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ขออุทิศหนังสือเล่มนี้
แด่
ปีเตอร์...น้องชายของผม
ผู้กล้าหาญที่สุดที่ผมรู้จัก

คำ�นิยม
“เป็นหนังสือที่ประพันธ์ได้อย่างงดงาม มีความชัดเจน และประเทือง
ปัญญาเป็นอย่างยิ่ง สามารถจับประเด็นเรื่องความเรียบง่ายท่ามกลางชีวิตที่
สับสนวุ่นวายได้เป็นอย่างดี”
M. Scott Peck, M.D. ผู้แต่งหนังสือ
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ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นบ่อเกิดของสติปัญญา ยิ่งมี ‘ครู’ มาถ่ายทอดประสบการณ์
ในเรื่องนี้ให้เรารับรู้ด้วยแล้ว ยิ่งช่วยจุดประกายทางปัญญาและความรู้อัน
ลุ่มลึกไปพร้อม ๆ กัน ผมทั้งหัวเราะและร้องไห้ และสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้อีก
ห้าเล่มเอาไว้ให้ลูก ๆ”
Bernie S. Siegel, M.D. ผู้แต่งหนังสือ
Love, Medicine and Miracles

“ฉันชอบหนังสือเล่มนี้มาก ฉันบอกกับเพื่อน ๆ ทุกคนเลยว่า ‘เธอต้อง
อ่านหนังสือเล่มนีน้ ะ’ มิตช์ อัลบอมได้รบั ของขวัญชิน้ พิเศษจากครูมอร์รี ชวอตซ์
ของเขา ทำ�ให้พวกเราได้รบั โอกาสเข้าไปเรียนวิชาเดียวกันนีด้ ว้ ย เรือ่ งจริงเรือ่ งนีเ้ ป็น
เสมือนแสงสว่างให้กบั ชีวติ แม้จะอ่านจบไปแล้ว คุณก็จะรูส้ กึ อบอุน่ ไปตลอดกาล”
Amy Tan ผู้แต่งหนังสือ The Joy Luck Club

“ทุก ๆ หน้าในหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้ เปีย่ มไปด้วยความประทับใจอันงดงาม
และอบอุ่นไปด้วยประกายแห่งรักอย่างเป็นธรรมชาติ”
Rabbi Harold Kushner ผู้แต่งหนังสือ When Bad Things Happen
to Good People และ How Good Do We Have to Be?
A New Understanding of Guilt and Forgiveness

“เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับความกล้าหาญและเรือ่ งของปัญญาทีก่ นิ ใจเป็นอย่างยิง่
เล่าจากประสบการณ์ของผู้ที่เป็นที่ปรึกษาโดยแท้ ผู้กำ�ลังใคร่ครวญแง่มุมต่าง ๆ
จากความตายของตนเอง มีหลายสิง่ หลายอย่างให้เรียนรูม้ ากมาย เพียงแค่เข้าไป
ร่วมฟังการสอนครั้งสุดท้ายนี้”
Jon Kabat-Zinn ผู้ร่วมแต่งหนังสือ Everyday Blessings
และ Wherever You Go, There You Are

ครูเก่าครูแก่ของผมคนนี้เป็นนักเต้นรำ�มาโดยตลอด...
ครูจะหลับตาพริ้มด้วยใบหน้าที่ยิ้มละไม
แล้วเริ่มขยับตัวไปตามจังหวะที่ครูคิดเอาเองว่าควรจะเต้น

คำ�ขอบคุณ
ผมขอขอบคุณทุกท่านทีก่ รุณาช่วยผมเป็นอย่างมากจนผมเขียนหนังสือ
เล่มนี้ได้ส�ำ เร็จ ผมขอขอบคุณ คุณชาร์ลอตต์ คุณร็อบ และคุณโจนาทาน
ชวอตซ์ คุณมอรี สเตน คุณชาร์ลี เดอร์เบอร์ คุณกอร์ดี เฟลแมน
คุณเดวิด ชวอตซ์ หลวงพ่อแอล แอ็กเซลรอด รวมถึงบรรดามิตรสหาย
และเพื่อนร่วมงานของครูมอร์รีอีกหลายต่อหลายท่าน สำ�หรับเรื่องราวจาก
ความทรงจำ� ความอดทน และคำ�ชี้แนะที่ทุกคนมอบให้กับผม
ผมขอขอบคุณคุณบิล โทมัส บรรณาธิการของผมเป็นพิเศษที่กรุณา
ตรวจแก้งานชิน้ นีข้ องผมได้อย่างลงตัว และขอขอบคุณคุณเดวิด แบล็ก ผูม้ ี
ความเชื่อมั่นในตัวผมมากยิ่งกว่าตัวผมเองเสียอีก
เหนือสิ่งอื่นใด ผมต้องขอขอบคุณครูมอร์รีเป็นอย่างยิ่ง ที่ปรารถนา
จะทำ�วิทยานิพนธ์สุดท้ายนี้กับผม
คุณเคยมีครูแบบนี้บ้างไหมครับ
มิตช์ อัลบอม
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ครูมอร์รีและมิตช์
กับบทเรียน “วิชาความหมายแห่งชีวิต”

หลักสูตร
การเรียนการสอนครั้งสุดท้ายในชีวิตของครูเก่าครูแก่ของผม มีขึ้น
สัปดาห์ละครั้งที่บ้านของครู ตรงริมหน้าต่างห้องหนังสือที่เมื่อครูมองออกไป
นอกหน้าต่างแล้วจะเห็นชบาต้นเตี้ย ๆ สลัดใบสีชมพูเอาไว้ เรามีชั่วโมงเรียน
กันทุกวันอังคารหลังอาหารเช้าเป็นต้นไป เราเรียกวิชานี้ว่า วิชาความหมาย
แห่งชีวิต เป็นวิชาที่สอนจากประสบการณ์ของครู
วิชานี้ไม่มีการประเมินเกรด แต่มีการสอบปากเปล่าทุก ๆ สัปดาห์ ซึ่ง
คุณจะต้องตั้งคำ�ถามและตอบคำ�ถามเหล่านั้นเอง และอาจจะมีภาคปฏิบัติ
ร่วมด้วยเป็นครัง้ คราว เป็นต้นว่า ยกศีรษะของครูวางบนหมอนในท่าสบาย ๆ
จับแว่นตาวางบนดั้งจมูกของครู และถ้าหอมแก้มครูตอนลากลับ คุณก็จะ
ได้คะแนนเพิ่ม
การเรียนวิชานีไ้ ม่จ�ำ เป็นต้องใช้ต�ำ ราประกอบ แต่กระนัน้ เราก็ได้เรียน
กันหลายเรื่องทีเดียว ทั้งเรื่องความรัก การทำ�งาน การอยู่ร่วมกันในชุมชน
ชีวิต ครอบครัว การแก่ตัวลง การให้อภัย และท้ายสุดก็คือเรื่องความตาย
การสอนในเรื่องสุดท้ายนี้สั้นเหลือเกิน สั้นเพียงแค่คำ�ไม่กี่คำ�เท่านั้นเอง
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แล้วงานศพก็ถูกจัดขึ้นแทนงานฉลองรับปริญญา
แม้จะไม่มีการสอบปลายภาค แต่คุณต้องเขียนรายงานฉบับยาว
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนไป
ผมขอเสนอรายงานฉบับนั้นไว้ ณ ที่นี้
การเรียนการสอนครั้งสุดท้ายของครู มีลูกศิษย์เพียงคนเดียว
แล้วผมนี่ละครับคือลูกศิษย์คนนั้น
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ในบ่ายวันเสาร์วันหนึ่งตอนปลายฤดูใบไม้ผลิปี 1979 อากาศร้อน
อบอ้าว จนเนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะ พวกเราเป็นร้อย ๆ คนนั่งเรียงกันเป็น
แถวบนเก้าอี้ไม้พับที่บริเวณสนามหญ้าหน้ามหาวิทยาลัย เราสวมเสื้อครุย
ไนลอนสีฟ้า นั่งฟังสุนทรพจน์อันยาวเหยียดอย่างกระสับกระส่าย เมื่อพิธี
สิ้นสุดลง พวกเราพากันโยนหมวกขึ้นไปในอากาศ เป็นอันว่าเหล่านักศึกษา
ปีที่สี่ แห่งมหาวิทยาลัยแบรนไดส์ เมืองวอลแทม มลรัฐแมสซาชูเซตส์
สำ�เร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการเสียที สำ�หรับพวกเราหลาย ๆ คน ชีวิตใน
วัยเด็กเพิ่งจะปิดฉากลง
จากนั้ น ผมก็ พ บกั บ ครู ม อร์ รี ชวอตซ์ ครู ค นโปรดของผม ผม
แนะนำ� ท่านกับพ่อและแม่ของผม ครูเป็นชายร่างเล็ก เวลาเดินจะก้าว
สั้น ๆ ราวกับว่าถ้ามีลมพัดมาแรง ๆ ก็อาจจะพัดพาร่างของครูให้ลอยไป
ในหมู่ เ มฆได้ ทุ ก เมื่ อ ในชุ ด ครุ ย ที่ ค รู ส วมใส่ นั้ น ทำ �ให้ ค รู ดู เ หมื อ นกึ่ ง
นักบุญที่พระเจ้าส่งลงมาโปรดมวลมนุษย์ กึ่งเทพยดาตัวน้อย ๆ ที่ประดิษฐ์
ของขวัญวันคริสต์มาส ครูมีนัยน์ตาสีฟ้าอมเขียวเป็นประกายสดใส ผมสี
เทาเงินที่เริ่มบางย้อยลงมาปรกหน้าผาก ใบหูใหญ่ จมูกโด่งแหลมเป็นสัน
คิ้วสีเทาเป็นกระจุก แม้ว่าฟันของครูจะเก และฟันล่างจะหลุบเข้าข้างใน
เหมือนกับถูกใครต่อยมา แต่พอครูยิ้มจะดูราวกับว่ามีใครเพิ่งเล่าเรื่องขำ�ขัน
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เรื่องแรกของโลกให้ครูฟังเลยทีเดียว
ครูบอกพ่อและแม่ของผมว่า ผมตั้งใจเรียนทุกวิชาที่ครูสอนเพียงไร
และยังบอกอีกว่า “ลูกของคุณนีไ่ ม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับ” เล่นเอาผมก้มหน้า
มองพื้นด้วยความเขิน ก่อนเราจะจากกันผมยื่นของขวัญชิ้นหนึ่งให้ครู เป็น
กระเป๋าเอกสารสีน้ำ�ตาลอ่อนสลักชื่อย่อของครูไว้ที่ด้านหน้า ผมเพิ่งซื้อมา
จากห้างสรรพสินค้าเมื่อวันก่อน ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะลืมครู...หรือบางที
อาจเป็นไปได้ว่าผมไม่อยากให้ครูลืมผมกระมัง
“มิตช์ เธอเป็นนักเรียนทีด่ คี นหนึง่ ทีเดียวนะ” ครูพดู ขึน้ พร้อมกับมอง
กระเป๋าเอกสารอย่างชื่นชม แล้วครูก็กอดผม ผมรู้สึกได้ถึงวงแขนซึ่งโอบ
ไปยังแผ่นหลังของผม เพราะผมตัวสูงกว่าครู ตอนที่ครูกอดนั้นผมจึงรู้สึก
ขัดเขินและรู้สึกว่าตัวเองแก่กว่าความเป็นจริง เหมือนกับผมกลายเป็นพ่อ
แล้วครูเป็นลูกเสียเอง
ครูถามผมว่า ผมจะติดต่อส่งข่าวคราวถึงครูบ้างไหม ผมตอบออกไป
โดยไม่ลังเลเลยว่า “แน่นอนครับครู”
เมื่อครูก้าวถอยหลังจากไป...ผมจึงเห็นว่าครูกำ�ลังร้องไห้
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ประมวลรายวิชา
คำ�พิพากษาประหารชีวติ ครูเกิดขึน้ ในฤดูรอ้ นปี 1994 แต่ครูมอร์รรี ตู้ วั
ก่อนหน้านั้นนานแล้วว่าสิ่งเลวร้ายกำ�ลังคืบคลานใกล้เข้ามา ครูรู้ดีนับตั้งแต่
วันที่ครูต้องเลิกเต้นรำ�
ครูเก่าครูแก่ของผมคนนีเ้ ป็นนักเต้นรำ�มาโดยตลอด จะเป็นเพลงประเภท
ไหนนั้นไม่ส�ำ คัญหรอกครับ ร็อกแอนด์โรล แจ๊ส หรือบลูส์ ครูชอบทั้งหมด
ครูจะหลับตาพริ้มด้วยใบหน้าที่ยิ้มละไม แล้วเริ่มขยับตัวไปตามจังหวะที่ครู
คิดเอาเองว่าควรจะเต้น ซึ่งก็ไม่ได้เต้นสวยไปทุกครั้งหรอกครับ ครูไม่ได้
สนใจว่ากำ�ลังเต้นอยู่กับใคร เพราะครูจะเต้นของครูไปคนเดียวอย่างนั้น
ทุกคืนวันพุธ ครูมักจะไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งแถวจัตุรัสฮาร์วาร์ด เพื่อ
ไปงานที่เรียกกันว่า “งานเต้นตามสบาย” ที่นั่นจะติดไฟแสงสีวูบวาบ เปิด
ลำ�โพงเสียงกระหึ่ม ครูมอร์รีจะเดินเตร่ไปมาท่ามกลางผู้คน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษา ครูจะสวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์มสีดำ� และมีผ้าขนหนู
ผืนหนึ่งพาดคอ ไม่ว่าเขาจะเล่นเพลงอะไร ครูก็จะเต้นตามทุกเพลง ตั้งแต่
สไตล์ลนิ ดี ไปจนถึงเพลงของจิมี เฮนดริกส์ ครูจะยักย้ายส่ายหมุนไปพร้อม ๆ
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กับยกมือขึ้นโบกว่อนราวกับวาทยกรที่กำ�ลังเมายากระตุ้นประสาท ครูเต้น
จนเหงื่อไหลรินลงมากลางแผ่นหลัง คนที่อยู่ที่นั่นไม่มีใครรู้หรอกว่าครูเป็น
ถึงดุษฎีบัณฑิตทางสังคมวิทยาในระดับหัวกะทิ ทั้งยังเป็นศาสตราจารย์สอน
ในมหาวิทยาลัยมานานหลายปี รวมทั้งเป็นผู้แต่งหนังสือที่มีคนยอมรับ
นับถืออีกหลายต่อหลายเล่ม คนพวกนั้นเห็นครูเป็นเพียงตาแก่สติเฟื่อง
คนหนึ่งเท่านั้นเอง
มีอยู่ครั้งหนึ่ง ครูเอาเทปแทงโก้ไปให้เขาเปิดออกเครื่องขยายเสียง
แล้วครูก็ยึดเวที เต้นโยกหน้าโยกหลังราวกับนักเต้นจังหวะละตินผู้มีลีลา
อันเร่าร้อน พอครูเต้นจบลง ทุกคนพากันปรบมือให้ ซึง่ ครูแทบไม่อยากหลุด
ออกมาจากช่วงเวลาเช่นนั้นเลย
แต่แล้วการเต้นรำ�ของครูจำ�ต้องยุติลง
ครูเริม่ มีอาการหอบหืดและหายใจลำ�บากตอนอายุหกสิบกว่า ๆ วันหนึง่
ขณะทีค่ รูเดินอยูร่ มิ แม่น�้ำ ชาร์ลส์ มีลมหนาวพัดกระโชกมา ครูหายใจไม่ออก
จึงต้องรีบเข้าโรงพยาบาลเพื่อฉีดอะดรีนาลิน
สองสามปีต่อมา ครูเริ่มมีปัญหาเวลาเดิน ในงานวันเกิดของเพื่อน
คนหนึ่ง ครูเดินสะดุดโดยไม่รู้สาเหตุ อีกคืนหนึ่ง ครูตกบันไดในโรงละคร
ทำ�เอาผู้คนตกอกตกใจ
ใครคนหนึ่งตะโกนขึ้น “อย่ามุงครับ อย่ามุง”
ตอนนั้นครูอยู่ในวัยเจ็ดสิบเศษ ๆ ใคร ๆ เลยพึมพ�ำว่า “แก่แล้วก็
อย่างนีล้ ะ” แล้วก็ชว่ ยพยุงครูให้ลกุ ขึน้ ยืน แต่ครูมอร์รเี ป็นคนทีเ่ ข้าใจตัวเอง
ได้มากกว่าใคร ๆ ครูรู้แล้วว่าจะต้องมีอะไรอย่างอื่นที่ผิดปกติ ซึ่งไม่ใช่เพียง
อายุที่มากขึ้นเท่านั้น ครูมักจะเหนื่อยอ่อนอยู่เสมอ นอนก็ไม่หลับ และฝัน
ว่าตนเองก�ำลังจะตาย
ครูเริ่มไปพบหมอ ไปหาหมอหลายคนทีเดียว บรรดาหมอทั้งหลาย
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พากันตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอากล้องส่องเข้าไปในรูทวารเพื่อส่อง
ดูลำ�ไส้ แต่สุดท้ายก็ไม่พบอะไร หมอคนหนึ่งสั่งตรวจเซลล์กล้ามเนื้อ โดย
ตัดชิ้นเนื้อเล็ก ๆ บริเวณน่องไปตรวจ ผลจากห้องวิเคราะห์พบว่าครูมีปัญหา
เกีย่ วกับเส้นประสาท หมอเรียกตัวครูกลับไปตรวจอีกยกใหญ่ มีอยูค่ รัง้ หนึง่
ที่เขาให้ครูนั่งเก้าอี้พิเศษซึ่งดูคล้ายกับเก้าอี้ไฟฟ้า แล้วยิงกระแสไฟฟ้าใส่
ตัวครู เพื่อศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองของเส้นประสาท
“เราต้องตรวจกันต่ออีกหน่อยนะครับ” หมอพูดขึน้ ขณะอ่านผลการตรวจ
“เพราะอะไรล่ะครับ” ครูมอร์รีถามขึ้น “มีอะไรผิดปกติหรือครับ”
“เราก็ยงั ไม่แน่ใจ แต่ปฏิกริ ยิ าตอบสนองของเส้นประสาทของคุณมันช้า”
ปฏิกิริยาตอบสนองของเส้นประสาทของครูช้า มันหมายความว่า
อย่างไรกัน
ผลที่สุด ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวของเดือนสิงหาคม ปี 1994
ครูมอร์รีกับคุณชาร์ลอตต์ผู้เป็นภรรยาได้ไปยังที่ท�ำงานของหมอด้าน
ประสาทวิทยา หมอบอกให้ท่านทั้งสองนั่งลง ก่อนจะแจ้งให้ทราบว่าครูเป็น
โรคเอแอลเอส ซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่ลู เกห์ริก* เป็น โรคนี้นับว่าเป็นโรคที่
ร้ายแรงที่สุดในบรรดาโรคทางระบบประสาททั้งหมด
“โรคนี้ยังไม่มีทางรักษาได้เลยครับ”
“ทำ�ไมผมถึงเป็นล่ะครับ”
“ไม่มีใครรู้หรอกครับ”
“ผมเป็นขั้นสุดท้ายหรือเปล่าครับหมอ”
“ใช่แล้วครับ”
“ถ้าอย่างนั้นผมก็ก�ำ ลังจะตายใช่ไหม”
* ล ู เกห์ริก เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ป่วยเป็น
โรคเอแอลเอส (ALS-Amyotrophic Lateral Sclerosis)
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“ใช่ครับ เสียใจด้วยจริง ๆ ครับ” หมอบอก
หมอนั่งตอบคำ�ถามของครูมอร์รีกับคุณชาร์ลอตต์อยู่เกือบสองชั่วโมง
อย่างอดทน ตอนที่ท่านทั้งสองลากลับ หมอได้ให้เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโรค
เอแอลเอส ซึง่ เป็นแผ่นพับเล็ก ๆ หลายแผ่นราวกับท่านไปเปิดบัญชีทธี่ นาคาร
ด้านนอกแดดจ้า ผูค้ นวุน่ ทำ�ธุระกันอยู่ หญิงคนหนึง่ วิง่ เอาเงินไปหยอด
มิเตอร์จอดรถ อีกคนหอบข้าวของพะรุงพะรัง ความคิดมากมายแล่นผ่าน
เข้ามาในห้วงคิดของคุณชาร์ลอตต์ เราเหลือเวลาอีกนานแค่ไหน เราจะทำ�
อย่างไรกันดี แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ส่วนครูของผมนั้นกำ�ลังงงงันกับโลกรอบ ๆ ตัวที่ยังคงดำ�เนินไปอย่าง
เป็นปกติธรรมดาเสียเหลือเกิน เพราะอะไรโลกจึงไม่หยุดหมุนนะ นี่พวกเขา
ช่างไม่รู้กันบ้างเลยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
แต่โลกก็ไม่ได้หยุดหมุน โลกแทบจะไม่ได้ใส่ใจเลยสักนิด ในขณะที่
ครูมอร์รีลากสังขารอันอ่อนแรงผ่านประตูรถเข้าไป ครูรู้สึกเหมือนตนเอง
กำ�ลังหล่นวูบลงไปในหลุม
แล้วทีนี้จะทำ�อย่างไรกันหนอ ครูคิด
ตลอดเวลาทีค่ รูของผมแสวงหาคำ�ตอบอยูน่ นั้ โรคร้ายได้เข้ามาคุกคาม
ชีวิตของครูวันแล้ววันเล่า สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า เช้าวันหนึ่ง ขณะที่ถอยรถ
ออกจากโรงรถ ครูเกือบจะเหยียบเบรกไม่อยู่ ครูจึงจำ�เป็นต้องเลิกขับรถ
ครูเดินสะดุดอยูเ่ สมอจนต้องซือ้ ไม้เท้ามาใช้ ซึง่ แสดงว่าครูหมดโอกาส
ที่จะได้เดินไปไหนมาไหนอย่างอิสระอีกต่อไป
ครูมักจะไปว่ายน้ำ�เป็นประจำ�ที่สถาบันวายเอ็มซีเอ แต่แล้วครูก็
ถอดเสื้อเองไม่ได้ ครูจึงจ้างคนมาช่วยดูแลเป็นครั้งแรก เขาเป็นนักศึกษา
ศาสนศาสตร์ชื่อโทนี โทนีจะช่วยพาครูลงสระและขึ้นจากสระ ช่วยครูใส่
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และถอดกางเกงว่ายน้ำ� ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านั้น คนอื่น ๆ ที่มาว่ายน้ำ�
พยายามจะไม่ จ้ อ งมองครู แต่ ก็ อ ดไม่ ไ ด้ อ ยู่ ดี ครู จึ ง สู ญ เสี ย ความเป็ น
ส่วนตัวไปอีกหนึ่งอย่าง
เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงปี 1994 ครูมอร์รีไปที่วิทยาเขตแบรนไดส์ซึ่งตั้ง
อยู่บนเนินเขาเพื่อไปสอนวิชาสุดท้ายของครูในรั้วมหาวิทยาลัย ความจริง
ครูจะเลิกสอนไปเลยก็ได้ เพราะทางมหาวิทยาลัยเข้าใจดีในเรื่องนี้ ทำ�ไมครู
ถึงต้องมาทรมานสังขารต่อหน้าคนตั้งมากมายด้วย สู้อยู่กับบ้านจัดการเรื่อง
ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเสียดีกว่า แต่ครูมอร์รีก็ยังไม่ได้คิดที่จะเลิกสอนหนังสือ
ครูเดินกะโผลกกะเผลกเข้าไปในห้องเรียนอันเป็นเสมือนบ้านของ
ครูมากว่าสามสิบปี ความที่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดิน กว่าครูจะไปถึงเก้าอี้ได้ก็
นานเอาการ ในที่สุดครูก็นั่งลง ถอดแว่นตาออก และมองไปที่ใบหน้าใส ๆ
ซึ่งพากันจ้องกลับมายังครูอย่างเงียบกริบ
“เพื่อน ๆ ทุกคน ครูคิดว่าพวกเธอมาอยู่กันที่นี่เพื่อเรียนวิชาจิตวิทยา
สั ง คม ครู ส อนวิ ช านี้ ม ายี่ สิ บ ปี แ ล้ ว ครั้ ง นี้ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ ค รู จ ะบอกว่ า
พวกเธอคงต้องเสี่ยงกันหน่อยที่จะเรียนวิชานี้ เพราะครูเป็นโรคซึ่งร้ายแรง
ถึงชีวิต ครูอาจไม่มีชีวิตยืนยาวพอจะสอนพวกเธอจนจบเทอมก็ได้
“หากพวกเธอรู้สึกว่ามันเป็นปัญหา ครูเข้าใจดีถ้าพวกเธออยากจะ
เพิกถอนรายวิชานี้เสีย”
ครูยิ้ม
แล้วความลับของครูก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไป
โรคเอแอลเอสนี้เหมือนกับเทียนไขที่จุดเอาไว้ มันจะหลอมละลาย
เส้นประสาท แล้วทิ้งน้ำ�ตาเทียนให้เขรอะอยู่ในตัว อาการของโรคจะเริ่มต้น
ที่ขาและลามขึ้นไปส่วนบน เมื่อคุณบังคับกล้ามเนื้อต้นขาไม่ได้ คุณก็บังคับ
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ให้ตัวเองยืนอยู่ไม่ได้ เมื่อคุณบังคับกล้ามเนื้อลำ�ตัวไม่ได้ คุณก็ทรงตัว
ให้นั่งตัวตรงไม่ได้ สุดท้ายถ้าคุณยังไม่ตาย คุณก็ต้องหายใจผ่านท่อที่เจาะ
เข้าไปในลำ�คอ ในขณะที่คุณยังรู้สึกตัวดีทุกอย่าง คุณกลับถูกกักขังอยู่
ในร่างที่ตายซาก คุณอาจยังกะพริบตาได้ กระดกลิ้นได้เหมือนตัวอะไร
สักอย่างที่เราเห็นในหนังวิทยาศาสตร์ แต่ก็เป็นเสมือนมนุษย์ที่ถูกแช่แข็งอยู่
ภายในร่างของตัวเอง อาการทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึงห้าปีนับจากวันที่เป็นโรค
หมอคาดว่าครูมีเวลาเหลืออีกสองปี
ครูมอร์รีรู้ดีว่ามันสั้นกว่านั้น
ครูของผมได้ตดั สินใจอย่างแน่วแน่ เป็นการตัดสินใจทีเ่ ริม่ คิดมาตัง้ แต่
วันที่ครูเดินออกมาจากที่ทำ�งานของหมอ เดินออกมาพร้อมกับความรู้สึกว่า
ชีวิตของตนหมิ่นเหม่ เสมือนมีมีดแขวนอยู่เหนือศีรษะ ฉันจะปล่อยชีวิต
ให้เหี่ยวเฉาและตายจากไป หรือว่าฉันจะใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุด ครู
เฝ้าถามตัวเอง
ครูจะไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตเหี่ยวเฉา และไม่ละอายที่ตัวเองใกล้จะ
หมดลมหายใจ
ตรงกันข้าม ครูจะใช้ความตายเป็นโครงการสุดท้ายของครู เป็นหัวใจ
สำ�คัญของเวลาทีเ่ หลืออยู่ ในเมือ่ ทุกคนต้องตาย ครูกย็ งั อาจมีคา่ ได้มใิ ช่หรือ
ตัวครูอาจเป็นงานวิจัย เป็นตำ�รามนุษย์
จงมาศึกษาตัวครูขณะที่ครูกำ�ลังเดินไปสู่จุดจบอย่างช้า ๆ และอดทน
จงเฝ้าดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับครูบ้าง จงเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับครูเถิด
ครู ม อร์ รี จ ะเดิ น ข้ า มสะพานแห่ ง สุ ด ท้ า ยที่ เ ชื่ อ มระหว่ า งชี วิ ต กั บ
ความตาย แล้วครูจะเล่าเรื่องการเดินทางของครูให้ฟัง
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปอย่างรวดเร็ว ยาที่ใช้ในการรักษาก็ทวี
20

จำ�นวนขึ้น การทำ�กายภาพบำ�บัดกลายเป็นกิจวัตร นางพยาบาลจะมาที่บ้าน
เพื่อนวดขาที่ลีบลงเรื่อย ๆ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อขา เธอจะโยกขาของครู
ไปมาราวกับปัม๊ น้�ำ ออกจากบ่อน้� 
ำ นักกายภาพบำ�บัดจะแวะมาสัปดาห์ละครัง้
เพื่อนวดบรรเทาอาการหน่วงตึงที่ครูรู้สึกอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ก็ยังมี
ครูมาสอนทำ�สมาธิ โดยให้ครูมอร์รีหลับตาและพยายามจำ�กัดความคิดให้
แคบลง ๆ จนโลกทั้งโลกเหลือเพียงลมหายใจเข้าและออก เข้าและออก
วันหนึ่ง ขณะที่ครูถือไม้เท้าเดินอยู่ ครูก็สะดุดขอบถนนและล้มลงไป
บนถนน ครูจงึ เลิกใช้ไม้เท้าแล้วเปลีย่ นมาใช้ไม้เท้าสีข่ าแทน และเมือ่ ร่างกาย
ของครูอ่อนแอลง เพียงแค่เดินไปกลับจากห้องน้ำ�ก็ทำ�ให้ครูเหนื่อยมากแล้ว
ครูมอร์รจี งึ ต้องปัสสาวะใส่ขวดใบใหญ่ และต้องพยายามทรงตัวไว้ขณะปฏิบตั ิ
ภารกิจนี้ นั่นหมายถึงว่าต้องมีใครสักคนคอยถือขวดปัสสาวะไว้ให้
พวกเราส่วนมากคงอายที่ต้องทำ�อะไรแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเราอยู่ในวัยเดียวกับครู แต่ครูไม่เหมือนพวกเรา เวลาเพื่อนร่วมงานที่
สนิทกันมาเยี่ยม ครูจะพูดกับเขาว่า “นี่แน่ะ ผมต้องปัสสาวะแล้ว อย่าว่า
อย่างโน้นอย่างนี้เลยนะ ช่วยผมหน่อยได้ไหม”
บ่อยครั้งพวกเขาก็รู้สึกแปลกใจที่ตอบตกลงจะช่วยครู
อันที่จริงครูได้ต้อนรับแขกซึ่งหลั่งไหลมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย
ครูมีแขกหลายกลุ่มที่คอยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่คนเรากำ�ลังจะตายว่า
จริง ๆ แล้วมันเป็นอย่างไร คุยกันว่าผู้คนต่างกลัวความตายได้อย่างไร
ทั้ง ๆ ที่อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้ว่าความตายมันเป็นเช่นไร ครูบอกเพื่อน ๆ
ของครูว่า หากพวกเขาต้องการจะช่วยครูจริง ๆ ละก็ อย่ามานั่งเวทนาครู
แต่ให้มาเยี่ยมเยียน โทร. มาหา มาปรับทุกข์อย่างที่เคยทำ� เพราะครูมอร์รี
เป็นผู้ฟังที่ดีเสมอมา
แม้จะมีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นกับครูมากมายขนาดนี้ แต่น้ำ�เสียงของครู
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ก็ยังมั่นคงและดึงดูดใจผู้ฟัง ในสมองของครูยังคงมีความคิดโลดแล่นอยู่
อย่างมากมาย ครูมีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ว่า คำ�ว่า “กำ�ลังจะตาย” นั้นมิได้
มีความหมายอย่างเดียวกับคำ�ว่า “ไร้ค่า” เลย
ปีใหม่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แม้ว่าครูจะไม่เคยเอ่ยปากกับใครเลย
แต่ครูก็รู้ดีว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายในชีวิต ตอนนี้ครูต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้ว
และครูก�ำ ลังยือ้ ยุดกับเวลาเพือ่ จะมีโอกาสได้พดู ทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยากจะพูด
กับทุกคนที่ครูรัก
ตอนที่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแบรนไดส์เกิดเสียชีวิตลง
อย่างปัจจุบันทันด่วนด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ครูมอร์รีได้ไปร่วมงานศพของ
เพื่อนคนนี้แล้วกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่ง
“ช่างไร้ประโยชน์เสียจริง ๆ” ครูพูด “ผู้คนพวกนั้นพรรณนาถึงสิ่งที่
ดีงามต่าง ๆ นานา แต่เอิร์ฟไม่มีโอกาสได้ยินแม้สักคำ�เดียว”
ครูมอร์รีจึงเกิดความคิดที่ดีกว่านั้น ครูหมุนโทรศัพท์หาใครต่อใคร
หลายคนเพื่อนัดหมายวันสำ�หรับพบกันขึ้น และแล้วในบ่ายวันอาทิตย์อัน
หนาวเหน็บ มีบรรดาญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมใน “งานศพคนเป็น” ที่ครู
จัดขึ้น ทุกคนจะขึ้นมากล่าวคำ�สรรเสริญแด่ครู บางคนถึงกับน้ำ�ตาไหล
บางคนก็หัวเราะชื่นมื่น มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งขึ้นมาอ่านบทกวีมอบให้ครู
“พี่ชายที่น่ารักและแสนดีของฉัน
หัวใจของพี่นั้นคงอยู่ชั่วนิรันดร์
พี่ผู้ซึ่งได้ผ่านร้อนผ่านหนาว
สั่งสมประสบการณ์อันยาวนาน
พี่ผู้เปรียบเสมือนต้นซิคัวยา* ที่นุ่มนวล”
* ต้นซิคัวยาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ พบได้ในแถบอเมริกาเหนือ
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ครูมอร์รีหัวเราะทั้งน้ำ�ตาไปกับเหล่าญาติมิตร ในวันนั้นครูมีโอกาส
พูดคำ�ซึ้ง ๆ ซึ่งคนเรามักไม่ได้พูดกับบรรดาผู้คนที่เรารัก นับว่า “งานศพ
คนเป็น” ของครูประสบผลสำ�เร็จยิ่งนัก
เพียงแต่ครูมอร์รียังไม่ได้หมดลมหายใจไปจริง ๆ เท่านั้น
อันที่จริง ฉากชีวิตซึ่งสุดพิสดารในชีวิตของครูกำ�ลังจะเริ่มขึ้น
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