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นักเขียนเจาของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม 3 ทานคือ คารล แกรเลอรุพ (Karl Gjellerup ค.ศ.1917) โธมัส
มันน (ค.ศ.1929) และแฮรมันน เฮสเซอ (ค.ศ.1946) ลวนเปนนักเขียนชวงตนของยุคสมัยใหมตอนตนคริสตศตวรรษ
ที่ 20 และเปนนักเขียนที่มีผลงานโดดเดนหลายชิน้ ทีส่ ะทอนแนวคิดจากอินเดีย รวมทัง้ แนวคิดจากพุทธศาสนา อีกทัง้
นักเขียนที่เอยนามมาทั้งหมดนี้ยังไดรับอิทธิพลจากอินเดียและแนวคิดพุทธศาสนาไมมากก็นอย
นวนิยายของนักประพันธชาวเดนมารก คารล แกรเลอรุพ (1857-1919) เรื่อง “กามนิต-ผูแสวงบุณย-นวนิยาย
ตำ�นาน” (Der Pilger Kamanita-Ein Legendenroman ค.ศ.1906) และนวนิยายเรือ่ ง “สิทธารถะ” (Siddharta, ค.ศ.1922)
ของแฮรมันน เฮสเซอ ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกวาเปนนวนิยายที่ใชพุทธศาสนาเปนแกนเรื่องหลัก ในนวนิยายทั้ง
สองเรื่องนี้ ตัวเอกของเรื่องคือ สิทธารถะและกามนิต ลวนแสวงหา “ความจริง” โดยที่ “ความจริง” ของตัวเอกทั้งสอง
นั้นแตกตางกัน ในเรื่อง “สิทธารถะ” เราไดพบแนวคิดและตัวละครในเรื่องซึ่งมีที่มาจากพุทธศาสนา แตอยางไรก็ตาม
จากการศึกษาวิเคราะหอยางละเอียดพบวา สวนประกอบเหลานี้เปนเพียงพุทธศาสนาแตเปลือกนอกเทานั้น เชน
เดียวกับที่พบวา บทละครโศกนาฏกรรมเรื่อง “เฟาส” (Faust) ของเกอเธอ “สวมเสื้อคลุม” ของคริสตศาสนา นอกจาก
นี้ หนทางแสวงหา “ความจริง” ของกามนิตในงานประพันธของแกรเลอรุพ ยังตางจากหนทางแสวงหาความจริงของ
สิทธารถะ นัน่ คือ กามนิตมิไดเดินทางคนหาความจริงผานการแสวงหาตนเอง เชน สิทธารถะ แตกามนิตคนพบ “ความ
จริง” โดยอาศัยความรักอันมัน่ คงของเขาทีม่ ตี อ วาสิฏฐีนางผูเ ปนทีร่ กั ผูซ งึ่ ชวยใหกามนิตเห็นนิมติ ภาพของพระสัมมา
สัมพุทธเจา ที่กามนิตไดพบและสนทนาดวยกอนที่จะจบชีวิตโดยไมรูเลยวาไดพบกับองคสมณโคดมแลว
ผลงานประพันธของโธมัส มันนนนั้ แตกตางจากผลงานของแกรเลอรุพและเฮสเซอตรงทีล่ ว นเปนงานประพันธที่
มีรากหยั่งลึกอยางมั่นคงในขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมยุโรป ไมสามารถเรียกไดวาเปนวรรณกรรมพุทธศาสนา
เนือ่ งจากในงานประพันธของโธมัส มันน เราไมพบสวนประกอบใดๆ ทีเ่ ปนพุทธโดยตรง อยางไรก็ดี เปนทีน่ า พิศวงวา
ในงานประพันธประเภทเรือ่ งเลา (Erzählung) หรือ โนเวลเลอ (Novelle หรือ นวนิยายขนาดสัน้ ) ของโธมัส มันนหลาย
ชิน้ เราไดพบแนวคิดพุทธศาสนาเกีย่ วกับประเด็นเรือ่ ง “การรูเ ทาทันปจจุบนั ” ซึง่ เปนคุณสมบัตแิ ละอุปนิสยั ของตัวเอก
เชนในเรื่อง “ความตายที่เวนิส” (Der Tod in Venedig) “ความรูสึกผิดหวัง” (Enttäuschungen) “หวงทุกข” (Schwere
Stunde) หรือ “รอวันตาย” (Der Tod)
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บทความนี้เปนบทความนำ�รองของโครงการวิจัยที่ศึกษาวิเคราะหเรื่องการรับพุทธศาสนาในงานประพันธของ
แกรเลอรุพ เฮสเซอ และโธมัส มันน โดยผูวิจัยใชตัวอยางผลงานประพันธเรื่อง “กามนิต-ผูจาริกแสวงบุณย” ของ
แกรเลอรุพ “สิทธารถะ” ของเฮสเซอ และผลงานโนเวลเลอบางเรื่องของโธมัส มันน
คำ�ถามหลักของงานวิจัย คือ
การรับพุทธศาสนาในงานประพันธของเฮสเซอ แกรเลอรุพ และโธมัส มันน แตกตางกันอยางไร การแสวงหา
“ความจริง” ของปจเจกบุคคลจากมุมมองของพุทธศาสนาและจากมุมมองในบริบทของวัฒนธรรมยุโรปเปนอยางไร
คำ�สำ�คัญ : 1. การรับพุทธศาสนา. 2. แกรเลอรุพ, คารล. 3. เฮสเซอ, แฮรมันน. 4. มันน, โธมัส.
Abstract
The Nobel Prize laureates Karl Gjellerup (1917), Thomas Mann (1929), and Hermann Hesse (1946)
can be counted among those European writers of the Early Modern Age who—with varying intensity dealt
with Indian-Buddhist thought and were influenced by it.
In this research essay, the author investigates the literary works of Hermann Hesse’s Siddhartha
(1922) and Karl Gjellerup’s Der Pilger Kamanita—Ein Legendenroman (The Pilgrim Kamanita: A Legendary
Romance, 1906) and some early “Novelleas” written by Thomas Mann. The first two novels are internationally
renowned for their Indian-Buddhist themes. In contrast to the works by Gjellerup and Hesse, Thomas Mann’s
early stories are all firmly rooted in European culture and cannot be called Buddhist literature, not even
indirectly Buddhist or Buddhist to a certain extent, because there are no explicit Buddhist elements at all.
Surprisingly, however, in numerous of Thomas Mann’s novellas, one can find Buddhist ideas in the thoughts
and actions of the characters.
In this article, the following questions are of relevance: In what way is the reception of Buddhism
different in Hesse, Gjellerup, and Mann? How can the search for “Truth” and for oneself be understood from
a Buddhist and from a European cultural perspective?
Keywords: 1. Reception of Buddhism. 2. Gjellerup, Karl. 3. Hesse, Hermann. 4. Mann, Thomas.
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การเขาถึงแนวคิดพุทธศาสนา และการรับพุทธ
ศาสนาที่ปรากฏในผลงานประพันธของนักเขียนทั้งสาม
นัน้ ตางกันอยางเห็นไดชดั อยางไรก็ดี ในความแตกตาง
นี้ยังมีความเหมือน ทั้งคารล แกรเลอรุพ และแฮรมันน
เฮสเซอ ลวนตางเติบโตมาในโลกของศาสนาตะวันตก
แกรเลอรุพเกิดที่เมืองโรโฮกา ประเทศเดนมารก ใน
ค.ศ. 1857 บิดาเปนหมอสอนศาสนาชื่อ คารล อดอลฟ
แกรเลอรุพ (Carl Adolph Gjellerup) มารดาชื่อ อันนา
ฟบิเงอร (Anna Fibiger)
แกรเลอรุพ ศึกษาเทววิทยาที่กรุงโคเปนฮาเกิน
จบการศึกษาดวยคะแนนยอดเยี่ยม (summa cum
laude) ในค.ศ.1878 อันที่จริง แกรเลอรุพควรจะเปน
หมอสอนศาสนาเชนเดียวกับบิดา แตกวีทา นนีร้ สู กึ ไดถงึ
ความสามารถดานศิลปะและอักษรศาสตรตั้งแตอายุ
ยังนอย แกรเลอรุพเริ่มเขียนหนังสือตั้งแตยังศึกษา
อยูในชั้นมัธยมปลาย หันไปสนใจวรรณคดีอยางจริงจัง
และเริ่มชีวิตนักเขียนอิสระ ใน ค.ศ. 1878 หลังจากที่
แกรเลอรุพสมรสกับสาวเยอรมันชาวเมือง เดรสเดิน
คือ ยูแจเนีย อันนา คารโรลีนเนอ ฮอยซิงเงอร ใน ค.ศ.
1892 และแกรเลอรุพผูซึ่งมีพรสวรรคพิเศษทางดาน
ภาษา และไมเพียงพูด อาน เขียนภาษาเยอรมัน อังกฤษ
และฝรั่งเศสไดอยางคลองแคลวเทานั้น ก็ไดเริ่มเขียน
หนังสือเปนภาษาเยอรมัน เริ่มดวยเรื่อง พาสตัว มอรัส
(Pastor Mors ค.ศ.1884) หลังจากนั้น ทานไดเขียนงาน
ประพันธชิ้นใหมๆ เปนภาษาเยอรมันมากขึ้นโดยยึด
นักประพันธเอกชาวเยอรมันหลายทานเปนแบบอยาง
คือ เกอเธอ (Johann Wolgang von Goethe) ชิลเลอร
(Friedrich von Schiller) และฮายนเนอร (Heinrich
Heine) รวมทัง้ นักปรัชญา อิมมานูเอล คันท (Immanuel

Kant) อาทัว เชเปนเฮาเออร (Arthur Schopenhauer)
และ ฟรีดริช นีทเชอ (Friedrich Nietzsche) 3
แกรเลอรุพประพันธ “กามนิต ผูแสวงบุณย นวนิยายตำ�นาน” หลังจากที่ไดศึกษาเรื่องพุทธศาสนา
และคำ�สอนกอนสมัยพุทธกาลอยางละเอียด ทานอุทศิ ตน
ในการศึกษาผลงานของ ดร.คารล ออยเกิน นอยนมันน
“พระวจนะแหงสมณโคดม” (Die Reden BuddhaMajjhimanikayo) และหนังสือรวมคำ�สอนพุทธศาสนา
(Buddhistische Anthologie) เรื่องราวชีวิตในอดีตชาติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจากอนตรัสรู ชาดก หรือ Jataka 4
ศึกษาผลงานแปลของศาสตราจารยนอยนมันน เรื่อง
“พระสัมมาสัมพุทธเจา” (Buddha) คำ�สอนของลัทธิ
อินเดียพราหมณของศาสตราจารย เพา ดอยเชิน เรื่อง
อุ ป นิ ษั ท แห ง พระเวท (Upanishads des Veda)
เวทานตสูตร (Sutra des Vedanta) และผลงานนวนิยาย
ขนาดสั้นของดันทดิน Daçakumaracaritam รวมทั้ง
บทนำ�ทีเ่ ขียนโดยไมเยอร (J. J. Meyer) ดวย (Gjellerup
2005 : 316-317)
ถึ ง แม ว  า ทั้ ง แกร เ ลอรุ พ และเฮสเซอจะมี ชี วิ ต
ภูมิหลังที่เกี่ยวของกับคริสตศาสนา และทั้งสองตางก็
หันมาสนใจปรัชญาตะวันออกและพุทธศาสนาเหมือนกัน
แต นั ก ประพั น ธ ทั้ ง สองท า นมี ป ระวั ติ ชี วิ ต ที่ ต  า งกั น
อยางมาก เหตุผลที่แกรเลอรุพหันหลังใหคริสตศาสนา
และกลั บ มาสนใจพุ ท ธปรั ช ญาดั ง ปรากฏในผลงาน
ประพันธไมเปนที่แนชัดจากประวัติชีวิตของทาน บิดา
ของแกร เ ลอรุ พ เสี ย ชี วิ ต ตั้ ง แต เ มื่ อ อายุ ไ ด 3 ขวบ
แกร เ ลอรุ พ จึ ง ใช ชี วิ ต กำ � พร า อยู  กั บ มารดาและญาติ
ผูซึ่งเปนหมอสอนศาสนาและนักเขียน ณ นครโคเปน
ฮาเกิน แกรเลอรุพเปนเด็กมีผลการเรียนยอดเยี่ยมมา

__________________
Gjellerup, Karl. from http://www.kirjasto.sei-fi/gjelleser.htm และ http://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Gjellerup
Jakata คือ ชาดก เรื่องราวชีวิตจากอดีตชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในพระไตรปฎกมี ชาดก อยู 547 เรื่อง
เรื่องเลา ชาดกมีไวเพื่ออธิบายหลักธรรมของพระพุทธเจา ในประเทศไทยเราพบเรื่องราวชาดก 2 หมวด : เรื่องราวในหมวดแรกสืบตนตอ
พบในพระไตรปฎก สวนเรื่องอื่นๆ มีผูเขียนขึ้นราว 300-400 ปมาแลวที่นครเชียงใหม เมืองหลวงแหงอาณาจักรลานนา ดูเปรียบเทียบใน
พรสรรค วัฒนางกูร / เยิค ทีเดอมันน. (1989). Einführung in die thailändische Kunst und Architektur - Lektüre für Reiseführer.
ศูนยการศึกษาตอเนื่องรวมกับคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 70-78.
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ตลอด ไดชื่อวามีพรสวรรคทั้งเมื่อเรียนอยูในโรงเรียน
มัธยมและมหาวิทยาลัย อันที่จริงทานควรจะเปนหมอ
สอนศาสนาเชนเดียวกับบิดา แตแกรเลอรุพตัดสินใจ
ตั้งแตเมื่อยังเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยวาจะใชชีวิตเปน
นักเขียน เราไดพบวา ในงานประพันธของแกรเลอรุพ
จนกระทัง่ ถึงค.ศ.1890 สะทอนแนวคิดเชิงปรัชญาทัง้ จาก
ตะวั น ตกและตะวั น ออกผสมผสานกั บ ประสบการณ
สวนตัวของผูเขียน และดูเหมือนวา ความสนใจอยาง
จริงจังในศาสนาพราหมณและพุทธศาสนานีจ้ ะสอดคลอง
กับกระแสของเหลาปญญาชนในยุโรปชวงปลายคริสต
ศตวรรษที่ 19 ตนคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งเห็นไดชัดจาก
ขอเขียนของแกรเลอรุพเมื่อประพันธเรื่อง “กามนิต ผูจาริกแสวงบุณย”
“เพิ่งจะในศตวรรษที่แลว เมื่อหลายปที่ผานมา
นี้เอง ในค.ศ.1892 ที่เราไดรูจักวา สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาคือใคร และทานสอนอะไร... แตอยางไรก็
ดี พระธรรมคำ�สอนของพระพุทธองค ตลอดจนแกน
ความรู  เ หล า นั้ น ก็ ยั ง เป น ปริ ศ นาสำ � หรั บ เราและจะ
ตองไดรับการอธิบายใหแจมแจงอยูนั่นเอง เรามีความ
ประสงค จ ะเข า ใจแก น แท ข องคำ � สอนเหล า นั้ น ...
และหลั ง จากที่ นั ก ปราชญ ทั้ ง หลายได ทำ � หน า ที่
ของท า นแล ว ก็ ค วรมาถึ ง คราวของกวี ที่ จ ะทำ �
หน า ที่ ข องตน : เอกสารภาษาบาลี กำ � ลั ง รอเราอยู 
และหลั ง จากนั้ น คำ � สอนของพระพุ ท ธองค จึ ง จะ
ฟ  น ตื่ น ขึ้ น มาทามกลางพวกเราเปน ภาษาเยอรมั น ที่
เบงบานทามกลางชาวเยอรมัน – ขาพเจาจึงหวังเปน
อยางยิง่ วา มิตรผูเ ปนปราชญและเปนผูท ขี่ า พเจาเคารพ
นับถือ - และอาจจะมีอกี หลายทานรวมดวย – จะตอนรับ
ผลงานวรรณศิ ล ป ชิ้ น นี้ ใ นฐานะจุ ด เริ่ ม ที่ จ ะบรรลุ ถึ ง
ความปรารถนาดังกลาว” (Gjellerup 2007 : footnote
3, p. 319)
(แปลจากภาษาเยอรมันโดยผูวิจัย)
ดังไดกลาวแลววา สาเหตุที่แกรเลอรุพหันมา
สนใจพุทธศาสนานั้นไมปรากฏแนชัด ในขณะที่เรารูวา
เหตุใดแฮรมันน เฮสเซอจึงหันมาศึกษาคนควาพุทธ
ศาสนาและปรัชญาตะวันออกอยางมุงมั่น แมวาเฮสเซอ
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จะคุ  น เคยกั บ โลกของมิ ช ชั น นารี แ ละการเผยแพร
คริ ส ต ศ าสนาจากปู  ย  า และบิ ด ามารดาของเขาเอง
เนื่องจากบิดาเปนมิชชันนารี เคยใชชีวิตอยูในประเทศ
อิ น เดี ย แต เ ฮสเซอไม ส ามารถยอมรั บ คำ � สอนของ
ศาสนาคริสตได เขามีความกังขาในคำ�สอนเหลานั้น
ถึ ง ขนาดไม ส ามารถยอมรั บ และทนไม ไ ด ที่ จ ะได ยิ น
คำ�สอนเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามของ
บรรดาคริสเตียนจากทวีปยุโรปทีพ่ ยายามเปลีย่ นศาสนา
ของผูคนในโลกตะวันออกดวยทาทีของ “ผูปกครอง
อาณานิคม” เปนสิ่งที่เฮสเซอสะอิดสะเอียนอยางยิ่ง ทั้ง
หลั ก ธรรมที่ เ คร ง ครั ด ตามความเชื่ อ แนวพี เ อนิ ส ม ใ น
เยอรมนีก็เปนสิ่งที่เฮสเซอรับไมได
“คำ � สอนและสุ ภ าษิ ต หลายข อ ที่ ก ล า วในการ
เทศนาและการขับรองสรรเสริญพระเจา ลวน
ทำ�รายความเปนกวีในตัวขาพเจา”
(Hesse 1930 : 189)
ดังนั้น เฮสเซอจึงไมไดทำ�ตามที่บิดามารดาหวัง
ไววาจะสืบทอดอาชีพขาราชการทำ�งานเปนนักเทศน
ประจำ�โบสถ เฮสเซอรูตัวดีตั้งแตอายุได 12 วา ตองการ
จะเปนนักเขียน เมื่อเริ่มเปนหนุมอายุ 14 หนุมนอยผูนี้
ได ห นี อ อกจากโรงเรี ย นสอนศาสนาที่ ไ ฮล บ รอนน
(Heilbronn) เปนการหลบหนีที่ปูของเขาเรียกวาคือ
“การเดินทางสั้นๆ ของจีเนียส” หลังจากนั้นเฮสเซอ
ถู ก ส ง เข า รั บ การรั ก ษาตั ว ในสถานบำ � บั ด หลายแห ง
(บาด โบลล (Bad Boll, ชเตทเทิน ณ เรมสทาล (Stetten
im Remstal) และสถานบำ�บัดทีบ่ าเซิล (Basel) หนุม นอย
เฮสเซอตองผจญกับความขัดแยงภายในจิตใจครั้งแลว
ครั้งเลา บางครั้งหนักหนาถึงขั้นเคยพยายามฆาตัวตาย
หลังจากนั้น เขาจึงเริ่มแสวงหาทางออกในวัฒนธรรม
อื่นที่ไมใชวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อเปนตัวเลือก และ
ตั้งแตค.ศ.1907 เปนตนมา เฮสเซอเริ่มศึกษาเรื่องราว
ของประเทศอิ น เดี ย ตลอดจนวั ฒ นธรรมอิ น เดี ย โดย
ไดรับอิทธิพลพุทธศาสนาจากงานเขียนของนักปรัชญา
เยอรมัน อาทัว โชเปนเฮอเออร ผูซึ่งไดชื่อวาเขียนงาน
ประพันธตีความพุทธปรัชญา เฮสเซอศึกษาคำ�สอน
ของศาสนาพรามหณ คือ “ภควัทคีตา” และ “อุปนิษัท”

การรับแนวคิดพุทธศาสนาในงานประพันธของคารล แกรเลอรุพ
พรสรรค วัฒนางกูร

ระหวางนั้นเขาเริ่มฝกโยคะ ทรมานตน และอดกลั้น
กามกิ จ ความสนใจในอิน เดียและโลกตะวั น ออกพา
เฮสเซอเดินทางไปถึงอินเดียใน ค.ศ. 1911 จากนั้นก็ไป
ยังดินแดนแหงปาดงดิบ “หลังประเทศอินเดีย” และเกาะ
สุมาตรา
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1911 เฮสเซอเดินทาง
กลับสูยุโรปบานเกิด เขาไมไดพบสิ่งที่เขาแสวงหาที่
ประเทศอินเดียแตอยางใด
ดูเหมือนวา โลกที่เปรียบเสมือน “มายา” ไมมี
อะไรจริงแท และความพยายามของมนุษยที่จะไปถึง
เป า หมายสู ง สุ ด นั่ น ก็ คื อ การหลุ ด พ น จาก “มายา”
ทั้งหลาย รวมทั้งหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด
จะเป น ท า ที ที่ ป ฏิ เ สธชี วิ ต จนเกิ น ไปสำ � หรั บ เฮสเซอ
หลังจากนั้น นักเขียนผูนี้จึงเริ่มหันมาสนใจแนวคิดของ
จีนเกี่ยวกับความสมดุลยชีวิตของสองขั้วในแนวลัทธิ
เตาและขงจื๊อ และเริ่มรูสึกวา การทำ�ใหเกิดความสมดุล
ในลั ก ษณะนี้ อ าจช ว ยลดความขั ด แย ง ในตั ว มนุ ษ ย
ระหวางดานจิตวิญญาณและความสุขทางโลกไมใหมาก
จนเกินไป รวมทัง้ ชวยลดชองวางของการทีจ่ ะตองปรับตัว
เขากับสังคมและการเปนตัวของตัวเองใหนอยลงดวย
เราจึงพบวา เฮสเซอไดใชงานวรรณกรรมเปน
เครื่องมือที่จะลดความขัดแยงภายในของตนเอง เห็น
ไดชดั จากนวนิยายหลายเรือ่ ง เชน Unterm Rad (1906)
Demian (1919) Narziß und Goldmund (1930) รวมทัง้
Siddharta (1922) ดวย ในนวนิยายเหลานี้ตัวเอกของ
เรื่องลวนมีปญหาภายในจิตใจกลายเปน “คนนอก” ของ
สังคม ตัวเอกทุกคนตางพยายามคนหา “ความจริง”
ของชีวิต คนหาทางที่จะปลดปลอยพันธนาการทั้งปวง
เพื่อที่จะไดเปนตัวของตัวเองไดอยางสมบูรณ จะเห็น
ไดวา การแสวงหา “ความจริง” ของชีวิตของเฮสเซอใน
ฐานะผูประพันธมีสวนละมายคลายคลึงกับการแสวงหา

“ความจริง” ของตัวเอกในนวนิยาย สิทธารถะในนวนิยาย
แสวงหาความจริ ง ของชี วิ ต แสวงหาเสี้ ย วนาที แ ห ง
ความพึงใจ แสวงหาความเปนหนึ่งเดียวที่สมบูรณที่ใน
คำ�ภาวนาวา “โอม” 5
เฮสเซอตั้งใจประพันธใหตัวเอกในนวนิยายชื่อ
“สิทธารถะ” อันเปนพระนามของของสมเด็จพระสัมมา
สั ม พุ ท ธเจ า เมื่ อ ครั้ ง ยั ง ทรงเป น เจ า ชายสิ ท ธั ต ถะ ณ
กรุงกบิลพัสดุ เสนทางชีวิตของเจาชายสิทธัตถะและ
สิทธารถะของเฮสเซอนั้นกลับตาลปตร นั่นคือ เจาชาย
สิทธัตถะทรงมีชีวิตสุขสบายในสวรรคสมบัติและอำ�นาจ
ทางโลกจนกระทั่งไดประจักษวา ชีวิตคือทุกข ไดทรง
สัมผัสกับการเกิด แก เจ็บ ตาย แลวจึงทรงออกผนวช
ส ว นสิ ท ธารถะของเฮสเซอเกิ ด ในตระกู ล
พราหมณ ใชชีวิตปฏิบัติอยางพรามหณและเขาใจโลก
ตามวิถพี ราหมณ สิทธารถะและสหายคือ โควินทะ ปฏิบตั ิ
ตนภาวนาและสวดมนตอยางพราหมณที่เครงทั้งปวง
ทั้งสองรูจักที่จะ “ถอมตนและนอมใจ” ดวยจิตวิญญาณ
ของสมณะ ทั้งสองสหายตางเขาใจ “วิถีแหงอาตมัน และ
การวมเปนหนึง่ เดียวกับจักรวาล” และเชนเดียวกับเฟาส
สิทธารถะรูส กึ ไมพอทุกอยางรอบตัว ไมพอใจในชีวติ ของ
ตนเอง สิ่งที่เขาแสวงหาคือ “สภาวะแหงความวางเปลา
ปราศจากตัวตน (สิทธารถะ หนา 15) สิทธารถะฝกฝน
นั่งสมาธิและหวังวา การนั่งสมาธิจะทำ�ใหเขาหลุดพน
จากตัวตน หลุดพนจากความคิดทั้งปวง... แตไมวาสัก
กีพ่ นั ครัง้ ทีส่ ทิ ธารถะจะนัง่ สมาธิถอดจิตออกจากรางกาย
ทำ�จิตนั้นพักไวที่สุญญตา พาจิตใหพักอยูในสัตว พักอยู
ในกอนหิน จิตนัน้ ก็ยงั คงกลับคืนสูร า ง สูก าย สูต วั ตนทีม่ ี
นามวา สิทธารถะผูซึ่งจะยังตกอยูในหวงทุกขและอยู
ในบวงแหงสังสารวัฏทุกคราไป...” (สิทธารถะ หนา 17)
อาจกล า วได ว  า สิ ท ธารถะรู  แ ละเข า ใจเรื่ อ ง
สังสารวัฏและการเวียนวายตายเกิด แตเขายังไมสามารถ

__________________
“โอม” เปนคำ�มาจากภาษาสันสกฤต ประกอบดวย เสียง 3 เสียง คือ [a, u, m] ตามความหมายในศาสนาฮินดู “โอม” หมายถึง
เทพสูงสุด 3 องค ไดแก [a] พระศิวะ พระผูทำ�ลาย [u] พระวิษณุ พระผูปกครอง และ [m] พรหม พระผูสราง ศาสนาพุทธรับคำ�วา “โอม”
มาไวเพื่อใชแทนพระรัตนตรัย ไดแก [a] อะระหัง หมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา [u] “อุ-ต-ม-ธรรม” พระธรรมอันสูงสุด และ [m]
มหาสงฺฆ หรือนักบวชในพุทธศาสนา คำ�วา “โอม” ถือวาศักดิ์สิทธิ์ และบอยครั้งใชเปนคำ�เริ่มตนบทสวด
5
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554

หลุดพนจากวงลอแหงการเวียนวายตายเกิดได
ประเด็นเรื่องความพยายามของพรามหณหนุม
สิทธารถะทีจ่ ะหลุดพนจากความเปนตัวตน ถาพิจารณา
จากมุมมองของพุทธศาสนานิกายเถรวาท ก็ตองวา นับ
เปนความเขาใจผิดของผูประพันธคือเฮสเซอ เปนความ
เข า ใจผิ ด ถึ ง สองต อ ที่ ขั ด แย ง กั น เอง รวมทั้ ง หนทาง
สูว ัตถุประสงคสดุ ทายก็ไมใชหนทางทีถ่ ูกตองนำ�สูค วาม
หลุดพนดวย จากเหตุผลที่วา ในแงหนึ่งสิทธารถะตอง
การหลุดพนจากการดำ�รงอยูของตัวตน และพนจาก
สังสารวัฏแหงการเวียนวายตายเกิด โดยอาศัยการเขา
สมาธิ แตในอีกแงหนึง่ การทีจ่ ะปลดปลอยตนเองใหพน
จากสังสารวัฏนั้นก็โดยการภาวนาคำ�ศักดิ์สิทธิ์ “โอม”
เพื่อเปนหนึ่งเดียวกับจักรวาล ซึ่งที่จริงแลว การภาวนา
ดังกลาวมิไดเปนหนทางสูการหลอมตนเปน “หนึ่งเดียว
กับอาตมันและจักรวาล” เนือ่ งจากการยึดมัน่ ใน “อาตมัน”
หรือตัวตนนั้น ก็คือ บุคคลผูนั้นยังไมสามารถหลุดจาก
การยึดมั่นถือมั่นในอัตตาหรือตัวตนนั่นเอง
จากการตี ค วามที่ ค ลาดเคลื่ อ นนี้ เ องที่ ทำ � ให
สิทธารถะไมสามารถหลุดพนจากการยึดมั่นในตัวตน
ไดดวยการเขาสมาธิ และวิธีการเขาสมาธิในแบบที่
สิทธารถะเรียนรูจากเหลาสมณะก็มิใชวิถีที่จะนำ�สูการ
รูเทาทันปจจุบัน อันเปนหนทางสูนิพพาน
หลั ง จากเวลาผ า นไปหลายป ที่ สิ ท ธารถะและ
โควินทะเขามาฝากตนเปนศิษยของเหลาสมณะ ไดเรียนรู
ทั้งความรูภาคทฤษฎี (ปริยัติ) และภาคปฏิบัติโดยการ
ปฏิบัติธรรมเขาวิปสสนา แตวิธีการที่จะเขาสูความ
หลุดพนตามแนวของเหลาสมณะโดยการทำ�โยคะ ละเวน
จากความอยากทั้งปวงดวยการใชชีวิตอยางลำ�บากไป
จนถึงการทรมานตนดวยวิธีตางๆ ลวนมิใชหนทางสู
นิพพานทั้งสิ้น ที่สำ�คัญก็คือ ความมั่นใจในตนเองจน
เกินพอดี จนถึงความลำ�พองในตนเองของสิทธารถะ
ลวนเปนการยึดมั่นในอัตตาและเปนพันธนาการที่ท�ำ ให
เขาไมสามารถหลุดพนจากสังสารวัฏได ซึ่งสิทธารถะ
ไดเริ่มตระหนักในความลมเหลวนี้วา หนทางของเหลา
สมณะไมสามารถนำ�สูนิพพานได
แมแตคำ�สอนของพระพุทธเจาที่สิทธารถะได
สดับจากการสนทนาธรรมกับพระพุทธองค ก็ยังนับวา
เป น พุ ท ธธรรมที่ สิ ท ธารถะรั บ ไว ใ นลั ก ษณะปริ ยั ติ
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เชิงทฤษฎี มิใชจากการปฏิบัติ อีกทั้งสิทธารถะก็ยังเห็น
วาพุทธวัจนะที่ไดฟงนั้นยังมีขอบกพรอง เนื่องจากเปน
คำ�สอนที่ชี้ใหเห็นถึง “หนทางที่จะเอาชนะโลกโดยการ
หลุดพนออกจากสังสารวัฏ หรือนิพพาน ซึ่งเปนสิ่งที่
แปลกใหมไมเคยมีมากอน” เหลานี้เปนสิ่งที่สิทธารถะ
เห็นวา “ไมสามารถพิสจู นใหเห็นจริงได” หนทางนิพพาน
หรือการหลุดพนจึงเปนเพียงการแหกวงลอมแหงวัฏจักร
ของสัง สารวั ฏอัน เปน กฎแหง โลกที่เ ที่ย งแทนิ รั น ดร”
ซึ่งความจริงก็เปนเชนนั้น เนื่องจากสิทธารถะเขาใจวา
วั ฎ จั ก รของสั ง สารวั ฏ อั น เป น กฎแห ง โลกนั้ น ก็ คื อ
“อาตมัน” “อัตตา” หรือ “ตัวตน” ในลักษณะเดียวกับ
“จิ ต วิ ญ ญาณที่ เ ที่ ย งแท นิ รั น ดร ” ในความหมายของ
ศาสนาฮินดู มิใชนพิ พานตามความหมายในพุทธศาสนา
ซึ่ ง ก็ คื อ การหลุ ด พ น จากทุ ก ข แ ละสั ง สารวั ฏ แห ง การ
เวียนวายตายเกิด
จะเห็นไดวา การตีความหนทางสูความหลุดพน
ในลักษณะนั้นของสิทธารถะ ซึ่งก็เปนการตีความของ
ผูป ระพันธคอื เฮสเซอดวย เปนการตีความเชิงพราหมณ
มากกวาพุทธ
สิทธารถะไดสดับพุทธวัจนะจากพระโอษฐของ
พระพุทธองคโดยตรง แตไมสามารถเขาใจคำ�สอนนัน้ ได
ดังคำ�ตรัสของพระพุทธองคในนวนิยายเรื่องนี้วา
“คำ�สอนนี้มิใชความเห็นของตถาคต และจุด
มุงหมายของคำ�สอนก็มิใชเพื่ออธิบายวิถีแหงโลกดวย
เพราะความอยากรู  จุ ด ประสงค ข องคำ � สอนนั้ น คื อ
อยางอื่น นั่นก็คือ หนทางที่นำ�สูการพนทุกข สิ่งนี้ตาง
หากคือสิ่งที่ตถาคตสั่งสอน มิใชอื่นใดทั้งสิ้น” (สิทธารถะ
หนา 31)
(แปลจากภาษาเยอรมันโดยผูวิจัย)
แมสทิ ธารถะจะไมเขาใจคำ�สอนของพระพุทธเจา
แตมีสิ่งหนึ่งที่สิทธารถะตระหนักและเห็นจริงกับความ
จริงที่วา องคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดสละสุขทางโลก
ออกบวช อีกทั้งยังไดทรงคนหาหนทางแหงความหลุด
พนดวยพระองคเอง จนทรงพบทางแหงความรูที่นำ�
สูความหลุดพนหรือนิพพานนั้นดวยพระองคเองดวย
หนทางแหงการแสวงหาดวยตนเองนีเ้ อง เปนสิง่

การรับแนวคิดพุทธศาสนาในงานประพันธของคารล แกรเลอรุพ
พรสรรค วัฒนางกูร

ที่สิทธารถะตระหนัก และตองการจะเดินตามหนทางนี้
เปนที่นาสังเกตวา หลักการเรื่องการแสวงหา
ความจริงดวยตนเองนี้ปรากฏครั้งแลวครั้งเลาในผลงาน
ประพั น ธ ข องเฮสเซอ ในนวนิ ย ายเรื่ อ ง สิ ท ธารถะ
เฮสเซอมิไดใหพระพุทธองคทรงอธิบายคำ �สอนของ
พระองคในรายละเอียดแตอยางใด ซึ่งอาจเปนดวยวา
ผูเ ขียนชาวเยอรมันยังมิไดเขาใจหรืออาจไมเห็นดวยกับ
คำ � สอนของพุ ท ธศาสนาในประเด็ น เรื่ อ งทุ ก ข แ ละ
หนทางสูการดับทุกข เนื่องจากเห็นวาหนทางเหลานี้
ไมสามารถพิสูจนได สิ่งที่สิทธารถะเห็นพองและเชื่อมั่น
ก็คอื การกลับมาสูต วั ตน กลับมาสูค วามคิด สู “จิต” ของ
ตนเอง โดยที่สิทธารถะไมเขาใจถึงธรรมชาติของ “จิต”
วาไมอยูนิ่ง จิตไมพอใจกับความคิดอยางใดอยางหนึ่ง
มีแตจะเที่ยวเลนไปและคิดปรุงแตงไปเรื่อยๆ มิไดหยุด
จากความคิดหนึ่งสูอีกความคิดหนึ่ง เมื่อจิตขึ้นวิถี
แตละครั้งก็รวดเร็วมากจนเปนเรื่องเหลือบาฝาแรงที่
มนุษยคนหนึ่งจะนับแตละความคิดนั้นได
ดวยเหตุนี้เอง สิทธารถะผูซึ่งละทิ้งเหลาสมณะ
และละทิ้งองคพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงเลือกที่จะดำ�เนิน
ชีวิตตามอยางที่จิตบงการ ตามอยางใจปรารถนา และ
ถลำ�ลึกลงสูหวงสังสารวัฏ ตกอยูในบวงแหงกามกับนาง
คณิกานามวากมลา ไดสัมผัสลิ้มรสอำ�นาจและความ
มั่งคั่งตามวิถีแหงพอคาจนเปนคหบดี โดยไดเรียนรูสิ่ง
เหลานีจ้ ากนายวาณิช กามาสวามิ สิทธารถะดำ�เนินชีวติ
อยูในวิถีแหงโลกียะจนมาถึงจุดหนึ่งที่เริ่มตระหนักวา
ทั้งหมดลวนไรแกนสาร เปนเพียงการละเลนของชีวิต
ทั้งสิ้น
สิทธารถะรูสึกสะอิดสะเอียนกับการใชชีวิตอยาง
ไร ค  า ของตนเองถึ ง ขั้ น จะปลิ ด ชี พ ตนเองที่ ริ ม แม น้ำ �
และแลวกุลบุตรแหงพราหมณก็ไดสดับคำ�สวดมนตของ
เหลาพราหมณอันเปนคำ�ขึ้นตนและคำ�ลงทาย นั่นคือ
คำ�ศักดิ์สิทธิ์วา “โอม” ในลักษณะเดียวกับที่เฟาสของ
เกอเธอไดยนิ เสียงระฆังของเทศกาลอีสเตอรอนั หมายถึง
การคืนพระชนมชพี แหงพระเยซูคริสต และคำ�ศักดิส์ ทิ ธิน์ ี้
เองทีช่ ว ยชีวติ สิทธารถะไว หลังจากเหตุการณนี้ สิทธารถะ
เริ่มทบทวนชีวิตที่ผานมา ของตนเอง และเริ่มรูสึกไดถึง
เสียงเรียกแผวเบาของจิตวิญญาณแหงสมณะ จึงหวน

กลับไปหาคนแจวเรือผูซ งึ่ เขาไดพบแลวครัง้ หนึง่ หลายป
มาแลวเมื่อขึ้นเรือขามฟากไปยังอีกฝงหนึ่งของเมือง
อันเปนทีท่ เี่ ขาพบนางคณิกากมลา ณ ทีพ่ �ำ นักของวสุเทวะ
คนแจวเรือ สิทธารถะไดเรียนรูถึงศิลปะแหงการรอคอย
เรียนรูท จี่ ะพอใจในตนเอง โดยเฉพาะอยางยิง่ คนแจวเรือ
วสุ เทวะไดสอนใหสิทธารถะเรียนรูจากแมน้ำ� แมน้ำ�ซึ่ง
สะทอนชีวิตที่ผานมาของสิทธารถะ ทำ�ใหสิทธารถะ
ประจักษถงึ ความเยอหยิง่ ของตนเองมาตลอด จนถึงชีวติ
อันไรแกนสารของตนจากแมน้ำ� สิทธารถะเรียนรูถ งึ กาล
เวลาทีไ่ รจดุ สิน้ สุด รูถ งึ วาแมน้ำ�นัน้ เหมือนกันทุกหนแหง
ณ จุดกำ�เนิดและที่ปากน้ำ�ปลายทาง ที่ตรงทาเรือขาม
ฟาก ตรงน้ำ�ตก ในทองทะเล เทือกเขา แมน้ำ�เหมือนกัน
ทุกหนทุกแหง สำ�หรับแมน้ำ� มีเพียงปจจุบัน หาใชเงา
แหงอดีตหรือเงาแหงอนาคตไม นั่นก็คือ สิทธารถะ
ไดเรียนรูและเขาถึงกฎแหงธรรมชาติ กฎแหงชีวิตจาก
แมน้ำ�
หากเฮสเซอจะไดตระหนักในจุดนี้วา การรูทัน
ปจจุบันโดยไมมีอดีตหรืออนาคตจากการเขาสมาธิโดย
ใชแมน้ำ�เปนตัวภาวนาจะเปนหนทางสูการดับทุกขและ
สูน พิ พานได เราก็อาจมองการตระหนักรูข อ นีว้ า เปนการ
ตระหนักรูแบบพุทธได แตในนวนิยาย สิทธารถะหวน
กลับไปยังคำ�ภาวนา “โอม” ที่ดังกองในหูของเขาวา
“คลี่บานออกทีละนอย เริ่มตระหนักรูถึงความรู
ซึ่งที่จริงก็คือ “ปญญา” อันเปนวัตถุประสงคของ
การแสวงหาทั้งปวง สิทธารถะรูสึกไดถึง” เสียง
ของสรรพสิ่งและจุดหมายทั้งปวง ทุกสรรพสิ่ง
รวมกัน ทุกเสียง ทุกจุดหมาย ทุกความปรารถนา
ความทุกข ความสุขสม ทั้งความดีและความชั่ว
ทั้งหมดทั้งปวงที่รวมกันเปนโลกใบนี้ เหลานี้
รวมกันเปนสายธารแหงชีวิต […] และถาเขา
มิไดปลอยใหจิตใหผูกติดอยูกับสิ่งใด แตเงี่ย
สดับฟงทุกๆ สิ่ง ฟงทั้งหมดที่หลอมรวมเปน
หนึ่งเดียว เมื่อนั้น ทำ�นองเพลงอันยิ่งใหญก็จะ
รวมยอดอยูใ นคำ�วา “โอม” - ความสมบูรณ ความ
เปนหนึ่งเดียว (สิทธารถะ หนา 105)
(แปลจากภาษาเยอรมันโดยผูวิจัย)
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การตระหนั ก รู  ใ นลั ก ษณะนี้ เ องที่ สิ ท ธารถะ
ถายทอดใหแกสหายเมื่อครั้งกอน - โควินทะ ภิกษุ
ในพุทธศาสนาและนำ�โควินทะสู “การตระหนักรู” ใน
นวนิยายตำ�นานเรื่อง สิทธารถะ ของแฮรมันน เฮสเซอ
เราไดพบขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับพุทธศาสนามากมาย ไมวา
จะเป น ชื่ อ ของนวนิ ย าย “สิ ท ธารถะ” ผู  ซึ่ ง แสวงหา
“ความจริง” ไมวาจะเปนรายละเอียดชีวิตของตัวเอกที่มี
ความคลายคลึงพุทธประวัติ หรือเรือ่ งราวทีพ่ อ งกับเรือ่ ง
ของพระเวสสั น ดรทรงยอมสละแม ก ระทั่ ง มเหสี แ ละ
พระราชบุตร พระราชธิดา ในลักษณะเดียวกับที่สิทธา
รถะยังไมสามารถคนพบ “ความจริง” ได หากยังตัด
ใจไมขาดจากลูกชายโทนอันเกิดจากกมลา และถึงแมวา
สิทธารถะจะตัดขาดจากโลกหลังจากที่ไดเรียนรูชีวิตสุข
ทางโลกเกือบทุกแงมมุ จนกระทัง่ มาจบทีค่ ำ�สวดระหวาง
ปฏิบตั สิ มาธิวา “โอม” ซึง่ พาเขาสู “ความจริง” แต “ความ
จริง” นีย้ งั หาใชนพิ พานในความหมายของพุทธศาสนาไม
ในความเขาใจของสิทธารถะ ความจริงที่เขา
คนพบก็คือ ความเปนหนึ่งเดียวสมบูรณหลอมรวม
กั บ อาตมั น ตามความหมายในศาสนาพราหมณ
ซึ่งก็สอดคลองกับวิถีแนวคิดของตัวเอกที่เปนพราหมณ
และใชชีวิตอยางพราหมณ แตในที่สุดแลว เฮสเซอ
เห็นวา ภูมิปญญาของอินเดียนั้นอยูบนพื้นฐานของ
ความเชื่อที่ปฏิเสธชีวิตในโลกนี้จนเกินไป อีกทั้งวิถี
ทางปฏิบัติก็กอรปดวยการทรมานตนอยางสาหัส ซึ่ง
เป น เครื่ อ งชี้ ว  าเฮสเซอมิไดเขาใจวิถีแหง “ทางสาย
กลาง” ตามแนวพุ ท ธศาสนา หรื อ อาจยั ง ไม รู  ถึ ง
หลักธรรมสำ�คัญขอนี้ก็เปนได เจาชายสิทธัตถะเมื่อ
ทรงสละความสุ ข ทางโลกและออกผนวชแล ว ได ท รง
ศึ ก ษาเล า เรี ย นเพื่ อ หาทางพ น ทุ ก ข ด  ว ยวิ ธี ท รมาน
ตน อดอาหาร แตไดทรงประจักษดวยพระองคเอง
ในเวลาตอมาวา วิธีการดังกลาวเปนวิถีที่สุดโตงมิได
ชวยใหพบหนทางพนทุกขได จึงทรงหันมาปฏิบัติทาง
สายกลางและบรรลุสมโพธิญาณในที่สุด
สำ�หรับผูประพันธคือ แฮรมันน เฮสเซอนั้น
ประเด็นที่สำ�คัญที่สุดที่สะทอนในงานวรรณศิลปก็คือ
การนำ�ปญหาระหวางความขัดแยงภายในจิตใจกับการ
ใชชวี ติ ในสังคมมาถกเถียงอภิปรายเพือ่ ทีจ่ ะหาทางออก
และวิธีแกปญหาเหลานั้น ในความเห็นของผูวิจัย แมวา
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เฮสเซอจะสนใจศึกษาแนวคิดและปรัชญาตะวันออก
หลายสำ�นัก แตนักประพันธชาวเยอรมันผูนี้ก็ยังคง
ดำ�รงความเปนปจเจกบุคคลตามแบบตะวันตกอยาง
เหนียวแนน การแสวงหาอันเปรียบเสมือนเปนหนทาง
หลี ก หนี ข องเฮสเซอได ส ะท อ นให เ ห็ น ชั ด ผ า นงาน
วรรณศิลปในการแสวงหาและหลีกหนีของตัวเอกในงาน
ประพันธ สิทธารถะเลือกหนทางเดินทีจ่ ะแสวงหาความ
จริงดวยตนเองเฉกเชนปจเจกบุคคลตะวันตก โดยที่
เฮสเซอมิไดเขาใจความหมายของ “หนทางของแต
บุคคล” ชัดเจนวา อันที่จริงหมายถึงการเขาถึงความ
หลุดพน หรือการเขาถึงสภาวธรรมนัน้ เปนประสบการณ
สวนตนของแตละบุคคลที่จะตองปฏิบัติและประสบดวย
ตนเอง ไมใชสภาวะที่จะแบงปนกับผูอื่นไดในลักษณะ
เดียวกับคำ�สอนพุทธศาสนาที่วา มนุษยทุกผูยอมมี
กรรมเปนของตนเอง
สิทธารถะไดเรียนทีจ่ ะรูต วั และรูเ ทาทัน “ปจจุบนั ”
ความรูเ ทาทันปจจุบนั นีเ้ องทีเ่ ปนลักษณะนิสยั ของตัวเอก
ในนวนิยายขนาดสั้นหลายเรื่องของโธมัส มันน เพียง
แตวา “การรูเทาทันปจจุบัน” ของตัวละครเหลานี้มิไดนำ�
ไปสูความหลุดพนตามนัยของพุทธศาสนา แมวา “การรู
เทาทันปจจุบนั ” ดังกลาวอาจจะนำ�ไปสูส ภาวะหลุดพนได
อีกทั้ง “การหลุดพน” จากสังสารวัฏก็มิไดเปนเปาหมาย
ของตัวเอกในงานประพันธเหลานั้นดวย
ในเรือ่ ง “รอวันตาย” (Der Tod) ทานกราฟเฝารอ
วันตายของตนเองอยางใจจดใจจอ ทานกราฟผูน เี้ ชือ่ วา
วันสำ�คัญนัน้ คือวันที่ 12 ตุลาคม ซึง่ เปนวันครบรอบอายุ
40 ปของตนเอง จากสมุดบันทึกประจำ�วัน เราไดรูวา
ทานกราฟรูลวงหนาตั้งแตเมื่ออายุ 19 ปแลววา จะตอง
เสียชีวติ ในวันเกิดอายุ 40 ป และไดวาดภาพวาตนเองจะ
รูส กึ อยางไรกอนวันนัน้ ในนาทีแหงวันทีม่ จั จุราชมาเยือน
“วันที่ 8 ตุลาคม ... ขาพเจาอยากจะขอบคุณ
พญามัจจุราช เมื่อทานมาถึง เพราะวา ถาเปน
วันนี้ละก็มันจะเร็วเกินไป ยังอีกตั้ง 3 วันของ
ฤดูใบไมรวงจึงจะถึงเวลานั้น ขาพเจารอคอย
ชั่วพริบตานั้นดวยความตื่นเตน นาทีแหงวาระ
สุดทาย! มันจะเปนชัว่ พริบตาทีเ่ ต็มไปดวยความ
หฤหรรษหรือความดื่มด่ำ�อันแสนหวานกันแน

การรับแนวคิดพุทธศาสนาในงานประพันธของคารล แกรเลอรุพ
พรสรรค วัฒนางกูร

หรือจะเปนชั่วพริบตาแหงความปราโมทย...”
(Mann 1975 : 35)
			
(แปลโดยผูวิจัย)

อัชเชินบัคพยายามที่จะวิเคราะหความรูสึกอันละเอียด
ออนทุกความรูสึกที่เกิดขึ้นในใจของตน พรอมทั้งถาม
ตนเองวา เจาความรูสึกทั้งหลายนั้น มันคืออะไรกันแน

แตทวา มัจจุราชไดเลนตลกกับทานกราฟ ใน
วันทีเ่ ขาเชือ่ มัน่ วาตนเองจะจบชีวติ ลง กลับเปนบุตรสาว
สุดทีร่ กั คนเดียวของทานกราฟทีจ่ ากไป - หนูนอ ยอาซุน
ซิโอน นั่นก็คือ ทานกราฟตัวเอกของเรื่องมิไดเขาใจ
เรื่องกฎแหงกรรมวา ทุกคนยอมมีกรรมเปนของตนเอง
บังคับบัญชาไมได
เราได พ บความปรารถนาที่ จ ะได สั ม ผั ส และ
ประสบกับชั่วพริบตาแหงชีวิตและความตายในเรื่องเลา
อีกหลายเรื่องของโธมัส มันน ใน “ความรูสึกผิดหวัง”
(Enttäuschung) ตัวเอกของเรื่อง (ซึ่งไมปรากฏชื่อ)
เฝารอคอยเสี้ยววินาทีแหงความสมหวังที่เขาจะไดรับ
รูและสัมผัสกับ “ชั่วพริบตาแหงความสุขหฤหรรษที่
สมหวังและความนาสะพรึงกลัวที่สุดสยอง” ทวา ชาย
ผูน จี้ �ำ ไดวา ในเสีย้ ววินาทีของเหตุการณทเี่ ลวรายทีส่ ดุ ใน
วัยเด็กก็คือ เมื่อบานของเขาถูกไฟไหมนั้น เขารูสึกผิด
หวังเพียงใด เพราะเสีย้ ววินาทีนนั้ ยังไมสามารถทำ�ใหเขา
พึงใจได

“...เขาสัมผัสไดถงึ ความรูส กึ ประหลาด เปนความ
รูตัวลึกๆ ในใจ เปนอารมณ ที่พลุงขึ้นมาอยาง
กะทันหันเปนความกระหายและถวิลหาที่จะไป
ยังดินแดนหางไกล – อาจเปนความรูสึกรุมเรา
ที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือจะมีมานานแลว แตถูกลืมจาง
หายไป เขาถึงกับหยุดยืนนิง่ สายตามองพืน้ และ
เอามือไพลหลังเพื่อที่จะสำ�รวจความรูสึกของ
ตนเองวา มันคืออะไร เปนอยางไรแน”
(Mann 1975 : 340)

“...ไฟเริม่ ไหมแลว ไฟเริม่ ไหมแลว ผมยังจำ�คำ�นี้
ไดแมนยำ� และก็รดู ว ยวา ความรูส กึ นัน้ มีพนื้ ฐาน
จากอะไร แมวาผมจะยังไมตระหนักรูตัวอยาง
ชัดเจนนักก็ตาม ผมพบวา นี่แหละ คือประกาย
ไฟ และ ณ เดี๋ยวนี้ ผมกำ�ลังเผชิญกับมันอยู
มันไมมีอะไรที่แยไปกวานี้แลวหรือ ทั้งหมดมี
อยูเพียงเทานี้เองหรือ...
(Mann 1975 : 48)
ในโนเวลเลอ หรือนวนิยายขนาดสัน้ อีกเรือ่ งหนึง่
“ความตายทีเ่ วนิส” (Der Tod in Venedig) กุสตาฟ ฟอน

จะเห็นไดวา อันทีจ่ ริงแลวอัชเชินบัคตระหนักดีถงึ
ชะตากรรมของตนในเวนิส เขามิไดปฏิเสธความรูส กึ ทีม่ ี
ตอหนุมนอยทาทจู และตัวเขาเองก็คงจะสังหรณใจ
อยูแลววา มัจจุราชกำ�ลังคืบคลานใกลเขามาทุกที
เรื่องเลาอีกเรื่องหนึ่ง คือ “หวงทุกข” (Schwere
Stunde) ความรูสึกกังวลหนักอกของกวีเอกฟรีดริช
ชิลเลอร (Friedrich Schiller 1759-1805) ในชวงเวลา
แหงการสรางสรรคผลงานวรรณศิลป6 ไดถูกนำ�มาตีแผ
อยางละเอียดลออ ตัง้ แตการตรึกตรองหาแกนเรือ่ งและ
เนื้อเรื่องที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งการบรรยายถึง
“ความเจ็ บ ปวด...การเลื อ กสรรหาถ อ ยคำ � ที่
เหมาะเหม็งอยางที่หัวใจของเขาเรียกรอง...”
(Mann 1975 : 285)
เราไมสามารถคาดหวังจากโธมัส มันน นักเขียน
เอกแหงคริสตศตวรรษที่ 20 ไดวา ทานผูนี้จะนำ�เสนอ
แนวคิดพุทธศาสนาอยางเต็มรูปแบบในงานวรรณศิลปใน
ลักษณะเดียวกับแกรเลอรุพหรือเฮสเซอ โดยที่นักเขียน

__________________
6

คือบทละครเรื่อง Wallenstein
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554

คนหลังสุดที่เอยนามมีประสบการณตรงกับอินเดียและ
ปรัชญาที่มาจากอินเดียผานทางบิดาและจากการศึกษา
ปรัชญาตะวันออก แนวคิดพุทธศาสนาของโธมัส มันน
ไดรับอิทธิพลจากโชเปนเฮาเออร ลักษณะการรับและ
เขาใจพุทธศาสนาของโธมัส มันนจากโชเปนเฮาเออร
จะตองมีการคนควาและวิเคราะหวจิ ยั อยางละเอียดตอไป
ตรงจุดนี้ ผูวิจัยขอตั้งขอสังเกตวา ความรูสึก
รู  ตั ว อยู  ต ลอดเวลาของตั ว ละครในงานประพั น ธ ข อง
โธมัส มันน ก็นาจะเปนความรูสึกรูตัวอยูตลอดเวลาของ
ผูประพันธดวย ในแงหนึ่ง การรูตัวและรูเทาทันปจจุบัน
นัน้ เปนปจจัยสำ�คัญทีท่ กุ คนพึงมีเพือ่ ทีจ่ ะใชชวี ติ ในโลกนี้
อยางถูกตองตามทำ�นองคลองธรรม ในอีกแงหนึง่ ความ
รูต วั และรูท นั ปจจุบนั ก็เปนขอแมทจี่ �ำ เปนขาดไมไดอนั จะ
นำ�ผูปฏิบัติธรรมสูความหลุดพนเขาสูปรินิพพาน
เราไดพบวา “สิทธารถะ” ของเฮสเซอ และเรือ่ งเลา
หลายเรื่องของโธมัส มันน มีความคิดเชิงพุทธศาสนา
สอดแทรกอยูไมมากก็นอย ในขณะที่นวนิยายตำ�นาน
ของคาร ล แกรเลอรุพ นักเขียนรางวัลโนเบลสาขา
วรรณกรรม คือ “กามนิต-ผูจาริกแสวงบุญ” ผูเขียน
ตั้งใจประพันธใหเปนงานวรรณศิลปพุทธศาสนาอยาง
เต็ ม รู ป แบบ แกร เ ลอรุ พ เขี ย นเรื่ อ งราวของกามนิ ต
จากจินตนาการเกือบทั้งหมดหลังจากที่ไดศึกษาพุทธ
ศาสนาและคำ�สอนของพระพุทธเจาจากเอกสารแปล
ของปราชญชาวเยอรมันที่มีอยูในขณะนั้นอยางละเอียด
จะมีก็เพียงบางตอนที่นำ�มาจากพระสูตร คือ ตอนที่
กามนิตไดพบและสนทนากับพระพุทธองคในหองโถง
บ า นของช า งป  น หม อ ซึ่ ง แกร เ ลอรุ พ นำ � มาจากธาตุ
วิภังคสูตรในพระไตรปฎก หมายเลข 140 มัชฌิมนิกาย
(Majjhimanikayo) มี เ นื้ อ ความใกล เ คี ย งกั น คื อ
พระพุทธเจาไดทรงพบกับปุกกุสาติ กุลบุตรในโถงบาน
ชางปนหมอ และไดทรงแสดงธรรมโปรด จนปุกกกุสาติ
กุ ล บุ ต รขอบวชในพระธรรมวิ นั ย และพระพุ ท ธองค
โปรดให ไ ปหาบาตรและจี ว รให ค รบถ ว น ปุ ก กุ ส าติ
หลีกไปหาบาตรจีวร แตทันใดนั้นปุกกุสาติไดถูกแมโค
ปลิดชีพเสีย” (เทวัญกานต มุงปนกลาง 2545) สวน
เนื้อเรื่องอีกตอนที่แกรเลอรุพมิไดแตงเองก็คือ การ
กลั บ ใจขององคุ ลี ม าล ซึ่ ง นำ � มาจาก มั ช ฌิ ม นิ ก าย
(Majjhimanikayo) หมายเลข 50, 86 และ 130 เชนกัน
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ส ว นเรื่ อ งราวนอกจากนั้ น ล ว นเป น จิ น ตนาการของ
ผูประพันธทั้งสิ้น
สำ�หรับการบรรยายที่ตั้งของเมือง รวมทั้งจาก
ในสวรรคสุขาวดีที่แกรเลอรุพนำ�มาจาก สุขาวดีวยุห
มหายานสูตร ปริวรรตแหงสมเด็จพระพุทธอมิตาภเจา
ผูประพันธชี้แจงไวดังนี้
“ขาพเจามีความเห็นวา ความงดงามแหงบท
นิพนธนั้นสำ�คัญยิ่งกวาขอเท็จจริงทางภูมิศาสตรวาจะ
ถูกตองหรือไม ในขณะที่ขาพเจาจะไมมีวันยอมเปน
อั น ขาดที่ จ ะให แ นวคิ ด และแก น ทางพุ ท ธศาสนาเพื่ อ
วัตถุประสงคทางวรรณศิลปนนั้ ถูกบิดเบือนไปแมแตนอ ย
ดวยวา การที่ขาพเจาไดนำ�เรื่องราวของสวรรคสุขาวดี
ซึ่งเปนที่รูจักและนิยมอยางมากในเวลาตอมาเขามา
ในงานประพันธเรื่องนี้ เปนการนำ�ภาพที่ปรากฏอยู
มิใชภาพที่ถูกบิดเบือนหรือถูกดัดแปลง แตภาพของ
สวรรคสุขาวดีนั้นมีอยูในชวงแรกของพุทธกาล ดังนั้น
เปนความปรารถนาอันแรงกลาจากหัวใจของขาพเจาที่
จะนำ�เสนอภาพชีวติ และโลกของพุทธศาสนามานำ�เสนอ
ในงานเขียน...”
(Gjellerup 2007 : footnote 3, p. 316)
แกรเลอรุพไดบรรลุถึงเปาหมายนี้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศไทย งานประพันธเรื่องนี้ไดรับการ
แปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษของจอหน อี.โลจี (John
E. Logie) เปนภาษาไทย โดยปราชญสองทานคือ เสฐียร
โกเศศ หรือพระยาอนุมานราชธน และนาคะประทีป
ใชชื่อวา กามนิต ปราชญทั้งสองทานเปนผูแปลที่ทรง
คุณสมบัติในการแปลวรรณกรรมเรื่องนี้ คือ เสฐียร
โกเศศ เป น ปราชญ ผู  ร อบรู  พุ ท ธศาสนาและศาสนา
เปรียบเทียบ ในขณะที่นาคะประทีปเปนปราชญทาง
ภาษาบาลีผูไดบวชเรียนมาเปนเวลานาน ทานทั้งสองมี
ศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา และสรางสรรคตัวบท
กามนิตดวยภาษาที่ไพเราะสละสลวยอยางวิจิตรบรรจง
โดยเฉพาะการเลือกสรรคำ�ในลักษณะของ “รอยแกว” ที่
มีการสงเสียงสัมผัสในลักษณะใกลเคียงกับฉันทลักษณ
“รายยาว” นับเปนการแปลเรียบเรียงอยางประณีตเคารพ
ตนฉบับเดิมอยางยิง่ (สุจติ รา จงสถิตวัฒนา 2551 : 6-8)

การรับแนวคิดพุทธศาสนาในงานประพันธของคารล แกรเลอรุพ
พรสรรค วัฒนางกูร

ชาวไทยผูไ ดเคยอานเรือ่ งกามนิต แทบจะไมรเู ลยวาเปน
นวนิยายแปลจากภาษาตางประเทศและผูประพันธเปน
กวี ช าวเดนมาร ก ที่ เ ขี ย นวรรณกรรมชิ้ น นี้ เ ป น ภาษา
เยอรมัน
“กามนิ ต -ผู  จ าริ ก แสวงบุ ณ ย ” เป น เรื่ อ งราว
นวนิยายรักของหนุมกามนิตและวาสิฏฐีจากครอบครัว
ของคณบดี ผู  มั่ ง คั่ ง แห ง นครอุ ช เชนี แ ละนครโกสั ม พี
ทั้งสองมีความรักที่มั่นคงตอกันจนถึงกับสัญญากันไว
ณ ลานอโศก วาจะรักกันชั่วนิรันดรไมวาอะไรจะเกิด
ขึ้น แตโชคชะตาบันดาลใหทั้งคูมิไดสมหวังในรักและ
ตองพลัดพราก ตางมีคูครองของตน ใชชีวิตแบบไรสุข
จนกระทั่งวาสิฏฐีมีโอกาสฟงธรรมของพระพุทธเจาและ
ออกบวชเปนภิกษุณี สวนกามนิตไดละทิ้งบานเรือน
ครอบครั ว และทรัพยสมบัติทั้งหมด ออกจาริ กแสวง
บุณยเพือ่ ตามหาพระพุทธเจา และก็ไดพบพระพุทธองค
โดยบังเอิญ ณ หองโถงบานชางปนหมอ มีโอกาส
สนทนาเลาเรื่องราวชีวิตที่ผานมาของตนใหพระภิกษุ
ชราฟ ง และได ฟ  ง ธรรมจากพระพุ ท ธองค เ ป น การ
แลกเปลีย่ น ซึง่ ในเรือ่ ง “กามนิต-ผูจ าริกแสวงบุณย” ของ
แกรเลอรุพ พระธรรมนัน้ คือ แกนคำ�สอนของพุทธศาสนา
ไดแก อริยสัจ 4 นั่นเอง และแมวากามนิตจะไดฟง
พระธรรมจากสมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า โดยตรง
แตเขาหาไดรูไมวา นั่นคืออริยบุคคลที่ตนเองกำ�ลัง
แสวงหาอยู อีกทั้งยังสงสัยในคำ�สอน โดยคิดไปเองวา
นั่นมิใชหลักธรรมจากพระโอษฐของพระพุทธองค และ
คำ�สอนนั้นยังมิใชสิ่งที่ตนเองอยากไดยิน สิ่งที่กามนิต
ตองการไดฟงคือ รางวัลแหงความมั่นคงในรักอันไดแก
ความสุขสมหวังในรักกับวาสิฏฐีในสวรรคแดนสุขาวดี
กามนิ ต จบชี วิ ต ลงโดยที่ จิ ต ของเขายั ง ยึ ด เอา
พระพุทธองคเปนที่ตั้ง แตจิตนั้นก็ยังยึดมั่นในคำ�สัญญา
เพราะความรักอันมั่นคงตอวาสิฏฐีที่จะไดครองรักกับ
นางชั่วนิรันดรดวย ความมั่นคงแหงรักของกามนิตและ
วาสิฏฐีจึงเปนปจจัยใหทั้งสองไดไปจุติในสวรรคสุขาวดี
สมปรารถนา
แตความรักของกามนิตที่ยึดมั่นอยูกับวาสิฏฐี
กลั บ เป น ตั ว ขั ดขวางมิ ใ ห ก ามนิ ต ได เ ข า ถึ ง พระธรรม
คำ�สั่งสอนสูนิพพานได ในขณะที่ความรักมั่นคงของ
วาสิฏฐีตอกามนิต ตลอดจนศรัทธามั่นคงของนางตอ

พระพุทธเจาโดยมีความเขาใจในพุทธธรรมอยางดีแลว
กลับเปนปจจัยเกื้อหนุนใหนางมีความปรารถนาจะให
กามนิตเขาใจธรรมะดุจเดียวกัน และนางก็ทำ�ไดสำ�เร็จ
วาสิฏฐีไดถายทอดธรรมะแกกามนิต และใชพลังสมาธิ
บันดาลใหกามนิตไดเห็นรูปพระพุทธเจา ราวกับได
เขาเฝาพระพุทธองคดวยตนเอง นางเจริญธรรมดับขัน
ปรินิพพานไปกอนกามนิต แตก็ไดแผอำ�นาจมโนมยิทธิ
ใหกามนิตไดเห็นพระพักตรของภิกษุชราที่ไดแรมคืน
อยูดวยกัน ณ บานชางปนหมอ จนกามนิตเขาใจใน
สังสารวัฏอยางลึกซึ้งและมีความปรารถนาที่จะหลุดพน
จากการเวียนวายตายเกิด
“แลวกามนิตก็ยึดเอาพระพุทธนิมิตตไวในมโน
ธาตุแนนแฟน มุงแตวิถีที่จะไปสูความสิ้นแหง
ทุกข” 						
(เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 2520 : 414-415)
อาจกล า วได ว  า คาร ล แกร เ ลอรุ พ ประพั นธ
นวนิ ย ายพุ ท ธศาสนาเรื่ อ งนี้ โ ดยอาศั ย ภาพชี วิ ต และ
ความเชื่อตามหลักพราหมณและพุทธไดอยางสนิทตรง
ตามแนวคิดตนตอจนแมแตผูอานชาวไทยก็ยังไมรูสึก
สะดุดวาผูประพันธเปนชาวตะวันตก ตรงกันขามกับ
เรือ่ ง “สิทธารถะ” ของแฮรมนั น เฮสเซอทีม่ ปี รัชญาตะวัน
ออกผสมผสานอยูหลายแนวคิด ไดแกแนวคิดพราหมณ
พุทธ และเตาในตอนจบของเรือ่ งตามทีเ่ ฮสเซอไดออกตัว
ไว ฉากที่ผูวิจัยประทับใจมากที่สุด คือ ฉากสุดทายของ
เรือ่ ง ไดแกการเดินทางสูน พิ พานของกามนิต ซึง่ แกรเลอ
รุพนำ�เสนอภาพอันงามวิจิตรของจุดกำ�เนิดและการดับ
สูญของจักรวาลในบทสุดทาย “กลางคืนและรุง เชาในสกล
จักรวาล” เปนความรุงเชาเกิดมีทาวมหาพรหมขึ้นใหม
“ผูจะสองความสวางและถนอมสกลจักรวาลนั้น
ไดแสนใหคงสืบปวัตยการไปตลอดอีกกัลปหนึ่ง และ
ขณะนัน้ ทาวมหาพรหมก็บนั ดาลสิง่ ทัง้ ปวงใหมชี วี ติ ขึน้ ...
(เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 2549 : 357)
[…] ในเวลาไมชา ดาวเทพบางองคก็เริ่มสังเกต
เห็นวามีดาวเทพอยูองคหนึ่ง ทามกลางพวกตนหา
ไดสองแสงรุงเรืองสวางขึ้นโดยลำ�ดับไม กลับมีลักษณะ
ตรงกันขาม คือหรี่มัวลงไป...”
(เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 2549 : 359)
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เหล า ดาวเทพร อ งเตื อ นให ดาวกามนิ ต หั น ไป
เพงทาวมหาพรหมเพื่อรับแสงสุกสวาง แตกามนิตหา
ไดเอาใจใสไม แสงของดาวกามนิตริบหรี่ลงทุกทีจน
ใกลดับ ทายที่สุด ทาวมหาพรหมทรงรำ�พึงวา
“เราตกลงใจแลว ถากระไร เราพึงรวมรัศมีแหง
เรา ซึ่งซานไปทั่ววิศวกาศคืนมาสูเรา แลวใหจักรวาล
เหลานี้ ทั้งหมดถึงแกประลัยเปนกลางคืน คืนหนึ่งของ
พรหมโลก และเมือ่ รวบรวมรัศมีมาอยูใ นเงาแหงเดียวกัน
หมดแลวจักไดแผดรัศมีนั้นตรงไปที่ดาวเทพดวงนั้น
โดยเฉพาะ เพื่อรั้งใหกลับคืนมาอยูใหมในพรหมโลก
จงได...”		
ครั้นแลว ทาวมหาพรหมก็ทรงเรียกเอาบรรดา
รั ศ มี ที่ แ ผ ไ ปทั่ ว วิ ศ วากาศโลกานุ โ ลก็ ถึ ง ระยะประลั ย
เขาสูความมืดแหงพรหมราตรีกาลอีกคำ�รบหนึ่ง และ
ทาวมหาพรหมก็รวบรวมรัศมีใหมาอยูในที่แหงเดียว
ฉายพุงตรงไปที่กามนิต อันเปนแสงอำ�นาจพอที่จะให
สกลโลกนั บ ด ว ยแสนโกฏิ ลุ ก เป น ไฟแล ว ให รั ศ มี นั้ น
กลับคืนมาสูพ ระองคและแผปลอยไปใน วิศวากาศขึน้ เปน
คำ�รบใหม ถึงตอนนี้ ทาวมหาพรหมควรทอดพระเนตร
ดาวกามนิตสุกสวางขึ้น กลับเห็นแสงริบหรี่หนักลงเรื่อย
ไปจนดับวูบไมมีเหลือ ระวางกลางวิศวากาศอันหาเขต
กำ�หนดมิได สกลจักรวาลานุจักรวาลเกิดขึ้นแลวชั่วแลน
หนึ่งก็ประลัยลาญ เกิดเปนวันใหมของพรหมโลกเปน
วันหนึ่ง ซึ่งเรียกวา หนึ่งกัลป สวนกามนิตนับถือเอา
ซึ่งสัญญาจาริกเปนบุณยวัตร ก็ดับรอบจรีมจิตสิ้นเชื้อ
ไปเอง เหมือนแสงไฟในโคมที่ดับ เพราะหมดน้ำ�มันที่
หลอเลี้ยงไสไวจนหยาดสุดทาย ฉะนั้นแล” (เสฐียร
โกเศศ-นาคะประทีป 2549 : 361 เชิงอรรถที่ 11)
ในความเห็นของสุจิตรา จงสถิตยวัฒนา นัก
วิชาการดานวรรณดีไทย การใชชื่อกามนิตและวาสิฏฐี
ลวนมีความหมายอันสัมพันธกับสาระสำ�คัญของเรื่อง
นั่นคือ “กามนิต” แปลตามศัพทหมายถึง “นำ�ไปแลว
โดยกาม” “กาม” ในที่นี้คือความรัก ความปรารถนา
กามนิตจึงเปนตัวแทนของความรัก ในขณะทีช่ อื่ “วาสิฏฐี
หมายถึง ผูสืบเชื้อสายจากฤษีวสิฏฐ เปนตัวแทนของ
ปญญา เทากับวา การใชชื่อกามนิตแสดงนัยสำ�คัญของ
เรื่องที่ผูเขียนใหความสำ�คัญของ “กาม” นั่นคือ กามนิต
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ถูกชักนำ�สูนิพพานไดก็ดวยความรักอันมั่นคงที่มีตอ
วาสิฏฐีผูเปนตัวแทนของปญญาและเปนผูที่ชวยเหลือ
เกื้อกูลกามนิตโดยปญญาใหเขาสูนิพพานไดในที่สุด
(สุจิตรา จงสถิตวัฒนา 2551 : 26 เชิงอรรถที่ 9)
สำ�หรับประเด็นการใชสวรรคสุขาวดีเปนฉาก
สำ�คัญของเนื้อหากามนิตภาคสวรรค อันเปนเนื้อหาที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวโดดเดนอยางยิง่ ในบริบทของวรรณคดี
พุทธศาสนาของไทย เพราะเปนวรรณคดีเรือ่ งแรกๆ ทีใ่ ช
สวรรคสุขาวดีเปนฉากสำ�คัญทำ�ใหผูอานสวรรคสุขาวดี
นีอ้ ยางแพรหลายผานทางนวนิยายเรือ่ งกามนิต มากกวา
จากตัวบทอื่นๆ ที่มีการแปลเปนภาษาไทย
จึงเทากับวา การใชสวรรคสุขาวดีนั้นริเริ่มโดย
กวีชาวเดนมารกเดินทางจากยุโรปมาสูประเทศสยาม
จากการที่ ก วี ผู  นี้ ไ ด ศึ ก ษาเอกสารแปลในหั ว ข อ พุ ท ธ
ศาสนาชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ตนคริสตศตวรรษ
ที่ 20 และเขียน “กามนิต - ผูจาริกแสวงบุณย” ในค.ศ.
1906 กอนที่จะมีแปลหนังสือสุขาวดี วยุหมหายานสูตร
ปริ ว รรตแห ง สมเด็ จ พระพุ ท ธอมิ ต าราเจ า จากภาษา
สันสกฤตเปนรอยแกวเปนภาษาไทยใน พ.ศ. 2463
(ค.ศ.1920) เสียอีก ผูแปลหนังสือดังกลาวคือ พระยา
ปริ ยั ติ ธ รรมธาดา พิ ม พ ที่ โ รงพิ ม พ พิ ศ าลบรรณนิ ติ์
จำ�นวน 300 เลม เพื่อเปนบรรณาการแจกในงานทำ�บุญ
ฉลองอายุครบ 60 ปของพระเจาบรมวงษเธอกรมหมื่น
วิวิธวรรณปรีชา
การจาริกแสวงบุณยในเรื่องกามนิตจึงเปนการ
เดินทางของปญญาและจินตนาการของปราชญตะวันตก
ผูเขาใจ “ปญญา” ของตะวันออกอยางแทจริง นำ�มา
สรางสรรคเปนวรรณคดีอันประณีตเดินทางผานการ
รังสรรคตอมาจากปราชญทั้งตะวันตกและตะวันออก
ผสมผสานกลมกลืนกับวิรยิ ะและศรัทธาใน “ปญญา” และ
“จินตนาการ” ของเนื้อหาอันวิเศษ ปรากฏเปนความ
สมบูรณงดงามที่ “เดินทาง” ผานพนกาลเวลา ภาษา และ
วัฒนธรรม (สุจิตรา จงสถิตวัฒนา 2551 : 27 เชิงอรรถ
ที่ 10) คารล แกรเลอรุพสรางสรรคผลงาน กามนิต จาก
ความสนใจสวนตัว รวมทัง้ ไดรบั อิทธิพลจากกระแสความ
สนใจพุทธปรัชญาและปรัชญาตะวันออกชวงตนของ
สมัยใหมคอื ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ตนคริสตศตวรรษ
ที่ 20 การเดินทางสูประเทศสยามของกามนิตตองผาน
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ประเทศอังกฤษ ทำ�ใหชอื่ เรือ่ งของนวนิยายคลาดเคลือ่ น
ไปจากภาษาเยอรมันตนฉบับ คำ�วา (der) Roman ใน
ภาษาเยอรมันแปลวา นวนิยาย และ die Legende
แปลวา ตำ�นาน ทั้งสองคำ�ปรากฏในชื่อเรื่องวา Der
Pilger Kamanita-Ein Legendenroman ดังนั้น คำ�วา
Roman จึงหมายถึง นวนิยาย ซึ่งไมตรงกับความหมาย
ของ romance หรือเรื่องราวความรัก การผจญภัย หรือ
เรื่ อ งราวของอั ศ วิ น ตามความหมายของวรรณศิ ล ป
ประเภท Romance ในขนบวรรณศิลปของอังกฤษ
(von Wilpert 2001 : 703) ดังปรากฏในชื่อเรื่องภาษา
อังกฤษโดย John E. Logie ทีเดียวนัก ชื่อเรื่องในภาษา


อังกฤษไดทำ�ใหน้ำ�หนักของการตีความอยูที่ความรัก
มากกวาการใชคำ�กลางๆ เชน ในภาษาเยอรมันวา
นวนิยายตำ�นาน
อยางไรก็ดี นวนิยายเรื่อง “กามนิต-ผูจาริก
แสวงบุณย” แตกตางจาก “สิทธารถะ” ของเฮสเซอตรง
ทีว่ า ในประวัตชิ วี ติ ของสิทธารถะตัวเอกของเรือ่ ง ไมวา จะ
อยูภ ายใต “เสือ้ คลุม” ของพุทธหรือพราหมณกต็ าม แฝง
ประวัติชีวิตของผูประพันธไวมากมาย ถึงกระนั้น ความ
เขาใจผิดของเฮสเซอในหลายประเด็นเกี่ยวกับคำ�สอน
ของพุทธศาสนาไดกอสานขึ้นเปนผลงานวรรณศิลปที่
นาสนใจศึกษาเปยมดวยเสนหอยางยากที่จะปฏิเสธได
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