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ก่อนพบคลืน่ชีวติ 
เรารู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีไดมี้โอกาสพิมพห์นงัสือเล่มใหม่ออกมา “รติรมย”์ ผูเ้ขียน

เร่ือง “คล่ืนชีวิต” ไดบ้อกกบัเราวา่ ในการเขียนมิไดมี้จุดประสงคใ์นความบนัเทิงของสายตาเท่านั้น แต่
อยากจะใหผู้อ่้านไดม้องเห็นโลกทรรศน์ในสายตาของการสร้างสรรค ์เพื่ออุดมการอนัยิง่ใหญ่! 

การมีชีวติอยูเ่พื่อท าลายลา้งซ่ึงกนัและกนันั้น มนัเป็นส่ิงท่ีง่าย แต่การอยูเ่พื่อเสริมสร้างในส่ิงท่ี
ดีนั้น นบัวา่เป็นการยากมิใช่นอ้ย 

ตวัละครท่ีโลดแล่นอยูบ่นหนา้กระดาษของ “คล่ืนชีวิต” อาจจะเป็นใครสักคนหน่ึงท่ีก าลงัอ่าน
หนงัสือเล่มน้ีอยูก่็เป็นได!้ 

“เขาทนเกือบไม่ได!้” 
เม่ือคล่ืนชีวติ....คล่ืนแห่งปัญหาและคล่ืนแห่งความผดิหวงัซดัสาดโครมเป็นระลอกสอง 
น ้าตาไหลยอ้นกลบัเขา้ไปในทรวงอก 
พอกนัทีส าหรับ.... 
โลกแห่งคนชัว่ไดดี้ แต่คนดีตอ้งเดือดร้อน” 
“คล่ืนชีวติ” เส้นขนานท่ีสามารถบรรจบกนัได ้
 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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บทที ่1 คลืน่ชีวติ 

บุญเป็นชายวยักลางคน ร่างผอมสูง ตาลึก ไวห้นวดเครารุงรัง หลงังอคอ้มเวลาเดินร่างของเขา
สั่นเทิ้มนิด ๆ บุญมีชีวิตอยู่อย่างลึกลับ เขาอาศยัอยู่ในบ้านร้างหลังหน่ึงในหมู่บ้านหนองบอน ใน
หมู่บา้นแห่งน้ีมีคริสเตียนเกือบคร่ึงหมู่บา้น ทุกคนเรียกเขาวา่ “ลุงบุญ” เพราะเห็นผมหงอกประปรายบน
ศีรษะของเขา 

แต่ไม่มีใครรู้เบ้ืองหลงัชีวิตของบุญมากนกั บางคนเล่าวา่ เม่ือสมยัเป็นหนุ่มบุญไดห้ลงรักหญิง
สาวคนหน่ึง แต่ต่อมาดว้ยเหตุผลกลใดไม่ปรากฏ หญิงสาวคนนั้นไดตี้ตวัจากไปแต่งงานกบัชายอ่ืน ท า
ใหบุ้ญผดิหวงั เศร้าโศกเสียใจเป็นอนัมาก บางคร้ังหมดอาลยัตายอยากในชีวิต เขากลายเป็นคนชอบเก็บ
ตวัอยูแ่ต่ในหอ้งเงียบ ๆ บางคร้ังพดูกบัตนเองพึมพ าคลา้ยกบัคนสติไม่ดี 

เด็ก ๆ ทุกคนในหมู่บา้นคิดว่า ลุงบุญถูกผีเข้าสิงเพราะเม่ือเวลาพบหน้าใครต่อใคร ลุงบุญ
จะตอ้งจอ้งคลา้ยกบัวา่ เห็นส่ิงแปลกประหลาด เด็ก ๆ จะวิง่หนีเกรียวทีเดียว แต่ลุงบุญไม่สนใจวา่ใครจะ
ลอ้เลียน ท่ีบา้นร้างหลงัน้ีลุงบุญไดเ้ล้ียงหมูไวห้ลายตวั ทุกวนัเขาจะออกไปท่ีไร่ใกล ้ๆ บา้นเก็บผกัมาตม้
ใหห้มูกิน บางวนัเขาก็ไปตดัตน้กลว้ยในสวนเอามาหัน่เป็นแวน่ ๆ ตม้ผสมกบัร า บางทีก็ไปตดัตน้บอน
ท่ีหนองน ้าเอามาหัน่ตม้ปนลงในอาหารหมู อาชีพเล้ียงหมูท าให้ลุงบุญมีรายไดง้ามทีเดียว เขามีพ่อพนัธ์ุ 
หมูอยูต่วัหน่ึงและมีแม่หมูอยูส่ามตวั อีกไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้เขาก็จะมีหมู่เพิ่มข้ึนเป็นสิบ ๆ ตวั เพราะแม่
หมูสามตวัเร่ิมตั้งทอ้งอีกแลว้ 

บุญมีชีวิตอยู่แบบกระเหม็ดกระแหม่ เขามีเส้ือสีมอ ๆ เพียงสองตวั กบักางเกงขาก๊วยสีด าอีก
สองตวั และรองเท้าแตะยางรถยนต์อีกหน่ึงคู่ เข็มขดัไม่ต้องพูดถึงเพราะเขามีผา้ขาวม้าคาดเอวอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงสามารถใชไ้ดส้ารพดัประโยชน์ นบัตั้งแต่ใชเ้ป็นผา้นุ่งส าหรับอาบน ้ า เช็ดตวัโพกหวั ปูท่ี
นอนและโบกพกัเม่ือยามอากาศร้อน 

บางคนในหมู่บา้นซุบซิบกนัว่า บุญเป็น “ผา้ข้ีร้ิวห่อทอง” เพราะเน่ืองจากเห็นเขาขายหมูไป
หลายงวดบุญไม่เคยน าเงินไปใช้จ่ายอะไรเลย อาหารของเขาแต่ละม้ือก็เป็นพวกผกัท่ีเก็บมาจากริมร้ัว 
นาน ๆ เขาจะออกไปซ้ือเน้ือท่ีตลาดมารับประทานสักคร้ังหน่ึง พอถึงฤดูเก็บเก่ียวบุญก็จะห้ิวกระบุง
ออกไปเดินท่อม ๆ อยูก่ลางนาเพื่อเก็บขา้วตก 

วนัหน่ึงเร่ืองราวในอดีตของบุญก็ถูกเปิดเผย... 
“แกมีชีวติท่ีแปลกมาก ไม่ยอมพดูจากบัใครเลย” ค  าจนัทร์เอ่ยเบา ๆ กบัแขกผูม้าเยอืน 
“ฮ่ือ...แกเป็นคนอยา่งนั้นแหละ เพราะมีปมดอ้ย” ป้าแหวนตอบ 
“ป้ารู้จกัแกมาก่อนไหมคะ?” หลานสาวถาม 
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“โอย....รู้จกัดีทีเดียวล่ะ เม่ือสิบกวา่ปีท่ีแลว้ บุญมนัอยูท่ี่บา้นห้วยจระเข ้แกเช่ือพระเจา้เม่ืออายุ
ไดป้ระมาณสักสิบเจด็เห็นจะไดม้ั้งโบสถท่ี์บา้นหว้ยจระเขใ้หญ่กวา่โบสถห์นองบอน มีสมาชิกประมาณ
เจด็สิบคน บุญเป็นคนท่ีรักพระเจา้ และไปโบสถอ์ยา่งสม ่าเสมอ จนพวกเพื่อน ๆ ลอ้เลียนวา่ อาจารยก์นั
เป็นแถว” 

หญิงชราหยดุนิดหน่ึง เหมือนกบัวา่ก าลงัระลึกถึงความหลงัในอดีตอนัไกลพน้ ดวงตาของนาง
มีแววโศกเศร้าอยา่งเห็นไดช้ดั เสียงหวีดร้องจากขา้งล่างท าให้นางเบนสายตาไปมอง เด็ก ๆ กลุ่มใหญ่
ก าลงัวิง่เล่นอยูท่ี่ป่าละเมาะ ส่งเสียงเจ๊ียวจา๊วอยา่งสนุกสนาน ลมร้อนพดัมาวบูหน่ึง 

“ท าไมลุงบุญจึงกลายเป็นคนบา้ ๆ บอ ๆ อยา่งนั้นล่ะคะ?” หลานสาวเอ่ยถาม 
“ท าไมล่ะคะ?” 
“มนัเป็นเร่ืองเศร้า” เสียงของหญิงชราเร่ิมสั่นเครือ “ก่อนท่ีบุญจะยา้ยมาจากบา้นห้วยจระเขม้า

อยูบ่า้นหนองบอนน้ี บุญมีเพื่อนอยูค่นหน่ึงช่ือสน บุญกบัสนรักใคร่กนัมาก คนทั้งสองไปไหนมาไหน
ดว้ยกนัเสมอ ๆ เรียกวา่ เห็นบุญท่ีไหนก็เห็นสนท่ีนัน่ เห็นสนท่ีไหนก็เห็นบุญท่ีนัน่ พอถึงวนัอาทิตยค์น
ทั้งสองก็จะแต่งตวัไปโบสถแ์ต่เชา้ พวกสมาชิกคริสตจกัรต่างพากนัหวงัวา่ ในอนาคตคนทั้งสองจะตอ้ง
ถูกเลือกเป็นผูน้ าของคริสตจกัรแน่นอน แต่น่าสงสาร...” 

ค าจนัทร์จอ้งหนา้ผูเ้ป็นป้า เห็นน ้าตาซึมออกมาจากเบา้ หญิงชรารีบใชมื้อปาดแลว้เช็ดกบัผา้นุ่ง 
ค าจนัทร์พลอยต้ืนตนัใจไปดว้ย นางหันไปไกวเปลลูกชายคนเล็ก แล้วบอกว่า “เล่าต่อให้จบได้ไหม
คะ?” 

ป้าแหวนพยกัหนา้และขยบัตวัก่อนท่ีจะเล่าต่อ “วนัหน่ึงบุญก็ไดพ้บกบัหญิงสาวคนหน่ึง เขาได้
ติดต่อพดูคุยกนัเพียงเวลาไม่นานนกั จากความสนิทสนมก็กลายเป็นความรักเธอช่ือมะลิ บุญรักเธอมาก 
มกัจะไปมาหาสู่เป็นประจ า คนทั้งสองไดว้างแผนท่ีจะแต่งงานในแลง้หน้าน้ี โดยท่ีจะท าพิธีในโบสถ ์
สมาชิกหลายคนดีใจท่ีจะไดค้รอบครัวใหม่เพิ่มข้ึน 

แต่มีคนหน่ึงท่ีไม่รู้สึกดีใจคือ สน ในระยะหลงัน้ีความสัมพนัธ์ระหว่างบุญกบัสนเร่ิมห่างเหิน
กนัไป เพราะบุญมวัทุ่มเวลาใหก้บัมะลิสาวคนรัก สนรู้สึกหงอยเหงาอยา่งเห็นไดช้ดั 

และแลว้วนัหน่ึงเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันก็ไดอุ้บติัข้ึนมนัเป็นเหมือนสายฟ้าท่ีฟาดลงกลางใจ วนั
นั้นเป็นตอนเยน็ของวนัอาทิตย ์ศิษยาภิบาลเอนกก็วิง่หนา้ตั้งมาบอกพวกสมาชิกวา่ “ตูเ้งินของคริสตจกัร
ถูกงดั เงินหายไปหา้พนับาท” 

ทุกคนตกตะลึง เพราะเงินจ านวนนั้นเป็นทุนส าหรับจะก่อสร้างคริสตจกัรใหม่ 
“อาจารยพ์อรู้ตวัคนร้ายบา้งไหม?” ผูป้กครองคนหน่ึงถาม 
“ไม่รู้...แต่ผมพบมีดเล่มหน่ึงตกอยูใ่กล ้ๆ ตูท่ี้ถูกงดัน่ีไง” เขาบอกพร้อมกบัยืน่มีดใหส้มาชิกดู 
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“พอจะรู้เคา้บา้งไหม?” เอนกถามเสียงเครียด 
“เอ๊ะ...มีดเล่มน้ีผมเคยเห็นท่ีไหนนะ!” เด็กหนุ่มคนหน่ึงเอ่ยข้ึนและหยุดคิด “ออ้...จ  าไดแ้ล้ว

คลบัคลา้ยคลบัคลาวา่ เป็นของพี่บุญแฟนของพี่มะลิ” 
“ขา้ก็คิดวา่ใช่!” ผูเ้ฒ่าคนหน่ึงสนบัสนุน “ใช่แลว้ขา้จ าได ้เพราะเคยเห็นมนัถืออยูบ่่อย ๆ” 
“ไปพวกเรา ไปบา้นของคุณบุญกนัเด๋ียวน้ีเลย” เอนกหนัไปบอกทุกคน 
สมาชิกเกือบสิบคนต่างเฮโลกนัตรงไปยงับา้นของบุญ 
“บุญอยูไ่หม?” เสียงตะโกนถามจากนอกร้ัว 
“เปิดประตูหน่อย ศิษยาภิบาลมาหา” 
สักครู่หน่ึงชายหนุ่มร่างผอมบางก็โผล่หน้าออกมา เม่ือเห็นว่าเป็นพี่น้องคริสเตียนเขาก็ยิ้มให ้

พร้อมกบัวิง่ไปเปิดประตูร้ัว “โอโ้ฮ...ลมอะไรพดัมาน่ี?” 
ทุกคนมีสีหนา้เคร่งเครียด ไม่สนใจค าหยอกลอ้ของบุญ 
“เงินของคริสตจกัรหายหา้พนับาท” เอนกบอกแก่บุญ 
“เงินหาย!” ชายหนุ่มทวนค า “เก่ียวขอ้งกบัผมหรือครับ?” 
“เก่ียวซิ...เรามีพยานหลกัฐาน” เสียงหน่ึงดงัลอดมาจากดา้นหลงั 
“อะไรกนัครับ ผมไม่เขา้ใจ พยานหลกัฐานอะไร?” บุญถามสีหนา้งง ๆ 
“ส่ิงท่ีอยูใ่นมือของผมน้ีเป็นของคุณบุญใช่ไหม?” เอนกถามพร้อมกบัส่งวตัถุดา้มยาวใหดู้ 
“เอะ๊...น่ีมนัมีดของผมน่ี ใช่มีดของผม อาจารยเ์ก็บไดท่ี้ไหนล่ะครับ?” 
“มนัหล่นอยูท่ี่ขา้ง ๆ ตูเ้งินท่ีถูกคนร้ายงดั” 
บุญหนา้ถอดสีทนัที เขาเงียบกริบพดูอะไรไม่ออก 
“เราอยากจะใหคุ้ณไปคุยกบัเราท่ีคริสตจกัรหน่อย” เสียงของเอนกขึงขงั 
ชายหนุ่มเจา้ของบา้นพยกัหนา้ หนัไปปิดประตูแลว้ เดินตามกลุ่มคริสเตียนไป 
“คุณบุญยอมรับวา่มีดเล่มน้ีเป็นของคุณ และคุณไดข้โมยเอาเงินของคริสตจกัรไปจริงใช่ไหม?” 

เอนกถามเม่ือทุกคนนัง่ลงแลว้ 
“ครับ...ผมยอมรับว่า มีดเล่มน้ีเป็นของผม แต่ผมไม่ไดเ้อาเงินไป โธ่...คุณคิดดูซิครับ เงินของ

พระเจา้ผมจะกลา้เอาไดอ้ยา่งไร” ผูต้อ้งหาคร ่ าครวญ 
“หลกัฐานปรากฏชัดอย่างน้ีแล้ว คุณยงัจะปฏิเสธอีกหรือ...ยอมรับเสียดี ๆ บางทีอาจารยจ์ะ

ลดหยอ่นผอ่นโทษให”้ สมาชิกคนหน่ึงแนะน า 
“แกน่ีมนัเป็นผูร้้ายปากแขง็” ผูเ้ฒ่าคนหน่ึงตวาด “ไปแจง้ก านนัดีกวา่อาจารย”์ 
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บุญเงียบไม่ตอบวา่กระไร เขายงัจ าไดดี้วา่ วนัก่อนสนเพื่อนรักของเขามาขอยืมมีดไปตดัฟืน เขา
ก็ใหไ้ปดว้ยความยนิดี แต่นึกไม่ถึงวา่ รูปการณ์มนัจะมาลงเอยแบบน้ีคิดแลว้เสียวแปลบปลาบในจิตใจ 

“เราจะจดัการอยา่งไรดี?” เสียงหน่ึงถามท าลายความเงียบ 
“ผมคิดว่า เราจะไม่น าเร่ืองน้ีไปแจง้ก านนั เพราะเป็นเร่ืองภายใน ผมมีวิธีท่ีจะพิสูจน์ท่ีไดผ้ล

แน่นอนท่ีสุดคือ ผมจะเขียนช่ือของทุกคนลงในเศษกระดาษใส่กล่องไว ้แลว้เราจะร่วมใจกนัอธิษฐาน 
เม่ือจบัฉลากข้ึนมาไม่ใช่ช่ือของคุณบุญ ก็เป็นอนัวา่ คุณพน้ขอ้กล่าวหาไป” 

ทุกคนพยกัหนา้เห็นดว้ยกบัศิษยาภิบาล 
บุญไดอ้ธิษฐานในใจว่า “ขา้แต่พระเจา้ พระองค์ทรงเป็นผูยุ้ติธรรม บริสุทธ์ิ พระองค์ทรงรู้ว่า

ใครขโมยเงินไป ขออยา่ใหเ้ขาหยบิช่ือขา้พเจา้ข้ึนมา เพราะขา้พเจา้ไม่ไดท้  าผดิต่อพระองค”์ 
“พระเจา้คงจะไดย้นิค าอธิษฐานของเรา” ชายหนุ่มคิดในใจ 
พอเอนกจบค าอธิษฐาน เขาก็ลว้งลงไปในกล่องกระดาษใบใหญ่ พอยกมือข้ึนมาทุกคนชะเงอ้

คอดู พอคล่ีกระดาษออก เขาก็อ่านวา่ “คุณบุญ” 
ทุกคนมองหน้าชายหนุ่ม ราวกบัเห็นสัตวป์ระหลาดบางคนส่ายหวัพร้อมกบัพูดว่า “ไม่น่าเลย

บุญ แกไม่มีเงินท าไมไม่บอกฉนั ท าอยา่งน้ีอบัอายขายหนา้ รู้ถึงไหนอายเขาถึงนัน่ ไม่น่าเลย...” 
เอนกหนัมามองชายหนุ่ม แลว้เอ่ยดว้ยเสียงหนกัแน่นวา่ “คุณบุญ ตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไป คริสตจกัร

ของตดัคุณออกจากการเป็นสมาชิก คุณจะไม่มีสิทธ์ิร่วมพิธีกรรมใด ๆ กับเราอีก ไม่ว่าจะเป็นพิธี
นมสัการ มหาสนิท จนกว่าคุณจะยอมสารภาพความผิดบาป กลบัใจเสียใหม่แลว้น าเงินห้าพนับาทมา
คืน” 

บุญเงียบกริบ สมองของเขาวา้วุน่ เขาหนัหลงัเดินคอตกผละจากกลุ่มคนไป 
นบัตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา บุญกลายเป็นคนเงียบขรึม ไม่ค่อยจะยอมพูดจา เขามกัจะเก็บตวัอยู่

คนเดียวเงียบ ๆ บางคร้ังพูดกบัตนเองพึมพ าเหมือนคนบา้ เขาไม่เคยย่างกรายไปท่ีโบสถ์อีกเลย พวก
สมาชิกก็ไม่เคยมาถามไถ่เยีย่มเยยีน เขาเหมือนถูกตดัขาดคนละโลกกบัพี่นอ้งคริสเตียน 

“ฮึ...พระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิยุติธรรม ไหนล่ะ...กูไม่เช่ืออีกแลว้” ดวงตาของชายหนุ่มแดงก ่าเป็นสี
เลือด 

อาทิตยต่์อมา มะลิสาวคนรักไดใ้ชเ้ด็กถือจดหมายมาส่งใหบุ้ญ เขาคล่ีมนัออกดว้ยมืออนัสั่นเทา 
“พี่บุญ” 
มะลิรู้เร่ืองท่ีเกิดข้ึนหมดแลว้ รู้สึกเสียใจเป็นอยา่งยิง่ และอบัอายขายหนา้มาก มะลิไม่สามารถท่ี

จะแต่งงานกับคนข้ีขโมยได้ ฉะนั้น ขอให้เราเลิกคบกันตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป เวลาเจอกันก็ขอให้
เหมือนกบัวา่ เราไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน มะลิอายชาวบา้น 
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ออ้...ลืมบอกอะไรอีกอยา่ง เป็นข่าวดี มะลิไดต้กลงท่ีจะแต่งงานกบัพี่สนในตน้เดือนหนา้น้ี 
                                                                            มะลิ” 
ชายหนุ่มอ่านจบโดยไม่รู้ตวั เขายืนซึมปล่อยให้จดหมายร่วงจากมือ ประโยคสุดทา้ยบาดใจเขา

ยิง่นกั เขากม้ลงเก็บจดหมายจากพื้นดินข้ึนมาขยี้ดว้ยอารมณ์เคียดแคน้ เขาฉีกมนัเป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ย เขา
ซวนเซดงัคลา้ยจะเป็นลมเขาทนเกือบไม่ได!้ 

คล่ืนชีวติ...คล่ืนแห่งความผดิหวงัซดัสาดโครมเป็นระลอกท่ีสอง 
น ้าตาไหลยอ้นกลบัเขา้ไปในทรวงอก 
“พระเจา้ ...ช่างท าไดล้งคอ” บุญคร ่ าครวญ มือก็ขยี้จดหมายจนแหลกละเอียด “หมดแลว้ทุกส่ิง

ทุกอยา่ง จะอยูต่่อไปเพื่อประโยชน์อนัใดเล่า ขายหนา้ อปัยศอดสู โลกแห่งความหลอกลวง โลกแห่งคน
ชัว่ไดดี้ แต่คนดีตอ้งเดือดร้อน พอกนัทีส าหรับคริสตจกัร พอกนัทีส าหรับบา้นหว้ยจระเข.้.” 

อีกสองวนัต่อมา บุญก็หายหน้าไปจากหมู่บา้น ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหน บางคนสันนิษฐานว่า 
“ไอบุ้ญมนัคลุม้คลัง่ ถูกคนรักตีจาก หนีเขา้ป่าไปแลว้” 

“มนัคงจะไปกระโดดน ้าตายหรือผกูคอตายในป่าโน่นแหละ” อีกบางเสียงวา่เยาะ 
“น่ีแหละเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกือบยีสิ่บปีแลว้” ป้าแหวนบอกหลานสาว 
“น่าสงสารชีวติของแกจริง ๆ เด๋ียวน้ีเลยอยูอ่ยา่งคนไม่มีพระไม่มีเจา้” ค  าจนัทร์ถอนหายใจ 
“แกคงมีพระเจา้องคใ์หม่ละมั้ง?” 
“อะไรป้า พระเจา้องคใ์หม่?” 
“เงินไงล่ะ?” 
เป็นความจริงทีเดียว เด๋ียวน้ีลุงบุญมีเงินจ านวนมาก เขาเฝ้าทะนุถนอมเก็บรักษามนัไวอ้ย่างดี

ท่ีสุด และหวงแหนมนัยิง่กวา่ชีวติ ก่อนนอนทุกคืนเขาจะตอ้งเอามนัออกจากท่ีซ่อน แลว้คล่ีธนบตัรทีละ
ใบ ๆ 

“สอง...สาม...ส่ี...หา้...หก...เจด็...แปด...” 
กระดาษสีแดงปึกใหญ่กองอยูต่รงหนา้เขา บุญยกมือข้ึนลูบหนวดเคราพึมพ ากบัตนเอง เขาเร่ิม

ลงมือนบัมนัอีกคร้ังหน่ึง เสร็จแลว้จึงน าไปเก็บไวท่ี้เดิม 
“ไม่มีใครจะซ่ือสัตยต่์อเราเท่าเงิน...เงินเท่านั้นเป็นเพื่อนท่ีดีท่ีสุด และสามารถบนัดาลไดทุ้ก

อย่าง แกเป็นเพื่อนของฉันมาร่วมยี่สิบปีแล้ว เอาล่ะ..อยู่ตรงน้ีก่อนนะ พรุ่งน้ีฉันจะเอาแกออกมานับ
ใหม”่ 

บุญเอนร่างผอมเกร็งลงนอนบนแคร่ไมไ้ผเ่ก่า ๆ แสงไฟจากตะเกียงส่องวอมแวน เห็นแมลงมุม
ตวัขนาดเข่ืองชกัใยอยูใ่ตห้ลงัคา เขามองดูมนัจนกระทัง่ตนเองม่อยหลบัไป 
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บทที ่2 รักเพือ่นบ้านเหมอืนรักตนเอง 

เชา้วนัน้ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ปุยเมฆสีขาวลอยฟ่องอยูไ่กลลิบ ๆ ลมร้อนพดัมาเบา ๆ ดอกไมสี้เหลือง
บานสะพร่ังอยูริ่มร้ัว หมู่ภมรบินวนเวยีนไปมา ทุกส่ิงมีชีวิตชีวา นอกจากชีวิตของชายผูเ้ป็นเจา้ของบา้น
ร้าง 

บุญทิ้งถงัน ้ าลงในบ่อ สลดัเชือกสองสามทีแลว้ดึงข้ึนมา เสียงน ้ าหล่นกระทบเบ้ืองล่างดงัซู่ซ่า 
แขนอนัผอมเกร็งควา้หูถงั แลว้เดินกระยอ่งกระแยง่กลบัเขา้บา้น น่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนัของชายโสดผูมี้
ชีวิตอยูอ่ยา่งลึกลบั ทุกเชา้เขาจะตอ้งออกมาตกัน ้ าไปใส่รางให้หมู หลงัจากนั้นจะออกไปเก็บผกัต่าง ๆ 
มาสะสมไว ้เพื่อตม้ในตอนบ่าย มนัช่างเป็นงานท่ีน่าเบ่ือหน่ายในสายตาของหลายคน แต่ส าหรับบุญ
แลว้เขากม้หนา้กม้ตาท ามนัไปเหมือนกบัวา่ ชีวติน้ีเขาจะขาดหมูเสียมิได ้

แน่นอน เพราะหมูคือตวัเงินตวัทอง! 
และเงินทองก็คือหวัใจของเขา! 
บางคร้ังบุญนึกอยากจะถามตนเองอยูเ่หมือนกนัวา่ เขาอยูเ่พื่ออะไร และท างานเหล่าน้ีไปท าไม

กนั เพราะเขาไม่มีครอบครัว ไม่มีภรรยา ไม่มีลูก ไม่มีญาติพี่นอ้ง และไม่มีเพื่อนฝงู แต่ทวา่เขาก็ไม่กลา้
แมแ้ต่จะคิด เพราะนานมาแลว้เขาเคยคิดคร้ังหน่ึง และมนัท าใหเ้ขานอนไม่หลบัไปหลายคืนทีเดียว 

เขาค่อย ๆ หยอ่นถงัน ้ าลงในคอกหมู หมูสองสามตวัร้องข้ึนมาพร้อมกนั เพราะมนัรู้วา่ ถึงเวลา
ท่ีเจา้ของจะให้อาหารแลว้ ตวัหน่ึงวิ่งมาชนถงัน ้ าเกือบหก แต่บุญควา้ไวท้นัเขายืนน่ิงและหยุดคิด ชีวิต
ของคนเราคงไม่ต่างไปจากถงัน ้ าเท่าใดนกั เม่ือวางอยูเ่ฉย ๆ มนัก็จะสงบน่ิง ไม่มีปฏิกิริยาอะไร แต่ถา้
หากวา่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากระทบกระเทือน ส่ิงท่ีบรรจุอยูภ่ายในก็จะหกเร่ียราดออกมาทนัที 

บุญยอมรับวา่ ส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจของเขาเคยหกออกมาบ่อย ๆ มีทั้งส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีไม่ดี แต่ส่ิง
หลงัน้ีดูเหมือนวา่จะมีมากกวา่ มนักระเซ็นออกมาจากเขาชาชินเสียแลว้ 

“ถา้หากวา่เรามีใครสักคนหน่ึงมาช่วย ก็คงจะดีไม่ใช่นอ้ยนะ” บุญคิดในใจ “เราน่าจะจา้งลูกจา้ง
สักคนหน่ึง” 

“อยา่เลย...เปลืองเงินเปล่า เราท าเองดีกวา่” อีกใจหน่ึงคา้น 
“ถา้เรามีภรรยา...” ความคิดของเขายงัคงแล่นต่อไปเม่ือคิดถึงเร่ืองน้ี ใบหนา้ของมะลิก็ลอยเขา้

มาในมโนภาพทนัที เขารู้สึกเจบ็ยอกท่ีในหวัใจ “เขาวา่ผูห้ญิงนั้นเป็นเหมือนพนัไมเ้ล้ือย คงจะเป็นความ
จริง” 

บุญรีบสลดัความคิดน้ีทิ้งทนัที 
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เขาเร่ิมลงมือผสมร าให้หมู เม่ือเคลา้จนไดท่ี้แลว้ก็เทมนัลงใส่ราง ยงัไม่ทนัเสร็จหมูทุกตวัแย่ง
กนัเบียดเขา้มากินช่างไม่มีวฒันธรรมเสียเลย บุญสังเกตเห็นวา่ บางตวันั้นมูมมามกวา่เพื่อน ชอบกินอยู่
ตลอดเวลา และกินไม่เลือก กินไดส้ารพดัอย่าง บางตวัยืนขวางกนัท่าเพื่อนท่ีจะเขา้ไปกินบางตวัเอาขา
หนา้จุ่มลงไปในราง มนัใชจ้มูกดุน ๆ หากินแต่อาหารท่ีดี ๆ ส่วนของท่ีมนัไม่ชอบมนัก็จะเข่ียออกนอก
รางหมด ตวัเองไม่กินแลว้ยงัไม่ยอมใหค้นอ่ืนกินดว้ย 

มนัยื้อแยง่กนัอยูต่ลอดเวลา ถา้หากวา่มนัจะรู้สึกนิดหน่ึงวา่ ถึงอยา่งไร ๆ อาหารจะตอ้งมีเหลือ
เพียงพอส าหรับทุกตวั มนัคงจะเขา้คิวกนักินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่ีน่าสังเวชท่ีสุดก็คือ บางคร้ัง
มนัออกแรงกดักนัเพียงเร่ืองนิดเดียวเท่านั้น 

“หมูเหมือนกบัคนหรือเปล่านะ?” บุญถามตวัเอง “ไม่ใช่...ไม่เหมือน หมูก็คือหมู คนก็คือคน” 
เม่ือจดัการธุระตอนเชา้เสร็จแลว้ บุญรู้สึกโล่งใจ เขาเดินไปท่ีครัวหลงับา้น หยิบขนัน ้ าจว้งลงไป

ในตุ่มล้างมือและลา้งหน้า เสร็จแล้วเช็ดด้วยผา้ขาวมา้ท่ีเคียนพุงอยู่ แลว้เดินกลบัมานัง่ท่ีแคร่ เพื่อจะ
จดัการกบัอาหารม้ือเช้า แต่ขณะท่ียงัไม่ทนัหยอ่นกน้ลง ก็มีเสียงเหมือนประตูร้ัวหน้าบา้นถูกเปิดออก 
เขาเง่ียหูคอยฟัง มีเสียงคนเดินเขา้มาในบริเวณบา้นแลว้หยุดยืนอยู ่บุญเดินยอ่งไปท่ีริมหนา้ต่าง ค่อย ๆ 
แงม้ดู แต่เขามองเห็นไม่ถนดั เพราะหญา้ข้ึนบงัไว ้

“ใคร?” เขาถามเสียงหว้น ๆ 
เงียบไม่มีค  าตอบ 
“ใครน่ะ?” บุญถามเสียงหนกัแน่นอีกคร้ังหน่ึง 
“ฉนัเอง...ค  าจนัทร์” เสียงตอบจากขา้งนอก 
“มาท าไม?” 
“ฉนัเอาขนมมาให”้ 
ประตูบา้นถูกเปิดออก ค าจนัทร์กบัลูกสาวคนโตยืนรออยู ่นางยิม้ให้เจา้ของบา้น บุญสบตาแวบ

หน่ึงแต่ไม่พูดว่ากระไร แขกผูไ้ม่ได้รับเชิญก้าวเขา้มาในบา้น เด็กหญิงค าฟองเกาะแขนแม่แจ ความ
หวาดกลวัปรากฏอยูใ่นดวงตาของหนูนอ้ยอยา่งเห็นไดช้ดั ผูเ้ป็นแม่ทรุดตวัลงนัง่ท่ีแคร่ไมไ้ผ ่

นางกวาดสายตาดูรอบ ๆ บา้น ทุกอยา่งอยูใ่นสภาพทรุดโทรมมากแลว้ ลึกเขา้ไปเป็นหอ้งครัว มี
เตาไฟแบบอิฐสามกอ้น ขา้ง ๆ เตามีจานขา้วและหมอ้สีด าสนิทวางอยูเ่หนือเตาไฟข้ึนไปมีห้ิงไมไ้ผข่ดั
แตะแขวนดว้ยเชือกติดกบัข่ือเพื่อยา่งของสดมิให้เสีย บนห้ิงมีปลาตวัเล็ก ๆ และเน้ือสีด ากอ้นหน่ึงวาง
อยู ่มนัเป็นเน้ือววัท่ีบุญซ้ือมาจากตลาดเม่ือสองอาทิตยก่์อน เขาปาดมนักินวนัละเล็กละนอ้ย 

ทางดา้นซา้ยมือมีท่ีนอนวางกองรวมอยูก่บัเส้ือผา้ หมอนสีเทาแก่ตกอยูข่า้ง ๆ นอกจากนั้นไม่มี
อะไรเลยนอกจากฝุ่ นและหยกัไย ่
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“คงจะไม่เจอผงซักฟอกมาหลายปีแล้ว” ค  าจนัทร์คิดในใจ “คนไม่มีครอบครัวก็เป็นอย่างน้ี
แหละ” 

เจา้ของเดินมาทรุดตวัลงนัง่พิงกบัเสากลางเรือน 
“วนัน้ีท่ีบา้นจะมีการประชุมนมสัการพระเจา้ ฉนัท าขนมเทียนส าหรับเล้ียงแขก พอดีคิดถึงลุงก็

เลยน าเอามาให”้ นางบอกดว้ยเสียงอ่อนโยน 
บุญจอ้งมองดูจานขนม เหมือนกบัวา่ไม่เคยเห็นมนัมาก่อนเลย 
ค าจนัทร์หยบิส่งให ้“เอาซิคะ ฉนัใหลุ้ง” 
เจา้ของบา้นยงัคงมองดูเฉย 
“เม่ือก้ีฉนัเอาไปใหบ้า้นคุณประเทืองบา้ง เขาชิมแลว้ยงับอกวา่อร่อยดี” นางบอก 
บุญยงัคงเงียบ 
“ฉนัไดย้นิวา่ลุงเคยเป็นคริสเตียนใช่ไหม?” ค  าจนัทร์เปล่ียนเร่ือง 
บุญพยกัหนา้ 
“ฉนัเห็นลุงอยูค่นเดียว มีอะไรท่ีจะใหฉ้นัช่วยบา้งไหม?” 
เจา้ของบา้นส่ายหนา้ พร้อมกบัจอ้งมองลงไปบนพื้นหอ้ง ดวงตาแขง็กร้าว 
เด็กหญิงค าฟองยงัคงเกาะแขนแม่แน่น 
“เออ้...ฉนัอยากจะเชิญลุงไปร่วมนมสัการพระเจา้ท่ีบา้นวนัน้ี” ค  าจนัทร์พยายามชวนคุย 
บุญยงัคงมีอาการเมินเฉย “พระเจา้รึ?” เขาคิดในใจ “เม่ือไหร่นะผูห้ญิงคนน้ีจะหยุดพูดเร่ืองพระ

เจา้เสียที นางไม่รู้หรอกวา่ ฉนัขมข่ืนมากมายแค่ไหนในเร่ืองน้ี” 
“ตกลงไหมคะ?” นางคะย ั้นคะยอ 
บุญส่ายหนา้ 
เม่ือเห็นว่าเจา้ของบา้นไม่ยินดีรับค าเชิญ นางจึงเบนความสนใจไปเร่ืองอ่ืน ๆ นางไดเ้ล่าเร่ือง

ของประพนัธ์ซ่ึงเป็นสามีของนางใหบุ้ญฟัง 
“เราแต่งงานกนัมาหา้ปีแลว้...” นางเร่ิมเร่ือง “ตอนแรกนั้นเรามิไดเ้ป็นคริสเตียนหรอก เราท ามา

หากินตามประสาชาวบา้น หาเชา้กินค ่า ท านา ท าสวน บางทีก็ท าไร่ น่ีพี่พนัธ์เขาก็ออกไปไร่แต่เชา้แลว้ 
เห็นบอกวา่ จะรีบกลบัมาร่วมประชุม” นางหยดุหนัไปมองลูกสาว 

“น่ีค  าฟองเป็นลูกสาวคนโตของเรา และมีอีกคนหน่ึงอยูท่ี่บา้นเป็นผูช้าย” 
บุญจอ้งมองเด็กหญิงอยา่งไม่วางตา 
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“วนัหน่ึงก็มีเพื่อนของพี่พนัธ์คนหน่ึง มาเล่าเร่ืองพระเจา้ให้เราฟัง พวกเราก็เช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึง 
เราคิดวา่ ศาสนาไหน ๆ ก็ดีเหมือนกนัทั้งนั้น คือสอนให้คนเป็นคนดี ของเก่าเราก็ดีอยู ่เราไม่ไดไ้ปปลน้
เขาจ้ีเขา เราก็พอใจแลว้... 

แต่คืนวนัหน่ึง พี่พนัธ์เขาก็ไดฝั้นไปว่า เขาส้ินลมหายใจ และมีทูตสวรรคข์องพระเจา้พาไปยงั
สถานท่ีแห่งหน่ึง ท่ีนั่นมีปราสาทราชวงัสวยงามมากทีเดียว เม่ือไปถึงท่ีประตูของปราสาท ก็มีทูต
สวรรคอ์งคห์น่ึงเฝ้าอยู ่ทูตองคน์ั้นถามวา่ “คุณช่ืออะไร?” 

“ประพนัธ์ครับ” 
“นามสกุลอะไร?” ทูตซกัอีก 
“หว้ยแหงครับ” พี่ประพนัธ์ตอบ 
ทูตสวรรค์พลิกหนังสือเล่มใหญ่ซ่ึงเป็นสมุดทะเบียนประจ าชีพ เม่ือหาจนทัว่แล้วไม่พบช่ือ

ดงักล่าว ทูตเงยหนา้ข้ึนพร้อมกบัส่ายหนา้ 
“ช่ือและนามสกุลน้ีไม่มี” ทูตบอกด้วยน ้ าเสียงเศร้าสร้อย “คุณจะเขา้ในแผ่นดินของพระเจา้

ไม่ได”้ 
บุญยงัคงนัง่น่ิงฟัง 
“แลว้พี่พนัธ์ก็ตกใจต่ืน” ค  าจนัทร์บอกอยา่งต่ืนเตน้ “วนันั้นเราไดย้อมตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต์

เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา..” 
ก่อนท่ีนางจะพูดจบ ก็มีเสียงดงัโครมครามทางดา้นห้องครัว ทุกคนหันขวบัไปมอง ก็เห็นแมว

ด าขนาดเข่ืองก าลงักระโจนลงจากห้ิง ในปากของมนัมีปลายา่ง มนัหนีไปอย่างรวดเร็ว บุญผลุดลุกข้ึน
ดว้ยความโกรธจดั เขาควา้ได้ดา้มไมก้วาดวิ่งตามแมวขโมยไปทนัที มนัหนีไปซุกตวัอยู่ตรงมุมห้อง 
เจา้ของบา้นถลนัเขา้ไปฟาดอย่างแรง แมวปล่อยปลาทนัทีแล้วชกัด้ินชกังอ บุญตรงเขา้ไปขยุม้คอมนั
ข้ึนมาปากก็ค  ารามวา่ “หนอยแน่ ขโมยรึ ตายเสียเถอะ” เขาบีบเคน้คอมนัจนด้ินพรวดพราด 

ค าจนัทร์และลูกตกตะลึง 
“พอแลว้ลุง..อยา่ไปท ามนัเลย สงสารมนั” นางร้องบอกเสียงดงั 
เด็กหญิงค าฟองร้องไหด้ว้ยความกลวั ผูเ้ป็นแม่ดึงลูกเขา้มากอดไว ้
“เออ้...ฉันเห็นจะตอ้งกลบัก่อนล่ะ” นางบอกเจา้ของบา้น “ไวมี้เวลาว่างจะท าขนมมาเยี่ยมลุง

ใหม”่ 
เจา้ของบา้นไม่ตอบวา่กระไร เขาห้ิวคอแมวขโมยเดินออกไปทิ้งหนา้บา้น 
สองแม่ลูกเดินตามไป “ฉนัเอาพระคมัภีร์มาใหลุ้งเล่มหน่ึง ฉนัวางไวท่ี้แคร่นั้นแหละ” 
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แขกผูม้าเยือนจากไปแล้ว แต่บุญยงัคงยืนน่ิงอยู่กบัท่ีสักครู่หน่ึงเขาก็เดินกลบัเขา้มายืนมองดู 
หนงัสือปกด าเล่มนั้นแววแห่งความเยน็ชาฉายออกมา เขาจ าไดดี้วา่ คร้ังหน่ึงมนัเคยมีความหมายต่อเขา
มาก แต่บดัน้ีเขามองไม่เห็นคุณค่าของมนัเลย 

“ท าไมนะเราจึงหลีกหนีส่ิงน้ีไม่พน้เสียที เราอยากจะลืม ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่อยากจะไดย้นิ ไม่อยาก
เห็น แต่มนัก็ติดตามมารบกวนอยู่ตลอดวเลา” บุญคร ่ าครวญในจิตใจ “แต่ไม่เป็นไร ให้มนันอนอยู่ตรง
นั้นแหละ ไม่มีวนัเสียล่ะท่ีคนอยา่งนายบุญจะหยบิมนัข้ึนมาอ่าน” 

จริงดงัท่ีเขาปฏิญาณไว ้บุญไม่เคยหยิบและแตะตอ้งหนงัสือปกด าเล่มนั้นเลย หลายเดือนผ่าน
ไปมนัก็ยงัคงวางอยูท่ี่เดิม ฝุ่ นเกาะหนาเตอะ 

หนา้ร้อนส้ินสุดลง ฤดูฝนยา่งเขา้มา น ้าจากฟ้าโปรยปรายเกือบทุกวนั บางคืนพายุพดัขนาดหนกั 
หมู่บา้นเงียบเหงา ผูค้นต่างพากนัหลบซ่อนตวัอยู่แต่ภายในบา้น แต่บุญเองก็ยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง
เสมอตน้เสมอปลาย 

วนัน้ีดวงอาทิตยไ์ม่โผล่ตั้งแต่เช้าแล้ว ทอ้งฟ้าปกคลุมด้วยเมฆสีด า เพราะเม่ือคืนฝนเทลงมา
อยา่งหนกั บุญคิดวา่ถา้หากตกอยา่งน้ีติด ๆ กนัสักสองสามวนั น ้าคงจะท่วมหมู่บา้นเป็นแน่ 

พอบ่ายคลอ้ย เขาสังหรณ์ใจอยา่งไรพิกล ท าให้คิดถึงเงินท่ีเขาซ่อนไว ้เขารีบกลบัเขา้บา้น และ
ตรงไปท่ีกระบอกไมไ้ผ่ ซ่ึงเขาไดว้างมนัไวบ้นข่ืออยา่งแนบเนียน เม่ือยกลงมาบุญก็ใจหายวาบ เพราะ
กระบอกไมเ้บาหววิ เขารีบดึงผา้ท่ีปิดออกอยา่งรวดเร็ว จริงดงัท่ีเขาคิดไว ้

เงินหายไปเกล้ียง! 
“มนัหายไปไดอ้ยา่งไร?” บุญถามในใจ “เม่ือวานน้ี มนัยงัอยูน่ี่นา มนัจะตอ้งหายไปเม่ือคืนแน่ ๆ 

เพราะฝนตกหนกั ฉนัหลบัไม่รู้เร่ืองเลย” 
บุญอยากจะเตะตวัเองใหห้ายแคน้ เขาก าหมดัแน่นทุบลงบนท่อนไมไ้ผห่ลายคร้ังติดกนั 
“หรือวา่พวกหนูจะคาบเอาไป” เขาคิด “ลองคน้หาดูดีกวา่” 
อย่างรวดเร็ว บุญเร่ิมคน้หาทัว่บา้น ขา้วของถูกร้ือกระจุยกระจาย ทุกซอกทุกมุมท่ีเขาคิดว่า 

ดวงใจของเขาจะไปหลบซ่อนอยู ่แต่ไม่เห็นมีแมแ้ต่เงา 
บุญตวัสั่นดว้ยความโกรธ ปนกบัความเสียใจอย่างสุดซ้ึง เขานัง่ลงอย่างหมดอาลยัตายอยาก 

ความรู้สึกในตอนน้ีเป็นเหมือนกบัใครเอามีดอนัแหลมคนมากรีดลงบนหัวใจของเขา ท่ีพึ่งสุดทา้ยของ
เขาคือ ผูใ้หญ่บา้น 

“มนัขโมยเงินผมไปหมดเลย” บุญบอกแก่ผูใ้หญ่บา้น 
“เงินเท่าไหร่?” ชายวยักลางคนถามเสียงราบเรียบ 
“หา้พนัหา้ร้อยเจด็สิบแปดบาทกบัหา้สิบสตางค”์ บุญตอบอยา่งรวดเร็ว 
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“เก็บเอาไวท่ี้ไหน?” 
“บนข่ือในบา้นครับ” 
“มีใครเคยรู้เร่ืองเงินน้ีบา้งไหม?” 
บุญส่ายหนา้ 
“ตอ้งมีคนรู้ ถา้ไม่มีคนรู้มนัจะหายไดอ้ยา่งไร?” เสียงของผูใ้หญ่บา้นขึงขงั 
“ผูใ้หญ่ช่วยผมที” บุญคร ่ าครวญอยา่งน่าเวทนา 
“เอาล่ะ...ผมช่วยแน่ แต่ตอนน้ีกลบัไปก่อน เด๋ียวผมจะให้คนตามไปดูท่ีเกิดเหตุ เงินมนัก็เป็น

เหมือนเงิน ใคร ๆ ก็มีเงินทั้งนั้น คงจะหาตวัคนร้ายล าบาก” 
บุญเดินคอตกกลบับา้น เขาไม่ยอมแตะตอ้งอาหารเป็นเวลาหลายวนั. 
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บทท่ี 3 ขา้วนอกนา 

“จดหมายของใคร?” โสภาตะโกนถามชายหนุ่มขณะท่ีเขาก าลงันัง่อ่านอยู่ท่ีเกา้อ้ีระเบียงหน้า
บา้น 

“ของพอ่” สมบติัตอบเบา ๆ โดยไม่หนัไปมอง 
“วา่ไงบา้ง?” เสียงถามกลบัมาจากในครัว 
“พอ่บอกวา่ ถา้สอบเสร็จใหรี้บกลบัไปช่วยงานบา้นปีน้ีขา้วดี พอ่ตอ้งการพี่ไปช่วยคุมคนงาน” 
หญิงสาวร่างสูงโปร่งนวยนาดออกมา เธอใส่ชุดอยูก่บับา้นสีฟ้าอ่อนเยน็ตา ชายหนุ่มเหลือบข้ึน

มองนิดหน่ึงแต่มิไดป้ริปาก เธอวางมือทั้งสองขา้งบนไหล่ของชายหนุ่มแล้วถามข้ึนว่า “พี่จะไปหรือ
เปล่า?” 

“เห็นทีจะตอ้งไป เพราะไม่อยากจะขดัใจคนแก่” 
“แลว้เม่ือไหร่จะกลบั?” 
“ไม่แน่” ผูเ้ป็นสามีตอบเบา ๆ “แต่โสไม่ตอ้งเป็นห่วง” 
“ไม่เป็นห่วงไดย้งัไง...” หญิงสาวเสียงข้ึนจมูก “ถา้พี่สมบติัไปนาน โสอยูท่างน้ีก็เหงาแยซิ่” 
“โสมีเพื่อนเยอะแยะไม่เหงาหรอกน่ะ” ฝ่ายชายวา่ “กลางคืนไม่ตอ้งกลบัมานอนนอกบา้นก็ได ้

นอนมนัเสียท่ีบาร์นัน่แหละ หรือไปคา้งกบัเพื่อนก็ได”้ 
นบัเป็นเวลาร่วมสามเดือนเศษแล้ว ท่ีคนทั้งสองไดอ้ยู่กินด้วยกนัตามประสาผวัเมีย ในอดีต

โสภาเป็นลูกชาวนาท่ียากจนมาก เธอหนีความแห้งแลว้เขา้สู่ตวัจงัหวดั เพื่อเป็นลูกจา้ง เธอท างานหลาย
ท่ีหลายแห่ง เธอเปล่ียนงานอยูเ่ร่ือย ๆ และพยายามเสาะหางานท่ีมีรายไดดี้ เพื่อจะไดเ้งินมาก ๆ ส่งไป
ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว 

ต่อมามีเพื่อนผูห้ญิงบางคนแนะน าเธอวา่ “น่ียายโส...ถา้เธออยากจะท างานดี มีเงินใชค้ล่องละ
กอ้ เป็นพนกังานเสริฟอาหารซิ ท่ีร้านเอมอรโภชนาก าลงัเปิดรับสมคัรแน่ะ” 

“จะดีรึ?” เธอยอ้นถามเพื่อนดว้ยความไม่แน่ใจ “ฉนักลวัวา่...” 
“ท าไมจะไม่ดี หุ่นอยา่งเธอน่ี เจา้ของร้านเห็นแลว้น ้าลายหกเชียวล่ะเธอเอ๋ย” เพื่อนส่งเสริม 
“เขาวา่ คนท่ีท างานแบบน้ีมกัจะเสียผูเ้สียคน” โสภาเกรงกร่ิงในใจ 
“ไม่ตอ้งกลวั คนเขาท ากนัออกเตม็บา้นเตม็เมือง ไม่เห็นมีอะไร ไปเถอะ” 
โดยไม่รอชา้วนัรุ่งข้ึนโสภาก็ลองปฏิบติัตามค าแนะน าของเพื่อนทนัที เจา้ของร้านไดจ้บัเธอขดั

สีฉววีรรณและแต่งเน้ือแต่งตวัให้เสียใหม่ กล่ินทอ้งทุ่งถูกลอกคราบออกโดยส้ินเชิง โสภากลายเป็นคน
เด่นคนหน่ึงในร้าน เป็นเหตุให้เจา้ของร้านภูมิใจมาก เพราะเธอเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกคา้ไดดี้ทีเดียว ทุก
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อยา่งดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นความสะดวกสบาย สนุกสนานและสตางค์ เธอสามารถเก็บเงินไดม้าก
ข้ึน นัน่หมายความวา่ ทางบา้นก็พลอยมีฐานะกระเต้ืองข้ึนดว้ย 

ส่ิงท่ีติดตามมาเป็นเหมือนเงาตามตวัก็คือ การเท่ียวเตร่โสภาคบเพื่อนต่างเพศมากข้ึน มีชาย
หนุ่มและแก่หลายคนเป็นขาประจ าของเธอ 

ดูเหมือนวา่โลกน้ีช่างสดใสในความคิดของหญิงสาวผูมี้นามวา่ “โสภา” 
ชีวติแต่ละวนัท่ีผา่นไป ชีวติของเธอโลดแล่นเหมือนนกนอ้ยท่ีมีแต่ความอิสระ 
วนัหน่ึงเพื่อนคู่หูก็เอ่ยกบัเธอวา่ “น่ียายโส เราไปสมคัรท างานบาร์กนัดีกวา่ เธอเอ๋ยคนเขาบอก

ว่ารายได้งามอย่างบอกใครเชียว คืนหน่ึงอย่างข้ีหมูข้ีหมาปาเขา้ตั้งร้อยสองร้อยบาท น่ีไม่นับบริการ
พิเศษนะ” 

โสภาตาลุกโพลงเม่ือไดย้นิจ านวนเงิน 
“คืนหน่ึงสองร้อยบาท เดือนหน่ึงมีสามสิบวนั ก็ตกเขา้ไปหกพนับาท” เธอคิดสาระตะในใจ 

“ส่งไปใหท้างบา้นเสียพนัหน่ึง เหลือหา้พนั เก็บสักคร่ึงปีไดส้องหม่ืนหา้ ซ้ือบา้นไดห้ลงัหน่ึงงาม ๆ เก็บ
สักสองสามปีก็จะไดร้ถเก๋งสวย ๆ คนัหน่ึง” 

ความหอมหวนของกล่ินธนบตัร ท าให้โสภากระตุกชายเส้ือถามเพื่อนว่า “ยายนิด แกพูดจริง
หรือน่ี?” 

“อา้ว...ฉนัจะไปโกหกเธอหาสวรรคว์มิานอะไรเล่า?” เพื่อนสาวคอ้นดว้ยความนอ้ยใจ 
“เราจะไปสมคัรกนัเม่ือไหร่ล่ะ?” โสภาถามเร็วปร๋ือ 
“แลว้แต่สะดวก” นิดตอบอยา่งไม่ยนิดียนิร้าย 
“พรุ่งน้ีเป็นไง?” 
“ก็ยอ่มได”้ 
คืนวนัน้ีบริเวณหน้าไนท์คลบัพลุกพล่านดว้ยผูค้น ร้านขายอาหารและจิปาถะตั้งเรียงรายเป็น

แถว ไฟหลากสีส่องสวา่งไสว เสียงดนตรีอนัแผว่เบาดงัลอดออกมา โสภาและนิดกา้วลงจากรถสองแถว
รับจา้ง คนทั้งสองหยุดยืนส ารวจความเรียบร้อยของเส้ือผา้ครู่หน่ึง แลว้จึงพากนัเดินเขา้ไปท่ีประตู คน
เฝ้าประตูในชุดสีแดงแจด๊รีบเปิดประตูให้ 

บรรยากาศภายในเย็นฉ ่ าด้วยระบบแอร์คอนดิชั่น ไฟแสงสลวั ๆ  นักดนตรีสองสามคนยืน
บรรเลงเพลงอยูบ่นเวทีเพื่อรอแขกท่ีมาหาความส าราญ ดา้นขวามือเป็นโต๊ะยาวตลอดแนว มีเกา้อ้ีวางอยู่
เป็นระยะ ๆ ดา้นหลงัโต๊ะยาวนั้น ก็มีพนกังานในชุดสะอาดยืนประจ าอยู่ ชายหนุ่มสองสามคนนัง่ด่ืม
เหลา้และสนทนากนัอยา่งเงียบ ๆ 

นิดเลียบ ๆ เคียง ๆ เขา้ไปหาบ๋อยคนหน่ึง ถามวา่ “ผูจ้ดัการอยูไ่หม?” 
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ชายหนุ่มร่างเต้ียคนนั้นจอ้งหนา้คนทั้งสองแลว้ยอ้นถามวา่ “มีธุระอะไรครับ?” 
“เรามาสมคัรงานค่ะ?” โสภาเป็นคนตอบ 
“อ๋อ..” บ๋อยยิม้อยา่งมีเลศนยั “เชิญหอ้งผูจ้ดัการดา้นหลงัครับ” 
ชายหนุ่มเดินน าหน้าคนทั้งสองไปทางดา้นหลงั ตลอดทางมืดมาก จนตอ้งใชไ้ฟฉายส่องทาง 

พอเปิดประตูเขา้ไปผูจ้ดัการวยักลางคนนัง่อยูบ่นเกา้อ้ีบุนวม รอบ ๆ โตะ๊มีเกา้อ้ีเรียงรายอยูห่ลายตวั 
“มีผูห้ญิงสองคนมาสมคัรงานครับผูจ้ดัการ” บ๋อยรายงาน 
“บอกใหเ้ขา้มาได”้ ผูจ้ดัการขยบัแวน่ตาเบา ๆ ใหเ้ขา้ท่ี 
ทนัทีท่ีพบหน้า โสภาก็รู้วา่ ชายหวัเถิกท่ีนัง่อยู่ตรงหน้าน้ี ไดผ้า่นโลกมาอย่างโชกโชน เพราะ

เธอสังเกตดูกิริยาท่าทาง และสายตาของเขา มีแววประหลาดอยา่งไรพิกล 
“เชิญนัง่” เจา้ของหอ้งผายมือไปทางเกา้อ้ี 
ทั้งสองสาวนัง่เงียบ ขณะท่ีผูจ้ดัการกม้หนา้หาอะไรบางอยา่งในล้ินชกั 
“มาสมคัรงานเหรอ” เสียงหา้ว ๆ ถาม 
“ค่ะ” นิดตอบ 
“เคยท าท่ีไหนมาก่อนหรือเปล่า?” 
“เคยท าแต่ร้านอาหารธรรมดาค่ะ” 
“ออ้..” เจา้ของหอ้งผงกศีรษะท่ีอตัคดัผม “ท าไมคิดจะมาท าท่ีน่ี?” 
“เพื่อน ๆ บอกวา่เงินดี ก็เลยอยากจะมาลองท าดูค่ะ” นิดตอบยิม้ ๆ อยา่งคนเจนโลก 
“ดี” ผูจ้ดัการพูดพร้อมกับควกับุหร่ียี่ห้อต่างประเทศข้ึนมาจุดสูบ “ช่วยเขียนใบสมคัร แล้ว

พรุ่งน้ีมาท างานได”้ 
การสมคัรเขา้ท างานเป็นไปอยา่งง่ายดาย ไม่มีพิธีรีตองอะไร และงานน้ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถ

จากการศึกษาแต่ประการใด ขอเพียงแต่มีใบหนา้และรูปร่างท่ีตอ้งตาชายเป็นใชไ้ด ้โสภาเร่ิมงานในตอน
สองทุ่มของทุก ๆ วนั และท าต่อไปจนกระทัง่ถึงตีหน่ึงตีสอง เธอมกัจะคิดอยูเ่สมอว่า ส่ิงอ่ืนไม่ส าคญั 
ขอเพียงแต่วา่ “งานดี มีเงินใช ้ไร้กงัวล” เป็นอนัวา่ใชไ้ด ้

โสภาคบเพื่อนต่างเพศมากข้ึน จากประสบการณ์ในแต่ละวนั ท าให้เธอเขา้ใจโลกมากข้ึน เธอ
เปล่ียนคู่ควงบ่อย ๆ ถา้จะพูดวา่ ชีวิตของโสภาจมอยูใ่นปลกัแห่งความห่ืนกระหายของโลกีย ์ก็คงจะไม่
ผิดเท่าใดนัก และวนัหน่ึงเธอก็ไดพ้บกบันกัเรียนเกษตรหนุ่ม ช่ือสมบติั ซ่ึงเป็นลูกของเชิดพ่อคา้แห่ง
หมู่บา้นหนองบอน ในอดีตเชิดเคยเป็นครูสอนในหมู่บา้น ต่อมาเขาลาออกจากราชการมาประกอบ
อาชีพส่วนตวั เขามีท่ีนาหลายร้อยไร่ มีปศุสัตวห์ลายแห่งอีกทั้งยงัเปิดร้านคา้ในหมู่บา้นอีกดว้ย ซ่ึงขาย
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ของสารพดันบัตั้งแต่กะปิน ้าปลา ไปจนกระทัง่ถึงยารักษาโรค พอ่ของสมบติันบัไดว้า่เป็นคนร ่ ารวยและ
มีอิทธิพลคนหน่ึงในหมู่บา้นหนองบอน 

เชิดส่งลูกชายหวัแกว้หวัแหวนไปเรียนวิชาการเกษตรในตวัจงัหวดั ซ่ึงปีน้ีเป็นปีสุดทา้ย เขาไม่
เคยทราบระแคะระคายมาก่อนเลยวา่ ลูกชายคนโปรดไปมีเมียเป็นพาร์ตเนอร์เขาไดห้มายมัน่ป้ันมือจะ
ใหส้มบติัแต่งงานกบัลูกสาวของเพื่อน ซ่ึงเป็นคนในหมู่บา้นเดียวกนั 

เหตุท่ีเชิดเขียนจดหมายมาถึงสมบติั ก็เพื่อตอ้งการใหก้ลบัไปบา้น ตกลงเก่ียวกบัการหมั้นหมาย 
“ไหน...ขอใหโ้สอ่านบา้งซิ” หญิงสาวเอ่ยปากขอจดหมายจากชายหนุ่ม 
“อย่าอ่านเลย ไม่มีอะไรหรอก แกเขียนตามประสาคนแก่” สมบติัว่าพร้อมกบัพบัจดหมายใส่

กระเป๋ากางเกง 
“พี่จะไปเม่ือไหร่?” 
“คิดวา่พรุ่งน้ีเชา้” 
“ไปแลว้ตอ้งรีบกลบันะ” ฝ่ายหญิงสั่งดว้ยน ้าเสียงเศร้าสร้อย 
ฝ่ายชายพยกัหนา้ 
เขาลุกข้ึนเดินไปยงัห้องนอน จดัแจงผลดัเปล่ียนเส้ือผา้ เดินผิวปากเขา้ห้องน ้ า สักครู่หน่ึงเสียง

น ้าไหลซู่ซ่า โสภายอ่งกลบัเขา้ไปในหอ้ง เธอค่อย ๆ บรรจงดึงจดหมายออกจากกระเป๋ากางเกงของสามี
นอกกฏหมาย 

“ลองอ่านดูซิ มีความลบัอะไรนกัหนา ถึงไดรั้บกลบันกั” เธอคิดไปไกล “บางที ..อาจ...” 
เธอคล่ีมนัออกอ่านอยา่งระมดัระวงั 
“สมบติัลูกรัก” 
สอบเสร็จแล้วขอให้รีบกลบับา้นด่วน พ่อได้เตรียมพิธีหมั้นระหว่างลูกกับสมรไวเ้รียบร้อย 

ขอใหลู้กกลบัมาตกลงกนัวา่ จะเอาฤกษว์นัไหนดี 
รัก... 
พอ่ 
โสภาอ่านจบเธอก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ คล้ายกับว่าจะเป็นลม พื้นห้องท่ีเธอยืนอยู่ม ันสั่น

โคลงเคลงไปหมด เธอใช้มือยนักบัฝาห้องไว ้สักครู่หน่ึงก็ค่อยยงัชัว่ “พี่สมบติัจะแต่งงาน..” เธอคร ่ า
ครวญในใจ โสภารู้สึกเหมือนกบัวา่ใครไดเ้อาเหล็กแหลมเผาไฟร้อนแดงมาจ้ีตรงหวัใจ “ฉนัยอมไม่ได้
...ฉนัยอมไม่ได”้ 

เสียงกลอนประตูหอ้งน ้าถูกเปิดออก ชายหนุ่มกา้วออกมา หญิงสาวรออยูก่่อนแลว้ เธอรัวค าพูด
ราวกบัปืนกลใส่ทนัที 
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“ออ้...น่ีจะแต่งงานใหม่รึน่ี มิน่าล่ะถึงได้รีบกลับบา้น ฉันขอบอกเสียก่อนว่า เป็นตายร้ายดี
ประการใดฉนัยอมไม่ได.้..ยอมไม่ไดเ้ด็ดขาด ฮึ...เสียทองเท่าหวัไม่ยอมเสียผวัให้ใคร!” หนา้ตาของเธอ
เหมือนกบันางยกัษ ์

สมบติัยนืตะลึงกบัท่ี เพราะเขาคิดไม่ถึงวา่ โสภาจะจู่โจมเขาแบบน้ี 
“เด๋ียวใจเยน็ ๆ ซิโส” 
“เยน็ไม่ไดแ้ลว้...เร่ืองคอขาดบาดตาย ฉนัยอมไม่ได”้ 
“เธอไม่มีสิทธ์ิมาหา้มพี่นะ” สมบติัข้ึนเสียงบา้ง 
 “ท าไมจะไม่มีสิทธ์ิยะ” โสภาลอยหนา้ลอยตาถาม “ฉนัเป็นเมียพี่นะ” 
“เธอมนัเมียนอกกฏหมาย” ชายหนุ่มเสียงกร้าว “ฉนัจะทิ้งเม่ือไหร่ก็ได”้ 
เหมือนหน่ึงเอาไมไ้ปแหยรั่งแตน หญิงสาวเตน้เป็นเจา้เขา้สิง 
“ลองดูซิ” ตัวเธอสั่นเทิ้มด้วยความโกรธ “รับรองได้เห็นดีกัน ใครจะแย่งผวัฉันไปไม่ได้

เด็ดขาด” 
“เธอมนัแค่พาร์ตเนอร์ ใครเคา้จะเอาไปท าเมียใหเ้สียช่ือ” สมบติักระชากเสียง 
“ไอ.้.” หญิงสาวแผดเสียงด่าอยา่งหยาบคาย “มึง...มึงดูถูกก ูอยา่อยูต่่อไปเลย” 
เธอควา้แจกนัได ้ก็เหวี่ยงเต็มแรงใส่ชายหนุ่มทนัที สมบติัเอ้ียวตวัหลบ แจกนัปลิวไปกระทบ

กระจกเงาริมหนา้ต่างแตกกระจาย 
“เพลง้!” 
เพื่อนบา้นขา้งเคียงต่างพากนัวิ่งออกมาดู เม่ือเห็นว่าเป็นเร่ืองภายในครอบครัว ต่างก็เดินกลบั

เขา้บา้นของตนไป 
โสภาเร่ิมอาละวาด ขา้วของเคร่ืองใชถู้กฤทธ์ิแห่งความหึงหวงท าลาย สมบติักระโดดเขา้ขวาง 

โสภาวิง่ไปควา้มีดในครัวออกมา ตรงร่ีหมายจะแทงชายหนุ่ม 
“พลัก่” ชายหนุ่มหวดก าป้ันเขา้ดา้นหลงัหญิงสาว 
“โอย๊..!” เธอร้องไดค้  าเดียวแลว้ก็ทรุดตวัลงกบัพื้นมีดตกจากกระเด็นตกลงไปใตถุ้น 
สมบติัเหวีย่งก าป้ันอีกสามส่ีคร้ังเขา้ตามล าตวัภรรยาโสภาร้องไห้เสียงดงั 
“ไปไหนก็ไปเสีย...ไอ.้..” เธอด่าไม่เล้ียง “กูนึกวา่ มึงเป็นคนดี ท่ีแทมึ้งก็มารสังคมดี ๆ น่ีเอง กู

อุตส่าห์ใหเ้งินใช ้ส่งเสียหาเงินใหเ้ล่าเรียน ไอท้รยศ...หนา้ดา้น...อปัรีย.์..เนรคุณ” 
“หยุดนะ” สมบติัตาวาว เขาตวาดเสียงดงัพร้อมกบัเง้ือเทา้ข้ึนหมายก้านคอหญิงสาว “ขืนพูด

มากกวา่น้ี มึงนอนโรงพยาบาลแน่ ๆ” 
ค าขู่ของเขาไดผ้ล โสภาเงียบเสียงทนัที 



 21 

เธอเปล่ียนความเกร้ียวกราดเป็นร้องไหส้ะอึกสะอ้ืน 
“โธ่...พี่จะทิ้งโสไปจริง ๆ หรือน่ี” 
เธอคร ่ าครวญเพราะตอ้งสูญเสียของสุดท่ีรักไป 
“น่ีโส..” สมบติัเรียกดว้ยท่าทางขึงขงั “เธอยงัสาว ยงัสวย เธอยงัมีโอกาสเลือกผูช้ายอีกหลายคน 

ท าไมเธอจะตอ้งมาพะวงอยูก่บัพี่” 
“จะไม่พะวงไดอ้ยา่งไร โธ่...พี่ไม่รู้ความจริง!” 
“ความจริงอะไร?” 
“โสมีทอ้ง” หญิงสาวบอก 
“ฮา้...!” สมบติัตะลึง แต่ทนัใดท่าทีของเขาก็เปล่ียนไป “เธออยา่มาเล่นลูกไม ้อยา่งหวงัวา่พี่จะ

เช่ือ” 
“โสพดูจริง ๆ” เธอยนืยนั 
“เลิกเล่นตลกเสียทีเถอะ พี่เบ่ือเตม็ทีแลว้ มารยาทของหญิง ร้อยเล่มเกวยีนก็ขนไม่หมด” เขาควา้

เส้ือกางเกงมาสวม 
“โสเพิ่งไปหาหมอมาเม่ือวานน้ีเอง” 
สมบติัมองคู่นอนของเขาอยา่งเช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึง 
เขาน่ิงสักครู่หน่ึง ก่อนท่ีจะถามเสียงเครียด ๆ วา่ “น่ีโส...เธอไปทอ้งกบัใครมา แลว้มาโยนให้

พี่” 
ค าถามของเขาท าให้หญิงสาวอารมณ์ประทุข้ึนมาอีก แต่ทว่ามนัสายเกินไปเสียแล้ว เพราะ

สมบติัไดรี้บสวมเส้ือกางเกงและลงจากบา้นไปอยา่งไม่ใยดี 
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บทที ่4 ตามหาแกะหลง 

“มวลมนุษยใ์นโลกน้ี มีความแตกต่างกนัตรงไหน?” 
ปรีชาเคยถามค าถามน้ีกบัตนเองบ่อย ๆ เม่ือคร้ังท่ีเขายงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน เขาเคยวาดภาพว่า

ความแตกต่างเห็นอยา่งเด่นชดัในระหวา่งมวลมนุษยคื์อ การศึกษาและฐานะ ซ่ึงเป็นการมองอยา่งผิวเผิน
จากภายนอก เม่ือมองกนัในดา้นคุณสมบติัแลว้ ก็จะตอ้งพูดถึงความประพฤติการกระท าท่ีออกมาในรูป
ของความดีและความไม่ดี และถ้ามองกันในรูปของคุณสมบัติแล้ว ก็จะพิจารณากันในด้านความ
สวยงาม ความหล่อเหลา หรือความข้ีร้ิวข้ีเหร่ น่าเกลียด 

ส่ิงเหล่าน้ีคือ เคร่ืองวดัคุณค่าของความเป็นคน 
ปรีชามีความคิดเช่นน้ีตลอดมา หลายคร้ังท าให้เขาสงสัยวา่ พระเจา้จะมีจริงหรือเปล่านะ? เม่ือ

ความคิดเร่ิมข้ึน ความไม่แน่ใจก็ติดตามมา หากวา่มีพระเจา้จริงแลว้ท าไมพระองคท์รงสร้างมนุษยม์าไม่
เหมือนกนั 

“ดูเถิด...พระองค์ให้คนหน่ึงร ่ ารวยเป็นมหาเศรษฐีและให้อีกคนหน่ึงเป็นยาจกเข็ญใจ ให้คน
หน่ึงมีใบหนา้รูปร่างสวยงาม แต่ใหอี้กคนหน่ึงน่าเกลียด มนัช่างไม่ยติุธรรมจริง ๆ” 

จนกระทัง่วนัหน่ึงเขาไดก้ลบัใจมาเป็นคริสเตียน และเสนอตวัเขา้รับการอบรมทางดา้นพระ
คมัภีร์ และมาเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ในคริสตจกัร เขาจึงมีความเขา้ใจในมนุษยอ์ยา่งถ่องแท ้จากหลกัค า
สอนในหนงัสือพระคริสตธรรมคมัภีร์ เขาประจกัษแ์น่ชดัวา่ “พระเจา้ทรงรักโลก” ทรงรักทุกคนโดยไม่
เวน้ พระองค์ทรงมีความปรารถนาดีต่อดวงวิญญาณทุกดวง เม่ือพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูมนุษย์
ทั้งหลาย พระองคมิ์ไดท้อดพระเนตรดูฐานะ การศึกษา หรือรูปร่างหนา้ แต่พระองคท์รงทอดพระเนตร
จิตใจเป็นส าคญั 

ดว้ยความรักอนัไม่อาจจะวดัวาไดน่ี้แหละ ท าให้ปรีชาปฏิญาณตวัเป็นทาสรับใช้ของพระองค ์
ยอมทุ่มชีวติใหแ้ก่คริสตจกัรหนองบอน เขามกัจะถูกความรักของพระเจา้เร่งเร้าให้ออกไปเยี่ยมเยียนอยู่
เสมอ ๆ ทุกคนในหมู่บา้นรู้จกัเขาดี แต่มีอยูค่นหน่ึงท่ีไม่เคยรู้จกัเลยคือ “บุญ” และบุญเองก็ไม่ยอมรู้จกั
เขาดว้ยเช่นเดียวกนั 

“ท าไมเราไม่ไปเยีย่มเยยีนชายผูน่้าสงสารคนน้ี?” ปรีชาถามตนเองในเยน็วนัหน่ึง หลงัจากท่ีได้
รับค าบอกเล่าจากค าจนัทร์ “ชีวิตของบุญเป็นชีวิตท่ีน่าสนใจมาก เขาถูกปัญหาทบัถมจนมองโลกในแง่
ร้ายไปเสียทั้งหมด ความขมข่ืนรันทดใจเกิดข้ึนในทุกอณูของจิตใจ ไม่มีทางอ่ืนท่ีจะลบลา้งส่ิงเหล่าน้ี
ออกได ้นอกจากจะชกัน าเขาเขา้มายงัคริสตจกัรแทจ้ริงแลว้ บุญเป็นคนท่ีมีประโยชน์มาก ถา้เขาจะยอม
อ่อนนอ้มต่อพระประสงคข์องพระเจา้ ขอพระเจา้ทรงช่วยใหง้านตามหาดวงวญิญาณน้ีสัมฤทธ์ิผล” 
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ปรีชาเดินทอดน่องไปตามทางเกวียนขรุขระ สองขา้งทางปกคลุมไปดว้ยไมย้ืนตน้ ร่มเงาของ
มนัดูคร้ืมในตอนบ่ายอากาศเยน็ยะเยือกไดอ้ าลาหมู่บา้นไปนานหลายเดือนแลว้ความร้อนอบอา้วไดย้า่ง
เยอืนมาแทนท่ี อีกไม่ก่ีเดือนฝนก็จะตกมาหอบไล่ความร้อนหนีกระเจิงไป 

เขาจ าไดว้่า เม่ือส่ีห้าเดือนท่ีแลว้ เงินของบุญไดห้ายไป การสูญเสียไดท้  าให้เจา้ของตอ้งพบกบั
ความเศร้าสลดอย่างมหาศาล ประพนัธ์ซ่ึงเป็นสามีของค าจนัทร์ไดเ้ล่าให้ปรีชาฟังว่า บุญเกือบจะคลัง่ 
เขาเสียใจจนกินไม่ไดน้อนไม่หลบั เดินข้ึนเดินล่องถนนในยามวิกาล พูดพึมพ าคนเดียวเหมือนคนเป็น
โรคประสาท 

ปรีชาเดินพลางปล่อยความคิดไปพลาง จนกระทัง่ถึงบา้นของประพนัธ์ เขาพบเจา้ของบา้น
ขณะท่ีก าลงัสานกระบุงอยูใ่ตถุ้นบา้น 

ประพนัธ์มองเห็นปรีชาแต่ไกล เขาร้องทกัดว้ยความดีใจว่า “เชิญทางน้ีครับอาจารย ์ผมก าลงั
คิดถึงอยูพ่อดี” 

ผูถู้กเรียกวา่อาจารยย์ิม้อยา่งเป็นกนัเอง เขาทรุดตวัลงนัง่บนขอนไมข้า้ง ๆ ประพนัธ์ สักครู่หน่ึง
ค าจนัทร์ก็ยกขนัน ้าฝนลงมาตอ้นรับแขก 

“อาจารยจ์ะไปไหนหรือครับ?” เจา้ของบา้นถาม มือก็สานกระบุงไปพลาง” 
“ผมตั้ งใจจะมาเยี่ยมคุณบุญ” ปรีชาตอบพร้อมกับยกขันน ้ าข้ึนจรดริมฝีปาก น ้ าฝนเย็น ๆ 

ในขณะท่ีอากาศอบอา้วท าใหเ้ขากระชุ่มกระชวยข้ึน 
“ผมคิดวา่แกคงจะอยู ่เจา้นั้นไม่ใคร่จะออกไปไหนนอกจากจะไปเก็บผกัมาเล้ียงหมู” ประพนัธ์

บอก 
“คุณประพนัธ์ไปเป็นเพื่อนผมหน่อยไดไ้หมครับ?” 
“ผมก าลงัคิดวา่ จะขอตามอาจารยไ์ปอยูพ่อดี” เจา้ของบา้นยิม้จนเห็นฟันขาวเรียงเป็นตบั “พอดี

อาจารยช์วนเสียก่อน” 
วา่แลว้เขาก็ผลุดลุกข้ึนสลดัความเม่ือยลา้ และใชมื้อปัดเส้ือผา้ให้ข้ีผงร่วงออก “หมู่น้ีไม่ค่อยจะ

มีเวลาท างานเพราะงานอยา่งอ่ืนเขา้มาทบัถมเสียหมด น่ีก็มีบตัรเชิญมาจากครูเชิดอีกแลว้” 
“เขามีงานอะไร?” ปรีชาถาม 
“ลูกชายของแกจะแต่งงานในวนัพรุ่งน้ี” 
“สมบติันะหรือจะแต่งงาน เพิ่งเรียนจบมิใช่หรือ..?” 
ประพนัธ์พยกัหนา้ 
“แลว้เจา้สาวเป็นคนท่ีไหนล่ะ?” 
“หมู่บา้นของเราน่ีแหละครับ คิดวา่อาจารยค์งจะเคยเห็นมาก่อน เธอช่ือสมร” 
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ปรีชาพยายามทบทวนความจ าแลว้พยกัหนา้หงึก ๆ 
“เขาจดังานอยา่งไรล่ะ?” 
“คงจะท าตามประเพณี” 
เม่ือพร้อมแลว้ ทั้งสองเร่ิมออกเดินทาง ประพนัธ์หนัไปบอกลูกสาวซ่ึงก าลงันัง่เล่นอยูท่ี่บนัได 

“อยา่ซนนะลูก เด๋ียวพอ่จะกลบัมา พอ่จะไปบา้นลุงบุญกบัอาจารยห์น่อย” 
ประพนัธ์พาปรีชาเดินลดัเลาะไปทางดงกลว้ยหลงับา้นทะลุออกทางดา้นทา้ยไร่ พอขา้มร้ัวท่ี

พาดกนัอยูก่็มองเห็นหลงัคาบา้นของบุญไดอ้ยา่งชดัเจน เลยจากบา้นไปหน่อยมีตน้ไทรยอ้ยข้ึนปกคลุม 
ถดัไปเป็นคอกหมู ซ่ึงแบ่งกั้นเป็นหอ้ง ๆ 

“ผมมีปัญหาอยูว่า่ ผมควรจะไปร่วมในพิธีแต่งงานของสมบติัหรือไม่?” ประพนัธ์ปรารถเบา ๆ 
“ผมเห็นวา่การไปร่วมเป็นส่ิงท่ีดี” ปรีชาหยุดนิดหน่ึง “เพราะจะเป็นการประกาศตวัวา่ เราเอง

ถึงแมว้า่จะเช่ือพระเจา้ เป็นคริสเตียน แต่เราก็ไม่เคยตดัขาดความสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้น เรายงัไปมาหาสู่
กนัอยูเ่สมอ และเป็นการดีท่ีสุดในการท าใหเ้พื่อนบา้นมองเห็นความรักของพระเจา้ในตวัเรา..” 

“แต่พิธีน่ีสิท าใหผ้มหนกัใจ..” ประพนัธ์ถอนหายใจหนกั ๆ “เราควรจะร่วมกบัเขาไหม เช่นการ
หลัง่น ้าสังขห์รือการผกูขอ้มือ?” 

“น่ีเป็นปัญหาท่ีหลายคนตดัสินใจไม่ถูก มีบางคนบอกวา่ เป็นการไม่ผิดตรงไหน ถา้คริสเตียน
จะหลัง่น ้ าสังขห์รือผูกขอ้มือคู่บ่าวสาว เขาแนะน าว่า แทนท่ีเราจะกล่าวค าอวยพรแบบชาวโลก ขณะท่ี
เราหลัง่น ้ าสังขห์รือผกูขอ้มือเราก็จะอธิษฐานขอพระพรจากพระเจา้เพื่อเขาแทน” ปรีชาพูดจบก็เหลียว
ไปมองววัสองตวัซ่ึงเล็มหญา้อยูข่า้ง ๆ ร้ัว 

“แต่บางคนบอกวา่ ไม่ไดเ้ด็ดขาด คริสเตียนจะเขา้ร่วมพิธีกบัชาวโลกไม่ได”้ เขาพูดต่อ “เพราะ
เป็นเร่ืองของศาสนา” 

เพื่อนร่วมเดินทางมองหนา้ แลว้ถามวา่ “อาจารยมี์ความเห็นเร่ืองน้ีอยา่งไรครับ?” 
“พระคริสตธรรมคมัภีร์ไม่ไดบ้นัทึกเร่ืองน้ีไวอ้ย่างละเอียด แต่ก็มีบางตอนท่ีเราจะน ามาใช้ได ้

ในพระคมัภีร์เดิม พระเจา้ทรงสั่งห้ามมิให้ชนชาติของพระเจา้ยุ่งเก่ียวกบัคนต่างชาติเด็ดขาด เช่นมิให้
แต่งงานกนั มิใหก้ราบไหวรู้ปเคารพของเขา ผูท่ี้ฝ่าฝืนจะไดรั้บการลงโทษอยา่งรุนแรง สาเหตุท่ีชนชาติ
อิสราเอลล่มจม และตกไปเป็นเมืองข้ึนของคนอ่ืนก็เพราะด้ือดึง จนพระเจา้ตอ้งให้เขาไม่มีประเทศจะ
อาศยั... 

“ต่อมาถึงสมัยของพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูคริสต์บอกกับสาวกของพระองค์ว่า ทางของ
พระองค์กบัทางของผีนั้น เป็นเส้นขนานกนั ไปดว้ยกนัไม่ได ้สาวกของพระองค์จะตอ้งเลือกเอาอย่าง
หน่ึง จะไปเอาไอโ้น่นนิด เอาไอน่ี้หน่อยไม่ได ้เพราะจะท าใหเ้กิดความยุง่ยากล าบากใจ... 
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“เม่ือวนัก่อนผมได้อ่านเร่ืองของสงครามกลางเมืองของเมืองหน่ึง ทหารในเมืองนั้นแบ่ง
ออกเป็นสองฝ่ายและสู้รบเพื่อแยง่ชิงความเป็นใหญ่ เผอิญมีชายคนหน่ึงมีบา้นอยูต่รงก่ึงกลางพรมแดน
ของทั้งสองฝ่าย เขากลวัตายอยา่งมาก จึงหาวิธีท่ีจะมิให้ทหารยิงเขา เขาจึงไดไ้ปหาเคร่ืองแบบเส้ือของ
ฝ่ายหน่ึงมาสวมใส่ และหากางเกงของอีกฝ่ายหน่ึงมานุ่งโดยคิดวา่ ถา้หากทหารของทั้งสองฝ่ายเห็นเขา
เขา้ ก็จะไม่ยงิเพราะคิดวา่เป็นพรรคพวกของตน แต่อนิจจาน่าสงสาร... วนัหน่ึงทหารของทั้งสองฝ่ายมา
พบชายคนน้ี ยงัไม่ทนัท่ีเขาจะร้องบอกอะไร ทหารของทั้งสองฝ่ายก็ระดมยิงจนร่างของเขาพรุนไป
หมด” 

“หมายความวา่ไงครับ?” ประพนัธ์ถามดว้ยความสงสัย 
“หมายความวา่ เขาจะตอ้งเลือกวา่ จะอยูฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึง เขาจะยนือยูก่ึ่งกลางไม่ได ้การเป็นคริส

เตียนก็เช่นเดียวกนั เราจะตอ้งเลือกเอาว่าเราจะเอาพระเจา้ หรือว่าจะเอาผี หรือว่าจะเลือกเอาประเพณี
โบราณ อย่ายืนอยู่ตรงกลางเด๋ียวจะตอ้งตกอยู่ในสภาพของชายคนนั้น... อาจารยเ์ปาโลสั่งวา่ อยา่เขา้มี
หุ้นส่วนกบัคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ แต่ก็มิไดห้มายความว่า มิให้คบหากนั เราคบกบัทุกคนได ้แต่เราไม่ท า
ตามแบบท่ีเขากระท า” 

ประพนัธ์กา้วเทา้ชา้ ๆ พลางใชค้วามคิดอยา่งหนกั 
ปรีชาลดฝีเทา้ลง เขาหนัไปเอ่ยกบัเพื่อนร่วมเดินทางอีกวา่ “อีกปัญหาหน่ึงท่ีคริสเตียนจ านวน

มากพบคือ เม่ือมีผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจา้ไดเ้จ็บป่วยลม้ตายลง คนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนบา้น หรือญาติพี่น้อง 
หรือบรรพบุรุษ หรือผูท่ี้เราเคารพนบัถือ ธรรมเนียมไทยของเราก็คือการกราบไหวเ้คารพศพ ลกัษณะ
เช่นน้ีก็เหมือนกบัการหลัง่น ้าสังข ์หรือการผกูขอ้มือนัน่แหละ” 

“อาจารยห์มายความวา่ เราจะร่วมแสดงความเสียใจกบัญาติของผูต้ายได ้แต่ไม่ให้กราบไหวศ้พ
ใช่ไหมครับ?” ประพนัธ์เดาค าตอบ “อาจารยมี์เหตุผลอะไรท่ีพดูอยา่งน้ี?” 

“เพราะคนท่ีตายไปแลว้ ดวงวิญญาณก็หลุดลอยออกจากร่าง ร่างกายก็กลบักลายเป็นเหมือน
วตัถุธรรมดา เม่ือเราไปกราบไหวม้นัจะมีประโยชน์อนัใด ก็เหมือนกบัไปกราบไหวส่ิ้งท่ีไม่มีความรู้สึก 
ใช่ไหมครับ?” 

ประพนัธ์พยกัหนา้เห็นดว้ย 
“แทท่ี้จริงแลว้” ปรีชาเอ่ยต่อ “เราควรจะใหค้วามเคารพนบัถือ หรือกราบไหวเ้ม่ือคน ๆ นั้นยงัมี

ชีวติอยู ่มิใช่กราบไหวเ้ม่ือตายไปแลว้ เพราะเขาไม่รู้เร่ืองท่ีเรากราบไหวเ้ขาหรอก และพระคริสตธรรม
คมัภีร์ก็สั่งสอนวา่ “อยา่กราบไหวรู้ปเคารพ” ถา้หากวา่เรากราบไหวศ้พ ก็หมายความในท านองเดียวกนั
... 
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“เท่าท่ีผมสังเกตดูก็มีเร่ืองท่ีน่าแปลกอยูอ่ยา่งหน่ึงคือ บางคนนั้นเม่ือขณะท่ีเขายงัมีชีวิตอยู ่ญาติ
พี่นอ้งก็ปล่อยใหอ้ด ๆ อยาก ๆ แต่พอเขาตายไปแลว้ ปรากฏวา่ญาติพี่นอ้งน าเอาอาหารเคร่ืองด่ืมมาเซ่น
ไหวไ้ม่หวาดไม่ไหว คนตายไปแลว้จะกินไดอ้ยา่งไร ความเขา้ใจผดิอยา่งน้ีน่าสงสารจริง ๆ” 

ประพนัธ์หวัเราะในล าคอหึ ๆ 
“เท่าท่ีอาจารยพ์ูดมา ก็หมายความวา่ เราแสดงความเสียใจร่วมกบัญาติของผูต้ายได ้แต่ไม่ให้

กราบไหวรู้ปเคารพ” 
“ถูกตอ้งครับ” ปรีชาผงกศีรษะรับ 
คนทั้งสองมาหยุดยืนอยู่หน้าบา้นของชายผูมี้ชีวิตอยู่อย่างลึกลบั ปรีชามองไปเห็นประตูบา้น

ของบุญเปิดแงม้อยูแ่สดงวา่เจา้ของบา้นคงจะอยูข่า้งใน ประพนัธ์สอดมือเขา้ไปตรงร้ัว ถอดไมไ้ผย่าว ๆ 
ท่ีขวางประตูอยู ่แลว้ก็กม้ตวัลอดคานเขา้ไป ปรีชาก็ท าตามแบบเดียวกนั 

“ลุงบุญ...อยูไ่หม?” เสียงตะโกนถาม 
“ไปในสวนหรือเปล่า?” ปรีชาหนัไปถามเพื่อน 
“มีใครอยูห่มาย..ย..ย....?” ประพนัธ์ถามเสียงยาว 
มีเสียงดงักุกกกัจากขา้งใน แลว้ก็เงียบไป 
“คงจะหลบักระมั้ง?” 
“ไม่หรอก...แกเป็นคนเช่ืองชา้และล  กลบัอยา่งน้ีเสมอแหละครับ” 
เวลาผา่นไปสักครู่หน่ึง ทุกอยา่งตกอยูใ่นความสงบนาน ๆ จะมีเสียงหมูท่ีคอกหลงับา้นส่งเสียง

กดักนั ปรีชาใชส้ายตาสอดส่ายไปทัว่บริเวณ เขารู้ทนัทีวา่ บา้นหลงัน้ีขาดการเอาใจใส่อยา่งมาก ตน้หญา้
ท่ีขา้งร้ัวข้ึนสูงเกือบท่วมหวั ตวัของร้ัวก็โยไ้ปเยม้า แสดงถึงความชราภาพของมนัเลยออกไปหน่อยเป็น
บ่อน ้ าเล็ก ๆ ท่ีปากบ่อมีตะใคร่น ้ าจบัเขียวพรืดไปหมด ตามชายคาและฝาบา้นมีพวกหยกัไย่และรัง
นกกระจอก 

ขณะท่ีก าลงักวาดสายตาต่อไป ประตูบา้นก็เปิดออกชายคนหน่ึงมีหนวดเครารุงรังโผล่หน้า
ออกมา ดวงตาของเขาจอ้งท่ีชายทั้งสองอยา่งไม่กระพริบ ใบหนา้ผอม ๆ และผมสีดอกเลาท าให้ใบหนา้
ของเขาดูน่ากลวัยิง่ข้ึน 

“ผมพาอาจารยม์าเยีย่มลุงครับ?” ประพนัธ์เอ่ยแนะน าเบา ๆ 
เจา้ของบา้นเงียบ แลว้หนัหลงัเดินกลบัเขา้ไปในบา้น 
ผูน้ าทางพยกัหนา้ใหป้รีชา “ไป...ใหเ้ราเขา้ไปขา้งในกนัเถอะ” 
ปรีชาท าท่าลงัเลใจ แต่ประพนัธ์พยกัหน้าอีกคร้ัง เขาจึงไดต้ามเขา้ไป ภายในบา้นของบุญ ไม่

แตกต่างจากบา้นของผูค้นในชนบททัว่ไป ต่างกนัแต่ว่า บา้นของบุญไม่ค่อยจะได้สัมผสักบัไมก้วาด
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เท่านั้น เจ้าของบ้านนั่งลงท่ีขา้ง ๆ เสากลางบ้าน ส่วนแขกผูม้าเยือนนั่งลงท่ีแคร่ไมไ้ผ่ยาว ๆ ปรีชา
ช าเลืองดูพระคมัภีร์ปกสีด าท่ีวางอยูป่ลายแคร่ ฝุ่ นจบัหนาเตอะ 

ปีน้ีอายุของบุญเพิ่งจะยา่งเขา้ส่ีสิบสอง แต่ตวัจริงของเขาดูราวกบัคนแก่อายุสักหกสิบปี เพราะ
เขาเคร่งเครียดมากเกินไป ดวงตาท่ีแห้ง ร่วงโรยและฝ้าฟาง เม่ือยามนัง่แลดูราวกบัรูปป้ันท่ีไร้ชีวิต เม่ือ
ปรีชาเห็นบุญเป็นคร้ังแรก เขารู้สึกเหมือนกบัวา่ เขาก าลงักระโดดเขา้มาในสมรภูมิการต่อสู้ท่ียิ่งใหญ่ ซ่ึง
มิใช่เป็นต่อสู้กบัส่ิงท่ีมองเห็นดว้ยตา แต่เป็นการต่อสู้กบัอ านาจลึกลบัของเหล่าวิญญาณชัว่ เขาพยายาม
จบัตามองดูบุญ แต่เจา้ของบา้นไม่ยอมสบตาเขาเลยเหมือนมีม่านสีด าผืนใหญ่มาขวางกั้นคนทั้งสองไว ้
ปรีชาอธิษฐานในใจของพระเจา้ทรงโปรดช่วย ใหเ้ขามีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะดึงบุญกลบัมาสัมผสักบัความรัก
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อีกคร้ังหน่ึง 

เขารู้วา่น่ีมิใช่เป็นส่ิงท่ีง่ายนกั คนเท่ีเคยหลงทางจากพระเจา้ไปเกือบยีสิ่บปี 
เขาจะพดูอยา่งไร? 
เร่ิมตน้ตรงไหน? 
ทุกอยา่งยงัตกอยูใ่นความเงียบ 
บุญน่ิงเป็นเหมือนหุ่นท่ีปราศจากวญิญาณ 
“คุณบุญสบายดีหรือครับ?” ปรีชาเอ่ยถามดว้ยน ้ าเสียงสุภาพ “ผมอยากจะมาเยี่ยมคุณบุญหลาย

คร้ังแลว้ แต่ไม่มีโอกาส” 
เจา้ของบา้นเหลียวมามองดูแวบหน่ึง แลว้กลบัไปอยา่งเดิมอีก 
“วนัน้ีผมจะมาเยี่ยมคุณประพนัธ์ เลยชวนเขามาเยี่ยมคุณบุญดว้ย” ปรีชาพูดต่อเม่ือเห็นเจา้ของ

บา้นเงียบ “เออ้...ผมไดย้นิวา่ คุณบุญเป็นคริสเตียนมาก่อนใช่ไหมครับ?” 
บุญพยกัหนา้ แต่ยงัคงเงียบเฉย “เม่ือไหร่ผูช้ายคนน้ีจะกลบัเสียทีนะ” เขาคิดในใจ “ไม่วา่ใครมา

เยีย่มจะตอ้งพดูถึงเร่ืองน้ีดูเหมือนวา่ทุกคนจะคอยวุน่วายกบัชีวติของฉนั” 
เขาไล่คนทั้งสองดว้ยสายตาอีกคร้ังหน่ึง แต่แขกผูม้าเยอืนหาไดรู้้สึกไม่ 
“ผมรู้สึกเสียใจเม่ือไดข้่าววา่ เงินของคุณบุญถูกขโมย” 
บุญพยกัหนา้ 
ปรีชาพยายามหาทางใหเ้จา้ของบา้นพดูออกมาสักค าหน่ึง 
“เม่ือวนัก่อนผมเจออาจารยเ์อนกท่ีบา้นห้วยจระเขเ้ด๋ียวน้ีเขาไม่ไดเ้ป็นศ  ษยาภิบาลแลว้” 
พอไดย้นิค าวา่เอนก ตาของบุญทอแสงประกาย ปากของเขาเมน้เขา้หากนั 
“อาจารยเ์อนกบอกวา่จะมาเยีย่มคุณบุญในไม่ชา้น้ี” 
“ไม่...!” บุญตวาดเสียงดงั “อยา่ใหเ้ขามานะ ไอส้นอีกคนหน่ึง!” 
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“ท าไมคุณบุญไม่ชอบสองคนน้ี?” ประพนัธ์ถาม 
ตาของชายผูค้่อนขา้งชราแดงก ่าราวสีเลือด เขาหันมาชา้ ๆ บอกขมุบขมิบคลา้ยว่าจะพูดอะไร

ออกมา แต่ไม่มีเสียง น ้าตาของบุญเร่ิมไหลรินออกมา เขาใชห้ลงัมือปาดมนัแลว้เช็ดกบัผา้ขาวมา้ท่ีเคียน
พุงอยู ่คนทั้งสองรู้สึกสะเทือนใจไปดว้ย 

“ผมนบัถืออาจารยเ์อนกมาก...” บุญเร่ิมพูด เสียงของเขาติดอยู่ในล าคอ “และผมก็รักสนมาก
ดว้ย แต่คนทั้งสองท าผม...ท าผม ..อยา่ใหเ้ขามา...อยา่ใหเ้ขามาใหผ้มเห็นหนา้อีก ผมอาจจะตอ้งฆ่าเขา” 

ปรีชารู้สึกดีใจท่ีบุญไดร้ะบายความในใจท่ีเก็บอดัอั้นมาเกือบตลอดยี่สิบปี เขาดีใจท่ีมาทนัเวลา
ท่ีความแคน้ยงัไม่ระเบิด เขาไดข้อร้องให้บุญเล่าเร่ืองราวทั้งหมดฟัง มนัเป็นเร่ืองท่ีเขาคิดไม่ถึงว่าจะ
เกิดข้ึนในคริสตจกัรของพระเจา้ในสมยัน้ี 

“ผมนับถืออาจารย์เอนกมาก” ปรีชาว่าหลังจากท่ีบุญได้เล่าเร่ืองของเขาจบลง “แต่เร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการสอบสวนหาตวัคนร้ายนั้น ผมเห็นวา่ยงัท าไม่ถูกตอ้ง แทจ้ริงน่าจะพิสูจน์ให้แจ่มชดัมากกวา่
น้ี ก่อนท่ีจะลงโทษตดัสินความคนใดคนหน่ึง เพียงมีดเล่มเดียวของคุณบุญ ซ่ึงตกอยู่ในท่ีเกิดเหตุ มิได้
เป็นหลกัฐานเพียงพอวา่ คุณบุญเป็นคนเอาเงินไป” 

น ้ าตาของบุญเร่ิมไหลอาบแกม้อีกคร้ังหน่ึง เขาจ าไดดี้ว่า นบัตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นตน้มา ไม่เคย
ร้องไห้ดว้ยความปวดร้าวใจเหมือนคร้ังน้ีเลย เม่ือคร้ังท่ีสนไดท้  าลายน ้ าใจเพื่อน เม่ือคร้ังท่ีมะลิไดเ้ขียน
จดหมายบอกเลิกกบัเขา คราวนั้นน ้ าตาของลูกผูช้ายมนัตกใน และคัง่คา้งอยู่จนกระทัง่ทุกวนัน้ี มนัจึง
ทะลกัออกมาราวกบัท านบแตก 

เม่ือปล่อยให้เจา้ของบา้นฟูมฟายดว้ยความเสียใจแลว้ ประพนัธ์สังเกตเห็นว่า สีหน้าของบุญ
แช่มช่ืนข้ึนบา้ง 

“การจบัฉลากเพื่อหาตวัคนผิดนั้น มิไดเ้ป็นการแน่นอนเสมอไป จริงอยู่เราพบเร่ืองน้ีในพระ
คมัภีร์เดิม” ปรีชาอธิบายชา้ ๆ “แต่หลงัจากพระธรรมกิจการบทท่ีหน่ึงแลว้เราไม่พบวา่ปรากฏแห่งใดอีก
เลย และอคัรสาวกก็มิไดก้  าชบัให้ใชว้ิธีน้ีในสมยัต่อมา ผมเห็นจะตอ้งกลบัไปคุยกบัอาจารยเ์อนกสักวนั
หน่ึง” 

“โอ...อยา่ อยา่อาจารย”์ บุญเบิกตากวา้งร้องหา้ม “เร่ืองมนัแลว้ไปแลว้ ขอให้มนัแลว้กนัไป อยา่
ฟ้ืนเร่ืองราวอีกเลย” 

“แต่มนัยงัไม่แลว้ในจิตใจของคุณบุญ” ปรีชาบอกอยา่งอ่อนโยน “รับรองวา่ผมจะไม่ท าให้คุณ
บุญเกิดปัญหาเป็นอนัขาด” 

เจา้ของบา้นเงียบลง 
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“ตามพระคมัภีร์สั่งสอน เม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึนทั้งสองฝ่ายจะตอ้งแจง้ความคิดให้กนัและ
กนัรู้ และมีการสารภาพความผดิบาปต่อพระเจา้ และทั้งสองจะไดคื้นดีกนัอีกคร้ังหน่ึง” 

“เราเป็นพี่น้องในพระคริสต์ เราเป็นลูกของพระองค์ การท่ีเรากระท าอะไรลงไปทุกอย่าง จะ
เป็นการปรับปรุงแกไ้ขและเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั ตามค าสั่งของพระเยซูคริสตแ์ละเปาโล ถา้เราช้ีแจง
ถึงความผดิของกนัและกนั แสดงวา่เรารักกนั แต่ตรงกนัขา้มถา้เราเห็นคนอ่ืนท าผิดและเราเฉย ๆ ใครจะ
เป็นอยา่งไรก็ช่าง นัน่ก็แสดงวา่ เราเกลียดชงัพี่นอ้งของตนเอง” ประพนัธ์ช่วยอธิบายใหบุ้ญเขา้ใจ 

“เร่ืองของสนก็เช่นเดียวกนั” ปรีชาพูดต่อ “ผมคิดว่า มนุษยทุ์กคนย่อมจะมีวนัท่ีพลาดพลั้งได ้
โดยเฉพาะคนท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนัมากท่ีสุด ยิระมายาบอกวา่ จิตใจของมนุษยโ์กงเกินบรรดาทุกส่ิง และชัว่
ร้ายกาจยิง่นกั บางคร้ังมิใช่ใครอ่ืน แต่เป็นเพื่อนของเราเองท่ีท าให้เราสะดุดหกลม้ นัน่แสดงวา่เราก าลงั
จบัตาดูเพื่อน แต่ถา้เราจบัตามองดูพระเยซูคริสต ์พระองคไ์ม่เคยท าให้ใครสักคนเดียวตอ้งลม้ลง ผมเช่ือ
วา่ชีวิตของคุณบุญยงัมีประโยชน์ต่อคริสตจกัรอย่างมาก พระเจา้ตอ้งการคนอย่างคุณบุญ และพวกเรา
ทุกคนรักคุณบุญและตอ้งการคุณบุญ” 

บรรยากาศของการสนทนาดีข้ึนเร่ือย ๆ 
พลงัฝ่ายวิญญาณเร่ิมมีอิทธิพลเหนือชีวิตของบุญ แทจ้ริงแลว้ ส่วนลึกภายในจิตใจของบุญนั้น

ยงัตอ้งการพระเจา้ 
เขายิม้ออกมานิดหน่ึง เม่ือคนทั้งสองบอกลากลบั 
มนัเป็นยิม้คร้ังแรกในรอบยีสิ่บปี. 
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บทที ่5 ผู้มาใหม่ 

รถยนต์โดยสารปุโรทัง่คนันั้น ห้อมาด้วยความเร็วตามทางเขา้หมู่บา้น ฝุ่ นสีเทามว้นตวัตลบ
ตามหลงั พวกลูกเล็กเด็กแดงต่างพากนัวิ่งออกมายืนดูริมร้ัวดว้ยความต่ืนเตน้ แต่บางคนก็วิ่งหนีร้องไห้
จา้เพราะนาน ๆ จะไดเ้ห็นเจา้เคร่ืองประหลาดน้ีสักทีหน่ึง หน้าแลง้เห็นบ่อยหน่อย แต่ถา้เป็นหน้าฝน
แลว้ละกอ้อย่างหวงัเลยว่าจะไดพ้บ เพราะถนนจะแปรสภาพเป็นคลอง เดินทางดว้ยเกวียนยงัเร็วกว่า
รถยนตห์ลายเท่านกั 

วนัน้ีบุญลุกข้ึนแต่เชา้ตรู่ เขาจดัแจงท าธุรกิจประจ าวนัเสร็จแลว้ก็แต่งตวัมานัง่รอรถอยูต่รงหนา้
บา้นของประพนัธ์วนัน้ีเขาตั้งใจจะเขา้ไปซ้ือของในเมือง 

บุญสวมเส้ือสีมอ ๆ ตวัท่ีขาดนอ้ยท่ีสุด นุ่งกางเกงสามส่วนสีด าตวัเก่าและคาดพุงดว้ยผา้ขาวมา้ 
ครู่หน่ึงต่อมาประพนัธ์ก็เดินออกมาจากบา้น ร้องทกัวา่ “อา้ว....มาแต่เชา้เชียวลุงบุญ?” 

ผูถู้กเรียกช่ือพยกัหนา้ หนัไปมองทางถนน 
“นัน่เอาห่ออะไรไปดว้ยล่ะ?” 
“ห่อขา้วกลางวนั” บุญตอบเสียงเคร่งขรึมตามแบบฉบบัของเขา 
“อืม...ประหยดัจริง ๆ นะ” ประพนัธ์พร้อมกบัทรุดตวัลงนัง่ขา้ง ๆ บุญ เขาไดส้ังเกตเห็นการ

เปล่ียนแปลงในชีวิตของบุญบา้งเล็กน้อย หลงัจากท่ีอาจารยป์รีชาไดไ้ปเยี่ยมบุญ ปฏิกิริยาของเขาดีข้ึน
ต่อเพื่อนบ้าน ประกอบกับครองครัวของประพนัธ์ได้ให้ความสนใจ เอาใจใส่ ไปเยี่ยมเยียนถาม
สาระทุกขสุ์กดิบอยูเ่นือง ๆ 

มิตรภาพระหวา่งสองครอบครัวดีข้ึนเร่ือย ๆ 
วนัหน่ึงประพนัธ์ไดไ้ปเยี่ยมบุญ และเขาสังเกตเห็นวา่ พระคมัภีร์ปกสีด าท่ีค  าจนัทร์ภรรยาของ

เขาน าไปให้บุญนั้นมีรอยมือคนติดอยู่ ซ่ึงแต่ก่อนนั้นฝุ่ นไดเ้กาะหนาเตอะ ส่ิงน้ีท าให้ประพนัธ์ยิ้มออก
และนึกขอบพระคุณพระเจา้ เขาหวงัวา่ ภายในไม่ชา้แผลในหวัใจของบุญจะไดก้ารเยียวยารักษาจนหาย
เป็นปกติ 

เสียงของเคร่ืองยนต์แว่วมาจากทา้ยหมู่บา้น บุญลุกยืนข้ึนและใช้มือปัดฝุ่ นท่ีกางเกงออก เขา
ชะเงอ้มองดูทางท่ีมาของเสียง นานมาแล้วเขาไม่มีโอกาสนัง่รถยนต์เลย เขาจ าได้ว่าเม่ือคร้ังท่ียงัเป็น
หนุ่มแน่น เขามกัจะเขา้เมืองเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และยิ่งเม่ือไดพ้บกบัมะลิสาวคนรักก็ยิ่งเขา้
เมืองบ่อยข้ึน เขาพาเธอไปหาซ้ือเส้ือผา้ และขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็น เขามีความคิดท่ีจะเปิดร้านขาย
ของเบด็เตล็ดข้ึนในหมู่บา้นดว้ย 
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ดูเหมือนวา่ ช่วงเวลานั้นเขามีความสุขอยา่งเหลือท่ีจะประมาณได ้ความคิดของเขาล่องลอยไป
ถึงตลาดสดท่ีกวา้งใหญ่ มีอาหารคาวหวานนานาชนิด บางที...บางทีเขาอาจจะยา้ยเขา้ไปอยู่ในตวัเมือง
เม่ือแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ เขาคิดถึงความโอ่อ่าหรูหราของสถานท่ีราชการ ดูแลว้มนัเจริญหูเจริญตา 
เม่ือเปรียบเทียบกบัหมู่บา้นของบุญแลว้มนัห่างไกลกนัลิบลบัทีเดียว 

“อีกสักก่ีปีความเจริญเช่นน้ีจะแพร่แผไ่ปถึงหมู่บา้นหนองบอนบา้ง?” บุญถามตวัเอง 
“ไม่แน่...ถ้าเจา้ความเจริญเดินทางมาถึงหมู่บา้นของเรา” บุญคิดต่อ “ความรัก ความเอ้ืออารี 

ความเป็นพี่น้องกนัของคนในหมู่บา้นอาจจะหดหายไปก็เป็นได้ เพราะเท่าท่ีสังเกตดูแลว้ ความเป็น
เพื่อนในเมืองนั้นหาแทบไม่ไดเ้ลย มิใช่เฉพาะแต่ในวงการของชาวโลกเท่านั้น ในวงการคริสเตียนเองก็
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั” 

เม่ือคิดถึงเร่ืองน้ีแลว้ บุญใจหายวาบ คร้ังหน่ึงเขาไดเ้ดินทางไปร่วมประชุมท่ีคริสตจกัรในเมือง 
บรรดาสมาชิกต่างแต่งตวัสวย ๆ งาม ๆ กนัทั้งนั้น บางคนนัง่รถยนตค์นัเบอ้เร่อมานมสัการ แต่เขาไม่ยกั
กะทกัทายกนัเหมือนคริสตจกัรท่ีบุญอยู ่คนท่ีแต่งตวัดีก็ทกัทายเฉพาะแต่คนท่ีแต่งตวัดี หรือพรรคพวก
ของตนเองเท่านั้น ส่วนคนจนท่ีเกาะกลุ่มอยู่ในหมู่ของคนจน บุญยืนงงอยู่กบัท่ีไม่มีใครมาทกัทายเขา
แมแ้ต่คนเดียว.... 

“เออ...หนอความเป็นพี่นอ้งมนัหายไปไหนหมด” เขาคิดในใจ “หรือวา่ความเจริญมนัไดข้บัไล่
ความรักไปเสียแลว้” 

บุญไม่กลา้คิดเร่ืองน้ี! 
ไม่มีค  าทกัทาย ไม่มีรอยยิม้และไม่มีน ้าใจ! 
คร้ังหน่ึงมีนกัเทศน์คนหน่ึงเดินทางมาเทศนาท่ีคริสตจกัรบา้นห้วยจระเข ้นกัเทศน์บอกวา่เด๋ียว

มีหลายคริสตจกัรเป็นคริสตจกัรแบบ “ตูเ้ยน็” หรือ “หลุมฝังศพ” บุญนึกภาพไม่ออก จนกระทัง่วนัหน่ึง
เขาเดินทางไปเห็นดว้ยตาของตนเอง หลงัจากเลิกประชุมนมสัการแลว้ บุญมองเห็นสมาชิกทุกคนต่าง
รีบแยง่กนัออกจากคริสตจกัร เหมือนหน่ึงถูกพระเจา้ไล่ออกมาอยา่งนั้นแหละ 

แปลกจริง ๆ! 
“โน่นรถมาแลว้” ประพนัธ์ลุกข้ึนยนืช้ีมือบอกใหเ้พื่อนบา้นของเขาดู บุญสลดัศีรษะไล่ความคิด

อดีตออกไป ประพนัธ์โบกมือ รถชลอความเร็วลง และมาหยุดอยู่ตรงหน้าคนทั้งสอง บุญปีนข้ึนไป
ทางดา้นหลงั ติดตามดว้ยประพนัธ์ ในรถมีผูโ้ดยสารอยูแ่ลว้สิบกวา่คน ทุกคนหันมามองบุญดว้ยความ
ประหลาดใจ รถเร่ิมเคล่ือนออกจากท่ี 

“ลุงบุญจะไปไหน?” หญิงคนหน่ึงร้องทกั 
บุญหนัไปมอง แต่เขาจ าไม่ไดว้า่เป็นใคร “ไปซ้ือของ” 
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“บะ๊...วนัน้ีเกิดฝนตกใหญ่เสียแลว้ละมั้ง ลุงบุญเขา้เมือง พวกเราระวงัตวัใหดี้” ชายหนุ่มคนหน่ึง
ร้องบอกแก่พวกเพื่อน ทุกคนหวัเราะครืน แต่บุญกลบัเงียบเฉย 

ในรถมีคริสเตียนสองสามคน นอกนั้นเป็นคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ 
“เม่ือไหร่จะแต่งงานเสียทีล่ะ?” เสียงหน่ึงถามบุญติดตามมาด้วยเสียงหัวเราะคิก ๆ ของพวก

ผูห้ญิง 
“ยงัไม่พบนางในดวงใจ” อีกคนหน่ึงตอบแทน 
“เฮย้....แกเป็นฤาษีแต่งงานไดท่ี้ไหนเล่า...เด๋ียวฟ้าฝ่าตาย” 
ทุกคนหวัเราะดว้ยความคร้ืนเครง แต่บุญยงัคงเงียบสงบ เขาปล่อยสายตาออกไปยงัทิวทศัน์สอง

ขา้งทาง ตน้สักสูงใหญ่ ดอกไมป่้าสีแดง นกเล็ก ๆ บินไล่กนัในอากาศ “ทุกอยา่งเหมือนเดิม” บุญคิดใน
ใจ 

รถยนตย์งัคงหอ้ตะบึงต่อไปอยา่งไม่หยุดย ั้ง ถนนบางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาท่ีรถผา่นท าให้
ผูโ้ดยสารกระดอนข้ึนกระดอน พวกกระจาดกระบุงของผูห้ญิงคว  ่ากระจาย เสียงร้องอึงม่ี 

“กวา่จะถึงในเมืองคงจะช ้าในกนัหมด” ประพนัธ์คิดในใจ 
ดวงตะวนัสูงมากแลว้ เม่ือรถยนตเ์ขา้เทียบท่าท่ีขา้งตลาดสด บุญเดินลงอยา่งเช่ืองชา้และไปจ่าย

ค่าโดยสาร 
“จะกลบัเขา้หมู่บา้นตอนบ่ายน้ีหรือเปล่าลุง?” คนขบัถาม 
บุญพยกัหนา้ 
“รถออกบ่ายสามโมงตรงนะ” 
ประพนัธ์แยกไปดูเส้ือผา้ส าหรับภรรยาและลูก ส่วนบุญเดินไปท่ีร้านของเถา้แก่ซ้งท่ีเคยไปซ้ือ

หมูในหมู่บา้น เม่ือติดต่อขายหมูและนดัแนะเวลากนัแลว้ บุญก็เดินออกจากร้าน ทอดน่องไปเป็นพญา
น้อยชมตลาด ตึกรามบา้นช่องเปล่ียนแปลงไปมากทีเดีย ท่ีเคยเป็นสวนเม่ือสิบกว่าปีท่ีแลว้ บดัน้ีเป็น
ตึกแถวสองชั้นเรียงรายยาวเหยยีด ผูค้นพลุกพล่านกวา่เดิม ถนนบางสายไดต้ดัใหม่ ราดดว้ยซีเมนตอ์ยา่ง
ดี 

บุญหาท่ีเหมาะ ๆ ส าหรับจะแกะห่อขา้วกิน สายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นมา้นัง่ใตต้น้ไมใ้น
สนามเด็กเล่น หนา้ศาลากลางจงัหวดั 

“เหมาะมาก ตรงนั้นแหละ” บุญบอกกบัตวัเอง “กินขา้วกินปลาเสร็จค่อยหาซ้ือของ ประพนัธ์
ไปทางไหนไม่รู้” 

หลงัจากจดัการกบัห่อขา้วแลว้ บุญออกเดินตามหาประพนัธ์จนทัว่ตลาดไม่ไพบ เขาจึงคิดจะนัง่
รอเม่ือหาซ้ือเส้ือผา้เสร็จแลว้ 
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“ไป...ไปนัง่ขอทานท่ีอ่ืน ท่ีน่ีหา้มนัง่!” เสียงแหลมเล็กดงัข้ึนขา้งหลงั ทนัทีท่ีบุญหยอ่นกน้ลงนัง่ 
บุญหันไปมองก็เห็นผูห้ญิงคนจีนร่างขาวทว้ม ยืนเถียงไมก้วาดร่าอยู่ หน้าตาบอกถึงความไม่

พอใจ บุญไม่ยอมฟังเสียง นัง่ลงทนัที 
“...เอ๊ะพูดภาษาคนไม่รู้เร่ืองหรือไง?” เจ๊อว้นตะคอกใส่หน้า “เม่ือวนัก่อนของฉันหายก็เพราะ

พวกแกน่ีแหละ!” 
“ผมไม่ใช่ขอทาน” บุญบอกเสียงเรียบ ๆ 
“อยา่มาตอแหล..เด๋ียวฉนัจะไปเอาต ารวจมาลากคอแก พวกน้ีหวัขโมยเอาไวไ้ม่ได”้  
ค าวา่ “ขโมย” ท  าใหบุ้ญถึงกบัสะอึก น่ีเป็นคร้ังท่ีสองท่ีเขาถูกกล่าวหาเช่นน้ี เร่ืองของเอนกและ

สนแวบเขา้มาในหว้งความคิดของเขาอีกคร้ังหน่ึง บุญรีบลุกข้ึนเดินหนีไปทนัที พอเดินมาหน่อยก็พบท่ี
เหมาะ มนัเป็นมา้นัง่ยาว ๆ หนา้บา้นไมส้องชั้นหลงัหน่ึง 

เขาวางถุงเส้ือผา้ไวข้า้งตวั และมองดูรถราท่ีแล่นไปมาขวกัไขว่ “ช่างไม่มีความสงบเสียเลย” 
บุญคิด “สู้บา้นนาบอนของเราไม่ได”้ 

ดวงอาทิตยเ์ร่ิมบ่ายหนา้ไปทางทิศตะวนัตก แต่ประพนัธ์ยงัไม่มาสักที บุญลุกข้ึนเดินกลบัไปท่ี
ท่ารถ ท่ีนัน่มีรถยนตโ์ดยสารจอดอยูส่องคนั แต่ไม่ใช่รถคนัท่ีเขา้ไปในหมู่บา้นหนองบอน บุญรีรออยูค่รู่
หน่ึงจึงเร่เขา้ไปถามวา่ “รถไปบา้นหนองบอนออกเม่ือไหร่” 

คนขบัหนัมามองบุญดว้ยความสงสัย แลว้ถามวา่ “ลุงจะไปไหน?” 
“บา้นหนองบอน” 
“รถเพิ่งออกไปเม่ือก้ีน่ีเอง” 
“อา้ว...แลว้กนั” บุญอุทาน “แลว้จะท าอยา่งไรกนัน่ี?” 
บุญนึกโกรธตวัเองท่ีมวัโง่นัง่รออยูจ่นกระทัง่พลาดรถเขาอยากจะเขกหวัตวัเองให้หายแคน้สัก

สามที “ยุ่งแล้วซิเรา..” บุญร าพึง “คืนน้ีจะนอนไหนดี เราก็ไม่มีญาติพี่น้องในเมืองซะด้วย จะนอน
โรงแรมรึ ก็เสียดายเงิน...” 

เขาตดัสินใจไม่ถูกว่าจะท าอย่างไรต่อไป ใจหน่ึงบอกให้พกัในเมือง ส่วนอีกใจหน่ึงก็บอกให้
เดินกลบับา้น เขายงัคงเดินทอดน่องไปเร่ือย ๆ อยา่งไร้จุดหมาย 

“เราจะลองเดินดูซิวา่ จะถึงบา้นสักก่ีโมง” บุญตดัสินใจอยา่งเด็ดขาด 
เม่ือคิดไดด้งันั้นแลว้ เขาก็บ่ายหนา้ออกนอกตวัเมือง เม่ือมาถึงชานเมืองดวงอาทิตยเ์กือบจะลบั

ตาแลว้ แต่บุญยงัคงมุ่งหน้าเดินต่อไป ถึงแมว้่าจะเม่ือยลา้ขาทั้งสองขา้ง แต่เขาไม่มีทางเลือก สองขา้ง
ทางเป็นป่าละเมาะและสวนนาน ๆ จะพบบา้นสักหลงัหน่ึง 
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พวกสัตวปี์กเร่ิมบินกลบัรังเป็นฝูง ๆ แต่บางชนิดก็เพิ่งจะโผบินออกจากรังไปหากิน ควนัไฟสี
ขาวนวลลอยเร่ียอยูเ่หนือยอดไม ้ถดัออกไปเป็นทุ่งโล่ง ไกลออกไปอีกผูค้นก าลงัจูงควายกลบัเขา้คอก 

ทนัใดนั้น บุญก็ตอ้งชะงกัเทา้ เพราะหูเขาแว่วได้ยินเสียงหน่ึงดงัมาจากพุ่มไมข้า้งทาง “เสียง
เหมือนเด็กร้องไห”้ บุญบอกตวัเองพร้อมกบัเง่ียหูฟัง จริง ๆ น่ะแหละหูของเขาไม่ไดฟ่ั้นเฟือน เสียงเด็ก
ร้องจริง ๆ มนัดงัมาจากพุม่ไมต้รงทางแยกซ่ึงเป็นทางเกวยีนเขา้ไปสู่หมู่บา้นอีกแห่งหน่ึง 

บุญหนักลบัหยดุยนืฟัง เสียงร้องเงียบหายไป พอเขาขยบัเทา้จะกา้วเดินเสียงนั้นก็ดงัข้ึนอีก เป็น
อย่างน้ีสามส่ีคร้ัง บุญคิดถึงค าเล่าลือเร่ืองผี ๆ สาง ๆ ซ่ึงชอบหลอกคนเดินทาง “เป็นไปไดอ้ย่างไร ใน
เม่ือเพิ่งจะโพลเ้พล”้ 

“หรือวา่จะเป็นเด็กจริง ๆ” บุญคิด “ใหเ้ราเขา้ไปดูใกล ้ๆ ดีกวา่!” 
คิดไดด้งันั้นเขาจึงเดินตรงไปพุ่มไม ้เสียงทารกร้องไห้ยงัคงดงัอยูไ่ม่ขาดระยะ ท าให้บุญแน่ใจ

มากยิ่งข้ึน พอเขาแหวกพุ่มไมเ้ขา้ไปก็เห็นเด็กทารกตวัแดง ๆ เพิ่งคลอดได้ไม่ก่ีวนั ด้ินกระแด่ว ๆ มี
ผา้ซ่ินเก่า ๆ รองรับอยู ่ตามตวัมีมดและแมลงไต่เตม็ไปหมด 

“โถ..น่าสงสาร” บุญพึงพ  าเบา ๆ “ลูกเตา้เหล่าใครกนันะ ช่างเอามาทิ้ง ใจร้ายจริง ๆ” 
บุญค่อยชอ้นเด็กข้ึนมาไวใ้นวงแขน 
“เป็นเด็กผูช้ายเสียดว้ย” 
เขาสังเกตเห็นมีกระดาษแผ่นหน่ึงตกอยูข่า้ง ๆ เขียนดว้ยตวัอกัษรขยุกขยิก พออ่านไดใ้จความ

วา่ 
“เชิญท่านผูใ้จบุญเก็บเอาไปเล้ียง” 
บุญพบักระดาษแผ่นนั้นใส่กระเป๋าเส้ือ เขาปักมดและแมลงออกจากตวัของหนูน้อย เด็กยงัคง

ร้องไหไ้ม่ยอมหยดุ “คงจะหิวนม...จะอุม้อยา่งไรใหไ้อห้นูเงียบ เราเกิดมาก็ยงัไม่เคยเล้ียงเด็กสักที...แลว้
จะเอานมท่ีไหนใหกิ้นล่ะน่ี” 

ความทุกข์และความวิตกกังวลเกิดข้ึนในจิตใจของบุญอย่างมากมาย เขายืนหันรีหันขวาง
ตดัสินใจไม่ถูก “เอาไปให้คนท่ีมีนมเล้ียงดีไหม?” เขาถามตนเอง “หรือวา่เราเอาเล้ียงไวเ้สียเอง และซ้ือ
นมกระป๋องใหกิ้น...แต่...คงจะเปลืองเงินน่าดู” 

เสียงของทารกยงัคงร้องไห้ แต่ก็เพลาความรุนแรงลงมากแลว้ บุญอุม้หนูน้อยออกมายืนริม
ถนน “เราคงจะอุม้เดินไปจนถึงบา้นไม่ไดแ้น่” บุญหนัซา้ยแลขวา เผือ่ยา่จะเจอใครบา้ง แต่ทวา่วา่งเปล่า 

บุญพาหนูนอ้ยเดินไปในท่ามกลางความมืดมน อากาศเร่ิมเยน็แลว้ เขาสังเกตเห็นปากของเด็ก
เขียวคล ้า ผา้ขาวมา้ไดถู้กน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ แสงไฟจากหนา้รถฉายมาวบูวาบแต่ไกล บุญหนัไป
มองขา้งทางก็พบบา้นหลงัหน่ึง 



 35 

“เดินทางต่อไปดี หรือวา่จะขอพกัท่ีบา้นหลงัน้ี” เขาชัง่ใจพอดีรถคนันั้นเคล่ือนเขา้มาใกล ้บุญ
โบกมือ 

“จะไปไหนลุง?” คนขบัชะโงกหนา้มาถาม 
“บา้นหนองบอน” บุญตอบไป 
คนขบัส่ายหนา้ แลว้พารถเคล่ือนออกไป 
คนัแลว้คนัเล่าท่ีบุญกวกัมือใหจ้อด แต่ทวา่ไม่มีสักคนัเดียวท่ียอมไปส่งบุญ 
“เราจะตอ้งจา้งเหมาพิเศษ” บุญคิดในใจ “ไม่งั้นคงจะไม่ถึงบา้นเป็นแน่ ดูซิไอห้นูก็ร้องไห้ไม่

ยอมหยดุ” 
รถอีกคนัหน่ึงแล่นมาจอด เป็นรถโดยสารท่ีว่างเปล่า บุญได้ติดต่อเหมาให้ไปส่งท่ีหมู่บา้น

หนองบอน คนขบัหยดุคิดสักครู่ แลว้บอกวา่ “ร้อยหน่ึงไปไหม?” 
บุญถึงกบัสะอึก 
“คร่ึงหน่ึงไดไ้หม?” บุญต่อรอง 
“ผมเสียเวลามาก ทางเขา้หมู่บา้นก็ไม่ดีดว้ย ร้อยหน่ึงดีแลว้” 
บุญจ าใจพาทารกนอ้ยกา้วข้ึนนัง่ รถเคล่ือนฝ่าความมืดออกไป 
“ลูกใครครับ...น่ารักจงั” คนขบัหนัมาถาม 
บุญหนัไปตอบดว้ยแววแห่งความปีติวา่ “ลูกของผมเอง” 
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บทที ่6 ก้าวใหม่ของลุงบุญ 

ข่าวเล่าลือไปทัว่หมู่บา้นหนองบอนวา่ บุญเก็บเด็กไดค้นหน่ึง และน ามาเล้ียงไวเ้ป็นลูก ข่าวน้ี
ท าให้หลายคนต่ืนเต้น บางคนท่ีหวงัดีต่อบุญก็พากันเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะเหตุท่ีบุญเองไม่เคยมี
ประสบการณ์ในเร่ืองน้ี เขาเป็นคนโสด ตวัคนเดียว ไม่มีญาติพี่น้องและไม่มีภรรยา เขาจะเล้ียงทารก
นอ้ย ๆ น้ีไดอ้ยา่งไรกนั? 

แต่บางคนก็ เห็นว่า เป็นเ ร่ืองท่ี น่าขบขัน เพราะชายโสดอยากมีลูก และน าเ ร่ือง น้ีไป
วพิากษว์จิารณ์กนัอยา่งอร่อยปาก 

แต่บุญก็ยงัคงเงียบสงบ 
เช้าวนัรุ่งข้ึนพอประพนัธ์และค าจนัทร์ทราบข่าว ก็รีบมาเยี่ยมบุญทนัที เม่ือมาถึงก็พบว่า บุญ

ก าลงัง่วนอยูก่บัการตม้น ้าร้อน เพราะเขาเพิ่งไปตลาดหาซ้ือขวดนมและนมววัเตรียมจะชงใหเ้ด็กนอ้ยด่ืม 
ค าจนัทร์โผล่หนา้เขา้มาเป็นคนแรก บุญเหลียวมามอง 
“ผมตอ้งชงนมใหไ้อห้นูมนัก่อน เด๋ียวจะร้องไหเ้จา้ของบา้นบอกแขกเบา ๆ 
ค าจนัทร์เดินเขา้ไปใกลเ้ด็กชาย เม่ือเห็นก็ร้องอุทานออกมาว่า “โอโ้ฮ...น่ารักจงั ลุงเก็บได้ท่ี

ไหนน่ี?” 
“ขา้งถนนชานเมือง” บุญตอบ 
“แหม...เด็กน่ารักออกอย่างน้ี ท าไมนะทิ้งไดล้งคอโหดร้ายเหลือเกิน” นางพึมพ าเบา ๆ น ้ าตา

เร่ิมไหลรินออกมาดว้ยความสงสาร นางหนัมาบอกกบับุญวา่ “เด็กยงัเล็กเกินไปท่ีจะกินนมกระป๋องได้
...ไม่ค่อยจะดีนะลุง” 

เจา้ของบา้นหยุดนิดหน่ึง แลว้พูดวา่ “ท าไงไดล่้ะ มนัไม่มีทางเลือกน่ี ถา้ไม่ให้กินนมกระป๋อง
แลว้จะไปกินนมอะไรล่ะ?” 

ประพนัธ์และลูกสาวคนโตเดินเขา้มายืนอยู่ขา้ง ๆ เด็กนอ้ยหลบัตาพร้ิมอยู่บนผา้ออ้ม ตามเน้ือ
ตามตวัมีรอยแดงเป็นจุด ๆ เพราะถูกมดกดั 

“สงสารมนั เวลาหิวร้องไหแ้ลว้ร้องไหอี้ก” บุญวา่ 
“เราพอจะช่วยไดน้ะจนัทร์” ประพนัธ์เอ่ยกบัภรรยาเบา ๆ 
“ช่วยอยา่งไรคะ?” ค  าจนัทร์เงยหนา้ถาม 
“แบ่งนมของจนัทร์ใหแ้กกินบา้ง?” 
นางพยกัหนา้เห็นดว้ย 
ประพนัธ์บอกกบัลูกสาววา่ “เห็นนอ้งไหมลูก น่ารักจงั หนูไดเ้พื่อนเล่นใหม่อีกคนหน่ึงแลว้ล่ะ” 
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เด็กน้อยเร่ิมด้ินบิดตวัไปมา แล้วร้องไห้ บุญรีบถือขวดนมเดินเขา้มา ท าท่าจะเอาใส่ปากให้
เด็กชาย แต่ค าจนัทร์ไดร้  บบอกว่า “ลุง....ฉันคิดวา่ จะให้แกกินนมฉันไปสักระยะหน่ึงก่อนสองสาม
เดือน พอแกแขง็แรงดีแลว้ ค่อยใหแ้กกินนมกระป๋อง” 

บุญหนัไปมองหนา้ประพนัธ์เหมือนหน่ึงขอค าปรึกษาประพนัธ์ยิม้แลว้พยกัหนา้ “ผมคิดวา่เป็น
การดีท่ีจะใหเ้ด็กกินนมแม่ก่อนท่ีจะกินนมววั” 

ค าจนัทร์อุม้เด็กนอ้ยข้ึนมาไวใ้นวงแขน และใหน้มจากอกของเธอ เด็กนอ้ยเงียบเสียงลงทนัที 
“แทจ้ริงแลว้ ผมไม่ชอบท่ีจะให้เด็กกินนมสัตว”์ ประพนัธ์บอกบุญ “ลูกของผมทั้งสองคนกิน

นมแม่จนกระทัง่โต กินนมแม่เป็นการประหยดัเงิน และมีความตา้นทานโรคดีกวา่ มีความอบอุ่นใจและ
ใกลชิ้ดมากกวา่...” 

ค าจนัทร์หนัมายิม้ 
“ผมเฝ้าสังเกตวา่ ท าไมคนเด๋ียวน้ีจึงมีจิตใจโหดร้าย บางคนนั้นมีนิสัยใจคอเหมือนสัตวไ์ม่มีผิด 

ผมมาพบค าตอบวา่ อาจจะเป็นเพราะคนกินนมสัตวน้ี์เอง จึงท าใหเ้ขาตอ้งเป็นไปเช่นนั้น” 
“ต่อไปน้ีลุงจะตอ้งดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองน ้ า ผา้ออ้มและนมให้ดี จะตอ้งให้ทุกอย่างสะอาดอยู่

เสมอ เพราะเด็กทอ้งเสียไดโ้ดยง่าย กาน ้ าใบนั้นจะตอ้งขดัให้สะอาดจึงจะใชต้ม้น ้ าได”้ ค  าจนัทร์แนะน า
พร้อมกบัช้ีมือไปท่ีเตาไฟ “อยา่ใหเด็กถูกอากาศเยน็มากเกินไป เวลานอนกลางคืนจะตอ้งห่มผา้หนาไหว้
เป็นการดี เพราะเด็กผวิบางเป็นหวดัไดโ้ดยง่าย” 

บุญพยกัหนา้พร้อมกบัถอนหายใจ 
“ถา้มีเวลาวา่งก็ให้ไปท่ีบา้นก านนั แจง้ให้เขารู้ว่า เด็กคนน้ีเป็นลูกของลุง เพื่อวา่เม่ือเขาโตแลว้

จะไดเ้ขา้โรงเรียนโดยสะดวก” ประพนัธ์เสริมในตอนทา้ย 
นบัตั้งแต่เด็กชายไดเ้ขา้มามีส่วนในชีวิตของบุญแลว้ ท าให้หลายส่ิงหลายอย่างแปลงไป บุญ

ตอ้งการความช่วยเหลือจากเพื่อนบา้นมากข้ึน เขามีภาระเพิ่มข้ึนอีกเท่าตวั บุญไดเ้รียนรู้จกัความอดทน 
ยามจะกินก็ไม่ไดกิ้น ยามจะนอนก็ไม่ไดน้อน แต่ก่อนร่อมชะไรเขาเคยนอนหลบัดว้ยความสบาย แต่
เด๋ียวน้ีเขาตอ้งต่ืนอยา่งนอ้ยคืนละสามส่ีคร้ัง 

แต่บุญรู้วา่ ชีวติของเขามีความหมายมากข้ึน! 
“เราจะตั้งช่ือวา่อะไรดีนะ?” บุญถามตนเองในคืนวนัหน่ึง เขามองแสงตะเกียงแลว้ครุ่นคิด “เด็ก

ไม่มีพอ่แม่ถูกน ามาทิ้งไวข้า้งถนน ตวัเราเก็บได ้เราช่ือบุญ เด็กถูกน ามาทิ้ง...เออเหมาะ...ช่ือบุญทิ้ง” 
บุญยิม้ออกมาในความมืดสลวั เขาเรียกช่ือลูกชายบุญธรรมวา่ “บุญทิ้ง” 
วนัเวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็ว บุญทิ้งเจริญเติบโต ถึงแมว้า่เขาจะไม่ไดรั้บความอบอุ่นจากออ้มอก

ของผูเ้ป็นแม่ แต่เขาก็มีโอกาสไดรั้บความช่วยเหลือจากค าจนัทร์ และบุญก็ไดทุ้่มความรักให้เขาจนหมด
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หวัใจ บุญเคยบอกตนเองว่า ชีวิตน้ีเห็นทีจะขาดบุญทิ้งไม่ไดเ้สียแลว้ บุญทิ้งเป็นทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิต
ของเขา 

บุญทิ้งคอเร่ิมแขง็แลว้ก็หดัคว  ่า คลาน...ตั้งไข่...และหดัเดิน... ส่ิงเหล่าน้ีอยูใ่นความดูแลเอาใจใส่
เฝ้ามองของบุญตลอดเวลา 

บุญทิ้งเร่ิมซนและด้ือตามประสาเด็กทัว่ไป บางคร้ังท าขา้วของเสียหาย นบัวนับุญทิ้งเกเรมาก
ข้ึน เขาเอาแต่ใจตวัเองเป็นใหญ่ เม่ืออยากจะไดอ้ะไร พ่อไม่ยอมเอาให้ เขาก็จะนัง่ลงร้องไห้ด้ินพราดไป
มา ผลท่ีสุดบุญก็ตอ้งยอมตามใจ เพราะรักลูก 

“ลุงจะตอ้งใชไ้มเ้รียวตีแกบา้ง” ค  าจนัทร์แนะน าลุงบุญ “เด็กเล็ก ๆ มกัจะมีนิสัยด้ือกระดา้งและ
โง่ พระคมัภีร์บอกว่า ความโง่มกัอยูใ่นใจของเด็ก แต่ไมเ้รียวจะตีสอนเขา และอีกตอนหน่ึงไดบ้อกว่า 
บุตรโง่เขลาเป็นความพินาศของบิดา จงตีสอนบุตรชายของตนเม่ือยงัมีหวงัอยู่ อยา่จงใจให้เขาถึงความ
พินาศ บุคคลท่ีสงวนไมเ้รียวก็เกลียดชงับุตรของตน” 

บุญเงียบ ใจจริงแลว้เขาเห็นดว้ยกบัค าแนะน าของค าจนัทร์ แต่เขาไม่กลา้แมแ้ต่จะหยบิไมเ้รียว 
“เด็กชายสองขวบกว่าลุงควรจะพาไปโบสถ์ เพื่อเขาจไดเ้ขา้เรียนในชั้นรวีวารศึกษา เขาจะมี

โอกาสไดรั้บการสั่งสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ แลว้นิสัยของเขาจะดีข้ึน” 
“โบสถ์รึ?” บุญหน้าน่ิวคิ้วขมวดคิดในใจ “ฉันจะบากหน้าไปหาพวกคริสเตียนไดอ้ย่างไรกนั 

ในเม่ือเขาไล่ฉนัออกมาแลว้” 
“น่ีก็ใกลว้นัคริสตมาสแลว้ ถา้หากวา่ลุงจะพาบุญทิ้งไปหดัร้องเพลงก็จะเป็นการดีมิใช่นอ้ย” ค  า

จนัทร์เอ่ยชกัชวน “ปีน้ีคริสตจกัรของเรามีการจดัพิเศษกวา่ทุกปีท่ีผา่นมา มีคณะนกัร้องรุ่นจ๋ิวและกีฬา
ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ มีนกัเทศน์มาจากในเมือง...” 

บุญเมินหนา้ไปทางอ่ืน! 
“ลุงตอ้งพาบุญทิ้งไปใหไ้ดน้ะ หลายคนไดเ้ตรียมของขวญัส าหรับเขาไวแ้ลว้” นางเร่งเร้า 
“ผมจะพยายาม” บุญรับค า “เออ...เม่ือเวลาท่ีลูกของค าจนัทร์ด้ือไม่ยอมเช่ือฟัง ค าจนัทร์ท า

อยา่งไร?” 
“ก่อนอ่ืนฉันก็จะสั่งสอนเขาเสียก่อน สอนให้เขารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจา้ เรา

จะตอ้งเป็นเด็กดี พระเจา้ทรงรักเด็กท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย ถ้าหากว่าเขาท าผิดคร้ังแรก ไม่ควร
ลงโทษเขาทนัที ควรจะแนะน าตกัเตือนวา่อะไรเป็นอะไร ส่ิงไหนผิดส่ิงไหนถูก และบอกแกว่าต่อไป
อยา่ท าอีกนะ ถา้หากวา่ท าแม่จะลงโทษ” 

สายตาของบุญแสดงความประหลาดใจ เขาถามค าจนัทร์ “แลว้เขาเช่ือฟังไหม?” 
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“ตอนแรกก็ไม่เช่ือหรอกค่ะ เม่ือแกท าผิด เราก็ท าโทษแกจริง ๆ ตามท่ีพูดไวท้นัที” ค  าจนัทร์
บอกดว้ยความภาคภูมิใจ “ในท่ีสุดเม่ือแกถูกลงโทษก็เกิดอาการเขด็หลาบ ไม่ท าผดิอีกค่ะ” 

“แต่บุญทิ้งยงัเล็กเกินไปท่ีจะลงโทษอยา่งนั้นได”้ บุญแยง้ 
“ไม่เล็กหรอกค่ะ ลูกของดิฉันถูกลงโทษตั้งแต่อายุไดส้ามส่ีเดือน เด็กนบัตั้งแต่เกิดจนถึงส่ีห้า

ขวบ ถา้หากวา่เราก าหราบปราบพยศแกไม่อยูเ่สียแลว้ เราจะตอ้งตกเป็นทาสของแกตลอดไปค่ะ” 
“อืม...ไม่น่าเช่ือ” บุญครางเบา ๆ 
“ฉนัพดูจริง ๆ ค่ะ” ค  าจนัทร์ย  ้า 
วนัหน่ึงขณะท่ีบุญก าลงัสาละวนอยูก่บัการให้อาหารหมู บุญทิ้งไดเ้ดินออกไปท่ีหนา้บา้น และ

ตรงไปท่ีแอ่งน ้ าเด็กชายยิ้มด้วยความชอบใจ และใช้มือคนเล่นอย่างสนุกสนาน เม่ือเห็นว่าไม่สนุก
เท่าท่ีควร จึงถอดเส้ือออกและจุ่มลงไปในน ้ าโคลนสกปรก เขาซักมนัเหมือนกบัท่ีเคยเห็นบุญซักผา้ท่ี
ขา้งบ่อน ้า 

“บุญทิ้ง ..บุญทิ้ง...” เสียงผูเ้ป็นพอ่เรียกดงัแวว่ ๆ  
เด็กชายยงัคงเล่นง่วนต่อไป จนเน้ือตวัมีแต่ดินเปรอะไปหมด 
“อยูไ่หนลูก....มาหาพอ่เร็ว...” เสียงของบุญยงัคงเรียกต่อไป 
บุญทิ้งหนัไปเม่ือไดย้นิเสียงผูเ้ป็นพอ่เดินมาขา้งหลงั 
“หนูซกัผา้” เด็กชายบอกแก่บุญ 
“เขา้บา้นเด๋ียวน้ี ดูซิสกปรกมอมแมนไปหมด พ่อบอกก่ีคร้ังก่ีหนแลว้ว่า ไม่ให้ออกมาเล่นน ้ า

โคลน ท าไมไม่เช่ือ” เขาจบัแขนลูกชายลุกข้ึนเขยา่และเง้ือมือข้ึนหมายจะลงโทษ แต่เขาก็ตอ้งยกมือคา้ง 
และค่อย ๆ ลดลง เขาไม่กลา้ตีเพราะรักบุญทิ้งมากนัน่เอง 

รุ่งข้ึนอีกวนัหน่ึง ขณะท่ีบุญนัง่สานกระบุงอยูน่อกชานบุญทิ้งไดเ้ดินเขา้ไปในครัว เขาใชช้อ้น
ตกัข้ีเถา้ใส่ลงไปในกาน ้า บุญรู้สึกเดือดดาลมาก เขาจบัลูกชายยดัใส่หอ้งทนัที บุญทิ้งร้องไหจ้า้ 

“อยูใ่นน้ีแหละสอนเท่าไหร่ไม่รู้จกัจ  า” บุญพดูดว้ยความปวดร้าวใจ 
“พอ่จ๋าหนูไม่ท าแลว้...เปิดประตู...เปิดประตูหน่อย” 
“หนูตอ้งสัญญาก่อนวา่จะไม่ด้ืออีกต่อไป” 
“ครับ...ผมจะไม่ท าอีกแลว้” เด็กชายพดูปนเสียงสะอ้ืน “ผมใหส้ัญญา” 
ทนัใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูหน้าบา้น บุญผละจากห้องเดินออกไป เขามองทางหน้าต่างเม่ือ

เห็นวา่เป็นใคร จึงเปิดประตู 
สมบติัและสมรยนือยูห่นา้ประตู 
“ผมไดข้่าววา่ลุงบุญจะขายหมู” สมบติัร้องทกั 
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บุญพยกัหนา้ “เชิญเขา้มาขา้งในก่อนซิ” 
สองสามีภรรยากา้วเขา้มานัง่ท่ีแคร่ไมไ้ผ ่
“เสียงอะไรคะ?” สมรถามบุญดว้ยความสงสัย 
“อ๋อ...ลูกชายของผมเอง แกเกเรมากผมจึงจบัขงัไวใ้นหอ้ง นัง่รอเด๋ียวนะผมจะไปจดัการก่อน” 
สักครู่หน่ึงเจา้ของบา้นก็พาลูกชายเดินออกมา บุญทิ้งใชห้ลงัมือปาดน ้าตาออก 
“เด็กคนน้ีใช่ไหมท่ีลุงเก็บไดจ้ากขา้งถนน?” สมบติัถาม 
บุญขยบิตาเป็นสัญญาณบอกใหค้นทั้งสองเงียบ เพราะเขาไม่อยากจะใหบุ้ญทิ้งรู้ความจริงขอ้น้ี 
“ไหนมาใกล ้ๆ นา้ซิ” สมรดึงแขนบุญทิ้งเขา้มาใกล ้“ช่ืออะไรคะ?” 
“บุญทิ้งครับ” เด็กชายตอบทั้ง ๆ ท่ียงัสะอ้ืนอยู ่
“ช่ือเพราะจงั มีปานท่ีแกม้ซา้ยเสียดว้ย” สมบติัวา่ “ไปอยูก่บันา้ทั้งสองไหม?” 
บุญทิ้งส่ายหนา้ และเกาะแขนบุญไวแ้น่น 
สมบติัมองเด็กชายดว้ยความพิจารณา ดูเหมือนวา่เขาไม่เคยสนใจเด็กคนไหนเท่ากบับุญทิ้งเลย 

บุญทิ้งมีบางส่ิงบางอย่างท่ีประทบัใจเขามาก แทจ้ริงแลว้ เขาอยากจะขอเอาไปเล้ียงเสียเอง เพราะเขา
แต่งงานมาก็หลายปีแลว้ แต่สมรเป็นหมนั 

สมบติัอยากจะมีลูกไวสื้บสกุลสักสองคน แต่ก็ตอ้งหมดหวงั 
“ถ้าหากว่าเราอยู่กินกับโสภา ป่านน้ีลูกคงจะโตขนาดบุญทิ้งแล้ว” สมบติับอกตวัเอง “เรา

แต่งงานกบัสมรก็เพื่อเห็นแก่คุณพอ่เท่านั้น” 
สมบติัพยายามสลดัความคิดฟุ้งซ่านให้ออกไปจากสมอง เขาไม่อยากจะเก็บเอาเร่ืองในอดีตมา

เป็นภาระหนกัในจิตใจอีก เพราะคิดถึงเร่ืองน้ีทีไร เขารู้สึกไม่สบายใจ เขาหันไปทางเจา้ของบา้น แลว้
ถามวา่ “ลุงจะขายหมูก่ีตวั?” 

“คุณตอ้งการก่ีตวั?” บุญยอ้นถาม 
“สักสองสามตวั” 
“ไปดูท่ีคอกหลงับา้นซิ...แลว้เลือกเอา” บุญบอกพร้อมกบัเดินน าหนา้ไปท่ีคอกหมู 
บุญทิ้งมองดูสมบติัอยา่งไม่วางตา สมบติัเองก็ประหลาดใจ ท่ีพบกบัเด็กชายเป็นคร้ังแรก ก็รู้สึก

ชอบใจและอยากจะขอไปเล้ียงเป็นลูกทนัที 
วนัอาทิตยต่์อมา บุญไดพ้าบุญทิ้งไปเรียนรววีารศึกษาท่ีโบสถ ์ตามค าแนะน าของค าจนัทร์ 
“โน่นไงพอ่...พี่ค  าฟอง” เด็กชายช้ีมือบอกพอ่ของตน “พอ่ไปเถอะหนูจะอยูเ่ล่นกบัพี่ค  าฟอง” 
บุญส่งลูกชายท่ีเรือนไวห้ลงัเก่า ซ่ึงกั้นเป็นห้องสอนเด็กในวนัอาทิตย ์แลว้เดินเลยมายงัอาคาร

ของโบสถ์ เม่ือผูค้นเห็นบุญเขาก็พากนัเขา้มาทกัทายแสดงความยินดี โดยเฉพาะอาจารยป์รีชาดูเหมือน
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จะต่ืนเต้นมากกว่าเพื่อน รอยยิ้มแห่งมิตรภาพปรากฏอยู่บนใบหน้าของพี่น้องคริสเตียนทุกคน 
ครอบครัวของประพนัธ์ก็ต่ืนเตน้ไม่นอ้ยเหมือนกนั ท่ีเห็นวา่พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐาน 

เชา้วนัน้ีบุญรู้สึกต่ืนเตน้และประหม่า เขาจดจ าอะไรไม่ค่อยจะได ้ไม่วา่จะเป็นเพลงหรือเทศนา 
เขาเพียงแต่จ าไดนิ้ดเดียวเท่านั้น ท่ีนกัเทศน์ไดพู้ดวา่ “การท่ีคุณอ่านต าราเก่ียวกบัช่างไมห้รือวิชาการท า
นาสักร้อยเล่มพนัเล่ม ก็ไม่สามารถท าให้คุณเป็นช่างไม้หรือชาวนาได้ การท่ีคุณจะเป็นช่างไมห้รือ
ชาวนาไดอ้ยา่งแทจ้ริงก็คือ ลงมือท างาน ในท านองเดียวกนั ไม่วา่คุณจะอ่านพระคมัภีร์ตั้งแต่ตน้จนจบ 
สักร้อยเท่ียวพนัเท่ียว และรู้จกัพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย ก็ไม่สามารถท่ีจะท าให้คุณเป็นคริสเตียนได ้การ
ท่ีคุณจะเป็นคริสเตียนไดก้็คือสารภาพความผดิบาปและเช่ือ พึ่งวางใจในองคพ์ระเยซูคริสคเ์จา้” 

บุญตอ้งยอมรับวา่ เขาไดห่้างเหินละเลยไม่สนใจใยดีต่อพระเจา้มาเป็นเวลานานโข เขาเกลียด
และคิดกบฏต่อพระองค ์แต่พระองคย์งัทรงรักเขา เขาคิดถึงความรักท่ีเขามีต่อบุญทิ้ง และคิดถึงความรัก
ของพระเจา้ท่ีมีต่อเขา ท าใหบุ้ญตอ้งกม้ศีรษะลงอธิษฐานต่อพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง ทนัใดนั้นความรู้สึกอนั
ล ้าลึกก็บงัเกิดซาบซ่านอยูใ่นจิตใจของเขา ศิษยาภิบาลไดบ้อกบุญวา่ “คนท่ีวางใจในพระเจา้ย่อมไดรั้บ
พระพร คือผูท่ี้ความวางใจของเขาอยูใ่นพระเจา้ เขาเป็นเหมือนตน้ไมท่ี้ปลูกไวริ้มน ้ าซ่ึงหย ัง่รากของมนั
ออกไป เม่ือแดดส่องมาถึงก็ไม่กลวั เพราะใบของมนัคงเขียวอยูเ่สมอ และไม่กระวนกระวายในปีท่ีแห้ง
แลว้ เพราะมนัไม่หยดุท่ีจะออกผล” 
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บทที ่7 อดตีทีล่มืไม่ลง 

“เม่ือไหร่จะมีเงินพอใชพ้อจ่ายเสียที น่ียมืเขามาก็หมดไปแลว้”  
เสียงบ่นของมะลิปลุกสนให้เหลียวมามอง เขาตอบไปว่า “หยุดบ่นเสียทีไดไ้หม เด๋ียวบอกให้

เจา้สืบมนัตกัเอาขา้วในยุง้ไปขายท่ีโรงสีสักหาบสองหาบซี” 
“เออ...แกก็คิดแต่จะขายขา้ว อีกสองสามเดือนก็ไม่มีอะไรจะกินหรอก” เสียงโตก้ลบัมา “แกนัน่

แหละเอาเงินไปซ้ือส่ิงของท่ีไม่จ  าเป็นเสียหมด” 
“แกวา่ใคร?” เสียงของสนเครียด 
“ก็จะใครเสียอีกเล่า? ยงัมีหนา้มาถาม” 
“ซ้ืออะไรไม่จ  าเป็น! บอกมาซิ?” สนลุกพรวดพราดพร้อมกบัปาบุหร่ีในมือทิ้งลงใตถุ้น 
“ก็ไอท่ี้ปาทิ้งนัน่แหละ เผาผลาญเงินดีนกั” ภรรยาของสนไม่ยอมลดละ 
“มนัเร่ืองของฉนั ฉนัเป็นคนหาเงิน แหม...สูบบุหร่ีแค่น้ีมนัหนกัหนาอะไร?” 
“ศิษยาภิบาลเตือนก่ีคร้ังก่ีหนแลว้ ให้เลิกเสีย เลิกเสีย มนัไม่ดี” เสียงของมะลิเพลาลงบา้ง “เอา

เงินซ้ืออยา่งอ่ืนจะมีประโยชน์กวา่” 
“เธอรู้ไดอ้ยา่งไรวา่มนัไม่ดี” สนเถียงคอเป็นเอน็ “ไม่เห็นมีพระคมัภีร์ขอ้ไหนหา้ม?” 
มะลิเดินกระฟัดกระเฟียดกลบัไป 
หนา้ของสนแดงดว้ยความโกรธ เน่ืองจากผวิของเขาด าจึงแลดูจนเขียวคล ้า ศีรษะท่ีลา้นเตียนท า

ให้เขาดูแก่กวา่วยัรอยตีนกาปรากฏอยู่บนหางตา แต่ทว่าร่างกายของเขายงัแข็งแรง สนมีลูก 6 คน คน
สุดทอ้งเพิ่งจะไดข้วบเศษ ลูกชายคนโตสองคนแต่งงานไปแลว้ และปลูกบา้นอยูติ่ด ๆ กบับา้นของสน 
คนรองลงมาเป็นผูห้ญิง เธอเป็นหวัเร่ียวหวัแรงภายในงานบา้น ลูกชายอีกสองคนรองสุดทา้ยก าลงัเรียน
หนงัสืออยูใ่นโรงเรียนประชาบาลประจ าหมู่บา้นหว้ยจระเข ้

นบัตั้งแต่แต่งงานกนัมา สนบอกกบัตวัเองอยูต่ลอดเวลาวา่ ไม่เคยมีความสุขท่ีแทจ้ริงในชีวิตเลย 
ตลอดวนัเวลาอันยาวนาน มีปัญหาสารพดัร้อยแปดพนัประการเกิดข้ึน บางคร้ังแทบจะท าให้เขา
กลายเป็นคนบ้า อยากจะหนีเตลิดไปให้ไกลแสนไกล แต่เม่ือหวนคิดถึงพวกลูก ๆ เขาก็ปลงไม่ตก 
ตดัสินใจไม่ไดเ้ด็ดขาด จ าตอ้งสู้ทนไปอยา่งซงักะตายวนัหน่ึง ๆ หวานอมขมกลืนทุกนาที 

สนอยู่กินฉนัสามีภรรยากบัมะลิมาเป็นเวลาร่วมยี่สิบปีแลว้ แต่ดูเหมือนมนัเน่ินนานเป็นร้อยปี 
ยิง่อยูด่ว้ยกนันานเท่าไหร่ เขาก็ไม่เขา้ใจในตวัของภรรยามากข้ึนเท่านั้น มะลิเอาแต่ใจตวัเอง จูจ้ี้จุกจิก ข้ี
บ่น คอยแต่จะหา้มปรามตกัเตือนสั่งสอนเขาคลา้ยกบัวา่มิใช่สามี เสียงบ่นพึมพ าท่ีดงัอยูต่ลอดทั้งวนั ท า
ใหค้วามสุขท่ีพอมีอยูบ่า้งก็รีบโบยบินหนีไป 
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สนไม่เขา้ใจจริง ๆ! 
“ใครจะเป็นเหมือนเราบา้งนะ?” สนถามตวัเอง “ไอเ้ราก็พยายามอย่างเต็มท่ีแลว้ ทุกปีก็ท  านา 

หนา้แลง้ก็รับจา้งท าสวนปลูกผกั แลว้จะเอายงัไงกบัเราอีก ไม่น่าเลยจริง ๆ” สนคร ่ าครวญกบัสายลม 
“พอ่...กินขา้วเถอะ” เสียงเรียกปลุกใหส้นสะดุง้เล็กนอ้ย เขาหนัไปมองเห็นลูกชายสองคนก าลงั

เตรียมจะไปโรงเรียน 
“กินก่อนเถอะ พอ่ยงัไม่หิว” เขาบอกลูก 
เด็กสองคนเร่ิมลงมือจดัการกบัอาหารเช้าอย่างเอร็ดอร่อย เสียงคุยกนักระหนุงกระหนิงตาม

ประสาเด็ก จบัใจความอะไรไม่ค่อยได ้สักครู่หน่ึงเด็กทั้งสองก็เดินมาหาสน 
“พอ่...ขอหนูหา้สิบตางค”์ คนโตแบมือหราตรงหนา้สน 
“หนูดว้ย....หา้สิบตางค”์ คนรองเอาอยา่งบา้ง 
สนจอ้งหนา้ลูกดว้ยความประหลาดใจ 
“เอาไปท าไม...ขา้วก็กินอ่ิมแลว้” สนถลึงตาใส่ “พอ่ไม่มีสตางค”์ 
“โธ่...พอ่หนูจะเอาไปซ้ือทอฟฟ่ีไวอ้มระหวา่งพกัเท่ียง เพื่อน ๆ เขายงัมีกนัเลย” 
“พกัเท่ียงก็กลบัมากินขา้ว ไม่ตอ้งอมตอ้งเอิมหรอกทอฟฟ่ีน่ะ” สนวา่ 
มะลิเดินออกมา เด็กทั้งสองหนัไปมองตาละหอ้ย “ให้มนัไปเถอะ...แกน่ีข้ีเหนียวไม่เขา้เร่ือง ลูก

ขอคนละหา้สิบสตางคเ์ท่านั้น” 
“ห้าสิบสตางค์มนัก็เงินนะเธอ ดูซิ ฟันจะพงัหมดปากแลว้ ก็เพราะไอท้อฟฟ่ีน่ีแหละ” สนพูด

ดว้ยความไม่พอใจ 
ลูกชายคนโตแยกเข้ียวใหผู้เ้ป็นพอ่ดูแลว้พดูวา่ “ไม่เห็นเป็นไรเลย เห็นไมพ๊อ่?” 
“ใหม้นัไปเถอะเด๋ียวจะสาย เขา้หอ้งเรียนไม่ทนั ครูจะตีเอา” มะลิเร่งรัดสามี 
“เอะ๊บอกวา่ไม่มี..ไม่มี..พดูภาษาคนไม่รู้เร่ืองหรือไง?” สนโกรธหนา้แดง 
มะลิควกัเศษเหรียญออกมาจากชายพกผา้นุ่ง ส่งให้ลูกคนละเหรียญ “เอาน่ีลูก...แลว้รีบไปนะ 

อยา่เถลไถลตามทางเด๋ียวไม่ทนั ตอนเท่ียงรีบกลบัมากินขา้ว” 
สนมองตามหลงัเด็กทั้งสอง พร้อมกบัส่ายหน้าดว้ยความไม่เขา้ใจในตวัของภรรยา เธอไม่เคย

ให้เกียรติและเช่ือฟังเขาเลย ดว้ยความกลดักลุม้ท าให้สนตอ้งหาทางออกนอกบา้นทุกวนั กว่าจะกลบัก็
มืดค ่า บางวนัก็แวะไปดูเขาชนไก่ บางวนัก็ขลุกอยูต่ามบา้นญาติพี่นอ้ง 

ความบาดหมางทวข้ึีนเร่ือย ๆ  
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ชีวิตของคนทั้งสองเป็นเหมือนแกว้ท่ีมีรอยร้าวตั้งแต่เร่ิมแรก และรอยร้าวนั้นค่อย ๆ ขยายวง
กวา้งออกไป และกวา้งออกไป ในท่ีสุดก็มาถึงจุดหน่ึง ท่ีแกว้นั้นจะแตกออกเป็นเส่ียง ๆ และเม่ือถึงขั้นน้ี
แลว้ก็ยากท่ีจะน ามาประกอบใหเ้ขา้รูปเดิมไดอี้กคร้ังหน่ึง 

และแลว้ฝันร้ายท่ีคาดหมายไวก้็ไดอุ้บติัข้ึนในครอบครัวของสน เม่ือมะลิไดข้่าวระแคะระคาย
วา่ สามีของเธอไปติดพนักบัผูห้ญิงคนหน่ึงในหมู่บา้น เหมือนหน่ึงมีเหล็กท่ีเผาร้อนแดงฉานมานาบท่ี
หัวใจของเธอ สุดท่ีจะทนได ้มะลิเตน้เร่า ๆ เธอจะยอมเสียทองเท่าหัว แต่จะไม่ยอมเสียผวัให้ใครเธอ
ตรงแน่วไปยงับา้นของคู่ปรปักษท์นัที 

“อีแววอยูไ่หม?” มะลิตะโกนเสียงสั่น 
“ใคร?” เสียงถามจากบนบา้น 
“ออ้...ลงมาน่ีซิแม่ตวัดี” 
“นา้มะลิเหรอ ข้ึนมาบนบา้นก่อนซิ” หญิงสาวผูมี้นามวา่แววโผล่ออกมาพร้อมกบัร้องเช้ือเชิญ

ตามธรรมเนียม 
“ไม่ตอ้ง!” มะลิตอบสะบดัหน้า ดวงตาแฝงไวด้ว้ยความอาฆาตเหมือนเสือแม่ลูกอ่อน “มึงใช่

ไหมท่ีคิดจะแยง่ผวัก”ู 
มะลิเปิดฉากใชภ้าษาพอ่ขนุรามทนัที! 
“ฉนัเปล่านะน้า ฉนัไม่รู้เร่ือง!” หญิงสาวเจา้ของบา้นรีบปฏิเสธเป็นพลัวนั “นา้ไปไดย้ินมาจาก

ไหนล่ะ?” 
“มึงไม่จ  าเป็นตอ้งรู้วา่ กูรู้มาจากไหน รู้แต่เพียงว่ากูรู้ก็แลว้กนั!” มะลิยกมือช้ีหน้าหญิงสาว มือ

อีกขา้งหน่ึงรวบผา้นุ่งข้ึนมาเหน็บหยกัร้ัง เตรียมตวัประจญับานตามสัญญาชาตญาณของผูห้ญิง 
“ฟังฉนัก่อนซิ” แววโบกไมโ้บกมือ! “นา้สนเขามาหาฉนัเอง ฉนัก็หา้มเขาแลว้” 
“มาหามึงเองเรอะ! อี...หนอยแน่คิดจะแยง่ผวัก!ู” 
หญิงสาวถูกด่าอยา่งหยาบคาย ถึงกบัหนา้ซีดเผอืด 
“มึงตายเสียเถอะ” วา่แลว้มะลิก็กระโดดข้ึนบนบา้น แววเตรียมตวัหนีอยูก่่อนแลว้ จึงหนัหลงัวิ่ง

พรวดพราดลดักลางเรือนลงทางบนัไดหลงับา้น หายเขา้ไปในป่ากลว้ยทนัที 
“ดีแลว้ ฮึ..ฝากไวก่้อน สักวนัหน่ึงกจูะเอาเลือดหวัมึงออกใหไ้ด!้” 
ความเคียดแคน้ชิงชงัสุมท่วมทน้อยูใ่นหวัของหญิงลูกหก เธอกลบัมาบา้นอยา่งรีบเร่ง เม่ือมาถึง

ก็พบวา่ สนก าลงันัง่อยูท่ี่ระเบียงหนา้บา้นอยา่งสบายอารมณ์ สนไม่คิดวา่มะลิไดไ้ปก่อเร่ืองวิวาทกบัแวว 
เม่ือเห็นภรรยาเดินมาแต่ไกลก็รู้สึกเฉย ๆ ไม่สนใจ ไม่กระตือรือร้น แต่เขาสังเกตเห็นวา่ วนัน้ีมะลิเดิน
เร็วผดิปกติ เธอมีเร่ืองเดือดเน้ือร้อนใจอะไรหรือเปล่านะ? สนถามตวัเอง 
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จนกระทัง่เธอเดินเขา้มาใกล ้
“ออ้...นัง่อยูน่ี่เอง” มะลิยกมือช้ีหนา้สามี “ไอแ้ก่...ไอเ้ฒ่าหวังู ริจะกินหญา้อ่อน”  
เสียงเกร้ียวกราดของมะลิท าใหส้นผลุดลุกยนืข้ึนทนัที 
“มีเร่ืองอะไรเหรอมะลิ?” เขาถามเสียงเรียบ ๆ 
“ยงัจะมาท าแกลง้ไก๋ กินอยูก่บัปากอยากอยูก่บัทอ้งแกไปท าอะไรกบัอีแววมนั บอกมานะ?” 
“แวว...แววไหน?” สนยงังง ๆ 
“ก็อีแววลูกตาเทิ้ม ชาวบา้นเขาเล่าลือกนัทั้งหมู่บา้นงามหนา้ไหมล่ะ?” 
มะลิยืน่หนา้ยืน่ตาถาม 
“ฉนัไม่รู้เร่ือง!” สนใชมื้อลูบหวัท่ีอตัคดัผมไปมา 
“เชอะ...ไม่รู้เร่ือง ไม่มีฝอยหมามนัไม่ข้ีหรอก!” 
“โธ่...ก็ไปเยีย่มเขาเหมือนไปเยีย่มคนอ่ืนนัน่แหละ ตาเทิ้มนัน่มนัเพื่อนฉนั” 
“เพื่อนบา้นเรอะ...แกจะเอาอีแววเป็นเมียนอ้ยนะซิ” 
“มะลิ...เธอพดูอะไรบา้ ๆ ฉนัมนัแก่แลว้น่ะ!” 
“อ๋อ...แก่ ๆ อยา่งน้ีตวัดีนกัแหล!” มะลิวา่ฉอด ๆ 
“เลิกพดูดีกวา่ ...เด๋ียวก็อดไม่ได ้เดือดร้อนกนัหมดหรอก” สนเตะฝาหอ้งดงัโครมเบอ้เร่อ 
“ฉนัขอยื่นค าขาดให้แกเลิกติดต่อกบัอีแววนบัตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป ถา้ไม่เช่ือแลว้ละกอ้คอยดู

มนัจะตอ้งตายกนัไปขา้งหน่ึง” เสียงของมะลิจริงจงัมากข้ึน 
สนพยายามระงบัสติอารมณ์อย่างสุดความสามารถ แต่มนัก็สุดท่ีจะระงบัเอาไวไ้ด ้เขาช้ีหน้า

มะลิพร้อมกบัพูดดว้ยเสียงเครียด ๆ ว่า “เธอมนัจะมากไปแลว้ ฉนัแต่งงานกบัเธอมิใช่เอาเธอมาเป็นแม่
นะ เธอตอ้งฟังฉนัทุกอยา่งตามพระคมัภีร์สอน” 

“อยา่เอาพระคมัภีร์มาอา้ง คนชัว่อยา่งแกพระเจา้ไม่ฟังหรอก” มะลิขดัข้ึนกลางคนั 
“ฉนัอยากจะบอกใหเ้ธอรู้วา่ ฉนัแต่งงานกบัเธอก็เพราะ...” เสียงของฝ่ายชายเงียบหายไป 
“เพราะอะไร...บอกมานะ?” มะลิเร่งเสียงเร็วปร๋ือ 
“อยา่ใหพ้ดูดีกวา่ แสลงใจเปล่า ๆ”  
“บอกมา....บอกมาเด๋ียวน้ี!” 
“ฉนัแต่งงานกบัเธอก็เพราะ ฉนัตอ้งการเอาชนะไอบุ้ญมนัต่างหาก” สนโพล่งออกไป 
“ตา๊ย..ตาย” มะลิร้องกรีดสุดเสียง แลว้ปล่อยโฮออกมาทนัที 
“ฉันไม่เคยคิดรักเธอมาก่อนเลย ฉันเห็นเธอมาแย่งเอาความรักจากเพื่อนฉันไป ฉันจึงหาทาง

กลัน่แกลง้เธอ ...มนัก็เท่านั้น ท่ีแต่งน่ีก็เพราะความจ าใจหรอกนะ” 
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สุดท่ีมะลิจะยนืฟังต่อไม่ได ้เธอเอามือทั้งสองขา้งปิดหนา้ร้องไห้ และรีบวิ่งข้ึนไปบนบา้นทนัที 
ลูกคนเล็กสะดุ้งต่ืนมองผูบ้งัเกิดเกล้าด้วยความไร้เดียงสา หนูน้อยไม่รู้หรอกว่า อะไรได้บงัเกิดข้ึน
ระหวา่งพอ่กบัแม ่

สนยืนซึมอยูก่บัท่ี สมองของเขาวา้วุน่ เขาตดัสินใจไม่ถูกวา่จะท าอย่างไรต่อไป เขาควา้เส้ือมา
สวมแลว้กา้วลงจากบา้น เสียงสะอ้ืนร ่ าไห้ของมะลิยงัคงดงัไม่ขาดสายระหว่างทางสนเดินสวนทางกบั
ลูกสาวคนกลาง ซ่ึงไปหาเก็บผกัในสวนและกลบัมา 

“พอ่จะไปไหน?” เธอถาม 
“เออ้...ธุระบา้นเหนือหน่อย” เขาตอบโดยไม่ยอมมองหนา้ลูกสาว 
ลูกสาวมองตามหลงัผูเ้ป็นพอ่ดว้ยความประหลาดใจเขาพอจะเดาไดว้า่มีอะไรเกิดข้ึนท่ีบา้น 
สนยงัคงเดินต่อไปเร่ือย ๆ อยา่งไร้จุดหมายปลายทาง เขาลดัเลาะไปตามทางเดินในสวน บาง

ตอนเป็นสวนกลว้ย บางตอนเป็นสวนมะพร้าว มีคูน ้าอยูส่องขา้งทางขนานไปตลอดแนว ตะวนัยามบ่าย
ส่องลอดทางมะพร้าวลงมากระทบผวิน ้า ปลาตวัโต ๆ กระโดดฮุบเหยื่อท าให้กระเพื่อมเป็นระลอกคล่ืน
วิง่กระทบฝ่ัง 

สนนัง่ลงและคิด! 
“ชีวิตของคนเราไม่แตกต่างจากสภาพน้ืเท่าใดนกั มกัจะพบกบั “คล่ืนแห่งชีวิต” อยูเ่สมอ บาง

คล่ืนรุนแรง บางคล่ืนปานกลาง และบางคล่ืนบางเบา ซ่ึงแลว้แต่วา่ ปัญหานั้นจะเกิดข้ึนใกลต้วัมากนอ้ย
เพียงไร ต่างกนัอยูแ่ต่วา่ คล่ืนในน ้าเม่ือวิง่มากระทบฝ่ังแลว้ก็สร่างซาไป แต่คล่ืนชีวิตจะวิ่งมากระทบลูก
แลว้ลูกเล่า ไม่ขาดสาย จนบางคร้ังเกือบจะยนืสู้ต่อไปอีกไม่ไดแ้ลว้ บางคร้ังซวนเซลม้ลง” 

สนคิดถึงผูท่ี้จะช่วยแบกภาระหนกัในใจของเขา เขาคิดถึงเพื่อนบา้น คิดถึงบ่อนการพนนั คิดถึง
เหลา้ คิดถึงแวว และคิดถึงคริสตจกัรและศิษยาภิบาล เขาจะเลือกไปหาใครดี 

เขาเดินไปพลาง ชัง่ใจไปพลาง 
ในท่ีสุดเขาก็เลือกเอาอนัดบัสุดทา้ย 
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บทที ่8 มดืมิดก่อนฟ้าสาง 

เจด็ปีผา่นไปมิเน่ินชา้ บุญบอกกบัตวัเองวา่ มนัเป็นปีแห่งความคิดและความเขา้ใจใหม่ โลกเร่ิม
สดสวย เขาใชเ้วลาเกือบทั้งหมดอยูก่บับุญทิ้ง ลูกชายคนเดียวของเขา คนทั้งสองช่วยกนัเล้ียงหมู ผูค้นใน
หมู่บา้นหนองบอนมองเห็นการเปล่ียนแปลงในชีวติของบุญอยา่งชดัเจน 

เกือบทุกคนแสดงความยนิดีกบัชีวติใหม่ของเขา 
แต่มีบางคนเท่านั้น ท่ีไม่ค่อยชอบหนา้บุญ 
ต่ืนเชา้ข้ึนมา ทั้งสองพ่อลูกจะจดัการหุงหาอาหารรับประทาน เสร็จเรียบร้อยก็จดัอาหารให้แก่

สัตวเ์ล้ียง ต่อจากนั้นบุญทิ้งก็แต่งตวัไปโรงเรียน ส่วนบุญก็ถือมีดเขา้ไปหาผกัในไร่ กวา่จะกลบัมาก็บ่าย
โข เป็นประจ าเช่นน้ีเกือบทุกวนั เวน้วนัอาทิตย ์ในวนัเสาร์บุญจะตอ้งท างานหนกัเป็นสองเท่าของวนัอ่ืน 
แต่ก็มีบุญทิ้งเป็นผูช่้วย 

พอ่ลูกจะใชเ้วลาเกือบตลอดทั้งวนัของวนัอาทิตยอ์ยูใ่นคริสตจกัร บุญท างานรับใชพ้ระเจา้อยา่ง
เอาจริงเอาจงั จนบรรดาสมาชิกทั้งหลายมองเห็นความรักพระเจา้ในตวัของเขาจึงขอร้องให้บุญเป็น
ผูป้กครองคนหน่ึง บุญไดพ้ยายามฟูมฟักสอนบุญทิ้งให้เขา้ใจในวิถีชีวิตของคริสเตียนท่ีดี เขารู้สึกดีใจ
เป็นอย่างมาก ท่ีเห็นลูกชายชอบร้องเพลง อธิษฐาน ท่องขอ้พระคมัภีร์และชกัชวนคนอ่ืน ๆ ไปโบสถ ์
อีกทั้งยงัขยนัขนัแขง็ในการเล่าเรียนอีกดว้ย จนครูประจ าชั้นถึงกบัเอ่ยปากชม 

วนัหน่ึงหลงัจากท่ีโรงเรียนเลิกแล้ว บุญทิ้งเดินกลบับา้นพร้อมกบัพวกเพื่อน ๆ เม่ือเดินผ่าน
หน้าบา้นของเชิดอดีตครูประชาบาล บุญทิ้งเห็นสมบติัซ่ึงเป็นลูกชายของเชิดนัง่อยู่ท่ีมา้ยาวหน้าบา้น 
สมบติัยิม้ใหเ้ด็กชายแต่ไกล เม่ือบุญทิ้งเดินเขา้มาใกล ้สมบติัก็กวกัมือเรียก 

“บุญทิ้ง...มาน่ีหน่อยซิ” 
เด็กชายหนัไปมองหนา้เพื่อน แลว้หนักลบัไปมองสมบติั 
“ไปซิ...เขาเรียกแลว้” เพื่อนคนหน่ึงลุนหลงับุญทิ้ง 
เด็กชายเดินเขา้ไปหาดว้ยท่าทางเหนียมอาย 
“โรงเรียนเพิ่งเลิกเหรอ?....” สมบติัถามดว้ยน ้าเสียงอ่อนโยน 
“ครับ” บุญทิ้งตอบ 
“ตอ้งรีบกลบัหรือเปล่าน่ี?....อยูคุ่ยกบันา้สักประเด๋ียวไดไ้หม นา้คิดจะมารอหนูตั้งหลายวนัแลว้ 

แต่ไม่ค่อยจะมีเวลาวา่ง ตอนน้ีก าลงัเตรียมเก่ียวขา้ว” 
“ผมตอ้งรีบกลบัไปช่วยพอ่เล้ียงหมูครับ” เด็กชายตอบตามความจริง 
“นา้คิดถึงหนู อยากจะไปเยีย่มท่ีบา้นไดไ้หม?” 
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บุญทิ้งมองหน้าชายท่ีนัง่เบ้ืองหนา้ดว้ยความประหลาดใจ นบัตั้งแต่จ าความไดก้็มีเพียงสมบติั
คนเดียวท่ีบอกคิดถึงเขา 

“นา้สมรเขาท าขนมจะเอาไปวดัพรุ่งน้ี นา้เลยขอแบ่งเขาหน่อยหน่ึงให้บุญทิ้ง” สมบติัพูดพลาง
หยบิห่อขนมขนาดเข่ืองท่ีวางอยูข่า้ง ๆ ส่งให้บุญทิ้ง เด็กชายไหวแ้ลว้รับมาถือไว ้“เอาไปแบ่งให้พ่อกิน
บา้ง บางทีพรุ่งน้ี ถา้นา้วา่งจะไปเยีย่มท่ีบา้น” 

พอดีสมรลงมาจากบนบา้น เธอเดินมานัง่เคียงขา้งกบัสมบติั สมรเป็นหญิงร่างสูงทว้ม ชอบใส่
เส้ือลายท่ีเป็นลูกไม ้ผมยาวแต่รวบมดัไวข้า้งหลงั ซ่ึงเหมือนกบัหญิงตามชนบททัว่ไป 

“ถา้เรามีลูกน่ารักอยา่งน้ีสักคนก็ดีนะพี่สมบติั?” เธอเอียงไปเปรยกบัสามี 
“อืม...” สมบติัครางในล าคอ 
“หนูมาอยูก่บันา้เอาไหม? นา้จะส่งหนูเรียนต่อมอศอในเมือง” นางวา่ “ปีน้ีเรียนจบประชาบาล

แลว้ใช่ไหม?” 
“ครับ” บุญทิ้งพยกัหนา้ “แต่ผมมาอยูก่บันา้ไม่ไดห้รอก เพราะพอ่อยูค่นเดียว ไม่มีใครช่วยงาน” 
“ก็ไม่เห็นเป็นไรน่ี” สมรวา่ “เม่ือคิดถึงหรืออยากช่วยพอ่ท างาน ก็ไปหาก็ได”้ 
“ผมสงสารพอ่ครับ เพราะพอ่แก่แลว้ พอ่เหงา” 
“ดูท่าทางแกรักพอ่มากนะ” สมบติัหนัไปพดูกบัภรรยา “ถา้แกรู้ความจริงคงจะเสียใจ” 
“ความจริงอะไรครับ?” บุญทิ้งถามดว้ยความสงสัย 
“เออ้...ไม่มีอะไรหรอก นา้เขาพูดเล่นน่ะ” สมรรีบกลบเกล่ือน เธอใชเ้ล็บหยิกตน้แขนสามีเป็น

การปรามไม่ใหพ้ดู 
“ถา้หากวา่อยากกลบัก็กลบัเถอะ” สมบติับอก “เด๋ียวพอ่จะคอยแย”่ 
เด็กชายบุญทิ้งเดินจากไป ปล่อยใหส้องสามีภรรยามองตาม สมบติัหนัมายิม้กบัสมร แต่มนัเป็น

ยิม้ท่ีแฝงไวด้ว้ยความเศร้า 
และถา้หากวา่คนทั้งสองรู้ความจริงท่ีลึกเขา้ไปอีกขั้นหน่ึง มนัจะเป็นความเศร้าซ้อนความเศร้า

สักเพียงไรหนอ 
อาทิตยป์ลายเดือนธนัวาคม เยอืนมาถึงตามกาลเวลา อากาศค่อนขา้งเยือกเยน็ เพราะมนัเป็นช่วง

ฤดูหนาวหมู่บา้นหนองบอนยงัคงเงียบสงบเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงไปมากนกั เวน้แต่ชีวิต
ของบุญและอาคารของคริสตจกัร เกือบทุกส่วนไดรั้บการตกแต่งดว้ยกระดาษสีฉูดฉาดและดอกไมส้ด 
เพื่อเตรียมงานฉลองคริสตมาส ดูเหมือนวา่วนัน้ีเป็นวนัท่ีมีความหมายมากท่ีสุดในชีวิตของผูท่ี้เช่ือพระ
เจา้ในหมู่บา้นหนองบอน บรรดาผูใ้หญ่ต่ืนเตน้ หนุ่มสาวดีใจ เด็ก ๆ ร่าเริง โดยเฉพาะเด็กชายบุญทิ้ง 
ก่อนเขา้นอนเขาถามพอ่วา่ “พอ่...พรุ่งน้ีเป็นวนัคริสตมาส เราจะตอ้งไปโบสถแ์ต่เชา้ใช่ไหม?” 
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“อืม...” บุญโคลงศีรษะท่ีหงอกประปราย 
“คนคงจะแยะใช่ไหมพอ่?” 
“อืม...” 
“ผมจะใส่ชุดใหม่ท่ีพอ่ซ้ือให”้ 
“อืม” ผูเ้ป็นพอ่ยงัคงครางประโยคเดิม 
“พรุ่งน้ีพอ่เทศน์หรือ?” บุญทิ้งสงสัยเอียงหนา้เขา้มาถามใกล ้ๆ เม่ือเห็นสายตาของบุญยงัคงจบั

อยูท่ี่หนงัสือปกด าเล่มนั้น 
“ไม่หรอกลูก” บุญเงยหนา้ข้ึน “พอ่ก าลงัอ่านพระคมัภีร์ และรู้สึกต่ืนเตน้เก่ียวกบัวนัประสูติของ

พระเยซูคริสตม์นัมิใช่สั่นสะเทือนเฉพาะโลกของเราเท่านั้น แต่ทุกส่ิงทุกอยา่งในสวรรคแ์ละจกัรวาลก็
พลอยต่ืนเตน้ไปดว้ย ช่างยิง่ใหญ่สมกบัเป็นพระเจา้จริง ๆ” 

“อะไรพอ่...ผมไม่เขา้ใจ?” 
“พ่อก าลังพูดถึงวนัท่ีพระเยซูคริสต์ประสูติ มีพวกทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ มี

นักปราชญ์มาจากทิศไกล มีพวกเล้ียงแกะมานมสัการ มนัช่างเป็นภาพท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจจริง ๆ พ่อ
อยากจะอยูใ่นเหตุการณ์วนันั้นดว้ย” 

เด็กชายอา้ปากหาวติด ๆ กนัสองสามคร้ัง บุญหนัมามองและบอกวา่ “ถา้ง่วงก็เขา้นอนเสียซิลูก 
พรุ่งน้ีจะไดต่ื้นแต่เชา้ไปโบสถ ์ปีน้ีเขาเชิญคริสตจกัรอ่ืนมาร่วมดว้ย คนคงจะมากกวา่ปีท่ีแลว้” 

“คริสตจกัรไหนบา้งพอ่?” 
“ท่ีพอ่รู้แน่ ๆ ก็คือคริสตจกัรบา้นหว้ยจระเขแ้ละคริสตจกัร...” 
บุญพดูดว้ยสีหนา้ไม่ค่อยสบายใจนกั ทั้งน้ีเพราะวนัรุ่งข้ึนเขาอาจจะเผชิญกบัใครในอดีตบางคน 

เขาจะวางตวัอยา่งไร ในฐานะท่ีเป็นผูป้กครองคนหน่ึงของคริสตจกัรหนองบอน เขาไม่อยากจะพบกบั
ภาพท่ีขมข่ืนในอดีตอีกคร้ังหน่ึง 

ความคิดของเขาสวา่งโพลง ในขณะท่ีแสงไฟจากตะเกียงถูกหร่ีลง ๆ และดบัในท่ีสุด 
8.00 น. เสียงเพลงไทยเดิมท่ีถูกดดัแปลงเน้ือร้องเสียใหม่ ดงักงัวานไปทัว่บริเวณคริสตจกัร 

ผูค้นแต่งกายดว้ยผา้นานาสี เดินกบัขวกัไขว ่ปะร าถูกปลูกข้ึนอยา่งลวก ๆ เพื่อใชช้ัว่คราว หลงัคามุงดว้ย
ทางมะพร้าม พื้นปูดว้ยเส่ือกกอนันุ่มน่ิม เด็ก ๆ พากนัวิ่งเล่นอยูก่ลางสนาม ทางดา้นหลงัโบสถ์คนกลุ่ม
หน่ึงก าลงัขมีขมนัท าอาหารเพื่อเล้ียงฉลองเสียงต าน ้ าพริกและสับเน้ือดงัประชันขนัแข่งกนักบัเสียง
สนทนา 

ทุกคนมีใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส! 
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เวลาผ่านไปเพียงไม่นานนกั สถานท่ีดูเหมือนว่าจะแคบไปถนดัทีเดียว บุญทิ้งจูงมือพ่อเดินเขา้
ประตูของคริสตจกัร ปรีชาเร่เขา้มาทกัทาย เขาแต่งกายดว้ยกางเกงสีด าเส้ือขาวแขนยาว ผูกเนคไทเส้น
ขนาดเข่ือง ดูสีหนา้ของเขามีอาการเหน็ดเหน่ือยมาก เหง่ือเม็ดโต ๆ ผุดข้ึนเต็มใบหนา้และซอกคอ เส้ือ
ดา้นหลงัเปียกช้ืน 

“ผมรอตั้งนาน” ปรีชาเอ่ยทกัประโยคแรก เขายิม้ให้บุญและหันไปลูบหวับุญทิ้ง “แหม...วนัน้ี
แต่งตวัเสียหล่อ” 

บุญทิ้งยนืบิดไปมาดว้ยความเขิน 
“มีอะไรท่ีจะใหผ้มช่วยหรือครับ?” บุญถาม 
“เปล่า...ปล่าว...” ศิษยาภิบาลรีบปฏิเสธ “แต่ผมมีเร่ืองด่วนเป็นส่วนตวั คืออยา่งน้ี...” ปรีชาบอก

เบา ๆ พร้อมกบัทรุดตวัลงนัง่ขา้ง ๆ บุญ บุญหนัไปบอกลูกชาย “ไปวิ่งเล่นกลางสนามกบัเพื่อนไป พ่อมี
ธุระคุยกบัศิษยาภิบาลหน่อย” 

โดยไม่ใหพ้อ่เตือนซ ้ าสอง บุญทิ้งผละไปทนัที 
“เม่ือเชา้คุณสนและภรรยา และอาจารยเ์อนกมาหาผม...” 
“ผมคิดไวแ้ลว้ไม่มีผดิ” บุญขดัจงัหวะ “เขาวา่ไงบา้งครับ” 
“เขาไม่ไดพ้ดูอะไรมาก แต่เขาอยากจะพบคุณบุญ” ปรีชาวา่ 
“อยากพบผม” บุญเบิกตากวา้ง “พบท าไม?” 
“เร่ืองเก่ียวกบัเงินหายเม่ือยีสิ่บกวา่ปีท่ีแลว้” 
“เร่ืองมนัแลว้กนัไปแลว้ ไม่ควรฟ้ืนฝอยหาตะเข็บอีก!” บุญพูดพร้อมกบัส่ายหน้า “อาจารยไ์ป

บอกเขาเถอะวา่ เราไม่มีอะไรต่อกนัแลว้ ส่ิงท่ีผา่นมาก็ขอใหคิ้ดเสียวา่มนัเป็นฝันร้าย” 
“ผมก็บอกแลว้ แต่เขายนืยนัจะขอพบกบัคุณบุญใหไ้ด”้ 
“ผมยกโทษใหเ้ขาแลว้ อโหสิต่อกนั” 
“เขาอยากจะพดูกบัคุณบุญเท่านั้น” ปรีชารบเร้าดว้ยสายตา “เวลาน้ีคนทั้งสามรออยูบ่นบา้นของ

ผม ขอใหคุ้ณบุญไปพบกนัก่อนท่ีเราจะเร่ิมนมสัการพระเจา้” 
ปรีชายกขอ้มือดูนาฬิกา 
“น่ีเพิ่งแปดโมงคร่ึง เราจะเร่ิมประชุมสิบโมง ยงัมีเวลาอีกชัว่โมงกวา่ ๆ เชิญคุณบุญไปท่ีบา้นผม

ครับ” 
บุญลุกข้ึนด้วยความจ าใจ เขาถอนหายใจลึก ๆ แล้วก้าวตามศิษยาภิบาล ออ้มตวัอาคารไป

ทางดา้นตะวนัออก บา้นของปรีชาปลูกอยู่ไม่ห่างจากคริสตจกัรเท่าใดนัก ท่ีตีนบนัไดบุญสังเกตเห็น
รองเทา้วางเรียงกนัอยูห่ลายคู่ ซ่ึงมีทั้งของผูห้ญิงและผูช้าย 
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เขาก้าวข้ึนไปบนบา้นดว้ยความประหวัน่พร่ันพรึง เขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนในอีกสองสาม
วินาทีขา้งหนา้ บุญอธิษฐานในใจคนเดียวเงียบ ๆ พอโผล่หนา้เขา้ไปเขาก็เห็นคนทั้งสามก าลงัคุยกนัอยู ่
มีชายอีกคนหน่ึงนัง่ห่างออกไปเม่ือเห็นบุญเดินเขา้มา การสนทนาก็ยุติลงทนัที และต่างก็หนัมามองเป็น
ตาเดียวกนั 

ความเงียบปกคลุมอยูช่ัว่ขณะ 
บุญสังเกตพบว่า สนเพื่อนรักในอดีตแก่ตวัลงมาก แต่ท่าทางดูแข็งแรงดีอยู่ ส่วนมะลินั้นบุญ

เกือบจ าเธอไม่ไดเ้พราะเขาไม่เคยคิดวา่มะลิจะแก่ลงมากถึงเพียงน้ี ดูสีหนา้ของเธอไม่มีความสุขเลย บุญ
หนัไปทางอาจารยเ์อนก เขายิม้ให้บุญนิดหน่ึง แต่มนัเป็นยิม้ท่ีแห้งแลง้มาก ส่วนชายคนท่ีนัง่ถดัออกไป
บุญไม่รู้จกั 

ปรีชานัง่ลงแลว้เร่ิมเอ่ยเบา ๆ ว่า “ก่อนท่ีเราจะพูดคุยกนั ขอให้เราร่วมใจกนัอธิษฐานขอการ
ทรงน าจากพระเจา้” 

ทุกคนกม้ศีรษะ 
“ขา้แต่พระบิดาเจา้ ผูท้รงทราบจิตใจของมนุษยทุ์กคน พวกขา้พระองค์ขอยกย่องสรรเสริญ

ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณส าหรับความรักท่ีผ่านมาทางไมก้างเขน ซ่ึงพระเยซูคริสต์ได้ยอม
ส้ินพระชนม์เพื่อไถ่บาปของพวกขา้พระองค์ทั้งหลาย ขอพระวิญญาณทรงน าในการสนทนาและปรับ
ความเขา้ใจกนัในวนัน้ี ในพระนามอนัทรงฤทธ์ิของพระมหาเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน.” 

บุญถอนใจยาว ๆ อีกคร้ังหน่ึง 
ทุกคนยงัคงเงียบสงบ ปรีชาผูเ้ป็นทูตสันถวไมตรีไดเ้ร่ิมข้ึนวา่ “ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน เป็น

ลูกของพระเจา้ เป็นพี่น้องกนัในพระคริสต์ ก่อนท่ีเราจะร่วมกนันมสัการพระเจา้ตอนเช้าวนัน้ี ใครมี
ความคบัขอ้งหมองใจกนัอยากจะพดูปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ก็ขอเชิญพูดออกมา เพราะถา้หากวา่ 
เราเก็บเอาความขมข่ืนเจบ็ช ้าใจไวแ้ลว้ การเขา้เฝ้านมสัการพระองคจ์ะไร้ประโยชน์โดยส้ินเชิง ไม่วา่จะ
เป็นความผิดพลาด ความเขา้ใจผิดในอดีต ยอ่มเป็นอุปสรรคทั้งนั้น ในพระคมัภีร์ไดบ้อกวา่ พระหัตถ์
ของพระเจา้ไม่สั้นเกินไปท่ีจะช่วยเราทั้งหลายให้รอดได ้แต่เพราะความผิดบาปของพวกเราต่างหาก ท า
ใหพ้ระเจา้ไม่ไดย้นิเสียงร้องของเรา...” 

ทุกคนเพง่สายตาดูพื้น! 
สักครู่หน่ึงก็มีเสียงดงัข้ึนวา่ “ผมช่ือบุญรอดมาจากบา้นแม่ลา ผมไดม้ารับหนา้ท่ีศิษยาภิบาลต่อ

จากอาจารยเ์อนกหลายปีแลว้ เม่ือผมเขา้มารับหน้าท่ีใหม่ ๆ ผมก็ไดย้ินเร่ืองราวของคุณบุญ คุณสน คุณ
มะลิและอาจารยเ์อนกบา้ง แต่ไม่ละเอียดนกั และผมเองก็ไม่ไดส้นใจเร่ืองน้ีอย่างจริงจงัจนกระทัง่วนั
หน่ึง คุณสนไดม้าหาและเล่าเร่ืองทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนใหฟั้ง...” 
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ชายวยักลางคนท่ีช่ือบุญรอดหยุดพูดนิดหน่ึง เขาหนัไปมองดูรอบ ๆ ก่อนท่ีจะกล่าวต่อวา่ “คุณ
สนไดเ้ล่าใหผ้มฟังถึงปัญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนในครอบครัว ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองจากเหตุการณ์เม่ือยี่สิบกวา่ปี
ท่ีแลว้ เราได้ปรึกษาหารือ อ่านพระคมัภีร์ อธิษฐานดว้ยกนั และผมได้ไปพบคุณมะลิท่ีบา้นเพื่อปรับ
ความเขา้ใจ และผลสุดทา้ยก็ปรากฏวา่ คนทั้งสองสามารถคืนดีกนัอีกคร้ัง โดยท่ีคุณสนสัญญาวา่ จะรัก
และเทิดทูนคุณมะลิ และคุณมะลิเองก็สัญญาวา่ จะไม่กระท าเหมือนอยา่งท่ีแลว้ ๆ มาอีก และจะยอมเช่ือ
ฟังคุณสนทุกอยา่ง แต่ผมเห็นว่าเร่ืองมนัยงัไม่จบส้ิน เพราะคู่กรณีของคุณสนยงัไม่ไดป้รับความเขา้ใจ
กนั...” 

ทุกคนยงัคงนัง่ฟังอยา่งเงียบเชียบ! 
“ผมไดมี้โอกาสพบกบัอาจารยเ์อนกสองคร้ัง และพดูถึงเร่ืองเงินของคริสตจกัรท่ีหายไป” ปรีชา

เป็นฝ่ายพดูข้ึนบา้ง “อาจารยย์อมรับวา่ ท่ีไดก้ระท าลงไปนั้นเป็นการไม่ถูกตอ้งเท่าท่ีควร และรู้สึกเสียใจ
ในการกระท าคร้ังนั้น ดงันั้น ผมจึงนดัใหเ้รามาพบปะพดูคุย ปรับความเขา้ใจกนัในเชา้วนัน้ี” 

สนจอ้งสายตาลงบนพื้นห้อง มะลินั่งเทา้แขนกม้หน้าน่ิง เธอใช้ผา้เช็ดหน้าโบกพดัไปมาใน
บางคร้ัง เหง่ือซึมตามใบหนา้ ทั้ง ๆ ท่ีอากาศก าลงัเยน็สบายดี บุญนัง่น่ิงเป็นรูปป้ัน 

ในท่ีสุดเอนกก็เอ่ยท าลายความเงียบ 
“ผม...ผมเสียใจครับคุณบุญ” เขาตะกุกตะกกัในล าคอ “ไม่คิดวา่ ผมจะท าใหคุณบุญตอ้งเสียผู ้

เสียคน เสียอนาคตและเสียทุกส่ิงทุกอยา่ง...ผมท าผดิพลาด...โปรดยกโทษใหผ้ม” 
บุญจอ้งหน้าเอนกดว้ยดวงตาแข็งกร้าว เพลิงแคน้ท่ีก าลงัจะมอดกลบัลุกฮือข้ึนมาอีก เขาคิดว่า 

ชาติน้ีเขาจะไม่ให้อภยัในความผิดท่ีคนเหล่าน้ีไดท้  าไวเ้ด็ดขาด เพราะมนัท าให้เขาตอ้งเสียผูเ้สียคน เสีย
อนาคต และเสียทุกส่ิงท่ีมีอยู ่

แต่ทนัใดนั้น เร่ืองราวของเปโตรไดผุ้ดข้ึนมาในห้วงความคิดของเขา เปโตรไดถ้ามพระเยซูว่า 
เขาควรจะอภยัให้แก่พี่นอ้งท่ีท าความผิดสักก่ีคร้ัง เจ็ดหรือ? องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอบวา่ มิใช่เพียงเจ็ด
คร้ังเท่านั้น แต่เจด็คูณดว้ยเจด็สิบ นัน่ก็เท่ากบัส่ีร้อยเกา้สิบคร้ัง 

“แต่เราไม่เคยใหอ้ภยัคนเหล่าน้ีเลย แมแ้ต่คร้ังเดียว” บุญคิดในใจ 
เสียงของมะลิสะอ้ืนเบา ๆ 
“ไม่เป็นไรหรอกครับ...อาจารย”์ บุญเอ่ยเสียงเบา “ผมคิดว่ามนัเป็นฝันร้าย ถึงแมว้า่มนัจะเป็น

ฝันร้ายตลอดยีสิ่บกวา่ปีก็ตาม แต่เด๋ียวน้ีผมต่ืนแลว้” 
“บุญ..” เสียงของสนเยอืกเยน็ “ฉนัขอโทษแก” 
พดูไดเ้ท่านั้น สนก็ร้องไหอ้อกมาเหมือนเด็ก ๆ มะลิเองก็พลอยร้องไหต้ามไปดว้ย 
ปรีชาและบุญรอดมองภาพท่ีเกิดข้ึนดว้ยความต้ืนตนัใจและขอบคุณพระเจา้ 
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เม่ือความโศกเศร้าค่อยสร่างซาแลว้ มะลิได้คลานไปตรงหน้าของบุญ แลว้กราบลงพร้อมกบั
บอกวา่ “ฉนัเสียใจ ในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน...แต่เร่ืองมนัผา่นไปแลว้ ขอให้อภยัฉนัเถอะนะ ฉนัไดบ้อกกบั
พี่สนวา่ ต่อไปน้ีฉนัจะเลิกเห็นแก่ตวั จะเป็นเมียท่ีดี...” 

มะลิยงัคงสะอ้ืนร ่ าไหด้ว้ยความเสียใจอยา่งสุดซ้ึง 
“ไม่ตอ้งเสียใจให้กบัตวัเอง ให้เราเร่ิมตน้กนัใหม่สารภาพความผิดบาปต่อกนั พระเจ้าทรง

ซ่ือสัตยแ์ละเท่ียงธรรมจะทรงโปรดอภยัความผดิบาปของเรา” บุญพดูเบา ๆ 
ทุกคนกม้ศีรษะอธิษฐานสารภาพความผดิบาปท่ีตนไดก่้อไวใ้นอดีต 
แสงแห่งความหวงัใหม่ได้ฉายไปทัว่ห้อง บุญยิ้มทั้ งน ้ าตา เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า

เหตุการณ์จะมาลงเอยแบบน้ี เขาตั้นตนัใจจนพดูอะไรไม่ออก สนเองก็เช่นเดียวกนั เขาโผเขา้กอดคอบุญ
เพื่อนรัก บรรยากาศทีเคยหมองมวัในอดีต บดัน้ีกลบัโชติช่วงสวา่งไสว 

เม่ือมีเวลาหิว  ยอ่มจะตอ้งมีเวลาอ่ิม 
เม่ือมีเวลาร้องไห ้ ก็ยอ่มจะมีเวลาหวัเราะ 
เม่ือมีเวลาทุกข ์  ก็ยอ่มจะมีเวลาสุข 
เม่ือมีเวลามืด  ก็ยอ่มจะมีเวลาสวา่ง 
น่ีเป็นแก่นแทข้องชีวติมนุษยทุ์กคน 
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บทที ่9 ชีวติยงัไม่ส้ิน 

ลมแล้งพดัมาวูบหน่ึง ใบไม้แห้งร่วงหล่นจากต้นกองซ้อนทบัถมสองข้างทาง บุญทิ้งเล้ียว
จกัรยานออกจากประตูร้ัวของวทิยาลยัอยา่งรวดเร็ว เบ้ืองหลงัมีเพื่อนอีกสองคนควบตามติด ๆ จุดหมาย
ปลายทางของเขาก็คือ ตลาดในเมือง 

“เฮ.้..บุญทิ้งรอหน่อยซิ” สมศกัด์ิตะโกน “ฉนัมีเร่ืองจะบอกแก” 
ชายหนุ่มชลอความเร็ว เพื่อนทั้งสองเร่งข้ึนมาทนั 
“แกเคยสังเกตบา้งไหมบุญทิ้ง? มีคนคอยจบัตามองแกอยูต่ลอดเวลา” 
“ใคร?” ชายหนุ่มหนัไปถามดว้ยความสงสัย 
“แกน่าจะถามวา่ผูห้ญิงหรือผูช้ายมากกวา่ท่ีจะถามวา่ใคร?” สุชยัพดูพร้อมกบัหวัเราะ 
“เออ ถามอยา่งสุชยัมนัวา่ก็ได”้ บุญทิ้งคลอ้ยตาม 
สมศกัด์ิหันมามองแลว้ยิ้มอย่างมีความหมาย เขาหักรถจกัรยานหลบเขา้ขา้งทาง เม่ือรถยนต์

แล่นสวนมา เม่ือเจา้ถนนผา่นไปแลว้ เขาก็เร่งความเร็วคู่กบับุญทิ้งอีก 
“คนรูปหล่อมนัก็มีเสน่ห์อยา่งน้ีแหละ” สุชยัสัพยอก 
“ฉนัไม่เขา้ใจ...แกทั้งสองพดูอะไรกนั?” บุญทิ้งงง 
“ไม่มีอะไรมากหรอก ฉนัเพียงแต่อยากจะบอกให้แก่รู้ตวัวา่ แม่นงเยาวท่ี์นัง่อยู่ตรงมุมห้อง จบั

ตามองแกอยูต่ลอดเวลา รู้สึกวา่เธอจะสนใจแกเอาการอยูน่า” 
“อืม...ก่อนปิดภาควนัสุดทา้ย อยา่ลืมหนัไปสบตากบัเธอบา้งก็แลว้กนั ถา้หากวา่ไม่กลา้กนัยินดี

เป็นพอ่ส่ือใหคิ้ดเพียงม้ือเดียวแบบกนัเอง” เพื่อนขา้งซา้ยพดูแข่งกบัสายลม 
“คงเป็นไปได้ยาก...ถ้าเธอรู้เบ้ืองหลงัของฉัน เธอคงจะรักฉันไม่ลงแน่ ๆ” บุญทิ้งบอกยิ้ม ๆ 

“ฉนัเป็นคนจนไม่มีพอ่ไม่มีแม่ เป็นเด็กก าพร้ามาตั้งเกิด ใครจะสนใจใยดี” 
“ไม่แน่นา...ของอยา่งน้ี ไวใ้จไดเ้สียเม่ือไหร่เล่าผูห้ญิงบางคนเขารักกนัท่ีหวัใจ มิใช่รูปกายหรือ

ทรัพยส์มบติัภายนอก ลองแหยม ๆ ดูบา้งปะไร ปะเหมาะเคราะห์ดีปิดเทอมน้ีแจกการ์ดเสียเลย” 
“ไม่ดี...ไม่ดี” บุญทิ้งรีบปฏิเสธ “ฉนัมีแฟนแลว้” 
“ฮา้” เพื่อนทั้งสองคนอุทานออกมาเกือบจะพร้อมกนั 
“แอบไปมีตั้งแต่เม่ือไหร่เน่ีย? ไม่เห็นบอกข่าวคราวกนับา้งเลย แหม...ไอเ้ราก็หลงงมโข่งอยูว่า่ 

เป็นคนตวัเปล่าเล่าเปลือย สิงห์ปืบเงียบแท ้ๆ” สมศกัด์ิหวัเราะลัน่ถนน 
“เฮ่ย...มีแลว้ก็ไม่เห็นส าคญั มีอีกคนหน่ึงก็ยงัไหวสมยัน้ีบางคนเขามีเป็นโหล ๆ ควงไม่ซ ้ าหนา้

กนัเลย” สุชยัพยายามช้ีโพรงใหก้ระรอก 
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“แกทั้งสองก็รู้วา่ ฉนัเป็นคริสเตียน ฉนัจะตอ้งซ่ือสัตยใ์นเร่ืองน้ี ทั้งต่อพระเจา้และต่อผูอ่ื้น”บุญ
ทิ้งบอกเพื่อนดว้ยสีหนา้เรียบ ๆ 

“เอา้..เชิญตามสบายท่านสังฆราช” สมศกัด์ิพดูพร้อมกบัหวัเราะ “เฮย้ไอช้ยัเห็นสง่าราศีของพระ
เจา้จบัอยูท่ี่ใบหนา้ไอบุ้ญทิ้งมนัไหมวะ?” 

“เช่ือพระเยซูน่ีล าบากพิลึกนะ ฉนัไม่เอาดว้ยละ ขืนเช่ือเด๋ียวท าศีลขาดทุกวนั” 
บุญทิ้งเงียบ เขาไม่ยอมโตต้อบเพื่อน เพราะเกรงวา่จะท าใหค้วามสัมพนัธ์ขาดสะบั้นลง เขาบอก

ตวัเองวา่ “ใหค้วามเช่ือ ความรัก ความศรัทธาพระเยซูคริสตท่ี์มีอยูใ่นตวัของเราแสดงออกให้คนทั้งสอง
เห็น ภายในไม่ชา้พระวญิญาณจะน าเขามาถึงความจริง” 

จกัรยานทั้งสามแล่นผ่านหมู่บา้นย่านชานเมือง แลว้เล้ียวซ้ายขา้มสะพานสักครู่หน่ึงก็เขา้เขต
จอแจ ผูค้นเร่ิมพลุกพล่าน สองฟากทางเป็นต  กแถวตั้งเป็นหย่อม ๆ ตึกหลายหลงัก าลงัถูกเร่งจาก
คนงาน อีกภายในไม่ก่ีเดือนขา้งหนา้อาคารใหม่ ๆ ก็จะโผล่ข้ึนมาแทนท่ีบา้นไมข้องเดิม 

บุญทิ้งหกัหวัจกัรยานเขา้จอดหนา้ร้านขายก๋วยเต๋ียว 
“แวะหาอะไรเติมกระเพาะเสียหน่อย เด๋ียวค่อยหาซ้ือของ” บุญทิ้งหนัไปบอกเพื่อน 
“เราทั้งสองจะไปเยี่ยมญาติสักหน่อย เราแยกกนัตรงน้ีนะ แลว้พบกนัท่ีวิทยาลยั” สมศกัด์ิบอก

บุญทิ้งก่อนท่ีจะข่ีรถเลยไปพร้อมสุชยั 
ชายหนุ่มพาตวัเองเดินเขา้ไปนัง่ท่ีโตะ๊เกือบกลางร้านเด็กเสริฟอาหารเร่เขา้มาถาม 
“ขา้วผดัจาน...น ้าแขง็เปล่าถว้ยหน่ึง” เขาร้องสั่ง 
สักครู่หน่ึง ขา้วผดัสีเหลืองจานใหญ่ ส่งกล่ินหอมฉุยก็ถูกน ามาวางขา้งหน้า เขาจดัการกบัมนั

อยา่งเอร็ดอร่อยคร่ึงจานผา่นไปในเวลาอนัไม่ชา้นกั เขาเร่ิมชลอจงัหวะตกั 
“อีกสองสามวนัก็จะปิดเทอมปลายแลว้” บุญทิ้งตกัขา้วใส่ปากดว้ยความคิดค่อนขา้งเล่ือนลอย 

ในร้านมีคนนัง่อยูก่่อนแลว้ ประมาณห้าหกคน แต่บุญทิ้งไม่สนใจ เขาคิดถึงส่ิงท่ีจะตอ้งซ้ือไปฝากพ่อผู ้
แก่มากแลว้ เขาคิดถึงหมูท่ีอว้นพี เขาคิดถึงทิพาและคิดถึงวนันั้น.... 

เสียงเอะอะจากทางด้านหลัง ท าให้ความคิดของบุญทิ้งหยุดชะงัก เขาเหลียวไปมอง ก็เห็น
เจา้ของร้านซ่ึงเป็นคนจีนพุงพลุย้ ศีรษะเถิก ก าลงัลากแขนผูห้ญิงร่างโทรม ๆ คนหน่ึงเขา้มาในร้าน ปาก
ก็ร้องบอกลูกสาววา่ “อาหมวย...ล้ือไปเรียกตงัหลวกมา....อีน่ีนิสัยไม่ลีข้ีขโมย ให้ตงัหลวกจบัขงัให้เข็ด 
อัว๊คอยลูล้ือมาหลายวนัแลว้....ล้ือไม่มีเงินซ้ือหรืองาย?” 

หญิงร่างโทรมพยายามแกะมือเจา้ของร้านออก แต่ไม่ส าเร็จ ปากก็พร ่ าขอร้อง “ปล่อยอัว๊เถอะ
เถา้แก่ อัว๊จะไม่ท าอีกต่อไปแลว้ อัว๊หิวมากถึงไดห้ยบิเอาไป” 

“ไม่ล่าย...ไม่ล่าย ของซ้ือของขาย ตอ้งไปพดูกนัท่ีโรงพกั” โจทกย์นืกราน 
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บุญทิ้งลุกข้ึนไปมองดู ผูค้นในละแวกใกลเ้คียงเร่ิมหนัมาให้ความสนใจเช่นเดียวกนั มีหญิงคน
หน่ึงแหวกผูค้นเขา้มา ช้ีหนา้ผูต้อ้งหาแลว้พูดวา่ “ผูห้ญิงคนน้ีแหละท่ีไปขโมยไก่ทอดของฉนัเม่ือวาน ดี
แลว้....จบัไปโรงพกัใหต้ ารวจขงัใหเ้ขด็” 

หญิงท่ีถูกจบัเป็นคนร่างผอมสูง ผิวกระด ากระด่างเพราะไม่ค่อยจะได้พบกับความสะอาด 
หนา้ตามอมแมม ผมเผา้ยุง่เป็นกระเซิง นางสวมผา้นุ่งเก่า ๆ มีรอยขาดหลายแห่ง ไม่มีรองเทา้ ท่าทางอิด
โรยมาก ความสงสารแล่นเขา้จบัหวัใจบุญทิ้ง เขาเดินเขา้ไปหาเถา้แก่ ในขณะท่ีลูกสาวก าลงัจะออกไป
ตามต ารวจ 

“ผูห้ญิงคนน้ีขโมยอะไรไปครับ?” บุญทิ้งถามอยา่งสุภาพ 
“มนัขโมยก๋วยเต๋ียวแหง้ไปห่อหน่ึง” ชายหวัลา้นตอบ 
“ผมยนิดีจะจ่ายใหเ้ถา้แก่” บุญทิ้งบอก 
“คุงก าลงัจะช่วยคงผกินา” เถา้แก่ติง 
“ผมเห็นวา่ แกหิวจริง ๆ ดูซิ” 
ผูค้นต่างหนัมาจอ้งหนา้ชายหนุ่ม 
“ผมเป็นนกัศึกษาวทิยาลยัท่ีน่ี” บุญทิ้งช้ีมือไปทางเหนือ “เถา้แก่คิดเท่าไหร?” 
“ไม่ล่าย” โจทกพ์ุงพลุย้ยงัจะเอาเร่ือง “อัว๊จะตอ้งเอามนัติดคุกใหล่้าย” 
บุญทิ้งพยายามต่อรองกบัเจา้ของร้านอาหารอยูเ่ป็นนานสองนาน จนเถา้แก่ใจอ่อน ยอมรับค่า

ชดใช้เสียหาย หญิงร่างโทรมคนนั้นยกมือไหวบุ้ญทิ้งดว้ยส านึกในบุญคุณ นางท าท่าว่าจะเดินจากไป 
เม่ือเห็นวา่ทุกส่ิงเรีบบร้อยแลว้ 

“เด๋ียวก่อน” บุญทิ้งกวกัมือเรียกเอาไว ้“ผมอยากจะถามอะไรหน่อย” 
นางหยดุหนักลบัมามอง 
“หิวขา้วหรือเปล่า?” เขาถาม 
ไม่มีค  าตอบจากปากของนาง แต่ดวงตาฝ้าฟางคู่นั้นมนับอกความหมาย 
“เถา้แก่...เอาขา้วผดัใหจ้านหน่ึง” บุญทิ้งหนัไปสั่งเขาบอกกบันางวา่ “ไปนัง่ท่ีโตะ๊ดีกวา่นา้” 
ผูถู้กชกัชวนอึดอดั ลงัเลใจครู่หน่ึง นางกม้ลงมองดูตวัเอง แลว้มองท่ีชายหนุ่ม แลว้ส่ายหนา้ บุญ

ทิ้งขย ั้นคะยอ 
“ไม่...ฉันนั่งตรงน้ีก็ได้ เด๋ียวเจ้าของร้านมันจะไล่เอา” นางมองไปทางเถ้าแก่ด้วยสายตา

หวาดหวัน่ 
“ไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะตอนน้ีเราเป็นลูกคา้แก่แลว้....ไปเถอะ ถา้มีอะไรเกิดข้ึน ผมจะเป็น

ผูรั้บผดิชอบนา้เอง” 
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เจา้ของร้านมองคนทั้งสองดว้ยสีหนา้ไม่ค่อยพอใจนกั 
“ช่วยบอกช่ือของน้าให้ผมรู้ได้ไหม” บุญทิ้งถามเม่ือนางนั่งลงตรงกันขา้มกับเขา แล้วเขาก็

แนะน าตวัเองวา่ “ผมช่ือบุญทิ้ง” 
นางมองหน้าชายหนุ่มแลว้ส่ายหน้า “ไม่ตอ้งรู้จกัรช่ือของฉันหรอก...เพราะไม่มีความหมาย

อะไร” 
“อยา่พดูอยา่งนั้นซิครับ เราทุกคนมีความหมาย ทุกคนทีสิทธ์ิเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั” 
นางมองหนา้บุญทิ้งดว้ยความประหลาดใจ 
“จะใหผ้มเรียกช่ือนา้วา่อยา่งไร?” 
“เออ้...เรียกวา่โสภาก็แลว้กนั” นางบอกอาย ๆ 
ขา้วผดัจานใหญ่วางลงตรงหนา้ โสภาจดัการกบัมนัดว้ยความหิวโหย แลว้เร่ิมเล่าเร่ืองของนาง

ใหช้ายหนุ่มฟัง 
“ฉนัไม่ใช่คนแถวน้ี” ดวงตาท่ีแหง้แลง้สอดส่ายไปมา ริมฝีปากซีดเผือด ตามใบหนา้เป็นสีเขียว

เป็นจุด ๆ “ฉนัเป็นลูกชาวนา ไม่มีความรู้ พอ่แม่ญาติพี่นอ้งยากจนมาก ฉนัทนเห็นสภาพครอบครัวอด ๆ 
อยาก ๆ ต่อไปไม่ไดจึ้งเดินทางเขา้ในเมือง หวงัจะท างานมีเงินส่งไปให้ทางบา้นใชบ้า้ง ตอนแรกก็เป็น
ลูกตามบา้นของคนจีน...ก็ดีอยูห่รอก แต่วา่อยูไ่ม่ได”้ 

“ท าไมล่ะครับ?” ชายหนุ่มขดัจงัหวะ 
“ลาออก...เพราะงานหนกั และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ คุณผูช้ายเจา้ของบา้นเป็นคนเจา้ชู ้หลงัจากนั้น

ไปท างานอีกหลายท่ีหลายแห่ง” นางเล่าเสียงสั่นนิด ๆ “วนัหน่ึงยายนิดเพื่อนของฉันก็ชวนไปท างาน
บาร์” 

“ท างานบาร์...ท าอะไร?” บุญทิ้งถาม 
“พาร์ตเน่อร์ ใช่ เพราะมนัท าให้ฉนัมีรายไดดีข้ึน เงินทองไหลมาเทมา ตอนนั้นฉนัสนุกมากจน

ลืมความทุกขป์ล่อยเน้ือปล่อยตวักบัชาย มีหลายคนมาติดพนัและขอแต่งงานดว้ย แต่ฉนัไม่สนใจ แต่มี
อยูร่ายหน่ึง...” นางหยดุเหมือนหน่ึงจะระลึกถึงความหลงั 

“เขาเป็นนกัเรียนเกษตรอยา่งคุณบุญทิ้งน่ีแหละ เรารักกนัมาก”  
ภาพในอดีตเม่ือเกือบยีสิ่บปีก่อนโนน้ แจ่มชดัอีกคร้ังหน่ึงในหว้งความคิดของนาง 
“เป็นนกัเรียนเกษตรดว้ยหรือ?” บุญทิ้งเพิ่มความสนใจมากข้ึน 
“ใช่ แลว้เราก็อยูด่ว้ยกนั เราเช่าบงักะโลเล็ก ๆ หลงัหน่ึง ตอนนั้นเรามีความสุขมาก ฉนัคิดวา่จะ

ท าอาชีพพาร์ตเน่อร์อีกสามส่ีปีก็จะเลิก ตั้งเน้ือตั้งตวัและกลบัไปบา้นนอกแต่...” 
“ตอนน้ีเขาไปไหนเสียล่ะ?” 
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“ฉนัก าลงัจะบอกคุณอยูเ่ด๋ียวน้ีแหละ” โสภาบอก “เขากลบัไปบา้น...และไม่ไดก้ลบัมาหาฉนัอีก
เลย เขาทิ้งฉนัไปเกือบยีสิ่บกวา่ปีน้ีแลว้” 

น ้าเสียงท่ีพดูออกมาแสดงถึงความขมข่ืน ใบหนา้ของนางเศร้าหมองมากข้ึน 
“บา้นของเขาอยูท่ี่ไหน?” 
“หนองบอน” 
“หนองบอน” บุญทิ้งทวนค า “หนองบอนในอ าเภอของเราน่ีน่ะหรือ?” 
“ใช่ หนองบอนของเราน่ีแหละ” 
“เขาช่ืออะไร” ชายหนุ่มเสียงดงัจนคนโตะ๊ขา้ง ๆ หนัมามอง 
เจา้ของร้านพุงพลุย้ยงัคงจบัตามาท่ีคนทั้งสองเป็นระยะเขาส่ายหวัชา้ ๆ เม่ือสายตาปะทะเขา้กบั

ร่างอนัสกปรกของโสภา เขาเกรงวา่จะท าใหเ้กา้อ้ีตอ้งเปรอะเป้ือน 
“เขาช่ือสมบติั” นางตอบ 
“นา้สมบติัเหรอ ! ...ไม่น่าเช่ือ” ชายหนุ่มอุทานออกมา 
“ท าไม...คุณรู้จกัเขาหรือ?” หญิงร่างโทรมถามดว้ยความสงสัย 
“โอ...ถา้เป็นคนท่ีผมคิดไว ้ผมรู้จกัเขาพอสมควร ผมเองก็มาจากหมู่บา้นหนองบอนเหมือนกนั” 
“เขาเป็นลูกชายของครูเชิด” 
“ใช่แลว้ คนเดียวกนั!” ชายหนุ่มตบขาตวัเองดงัฉาด “เมียเขาช่ือสมรใช่ไหม?” 
หญิงท่ีนัง่อยูต่รงหนา้ตอบรับ นางพูดต่อไปอีกวา่ “เขาเป็นคนเลวมาก ข้ีขลาด ไม่ยอมรับความ

จริง ไม่ยอมรับผดิชอบอะไรทั้งส้ิน เขาทิ้งฉนัไปอยา่งไม่มีเยื่อใย ทั้ง ๆ ท่ีฉนัก าลงัทอ้งอ่อน ๆ ฉนัเสียใจ
จนกินไม่ได ้นอนไมห้ลบั แลว้ลูกของฉนัก็คลอด...” นางหยดุพร้อมกบัมีน ้าตาไหลซึมออกมา 

“เด๋ียวน้ีลูกของนา้ไปไหนเสียล่ะ?” 
โสภาส่ายหนา้อนัผา่ยผอม 
“ฉนัไม่อยากจะคิดถึงเร่ืองน้ี” นางร้องไห้ออกมาบุญทิ้งต้ืนตนัใจ นางใชห้ลงัมืออนัหยาบกร้าน

ปาดน ้ าตาออกจากแก้มอนัเห่ียวย่น “พอคลอดออกมาไดไ้ม่ก่ีวนั ฉันก็หมดปัญญาท่ีจะเล้ียงเขาต่อไป 
เพราะฉนัไม่มีงานท า ญาติพี่นอ้งก็ไม่มี เพื่อนฝงูก็ละทิ้งไปหมด ฉนัจะท าอยา่งไรดี จะบากหนา้กลบัไป
หาพ่อแม่รึ ฉันท าไม่ได ้อายเขา จะตามหาสมบติัรึ ฉันก็เช่ือแน่ว่า จะตอ้งถูกครูเชิดไล่ตะเพิดออกมา 
เพราะเขาเป็นคนท่ีมีอิทธิพลมากในหมู่บา้น ฉนัก็เลยตดัสินใจเอาไปทิ้ง” 

“เอาเด็กท่ีเพิ่งเกิดนัน่นะรึไปทิ้ง?” 
“ใช่...ฉนัท าส่ิงท่ีฉนัไม่อยากท า ฉนัเป็นแม่ใจยกัษใ์จมาร และเด็กนั้นก็เป็นผูช้ายน่ารักเสียดว้ย 

ถา้หากวา่มีผูใ้จบุญพบเขา้และน าไปเล้ียงก็นบัวา่เป็นบุญของเด็ก ป่านน้ีคงโตเท่านคุณน่ีแหละ” 
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ความเงียบเกิดข้ึนชั่วขณะหน่ึง บุญทิ้งจอ้งแก้วน ้ าแข็งเปล่าท่ีวางตรงหน้า เขาคลึงมนัไปมา 
ครุ่นคิดอยา่งหนกัหน่วงในท่ีสุดเขาก็ถามโสภาวา่ “เด๋ียวน้ีนา้พกัอยูก่บัใคร?” 

“ฉันไม่มีบา้น เร่ร่อนไปเร่ือย ๆ” นางตอบแล้วก้มมองใตโ้ต๊ะ พอเงยหน้าข้ึนมาอีกคร้ังนางก็
พยายามเปล่ียนเร่ืองสนทนา “พ่อแม่ของคุณบุญทิ้งคงจะดีใจมาก ท่ีเห็นลูกชายไดเ้รียนหนงัสือสูง ๆ 
อยา่งน้ี?” 

“พอ่แม่ผมรึ?” ชายหนุ่มยิม้ท่ีมุมปาก “ผมเป็นลูกก าพร้า อาศยัอยูก่บัพอ่บุญธรรม” 
โสภาจอ้งหนา้ชายหนุ่มอีกคร้ังหน่ึง จนบุญทิ้งแปลกใจ 
“นา้คิดจะท าอยา่งไรต่อไป?” 
“ไม่รู้” นางตอบตามความจริง “อยูไ่ปวนัหน่ึง ๆ ขอทานเขาบา้ง ขโมยบา้ง ไดเ้งินมาก็ซ้ือเหลา้

กินใหเ้มา เพื่อจะไดลื้มโลกน้ี” 
ค าพูดของโสภาสะกิดให้บุญทิ้งคิดถึงวาทะของยาโกโบท่ีบอกวา่ “ผูท่ี้มีความบริสุทธ์ิผอ่งแผว้

ตามครรลองของพระเจา้พระบิดา ไดแ้ก่ผูท่ี้เอาใจใส่ดูแลเด็กก าพร้าและหญิงหมา้ยท่ีไดรั้บความทุกข์
ร้อน” 

ชายหนุ่มเบนสายตาออกไปนอกถนน ความคับคั่งของผูค้นยงัคงมีอยู่เหมือนเดิม บุญทิ้ง
ตดัสินใจไม่ถูกว่า เขาจะช่วยหญิงผูมี้ความทุกข์น้ีไดอ้ย่างไร เพราะเขาเองก็ยงัหาเงินไม่ได ้ทุกวนัตอ้ง
อาศยัพอ่อยู ่แต่บางที...บางทีพอ่ของเขาอาจจะช่วยได ้

“นา้อยากจะไปอยูก่บัผมไหม?” บุญทิ้งถามโสภา “วนัเสาร์ผมจะกลบับา้น” 
“ท่ีไหน...หนองบอนหรือ?” 
“แต่บา้นของผมห่างจากบา้นของนา้สมบติั ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองน้ี ผมคิดวา่ บางทีน้าสมบติัอาจจะ

จ านา้โสภาไม่ได”้ 
“คุณไม่รังเกียจคนอยา่งฉนัหรือ?” 
“โอ...ไม่รังเกียจหรอก ผมเป็นคริสเตียน เช่ือพระเยซูคริสต์ พระองค์สอนให้รักเพื่อนบา้น

เหมือนรักตนเองและทุกคนในสายตาของพระองคน์ั้นมีค่าเท่าเทียมกนัหมด พระองคย์งัคงบอกอีกวา่ ถา้
หากวา่เราปรนนิบติัผูท่ี้เล็กนอ้ยหรือคนต ่าตอ้ยท่ีสุด ก็เหมือนกบัท ากบัพระองคเ์หมือนกนั” 

“คุณอยากจะใหฉ้นัไปท าไม?” โสภาขอ้งใจ 
“บางทีพอ่จะมีงานใหน้า้ท า” ชายหนุ่มตั้งความหวงั “พอ่ผมเล้ียงหมูจ  านวนมาก และก าลงัคิดจะ

ตั้งฟาร์มไก่ เล้ียงไก่พนัธ์ุ ซ่ึงตอ้งการคนช่วยอย่างมาก น่ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีผมตอ้งเขา้มาเรียนเกษตร 
กลบัไปน่ีผมก็จะขลุกอยูก่บัฟาร์มทั้งวนั” 

“ขอใหฉ้นัมีเวลาคิดก่อน...บางทีฉนัอาจจะไป” นางตอบดว้ยความไม่แน่ใจ 
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“เอาอย่างน้ีก็แล้วกัน น้าไปพกัอาศยัอยู่กับอาจารย์ของผมก่อน พรุ่งน้ีหรือมะรืนน้ีค่อยให้
ค  าตอบแก่ผมก็ได”้ บุญทิ้งบอกพร้อมกบัลุกข้ึนยืน เรียกเจา้ของร้านมาเก็บเงินค่าอาหาร “ไปด้วยกนั 
เพราะเยน็มากแลว้ เด๋ียวผมเขา้หอพกัไม่ได”้ 

ชายหนุ่มแปลกใจตนเองวา่ ท าไมถึงคิดช่วยเหลือหญิงผูอ้าภพัคนน้ี เขารู้สึกวา่มีอะไรแฝงอยูใ่น
ส่วนลึกของจิตใจ ในท่ีสุดเขาก็พบค าตอบว่า “เพราะเราเช่ือพระเจ้าและตอ้งท าตามค าสั่งสอนของ
พระองค”์ 

ทุกคนในร้านอาหารมองตามหลงัของคนทั้งสองดว้ยความประหลาดใจ บางคนซุบซิบกนัเม่ือ
เห็นโสภานัง่ซอ้นทา้ยจกัรยานของชายหนุ่ม บ่ายหนา้ไปทางวทิยาลยั 
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บทที ่10 ช่ัวเกนิไปหรือ? 

ชายหนุ่มหน้าตาคมสัน แต่งกายแบบชาวบา้นกระโดดลงจากรถ ในมือมีกระเป๋าใบเข่ือง เขา
เหลียวซ้ายแลขวา หญิงวยักลางคนก้าวตามลงมา เสียงครางของเคร่ืองยนต์ ท าให้หญิงสาวผูห้น่ึงซ่ึง
ก าลงัตกัน ้ าอยู่ท่ีบ่อหันมามองเม่ือเห็นว่าเป็นใครแล้ว เธอทิ้งถงัน ้ าแลว้วิ่งมาอย่างรวดเร็วชายหนุ่มยิ้ม
กวา้งพร้อมกบัโบกมือให ้

“ทิพา” เขาเรียกเสียงดงั 
“พี่บุญทิ้ง” เสียงขานตอบอยา่งต่ืนเตน้ 
“มาช่วยรับของหน่อย” 
“แหม...มาเงียบ ๆ ไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ ทิพาไม่รู้ตวัเลย” เธอต่อวา่ชายหนุ่ม 
“ผมชอบแบบน้ี เพราะท าใหค้นตกอกตกใจดี” บุญทิ้งยิม้กวา้ง 
ทิพามองหญิงท่ียนือยูข่า้งหลงัชายหนุ่ม 
“น่ีนา้โสภา ผมพบท่ีตลาดในเมืองเม่ือสองสามวนัก่อน เลยชวนมาช่วยพ่อท   งาน” บุญทิ้งบอก

เสียงเรียบ ๆ “เอ...ไม่รู้วา่พอ่อยูบ่า้นหรือเปล่า?” 
หญิงสาวร่างเพรียวลมยกมือข้ึนกระพุ่มไหวผู้ม้าใหม่โสภายกมือข้ึนไหวต้อบด้วยท่าทาง

ประหม่าเพราะหลายปีแลว้ท่ีไม่เคยมีใครยกมือไหวเ้ธอเลย 
“ข้ึนบนบา้นก่อนซินา้” ทิพาบอกดว้ยใบหนา้ยิม้ละมยั “พ่อพี่บุญทิ้งคงอยูบ่า้น เพราะหมู่น้ีงาน

ยุง่มาก แกขยายคอกหมูและสร้างฟาร์มไก่ เห็นช่างเขามาท าอยูต่ลอดหลายวนัแลว้” 
วนัน้ีหญิงสาวใส่เส้ือลายแดงสลบัเหลือง สีของมนัขบัผิวให้ดูเปล่งปลัง่ยิ่งข้ึน ดวงตากลมโตรับ

กบัทรงผมท่ีท าแบบง่าย ๆ เวลาเธอสะเทิ้นอายแกม้จะระเร่ือเป็นสีชมพู เธอช่วยชายหนุ่มห้ิวตะกร้าเดิน
น าหนา้ โสภาเดินตามหลงั 

“คิดถึงผมบา้งหรือเปล่า?” ชายหนุ่มกระซิบ 
“ไม่รู้” หญิงสาวตอบอาย ๆ 
“ผมคิดถึงทิพาใจจะขาด สิบวนัมนันานเหมือนสิบปีนอนเร่งวนัเร่งคืน” บุญทิ้งบอก “น่ีถา้หา

กวาผมมีอ านาจท่ีจะเร่งเวลาได ้เราคงจะไดพ้บกนัก่อนหนา้น้ี 
“อยา่มาปากหวานเลย พวกผูช้ายก็เป็นเหมือนกนัหมด” หญิงสาวคอ้นใหส้องวง 
“ผมพดูจริง ๆ นะ แต่....” 
“แต่อะไรค่ะ?” หญิงสาวชอ้นตามอง 
บุญทิ้งกระแอมไอทั้ง ๆ ท่ีไม่มีเสลด “แต่...เคา้จะมีใจเหมือนเราบา้งหรือเปล่าก็ไม่รู้?” 
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“เคา้นะใคร?” 
ชายหนุ่มไม่ตอบ แต่แสร้งมองข้ึนไปบนยอดไม ้
“นา้ประพนัธ์กบันา้ค าจนัทร์อยูห่รือเปล่า?” บุญทิ้งเปล่ียนเร่ือง 
“แม่อยู ่แต่พอ่เห็นบอกวา่ไปบา้นนา้สมบติั เด๋ียวก็คงกลบั แกคงดีใจท่ีเห็นพี่กลบัมา” 
ค าวา่สมบติัท าให้โสภาหูผึ่ง นางเง่ียฟังดว้ยความตั้งใจพร้อมกบักา้วตามมาติด ๆ แลว้ทั้งสามก็

มาหยดุยนืท่ีตีนบนัได 
“แม่...พี่บุญทิ้งมา” ทิพาร้องบอก 
ชัว่อึดใจค าจนัทร์ก็เดินออกมา นางยิ้มดว้ยความยินดีพร้อมกบัเช้ือเชิญคนทั้งสองให้ข้ึนไปบน

บา้น ทิพาเล่ียงออกไปหาน ้ามาใหแ้ขกด่ืม บุญทิ้งไดแ้นะน าใหโ้สภารู้จกักบัครอบครัวของประพนัธ์ 
“ผมอยากจะฝากน้าโสภาไวก้บับา้นน้ีสักพกัหน่ึงจะไดห้รือเปล่าครับ?” ชายหนุ่มถามเจา้ของ

บา้นดว้ยความเกรงใจ “เพราะท่ีบา้นของผมไม่สะดวกหลายอยา่ง และอีกอยา่งหน่ึงคือ เป็นบา้นของชาย
โสด ซ่ึงไม่เหมาะท่ีผูห้ญิงจะไปพกัอาศยั” 

ค าจนัทร์หนัไปยิม้ใหแ้ก่โสภา แลว้บอกอยา่งสุภาพวา่ “ฉนัยินดีตอ้นรับค่ะ บา้นเรามีแขกมาพกั
เสมอแหละค่ะ” 

ค าจนัทร์ไดถ้ามบุญทิ้งเก่ียวกบัการเรียน 
“ก็อยา่งนั้นแหละนา้ การเรียนก็คือการเรียน การท่ีจะรู้จริง ๆ ก็คือ ออกมาท างาน เผชิญกบัของ

จริง ถา้เรียนแลว้ไม่ไดป้ฏิบติั อีกหน่อยวชิาก็กลบัไปหาอาจารยห์มด” 
“สมบติัลูกครูเชิดเขาก็เรียนทางน้ีเหมือนกนั เห็นเขาเอาจริงเอาจงั เด๋ียวน้ีร ่ ารวยแลว้” ค  าจนัทร์

วา่ 
“แต่ผมเรียนก็มิไดห้วงัจะร ่ าจะรวยอะไร หวงัจะมาช่วยพอ่มากกวา่ สงสารแกแก่แลว้” 
โสภาเพิ่มความสนในการสนทนาเม่ือไดย้นิค าวา่สมบติั “เขาคงจะแก่ตวัลงไปมาก ถา้เขาพบเรา 

เขายงัจะสนใจใยดีอยูห่รือเปล่านะ?” นางถามในใจ 
“เด๋ียวผมตอ้งขอตวัไปหาพอ่ก่อน” ชายหนุ่มบอกวา่ท่ีแม่ยาย “นา้โสภากบัทิพาไปดว้ยกนันะ” 
ทั้งสองคนพยกัหนา้ 
“แม่จ๊ะ...เด๋ียวพี่ค  าฟองมา ขอให้เขาช่วยหาบน ้ าข้ึนบา้นแทนหนูหน่อยนะคะ” ทิพาบอกก่อนท่ี

จะกา้วลงจากบา้น 
“จะ้..เด๋ียวแม่จดัการเองก็ได”้ นางรับปาก “ออ้ เด๋ียวจะกลบัมากินขา้วเยน็ท่ีบา้นหรือเปล่า?” 
“ผมคิดวา่ เราจะกินท่ีบา้นของผม เด๋ียวจะใหทิ้พากบันา้โสภาเป็นแม่ครัว” บุญทิ้งบอก 
“แลว้แต่บุญทิ้งเถอะ แต่ถา้จะกลบัมากินบา้นนา้ เด๋ียวจะเตรียมอาหารไวใ้ห”้ 
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“ขอบคุณมากครับ เป็นการรบกวนนา้เปล่า ๆ” 
บุญทิ้งพาผูม้าใหม่และแฟนสาวเดินลดัดงกลว้ยหลงับา้น สักครู่หน่ึงก็ขา้มร้ัวไมเ้ต้ีย ๆ หูของเขา

แวว่ไดย้นิเสียงคอ้นกระทบกบัไมด้งัเป็นจงัหวะ ชายหนุ่มมองเห็นหลงัคาบา้นของตนแต่ไกล มีส่ิงใหม่
เกิดข้ึนหลายอยา่ง เช่นร้ัวท่ีสร้างสูงข้ึน และคอกหมูท่ีต่อใหย้าวออกไป 

เมฆด ากอ้นใหญ่ลอยมาบดบงัแสงอาทิตยย์ามบ่าย ท าให้มองดูคลา้ยดอกเห็ดมหึมาบนทอ้งฟ้า 
ส่วนเบ้ืองล่างร่มร่ืนชัว่ระยะหน่ึง ไกลออกไปทางดา้นซ้ายมือ ชาวบา้นสองสามคนถือขอบเสียมก าลงั
ขุดหาอะไรบางอย่างจากพื้นดิน ววัฝูงหน่ึงเล็มหญา้อยู่อย่างสงบ ไมย้ืนตน้สองขา้งทางเร่ิมผลดัใบมนั
ผลดัใบสีเหลืองปลิววอ่นร่อนลงสู่พื้นดิน 

“โน่นไงครับบา้นของผม” บุญทิ้งช้ีมือบอกผูม้าใหม่ 
“พอ่ของคุณบุญทิ้งอยูค่นเดียวหรือ?” นางถามดว้ยอาการต่ืนเตน้นิด ๆ 
“ไม่หรอก...พอ่อยูก่บัหมูและไก่” 
“น่ีพี่บุญทิ้ง พูดกวนเมือง น้าโสภาเขาหมายถึงคนไม่ได้รวมถึงสัตวด์้วย” ทิพาพูดพร้อมกับ

เหน็บดว้ยเล็บท่ีสีขา้งชายหนุ่ม 
“อ๋อ ผมคิดว่าคิดรวมทั้ งหมด ถ้าหมายถึงคนก็อยู่คนเดียวครับ เพราะพ่อไม่ได้แต่งงาน 

เบ้ืองหลงัชีวติของพอ่เศร้ามาก พอ่ผดิหวงัในตวัคนรัก...” 
“ตั้งแต่นั้นมาเลยอยูเ่ป็นโสดตลอดชีวติ” นางเดา 
“ครับ...แต่วา่จะอยูค่นเดียวก็ไม่ถูกนกัหรอก เพราะพอ่มีพระเยซูคริสตอ์ยูด่ว้ย” 
ทิพาเดินเขา้มาใกล ้ชายหนุ่มรีบเดินหนี มกัจะเป็นเช่นน้ีเสมอเม่ือหนุ่มสาวคู่น้ีพูดคุยกนั การ

ขดัแยง้กนัดว้ยค าพดูเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ช่วยใหเ้กิดความสนิทสนมกนัมากข้ึน 
บุญทิ้งผลกัประตูร้ัวเบา ๆ ทนัทีท่ีโผล่หนา้เขา้ไป ก็มีเสียงร้องทกั 
“อา้ว...มาเม่ือไหร่ล่ะลูก?” เสียงของบุญต่ืนเตน้ 
ชายชราทิ้งคอ้นลุกเดินเขา้มารับชายหนุ่ม บุญทิ้งสังเกตเห็นวา่ บุญแก่ตวัลงไปมาก ผิวหนงัเห่ียว

ยน่ ผมขาวโพลนเตม็ศีรษะ แต่มีอยูอ่ยา่งเดียวท่ีไม่เคยลดนอ้ยถอยลงเลยคือรอยยิม้ 
“ผมเอาของมาทิ้งไวบ้า้นของทิพา” ชายหนุ่มบอกพ่อพร้อมกบัทรุดตวัลงนัง่ “พ่อครับ ผมพานา้

โสภามาอยูก่บัเราดว้ย” 
“อยูก่บัเรา” บุญทวนค า 
“ผมหมายถึงมาช่วยงานพอ่” ชายหนุ่มเหลียวไปทางโสภา “ผมขอให้นา้พกัท่ีบา้นของทิพาก่อน 

จนกวา่จะหาท่ีใหม่ได”้ 
“แลว้ไปยงัไงมายงัไงน่ี?” บุญขอ้งใจ 



 64 

“คือเร่ืองมนัเป็นอย่างน้ีครับพ่อ” บุญทิ้งนัง่ลงแลว้เร่ิมตน้เล่าเร่ืองเก่ียวกบัโสภาให้ผูเ้ป็นพ่อฟัง
อยา่งละเอียด 

ดวงตะวนัลบัทิวไมไ้ปแลว้ ทิ้งแต่แสงเรืองรองบนทอ้งฟ้า และไม่ชา้ไม่นานความมืดก็คืบคลาน
เขา้มาปกคลุมหมู่บา้นหนองบอน บุญจุดตะเกียงดวงเล็กวางไวท่ี้แคร่ไมไ้ผ่ทิพาปรุงอาหารเสร็จน ามา
วางไวก้ลางหอ้ง เม่ือเรียบร้อยแลว้ทุกคนเขา้ร่วมวง 

“ตามธรรมเนียมของคริสเตียน เรามีการอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้ก่อนกินขา้ว” บุญบอกแก่
โสภา เขาหนัไปทางลูกชาย “ขอใหบุ้ญทิ้งอธิษฐาน” 

“ขา้แต่พระบิดาเจา้ ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก ผูท้รงประทานอาหารแก่พวกขา้พเจา้
ทั้งหลาย....” 

โสภารู้สึกอึดอดัใจท่ีตอ้งก้มหัวลง นางนึกสงสัยในค าพูดของชายหนุ่ม “พระเจ้าผูส้ร้างฟ้า
สวรรค์ ไม่มีใครเคยบอกเร่ืองน้ีแก่เราเลย และพระองค์ประทานอาหาร ประทานดว้ยวิธีไหนเราก็เห็น
มนุษยท์  าเอาเองทั้งนั้น...” แต่นางไม่กลา้ถาม เพราะยงัใหม่ต่อสถานท่ี แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีโสภามองเห็นอยา่ง
ชดัเจนก็คือ ความรักและความสุภาพของทุกคน 

“พอ่อยากจะใหน้า้โสภาช่วยอะไรบา้ง?” บุญทิ้งถามเม่ือขา้วพร่องไปคร่ึงจาน 
“เราก าลงัสร้างคอกหมูใหม่ และเลา้ไก่พนัธ์ุ ตอนน้ีพอ่ไม่ค่อยจะมีเวลาวา่ง ถา้ให้โสภาช่วยเล้ียง

หมูก็จะดี” บุญบอกพร้อมกบัหยดุคิด 
“งั้นพรุ่งน้ีเชา้ น้ามาท่ีบา้นผมก็แลว้กนันะ พ่อจะเป็นคนแนะน างานให้” บุญทิ้งบอกผูม้าใหม่ 

“ขอใหถื้อวา่เราเป็นพี่นอ้งกนั ช่วยกนักินช่วยกนัท า” 
โสภาพยกัหนา้ 
“เออ...ลูกทั้งสองคิดจะแต่งงานกนัเม่ือไหร่ล่ะ?” ชายชราเปล่ียนเร่ืองสนทนา “พ่อเห็นอาจารย์

ปรีชาเขาถามเร่ืองน้ีอยูบ่่อย ๆ เม่ือวานก็ถามอีก” 
“เร่ืองน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัพอ่และนา้ประพนัธ์จะก าหนดผมและทิพาพร้อมเสมอ” 
หญิงสาวกม้หนา้น่ิง 
“พอ่พดูกบัคุณประพนัธ์แลว้ และเขาม  ความเห็นวา่ให้สร้างบา้นใหม่เสียก่อน ค่อยแต่งงานจะ

ดีไหม?” 
“จะสร้างท่ีไหนล่ะครับ?” 
“บริเวณท่ีดินของเราน่ีแหละ” บุญบอก “ถา้หากว่าลูกทั้งสองเห็นดว้ย พรุ่งน้ีพ่อจะไปสั่งเขา

เล่ือยไม ้อาทิตยเ์ดียวคงจะเสร็จ แต่เสาเราคงตอ้งไปตดัเอง” 
“วา่ไรจะ๊ทิพา?” บุญทิ้งหนัไปถามคนรักซ่ึงนัง่อยูข่า้ง ๆ 
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“แลว้แต่ผูใ้หญ่เถอะค่ะ” เธอกระซิบเบา ๆ ดว้ยความกระดากอาย 
ตลอดทั้งอาทิตยบุ์ญทิ้งไม่มีเวลาว่างเลย เป็นสัปดาห์ท่ียุ่งมาก พอต่ืนเชา้ข้ึนมาเขาก็แบกขวาน

เข้าป่า เพื่อตดัไม้มาสร้างบา้น เตรียมเป็นเรือนหอ ประพนัธ์และบุญออกไปช่วยบา้งในบางวนั แต่
ส่วนมากแลว้บุญทิ้งไดข้อร้องใหพ้วกเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกนัในหมู่บา้นไปช่วย เชา้วนัหน่ึงประพนัธ์
ขบัเกวยีนมารอบุญทิ้งท่ีหนา้บา้น ชายหนุ่มจดัเตรียมขา้วของเสร็จก็เดินออกมา 

“รอนานไหมครับนา้?” บุญทิ้งถามดว้ยความเกรงใจ 
“ไม่หรอก...เด๋ียวเดียว” ชายวยักลางคนตอบยิม้ ๆ “รู้ไหมบุญทิ้ง..” 
“อะไรหรือครับ?” 
“เม่ือวานน้าไปเท่ียวหาสมบติักบัสมรเขาอีกคร้ังหน่ึง...” ประพนัธ์หยุดพูดพร้อมกบักระตูก

เชือกแลว้ไล่ววัใหอ้อกเดิน เสียงเกวยีนเคล่ือนไหวออดแอด ๆ “สมรสนใจมาก เขาถามหลายอยา่ง” 
“สนใจเร่ืองของพระเจา้น่ะหรือครับ?” 
“ใช่” 
บุญทิ้งคอยฟังดว้ยความตั้งใจ 
“สมรเขาถามวา่ พระเจา้มีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะประทานลูกไดไ้หม? นา้ตอบวา่ ส าหรับพระองคแ์ลว้

ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลย เพราะพระคริสตธรรมคมัภีร์บนัทึกไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีพระ
เจา้ทรงกระท าไม่ได”้ นา้เลยเล่าเร่ืองของนางซารากบัเร่ืองของนางอนันาให้ฟัง และไดพู้ดถึงสภาพของ
จิตใจมนุษยใ์นสมยัน้ี ซ่ึงจะตอ้งสารภาพกบัพระเจา้ก่อน ถึงจะรับความช่วยเหลือจากพระองคไ์ด.้..เขา
ชอบใจใหญ่เลย” 

“ผลเป็นอยา่งไรบา้งครับ?” ชายหนุ่มขดัจงัหวะ 
ประพนัธ์เอาไมเ้รียวสะกิดหลงัววัเร่งใหม้นัเดินเร็วข้ึน “อืม...น่ีเป็นส่ิงท่ีนา้อยากจะขอบพระคุณ

พระเจา้ สมรเขามีจิตใจถ่อมลงรับเอาพระคริสต ์แต่ทวา่สามีของเขายงัไม่สนใจเท่าท่ีควร” 
“แลว้นา้โสภาท่ีพกัอยูก่บันา้เป็นอยา่งไรบา้ง?” บุญทิ้งเปล่ียนแนวการสนทนา 
“ดี...ขยนัขนัแขง็ แต่แกเป็นคนเงียบและชอบเหม่อลอยอยูเ่ป็นประจ า” 
“อาจจะเป็นเพราะแกเคยติดเหลา้ พอมาอดเขา้ฤทธ์ิของมนัเลยส าแดงออกมา อีกหน่อยคงจะดี

ข้ึน ส่ิงท่ีจ  าเป็นก็คือ พยายามหางานให้แกท า เพื่อจะไดลื้มความหลงัในอดีตเสียเร็ว ๆ และอยา่ลืมให้นา้
ค าจนัทร์พดูเร่ืองความรอดใหแ้กฟังดว้ย” 

“อ๋อ แน่นอนเร่ืองน้ีวางใจได ้ไม่ตอ้งเป็นห่วง เพราะเจา้นั้นเขาพูดอยู่ทุกคืนแหละ แต่ตอนน้ีดู
เหมือนแกยงัไม่ค่อยเขา้ใจอะไรมากนกั” 

“เราก็ไดแ้ต่หวงัวา่พระเจา้จะช่วย และเราจะตอ้งอธิษฐานเผือ่แกมาก ๆ ดว้ย” 
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วา่ท่ีพอ่ตาพยกัหนา้เห็นดว้ยกบัชายหนุ่ม 
หมูในคอกกดักนัเป็นพลัวนั ส่งเสียงร้องดงัขรมไปหมด บุญควา้ไมเ้ล็ก ๆ ไล่ตีเป็นการใหญ่ 

โสภาก าลงัผสมร ากบัผกัตม้ในป๊ิบ เสร็จแลว้ก็ยกไปแจกจ่ายให้ทีละคอก จนกระทัง่ครบหมดแลว้ นาง
จึงเดินยอ้นกลบัมาทางตน้ทางอีกคร้ังหน่ึง เม่ือเห็นวา่รางไหนพร่องลงไปมากก็เทเพิ่มใหอี้ก 

เสร็จเรียบร้อยนางเดินไปลา้งมือท่ีถงัไม ้แลว้กลบัมานัง่พกัท่ีขา้งเตาไฟ นบัตั้งแต่นางไดย้า้ยจาก
ในเมืองมาอยูก่บัครอบครัวของบุญ นางรู้สึกวา่สดช่ืนข้ึนบา้ง แต่ไม่วายเงียบเหงาในจิตใจ นางพยายาม
คน้หาสาเหตุ แต่ก็บอกตนเองไม่ได ้เพราะอะไร “อาจจะเป็นเพราะเราเพิ่งยา้ยท่ีอยูเ่ลยไม่ชินกบัสถานท่ี
ใหม”่ นางคิดในใจ 

นางหวนระลึกเหตุการณ์ท่ีผ่านมาเม่ือคืนน้ี นางตกใจต่ืนข้ึนมากลางดึก เพราะเหมือนมีเสียง
กระซิบท่ีขา้งหูถามวา่ “เจา้มีชีวิตอยูเ่พื่ออะไร?” ตอนแรกนางคิดวา่ อาจเป็นเพราะประสาทหลอน หรือ
หูฟ่ันเฟือน หรืออาจจะฝันไป แต่พอลม้ตวัลงนอนเคล้ิมจะหลบัก็ตอ้งสะดุง้ เพราะมีค าถามซ ้ ากนัเหมือน
คร้ังแรก และนางก็นอนไม่หลบัอีกเลยจนกระทัง่รุ่งแจง้ 

ค าถามท่ีวา่ เจา้อยูเ่พื่ออะไร ยงัคงดงักอ้งอยูใ่นโสตประสาทของโสภาตลอดเวลา 
“ฉันอยู่เพื่ออะไร?” นางถามตนเอง “ฉันไม่มีลูก ไม่มีสามี ไม่มีบา้น ไม่มีทรัพยส์มบติั ไม่มี

ความหวงัอนัใดเลย...ฉนัอยูไ่ปท าไมกนั?” 
ทนัใดนั้นก็มีเสียงทกัทางเบ้ืองหลงัวา่ “คิดอะไรอยูล่่ะโสภา?” 
“เออ้...เปล่าหรอกลุงบุญ” นางรีบปฏิเสธ 
“ไม่จริงละมั้ง....ลุงเห็นโสภาก าลงัท าตาลอย แสดงว่าก าลงัคิดอะไรอยู”่ บุญจอ้งหนา้ “มีอะไร

หนกัใจหรือเปล่า?” 
“เปล่าหรอกลุง” 
“งานหนกัไหม?” 
โสภาส่ายหนา้อีก 
“ฉนัก าลงัคิดถึงความฝันเม่ือคืนน้ี” 
“ฝันวา่อยา่งไรล่ะ?” ชายชราถามอยา่งสุภาพ 
โสภาไดเ้ล่าความฝันใหบุ้ญฟัง 
“ฉนัเคยไดย้นิคุณบุญทิ้งพดูอยูบ่่อย ๆ วา่ ชีวิตของเรานั้นอยูเ่พื่อพระเจา้ แต่ฉนัสงสัยวา่ พระเจา้

จะช่วยไดจ้ริงหรือไม่? และพระองคจ์ะสนใจคนชัว่อย่างฉนัน้ีไหม? ฉนัรู้จกัตวัเองดีวา่ ชัว่ชา้เหลือเกิน 
ฉนัเลวเกินกวา่ท่ีใคร ๆ จะยกโทษใหไ้ด”้ 
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บุญส่ายหนา้พร้อมกบัพดูวา่ “ไม่มีสักคนเดียวในโลกน้ีท่ีชัว่ชา้เลวทรามจนเกินท่ีพระเจา้จะทรง
ยกโทษใหไ้ม่ได ้ลุงอยากจะเล่าเร่ืองของผูห้ญิงสองคนในพระคมัภีร์ให้ฟัง คนแรกเป็นหญิงชาวยิว พวก
หัวหน้าศาสนาได้จบัเธอได้ขณะท่ีก าลงัร่วมประเวณี ซ่ึงกฏหมายของชาวยิวก าหนดไวว้่า ผูท่ี้ท  าผิด
กระทงน้ี มีทางเดียวเท่านั้นคือ ถูกเอาหินขวา้งเสียให้ตาย พวกเขาจบันางมายืนต่อหน้าพระเยซูคริสต์
และถามพระองค์วา่ เราควรจะอยา่งไรกบัหญิงผูน้ี้ พระเยซูบอกว่า ถา้หากวา่ใครไม่เคยท าความผิดมา
ก่อนเลยในชีวิต ให้ผูน้ั้นเอาหินขวา้งผูห้ญิงคนน้ี ผลสุดทา้ยไม่มีสักคนเดียวท่ีกลา้กระท า เพราะทุกคน
เคย ท าผิดมาดว้ยกนัทั้งนั้น พระองคต์รัสกบัหญิงคนนั้นวา่ “หญิงเอ๋ย...ไม่มีใครเอาโทษเจา้หรือ?” นาง
ตอบว่า “ไม่มีผูใ้ดเลย” แลว้พระองคก์็ตรัสดว้ยความสงสัยวา่ “เราก็ไม่เอาโทษเจา้เหมือนกนั จงไปเถิด
และอยา่ท าผดิอีก” บุญหยดุพร้อมกบัถอนหายใจ 

โสภายงัคงกม้หนา้น่ิงฟัง 
“อีกคนหน่ึงเป็นผู ้หญิงชาวสะมาเรีย พระเยซูเสด็จไปพบเธอท่ีบ่อน ้ า เธอต้องการความ

ช่วยเหลือทางดา้นจิตใจเธอร  ้้สึกอบัอายขายหน้าในการกระท าอยา่งมาก จึงแอบมาตกัน ้ าในเวลาท่ี
เท่ียงแดดร้อนเปร้ียง เพราะตามธรรมดาแลว้ผูค้นเขาจะมาตกัน ้าในตอนเชา้หรือตอนเยน็เท่านั้น พระเยซู
ไดข้อน ้าจากเธอด่ืม และบอกเธอดว้ยวา่ พระองคเ์ป็นน ้ าทิพยแ์ห่งชีวิต ผูห้ญิงคนน้ีสนใจอยากจะไดบ้า้ง 
แต่พระองค์บอกให้ไปเรียกสามีมา เธอตอบวา่ “ดิฉนัไม่มีผวั” พระองคต์รัสอีกวา่ “เจา้พูดถูกแลว้วา่ผวั
ไม่มี เพราะเจา้มีผวัมาแลว้หา้คน และคนท่ีอยูก่บัเจา้เด๋ียวน้ีก็ไม่ใช่ผวัของเจา้” 

บุญมองไปรอบ ๆ ก่อนท่ีจะพูดต่อไปวา่ “ในท่ีสุดผูห้ญิงท่ีชัว่ชา้คนน้ี ก็ไดพ้บกบัการช่วยเหลือ
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงรักหญิงชัว่เหล่านั้นอยา่งไร พระองคก์็ทรงรักโสภาดว้ยเช่นเดียวกนั 
เธอไม่ไดช้ัว่เกินไปท่ีพระเจา้ทรงรักไม่ไดห้รอก เช่ือลุงเถิด” 

น ้ าตาแห่งความส านึกผิดหลัง่ไหลอาบแกม้ของโสภามนัเป็นคร้ังแรกในชีวิตท่ีนางร้องไห้ใน
ความรู้สึกท่ีใหม่ ๆ ทูตสวรรคค์งจะเปล่งเสียงร้องเพลงดว้ยความยนิดี เม่ือมองเห็นภาพเช่นน้ี 
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บทที ่11 คนืที่มดืมน 

บุญทิ้งออกแรงดึงท่อนไมล้งจากเกวียนอย่างรวดเร็ว เม่ือแหงนมองดูทอ้งฟ้าซ่ึงก าลงัมืดคร้ึม
ดว้ยเมฆฝน ลมพดัมาเบา ๆ เสียงคะนองครืน ๆ ดงัมาจากขอบฟ้าดา้นทิศตะวนัตกแสงสวา่งแลบแปลบ
ปลาบเป็นทางยาวลงสู่พื้นดิน ไก่หลายตวัท่ีคุย้เข่ียหาอาหารอยู่กลางสวนชะเง้อคอมองแล้วพากนัวิ่ง
หลบเขา้ไปในเลา้ 

“ฟ้าสีแดง” ชายหนุ่มคิด “เด๋ียวฝนคงจะตกหนกัลมแรงเหลือเกิน” 
ตน้ไมลู่้เอนไปมา ใบของมนัปลิวว่อนข้ึนไปบนอากาศ สักครู่หน่ึงก็มีเสียงครางกระห่ึมมาแต่

ไกล มนัเป็นเสียงของห่าฝนท่ีกระหน ่าลงมาถูกตอ้งป่าไม ้ผสมกบัเสียงค ารามของฟ้า บุญทิ้งดึงหมวกให้
หลุบหนา้ แลว้ออกวิง่ไปยงัชายคาบา้นทนัที 

โสภายนืมองดูอยูท่ี่ประตูเรือน ฝนเร่ิมโปรยลงมาและหนาเม็ดข้ึนเร่ือย ๆ ลมพดัหลงัคาจากเปิด
พะเยบิพะยาบละอองฝนปลิวมาปะทะหนา้ของนาง 

“แยเ่ลย...ขนไมย้งัไม่ทนัเสร็จตกเสียแลว้” ชายหนุ่มบ่นพร้อมกบักา้วเขา้ไปในบา้น “ถา้ตกหนกั
หนทางเขา้ป่าคงจะเป็นโคลน พรุ่งน้ีคงขนไมล้ าบาก” 

“เหลืออีกเยอะไหม?” โสภาถาม นางหนัหลงักลบัไปนัง่ท่ีแคร่ 
“เหลือเสาอีกหกตน้ ซ่ึงตดัทิ้งไวแ้ลว้” สายตาของบุญทิ้งฉายแสงแห่งความหวงั 
“พิธีแต่งงานจะจดัข้ึนเม่ือไหร?” 
“ผมคิดว่า ปลูกบา้นเสร็จ คงจะไม่เกินสามเดือน เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยก็จะจดัการแต่งทนัที

ครับ” บุญทิ้งตอบ “นา้จะตอ้งช่วยผมอยา่งมากนะ” 
“ยนิดีอยา่งยิง่ค่ะ” นางรับค า พร้อมกบัเบนสายตามองฝ่าสายฝนออกไป พายยุงัคงพดัแรง 
ชายหนุ่มควา้ผา้ขาวมา้ของพอ่มาเช็ดตามแขนและใบหนา้ 
“เม่ือก้ีผมเจอะนา้สมบติั” เขาบอกนาง 
“สมบติั!” โสภาเสียงสูง “เขาไปไหน...เขาจะมาท่ีน่ีหรือเปล่า?” 
ชายหนุ่มพยกัหนา้ 
“ตายแลว้.. !” นางอุทาน บุญทิ้งสังเกตเห็นอาการผิดปกติเกิดข้ึนในทนัที นางเหลียวซ  ายแล

ขวาแสดงความหวาดกลวั 
“คงติดฝนมาไม่ไดห้รอก” เขาบอกเป็นการปลอบใจความหวัน่ไหวเร่ิมลดลงบา้ง 
“ถา้หากเขามา...” นางร าพึง “ฉนัจะไปหลบซ่อนตวัอยูท่ี่ไหนดี?” 
“ไม่จ  าเป็นตอ้งหลบซ่อน เพราะนา้สมบติัเขามาพบพอ่เร่ืองเก่ียวกบัหมู” 
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โสภามองหนา้บุญทิ้งดว้ยความสงสัย 
“เขาเป็นพอ่คา้” 
“แต่เขาจะเตอ้งเห็นฉนั!” 
“บางทีเขาอาจจะจ าน้าโสภาไม่ได”้ ชายหนุ่มบอก “ผมว่านา้ไม่ควรตีตนไปก่อนไข ้ถา้หากว่า

เขาจ าไดจ้ริง ๆ ก็ไม่เห็นเสียหายอะไร ผมเช่ือวา่เขาคงรู้เร่ืองน้ีบา้งแลว้” 
“แต่ฉันไม่อยากจะพบกบัเขา ฉันเคยปฏิญานในใจว่า ชาติน้ีจะไม่ขอพบพานกบัชายผูน้ี้อีก” 

สายตาของนางเปล่ียนเป็นถมึงทึง 
ความเงียบเกิดข้ึนชัว่ขณะหน่ึง ฝนเร่ิมซาเม็ด ความมืดของกลางคืนมาเยือนเร็วกวา่ปกติ บุญทิ้ง

จุดตะเกียงวางไวท่ี้บนแคร่ ลมพดัมาวบูหน่ึงท าให้ไฟดบั เขาจุดไมขี้ดอีกกา้นหน่ึง สักครู่หน่ึงบุญก็โผล่
เขา้บา้นมา 

“แหม...เล่นตกอยา่งน้ีแยเ่ลย” ชายชราพดูดว้ยท่าทางงก ๆ เง่ิน ๆ 
“พอ่ไปไหนมา?” ชายหนุ่มถาม 
“ติดอยูท่ี่ไรของตาเทียมโน่นแน่ะ” 
“พอ่ไปท าไม?” 
“ก็ติดต่อเขามาปลูกบา้นใหเ้อง็น่ีแหละ” 
“เขาวา่ไง?” 
“คิดค่าแรงสองพนับาท อยา่งอ่ืนเราตอ้งซ้ือทั้งหมด” 
ชายหนุ่มพยกัหนา้ 
ทนัใดนั้น โสภาก็ลุกพรวดพราดจากท่ีนั่ง เม่ือนางมองเห็นแสงของไฟฉายปรากฏท่ีประตูร้ัว 

นางรีบหลบเขา้ไปในห้องครัว บุญมองตามดว้ยความประหลาดใจ เขาหันไปบอกลูกชายวา่ “เด๋ียวกิน
ขา้วกินปลาเสร็จ ก็พานา้เขาไปส่งท่ีบา้นของทิพาเสียนะ” 

ยงัไม่ทนัท่ีชายหนุ่มจะตอบวา่กระไร ก็มีเสียงเรียกท่ีประตูร้ัว “ลุงบุญ...ลุงบุญเปิดประตูหน่อย” 
ชายชราจ าเสียงไดใ้นทนัที เขาหนัไปบอกบุญทิ้งวา่ “ไปเปิดประตูใหน้า้สมบติัหน่อยซิลูก” 
สีหน้าของสมบติัเคร่งเครียดผิดปกติ เขานัง่ลงท่ีแคร่ไมไ้ผ่ แลว้ถอนหายใจ เขามองไปรอบ ๆ 

หอ้งคลา้ยกบัวา่ก าลงัคน้หาอะไรสักอยา่งหน่ึง 
“ผมตั้งใจมาพบโสภา” สมบติับอกตรงไปตรงมา “ผมเช่ือว่าลุงบุญกบับุญทิ้งคงจะรู้เร่ืองราว

ของเราทั้งสองเป็นอย่างดี ผมรู้สึกไม่สบายใจเม่ือไดข้่าวว่า โสภามาพกัอาศยัอยู่กบัลุง ผมอยากจะพูด
อะไรกบัเธอบางอยา่ง” 

สองพอ่ลูกไม่ตอบวา่กระไร 
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โสภาแนบหูเขา้กบัขา้งฝา ฟังดว้ยความต่ืนเตน้ เธอพยายามมองลอดรูกระดาน และเห็นชายวยั
กลางคนสวมเส้ือสีเท่า ๆ แบบชาวบา้นธรรมดา ท่ีพุงคาดผา้ขาวมา้ตาหมากรุกสมบติัแก่ตวัลงไปมาก แต่
ก็ยงัแก่นอ้ยกวา่นาง 

“เราจะท าอยา่งไรดี?” นางถามตนเอง “มีทางเลือกวา่เราหนี จะมีอะไรเกิดข้ึน ไม่แน่นอน...ชีวิต
อาจจะกลบัเขา้สู่สภาพเดิมอีก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราไม่ปรารถนา แต่ถา้หากเราจะสู้หนา้กบัเขา เราจะทนไหว
หรือ...ภาพของเขากบัสมรจะคอยบาดตาบาดใจ ท่ิมต าความรู้สึกของเราตลอดไป” 

“เธออยูไ่หน?” สมบติัถามเสียงเครียด 
“เราจะบอกก็ได ้แต่คุณสมบติัตอ้งใหส้ัญญาก่อน” ชายชราพดูชา้ ๆ 
“สัญญงสัญญาอะไรอีกล่ะลุงบุญ ผูห้ญิงคนน้ีเป็นเมียของผมนะ?” 
“แต่หยา่ร้างกนัมายีสิ่บกวา่ปีแลว้ คุณยงัจะมาอา้งกรรมสิทธ์ิอีกหรือ?” บุญแยง้ 
สมบติัตาลุกวาว! 
“คุณแต่งงานกบัสมรแลว้ และคุณไม่เคยสนใจใยดีกบัโสภาอีกเลย พูดตามหลกัความจริงแลว้ 

คุณไม่มีสิทธ์ิในตวัของโสภาเลย” 
สมบติัโคลงศีรษะไปมาแลว้พดูวา่ “ครับพดูมาเถอะจะใหผ้มสัญญาวา่อยา่งไร?” 
“ประการแระ คุณจะตอ้งพดูกบัโสภาดี ๆ ไม่ใหเ้ร่ืองราวใหญ่โตลุกลามออกไป” 
“ครับ” สมบติัผงกหวั “ไหนเธออยูไ่หน?” 
บุญทิ้งช้ีมือไปทางหอ้งครัว สมบติัรีบสาวเทา้ไปทนัที บุญถือตะเกียงตามหลงัไปติด ๆ โสภานัง่

ซุกตวัอยูท่ี่กองฟืนขา้งเตาไฟ เธอหนัหลงัใหส้มบติั 
“ฉันนึกแล้วว่า วนัหน่ึงเธอจะตอ้งตามมา แล้วก็จริงเสียด้วย” สมบติัทกัทายอดีตภรรยาเป็น

ประโยคแรก “เธอมาท าอะไรในหมู่บา้นแห่งน้ี?” 
โสภาหนัมาเผชิญหนา้พร้อมกบัตอบอยา่งไม่ยีห่ระวา่ “มนัเร่ืองของฉนั คนอ่ืนไม่เก่ียว” 
“เก่ียวซิ..ฉนัจะเก่ียว” สมบติัเสียงเครียด 
“แก...แกมนัตวัท าลายชีวิตของฉัน ...ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าแก...ออกไป๊ ...ฉันหมดส้ินทุก

อย่าง สูญเสียอนาคนเพราะแกคนเดียว...ลูกของฉันแกก็ท าลายดว้ย” โสภาเสียงเกร้ียวกราดพร้อมกบั
ร้องไหอ้อกมา นางใชมื้อปิดหนา้แลว้ซบลงบนเข่าของตวัเอง 

“ลูก...หมายความว่าไงโสภา?” สมบติัตรงเขา้ไปจบัหัวไหล่นางแลว้เขย่า “บอกมานะลูกของ
ใคร?” 
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“แกมนัเลวยิง่กวา่...สัตวม์นัยงัรู้จกัและรับผิดชอบลูกของมนั แต่...แกเป็นคนกลบัไม่เคยเหลียว
แลเลย ....เราไม่ตอ้งการเห็นหนา้กนัอีกต่อไป...กลบัออกไป๊...ไปอยูก่บันางสมรโน่น แกอยูข่องแก...ฉนั
อยูข่องฉนั เลิกเก่ียวขอ้งกนั” 

“โสภา!” ฝ่ายชายตวาดเสียงดงั “เม่ือก้ีเธอพดูถึงลูกใช่ไหม? ลูกของเราใช่ไหม?” 
โสภาเงียบ 
“ลูกของเราใช่ไหม?” 
“ใช่” 
“อยูท่ี่ไหน?” 
“ฉนัทิ้งไปแลว้” 
“ฮา้...เธอทิ้งลูกของเราเหรอ! ...ทิ้งท่ีไหน?....ทิ้งตั้งแต่เม่ือไหร่?” 
เสียงของสมบติัเร่งเร้า! 
บุญยงัคงถือตะเกียงงก ๆ เง่ิน ๆ อยูเ่บ้ืองหลงั ส่วนบุญทิ้งนัง่ดูเหตุการณ์อยูน่อกชานหนา้บา้น 
“อยา่ไปคิดถึงมนัอีกเลย ฉันทิ้งไปเม่ือยี่สิบกวา่ปีแลว้ ถา้ไม่ตายป่านน้ีก็คงโตแลว้” โสภายงัคง

ร้องไหส้ะอึกสะอ้ืน “ไป...กลบัไปเสียเถอะ” นางไล่อดีตสามี 
“ลูกผูช้ายหรือผูห้ญิง?” สมบติัยงัคงถามต่อไป 
“รู้ไปท าไม...ป่านน้ีเด็กคงตายไปแลว้” 
“ฉนัเช่ือว่าเขายงัมีชีวิตอยู่” สมบติัหนัมามองทางบุญชายชราขยบัตวัดว้ยความอึดอดัใจ สมบติั

นัง่ลงตรงขา้มกบัโสภา บุญทรุดตวัลงนัง่ดว้ย 
“เธอเอาลูกไปทิ้งไวท่ี้ไหน? บอกมาซิ?” 
โสภาร้องให้เสียงดงัยิ่งข้ึน เวลาผา่นไปเน่ินนาน เม่ือค่อยสร่างซาแลว้ นางพูดเหมือนกบัร าพึง

กบัตวัเองวา่ “เม่ือฉนัคลอดลูกไดไ้ม่ก่ีวนั ฉนัมืดแปดดา้น ไม่รู้จะหนัหนา้ไปพึ่งใคร งานก็ไม่มีท า เงินไม่
มีติดตวัเลยแมแ้ต่บาทเดียว ลูกก็ร้องไห้รบกวนทั้งวนัทั้งคืน ญาติพี่น้องก็ไม่มี ฉนัจึงตดัสินใจเอาลูกไป
ทิ้งไวท่ี้ทางเขา้หมู่บา้นเนินสระ แถวชานเมือง” 

แสงสวา่งแห่งความคิดแวบเขา้มาในสมองของสมบติั เขาหนัมาถามเจา้ของบา้นวา่ “ลุงเก็บบุญ
ทิ้งไดท่ี้ไหน?” 

“เออ้..เออ้..” บุญอึกอกัในล าคอ และท าท่าจะลุกข้ึน สมบติัควา้ขอ้มือใหน้ัง่ลง 
“ไม่ตอ้งถามวา่ ผมเก็บบุญทิ้งไดท่ี้ไหน? วนัหลงัผมจะบอก” บุญวา่ 
“ผมอยากรู้วนัน้ี” สมบติัพดูเชิงบงัคบั “ท่ีเดียวกนัใช่ไหม หมู่บา้นเนินสระ” 
บุญเงียบกริบ! 
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“พดูซิลุงบุญ ลุงเก็บบุญทิ้งไดท่ี้ทางเขา้หมู่บา้นเนินสระใช่ไหม?” 
บุญไม่ตอบ แต่หนัไปทางโสภาแลว้เอ่ยวา่ “โสภาเม่ือเธอเอาลูกไปทิ้งนั้น ลูกของเธอมีลกัษณะ

เป็นอยา่งไร?” 
“ฉนัจ าอะไรไม่ค่อยได ้เพราะตอนนั้นเด็กยงัเล็กอยูแ่ละเวลาก็ผา่นมาชา้นานแลว้ แต่มีส่ิงหน่ึงท่ี

ฉนัจ าไดอ้ยา่งแม่นย  า คือเด็กมีปานท่ีแกม้ซา้ย” นางตอบพร้อมกบัครุ่นคิด 
“นอกจากนั้นมีอะไรอีก” สมบติัเป็นฝ่ายถามบา้ง 
“จ าไม่ได.้..แต่ฉนัไดเ้ขียนบนกระดาษสีขาวแผ่นเล็ก ๆ วางไวว้า่ “เชิญท่านผูใ้จบุญเก็บเอาไป

เล้ียง” 
ดวงตาของสมบติัฉายแสงแห่งความหวงั เขาหนัจอ้งมองชายชราผูเ้ป็นเจา้ของบา้น 
ชายหนุ่มยงัคงนัง่น่ิงอยูน่อกชาน ฟังการสนทนาของคนทั้งสามในครัว “ท าไมนะ...คนสมยัน้ีถึง

ชอบทิ้งลูก ๆ ท าไมเขาไม่ยอมรับผดิชอบในส่ิงท่ีตนไดก่้อข้ึนมา น่าสงสารเด็กผูอ้าภพัคนเสียจริง ๆ” 
ทนัใดนั้น บุญทิ้งก็ตกใจสุดขีด เม่ือไดย้นิสมบติัพดูวา่ “ลุงบุญคงไม่ปฏิเสธนะวา่ บุญทิ้งนั้นเป็น

ลูกของผมกบัโสภา” 
ชายชรามองหนา้สมบติัดว้ยความงุนงง 
“น่ีค้ือพยานหลกัฐาน! สมบติัลว้งเอากระดาษยงัยูย่ีแ่ผน่หน่ึงออกมาจากกระเป๋าเส้ือ ใหบุ้ญดู 
“คุณเอามาจากไหน?” บุญถามดว้ยใบหนา้ซีดเผอืด 
“ลุงยงัจ าได้ไหม เม่ือบุญทิ้งยงัเป็นเด็ก ๆ ผมเคยมาดูหมูบ่อยคร้ัง คร้ังหน่ึงผมสังเกตเห็น

กระดาษแผ่นหน่ึงตกอยู่ท่ีพื้นห้อง ผมเลยเก็บมาดู เห็นว่ามนัเป็นขอ้ความท่ีแปลกดีและคลบัคลา้ยคลบั
คลาวา่ ลายมืออยา่งน้ีผมเคยเห็นท่ีไหนมาก่อน ตอนแรกผมจะทิ้งไปเพราะเห็นวา่ไม่มีประโยชน์แต่เม่ือ
กลบัไปท่ีบา้นสมรเห็นเขา้ เขาก  ทดัทานเอาไว ้...ในท่ีสุดความจริงมนัก็ถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นวนัน้ี
เอง” 

บุญโคลงศีรษะอนัขาวโพลนไปมา น ้ าตาไหลซึมเต็มเบา้ตา ไม่มีเสียง ไม่มีค  าพูดหลุดออกมา
จากปากท่ีสั่นระริกของเขา ความปวดร้าวใจอุบติัข้ึนอยา่งฉบัพลนั มนัเป็นความทุกขท่ี์เขาคิดวา่ จะทน
ต่อไปไม่ได ้เขาหวนคิดถึงอดีตอนัแสนจะขมข่ืน บทเรียนอนัเจบ็แสบไม่สามารถท่ีจะท าให้เขาลืมตลอด
ชัว่ชีวติน้ี...และบดัน้ี...มนัจะเกิดข้ึนเป็นคร้ังท่ีสองหรือ...” 

บุญจ าไม่ไดว้่า การสนทนาในคืนวนันั้นจบลงในรูปแบบใด เพราะความคิดของเขาพร่าเลือน
เหมือนดงัหน่ึงว่าสมองหยุดท างาน ตลอดคืนเขานอนไม่หลบั พลิกซ  ายพลิกขวาก็ยงัข่มตาไม่ลง 
ความคิดของเขาต่ืนโพลงอยูต่ลอดเวลา 

“พอ่นอนไม่หลบัหรือครับ?” เสียงของบุญทิ้งงวัเงียในความมืด 
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“ฮ่ือ....” บุญคราง 
“พอ่คงเสียใจมากใช่ไหมครับ?” 
“พอ่คิดวา่จะหนีปัญหาความยุง่ยากพน้แลว้ แต่...” เสียงของชายชราขาดหายไป 
“พ่อไม่ตอ้งเป็นห่วงในเร่ืองน้ี ผมก็ยงัเป็นผม....เป็นลูกคนเดียวของพ่อ...เป็นคริสเตียนท่ียงัรัก

และนบัถือพระเจา้” 
“ลูกคงดีใจมากใช่ไหม ท่ีพบกบัพอ่แม่ท่ีแทจ้ริง?” บุญถามเสียงเครือ 
“ผมบอกไม่ถูกวา่ดีใจหรือเสียใจ เพราะความรู้สึกมนับอกวา่ พ่อท่ีให้ความรักความอบอุ่นแก่

ผมตลอดมายีสิ่บกวา่ปีก็คือพอ่ท่ีนอนอยูก่บัผมเด๋ียวน้ี” 
บุญต้ืนตนัใจ เขายิม้ทั้งน ้าตาเม่ือไดย้นิค าพดูประโยคน้ีของลูกชาย 
พระเจา้ไม่ไดโ้หดร้ายกบัเขา! 
“เราเคยอธิษฐานขอให้เขาเป็นความหวงัผูส้มาชิกในคริสตจกัร ขอพระเจา้ทรงช่วยเขาให้เป็น

แสงสวา่งของพระองคด์ว้ยเถิด” 
ความคิดสุดทา้ยของชายชรา ก่อนท่ีเขาจะปิดเปลือกตาลงก่อนค่อนดึกของคืนนั้น 
“นา้คงจะดีใจมากใช่ไหมท่ีพบลูกชายอีกคร้ังหน่ึง?” 
ทิพาถามโสภาในตอนเชา้ ขณะท่ีทั้งสองคนเดินไปบา้นของบุญ 
“จะวา่ดีใจก็ดีใจ จะวา่เสียใจก็เสียใจ” โสภาเสียงเศร้า ๆ 
“ท าไมนา้พดูอยา่งนั้นล่ะ?” หญิงสาวมองหนา้คู่สนทนา 
“ไม่มีใครรู้จกัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของนา้ไดห้รอก” 
โสภาไม่ยอมพดูอะไรอีกเลย จนกระทัง่มาถึงบา้นของบุญ ก่อนท่ีคนทั้งสองจะผลกัประตูร้ัวเขา้

ไป ทิพาเหลียวไปขา้งหลงั เธอบอกโสภาวา่ “นา้...ดูโน่นซิ นา้สมบติักบันา้สมรก าลงัเดินมา” 
“เขาคงมาเยีย่มลูกชายของเขามั้ง?” วา่แลว้นางก็รีบเดินเขา้บา้น 
เช้าวนัน้ี บา้นของบุญเต็มไปดว้ยแขกผูม้าเยือน เน่ืองจากคนเหล่าน้ีทราบข่าวทีเกิดข้ึนเม่ือคืน 

ประพนัธ์กบัค าจนัทร์มาถึงในเวลาไล่เล่ียกบัปรีชา 
“ทุกคนรู้เร่ืองท่ีเกิดข้ึนเม่ือคืนดีแลว้” สมบติัเป็นฝ่ายเร่ิมตน้พูด “ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ท่ีไม่

คิดไม่ฝันวา่ลูกชายของผมจะยงัมีชีวิตอยู”่ เขาหนัไปมองทางบุญทิ้ง “ผมกบัสมรไดป้รึกษากนัวา่ เราจะ
ขอเอาบุญทิ้งไปท่ีบา้น...” 

“ตอนแรกดิฉันก็ไม่อยากจะไดห้รอกค่ะ แต่ไม่อยากขดัใจพี่สมบติัเคา้” สมรเป็นฝ่ายพูดเสริม
ข้ึน “เราเคยคิดท่ีจะขอบุญทิ้งตั้งแต่เม่ือเขายงัเป็นเด็ก ๆ แลว้ค่ะ แต่คิดไปอีกทีก็ไม่อยากจะเอาลูกเขามา
เล้ียง เอาเม่ียงเขามาอม แต่เม่ือไดรู้้วา่บุญทิ้งเป็นลูกของพี่สมบติักบัโสภา จึงอยากจะไดไ้ปอยูท่ี่บา้น” 
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สมรหนัไปมองโสภา “คุณโสภาคิดอยา่งไรคะเก่ียวกบัเร่ืองน้ี?” 
เงียบไม่มีค  าตอบ สมรหนัไปมองบุญทิ้งซ่ึงนัง่อยูใ่กล ้ๆ กบัทิพา 
“ในฐานะท่ีผมเป็นผูบ้งัเกิดเกลา้ ผมจึงอยากจะขอบุญทิ้งจากลุงบุญ” สมบติัย  ้าความปรารถนา

ของเขาอีกคร้ังหน่ึง 
“เร่ืองน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัหลายฝ่าย” น ้าเสียงของปรีชาเคร่งขรึมและเอาจริงเอาจงั “ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบและการยนิยอมจากคุณบุญทิ้งเสียก่อน” 
“ใช่ ผมคิดวา่วธีิน้ีเป็นการถูกตอ้งท่ีสุด” ประพนัธ์กล่าวสนบัสนุน “เพราะคุณบุญเป็นผูเ้ล้ียงบุญ

ทิ้งมา แต่ถึงแมว้า่คุณบุญจะยอม แต่บุญทิ้งไม่เต็มใจ ผมคิดวา่ เปล่าประโยชน์ เด็กจะไม่ไดรั้บความสุข
เท่าท่ีควร” 

ชายหนุ่มมองทางซา้ยทีขวาที เม่ือเห็นต่างฝ่ายอา้งเหตุผลในการเป็นกรรมสิทธ์ิในตวัเขา 
“ทุกคนรู้ดีวา่ ชีวติของบุญทิ้งนั้น มีความหมายต่อชีวิตของผมมากมายขนาดไหน” บุญเอ่ยเสียง

เครือ “ท่ีผมสู้อุตส่าห์ท างานทุกวนัน้ีก็เพื่อเขาคนเดียว แต่...” บุญหยดุเวน้ระยะ 
“ท าไมหรือลุง?” ปรีชาถาม 
“ในฐานะท่ีผมเป็นคริสเตียน และเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ ผมไดท้  าหนา้ท่ีของพ่อมาตลอดยี่สิบ

กว่าปีแลว้ บดัน้ีบุญทิ้งเติบใหญ่สามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองไดแ้ลว้ ดงันั้นผมจึงให้เขาเลือกเอาก็แลว้
กนั..” 

ทุกคนหนัไปมองบุญทิ้งเป็นตาเดียวกนั 
“วา่ไงลูก?” สมบติัถามชายหนุ่ม 
บุญทิ้งบิดตวัดว้ยความอึดอดัใจ “เออ้...ผมอยากจะให้ทุกคนเขา้ใจอย่างน้ีว่า ผมรักและเคารพ

คุณพอ่ทั้งสองและคุณแม่ดว้ย ผมยนิดีท่ีจะอยูก่บัทุกคน ถา้หากวา่เป็นไปได.้..” 
ทุกคนฟังดว้ยความตั้งใจ 
“แต่ก็รู้กนัดีอยูแ่ลว้วา่ อีกไม่ก่ีวนัผมกบัทิพาก็จะแต่งการแต่งงานกนัแลว้ และผมจะตอ้งปฏิบติั

ตามค าสั่งสอนในพระคมัภีร์ คือ การละครอบครัวไปอยู่กับภรรยา พระคมัภีร์บอกว่า ใครก็ตามท่ี
แต่งงาน จะตอ้งละบิดามารดา ไปผูกพนัอยู่กบัภรรยา แลว้คนทั้งสองจะเป็นเน้ืออนัเดียวกนั” ชายหนุ่ม
หยดุพดู หนัไปมองรอบ ๆ 

“ค าว่าละนั้นหมายความว่า ไม่ไดอ้ยู่กบัครอบครัวอีกต่อไป แต่ไปสร้างบา้นเรือนของตนข้ึน
ใหม่ ดงันั้น ผมจึงไม่สามารถท่ีจะไปอยูพ่อ่สมบติัหรืออยูก่บัพ่อบุญไดอี้กต่อไป เรือนหอของเราทั้งสอง
เร่ิมลงมือก่อสร้างแลว้ แต่ทั้งน้ีผมก็มิไดห้มายความวา่ ผมจะไม่สนใจใยดีหรือติดต่อกบัพ่อแม่อีก ผมก็
เป็นบุญทิ้งคนเดิมอยู ่ยงัมีความรัก ความกตญัญู และสามารถไปมาหาสู่ทุกคนไดเ้หมือนเดิม” 
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ค าพดูของชายหนุ่ม ท าใหบุ้ญอดยิม้ในใจไม่ได ้
แต่ความผดิหวงัฉายแสงออกมาทางใบหนา้ของสมบติัและสมร! 
“น่ีเป็นวิธีการท่ีพระเจา้ทรงวางไวเ้ป็นมาตรฐานในพระคมัภีร์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีสุด” ปรีชา

อธิบายอย่างสุภาพ “ผมเช่ือว่า ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบติั คุณสมร คุณโสภาหรือคุณบุญ จะมีความช่ืนชม
ยินดีในตวัของคุณบุญทิ้งไดเ้ท่าเทียมกนั ไม่มีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดถือกรรมสิทธ์ิแต่เพียงผูเ้ดียวและผมเช่ือ
ต่อไปวา่ ชีวติของคุณบุญทิ้งจะเป็นศูนยร์วมความรักของทุกคนท่ีนัง่อยูใ่นห้องน้ี” 
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บทที ่12 สองวญิญาณกบัหน่ึงร่าง 

ผูค้นในหมู่บา้นหนองบอนท่ีรู้จกัมกัคุน้กบัครอบครัวของประพนัธ์และครอบครัวของบุญ ต่าง
รู้สึกต่ืนเตน้เม่ือวนัเสาร์ตน้เดือนกรกฏาคมเยือนมาถึง เพราะมนัเป็นวนัแห่งความสุขของบุญทิ้งและ
ทิพา คนทั้งสองไดก้า้วเขา้สู่พิธีววิาห์ 

ดวงอาทิตยท์อแสงอนัสดใสแต่เชา้ ทุกอยา่งดูร่าเริงและมีชีวติชีวา คริสตจกัรบา้นหนองบอนถูก
ตกแต่งประดบัประดาสวยงาม ประตูทางเขา้และเสาทุกตน้ไดรั้บการติดดว้ยดอกไมป่้าหลากสี ซ่ึงเป็น
บรรยากาศแบบชนบทแท ้

9.00 น. มา้นัง่ทุกตวัในโบสถ์ก็แน่นขนดัไปดว้ยแขกเหร่ือท่ีมาเป็นสักขีพยานในความรักของคู่
บ่าวสาว เม่ือทุกอยา่งพร้อมแลว้ พิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิก็ไดเ้ร่ิมข้ึน 

พิธีกรได้น าท่ีประชุมร้องเพลงสรรเสริญความรักของพระเจ้าบทหน่ึง จบแล้วอธิษฐานเปิด
ประชุม หลงัจากนั้นศิษยาภิบาลปรีชากา้วข้ึนไปเป็นผูป้ระกอบพิธี ท่ีประชุมเงียบกริบเม่ือเจา้สาวเดิน
ออกไปยนืเคียงคู่กบัเจา้บ่าว ดวงตาทุกคู่จอ้งอยูเ่ป้าเดียวกนั 

บุญนัง่อยู่หน้าสุด ในฐานะเป็นบิดาของฝ่ายชายเขาต้ืนตนัใจจนพูดอะไรไม่ค่อยจะออก ความ
ปีติยนิดีฉายออกมาทางใบหนา้ เขาดีใจจนเกือบจะร้องไหอ้อกมา 

“น่ีเป็นพิธีท่ีมีความหมายท่ีสุดในชีวิตของเรา” บุญบอกกบัตวัเอง “คร้ังหน่ึงนานมาแลว้ เราเคย
หวงัวา่จะมีโอกาสดีเช่นน้ีบา้ง...แต่อนิจจา มนัเป็นเพียงความฝัน...เป็นความฝันท่ีไม่อาจจะเป็นความจริง
ข้ึนมาไดช้ัว่ชีวิตน้ี....ในอดีตอนัไกลโพน้ ความรักของเราถูกช่วงชิง โลกทั้งโลกกลบักลายเป็นหลุมฝัง
ศพไปในทนัทีทนัใด ความรักในคร้ังกระนั้น เป็นเหมือนกบัรุ้งกินน ้ าท่ีปรากฏสวยงามอยูช่ัว่ระยะเวลา
หน่ึง แลว้ก็ลบเลือนหายไป เหลือไวแ้ต่ความเศร้าและความวา่งเปล่า” 

บุญบอกกบัตวัเองต่อไปวา่ “จริงหรือท่ีคนเขาบอกวา่ วนัท่ียาวท่ีสุดในเดือนมิถุนายน และวนัท่ี
สั้นท่ีสุดอยูใ่นเดือนธนัวาคม แต่ส าหรับตวัเรามิไดเ้ป็นเช่นนั้น เราจ าไดอ้ยา่งแม่นย  าวา่ วนัท่ีสั้นท่ีสุดใน
ชีวติของเราคือ วนัท่ีเราไดพ้บกบัเธอ” 

บุญเพ่งสายตาดูเทียนไขท่ีลุกวูบวาบอยู่ขา้งหน้าคู่บ่าวสาว อาจารยป์รีชาก าลงัให้คนทั้งสอง
ปฏิญาณเป็นสามีภริยากนั น ้ าตาของชายชราเร่ิมไหลรินออกมาช้า ๆ มนัเป็นน ้ าตาแห่งความยินดีหรือ
ความเสียใจ? บุญรีบใชมื้อปาดมนัเสียก่อนท่ีมนัจะพร่ังพรูออกมา ส่วนลึกในจิตใจบอกวา่ มนัเป็นน ้ าตา
แห่งความช่ืนชมยนิดี 
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“เพียงแต่มองเท่านั้น เราก็ไดเ้ห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ แทจ้ริงทุกอย่างมิไดเ้ลวร้ายไปเสีย
หมด ดงัเช่นท่ีเราเคยคิด...ถึงแมว้่าชีวิตของเราจะไม่บรรลุถึงความส าเร็จ แต่พระสัญญาของพระองค์
ยงัคงตกทอดมาจนถึงลูกของเรา...” บุญบอกกบัตวัเองอีกคร้ังหน่ึง 

สายตานบัร้อยคู่ ก าลงัจบัจอ้งมองดูพิธีอนัมีความหมาย โสภานัง่อยูแ่ถวกลางดา้นซ้ายนางรู้สึก
ต่ืนเตน้จนท าอะไรไม่ถูก ตั้งแต่เชา้แลว้ นางจอ้งดูบุญทิ้งและทิพาอยา่งไม่วางตา “ฉนัไม่คิดวา่ลูกบุญทิ้ง
จะไดดี้ เป็นผูเ้ป็นคนกบัเขา” 

ทนัใดนั้นนางก็สะดุดความคิดของตนเอง 
“แทจ้ริงฉนัไม่น่าจะเรียกบุญทิ้งวา่เป็นลูก เพราะฉนัไม่เคยเหลียวแลเอาใจใส่เล้ียงดูเขาดว้ยมือ

ของฉันเองเลย ดูเถิด มนัน่าละอายมากมายแค่ไหน ฉันเป็นแม่แท ้ๆ แต่กลบัทอดทิ้ง ลุงบุญต่างหากท่ี
สมควรจะไดรั้บการเคารพนบัถือจากบุญทิ้ง ส่วนฉนัไม่สมควรท่ีเป็นแม่ของเขาเลย ตลอดชีวิตของฉนัมี
แต่ความชัว่ชา้เลวทราม ผดิหวงั ขมข่ืน โหดร้าย ข้ีเมาหย  าเป ทิ้งไดแ้มก้ระทัง่ลูกนอ้ยตาด า ๆ” 

น ้าตาแห่งความเสียใจและส านึกผดิไหลพรากออกมาโดยไม่ทนัรู้ตวั โสภาสะอ้ืนในล าคอเบา ๆ 
เพื่อนท่ีนัง่ขา้ง ๆ หนัมามอง 

“คิดไม่ถึงเลยวา่ เราจะไดพ้บกบัลูกอีก” นางคิดต่อไป “ถา้หากวา่เราไม่ไดพ้บกบับุญทิ้ง ป่านน้ี
ชีวติของเราจะเป็นอยา่งไรบา้งก็ไม่รู้” โสภาสลดัศีรษะไปมา “คงจะ...คงจะ...” นางไม่อยากจะคิดต่อไป 

ทนัใดนั้นเหมือนมีส่ิงหน่ึงพดัวบูเขา้มาในจิตใจ ท าให้ความโศรกเศร้าในใจของนางพลนัมลาย
หายไป และความโสมนสัยินดีค่อย ๆ เกิดข้ึน เม่ือนางระลึกถึงพระคุณของพระเจา้ พระองคไ์ดท้รงฉุด
นางให้ออกจากปลักตมของความผิดบาปท่ีไม่น่าให้อภยั และพระองค์ได้ลบล้างมลทินของนางให้
สะอาดส้ิน บดัน้ีนางเป็นคนใหม่และมีสันติสุขในพระองค.์..และมีโอกาสช่ืนชมยนิดีในความสุขของลูก
ชาย 

เสียงเพลงเร่ิมกงัวานทัว่บริเวณ 
“จิตใจเบิกบาน ในวนัแต่งงาน 
อญัเชิญพระคริสต ์เสด็จลงมา 
ทรงเป็นประธาน งานมงคลน้ี 
สุขสวสัดี ใหคู้่แต่งงาน 
 พระเยซู โปรดประทาน 
 ใหง้านววิาห์ ส าเร็จโดยดี 
 ทั้งหญิงทั้งชาย มีใจรักกนั 
 ความทุกขห์รือสุข จะยาวหรือสั้น 
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 พระเยซู โปรดผกูพนั 
 บ่าวสาวคู่น้ี สุขียนืนาน 
สนกบัมะลิเดินทางจากบา้นห้วยจระเขม้าถึง เม่ือพิธีไดเ้ร่ิมไปเกือบคร่ึงแลว้ คนทั้งสองเดินมา

นัง่ดา้นหลงัสุด สนชะเงอ้คอมองอยูต่ลอดเวลา 
“พิธีเขาจดัดีจริงนะ” สนหนัมาบอกผูเ้ป็นภรรยาเบา ๆ 
“เจา้บ่าวกบัเจา้สาวคงจะมีความสุขมากนะ?” มะลิกระซิบ “ฉนัอดดีใจแทนบุญไม่ได ้เขาคงจะมี

ความสุขมากเช่นเดียวกนั” 
“ใช่ เพราะเขาผดิหวงัมาอยา่งมาก” มะลิเสียงเครือ 
“ฉนัเองก็มีส่วนท าใหเ้ขาผดิหวงัอยา่งมาก” มะลิเสียงเครือ 
“ถา้เธอพดูอยา่งนั้น พี่เองก็มีส่วนดว้ยอยา่งมาก” สนหนัมาบอกดว้ยน ้าเสียงเศร้า ๆ 
มะลิเงียบเสียง 
สักครู่หน่ึงสนก็เอ่ยข้ึนวา่ “ถึงแมว้า่ในสายตาของคนทัว่ไปจะเห็นวา่ผิดหวงั แต่พระเจา้ทรงไม่

ทอดทิ้งคนของพระองค์ พระองค์ทรงให้โอกาสในการกลบัตวักลบัใจของเรา และพระองค์ทรงให้
โอกาสแก่บุญ ท่ีจะมีความช่ืนชมยนิดีในความสุขของลูกชาย” 

มะลิไม่ไดโ้ตต้อบอะไรจนกระทัง่พิธีส้ินสุดลง 
บุญทิ้งออกมาจากโบสถพ์ร้อมกบัทิพา ทุกคนมองตามดว้ยความช่ืนชมยนิดี 
“เหมาะสมกนัจงัเลยนะคู่น้ี” มะลิสะกิดสนใหดู้ 
“อืม...อยา่งน้ีเขาเรียกวา่ ก่ิงทองใบหยกล่ะ” 
“ใหเ้ราเขา้ไปทกัทายเขาดีกวา่” นางชกัชวน 
ผูค้นเร่ิมทยอยกนัออกมาประตู บุญเดินทกัทายแขกเหร่ือดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้ 
ท่ีริมใตต้น้จามจุรี สมบติัยนือยูก่บัสมรและเพื่อนบา้น 
“พี่สมบติัเป็นอะไร” สมรทกัสามี “ปวดหวัหรือเปล่า?” 
“ปล่าว ..เปล่า พี่สบายดี” สมบติัรีบปฏิเสธ 
“ท าไมตอ้งท าหนา้เศร้าอยา่งนั้นดว้ยละ?” 
ฝ่ายชายยิม้ท่ีมุมปากนิดหน่ึง 
“วนัน้ีเป็นวนัแต่งงานของลูกชายพี่มิใช่หรือ? พี่ไม่ดีใจหรือไง?” 
“ดีใจนะดีใจ แต่วา่...” สมบติัพดูเสียงลึกในล าคอ “พี่อายตวัเอง” 
“ท าไมล่ะคะ?” 
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“พี่เองเป็นพ่อท่ีแทจ้ริงของบุญทิ้ง แต่พี่ไม่ไดรั้บผิดชอบเขาเลย ตลอดจนกระทัง่เขาโต ถา้หาก
วา่พี่ไม่ไดพ้บกบัโสภา พี่ก็คงไม่รู้หรอกวา่ บุญทิ้งเป็นลูก พี่เจบ็ใจตวัเอง พี่เป็นคนท่ีขาดความรับผิดชอบ 
ดูเถอะ พี่มีทุกส่ิงทุกอยา่ง แต่ส่ิงหน่ึงท่ีขาดไปก็คือลูก” 

ค าพดูของสมบติัท าใหส้มรพลอยสะเทือนใจไปดว้ย 
“บางทีสัตวม์นัยงัดีกวา่พี่เสียอีก” สมบติัพดูดว้ยความขมข่ืน 
“เร่ืองมนัแลว้ไปแลว้ ขอใหม้นัแลว้ไปเถอะ อยา่ไปคิดถึงมนัอีกเลย เพราะคิดมนัก็ไม่ไดช่้วยให้

อะไร ๆ ดีข้ึนมา” 
“วา่จะไม่คิดนัน่แหละ แต่วา่ความรู้สึกผดิมนัฟ้องอยูใ่นจิตใจตลอดเวลา ส่ิงท่ีพี่ไดก่้อไว.้..” 
สมรมองดูกลุ่มคนก่อนท่ีจะหนัมองหนา้สามีของนาง 
“บางที...ถา้หากวา่ผูค้นซาแลว้ เราไปหาอาจารยป์รีชาดว้ยกนั” 
“ไปหาท าไม?” 
“บางทีอาจารยป์รีชาอาจจะช่วยใหค้วามรู้สึกเก่า ๆ ของพี่หายไปได”้ นางวา่ดว้ยความหวงั 
“เป็นไปไดย้าก พี่เองพยายามแลว้” สมบติัคา้น 
“แต่พระเจา้เคยช่วยฉนัมาแลว้ ฉนัเช่ือวา่ พระองคจ์ะทรงช่วยไดอ้ยา่งแน่นอน” 
เยน็มากแลว้ บุญทิ้งอาบน ้ าอาบท่าเสร็จ ก็ออกมานัง่พกัผ่อนท่ีหนา้บา้น สักครู่หน่ึงทิพาก็เดิน

ตามออกมาแลว้ทรุดตวัลงนัง่ขา้ง ๆ ชายหนุ่มหนัไปยิม้ใหห้วานใจ 
“ผมมีความสุขท่ีสุดในโลก” เขากระซิบบอกเธอ 
“ทิพาก็เช่นเดียวกนัค่ะ” เธอฉอเลาะ “เด๋ียวตอ้งช่วยกนัแกะของขวญัดูนะคะ” 
“ไม่ตอ้งพะวงถึงเร่ืองนั้น พรุ่งน้ีค่อยแกะก็ได”้ บุญทิ้งทดัทานพร้อมกบัดึงมือของหญิงสาวมา

กุมไว ้ดวงอาทิตยทิ์้งตวัลงในหว่างเขา แสงสีทองของมนัพุ่งจบัขอบฟ้าเป็นรัศมีสวยงาม นกบนก่ิงไม้
เพรียกหาคู่ของมนัไม่ขาดปากอีกไม่ก่ีนาทีขา้งหนา้ ความมืดก็จะเวยีนมาถึงอีกรอบหน่ึง 

“วนัน้ีเป็นวนัท่ีผมมีความสุขท่ีสุด” ชายหนุ่มบอกอีกคร้ังหน่ึง “ทิพาเคยคิดบา้งไหมวา่ ถา้หาก
วา่ปราศจากการทรงน าของพระเจา้แลว้ เราทั้งสองจะเป็นอยา่งไร?” 

“ทิพาไม่อยากจะเดาค่ะ” เธอชอ้นตามอง “เพราะชีวิตของเรามิใช่เพราะเหตุบงัเอิญ แต่พระองค์
ทรงวางแผนการอนัดีเลิศส าหรับบุตรของพระองค์ทุกคน ไม่มีส่ิงใดอยู่นอกเหนือสายพระเนตรของ
พระองค”์ 

ชายหนุ่มพยกัหนา้ 
“ต่อไปน้ีเราจะเป็นสองวญิญาณกบัหน่ึงร่างกาย” บุญทิ้งกระซิบ 
“ดู ๆ ก็น่าประหลาดใช่ไหมคะ?” 
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“ใช่...น่าประหลาดส าหรับเราทั้งสอง แต่ไม่เป็นของแปลกส าหรับพระองค์ ความรักของ
พระองค์นั้นยิ่งใหญ่และมีมากมายเหลือคณานบั เราไม่มีทางจะทดแทนความรักของพระองค์ไดต้ลอด
ชีวติน้ี เหมือนดงัท่ีคนหน่ึงไดเ้ขียนไวน่้าคิดมากวา่.... 

“ความรักน้ีเป็นของพิศวงมาก 
เป็นแสงฉายมาจากฟ้า 
ฉายความสุขมายงัแผน่ดินอนัมืดและเตม็ไปดว้ย 
ความซึมเซา 
เป็นมนตซ่ึ์งท าใหเ้ราร าลึกถึงความเป็นชาติสูงกวา่น้ี 
เป็นความสุขในขณะน้ี 
เป็นทางใหคิ้ดถึงความสุขในเบ้ืองหนา้ 
ท าใหค้วามข้ีร้ิวกลบัเป็นความงาม 
ท าใหค้วามโง่กลบัเป็นความฉลาด 
ท าใหค้วามแก่กลบัเป็นความหนุ่ม 
ท าใหบ้าปเป็นบุญ 
ท าใหค้วามซึมเซากลายเป็นความแช่มช่ืน 
ท าใหใ้จแคบเป็นกวา้ง 
ความรักน้ีเป็นโอสถอยา่งเอก...” 
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“คล่ืนชีวิต” โลกทรรศน์ในสายตาของนกัสร้างสรรค ์เพื่ออุดมการณ์อนัยิ่งใหญ่ตวัละครท่ีโลด
แล่นอยูบ่นหนา้กระดาษของหนงัสือเล่มน้ีอาจจะเป็นใครสักคนหน่ึงท่ีก าลงัอ่านอยูก่็เป็นได ้
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