
เรือ่งที ่1 
 

ราเชศไดรบับทเรยีนเกีย่วกบัความรษิยา 
 
ราเชศ:  โรหิตมาหาฉันและทิ้งรถของเลนของเขาไวท่ีนี่  
ฉันรูวาเขาทิ้งมันไวท่ีบานฉันเพียงเพื่อจะทําใหฉันอิจฉาเทานั้น  โอโฮ! 
มันเปนรถแบบที่ฉันอยากไดมาตลอดเวลาเลย  ฉันอิจฉาเขาเสียจริง  
มันไมยุติธรรมเลยที่เขามีรถของเลนเต็มหองไปหมด แตฉันไมมีเลยซักคันเดียว  
ฉันพนันไดเลยวาหองนอนของเขาตองดูราวกับรานขายของเลนแนๆ  นี่แนะ 
รูไหมวาฉันจะทําอะไร ฉันจะพังรถของเลนของเขาเสีย  
โรหิตไมจําเปนตองมีของเลนสวยๆพวกนี้หรอก โดยเฉพาะเจารถคันนี้  
เขาทําใหฉันโกรธมาก  นี่จะเปนการสอนบทเรียนใหเขาไดรูสึกเสียบาง  
เขาจะไดไมเห็นแกตัวมากนัก  ราเชศทําลายรถของเลนออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย  
โรหิตสมควรไดรับการกระทําเชนนี้  เอาละ คราวนี้ฉันรูสึกดีขึ้นแลว 
 
(โรหิตเดินเขามา) 
 
โรหิต:  ราเชศ ราเชศ!  เธออยูนี่หรือเปลา  ราเชศ 
เธอไดรับของขวัญวันเกิดท่ีฉันทิ้งไวใหเธอหรือเปลา 
 
ราเชศ:  ของขวัญวันเกิดอะไรเหรอ  เธอเอาของขวัญวันเกิดมาใหฉันเหรอ 
 
โรหิต:  ใช  ที่มีบัตรแดงๆติดไวไง ฉันเอาไปวางไวบนโทรทัศนของเธอไงละ  
แตตอนนี้มันหายไปไหนแลวก็ไมรู  บัตรสีแดงท่ีติดไวเขียนวา “ ใหราเชศ 
จากโรหิต”  
 
ราเชศ:  เธอหมายความวามันเปนของขวัญงั้นเหรอ  ของขวัญอะไรละ 
 
โรหิต:  ฉันอุตสาหเก็บเงินตั้งสี่อาทิตยเชียวนะสําหรับจะเอาไปซื้อรถของเลนใหเธอ  
จําไดไหม คันท่ีเธอชอบไง 
 
ราเชศ:  รถของเลนเหรอ  จริงๆเหรอ 



 
โรหิต:  เธอรูม้ัยวามันหายไปไหน 
 
ราเชศ:  อาจมีใครขโมยไป หรือไมงั้นมันอาจจะรวงตกลงมาก็ไดม้ัง 
 
โรหิต:  รวงตกลงมาเหรอ  ฉันดูหมดทุกแหงแลวนี่นาแตไมเห็นวามันอยูแถวนี้เลย  
ฉันวาเรานาจะไปแจงตํารวจนะ  รถคันนั้นนะฉันซื้อมาตั้งแพงๆ  
พนันไดเลยวาตํารวจจะลากคอไอหัวขโมยมาเขาคุกไดแน  
พวกขโมยรถยนตกับอะไรตออะไรนี่เขาคุกกันมาเยอะแลว 
 
ราเชศ:  ฉันวาฉันชักจะไมคอยสบายแลวซี 
 
โรหิต:  อยาเปนหวงไปเลย ตํารวจจะหาตัวขโมยไดแน และมันจะตองเสียใจแนนอน  
เพราะมันจะตองเขาคุก  ฉันอยากใหตํารวจพิมพลายนิ้วมือมันแลวจับมันใสกุญแจมือ 



ราเชศ:  ฉันวาอาการฉันชักจะแยลงแลวละซิ 
 
โรหิต:  ราเชศ สบายใจเถอะ  ฉันจะจัดการใหเขาเอาตัวไอหัวขโมยเขาคุกใหได 
แลวไมใหมันกินอะไรเลยนอกจากน้ํากับขนมปงอยางเดียวท้ังเดือนเลย 
 
ราเชศ:  (คิดในใจ  ฉันอิจฉาโรหิตที่มีของเลนตั้งมากมาย 
แลวตอนนี้ฉันตองตกที่นั่งลําบากแลว  
ครูท่ีโรงเรียนเชนเคยสอนวาเราไมควรอยากไดของของคนอื่นเขา 
และคนเราควรพอใจในสิ่งท่ีตนมี  ที่จริงฉันนาจะเชื่อที่ครูสอน  
ฉันวาฉันควรจะบอกความจริงเกี่ยวกับรถของเลนใหโรหิตฟงจะดีกวา  
ฉันไมอยากติดคุกแลวอดกินขาวท่ีบาน พอแมก็จะตองโกรธฉันดวย) 
 
(พูดดังๆ) ฉันเจอตัวขโมยแลว  ฉันจับตัวมันไดแลว  มันชื่อราเชศ  
อยาเรียกตํารวจนะ … ฉันเปนขโมยเองแหละ  ขอโทษดวย 
ฉันอิจฉาเธอเลยแกลงทําใหรถพัง  ฉันคิดวาเปนรถของเธอ  
ตอนนี้ฉันรูตัวแลววาทําผิด  ยกโทษใหฉันไดไหม 
 
โรหิต:  ฉันยกโทษใหเธอไดแน  ถึงอยางไรมันก็เปนความสูญเสียของเธอเอง  
ก็นั่นมันเปนของขวัญวันเกิดของเธอนี่ 
 



เรือ่งที ่2 
 

นริาฟไดรบับทเรยีนเกีย่วกบัการหลอกลวง 
 

นิราฟ:  วันนี้ฉันไดรางวัลแจ็คพ็อตที่โรงเรียนมา  
คือฉันไดรับใบขอสอบเลขคืนมาหาใบ และทุกใบไดคะแนนเต็มรอยหมดเลย 
แถมยังมีสติกเกอรพิเศษรูปรอยยิ้มติดมาทุกใบซะดวย 
 
บินา:  ดีใจดวยนะ ฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลย  ฉันอยากจะทําอยางเธอไดบางจัง  
แตเธอเพิ่งมีปญหาเรื่องบวกเลขไมเปนเม่ืออาทิตยกอนนี้เองไมใชเหรอ 
 
นิราฟ:  ถูกของเธอ ฉันยังบวกเลขไมเปนซักทีเลย  
แตพอฉันเอาแวนกันแดดอันนี้มาใสปุบ ฉันก็ไดคะแนนยอดเยี่ยมทันที 
 
บินา:  เธอหัดทําเลขบอยมั้ย 
 
นิราฟ:  ไมหรอก ไมบอยเทาไหร 
 
บินา:  ฉันอยากทําอะไรพิเศษใหเธอซักอยาง เพราะฉันภูมิใจในตัวเธอมาก  
ฉันรูวาเธอตองเรียนหนักทีเดียวกวาจะไดคะแนนเต็มรอยตั้งหาหนนั่นนะ 
 
นิราฟ:  ฉันไมตองการใหเธอทําอะไรอยางนั้นนะ บินา  ก็แคเรื่องจิ๊บจอยเทานั้น 
 
บินา:  เธอสมควรจะไดรางวัลพิเศษ  
ฉันอยากใหนาฬกิามิกกี้เมาสของฉันท่ีเลนเพลงเพราะๆไดสองเพลงกับเธอ 
 
นิราฟ:  ฉันยอมรับนาฬิกานั่นไมไดหรอกนะ บินา  ฉันไมสมควรไดรับเลยจริงๆ 
 
บินา:  นิราฟ ก็เธอมานะบากบั่นเลาเรียนมาตั้งเยอะ เธอจึงสมควรไดรับมัน  
ใครที่ทําไดอยางนี้ก็ถือวาเยี่ยมมากแลว 
 



นิราฟ:  ไมหรอก ไมใชเลย 
 
บินา:  ใชสิ  แตขอถามหนอยเถอะนะ นิราฟ 8 + 8 ไดเทาไหร 
 
นิราฟ:  ขอคิดดูหนอยกอน  ออ ใชแลว ได 15 
 
บินา:  ผิด แตลองดูใหมอีกครั้งนะ  6 + 6 ไดเทาไหร 
 
นิราฟ:  เออ … ฉันวาได 14 
 
บินา:  เธอคงจะประหมาไปหนอยมั้ง  เอาอยางนี้ 2 + 1 ไดเทาไหร 



นิราฟ:  4 มั้ง 
 
บินา:  4 เหรอ  เธอบวกเลขไมเปนเอาเลยแหละ 
 
นิราฟ:  แลวเธอคิดวาฉันทําเปนงั้นเหรอ 
 
บินา:  ถาอยางนั้นเธอทําขอสอบไดเต็มรอยตั้งหาครั้งไดยังไงละ 
 
นิราฟ:  ก็คําตอบมันโผลขึ้นมาตอหนาฉันเองนี่ 
มันเหมือนกับมาจากนอกโลกยังไงยังงั้นเลย 
 
บินา:  
พนันไดเลยวาแวนกันแดดของเธอตองมีสวนในการที่คําตอบมันโผลขึ้นมาตอหนาเธ
องั้นดวยใชม้ัยละ 
 
นิราฟ:  แลวเธอเชื่อฉันหรือเปลา 
 
บินา:  ไมหรอก เธอหลอกรึเปลา  มีใครชวยเธอรึเปลา 
 
นิราฟ:  ฉันอายจังเลย 
 
บินา:  การหลอกลวงเปนสิ่งท่ีผิด  ฉันไมเขาใจเลยวาเธอหลอกลวงไปทําไม 
 
นิราฟ:  ฉันแคยืมคําตอบมาจากพวกเพื่อนๆเทานั้น 
 
บินา:  การโกงไมใชการยืมคําตอบมาจากเพื่อน  
เธอเอาคําตอบพวกนั้นมาโดยไมไดรับอนุญาต  อยางนี้เขาเรียกวาขโมย 
 
นิราฟ:  ก็มันไมมีทางอื่นที่งายกวานี้นี่นา  ก็เพราะอยางนี้ฉันถึงตองโกงอยูเรื่อยไป 
เธอเขาใจม้ัย 



 
บินา:  ครูคิดวาเธอคิดเลขเปนท้ังๆที่ความจริงเธอคิดไมเปน  
แลวคราวนี้เธอจะทํายังไงตอไป 
 
นิราฟ:  ก็โกงมันตอไปแหละ  ฉันคงตองทํายังงั้น 
 
บินา:  ครูกับพวกเพื่อนๆของเธอคงจะไมมีทางไวใจเธอไดแน  
ถาเธอโกงท่ีโรงเรียนได เธอก็จะเริ่มตนโกงที่อื่นๆได  
แลวก็จะลามออกไปถึงเรื่องอื่นๆที่เธอทํา  สุดทายเธอก็จะกลายเปนจอมหลอกลวง 
 
นิราฟ:  ไมมีใครเห็นสายตาของฉันไดเวลาที่ฉันใสแวนกันแดดเอาไว  
ไมมีใครในโลกนี้ท่ีจะรูไดวาฉันหลอก ยกเวนเธอ 
 
บินา:  นั่นไมจริงหรอก เธอลืมใครไปบางคน 
 
นิราฟ:  ใครเหรอ 



บินา:  เธอลืมอรหันตภควันไปแลวเหรอ  อรหันตภควันเห็นทุกสิ่งทุกอยางท่ีเราทํา  
เธอกําลังเอาสิ่งท่ีไมใชของเธอไปใชประโยชน  
เธอจําไมไดเหรอวาเราเคยเรียนมาวาเราจะไดบาปเมื่อเราทําเรื่องแบบนี้ 
 
นิราฟ:  โอย ตายแลว!  ฉันลืมเรื่องบาปบุญคุณโทษไปสนิทเลย  
ฉันไมอยากหลอกลวงใครอีกแลว  ฉันไมอยากทําอะไรที่เปนบาปอีกตอไปแลว  
อาจเปนเพราะบาปกรรมที่ฉันเคยทํามาแตปางกอน ฉนัถึงไดหัวทึบอยางนี้ 
 
บินา:  ฉันดีใจท่ีเธอตระหนักถึงเรื่องนี้ไดเอง  
เธอเอาสติกเกอรรูปรอยยิ้มกลับไปคืนครูเสียเถอะ 
 
นิราฟ:  ฉันตองทําอยางนั้นดวยเหรอ 
 
บินา:  ตองซิ  เธอตองซื่อสัตยกับทุกๆคน รวมทั้งกับตัวเธอเองดวย 
 
นิราฟ:  ฉันจะไปขอใหครูชวยสอนวิชาเลขให 
 
บินา:  แลวก็อยาสวมแวนงี่เงานั่นไปหาครูละ 
 
นิราฟ:  ฉันวามันก็ไมยุติธรรมหรอกนะที่ไดคําตอบที่ไมใชของตัวเอง 
และนอกจากนั้นแลว ฉันยังตองทําคะแนนที่ดีใหไดดวยตัวของฉันเองดวย  
แลวนี่เธอยังจะใหนาฬิกามิกกี้เมาสท่ีรองเพลงไดนั่นกับฉันอยูอีกหรือเปลา 
 
บินา:  ไมหรอก แตฉันมีของขวัญอีกอยางหนึ่งใหเธอ 
 
นิราฟ:  อะไรเหรอ 
 
บินา:  แบบคิดเลขเร็วท่ีจะชวยใหเธอเรียนวิชาบวกเลขไดไงละ  กลับบานกนัไดแลว 
 



เรือ่งที ่3 
 

รามไดบทเรียนเกีย่วกบัความเหน็แกตัว 
 
สุเขตุ:  ฉันแทบจะทนรอไปงานปารตี้ท่ีโรงเรียนไมไหวแลว  ฉันตื่นเตนจังเลย  
เธอไมตื่นเตนบางเลยเหรอ 
 
ราม:  ฉันก็ตื่นเตนเหมือนกันแหละ  ฉันวามันตองสนุก และมันสระเบิดแนๆ 
 
สุเขตุ:  แมฉันจะทําขาวโพดคั่วใหฉันติดตัวไปดวย  ของโปรดของฉันเลยแหละ 
 
ราม:  แมฉันก็จะทําขนมคุกกี้ช็อคโกเล็ตชิพใหฉันโหลนึง 
 
สุเขตุ:  ฉันชอบกินขนมคุกกี้ช็อคโกเล็ตชิพ 
 
ราม:  ฉันไมสนหรอกวาเธอจะชอบหรือไมชอบ แตฉันเปนคนที่จะห้ิวมันไป 
ไมใชเธอสักหนอย 
 
สุเขตุ:  เธอจะไมแบงใหฉันม่ังเลยเหรอ 
 
ราม:  ลอเลนรึไงนะ  ดูทําหนาเขาซิ ปากอาฟนยื่น 
มองเขาไปไดจนเห็นกระเพาะเลยเชียว นี่ไง  คุกกี้ช็อคโกเล็ตชิพโหลนึง 
คุกกี้สุดอรอย  ของฉันคนเดียว  จางฉันก็ไมแบงใหใครกินท้ังนั้น 
 
สุเขต:  
เราเคยเรียนในชั่วโมงศาสนาเชนมาแลวไงวาเราควรแบงปนสิ่งท่ีเรามีกับคนอื่นๆ  
เพื่อหัดใหเปนนิสัย เรานาจะแบงขนมของเรากับพวกเพื่อนๆ 
 
ราม:  นั่นมันเรื่องเด็กๆ  ถาฉันเอาขนมมา ฉันก็จะกินมันใหเกลี้ยงเชียว 
 
สุเขต:  งั้นเราไปเจอกันท่ีงานคืนนี้ก็แลวกันนะ 



 
(ท้ังคูจากไป) 
 
หลังจากงานปารตี้: 
 
สุเขต:  งานนี้มันสระเบิดไปเลยนะ  สนุกมาก ใชม้ัย 
 
ราม:  (กมศีรษะต่ํามาก) เฮอ ฉันรูสึกแยจัง!  และฉันหมายความวาแยจริงๆนะ 
 
สุเขต:  เปนไรไปละ 



ราม:  ทองฉันนะซี  มันปวดจวนจะแยอยูแลว  
ยังกะมีหมีสองตัวเขาไปฟดกันอยูในนั้นเลย 
 
สุเขตุ:  ใหฉันโทรเรียกแมเธอมั้ยละ 
 
ราม:  อยานะ สุเขตุ  แมบอกใหฉันเอาขนมไปแบงกันกินกับพวกเพื่อนๆ 
แตฉันไมไดแบง  ขืนแมรูละก็ฉันโดนเหยียบแบนแนๆ  ฉันฟาดขนมคนเดียวซะเกลี้ยง 
 
สุเขต:  ทําไมเธอถึงจะโดนเหยียบละ 
 
ราม:  ก็ฉันฟาดขนมซะเกลี้ยงเลยไง 
 
สุเขต:  ทําไมเธอไมคิดเรื่องนี้เสียแตแรกละ จะไดไมกินเสียคนเดียวหมด 
 
ราม:  ฉันมันเห็นแกตัวไปหนอย เลยไมอยากใหใครมาแบง 
 
สุเขตุ:  เธอควรรูจักแบงปนและไมเห็นแกตัวกับคนอื่นๆเขานะ 
 
ราม:  เธอพูดถูกทีเดียว … ฉันคิดวาฉันกําลังจะตายแนๆ  
กระเพาะฉันราวไปหมดแลว  
แมแตกระเพาะของฉันยังบอกใหฉันรูจักแบงปนเสียบางเลย 
 
สุเขตุ:  เธอรูบทเรียนของเธอรึยังละ 
 
ราม:  รูแลว ฉันจะยอมแบงปนขาวของตางๆไปตลอดชั่วชีวิต  ฉันจะยุติธรรม 
และเรื่องแบบนี้จะไมเกิดขึ้นอีกเลย  ฉันสัญญาวาจะทําในสิ่งท่ีถูกตอง จะรูจักแบงปน 
 
สุเขตุ:  ฉันก็จะแบงปนกับเธอดวยคนนะ ราม และฉันจะทําเด๋ียวนี้เลย 
 
ราม:  เธอจะแบงอะไรใหฉันเหรอ 



 
สุเขตุ:  ก็ยาแกปวดทองของแมฉันไง  ไปกันเถอะ 
 



เรือ่งที ่4 
 

ระวีไดรับบทเรยีนเกี่ยวกบัการขโมย 
 
โรหิต:  ฉันดีใจจังท่ีรามชวนใหเราไปเลนท่ีบานเขา  ฉันสนุกมากเลยละ แลวเธอละ 
สนุกไหม 
 
ระวี:  เธอตองคิดวาเขาเปนเจาของรานขายของเลนแนๆเลย  เขาตองรวยแนๆ 
หรือไมก็ตองเฉียดไปละ 
 
โรหิต:  เขามีทุกอยางท่ีเธอคิดออกนะแหละ  ของเลนเพียบไปเลย  
เขามีปอมกองทัพอินเดียน ชุดยิมเดินปาขนาดเทาของจริง 
แลวก็ยังมีชุดชิงชาหลังบานชุดเบอเรอเลยอีกดวย 
 
ระวี:  ฉันเห็นเครื่องทําไอศกรีมอยูในตูเขาดวยละ 
และยังมีจักรยานสามคันและรถสามลออีกตั้งสองคัน 
 
โรหิต:  ฉันชอบชุดทหารของเลนของเขาจัง  ทําเหมือนยังกับทหารจริงๆไมมีผิด 
 
ระวี:  ที่ฉันมีท้ังหมดก็แคตุกตาทหารตัวเดียวเอง 
 
โรหิต:  เธอมีจริงๆเหรอ 
 
ระวี:  นี่ไง ฉันจะใหเธอดู  (เขาหยิบตุกตาทหารออกมา) 
 
โรหิต:  นั่นดูยังกับตุกตาทหารของรามแนะ  ตุกตาพวกนั้นราคาตกตัวละตั้ง 20.00 
เหรียญเชียวนะ  ปูเธอซื้อใหเหรอ 
 
ระวี:  เออ ก็ไมเชิงหรอก 
 



โรหิต:  ฉันพนันวาตองเปนแมเธอแน  เธอไดมาเม่ือไหรละ  วันเกิดเธอเหรอ  
ฉันไมเคยเห็นมากอนเลย 
 
ระวี:  เปลาหรอก ฉันเพิ่งไดมาไมนานนี้เอง  ไมใชของขวัญวันเกิดหรอก 
 
โรหิต:  เธอเอามันไปที่บานรามหรือเปลา  ฉันก็ไมเห็นมันตอนนั้นเหมือนกันนะ 
 
ระวี:  ฉันจะบอกอะไรใหถาเธอสัญญาวาจะไมบอกใคร  ตุกตาตัวนี้มันเปนของราม 
แตตอนนี้มันเปนของฉันแลว 
 
โรหิต:  รามใหเธอมาเหรอ 
 
ระวี:  เปลาหรอก เขาไมไดให  ฉันเจอมันนอกบานท่ีสนาม 
 
โรหิต:  เธอเจอมันตรงไหนนะ 



ระวี:  บอกตามตรงนะ ก็เจอมันในกลองของเลนของเขานะแหละ 
 
โรหิต:  ระวี เธอขโมยปนมาจากรามดวยหรือเปลา 
 
ระวี:  ไมมีทาง ฉันไมเรียกวาขโมยหรอก  เธอเคยไดยินท่ีเขาพูดวา 
“ คนไหนเจอเอาไปเลย คนไหนของหายก็เสียใจไป”  บางไหม 
 
โรหิต:  ฉันอายที่มีเพื่อนอยางเธอ 
 
ระวี:  ตอนฉันเลนอยูในหองเขานะ ฉันก็นับตุกตาเขาดู  
เชื่อม้ัยวาเขามีตุกตาทหารตั้งสิบเอ็ดตัวแนะ  ฉันไมมีซักตัวเดียว แตตอนนี้ฉันมีแลว 
 
โรหิต:  
เธอจําไมไดเหรอวาครูท่ีโรงเรียนเชนของเราเคยพูดอะไรไวเกี่ยวกับการขโมยของน
ะ 
 
ระวี:  ฮื่อ  ครูเคยพูดวาเราไมควรขโมย 
และเราไมควรเอาของของคนอื่นไปโดยไมไดรับอนุญาต  
เราไมควรเอาของที่เราเก็บไดมาเปนของของเราเอง เพราะมันไมใชของของเรา 
 
โรหิต:  ถูกแลว 
 
ระวี:  แต เม่ือเราเอาอะไรไปมันก็คลายกับการขอยืมนะแหละ 
ไมใชการขโมยซักหนอย  คําสอนนั่นมันสําหรับคนที่อยูในอินเดีย 
แตเราอยูในอเมริกา เพราะฉะนั้นก็เอามาใชกับเราไมไดหรอก 
 
โรหิต:  เฮอ เธอสับสนแลวละ  เราเปนพวกเชน และพวกเชนไมขโมย 
ไมวาเราจะอยูท่ีไหนท้ังนั้น  การขโมยคือการทํากรรมชั่ว (บาป) 
 
ระวี:  จริงเหรอ 
 



โรหิต:  การขโมยเปนการทําผิดนะ ระวี  มันไมสําคัญหรอกวาใครจะมีเงินหรือไมมี  
การขโมยก็คือการขโมย และเทาท่ีกรรมมาเกี่ยวของ 
เราจะมีกรรมชั่วจากการกระทําแบบนั้น 
 
ระวี:  ไมยุติธรรมเลยที่รามมีของเลนตั้งเยอะแยะอยางนั้น และฉันไมมีเลย  
ฉันแคพยายามจะไมใหชองวางมันหางมากนักเทานั้น 
 
โรหิต:  พอเคยพูดวา “ ชีวิตไมยุติธรรมเสมอไป”   
เราทุกคนจําตองเรียนรูท่ีจะยอมรับความจริงขอนี้ 
และถาเรายังคงทํากรรมชั่วอยูสืบไปแลวละก็ 
มันจะยิ่งทําใหเราตองทุกขทรมานมากยิ่งขึ้น  เพราะฉะนั้น 
ทําไมเราถึงจะไมเลิกทํากรรมชั่วแลวหันมาทําในสิ่งท่ีถูกตองเสียละ 
 
ระวี:  โรหิต ฉันจะขจัดกรรมชั่วไดดวยหรือ 
 
โรหิต:  ไดซี เธอยอมทําได  กอนอื่น 
เธอจะตองเอาของเลนไปคืนรามแลวขอโทษเขาเสีย 
จากกนบึ้งของหัวใจของเธอเลยนะ 



ระวี:  ฉันเสียใจจริงๆ  รามจะตองโกรธฉันแนๆ  ฉันไมกลาเอาไปคืนหรอก 
 
โรหิต:  ถามันจะทําใหเธอรูสึกดีขึ้น ฉันจะไปกับเธอดวย  มาซี่ ไปกันเถอะ 
 
ระวี:  รีบหนอย จะไดสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเสียที  ฉันไดรับบทเรียนจากเรื่องนี้แลว  
ฉันจะไมมีวันเอาของของคนอื่นมาเปนของตัวเองอีก  เร็วเขา!  รีบไปกันเถอะ 
 



เรือ่งที ่6 
 

ราเชศไดรบับทเรยีนเกีย่วกบัการตัง้ฉายาที่ไมดใีหคนอืน่ 
 
ราเชศ:  แยจัง ซวยสุดๆ วันนี้มันเลวอะไรยังงี้นะ  ไมวาอะไรก็ย่ําแยไปซะหมด 
 
นุทาน:  เธอหงุดหงิดอะไรมาเหรอ 
 
ราเชศ:  มันกงการอะไรของเธอดวยละ เธอมันนังตัวแสบสูรูไปซะทุกเรื่อง  
ผีเขารึไงถึงไดมาทําลับๆลอๆอยูแถวนี้ 
 
นุทาน:  เออ ฉันแคคิดวาฉันนาจะถาม 
 
ราเชศ:  พวกผูหญิงอยางเธอก็เปนแคพวกงี่เงาท้ังนั้น  
เอาแตคอยกวนโมโหพวกผูชายแลวก็ตั้งคําถามโงๆ 
 
นุทาน:  ราเชศ เธอหยาบคายมากนะ 
 
ราเชศ:  เธอมาจากไหนกันจะ  นอกโลกรึไง  
ทาทางยังกะเคกผลไมกับตัวประหลาดผสมกันไมมีผิด 
 
นุทาน:  เธอรูจักคําโบราณที่วา “ อันนินทากาเลเหมือนเทน้ํา 
ไมชอกช้ําเหมือนเอามีดมากรีดหิน”  บางไหม 
 
ราเชศ:  ออ นั่นมันเปนเพราะเธอมันหัวท่ึม  กะโหลกหนาเหมือนลายังไงยังงั้นเลย 
 
นุทาน:  พูดอะไรก็ไมรู นาเกลียดจัง 
 
ราเชศ:  ไมรูตัวรึไงวาเธอทําใหฉันโมโห  อยามายุงไดม้ัย  ยัยปศาจสยอง 
 



นุทาน:  ฉันแนใจแลวละวาเธอโมโหจริงๆ  เธอโมโหอะไรมาเหรอ  
บางทีฉันอาจจะชวยเธอไดนะ 
 
ราเชศ:  ฉันโมโหรามเขานะ  เขาทําใหฉันโกรธมาก 
 
นุทาน:  เขาทํารายเธอเหรอ 
 
ราเชศ:  เขาทํารายความรูสึกฉันนะ  ไมรูวากลาดียังไงถึงมาทํากับฉันหยั่งงี้ 
 
นุทาน:  เขาทําอะไรงั้นเหรอ 
 
ราเชศ:  เขาตั้งฉายาบาๆใหฉัน  รามเรียกฉันวาไอไกออนเพิ่งสอนขัน 



นุทาน:  นั่นทํารายความรูสึกเธอรึไง 
 
ราเชศ:  แนละ  ถาเปนเธอบางจะไมเจ็บเลยเหรอ 
 
นุทาน:  ออ วันนึงนะ 
มีเพื่อนฉันคนนึงมาตั้งฉายาฉันวาเคกผลไมผสมตัวประหลาดและปศาจสยองในวันเดี
ยวกันเลย  นอกจากนัน้ยังบอกวาฉันโงพอๆกับลาอีกดวย 
 
ราเชศ:  ทั้งหมดนี่ในวันเดียวกันเลยเหรอ  ลอเลนรึเปลาเนี่ย 
 
นุทาน:  ฉันไมลอเลนเรื่องพวกน้ีหรอก  ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นในวันเดียวเทานั้น 
 
ราเชศ:  ถาเปนฉันละก็มีหวังไดชกหนาไอคนปากบอนนั่นแหลกไปแลว  
เธอทํางั้นรึเปลา 
 
นุทาน:  ฉันเปลา 
 
ราเชศ:  ฉันจะตองเตะมันใหฟนหลุดแลวแถมจิกผมมันดวย  เธอทําหรือเปลา 
 
นุทาน:  ฉันก็ไมไดทํายังงั้นดวยเหมือนกัน 
 
ราเชศ:  เอ ดูเหมือนวามันนาจะเจออะไรเจ็บๆซักอยางนะ  ใครกันละ ไอหมอนี่  
ฉันจะตองตอวามันซักหนอยแลว  ฉันจะจัดการอัดมันใหแทนเธอ 
 
นุทาน:  ราเชศ เธอก็รูจักเด็กคนนี้ 
 
ราเชศ:  ใครกัน  ฉันจะอัดใหสลบเลยเชียว  บอกฉันซิวาใคร 
 
นุทาน:  ก็เธอเองไงละ ราเชศ  
เธอเพิ่งขุดเอาสารพดัสรรพนามนาสยดสยองนั่นมาตั้งฉายาใหฉันเม่ือไมกี่นาทีมานี้เอ
ง 



 
ราเชศ:  แลวทําไมเธอถึงไมโมโหอยางฉันละ  ฉันขอโทษเธอจริงๆนะ 
 
นุทาน:  
ฉันเรียนรูมานานแลวในชั่วโมงศาสนาเชนวาอยาไปกังวลสนใจกับเรื่องพวกนี้  
ฉันไมคิดวามันเปนเรื่องจริง  เพราะฉะนั้นฉันถึงไดไมโกรธ  นอกจากนั้นแลว 
การโกรธยังทําใหฉันมีกรรมชั่วอีกดวย และนั่นจะทําใหฉันตองทรมานมากขึ้น 
 
ราเชศ:  เพราะฉะนั้นเธอถึงไดไมพยายามแมแตจะตอบโตเอาคืนกับฉัน 
 
นุทาน:  ไมหรอก ราเชศ  
การตั้งฉายาไมดีใหกันและอะไรทํานองนี้เปนสิ่งท่ีไมดีสําหรับวิญญาณของเรา 
 
ราเชศ:  ออ รูแลว  ชาวเชนจะไมเรียกใครวาเปนตัวกาลี ตัวเลื้อยคลาน หรือหนาหมู 



นุทาน:  
เราไดรับการอบรมสั่งสอนในโรงเรียนศาสนาเชนไมใหเรียกใครวาคนโงหรือเซอ 
 
ราเชศ:  
ชาวเชนไมอาจเปนเชนไดถาไมปฏิบัติตามหลักการของเชนตามที่ทานมหาวีรไดสั่งส
อนไว  เพราะฉะนั้น ฉันจึงเปนไอคางคกนาชัง 
 
นุทาน:  ดูซิวาเธอเพิ่งพูดอะไรออกไป  ตอนนี้เธอเอาผรุสวาจามาใชกับตัวเองแลว 
 
ราเชศ:  ดูทาฉันจะหมดหนทางแลวซิ 
 
นุทาน:  คราวหนาเวลามีใครมาใชคําผรุสวาทกับเธอ ก็อยาไปโกรธเลย  
แลวเธอก็จะไมรูสึกเจ็บ 
 
ราเชศ:  อือ ฉันจะลองพยายามดูนะ นุทาน 
 
นุทาน:  เธอจะตองคอยระวังปากของตัวเธอเองไวดวย  อยาโกรธคนอื่น  
อยาใชวาจาไมดีกับเขา 
 
ราเชศ:  เธอพูดถูกทีเดียว  ฉันจะพยายามทําตัวใหดีกวานี้  
เธอชวยฉันมากเสียจนฉันตองหาฉายามาตั้งใหเธออีกฉายานึงซะแลว 
 
นุทาน:  อยานะ ราเชศ อยานะ อยา 
 
ราเชศ:  ไมรูละ ฉันจําเปนตองเรียก 
 
นุทาน:  คราวนี้เธอจะตั้งฉายาใหฉันเปนตัวอะไรอีกละ  
นังปากเซงจี๊หรือวายายหนาเบอะดี 
 
(ราเชศสั่นศีรษะปฏิเสธ) 
 



ราเชศ:  ไมหรอก ฉันเพียงอยากจะเรียกเธอวา นุทานผูยิ่งใหญ 
 
นุทาน:  ฉันชอบฉายานี้มากกวาทุกฉายาที่เธอตั้งใหฉันมากอนหนานี้ท้ังนั้นเลย  
ขอบใจมากนะจะ ราเชศ 
 
ราเชศ:  ไมเปนไรหรอก เธอเปนนางงามผูแสนดีและสุดอัศจรรย  นาสนุกดีนะ  
ฉันชื่อราเชศ  ฉันมีหนาท่ีตั้งฉายาเพราะๆใหชาวบานนับตั้งแตนี้เปนตนไป  ถูกม้ัยจะ 
นุทาน ผูมหัศจรรย 
 
นุทาน:  ใชแลวจะ พอเตยต่ําเตี้ยตมน้ําตาลโตนด 
 
ราเชศ:  โอย นั่นยิงสวนฉันรึไงจะ แมนางงามมหัศจรรยจา 
 
นุทาน:  ฉันรูวานั่นจะทําใหเธอเงียบลงไดนะจะ พอเตยต่ําเตี้ยตมน้ําตาลโตนด 


