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บทน�า

จากความใฝ่ฝันว่าจะไปเยือนลาดัก (Ladakh) ให้ได้สักครั้ง ท�าให ้

หมดุหมายการเดนิทางครัง้นีปั้กลงไปบนดนิแดนเหนอืสดุบนแผ่นดนิ 

อินเดีย ผมพบข้อมูลเกี่ยวกับเลห์ (Leh) เมืองศูนย์กลางของลาดัก  

ว่าในฤดูร้อนที่นั่นเปรียบได้กับถนนข้าวสาร มีบริการด้านต่างๆ แก่ 

นกัท่องเทีย่วอย่างพร้อมสรรพ จากข้อมลูนัน้ผมจงึวางแผนว่าจะแบกเป้ 

ไปคนเดียวแล้วค่อยไปหาซื้อทัวร์เอาข้างหน้า แต่เมื่อเจอประกาศใน 

เว็บบอร์ดชวนเที่ยวว่า

“ประสบการณ์หิมาลัย : ไต่บันไดสู่สวรรค์ บนเส้นทาง 

แคชเมยีร์-ลาดกั มะนาล ีสมัผสัอญัมณแีห่งหมิาลยั ในแคว้น จมัม ู&  

แคชเมียร์ (Jammu & Kashmir) กับภูมิประเทศหลากหลาย ความ 

งามสุดสายตา พบกันได้ที่นี่”
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ความคดิทีจ่ะเดนิทางไปคนเดยีวจงึเปลีย่นไป ผมตัง้ใจไว้ว่า 

หากไปคนเดียวจะต้องนอนพักผ่อนที่เลห์ให้ได้สองวันเต็ม เพื่อปรับ 

สภาพร่างกายให้คุ้นเคยกับสภาวะออกซิเจนบางเบาบนเทือกเขาสูง  

ก่อนที่จะออกไปเที่ยวที่อื่น แต่ถ้าไปตามรายการชวนเที่ยวนี้ ผมยัง 

จะได้เที่ยวเมืองศรีนาการ์ (Srinagar) ในแคชเมียร์ด้วย การนั่งรถ 

จากศรนีาการ์มาเลห์ ระดบัความสงูจะค่อยๆ เพิม่ขึน้ ร่างกายคงปรบั 

ตวัได้ ไม่ต้องเสยีเวลานอนเฉยๆ อยูท่ีเ่ลห์สองวนั หรอืถ้าผมอยากอยู่ 

เที่ยวในลาดักต่อก็สามารถแยกกลุ่มได้

ในเว็บบอร์ด มีกระแสตอบรับว่า

ลิน : ทริปในฝันเลย ไปด้วยค่ะ ยังทันไหมเนี่ย! _ _ 

_@yahoo.com

xxx : สนใจไปด้วยคนครบั ตอนนีค้รบหรอืยัง _ _ _@

hotmail.com

แดน : ตอนน้ีได้ 3 คนแล้ว รออีก 2-3 ท่านก็ไปได้แล้ว 

ครบั มข้ีอสงสยัสอบถามได้นะครบั ทางกระทู ้อเีมล  

หรือโทรศัพท์ ตามสะดวก

yyy : สนใจค่ะ แต่มีผู้หญิงไปด้วยไหมคะ

แดน : มี 1 ท่านครับ แต่ต้องขอเลื่อนโปรแกรมออกไป 1 

สัปดาห์นะครับ

บอม : ตอนนี้มีลูกทัวร์กี่คนแล้วครับ *_*

แดน : 3 คนครบั รอคณุลนิตอบกลบัมาอกีครัง้ ไม่แน่ใจว่า

จะติดสัมมนาหรือเปล่า
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ผมได้ติดต่อกับแดน แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมเดินทาง 

ด้วย แต่ไม่กลบัพร้อมคนอ่ืน ผมอยากอยู่ทีเ่ลห์ต่อให้นานกว่านัน้ แดน 

จึงเพิ่มเติมข้อความในเว็บบอร์ดไว้ให้ว่า

แดน : สรุปตอนนี้มี 4 คนครับ คุณบอม คุณลิน ผม และ 

คุณวินที่เพิ่มมา แต่จะอยู่ที่เลห์ต่อ ไม่กลับพร้อม

กันครับ 

หลังจากที่ได้ติดต่อกันทางอีเมล นัดพบกันที่ร้านกาแฟใน 

ห้างดังใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อท�าความรู้จักและเก็บหนังสือเดินทาง 

ไปท�าวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย โดยแดนเป็นผู้ด�าเนินการให้ ในวันนั้น 

มีเพียงแดน บอม นักศึกษาแพทย์ปี 4 และผม ที่ได้มาเจอกัน ส่วน 

ลินซึ่งเป็นแพทย์หญิงท�างานอยู่ทางภาคใต้ จะได้พบพวกเราในวัน 

ออกเดินทาง 

ก่อนออกเดินทางเพียงสัปดาห์เดียว เราได้เพื่อนร่วมทาง 

เพิ่มอีกหนึ่งคนคือ พี่แพท ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมก๊วนตีแบดกับผม พี่แพท 

ใช้เวลาตัดสินใจไม่ถึงห้านาที เพราะเคยคิดจะไปเที่ยวบนเส้นทาง 

สายนี้อยู่แล้ว และเป็นการดีท่ีลินจะได้มีเพ่ือนผู้หญิงอีกสักคนใน 

การเดินทางครั้งนี้

...แล้วการเดินทางของพวกเราก็เริ่มต้นขึ้น...
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บันทึกบทแรกในอินเดียเกิดข้ึนท่ีสนามบิน อินทิรา คานธี  

ในเดลี (Delhi) เมื่อพวกเราไปถึงราวสามทุ่ม ฝนเริ่มโปรยปรายลง 

มา แดนจดัการแลกเงนิและจ่ายค่าแทก็ซี ่ระบบแทก็ซีวุ่น่วายไม่น้อย  

หลังจากที่จ่ายค่าแท็กซี่ได้รับคูปองมาแล้ว เราต้องรอกันอีกพักใหญ่ 

กว่าจะหาแท็กซี่คันที่ว่างอยู่ได้

รถแทก็ซีข่องทีน่ีด่จูะคนัเลก็กว่าทีเ่มอืงไทย แต่เราทัง้ห้าคน 

ตัดสินใจนั่งเบียดกันไปในคันเดียว ดีกว่าแยกกันแล้วไปพลัดหลงกัน 

วุ ่นวาย เพราะมีเพียงแดนท่ีเคยมาอินเดียและเคยพักที่โรงแรม 

จุดหมายส�าหรับคืนนี้ ท้ายรถอัดแน่นไปด้วยเป้ใบใหญ่ มีแต่กระเป๋า 

แบบมีล้อลากของพี่แพทท่ีถูกน�าไปผูกไว้ในท่ีเก็บของบนหลังคารถ  

เพราะเป็นเพียงใบเดียวที่กันน�้ากันฝนได้

ก่อนรถออก เกิดบทบู๊เล็กๆ ระหว่างแดนกับคนขับแท็กซี่ 

เมื่อคนขับต้องการเงินค่าทิปเพิ่มอีก 150 รูปี จากราคาที่แดนจ่ายไป

แล้ว 250 รูปี ซึ่งคิดแล้วเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของค่าโดยสารทีเดียว

“50 รูปี” แดนต่อรอง

“ใครๆ เขาก็คิดราคานี้กันทั้งนั้น” คนขับแท็กซี่เริ่มเสียงดัง

“ก็ผมจ่ายมาจากข้างในแล้ว กลับเข้าไปถามด้วยกันก็ได้” 

แดนขึ้นเสียงบ้าง

“เชิญ เชิญเลย จะไปถามหรือไปคันอื่นก็ได้” คนขับบอก 

พลางท�าท่าจะแกะเชือกยกกระเป๋าลงจากหลังคารถ

การโต้เถยีงด�าเนนิไปอีกไม่นาน ในทีส่ดุแดนก็เป็นฝ่ายยอมแพ้ 
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เพราะเริ่มดึกแล้ว และพรุ่งน้ีเราต้องกลับมาข้ึนเครื่องไปศรีนาการ์ 

แต่เช้า เมือ่ต่อรองค่าทปิได้ตามปรารถนา แทก็ซีห่นุม่จงึอารมณ์ดขีึน้  

พยายามชวนแดนซึ่งนั่งคู่กับคนขับคุย

“มาอินเดียครั้งแรกเหรอครับ”

“เคยมาแล้ว”

“เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับที่ผมแสดงกิริยาไม่สุภาพกับคุณ 

แต่คนขับแท็กซี่คนอื่นเขาก็คิดราคาเดียวกันกับผมทุกคน” คนขับ 

แท็กซี่บอก

“ไม่ต้องคุยก็ได้ ผมไม่ต้องการคุยกับคุณ” แดนตัดบท 

ด้วยความร�าคาญ

คนขับแท็กซี่เงียบไปพักใหญ่แล้วพยายามชวนคุยอีก

“พรุ่งนี้พวกคุณจะไปข้ึนรถไฟเหรอครับ” เขาถามเพราะ 

โรงแรมที่เราจองมาอยู่ใกล้สถานีรถไฟ

“เปล่า” แดนตอบ

“กลับมาขึ้นเครื่องที่สนามบินอีกเหรอครับ”

“ใช่”

“ท�าไมไม่หาท่ีพักแถวน้ีล่ะ ผมพาไปได้นะ” เขาพยายาม 

น�าเสนอ

“ไม่เป็นไร ผมจองโรงแรมมาแล้ว”

“ถ้าอย่างน้ันพรุ่งน้ีเช้าให้ผมมารับพวกคุณไปสนามบินนะ”  

เขาตื๊อต่อ
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พวกเราคุยกันเป็นภาษาไทยว่าเขาช่างกล้า เรียกเงินค่าทิป

แพงแล้วยังจะมาขอไปส่งที่สนามบินอีก แล้วจะเรียกค่าบริการอีก

เท่าไรกัน

เรือ่งนีจ้บลงด้วยดเีมือ่คนขบัรถแทก็ซีล่ดค่าทปิเหลอืแค่ 50 

รปีู และจะมารบัเราพรุง่นีเ้ช้าด้วย แดนตกลงตามนัน้ พร้อมนดัหมาย

เวลาแล้วจ่ายค่าทิปเพิ่มให้เป็น 100 รูปี

“คณุสมควรได้รบัมนั” แดนทิง้ท้าย พร้อมจดชือ่กบัหมายเลข 

โทรศัพท์มือถือของคนขับแท็กซี่ไว้

บนกระดาษเขียนว่า PAWIN xxx-xxxx อ้าว! ชื่อเดียวกับ 

ผมเลย



19 

เอกปวีณ นิลรัตน์

เอกสารและตั๋วต่างๆ	จากการเดินทาง



ชิคาราสีสวยเรียงรายริมฝั่ง
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ขอโทษ
ไม่ได้ตั้งใจ
(จริงๆ นะ)

พวกเรากินอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมยังไม่ทันเสร็จ ปวีณก็มา 

รอรับแต่เช้า เขาจอดรถไว้เสียไกล เราต้องแบกกระเป๋าเดินตามเขา 

ไปไกลกว่าหนึ่งรอบสนามฟุตบอลกว่าจะถึงที่จอดรถ วันนี้เป็นวัน 

ชาติ หรือวันครบรอบวันที่ประเทศอินเดียได้รับเอกราชพอดี มีพิธ ี

ฉลองและมีการรักษาความปลอดภัย จึงต้องมีการปิดการจราจรบน 

ถนนใกล้โรงแรมที่เราพัก

เพยีงแค่ชัว่โมงเศษจากสนามบนิในเดล ีเรากเ็ดนิทางมาถงึ 

ศรีนาการ์ เมืองศูนย์กลางของแคชเมียร์ ซ่ึงค�าว่าแคชเมียร์นั้นถ้า 

จะให้ได้อารมณ์เมอืงแขกหน่อย ต้องเรยีกว่า “กศัมร์ี” ศรนีาการ์เป็น 

เมืองที่อยู ่ใกล้ชายแดนปากีสถาน จึงต้องมีการลงทะเบียนนัก 

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่พูดจาดีและสุภาพ คงคุ้นเคยกับ 

การต้อนรบันกัท่องเทีย่วอยูแ่ล้ว มป้ีายเขยีนไว้ด้วยว่า ถ้าถกูข่มขูห่รอื 

เรียกสินบน นักท่องเที่ยวสามารถโทร. แจ้งได้ตามหมายเลขที่ระบุไว้
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ผมดีใจที่ได้เดินทางมาถึงแคชเมียร์ แต่ประทับใจความ 

สุภาพของเจ้าหน้าที่อยู่ได้ไม่นานก็เกิดเร่ืองโชคร้ายข้ึน เมื่อมารับ 

กระเป๋าที่สายพานแล้วพบว่าสายสะพายเป้ใบใหญ่ของผมฉีกขาด 

ไปข้างหนึง่ ผมกงัวลอยูบ้่างเพราะวนันีเ้ป็นเพยีงวนัแรกของการเดนิทาง 

เท่านั้น หนทางยังอีกไกล แต่คิดว่าอย่างไรเสียคงหาทางซ่อมได้

อาจาซ เจ้าของท่ีพักซ่ึงแดนติดต่อมาทางอีเมลมารอรับ 

พวกเราพร้อมคนขับและรถจี๊ป เน่ืองจากเป็นวันชาติของอินเดียที่ 

ร้านรวงและถนนปิดเสยีส่วนใหญ่ มทีหารประจ�าการอยูต่ามจดุต่างๆ 

ทั่วเมืองคอยรักษาความปลอดภัย เพราะมีบุคคลระดับวีไอพีมาเป็น 

ประธานงานฉลองวันชาติอยู่ในเมือง อาจาซจึงต้องพาพวกเราเลี้ยว 

เข้าออกตามซอกซอยในเมือง จนมาถึงท่าเรือริมทะเลสาบดาล (Dal  

Lake) ทะเลสาบทีส่วยและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในศรนีาการ์ ดาลถูกโอบล้อม 

ด้วยภูเขาสูง มีเกาะแก่งและสวนลอยน�้าท่ีชาวบ้านใช้ปลูกพืชผัก 

กระจายอยู่บนผืนน�้าสงบนิ่ง

ที่พักของเราคืนนี้เป็นบ้านเรือ (Houseboat) ซึ่งจอดอยู่

กลางทะเลสาบดาล บ้านเรอืมทีีม่าว่า ชาวองักฤษเข้ามาในแคชเมยีร์ 

ช่วงแรกยงัไม่สามารถถอืครองทีด่นิได้ จงึได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดย 

สร้างบ้านเรือเป็นที่อยู่อาศัยในทะเลสาบ แล้วกลายเป็นที่นิยมของ 

ชาวแคชเมียร์เองในเวลาต่อมา

การจะไปถึงบ้านเรือได้ก็ต้องน่ังเรือไป มีเรือท่ีใช้กันอยู่ใน 

ทะเลสาบเรยีกว่า “ชคิารา (Shikara)” เป็นเรอืไม้สสีด มหีลงัคา และ 

ปูเบาะนิ่มๆ ให้ผู้โดยสารนั่งได้อย่างสบายก้น
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การสัญจรในทะเลสาบดาล
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ระหว่างทางเราเหน็บ้านเรอืหลาย 

ล�าจอดเรียงกันอยู่เป็นแถวตามแนวเกาะ 

กลางทะเลสาบ แต่ละล�าตกแต่งด้วยงานไม้ 

แกะสลกัสวยงามแตกต่างกนัไป ผ่านผนืน�า้ 

กว้างของทะเลสาบได้ไม่นานเราก็มาถึง 

บ้านเรือของพวกเรา บ้านเรืออ่าวเปอร์เซีย  

(Persian Gulf Houseboat)

 แรกเหน็พวกเรากบ็อกกนัว่าสวย 

จัง เป็นบ้านเรือประดับประดาด้วยไม้แกะ 

สลกั ภายในมเีฟอร์นเิจอร์ตกแต่งด้วยสแีดง 

เข้ม ถัดจากระเบียงหน้าเป็นห้องนั่งเล่น  

ห้องกินข้าว และลึกเข้าไปด้านในเป็น 

ห้องนอนสองห้อง บ้านเรือหลังนี้จะเป็น 

ของเราแต่เพียงผู้เดียว (หมายถึงเราทั้ง 

ห้าคน) ตลอดการพักอยู่ในศรีนาการ์ 

อาจาซแนะน�าให้รู้จักมูฮัมเหม็ด  

พ่อบ้านท่ีจะคอยดูแลพวกเรา มูฮัมเหม็ด 

ต้อนรับเราด้วยชานมร้อนของอินเดียที่ 

เรียกว่า “ไช (Chai)” จิบชาชมชิคารา 

พายอ้อยอ่ิงผ่านไปมาได้ไม่นาน เราก็ต่าง 

แยกย้ายหามมุสงบ งบีหลบัด้วยความเพลยี 

จากการเดินทาง

การตกแต่งภายในบ้านเรือ
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ตื่นมาอีกทีได้เวลาอาหาร มูฮัมเหม็ดจัดโต๊ะไว้ให้แล้ว เขา 

บริการพวกเราดีมาก ทุกอย่างไม่เคยเป็นปัญหาส�าหรับเขา อะไรก็  

โน พรอบเบลม (no problem) ตลอด ผมบอกเขาเรื่องกระเป๋า 

ที่ขาด เขาก็บอกว่าไม่มีปัญหา เดี๋ยวจัดการให้เช่นกัน เวลาพูดกับ 

พวกเราเขาจะใช้ค�าว่า เซอร์ (sir) หรือ มาดาม (madam) ทุกครั้ง 

จนพวกเราล้อกนัว่าเขาต้องจบการโรงแรมมาจากสวติเซอร์แลนด์แน่

อาหารมื้อเที่ยงวันนี้มีแต่ผัก ทั้งผัดผัก แกงผัก และมันฝรั่ง 

ท�าให้เราท�าผดิโดยไม่ได้ตัง้ใจ เมือ่พีแ่พทค้นในกระเป๋าใบเลก็แล้วเจอ 

อาหารแห้ง ที่พี่สาวซึ่งเปิดร้านซูเปอร์มาร์เกตใส่มาให้เมื่อรู ้ว่า 

น้องสาวจะมาอนิเดยี หมทูบุเจ้าดงัถกูน�ามาแจกจ่ายกนิกับผกั พวกเรา 

ลืมไปว่าเจ้าของบ้านเป็นชาวมุสลิม

“พี่แพท เก็บป้ายหน้าซองท้ิงไปก่อนดีกว่า” ผมบอกเมื่อ 

พวกเราเริม่มือ้กลางวนัไปแล้วกว่าครึง่ทาง เพราะป้ายนัน้มรีปูเจ้าของ 

เนื้อที่พวกเรากินกันอยู่ให้เห็นแบบจะจะ

“ถ้ามูฮัมเหม็ดรู้จะว่าไหมเนี่ย” บอมถาม

“ไม่หรอกมั้ง บอกเขาไปแล้วกันว่าเป็นปลาหมึกบด”  

แดนบอก

“ถ้าเขาขอชิมล่ะพี่” บอมถามต่อ

“ก็ตัวใครตัวมันแล้วกันครับน้อง”



เมืองศรีนาการ์เมื่อมองลงมาจากวัดศังกราจารย์
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ศรีนาการ์
เดย์ทัวร์

ช่วงบ่าย อาจาซมอบหน้าที่ให้ไกด์ชื่อ ฟารุก เป็นคนพาเราเที่ยว เรา 

นัง่เรอืชคิารามาขึน้รถจีป๊แล้วไปวดัศงักราจารย์ (Shankaracharya)  

เป็นทีแ่รก วดัแห่งนีต้ัง้ชือ่ตามพราหมณ์คนส�าคญัคนหนึง่ของศาสนา 

ฮินดู ฟารุกให้รถจอดรออยู่หน้าวัด ตัวเขาคงพาคนมาเที่ยวที่นี่บ่อย 

จนไม่อยากเดินขึ้นไปแล้ว พวกเราจึงเดินไต่บันไดกว่าสองร้อยข้ัน 

ขึน้ไปกนัเอง วดัแห่งนีเ้ป็นวดัเก่าแก่ในศาสนาฮินดทูีม่มีาก่อนศาสนา 

อิสลามจะเข้าสู่แคชเมียร์
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ศังกราจารย์ 

คนส�าคัญของศาสนาฮินดู

ศังกราจารย์	มนีามเดมิว่า	อาท	ิศงักระ	 

(Adi	Shankara)	เป็นชาวเมอืงเกราลา	 

(Kerala)	ซึง่อยูท่างตอนใต้ของอนิเดยี	 

มีชีวิตอยู่ในช่วง	 ค.ศ.	 788-820	 

เป็นนักปราชญ์ในศาสนาพราหมณ์ 

คนส�าคัญ	ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น 

ผู้กอบกู้ศาสนาพราหมณ์แล้วปฏิรูป 

เป็นศาสนาฮินดูได้ส�าเร็จ

ศังกราจารย ์ ได ้รับการ 

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาลันทา	 

ท�าให้มีองค์ความรู้และวเิคราะห์จดุเด่น 

จุดด้อยต่างๆ	 ของศาสนาพุทธได	้ 

ในช่วงที่ผู ้คนหันไปฟังค�าสั่งสอน 

ของพระพุทธเจ้าและนับถือศาสนา 

พุทธมากขึ้น	 ท่านได้ด�าเนินการปรับ 

ค�าสอนและพธิกีรรมของพทุธศาสนา 

มาเป็นของตนจนเกิดเป็นศาสนา 

ฮินดู	 ก่อตั้งวัดและคณะนักบวชตาม 

แบบพุทธ	จากที่ก่อนหน้านั้นศาสนา 

พราหมณ์มี เพียงเทวสถานที่ ไม ่มี 

นักบวชอยู่ประจ�า

ศังกราจารย์ยังเช่ือมโยง 

พระพุทธเจ้าเข้ามาในศาสนาฮินดู	 

โดยอ้างว่าพระพทุธองค์เป็นนารายณ์ 

อวตารภาคหน่ึง	 ท�าให้เกิดการกลืน 

กลายศาสนาพุทธ	 เท่ากับว่าผู ้ที่ 

นับถือพุทธก็คือผู้นับถือศาสนาฮินดู	 

วัดพุทธบางแห่งถูกเปลี่ยนไปเป็น 

ศาสนสถานในศาสนาฮินดู	ชาวพุทธ 

ก็ไม่ได้ต่อต้าน	 เนื่องจากยังคงท�า 

พิธีกรรมและสักการะพระพุทธเจ้า

ได้โดยนักบวชฮินดูเป็นผู้ท�าพิธี	 แต่ 

หลังจากนั้นศาสนาพุทธก็ค่อยๆ	ตก 

อยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาฮินดูไป

ศังกราจารย ์ประพันธ ์ 

คัมภีร์เวทานตะและคัมภีร์ปุราณะ	 

ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ลดทอนความ 

ส�าคัญของศาสนาพุทธ	 นอกจากนี้ 

ยังเป็นผู ้ก่อตั้งลัทธิไศวะในศาสนา 

ฮินดู	 ที่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด	 

และตนเองก็ได้รับการนับถือเป็นองค์ 

อวตารของพระศิวะด้วย

28 
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วัดตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นจุด 

ชมวิวพาโนรามาของเมืองศรีนาการ์ 

ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง บนยอดเขานั้นมี 

หินศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถูปท่ีต้องไต่บันได 

อีกหลายขั้นเพื่อเข ้าไปไหว้ด ้านใน  

ก่อนขึ้นไปผมถามคนท้องถิ่นที่เดิน 

อยู่แถวนั้นเรื่องรองเท้า คงไปถามเอา 

คนทีเ่คร่งเข้า เขาบอกให้ผมถอดรองเท้า 

และถุงเท้าด้วย ขณะเพื่อนๆ ที่เดิน 

น�าขึ้นไปแล้วไม่ได้ถอดถุงเท้า ท�าให้ 

ผมต้องรบีเดนิ เพราะการเดนิเท้าเปล่า 

บนหินที่ตากแดดร้อนๆ นี้เพิ่มการไหล 

เวียนโลหิตมาท่ีเท้าได้อย่างดี ฝ่าเท้า 

ของผมจึงออกสีชมพูเร่ือๆ ดูสวยงาม 

เป็นอย่างยิ่ง นักท่องเท่ียวท่ีมาท่ีน่ี 

มีหลายคนมาจากรัฐอื่นของอินเดีย  

พวกเขาทักทายและพูดคุยกับพวกเรา 

เป็นอย่างดี

เมืองศรีนาการ์มีสวนที่สร้าง 

ไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โมกุล (Mughal)  

หลายแห่งที่เราไม่พลาดชม ประเดิม 

สวนชาลิ (Shali Bagh) เป็นแห่งแรก

ความสวยงามของสวนแบบโมกุล	
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สวนแบบโมกุลมักจัดในลักษณะสมมาตรทั้งซ ้ายขวา  

ถ้าซ้ายมีกุหลาบสามต้น ขวาก็ต้องมีเท่ากัน มีอาคารสีแดงอิฐอยู ่

ตรงกลาง จุดเด่นของสวนแห่งนี้คือมีน�้าพุกลางสวนที่เชื่อกันว่าเป็น 

น�า้บรสิทุธิแ์ละรกัษาโรคได้ คนขบัรถยงัวานให้ฟารกุเอาน�า้ใส่ขวดกลบั 

ไปฝาก น�้าพุไหลออกมาเป็นธาร มีเด็กๆ เล่นน�้ากันอย่างสนุกสนาน 

เดก็ชายตาโตตวัอวบๆ คนหนึง่ทกัทายพวกเราแล้วถามว่ามาจากไหน  

พอรูว่้ามาจากเมอืงไทยเขากท็�าตาโตยิง่กว่าเดมิ แล้วบอกว่าจะไปงาน 

ลูกเสือโลกที่เมืองไทย

ผมจึงบอกเขาว่า “แล้วเจอกันท่ีเมืองไทย” ก่อนกลับออก

มาจากสวนแห่งนั้น

สวนแห่งต่อมาที่เราได้เข้าชมคือ สวนชาลิมาร์ (Shalimar  

Bagh) ซึ่งจักรพรรดิจาฮังกีร์ (Jehangir) สร้างขึ้นเพื่อมอบแด่ราชิน ี

นูร์ จาฮัน (Nur Jahan) สวนนี้จึงเรียกขานกันว่า สวนแห่งความรัก  

ภายในสวนร่มรื่นกว้างใหญ่ เด็กๆ ถูกใจน�้าพุและบ่อน�้ากลางสวน  

เด็กชายบางคนแก้ผ้าลงไปเล่นน�้าในบ่อ

ในเมืองศรีนาการ์ไม่มีห้างใหญ่โตให้เดินเล่น พื้นที่สวนจึง 

ถูกจับจอง หลายครอบครัวอุ้มลูกจูงหลานมานั่งพักผ่อนกันใต้ร่มไม้  

ซึ่งน่าจะดีกว่าการพักผ่อนในห้างสรรพสินค้าที่ไม่มีอากาศบริสุทธิ์ 



31 

เอกปวีณ นิลรัตน์

ร้านค้าหน้าสวนโมกุล

ในขณะที่เราเดินชมสวนและถ่ายรูปเด็กๆ ชาวแคชเมียร์ 

หน้าตาคมเข้ม หน้าตาแปลกๆ จืดๆ อย่างพวกเราก็โดนขอถ่ายรูป 

ด้วยเช่นกัน ไม่แน่ใจว่าพวกที่ขอถ่ายรูปนั้นเป็นคนท้องถ่ินหรือ 

นักท่องเที่ยวจากรัฐอ่ืนของอินเดีย ไม่ได้ถามเพราะตอนนั้นยังงงอยู่  

ได้แต่ยิ้มสู้กล้องอย่างเดียว

หลังจากนั้นฟารุกจะพาเข้าสวนอีกแห่งหนึ่ง แต่เราขอพัก

เรื่องสวนไปดูอย่างอ่ืนบ้าง เขาจึงพาไปโรงงานทอพรมแคชเมียร์  

พรมแคชเมยีร์เป็นงานศลิปะทีส่วยงาม ลวดลายละเอยีด สร้างชือ่ให้ 
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แก่แคชเมียร์มานาน ศิลปะการทอพรมนี้ได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซีย  

ในโรงงานมีการอธิบายถึงการทอ ซึ่งเป็นการมัดด้ายสีต่างๆ เข้ากับ 

เส้นยนื มเีจ้าหน้าทีอ่ธบิายถึงความละเอยีดของพรมและการออกแบบ 

ลาย สดุท้ายเราเข้าสูห้่องขายพรมซึง่มพีรมทีท่อเสรจ็แล้วม้วนอยูใ่นตู้ 

และวางบนพืน้ พรมหลายผนืถกูคลีอ่อกให้ดลูวดลายทีส่วยงาม ราคา 

แพงสมกับความประณีต
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<	มัสยิดฮาซรัทบาลสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว

เมือ่ไม่มใีครสนใจ เจ้าหน้าทีจ่งึบอกว่าทีน่ีย่นิดรีบับตัรเครดติ 

และจัดส่งไปต่างประเทศได้ ถึงอย่างน้ันก็ยังไม่มีใครสนใจ เขาจึง 

น�าพรมผืนเล็กและความละเอียดน้อยกว่ามาให้ดู แต่การขายยังคง 

ไม่ประสบผล เรากลับออกมาโดยไม่มีใครได้พรมแคชเมียร์กลับออก 

มาด้วย

ต่อจากโรงงานทอพรม เราไปมสัยิดฮาซรทับาล (Hazratbal  

Mosque) ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบดาลทางตะวนัตก เป็นมสัยดิยอดโดม 

สร้างจากหินอ่อนสีขาวตามแบบสถาปัตยกรรมอาหรับ ตามช่องลม 

มีคนน�าด้ายมาผูกเพื่อขอพร นอกมัสยิดด้านที่ติดกับทะเลสาบมีชาว 

เมอืงมาเดนิเล่นและนัง่พกัผ่อน เดก็ชายหญงิเล่นจบัปลากนัอยูร่มิน�า้ 

ด้วยมือเปล่า เห็นตอนแรกผมยังอดดูแคลนไม่ได้ว่าจะจับได้หรือ  

แต่เมื่อเห็นผลงานที่อยู่ในถังน�้าแล้วก็ต้องทึ่ง ลูกปลาเล็กๆ หลายตัว 

บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าเด็กพวกนี้มือไวแค่ไหน

ระหว่างทางเดินกลับมาข้ึนรถมีร้านขายขนมพื้นเมืองอยู่ 

หลายเจ้า พ่อค้าใจดหียบิยืน่ให้ชมิ พวกเราไม่ได้ซือ้มา แต่กลบัอดุหนนุ 

ขนมปังที่อบในโอ่งมาลอง เพราะกลิ่นของมันหอมยั่วยวนกว่า 
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บนสุด :	ขนมปังที่อบในโอ่ง	กลิ่นหอมน่ากิน	

บน :	กรรมวิธีการผลิตขนมทอดกรอบ

บนขวา :	พ่อค้าชวนชิมขนมที่ขาย	

ฟารกุพาแวะเข้าวดัซกิข์แห่งหนึง่ทีม่ผีูค้นก�าลงัสวดมนต์อยู่  

เราได้เข้าไปดูด้านใน ทุกคนต้องโพกผ้าก่อนเข้า มีผ้าให้ผู้มาเยือน 

ยมืใช้วางบรกิารไว้หน้าวดั ก่อนกลบัออกมา พระในวดัแจกถ่ัวบดใส่มอื 

มาให้กินเพื่อเป็นสิริมงคล และเมื่อออกมาด้านนอก ชายชราที่นั่งอยู ่

ยังแจกข้าวตอกให้กินอีก



35 

เอกปวีณ นิลรัตน์

การเลี้ยงอาหารของชาวซิกข์

ศาสนสถานของศาสนาซิกข์เรยีกว่า	“ครุดุวารา”	 

หมายถงึประตหูรอืทางทีท่อดไปสูพ่ระศาสดา	 

พิธีกรรมส�าคัญของคุรุดวาราทุกแห่งคือ	 

สังคัต	หรือการร่วมเจริญธรรม	และ	ปังคัต 

หรือครัวประชาคมเสรี

ครัวประชาคมเสรี	 หรือครัวพระ 

ศาสดา	(Guru	ka	Langar	คุรุ-กา-ลังคัร)	 

มจีดุประสงค์เพือ่บรกิารอาหารแก่ศาสนกิชน 

ทุกคน	 นักเดินทาง	 นักธุดงค์	 และคณะ 

ที่มาเยี่ยมเยือน	 ไม่ว่าจะสูงศักดิ์หรือต�่าต้อย	 

มั่งมีหรือยากจน	 ทุกคนจะได้รับอาหารชนิด 

เดยีวกนั	นัง่รวมกนัเป็นแถวเดยีว	กนิร่วมกนั 

โดยไม่ค�านงึถงึความแตกต่าง	ต้องช่วยตวัเอง 

และช่วยเหลือกัน	 ทั้งการท�าความสะอาด 

สถานที่และล้างถ้วยชาม	 ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์ 

กว่ากนั	เป็นการสร้างความเสมอภาคระหว่าง 

มวลมนุษยชาติ

บุคคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาซิกข์ 

ก็เข้าไปสักการะภายในคุรุดวาราได้	 โดย 

ก่อนเข้าต้องถอดรองเท้า	 และสวมผ้าคลุม 

ศีรษะ	 สามารถร่วมกินอาหารกับชาวซิกข์ 

ได้	 เป็นการละความทะนงในชาติก�าเนิดและ 

สถานภาพทางสังคมของตนเอง	 แสดงออก 

ถึงความเสมอภาคและความสัมพันธ์ฉัน 

พี่น้อง

ผู้เผยแผ่ศาสนาน�าสวดในวัดซิกข์
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เรากลับเข ้าเมือง 

ศรนีาการ์ ฟารกุพาไปทีม่สัยดิ 

จามา (Jama Masjid) มัสยิด 

ยอดแหลมมีแนวระเบียง 

ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ศิลปะแบบ 

แคชเมยีร์ ต่างจากมสัยดิทัว่ไป 

ที่ยอดเป็นโดม เมื่อเดินเข้าไป 

ด้านในจะพบโถงกว้าง มเีสาไม้ 

ขนาดใหญ่ทีว่่ากนัว่ามอียู ่378  

ต้นค�า้ยนัโครงสร้าง ส่วนกลาง 

เปิดโล่งมีสระน�้าอยู่ตรงกลาง  

มัสยิดแห่งนี้ผ่านการบูรณะ 

มาแล้วหลายครั้งแต่ยังคง 

รูปแบบเดิมไว้

บาบาที่หน้ามัสยิดซาห์อีฮัมดาน

<	ภายในมัสยิดจามา	ว่ากันว่ามีเสาไม้	378	ต้นค�้ายันโครงสร้าง
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มัสยิดอีกแห่งท่ีฟารุกพาไปคือ ซาห์อีฮัมดาน (Shah-i- 

Hamadan) ซึ่งผมชอบที่สุด มัสยิดแห่งนี้ตกแต่งด้วยงานไม้ที่งดงาม 

และการเขยีนสปีระดบัลายบนเปเปอร์มาเชอย่างละเอยีด ทีด้่านหน้า 

เราได้พบบาบา หรอืผูน้�าทางจติวญิญาณทีท่กุคนให้ความเคารพ ส่วน 

ด้านในฟารกุพาไปดโูคมไฟหลากสทีีป่ระดบัอยูข้่างหน้าต่าง ก่อนกลบั 

บาบาขอให้บริจาคให้แก่บาบาและทางวัด อาจเป็นธรรมเนียมของ 

ที่นี่ว่ามาวัดแล้วต้องท�าบุญ 

วัดสุดท้ายก่อนจบการเที่ยวในศรีนาการ์คือ พีร์ ดาสต์กีร์  

ซาฮบิ (Pir Dastgir Sahib) ทีต่ัง้อยูต่รงทางแยกในเมอืงเก่า ยามเย็น 

แบบนีห้น้าวดัมผีูค้นพลกุพล่าน จนคนต่างถิน่อย่างเรารูส้กึแปลกแยก 

เมือ่ถกูมอง ทีน่ีต่กแต่งด้วยเปเปอร์มาเชลายละเอยีดสวยงามเช่นกนั  

ฟารุกพาเข้าไปด้านใน เห็นบริเวณส�าหรับสวดมนต์ของผู้ชายกับ 

ผูห้ญงิแยกออกจากกนั มห้ีองกระจกทีด้่านในมกีล่องสทีองประดบัด้วย 

ไฟกะพริบหลากสี และมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ด้วย กล่องที่ว่านี้เป็นที่เก็บ 

รกัษาอฐัขิอง พร์ี ดาสต์กร์ี (Pir Dastgir) นกับญุคนส�าคญัทีศ่าสนกิชน 

เคารพศรัทธาเป็นอย่างสูง 

จากการเที่ยวชมมัสยิดและศาสนสถานในศรีนาการ์วันนี้ 

ท�าให้เหน็ว่า ศาสนสถานเหล่านีม้คีวามเป็นเอกลกัษณ์ สวยงาม และ 

ไม่เหมือนที่อื่นใด เนื่องจากดินแดนแห่งนี้เคยได้รับอิทธิพลจากทั้ง 
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ศาสนาพทุธ ฮนิด ูและอสิลาม จงึเกดิการผสมผสานศลิปะจากทัง้สาม 

ศาสนาเข้าด้วยกัน เกิดเป็นศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบแคชเมียร์

วันนี้ฟารุกพาเที่ยวอย่างจุใจ แวะตามที่ต่างๆ ในศรีนาการ์ 

จนพวกเราหมดแรงไปตามๆ กัน กว่าจะได้ลงเรือกลับเข้าบ้านก็เป็น 

เวลาที่พระอาทิตย์คล้อยต�า่ลงแล้ว มูฮัมเหม็ดเตรียมน�้าชาไว้รอเมื่อ 

พวกเรากลบัถงึบ้านเรอื คราวนีเ้ป็นคกัวา (Kakva) หรอืชาเขยีวไม่ใส่ 

นมตามแบบฉบับชาวแคชเมียร์ เราจึงได้จิบชาที่ระเบียงบ้านเรือ  

ชมบรรยากาศทะเลสาบดาลยามเย็นซึ่งดูจะคึกคักกว่าช่วงกลางวัน 

ที่มีแดดจ้า เรือหลายล�าพายผ่านไปมา ท้ังเรือที่พานักท่องเที่ยว 

กลับเข้าที่พัก เรือชาวบ้านที่สัญจรไปมา เรือขายของต่างๆ

จนดวงอาทิตย์ลาลับ ท้องน�้าของทะเลสาบดาลจึงคืนกลับ 

สู่ความสงบอีกครั้ง


