควำมสะอำด
ปั สสำวะ อุจจำระ และอำเจียนของคนไข้ โดยไม่มีกำรปริปำกบ่น ไม่มีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์
ไม่ทำควำมรู้จกั กับใครทังสิ
้ ้น เขำทำงำนเช่นนันไปเงี
้
ยบๆ จำกเตียงหนึง่ ไปยังอีกเตียงหนึง่ และ
ย้ ำยไปเตียงยังถัดไป ถัดไป
ถ้ ำหำกเขำมีเหตุผลหนักแน่นพอที่จะเชื่อว่ำผมพลำดตรงจุดใดไป เขำจะเข้ ำมำบอกผมสันๆ
้ ถึง
ควำมผิดพลำดเหล่ำนัน้ ไม่ออกควำมเห็นพร่ ำเพรื่ อ ไม่กล่ำวย ้ำถ้ อยคำเดิมๆ ในกรณีที่ผมหลง
ลืมส่วนใดไป และจะไม่เสียเวลำทำกำรรบเร้ ำผมหำกเห็นว่ำควำม เจ็บปวดที่เกิดขึ ้นนันรุ
้ นแรง
เกินกว่ำที่กำรรักษำของผมจะสำมำรถเยียวยำได้
ในตอนแรกๆ นันคนไข้
้
ต่ำงเรี ยกให้ เขำช่วยทำควำมสะอำดสิ่งปฏิกลู ต่ำงๆ ด้ วยเห็นว่ำเขำจะช่วย
อย่ำงกระตือรื อร้ น ทุกคนต่ำงประหลำดใจถึงควำมสำมำรถในกำรทำงำนของเขำ เนื ้องำนของ
เขำเพียงคนเดียวอำจเทียบเท่ำได้ กบั กำรทำงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ถึงห้ ำคน พวกทำสต่ำงประทับใจ
ในตัวอำสำสมัครคนนี ้มำกถึงกับเข้ ำมำบอกกล่ำวกับผมเพรำะเห็นว่ำด้ วยควำมเป็ นคนเงียบขรึม
ของเขำอำจทำให้ ผมไม่ทนั สังเกตเห็นข้ อดีที่เขำมีอยู่ พวกนันต้
้ องกำรให้ ผมกล่ำวชื่นชมเขำเป็ น
ภำษำอังกฤษ ซึง่ ผมเชื่อว่ำเขำไม่ได้ ต้องกำรมันนัก
ถึงตอนนี ้เรื่ องรำวของอำสำสมัครชำวฮอลแลนด์ได้ กลำยเป็ นที่กล่ำวขำนในหมู่คนไข้ เขำเป็ นที่
เคำรพมำกเสียจนแทบไม่มีใครกล้ ำเรี ยกใช้ งำน ได้ แต่รอคอยอย่ำงเงียบๆ ให้ ถึงครำวของตัวเอง
วัดพระบาทน ้าพุ 95 / 106

พวกเขำต่ำงแสดงควำมชื่นชม ไม่ต้องกำรร้ องไห้ ซบบ่ำเขำ และสนใจในตัวเขำมำกกว่ำตัวเอง
เสียด้ วยซ ้ำ
ไม่นำนนักชำยชำวฮอลแลนด์ก็จำกไป พวกที่ยงั มีชีวิตอยู่ ซึง่ ก่อนหน้ ำนันเขำไม่
้
เสียเวลำแม้ แต่
จะไต่ถำมชื่อเสียงเรี ยงนำม ต่ำงตกใจที่จะไม่ได้ เห็นเขำอีกแล้ ว ผ่ำนไปเพียงไม่นำน เรำก็เริ่มโหย
หำควำมอ่อนหวำนในตัวเขำขึ ้นมำทันใด
จะเรี ยกว่ำนัน่ เป็ นควำมศักดิ์สิทธิ์ก็คงไม่ผดิ
ผมเป็ นทังพยำนและตั
้
วกำรที่ทำให้ เกียรติของพวกเรำต้ องเสื่อมเสียลง และผมยังได้ มีส่วนรู้เห็น
ต่อกำรเปิ ดเผยโฉมหน้ ำของควำมยิ่งใหญ่และควำมศักดิ์สิทธิ์แห่งจริยธรรมแบบตะวันตก ซึง่
บัดนี ้หลงเหลือเพียงรำกฐำนแห่งคุณควำมดีอนั สัน่ คลอน ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ล่มสลำยลงจน
หมดสิ ้นภำยใต้ ควำมเข้ ำใจผิดในลัทธิอดุ มคตินิยม หรื อกำรคล้ อยตำมอำรมณ์อนั อ่อนไหวใน
ระดับที่น่ำหวำดกลัว
สื่อมีส่วนในกำรเสริมสร้ ำงควำมเข้ ำใจผิดเหล่ำนัน้ โลกตะวันตกทุกวันนี ้เปรี ยบได้ กบั ผู้ที่ป่วย
หนักและเป็ นตัวอันตรำยต่อโลกที่เหลือทังหมด
้
ฉันรักเธอ ควำมอ่อนไหว แต่ฉนั ก็ได้ เรี ยนรู้ว่ำฉันไม่สำมำรถเชื่อใจเธอได้ อีกต่อไป
เธอกำลังเล่นตลกกับคุณค่ำอันจริงแท้ ทงมวล
ั้
และเธอก็เล่นตลกกับฉัน เธอเป็ นผู้เชี่ยวชำญใน
กำรแปรเปลี่ยนให้ ควำมชัว่ ร้ ำยกลับกลำยเป็ นคุณธรรม ฉันมองเห็นเงำของเธอพำดผ่ำนไปทุก
ซำกชีวิตที่ฉนั ทำกำรปลดปล่อย เพื่อบ่งบอกให้ ฉนั ได้ ร้ ูว่ำเหล่ำทรรำชยังคงอยู่ แต่เธอผู้ซงึ่ มีควำม
แปรปรวนยิ่งกว่ำสำยลมก็ยงั คงหยิบยื่นหน้ ำที่ในกำรปลดปล่อยซึง่ ฉันเห็นจนชำชินนันให้
้ แก่ฉนั
อยู่ร่ ำไป
ควำมอ่อนไหว ฉันรักเธอ และฉันเกลียดก็เธอด้ วยเช่นกัน กับกำรที่เธอซ่อนเร้ นควำมทุกข์ทรมำน
ไว้ อย่ำงเลือดเย็น ในนำมแห่งศำสนำ เผ่ำพันธุ์ ชำติบ้ำนเมือง หรื อครอบครัว ด้ วยกำรจูงใจ แบบ
ผิดๆ นัน้ จะทำให้ ควำมหวำดกลัวในสิ่งที่แตกต่ำงนำไปสู่กำรแบ่งแยกและกำรสังหำรหมู่ทำง
กำรเมืองในลักษณะที่กลับกลำยเป็ นควำมชอบธรรม
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ควำมอ่อนไหว ฉันรักเธอ แต่ฉนั เกลียดชังควำมขี ้ขลำดของเธอ ฉันรู้ว่ำ เธอเกรงกลัวควำมรัก
เพรำะควำมรักมีอำนำจเหนือกว่ำและพร้ อมที่จะจับตรึงเธอได้ ทกุ เมื่อ หำกเธอกระทำในสิ่งที่เป็ น
กำรต่อต้ ำนเขำ สิ่งที่หลอมรวมพวกเธอไว้ ด้วยกันได้ นนมี
ั ้ เพียงสิ่งเดียว นัน่ คือควำมต่ำช้ ำ เมื่อ
เธอได้ รับรู้ว่ำควำมรักประกอบไปด้ วยสัญชำตญำณแห่งควำมเป็ นเจ้ ำของ ควำมมืดมัว ควำม
ริษยำ และควำมมีอำนำจเหนือกว่ำ ในแบบที่จะช่วยให้ ผ้ เู ป็ นแม่สำมำรถดูแลลูกน้ อยของตนได้
นัน้ เธอก็สร้ ำงควำมสับสนให้ เกิดขึ ้นกับสัญชำตญำณและควำมรักที่มนั ได้ สร้ ำงขึ ้นมำ เรำ
ตระหนักเป็ นอย่ำงดีตงแต่
ั ้ ในตอนแรกแล้ วว่ำ เมื่อใดที่สญ
ั ชำตญำณเล็ดรอดออกจำกเปลนอน
ของเด็กน้ อย เมื่อนันมั
้ นจะเป็ นอันตรำยเสียยิ่งกว่ำโรคระบำด และกำรกระทำของเธอก็จะเกิน
เลยไปสู่ขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ขึ ้น กับเด็กแรกเกิดนันสั
้ ญชำตญำณแห่งควำมเป็ นแม่คือสิ่งที่ช่วย
สรรค์สร้ ำงชีวิต แต่หำกนำมำใช้ กบั เด็กที่เริ่มโตหรื อกับคนไข้ แล้ ว นัน่ อำจก่อให้ เกิดกำรถดถอย
หรื อ ร้ ำยแรงถึงควำมตำยเลยทีเดียว
ควำมสุขส่วนตัวอันวิตถำรของเรำเป็ นสิ่งที่ผลักดันให้ เรำปฏิบตั ิกบั เด็กๆ กับคนไข้ ที่ทกุ ข์ทรมำน
หรื อกับผู้ใดก็ตำม เสมือนว่ำพวกเขำ เป็ นเด็กน้ อยแรกเกิด มันคือควำมสุขในกำรมีอำนำจเหนือ
ผู้ที่อ่อนแอกว่ำ ในควำมเป็ นจริงแล้ ว สิ่งที่จำเป็ นสำหรับผู้อ่อนแอคืออำวุธที่จะใช้ ต่อสู้ มิใช่กำร
สวมกอดที่รังแต่จะกดทับให้ พวกเขำจมดิ่งลึกลงไปยิ่งขึ ้น
ไม่น่ำประหลำดใจว่ำ แม้ เรำจะทุ่มเทเพื่อพวกเขำมำกเพียงใด เด็กน้ อยจะเกิดควำมรู้สกึ ต่อต้ ำน
ช่วงเวลำที่พวกเขำค้ นพบพละกำลังซึง่ จำเป็ นในกำรต่อสู้วิกฤติแห่งช่วงวัยรุ่นนันเป็
้ นสิ่งน่ำ
หวำดหวัน่ ในไม่ช้ำเรำก็จะต้ องจัดกำรปลดอำวุธเด็กประถมตังแต่
้ ก่อนที่พวกเขำจะเข้ ำเรี ยน
ด้ วยพลังแห่งกำรถูกปิ ดกันเสรี
้ ภำพเรื่ องเพศในนำมของควำมเยำว์วยั ทังทำงร่
้
ำงกำยและจิตใจ
นันจะส่
้ งผลให้ พวกเขำกลำยเป็ นปรมำจำรย์แห่งสื่อลำมกและควำมหมกหมุ่นในเรื่ องเพศอย่ำง
เต็มตัว

พวกคนโง่ที่ไม่เคยเชื่อฟั ง ผู้ปฏิเสธที่จะเป็ นเด็กน้ อยให้ ผ้ อู ื่นดูแล ผู้ ทำ ร้ ำยเรำด้ วยเสรี ภำพอันไร้
ขีดจำกัด ในอดีตพวกเขำเหล่ำนี ้เคยใช้ ชีวิตอยู่กบั เรำ (และกษัตริย์ของเรำ) เพื่อทำให้ เรำได้
เข้ ำใจในโลกแห่งควำมเป็ นจริง บัดนี ้พวกเขำได้ ถกู จองจำอยู่ในโรงพยำบำลบ้ ำ พวกเขำบ้ ำคลัง่
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แต่ไม่มีใครกล้ ำที่จะเอ่ยปำกถึงกำรดูถกู เหยียดหยำมที่พวกเขำต้ องเผชิญภำยในสถำนพยำบำล
แห่งนัน้
พวกที่อ่อนแอและขี ้ขลำดจะไม่ทำกำรต่อต้ ำน แต่จะทำในสิ่งที่เลวร้ ำยยิ่งไปกว่ำนัน้ พวกเขำจะ
สวมบทเป็ นผู้ร้ำย ฉุนเฉียว เรี ยกร้ องควำมสนใจ อำรมณ์แปรปรวน เห็นแก่ตวั และถูกครอบงำ
ด้ วยค่ำนิยมอันต่ำช้ ำ บำงคนอำจหันหน้ ำไปพึง่ ยำเสพติด บำงคนปฏิเสธที่จะยอมรับควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อีกส่วนหนึง่ อำจหันหน้ ำไปพึง่ จิตแพทย์เพื่อสรรหำข้ ออ้ ำงรองรับให้ แก่
ควำมอ่อนแอของตนเอง
พอทีกบั ควำมอ่อนไหว!
เก็บควำมอ่อนไหวนันไว้
้ เสีย เรำต้ องกำรสิ่งที่หนักหน่วงและแตกต่ำงไปจำกนันเพื
้ ่อที่จะช่วยให้
เรำอยู่กนั อย่ำงเกื ้อกูล มิใช่ในแบบที่มีฝ่ำยหนึง่ ฝ่ ำยใดถูกหลอมละลำย
สำหรับเด็กๆ สำหรับพ่อแม่ สำหรับคนบ้ ำ สำหรับคนไข้ พวกเขำมิได้ ต้องกำรหลอมละลำย
เกื ้อกูล หรื อถูกควบคุม สิ่งเดียวที่พวกเขำต้ องกำรคือควำมอำรี ควำมอำรี เพียงเท่ำนัน้ รูปแบบ
แห่งควำมรักอันสูงสุด
ทุกวันนี ้ เสน่ห์อนั เย้ ำยวนของควำมอ่อนไหวสร้ ำงควำมหวำดหวัน่ ให ่้กบั ผมเนื่องจำกมันจะ
ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วต่อสัญชำตญำณในขณะที่เพิกเฉยต่อควำมสำคัญของเหตุผล
เด็กน้ อยผู้จำกไปได้ เยียวยำหัวใจที่มืดบอดของผม ผมกำลังจะเป็ นอิสระจำกอำรมณ์อนั
อ่อนไหวที่ได้ ครอบงำผมมำเป็ นเวลำนำนแสนนำน จำกนี ้ไปผมจะใช้ เหตุผลในกำรทำควำม
เข้ ำใจกับสิ่งต่ำงๆ ให้ มำกยิ่งขึ ้น
นักสังคมสงเครำะห์คนหนึง่ มำหำผมที่บ้ำนพร้ อมนำเด็กชำยที่ได้ รับเชื ้อเอชไอวีสองคน เก้ ำขวบ
คนหนึง่ สิบเอ็ดขวบอีกคนหนึง่ มำฝำกไว้ กบั ผม ทังคู
้ ่มีวณ
ั โรคแทรกซ้ อนอยู่ด้วย เด็กน้ อยทังคู
้ ่
อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ เนื่องจำกไม่มีโรงเรี ยนไหนอยำกรับเข้ ำเรี ยน
ผมแนะนำให้ เขำพำเด็กๆ ไปทำกำรรักษำแบบ antiretroviral* เสียก่อน เจ้ ำหน้ ำที่คนนันตอบผม
้
ว่ำโรงพยำบำลทุกแห่งต่ำงปฏิเสธที่จะรับตัวทังคู
้ ่ไว้ ด้วยเหตุที่ว่ำเป็ นเด็กกำพร้ ำ โรงพยำบำล
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ต้ องกำรดูแลผู้ป่วยคนอื่นๆ ที่มีควำมสำคัญมำกกว่ำ ควำมด้ ำนชำ ควำมเยือกเย็นเข้ ำกระดูกดำ
ของผมบอกกับผมว่ำพวกหมอเหล่ำนันได้
้ ทำสิ่งที่ถกู ต้ องแล้ ว
แม้ ควำมอ่อนไหวในอำรมณ์ของผมจะจำงหำยลงไปมำก แต่ควำมรู้สกึ เจ็บปวดยังคงเกิดขึ ้นอยู่
เสมอ
ให้ ตำยเถอะ เด็กสองคนนี ้ไร้ ควำมสำคัญถึงขันนั
้ นเชี
้ ยวหรื อ อำจจะจริงที่ว่ำผู้เป็ นแม่แม่ย่อมมี
ควำมสำคัญเป็ นอันดับแรก รองลงมำคือพวกที่ร้ ูจกั ต่อสู้เพื่อชีวิตของตน ส่วนพวกที่สำคัญน้ อย
กว่ำเด็กๆ พวกนี ้คือพวกติดยำ
ชำวตะวันตกจะไม่มีวนั ยอมรับในควำมจริงเหล่ำนี ้ แต่สิ่งที่พวกเขำคิดล้ วนผิดทังเพ
้
ท้ ำยที่สดุ พวกตะวันตกย่อมเป็ นผู้ชนะตำมเคย มีผ้ มู ำเยี่ยมชำวไทยคนหนึง่ ผู้ซงึ่ เต็มเปี่ ยมไป
ด้ วยควำมกระหำยในเลือดเนื ้อของเพื่อนมนุษย์ เดินเข้ ำมำในตึกซึง่ รำยล้ อมไปด้ วยผู้ป่วย
กว่ำสำมสิบคน เธอเอ่ยถำมอย่ำงร้ อนรนโดยมิได้ ตระหนักถึงควำมพิสดำรในกำรกระทำของ
ตนเองแม้ แต่น้อย
- เด็กๆ ที่จะตำยไม่มีบ้ำงเหรอ ? เด็กๆ ที่จะตำยไปไหนกันหมด ?
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ส่ วนที่ส่ ี
อีกขันของควำมพยำยำม
้
ในครำวแรกสุดนัน้ พวกสังคมชันสู
้ งของไทยมีควำมใส่ใจในปั ญหำโรคเอดส์อย่ำงจริงจัง
สัญญำณบ่งบอกแรกสุดนันมำจำก
้
royal court ซึง่ ถือเป็ นก้ ำวแรกแห่งควำมพยำยำมอัน
ยำวนำนในกำรรับมือกับปั ญหำดังกล่ำว
กำรต่อสู้ในระยะแรกๆ นันต้
้ องพบกับควำมพ่ำยแพ้ เสมอมำ นโยบำยส่งเสริมกำรป้องกันโรค
เอดส์ที่ได้ รับอิทธิพลมำจำกตะวันตกประสบกับควำมล้ มเหลว ตัวเลขอย่ำงเป็ นทำงกำร ของชำว
ไทยผู้ติดเชื ้อเอชไอวีนนั ้ มีประมำณหนึง่ ล้ ำนคน อย่ำงไม่เป็ นทำงกำรยิ่งร้ ำยไปกว่ำนัน้ อำจถึง
สองหรื อสำมล้ ำน ในสังคมระดับที่สงู ขึ ้นไปนัน้ ได้ เริ่มมีกำรตระเตรี ยมปรับเปลี่ยนแนวทำงกำร
แก้ ปัญหำมำเป็ นในรูปแบบของกำรตังรั้ บบ้ ำงแล้ ว
ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงทำงสำธำรณสุขกำลังเกิดขึ ้นอย่ำงเข้ มข้ น ผู้คนในแวดวง
วิชำกำรก็ได้ มีกำรจับมือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ ำนอุตสำหกรรมกำรแพทย์เพื่อตอบ สนองควำม
ต้ องกำรของชำติ ผลลัพธ์ ที่เห็นได้ ชดั เจนที่สดุ จำกกำรรวมตัวในครัง้ นี ้คือ “GPO-vir” ซึง่ ออกสู่
ตลำดในปี 2002 ประกอบไปด้ วยตัวยำ anti-retroviral อันมีรำคำถูกที่สดุ ในโลก ผลิตในประ
เทศไทยโดยเฉพำะ รับประทำนหนึง่ เม็ดในตอน เช้ ำและอีกหนึง่ เม็ดในตอนเย็น ถือเป็ นกำร
วำงแผนที่ชำญฉลำดเพรำะ หำกยำไม ่่ ได้ ผลตำมคำดก็สำมำรถโยนควำมผิดไปให้ คนไข้ ใน
ฐำนะที่ไม่ยอมทำนยำตำมกำหนดอย่ำงเคร่งครัดได้ เห็นได้ ชดั เจนว่ำพวกคนในสังคมชันสู
้ งนัน้
ทำหน้ ำที่ ได้ ยอดเยี่ยมเพียงใด
แน่นอนว่ำผู้ป่วยส่วนใหญ่นนไม่
ั ้ มีเงินมำกพอที่จะซื ้อหำยำดังกล่ำวได้ แต่บำงโรงพยำบำลก็ยงั
ได้ มีกำรให้ สิทธิแก่คนไข้ ในกำรรับยำฟรี อยู่บ้ำงเช่นกัน
เป็ นที่ร้ ูกนั ว่ำวงกำรแพทย์ไทยนันมี
้ กำรทำงำนที่แตกต่ำงกันเป็ นสองขัว้ ขัวหนึ
้ ง่ ที่น่ำประทับใจอยู่
นัน้ จะมีหมอผู้น่ำนับถือทำกำรต่อสู้อย่ำงเด็ดเดี่ยว บำงโรงพยำบำลอำจถึงกับยอมกู้หนี ้ยืม สิน
เพื่อหำเงินมำดูแลคนไข้ ของพวกเขำ
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แต่กบั อีกขัวหนึ
้ ง่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ ตำมต่ำงจังหวัดนัน้ หนทำงยังคงมืดมน เว้ นก็แต่ใน
กลุ่มคนรวย คนไข้ ส่วนใหญ่จะถูกถีบหัวส่งมำที่วดั แม้ แต่เจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุขบำงคนยัง
หวำดกลัวคนไข้ เหล่ำนัน้ ข้ อนี ้เป็ นควำมจริง ผมยืนยันได้ ตรงนี ้เลยว่ำ หมอบำงคนกลัว โรคเอดส์
เสีย ด้ วยซ ้ำ คนไข้ บำงคนถูกปล่อยให้ ตำยไปด้ วยโรคที่รักษำได้ ง่ำยๆ อย่ำงปอดบวม
toxoplasmosis* หรื อแม้ แต่โรคหิดก็ยงั มี ผมถึงกับต้ องถ่ำยรูปเหล่ำนันเก็
้ บไว้ เพื่อใช้ เป็ น
หลักฐำน
ก้ ำวกระโดดครัง้ สำคัญซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อเดือนตุลำคม 2546 นัน้ ถือเป็ นจุดพลิกผันของสถำนกำรณ์
โรคเอดส์ในระดับโลก
รัฐบำลตัดสินใจ เข้ ร่วมสงครำมครัง้ นี ้ด้ วยกำรนำโครงกำรที่สงวนไว้ เพื่อประเทศที่ร่ ำรวยเท่ำนัน้
มำใช้ คนไข้ ที่ติดเชื ้อเอชไอวีในระยะแสดงอำกำร พวกเขำจะจะ ได้ รับกำรรักษำด้ วยยำ antiretroviral* ทังสำมขั
้
นตอนโดยที
้
่ไม่ต้องเสียค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทังสิ
้ ้น
ผู้คนในวงกำรแพทย์ต่ำงดีอกดีใจกันถ้ วนหน้ ำ บำงโรงพยำบำล ถึงกับม ่ี กำรเตรี ยมกำรรับมือ
กับข่ำวดีดงั กล่ำวไว้ เรี ยบร้ อย ผู้ป่วยหลำยพันคนได้ รับกำรรักษำจำกที่ต่ำงๆ เช่นในชลบุรี มำ
ตังแต่
้ ก่อนที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงครัง้ สำคัญในเดือนตุลำคมเสียด้ วยซ ้ำ
ในขณะเดียวกันก็ยงั คงมีโรงพยำบำลอีกส่วนหนึง่ ซึง่ ไม่มีแพทย์ผ้ มู ีควำมรู้ควำมชำนำญเพียง
พอที่จะจัดกำรกับยำต้ ำนโรคเอดส์ได้ ตัวยำที่รัฐมอบให้ มิได้ มีกำรนำมำใช้ ประโยชน์อย่ำงเต็มที่
เนื่องจำกยำรำคำแพงเหล่ำนันถู
้ กเก็บทิ ้งไว้ จนกระทัง่ หมดอำยุเพรำะไม่มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชำญใน
จำนวนที่มำกเพียงพอ จักษุแพทย์บำงคนรับมือ กับคนไข้ ที่มีอำกำรติดเชื ้อเกี่ยวกับดวงตำด้ วย
กำรแนะนำให้ พวกเขำ ไปทำกำรสงบจิตสงบใจที่ศนู ย์ธรรมะเสีย! ในขณะที่แพทย์อีกส่วนหนึง่ ก็
เกิดควำมคิดในกำรแบ่งแยกคนผู้ป่วยโรคเอดส์ออกจำกผู้ป่วยอื่นๆ ทุกครัง้ ที่มีกำรตรวจ
ตำมปกติ
ควำมพยำยำมครัง้ ต่อมำนันมี
้ ลกั ษณะเป็ นสัญญำณอันดี มำกกว่ำที่จะมีธรรมชำติของควำมน่ำ
ตื่นเต้ นอยู่ในตัว นัน่ คือกำรประชุมสมำคมโรคเอดส์นำนำชำติซงึ่ จะจัดขึ ้นที่กรุงเทพในเดือน
กรกฎำคม 2547 ขณะนี ้เริ่มมีกำรเคลื่อนไหวเกิดขึ ้นบ้ ำงแล้ ว (มกรำคม 2547) แพทย์ผ้ ดู ื ้อรัน้ บำง
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คนกำลังปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อควำมพยำยำมในกำรก้ ำวสู่ระดับที่สงู ยิ่งขึ ้นไปในวงวิชำชีพ
นักวิจยั เริ่มทยอยมำหำข้ อมูลที่วดั ของเรำเพิม่ มำกขึ ้น ในขณะเดียวกันผมมีควำมรู้สกึ ว่ำคนไข้ ซงึ่
มีอำกำรป่ วยเพียงเล็กน้ อยอย่ำง toxoplasmosis* หรื อโรคเรื อ้ นนันถู
้ กส่งตัวมำที่นี่ในปริมำณที่
ลดน้ อยลงกว่ำแต่ก่อนมำก คงเหลือแต่พวกที่อำกำรหนักถึงขันเกิ
้ นเยียวยำแล้ วเท่ำนัน้ ผมรู้สกึ
กระทัง่ ว่ำคน ไข้ ที่เรำส่งตัวไปนัน้ ปั จจุบนั ได้ รับกำรดูแลดีกว่ำแต่ก่อนพร้ อมกับได้ รับกำรตรวจ
รักษำอย่ำงจริงจังมำกขึ ้นด้ วย
สุภำพบุรุษชำวไทย
เมื่อเดือนพฤษภำคม 2546 ที่ผ่ำนมำ มีชำยหนุ่มชำวไทยผู้หนึง่ ซึง่ มิได้ ติดเชื ้อเอชไอวี ท่ำทำงภูมิ
ฐำน และดูเป็ นมิตร มำปรำกฏตัวขึ ้นที่วดั โดยปกติแล้ วอำสำสมัคร ชำวไทยจะมีจำนวนน้ อย
มำกเสียจนชำวต่ำงชำติอย่ำงเรำได้ แต่ใจหำย แต่สำหรับคนนี ้แล้ ว เขำมีควำมพิเศษกว่ำคนอื่นๆ
เขำพูดภำษำไทย อังกฤษและสเปนได้ อย่ำงคล่องแคล่ว เขำมีรถยนต์ส่วนตัวหลำยคันและเข้ ำ
พักในโรงแรมหรู
เห็นได้ ชดั ว่ำเขำอำจเกิดมำบนกองเงินกองทองพร้ อมมีกินมีใช้ อย่ำงสุขสบำย แต่อย่ำเพิง่ ด่วน
ตัดสินเขำเพียงแค่เปลือกนอก
ครัง้ หนึง่ ชำยผู้ซมุ่ ซ่ำมดันลืมวำงโทรศัพท์มือถือไว้ บนโต๊ ะ มีเจ้ ำหน้ ำที่คนหนึ่งเก็บได้ และนำไป
คืนเขำพร้ อมกับเตือนเขำให้ ระมัดระวังมำกขึ ้นเพรำะมีกำรขโมยของเกิดขึ ้นอยู่บ่อยครัง้ ชำย
หนุ่มตอบอย่ำงไร้ ควำมคิด (ซึง่ เป็ นลักษณะที่มกั พบได้ ในพวกชนชันกลำงทั
้
ว่ ไปมำกกว่ำชน
ชันสู
้ ง) ว่ำนัน่ ไม่ใช่สำคัญนักเพรำะมันเป็ นแค่โทรศัพท์กระจอกๆ เครื่ องหนึง่ ทำสผู้ยำกจนถึงกับ
สะอึก เพรำะสำหรับเธอแล้ วโทรศัพท์เครื่ องนี ้อำจหมำยถึงกำรต้ องทำงำนวันละสิบสองชัว่ โมง
ตลอดทังสั
้ ปดำห์เลยทีเดียว คงไม่มีหวังเสียแล้ วหำกชนชันกลำงอย่
้
ำงเขำถือวิสำสะถ่ำยทอด
คำแนะนำตำมควำมคิดควำมเชื่อของตนเองให้ แก่พวกเจ้ ำหน้ ำที่ตงแต่
ั ้ แรกเช่นนี ้
ผมเริ่มปั กใจเชื่อว่ำเด็กคนนี ้คงเป็ นเพียงหนึง่ ในพวกชนชันกลำงผู
้
้ น่ำเวทนำซึง่ หลงระเริงไปกับ
ควำมร่ ำรวยเงินทอง ดังที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปในสังคมไทยทุกวันนี ้
ผมต้ องปรับเปลี่ยนควำมคิดตัวเองเสียใหม่เป็ นกำรด่วนในเวลำต่อมำ เนื่องจำกอำเจียนหรื อ
อุจจำระที่หลัง่ ไหลรำวสำยธำรำไม่อำจหยุดยังควำมตั
้
งใจของเด็
้
กหนุ่มผู้นี ้ได้ เขำมักจะพำคนไข้
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ที่เป็ นอัมพำตออกไปเดินเล่นและไม่รังเกียจที่จะทำควำมสะอำดเนื ้อตัวที่เต็มไปด้ วยโรคผิวหนัง
อันน่ำสะอิดสะเอียนให้ กบั พวกเขำ เขำจะทุ่มเทแรงกำยแรงใจทังหมดที
้
่มีเพื่อปลอบโยนคนไข้
ของเขำผู้จมลงสู่ห้วงเหวแห่งควำมเศร้ ำหมองและสิ ้นหวัง เขำทำงำนอย่ำงไม่ร้ ูจกั เหน็ดเหนื่อย
โดยไม่มีวนั หยุด หลำยสัปดำห์ผ่ำนไป หลำยเดือนผ่ำนไป เขำก็ยงั คงอยู่เคียงข้ ำงเรำ
เป็ นสิ่งน่ำประหลำดใจที่ได้ เห็นคนไทยยอมทำงำนเหน็ดเหนื่อยโดยมิได้ มีเงินเป็ นเครื่ องล่อใจ
เช่นนี ้ แม้ แต่ทำงวัดเองก็ยงั เกิดควำมเคลือบแคลงสงสัย ข่ำวลือแพร่สะพัดไปทัว่ บ้ ำงก็ว่ำเขำมำ
ทำวิจยั ทำงกำรแพทย์ บ้ ำงว่ำเขำเป็ นคนจำกทำงกำรเข้ ำมำสืบล้ วงข้ อมูล บ้ ำงว่ำเขำทำ
วิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับกลไกอันผิดปกติของสังคมไทย บ้ ำงว่ำเขำคลัง่ ศำสนำ กระทัง่ ว่ำเป็ นพวก
ลักลอบค้ ำยำก็ยงั มี
ที่จริงแล้ วในฐำนะที่เขำเป็ นอำสำสมัครผู้อทุ ิศตนทำงำนเพื่อคนไข้ ติดต่อกันเป็ นระยะเวลำ
ยำวนำนเช่นนี ้ เขำจะต้ องอดทนกับคำพูดถำกถำง หรื อถูกเข้ ำใจไปในทำงเสื่อมเสียอยู่เสมอ แต่
สิ่งหนึง่ ที่เป็ นลักษณะเฉพำะของอำสำสมัครส่วนใหญ่คือถ้ ำหำกพวกเขำเลือกที่จะอดทน เหตุผล
เพียงข้ อเดียวก็คือพวกเขำต้ องกำรทำเพื่อคนไข้ ของพวกเขำเท่ำนัน้
เด็กหนุ่มผู้จริงใจคนนี ้มีควำมโดดเด่นจำกคนไทยคนอื่นๆ ทัว่ ไป เขำตระหนักได้ อย่ำงรวดเร็วว่ำ
กำรร้ องไห้ คร่ ำครวญให้ กบั ผู้ที่จำกไป ควำมล้ มเหลวในกำรลองผิดลองถูกของผม หรื อควำมแล้ ง
น ้ำใจของโรงพยำบำลใกล้ เคียงที่กระทำต่อคนไข้ ของเขำนัน้ เหล่ำนี ้มิใช่สิ่งสำคัญที่สดุ เขำมี
ควำมหนักแน่นพอที่จะเชื่อว่ำ เอดส์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ ำยเสมอไป ในเมื่อประเทศอื่นๆ ได้ พสิ จู น์
ให้ เห็นแล้ วว่ำยังคงมีหนทำงเยียวยำให้ แก่พวกเขำ และนัน่ ก็มิใช่สิ่งทีไร้ ประโยชน์เสียทีเดียว
ผมยกย่องเอกในฐำนะนักสู้ที่แท้ จริง เขำคือทหำรที่กล้ ำเผชิญหน้ ำกับข้ ำศึกมิใช่เพียงนักบิน
สังเกตกำรณ์ คือผู้ที่ก้ำวสู่ใจกลำงแห่งปั ญหำมิใช่สอดส่องสำยตำจำกเบื ้องบน แม้ เขำจะเคยอยู่
ณ จุดนันก็
้ ตำม สุดท้ ำยแล้ วผมเชื่อว่ำเขำอยู่ในดินแดนที่สงู ส่งกว่ำคนทัว่ ไป เป็ นทำยำทที่น่ำยก
ย่องของบรรพบุรุษไทยในยุคหนึง่ ผู้เคยประสบควำมสำเร็จในกำรธำรงรักษำไว้ ซงึ่ ควำมสัมพันธ์
อันดีกบั ทังฝ่้ ำยอังกฤษและฝรั่งเศส ในขณะที่เพื่อนบ้ ำนอีกฟำกหนึง่ ต้ องตกเป็ นเหยื่อของลัทธิ
จักรวรรดินิยมซึง่ แพร่ระบำดไปทัว่ ทุกภูมิภำคของเอเชีย
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เอกเลือกที่จะทำกำรต่อสู้เพื่อให้ ได้ มำซึง่ กำรรักษำแบบ anti-retroviral* สำหรับคนไข้ ผ้ ตู ้ องทน
ทุกข์กบั ที่สดุ แห่งควำมทรมำนของเขำ ย้ อนหลังไปตังแต่
้ ช่วงเดือนกรกฎำคม 2003 อันเป็ น
ช่วงเวลำซึง่ เอกเห็นว่ำเหมำะสมที่สดุ ในกำรเริ่มต้ นโครงกำรของเขำ มีข่ำวลือออกมำว่ำทำงรัฐ
กำลังเคลื่อนไหวเพื่อที่จะผลักดันให้ โครงกำรแห่งควำมฝั นนันเป็
้ นควำมจริงขึ ้นมำ
ผมได้ เห็นกำรเผชิญหน้ ำระหว่ำงผู้คนจำกสองชนชัน้ นัน่ คือผู้น้อยแห่งชนชันกลำง
้
และผู้ยิ่งใหญ่
แห่งชนชันสู
้ ง แต่หลังฉำกกำรสู้รบเหล่ำนันคื
้ อคนไข้ ตำดำๆ ซึง่ กำลังนอนรอคอยแสงแห่ง
ควำมหวังที่ได้ เริ่มสำดส่องขึ ้นแล้ วอย่ำงรำไร
กำรต่อสู้อย่ำงไม่ย่อท้ อเป็ นไปอย่ำงสุภำพและเจือด้ วยรอยยิ ้มตำมแบบฉบับของคนไทย เขำ
ไม่ได้ รับกำรสนับสนุนจำกพระอำจำรย์ และไม่มีใครในวัดแม้ แต่คนเดียวที่จะคอยให้ กำร
ช่วยเหลือเขำ
ในขณะที่ทำงโรงพยำบำลก็ไม่สำมำรถเชื่อถือได้ ไม่ว่ำในเรื่ องใดๆ ได้ แต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมำ
ระหว่ำงควำมหยิ่งยโส ควำมกระตือรื อร้ น กำรดูถกู เหยียดหยำม ควำมไร้ ประสิทธิภำพ หรื อกำร
บริหำรงำนที่ล้ำหลัง เช่นนี ้เรื่ อยไป
ในบำงครัง้ เมื่อพวกเขำเห็นว่ำเอกไม่ยอมแพ้ เป็ นแน่ พวกนำยแพทย์และพยำ บำลก็จะทำกำรดู
ถูกเขำต่อหน้ ำสำธำรณชนเพื่อปิ ดบังควำมไร้ สมรรถภำพและควำมเกียจคร้ ำนของตนเองจำก
สำยตำผู้อื่น
เอกมีเพียง “ฝรั่ง” คอยช่วยเหลือเขำเพียงไม่กี่คน เริ่ มแรกสุดนันมี
้ เลนนี่ ผู้เป็ นดังรำชินีแห่งเหล่ำ
อำสำสมัคร และชำวฮอลแลนด์ที่ทำงำนอยู่กบั เรำมำเป็ นแรมปี สำหรับเลนนี่นนคงไม่
ั้
มีใคร
สำมำรถ เรี ยกเธอว่ำเป็ นมือใหม่ได้ อีกแล้ ว เพรำะเธอมีประสบกำรณ์อยู่กบั ควำมตำยของคนไข้
มำแล้ วกว่ำ 3,000 รำย ควำมช่วยเหลือของเธอเป็ นประโยชน์อย่ำงมำกในฐำนะที่เป็ นเหตุผล
หนึง่ ที่ทำให้ จิตใจของเอกมีพลังฮึกเหิมขึ ้นสู้ต่อไป (กำลเวลำผ่ำนไป เลนนี่กลำยเป็ นหัวหน้ ำของ
เหล่ำอำสำสมัครกลำยๆ ด้ วยธรรมชำติบำงอย่ำงในตัวเธอ ที่แม้ แต่กลิ่นก็เพียงพอที่เธอจะ
สำมำรถอ่ำนใจอำสำสมัครแต่ละคนได้ อย่ำงทะลุปรุโปร่ง)
ต่อมำก็มีนำงพยำบำลจำกลพบุรีเข้ ำมำร่วมอุดมกำรณ์
พร้ อมทังหมอจำกชลบุ
้
รีที่คอยให้ ควำมช่วยเหลือเธออยู่ด้วย
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เอกจะยอมควักเนื ้อตัวเองเป็ นแสนๆ ยอมขับรถเป็ นพันๆ กิโลเมตรจำกโรงพยำบำลหนึง่ ไปอีก
โรงพยำบำลหนึง่ เพื่อที่จะถูกปฏิเสธจนแทบจะกลำยเป็ นเรื่ องปกติ หมอบำงคนได้ แต่เล่นเกมต่อ
เวลำให้ ยืดเยื ้อออกไปไม่มีที่สิ ้นสุด เพื่อรอคอยให้ คนไข้ ของเรำทนไม่ไหวและตำยไปเอง
ท้ ำยที่สดุ พวกเขำก็ต้องตำยไปพร้ อมกับควำมหวังที่พงั ทลำย เพียงไม่กี่วนั ก่อนหน้ ำที่กำรรักษำ
ซึง่ อำจสำมำรถช่วยชุบชีวิตพวกเขำไว้ ได้ จะมำถึง
ขอให้ โชคดี เอก ควำมดีของคุณจะถูกจำรึกไว้ ตลอดกำล คุณต่อสู้เพื่อผู้คนของคุณเอง ซึง่ ต่ำง
กับผม หน้ ำที่ของผมจำกนี ้ไปเหลือเพียงกำรดูแลคนไข้ ผ้ ซู งึ่ จะมำถึงในขณะที่ทกุ สิ่งสำยเกิน
เยียวยำแล้ วเท่ำนัน…
้
หมออีฟ
ลพบุรี – มกรำคม 2004
หนังสือเล่มนี ้ได้ ถกู ตัดตอนมำจำกงำนเขียนชิ ้นหนึง่ ซึง่ กำลังจะถูกตีพมิ พ์ใน
ภำษำฝรั่งเศส (เนื ้อหำหลักภำยในเล่มมิได้ เกี่ยวข้ องกับโรคเอดส์โดยตรง)
เนื ้อควำมบำงส่วนได้ ถกู ดัดแปลงเพื่อจัดพิมพ์เนื่องในโอกำสกำรประชุม
สมำคมโรคเอดส์นำนำชำติซงึ่ จะจัดขึ ้นที่กรุงเทพ ในเดือนกรกฎำคม 2547 นี ้
เป็ นเรื่ องสำคัญที่เรำต้ องตระหนักกันอย่ำงจริงจังว่ำผู้ที่ป่วยเป็ นโรคเอดส์ส่วน
ใหญ่ในปั จจุบนั นันยั
้ งมิได้ รับกำรรักษำในแบบ antiretroviral* ผมได้ แต่หวัง
ว่ำภำยใต้ ขอบเขตแห่งกำรประชุมและวิทยำศำสตร์ ทงมวล
ั้
จะก่อเกิดซึง่
ควำมเป็ นไปได้ ในกำรวิจยั ทำงกำรแพทย์ที่ถกู กระทำขึ ้นเพื่อคนไข้ ใน
สถำนพยำบำลเล็กๆ แห่งนี ้ เรำมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งยวดในกำรที่จะได้ มำ
ซึง่ เครื่ องมือในกำรวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภำพและรำคำไม่แพงนักสำหรับ
ทำกำรศึกษำถึงโรคแทรกซ้ อนบำงประกำรที่มิเคยได้ มีกำรค้ นพบหรื อที่ยงั ไม่
มียำตัวใดรักษำให้ หำยได้ มำก่อน หำกเป็ นได้ ดงั นัน้ ควำมหวังที่เรำจะได้ เห็น
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คุณภำพชีวิตที่ดีขึ ้น และอำยุขยั โดยเฉลี่ยที่ยำวนำนขึ ้นของคนไข้ นนคงอยู
ั้
่ไม่
ไกลเกินเอื ้อม
สำหรับผู้ ที่สน ใจที่จะศึกษำเกี่ยวกับข้ อมูลทำงกำรแพทย์ของคนไข้ ผ้ ตู ิดเชื ้อเอดส์
ระยะสุดท้ ำยซึง่ ได้ รับกำรรักษำด้ วยงบประมำณที่จำกัด ผมขอแนะนำให้ เข้ ำไปเยี่ยม
ชมได้ ที่เวบไซต์ www.AIDS-HOSPICE.com
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