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ก่ อนพบคลืน่ ชีวติ
เรารู ้ สึกมีความยินดี เป็ นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสพิมพ์หนังสื อเล่มใหม่ออกมา “รติรมย์” ผูเ้ ขียน
เรื่ อง “คลื่นชี วิต” ได้บอกกับเราว่า ในการเขียนมิได้มีจุดประสงค์ในความบันเทิงของสายตาเท่านั้น แต่
อยากจะให้ผอู ้ ่านได้มองเห็นโลกทรรศน์ในสายตาของการสร้างสรรค์ เพื่ออุดมการอันยิง่ ใหญ่!
การมีชีวติ อยูเ่ พื่อทาลายล้างซึ่ งกันและกันนั้น มันเป็ นสิ่ งที่ง่าย แต่การอยูเ่ พื่อเสริ มสร้างในสิ่ งที่
ดีน้ นั นับว่าเป็ นการยากมิใช่นอ้ ย
ตัวละครที่โลดแล่นอยูบ่ นหน้ากระดาษของ “คลื่นชีวิต” อาจจะเป็ นใครสักคนหนึ่ งที่กาลังอ่าน
หนังสื อเล่มนี้อยูก่ ็เป็ นได้!
“เขาทนเกือบไม่ได้!”
เมื่อคลื่นชีวติ ....คลื่นแห่งปั ญหาและคลื่นแห่งความผิดหวังซัดสาดโครมเป็ นระลอกสอง
น้ าตาไหลย้อนกลับเข้าไปในทรวงอก
พอกันทีสาหรับ....
โลกแห่งคนชัว่ ได้ดี แต่คนดีตอ้ งเดือดร้อน”
“คลื่นชีวติ ” เส้นขนานที่สามารถบรรจบกันได้
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์
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บทที่ 1 คลืน่ ชีวติ
บุญเป็ นชายวัยกลางคน ร่ างผอมสู ง ตาลึก ไว้หนวดเครารุ งรัง หลังงอค้อมเวลาเดินร่ างของเขา
สั่ นเทิ้ ม นิ ด ๆ บุ ญมี ชี วิตอยู่อ ย่า งลึ ก ลับ เขาอาศัย อยู่ใ นบ้า นร้ า งหลัง หนึ่ ง ในหมู่ บ ้า นหนองบอน ใน
หมู่บา้ นแห่งนี้มีคริ สเตียนเกือบครึ่ งหมู่บา้ น ทุกคนเรี ยกเขาว่า “ลุงบุญ” เพราะเห็นผมหงอกประปรายบน
ศีรษะของเขา
แต่ไม่มีใครรู ้เบื้องหลังชี วิตของบุญมากนัก บางคนเล่าว่า เมื่อสมัยเป็ นหนุ่มบุญได้หลงรักหญิง
สาวคนหนึ่ ง แต่ต่อมาด้วยเหตุผลกลใดไม่ปรากฏ หญิงสาวคนนั้นได้ตีตวั จากไปแต่งงานกับชายอื่น ทา
ให้บุญผิดหวัง เศร้าโศกเสี ยใจเป็ นอันมาก บางครั้งหมดอาลัยตายอยากในชี วิต เขากลายเป็ นคนชอบเก็บ
ตัวอยูแ่ ต่ในห้องเงียบ ๆ บางครั้งพูดกับตนเองพึมพาคล้ายกับคนสติไม่ดี
เด็ ก ๆ ทุ ก คนในหมู่ บา้ นคิ ดว่า ลุ ง บุ ญถู ก ผีเข้า สิ งเพราะเมื่ อเวลาพบหน้า ใครต่ อใคร ลุ ง บุ ญ
จะต้องจ้องคล้ายกับว่า เห็นสิ่ งแปลกประหลาด เด็ก ๆ จะวิง่ หนีเกรี ยวทีเดียว แต่ลุงบุญไม่สนใจว่าใครจะ
ล้อเลียน ที่บา้ นร้างหลังนี้ลุงบุญได้เลี้ยงหมูไว้หลายตัว ทุกวันเขาจะออกไปที่ไร่ ใกล้ ๆ บ้านเก็บผักมาต้ม
ให้หมูกิน บางวันเขาก็ไปตัดต้นกล้วยในสวนเอามาหัน่ เป็ นแว่น ๆ ต้มผสมกับรา บางทีก็ไปตัดต้นบอน
ที่หนองน้ าเอามาหัน่ ต้มปนลงในอาหารหมู อาชี พเลี้ยงหมูทาให้ลุงบุญมีรายได้งามทีเดียว เขามีพ่อพันธุ์
หมูอยูต่ วั หนึ่ งและมีแม่หมูอยูส่ ามตัว อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาก็จะมีหมู่เพิ่มขึ้นเป็ นสิ บ ๆ ตัว เพราะแม่
หมูสามตัวเริ่ มตั้งท้องอีกแล้ว
บุญมีชีวิตอยู่แบบกระเหม็ดกระแหม่ เขามี เสื้ อสี มอ ๆ เพียงสองตัว กับกางเกงขาก๊วยสี ดาอี ก
สองตัว และรองเท้าแตะยางรถยนต์อีก หนึ่ ง คู่ เข็มขัดไม่ ต้องพูดถึ ง เพราะเขามี ผา้ ขาวม้า คาดเอวอยู่
ตลอดเวลา ซึ่ งสามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์ นับตั้งแต่ใช้เป็ นผ้านุ่งสาหรับอาบน้ า เช็ดตัวโพกหัว ปูที่
นอนและโบกพักเมื่อยามอากาศร้อน
บางคนในหมู่บา้ นซุ บซิ บกันว่า บุญเป็ น “ผ้าขี้ ริ้วห่ อทอง” เพราะเนื่ องจากเห็นเขาขายหมูไป
หลายงวดบุญไม่เคยนาเงิ นไปใช้จ่ายอะไรเลย อาหารของเขาแต่ละมื้อก็เป็ นพวกผักที่เก็บมาจากริ มรั้ว
นาน ๆ เขาจะออกไปซื้ อเนื้ อที่ตลาดมารับประทานสักครั้งหนึ่ ง พอถึ งฤดูเก็บเกี่ ยวบุญก็จะหิ้ วกระบุ ง
ออกไปเดินท่อม ๆ อยูก่ ลางนาเพื่อเก็บข้าวตก
วันหนึ่งเรื่ องราวในอดีตของบุญก็ถูกเปิ ดเผย...
“แกมีชีวติ ที่แปลกมาก ไม่ยอมพูดจากับใครเลย” คาจันทร์ เอ่ยเบา ๆ กับแขกผูม้ าเยือน
“ฮื่อ...แกเป็ นคนอย่างนั้นแหละ เพราะมีปมด้อย” ป้ าแหวนตอบ
“ป้ ารู ้จกั แกมาก่อนไหมคะ?” หลานสาวถาม
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“โอย....รู ้จกั ดี ทีเดี ยวล่ะ เมื่อสิ บกว่าปี ที่แล้ว บุญมันอยูท่ ี่บา้ นห้วยจระเข้ แกเชื่ อพระเจ้าเมื่ออายุ
ได้ประมาณสักสิ บเจ็ดเห็นจะได้ม้ งั โบสถ์ที่บา้ นห้วยจระเข้ใหญ่กว่าโบสถ์หนองบอน มีสมาชิ กประมาณ
เจ็ดสิ บคน บุญเป็ นคนที่รักพระเจ้า และไปโบสถ์อย่างสม่าเสมอ จนพวกเพื่อน ๆ ล้อเลียนว่า อาจารย์กนั
เป็ นแถว”
หญิงชราหยุดนิดหนึ่ ง เหมือนกับว่ากาลังระลึกถึงความหลังในอดีตอันไกลพ้น ดวงตาของนาง
มีแววโศกเศร้าอย่างเห็นได้ชดั เสี ยงหวีดร้ องจากข้างล่างทาให้นางเบนสายตาไปมอง เด็ก ๆ กลุ่มใหญ่
กาลังวิง่ เล่นอยูท่ ี่ป่าละเมาะ ส่ งเสี ยงเจี๊ยวจ๊าวอย่างสนุกสนาน ลมร้อนพัดมาวูบหนึ่ง
“ทาไมลุงบุญจึงกลายเป็ นคนบ้า ๆ บอ ๆ อย่างนั้นล่ะคะ?” หลานสาวเอ่ยถาม
“ทาไมล่ะคะ?”
“มันเป็ นเรื่ องเศร้า ” เสี ยงของหญิงชราเริ่ มสั่นเครื อ “ก่อนที่บุญจะย้ายมาจากบ้านห้วยจระเข้มา
อยูบ่ า้ นหนองบอนนี้ บุญมีเพื่อนอยูค่ นหนึ่ งชื่ อสน บุญกับสนรักใคร่ กนั มาก คนทั้งสองไปไหนมาไหน
ด้วยกันเสมอ ๆ เรี ยกว่า เห็นบุญที่ไหนก็เห็นสนที่นนั่ เห็นสนที่ไหนก็เห็นบุญที่นนั่ พอถึงวันอาทิตย์คน
ทั้งสองก็จะแต่งตัวไปโบสถ์แต่เช้า พวกสมาชิกคริ สตจักรต่างพากันหวังว่า ในอนาคตคนทั้งสองจะต้อง
ถูกเลือกเป็ นผูน้ าของคริ สตจักรแน่นอน แต่น่าสงสาร...”
คาจันทร์จอ้ งหน้าผูเ้ ป็ นป้ า เห็นน้ าตาซึ มออกมาจากเบ้า หญิงชรารี บใช้มือปาดแล้วเช็ดกับผ้านุ่ง
คาจันทร์ พลอยตื้ นตันใจไปด้วย นางหันไปไกวเปลลู กชายคนเล็ก แล้วบอกว่า “เล่ าต่อให้จบได้ไหม
คะ?”
ป้ าแหวนพยักหน้าและขยับตัวก่อนที่จะเล่าต่อ “วันหนึ่ งบุญก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่ ง เขาได้
ติดต่อพูดคุยกันเพียงเวลาไม่นานนัก จากความสนิ ทสนมก็กลายเป็ นความรักเธอชื่ อมะลิ บุญรักเธอมาก
มักจะไปมาหาสู่ เป็ นประจา คนทั้งสองได้วางแผนที่จะแต่งงานในแล้งหน้านี้ โดยที่จะทาพิธีในโบสถ์
สมาชิกหลายคนดีใจที่จะได้ครอบครัวใหม่เพิ่มขึ้น
แต่มีคนหนึ่ งที่ไม่รู้สึกดีใจคือ สน ในระยะหลังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุญกับสนเริ่ มห่ างเหิ น
กันไป เพราะบุญมัวทุ่มเวลาให้กบั มะลิสาวคนรัก สนรู ้สึกหงอยเหงาอย่างเห็นได้ชดั
และแล้ววันหนึ่ งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้อุบตั ิข้ ึนมันเป็ นเหมือนสายฟ้ าที่ฟาดลงกลางใจ วัน
นั้นเป็ นตอนเย็นของวันอาทิตย์ ศิษยาภิบาลเอนกก็วงิ่ หน้าตั้งมาบอกพวกสมาชิ กว่า “ตูเ้ งินของคริ สตจักร
ถูกงัด เงินหายไปห้าพันบาท”
ทุกคนตกตะลึง เพราะเงินจานวนนั้นเป็ นทุนสาหรับจะก่อสร้างคริ สตจักรใหม่
“อาจารย์พอรู้ตวั คนร้ายบ้างไหม?” ผูป้ กครองคนหนึ่งถาม
“ไม่รู้...แต่ผมพบมีดเล่มหนึ่งตกอยูใ่ กล้ ๆ ตูท้ ี่ถูกงัดนี่ไง” เขาบอกพร้อมกับยืน่ มีดให้สมาชิกดู
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“พอจะรู้เค้าบ้างไหม?” เอนกถามเสี ยงเครี ยด
“เอ๊ะ...มี ดเล่ มนี้ ผมเคยเห็ นที่ไหนนะ!” เด็กหนุ่ มคนหนึ่ งเอ่ยขึ้ นและหยุดคิ ด “อ้อ...จาได้แล้ว
คลับคล้ายคลับคลาว่า เป็ นของพี่บุญแฟนของพี่มะลิ”
“ข้าก็คิดว่าใช่!” ผูเ้ ฒ่าคนหนึ่งสนับสนุน “ใช่แล้วข้าจาได้ เพราะเคยเห็นมันถืออยูบ่ ่อย ๆ”
“ไปพวกเรา ไปบ้านของคุณบุญกันเดี๋ยวนี้เลย” เอนกหันไปบอกทุกคน
สมาชิกเกือบสิ บคนต่างเฮโลกันตรงไปยังบ้านของบุญ
“บุญอยูไ่ หม?” เสี ยงตะโกนถามจากนอกรั้ว
“เปิ ดประตูหน่อย ศิษยาภิบาลมาหา”
สักครู่ หนึ่ งชายหนุ่ มร่ างผอมบางก็โผล่หน้าออกมา เมื่อเห็ นว่าเป็ นพี่น้องคริ สเตียนเขาก็ยิม้ ให้
พร้อมกับวิง่ ไปเปิ ดประตูร้ ัว “โอ้โฮ...ลมอะไรพัดมานี่?”
ทุกคนมีสีหน้าเคร่ งเครี ยด ไม่สนใจคาหยอกล้อของบุญ
“เงินของคริ สตจักรหายห้าพันบาท” เอนกบอกแก่บุญ
“เงินหาย!” ชายหนุ่มทวนคา “เกี่ยวข้องกับผมหรื อครับ?”
“เกี่ยวซิ ...เรามีพยานหลักฐาน” เสี ยงหนึ่งดังลอดมาจากด้านหลัง
“อะไรกันครับ ผมไม่เข้าใจ พยานหลักฐานอะไร?” บุญถามสี หน้างง ๆ
“สิ่ งที่อยูใ่ นมือของผมนี้เป็ นของคุณบุญใช่ไหม?” เอนกถามพร้อมกับส่ งวัตถุดา้ มยาวให้ดู
“เอ๊ะ...นี่มนั มีดของผมนี่ ใช่มีดของผม อาจารย์เก็บได้ที่ไหนล่ะครับ?”
“มันหล่นอยูท่ ี่ขา้ ง ๆ ตูเ้ งินที่ถูกคนร้ายงัด”
บุญหน้าถอดสี ทนั ที เขาเงียบกริ บพูดอะไรไม่ออก
“เราอยากจะให้คุณไปคุยกับเราที่คริ สตจักรหน่อย” เสี ยงของเอนกขึงขัง
ชายหนุ่มเจ้าของบ้านพยักหน้า หันไปปิ ดประตูแล้ว เดินตามกลุ่มคริ สเตียนไป
“คุณบุญยอมรับว่ามีดเล่มนี้เป็ นของคุณ และคุณได้ขโมยเอาเงินของคริ สตจักรไปจริ งใช่ไหม?”
เอนกถามเมื่อทุกคนนัง่ ลงแล้ว
“ครับ...ผมยอมรับว่า มีดเล่มนี้ เป็ นของผม แต่ผมไม่ได้เอาเงิ นไป โธ่ ...คุ ณคิดดูซิครับ เงิ นของ
พระเจ้าผมจะกล้าเอาได้อย่างไร” ผูต้ อ้ งหาคร่ าครวญ
“หลักฐานปรากฏชัดอย่างนี้ แล้ว คุ ณยังจะปฏิ เสธอีกหรื อ...ยอมรับเสี ยดี ๆ บางทีอาจารย์จะ
ลดหย่อนผ่อนโทษให้” สมาชิกคนหนึ่งแนะนา
“แกนี่มนั เป็ นผูร้ ้ายปากแข็ง” ผูเ้ ฒ่าคนหนึ่งตวาด “ไปแจ้งกานันดีกว่าอาจารย์”
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บุญเงียบไม่ตอบว่ากระไร เขายังจาได้ดีวา่ วันก่อนสนเพื่อนรักของเขามาขอยืมมีดไปตัดฟื น เขา
ก็ให้ไปด้วยความยินดี แต่นึกไม่ถึงว่า รู ปการณ์มนั จะมาลงเอยแบบนี้คิดแล้วเสี ยวแปลบปลาบในจิตใจ
“เราจะจัดการอย่างไรดี?” เสี ยงหนึ่งถามทาลายความเงียบ
“ผมคิดว่า เราจะไม่นาเรื่ องนี้ ไปแจ้งกานัน เพราะเป็ นเรื่ องภายใน ผมมี วิธีที่จะพิสูจน์ที่ได้ผล
แน่นอนที่สุดคือ ผมจะเขียนชื่ อของทุกคนลงในเศษกระดาษใส่ กล่องไว้ แล้วเราจะร่ วมใจกันอธิ ษฐาน
เมื่อจับฉลากขึ้นมาไม่ใช่ชื่อของคุณบุญ ก็เป็ นอันว่า คุณพ้นข้อกล่าวหาไป”
ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยกับศิษยาภิบาล
บุญได้อธิ ษฐานในใจว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นผูย้ ุติธรรม บริ สุทธิ์ พระองค์ทรงรู ้ ว่า
ใครขโมยเงินไป ขออย่าให้เขาหยิบชื่อข้าพเจ้าขึ้นมา เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ทาผิดต่อพระองค์”
“พระเจ้าคงจะได้ยนิ คาอธิษฐานของเรา” ชายหนุ่มคิดในใจ
พอเอนกจบคาอธิ ษฐาน เขาก็ลว้ งลงไปในกล่องกระดาษใบใหญ่ พอยกมือขึ้นมาทุกคนชะเง้อ
คอดู พอคลี่กระดาษออก เขาก็อ่านว่า “คุณบุญ”
ทุกคนมองหน้าชายหนุ่ ม ราวกับเห็นสัตว์ประหลาดบางคนส่ ายหัวพร้อมกับพูดว่า “ไม่น่าเลย
บุญ แกไม่มีเงินทาไมไม่บอกฉัน ทาอย่างนี้อบั อายขายหน้า รู ้ถึงไหนอายเขาถึงนัน่ ไม่น่าเลย...”
เอนกหันมามองชายหนุ่ม แล้วเอ่ยด้วยเสี ยงหนักแน่นว่า “คุณบุญ ตั้งแต่น้ ี เป็ นต้นไป คริ สตจักร
ของตัด คุ ณออกจากการเป็ นสมาชิ ก คุ ณจะไม่ มี สิ ท ธิ์ ร่ วมพิ ธี ก รรมใด ๆ กับ เราอี ก ไม่ ว่า จะเป็ นพิ ธี
นมัสการ มหาสนิ ท จนกว่าคุณจะยอมสารภาพความผิดบาป กลับใจเสี ยใหม่แล้วนาเงินห้าพันบาทมา
คืน”
บุญเงียบกริ บ สมองของเขาว้าวุน่ เขาหันหลังเดินคอตกผละจากกลุ่มคนไป
นับตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา บุญกลายเป็ นคนเงี ยบขรึ ม ไม่ค่อยจะยอมพูดจา เขามักจะเก็บตัวอยู่
คนเดี ยวเงี ยบ ๆ บางครั้งพูดกับตนเองพึมพาเหมื อนคนบ้า เขาไม่เคยย่างกรายไปที่ โบสถ์อีกเลย พวก
สมาชิกก็ไม่เคยมาถามไถ่เยีย่ มเยียน เขาเหมือนถูกตัดขาดคนละโลกกับพี่นอ้ งคริ สเตียน
“ฮึ...พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ยุติธรรม ไหนล่ ะ...กูไม่เชื่ ออีกแล้ว” ดวงตาของชายหนุ่ มแดงก่ าเป็ นสี
เลือด
อาทิตย์ต่อมา มะลิสาวคนรักได้ใช้เด็กถือจดหมายมาส่ งให้บุญ เขาคลี่มนั ออกด้วยมืออันสั่นเทา
“พี่บุญ”
มะลิรู้เรื่ องที่เกิดขึ้นหมดแล้ว รู ้สึกเสี ยใจเป็ นอย่างยิง่ และอับอายขายหน้ามาก มะลิไม่สามารถที่
จะแต่ ง งานกับ คนขี้ ข โมยได้ ฉะนั้น ขอให้เราเลิ ก คบกันตั้ง แต่ บ ัดนี้ เ ป็ นต้น ไป เวลาเจอกันก็ ข อให้
เหมือนกับว่า เราไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน มะลิอายชาวบ้าน
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อ้อ...ลืมบอกอะไรอีกอย่าง เป็ นข่าวดี มะลิได้ตกลงที่จะแต่งงานกับพี่สนในต้นเดือนหน้านี้
มะลิ”
ชายหนุ่มอ่านจบโดยไม่รู้ตวั เขายืนซึ มปล่อยให้จดหมายร่ วงจากมือ ประโยคสุ ดท้ายบาดใจเขา
ยิง่ นัก เขาก้มลงเก็บจดหมายจากพื้นดินขึ้นมาขยี้ดว้ ยอารมณ์เคียดแค้น เขาฉี กมันเป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เขา
ซวนเซดังคล้ายจะเป็ นลมเขาทนเกือบไม่ได้!
คลื่นชีวติ ...คลื่นแห่งความผิดหวังซัดสาดโครมเป็ นระลอกที่สอง
น้ าตาไหลย้อนกลับเข้าไปในทรวงอก
“พระเจ้า ...ช่างทาได้ลงคอ” บุญคร่ าครวญ มือก็ขยี้จดหมายจนแหลกละเอียด “หมดแล้วทุกสิ่ ง
ทุกอย่าง จะอยูต่ ่อไปเพื่อประโยชน์อนั ใดเล่า ขายหน้า อัปยศอดสู โลกแห่ งความหลอกลวง โลกแห่ งคน
ชัว่ ได้ดี แต่คนดีตอ้ งเดือดร้อน พอกันทีสาหรับคริ สตจักร พอกันทีสาหรับบ้านห้วยจระเข้..”
อีกสองวันต่อมา บุญก็หายหน้าไปจากหมู่บา้ น ไม่มีใครรู ้ ว่าเขาไปไหน บางคนสันนิ ษฐานว่า
“ไอ้บุญมันคลุม้ คลัง่ ถูกคนรักตีจาก หนีเข้าป่ าไปแล้ว”
“มันคงจะไปกระโดดน้ าตายหรื อผูกคอตายในป่ าโน่นแหละ” อีกบางเสี ยงว่าเยาะ
“นี่แหละเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบยีส่ ิ บปี แล้ว” ป้ าแหวนบอกหลานสาว
“น่าสงสารชีวติ ของแกจริ ง ๆ เดี๋ยวนี้เลยอยูอ่ ย่างคนไม่มีพระไม่มีเจ้า” คาจันทร์ถอนหายใจ
“แกคงมีพระเจ้าองค์ใหม่ละมั้ง?”
“อะไรป้ า พระเจ้าองค์ใหม่?”
“เงินไงล่ะ?”
เป็ นความจริ งทีเดี ยว เดี๋ ยวนี้ ลุงบุญมีเงิ นจานวนมาก เขาเฝ้ าทะนุ ถนอมเก็บรักษามันไว้อย่างดี
ที่สุด และหวงแหนมันยิง่ กว่าชีวติ ก่อนนอนทุกคืนเขาจะต้องเอามันออกจากที่ซ่อน แล้วคลี่ธนบัตรทีละ
ใบ ๆ
“สอง...สาม...สี่ ...ห้า...หก...เจ็ด...แปด...”
กระดาษสี แดงปึ กใหญ่กองอยูต่ รงหน้าเขา บุญยกมือขึ้นลูบหนวดเคราพึมพากับตนเอง เขาเริ่ ม
ลงมือนับมันอีกครั้งหนึ่ง เสร็ จแล้วจึงนาไปเก็บไว้ที่เดิม
“ไม่มีใครจะซื่ อสัตย์ต่อเราเท่าเงิ น...เงิ นเท่านั้นเป็ นเพื่อนที่ดีที่สุด และสามารถบันดาลได้ทุก
อย่าง แกเป็ นเพื่อนของฉันมาร่ วมยี่สิบปี แล้ว เอาล่ะ..อยู่ตรงนี้ ก่อนนะ พรุ่ งนี้ ฉันจะเอาแกออกมานับ
ใหม่”
บุญเอนร่ างผอมเกร็ งลงนอนบนแคร่ ไม้ไผ่เก่า ๆ แสงไฟจากตะเกียงส่ องวอมแวน เห็นแมลงมุม
ตัวขนาดเขื่องชักใยอยูใ่ ต้หลังคา เขามองดูมนั จนกระทัง่ ตนเองม่อยหลับไป
9

บทที่ 2 รักเพือ่ นบ้ านเหมือนรักตนเอง
เช้าวันนี้ทอ้ งฟ้ าแจ่มใส ปุยเมฆสี ขาวลอยฟ่ องอยูไ่ กลลิบ ๆ ลมร้อนพัดมาเบา ๆ ดอกไม้สีเหลือง
บานสะพรั่งอยูร่ ิ มรั้ว หมู่ภมรบินวนเวียนไปมา ทุกสิ่ งมีชีวิตชี วา นอกจากชี วิตของชายผูเ้ ป็ นเจ้าของบ้าน
ร้าง
บุญทิ้งถังน้ าลงในบ่อ สลัดเชื อกสองสามทีแล้วดึงขึ้นมา เสี ยงน้ าหล่นกระทบเบื้องล่างดังซู่ ซ่า
แขนอันผอมเกร็ งคว้าหูถงั แล้วเดินกระย่องกระแย่งกลับเข้าบ้าน นี่เป็ นกิจวัตรประจาวันของชายโสดผูม้ ี
ชี วิตอยูอ่ ย่างลึกลับ ทุกเช้าเขาจะต้องออกมาตักน้ าไปใส่ รางให้หมู หลังจากนั้นจะออกไปเก็บผักต่าง ๆ
มาสะสมไว้ เพื่อต้มในตอนบ่าย มันช่ างเป็ นงานที่น่าเบื่อหน่ ายในสายตาของหลายคน แต่สาหรับบุ ญ
แล้วเขาก้มหน้าก้มตาทามันไปเหมือนกับว่า ชีวติ นี้เขาจะขาดหมูเสี ยมิได้
แน่นอน เพราะหมูคือตัวเงินตัวทอง!
และเงินทองก็คือหัวใจของเขา!
บางครั้งบุญนึกอยากจะถามตนเองอยูเ่ หมือนกันว่า เขาอยูเ่ พื่ออะไร และทางานเหล่านี้ ไปทาไม
กัน เพราะเขาไม่มีครอบครัว ไม่มีภรรยา ไม่มีลูก ไม่มีญาติพี่นอ้ ง และไม่มีเพื่อนฝูง แต่ทว่าเขาก็ไม่กล้า
แม้แต่จะคิด เพราะนานมาแล้วเขาเคยคิดครั้งหนึ่ง และมันทาให้เขานอนไม่หลับไปหลายคืนทีเดียว
เขาค่อย ๆ หย่อนถังน้ าลงในคอกหมู หมูสองสามตัวร้องขึ้นมาพร้อมกัน เพราะมันรู ้วา่ ถึงเวลา
ที่เจ้าของจะให้อาหารแล้ว ตัวหนึ่ งวิ่งมาชนถังน้ าเกือบหก แต่บุญคว้าไว้ทนั เขายืนนิ่ งและหยุดคิด ชี วิต
ของคนเราคงไม่ต่างไปจากถังน้ าเท่าใดนัก เมื่อวางอยูเ่ ฉย ๆ มันก็จะสงบนิ่ ง ไม่มีปฏิ กิริยาอะไร แต่ถา้
หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดมากระทบกระเทือน สิ่ งที่บรรจุอยูภ่ ายในก็จะหกเรี่ ยราดออกมาทันที
บุญยอมรับว่า สิ่ งที่อยูภ่ ายในจิตใจของเขาเคยหกออกมาบ่อย ๆ มีท้ งั สิ่ งที่ดีและสิ่ งที่ไม่ดี แต่สิ่ง
หลังนี้ดูเหมือนว่าจะมีมากกว่า มันกระเซ็นออกมาจากเขาชาชินเสี ยแล้ว
“ถ้าหากว่าเรามีใครสักคนหนึ่งมาช่วย ก็คงจะดีไม่ใช่นอ้ ยนะ” บุญคิดในใจ “เราน่าจะจ้างลูกจ้าง
สักคนหนึ่ง”
“อย่าเลย...เปลืองเงินเปล่า เราทาเองดีกว่า” อีกใจหนึ่งค้าน
“ถ้าเรามีภรรยา...” ความคิดของเขายังคงแล่นต่อไปเมื่อคิดถึงเรื่ องนี้ ใบหน้าของมะลิก็ลอยเข้า
มาในมโนภาพทันที เขารู้สึกเจ็บยอกที่ในหัวใจ “เขาว่าผูห้ ญิงนั้นเป็ นเหมือนพันไม้เลื้อย คงจะเป็ นความ
จริ ง”
บุญรี บสลัดความคิดนี้ทิง้ ทันที
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เขาเริ่ มลงมือผสมราให้หมู เมื่อเคล้าจนได้ที่แล้วก็เทมันลงใส่ ราง ยังไม่ทนั เสร็ จหมูทุกตัวแย่ง
กันเบียดเข้ามากินช่างไม่มีวฒั นธรรมเสี ยเลย บุญสังเกตเห็ นว่า บางตัวนั้นมูมมามกว่าเพื่อน ชอบกินอยู่
ตลอดเวลา และกินไม่เลือก กินได้สารพัดอย่าง บางตัวยืนขวางกันท่าเพื่อนที่จะเข้าไปกิ นบางตัวเอาขา
หน้าจุ่มลงไปในราง มันใช้จมูกดุน ๆ หากินแต่อาหารที่ดี ๆ ส่ วนของที่มนั ไม่ชอบมันก็จะเขี่ยออกนอก
รางหมด ตัวเองไม่กินแล้วยังไม่ยอมให้คนอื่นกินด้วย
มันยื้อแย่งกันอยูต่ ลอดเวลา ถ้าหากว่ามันจะรู ้สึกนิ ดหนึ่ งว่า ถึงอย่างไร ๆ อาหารจะต้องมีเหลื อ
เพียงพอสาหรับทุกตัว มันคงจะเข้าคิวกันกินอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ที่น่าสังเวชที่สุดก็คือ บางครั้ง
มันออกแรงกัดกันเพียงเรื่ องนิดเดียวเท่านั้น
“หมูเหมือนกับคนหรื อเปล่านะ?” บุญถามตัวเอง “ไม่ใช่...ไม่เหมือน หมูก็คือหมู คนก็คือคน”
เมื่อจัดการธุ ระตอนเช้าเสร็ จแล้ว บุญรู ้สึกโล่งใจ เขาเดินไปที่ครัวหลังบ้าน หยิบขันน้ าจ้วงลงไป
ในตุ่มล้างมือและล้างหน้า เสร็ จแล้วเช็ดด้วยผ้าขาวม้าที่ เคี ยนพุงอยู่ แล้วเดิ นกลับมานัง่ ที่ แคร่ เพื่อจะ
จัดการกับอาหารมื้อเช้า แต่ขณะที่ยงั ไม่ทนั หย่อนก้นลง ก็มีเสี ยงเหมือนประตูร้ ัวหน้าบ้านถูกเปิ ดออก
เขาเงี่ยหู คอยฟั ง มีเสี ยงคนเดินเข้ามาในบริ เวณบ้านแล้วหยุดยืนอยู่ บุญเดิ นย่องไปที่ริมหน้าต่าง ค่อย ๆ
แง้มดู แต่เขามองเห็นไม่ถนัด เพราะหญ้าขึ้นบังไว้
“ใคร?” เขาถามเสี ยงห้วน ๆ
เงียบไม่มีคาตอบ
“ใครน่ะ?” บุญถามเสี ยงหนักแน่นอีกครั้งหนึ่ง
“ฉันเอง...คาจันทร์ ” เสี ยงตอบจากข้างนอก
“มาทาไม?”
“ฉันเอาขนมมาให้”
ประตูบา้ นถูกเปิ ดออก คาจันทร์ กบั ลูกสาวคนโตยืนรออยู่ นางยิม้ ให้เจ้าของบ้าน บุญสบตาแวบ
หนึ่ งแต่ไม่พูดว่ากระไร แขกผูไ้ ม่ได้รับเชิ ญก้าวเข้ามาในบ้าน เด็กหญิ งคาฟองเกาะแขนแม่แจ ความ
หวาดกลัวปรากฏอยูใ่ นดวงตาของหนูนอ้ ยอย่างเห็นได้ชดั ผูเ้ ป็ นแม่ทรุ ดตัวลงนัง่ ที่แคร่ ไม้ไผ่
นางกวาดสายตาดูรอบ ๆ บ้าน ทุกอย่างอยูใ่ นสภาพทรุ ดโทรมมากแล้ว ลึกเข้าไปเป็ นห้องครัว มี
เตาไฟแบบอิฐสามก้อน ข้าง ๆ เตามีจานข้าวและหม้อสี ดาสนิ ทวางอยูเ่ หนื อเตาไฟขึ้นไปมีหิ้งไม้ไผ่ขดั
แตะแขวนด้วยเชื อกติดกับขื่อเพื่อย่างของสดมิให้เสี ย บนหิ้ งมีปลาตัวเล็ก ๆ และเนื้ อสี ดาก้อนหนึ่ งวาง
อยู่ มันเป็ นเนื้อวัวที่บุญซื้ อมาจากตลาดเมื่อสองอาทิตย์ก่อน เขาปาดมันกินวันละเล็กละน้อย
ทางด้านซ้ายมือมีที่นอนวางกองรวมอยูก่ บั เสื้ อผ้า หมอนสี เทาแก่ตกอยูข่ า้ ง ๆ นอกจากนั้นไม่มี
อะไรเลยนอกจากฝุ่ นและหยักไย่
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“คงจะไม่เจอผงซักฟอกมาหลายปี แล้ว” คาจันทร์ คิดในใจ “คนไม่มี ครอบครั วก็ เป็ นอย่างนี้
แหละ”
เจ้าของเดินมาทรุ ดตัวลงนัง่ พิงกับเสากลางเรื อน
“วันนี้ที่บา้ นจะมีการประชุมนมัสการพระเจ้า ฉันทาขนมเทียนสาหรับเลี้ยงแขก พอดีคิดถึงลุงก็
เลยนาเอามาให้” นางบอกด้วยเสี ยงอ่อนโยน
บุญจ้องมองดูจานขนม เหมือนกับว่าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลย
คาจันทร์ หยิบส่ งให้ “เอาซิคะ ฉันให้ลุง”
เจ้าของบ้านยังคงมองดูเฉย
“เมื่อกี้ฉนั เอาไปให้บา้ นคุณประเทืองบ้าง เขาชิมแล้วยังบอกว่าอร่ อยดี” นางบอก
บุญยังคงเงียบ
“ฉันได้ยนิ ว่าลุงเคยเป็ นคริ สเตียนใช่ไหม?” คาจันทร์เปลี่ยนเรื่ อง
บุญพยักหน้า
“ฉันเห็นลุงอยูค่ นเดียว มีอะไรที่จะให้ฉนั ช่วยบ้างไหม?”
เจ้าของบ้านส่ ายหน้า พร้อมกับจ้องมองลงไปบนพื้นห้อง ดวงตาแข็งกร้าว
เด็กหญิงคาฟองยังคงเกาะแขนแม่แน่น
“เอ้อ...ฉันอยากจะเชิญลุงไปร่ วมนมัสการพระเจ้าที่บา้ นวันนี้” คาจันทร์พยายามชวนคุย
บุญยังคงมีอาการเมินเฉย “พระเจ้ารึ ?” เขาคิดในใจ “เมื่อไหร่ นะผูห้ ญิงคนนี้ จะหยุดพูดเรื่ องพระ
เจ้าเสี ยที นางไม่รู้หรอกว่า ฉันขมขื่นมากมายแค่ไหนในเรื่ องนี้”
“ตกลงไหมคะ?” นางคะยั้นคะยอ
บุญส่ ายหน้า
เมื่อเห็ นว่าเจ้าของบ้านไม่ยินดี รับคาเชิ ญ นางจึงเบนความสนใจไปเรื่ องอื่น ๆ นางได้เล่าเรื่ อง
ของประพันธ์ซ่ ึงเป็ นสามีของนางให้บุญฟัง
“เราแต่งงานกันมาห้าปี แล้ว...” นางเริ่ มเรื่ อง “ตอนแรกนั้นเรามิได้เป็ นคริ สเตียนหรอก เราทามา
หากินตามประสาชาวบ้าน หาเช้ากินค่า ทานา ทาสวน บางทีก็ทาไร่ นี่ พี่พนั ธ์เขาก็ออกไปไร่ แต่เช้าแล้ว
เห็นบอกว่า จะรี บกลับมาร่ วมประชุม” นางหยุดหันไปมองลูกสาว
“นี่คาฟองเป็ นลูกสาวคนโตของเรา และมีอีกคนหนึ่งอยูท่ ี่บา้ นเป็ นผูช้ าย”
บุญจ้องมองเด็กหญิงอย่างไม่วางตา
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“วันหนึ่ งก็มีเพื่อนของพี่พนั ธ์คนหนึ่ ง มาเล่าเรื่ องพระเจ้าให้เราฟั ง พวกเราก็เชื่ อครึ่ งไม่เชื่ อครึ่ ง
เราคิดว่า ศาสนาไหน ๆ ก็ดีเหมือนกันทั้งนั้น คือสอนให้คนเป็ นคนดี ของเก่าเราก็ดีอยู่ เราไม่ได้ไปปล้น
เขาจี้เขา เราก็พอใจแล้ว...
แต่คืนวันหนึ่ ง พี่พนั ธ์เขาก็ได้ฝันไปว่า เขาสิ้ นลมหายใจ และมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าพาไปยัง
สถานที่ แห่ งหนึ่ ง ที่ นั่นมี ป ราสาทราชวัง สวยงามมากที เดี ยว เมื่ อไปถึ ง ที่ ป ระตู ข องปราสาท ก็ มี ทู ต
สวรรค์องค์หนึ่งเฝ้ าอยู่ ทูตองค์น้ นั ถามว่า “คุณชื่ออะไร?”
“ประพันธ์ครับ”
“นามสกุลอะไร?” ทูตซักอีก
“ห้วยแหงครับ” พี่ประพันธ์ตอบ
ทูตสวรรค์พลิ กหนังสื อเล่ มใหญ่ซ่ ึ งเป็ นสมุ ดทะเบี ยนประจาชี พ เมื่ อหาจนทัว่ แล้วไม่พบชื่ อ
ดังกล่าว ทูตเงยหน้าขึ้นพร้อมกับส่ ายหน้า
“ชื่ อและนามสกุลนี้ ไม่มี” ทูตบอกด้วยน้ าเสี ยงเศร้ าสร้ อย “คุ ณจะเข้าในแผ่นดิ นของพระเจ้า
ไม่ได้”
บุญยังคงนัง่ นิ่งฟัง
“แล้วพี่พนั ธ์ก็ตกใจตื่น” คาจันทร์ บอกอย่างตื่นเต้น “วันนั้นเราได้ยอมต้อนรับเอาพระเยซู คริ สต์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา..”
ก่อนที่นางจะพูดจบ ก็มีเสี ยงดังโครมครามทางด้านห้องครัว ทุกคนหันขวับไปมอง ก็เห็นแมว
ดาขนาดเขื่องกาลังกระโจนลงจากหิ้ ง ในปากของมันมีปลาย่าง มันหนี ไปอย่างรวดเร็ ว บุญผลุดลุกขึ้น
ด้วยความโกรธจัด เขาคว้าได้ดา้ มไม้กวาดวิ่งตามแมวขโมยไปทันที มันหนี ไปซุ กตัวอยู่ตรงมุ มห้อง
เจ้าของบ้านถลันเข้าไปฟาดอย่างแรง แมวปล่อยปลาทันทีแล้วชักดิ้นชักงอ บุ ญตรงเข้าไปขยุม้ คอมัน
ขึ้นมาปากก็คารามว่า “หนอยแน่ ขโมยรึ ตายเสี ยเถอะ” เขาบีบเค้นคอมันจนดิ้นพรวดพราด
คาจันทร์และลูกตกตะลึง
“พอแล้วลุง..อย่าไปทามันเลย สงสารมัน” นางร้องบอกเสี ยงดัง
เด็กหญิงคาฟองร้องไห้ดว้ ยความกลัว ผูเ้ ป็ นแม่ดึงลูกเข้ามากอดไว้
“เอ้อ...ฉันเห็ นจะต้องกลับก่อนล่ะ” นางบอกเจ้าของบ้าน “ไว้มีเวลาว่างจะทาขนมมาเยี่ยมลุ ง
ใหม่”
เจ้าของบ้านไม่ตอบว่ากระไร เขาหิ้วคอแมวขโมยเดินออกไปทิ้งหน้าบ้าน
สองแม่ลูกเดินตามไป “ฉันเอาพระคัมภีร์มาให้ลุงเล่มหนึ่ง ฉันวางไว้ที่แคร่ น้ นั แหละ”
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แขกผูม้ าเยือนจากไปแล้ว แต่บุญยังคงยืนนิ่ งอยู่กบั ที่สักครู่ หนึ่ งเขาก็เดิ นกลับเข้ามายืนมองดู
หนังสื อปกดาเล่มนั้นแววแห่ งความเย็นชาฉายออกมา เขาจาได้ดีวา่ ครั้งหนึ่ งมันเคยมีความหมายต่อเขา
มาก แต่บดั นี้เขามองไม่เห็นคุณค่าของมันเลย
“ทาไมนะเราจึงหลีกหนีสิ่งนี้ไม่พน้ เสี ยที เราอยากจะลืม ไม่เกี่ยวข้อง ไม่อยากจะได้ยนิ ไม่อยาก
เห็น แต่มนั ก็ติดตามมารบกวนอยู่ตลอดวเลา” บุญคร่ าครวญในจิตใจ “แต่ไม่เป็ นไร ให้มนั นอนอยู่ตรง
นั้นแหละ ไม่มีวนั เสี ยล่ะที่คนอย่างนายบุญจะหยิบมันขึ้นมาอ่าน”
จริ งดังที่เขาปฏิ ญาณไว้ บุญไม่เคยหยิบและแตะต้องหนังสื อปกดาเล่มนั้นเลย หลายเดื อนผ่าน
ไปมันก็ยงั คงวางอยูท่ ี่เดิม ฝุ่ นเกาะหนาเตอะ
หน้าร้อนสิ้ นสุ ดลง ฤดูฝนย่างเข้ามา น้ าจากฟ้ าโปรยปรายเกือบทุกวัน บางคืนพายุพดั ขนาดหนัก
หมู่บา้ นเงี ยบเหงา ผูค้ นต่างพากันหลบซ่ อนตัวอยู่แต่ภายในบ้าน แต่บุญเองก็ยงั คงปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย
วันนี้ ดวงอาทิ ตย์ไม่โผล่ ต้ งั แต่เช้าแล้ว ท้องฟ้ าปกคลุ มด้วยเมฆสี ดา เพราะเมื่ อคื นฝนเทลงมา
อย่างหนัก บุญคิดว่าถ้าหากตกอย่างนี้ติด ๆ กันสักสองสามวัน น้ าคงจะท่วมหมู่บา้ นเป็ นแน่
พอบ่ายคล้อย เขาสังหรณ์ใจอย่างไรพิกล ทาให้คิดถึงเงินที่เขาซ่ อนไว้ เขารี บกลับเข้าบ้าน และ
ตรงไปที่กระบอกไม้ไผ่ ซึ่ งเขาได้วางมันไว้บนขื่ออย่างแนบเนี ยน เมื่อยกลงมาบุญก็ใจหายวาบ เพราะ
กระบอกไม้เบาหวิว เขารี บดึงผ้าที่ปิดออกอย่างรวดเร็ ว จริ งดังที่เขาคิดไว้
เงินหายไปเกลี้ยง!
“มันหายไปได้อย่างไร?” บุญถามในใจ “เมื่อวานนี้ มันยังอยูน่ ี่นา มันจะต้องหายไปเมื่อคืนแน่ ๆ
เพราะฝนตกหนัก ฉันหลับไม่รู้เรื่ องเลย”
บุญอยากจะเตะตัวเองให้หายแค้น เขากาหมัดแน่นทุบลงบนท่อนไม้ไผ่หลายครั้งติดกัน
“หรื อว่าพวกหนูจะคาบเอาไป” เขาคิด “ลองค้นหาดูดีกว่า”
อย่างรวดเร็ ว บุ ญเริ่ มค้นหาทัว่ บ้าน ข้าวของถู กรื้ อกระจุ ยกระจาย ทุ กซอกทุ กมุ มที่ เขาคิ ดว่า
ดวงใจของเขาจะไปหลบซ่อนอยู่ แต่ไม่เห็นมีแม้แต่เงา
บุญตัวสั่นด้วยความโกรธ ปนกับความเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ ง เขานัง่ ลงอย่างหมดอาลัยตายอยาก
ความรู ้สึกในตอนนี้ เป็ นเหมือนกับใครเอามีดอันแหลมคนมากรี ดลงบนหัวใจของเขา ที่พ่ ึงสุ ดท้ายของ
เขาคือ ผูใ้ หญ่บา้ น
“มันขโมยเงินผมไปหมดเลย” บุญบอกแก่ผใู ้ หญ่บา้ น
“เงินเท่าไหร่ ?” ชายวัยกลางคนถามเสี ยงราบเรี ยบ
“ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิ บแปดบาทกับห้าสิ บสตางค์” บุญตอบอย่างรวดเร็ ว
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“เก็บเอาไว้ที่ไหน?”
“บนขื่อในบ้านครับ”
“มีใครเคยรู ้เรื่ องเงินนี้บา้ งไหม?”
บุญส่ ายหน้า
“ต้องมีคนรู ้ ถ้าไม่มีคนรู ้มนั จะหายได้อย่างไร?” เสี ยงของผูใ้ หญ่บา้ นขึงขัง
“ผูใ้ หญ่ช่วยผมที” บุญคร่ าครวญอย่างน่าเวทนา
“เอาล่ะ...ผมช่ วยแน่ แต่ตอนนี้ กลับไปก่อน เดี๋ ยวผมจะให้คนตามไปดูที่เกิ ดเหตุ เงิ นมันก็เป็ น
เหมือนเงิน ใคร ๆ ก็มีเงินทั้งนั้น คงจะหาตัวคนร้ายลาบาก”
บุญเดินคอตกกลับบ้าน เขาไม่ยอมแตะต้องอาหารเป็ นเวลาหลายวัน.
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บทที่ 3 ข้าวนอกนา
“จดหมายของใคร?” โสภาตะโกนถามชายหนุ่ มขณะที่เขากาลังนัง่ อ่านอยู่ที่เก้าอี้ระเบียงหน้า
บ้าน
“ของพ่อ” สมบัติตอบเบา ๆ โดยไม่หนั ไปมอง
“ว่าไงบ้าง?” เสี ยงถามกลับมาจากในครัว
“พ่อบอกว่า ถ้าสอบเสร็ จให้รีบกลับไปช่วยงานบ้านปี นี้ขา้ วดี พ่อต้องการพี่ไปช่วยคุมคนงาน”
หญิงสาวร่ างสู งโปร่ งนวยนาดออกมา เธอใส่ ชุดอยูก่ บั บ้านสี ฟ้าอ่อนเย็นตา ชายหนุ่มเหลือบขึ้น
มองนิ ดหนึ่ งแต่มิได้ปริ ปาก เธอวางมือทั้งสองข้างบนไหล่ของชายหนุ่ มแล้วถามขึ้ นว่า “พี่จะไปหรื อ
เปล่า?”
“เห็นทีจะต้องไป เพราะไม่อยากจะขัดใจคนแก่”
“แล้วเมื่อไหร่ จะกลับ?”
“ไม่แน่” ผูเ้ ป็ นสามีตอบเบา ๆ “แต่โสไม่ตอ้ งเป็ นห่วง”
“ไม่เป็ นห่วงได้ยงั ไง...” หญิงสาวเสี ยงขึ้นจมูก “ถ้าพี่สมบัติไปนาน โสอยูท่ างนี้ก็เหงาแย่ซิ”
“โสมีเพื่อนเยอะแยะไม่เหงาหรอกน่ะ” ฝ่ ายชายว่า “กลางคืนไม่ตอ้ งกลับมานอนนอกบ้านก็ได้
นอนมันเสี ยที่บาร์ นนั่ แหละ หรื อไปค้างกับเพื่อนก็ได้”
นับเป็ นเวลาร่ วมสามเดื อนเศษแล้ว ที่ คนทั้งสองได้อยู่กินด้วยกันตามประสาผัวเมีย ในอดี ต
โสภาเป็ นลูกชาวนาที่ยากจนมาก เธอหนี ความแห้งแล้วเข้าสู่ ตวั จังหวัด เพื่อเป็ นลูกจ้าง เธอทางานหลาย
ที่หลายแห่ ง เธอเปลี่ยนงานอยูเ่ รื่ อย ๆ และพยายามเสาะหางานที่มีรายได้ดี เพื่อจะได้เงิ นมาก ๆ ส่ งไป
ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว
ต่อมามีเพื่อนผูห้ ญิงบางคนแนะนาเธอว่า “นี่ ยายโส...ถ้าเธออยากจะทางานดี มีเงินใช้คล่องละ
ก้อ เป็ นพนักงานเสริ ฟอาหารซิ ที่ร้านเอมอรโภชนากาลังเปิ ดรับสมัครแน่ะ”
“จะดีรึ?” เธอย้อนถามเพื่อนด้วยความไม่แน่ใจ “ฉันกลัวว่า...”
“ทาไมจะไม่ดี หุ่นอย่างเธอนี่ เจ้าของร้านเห็นแล้วน้ าลายหกเชียวล่ะเธอเอ๋ ย” เพื่อนส่ งเสริ ม
“เขาว่า คนที่ทางานแบบนี้มกั จะเสี ยผูเ้ สี ยคน” โสภาเกรงกริ่ งในใจ
“ไม่ตอ้ งกลัว คนเขาทากันออกเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่เห็นมีอะไร ไปเถอะ”
โดยไม่รอช้าวันรุ่ งขึ้นโสภาก็ลองปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเพื่อนทันที เจ้าของร้านได้จบั เธอขัด
สี ฉวีวรรณและแต่งเนื้อแต่งตัวให้เสี ยใหม่ กลิ่นท้องทุ่งถูกลอกคราบออกโดยสิ้ นเชิ ง โสภากลายเป็ นคน
เด่นคนหนึ่ งในร้าน เป็ นเหตุให้เจ้าของร้านภูมิใจมาก เพราะเธอเป็ นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าได้ดีทีเดียว ทุก
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อย่างดี ข้ ึน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านความสะดวกสบาย สนุ กสนานและสตางค์ เธอสามารถเก็บเงินได้มาก
ขึ้น นัน่ หมายความว่า ทางบ้านก็พลอยมีฐานะกระเตื้องขึ้นด้วย
สิ่ งที่ ติดตามมาเป็ นเหมื อนเงาตามตัวก็คือ การเที่ ยวเตร่ โสภาคบเพื่อนต่างเพศมากขึ้น มี ชาย
หนุ่มและแก่หลายคนเป็ นขาประจาของเธอ
ดูเหมือนว่าโลกนี้ช่างสดใสในความคิดของหญิงสาวผูม้ ีนามว่า “โสภา”
ชีวติ แต่ละวันที่ผา่ นไป ชีวติ ของเธอโลดแล่นเหมือนนกน้อยที่มีแต่ความอิสระ
วันหนึ่ งเพื่อนคู่หูก็เอ่ยกับเธอว่า “นี่ ยายโส เราไปสมัครทางานบาร์ กนั ดีกว่า เธอเอ๋ ยคนเขาบอก
ว่ารายได้งามอย่างบอกใครเชี ยว คืนหนึ่ งอย่างขี้ หมูข้ ี หมาปาเข้าตั้งร้ อยสองร้ อยบาท นี่ ไม่นับบริ การ
พิเศษนะ”
โสภาตาลุกโพลงเมื่อได้ยนิ จานวนเงิน
“คืนหนึ่ งสองร้ อยบาท เดื อนหนึ่ งมีสามสิ บวัน ก็ตกเข้าไปหกพันบาท” เธอคิดสาระตะในใจ
“ส่ งไปให้ทางบ้านเสี ยพันหนึ่ง เหลือห้าพัน เก็บสักครึ่ งปี ได้สองหมื่นห้า ซื้ อบ้านได้หลังหนึ่ งงาม ๆ เก็บ
สักสองสามปี ก็จะได้รถเก๋ งสวย ๆ คันหนึ่ง”
ความหอมหวนของกลิ่ นธนบัตร ทาให้โสภากระตุกชายเสื้ อถามเพื่อนว่า “ยายนิ ด แกพูดจริ ง
หรื อนี่?”
“อ้าว...ฉันจะไปโกหกเธอหาสวรรค์วมิ านอะไรเล่า?” เพื่อนสาวค้อนด้วยความน้อยใจ
“เราจะไปสมัครกันเมื่อไหร่ ล่ะ?” โสภาถามเร็ วปรื๋ อ
“แล้วแต่สะดวก” นิดตอบอย่างไม่ยนิ ดียนิ ร้าย
“พรุ่ งนี้เป็ นไง?”
“ก็ยอ่ มได้”
คืนวันนี้ บริ เวณหน้าไนท์คลับพลุ กพล่านด้วยผูค้ น ร้ านขายอาหารและจิปาถะตั้งเรี ยงรายเป็ น
แถว ไฟหลากสี ส่องสว่างไสว เสี ยงดนตรี อนั แผ่วเบาดังลอดออกมา โสภาและนิ ดก้าวลงจากรถสองแถว
รับจ้าง คนทั้งสองหยุดยืนสารวจความเรี ยบร้อยของเสื้ อผ้าครู่ หนึ่ ง แล้วจึงพากันเดิ นเข้าไปที่ประตู คน
เฝ้ าประตูในชุดสี แดงแจ๊ดรี บเปิ ดประตูให้
บรรยากาศภายในเย็นฉ่ าด้วยระบบแอร์ คอนดิ ชั่น ไฟแสงสลัว ๆ นักดนตรี สองสามคนยืน
บรรเลงเพลงอยูบ่ นเวทีเพื่อรอแขกที่มาหาความสาราญ ด้านขวามือเป็ นโต๊ะยาวตลอดแนว มีเก้าอี้วางอยู่
เป็ นระยะ ๆ ด้านหลังโต๊ะยาวนั้น ก็มีพนักงานในชุ ดสะอาดยืนประจาอยู่ ชายหนุ่ มสองสามคนนัง่ ดื่ ม
เหล้าและสนทนากันอย่างเงียบ ๆ
นิดเลียบ ๆ เคียง ๆ เข้าไปหาบ๋ อยคนหนึ่ง ถามว่า “ผูจ้ ดั การอยูไ่ หม?”
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ชายหนุ่มร่ างเตี้ยคนนั้นจ้องหน้าคนทั้งสองแล้วย้อนถามว่า “มีธุระอะไรครับ?”
“เรามาสมัครงานค่ะ?” โสภาเป็ นคนตอบ
“อ๋ อ..” บ๋ อยยิม้ อย่างมีเลศนัย “เชิญห้องผูจ้ ดั การด้านหลังครับ”
ชายหนุ่ มเดิ นนาหน้าคนทั้งสองไปทางด้านหลัง ตลอดทางมืดมาก จนต้องใช้ไฟฉายส่ องทาง
พอเปิ ดประตูเข้าไปผูจ้ ดั การวัยกลางคนนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้บุนวม รอบ ๆ โต๊ะมีเก้าอี้เรี ยงรายอยูห่ ลายตัว
“มีผหู้ ญิงสองคนมาสมัครงานครับผูจ้ ดั การ” บ๋ อยรายงาน
“บอกให้เข้ามาได้” ผูจ้ ดั การขยับแว่นตาเบา ๆ ให้เข้าที่
ทันทีที่พบหน้า โสภาก็รู้วา่ ชายหัวเถิ กที่นงั่ อยู่ตรงหน้านี้ ได้ผา่ นโลกมาอย่างโชกโชน เพราะ
เธอสังเกตดูกิริยาท่าทาง และสายตาของเขา มีแววประหลาดอย่างไรพิกล
“เชิญนัง่ ” เจ้าของห้องผายมือไปทางเก้าอี้
ทั้งสองสาวนัง่ เงียบ ขณะที่ผจู ้ ดั การก้มหน้าหาอะไรบางอย่างในลิ้นชัก
“มาสมัครงานเหรอ” เสี ยงห้าว ๆ ถาม
“ค่ะ” นิดตอบ
“เคยทาที่ไหนมาก่อนหรื อเปล่า?”
“เคยทาแต่ร้านอาหารธรรมดาค่ะ”
“อ้อ..” เจ้าของห้องผงกศีรษะที่อตั คัดผม “ทาไมคิดจะมาทาที่นี่?”
“เพื่อน ๆ บอกว่าเงินดี ก็เลยอยากจะมาลองทาดูค่ะ” นิดตอบยิม้ ๆ อย่างคนเจนโลก
“ดี ” ผูจ้ ดั การพูดพร้ อมกับควัก บุ หรี่ ยี่ห้อต่า งประเทศขึ้ นมาจุ ดสู บ “ช่ วยเขี ยนใบสมัค ร แล้ว
พรุ่ งนี้มาทางานได้”
การสมัครเข้าทางานเป็ นไปอย่างง่ายดาย ไม่มีพิธีรีตองอะไร และงานนี้ ไม่ตอ้ งใช้ความสามารถ
จากการศึกษาแต่ประการใด ขอเพียงแต่มีใบหน้าและรู ปร่ างที่ตอ้ งตาชายเป็ นใช้ได้ โสภาเริ่ มงานในตอน
สองทุ่มของทุก ๆ วัน และทาต่อไปจนกระทัง่ ถึ งตีหนึ่ งตีสอง เธอมักจะคิดอยูเ่ สมอว่า สิ่ งอื่นไม่สาคัญ
ขอเพียงแต่วา่ “งานดี มีเงินใช้ ไร้กงั วล” เป็ นอันว่าใช้ได้
โสภาคบเพื่อนต่างเพศมากขึ้น จากประสบการณ์ในแต่ละวัน ทาให้เธอเข้าใจโลกมากขึ้น เธอ
เปลี่ยนคู่ควงบ่อย ๆ ถ้าจะพูดว่า ชี วิตของโสภาจมอยูใ่ นปลักแห่ งความหื่ นกระหายของโลกีย ์ ก็คงจะไม่
ผิดเท่าใดนัก และวันหนึ่ งเธอก็ได้พบกับนักเรี ยนเกษตรหนุ่ ม ชื่ อสมบัติ ซึ่ งเป็ นลูกของเชิ ดพ่อค้าแห่ ง
หมู่บา้ นหนองบอน ในอดี ตเชิ ดเคยเป็ นครู สอนในหมู่บา้ น ต่อมาเขาลาออกจากราชการมาประกอบ
อาชี พส่ วนตัว เขามีที่นาหลายร้อยไร่ มีปศุสัตว์หลายแห่ งอีกทั้งยังเปิ ดร้านค้าในหมู่บา้ นอีกด้วย ซึ่ งขาย
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ของสารพัดนับตั้งแต่กะปิ น้ าปลา ไปจนกระทัง่ ถึงยารักษาโรค พ่อของสมบัตินบั ได้วา่ เป็ นคนร่ ารวยและ
มีอิทธิ พลคนหนึ่งในหมู่บา้ นหนองบอน
เชิดส่ งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปเรี ยนวิชาการเกษตรในตัวจังหวัด ซึ่ งปี นี้ เป็ นปี สุ ดท้าย เขาไม่
เคยทราบระแคะระคายมาก่อนเลยว่า ลูกชายคนโปรดไปมีเมียเป็ นพาร์ ตเนอร์ เขาได้หมายมัน่ ปั้ นมือจะ
ให้สมบัติแต่งงานกับลูกสาวของเพื่อน ซึ่ งเป็ นคนในหมู่บา้ นเดียวกัน
เหตุที่เชิดเขียนจดหมายมาถึงสมบัติ ก็เพื่อต้องการให้กลับไปบ้าน ตกลงเกี่ยวกับการหมั้นหมาย
“ไหน...ขอให้โสอ่านบ้างซิ ” หญิงสาวเอ่ยปากขอจดหมายจากชายหนุ่ม
“อย่าอ่านเลย ไม่มีอะไรหรอก แกเขียนตามประสาคนแก่” สมบัติว่าพร้ อมกับพับจดหมายใส่
กระเป๋ ากางเกง
“พี่จะไปเมื่อไหร่ ?”
“คิดว่าพรุ่ งนี้เช้า”
“ไปแล้วต้องรี บกลับนะ” ฝ่ ายหญิงสั่งด้วยน้ าเสี ยงเศร้าสร้อย
ฝ่ ายชายพยักหน้า
เขาลุกขึ้นเดินไปยังห้องนอน จัดแจงผลัดเปลี่ยนเสื้ อผ้า เดินผิวปากเข้าห้องน้ า สักครู่ หนึ่ งเสี ยง
น้ าไหลซู่ซ่า โสภาย่องกลับเข้าไปในห้อง เธอค่อย ๆ บรรจงดึงจดหมายออกจากกระเป๋ ากางเกงของสามี
นอกกฏหมาย
“ลองอ่านดูซิ มีความลับอะไรนักหนา ถึงได้รับกลับนัก” เธอคิดไปไกล “บางที ..อาจ...”
เธอคลี่มนั ออกอ่านอย่างระมัดระวัง
“สมบัติลูกรัก”
สอบเสร็ จแล้วขอให้รีบกลับบ้านด่ วน พ่อได้เตรี ยมพิธี หมั้นระหว่างลู กกับสมรไว้เรี ยบร้ อย
ขอให้ลูกกลับมาตกลงกันว่า จะเอาฤกษ์วนั ไหนดี
รัก...
พ่อ
โสภาอ่ า นจบเธอก็ รู้ สึ ก วิ ง เวี ย นศี ร ษะ คล้า ยกับ ว่ า จะเป็ นลม พื้ น ห้ อ งที่ เ ธอยื น อยู่ ม ัน สั่ น
โคลงเคลงไปหมด เธอใช้มือยันกับฝาห้องไว้ สักครู่ หนึ่ งก็ค่อยยังชัว่ “พี่สมบัติจะแต่งงาน..” เธอคร่ า
ครวญในใจ โสภารู ้สึกเหมือนกับว่าใครได้เอาเหล็กแหลมเผาไฟร้อนแดงมาจี้ตรงหัวใจ “ฉันยอมไม่ได้
...ฉันยอมไม่ได้”
เสี ยงกลอนประตูหอ้ งน้ าถูกเปิ ดออก ชายหนุ่มก้าวออกมา หญิงสาวรออยูก่ ่อนแล้ว เธอรัวคาพูด
ราวกับปื นกลใส่ ทนั ที
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“อ้อ...นี่ จะแต่งงานใหม่รึนี่ มิ น่าล่ ะถึ ง ได้รีบกลับบ้า น ฉันขอบอกเสี ย ก่ อนว่า เป็ นตายร้ ายดี
ประการใดฉันยอมไม่ได้...ยอมไม่ได้เด็ดขาด ฮึ...เสี ยทองเท่าหัวไม่ยอมเสี ยผัวให้ใคร!” หน้าตาของเธอ
เหมือนกับนางยักษ์
สมบัติยนื ตะลึงกับที่ เพราะเขาคิดไม่ถึงว่า โสภาจะจู่โจมเขาแบบนี้
“เดี๋ยวใจเย็น ๆ ซิโส”
“เย็นไม่ได้แล้ว...เรื่ องคอขาดบาดตาย ฉันยอมไม่ได้”
“เธอไม่มีสิทธิ์ มาห้ามพี่นะ” สมบัติข้ ึนเสี ยงบ้าง
“ทาไมจะไม่มีสิทธิ์ ยะ” โสภาลอยหน้าลอยตาถาม “ฉันเป็ นเมียพี่นะ”
“เธอมันเมียนอกกฏหมาย” ชายหนุ่มเสี ยงกร้าว “ฉันจะทิง้ เมื่อไหร่ ก็ได้”
เหมือนหนึ่งเอาไม้ไปแหย่รังแตน หญิงสาวเต้นเป็ นเจ้าเข้าสิ ง
“ลองดู ซิ ” ตัว เธอสั่ น เทิ้ ม ด้ว ยความโกรธ “รั บ รองได้เห็ น ดี ก ัน ใครจะแย่ง ผัว ฉัน ไปไม่ ไ ด้
เด็ดขาด”
“เธอมันแค่พาร์ ตเนอร์ ใครเค้าจะเอาไปทาเมียให้เสี ยชื่อ” สมบัติกระชากเสี ยง
“ไอ้..” หญิงสาวแผดเสี ยงด่าอย่างหยาบคาย “มึง...มึงดูถูกกู อย่าอยูต่ ่อไปเลย”
เธอคว้าแจกันได้ ก็เหวี่ยงเต็มแรงใส่ ชายหนุ่ มทันที สมบัติเอี้ยวตัวหลบ แจกันปลิวไปกระทบ
กระจกเงาริ มหน้าต่างแตกกระจาย
“เพล้ง!”
เพื่อนบ้านข้างเคียงต่างพากันวิ่งออกมาดู เมื่อเห็ นว่าเป็ นเรื่ องภายในครอบครัว ต่างก็เดินกลับ
เข้าบ้านของตนไป
โสภาเริ่ มอาละวาด ข้าวของเครื่ องใช้ถูกฤทธิ์ แห่ งความหึ งหวงทาลาย สมบัติกระโดดเข้าขวาง
โสภาวิง่ ไปคว้ามีดในครัวออกมา ตรงรี่ หมายจะแทงชายหนุ่ม
“พลัก่ ” ชายหนุ่มหวดกาปั้ นเข้าด้านหลังหญิงสาว
“โอ๊ย..!” เธอร้องได้คาเดียวแล้วก็ทรุ ดตัวลงกับพื้นมีดตกจากกระเด็นตกลงไปใต้ถุน
สมบัติเหวีย่ งกาปั้ นอีกสามสี่ ครั้งเข้าตามลาตัวภรรยาโสภาร้องไห้เสี ยงดัง
“ไปไหนก็ไปเสี ย...ไอ้...” เธอด่าไม่เลี้ยง “กูนึกว่า มึงเป็ นคนดี ที่แท้มึงก็มารสังคมดี ๆ นี่ เอง กู
อุตส่ าห์ให้เงินใช้ ส่ งเสี ยหาเงินให้เล่าเรี ยน ไอ้ทรยศ...หน้าด้าน...อัปรี ย.์ ..เนรคุณ”
“หยุดนะ” สมบัติตาวาว เขาตวาดเสี ยงดังพร้ อมกับเงื้ อเท้าขึ้ นหมายก้านคอหญิ งสาว “ขืนพูด
มากกว่านี้ มึงนอนโรงพยาบาลแน่ ๆ”
คาขู่ของเขาได้ผล โสภาเงียบเสี ยงทันที
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เธอเปลี่ยนความเกรี้ ยวกราดเป็ นร้องไห้สะอึกสะอื้น
“โธ่...พี่จะทิ้งโสไปจริ ง ๆ หรื อนี่”
เธอคร่ าครวญเพราะต้องสู ญเสี ยของสุ ดที่รักไป
“นี่โส..” สมบัติเรี ยกด้วยท่าทางขึงขัง “เธอยังสาว ยังสวย เธอยังมีโอกาสเลือกผูช้ ายอีกหลายคน
ทาไมเธอจะต้องมาพะวงอยูก่ บั พี่”
“จะไม่พะวงได้อย่างไร โธ่...พี่ไม่รู้ความจริ ง!”
“ความจริ งอะไร?”
“โสมีทอ้ ง” หญิงสาวบอก
“ฮ้า...!” สมบัติตะลึ ง แต่ทนั ใดท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไป “เธออย่ามาเล่นลูกไม้ อย่างหวังว่าพี่จะ
เชื่อ”
“โสพูดจริ ง ๆ” เธอยืนยัน
“เลิกเล่นตลกเสี ยทีเถอะ พี่เบื่อเต็มทีแล้ว มารยาทของหญิง ร้อยเล่มเกวียนก็ขนไม่หมด” เขาคว้า
เสื้ อกางเกงมาสวม
“โสเพิง่ ไปหาหมอมาเมื่อวานนี้เอง”
สมบัติมองคู่นอนของเขาอย่างเชื่อครึ่ งไม่เชื่ อครึ่ ง
เขานิ่ งสักครู่ หนึ่ ง ก่อนที่จะถามเสี ยงเครี ยด ๆ ว่า “นี่ โส...เธอไปท้องกับใครมา แล้วมาโยนให้
พี่”
คาถามของเขาท าให้หญิ ง สาวอารมณ์ ป ระทุ ข้ ึ นมาอี ก แต่ ทว่า มันสายเกิ นไปเสี ยแล้ว เพราะ
สมบัติได้รีบสวมเสื้ อกางเกงและลงจากบ้านไปอย่างไม่ใยดี

21

บทที่ 4 ตามหาแกะหลง
“มวลมนุษย์ในโลกนี้ มีความแตกต่างกันตรงไหน?”
ปรี ชาเคยถามคาถามนี้ กบั ตนเองบ่อย ๆ เมื่อครั้งที่เขายังไม่ได้เป็ นคริ สเตียน เขาเคยวาดภาพว่า
ความแตกต่างเห็นอย่างเด่นชัดในระหว่างมวลมนุษย์คือ การศึกษาและฐานะ ซึ่ งเป็ นการมองอย่างผิวเผิน
จากภายนอก เมื่อมองกันในด้านคุณสมบัติแล้ว ก็จะต้องพูดถึงความประพฤติการกระทาที่ออกมาในรู ป
ของความดี แ ละความไม่ ดี และถ้า มองกันในรู ป ของคุ ณสมบัติแ ล้ว ก็ จ ะพิ จารณากัน ในด้า นความ
สวยงาม ความหล่อเหลา หรื อความขี้ริ้วขี้เหร่ น่าเกลียด
สิ่ งเหล่านี้คือ เครื่ องวัดคุณค่าของความเป็ นคน
ปรี ชามีความคิดเช่นนี้ ตลอดมา หลายครั้งทาให้เขาสงสัยว่า พระเจ้าจะมีจริ งหรื อเปล่านะ? เมื่อ
ความคิดเริ่ มขึ้น ความไม่แน่ใจก็ติดตามมา หากว่ามีพระเจ้าจริ งแล้วทาไมพระองค์ทรงสร้างมนุ ษย์มาไม่
เหมือนกัน
“ดูเถิด...พระองค์ให้คนหนึ่ งร่ ารวยเป็ นมหาเศรษฐี และให้อีกคนหนึ่ งเป็ นยาจกเข็ญใจ ให้คน
หนึ่งมีใบหน้ารู ปร่ างสวยงาม แต่ให้อีกคนหนึ่งน่าเกลียด มันช่างไม่ยตุ ิธรรมจริ ง ๆ”
จนกระทัง่ วันหนึ่ งเขาได้กลับใจมาเป็ นคริ สเตียน และเสนอตัวเข้ารับการอบรมทางด้านพระ
คัมภีร์ และมาเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าในคริ สตจักร เขาจึงมีความเข้าใจในมนุษย์อย่างถ่องแท้ จากหลักคา
สอนในหนังสื อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เขาประจักษ์แน่ชดั ว่า “พระเจ้าทรงรักโลก” ทรงรักทุกคนโดยไม่
เว้น พระองค์ทรงมี ความปรารถนาดี ต่อดวงวิญญาณทุ กดวง เมื่ อพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูมนุ ษย์
ทั้งหลาย พระองค์มิได้ทอดพระเนตรดูฐานะ การศึกษา หรื อรู ปร่ างหน้า แต่พระองค์ทรงทอดพระเนตร
จิตใจเป็ นสาคัญ
ด้วยความรักอันไม่อาจจะวัดวาได้นี่แหละ ทาให้ปรี ชาปฏิญาณตัวเป็ นทาสรับใช้ของพระองค์
ยอมทุ่มชีวติ ให้แก่คริ สตจักรหนองบอน เขามักจะถูกความรักของพระเจ้าเร่ งเร้าให้ออกไปเยี่ยมเยียนอยู่
เสมอ ๆ ทุกคนในหมู่บา้ นรู ้จกั เขาดี แต่มีอยูค่ นหนึ่ งที่ไม่เคยรู ้จกั เลยคือ “บุญ” และบุญเองก็ไม่ยอมรู ้จกั
เขาด้วยเช่นเดียวกัน
“ทาไมเราไม่ไปเยีย่ มเยียนชายผูน้ ่าสงสารคนนี้ ?” ปรี ชาถามตนเองในเย็นวันหนึ่ง หลังจากที่ได้
รับคาบอกเล่าจากคาจันทร์ “ชี วิตของบุญเป็ นชี วิตที่น่าสนใจมาก เขาถูกปั ญหาทับถมจนมองโลกในแง่
ร้ายไปเสี ยทั้งหมด ความขมขื่นรันทดใจเกิ ดขึ้นในทุกอณู ของจิตใจ ไม่มีทางอื่นที่จะลบล้างสิ่ งเหล่านี้
ออกได้ นอกจากจะชักนาเขาเข้ามายังคริ สตจักรแท้จริ งแล้ว บุญเป็ นคนที่ มีประโยชน์มาก ถ้าเขาจะยอม
อ่อนน้อมต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงช่วยให้งานตามหาดวงวิญญาณนี้สัมฤทธิ์ ผล”
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ปรี ชาเดิ นทอดน่องไปตามทางเกวียนขรุ ขระ สองข้างทางปกคลุมไปด้วยไม้ยืนต้น ร่ มเงาของ
มันดูครื้ มในตอนบ่ายอากาศเย็นยะเยือกได้อาลาหมู่บา้ นไปนานหลายเดือนแล้วความร้อนอบอ้าวได้ยา่ ง
เยือนมาแทนที่ อีกไม่กี่เดือนฝนก็จะตกมาหอบไล่ความร้อนหนีกระเจิงไป
เขาจาได้ว่า เมื่อสี่ ห้าเดื อนที่แล้ว เงินของบุญได้หายไป การสู ญเสี ยได้ทาให้เจ้าของต้องพบกับ
ความเศร้ าสลดอย่างมหาศาล ประพันธ์ซ่ ึ งเป็ นสามีของคาจันทร์ ได้เล่าให้ปรี ชาฟั งว่า บุญเกื อบจะคลัง่
เขาเสี ยใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เดินขึ้นเดิ นล่องถนนในยามวิกาล พูดพึมพาคนเดี ยวเหมือนคนเป็ น
โรคประสาท
ปรี ชาเดิ นพลางปล่อยความคิ ดไปพลาง จนกระทัง่ ถึ งบ้านของประพันธ์ เขาพบเจ้าของบ้าน
ขณะที่กาลังสานกระบุงอยูใ่ ต้ถุนบ้าน
ประพันธ์มองเห็ นปรี ชาแต่ไกล เขาร้ องทักด้วยความดี ใจว่า “เชิ ญทางนี้ ครับอาจารย์ ผมกาลัง
คิดถึงอยูพ่ อดี”
ผูถ้ ูกเรี ยกว่าอาจารย์ยมิ้ อย่างเป็ นกันเอง เขาทรุ ดตัวลงนัง่ บนขอนไม้ขา้ ง ๆ ประพันธ์ สักครู่ หนึ่ ง
คาจันทร์ ก็ยกขันน้ าฝนลงมาต้อนรับแขก
“อาจารย์จะไปไหนหรื อครับ?” เจ้าของบ้านถาม มือก็สานกระบุงไปพลาง”
“ผมตั้ง ใจจะมาเยี่ ย มคุ ณ บุ ญ ” ปรี ช าตอบพร้ อ มกับ ยกขัน น้ า ขึ้ น จรดริ ม ฝี ปาก น้ า ฝนเย็น ๆ
ในขณะที่อากาศอบอ้าวทาให้เขากระชุ่มกระชวยขึ้น
“ผมคิดว่าแกคงจะอยู่ เจ้านั้นไม่ใคร่ จะออกไปไหนนอกจากจะไปเก็บผักมาเลี้ยงหมู” ประพันธ์
บอก
“คุณประพันธ์ไปเป็ นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับ?”
“ผมกาลังคิดว่า จะขอตามอาจารย์ไปอยูพ่ อดี” เจ้าของบ้านยิม้ จนเห็นฟั นขาวเรี ยงเป็ นตับ “พอดี
อาจารย์ชวนเสี ยก่อน”
ว่าแล้วเขาก็ผลุดลุกขึ้นสลัดความเมื่อยล้า และใช้มือปั ดเสื้ อผ้าให้ข้ ีผงร่ วงออก “หมู่น้ ี ไม่ค่อยจะ
มีเวลาทางานเพราะงานอย่างอื่นเข้ามาทับถมเสี ยหมด นี่ก็มีบตั รเชิญมาจากครู เชิดอีกแล้ว”
“เขามีงานอะไร?” ปรี ชาถาม
“ลูกชายของแกจะแต่งงานในวันพรุ่ งนี้”
“สมบัตินะหรื อจะแต่งงาน เพิง่ เรี ยนจบมิใช่หรื อ..?”
ประพันธ์พยักหน้า
“แล้วเจ้าสาวเป็ นคนที่ไหนล่ะ?”
“หมู่บา้ นของเรานี่แหละครับ คิดว่าอาจารย์คงจะเคยเห็นมาก่อน เธอชื่อสมร”
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ปรี ชาพยายามทบทวนความจาแล้วพยักหน้าหงึก ๆ
“เขาจัดงานอย่างไรล่ะ?”
“คงจะทาตามประเพณี ”
เมื่อพร้อมแล้ว ทั้งสองเริ่ มออกเดิ นทาง ประพันธ์หนั ไปบอกลูกสาวซึ่ งกาลังนัง่ เล่นอยูท่ ี่บนั ได
“อย่าซนนะลูก เดี๋ยวพ่อจะกลับมา พ่อจะไปบ้านลุงบุญกับอาจารย์หน่อย”
ประพันธ์ พาปรี ชาเดิ นลัดเลาะไปทางดงกล้วยหลังบ้านทะลุ ออกทางด้านท้ายไร่ พอข้ามรั้วที่
พาดกันอยูก่ ็มองเห็นหลังคาบ้านของบุญได้อย่างชัดเจน เลยจากบ้านไปหน่อยมีตน้ ไทรย้อยขึ้นปกคลุม
ถัดไปเป็ นคอกหมู ซึ่งแบ่งกั้นเป็ นห้อง ๆ
“ผมมีปัญหาอยูว่ า่ ผมควรจะไปร่ วมในพิธีแต่งงานของสมบัติหรื อไม่?” ประพันธ์ปรารถเบา ๆ
“ผมเห็ นว่าการไปร่ วมเป็ นสิ่ งที่ดี” ปรี ชาหยุดนิดหนึ่ ง “เพราะจะเป็ นการประกาศตัวว่า เราเอง
ถึงแม้วา่ จะเชื่อพระเจ้า เป็ นคริ สเตียน แต่เราก็ไม่เคยตัดขาดความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้าน เรายังไปมาหาสู่
กันอยูเ่ สมอ และเป็ นการดีที่สุดในการทาให้เพื่อนบ้านมองเห็นความรักของพระเจ้าในตัวเรา..”
“แต่พิธีนี่สิทาให้ผมหนักใจ..” ประพันธ์ถอนหายใจหนัก ๆ “เราควรจะร่ วมกับเขาไหม เช่นการ
หลัง่ น้ าสังข์หรื อการผูกข้อมือ?”
“นี่เป็ นปั ญหาที่หลายคนตัดสิ นใจไม่ถูก มีบางคนบอกว่า เป็ นการไม่ผิดตรงไหน ถ้าคริ สเตียน
จะหลัง่ น้ าสังข์หรื อผูกข้อมือคู่บ่าวสาว เขาแนะนาว่า แทนที่เราจะกล่าวคาอวยพรแบบชาวโลก ขณะที่
เราหลัง่ น้ าสังข์หรื อผูกข้อมือเราก็จะอธิ ษฐานขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อเขาแทน” ปรี ชาพูดจบก็เหลียว
ไปมองวัวสองตัวซึ่งเล็มหญ้าอยูข่ า้ ง ๆ รั้ว
“แต่บางคนบอกว่า ไม่ได้เด็ดขาด คริ สเตียนจะเข้าร่ วมพิธีกบั ชาวโลกไม่ได้” เขาพูดต่อ “เพราะ
เป็ นเรื่ องของศาสนา”
เพื่อนร่ วมเดินทางมองหน้า แล้วถามว่า “อาจารย์มีความเห็นเรื่ องนี้อย่างไรครับ?”
“พระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ได้บนั ทึกเรื่ องนี้ ไว้อย่างละเอียด แต่ก็มีบางตอนที่เราจะนามาใช้ได้
ในพระคัมภีร์เดิ ม พระเจ้าทรงสั่งห้ามมิให้ชนชาติของพระเจ้ายุ่งเกี่ ยวกับคนต่างชาติเด็ดขาด เช่ นมิให้
แต่งงานกัน มิให้กราบไหว้รูปเคารพของเขา ผูท้ ี่ฝ่าฝื นจะได้รับการลงโทษอย่างรุ นแรง สาเหตุที่ชนชาติ
อิสราเอลล่มจม และตกไปเป็ นเมืองขึ้นของคนอื่นก็เพราะดื้อดึง จนพระเจ้าต้องให้เขาไม่มีประเทศจะ
อาศัย...
“ต่ อ มาถึ ง สมัย ของพระคัม ภี ร์ ใ หม่ พระเยซู ค ริ ส ต์ บ อกกับ สาวกของพระองค์ว่า ทางของ
พระองค์กบั ทางของผีน้ นั เป็ นเส้นขนานกัน ไปด้วยกันไม่ได้ สาวกของพระองค์จะต้องเลื อกเอาอย่าง
หนึ่ง จะไปเอาไอ้โน่นนิด เอาไอ้นี่หน่อยไม่ได้ เพราะจะทาให้เกิดความยุง่ ยากลาบากใจ...
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“เมื่ อวัน ก่ อ นผมได้อ่า นเรื่ องของสงครามกลางเมื อ งของเมื อ งหนึ่ ง ทหารในเมื องนั้นแบ่ ง
ออกเป็ นสองฝ่ ายและสู ้รบเพื่อแย่งชิ งความเป็ นใหญ่ เผอิญมีชายคนหนึ่ งมีบา้ นอยูต่ รงกึ่งกลางพรมแดน
ของทั้งสองฝ่ าย เขากลัวตายอย่างมาก จึงหาวิธีที่จะมิให้ทหารยิงเขา เขาจึงได้ไปหาเครื่ องแบบเสื้ อของ
ฝ่ ายหนึ่งมาสวมใส่ และหากางเกงของอีกฝ่ ายหนึ่ งมานุ่งโดยคิดว่า ถ้าหากทหารของทั้งสองฝ่ ายเห็นเขา
เข้า ก็จะไม่ยงิ เพราะคิดว่าเป็ นพรรคพวกของตน แต่อนิ จจาน่าสงสาร... วันหนึ่ งทหารของทั้งสองฝ่ ายมา
พบชายคนนี้ ยังไม่ทนั ที่เขาจะร้ องบอกอะไร ทหารของทั้งสองฝ่ ายก็ระดมยิงจนร่ างของเขาพรุ นไป
หมด”
“หมายความว่าไงครับ?” ประพันธ์ถามด้วยความสงสัย
“หมายความว่า เขาจะต้องเลือกว่า จะอยูฝ่ ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง เขาจะยืนอยูก่ ่ ึงกลางไม่ได้ การเป็ นคริ ส
เตียนก็เช่ นเดียวกัน เราจะต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาพระเจ้า หรื อว่าจะเอาผี หรื อว่าจะเลื อกเอาประเพณี
โบราณ อย่ายืนอยู่ตรงกลางเดี๋ ยวจะต้องตกอยู่ในสภาพของชายคนนั้น... อาจารย์เปาโลสั่งว่า อย่าเข้ามี
หุ ้นส่ วนกับคนที่ไม่เชื่ อพระเจ้า แต่ก็มิได้หมายความว่า มิให้คบหากัน เราคบกับทุกคนได้ แต่เราไม่ทา
ตามแบบที่เขากระทา”
ประพันธ์กา้ วเท้าช้า ๆ พลางใช้ความคิดอย่างหนัก
ปรี ชาลดฝี เท้าลง เขาหันไปเอ่ยกับเพื่อนร่ วมเดินทางอีกว่า “อีกปั ญหาหนึ่งที่คริ สเตียนจานวน
มากพบคือ เมื่อมีผทู ้ ี่ ไม่เชื่ อพระเจ้าได้เจ็บป่ วยล้มตายลง คนนั้นอาจจะเป็ นเพื่อนบ้าน หรื อญาติพี่น้อง
หรื อบรรพบุรุษ หรื อผูท้ ี่เราเคารพนับถื อ ธรรมเนี ยมไทยของเราก็คือการกราบไหว้เคารพศพ ลักษณะ
เช่นนี้ก็เหมือนกับการหลัง่ น้ าสังข์ หรื อการผูกข้อมือนัน่ แหละ”
“อาจารย์หมายความว่า เราจะร่ วมแสดงความเสี ยใจกับญาติของผูต้ ายได้ แต่ไม่ให้กราบไหว้ศพ
ใช่ไหมครับ?” ประพันธ์เดาคาตอบ “อาจารย์มีเหตุผลอะไรที่พดู อย่างนี้?”
“เพราะคนที่ตายไปแล้ว ดวงวิญญาณก็หลุ ดลอยออกจากร่ าง ร่ างกายก็กลับกลายเป็ นเหมือน
วัตถุธรรมดา เมื่อเราไปกราบไหว้มนั จะมีประโยชน์อนั ใด ก็เหมือนกับไปกราบไหว้สิ่งที่ไม่มีความรู ้สึก
ใช่ไหมครับ?”
ประพันธ์พยักหน้าเห็นด้วย
“แท้ที่จริ งแล้ว” ปรี ชาเอ่ยต่อ “เราควรจะให้ความเคารพนับถือ หรื อกราบไหว้เมื่อคน ๆ นั้นยังมี
ชีวติ อยู่ มิใช่กราบไหว้เมื่อตายไปแล้ว เพราะเขาไม่รู้เรื่ องที่เรากราบไหว้เขาหรอก และพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ก็สั่งสอนว่า “อย่ากราบไหว้รูปเคารพ” ถ้าหากว่าเรากราบไหว้ศพ ก็หมายความในทานองเดียวกัน
...
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“เท่าที่ผมสังเกตดูก็มีเรื่ องที่น่าแปลกอยูอ่ ย่างหนึ่ งคือ บางคนนั้นเมื่อขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ ญาติ
พี่นอ้ งก็ปล่อยให้อด ๆ อยาก ๆ แต่พอเขาตายไปแล้ว ปรากฏว่าญาติพี่นอ้ งนาเอาอาหารเครื่ องดื่มมาเซ่ น
ไหว้ไม่หวาดไม่ไหว คนตายไปแล้วจะกินได้อย่างไร ความเข้าใจผิดอย่างนี้น่าสงสารจริ ง ๆ”
ประพันธ์หวั เราะในลาคอหึ ๆ
“เท่าที่อาจารย์พูดมา ก็หมายความว่า เราแสดงความเสี ยใจร่ วมกับญาติของผูต้ ายได้ แต่ไม่ให้
กราบไหว้รูปเคารพ”
“ถูกต้องครับ” ปรี ชาผงกศีรษะรับ
คนทั้งสองมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านของชายผูม้ ีชีวิตอยู่อย่างลึ กลับ ปรี ชามองไปเห็นประตูบา้ น
ของบุญเปิ ดแง้มอยูแ่ สดงว่าเจ้าของบ้านคงจะอยูข่ า้ งใน ประพันธ์สอดมือเข้าไปตรงรั้ว ถอดไม้ไผ่ยาว ๆ
ที่ขวางประตูอยู่ แล้วก็กม้ ตัวลอดคานเข้าไป ปรี ชาก็ทาตามแบบเดียวกัน
“ลุงบุญ...อยูไ่ หม?” เสี ยงตะโกนถาม
“ไปในสวนหรื อเปล่า?” ปรี ชาหันไปถามเพื่อน
“มีใครอยูห่ มาย..ย..ย....?” ประพันธ์ถามเสี ยงยาว
มีเสี ยงดังกุกกักจากข้างใน แล้วก็เงียบไป
“คงจะหลับกระมั้ง?”
“ไม่หรอก...แกเป็ นคนเชื่องช้าและล กลับอย่างนี้เสมอแหละครับ”
เวลาผ่านไปสักครู่ หนึ่ง ทุกอย่างตกอยูใ่ นความสงบนาน ๆ จะมีเสี ยงหมูที่คอกหลังบ้านส่ งเสี ยง
กัดกัน ปรี ชาใช้สายตาสอดส่ ายไปทัว่ บริ เวณ เขารู ้ทนั ทีวา่ บ้านหลังนี้ขาดการเอาใจใส่ อย่างมาก ต้นหญ้า
ที่ขา้ งรั้วขึ้นสู งเกือบท่วมหัว ตัวของรั้วก็โย้ไปเย้มา แสดงถึงความชราภาพของมันเลยออกไปหน่อยเป็ น
บ่อน้ า เล็ก ๆ ที่ ปากบ่ อมี ตะใคร่ น้ าจับ เขี ย วพรื ดไปหมด ตามชายคาและฝาบ้า นมี พวกหยักไย่และรั ง
นกกระจอก
ขณะที่ กาลังกวาดสายตาต่อไป ประตูบา้ นก็เปิ ดออกชายคนหนึ่ งมี หนวดเครารุ งรั งโผล่ หน้า
ออกมา ดวงตาของเขาจ้องที่ชายทั้งสองอย่างไม่กระพริ บ ใบหน้าผอม ๆ และผมสี ดอกเลาทาให้ใบหน้า
ของเขาดูน่ากลัวยิง่ ขึ้น
“ผมพาอาจารย์มาเยีย่ มลุงครับ?” ประพันธ์เอ่ยแนะนาเบา ๆ
เจ้าของบ้านเงียบ แล้วหันหลังเดินกลับเข้าไปในบ้าน
ผูน้ าทางพยักหน้าให้ปรี ชา “ไป...ให้เราเข้าไปข้างในกันเถอะ”
ปรี ชาทาท่าลังเลใจ แต่ประพันธ์พยักหน้าอีกครั้ง เขาจึงได้ตามเข้าไป ภายในบ้านของบุญ ไม่
แตกต่างจากบ้านของผูค้ นในชนบททัว่ ไป ต่างกันแต่ว่า บ้านของบุญไม่ค่อยจะได้สัมผัสกับไม้กวาด
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เท่ านั้น เจ้าของบ้า นนั่ง ลงที่ ขา้ ง ๆ เสากลางบ้า น ส่ วนแขกผูม้ าเยือนนั่ง ลงที่ แคร่ ไ ม้ไ ผ่ยาว ๆ ปรี ช า
ชาเลืองดูพระคัมภีร์ปกสี ดาที่วางอยูป่ ลายแคร่ ฝุ่ นจับหนาเตอะ
ปี นี้อายุของบุญเพิ่งจะย่างเข้าสี่ สิบสอง แต่ตวั จริ งของเขาดูราวกับคนแก่อายุสักหกสิ บปี เพราะ
เขาเคร่ งเครี ยดมากเกินไป ดวงตาที่แห้ง ร่ วงโรยและฝ้ าฟาง เมื่อยามนัง่ แลดูราวกับรู ปปั้ นที่ไร้ชีวิต เมื่อ
ปรี ชาเห็นบุญเป็ นครั้งแรก เขารู ้สึกเหมือนกับว่า เขากาลังกระโดดเข้ามาในสมรภูมิการต่อสู ้ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่ ง
มิใช่เป็ นต่อสู ้กบั สิ่ งที่มองเห็นด้วยตา แต่เป็ นการต่อสู ้กบั อานาจลึกลับของเหล่าวิญญาณชัว่ เขาพยายาม
จับตามองดูบุญ แต่เจ้าของบ้านไม่ยอมสบตาเขาเลยเหมือนมีม่านสี ดาผืนใหญ่มาขวางกั้นคนทั้งสองไว้
ปรี ชาอธิ ษฐานในใจของพระเจ้าทรงโปรดช่วย ให้เขามีฤทธิ์ อานาจที่จะดึงบุญกลับมาสัมผัสกับความรัก
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
เขารู ้วา่ นี่มิใช่เป็ นสิ่ งที่ง่ายนัก คนเที่เคยหลงทางจากพระเจ้าไปเกือบยีส่ ิ บปี
เขาจะพูดอย่างไร?
เริ่ มต้นตรงไหน?
ทุกอย่างยังตกอยูใ่ นความเงียบ
บุญนิ่งเป็ นเหมือนหุ่นที่ปราศจากวิญญาณ
“คุณบุญสบายดีหรื อครับ?” ปรี ชาเอ่ยถามด้วยน้ าเสี ยงสุ ภาพ “ผมอยากจะมาเยี่ยมคุณบุญหลาย
ครั้งแล้ว แต่ไม่มีโอกาส”
เจ้าของบ้านเหลียวมามองดูแวบหนึ่ง แล้วกลับไปอย่างเดิมอีก
“วันนี้ ผมจะมาเยี่ยมคุณประพันธ์ เลยชวนเขามาเยี่ยมคุ ณบุญด้วย” ปรี ชาพูดต่อเมื่อเห็นเจ้าของ
บ้านเงียบ “เอ้อ...ผมได้ยนิ ว่า คุณบุญเป็ นคริ สเตียนมาก่อนใช่ไหมครับ?”
บุญพยักหน้า แต่ยงั คงเงียบเฉย “เมื่อไหร่ ผชู ้ ายคนนี้จะกลับเสี ยทีนะ” เขาคิดในใจ “ไม่วา่ ใครมา
เยีย่ มจะต้องพูดถึงเรื่ องนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะคอยวุน่ วายกับชีวติ ของฉัน”
เขาไล่คนทั้งสองด้วยสายตาอีกครั้งหนึ่ง แต่แขกผูม้ าเยือนหาได้รู้สึกไม่
“ผมรู ้สึกเสี ยใจเมื่อได้ข่าวว่า เงินของคุณบุญถูกขโมย”
บุญพยักหน้า
ปรี ชาพยายามหาทางให้เจ้าของบ้านพูดออกมาสักคาหนึ่ง
“เมื่อวันก่อนผมเจออาจารย์เอนกที่บา้ นห้วยจระเข้เดี๋ยวนี้ เขาไม่ได้เป็ นศ ษยาภิบาลแล้ว”
พอได้ยนิ คาว่าเอนก ตาของบุญทอแสงประกาย ปากของเขาเม้นเข้าหากัน
“อาจารย์เอนกบอกว่าจะมาเยีย่ มคุณบุญในไม่ชา้ นี้”
“ไม่...!” บุญตวาดเสี ยงดัง “อย่าให้เขามานะ ไอ้สนอีกคนหนึ่ง!”
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“ทาไมคุณบุญไม่ชอบสองคนนี้?” ประพันธ์ถาม
ตาของชายผูค้ ่อนข้างชราแดงก่ าราวสี เลื อด เขาหันมาช้า ๆ บอกขมุบขมิบคล้ายว่าจะพูดอะไร
ออกมา แต่ไม่มีเสี ยง น้ าตาของบุญเริ่ มไหลริ นออกมา เขาใช้หลังมือปาดมันแล้วเช็ดกับผ้าขาวม้าที่เคียน
พุงอยู่ คนทั้งสองรู ้สึกสะเทือนใจไปด้วย
“ผมนับถื ออาจารย์เอนกมาก...” บุญเริ่ มพูด เสี ยงของเขาติดอยู่ในลาคอ “และผมก็รักสนมาก
ด้วย แต่คนทั้งสองทาผม...ทาผม ..อย่าให้เขามา...อย่าให้เขามาให้ผมเห็นหน้าอีก ผมอาจจะต้องฆ่าเขา”
ปรี ชารู้สึกดีใจที่บุญได้ระบายความในใจที่เก็บอัดอั้นมาเกือบตลอดยี่สิบปี เขาดีใจที่มาทันเวลา
ที่ความแค้นยังไม่ระเบิด เขาได้ขอร้ องให้บุญเล่ าเรื่ องราวทั้งหมดฟั ง มันเป็ นเรื่ องที่ เขาคิดไม่ถึงว่าจะ
เกิดขึ้นในคริ สตจักรของพระเจ้าในสมัยนี้
“ผมนับ ถื อ อาจารย์เ อนกมาก” ปรี ช าว่า หลัง จากที่ บุ ญ ได้เล่ า เรื่ องของเขาจบลง “แต่ เ รื่ อ งที่
เกี่ยวกับการสอบสวนหาตัวคนร้ายนั้น ผมเห็นว่ายังทาไม่ถูกต้อง แท้จริ งน่าจะพิสูจน์ให้แจ่มชัดมากกว่า
นี้ ก่อนที่จะลงโทษตัดสิ นความคนใดคนหนึ่ ง เพียงมีดเล่มเดี ยวของคุณบุญ ซึ่ งตกอยู่ในที่เกิ ดเหตุ มิได้
เป็ นหลักฐานเพียงพอว่า คุณบุญเป็ นคนเอาเงินไป”
น้ าตาของบุญเริ่ มไหลอาบแก้มอีกครั้งหนึ่ ง เขาจาได้ดีว่า นับตั้งแต่เป็ นหนุ่ มเป็ นต้นมา ไม่เคย
ร้องไห้ดว้ ยความปวดร้าวใจเหมือนครั้งนี้ เลย เมื่อครั้งที่สนได้ทาลายน้ าใจเพื่อน เมื่อครั้งที่มะลิได้เขียน
จดหมายบอกเลิ กกับเขา คราวนั้นน้ าตาของลูกผูช้ ายมันตกใน และคัง่ ค้างอยู่จนกระทัง่ ทุกวันนี้ มันจึง
ทะลักออกมาราวกับทานบแตก
เมื่อปล่อยให้เจ้าของบ้านฟูมฟายด้วยความเสี ยใจแล้ว ประพันธ์ สังเกตเห็ นว่า สี หน้าของบุ ญ
แช่มชื่นขึ้นบ้าง
“การจับฉลากเพื่อหาตัวคนผิดนั้น มิได้เป็ นการแน่ นอนเสมอไป จริ งอยู่เราพบเรื่ องนี้ ในพระ
คัมภีร์เดิม” ปรี ชาอธิบายช้า ๆ “แต่หลังจากพระธรรมกิจการบทที่หนึ่งแล้วเราไม่พบว่าปรากฏแห่ งใดอีก
เลย และอัครสาวกก็มิได้กาชับให้ใช้วิธีน้ ี ในสมัยต่อมา ผมเห็นจะต้องกลับไปคุยกับอาจารย์เอนกสักวัน
หนึ่ง”
“โอ...อย่า อย่าอาจารย์” บุญเบิกตากว้างร้องห้าม “เรื่ องมันแล้วไปแล้ว ขอให้มนั แล้วกันไป อย่า
ฟื้ นเรื่ องราวอีกเลย”
“แต่มนั ยังไม่แล้วในจิตใจของคุ ณบุญ” ปรี ชาบอกอย่างอ่อนโยน “รับรองว่าผมจะไม่ทาให้คุณ
บุญเกิดปั ญหาเป็ นอันขาด”
เจ้าของบ้านเงียบลง
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“ตามพระคัมภีร์สั่งสอน เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ ายจะต้องแจ้งความคิดให้กนั และ
กันรู ้ และมีการสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้า และทั้งสองจะได้คืนดีกนั อีกครั้งหนึ่ง”
“เราเป็ นพี่น้องในพระคริ สต์ เราเป็ นลู กของพระองค์ การที่เรากระทาอะไรลงไปทุกอย่าง จะ
เป็ นการปรับปรุ งแก้ไขและเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน ตามคาสัง่ ของพระเยซู คริ สต์และเปาโล ถ้าเราชี้ แจง
ถึงความผิดของกันและกัน แสดงว่าเรารักกัน แต่ตรงกันข้ามถ้าเราเห็นคนอื่นทาผิดและเราเฉย ๆ ใครจะ
เป็ นอย่างไรก็ช่าง นัน่ ก็แสดงว่า เราเกลียดชังพี่นอ้ งของตนเอง” ประพันธ์ช่วยอธิ บายให้บุญเข้าใจ
“เรื่ องของสนก็เช่ นเดี ยวกัน” ปรี ชาพูดต่อ “ผมคิดว่า มนุ ษย์ทุกคนย่อมจะมีวนั ที่พลาดพลั้งได้
โดยเฉพาะคนที่อยูใ่ กล้ชิดกันมากที่สุด ยิระมายาบอกว่า จิตใจของมนุ ษย์โกงเกินบรรดาทุกสิ่ ง และชัว่
ร้ายกาจยิง่ นัก บางครั้งมิใช่ใครอื่น แต่เป็ นเพื่อนของเราเองที่ทาให้เราสะดุดหกล้ม นัน่ แสดงว่าเรากาลัง
จับตาดูเพื่อน แต่ถา้ เราจับตามองดูพระเยซู คริ สต์ พระองค์ไม่เคยทาให้ใครสักคนเดียวต้องล้มลง ผมเชื่ อ
ว่าชี วิตของคุ ณบุญยังมีประโยชน์ต่อคริ สตจักรอย่างมาก พระเจ้าต้องการคนอย่างคุ ณบุญ และพวกเรา
ทุกคนรักคุณบุญและต้องการคุณบุญ”
บรรยากาศของการสนทนาดีข้ ึนเรื่ อย ๆ
พลังฝ่ ายวิญญาณเริ่ มมีอิทธิ พลเหนื อชี วิตของบุญ แท้จริ งแล้ว ส่ วนลึกภายในจิตใจของบุญนั้น
ยังต้องการพระเจ้า
เขายิม้ ออกมานิดหนึ่ง เมื่อคนทั้งสองบอกลากลับ
มันเป็ นยิม้ ครั้งแรกในรอบยีส่ ิ บปี .
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บทที่ 5 ผู้มาใหม่
รถยนต์โดยสารปุ โรทัง่ คันนั้น ห้อมาด้วยความเร็ วตามทางเข้าหมู่บา้ น ฝุ่ นสี เทาม้วนตัวตลบ
ตามหลัง พวกลูกเล็กเด็กแดงต่างพากันวิ่งออกมายืนดูริมรั้วด้วยความตื่นเต้น แต่บางคนก็วิ่งหนี ร้องไห้
จ้าเพราะนาน ๆ จะได้เห็นเจ้าเครื่ องประหลาดนี้ สักทีหนึ่ ง หน้าแล้งเห็ นบ่อยหน่อย แต่ถา้ เป็ นหน้าฝน
แล้วละก้ออย่างหวังเลยว่าจะได้พบ เพราะถนนจะแปรสภาพเป็ นคลอง เดิ นทางด้วยเกวียนยังเร็ วกว่า
รถยนต์หลายเท่านัก
วันนี้บุญลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เขาจัดแจงทาธุ รกิจประจาวันเสร็ จแล้วก็แต่งตัวมานัง่ รอรถอยูต่ รงหน้า
บ้านของประพันธ์วนั นี้เขาตั้งใจจะเข้าไปซื้ อของในเมือง
บุญสวมเสื้ อสี มอ ๆ ตัวที่ขาดน้อยที่สุด นุ่งกางเกงสามส่ วนสี ดาตัวเก่าและคาดพุงด้วยผ้าขาวม้า
ครู่ หนึ่งต่อมาประพันธ์ก็เดินออกมาจากบ้าน ร้องทักว่า “อ้าว....มาแต่เช้าเชียวลุงบุญ?”
ผูถ้ ูกเรี ยกชื่อพยักหน้า หันไปมองทางถนน
“นัน่ เอาห่ออะไรไปด้วยล่ะ?”
“ห่อข้าวกลางวัน” บุญตอบเสี ยงเคร่ งขรึ มตามแบบฉบับของเขา
“อืม...ประหยัดจริ ง ๆ นะ” ประพันธ์ พร้ อมกับทรุ ดตัวลงนัง่ ข้าง ๆ บุญ เขาได้สังเกตเห็ นการ
เปลี่ ยนแปลงในชี วิตของบุญบ้างเล็กน้อย หลังจากที่อาจารย์ปรี ชาได้ไปเยี่ยมบุญ ปฏิกิริยาของเขาดีข้ ึน
ต่ อ เพื่ อ นบ้า น ประกอบกับ ครองครั ว ของประพัน ธ์ ไ ด้ใ ห้ ค วามสนใจ เอาใจใส่ ไปเยี่ ย มเยี ย นถาม
สาระทุกข์สุกดิบอยูเ่ นือง ๆ
มิตรภาพระหว่างสองครอบครัวดีข้ ึนเรื่ อย ๆ
วันหนึ่งประพันธ์ได้ไปเยี่ยมบุญ และเขาสังเกตเห็นว่า พระคัมภีร์ปกสี ดาที่คาจันทร์ ภรรยาของ
เขานาไปให้บุญนั้นมีรอยมือคนติดอยู่ ซึ่ งแต่ก่อนนั้นฝุ่ นได้เกาะหนาเตอะ สิ่ งนี้ ทาให้ประพันธ์ยิม้ ออก
และนึกขอบพระคุณพระเจ้า เขาหวังว่า ภายในไม่ชา้ แผลในหัวใจของบุญจะได้การเยียวยารักษาจนหาย
เป็ นปกติ
เสี ยงของเครื่ องยนต์แว่วมาจากท้ายหมู่บา้ น บุญลุ กยืนขึ้ นและใช้มือปั ดฝุ่ นที่ กางเกงออก เขา
ชะเง้อมองดูทางที่มาของเสี ยง นานมาแล้ วเขาไม่มีโอกาสนัง่ รถยนต์เลย เขาจาได้ว่าเมื่ อครั้ งที่ ยงั เป็ น
หนุ่มแน่น เขามักจะเข้าเมืองเดือนละหนึ่ งครั้งเป็ นอย่างน้อย และยิ่งเมื่อได้พบกับมะลิสาวคนรักก็ยิ่งเข้า
เมืองบ่อยขึ้น เขาพาเธอไปหาซื้ อเสื้ อผ้า และข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ น เขามีความคิดที่จะเปิ ดร้ านขาย
ของเบ็ดเตล็ดขึ้นในหมู่บา้ นด้วย
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ดูเหมือนว่า ช่วงเวลานั้นเขามีความสุ ขอย่างเหลือที่จะประมาณได้ ความคิดของเขาล่องลอยไป
ถึงตลาดสดที่กว้างใหญ่ มีอาหารคาวหวานนานาชนิ ด บางที...บางทีเขาอาจจะย้ายเข้าไปอยู่ในตัวเมือง
เมื่อแต่งงานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เขาคิดถึงความโอ่อ่าหรู หราของสถานที่ราชการ ดูแล้วมันเจริ ญหู เจริ ญตา
เมื่อเปรี ยบเทียบกับหมู่บา้ นของบุญแล้วมันห่างไกลกันลิบลับทีเดียว
“อีกสักกี่ปีความเจริ ญเช่นนี้จะแพร่ แผ่ไปถึงหมู่บา้ นหนองบอนบ้าง?” บุญถามตัวเอง
“ไม่แน่ ...ถ้าเจ้าความเจริ ญเดิ นทางมาถึ งหมู่บา้ นของเรา” บุ ญคิ ดต่อ “ความรั ก ความเอื้ ออารี
ความเป็ นพี่น้องกันของคนในหมู่บา้ นอาจจะหดหายไปก็เป็ นได้ เพราะเท่าที่สังเกตดู แล้ว ความเป็ น
เพื่อนในเมืองนั้นหาแทบไม่ได้เลย มิใช่เฉพาะแต่ในวงการของชาวโลกเท่านั้น ในวงการคริ สเตียนเองก็
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน”
เมื่อคิดถึงเรื่ องนี้แล้ว บุญใจหายวาบ ครั้งหนึ่ งเขาได้เดินทางไปร่ วมประชุ มที่คริ สตจักรในเมือง
บรรดาสมาชิกต่างแต่งตัวสวย ๆ งาม ๆ กันทั้งนั้น บางคนนัง่ รถยนต์คนั เบ้อเร่ อมานมัสการ แต่เขาไม่ยกั
กะทักทายกันเหมือนคริ สตจักรที่บุญอยู่ คนที่แต่งตัวดีก็ทกั ทายเฉพาะแต่คนที่แต่งตัวดี หรื อพรรคพวก
ของตนเองเท่านั้น ส่ วนคนจนที่เกาะกลุ่มอยู่ในหมู่ของคนจน บุญยืนงงอยู่กบั ที่ไม่มีใครมาทักทายเขา
แม้แต่คนเดียว....
“เออ...หนอความเป็ นพี่นอ้ งมันหายไปไหนหมด” เขาคิดในใจ “หรื อว่าความเจริ ญมันได้ขบั ไล่
ความรักไปเสี ยแล้ว”
บุญไม่กล้าคิดเรื่ องนี้!
ไม่มีคาทักทาย ไม่มีรอยยิม้ และไม่มีน้ าใจ!
ครั้งหนึ่งมีนกั เทศน์คนหนึ่ งเดินทางมาเทศนาที่คริ สตจักรบ้านห้วยจระเข้ นักเทศน์บอกว่าเดี๋ยว
มีหลายคริ สตจักรเป็ นคริ สตจักรแบบ “ตูเ้ ย็น” หรื อ “หลุมฝังศพ” บุญนึ กภาพไม่ออก จนกระทัง่ วันหนึ่ ง
เขาเดินทางไปเห็ นด้วยตาของตนเอง หลังจากเลิกประชุ มนมัสการแล้ว บุญมองเห็ นสมาชิ กทุกคนต่าง
รี บแย่งกันออกจากคริ สตจักร เหมือนหนึ่งถูกพระเจ้าไล่ออกมาอย่างนั้นแหละ
แปลกจริ ง ๆ!
“โน่นรถมาแล้ว” ประพันธ์ลุกขึ้นยืนชี้มือบอกให้เพื่อนบ้านของเขาดู บุญสลัดศีรษะไล่ความคิด
อดี ตออกไป ประพันธ์โบกมือ รถชลอความเร็ วลง และมาหยุดอยู่ตรงหน้าคนทั้งสอง บุ ญปี นขึ้ นไป
ทางด้านหลัง ติดตามด้วยประพันธ์ ในรถมีผโู ้ ดยสารอยูแ่ ล้วสิ บกว่าคน ทุกคนหันมามองบุญด้วยความ
ประหลาดใจ รถเริ่ มเคลื่อนออกจากที่
“ลุงบุญจะไปไหน?” หญิงคนหนึ่งร้องทัก
บุญหันไปมอง แต่เขาจาไม่ได้วา่ เป็ นใคร “ไปซื้ อของ”
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“บ๊ะ...วันนี้เกิดฝนตกใหญ่เสี ยแล้วละมั้ง ลุงบุญเข้าเมือง พวกเราระวังตัวให้ดี” ชายหนุ่มคนหนึ่ ง
ร้องบอกแก่พวกเพื่อน ทุกคนหัวเราะครื น แต่บุญกลับเงียบเฉย
ในรถมีคริ สเตียนสองสามคน นอกนั้นเป็ นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า
“เมื่อไหร่ จะแต่งงานเสี ยทีล่ะ?” เสี ยงหนึ่ งถามบุญติดตามมาด้วยเสี ยงหัวเราะคิก ๆ ของพวก
ผูห้ ญิง
“ยังไม่พบนางในดวงใจ” อีกคนหนึ่งตอบแทน
“เฮ้ย....แกเป็ นฤาษีแต่งงานได้ที่ไหนเล่า...เดี๋ยวฟ้ าฝ่ าตาย”
ทุกคนหัวเราะด้วยความครื้ นเครง แต่บุญยังคงเงียบสงบ เขาปล่อยสายตาออกไปยังทิวทัศน์สอง
ข้างทาง ต้นสักสู งใหญ่ ดอกไม้ป่าสี แดง นกเล็ก ๆ บินไล่กนั ในอากาศ “ทุกอย่างเหมือนเดิม” บุญคิดใน
ใจ
รถยนต์ยงั คงห้อตะบึงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ถนนบางแห่ งเป็ นหลุมเป็ นบ่อ เวลาที่รถผ่านทาให้
ผูโ้ ดยสารกระดอนขึ้นกระดอน พวกกระจาดกระบุงของผูห้ ญิงคว่ากระจาย เสี ยงร้องอึงมี่
“กว่าจะถึงในเมืองคงจะช้ าในกันหมด” ประพันธ์คิดในใจ
ดวงตะวันสู งมากแล้ว เมื่อรถยนต์เข้าเทียบท่าที่ขา้ งตลาดสด บุญเดินลงอย่างเชื่ องช้าและไปจ่าย
ค่าโดยสาร
“จะกลับเข้าหมู่บา้ นตอนบ่ายนี้หรื อเปล่าลุง?” คนขับถาม
บุญพยักหน้า
“รถออกบ่ายสามโมงตรงนะ”
ประพันธ์แยกไปดูเสื้ อผ้าสาหรับภรรยาและลูก ส่ วนบุญเดินไปที่ร้านของเถ้าแก่ซ้งที่เคยไปซื้ อ
หมูในหมู่บา้ น เมื่อติดต่อขายหมูและนัดแนะเวลากันแล้ว บุญก็เดินออกจากร้ าน ทอดน่ องไปเป็ นพญา
น้อยชมตลาด ตึ กรามบ้านช่ องเปลี่ ยนแปลงไปมากทีเดี ย ที่ เคยเป็ นสวนเมื่ อสิ บกว่าปี ที่แล้ว บัดนี้ เป็ น
ตึกแถวสองชั้นเรี ยงรายยาวเหยียด ผูค้ นพลุกพล่านกว่าเดิม ถนนบางสายได้ตดั ใหม่ ราดด้วยซี เมนต์อย่าง
ดี
บุญหาที่เหมาะ ๆ สาหรับจะแกะห่ อข้าวกิ น สายตาของเขาก็เหลื อบไปเห็ นม้านัง่ ใต้ตน้ ไม้ใน
สนามเด็กเล่น หน้าศาลากลางจังหวัด
“เหมาะมาก ตรงนั้นแหละ” บุญบอกกับตัวเอง “กิ นข้าวกิ นปลาเสร็ จค่อยหาซื้ อของ ประพันธ์
ไปทางไหนไม่รู้”
หลังจากจัดการกับห่อข้าวแล้ว บุญออกเดินตามหาประพันธ์จนทัว่ ตลาดไม่ไพบ เขาจึงคิดจะนัง่
รอเมื่อหาซื้ อเสื้ อผ้าเสร็ จแล้ว
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“ไป...ไปนัง่ ขอทานที่อื่น ที่นี่หา้ มนัง่ !” เสี ยงแหลมเล็กดังขึ้นข้างหลัง ทันทีที่บุญหย่อนก้นลงนัง่
บุญหันไปมองก็เห็ นผูห้ ญิงคนจีนร่ างขาวท้วม ยืนเถี ยงไม้กวาดร่ าอยู่ หน้าตาบอกถึ งความไม่
พอใจ บุญไม่ยอมฟังเสี ยง นัง่ ลงทันที
“...เอ๊ะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่ องหรื อไง?” เจ๊อว้ นตะคอกใส่ หน้า “เมื่อวันก่อนของฉันหายก็เพราะ
พวกแกนี่แหละ!”
“ผมไม่ใช่ขอทาน” บุญบอกเสี ยงเรี ยบ ๆ
“อย่ามาตอแหล..เดี๋ยวฉันจะไปเอาตารวจมาลากคอแก พวกนี้หวั ขโมยเอาไว้ไม่ได้”
คาว่า “ขโมย” ทาให้บุญถึงกับสะอึก นี่เป็ นครั้งที่สองที่เขาถูกกล่าวหาเช่นนี้ เรื่ องของเอนกและ
สนแวบเข้ามาในห้วงความคิดของเขาอีกครั้งหนึ่ ง บุญรี บลุกขึ้นเดินหนี ไปทันที พอเดินมาหน่อยก็พบที่
เหมาะ มันเป็ นม้านัง่ ยาว ๆ หน้าบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่ง
เขาวางถุ งเสื้ อผ้าไว้ขา้ งตัว และมองดูรถราที่แล่นไปมาขวักไขว่ “ช่ างไม่มีความสงบเสี ยเลย”
บุญคิด “สู ้บา้ นนาบอนของเราไม่ได้”
ดวงอาทิตย์เริ่ มบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตก แต่ประพันธ์ยงั ไม่มาสักที บุญลุกขึ้นเดินกลับไปที่
ท่ารถ ที่นนั่ มีรถยนต์โดยสารจอดอยูส่ องคัน แต่ไม่ใช่รถคันที่เข้าไปในหมู่บา้ นหนองบอน บุญรี รออยูค่ รู่
หนึ่งจึงเร่ เข้าไปถามว่า “รถไปบ้านหนองบอนออกเมื่อไหร่ ”
คนขับหันมามองบุญด้วยความสงสัย แล้วถามว่า “ลุงจะไปไหน?”
“บ้านหนองบอน”
“รถเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เอง”
“อ้าว...แล้วกัน” บุญอุทาน “แล้วจะทาอย่างไรกันนี่?”
บุญนึ กโกรธตัวเองที่มวั โง่นงั่ รออยูจ่ นกระทัง่ พลาดรถเขาอยากจะเขกหัวตัวเองให้หายแค้นสัก
สามที “ยุ่ง แล้วซิ เรา..” บุ ญราพึง “คื นนี้ จะนอนไหนดี เราก็ไ ม่มี ญาติ พี่ น้องในเมื องซะด้วย จะนอน
โรงแรมรึ ก็เสี ยดายเงิน...”
เขาตัดสิ นใจไม่ถูกว่าจะทาอย่างไรต่อไป ใจหนึ่ งบอกให้พกั ในเมือง ส่ วนอีกใจหนึ่ งก็บอกให้
เดินกลับบ้าน เขายังคงเดินทอดน่องไปเรื่ อย ๆ อย่างไร้จุดหมาย
“เราจะลองเดินดูซิวา่ จะถึงบ้านสักกี่โมง” บุญตัดสิ นใจอย่างเด็ดขาด
เมื่อคิดได้ดงั นั้นแล้ว เขาก็บ่ายหน้าออกนอกตัวเมือง เมื่อมาถึงชานเมืองดวงอาทิตย์เกือบจะลับ
ตาแล้ว แต่บุญยังคงมุ่งหน้าเดิ นต่อไป ถึ งแม้ว่าจะเมื่อยล้าขาทั้งสองข้าง แต่เขาไม่มีทางเลื อก สองข้าง
ทางเป็ นป่ าละเมาะและสวนนาน ๆ จะพบบ้านสักหลังหนึ่ง
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พวกสัตว์ปีกเริ่ มบินกลับรังเป็ นฝูง ๆ แต่บางชนิ ดก็เพิ่งจะโผบินออกจากรังไปหากิน ควันไฟสี
ขาวนวลลอยเรี่ ยอยูเ่ หนือยอดไม้ ถัดออกไปเป็ นทุ่งโล่ง ไกลออกไปอีกผูค้ นกาลังจูงควายกลับเข้าคอก
ทันใดนั้น บุญก็ตอ้ งชะงักเท้า เพราะหู เขาแว่วได้ยินเสี ยงหนึ่ งดังมาจากพุ่มไม้ขา้ งทาง “เสี ยง
เหมือนเด็กร้องไห้” บุญบอกตัวเองพร้อมกับเงี่ยหู ฟัง จริ ง ๆ น่ะแหละหู ของเขาไม่ได้ฟั่นเฟื อน เสี ยงเด็ก
ร้องจริ ง ๆ มันดังมาจากพุม่ ไม้ตรงทางแยกซึ่ งเป็ นทางเกวียนเข้าไปสู่ หมู่บา้ นอีกแห่งหนึ่ง
บุญหันกลับหยุดยืนฟัง เสี ยงร้องเงียบหายไป พอเขาขยับเท้าจะก้าวเดินเสี ยงนั้นก็ดงั ขึ้นอีก เป็ น
อย่างนี้ สามสี่ ครั้ง บุญคิดถึ งคาเล่าลื อเรื่ องผี ๆ สาง ๆ ซึ่ งชอบหลอกคนเดิ นทาง “เป็ นไปได้อย่างไร ใน
เมื่อเพิ่งจะโพล้เพล้”
“หรื อว่าจะเป็ นเด็กจริ ง ๆ” บุญคิด “ให้เราเข้าไปดูใกล้ ๆ ดีกว่า!”
คิดได้ดงั นั้นเขาจึงเดิ นตรงไปพุ่มไม้ เสี ยงทารกร้องไห้ยงั คงดังอยูไ่ ม่ขาดระยะ ทาให้บุญแน่ใจ
มากยิ่งขึ้ น พอเขาแหวกพุ่มไม้เข้าไปก็เห็ นเด็กทารกตัวแดง ๆ เพิ่งคลอดได้ไม่กี่วนั ดิ้ นกระแด่ ว ๆ มี
ผ้าซิ่ นเก่า ๆ รองรับอยู่ ตามตัวมีมดและแมลงไต่เต็มไปหมด
“โถ..น่าสงสาร” บุญพึงพาเบา ๆ “ลูกเต้าเหล่าใครกันนะ ช่างเอามาทิ้ง ใจร้ายจริ ง ๆ”
บุญค่อยช้อนเด็กขึ้นมาไว้ในวงแขน
“เป็ นเด็กผูช้ ายเสี ยด้วย”
เขาสังเกตเห็ นมีกระดาษแผ่นหนึ่ งตกอยูข่ า้ ง ๆ เขียนด้วยตัวอักษรขยุกขยิก พออ่านได้ใจความ
ว่า
“เชิญท่านผูใ้ จบุญเก็บเอาไปเลี้ยง”
บุญพับกระดาษแผ่นนั้นใส่ กระเป๋ าเสื้ อ เขาปั กมดและแมลงออกจากตัวของหนูน้อย เด็กยังคง
ร้องไห้ไม่ยอมหยุด “คงจะหิ วนม...จะอุม้ อย่างไรให้ไอ้หนูเงียบ เราเกิดมาก็ยงั ไม่เคยเลี้ยงเด็กสักที...แล้ว
จะเอานมที่ไหนให้กินล่ะนี่”
ความทุ ก ข์แ ละความวิ ตกกัง วลเกิ ดขึ้ น ในจิ ตใจของบุ ญอย่า งมากมาย เขายืนหันรี หัน ขวาง
ตัดสิ นใจไม่ถูก “เอาไปให้คนที่มีนมเลี้ยงดีไหม?” เขาถามตนเอง “หรื อว่าเราเอาเลี้ยงไว้เสี ยเอง และซื้ อ
นมกระป๋ องให้กิน...แต่...คงจะเปลืองเงินน่าดู”
เสี ยงของทารกยังคงร้ องไห้ แต่ก็เพลาความรุ นแรงลงมากแล้ว บุ ญอุม้ หนู น้อยออกมายืนริ ม
ถนน “เราคงจะอุม้ เดินไปจนถึงบ้านไม่ได้แน่” บุญหันซ้ายแลขวา เผือ่ ย่าจะเจอใครบ้าง แต่ทว่าว่างเปล่า
บุญพาหนูนอ้ ยเดินไปในท่ามกลางความมืดมน อากาศเริ่ มเย็นแล้ว เขาสังเกตเห็ นปากของเด็ก
เขียวคล้ า ผ้าขาวม้าได้ถูกนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ แสงไฟจากหน้ารถฉายมาวูบวาบแต่ไกล บุญหันไป
มองข้างทางก็พบบ้านหลังหนึ่ง
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“เดิ นทางต่อไปดี หรื อว่าจะขอพักที่บา้ นหลังนี้ ” เขาชัง่ ใจพอดี รถคันนั้นเคลื่ อนเข้ามาใกล้ บุญ
โบกมือ
“จะไปไหนลุง?” คนขับชะโงกหน้ามาถาม
“บ้านหนองบอน” บุญตอบไป
คนขับส่ ายหน้า แล้วพารถเคลื่อนออกไป
คันแล้วคันเล่าที่บุญกวักมือให้จอด แต่ทว่าไม่มีสักคันเดียวที่ยอมไปส่ งบุญ
“เราจะต้องจ้างเหมาพิเศษ” บุญคิดในใจ “ไม่ง้ นั คงจะไม่ถึงบ้านเป็ นแน่ ดูซิไอ้หนู ก็ร้องไห้ไม่
ยอมหยุด”
รถอี กคันหนึ่ ง แล่ นมาจอด เป็ นรถโดยสารที่ ว่างเปล่ า บุ ญได้ติดต่ อเหมาให้ไ ปส่ งที่ หมู่ บา้ น
หนองบอน คนขับหยุดคิดสักครู่ แล้วบอกว่า “ร้อยหนึ่งไปไหม?”
บุญถึงกับสะอึก
“ครึ่ งหนึ่งได้ไหม?” บุญต่อรอง
“ผมเสี ยเวลามาก ทางเข้าหมู่บา้ นก็ไม่ดีดว้ ย ร้อยหนึ่งดีแล้ว”
บุญจาใจพาทารกน้อยก้าวขึ้นนัง่ รถเคลื่อนฝ่ าความมืดออกไป
“ลูกใครครับ...น่ารักจัง” คนขับหันมาถาม
บุญหันไปตอบด้วยแววแห่งความปี ติวา่ “ลูกของผมเอง”
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บทที่ 6 ก้ าวใหม่ ของลุงบุญ
ข่าวเล่าลื อไปทัว่ หมู่บา้ นหนองบอนว่า บุญเก็บเด็กได้คนหนึ่ ง และนามาเลี้ ยงไว้เป็ นลูก ข่าวนี้
ท าให้หลายคนตื่ นเต้น บางคนที่ ห วัง ดี ต่อบุ ญ ก็ พ ากันเป็ นห่ วงอย่า งยิ่ง เพราะเหตุ ที่ บุ ญเองไม่ เคยมี
ประสบการณ์ ในเรื่ องนี้ เขาเป็ นคนโสด ตัวคนเดี ยว ไม่มีญาติพี่น้องและไม่มีภรรยา เขาจะเลี้ ยงทารก
น้อย ๆ นี้ได้อย่างไรกัน?
แต่ บ างคนก็ เ ห็ น ว่ า เป็ นเรื่ องที่ น่ า ขบขั น เพราะชายโสดอยากมี ลู ก และน าเรื่ องนี้ ไป
วิพากษ์วจิ ารณ์กนั อย่างอร่ อยปาก
แต่บุญก็ยงั คงเงียบสงบ
เช้าวันรุ่ งขึ้ นพอประพันธ์และคาจันทร์ ทราบข่าว ก็รีบมาเยี่ยมบุญทันที เมื่อมาถึ งก็พบว่า บุ ญ
กาลังง่วนอยูก่ บั การต้มน้ าร้อน เพราะเขาเพิง่ ไปตลาดหาซื้ อขวดนมและนมวัวเตรี ยมจะชงให้เด็กน้อยดื่ม
คาจันทร์ โผล่หน้าเข้ามาเป็ นคนแรก บุญเหลียวมามอง
“ผมต้องชงนมให้ไอ้หนูมนั ก่อน เดี๋ยวจะร้องไห้เจ้าของบ้านบอกแขกเบา ๆ
คาจันทร์ เดิ นเข้าไปใกล้เด็กชาย เมื่อเห็ นก็ร้องอุ ทานออกมาว่า “โอ้โฮ...น่ ารักจัง ลุ งเก็บได้ที่
ไหนนี่?”
“ข้างถนนชานเมือง” บุญตอบ
“แหม...เด็กน่ ารักออกอย่างนี้ ทาไมนะทิ้งได้ลงคอโหดร้ ายเหลือเกิ น” นางพึมพาเบา ๆ น้ าตา
เริ่ มไหลริ นออกมาด้วยความสงสาร นางหันมาบอกกับบุญว่า “เด็กยังเล็กเกินไปที่จะกินนมกระป๋ องได้
...ไม่ค่อยจะดีนะลุง”
เจ้าของบ้านหยุดนิ ดหนึ่ ง แล้วพูดว่า “ทาไงได้ล่ะ มันไม่มีทางเลื อกนี่ ถ้าไม่ให้กินนมกระป๋ อง
แล้วจะไปกินนมอะไรล่ะ?”
ประพันธ์และลูกสาวคนโตเดินเข้ามายืนอยู่ขา้ ง ๆ เด็กน้อยหลับตาพริ้ มอยู่บนผ้าอ้อม ตามเนื้ อ
ตามตัวมีรอยแดงเป็ นจุด ๆ เพราะถูกมดกัด
“สงสารมัน เวลาหิวร้องไห้แล้วร้องไห้อีก” บุญว่า
“เราพอจะช่วยได้นะจันทร์ ” ประพันธ์เอ่ยกับภรรยาเบา ๆ
“ช่วยอย่างไรคะ?” คาจันทร์เงยหน้าถาม
“แบ่งนมของจันทร์ ให้แกกินบ้าง?”
นางพยักหน้าเห็นด้วย
ประพันธ์บอกกับลูกสาวว่า “เห็นน้องไหมลูก น่ารักจัง หนูได้เพื่อนเล่นใหม่อีกคนหนึ่งแล้วล่ะ”
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เด็กน้อยเริ่ มดิ้ นบิ ดตัวไปมา แล้วร้ องไห้ บุ ญรี บถื อขวดนมเดิ นเข้ามา ทาท่าจะเอาใส่ ปากให้
เด็กชาย แต่คาจันทร์ ได้ร บบอกว่า “ลุ ง....ฉันคิดว่า จะให้แกกินนมฉันไปสักระยะหนึ่ งก่อนสองสาม
เดือน พอแกแข็งแรงดีแล้ว ค่อยให้แกกินนมกระป๋ อง”
บุญหันไปมองหน้าประพันธ์เหมือนหนึ่งขอคาปรึ กษาประพันธ์ยมิ้ แล้วพยักหน้า “ผมคิดว่าเป็ น
การดีที่จะให้เด็กกินนมแม่ก่อนที่จะกินนมวัว”
คาจันทร์ อุม้ เด็กน้อยขึ้นมาไว้ในวงแขน และให้นมจากอกของเธอ เด็กน้อยเงียบเสี ยงลงทันที
“แท้จริ งแล้ว ผมไม่ชอบที่จะให้เด็กกินนมสัตว์” ประพันธ์บอกบุญ “ลูกของผมทั้งสองคนกิ น
นมแม่จนกระทัง่ โต กินนมแม่เป็ นการประหยัดเงิน และมีความต้านทานโรคดีกว่า มีความอบอุ่นใจและ
ใกล้ชิดมากกว่า...”
คาจันทร์ หนั มายิม้
“ผมเฝ้ าสังเกตว่า ทาไมคนเดี๋ยวนี้ จึงมีจิตใจโหดร้าย บางคนนั้นมีนิสัยใจคอเหมือนสัตว์ไม่มีผิด
ผมมาพบคาตอบว่า อาจจะเป็ นเพราะคนกินนมสัตว์น้ ีเอง จึงทาให้เขาต้องเป็ นไปเช่นนั้น”
“ต่อไปนี้ ลุงจะต้องดูแลเอาใจใส่ ในเรื่ องน้ า ผ้าอ้อมและนมให้ดี จะต้องให้ทุกอย่างสะอาดอยู่
เสมอ เพราะเด็กท้องเสี ยได้โดยง่าย กาน้ าใบนั้นจะต้องขัดให้สะอาดจึงจะใช้ตม้ น้ าได้” คาจันทร์ แนะนา
พร้อมกับชี้มือไปที่เตาไฟ “อย่าใหเด็กถูกอากาศเย็นมากเกินไป เวลานอนกลางคืนจะต้องห่ มผ้าหนาไหว้
เป็ นการดี เพราะเด็กผิวบางเป็ นหวัดได้โดยง่าย”
บุญพยักหน้าพร้อมกับถอนหายใจ
“ถ้ามีเวลาว่างก็ให้ไปที่บา้ นกานัน แจ้งให้เขารู ้ว่า เด็กคนนี้ เป็ นลูกของลุ ง เพื่อว่าเมื่อเขาโตแล้ว
จะได้เข้าโรงเรี ยนโดยสะดวก” ประพันธ์เสริ มในตอนท้าย
นับตั้งแต่เด็กชายได้เข้ามามี ส่วนในชี วิตของบุ ญแล้ว ทาให้หลายสิ่ งหลายอย่างแปลงไป บุ ญ
ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านมากขึ้น เขามีภาระเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว บุญได้เรี ยนรู ้ จกั ความอดทน
ยามจะกิ นก็ไม่ได้กิน ยามจะนอนก็ไม่ได้นอน แต่ก่อนร่ อมชะไรเขาเคยนอนหลับด้วยความสบาย แต่
เดี๋ยวนี้เขาต้องตื่นอย่างน้อยคืนละสามสี่ ครั้ง
แต่บุญรู ้วา่ ชีวติ ของเขามีความหมายมากขึ้น!
“เราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะ?” บุญถามตนเองในคืนวันหนึ่ง เขามองแสงตะเกียงแล้วครุ่ นคิด “เด็ก
ไม่มีพอ่ แม่ถูกนามาทิง้ ไว้ขา้ งถนน ตัวเราเก็บได้ เราชื่อบุญ เด็กถูกนามาทิง้ ...เออเหมาะ...ชื่อบุญทิง้ ”
บุญยิม้ ออกมาในความมืดสลัว เขาเรี ยกชื่อลูกชายบุญธรรมว่า “บุญทิ้ง”
วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว บุญทิ้งเจริ ญเติบโต ถึงแม้วา่ เขาจะไม่ได้รับความอบอุ่นจากอ้อมอก
ของผูเ้ ป็ นแม่ แต่เขาก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคาจันทร์ และบุญก็ได้ทุ่มความรักให้เขาจนหมด
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หัวใจ บุญเคยบอกตนเองว่า ชี วิตนี้ เห็ นทีจะขาดบุญทิ้งไม่ได้เสี ยแล้ว บุญทิ้งเป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างในชี วิต
ของเขา
บุญทิ้งคอเริ่ มแข็งแล้วก็หดั คว่า คลาน...ตั้งไข่...และหัดเดิน... สิ่ งเหล่านี้อยูใ่ นความดูแลเอาใจใส่
เฝ้ ามองของบุญตลอดเวลา
บุญทิ้งเริ่ มซนและดื้อตามประสาเด็กทัว่ ไป บางครั้งทาข้าวของเสี ยหาย นับวันบุญทิ้งเกเรมาก
ขึ้น เขาเอาแต่ใจตัวเองเป็ นใหญ่ เมื่ออยากจะได้อะไร พ่อไม่ยอมเอาให้ เขาก็จะนัง่ ลงร้องไห้ดิ้นพราดไป
มา ผลที่สุดบุญก็ตอ้ งยอมตามใจ เพราะรักลูก
“ลุงจะต้องใช้ไม้เรี ยวตีแกบ้าง” คาจันทร์ แนะนาลุงบุญ “เด็กเล็ก ๆ มักจะมีนิสัยดื้อกระด้างและ
โง่ พระคัมภีร์บอกว่า ความโง่มกั อยูใ่ นใจของเด็ก แต่ไม้เรี ยวจะตีสอนเขา และอีกตอนหนึ่ งได้บอกว่า
บุตรโง่เขลาเป็ นความพินาศของบิดา จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีหวังอยู่ อย่าจงใจให้เขาถึงความ
พินาศ บุคคลที่สงวนไม้เรี ยวก็เกลียดชังบุตรของตน”
บุญเงียบ ใจจริ งแล้วเขาเห็นด้วยกับคาแนะนาของคาจันทร์ แต่เขาไม่กล้าแม้แต่จะหยิบไม้เรี ยว
“เด็กชายสองขวบกว่าลุ งควรจะพาไปโบสถ์ เพื่อเขาจได้เข้าเรี ยนในชั้นรวีวารศึกษา เขาจะมี
โอกาสได้รับการสัง่ สอนจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แล้วนิสัยของเขาจะดีข้ ึน”
“โบสถ์รึ?” บุญหน้านิ่ วคิ้วขมวดคิดในใจ “ฉันจะบากหน้าไปหาพวกคริ สเตียนได้อย่างไรกัน
ในเมื่อเขาไล่ฉนั ออกมาแล้ว”
“นี่ก็ใกล้วนั คริ สตมาสแล้ว ถ้าหากว่าลุงจะพาบุญทิ้งไปหัดร้องเพลงก็จะเป็ นการดีมิใช่นอ้ ย” คา
จันทร์ เอ่ยชักชวน “ปี นี้ คริ สตจักรของเรามีการจัดพิเศษกว่าทุกปี ที่ผา่ นมา มีคณะนักร้ องรุ่ นจิ๋วและกีฬา
สาหรับเด็กและผูใ้ หญ่ มีนกั เทศน์มาจากในเมือง...”
บุญเมินหน้าไปทางอื่น!
“ลุงต้องพาบุญทิง้ ไปให้ได้นะ หลายคนได้เตรี ยมของขวัญสาหรับเขาไว้แล้ว” นางเร่ งเร้า
“ผมจะพยายาม” บุญรับค า “เออ...เมื่ อเวลาที่ ลูกของค าจันทร์ ด้ื อไม่ย อมเชื่ อฟั ง ค าจันทร์ ท า
อย่างไร?”
“ก่อนอื่นฉันก็จะสั่งสอนเขาเสี ยก่อน สอนให้เขารู ้ ว่าเราเป็ นคริ สเตียนเป็ นลูกของพระเจ้า เรา
จะต้องเป็ นเด็กดี พระเจ้าทรงรักเด็ก ที่ มีความประพฤติ เรี ยบร้ อย ถ้าหากว่าเขาทาผิดครั้ งแรก ไม่ควร
ลงโทษเขาทันที ควรจะแนะนาตักเตือนว่าอะไรเป็ นอะไร สิ่ งไหนผิดสิ่ งไหนถูก และบอกแกว่าต่อไป
อย่าทาอีกนะ ถ้าหากว่าทาแม่จะลงโทษ”
สายตาของบุญแสดงความประหลาดใจ เขาถามคาจันทร์ “แล้วเขาเชื่อฟังไหม?”
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“ตอนแรกก็ไม่เชื่ อหรอกค่ะ เมื่อแกทาผิด เราก็ทาโทษแกจริ ง ๆ ตามที่พูดไว้ทนั ที” คาจันทร์
บอกด้วยความภาคภูมิใจ “ในที่สุดเมื่อแกถูกลงโทษก็เกิดอาการเข็ดหลาบ ไม่ทาผิดอีกค่ะ”
“แต่บุญทิ้งยังเล็กเกินไปที่จะลงโทษอย่างนั้นได้” บุญแย้ง
“ไม่เล็กหรอกค่ะ ลูกของดิฉันถูกลงโทษตั้งแต่อายุได้สามสี่ เดื อน เด็กนับตั้งแต่เกิ ดจนถึ งสี่ ห้า
ขวบ ถ้าหากว่าเรากาหราบปราบพยศแกไม่อยูเ่ สี ยแล้ว เราจะต้องตกเป็ นทาสของแกตลอดไปค่ะ”
“อืม...ไม่น่าเชื่อ” บุญครางเบา ๆ
“ฉันพูดจริ ง ๆ ค่ะ” คาจันทร์ ย้า
วันหนึ่ งขณะที่บุญกาลังสาละวนอยูก่ บั การให้อาหารหมู บุญทิ้งได้เดินออกไปที่หน้าบ้าน และ
ตรงไปที่ แอ่ง น้ า เด็ กชายยิ้มด้วยความชอบใจ และใช้มือคนเล่ นอย่า งสนุ ก สนาน เมื่ อเห็ นว่า ไม่ สนุ ก
เท่าที่ควร จึงถอดเสื้ อออกและจุ่มลงไปในน้ าโคลนสกปรก เขาซักมันเหมือนกับที่เคยเห็ นบุญซักผ้าที่
ข้างบ่อน้ า
“บุญทิ้ง ..บุญทิ้ง...” เสี ยงผูเ้ ป็ นพ่อเรี ยกดังแว่ว ๆ
เด็กชายยังคงเล่นง่วนต่อไป จนเนื้อตัวมีแต่ดินเปรอะไปหมด
“อยูไ่ หนลูก....มาหาพ่อเร็ ว...” เสี ยงของบุญยังคงเรี ยกต่อไป
บุญทิ้งหันไปเมื่อได้ยนิ เสี ยงผูเ้ ป็ นพ่อเดินมาข้างหลัง
“หนูซกั ผ้า” เด็กชายบอกแก่บุญ
“เข้าบ้านเดี๋ ยวนี้ ดูซิสกปรกมอมแมนไปหมด พ่อบอกกี่ ครั้งกี่ หนแล้วว่า ไม่ให้ออกมาเล่นน้ า
โคลน ทาไมไม่เชื่อ” เขาจับแขนลูกชายลุกขึ้นเขย่าและเงื้อมือขึ้นหมายจะลงโทษ แต่เขาก็ตอ้ งยกมือค้าง
และค่อย ๆ ลดลง เขาไม่กล้าตีเพราะรักบุญทิ้งมากนัน่ เอง
รุ่ งขึ้นอีกวันหนึ่ ง ขณะที่บุญนัง่ สานกระบุงอยูน่ อกชานบุญทิ้งได้เดินเข้าไปในครัว เขาใช้ชอ้ น
ตักขี้เถ้าใส่ ลงไปในกาน้ า บุญรู ้สึกเดือดดาลมาก เขาจับลูกชายยัดใส่ หอ้ งทันที บุญทิง้ ร้องไห้จา้
“อยูใ่ นนี้แหละสอนเท่าไหร่ ไม่รู้จกั จา” บุญพูดด้วยความปวดร้าวใจ
“พ่อจ๋ าหนูไม่ทาแล้ว...เปิ ดประตู...เปิ ดประตูหน่อย”
“หนูตอ้ งสัญญาก่อนว่าจะไม่ด้ืออีกต่อไป”
“ครับ...ผมจะไม่ทาอีกแล้ว” เด็กชายพูดปนเสี ยงสะอื้น “ผมให้สัญญา”
ทันใดนั้นก็มีเสี ยงเคาะประตูหน้าบ้าน บุญผละจากห้องเดิ นออกไป เขามองทางหน้าต่างเมื่ อ
เห็นว่าเป็ นใคร จึงเปิ ดประตู
สมบัติและสมรยืนอยูห่ น้าประตู
“ผมได้ข่าวว่าลุงบุญจะขายหมู” สมบัติร้องทัก
39

บุญพยักหน้า “เชิญเข้ามาข้างในก่อนซิ ”
สองสามีภรรยาก้าวเข้ามานัง่ ที่แคร่ ไม้ไผ่
“เสี ยงอะไรคะ?” สมรถามบุญด้วยความสงสัย
“อ๋ อ...ลูกชายของผมเอง แกเกเรมากผมจึงจับขังไว้ในห้อง นัง่ รอเดี๋ยวนะผมจะไปจัดการก่อน”
สักครู่ หนึ่งเจ้าของบ้านก็พาลูกชายเดินออกมา บุญทิ้งใช้หลังมือปาดน้ าตาออก
“เด็กคนนี้ใช่ไหมที่ลุงเก็บได้จากข้างถนน?” สมบัติถาม
บุญขยิบตาเป็ นสัญญาณบอกให้คนทั้งสองเงียบ เพราะเขาไม่อยากจะให้บุญทิ้งรู ้ความจริ งข้อนี้
“ไหนมาใกล้ ๆ น้าซิ ” สมรดึงแขนบุญทิ้งเข้ามาใกล้ “ชื่ออะไรคะ?”
“บุญทิง้ ครับ” เด็กชายตอบทั้ง ๆ ที่ยงั สะอื้นอยู่
“ชื่อเพราะจัง มีปานที่แก้มซ้ายเสี ยด้วย” สมบัติวา่ “ไปอยูก่ บั น้าทั้งสองไหม?”
บุญทิง้ ส่ ายหน้า และเกาะแขนบุญไว้แน่น
สมบัติมองเด็กชายด้วยความพิจารณา ดูเหมือนว่าเขาไม่เคยสนใจเด็กคนไหนเท่ากับบุญทิ้งเลย
บุญทิ้งมีบางสิ่ งบางอย่างที่ประทับใจเขามาก แท้จริ งแล้ว เขาอยากจะขอเอาไปเลี้ ยงเสี ยเอง เพราะเขา
แต่งงานมาก็หลายปี แล้ว แต่สมรเป็ นหมัน
สมบัติอยากจะมีลูกไว้สืบสกุลสักสองคน แต่ก็ตอ้ งหมดหวัง
“ถ้า หากว่า เราอยู่กิ นกับ โสภา ป่ านนี้ ลู ก คงจะโตขนาดบุ ญทิ้ ง แล้ว ” สมบัติบอกตัวเอง “เรา
แต่งงานกับสมรก็เพื่อเห็นแก่คุณพ่อเท่านั้น”
สมบัติพยายามสลัดความคิดฟุ้ งซ่ านให้ออกไปจากสมอง เขาไม่อยากจะเก็บเอาเรื่ องในอดีตมา
เป็ นภาระหนักในจิตใจอีก เพราะคิดถึงเรื่ องนี้ ทีไร เขารู ้สึกไม่สบายใจ เขาหันไปทางเจ้าของบ้าน แล้ว
ถามว่า “ลุงจะขายหมูกี่ตวั ?”
“คุณต้องการกี่ตวั ?” บุญย้อนถาม
“สักสองสามตัว”
“ไปดูที่คอกหลังบ้านซิ...แล้วเลือกเอา” บุญบอกพร้อมกับเดินนาหน้าไปที่คอกหมู
บุญทิ้งมองดูสมบัติอย่างไม่วางตา สมบัติเองก็ประหลาดใจ ที่พบกับเด็กชายเป็ นครั้งแรก ก็รู้สึก
ชอบใจและอยากจะขอไปเลี้ยงเป็ นลูกทันที
วันอาทิตย์ต่อมา บุญได้พาบุญทิง้ ไปเรี ยนรวีวารศึกษาที่โบสถ์ ตามคาแนะนาของคาจันทร์
“โน่นไงพ่อ...พี่คาฟอง” เด็กชายชี้มือบอกพ่อของตน “พ่อไปเถอะหนูจะอยูเ่ ล่นกับพี่คาฟอง”
บุญส่ งลูกชายที่เรื อนไว้หลังเก่า ซึ่ งกั้นเป็ นห้องสอนเด็กในวันอาทิตย์ แล้วเดินเลยมายังอาคาร
ของโบสถ์ เมื่อผูค้ นเห็นบุญเขาก็พากันเข้ามาทักทายแสดงความยินดี โดยเฉพาะอาจารย์ปรี ชาดูเหมือน
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จะตื่ น เต้น มากกว่ า เพื่ อ น รอยยิ้ ม แห่ ง มิ ต รภาพปรากฏอยู่ บ นใบหน้ า ของพี่ น้ อ งคริ ส เตี ย นทุ ก คน
ครอบครัวของประพันธ์ก็ตื่นเต้นไม่นอ้ ยเหมือนกัน ที่เห็นว่าพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐาน
เช้าวันนี้บุญรู ้สึกตื่นเต้นและประหม่า เขาจดจาอะไรไม่ค่อยจะได้ ไม่วา่ จะเป็ นเพลงหรื อเทศนา
เขาเพียงแต่จาได้นิดเดียวเท่านั้น ที่นกั เทศน์ได้พูดว่า “การที่คุณอ่านตาราเกี่ยวกับช่างไม้หรื อวิชาการทา
นาสักร้ อยเล่ มพันเล่ ม ก็ ไม่สามารถท าให้คุ ณเป็ นช่ างไม้หรื อชาวนาได้ การที่ คุณจะเป็ นช่ างไม้หรื อ
ชาวนาได้อย่างแท้จริ งก็คือ ลงมือทางาน ในทานองเดียวกัน ไม่วา่ คุ ณจะอ่านพระคัมภีร์ต้ งั แต่ตน้ จนจบ
สักร้อยเที่ยวพันเที่ยว และรู ้จกั พิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย ก็ไม่สามารถที่จะทาให้คุณเป็ นคริ สเตียนได้ การ
ที่คุณจะเป็ นคริ สเตียนได้ก็คือสารภาพความผิดบาปและเชื่อ พึ่งวางใจในองค์พระเยซูคริ สค์เจ้า”
บุญต้องยอมรับว่า เขาได้ห่างเหิ นละเลยไม่สนใจใยดีต่อพระเจ้ามาเป็ นเวลานานโข เขาเกลี ยด
และคิดกบฏต่อพระองค์ แต่พระองค์ยงั ทรงรักเขา เขาคิดถึงความรักที่เขามีต่อบุญทิ้ง และคิดถึงความรัก
ของพระเจ้าที่มีต่อเขา ทาให้บุญต้องก้มศีรษะลงอธิ ษฐานต่อพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ ง ทันใดนั้นความรู ้สึกอัน
ล้ าลึกก็บงั เกิดซาบซ่ านอยูใ่ นจิตใจของเขา ศิษยาภิบาลได้บอกบุญว่า “คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับ
พระพร คือผูท้ ี่ความวางใจของเขาอยูใ่ นพระเจ้า เขาเป็ นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ าซึ่ งหยัง่ รากของมัน
ออกไป เมื่อแดดส่ องมาถึงก็ไม่กลัว เพราะใบของมันคงเขียวอยูเ่ สมอ และไม่กระวนกระวายในปี ที่แห้ง
แล้ว เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล”
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บทที่ 7 อดีตทีล่ มื ไม่ ลง
“เมื่อไหร่ จะมีเงินพอใช้พอจ่ายเสี ยที นี่ยมื เขามาก็หมดไปแล้ว”
เสี ยงบ่นของมะลิปลุ กสนให้เหลียวมามอง เขาตอบไปว่า “หยุดบ่นเสี ยทีได้ไหม เดี๋ ยวบอกให้
เจ้าสื บมันตักเอาข้าวในยุง้ ไปขายที่โรงสี สักหาบสองหาบซี”
“เออ...แกก็คิดแต่จะขายข้าว อีกสองสามเดือนก็ไม่มีอะไรจะกินหรอก” เสี ยงโต้กลับมา “แกนัน่
แหละเอาเงินไปซื้ อสิ่ งของที่ไม่จาเป็ นเสี ยหมด”
“แกว่าใคร?” เสี ยงของสนเครี ยด
“ก็จะใครเสี ยอีกเล่า? ยังมีหน้ามาถาม”
“ซื้ ออะไรไม่จาเป็ น! บอกมาซิ?” สนลุกพรวดพราดพร้อมกับปาบุหรี่ ในมือทิ้งลงใต้ถุน
“ก็ไอ้ที่ปาทิง้ นัน่ แหละ เผาผลาญเงินดีนกั ” ภรรยาของสนไม่ยอมลดละ
“มันเรื่ องของฉัน ฉันเป็ นคนหาเงิน แหม...สู บบุหรี่ แค่น้ ีมนั หนักหนาอะไร?”
“ศิษยาภิบาลเตือนกี่ครั้งกี่หนแล้ว ให้เลิ กเสี ย เลิ กเสี ย มันไม่ดี” เสี ยงของมะลิ เพลาลงบ้าง “เอา
เงินซื้ ออย่างอื่นจะมีประโยชน์กว่า”
“เธอรู ้ได้อย่างไรว่ามันไม่ดี” สนเถียงคอเป็ นเอ็น “ไม่เห็นมีพระคัมภีร์ขอ้ ไหนห้าม?”
มะลิเดินกระฟัดกระเฟี ยดกลับไป
หน้าของสนแดงด้วยความโกรธ เนื่องจากผิวของเขาดาจึงแลดูจนเขียวคล้ า ศีรษะที่ลา้ นเตียนทา
ให้เขาดูแก่กว่าวัยรอยตีนกาปรากฏอยู่บนหางตา แต่ทว่าร่ างกายของเขายังแข็งแรง สนมีลูก 6 คน คน
สุ ดท้องเพิ่งจะได้ขวบเศษ ลูกชายคนโตสองคนแต่งงานไปแล้ว และปลูกบ้านอยูต่ ิด ๆ กับบ้านของสน
คนรองลงมาเป็ นผูห้ ญิง เธอเป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงภายในงานบ้าน ลูกชายอีกสองคนรองสุ ดท้ายกาลังเรี ยน
หนังสื ออยูใ่ นโรงเรี ยนประชาบาลประจาหมู่บา้ นห้วยจระเข้
นับตั้งแต่แต่งงานกันมา สนบอกกับตัวเองอยูต่ ลอดเวลาว่า ไม่เคยมีความสุ ขที่แท้จริ งในชี วิตเลย
ตลอดวัน เวลาอันยาวนาน มี ปั ญ หาสารพัด ร้ อ ยแปดพันประการเกิ ด ขึ้ น บางครั้ งแทบจะท าให้ เ ขา
กลายเป็ นคนบ้า อยากจะหนี เตลิ ดไปให้ไกลแสนไกล แต่ เมื่ อหวนคิ ดถึ ง พวกลู ก ๆ เขาก็ ปลงไม่ตก
ตัดสิ นใจไม่ได้เด็ดขาด จาต้องสู ้ทนไปอย่างซังกะตายวันหนึ่ง ๆ หวานอมขมกลืนทุกนาที
สนอยู่กินฉันสามีภรรยากับมะลิมาเป็ นเวลาร่ วมยี่สิบปี แล้ว แต่ดูเหมือนมันเนิ่ นนานเป็ นร้อยปี
ยิง่ อยูด่ ว้ ยกันนานเท่าไหร่ เขาก็ไม่เข้าใจในตัวของภรรยามากขึ้นเท่านั้น มะลิเอาแต่ใจตัวเอง จูจ้ ้ ีจุกจิก ขี้
บ่น คอยแต่จะห้ามปรามตักเตือนสั่งสอนเขาคล้ายกับว่ามิใช่สามี เสี ยงบ่นพึมพาที่ดงั อยูต่ ลอดทั้งวัน ทา
ให้ความสุ ขที่พอมีอยูบ่ า้ งก็รีบโบยบินหนีไป
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สนไม่เข้าใจจริ ง ๆ!
“ใครจะเป็ นเหมือนเราบ้างนะ?” สนถามตัวเอง “ไอ้เราก็พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ทุกปี ก็ทานา
หน้าแล้งก็รับจ้างทาสวนปลูกผัก แล้วจะเอายังไงกับเราอีก ไม่น่าเลยจริ ง ๆ” สนคร่ าครวญกับสายลม
“พ่อ...กินข้าวเถอะ” เสี ยงเรี ยกปลุกให้สนสะดุง้ เล็กน้อย เขาหันไปมองเห็นลูกชายสองคนกาลัง
เตรี ยมจะไปโรงเรี ยน
“กินก่อนเถอะ พ่อยังไม่หิว” เขาบอกลูก
เด็กสองคนเริ่ มลงมื อจัดการกับอาหารเช้าอย่างเอร็ ดอร่ อย เสี ยงคุ ยกันกระหนุ งกระหนิ งตาม
ประสาเด็ก จับใจความอะไรไม่ค่อยได้ สักครู่ หนึ่งเด็กทั้งสองก็เดินมาหาสน
“พ่อ...ขอหนูหา้ สิ บตางค์” คนโตแบมือหราตรงหน้าสน
“หนูดว้ ย....ห้าสิ บตางค์” คนรองเอาอย่างบ้าง
สนจ้องหน้าลูกด้วยความประหลาดใจ
“เอาไปทาไม...ข้าวก็กินอิ่มแล้ว” สนถลึงตาใส่ “พ่อไม่มีสตางค์”
“โธ่...พ่อหนูจะเอาไปซื้ อทอฟฟี่ ไว้อมระหว่างพักเที่ยง เพื่อน ๆ เขายังมีกนั เลย”
“พักเที่ยงก็กลับมากินข้าว ไม่ตอ้ งอมต้องเอิมหรอกทอฟฟี่ น่ะ” สนว่า
มะลิเดินออกมา เด็กทั้งสองหันไปมองตาละห้อย “ให้มนั ไปเถอะ...แกนี่ ข้ ีเหนี ยวไม่เข้าเรื่ อง ลูก
ขอคนละห้าสิ บสตางค์เท่านั้น”
“ห้าสิ บสตางค์มนั ก็เงิ นนะเธอ ดูซิ ฟั นจะพังหมดปากแล้ว ก็เพราะไอ้ทอฟฟี่ นี่ แหละ” สนพูด
ด้วยความไม่พอใจ
ลูกชายคนโตแยกเขี้ยวให้ผเู ้ ป็ นพ่อดูแล้วพูดว่า “ไม่เห็นเป็ นไรเลย เห็นไม๊พอ่ ?”
“ให้มนั ไปเถอะเดี๋ยวจะสาย เข้าห้องเรี ยนไม่ทนั ครู จะตีเอา” มะลิเร่ งรัดสามี
“เอ๊ะบอกว่าไม่มี..ไม่มี..พูดภาษาคนไม่รู้เรื่ องหรื อไง?” สนโกรธหน้าแดง
มะลิ ควักเศษเหรี ยญออกมาจากชายพกผ้านุ่ ง ส่ งให้ลูกคนละเหรี ยญ “เอานี่ลูก...แล้วรี บไปนะ
อย่าเถลไถลตามทางเดี๋ยวไม่ทนั ตอนเที่ยงรี บกลับมากินข้าว”
สนมองตามหลังเด็กทั้งสอง พร้อมกับส่ ายหน้าด้วยความไม่เข้าใจในตัวของภรรยา เธอไม่เคย
ให้เกี ยรติและเชื่ อฟั งเขาเลย ด้วยความกลัดกลุม้ ทาให้สนต้องหาทางออกนอกบ้านทุกวัน กว่าจะกลับก็
มืดค่า บางวันก็แวะไปดูเขาชนไก่ บางวันก็ขลุกอยูต่ ามบ้านญาติพี่นอ้ ง
ความบาดหมางทวีข้ ึนเรื่ อย ๆ
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ชี วิตของคนทั้งสองเป็ นเหมือนแก้วที่มีรอยร้ าวตั้งแต่เริ่ มแรก และรอยร้ าวนั้นค่อย ๆ ขยายวง
กว้างออกไป และกว้างออกไป ในที่สุดก็มาถึงจุดหนึ่ง ที่แก้วนั้นจะแตกออกเป็ นเสี่ ยง ๆ และเมื่อถึงขั้นนี้
แล้วก็ยากที่จะนามาประกอบให้เข้ารู ปเดิมได้อีกครั้งหนึ่ง
และแล้วฝั นร้ายที่คาดหมายไว้ก็ได้อุบตั ิข้ ึนในครอบครัวของสน เมื่อมะลิได้ข่าวระแคะระคาย
ว่า สามีของเธอไปติดพันกับผูห้ ญิงคนหนึ่ งในหมู่บา้ น เหมือนหนึ่ งมีเหล็กที่เผาร้ อนแดงฉานมานาบที่
หัวใจของเธอ สุ ดที่จะทนได้ มะลิ เต้นเร่ า ๆ เธอจะยอมเสี ยทองเท่าหัว แต่จะไม่ยอมเสี ยผัวให้ใครเธอ
ตรงแน่วไปยังบ้านของคู่ปรปั กษ์ทนั ที
“อีแววอยูไ่ หม?” มะลิตะโกนเสี ยงสั่น
“ใคร?” เสี ยงถามจากบนบ้าน
“อ้อ...ลงมานี่ซิแม่ตวั ดี”
“น้ามะลิเหรอ ขึ้นมาบนบ้านก่อนซิ ” หญิงสาวผูม้ ีนามว่าแววโผล่ออกมาพร้อมกับร้ องเชื้ อเชิ ญ
ตามธรรมเนียม
“ไม่ตอ้ ง!” มะลิ ตอบสะบัดหน้า ดวงตาแฝงไว้ดว้ ยความอาฆาตเหมือนเสื อแม่ลูกอ่อน “มึงใช่
ไหมที่คิดจะแย่งผัวกู”
มะลิเปิ ดฉากใช้ภาษาพ่อขุนรามทันที!
“ฉันเปล่านะน้า ฉันไม่รู้เรื่ อง!” หญิงสาวเจ้าของบ้านรี บปฏิเสธเป็ นพัลวัน “น้าไปได้ยินมาจาก
ไหนล่ะ?”
“มึงไม่จาเป็ นต้องรู ้วา่ กูรู้มาจากไหน รู ้แต่เพียงว่ากูรู้ก็แล้วกัน!” มะลิยกมือชี้ หน้าหญิงสาว มือ
อีกข้างหนึ่งรวบผ้านุ่งขึ้นมาเหน็บหยักรั้ง เตรี ยมตัวประจัญบานตามสัญญาชาตญาณของผูห้ ญิง
“ฟังฉันก่อนซิ ” แววโบกไม้โบกมือ! “น้าสนเขามาหาฉันเอง ฉันก็หา้ มเขาแล้ว”
“มาหามึงเองเรอะ! อี...หนอยแน่คิดจะแย่งผัวกู!”
หญิงสาวถูกด่าอย่างหยาบคาย ถึงกับหน้าซี ดเผือด
“มึงตายเสี ยเถอะ” ว่าแล้วมะลิก็กระโดดขึ้นบนบ้าน แววเตรี ยมตัวหนี อยูก่ ่อนแล้ว จึงหันหลังวิ่ง
พรวดพราดลัดกลางเรื อนลงทางบันไดหลังบ้าน หายเข้าไปในป่ ากล้วยทันที
“ดีแล้ว ฮึ..ฝากไว้ก่อน สักวันหนึ่งกูจะเอาเลือดหัวมึงออกให้ได้!”
ความเคียดแค้นชิงชังสุ มท่วมท้นอยูใ่ นหัวของหญิงลูกหก เธอกลับมาบ้านอย่างรี บเร่ ง เมื่อมาถึง
ก็พบว่า สนกาลังนัง่ อยูท่ ี่ระเบียงหน้าบ้านอย่างสบายอารมณ์ สนไม่คิดว่ามะลิได้ไปก่อเรื่ องวิวาทกับแวว
เมื่อเห็ นภรรยาเดินมาแต่ไกลก็รู้สึกเฉย ๆ ไม่สนใจ ไม่กระตือรื อร้น แต่เขาสังเกตเห็นว่า วันนี้ มะลิ เดิ น
เร็ วผิดปกติ เธอมีเรื่ องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรหรื อเปล่านะ? สนถามตัวเอง
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จนกระทัง่ เธอเดินเข้ามาใกล้
“อ้อ...นัง่ อยูน่ ี่เอง” มะลิยกมือชี้หน้าสามี “ไอ้แก่...ไอ้เฒ่าหัวงู ริ จะกินหญ้าอ่อน”
เสี ยงเกรี้ ยวกราดของมะลิทาให้สนผลุดลุกยืนขึ้นทันที
“มีเรื่ องอะไรเหรอมะลิ?” เขาถามเสี ยงเรี ยบ ๆ
“ยังจะมาทาแกล้งไก๋ กินอยูก่ บั ปากอยากอยูก่ บั ท้องแกไปทาอะไรกับอีแววมัน บอกมานะ?”
“แวว...แววไหน?” สนยังงง ๆ
“ก็อีแววลูกตาเทิ้ม ชาวบ้านเขาเล่าลือกันทั้งหมู่บา้ นงามหน้าไหมล่ะ?”
มะลิยนื่ หน้ายืน่ ตาถาม
“ฉันไม่รู้เรื่ อง!” สนใช้มือลูบหัวที่อตั คัดผมไปมา
“เชอะ...ไม่รู้เรื่ อง ไม่มีฝอยหมามันไม่ข้ ีหรอก!”
“โธ่...ก็ไปเยีย่ มเขาเหมือนไปเยีย่ มคนอื่นนัน่ แหละ ตาเทิม้ นัน่ มันเพื่อนฉัน”
“เพื่อนบ้านเรอะ...แกจะเอาอีแววเป็ นเมียน้อยนะซิ ”
“มะลิ...เธอพูดอะไรบ้า ๆ ฉันมันแก่แล้วน่ะ!”
“อ๋ อ...แก่ ๆ อย่างนี้ตวั ดีนกั แหล!” มะลิวา่ ฉอด ๆ
“เลิกพูดดีกว่า ...เดี๋ยวก็อดไม่ได้ เดือดร้อนกันหมดหรอก” สนเตะฝาห้องดังโครมเบ้อเร่ อ
“ฉันขอยื่นคาขาดให้แกเลิ กติดต่อกับอีแววนับตั้งแต่วนั นี้ เป็ นต้นไป ถ้าไม่เชื่ อแล้วละก้อคอยดู
มันจะต้องตายกันไปข้างหนึ่ง” เสี ยงของมะลิจริ งจังมากขึ้น
สนพยายามระงับสติอารมณ์ อย่างสุ ดความสามารถ แต่มนั ก็สุดที่จะระงับเอาไว้ได้ เขาชี้ หน้า
มะลิพร้อมกับพูดด้วยเสี ยงเครี ยด ๆ ว่า “เธอมันจะมากไปแล้ว ฉันแต่งงานกับเธอมิใช่เอาเธอมาเป็ นแม่
นะ เธอต้องฟังฉันทุกอย่างตามพระคัมภีร์สอน”
“อย่าเอาพระคัมภีร์มาอ้าง คนชัว่ อย่างแกพระเจ้าไม่ฟังหรอก” มะลิขดั ขึ้นกลางคัน
“ฉันอยากจะบอกให้เธอรู ้วา่ ฉันแต่งงานกับเธอก็เพราะ...” เสี ยงของฝ่ ายชายเงียบหายไป
“เพราะอะไร...บอกมานะ?” มะลิเร่ งเสี ยงเร็ วปรื๋ อ
“อย่าให้พดู ดีกว่า แสลงใจเปล่า ๆ”
“บอกมา....บอกมาเดี๋ยวนี้!”
“ฉันแต่งงานกับเธอก็เพราะ ฉันต้องการเอาชนะไอ้บุญมันต่างหาก” สนโพล่งออกไป
“ต๊าย..ตาย” มะลิร้องกรี ดสุ ดเสี ยง แล้วปล่อยโฮออกมาทันที
“ฉันไม่เคยคิดรักเธอมาก่อนเลย ฉันเห็ นเธอมาแย่งเอาความรั กจากเพื่อนฉันไป ฉันจึงหาทาง
กลัน่ แกล้งเธอ ...มันก็เท่านั้น ที่แต่งนี่ก็เพราะความจาใจหรอกนะ”
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สุ ดที่มะลิจะยืนฟังต่อไม่ได้ เธอเอามือทั้งสองข้างปิ ดหน้าร้องไห้ และรี บวิ่งขึ้นไปบนบ้านทันที
ลูก คนเล็ก สะดุ ้งตื่ นมองผูบ้ งั เกิ ดเกล้าด้วยความไร้ เดี ยงสา หนู น้อยไม่รู้หรอกว่า อะไรได้บ งั เกิ ดขึ้ น
ระหว่างพ่อกับแม่
สนยืนซึ มอยูก่ บั ที่ สมองของเขาว้าวุน่ เขาตัดสิ นใจไม่ถูกว่าจะทาอย่างไรต่อไป เขาคว้าเสื้ อมา
สวมแล้วก้าวลงจากบ้าน เสี ยงสะอื้นร่ าไห้ของมะลิ ยงั คงดังไม่ขาดสายระหว่างทางสนเดิ นสวนทางกับ
ลูกสาวคนกลาง ซึ่ งไปหาเก็บผักในสวนและกลับมา
“พ่อจะไปไหน?” เธอถาม
“เอ้อ...ธุ ระบ้านเหนือหน่อย” เขาตอบโดยไม่ยอมมองหน้าลูกสาว
ลูกสาวมองตามหลังผูเ้ ป็ นพ่อด้วยความประหลาดใจเขาพอจะเดาได้วา่ มีอะไรเกิดขึ้นที่บา้ น
สนยังคงเดิ นต่อไปเรื่ อย ๆ อย่างไร้ จุดหมายปลายทาง เขาลัดเลาะไปตามทางเดินในสวน บาง
ตอนเป็ นสวนกล้วย บางตอนเป็ นสวนมะพร้าว มีคูน้ าอยูส่ องข้างทางขนานไปตลอดแนว ตะวันยามบ่าย
ส่ องลอดทางมะพร้าวลงมากระทบผิวน้ า ปลาตัวโต ๆ กระโดดฮุบเหยื่อทาให้กระเพื่อมเป็ นระลอกคลื่น
วิง่ กระทบฝั่ง
สนนัง่ ลงและคิด!
“ชีวิตของคนเราไม่แตกต่างจากสภาพนื้ เท่าใดนัก มักจะพบกับ “คลื่ นแห่ งชี วิต” อยูเ่ สมอ บาง
คลื่นรุ นแรง บางคลื่นปานกลาง และบางคลื่นบางเบา ซึ่ งแล้วแต่วา่ ปั ญหานั้นจะเกิดขึ้นใกล้ตวั มากน้อย
เพียงไร ต่างกันอยูแ่ ต่วา่ คลื่นในน้ าเมื่อวิง่ มากระทบฝั่งแล้วก็สร่ างซาไป แต่คลื่นชี วิตจะวิ่งมากระทบลูก
แล้วลูกเล่า ไม่ขาดสาย จนบางครั้งเกือบจะยืนสู ้ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว บางครั้งซวนเซล้มลง”
สนคิดถึงผูท้ ี่จะช่วยแบกภาระหนักในใจของเขา เขาคิดถึงเพื่อนบ้าน คิดถึงบ่อนการพนัน คิดถึง
เหล้า คิดถึงแวว และคิดถึงคริ สตจักรและศิษยาภิบาล เขาจะเลือกไปหาใครดี
เขาเดินไปพลาง ชัง่ ใจไปพลาง
ในที่สุดเขาก็เลือกเอาอันดับสุ ดท้าย
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บทที่ 8 มืดมิดก่ อนฟ้ าสาง
เจ็ดปี ผ่านไปมิเนิ่นช้า บุญบอกกับตัวเองว่า มันเป็ นปี แห่ งความคิดและความเข้าใจใหม่ โลกเริ่ ม
สดสวย เขาใช้เวลาเกือบทั้งหมดอยูก่ บั บุญทิ้ง ลูกชายคนเดียวของเขา คนทั้งสองช่วยกันเลี้ยงหมู ผูค้ นใน
หมู่บา้ นหนองบอนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของบุญอย่างชัดเจน
เกือบทุกคนแสดงความยินดีกบั ชีวติ ใหม่ของเขา
แต่มีบางคนเท่านั้น ที่ไม่ค่อยชอบหน้าบุญ
ตื่นเช้าขึ้นมา ทั้งสองพ่อลูกจะจัดการหุ งหาอาหารรับประทาน เสร็ จเรี ยบร้อยก็จดั อาหารให้แก่
สัตว์เลี้ยง ต่อจากนั้นบุญทิ้งก็แต่งตัวไปโรงเรี ยน ส่ วนบุญก็ถือมีดเข้าไปหาผักในไร่ กว่าจะกลับมาก็บ่าย
โข เป็ นประจาเช่นนี้เกือบทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ ในวันเสาร์บุญจะต้องทางานหนักเป็ นสองเท่าของวันอื่น
แต่ก็มีบุญทิง้ เป็ นผูช้ ่วย
พ่อลูกจะใช้เวลาเกือบตลอดทั้งวันของวันอาทิตย์อยูใ่ นคริ สตจักร บุญทางานรับใช้พระเจ้าอย่าง
เอาจริ งเอาจัง จนบรรดาสมาชิ กทั้งหลายมองเห็ นความรั กพระเจ้าในตัวของเขาจึงขอร้ องให้บุญเป็ น
ผูป้ กครองคนหนึ่ ง บุญได้พยายามฟูมฟั กสอนบุญทิ้งให้เข้าใจในวิถีชีวิตของคริ สเตียนที่ดี เขารู ้ สึกดีใจ
เป็ นอย่างมาก ที่เห็ นลูกชายชอบร้องเพลง อธิ ษฐาน ท่องข้อพระคัมภีร์และชักชวนคนอื่น ๆ ไปโบสถ์
อีกทั้งยังขยันขันแข็งในการเล่าเรี ยนอีกด้วย จนครู ประจาชั้นถึงกับเอ่ยปากชม
วันหนึ่ งหลังจากที่ โรงเรี ยนเลิ กแล้ว บุ ญทิ้งเดิ นกลับบ้านพร้ อมกับพวกเพื่อน ๆ เมื่อเดิ นผ่าน
หน้าบ้านของเชิ ดอดี ตครู ประชาบาล บุญทิ้งเห็ นสมบัติซ่ ึ งเป็ นลูกชายของเชิ ดนัง่ อยู่ที่มา้ ยาวหน้าบ้าน
สมบัติยมิ้ ให้เด็กชายแต่ไกล เมื่อบุญทิ้งเดินเข้ามาใกล้ สมบัติก็กวักมือเรี ยก
“บุญทิ้ง...มานี่หน่อยซิ ”
เด็กชายหันไปมองหน้าเพื่อน แล้วหันกลับไปมองสมบัติ
“ไปซิ...เขาเรี ยกแล้ว” เพื่อนคนหนึ่งลุนหลังบุญทิ้ง
เด็กชายเดินเข้าไปหาด้วยท่าทางเหนียมอาย
“โรงเรี ยนเพิ่งเลิกเหรอ?....” สมบัติถามด้วยน้ าเสี ยงอ่อนโยน
“ครับ” บุญทิ้งตอบ
“ต้องรี บกลับหรื อเปล่านี่?....อยูค่ ุยกับน้าสักประเดี๋ยวได้ไหม น้าคิดจะมารอหนูต้ งั หลายวันแล้ว
แต่ไม่ค่อยจะมีเวลาว่าง ตอนนี้กาลังเตรี ยมเกี่ยวข้าว”
“ผมต้องรี บกลับไปช่วยพ่อเลี้ยงหมูครับ” เด็กชายตอบตามความจริ ง
“น้าคิดถึงหนู อยากจะไปเยีย่ มที่บา้ นได้ไหม?”
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บุญทิ้งมองหน้าชายที่นงั่ เบื้องหน้าด้วยความประหลาดใจ นับตั้งแต่จาความได้ก็มีเพียงสมบัติ
คนเดียวที่บอกคิดถึงเขา
“น้าสมรเขาทาขนมจะเอาไปวัดพรุ่ งนี้ น้าเลยขอแบ่งเขาหน่อยหนึ่ งให้บุญทิ้ง” สมบัติพูดพลาง
หยิบห่อขนมขนาดเขื่องที่วางอยูข่ า้ ง ๆ ส่ งให้บุญทิ้ง เด็กชายไหว้แล้วรับมาถือไว้ “เอาไปแบ่งให้พ่อกิน
บ้าง บางทีพรุ่ งนี้ ถ้าน้าว่างจะไปเยีย่ มที่บา้ น”
พอดีสมรลงมาจากบนบ้าน เธอเดินมานัง่ เคียงข้างกับสมบัติ สมรเป็ นหญิงร่ างสู งท้วม ชอบใส่
เสื้ อลายที่เป็ นลูกไม้ ผมยาวแต่รวบมัดไว้ขา้ งหลัง ซึ่ งเหมือนกับหญิงตามชนบททัว่ ไป
“ถ้าเรามีลูกน่ารักอย่างนี้สักคนก็ดีนะพี่สมบัติ?” เธอเอียงไปเปรยกับสามี
“อืม...” สมบัติครางในลาคอ
“หนูมาอยูก่ บั น้าเอาไหม? น้าจะส่ งหนูเรี ยนต่อมอศอในเมือง” นางว่า “ปี นี้ เรี ยนจบประชาบาล
แล้วใช่ไหม?”
“ครับ” บุญทิ้งพยักหน้า “แต่ผมมาอยูก่ บั น้าไม่ได้หรอก เพราะพ่ออยูค่ นเดียว ไม่มีใครช่วยงาน”
“ก็ไม่เห็นเป็ นไรนี่” สมรว่า “เมื่อคิดถึงหรื ออยากช่วยพ่อทางาน ก็ไปหาก็ได้”
“ผมสงสารพ่อครับ เพราะพ่อแก่แล้ว พ่อเหงา”
“ดูท่าทางแกรักพ่อมากนะ” สมบัติหนั ไปพูดกับภรรยา “ถ้าแกรู้ความจริ งคงจะเสี ยใจ”
“ความจริ งอะไรครับ?” บุญทิง้ ถามด้วยความสงสัย
“เอ้อ...ไม่มีอะไรหรอก น้าเขาพูดเล่นน่ะ” สมรรี บกลบเกลื่อน เธอใช้เล็บหยิกต้นแขนสามีเป็ น
การปรามไม่ให้พดู
“ถ้าหากว่าอยากกลับก็กลับเถอะ” สมบัติบอก “เดี๋ยวพ่อจะคอยแย่”
เด็กชายบุญทิ้งเดินจากไป ปล่อยให้สองสามีภรรยามองตาม สมบัติหนั มายิม้ กับสมร แต่มนั เป็ น
ยิม้ ที่แฝงไว้ดว้ ยความเศร้า
และถ้าหากว่าคนทั้งสองรู ้ความจริ งที่ลึกเข้าไปอีกขั้นหนึ่ ง มันจะเป็ นความเศร้าซ้อนความเศร้า
สักเพียงไรหนอ
อาทิตย์ปลายเดือนธันวาคม เยือนมาถึงตามกาลเวลา อากาศค่อนข้างเยือกเย็น เพราะมันเป็ นช่วง
ฤดูหนาวหมู่บา้ นหนองบอนยังคงเงี ยบสงบเหมือนเดิ ม ไม่มีอะไรเปลี่ ยนแปลงไปมากนัก เว้นแต่ชีวิต
ของบุญและอาคารของคริ สตจักร เกือบทุกส่ วนได้รับการตกแต่งด้วยกระดาษสี ฉูดฉาดและดอกไม้สด
เพื่อเตรี ยมงานฉลองคริ สตมาส ดูเหมือนว่าวันนี้ เป็ นวันที่มีความหมายมากที่สุดในชี วิตของผูท้ ี่เชื่ อพระ
เจ้าในหมู่บา้ นหนองบอน บรรดาผูใ้ หญ่ตื่นเต้น หนุ่ มสาวดี ใจ เด็ก ๆ ร่ าเริ ง โดยเฉพาะเด็กชายบุญทิ้ง
ก่อนเข้านอนเขาถามพ่อว่า “พ่อ...พรุ่ งนี้เป็ นวันคริ สตมาส เราจะต้องไปโบสถ์แต่เช้าใช่ไหม?”
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“อืม...” บุญโคลงศีรษะที่หงอกประปราย
“คนคงจะแยะใช่ไหมพ่อ?”
“อืม...”
“ผมจะใส่ ชุดใหม่ที่พอ่ ซื้ อให้”
“อืม” ผูเ้ ป็ นพ่อยังคงครางประโยคเดิม
“พรุ่ งนี้พอ่ เทศน์หรื อ?” บุญทิ้งสงสัยเอียงหน้าเข้ามาถามใกล้ ๆ เมื่อเห็นสายตาของบุญยังคงจับ
อยูท่ ี่หนังสื อปกดาเล่มนั้น
“ไม่หรอกลูก” บุญเงยหน้าขึ้น “พ่อกาลังอ่านพระคัมภีร์ และรู ้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับวันประสู ติของ
พระเยซู คริ สต์มนั มิใช่สั่นสะเทือนเฉพาะโลกของเราเท่านั้น แต่ทุกสิ่ งทุกอย่างในสวรรค์และจักรวาลก็
พลอยตื่นเต้นไปด้วย ช่างยิง่ ใหญ่สมกับเป็ นพระเจ้าจริ ง ๆ”
“อะไรพ่อ...ผมไม่เข้าใจ?”
“พ่อกาลังพูดถึ ง วันที่ พระเยซู คริ ส ต์ป ระสู ติ มี พวกทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า มี
นัก ปราชญ์ม าจากทิ ศ ไกล มี พ วกเลี้ ย งแกะมานมัส การ มันช่ า งเป็ นภาพที่ น่า ตื่ น ตาตื่ นใจจริ ง ๆ พ่ อ
อยากจะอยูใ่ นเหตุการณ์วนั นั้นด้วย”
เด็กชายอ้าปากหาวติด ๆ กันสองสามครั้ง บุญหันมามองและบอกว่า “ถ้าง่วงก็เข้านอนเสี ยซิ ลูก
พรุ่ งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าไปโบสถ์ ปี นี้เขาเชิญคริ สตจักรอื่นมาร่ วมด้วย คนคงจะมากกว่าปี ที่แล้ว”
“คริ สตจักรไหนบ้างพ่อ?”
“ที่พอ่ รู ้แน่ ๆ ก็คือคริ สตจักรบ้านห้วยจระเข้และคริ สตจักร...”
บุญพูดด้วยสี หน้าไม่ค่อยสบายใจนัก ทั้งนี้เพราะวันรุ่ งขึ้นเขาอาจจะเผชิญกับใครในอดีตบางคน
เขาจะวางตัวอย่างไร ในฐานะที่เป็ นผูป้ กครองคนหนึ่ งของคริ สตจักรหนองบอน เขาไม่อยากจะพบกับ
ภาพที่ขมขื่นในอดีตอีกครั้งหนึ่ง
ความคิดของเขาสว่างโพลง ในขณะที่แสงไฟจากตะเกียงถูกหรี่ ลง ๆ และดับในที่สุด
8.00 น. เสี ยงเพลงไทยเดิ มที่ถูกดัดแปลงเนื้ อร้ องเสี ยใหม่ ดังกังวานไปทัว่ บริ เวณคริ สตจักร
ผูค้ นแต่งกายด้วยผ้านานาสี เดินกับขวักไขว่ ปะราถูกปลูกขึ้นอย่างลวก ๆ เพื่อใช้ชวั่ คราว หลังคามุงด้วย
ทางมะพร้าม พื้นปูดว้ ยเสื่ อกกอันนุ่มนิ่ ม เด็ก ๆ พากันวิ่งเล่นอยูก่ ลางสนาม ทางด้านหลังโบสถ์คนกลุ่ม
หนึ่ งกาลังขมี ขมันทาอาหารเพื่อเลี้ ยงฉลองเสี ยงตาน้ าพริ กและสับเนื้ อดังประชันขันแข่งกันกับเสี ยง
สนทนา
ทุกคนมีใบหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส!
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เวลาผ่านไปเพียงไม่นานนัก สถานที่ดูเหมือนว่าจะแคบไปถนัดทีเดี ยว บุญทิ้งจูงมือพ่อเดินเข้า
ประตูของคริ สตจักร ปรี ชาเร่ เข้ามาทักทาย เขาแต่งกายด้วยกางเกงสี ดาเสื้ อขาวแขนยาว ผูกเนคไทเส้น
ขนาดเขื่อง ดูสีหน้าของเขามีอาการเหน็ดเหนื่ อยมาก เหงื่อเม็ดโต ๆ ผุดขึ้นเต็มใบหน้าและซอกคอ เสื้ อ
ด้านหลังเปี ยกชื้น
“ผมรอตั้งนาน” ปรี ชาเอ่ยทักประโยคแรก เขายิม้ ให้บุญและหันไปลูบหัวบุญทิ้ง “แหม...วันนี้
แต่งตัวเสี ยหล่อ”
บุญทิ้งยืนบิดไปมาด้วยความเขิน
“มีอะไรที่จะให้ผมช่วยหรื อครับ?” บุญถาม
“เปล่า...ปล่าว...” ศิษยาภิบาลรี บปฏิเสธ “แต่ผมมีเรื่ องด่วนเป็ นส่ วนตัว คืออย่างนี้ ...” ปรี ชาบอก
เบา ๆ พร้อมกับทรุ ดตัวลงนัง่ ข้าง ๆ บุญ บุญหันไปบอกลูกชาย “ไปวิ่งเล่นกลางสนามกับเพื่อนไป พ่อมี
ธุ ระคุยกับศิษยาภิบาลหน่อย”
โดยไม่ให้พอ่ เตือนซ้ าสอง บุญทิ้งผละไปทันที
“เมื่อเช้าคุณสนและภรรยา และอาจารย์เอนกมาหาผม...”
“ผมคิดไว้แล้วไม่มีผดิ ” บุญขัดจังหวะ “เขาว่าไงบ้างครับ”
“เขาไม่ได้พดู อะไรมาก แต่เขาอยากจะพบคุณบุญ” ปรี ชาว่า
“อยากพบผม” บุญเบิกตากว้าง “พบทาไม?”
“เรื่ องเกี่ยวกับเงินหายเมื่อยีส่ ิ บกว่าปี ที่แล้ว”
“เรื่ องมันแล้วกันไปแล้ว ไม่ควรฟื้ นฝอยหาตะเข็บอีก!” บุญพูดพร้ อมกับส่ ายหน้า “อาจารย์ไป
บอกเขาเถอะว่า เราไม่มีอะไรต่อกันแล้ว สิ่ งที่ผา่ นมาก็ขอให้คิดเสี ยว่ามันเป็ นฝันร้าย”
“ผมก็บอกแล้ว แต่เขายืนยันจะขอพบกับคุณบุญให้ได้”
“ผมยกโทษให้เขาแล้ว อโหสิ ต่อกัน”
“เขาอยากจะพูดกับคุณบุญเท่านั้น” ปรี ชารบเร้าด้วยสายตา “เวลานี้ คนทั้งสามรออยูบ่ นบ้านของ
ผม ขอให้คุณบุญไปพบกันก่อนที่เราจะเริ่ มนมัสการพระเจ้า”
ปรี ชายกข้อมือดูนาฬิกา
“นี่เพิ่งแปดโมงครึ่ ง เราจะเริ่ มประชุมสิ บโมง ยังมีเวลาอีกชัว่ โมงกว่า ๆ เชิญคุณบุญไปที่บา้ นผม
ครับ”
บุ ญลุ ก ขึ้ นด้วยความจาใจ เขาถอนหายใจลึ ก ๆ แล้วก้า วตามศิ ษ ยาภิ บ าล อ้อมตัวอาคารไป
ทางด้านตะวันออก บ้านของปรี ชาปลูกอยู่ไม่ห่างจากคริ สตจักรเท่าใดนัก ที่ตีนบันไดบุญสังเกตเห็ น
รองเท้าวางเรี ยงกันอยูห่ ลายคู่ ซึ่ งมีท้ งั ของผูห้ ญิงและผูช้ าย
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เขาก้าวขึ้นไปบนบ้านด้วยความประหวัน่ พรั่นพรึ ง เขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิ ดขึ้ นในอีกสองสาม
วินาทีขา้ งหน้า บุญอธิ ษฐานในใจคนเดียวเงียบ ๆ พอโผล่หน้าเข้าไปเขาก็เห็นคนทั้งสามกาลังคุยกันอยู่
มีชายอีกคนหนึ่งนัง่ ห่างออกไปเมื่อเห็นบุญเดินเข้ามา การสนทนาก็ยุติลงทันที และต่างก็หนั มามองเป็ น
ตาเดียวกัน
ความเงียบปกคลุมอยูช่ วั่ ขณะ
บุญสังเกตพบว่า สนเพื่อนรั กในอดี ตแก่ ตวั ลงมาก แต่ท่าทางดูแข็งแรงดี อยู่ ส่ วนมะลิ น้ นั บุ ญ
เกือบจาเธอไม่ได้เพราะเขาไม่เคยคิดว่ามะลิจะแก่ลงมากถึงเพียงนี้ ดูสีหน้าของเธอไม่มีความสุ ขเลย บุญ
หันไปทางอาจารย์เอนก เขายิม้ ให้บุญนิ ดหนึ่ ง แต่มนั เป็ นยิม้ ที่แห้งแล้งมาก ส่ วนชายคนที่นงั่ ถัดออกไป
บุญไม่รู้จกั
ปรี ชานัง่ ลงแล้วเริ่ มเอ่ยเบา ๆ ว่า “ก่ อนที่ เราจะพูดคุ ยกัน ขอให้เราร่ วมใจกันอธิ ษฐานขอการ
ทรงนาจากพระเจ้า”
ทุกคนก้มศีรษะ
“ข้าแต่พระบิ ดาเจ้า ผูท้ รงทราบจิ ตใจของมนุ ษย์ทุกคน พวกข้าพระองค์ขอยกย่องสรรเสริ ญ
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุ ณสาหรับความรักที่ผ่านมาทางไม้กางเขน ซึ่ งพระเยซู คริ สต์ได้ยอม
สิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของพวกข้าพระองค์ท้ งั หลาย ขอพระวิญญาณทรงนาในการสนทนาและปรับ
ความเข้าใจกันในวันนี้ ในพระนามอันทรงฤทธิ์ ของพระมหาเยซูคริ สต์เจ้า อาเมน.”
บุญถอนใจยาว ๆ อีกครั้งหนึ่ง
ทุกคนยังคงเงียบสงบ ปรี ชาผูเ้ ป็ นทูตสันถวไมตรี ได้เริ่ มขึ้นว่า “ในฐานะที่เราเป็ นคริ สเตียน เป็ น
ลูกของพระเจ้า เป็ นพี่น้องกันในพระคริ สต์ ก่อนที่ เราจะร่ วมกันนมัสการพระเจ้าตอนเช้าวันนี้ ใครมี
ความคับข้องหมองใจกันอยากจะพูดปรับความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ก็ขอเชิ ญพูดออกมา เพราะถ้าหากว่า
เราเก็บเอาความขมขื่นเจ็บช้ าใจไว้แล้ว การเข้าเฝ้ านมัสการพระองค์จะไร้ประโยชน์โดยสิ้ นเชิ ง ไม่วา่ จะ
เป็ นความผิดพลาด ความเข้าใจผิดในอดีต ย่อมเป็ นอุปสรรคทั้งนั้น ในพระคัมภีร์ได้บอกว่า พระหัตถ์
ของพระเจ้าไม่ส้ นั เกินไปที่จะช่วยเราทั้งหลายให้รอดได้ แต่เพราะความผิดบาปของพวกเราต่างหาก ทา
ให้พระเจ้าไม่ได้ยนิ เสี ยงร้องของเรา...”
ทุกคนเพ่งสายตาดูพ้นื !
สักครู่ หนึ่งก็มีเสี ยงดังขึ้นว่า “ผมชื่ อบุญรอดมาจากบ้านแม่ลา ผมได้มารับหน้าที่ศิษยาภิบาลต่อ
จากอาจารย์เอนกหลายปี แล้ว เมื่อผมเข้ามารับหน้าที่ใหม่ ๆ ผมก็ได้ยินเรื่ องราวของคุณบุญ คุณสน คุ ณ
มะลิ และอาจารย์เอนกบ้าง แต่ไม่ละเอียดนัก และผมเองก็ไม่ได้สนใจเรื่ องนี้ อย่างจริ งจังจนกระทัง่ วัน
หนึ่ง คุณสนได้มาหาและเล่าเรื่ องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟัง...”
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ชายวัยกลางคนที่ชื่อบุญรอดหยุดพูดนิ ดหนึ่ ง เขาหันไปมองดูรอบ ๆ ก่อนที่จะกล่าวต่อว่า “คุณ
สนได้เล่าให้ผมฟังถึงปั ญหาที่กาลังเกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่ งเป็ นผลต่อเนื่ องจากเหตุการณ์เมื่อยี่สิบกว่าปี
ที่แล้ว เราได้ปรึ กษาหารื อ อ่านพระคัมภีร์ อธิ ษฐานด้วยกัน และผมได้ไปพบคุ ณมะลิ ที่บา้ นเพื่อปรั บ
ความเข้าใจ และผลสุ ดท้ายก็ปรากฏว่า คนทั้งสองสามารถคืนดีกนั อีกครั้ง โดยที่คุณสนสัญญาว่า จะรัก
และเทิดทูนคุณมะลิ และคุณมะลิเองก็สัญญาว่า จะไม่กระทาเหมือนอย่างที่แล้ว ๆ มาอีก และจะยอมเชื่อ
ฟั งคุ ณสนทุกอย่าง แต่ผมเห็ นว่าเรื่ องมันยังไม่จบสิ้ น เพราะคู่กรณี ของคุ ณสนยังไม่ได้ปรับความเข้าใจ
กัน...”
ทุกคนยังคงนัง่ ฟังอย่างเงียบเชียบ!
“ผมได้มีโอกาสพบกับอาจารย์เอนกสองครั้ง และพูดถึงเรื่ องเงินของคริ สตจักรที่หายไป” ปรี ชา
เป็ นฝ่ ายพูดขึ้นบ้าง “อาจารย์ยอมรับว่า ที่ได้กระทาลงไปนั้นเป็ นการไม่ถูกต้องเท่าที่ควร และรู ้สึกเสี ยใจ
ในการกระทาครั้งนั้น ดังนั้น ผมจึงนัดให้เรามาพบปะพูดคุย ปรับความเข้าใจกันในเช้าวันนี้”
สนจ้องสายตาลงบนพื้นห้อง มะลิ นั่งเท้าแขนก้มหน้านิ่ ง เธอใช้ผา้ เช็ดหน้าโบกพัดไปมาใน
บางครั้ง เหงื่อซึ มตามใบหน้า ทั้ง ๆ ที่อากาศกาลังเย็นสบายดี บุญนัง่ นิ่งเป็ นรู ปปั้ น
ในที่สุดเอนกก็เอ่ยทาลายความเงียบ
“ผม...ผมเสี ยใจครับคุณบุญ ” เขาตะกุกตะกักในลาคอ “ไม่คิดว่า ผมจะทาใหคุ ณบุญต้องเสี ยผู ้
เสี ยคน เสี ยอนาคตและเสี ยทุกสิ่ งทุกอย่าง...ผมทาผิดพลาด...โปรดยกโทษให้ผม”
บุญจ้องหน้าเอนกด้วยดวงตาแข็งกร้าว เพลิ งแค้นที่กาลังจะมอดกลับลุกฮือขึ้นมาอีก เขาคิดว่า
ชาติน้ ีเขาจะไม่ให้อภัยในความผิดที่คนเหล่านี้ ได้ทาไว้เด็ดขาด เพราะมันทาให้เขาต้องเสี ยผูเ้ สี ยคน เสี ย
อนาคต และเสี ยทุกสิ่ งที่มีอยู่
แต่ทนั ใดนั้น เรื่ องราวของเปโตรได้ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของเขา เปโตรได้ถามพระเยซู ว่า
เขาควรจะอภัยให้แก่พี่นอ้ งที่ทาความผิดสักกี่ครั้ง เจ็ดหรื อ? องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงตอบว่า มิใช่เพียงเจ็ด
ครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดคูณด้วยเจ็ดสิ บ นัน่ ก็เท่ากับสี่ ร้อยเก้าสิ บครั้ง
“แต่เราไม่เคยให้อภัยคนเหล่านี้เลย แม้แต่ครั้งเดียว” บุญคิดในใจ
เสี ยงของมะลิสะอื้นเบา ๆ
“ไม่เป็ นไรหรอกครับ...อาจารย์” บุญเอ่ยเสี ยงเบา “ผมคิดว่ามันเป็ นฝันร้าย ถึงแม้วา่ มันจะเป็ น
ฝันร้ายตลอดยีส่ ิ บกว่าปี ก็ตาม แต่เดี๋ยวนี้ผมตื่นแล้ว”
“บุญ..” เสี ยงของสนเยือกเย็น “ฉันขอโทษแก”
พูดได้เท่านั้น สนก็ร้องไห้ออกมาเหมือนเด็ก ๆ มะลิเองก็พลอยร้องไห้ตามไปด้วย
ปรี ชาและบุญรอดมองภาพที่เกิดขึ้นด้วยความตื้นตันใจและขอบคุณพระเจ้า
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เมื่อความโศกเศร้ าค่อยสร่ างซาแล้ว มะลิ ได้คลานไปตรงหน้าของบุญ แล้วกราบลงพร้ อมกับ
บอกว่า “ฉันเสี ยใจ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น...แต่เรื่ องมันผ่านไปแล้ว ขอให้อภัยฉันเถอะนะ ฉันได้บอกกับ
พี่สนว่า ต่อไปนี้ฉนั จะเลิกเห็นแก่ตวั จะเป็ นเมียที่ดี...”
มะลิยงั คงสะอื้นร่ าไห้ดว้ ยความเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ ง
“ไม่ ตอ้ งเสี ย ใจให้กบั ตัวเอง ให้เราเริ่ ม ต้นกันใหม่ส ารภาพความผิดบาปต่อกัน พระเจ้าทรง
ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมจะทรงโปรดอภัยความผิดบาปของเรา” บุญพูดเบา ๆ
ทุกคนก้มศีรษะอธิ ษฐานสารภาพความผิดบาปที่ตนได้ก่อไว้ในอดีต
แสงแห่ ง ความหวัง ใหม่ ไ ด้ฉ ายไปทัว่ ห้อง บุ ญยิ้ม ทั้ง น้ า ตา เขาไม่ เ คยคาดคิ ดมาก่ อนเลยว่า
เหตุการณ์จะมาลงเอยแบบนี้ เขาตั้นตันใจจนพูดอะไรไม่ออก สนเองก็เช่นเดียวกัน เขาโผเข้ากอดคอบุญ
เพื่อนรัก บรรยากาศทีเคยหมองมัวในอดีต บัดนี้กลับโชติช่วงสว่างไสว
เมื่อมีเวลาหิว
ย่อมจะต้องมีเวลาอิ่ม
เมื่อมีเวลาร้องไห้
ก็ยอ่ มจะมีเวลาหัวเราะ
เมื่อมีเวลาทุกข์
ก็ยอ่ มจะมีเวลาสุ ข
เมื่อมีเวลามืด
ก็ยอ่ มจะมีเวลาสว่าง
นี่เป็ นแก่นแท้ของชีวติ มนุษย์ทุกคน
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บทที่ 9 ชีวติ ยังไม่ สิ้น
ลมแล้ง พัดมาวูบหนึ่ ง ใบไม้แห้งร่ วงหล่ นจากต้นกองซ้อนทับ ถมสองข้า งทาง บุ ญทิ้ ง เลี้ ย ว
จักรยานออกจากประตูร้ ัวของวิทยาลัยอย่างรวดเร็ ว เบื้องหลังมีเพื่อนอีกสองคนควบตามติด ๆ จุดหมาย
ปลายทางของเขาก็คือ ตลาดในเมือง
“เฮ้...บุญทิง้ รอหน่อยซิ ” สมศักดิ์ตะโกน “ฉันมีเรื่ องจะบอกแก”
ชายหนุ่มชลอความเร็ ว เพื่อนทั้งสองเร่ งขึ้นมาทัน
“แกเคยสังเกตบ้างไหมบุญทิ้ง? มีคนคอยจับตามองแกอยูต่ ลอดเวลา”
“ใคร?” ชายหนุ่มหันไปถามด้วยความสงสัย
“แกน่าจะถามว่าผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายมากกว่าที่จะถามว่าใคร?” สุ ชยั พูดพร้อมกับหัวเราะ
“เออ ถามอย่างสุ ชยั มันว่าก็ได้” บุญทิง้ คล้อยตาม
สมศักดิ์ หันมามองแล้วยิ้มอย่างมี ความหมาย เขาหักรถจักรยานหลบเข้าข้างทาง เมื่อรถยนต์
แล่นสวนมา เมื่อเจ้าถนนผ่านไปแล้ว เขาก็เร่ งความเร็ วคู่กบั บุญทิ้งอีก
“คนรู ปหล่อมันก็มีเสน่ห์อย่างนี้แหละ” สุ ชยั สัพยอก
“ฉันไม่เข้าใจ...แกทั้งสองพูดอะไรกัน?” บุญทิ้งงง
“ไม่มีอะไรมากหรอก ฉันเพียงแต่อยากจะบอกให้แก่รู้ตวั ว่า แม่นงเยาว์ที่นงั่ อยู่ตรงมุมห้อง จับ
ตามองแกอยูต่ ลอดเวลา รู ้สึกว่าเธอจะสนใจแกเอาการอยูน่ า”
“อืม...ก่อนปิ ดภาควันสุ ดท้าย อย่าลืมหันไปสบตากับเธอบ้างก็แล้วกัน ถ้าหากว่าไม่กล้ากันยินดี
เป็ นพ่อสื่ อให้คิดเพียงมื้อเดียวแบบกันเอง” เพื่อนข้างซ้ายพูดแข่งกับสายลม
“คงเป็ นไปได้ยาก...ถ้าเธอรู ้ เบื้องหลังของฉัน เธอคงจะรักฉันไม่ลงแน่ ๆ” บุญทิ้งบอกยิ้ม ๆ
“ฉันเป็ นคนจนไม่มีพอ่ ไม่มีแม่ เป็ นเด็กกาพร้ามาตั้งเกิด ใครจะสนใจใยดี”
“ไม่แน่นา...ของอย่างนี้ ไว้ใจได้เสี ยเมื่อไหร่ เล่าผูห้ ญิงบางคนเขารักกันที่หวั ใจ มิใช่รูปกายหรื อ
ทรัพย์สมบัติภายนอก ลองแหยม ๆ ดูบา้ งปะไร ปะเหมาะเคราะห์ดีปิดเทอมนี้แจกการ์ ดเสี ยเลย”
“ไม่ดี...ไม่ดี” บุญทิ้งรี บปฏิเสธ “ฉันมีแฟนแล้ว”
“ฮ้า” เพื่อนทั้งสองคนอุทานออกมาเกือบจะพร้อมกัน
“แอบไปมีต้ งั แต่เมื่อไหร่ เนี่ ย? ไม่เห็นบอกข่าวคราวกันบ้างเลย แหม...ไอ้เราก็หลงงมโข่งอยูว่ า่
เป็ นคนตัวเปล่าเล่าเปลือย สิ งห์ปืบเงียบแท้ ๆ” สมศักดิ์หวั เราะลัน่ ถนน
“เฮ่ย...มีแล้วก็ไม่เห็นสาคัญ มีอีกคนหนึ่ งก็ยงั ไหวสมัยนี้ บางคนเขามีเป็ นโหล ๆ ควงไม่ซ้ าหน้า
กันเลย” สุ ชยั พยายามชี้โพรงให้กระรอก
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“แกทั้งสองก็รู้วา่ ฉันเป็ นคริ สเตียน ฉันจะต้องซื่ อสัตย์ในเรื่ องนี้ ทั้งต่อพระเจ้าและต่อผูอ้ ื่น”บุญ
ทิ้งบอกเพื่อนด้วยสี หน้าเรี ยบ ๆ
“เอ้า..เชิญตามสบายท่านสังฆราช” สมศักดิ์พดู พร้อมกับหัวเราะ “เฮ้ยไอ้ชยั เห็นสง่าราศีของพระ
เจ้าจับอยูท่ ี่ใบหน้าไอ้บุญทิง้ มันไหมวะ?”
“เชื่อพระเยซูนี่ลาบากพิลึกนะ ฉันไม่เอาด้วยละ ขืนเชื่อเดี๋ยวทาศีลขาดทุกวัน”
บุญทิ้งเงียบ เขาไม่ยอมโต้ตอบเพื่อน เพราะเกรงว่าจะทาให้ความสัมพันธ์ขาดสะบั้นลง เขาบอก
ตัวเองว่า “ให้ความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาพระเยซู คริ สต์ที่มีอยูใ่ นตัวของเราแสดงออกให้คนทั้งสอง
เห็น ภายในไม่ชา้ พระวิญญาณจะนาเขามาถึงความจริ ง”
จักรยานทั้งสามแล่นผ่านหมู่บา้ นย่านชานเมือง แล้วเลี้ ยวซ้ายข้ามสะพานสักครู่ หนึ่ งก็เข้าเขต
จอแจ ผูค้ นเริ่ มพลุ กพล่ าน สองฟากทางเป็ นต กแถวตั้งเป็ นหย่อม ๆ ตึ กหลายหลังกาลังถู กเร่ งจาก
คนงาน อีกภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าอาคารใหม่ ๆ ก็จะโผล่ข้ ึนมาแทนที่บา้ นไม้ของเดิม
บุญทิ้งหักหัวจักรยานเข้าจอดหน้าร้านขายก๋ วยเตี๋ยว
“แวะหาอะไรเติมกระเพาะเสี ยหน่อย เดี๋ยวค่อยหาซื้ อของ” บุญทิ้งหันไปบอกเพื่อน
“เราทั้งสองจะไปเยี่ยมญาติสักหน่ อย เราแยกกันตรงนี้ นะ แล้วพบกันที่วิทยาลัย” สมศักดิ์บอก
บุญทิ้งก่อนที่จะขี่รถเลยไปพร้อมสุ ชยั
ชายหนุ่มพาตัวเองเดินเข้าไปนัง่ ที่โต๊ะเกือบกลางร้านเด็กเสริ ฟอาหารเร่ เข้ามาถาม
“ข้าวผัดจาน...น้ าแข็งเปล่าถ้วยหนึ่ง” เขาร้องสั่ง
สักครู่ หนึ่ ง ข้าวผัดสี เหลื องจานใหญ่ ส่ งกลิ่นหอมฉุ ยก็ถูกนามาวางข้างหน้า เขาจัดการกับมัน
อย่างเอร็ ดอร่ อยครึ่ งจานผ่านไปในเวลาอันไม่ชา้ นัก เขาเริ่ มชลอจังหวะตัก
“อีกสองสามวันก็จะปิ ดเทอมปลายแล้ว” บุญทิ้งตักข้าวใส่ ปากด้วยความคิดค่อนข้างเลื่อนลอย
ในร้านมีคนนัง่ อยูก่ ่อนแล้ว ประมาณห้าหกคน แต่บุญทิ้งไม่สนใจ เขาคิดถึงสิ่ งที่จะต้องซื้ อไปฝากพ่อผู ้
แก่มากแล้ว เขาคิดถึงหมูที่อว้ นพี เขาคิดถึงทิพาและคิดถึงวันนั้น....
เสี ย งเอะอะจากทางด้านหลัง ทาให้ความคิ ดของบุ ญทิ้ง หยุดชะงัก เขาเหลี ย วไปมอง ก็ เห็ น
เจ้าของร้านซึ่ งเป็ นคนจีนพุงพลุย้ ศีรษะเถิก กาลังลากแขนผูห้ ญิงร่ างโทรม ๆ คนหนึ่ งเข้ามาในร้าน ปาก
ก็ร้องบอกลูกสาวว่า “อาหมวย...ลื้อไปเรี ยกตังหลวกมา....อีนี่นิสัยไม่ลีข้ ีขโมย ให้ตงั หลวกจับขังให้เข็ด
อัว๊ คอยลูล้ือมาหลายวันแล้ว....ลื้อไม่มีเงินซื้ อหรื องาย?”
หญิงร่ างโทรมพยายามแกะมือเจ้าของร้ านออก แต่ไม่สาเร็ จ ปากก็พร่ าขอร้ อง “ปล่อยอัว๊ เถอะ
เถ้าแก่ อัว๊ จะไม่ทาอีกต่อไปแล้ว อัว๊ หิ วมากถึงได้หยิบเอาไป”
“ไม่ล่าย...ไม่ล่าย ของซื้ อของขาย ต้องไปพูดกันที่โรงพัก” โจทก์ยนื กราน
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บุญทิ้งลุกขึ้นไปมองดู ผูค้ นในละแวกใกล้เคียงเริ่ มหันมาให้ความสนใจเช่นเดียวกัน มีหญิงคน
หนึ่งแหวกผูค้ นเข้ามา ชี้หน้าผูต้ อ้ งหาแล้วพูดว่า “ผูห้ ญิงคนนี้ แหละที่ไปขโมยไก่ทอดของฉันเมื่อวาน ดี
แล้ว....จับไปโรงพักให้ตารวจขังให้เข็ด”
หญิ ง ที่ ถู กจับ เป็ นคนร่ า งผอมสู ง ผิวกระดากระด่ างเพราะไม่ ค่ อยจะได้พบกับ ความสะอาด
หน้าตามอมแมม ผมเผ้ายุง่ เป็ นกระเซิ ง นางสวมผ้านุ่งเก่า ๆ มีรอยขาดหลายแห่ ง ไม่มีรองเท้า ท่าทางอิด
โรยมาก ความสงสารแล่นเข้าจับหัวใจบุญทิ้ง เขาเดินเข้าไปหาเถ้าแก่ ในขณะที่ลูกสาวกาลังจะออกไป
ตามตารวจ
“ผูห้ ญิงคนนี้ขโมยอะไรไปครับ?” บุญทิ้งถามอย่างสุ ภาพ
“มันขโมยก๋ วยเตี๋ยวแห้งไปห่อหนึ่ง” ชายหัวล้านตอบ
“ผมยินดีจะจ่ายให้เถ้าแก่” บุญทิ้งบอก
“คุงกาลังจะช่วยคงผิกนา” เถ้าแก่ติง
“ผมเห็นว่า แกหิ วจริ ง ๆ ดูซิ”
ผูค้ นต่างหันมาจ้องหน้าชายหนุ่ม
“ผมเป็ นนักศึกษาวิทยาลัยที่นี่” บุญทิง้ ชี้มือไปทางเหนือ “เถ้าแก่คิดเท่าไหร?”
“ไม่ล่าย” โจทก์พุงพลุย้ ยังจะเอาเรื่ อง “อัว๊ จะต้องเอามันติดคุกให้ล่าย”
บุญทิ้งพยายามต่อรองกับเจ้าของร้านอาหารอยูเ่ ป็ นนานสองนาน จนเถ้าแก่ใจอ่อน ยอมรับค่า
ชดใช้เสี ยหาย หญิงร่ างโทรมคนนั้นยกมือไหว้บุญทิ้งด้วยสานึ กในบุ ญคุ ณ นางทาท่าว่าจะเดิ นจากไป
เมื่อเห็นว่าทุกสิ่ งเรี บบร้อยแล้ว
“เดี๋ยวก่อน” บุญทิ้งกวักมือเรี ยกเอาไว้ “ผมอยากจะถามอะไรหน่อย”
นางหยุดหันกลับมามอง
“หิ วข้าวหรื อเปล่า?” เขาถาม
ไม่มีคาตอบจากปากของนาง แต่ดวงตาฝ้ าฟางคู่น้ นั มันบอกความหมาย
“เถ้าแก่...เอาข้าวผัดให้จานหนึ่ง” บุญทิ้งหันไปสั่งเขาบอกกับนางว่า “ไปนัง่ ที่โต๊ะดีกว่าน้า”
ผูถ้ ูกชักชวนอึดอัด ลังเลใจครู่ หนึ่ง นางก้มลงมองดูตวั เอง แล้วมองที่ชายหนุ่ม แล้วส่ ายหน้า บุญ
ทิ้งขยั้นคะยอ
“ไม่ . ..ฉัน นั่ง ตรงนี้ ก็ ไ ด้ เดี๋ ย วเจ้า ของร้ า นมัน จะไล่ เ อา” นางมองไปทางเถ้า แก่ ด้ว ยสายตา
หวาดหวัน่
“ไม่เป็ นไรหรอกครับ เพราะตอนนี้ เราเป็ นลูกค้าแก่แล้ว....ไปเถอะ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ผมจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบน้าเอง”
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เจ้าของร้านมองคนทั้งสองด้วยสี หน้าไม่ค่อยพอใจนัก
“ช่ วยบอกชื่ อของน้าให้ผมรู ้ ได้ไหม” บุ ญทิ้ง ถามเมื่ อนางนั่ง ลงตรงกันข้า มกับเขา แล้วเขาก็
แนะนาตัวเองว่า “ผมชื่อบุญทิ้ง”
นางมองหน้าชายหนุ่ มแล้วส่ ายหน้า “ไม่ตอ้ งรู ้ จกั รชื่ อของฉันหรอก...เพราะไม่มีความหมาย
อะไร”
“อย่าพูดอย่างนั้นซิ ครับ เราทุกคนมีความหมาย ทุกคนทีสิทธิ์ เป็ นมนุษย์เท่าเทียมกัน”
นางมองหน้าบุญทิ้งด้วยความประหลาดใจ
“จะให้ผมเรี ยกชื่อน้าว่าอย่างไร?”
“เอ้อ...เรี ยกว่าโสภาก็แล้วกัน” นางบอกอาย ๆ
ข้าวผัดจานใหญ่วางลงตรงหน้า โสภาจัดการกับมันด้วยความหิ วโหย แล้วเริ่ มเล่าเรื่ องของนาง
ให้ชายหนุ่มฟัง
“ฉันไม่ใช่คนแถวนี้” ดวงตาที่แห้งแล้งสอดส่ ายไปมา ริ มฝี ปากซี ดเผือด ตามใบหน้าเป็ นสี เขียว
เป็ นจุด ๆ “ฉันเป็ นลูกชาวนา ไม่มีความรู ้ พ่อแม่ญาติพี่นอ้ งยากจนมาก ฉันทนเห็นสภาพครอบครัวอด ๆ
อยาก ๆ ต่อไปไม่ได้จึงเดิ นทางเข้าในเมือง หวังจะทางานมีเงินส่ งไปให้ทางบ้านใช้บา้ ง ตอนแรกก็เป็ น
ลูกตามบ้านของคนจีน...ก็ดีอยูห่ รอก แต่วา่ อยูไ่ ม่ได้”
“ทาไมล่ะครับ?” ชายหนุ่มขัดจังหวะ
“ลาออก...เพราะงานหนัก และที่สาคัญที่สุดก็คือ คุณผูช้ ายเจ้าของบ้านเป็ นคนเจ้าชู ้ หลังจากนั้น
ไปทางานอีกหลายที่ หลายแห่ ง” นางเล่าเสี ยงสั่นนิ ด ๆ “วันหนึ่ งยายนิ ดเพื่อนของฉันก็ชวนไปทางาน
บาร์”
“ทางานบาร์...ทาอะไร?” บุญทิ้งถาม
“พาร์ ตเน่อร์ ใช่ เพราะมันทาให้ฉนั มีรายไดดีข้ ึน เงินทองไหลมาเทมา ตอนนั้นฉันสนุ กมากจน
ลืมความทุกข์ปล่อยเนื้ อปล่อยตัวกับชาย มีหลายคนมาติดพันและขอแต่งงานด้วย แต่ฉนั ไม่สนใจ แต่มี
อยูร่ ายหนึ่ง...” นางหยุดเหมือนหนึ่งจะระลึกถึงความหลัง
“เขาเป็ นนักเรี ยนเกษตรอย่างคุณบุญทิ้งนี่แหละ เรารักกันมาก”
ภาพในอดีตเมื่อเกือบยีส่ ิ บปี ก่อนโน้น แจ่มชัดอีกครั้งหนึ่งในห้วงความคิดของนาง
“เป็ นนักเรี ยนเกษตรด้วยหรื อ?” บุญทิง้ เพิม่ ความสนใจมากขึ้น
“ใช่ แล้วเราก็อยูด่ ว้ ยกัน เราเช่าบังกะโลเล็ก ๆ หลังหนึ่ ง ตอนนั้นเรามีความสุ ขมาก ฉันคิดว่าจะ
ทาอาชีพพาร์ ตเน่อร์ อีกสามสี่ ปีก็จะเลิก ตั้งเนื้อตั้งตัวและกลับไปบ้านนอกแต่...”
“ตอนนี้เขาไปไหนเสี ยล่ะ?”
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“ฉันกาลังจะบอกคุณอยูเ่ ดี๋ยวนี้แหละ” โสภาบอก “เขากลับไปบ้าน...และไม่ได้กลับมาหาฉันอีก
เลย เขาทิ้งฉันไปเกือบยีส่ ิ บกว่าปี นี้แล้ว”
น้ าเสี ยงที่พดู ออกมาแสดงถึงความขมขื่น ใบหน้าของนางเศร้าหมองมากขึ้น
“บ้านของเขาอยูท่ ี่ไหน?”
“หนองบอน”
“หนองบอน” บุญทิ้งทวนคา “หนองบอนในอาเภอของเรานี่น่ะหรื อ?”
“ใช่ หนองบอนของเรานี่แหละ”
“เขาชื่ออะไร” ชายหนุ่มเสี ยงดังจนคนโต๊ะข้าง ๆ หันมามอง
เจ้าของร้านพุงพลุย้ ยังคงจับตามาที่คนทั้งสองเป็ นระยะเขาส่ ายหัวช้า ๆ เมื่อสายตาปะทะเข้ากับ
ร่ างอันสกปรกของโสภา เขาเกรงว่าจะทาให้เก้าอี้ตอ้ งเปรอะเปื้ อน
“เขาชื่อสมบัติ” นางตอบ
“น้าสมบัติเหรอ ! ...ไม่น่าเชื่อ” ชายหนุ่มอุทานออกมา
“ทาไม...คุณรู้จกั เขาหรื อ?” หญิงร่ างโทรมถามด้วยความสงสัย
“โอ...ถ้าเป็ นคนที่ผมคิดไว้ ผมรู ้จกั เขาพอสมควร ผมเองก็มาจากหมู่บา้ นหนองบอนเหมือนกัน”
“เขาเป็ นลูกชายของครู เชิด”
“ใช่แล้ว คนเดียวกัน!” ชายหนุ่มตบขาตัวเองดังฉาด “เมียเขาชื่อสมรใช่ไหม?”
หญิงที่นงั่ อยูต่ รงหน้าตอบรับ นางพูดต่อไปอีกว่า “เขาเป็ นคนเลวมาก ขี้ขลาด ไม่ยอมรับความ
จริ ง ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้ น เขาทิ้งฉันไปอย่างไม่มีเยื่อใย ทั้ง ๆ ที่ฉนั กาลังท้องอ่อน ๆ ฉันเสี ยใจ
จนกินไม่ได้ นอนไม้หลับ แล้วลูกของฉันก็คลอด...” นางหยุดพร้อมกับมีน้ าตาไหลซึ มออกมา
“เดี๋ยวนี้ลูกของน้าไปไหนเสี ยล่ะ?”
โสภาส่ ายหน้าอันผ่ายผอม
“ฉันไม่อยากจะคิดถึงเรื่ องนี้ ” นางร้องไห้ออกมาบุญทิ้งตื้นตันใจ นางใช้หลังมืออันหยาบกร้าน
ปาดน้ าตาออกจากแก้มอันเหี่ ยวย่น “พอคลอดออกมาได้ไม่กี่วนั ฉันก็หมดปั ญญาที่ จะเลี้ ยงเขาต่อไป
เพราะฉันไม่มีงานทา ญาติพี่นอ้ งก็ไม่มี เพื่อนฝูงก็ละทิ้งไปหมด ฉันจะทาอย่างไรดี จะบากหน้ากลับไป
หาพ่อแม่รึ ฉันทาไม่ได้ อายเขา จะตามหาสมบัติรึ ฉันก็เชื่ อแน่ ว่า จะต้องถู กครู เชิ ดไล่ ตะเพิดออกมา
เพราะเขาเป็ นคนที่มีอิทธิ พลมากในหมู่บา้ น ฉันก็เลยตัดสิ นใจเอาไปทิง้ ”
“เอาเด็กที่เพิ่งเกิดนัน่ นะรึ ไปทิ้ง?”
“ใช่...ฉันทาสิ่ งที่ฉนั ไม่อยากทา ฉันเป็ นแม่ใจยักษ์ใจมาร และเด็กนั้นก็เป็ นผูช้ ายน่ารักเสี ยด้วย
ถ้าหากว่ามีผใู ้ จบุญพบเข้าและนาไปเลี้ยงก็นบั ว่าเป็ นบุญของเด็ก ป่ านนี้คงโตเท่านคุณนี่แหละ”
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ความเงี ย บเกิ ดขึ้ นชั่วขณะหนึ่ ง บุ ญทิ้ งจ้องแก้วน้ าแข็งเปล่ าที่ วางตรงหน้า เขาคลึ งมันไปมา
ครุ่ นคิดอย่างหนักหน่วงในที่สุดเขาก็ถามโสภาว่า “เดี๋ยวนี้นา้ พักอยูก่ บั ใคร?”
“ฉันไม่มีบา้ น เร่ ร่อนไปเรื่ อย ๆ” นางตอบแล้วก้มมองใต้โต๊ะ พอเงยหน้าขึ้ นมาอี กครั้งนางก็
พยายามเปลี่ยนเรื่ องสนทนา “พ่อแม่ของคุ ณบุญทิ้งคงจะดี ใจมาก ที่เห็ นลูกชายได้เรี ยนหนังสื อสู ง ๆ
อย่างนี้?”
“พ่อแม่ผมรึ ?” ชายหนุ่มยิม้ ที่มุมปาก “ผมเป็ นลูกกาพร้า อาศัยอยูก่ บั พ่อบุญธรรม”
โสภาจ้องหน้าชายหนุ่มอีกครั้งหนึ่ง จนบุญทิ้งแปลกใจ
“น้าคิดจะทาอย่างไรต่อไป?”
“ไม่รู้” นางตอบตามความจริ ง “อยูไ่ ปวันหนึ่ ง ๆ ขอทานเขาบ้าง ขโมยบ้าง ได้เงินมาก็ซ้ื อเหล้า
กินให้เมา เพื่อจะได้ลืมโลกนี้”
คาพูดของโสภาสะกิดให้บุญทิ้งคิดถึงวาทะของยาโกโบที่บอกว่า “ผูท้ ี่มีความบริ สุทธิ์ ผ่องแผ้ว
ตามครรลองของพระเจ้าพระบิดา ได้แก่ผทู ้ ี่เอาใจใส่ ดูแลเด็กกาพร้ าและหญิงหม้ายที่ได้รับความทุกข์
ร้อน”
ชายหนุ่ ม เบนสายตาออกไปนอกถนน ความคับ คัง่ ของผูค้ นยัง คงมี อ ยู่เ หมื อ นเดิ ม บุ ญ ทิ้ ง
ตัดสิ นใจไม่ถูกว่า เขาจะช่ วยหญิงผูม้ ีความทุกข์น้ ี ได้อย่างไร เพราะเขาเองก็ยงั หาเงินไม่ได้ ทุกวันต้อง
อาศัยพ่ออยู่ แต่บางที...บางทีพอ่ ของเขาอาจจะช่วยได้
“น้าอยากจะไปอยูก่ บั ผมไหม?” บุญทิ้งถามโสภา “วันเสาร์ผมจะกลับบ้าน”
“ที่ไหน...หนองบอนหรื อ?”
“แต่บา้ นของผมห่ างจากบ้านของน้าสมบัติ ไม่ตอ้ งห่ วงเรื่ องนี้ ผมคิดว่า บางทีน้าสมบัติอาจจะ
จาน้าโสภาไม่ได้”
“คุณไม่รังเกียจคนอย่างฉันหรื อ?”
“โอ...ไม่ รัง เกี ยจหรอก ผมเป็ นคริ ส เตี ยน เชื่ อพระเยซู ค ริ ส ต์ พระองค์ส อนให้รัก เพื่ อนบ้า น
เหมือนรักตนเองและทุกคนในสายตาของพระองค์น้ นั มีค่าเท่าเทียมกันหมด พระองค์ยงั คงบอกอีกว่า ถ้า
หากว่าเราปรนนิบตั ิผทู ้ ี่เล็กน้อยหรื อคนต่าต้อยที่สุด ก็เหมือนกับทากับพระองค์เหมือนกัน”
“คุณอยากจะให้ฉนั ไปทาไม?” โสภาข้องใจ
“บางทีพอ่ จะมีงานให้นา้ ทา” ชายหนุ่มตั้งความหวัง “พ่อผมเลี้ยงหมูจานวนมาก และกาลังคิดจะ
ตั้งฟาร์ มไก่ เลี้ ยงไก่ พนั ธุ์ ซึ่ งต้องการคนช่ วยอย่างมาก นี่ เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ผมต้องเข้ามาเรี ยนเกษตร
กลับไปนี่ผมก็จะขลุกอยูก่ บั ฟาร์ มทั้งวัน”
“ขอให้ฉนั มีเวลาคิดก่อน...บางทีฉนั อาจจะไป” นางตอบด้วยความไม่แน่ใจ
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“เอาอย่า งนี้ ก็ แล้วกัน น้า ไปพัก อาศัย อยู่ก ับ อาจารย์ข องผมก่ อน พรุ่ ง นี้ หรื อมะรื นนี้ ค่ อยให้
คาตอบแก่ ผมก็ได้” บุ ญทิ้งบอกพร้ อมกับลุ กขึ้ นยืน เรี ยกเจ้าของร้ านมาเก็บเงิ นค่าอาหาร “ไปด้วยกัน
เพราะเย็นมากแล้ว เดี๋ยวผมเข้าหอพักไม่ได้”
ชายหนุ่มแปลกใจตนเองว่า ทาไมถึงคิดช่วยเหลือหญิงผูอ้ าภัพคนนี้ เขารู ้สึกว่ามีอะไรแฝงอยูใ่ น
ส่ วนลึ กของจิ ตใจ ในที่ สุดเขาก็ พบคาตอบว่า “เพราะเราเชื่ อพระเจ้าและต้องท าตามคาสั่ง สอนของ
พระองค์”
ทุกคนในร้านอาหารมองตามหลังของคนทั้งสองด้วยความประหลาดใจ บางคนซุ บซิ บกันเมื่อ
เห็นโสภานัง่ ซ้อนท้ายจักรยานของชายหนุ่ม บ่ายหน้าไปทางวิทยาลัย
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บทที่ 10 ชั่วเกินไปหรือ?
ชายหนุ่ มหน้าตาคมสัน แต่งกายแบบชาวบ้านกระโดดลงจากรถ ในมือมีกระเป๋ าใบเขื่อง เขา
เหลี ยวซ้ายแลขวา หญิงวัยกลางคนก้าวตามลงมา เสี ยงครางของเครื่ องยนต์ ทาให้หญิงสาวผูห้ นึ่ งซึ่ ง
กาลังตักน้ าอยู่ที่บ่อหันมามองเมื่อเห็ นว่าเป็ นใครแล้ว เธอทิ้งถังน้ าแล้ววิ่งมาอย่างรวดเร็ วชายหนุ่ มยิ้ม
กว้างพร้อมกับโบกมือให้
“ทิพา” เขาเรี ยกเสี ยงดัง
“พี่บุญทิ้ง” เสี ยงขานตอบอย่างตื่นเต้น
“มาช่วยรับของหน่อย”
“แหม...มาเงียบ ๆ ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ทิพาไม่รู้ตวั เลย” เธอต่อว่าชายหนุ่ม
“ผมชอบแบบนี้ เพราะทาให้คนตกอกตกใจดี” บุญทิง้ ยิม้ กว้าง
ทิพามองหญิงที่ยนื อยูข่ า้ งหลังชายหนุ่ม
“นี่นา้ โสภา ผมพบที่ตลาดในเมืองเมื่อสองสามวันก่อน เลยชวนมาช่วยพ่อท งาน” บุญทิ้งบอก
เสี ยงเรี ยบ ๆ “เอ...ไม่รู้วา่ พ่ออยูบ่ า้ นหรื อเปล่า?”
หญิ ง สาวร่ า งเพรี ย วลมยกมื อ ขึ้ นกระพุ่ม ไหว้ผูม้ าใหม่ โ สภายกมื อขึ้ นไหว้ต อบด้วยท่ า ทาง
ประหม่าเพราะหลายปี แล้วที่ไม่เคยมีใครยกมือไหว้เธอเลย
“ขึ้นบนบ้านก่อนซิ นา้ ” ทิพาบอกด้วยใบหน้ายิม้ ละมัย “พ่อพี่บุญทิ้งคงอยูบ่ า้ น เพราะหมู่น้ ี งาน
ยุง่ มาก แกขยายคอกหมูและสร้างฟาร์ มไก่ เห็นช่างเขามาทาอยูต่ ลอดหลายวันแล้ว”
วันนี้หญิงสาวใส่ เสื้ อลายแดงสลับเหลือง สี ของมันขับผิวให้ดูเปล่งปลัง่ ยิ่งขึ้น ดวงตากลมโตรับ
กับทรงผมที่ทาแบบง่าย ๆ เวลาเธอสะเทิ้นอายแก้มจะระเรื่ อเป็ นสี ชมพู เธอช่วยชายหนุ่มหิ้ วตะกร้าเดิน
นาหน้า โสภาเดินตามหลัง
“คิดถึงผมบ้างหรื อเปล่า?” ชายหนุ่มกระซิ บ
“ไม่รู้” หญิงสาวตอบอาย ๆ
“ผมคิดถึ งทิพาใจจะขาด สิ บวันมันนานเหมือนสิ บปี นอนเร่ งวันเร่ งคืน” บุญทิ้งบอก “นี่ ถา้ หา
กวาผมมีอานาจที่จะเร่ งเวลาได้ เราคงจะได้พบกันก่อนหน้านี้
“อย่ามาปากหวานเลย พวกผูช้ ายก็เป็ นเหมือนกันหมด” หญิงสาวค้อนให้สองวง
“ผมพูดจริ ง ๆ นะ แต่....”
“แต่อะไรค่ะ?” หญิงสาวช้อนตามอง
บุญทิ้งกระแอมไอทั้ง ๆ ที่ไม่มีเสลด “แต่...เค้าจะมีใจเหมือนเราบ้างหรื อเปล่าก็ไม่รู้?”
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“เค้านะใคร?”
ชายหนุ่มไม่ตอบ แต่แสร้งมองขึ้นไปบนยอดไม้
“น้าประพันธ์กบั น้าคาจันทร์ อยูห่ รื อเปล่า?” บุญทิ้งเปลี่ยนเรื่ อง
“แม่อยู่ แต่พอ่ เห็นบอกว่าไปบ้านน้าสมบัติ เดี๋ยวก็คงกลับ แกคงดีใจที่เห็นพี่กลับมา”
คาว่าสมบัติทาให้โสภาหู ผ่ งึ นางเงี่ยฟั งด้วยความตั้งใจพร้อมกับก้าวตามมาติด ๆ แล้วทั้งสามก็
มาหยุดยืนที่ตีนบันได
“แม่...พี่บุญทิ้งมา” ทิพาร้องบอก
ชัว่ อึดใจคาจันทร์ ก็เดินออกมา นางยิ้มด้วยความยินดีพร้อมกับเชื้ อเชิ ญคนทั้งสองให้ข้ ึนไปบน
บ้าน ทิพาเลี่ยงออกไปหาน้ ามาให้แขกดื่ม บุญทิง้ ได้แนะนาให้โสภารู ้จกั กับครอบครัวของประพันธ์
“ผมอยากจะฝากน้าโสภาไว้กบั บ้านนี้ สักพักหนึ่ งจะได้หรื อเปล่าครับ?” ชายหนุ่ มถามเจ้าของ
บ้านด้วยความเกรงใจ “เพราะที่บา้ นของผมไม่สะดวกหลายอย่าง และอีกอย่างหนึ่ งคือ เป็ นบ้านของชาย
โสด ซึ่ งไม่เหมาะที่ผหู ้ ญิงจะไปพักอาศัย”
คาจันทร์ หนั ไปยิม้ ให้แก่โสภา แล้วบอกอย่างสุ ภาพว่า “ฉันยินดีตอ้ นรับค่ะ บ้านเรามีแขกมาพัก
เสมอแหละค่ะ”
คาจันทร์ ได้ถามบุญทิ้งเกี่ยวกับการเรี ยน
“ก็อย่างนั้นแหละน้า การเรี ยนก็คือการเรี ยน การที่จะรู ้จริ ง ๆ ก็คือ ออกมาทางาน เผชิ ญกับของ
จริ ง ถ้าเรี ยนแล้วไม่ได้ปฏิบตั ิ อีกหน่อยวิชาก็กลับไปหาอาจารย์หมด”
“สมบัติลูกครู เชิ ดเขาก็เรี ยนทางนี้ เหมือนกัน เห็นเขาเอาจริ งเอาจัง เดี๋ยวนี้ ร่ ารวยแล้ว” คาจันทร์
ว่า
“แต่ผมเรี ยนก็มิได้หวังจะร่ าจะรวยอะไร หวังจะมาช่วยพ่อมากกว่า สงสารแกแก่แล้ว”
โสภาเพิ่มความสนในการสนทนาเมื่อได้ยนิ คาว่าสมบัติ “เขาคงจะแก่ตวั ลงไปมาก ถ้าเขาพบเรา
เขายังจะสนใจใยดีอยูห่ รื อเปล่านะ?” นางถามในใจ
“เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปหาพ่อก่อน” ชายหนุ่มบอกว่าที่แม่ยาย “น้าโสภากับทิพาไปด้วยกันนะ”
ทั้งสองคนพยักหน้า
“แม่จ๊ะ...เดี๋ยวพี่คาฟองมา ขอให้เขาช่วยหาบน้ าขึ้นบ้านแทนหนูหน่อยนะคะ” ทิพาบอกก่อนที่
จะก้าวลงจากบ้าน
“จ้ะ..เดี๋ยวแม่จดั การเองก็ได้” นางรับปาก “อ้อ เดี๋ยวจะกลับมากินข้าวเย็นที่บา้ นหรื อเปล่า?”
“ผมคิดว่า เราจะกินที่บา้ นของผม เดี๋ยวจะให้ทิพากับน้าโสภาเป็ นแม่ครัว” บุญทิ้งบอก
“แล้วแต่บุญทิ้งเถอะ แต่ถา้ จะกลับมากินบ้านน้า เดี๋ยวจะเตรี ยมอาหารไว้ให้”
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“ขอบคุณมากครับ เป็ นการรบกวนน้าเปล่า ๆ”
บุญทิ้งพาผูม้ าใหม่และแฟนสาวเดินลัดดงกล้วยหลังบ้าน สักครู่ หนึ่งก็ขา้ มรั้วไม้เตี้ย ๆ หู ของเขา
แว่วได้ยนิ เสี ยงค้อนกระทบกับไม้ดงั เป็ นจังหวะ ชายหนุ่มมองเห็นหลังคาบ้านของตนแต่ไกล มีสิ่งใหม่
เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่นรั้วที่สร้างสู งขึ้น และคอกหมูที่ต่อให้ยาวออกไป
เมฆดาก้อนใหญ่ลอยมาบดบังแสงอาทิตย์ยามบ่าย ทาให้มองดูคล้ายดอกเห็ดมหึ มาบนท้องฟ้ า
ส่ วนเบื้องล่างร่ มรื่ นชัว่ ระยะหนึ่ ง ไกลออกไปทางด้านซ้ายมือ ชาวบ้านสองสามคนถือขอบเสี ยมกาลัง
ขุดหาอะไรบางอย่างจากพื้นดิ น วัวฝูงหนึ่ งเล็มหญ้าอยู่อย่างสงบ ไม้ยืนต้นสองข้างทางเริ่ มผลัดใบมัน
ผลัดใบสี เหลืองปลิวว่อนร่ อนลงสู่ พ้นื ดิน
“โน่นไงครับบ้านของผม” บุญทิง้ ชี้มือบอกผูม้ าใหม่
“พ่อของคุณบุญทิ้งอยูค่ นเดียวหรื อ?” นางถามด้วยอาการตื่นเต้นนิด ๆ
“ไม่หรอก...พ่ออยูก่ บั หมูและไก่”
“นี่ พี่บุญทิ้ง พูดกวนเมื อง น้าโสภาเขาหมายถึ งคนไม่ได้รวมถึ งสัตว์ด้วย” ทิพาพูดพร้ อมกับ
เหน็บด้วยเล็บที่สีขา้ งชายหนุ่ม
“อ๋ อ ผมคิ ด ว่ า คิ ด รวมทั้ง หมด ถ้า หมายถึ ง คนก็ อ ยู่ ค นเดี ย วครั บ เพราะพ่ อ ไม่ ไ ด้แ ต่ ง งาน
เบื้องหลังชีวติ ของพ่อเศร้ามาก พ่อผิดหวังในตัวคนรัก...”
“ตั้งแต่น้ นั มาเลยอยูเ่ ป็ นโสดตลอดชีวติ ” นางเดา
“ครับ...แต่วา่ จะอยูค่ นเดียวก็ไม่ถูกนักหรอก เพราะพ่อมีพระเยซูคริ สต์อยูด่ ว้ ย”
ทิพาเดิ นเข้ามาใกล้ ชายหนุ่ มรี บเดิ นหนี มักจะเป็ นเช่ นนี้ เสมอเมื่อหนุ่ มสาวคู่น้ ี พูดคุ ยกัน การ
ขัดแย้งกันด้วยคาพูดเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่วยให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น
บุญทิ้งผลักประตูร้ ัวเบา ๆ ทันทีที่โผล่หน้าเข้าไป ก็มีเสี ยงร้องทัก
“อ้าว...มาเมื่อไหร่ ล่ะลูก?” เสี ยงของบุญตื่นเต้น
ชายชราทิ้งค้อนลุกเดินเข้ามารับชายหนุ่ม บุญทิ้งสังเกตเห็นว่า บุญแก่ตวั ลงไปมาก ผิวหนังเหี่ ยว
ย่น ผมขาวโพลนเต็มศีรษะ แต่มีอยูอ่ ย่างเดียวที่ไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยคือรอยยิม้
“ผมเอาของมาทิ้งไว้บา้ นของทิพา” ชายหนุ่มบอกพ่อพร้อมกับทรุ ดตัวลงนัง่ “พ่อครับ ผมพาน้า
โสภามาอยูก่ บั เราด้วย”
“อยูก่ บั เรา” บุญทวนคา
“ผมหมายถึงมาช่วยงานพ่อ” ชายหนุ่มเหลียวไปทางโสภา “ผมขอให้นา้ พักที่บา้ นของทิพาก่อน
จนกว่าจะหาที่ใหม่ได้”
“แล้วไปยังไงมายังไงนี่?” บุญข้องใจ
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“คือเรื่ องมันเป็ นอย่างนี้ ครับพ่อ” บุญทิ้งนัง่ ลงแล้วเริ่ มต้นเล่าเรื่ องเกี่ ยวกับโสภาให้ผเู ้ ป็ นพ่อฟั ง
อย่างละเอียด
ดวงตะวันลับทิวไม้ไปแล้ว ทิ้งแต่แสงเรื องรองบนท้องฟ้ า และไม่ชา้ ไม่นานความมืดก็คืบคลาน
เข้ามาปกคลุมหมู่บา้ นหนองบอน บุญจุดตะเกี ยงดวงเล็กวางไว้ที่แคร่ ไม้ไผ่ทิพาปรุ งอาหารเสร็ จนามา
วางไว้กลางห้อง เมื่อเรี ยบร้อยแล้วทุกคนเข้าร่ วมวง
“ตามธรรมเนียมของคริ สเตียน เรามีการอธิ ษฐานขอบพระคุณพระเจ้าก่อนกินข้าว” บุญบอกแก่
โสภา เขาหันไปทางลูกชาย “ขอให้บุญทิ้งอธิ ษฐาน”
“ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผูท้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก ผูท้ รงประทานอาหารแก่พวกข้าพเจ้า
ทั้งหลาย....”
โสภารู ้ สึ กอึ ดอัดใจที่ ตอ้ งก้มหัวลง นางนึ กสงสั ยในค าพูดของชายหนุ่ ม “พระเจ้าผูส้ ร้ างฟ้ า
สวรรค์ ไม่มีใครเคยบอกเรื่ องนี้ แก่เราเลย และพระองค์ประทานอาหาร ประทานด้วยวิธีไหนเราก็เห็ น
มนุษย์ทาเอาเองทั้งนั้น...” แต่นางไม่กล้าถาม เพราะยังใหม่ต่อสถานที่ แต่มีสิ่งหนึ่ งที่โสภามองเห็นอย่าง
ชัดเจนก็คือ ความรักและความสุ ภาพของทุกคน
“พ่ออยากจะให้นา้ โสภาช่วยอะไรบ้าง?” บุญทิง้ ถามเมื่อข้าวพร่ องไปครึ่ งจาน
“เรากาลังสร้างคอกหมูใหม่ และเล้าไก่พนั ธุ์ ตอนนี้พอ่ ไม่ค่อยจะมีเวลาว่าง ถ้าให้โสภาช่วยเลี้ยง
หมูก็จะดี” บุญบอกพร้อมกับหยุดคิด
“งั้นพรุ่ งนี้ เช้า น้ามาที่บา้ นผมก็แล้วกันนะ พ่อจะเป็ นคนแนะนางานให้” บุญทิ้งบอกผูม้ าใหม่
“ขอให้ถือว่าเราเป็ นพี่นอ้ งกัน ช่วยกันกินช่วยกันทา”
โสภาพยักหน้า
“เออ...ลูกทั้งสองคิดจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ ล่ะ?” ชายชราเปลี่ยนเรื่ องสนทนา “พ่อเห็นอาจารย์
ปรี ชาเขาถามเรื่ องนี้อยูบ่ ่อย ๆ เมื่อวานก็ถามอีก”
“เรื่ องนี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั พ่อและน้าประพันธ์จะกาหนดผมและทิพาพร้อมเสมอ”
หญิงสาวก้มหน้านิ่ง
“พ่อพูดกับคุณประพันธ์แล้ว และเขาม ความเห็นว่าให้สร้างบ้านใหม่เสี ยก่อน ค่อยแต่งงานจะ
ดีไหม?”
“จะสร้างที่ไหนล่ะครับ?”
“บริ เวณที่ดินของเรานี่ แหละ” บุญบอก “ถ้าหากว่าลู กทั้งสองเห็ นด้วย พรุ่ งนี้ พ่อจะไปสั่งเขา
เลื่อยไม้ อาทิตย์เดียวคงจะเสร็ จ แต่เสาเราคงต้องไปตัดเอง”
“ว่าไรจ๊ะทิพา?” บุญทิ้งหันไปถามคนรักซึ่ งนัง่ อยูข่ า้ ง ๆ
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“แล้วแต่ผใู ้ หญ่เถอะค่ะ” เธอกระซิบเบา ๆ ด้วยความกระดากอาย
ตลอดทั้งอาทิตย์บุญทิ้งไม่มีเวลาว่างเลย เป็ นสัปดาห์ที่ยุ่งมาก พอตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็แบกขวาน
เข้าป่ า เพื่ อตัดไม้มาสร้ า งบ้า น เตรี ย มเป็ นเรื อนหอ ประพันธ์ และบุ ญออกไปช่ วยบ้า งในบางวัน แต่
ส่ วนมากแล้วบุญทิง้ ได้ขอร้องให้พวกเพื่อนรุ่ นราวคราวเดียวกันในหมู่บา้ นไปช่วย เช้าวันหนึ่ งประพันธ์
ขับเกวียนมารอบุญทิ้งที่หน้าบ้าน ชายหนุ่มจัดเตรี ยมข้าวของเสร็ จก็เดินออกมา
“รอนานไหมครับน้า?” บุญทิ้งถามด้วยความเกรงใจ
“ไม่หรอก...เดี๋ยวเดียว” ชายวัยกลางคนตอบยิม้ ๆ “รู ้ไหมบุญทิ้ง..”
“อะไรหรื อครับ?”
“เมื่ อวานน้าไปเที่ ยวหาสมบัติกบั สมรเขาอี กครั้ งหนึ่ ง...” ประพันธ์หยุดพูดพร้ อมกับกระตูก
เชือกแล้วไล่ววั ให้ออกเดิน เสี ยงเกวียนเคลื่อนไหวออดแอด ๆ “สมรสนใจมาก เขาถามหลายอย่าง”
“สนใจเรื่ องของพระเจ้าน่ะหรื อครับ?”
“ใช่”
บุญทิ้งคอยฟังด้วยความตั้งใจ
“สมรเขาถามว่า พระเจ้ามีฤทธิ์ อานาจที่จะประทานลูกได้ไหม? น้าตอบว่า สาหรับพระองค์แล้ว
ไม่มีอะไรเป็ นปั ญหาเลย เพราะพระคริ สตธรรมคัมภีร์บนั ทึกไว้อย่างชัดเจนว่า “ไม่มีสิ่งหนึ่ งสิ่ งใดที่พระ
เจ้าทรงกระทาไม่ได้” น้าเลยเล่าเรื่ องของนางซารากับเรื่ องของนางอันนาให้ฟัง และได้พูดถึงสภาพของ
จิตใจมนุ ษย์ในสมัยนี้ ซึ่ งจะต้องสารภาพกับพระเจ้าก่อน ถึ งจะรับความช่วยเหลื อจากพระองค์ได้...เขา
ชอบใจใหญ่เลย”
“ผลเป็ นอย่างไรบ้างครับ?” ชายหนุ่มขัดจังหวะ
ประพันธ์เอาไม้เรี ยวสะกิดหลังวัวเร่ งให้มนั เดินเร็ วขึ้น “อืม...นี่เป็ นสิ่ งที่นา้ อยากจะขอบพระคุณ
พระเจ้า สมรเขามีจิตใจถ่อมลงรับเอาพระคริ สต์ แต่ทว่าสามีของเขายังไม่สนใจเท่าที่ควร”
“แล้วน้าโสภาที่พกั อยูก่ บั น้าเป็ นอย่างไรบ้าง?” บุญทิ้งเปลี่ยนแนวการสนทนา
“ดี...ขยันขันแข็ง แต่แกเป็ นคนเงียบและชอบเหม่อลอยอยูเ่ ป็ นประจา”
“อาจจะเป็ นเพราะแกเคยติดเหล้า พอมาอดเข้าฤทธิ์ ของมันเลยสาแดงออกมา อีกหน่ อยคงจะดี
ขึ้น สิ่ งที่จาเป็ นก็คือ พยายามหางานให้แกทา เพื่อจะได้ลืมความหลังในอดีตเสี ยเร็ ว ๆ และอย่าลืมให้นา้
คาจันทร์พดู เรื่ องความรอดให้แกฟังด้วย”
“อ๋ อ แน่ นอนเรื่ องนี้ วางใจได้ ไม่ตอ้ งเป็ นห่ วง เพราะเจ้านั้นเขาพูดอยู่ทุกคืนแหละ แต่ตอนนี้ ดู
เหมือนแกยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนัก”
“เราก็ได้แต่หวังว่าพระเจ้าจะช่วย และเราจะต้องอธิษฐานเผือ่ แกมาก ๆ ด้วย”
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ว่าที่พอ่ ตาพยักหน้าเห็นด้วยกับชายหนุ่ม
หมูในคอกกัดกันเป็ นพัลวัน ส่ งเสี ยงร้ องดังขรมไปหมด บุ ญคว้าไม้เล็ก ๆ ไล่ตีเป็ นการใหญ่
โสภากาลังผสมรากับผักต้มในปิ๊ บ เสร็ จแล้วก็ยกไปแจกจ่ายให้ทีละคอก จนกระทัง่ ครบหมดแล้ว นาง
จึงเดินย้อนกลับมาทางต้นทางอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นว่ารางไหนพร่ องลงไปมากก็เทเพิม่ ให้อีก
เสร็ จเรี ยบร้อยนางเดินไปล้างมือที่ถงั ไม้ แล้วกลับมานัง่ พักที่ขา้ งเตาไฟ นับตั้งแต่นางได้ยา้ ยจาก
ในเมืองมาอยูก่ บั ครอบครัวของบุญ นางรู ้สึกว่าสดชื่ นขึ้นบ้าง แต่ไม่วายเงียบเหงาในจิตใจ นางพยายาม
ค้นหาสาเหตุ แต่ก็บอกตนเองไม่ได้ เพราะอะไร “อาจจะเป็ นเพราะเราเพิ่งย้ายที่อยูเ่ ลยไม่ชินกับสถานที่
ใหม่” นางคิดในใจ
นางหวนระลึ กเหตุการณ์ ที่ผ่านมาเมื่อคื นนี้ นางตกใจตื่ นขึ้นมากลางดึ ก เพราะเหมือนมีเสี ยง
กระซิ บที่ขา้ งหูถามว่า “เจ้ามีชีวิตอยูเ่ พื่ออะไร?” ตอนแรกนางคิดว่า อาจเป็ นเพราะประสาทหลอน หรื อ
หูฟั่นเฟื อน หรื ออาจจะฝันไป แต่พอล้มตัวลงนอนเคลิ้มจะหลับก็ตอ้ งสะดุง้ เพราะมีคาถามซ้ ากันเหมือน
ครั้งแรก และนางก็นอนไม่หลับอีกเลยจนกระทัง่ รุ่ งแจ้ง
คาถามที่วา่ เจ้าอยูเ่ พื่ออะไร ยังคงดังก้องอยูใ่ นโสตประสาทของโสภาตลอดเวลา
“ฉันอยู่เพื่ออะไร?” นางถามตนเอง “ฉันไม่มีลูก ไม่มีสามี ไม่มีบา้ น ไม่มีทรั พย์สมบัติ ไม่ มี
ความหวังอันใดเลย...ฉันอยูไ่ ปทาไมกัน?”
ทันใดนั้นก็มีเสี ยงทักทางเบื้องหลังว่า “คิดอะไรอยูล่ ่ะโสภา?”
“เอ้อ...เปล่าหรอกลุงบุญ” นางรี บปฏิเสธ
“ไม่จริ งละมั้ง....ลุงเห็นโสภากาลังทาตาลอย แสดงว่ากาลังคิดอะไรอยู”่ บุญจ้องหน้า “มีอะไร
หนักใจหรื อเปล่า?”
“เปล่าหรอกลุง”
“งานหนักไหม?”
โสภาส่ ายหน้าอีก
“ฉันกาลังคิดถึงความฝันเมื่อคืนนี้”
“ฝันว่าอย่างไรล่ะ?” ชายชราถามอย่างสุ ภาพ
โสภาได้เล่าความฝันให้บุญฟัง
“ฉันเคยได้ยนิ คุณบุญทิง้ พูดอยูบ่ ่อย ๆ ว่า ชี วิตของเรานั้นอยูเ่ พื่อพระเจ้า แต่ฉนั สงสัยว่า พระเจ้า
จะช่วยได้จริ งหรื อไม่? และพระองค์จะสนใจคนชัว่ อย่างฉันนี้ ไหม? ฉันรู ้จกั ตัวเองดี วา่ ชัว่ ช้าเหลื อเกิ น
ฉันเลวเกินกว่าที่ใคร ๆ จะยกโทษให้ได้”
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บุญส่ ายหน้าพร้อมกับพูดว่า “ไม่มีสักคนเดียวในโลกนี้ ที่ชวั่ ช้าเลวทรามจนเกินที่พระเจ้าจะทรง
ยกโทษให้ไม่ได้ ลุงอยากจะเล่าเรื่ องของผูห้ ญิงสองคนในพระคัมภีร์ให้ฟัง คนแรกเป็ นหญิงชาวยิว พวก
หัวหน้าศาสนาได้จบั เธอได้ขณะที่ กาลังร่ วมประเวณี ซึ่ งกฏหมายของชาวยิวกาหนดไว้ว่า ผูท้ ี่ ทาผิด
กระทงนี้ มีทางเดี ยวเท่านั้นคือ ถูกเอาหิ นขว้างเสี ยให้ตาย พวกเขาจับนางมายืนต่อหน้าพระเยซู คริ สต์
และถามพระองค์วา่ เราควรจะอย่างไรกับหญิงผูน้ ้ ี พระเยซู บอกว่า ถ้าหากว่าใครไม่เคยทาความผิดมา
ก่อนเลยในชี วิต ให้ผนู ้ ้ นั เอาหิ นขว้างผูห้ ญิงคนนี้ ผลสุ ดท้ายไม่มีสักคนเดียวที่กล้ากระทา เพราะทุกคน
เคย ทาผิดมาด้วยกันทั้งนั้น พระองค์ตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “หญิงเอ๋ ย...ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรื อ?” นาง
ตอบว่า “ไม่มีผใู ้ ดเลย” แล้วพระองค์ก็ตรัสด้วยความสงสัยว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิ ด
และอย่าทาผิดอีก” บุญหยุดพร้อมกับถอนหายใจ
โสภายังคงก้มหน้านิ่งฟัง
“อี ก คนหนึ่ งเป็ นผู้ห ญิ ง ชาวสะมาเรี ย พระเยซู เ สด็ จ ไปพบเธอที่ บ่ อ น้ า เธอต้อ งการความ
ช่วยเหลื อทางด้านจิตใจเธอร ้้สึกอับอายขายหน้าในการกระทาอย่างมาก จึงแอบมาตักน้ าในเวลาที่
เที่ยงแดดร้อนเปรี้ ยง เพราะตามธรรมดาแล้วผูค้ นเขาจะมาตักน้ าในตอนเช้าหรื อตอนเย็นเท่านั้น พระเยซู
ได้ขอน้ าจากเธอดื่ม และบอกเธอด้วยว่า พระองค์เป็ นน้ าทิพย์แห่ งชี วิต ผูห้ ญิงคนนี้ สนใจอยากจะได้บา้ ง
แต่พระองค์บอกให้ไปเรี ยกสามีมา เธอตอบว่า “ดิฉนั ไม่มีผวั ” พระองค์ตรัสอีกว่า “เจ้าพูดถูกแล้วว่าผัว
ไม่มี เพราะเจ้ามีผวั มาแล้วห้าคน และคนที่อยูก่ บั เจ้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผวั ของเจ้า”
บุญมองไปรอบ ๆ ก่อนที่จะพูดต่อไปว่า “ในที่สุดผูห้ ญิงที่ชวั่ ช้าคนนี้ ก็ได้พบกับการช่วยเหลือ
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงรักหญิงชัว่ เหล่านั้นอย่างไร พระองค์ก็ทรงรักโสภาด้วยเช่นเดียวกัน
เธอไม่ได้ชวั่ เกินไปที่พระเจ้าทรงรักไม่ได้หรอก เชื่อลุงเถิด”
น้ าตาแห่ งความสานึ กผิดหลัง่ ไหลอาบแก้มของโสภามันเป็ นครั้งแรกในชี วิตที่นางร้ องไห้ใน
ความรู ้สึกที่ใหม่ ๆ ทูตสวรรค์คงจะเปล่งเสี ยงร้องเพลงด้วยความยินดี เมื่อมองเห็นภาพเช่นนี้
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บทที่ 11 คืนที่มดื มน
บุญทิ้งออกแรงดึ งท่อนไม้ลงจากเกวียนอย่างรวดเร็ ว เมื่อแหงนมองดูทอ้ งฟ้ าซึ่ งกาลังมืดครึ้ ม
ด้วยเมฆฝน ลมพัดมาเบา ๆ เสี ยงคะนองครื น ๆ ดังมาจากขอบฟ้ าด้านทิศตะวันตกแสงสว่างแลบแปลบ
ปลาบเป็ นทางยาวลงสู่ พ้ืนดิ น ไก่ หลายตัวที่คุย้ เขี่ยหาอาหารอยู่กลางสวนชะเง้อคอมองแล้วพากันวิ่ง
หลบเข้าไปในเล้า
“ฟ้ าสี แดง” ชายหนุ่มคิด “เดี๋ยวฝนคงจะตกหนักลมแรงเหลือเกิน”
ต้นไม้ลู่เอนไปมา ใบของมันปลิ วว่อนขึ้นไปบนอากาศ สักครู่ หนึ่ งก็มีเสี ยงครางกระหึ่ มมาแต่
ไกล มันเป็ นเสี ยงของห่าฝนที่กระหน่ าลงมาถูกต้องป่ าไม้ ผสมกับเสี ยงคารามของฟ้ า บุญทิ้งดึงหมวกให้
หลุบหน้า แล้วออกวิง่ ไปยังชายคาบ้านทันที
โสภายืนมองดูอยูท่ ี่ประตูเรื อน ฝนเริ่ มโปรยลงมาและหนาเม็ดขึ้นเรื่ อย ๆ ลมพัดหลังคาจากเปิ ด
พะเยิบพะยาบละอองฝนปลิวมาปะทะหน้าของนาง
“แย่เลย...ขนไม้ยงั ไม่ทนั เสร็ จตกเสี ยแล้ว” ชายหนุ่มบ่นพร้อมกับก้าวเข้าไปในบ้าน “ถ้าตกหนัก
หนทางเข้าป่ าคงจะเป็ นโคลน พรุ่ งนี้คงขนไม้ลาบาก”
“เหลืออีกเยอะไหม?” โสภาถาม นางหันหลังกลับไปนัง่ ที่แคร่
“เหลือเสาอีกหกต้น ซึ่ งตัดทิง้ ไว้แล้ว” สายตาของบุญทิง้ ฉายแสงแห่งความหวัง
“พิธีแต่งงานจะจัดขึ้นเมื่อไหร?”
“ผมคิ ดว่า ปลู กบ้านเสร็ จ คงจะไม่เกิ นสามเดื อน เมื่ อทุกอย่างเรี ยบร้ อยก็จะจัดการแต่งทันที
ครับ” บุญทิ้งตอบ “น้าจะต้องช่วยผมอย่างมากนะ”
“ยินดีอย่างยิง่ ค่ะ” นางรับคา พร้อมกับเบนสายตามองฝ่ าสายฝนออกไป พายุยงั คงพัดแรง
ชายหนุ่มคว้าผ้าขาวม้าของพ่อมาเช็ดตามแขนและใบหน้า
“เมื่อกี้ผมเจอะน้าสมบัติ” เขาบอกนาง
“สมบัติ!” โสภาเสี ยงสู ง “เขาไปไหน...เขาจะมาที่นี่หรื อเปล่า?”
ชายหนุ่มพยักหน้า
“ตายแล้ว.. !” นางอุทาน บุญทิ้งสังเกตเห็ นอาการผิดปกติเกิ ดขึ้นในทันที นางเหลียวซ ายแล
ขวาแสดงความหวาดกลัว
“คงติดฝนมาไม่ได้หรอก” เขาบอกเป็ นการปลอบใจความหวัน่ ไหวเริ่ มลดลงบ้าง
“ถ้าหากเขามา...” นางราพึง “ฉันจะไปหลบซ่อนตัวอยูท่ ี่ไหนดี?”
“ไม่จาเป็ นต้องหลบซ่อน เพราะน้าสมบัติเขามาพบพ่อเรื่ องเกี่ยวกับหมู”
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โสภามองหน้าบุญทิ้งด้วยความสงสัย
“เขาเป็ นพ่อค้า”
“แต่เขาจะเต้องเห็นฉัน!”
“บางทีเขาอาจจะจาน้าโสภาไม่ได้” ชายหนุ่ มบอก “ผมว่าน้าไม่ควรตีตนไปก่อนไข้ ถ้าหากว่า
เขาจาได้จริ ง ๆ ก็ไม่เห็นเสี ยหายอะไร ผมเชื่อว่าเขาคงรู ้เรื่ องนี้บา้ งแล้ว”
“แต่ฉันไม่อยากจะพบกับเขา ฉันเคยปฏิ ญานในใจว่า ชาติ น้ ี จะไม่ขอพบพานกับชายผูน้ ้ ี อีก”
สายตาของนางเปลี่ยนเป็ นถมึงทึง
ความเงียบเกิดขึ้นชัว่ ขณะหนึ่ ง ฝนเริ่ มซาเม็ด ความมืดของกลางคืนมาเยือนเร็ วกว่าปกติ บุญทิ้ง
จุดตะเกียงวางไว้ที่บนแคร่ ลมพัดมาวูบหนึ่ งทาให้ไฟดับ เขาจุดไม้ขีดอีกก้านหนึ่ ง สักครู่ หนึ่ งบุญก็โผล่
เข้าบ้านมา
“แหม...เล่นตกอย่างนี้แย่เลย” ชายชราพูดด้วยท่าทางงก ๆ เงิ่น ๆ
“พ่อไปไหนมา?” ชายหนุ่มถาม
“ติดอยูท่ ี่ไรของตาเทียมโน่นแน่ะ”
“พ่อไปทาไม?”
“ก็ติดต่อเขามาปลูกบ้านให้เอ็งนี่แหละ”
“เขาว่าไง?”
“คิดค่าแรงสองพันบาท อย่างอื่นเราต้องซื้ อทั้งหมด”
ชายหนุ่มพยักหน้า
ทันใดนั้น โสภาก็ลุกพรวดพราดจากที่นั่ง เมื่อนางมองเห็ นแสงของไฟฉายปรากฏที่ประตูร้ ั ว
นางรี บหลบเข้าไปในห้องครัว บุญมองตามด้วยความประหลาดใจ เขาหันไปบอกลูกชายว่า “เดี๋ยวกิ น
ข้าวกินปลาเสร็ จ ก็พาน้าเขาไปส่ งที่บา้ นของทิพาเสี ยนะ”
ยังไม่ทนั ที่ชายหนุ่มจะตอบว่ากระไร ก็มีเสี ยงเรี ยกที่ประตูร้ ัว “ลุงบุญ...ลุงบุญเปิ ดประตูหน่อย”
ชายชราจาเสี ยงได้ในทันที เขาหันไปบอกบุญทิ้งว่า “ไปเปิ ดประตูให้นา้ สมบัติหน่อยซิ ลูก”
สี หน้าของสมบัติเคร่ งเครี ยดผิดปกติ เขานัง่ ลงที่แคร่ ไม้ไผ่ แล้วถอนหายใจ เขามองไปรอบ ๆ
ห้องคล้ายกับว่ากาลังค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่ง
“ผมตั้งใจมาพบโสภา” สมบัติบอกตรงไปตรงมา “ผมเชื่ อว่าลุ งบุญกับบุ ญทิ้งคงจะรู ้ เรื่ องราว
ของเราทั้งสองเป็ นอย่างดี ผมรู ้ สึกไม่สบายใจเมื่อได้ข่าวว่า โสภามาพักอาศัยอยู่กบั ลุ ง ผมอยากจะพูด
อะไรกับเธอบางอย่าง”
สองพ่อลูกไม่ตอบว่ากระไร
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โสภาแนบหู เข้ากับข้างฝา ฟั งด้วยความตื่นเต้น เธอพยายามมองลอดรู กระดาน และเห็นชายวัย
กลางคนสวมเสื้ อสี เท่า ๆ แบบชาวบ้านธรรมดา ที่พุงคาดผ้าขาวม้าตาหมากรุ กสมบัติแก่ตวั ลงไปมาก แต่
ก็ยงั แก่นอ้ ยกว่านาง
“เราจะทาอย่างไรดี?” นางถามตนเอง “มีทางเลือกว่าเราหนี จะมีอะไรเกิดขึ้น ไม่แน่นอน...ชี วิต
อาจจะกลับเข้าสู่ สภาพเดิมอีก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เราไม่ปรารถนา แต่ถา้ หากเราจะสู ้หน้ากับเขา เราจะทนไหว
หรื อ...ภาพของเขากับสมรจะคอยบาดตาบาดใจ ทิ่มตาความรู ้สึกของเราตลอดไป”
“เธออยูไ่ หน?” สมบัติถามเสี ยงเครี ยด
“เราจะบอกก็ได้ แต่คุณสมบัติตอ้ งให้สัญญาก่อน” ชายชราพูดช้า ๆ
“สัญญงสัญญาอะไรอีกล่ะลุงบุญ ผูห้ ญิงคนนี้เป็ นเมียของผมนะ?”
“แต่หย่าร้างกันมายีส่ ิ บกว่าปี แล้ว คุณยังจะมาอ้างกรรมสิ ทธิ์ อีกหรื อ?” บุญแย้ง
สมบัติตาลุกวาว!
“คุณแต่งงานกับสมรแล้ว และคุ ณไม่เคยสนใจใยดีกบั โสภาอีกเลย พูดตามหลักความจริ งแล้ว
คุณไม่มีสิทธิ์ ในตัวของโสภาเลย”
สมบัติโคลงศีรษะไปมาแล้วพูดว่า “ครับพูดมาเถอะจะให้ผมสัญญาว่าอย่างไร?”
“ประการแระ คุณจะต้องพูดกับโสภาดี ๆ ไม่ให้เรื่ องราวใหญ่โตลุกลามออกไป”
“ครับ” สมบัติผงกหัว “ไหนเธออยูไ่ หน?”
บุญทิ้งชี้มือไปทางห้องครัว สมบัติรีบสาวเท้าไปทันที บุญถือตะเกียงตามหลังไปติด ๆ โสภานัง่
ซุ กตัวอยูท่ ี่กองฟื นข้างเตาไฟ เธอหันหลังให้สมบัติ
“ฉันนึ กแล้วว่า วันหนึ่ งเธอจะต้องตามมา แล้วก็จริ งเสี ยด้วย” สมบัติทกั ทายอดี ตภรรยาเป็ น
ประโยคแรก “เธอมาทาอะไรในหมู่บา้ นแห่งนี้?”
โสภาหันมาเผชิญหน้าพร้อมกับตอบอย่างไม่ยหี่ ระว่า “มันเรื่ องของฉัน คนอื่นไม่เกี่ยว”
“เกี่ยวซิ ..ฉันจะเกี่ยว” สมบัติเสี ยงเครี ยด
“แก...แกมันตัวทาลายชี วิตของฉัน ...ฉันไม่อยากจะเห็ นหน้าแก...ออกไป๊ ...ฉันหมดสิ้ นทุ ก
อย่าง สู ญเสี ยอนาคนเพราะแกคนเดี ยว...ลูกของฉันแกก็ทาลายด้วย” โสภาเสี ยงเกรี้ ยวกราดพร้ อมกับ
ร้องไห้ออกมา นางใช้มือปิ ดหน้าแล้วซบลงบนเข่าของตัวเอง
“ลูก...หมายความว่าไงโสภา?” สมบัติตรงเข้าไปจับหัวไหล่นางแล้วเขย่า “บอกมานะลูกของ
ใคร?”
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“แกมันเลวยิง่ กว่า...สัตว์มนั ยังรู ้จกั และรับผิดชอบลูกของมัน แต่...แกเป็ นคนกลับไม่เคยเหลียว
แลเลย ....เราไม่ตอ้ งการเห็นหน้ากันอีกต่อไป...กลับออกไป๊ ...ไปอยูก่ บั นางสมรโน่น แกอยูข่ องแก...ฉัน
อยูข่ องฉัน เลิกเกี่ยวข้องกัน”
“โสภา!” ฝ่ ายชายตวาดเสี ยงดัง “เมื่อกี้เธอพูดถึงลูกใช่ไหม? ลูกของเราใช่ไหม?”
โสภาเงียบ
“ลูกของเราใช่ไหม?”
“ใช่”
“อยูท่ ี่ไหน?”
“ฉันทิง้ ไปแล้ว”
“ฮ้า...เธอทิ้งลูกของเราเหรอ! ...ทิ้งที่ไหน?....ทิ้งตั้งแต่เมื่อไหร่ ?”
เสี ยงของสมบัติเร่ งเร้า!
บุญยังคงถือตะเกียงงก ๆ เงิ่น ๆ อยูเ่ บื้องหลัง ส่ วนบุญทิ้งนัง่ ดูเหตุการณ์อยูน่ อกชานหน้าบ้าน
“อย่าไปคิดถึงมันอีกเลย ฉันทิ้งไปเมื่อยี่สิบกว่าปี แล้ว ถ้าไม่ตายป่ านนี้ ก็คงโตแล้ว” โสภายังคง
ร้องไห้สะอึกสะอื้น “ไป...กลับไปเสี ยเถอะ” นางไล่อดีตสามี
“ลูกผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง?” สมบัติยงั คงถามต่อไป
“รู ้ไปทาไม...ป่ านนี้เด็กคงตายไปแล้ว”
“ฉันเชื่ อว่าเขายังมีชีวิตอยู่” สมบัติหนั มามองทางบุญชายชราขยับตัวด้วยความอึดอัดใจ สมบัติ
นัง่ ลงตรงข้ามกับโสภา บุญทรุ ดตัวลงนัง่ ด้วย
“เธอเอาลูกไปทิ้งไว้ที่ไหน? บอกมาซิ ?”
โสภาร้องให้เสี ยงดังยิ่งขึ้น เวลาผ่านไปเนิ่ นนาน เมื่อค่อยสร่ างซาแล้ว นางพูดเหมือนกับราพึง
กับตัวเองว่า “เมื่อฉันคลอดลูกได้ไม่กี่วนั ฉันมืดแปดด้าน ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร งานก็ไม่มีทา เงินไม่
มีติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียว ลูกก็ร้องไห้รบกวนทั้งวันทั้งคืน ญาติพี่น้องก็ไม่มี ฉันจึงตัดสิ นใจเอาลูกไป
ทิ้งไว้ที่ทางเข้าหมู่บา้ นเนินสระ แถวชานเมือง”
แสงสว่างแห่งความคิดแวบเข้ามาในสมองของสมบัติ เขาหันมาถามเจ้าของบ้านว่า “ลุงเก็บบุญ
ทิ้งได้ที่ไหน?”
“เอ้อ..เอ้อ..” บุญอึกอักในลาคอ และทาท่าจะลุกขึ้น สมบัติคว้าข้อมือให้นงั่ ลง
“ไม่ตอ้ งถามว่า ผมเก็บบุญทิ้งได้ที่ไหน? วันหลังผมจะบอก” บุญว่า
“ผมอยากรู ้วนั นี้” สมบัติพดู เชิงบังคับ “ที่เดียวกันใช่ไหม หมู่บา้ นเนินสระ”
บุญเงียบกริ บ!
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“พูดซิ ลุงบุญ ลุงเก็บบุญทิ้งได้ที่ทางเข้าหมู่บา้ นเนินสระใช่ไหม?”
บุญไม่ตอบ แต่หนั ไปทางโสภาแล้วเอ่ยว่า “โสภาเมื่อเธอเอาลูกไปทิ้งนั้น ลูกของเธอมีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร?”
“ฉันจาอะไรไม่ค่อยได้ เพราะตอนนั้นเด็กยังเล็กอยูแ่ ละเวลาก็ผา่ นมาช้านานแล้ว แต่มีสิ่งหนึ่ งที่
ฉันจาได้อย่างแม่นยา คือเด็กมีปานที่แก้มซ้าย” นางตอบพร้อมกับครุ่ นคิด
“นอกจากนั้นมีอะไรอีก” สมบัติเป็ นฝ่ ายถามบ้าง
“จาไม่ได้...แต่ฉนั ได้เขียนบนกระดาษสี ขาวแผ่นเล็ก ๆ วางไว้วา่ “เชิ ญท่านผูใ้ จบุญเก็บเอาไป
เลี้ยง”
ดวงตาของสมบัติฉายแสงแห่งความหวัง เขาหันจ้องมองชายชราผูเ้ ป็ นเจ้าของบ้าน
ชายหนุ่มยังคงนัง่ นิ่งอยูน่ อกชาน ฟังการสนทนาของคนทั้งสามในครัว “ทาไมนะ...คนสมัยนี้ ถึง
ชอบทิง้ ลูก ๆ ทาไมเขาไม่ยอมรับผิดชอบในสิ่ งที่ตนได้ก่อขึ้นมา น่าสงสารเด็กผูอ้ าภัพคนเสี ยจริ ง ๆ”
ทันใดนั้น บุญทิ้งก็ตกใจสุ ดขีด เมื่อได้ยนิ สมบัติพดู ว่า “ลุงบุญคงไม่ปฏิเสธนะว่า บุญทิ้งนั้นเป็ น
ลูกของผมกับโสภา”
ชายชรามองหน้าสมบัติดว้ ยความงุนงง
“นี่ค้ือพยานหลักฐาน! สมบัติลว้ งเอากระดาษยังยูย่ แี่ ผ่นหนึ่งออกมาจากกระเป๋ าเสื้ อ ให้บุญดู
“คุณเอามาจากไหน?” บุญถามด้วยใบหน้าซีดเผือด
“ลุ ง ยัง จ าได้ไ หม เมื่ อ บุ ญ ทิ้ ง ยัง เป็ นเด็ ก ๆ ผมเคยมาดู หมู บ่ อยครั้ ง ครั้ งหนึ่ ง ผมสั ง เกตเห็ น
กระดาษแผ่นหนึ่ งตกอยู่ที่พ้ืนห้อง ผมเลยเก็บมาดู เห็นว่ามันเป็ นข้อความที่แปลกดีและคลับคล้ายคลับ
คลาว่า ลายมืออย่างนี้ ผมเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ตอนแรกผมจะทิ้งไปเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์แต่เมื่อ
กลับไปที่บา้ นสมรเห็นเข้า เขาก ทัดทานเอาไว้ ...ในที่สุดความจริ งมันก็ถูกเปิ ดเผยออกมาให้เห็นวันนี้
เอง”
บุญโคลงศีรษะอันขาวโพลนไปมา น้ าตาไหลซึ มเต็มเบ้าตา ไม่มีเสี ยง ไม่มีคาพูดหลุ ดออกมา
จากปากที่สั่นระริ กของเขา ความปวดร้ าวใจอุบตั ิข้ ึนอย่างฉับพลัน มันเป็ นความทุกข์ที่เขาคิดว่า จะทน
ต่อไปไม่ได้ เขาหวนคิดถึงอดีตอันแสนจะขมขื่น บทเรี ยนอันเจ็บแสบไม่สามารถที่จะทาให้เขาลืมตลอด
ชัว่ ชีวติ นี้...และบัดนี้...มันจะเกิดขึ้นเป็ นครั้งที่สองหรื อ...”
บุญจาไม่ได้ว่า การสนทนาในคืนวันนั้นจบลงในรู ปแบบใด เพราะความคิดของเขาพร่ าเลื อน
เหมื อนดัง หนึ่ ง ว่า สมองหยุดท างาน ตลอดคื นเขานอนไม่หลับ พลิ กซ ายพลิ ก ขวาก็ ย งั ข่ มตาไม่ ล ง
ความคิดของเขาตื่นโพลงอยูต่ ลอดเวลา
“พ่อนอนไม่หลับหรื อครับ?” เสี ยงของบุญทิ้งงัวเงียในความมืด
72

“ฮื่อ....” บุญคราง
“พ่อคงเสี ยใจมากใช่ไหมครับ?”
“พ่อคิดว่าจะหนีปัญหาความยุง่ ยากพ้นแล้ว แต่...” เสี ยงของชายชราขาดหายไป
“พ่อไม่ตอ้ งเป็ นห่ วงในเรื่ องนี้ ผมก็ยงั เป็ นผม....เป็ นลูกคนเดียวของพ่อ...เป็ นคริ สเตียนที่ยงั รัก
และนับถือพระเจ้า”
“ลูกคงดีใจมากใช่ไหม ที่พบกับพ่อแม่ที่แท้จริ ง?” บุญถามเสี ยงเครื อ
“ผมบอกไม่ถูกว่าดี ใจหรื อเสี ยใจ เพราะความรู ้ สึกมันบอกว่า พ่อที่ให้ความรักความอบอุ่นแก่
ผมตลอดมายีส่ ิ บกว่าปี ก็คือพ่อที่นอนอยูก่ บั ผมเดี๋ยวนี้”
บุญตื้นตันใจ เขายิม้ ทั้งน้ าตาเมื่อได้ยนิ คาพูดประโยคนี้ของลูกชาย
พระเจ้าไม่ได้โหดร้ายกับเขา!
“เราเคยอธิ ษฐานขอให้เขาเป็ นความหวังผูส้ มาชิ กในคริ สตจักร ขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้เป็ น
แสงสว่างของพระองค์ดว้ ยเถิด”
ความคิดสุ ดท้ายของชายชรา ก่อนที่เขาจะปิ ดเปลือกตาลงก่อนค่อนดึกของคืนนั้น
“น้าคงจะดีใจมากใช่ไหมที่พบลูกชายอีกครั้งหนึ่ง?”
ทิพาถามโสภาในตอนเช้า ขณะที่ท้ งั สองคนเดินไปบ้านของบุญ
“จะว่าดีใจก็ดีใจ จะว่าเสี ยใจก็เสี ยใจ” โสภาเสี ยงเศร้า ๆ
“ทาไมน้าพูดอย่างนั้นล่ะ?” หญิงสาวมองหน้าคู่สนทนา
“ไม่มีใครรู ้จกั ความรู ้สึกที่แท้จริ งของน้าได้หรอก”
โสภาไม่ยอมพูดอะไรอีกเลย จนกระทัง่ มาถึงบ้านของบุญ ก่อนที่คนทั้งสองจะผลักประตูร้ ัวเข้า
ไป ทิพาเหลียวไปข้างหลัง เธอบอกโสภาว่า “น้า...ดูโน่นซิ น้าสมบัติกบั น้าสมรกาลังเดินมา”
“เขาคงมาเยีย่ มลูกชายของเขามั้ง?” ว่าแล้วนางก็รีบเดินเข้าบ้าน
เช้าวันนี้ บ้านของบุญเต็มไปด้วยแขกผูม้ าเยือน เนื่ องจากคนเหล่านี้ ทราบข่าวทีเกิ ดขึ้นเมื่อคืน
ประพันธ์กบั คาจันทร์ มาถึงในเวลาไล่เลี่ยกับปรี ชา
“ทุกคนรู ้เรื่ องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนดี แล้ว” สมบัติเป็ นฝ่ ายเริ่ มต้นพูด “ผมรู ้ สึกดี ใจเป็ นอย่างยิ่ง ที่ไม่
คิดไม่ฝันว่าลูกชายของผมจะยังมีชีวิตอยู”่ เขาหันไปมองทางบุญทิ้ง “ผมกับสมรได้ปรึ กษากันว่า เราจะ
ขอเอาบุญทิง้ ไปที่บา้ น...”
“ตอนแรกดิฉันก็ไม่อยากจะได้หรอกค่ะ แต่ไม่อยากขัดใจพี่สมบัติเค้า” สมรเป็ นฝ่ ายพูดเสริ ม
ขึ้น “เราเคยคิดที่จะขอบุญทิ้งตั้งแต่เมื่อเขายังเป็ นเด็ก ๆ แล้วค่ะ แต่คิดไปอีกทีก็ไม่อยากจะเอาลูกเขามา
เลี้ยง เอาเมี่ยงเขามาอม แต่เมื่อได้รู้วา่ บุญทิ้งเป็ นลูกของพี่สมบัติกบั โสภา จึงอยากจะได้ไปอยูท่ ี่บา้ น”
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สมรหันไปมองโสภา “คุณโสภาคิดอย่างไรคะเกี่ยวกับเรื่ องนี้?”
เงียบไม่มีคาตอบ สมรหันไปมองบุญทิ้งซึ่ งนัง่ อยูใ่ กล้ ๆ กับทิพา
“ในฐานะที่ผมเป็ นผูบ้ งั เกิดเกล้า ผมจึงอยากจะขอบุญทิ้งจากลุงบุญ” สมบัติย้ าความปรารถนา
ของเขาอีกครั้งหนึ่ง
“เรื่ องนี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั หลายฝ่ าย” น้ าเสี ยงของปรี ชาเคร่ งขรึ มและเอาจริ งเอาจัง “ต้องได้รับความ
เห็นชอบและการยินยอมจากคุณบุญทิ้งเสี ยก่อน”
“ใช่ ผมคิดว่าวิธีน้ ีเป็ นการถูกต้องที่สุด” ประพันธ์กล่าวสนับสนุ น “เพราะคุณบุญเป็ นผูเ้ ลี้ยงบุญ
ทิ้งมา แต่ถึงแม้วา่ คุณบุญจะยอม แต่บุญทิ้งไม่เต็มใจ ผมคิดว่า เปล่าประโยชน์ เด็กจะไม่ได้รับความสุ ข
เท่าที่ควร”
ชายหนุ่มมองทางซ้ายทีขวาที เมื่อเห็นต่างฝ่ ายอ้างเหตุผลในการเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ในตัวเขา
“ทุกคนรู ้ดีวา่ ชีวติ ของบุญทิ้งนั้น มีความหมายต่อชี วิตของผมมากมายขนาดไหน” บุญเอ่ยเสี ยง
เครื อ “ที่ผมสู ้อุตส่ าห์ทางานทุกวันนี้ก็เพื่อเขาคนเดียว แต่...” บุญหยุดเว้นระยะ
“ทาไมหรื อลุง?” ปรี ชาถาม
“ในฐานะที่ผมเป็ นคริ สเตียน และเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ผมได้ทาหน้าที่ของพ่อมาตลอดยี่สิบ
กว่าปี แล้ว บัดนี้ บุญทิ้งเติบใหญ่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ดังนั้นผมจึงให้เขาเลื อกเอาก็แล้ว
กัน..”
ทุกคนหันไปมองบุญทิ้งเป็ นตาเดียวกัน
“ว่าไงลูก?” สมบัติถามชายหนุ่ม
บุญทิ้งบิดตัวด้วยความอึดอัดใจ “เอ้อ...ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ ว่า ผมรักและเคารพ
คุณพ่อทั้งสองและคุณแม่ดว้ ย ผมยินดีที่จะอยูก่ บั ทุกคน ถ้าหากว่าเป็ นไปได้...”
ทุกคนฟังด้วยความตั้งใจ
“แต่ก็รู้กนั ดีอยูแ่ ล้วว่า อีกไม่กี่วนั ผมกับทิพาก็จะแต่งการแต่งงานกันแล้ว และผมจะต้องปฏิบตั ิ
ตามค าสั่ ง สอนในพระคัม ภี ร์ คื อ การละครอบครั วไปอยู่ก ับ ภรรยา พระคัม ภี ร์บ อกว่า ใครก็ ตามที่
แต่งงาน จะต้องละบิดามารดา ไปผูกพันอยู่กบั ภรรยา แล้วคนทั้งสองจะเป็ นเนื้ ออันเดี ยวกัน” ชายหนุ่ ม
หยุดพูด หันไปมองรอบ ๆ
“คาว่าละนั้นหมายความว่า ไม่ได้อยู่กบั ครอบครั วอีกต่อไป แต่ไปสร้ างบ้านเรื อนของตนขึ้ น
ใหม่ ดังนั้น ผมจึงไม่สามารถที่จะไปอยูพ่ อ่ สมบัติหรื ออยูก่ บั พ่อบุญได้อีกต่อไป เรื อนหอของเราทั้งสอง
เริ่ มลงมือก่อสร้างแล้ว แต่ท้ งั นี้ ผมก็มิได้หมายความว่า ผมจะไม่สนใจใยดีหรื อติดต่อกับพ่อแม่อีก ผมก็
เป็ นบุญทิ้งคนเดิมอยู่ ยังมีความรัก ความกตัญญู และสามารถไปมาหาสู่ ทุกคนได้เหมือนเดิม”
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คาพูดของชายหนุ่ม ทาให้บุญอดยิม้ ในใจไม่ได้
แต่ความผิดหวังฉายแสงออกมาทางใบหน้าของสมบัติและสมร!
“นี่ เป็ นวิธีการที่พระเจ้าทรงวางไว้เป็ นมาตรฐานในพระคัมภีร์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องที่สุด” ปรี ชา
อธิ บายอย่างสุ ภาพ “ผมเชื่ อว่า ไม่ว่าจะเป็ นคุ ณสมบัติ คุ ณสมร คุ ณโสภาหรื อคุ ณบุญ จะมีความชื่ นชม
ยินดี ในตัวของคุ ณบุญทิ้งได้เท่าเทียมกัน ไม่มีฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดถื อกรรมสิ ทธิ์ แต่เพียงผูเ้ ดี ยวและผมเชื่ อ
ต่อไปว่า ชีวติ ของคุณบุญทิ้งจะเป็ นศูนย์รวมความรักของทุกคนที่นงั่ อยูใ่ นห้องนี้”
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บทที่ 12 สองวิญญาณกับหนึ่งร่ าง
ผูค้ นในหมู่บา้ นหนองบอนที่รู้จกั มักคุน้ กับครอบครัวของประพันธ์และครอบครัวของบุญ ต่าง
รู ้ สึกตื่นเต้นเมื่อวันเสาร์ ตน้ เดื อนกรกฏาคมเยือนมาถึ ง เพราะมันเป็ นวันแห่ งความสุ ขของบุญทิ้งและ
ทิพา คนทั้งสองได้กา้ วเข้าสู่ พิธีววิ าห์
ดวงอาทิตย์ทอแสงอันสดใสแต่เช้า ทุกอย่างดูร่าเริ งและมีชีวติ ชีวา คริ สตจักรบ้านหนองบอนถูก
ตกแต่งประดับประดาสวยงาม ประตูทางเข้าและเสาทุกต้นได้รับการติ ดด้วยดอกไม้ป่าหลากสี ซึ่ งเป็ น
บรรยากาศแบบชนบทแท้
9.00 น. ม้านัง่ ทุกตัวในโบสถ์ก็แน่นขนัดไปด้วยแขกเหรื่ อที่มาเป็ นสักขีพยานในความรักของคู่
บ่าวสาว เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว พิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้เริ่ มขึ้น
พิธีกรได้นาที่ประชุ ม ร้ องเพลงสรรเสริ ญความรักของพระเจ้าบทหนึ่ ง จบแล้วอธิ ษฐานเปิ ด
ประชุ ม หลังจากนั้นศิษยาภิบาลปรี ชาก้าวขึ้นไปเป็ นผูป้ ระกอบพิธี ที่ประชุ มเงี ยบกริ บเมื่อเจ้าสาวเดิ น
ออกไปยืนเคียงคู่กบั เจ้าบ่าว ดวงตาทุกคู่จอ้ งอยูเ่ ป้ าเดียวกัน
บุญนัง่ อยู่หน้าสุ ด ในฐานะเป็ นบิดาของฝ่ ายชายเขาตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ค่อยจะออก ความ
ปี ติยนิ ดีฉายออกมาทางใบหน้า เขาดีใจจนเกือบจะร้องไห้ออกมา
“นี่เป็ นพิธีที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของเรา” บุญบอกกับตัวเอง “ครั้งหนึ่ งนานมาแล้ว เราเคย
หวังว่าจะมีโอกาสดีเช่นนี้บา้ ง...แต่อนิจจา มันเป็ นเพียงความฝัน...เป็ นความฝันที่ไม่อาจจะเป็ นความจริ ง
ขึ้นมาได้ชวั่ ชี วิตนี้ ....ในอดีตอันไกลโพ้น ความรักของเราถูกช่วงชิ ง โลกทั้งโลกกลับกลายเป็ นหลุมฝั ง
ศพไปในทันทีทนั ใด ความรักในครั้งกระนั้น เป็ นเหมือนกับรุ ้ งกินน้ าที่ปรากฏสวยงามอยูช่ วั่ ระยะเวลา
หนึ่ง แล้วก็ลบเลือนหายไป เหลือไว้แต่ความเศร้าและความว่างเปล่า”
บุญบอกกับตัวเองต่อไปว่า “จริ งหรื อที่คนเขาบอกว่า วันที่ยาวที่สุดในเดือนมิถุนายน และวันที่
สั้นที่สุดอยูใ่ นเดือนธันวาคม แต่สาหรับตัวเรามิได้เป็ นเช่นนั้น เราจาได้อย่างแม่นยาว่า วันที่ส้ ันที่สุดใน
ชีวติ ของเราคือ วันที่เราได้พบกับเธอ”
บุญเพ่งสายตาดู เที ยนไขที่ ลุกวูบวาบอยู่ขา้ งหน้าคู่บ่าวสาว อาจารย์ปรี ชากาลังให้คนทั้งสอง
ปฏิ ญาณเป็ นสามีภริ ยากัน น้ าตาของชายชราเริ่ มไหลริ นออกมาช้า ๆ มันเป็ นน้ าตาแห่ งความยินดี หรื อ
ความเสี ยใจ? บุญรี บใช้มือปาดมันเสี ยก่อนที่มนั จะพรั่งพรู ออกมา ส่ วนลึกในจิตใจบอกว่า มันเป็ นน้ าตา
แห่งความชื่นชมยินดี
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“เพียงแต่มองเท่านั้น เราก็ได้เห็ นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แท้จริ งทุกอย่างมิได้เลวร้ายไปเสี ย
หมด ดังเช่ นที่ เราเคยคิด...ถึ งแม้ว่าชี วิตของเราจะไม่บรรลุ ถึงความสาเร็ จ แต่พระสัญญาของพระองค์
ยังคงตกทอดมาจนถึงลูกของเรา...” บุญบอกกับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
สายตานับร้อยคู่ กาลังจับจ้องมองดูพิธีอนั มีความหมาย โสภานัง่ อยูแ่ ถวกลางด้านซ้ายนางรู ้สึก
ตื่นเต้นจนทาอะไรไม่ถูก ตั้งแต่เช้าแล้ว นางจ้องดูบุญทิ้งและทิพาอย่างไม่วางตา “ฉันไม่คิดว่าลูกบุญทิ้ง
จะได้ดี เป็ นผูเ้ ป็ นคนกับเขา”
ทันใดนั้นนางก็สะดุดความคิดของตนเอง
“แท้จริ งฉันไม่น่าจะเรี ยกบุญทิ้งว่าเป็ นลูก เพราะฉันไม่เคยเหลียวแลเอาใจใส่ เลี้ยงดูเขาด้วยมือ
ของฉันเองเลย ดูเถิ ด มันน่ าละอายมากมายแค่ไหน ฉันเป็ นแม่แท้ ๆ แต่กลับทอดทิ้ง ลุ งบุญต่างหากที่
สมควรจะได้รับการเคารพนับถือจากบุญทิ้ง ส่ วนฉันไม่สมควรที่เป็ นแม่ของเขาเลย ตลอดชี วิตของฉันมี
แต่ความชัว่ ช้าเลวทราม ผิดหวัง ขมขื่น โหดร้าย ขี้เมาหยาเป ทิง้ ได้แม้กระทัง่ ลูกน้อยตาดา ๆ”
น้ าตาแห่งความเสี ยใจและสานึกผิดไหลพรากออกมาโดยไม่ทนั รู ้ตวั โสภาสะอื้นในลาคอเบา ๆ
เพื่อนที่นงั่ ข้าง ๆ หันมามอง
“คิดไม่ถึงเลยว่า เราจะได้พบกับลูกอีก” นางคิดต่อไป “ถ้าหากว่าเราไม่ได้พบกับบุญทิ้ง ป่ านนี้
ชีวติ ของเราจะเป็ นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้” โสภาสลัดศีรษะไปมา “คงจะ...คงจะ...” นางไม่อยากจะคิดต่อไป
ทันใดนั้นเหมือนมีสิ่งหนึ่ งพัดวูบเข้ามาในจิตใจ ทาให้ความโศรกเศร้าในใจของนางพลันมลาย
หายไป และความโสมนัสยินดีค่อย ๆ เกิ ดขึ้น เมื่อนางระลึกถึงพระคุณของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงฉุ ด
นางให้ออกจากปลักตมของความผิดบาปที่ ไม่ น่า ให้อภัย และพระองค์ไ ด้ล บล้า งมลทิ นของนางให้
สะอาดสิ้ น บัดนี้นางเป็ นคนใหม่และมีสันติสุขในพระองค์...และมีโอกาสชื่นชมยินดีในความสุ ขของลูก
ชาย
เสี ยงเพลงเริ่ มกังวานทัว่ บริ เวณ
“จิตใจเบิกบาน ในวันแต่งงาน
อัญเชิญพระคริ สต์ เสด็จลงมา
ทรงเป็ นประธาน งานมงคลนี้
สุ ขสวัสดี ให้คู่แต่งงาน
พระเยซู โปรดประทาน
ให้งานวิวาห์ สาเร็ จโดยดี
ทั้งหญิงทั้งชาย มีใจรักกัน
ความทุกข์หรื อสุ ข จะยาวหรื อสั้น
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พระเยซู โปรดผูกพัน
บ่าวสาวคู่น้ ี สุ ขียนื นาน
สนกับมะลิ เดินทางจากบ้านห้วยจระเข้มาถึง เมื่อพิธีได้เริ่ มไปเกือบครึ่ งแล้ว คนทั้งสองเดินมา
นัง่ ด้านหลังสุ ด สนชะเง้อคอมองอยูต่ ลอดเวลา
“พิธีเขาจัดดีจริ งนะ” สนหันมาบอกผูเ้ ป็ นภรรยาเบา ๆ
“เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคงจะมีความสุ ขมากนะ?” มะลิกระซิบ “ฉันอดดีใจแทนบุญไม่ได้ เขาคงจะมี
ความสุ ขมากเช่นเดียวกัน”
“ใช่ เพราะเขาผิดหวังมาอย่างมาก” มะลิเสี ยงเครื อ
“ฉันเองก็มีส่วนทาให้เขาผิดหวังอย่างมาก” มะลิเสี ยงเครื อ
“ถ้าเธอพูดอย่างนั้น พี่เองก็มีส่วนด้วยอย่างมาก” สนหันมาบอกด้วยน้ าเสี ยงเศร้า ๆ
มะลิเงียบเสี ยง
สักครู่ หนึ่งสนก็เอ่ยขึ้นว่า “ถึงแม้วา่ ในสายตาของคนทัว่ ไปจะเห็นว่าผิดหวัง แต่พระเจ้าทรงไม่
ทอดทิ้งคนของพระองค์ พระองค์ทรงให้โอกาสในการกลับ ตัวกลับใจของเรา และพระองค์ทรงให้
โอกาสแก่บุญ ที่จะมีความชื่นชมยินดีในความสุ ขของลูกชาย”
มะลิไม่ได้โต้ตอบอะไรจนกระทัง่ พิธีสิ้นสุ ดลง
บุญทิง้ ออกมาจากโบสถ์พร้อมกับทิพา ทุกคนมองตามด้วยความชื่นชมยินดี
“เหมาะสมกันจังเลยนะคู่น้ ี” มะลิสะกิดสนให้ดู
“อืม...อย่างนี้เขาเรี ยกว่า กิ่งทองใบหยกล่ะ”
“ให้เราเข้าไปทักทายเขาดีกว่า” นางชักชวน
ผูค้ นเริ่ มทยอยกันออกมาประตู บุญเดินทักทายแขกเหรื่ อด้วยใบหน้ายิม้ แย้ม
ที่ริมใต้ตน้ จามจุรี สมบัติยนื อยูก่ บั สมรและเพื่อนบ้าน
“พี่สมบัติเป็ นอะไร” สมรทักสามี “ปวดหัวหรื อเปล่า?”
“ปล่าว ..เปล่า พี่สบายดี” สมบัติรีบปฏิเสธ
“ทาไมต้องทาหน้าเศร้าอย่างนั้นด้วยละ?”
ฝ่ ายชายยิม้ ที่มุมปากนิดหนึ่ง
“วันนี้เป็ นวันแต่งงานของลูกชายพี่มิใช่หรื อ? พี่ไม่ดีใจหรื อไง?”
“ดีใจนะดีใจ แต่วา่ ...” สมบัติพดู เสี ยงลึกในลาคอ “พี่อายตัวเอง”
“ทาไมล่ะคะ?”
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“พี่เองเป็ นพ่อที่แท้จริ งของบุญทิ้ง แต่พี่ไม่ได้รับผิดชอบเขาเลย ตลอดจนกระทัง่ เขาโต ถ้าหาก
ว่าพี่ไม่ได้พบกับโสภา พี่ก็คงไม่รู้หรอกว่า บุญทิ้งเป็ นลูก พี่เจ็บใจตัวเอง พี่เป็ นคนที่ขาดความรับผิดชอบ
ดูเถอะ พี่มีทุกสิ่ งทุกอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปก็คือลูก”
คาพูดของสมบัติทาให้สมรพลอยสะเทือนใจไปด้วย
“บางทีสัตว์มนั ยังดีกว่าพี่เสี ยอีก” สมบัติพดู ด้วยความขมขื่น
“เรื่ องมันแล้วไปแล้ว ขอให้มนั แล้วไปเถอะ อย่าไปคิดถึงมันอีกเลย เพราะคิดมันก็ไม่ได้ช่วยให้
อะไร ๆ ดีข้ ึนมา”
“ว่าจะไม่คิดนัน่ แหละ แต่วา่ ความรู ้สึกผิดมันฟ้ องอยูใ่ นจิตใจตลอดเวลา สิ่ งที่พี่ได้ก่อไว้...”
สมรมองดูกลุ่มคนก่อนที่จะหันมองหน้าสามีของนาง
“บางที...ถ้าหากว่าผูค้ นซาแล้ว เราไปหาอาจารย์ปรี ชาด้วยกัน”
“ไปหาทาไม?”
“บางทีอาจารย์ปรี ชาอาจจะช่วยให้ความรู ้สึกเก่า ๆ ของพี่หายไปได้” นางว่าด้วยความหวัง
“เป็ นไปได้ยาก พี่เองพยายามแล้ว” สมบัติคา้ น
“แต่พระเจ้าเคยช่วยฉันมาแล้ว ฉันเชื่อว่า พระองค์จะทรงช่วยได้อย่างแน่นอน”
เย็นมากแล้ว บุญทิ้งอาบน้ าอาบท่าเสร็ จ ก็ออกมานัง่ พักผ่อนที่หน้าบ้าน สักครู่ หนึ่ งทิพาก็เดิ น
ตามออกมาแล้วทรุ ดตัวลงนัง่ ข้าง ๆ ชายหนุ่มหันไปยิม้ ให้หวานใจ
“ผมมีความสุ ขที่สุดในโลก” เขากระซิบบอกเธอ
“ทิพาก็เช่นเดียวกันค่ะ” เธอฉอเลาะ “เดี๋ยวต้องช่วยกันแกะของขวัญดูนะคะ”
“ไม่ตอ้ งพะวงถึงเรื่ องนั้น พรุ่ งนี้ ค่อยแกะก็ได้” บุญทิ้งทัดทานพร้อมกับดึ งมือของหญิงสาวมา
กุมไว้ ดวงอาทิตย์ทิ้งตัวลงในหว่างเขา แสงสี ทองของมันพุ่งจับขอบฟ้ าเป็ นรัศมีสวยงาม นกบนกิ่ งไม้
เพรี ยกหาคู่ของมันไม่ขาดปากอีกไม่กี่นาทีขา้ งหน้า ความมืดก็จะเวียนมาถึงอีกรอบหนึ่ง
“วันนี้ เป็ นวันที่ผมมีความสุ ขที่สุด” ชายหนุ่มบอกอีกครั้งหนึ่ ง “ทิพาเคยคิดบ้างไหมว่า ถ้าหาก
ว่าปราศจากการทรงนาของพระเจ้าแล้ว เราทั้งสองจะเป็ นอย่างไร?”
“ทิพาไม่อยากจะเดาค่ะ” เธอช้อนตามอง “เพราะชี วิตของเรามิใช่เพราะเหตุบงั เอิญ แต่พระองค์
ทรงวางแผนการอันดี เลิ ศสาหรั บบุ ตรของพระองค์ทุกคน ไม่มีสิ่งใดอยู่นอกเหนื อสายพระเนตรของ
พระองค์”
ชายหนุ่มพยักหน้า
“ต่อไปนี้เราจะเป็ นสองวิญญาณกับหนึ่งร่ างกาย” บุญทิ้งกระซิ บ
“ดู ๆ ก็น่าประหลาดใช่ไหมคะ?”
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“ใช่ . ..น่ า ประหลาดส าหรั บ เราทั้ง สอง แต่ ไ ม่ เป็ นของแปลกส าหรั บ พระองค์ ความรั ก ของ
พระองค์น้ นั ยิ่งใหญ่และมีมากมายเหลือคณานับ เราไม่มีทางจะทดแทนความรักของพระองค์ได้ตลอด
ชีวติ นี้ เหมือนดังที่คนหนึ่งได้เขียนไว้น่าคิดมากว่า....
“ความรักนี้เป็ นของพิศวงมาก
เป็ นแสงฉายมาจากฟ้ า
ฉายความสุ ขมายังแผ่นดินอันมืดและเต็มไปด้วย
ความซึมเซา
เป็ นมนต์ซ่ ึงทาให้เราราลึกถึงความเป็ นชาติสูงกว่านี้
เป็ นความสุ ขในขณะนี้
เป็ นทางให้คิดถึงความสุ ขในเบื้องหน้า
ทาให้ความขี้ริ้วกลับเป็ นความงาม
ทาให้ความโง่กลับเป็ นความฉลาด
ทาให้ความแก่กลับเป็ นความหนุ่ม
ทาให้บาปเป็ นบุญ
ทาให้ความซึ มเซากลายเป็ นความแช่มชื่น
ทาให้ใจแคบเป็ นกว้าง
ความรักนี้เป็ นโอสถอย่างเอก...”
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“คลื่นชีวิต” โลกทรรศน์ในสายตาของนักสร้ างสรรค์ เพื่ออุดมการณ์ อนั ยิ่งใหญ่ตวั ละครที่โลด
แล่นอยูบ่ นหน้ากระดาษของหนังสื อเล่มนี้อาจจะเป็ นใครสักคนหนึ่งที่กาลังอ่านอยูก่ ็เป็ นได้

คลื่นชีวติ
“รติรมย์”
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