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คำนำ
วัตตรา

นวนิยายเรือ่ งนีผู้ เขี
้ ยนได้แรงบันดาลใจมาจากหลายๆ แหล่ง และเป็น
แรงบันดาลใจทีมี่ ความละเอียดอ่อนพอสมควร เพราะบางเหตุการณ์ก็เกิดขึน้
จริงในชีวิตคนแวดล้อม บางเหตุการณ์ก็คือจินตนาการที่ทำให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลจริง ดังนั้นกว่าที่ผู้เขียนจะร้อยเรียง หลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันได้
ต้องตัดใจ ตัดข้อมูล ตัดเหตุการณ์ต่างๆ ทิ้งไปบ้างพอสมควร
ผู้เขียนได้ตระหนักว่าในบางช่วงชีวิตของคนเรานั้น บางคนพบกับจุด
เปลี่ยนหลายครั้ง บางคนมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้เลือก แต่มีคนไม่น้อยที่ไม่มี
โอกาสเลือก จำต้องกระโจนลงไปสู่ชะตากรรม เผชิญกับวิบากไปจนกว่าจะ
หมดเวรสิน้ กรรม ชีวติ จึงดีขึน้ ทีไ่ ม่หนักหนาก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึง่ ของชีวติ
เท่านั้น…แต่บางคนต้องตกระกำลำบากไปทั้งชีวิต
‘เพียงแต่วันนั้น’ คือชื่อเรื่องที่ผุดขึ้นมาเพราะได้ฟังเพลงดังในอดีต
และเป็นเพลงที่มีความหลังน่าประทับใจ คือเพื่อนสนิทคนหนึ่งเมื่อครั้งเป็น
นักศึกษา เธอมีโอกาสได้ไปเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ ผู้เขียนและเพื่อนๆ รวม
ถึง “เพื่อนชายคนพิเศษ” ของเธอคนนี้ ก็ตามไปดู แล้วเส้นทางรักของ
หนุ่มสาวคู่นี้ก็ทำให้จินตนาการของผู้เขียนเริ่มบรรเจิดก่อเกิดเป็นจินตนิยาย
เรื่องนี้ขึ้นมา
หากนวนิยายเรือ่ งนีทำให้
้ ผูอ่้ านได้หวนรำลึกถึง ‘เพียงแต่วันนัน้ ’ ของ
ตนเองแล้วทำให้มีความสุข ผูเขี
้ ยนก็ยินดีทีทุ่ กท่านได้อิม่ เอมใจกับ ‘เพียงแต่
วันนั้น’ ของตนเอง
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๑
แม้ยามนีจะ
้ อยูใน
่ ช่วงปลายฤดูหนาวก้าวเข้าสูต้่ นฤดูคิมหันต์ แต่อากาศ
ยามเช้าทีบ้่ านคลองสมโภชน์ ในช่วงก่อนตีสีกลั
่ บอบอ้าวราวกับฟ้าทีเป็
่ นสีนิล
จะอุ้มฝนไว้ต่อไปไม่ไหว
ตึกแถวสามชั้นที่ปลูกติดกันสามคูหาในเนื้อที่กว่าร้อยตารางวานั้นห้อง
กลางเป็นร้านขายหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารและหนังสือเล่มอีกหลากหลาย
ปกติกวินเจ้าของร้านจะต้องเปิดประตูรอรับหนังสือพิมพ์รายวันที่มีรถจากใน
ตัวจังหวัดมาส่งตอนตีสีเกื
่ อบทุกวัน ระยะทางไม่ถึงยีส่ บิ กิโลเมตรจากในเมือง
มาถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งนี้ใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาที
แต่เมือ่ คืนนีเขา
้ โทรศัพท์ไปสัง่ งดร้านค้าส่งและแขวนป้ายปิดร้านตลอด
สัปดาห์ไว้แล้ว
หนุ่มใหญ่วัย ๕๕ สะพายเป้ใบใหญ่ออกจากห้องนอนซึ่งอยู่บนชั้นสาม
ลงมาเปิดประตูร้านกว้างแค่พอให้แทรกตัวออกมาได้
แม้วัยล่วงเลยมาขนาดนี้ แต่ด้วยรูปร่างสูงโปร่ง และการรักษากายใจอย่างสม่ำเสมอ ทำให้กาลเวลาไม่อาจเปลี่ยนสภาพเขาให้อ้วน พุงพลุ้ย
เหมือนอีกหลายคนในวัยเดียวกันได้ ความเป็นคนจิตใจดี รักสงบ และอยู่
ในศีลในธรรม ส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันไปได้ด้วยดี เว้นเสียแต่
แววตาหม่นเศร้าเท่านั้น ที่คนใกล้ชิดจะสังเกตเห็นอยู่บ่อยครั้ง
เสียงเปิดประตูเหล็ก และแสงไฟหน้าร้านที่สาดส่องเข้าไปที่ตึกแถว
ห้องริมสุด ทำให้นพวัฒน์หลานชายที่เขาสนิทสนมมาเท่าอายุของชายหนุ่ม
ที่กำลังจะเปิดประตู รีบลากประตูเหล็กออกกว้าง และก้าวออกมามองอา
ของเขา
“อ้าว อาวินจะไปไหนแต่เช้า นึกว่าอามาเปิดร้านรอรับหนังสือพิมพ์
ซะอีก”
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“อาจะไปชุมพร ว่าจะออกไปถนนใหญ่รอรถทีล่่ องใต้ คันไหนมาก็ไป”
“หือ…ชุมพรเหรอครับ…ไปบ้านใคร บ้านเพื่อนอาเหรอผมรู้จักหรือ
เปล่า แล้วนี่จะออกไปยังไง ตีสี่มอเตอร์ไซค์วินยังไม่วิ่งรับคนเลยนะอา”
“แกไม่รู้จักหรอกมั้ง” คำตอบเนือยๆ นั้นเหมือนจะไม่เต็มใจ
“แต่น่าจะเป็นเพื่อนคนสำคัญนะ อาถึงได้ยอมออกจากบ้านแต่เช้ามืด
แบบนี้ การเดินทางก็ใช้เวลาตัง้ หลายชัว่ โมง” เพราะนพวัฒน์รูดี้ ว่าอาของเขา
ถ้าไม่จำเป็นจะไม่ออกจากหมูบ้่ านไปไหนไกลๆ ยกเว้นในงานเกีย่ วกับอาชีพ
นักเขียนทีเขา
่ จะต้องไปปีละสองหรือสามครัง้ คืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
เดือนเมษายน และงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติเดือนตุลาคมของทุกปี หรือ
ไปเซ็นสัญญาขายลิขสิทธิ์บทประพันธ์ให้กับสถานีโทรทัศน์
“แล้วแกล่ะจะไปไหนแต่มืดแบบนี้” น้ำเสียงเนิบช้านั้นไม่ได้คาดคั้น
ขณะเดียวกันมือก็ลากประตูมาชิดกันก่อนจะลั่นกุญแจ
นพวัฒน์ยิม้ น้อยยิม้ ใหญ่ไม่ตอบคำถาม หนุม่ ใหญ่หันมามองหน้าชาย
หนุม่ รูปร่างสูงพอๆ กับเขา ส่วนความหนานัน้ ผูเป็
้ นหลานมีมากกว่า แม้เพิง่
จะวัย ๓๔ ย่าง ๓๕ เท่านั้น
“ถามก็ไม่ตอบ ยิม้ อยูนั่ น่ แหละ จะเข้ากรุงเทพฯ หรือไงตืน่ แต่เช้ามืด
ขนาดนี้”
“อ๋อ ก็ว่าจะไปเลือกกุหลาบที่สวนลุงโพ้งเพื่อนพ่อน่ะ”
“แกจำไม่ได้เหรอว่าตอนเด็กๆ แกก็ไปคลุกคลีอยู่ไร่กุหลาบของพ่อแม่
แกที่เมืองเหนือตั้งหลายปี เขาตัดกุหลาบกันตอนไหน จำไม่ได้หรือไง”
“โหย…อาวิน มันก็ไม่ใช่แค่ตัดดอกกุหลาบนะครับ แต่ผมบอกลุงโพ้ง
ให้จัดต้นกุหลาบหลากสีไว้สามสิบต้น”
“โอ้โห สามสิบต้น แกจะไปทำไร่กุหลาบเหรอ”
“ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับอา…อืม…เอางีผม
้ ไปส่งอาทีปาก
่ ทางหน้าหมูบ้่ าน
ก่อน แล้ว…ผมค่อยกลับมาที่สวนกุหลาบของลุงโพ้งละกัน”
“ก็…ดี…ฝนทำท่าจะตกนะนี…
่ โลกทุกวันนีมั้ นอยูยาก
่ ละนะ ฤดูกาลมัน
ผันแปรไปจนหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลย เมื่อก่อนเดือนกุมภามันกำลัง
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เย็น ปลายหนาวแบบนีอากาศ
้
ดีจะตาย แต่นีกลั
่ บร้อนอบอ้าว ฟ้าก็ครึม้ ฝน
ซะงั้น น้ำตาฟ้ากำลังจะรินลงมาละ”
กวินบ่นขณะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เริ่มไม่เป็นสีนิลสนิท เพราะ
เมฆฝนตั้งเค้ามา
“โอ้…นีสำนวน
่
นักเขียนแบบของโยธกา หรือ อาชชวีร์ครับอา” นพวัฒน์กระเซ้าผู้เป็นอาโดยเอ่ยถึงนามปากกาของหนุ่มใหญ่
“แกไม่เคยอ่านงานของอาเป็นจริงเป็นจังเลยแยกไม่ออกใช่มัย้ ล่ะว่าพูด
แบบไหนคืองานแนวของโยธกา แบบไหนแนวอาชชวีร์…ใกล้เกลือกินด่าง
แท้ๆ แกนี่”
นพวัฒน์ยิม้ แห้งๆ เกาศีรษะแก้เก้อทีผู่ เป็
้ นอารูท้ นั รีบหันไปหยิบกุญแจ
ที่เสากลางห้องโถงด้านล่างของตึกที่เขาใช้เป็นที่จอดรถเก๋งคันงามที่ได้จาก
หยาดเหงื่อแรงงานของเขา
ผูเป็
้ นหลานพารถเคลือ่ นออกมาจอดริมถนนก่อนจะวิง่ ไปปิดประตู ส่วน
กวินนัน้ หันไปมองตึกแถวห้องติดกันอีกด้าน เวลานีทุ้ กอย่างรายรอบตัวยังคง
เงียบสงัดและตึกแถวที่อยู่ริมสุดอีกด้านหนึ่งนั้นก็ยังคงดูมืดทึม เพราะนพวรรณเจ้าของตึกไม่คอ่ ยอยากจะเปิดไฟหน้าร้านในยามค่ำคืน ด้วยความตระหนี่
ของหญิงสาว ที่ผู้เป็นอารู้ดี
นพวรรณเป็นแฝดทีเกิ
่ ดทีหลังเพียงสามนาที แต่ชีวติ ของหญิงสาวก้าว
ไปไกลกว่านพวัฒน์มากแล้ว เพราะเธอแต่งงานก่อนและมีลูกชายคนแรกอายุ
สองขวบ เด็กชายแตงโมเป็นทีรั่ กของคุณตาการันต์และคุณยายพุดซ้อน และ
เป็นที่หวงแหนห่วงใยของคุณตากวิน ที่ช่วยเลี้ยงดูเด็กชายตัวน้อยมาตั้งแต่
แบเบาะ ราวกับเป็นลูกของเขาเองเลยทีเดียว อีกทั้งเวลานี้เด็กชายก็กำลัง
ช่างพูด ช่างถาม และค่อนข้างเอาแต่ใจ หนุม่ ใหญ่คิดถึงถ้อยคำทีเคย
่ โต้กับ
หลานสาว
‘อาวินอย่าไปตามใจหลานมาก ร้องเอาอะไร อาวินก็ให้ทุกอย่างแบบ
นี้ เดี๋ยวเจ้าแตงโมเคยตัวนะอา ถ้ากลายเป็นเด็กเอาแต่ใจละก็ปราบยาก’
‘ตอนที่ฉันเลี้ยงแกกับเจ้านพ ฉันก็ไม่เคยขัดใจ พอพวกแกรู้ประสา
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ฉันก็สอนให้รูว่้ าอะไรถูกอะไรควร…แกสองคนก็โตมาอย่างมีคุณภาพ พ่อแม่
แกดีแต่สัง่ ห้ามนัน่ ห้ามนี…
่ แหม…เด็กตัวเท่าเมีย่ งจะไปทำให้มันร้องไห้ทำไม
ไม่ต้องมาพูดนะโว้ยว่าอยากให้มันร้องบ้างปอดจะได้ขยาย โตขึ้นจะได้เป็น
นักร้องเสียงดี…หัวโบราณ’
‘โหย…อาวินหาว่าหนูหัวโบราณอีกแน่ะ หนูก็กลัวว่าโตขึน้ มามันจะสอน
ยาก’ พอนพวรรณเถียงไม่ได้ก็ล่าถอยไป
กวินนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ในรถขณะนพวัฒน์ก้าวขึ้นนั่งประจำที่คนขับ
ไฟในรถสว่างเขาเห็นผู้เป็นอายิ้มก็กระเซ้า
“คิดอะไรอยู่ครับอาวิน…อย่าบอกนะว่าคิดถึงเพื่อนที่กำลังจะไปหา”
“ฉันนึกถึงยัยปุม้ ปุย้ กับเจ้าแตงโม ฉันไม่อยูหลาย
่ วันมันคงบังคับป้อน
ข้าวลูก จับอาบน้ำไม่รู้เวล่ำเวลา เจ้าแตงโมต้องร้องงอแงลั่นบ้านแน่ๆ”
“โอ๊ย ลูกของมัน อาวินจะไปห่วงทำไม มันเลี้ยงของมันเองได้”
“ก็ผัวมันไปดูงานเมืองนอกตัง้ เป็นเดือนอีกหลายวันกว่าจะกลับ พ่อกับ
แม่แกรอเป็นอาทิตย์กว่าจะเข้ามาดูลูกดูหลานกันสักทีหนึ่ง งกทำแต่งาน”
กวินบ่นอุบอิบ
นพวัฒน์ปิดปากเงียบไม่แสดงความคิดเห็นอะไร เพราะเวลาทีกวิ
่ นพูด
ถึงพ่อแม่เขาทีไรมักตำหนิว่าไม่รูจ้ กั ให้ลูกมีเหย้ามีเรือน เขาไม่อยากถูกผูเ้ ป็น
อาตัง้ คำถามว่าเมือ่ ไหร่จะแต่งงาน…มันเป็นคำถามทีตอบ
่ ยาก เพราะเขาเอง
ก็อยากได้คำตอบอยู่เช่นกัน
วันนี้วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรักที่ถือว่ามีความสำคัญ
กับนพวัฒน์มากที่สุดวันหนึ่ง เพราะเขานัดกับวิเวียน คนรักของเขาว่าจะ
เข้าไปกราบพ่อแม่ของเธอทีกรุ
่ งเทพฯ และจะพูดถึงความรักและความพร้อมที่
เขาจะดูแลเธอในฐานะหัวหน้าครอบครัว หลังจากทีเมื
่ อ่ สามปีทีแล้
่ วเขาเรียน
จบปริญญาโทด้านการส่งออกมาและบอกให้การันต์กับพุดซ้อน พ่อแม่ของ
เขาไปทาบทามสูข่ อ แต่ถูกปฏิเสธจากวิกรมและดุจดาวพ่อแม่ของวิเวียน ด้วย
เหตุผลที่ว่า นพวัฒน์เพิ่งเรียนจบยังไม่มีงานทำดูฐานะยังไม่มั่นคง แม้ว่า
การันต์จะออกตัวว่าสมบัติที่เขาจะยกให้นพวัฒน์นั้นมีค่าเป็นหลักสิบล้านแต่
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การเจรจาทาบทามก็ไม่เป็นผล พ่อแม่ฝ่ายหญิงบอกว่ารอให้นพวัฒน์ทำงาน
มีเงินเดือนเสียก่อนอย่างน้อยสามปี อนุญาตให้คบหาดูใจไปมาหาสู่กันได้
แต่ไม่บ่อยนัก และต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่
ปีนีครบ
้ กำหนดแล้ว แม้วิเวียนจะยังไม่ได้ตอบตกลงมัน่ เหมาะว่า จะ
พาเขาเข้าไปพบพ่อแม่เธอดังที่เขาขอหรือไม่ แต่ด้วยความตื่นเต้นทำให้เขา
ตื่นตั้งแต่ตี ๔ เพื่อจะไปรับกุหลาบช่อใหญ่ และต้นกุหลาบ เพื่อให้ทางสวน
จัดทุกอย่างไปส่งให้วิเวียนถึงบ้านก่อน จากนั้นก็รอฟังว่าวันนี้ความตั้งใจ
ของเขาจะเป็นดังหวังหรือไม่
นพวัฒน์พารถทะยานไปในความสลัวเลือน นานๆ จะมีเสาไฟทีส่่ องแสง
เพียงรางๆ สักต้น ท้องฟ้าด้านหน้านั้นเริ่มมีแสงแปลบปลาบ
“อาวิน…ผมถามจริงๆ นะว่าเพือ่ นอาคนนีเป็
้ นใคร ตัง้ แต่เด็กจนโต ผม
เคยเห็นเพือ่ นอาทีไป
่ มาหาสูกั่ นอยูบ้่ างก็มีอาน้อง กับอาจิง้ …ทีอา
่ เรียกไอ้จิง้ จก
…ใช่มั้ย ผมจำได้แค่นี้”
“แกอยากรู้ไปทำไม” น้ำเสียงนั้นเหมือนไม่เต็มใจจะคุยกับหลานชาย
คนโปรด
ความเงียบเข้าครอบงำอยู่ชั่วอึดใจ นพวัฒน์ก็เริ่มตั้งคำถามใหม่อีก
หลายคำถามเกี่ยวกับเพื่อนๆ ของเขา โดยอ้างว่า
“ผมเคยได้ยินย่าเล่าว่า สมัยอาหนุ่มๆ มีเพื่อนมากินมานอนที่นากุ้ง
มาเทีย่ วงานวัดบ้านเราตัง้ หลายคนใช่มัย้ ครับอา…ชีวติ อาสมัยนัน้ ก็ดูท่าว่าสนุก
กันน่าดูเหมือนกันนะ…ไม่เหมือนสมัยผมเลย”
“สมัยก่อนหมู่บ้านเราเป็นนาบัว นากุ้ง แล้วก็เป็นสวนผลไม้ สวน
ดอกไม้ นานๆ จะเห็นบ้านคนสักหลังหนึ่ง แต่ก็เป็นญาติๆ กัน ตอนที่ปู่กับ
ย่าลงทุนให้พ่อแกทำนากุ้ง อาไปเรียนที่กรุงเทพฯ ก็จะชวนเพื่อนๆ มาเฮฮา
กันในวันหยุด ทำกับข้าวกินกัน ร้องเพลงกันสนุก ไม่หนวกหูชาวบ้านเลย”
“แต่ตอนนี้ชุมชนหน้าวัดคลองสมโภชน์ผู้คนหนาแน่น บ้านเรือนเป็น
ตึกไปหมดเลยใช่ป่ะอา…แล้วเพื่อนๆ อาเขาไปไหนกันหมดแล้วครับ”
“ต่างก็แยกย้ายกันไปทำมาหากิน ไปอยู่เมืองนอกบ้าง มีครอบครัว
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แล้วก็ดูแลครอบครัว…บางคนก็ไม่รู้ข่าวเลย…ไม่มีสิทธิ์จะรู้” ประโยคท้าย
เหมือนจะหายไปในลำคอของหนุ่มใหญ่
“แล้ว…เอ้อ…คนสมัยก่อนเขาไม่มีการเขียนจดหมาย โทรศัพท์ติดต่อ
พูดคุยกันเหรอครับอา”
“พวกเราแยกย้ายกันตั้งแต่ยังไม่มีเพจเจอร์เลยด้วยซ้ำ มีแต่เขียน
จดหมาย”
“เอ๊ะ เพื่อนอาวินมีใครบ้างที่เขียนจดหมายติดต่อกับอา”
“ก็ไม่รูสิ้ ตัง้ แต่อาไปอยูอี่ สานบ้าง เมืองเหนือบ้าง อาก็ไม่ได้รับการ
ติดต่อจากใคร”
“แล้วเอ้อ…อาไม่คิดตามหาเพือ่ นบ้างเหรอ สมัยนัน้ ก็น่าจะมีสมุดหน้า
เหลืองแล้วนะ”
กวินไม่ได้ตอบ สายตามองตรงไปข้างหน้าที่ป้ายบอกทางออกไปยัง
ถนนปิน่ เกล้านครชัยศรีอีกไม่กีกิ่ โลเมตร เมือ่ ครัง้ ทีเขา
่ ยังหนุม่ ไปเรียนหนังสือ
ทีกรุ
่ งเทพฯ กระทัง่ ไปทำงานทีอี่ สาน จะได้กลับบ้านในช่วงวันหยุดเทศกาล
การเดินทางไม่ได้สะดวกง่ายดายเหมือนในระยะหลังๆ ป้ายบอกทางเหล่านี้
ยังไม่เคยมี มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ยังไม่เคยมี ถ้ากลับถึงบ้านมืดค่ำ รถสองแถวรับจ้างจากในเมืองเข้าหมู่บ้านหมดหกโมง เขาก็ต้องเดินเข้าบ้านเป็น
ระยะทางกว่าสิบกิโลเมตร
“อาวิน…ว่ายังไงครับ ทำไมอาไม่ตามหาเพื่อนๆ หรือทำไมไม่ใช้สื่อ
ในมือที่อาได้เป็นเจ้าของหน้านิยายในนิตยสารตั้งหลายฉบับประกาศตามหา
เพื่อน”
“เอ๊ะ ไอ้เจ้านี่ ทำตัวเป็นเจ้าหนูจำไมอยูได้
่ ถามอยูนั่ น่ แหละ ทำไม
ทำไม ทำไม”
“โห…อาวิน อย่าหัวเสียแต่เช้าซี่ นานๆ อาหลานจะได้เจอกันตอน
เช้ามืดแบบนี้ และนานๆ จะได้คุยกันแบบไม่เร่งรีบซะทีหนึ่งนะ”
“ก็หลายปีมานีแก
้ ตืน่ มาก็รีบๆ ลนๆ ออกไปทำงานตัง้ แต่หกโมงเช้าทุกวัน
บริษัทอยู่แค่บ้านแพ้ว ทำยังกะจะเข้ากรุงเทพฯ”
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“ก็ ผมต้องขยันมากๆ ปีนี้จะได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้จัดการภาคซะที ทาง
บ้านวิเวียนจะได้ไม่มีข้อแม้เรื่องที่จะให้พ่อกับแม่ไปสู่ขอไง…อาก็เคยรู้ปัญหา
ของผมกับวิเวียนมาแล้วนี่นา” นพวัฒน์เสียงอ่อยในตอนท้าย
กวินนิ่งเงียบไปอึดใจใหญ่ๆ จึงเอ่ยกับหลานชายเสียงเคร่งขรึมว่า
“อืม…ถ้าแกรักเขาจริงๆ แกก็ต้องต่อสู…
้ เพือ่ ให้ได้ครองรักกัน อย่างที่
แกตั้งใจ…แต่เด็กสมัยนี้ รักกันชอบกันผู้ใหญ่รุ่นอาที่เป็นพ่อแม่ก็ใจกว้างอยู่
นะ ไม่กีดกันมากแบบเอาเป็นเอาตายหัวชนฝาว่าไม่รับ ไม่ชอบ และไม่
สร้างเงื่อนไขบ้าบออะไรเพื่อให้โอกาสเด็กๆ เลย”
“อย่างนั้นก็แย่เนอะ แต่พ่อแม่วิเวียนเขาสร้างเงื่อนไข ก็อย่างที่อารู้
ดูสิถ้าผมได้แต่งงานตั้งแต่สามปีที่แล้ว ผมก็มีลูกทันปุ้มปุ้ยมันแล้วละ เจ้า
แตงโมก็อาจจะมีเพื่อนเล่นสนุกด้วยกัน…นี่อะไรมีข้อแม้เยอะจนเราอายุสาม
สิบกว่าแล้ววิเวียนก็ปาเข้าไปสามสิบละ”
“มีลูกเกินสามสิบห้า เดี๋ยวจะออกมาเอ๋อ”
“นั่นสิครับอา” น้ำเสียงนพวัฒน์เจือความหงุดหงิดขึ้นมาเล็กน้อย
“ถ้ารักกันจริงก็ต้องสูให้
้ ได้เขามา อย่าท้ออย่าถอย แล้วก็…อย่าปล่อย
ให้ทุกอย่างหลุดลอยไปจากมือเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นกับอา”
น้ำเสียงของกวินอ่อนเศร้าจนคนเป็นหลานรู้สึกได้ว่า เรื่องความรัก
เรือ่ งการมีครอบครัวสำหรับอาของเขาแล้ว น่าจะเป็นเรือ่ งสะเทือนใจมาก นี่
หากอากวินเป็นผูห้ ญิง การไร้คูอยู
่ มา
่ จนป่านนีก็้ น่าจะเกินคำว่า ‘ขึน้ คาน’ จน
กลายเป็น ‘สาวเทื้อ’ ไปแล้ว
เสียงถอนหายใจเบาๆ ของกวินทำให้นพวัฒน์อึดอัดใจขึ้นมาวูบหนึ่ง
เขากำลังคิดว่า หรือเป็นเพราะเขาที่เป็นต้นเหตุให้ผู้เป็นอาไร้คู่มาจนทุก
วันนี้
นาทีนั้นเขารู้สึกผิดอยู่ในใจ เมื่อวีรกรรมในวัยเด็กผ่านแวบเข้ามาใน
สมอง ทำให้เขาอยากจะชดเชยความผิด ชายหนุม่ อาสาว่าจะไปส่งผูเป็
้ นอา
ทีสถานี
่ ขนส่งในตัวเมืองจะได้มีทีน่ งั่ แน่นอนและรูเวลา
้ ทีจะ
่ ออกเดินทางได้อย่าง
ชัดเจน
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“ก็ดี ถ้าแกไม่รีบ ช่วยพาอาไปที่องค์พระหน่อยก็ดีนะ จะไปไหว้
พระร่วงโรจนฤทธิ์สักหน่อย”
“อ้าว ท่านเป็นพระปางห้ามญาติ อาไปไหว้ท่านน่ะไม่กลัวท่านห้าม
อาเดินทางเหรอ”
“ทะลึง่ ละ จะไปมัย้ ไป อย่ามาล้อเล่น ข้าไม่ใช่เพือ่ นเล่นแก” แม้จะ
ฟังว่าน้ำเสียงของกวินดุแต่ก็ดูไม่จริงจัง ชายหนุ่มรีบปล่อยพวงมาลัยยกมือ
ไหว้ท่วมหัว
“ขอโทษครับอาวิน แค่แหย่เล่น เห็นอาเครียดๆ ก็อยากให้ขำๆ”
“จะเครียดมากก็ตอนที่แกปล่อยพวงมาลัยรถนี่แหละ…ข้ายังไม่อยาก
ตายตอนนีนะ
้ โว้ย ข้าอยากไปเยีย่ มเพือ่ นก่อน ถ้าจะต้องตาย ก็ขอให้ข้าได้
บอกอะไรเขาสักสองสามประโยค”
คราวนีน้้ ำเสียงของกวินจริงจังจนทำให้นพวัฒน์หน้าเสีย ความรูส้ กึ ผิด
กับเรื่องราวแต่หนหลังครั้งเขายังเยาว์ผ่านเข้ามาในสมอง เหมือนมีภาพ
เหตุการณ์นั้นลอยมาปะทะใบหน้า เขาผงะไปเล็กน้อย
“ครับอาวิน…ขอโทษครับทีพู่ ดเล่นไม่รูจั้ กเวล่ำเวลา…ว่าแต่เช้าขนาดนี้
ประตูเปิดแล้วเหรอครับ
“จอดให้อาไหว้ริมถนนก็ได้”
“นพวัฒน์จัดให้ครับ” แม้จะรูส้ กึ ผิดและพูดเป็นงานเป็นการไปแล้ว แต่
ด้วยความเป็นหนุ่มอารมณ์ดี ขี้เล่น เขาก็ไม่วายจะยิงมุกกับผู้เป็นอาด้วย
น้ำเสียงกลั้วหัวเราะ
แต่หากกวินจะสังเกตสักนิดจะรู้สึกได้ว่านพวัฒน์มีสีหน้ากังวลซ่อนอยู่
ยามนี้ในใจเขามีเรื่องให้ว้าวุ่นเมื่อนึกถึงการกระทำของตนเองในวัยเยาว์ แม้
เวลาจะล่วงเลยมา ๒๐ กว่าปีแล้ว แต่วันนี้ เสมือนหนึ่งมีจอบอันใหญ่ยักษ์
มาขุดเรื่องราวแต่หนหลังขึ้นมาให้มันรบกวนจิตใจ
ฟ้ายังไม่สาง สายฝนยังคงโปรยปราย รถเก๋งสีดำทะมึนของนพวัฒน์
แล่นมาจอดทีริ่ มฟุตปาธห่างจากประตูทางเข้าวัดพระปฐมเจดียที์ ปิ่ ดสนิทเพียง
เล็กน้อย
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ครับ”

“ฝนตกแบบนี้ อาวินไม่ต้องลงไปหรอกฮะ นัง่ ไหว้ในรถนีก่ แล้
็ วกันนะ

“อืม…ก็คงอย่างนั้น” กวินบอกด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึม
หนุ่มใหญ่พนมมือไหว้อย่างเงียบกริบเปล่งคำพูดเบาๆ ออกมาว่า
“ขออำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของพระร่วงโรจนฤทธิ์ดลบันดาลให้สรีจันทร์
ปลอดภัยจากอาการป่วยไข้ ขอให้ลูกได้พบเธออีกสักครั้ง ได้พูดกับเธอถึง
เรื่องที่ยังค้างคาใจ…และสิ่งเดียวที่ลูกขอเสมอมาคือ…ขอให้ความรักสมหวัง”
ประโยคท้ายนัน้ คนพูดเสียงเครือๆ และแผ่วหายไปในลำคอ แต่กระนัน้
คนฟังก็ถึงกับขนลุกซู่ ร่างที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยรู้สึกอยากให้ตัวเองละลาย
หายไปจากตรงนั้น ผู้เป็นอาไม่ได้สังเกตจึงไม่รู้ว่าหลานชายกำลังรู้สึกเช่นไร
ความอึดอัดของชายหนุม่ นัน้ แสดงออกทางการหายใจติดขัด พูดอะไร
ไม่ออก
“ไปส่งอาที่สถานีขนส่ง เดี๋ยวแกจะไปรับกุหลาบบ้านลุงโพ้งไม่ทัน”
“ไม่เป็นไรครับอา…ไม่เป็นไร…ธุระของอาสำคัญกว่า”
“หือ…ว่ายังไงนะ”
นาทีนั้นนพวัฒน์ไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้เขาเอ่ยปากว่า
“ผมจะไปส่งอาที่ชุมพร ให้อาได้ไปเยี่ยม…เยี่ยมเอ้อ…”
“สรีจันทร์ เพื่อนที่ไม่ได้พบกันกว่าสามสิบปี เขาป่วยหนัก”
กวินบอกเสียงเนิบช้า แววตาที่มองไปทางองค์พระปฐมเจดีย์นั้นคลอ
ด้วยน้ำตา
หัวใจของคนที่คิดว่าตัวเองทำผิดต่อผู้เป็นอาก็ยิ่งทวีความอึดอัด เขา
รีบย้ำว่า
“ผมจะไปส่งอาวินที่ชุมพร แล้วผมค่อยโทร. ไปบอกรายละเอียดให้ลุง
โพ้งส่งของทุกอย่างทีผม
่ จองไว้ไปบ้านวิเวียน ถ้าตอนเย็นผมกลับมาถึงไม่ดึก
นักผมจะรีบเข้ากรุงเทพฯ …ขอภาวนาว่า วิเวียนยังไม่ได้นัดพ่อแม่เขาว่าผม
จะเข้าไป”
เขาพูดพร้อมกับออกรถเร็วราวกับจะเหาะเลยทีเดียว
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“ใจเย็นๆ เบาๆ หน่อยเจ้านพ เกิดใจดีอะไรขึน้ มาถึงจะไปส่งอาทีชุ่ มพร
มันไม่ใช่ใกล้ๆ เหมือนกรุงเทพฯ นะโว้ย”
“ผมอยากให้อาวินสมหวัง…สักครั้ง”
“สมหวังเรือ่ งอะไร แกนัน่ ต่างหากทีควร
่ จะทำให้ตัวเองสมหวัง เว้นแต่
ว่าแกจะไม่จริงจังกับเรื่องความรัก ซึ่งอาว่าแกไม่ใช่คนอย่างนั้น”
“ผมก็จริงจังนะครับ สี่ปีที่คบกับวิเวียนมา มีงอแงกันบ้างแต่ก็ปรับ
ความเข้าใจกันได้ พอเรียนจบพ่อแม่เขามีเงื่อนไขผมก็ทำตามแล้ว ถ้ายัง
เรือ่ งมากอีกผมพาหนีแน่ๆ” พูดไปแล้วนพวัฒน์ก็รูส้ กึ เหมือนจะสำลักน้ำลาย
ตัวเอง
“เป็นอะไร…อยากได้กาแฟร้อนสักแก้วหรือไง”
“ก็ดีนะครับอา…กาแฟ…ดี…ดี…เดี๋ยวเราไปแวะปั๊มกันนะ…นะอาวิน
นะ” นพวัฒน์ดูเหมือนกำลังตื่นเต้น
“เป็นอะไรเจ้านพ พูดซ้ำๆ เหมือนลิ้นพันกัน”
“ไม่เป็นไรหรอกอา…ดื่มกาแฟกันนะ”
เขารีบขับรถออกไปตามถนนสายหลักฝั่งที่จะมุ่งลงใต้ มีร้านกาแฟ
ยี่ห้อดังในปั๊มน้ำมัน เมื่อจอดหน้าบันไดทางขึ้นร้านเขาก็ให้กวินขึ้นไปก่อน
สายฝนยังคงโปรยปรายแต่ชายหนุม่ รีบลงจากรถแล้วเปิดท้ายค้นหาของทีเขา
่
พกมันไว้ในรถเสมอนับตั้งแต่เขามีรถคันนี้เมื่อ ๕ ปีก่อน มันสำคัญสำหรับ
เขามาก จึงได้เก็บไว้ในกระเป๋าเอกสารการทำงานของเขาเสมอมา
ซองพลาสติกยับย่นและเหลืองไปตามกาลเวลายังคงแน่นิ่งอยู่ที่ก้น
กระเป๋า หลังหยิบออกมาและจัดเอกสารเข้าทีแล้
่ วเขาก็กลับเข้าไปในรถซึง่ มี
กระดาษขาวพับครึง่ เสียบอยูที่ ช่่ องเสียบของทีประตู
่ ด้านข้าง หยิบกาวหลอด
เล็กและกระดาษออกมา เขารีบต่อเศษกระดาษทีถู่ กฉีกแบบลวกๆ เป็นหกชิน้
โดยใช้เวลาไม่นานก็แปะลงไปบนกระดาษเอสีสี่ ขาวได้เป็นรูปเป็นร่าง กระดาษ
นั้นค่อนข้างยับ ตัวหนังสือที่เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินแม้จะดูจืดจางลงไป
แต่ก็ยังคงเนือ้ ความเดิมๆ ทีเขา
่ จำได้ไม่ลืม ถึงมันจะล่วงเลยมาเกือบครึง่ หนึง่
ของอายุของเขาในยามนี้

เพียงแต่วันนั้น
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ชายหนุ่มมองเข้าไปในร้านเห็นกวินถือถ้วยกาแฟร้อนออกมาเขารีบ
ม้วนกระดาษนั้นซุกไว้ที่ช่องเก็บของข้างประตูแล้วหยิบโทรศัพท์มาเขียน
ข้อความส่งไลน์ถึงคนรักของเขา
“อาเห็นแกไม่ลงไป คิดว่าแกคงจะคุยธุระกับใครก็เลยสั่งมาเผื่อ”
“ขอบคุณครับอา” เขาพูดสัน้ ๆ รับถ้วยกาแฟมาโดยไม่มองสบตาผูเ้ ป็น
อาแม้แต่น้อย
“อากาศดีน่านอนนะครับอา ถ้าอาจะหลับเอาแรงก็ได้นะครับสักเก้าโมง
เราก็คงเข้าเขตชุมพร”
“ถ้าไม่ติดธุระอะไรและเต็มใจจะไปส่งอา แกก็ไม่ต้องขับรถเร็วนัก ฝน
ปรอยๆ ตลอดทางแบบนี้ต้องระวังให้มาก”
“ครับอา”
เมือ่ กาแฟหมดถ้วย นพวัฒน์หยิบถุงพลาสติกทีทิ่ ง้ อยูกั่ บพืน้ ด้านหลัง
มายัดถ้วยกาแฟลงไปแล้วก็พารถเคลือ่ นออกไปอย่างเงียบๆ แต่ในใจนัน้ เต้น
ระทึก ถามตัวเองอยูอย่
่ างนัน้ ว่า เขาจะเอากระดาษทีเขา
่ ต่อเสร็จแล้วให้กวิน
อ่านดีไหม มันจะส่งผลอะไรกับชีวิตของอาเขาหรือไม่
เสียงถอนหายใจเบาๆ เรียกให้กวินหันกลับมามองเสี้ยวหน้าเคร่งขรึม
ของหลานชาย
“หนักใจอะไร จะเปลี่ยนใจไม่ไปส่งอาก็ได้นะ รู้ว่าวันนี้สำคัญสำหรับ
แก ธุระหัวใจถ้าทำไม่สำเร็จมันจะค้างคาไป…อาจจะตลอดชีวิต”
“เหมือนอาวิน” คำถามนัน้ เหมือนหยัง่ อารมณ์ เพราะมันเบาหวิวแทบ
จะหายไปในลำคอ แต่กระนัน้ คนฟังก็ยังเอียงหน้ามามอง นพวัฒน์ยิม้ แห้งๆ
สายตามองตรงไปข้างหน้าเพราะทัศนวิสัยไม่ดีนัก ฟ้ายังไม่สาง ฝนที่โปรย
ปรายลงมาเบาๆ สม่ำเสมอเริม่ หนาเม็ดขึน้ เรือ่ ยๆ ยิง่ ขับออกไปไกลจากเมือง
เท่าไหร่ดูเหมือนฝนยิ่งจะหนักขึ้นอีก
“น่าแปลกจัง แทนที่จะอากาศเย็นสบายกลับฝนตกซะงั้น”
“โลกมันเปลี่ยนไปมาก อะไรๆ ก็ไม่เป็นไปตามฤดูกาล…นั่นเป็นสัจธรรม ทุกอย่างในโลกล้วนไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน”
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“สาธุ” นพวัฒน์ปล่อยพวงมาลัยยกมือไหว้ท่วมหัว
“กวน…นักนะแกนี่ ขับรถไป อาจะพักสายตาสักหน่อย พอไปถึงที่
ฝนไม่ตกก็ปลุกอาหน่อยละกัน จะตื่นมาดูบ้านดูเมืองสักหน่อย” กวินปรับ
เบาะเอนตัวลงเบาๆ
เมื่อขับรถโดยไม่ต้องเกร็งว่าจะมีใครมาห้ามหรือเตือนอะไร นพวัฒน์
ก็เร่งความเร็ว

๒
แสงไฟที่หน้าห้อง CCU เปิดเป็นบางดวงทำให้บริเวณนั้นไม่สว่างมาก
นัก กลุม่ ญาติทีม่ าเฝ้ารอฟังอาการของผูป่้ วยนามว่าสรีจันทร์มเพี
ี ยงหนุม่ สาว
สองคู่ที่นั่งกันอยู่คนละมุม
คู่หนึ่งนั้นคือธิติเป็นลูกชายคนเดียวของสาคร พี่ชายของสรีจันทร์
เขาเป็นหลานที่สรีจันทร์รักเอ็นดูเพราะเธอเลี้ยงเขามาและสนิทกับพรพรรณ
หลานสะใภ้ทีมี่ กิรยิ ามารยาทดี มีน้ำใจกับผูเป็
้ นอาของสามีเป็นอย่างดี ส่วน
อีกคูหนึ
่ ง่ นัน้ คือสุนนั ทาลูกสาวของสุกรีน้องชาย กับกรุณผูเป็
้ นหลานเขยของ
สรีจันทร์ ทั้งสองครอบครัวต่างมีน้ำใจมาเฝ้ารอฟังอาการของผู้ป่วยและทำ
หน้าที่แทนพ่อของตนเองที่ยังเดินทางมาไม่ถึงชุมพร
ธิติและพรพรรณคือคนที่อยู่ร่วมชายคาและใกล้ชิดกับสรีจันทร์ที่สุด
เช้าตรู่ของวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์…เมื่อวานนี้
ทีบ้่ านชัน้ เดียวยกพืน้ สูงมีบันไดเพียง ๔ ขัน้ บ้านหลังนีเพิ
้ ง่ สร้างใหม่
เมื่อไม่กี่ปี เป็นบ้านโอ่อ่าสวยงามหลังหนึ่งบนทางหลวงหมายเลข ๔๑ ที่จะ
มุง่ หน้าสูระนอง
่
ทีศาลา
่ ไทยใกล้ประตูรัว้ หน้าบ้านนัน้ มีเก้าอีโยก
้ ตัวโปรดของ
สรีจันทร์วางอยู่ ทุกเช้าเธอจะเตรียมของใส่บาตรมาวางไว้ที่โต๊ะไม้ขนาดเล็ก
และตัวเธอเองก็จะเอนกายที่เก้าอี้โยก รอพระมาบิณฑบาต
พรพรรณถือหนังสือนิยายสามเล่มมาวางไว้ทีโต๊
่ ะไม้ตัวเล็กข้างถาดแล้ว
เดินไปเปิดประตูรั้วเพื่อให้ธิติผู้เป็นสามีขับรถออกมาจากโรงรถที่อยู่หลังบ้าน
แล้วจากนั้นหล่อนก็จะลากประตูมาให้เหลือช่องเล็กๆ ที่สรีจันทร์พอจะยกชุด
ใส่บาตรออกมาได้ เหมือนทุกๆ วัน…แต่ในวันนี้…
สรีจันทร์หยิบหนังสือนิยายเล่มขนาดพอเหมาะเล่มหนึง่ มาดู เธอขมวด
คิ้วมุ่นเพราะชื่อผู้เขียนนั้นอยู่ในความทรงจำของเธอเสมอมา
นวนิยายแนวสะท้อนสังคมทีเขี
่ ยนโดยนามปากกา ‘อาชชวีร์’ เป็นหนังสือ
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ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวดงานวรรณกรรมระดับประเทศเวทีหนึ่ง
“อาชชวีร์…โยธกา…กวิน…เธอมาไกลขนาดนีเลย
้ เหรอ…วิน…วิน” เธอ
พึมพำขณะเดียวกันก็เริม่ รูส้ กึ แน่นหน้าอกขึน้ มาเรือ่ ยๆ หายใจติดขัดและเจ็บ
แปลบในอก หนังสือหล่นจากมือ สรีจันทร์แทบไม่มีเรี่ยวแรงที่จะขยับตัว
พรพรรณทีเปิ
่ ดประตูเสร็จหันมาเห็นผูเป็
้ นอาหน้านิว่ คิว้ ขมวดก็ถลาเข้า
มาหา
“อาสรี เป็นอะไรไปคะ รูส้ กึ ยังไง ดูซิหน้าซีดเผือดเลย เช้าๆ อากาศ
เย็นแต่อาเหงื่อผุดเต็มหน้าเลย”
พรพรรณจับร่างสาวใหญ่ที่เอนอยู่ในเก้าอี้โยกเขย่าเบาๆ ละล้าละลัง
ทำอะไรไม่ถูก
“กวิน…วิน…หาที่…ติดต่อ…กวิน”
เสียงพูดแบบขาดห้วงนัน้ พรพรรณได้ยนิ และจับความได้ หล่อนก้มลง
ไปหยิบหนังสือมาชูให้ผู้เป็นอาดูและว่า
“อาชชวีร์เป็นคนเขียนเล่มนี้ค่ะอา พรจะเอาไปคืนห้องสมุดที่โรงเรียน
อาจะอ่านเหรอคะ”
“ติด…ต่อ…วิน” สิ้นเสียงร่างนั้นก็หมดสติไป
“อา…อาสรี…กะทิ กะทิมาดูอาหน่อย อาเป็นอะไรก็ไม่รู้”
เสียงเรียกที่หน้าบ้านดังมากพอที่จะทำให้ธิติสามีของหล่อนซึ่งอยู่ที่
โรงรถได้ยิน เขากำลังจะเอารถออกพอได้ยินเสียงภรรยาเรียกก็ตะโกนบอก
เสียงดังลั่นบ้าน
“ไปเดี๋ยวนี้แล้ว”
ชีพจรของสรีจันทร์เต้นอ่อนจนผู้เป็นหลานชายและหลานสะใภ้หวั่นใจ
ว่าจะพาผูเป็
้ นอาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันเวลา ธิติย้ำถามจากพรพรรณว่าก่อน
สรีจันทร์สลบมีอาการเป็นอย่างไร
“ก็อย่างที่บอกแหละทิ ก่อนจะสลบไปอาแกบอกให้ติดต่อ วิน…คน
เขียนหนังสือน่ะ”
เมื่อสรีจันทร์ถึงมือหมอแล้วธิติจึงเริ่มตั้งสติอีกครั้งก่อนจะติดต่อไปหา
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พ่อและอาของเขาแจ้งข่าวการล้มป่วยของสรีจันทร์ สาครพ่อของเขานั้นรับ
ราชการอยู่ใต้สุดสยามรับปากว่าเคลียร์งานอีกสองวันจะมาเยี่ยม ระหว่างนี้
ให้ธิติรายงานความเคลื่อนไหวมาเป็นระยะ
ส่วนสุกรีน้องชายของสรีจันทร์นั้นรับราชการอยู่เหนือสุดเขตแดนไทย
มีเพียงสุนันทากับกรุณลูกสาวและลูกเขยที่อยู่ชุมพร พอเขารู้ข่าวของพี่สาว
ก็รีบบอกให้ลูกสาวและลูกเขยมาอยู่คอยฟังข่าวอาการป่วยของสรีจันทร์
หลังติดต่อญาติผูใ้ หญ่แล้ว ธิติก็มาไขปริศนาทีส่ รีจันทร์เอ่ยก่อนจะหมด
สติไป เขาใช้เวลาอยูครึ
่ ง่ ค่อนวันจึงสามารถหาทีติ่ ดต่อกับกวินได้ โดยทีพร
่ พรรณไม่รูค้ วามสัมพันธ์และความสำคัญของกวินกับสรีจันทร์เลย ส่วนธิตินัน้
เคยได้ยินชื่อนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆ และเคยเห็นจดหมายของคนชื่อนี้ในห้อง
ของย่าเขา ชายหนุม่ โล่งใจทีความ
่ พยายามของเขาสำเร็จ เขาสืบถามไปทาง
สำนักพิมพ์จนได้เบอร์ติดต่อ และได้พูดคุยกับกวินด้วยตนเองในตอนใกล้ค่ำ
“ขอรบกวนคุณกวินเดินทางมาเยีย่ มอาสรีจันทร์ด้วยนะครับ ผมเข้าใจ
ว่าคุณกวินมีความสำคัญกับอาของผม เธอจึงได้เอ่ยถึงคุณ ขอความกรุณา
ด้วยนะครับ”
เป็นคำอ้อนวอนที่กวินรีบรับปากกับธิติทันที
เช้าตรู่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ก่อนฟ้าสาง
หมอสามคนเดินมาถึงหน้าห้อง ทั้งธิติ พรพรรณ สุนันทาและกรุณ
ทีจ่ ดจ่อรอพบหมอต่างก็พรวดพราดลุกขึน้ ทุกคนหวังจะได้ฟังข่าวดีจากหมอ
ว่า จังหวะการเต้นของหัวใจของสรีจันทร์จะเร็วขึน้ มาจนเป็นปกติ ไม่แผ่วช้า
เหมือนจะจางหาย
แต่นายแพทย์หนุม่ ใหญ่ผูเดิ
้ นนำทีมยกมือห้ามไว้แล้วผลักประตูเข้าห้อง
ไป หมอหนุ่มอีกสองคนเดินตามเข้าห้องไปด้วย
***
แม้นพวัฒน์จะพากวินเดินทางมาได้ไกลมากแล้ว แต่ความวิตกกังวล
ก็ยังมีอยู่เต็มหัวใจ เขาไม่อยากคิดและเข้าใจไปเองถึงความสำคัญของสรีจันทร์ที่มีต่อกวิน เพราะตอนที่เขารู้จักคนชื่อนี้เขายังเล็กมาก เคยได้ยินก็
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แต่พวกผูใ้ หญ่พูดถึงคนทัง้ สอง เติบโตมาเรือ่ งทีเคย
่ รูมั้ นก็เลือนไปมากจนแทบ
ไม่เหลือข้อมูลที่แน่ชัด แต่จะให้ตั้งคำถามตรงๆ เขาก็เกรงว่าจะไปสะกิดแผล
จุดใดจุดหนึ่งในใจของผู้เป็นอา จึงใช้เวลาไตร่ตรองใคร่ครวญ อีกทั้งเขายัง
กังวลกับความผิดที่เขาก่อไว้ตอนวัยเยาว์ เกี่ยวกับคนชื่อสรีจันทร์
สายฝนยังโปรยปรายไม่มีซา ยิง่ เข้าเขตจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ฝนก็ยิง่
ตกหนักเป็นบางช่วง จนนพวัฒน์ต้องลดความเร็วลงเรื่อยๆ
“อาวินเราแวะกินข้าวเช้ากันก่อนเถอะ นี่ก็แปดโมงแล้ว”
“อายังไม่หิว ถ้าแกหิวก็จอดกินก่อนก็ได้”
“สายแล้ว อาน่าจะกินข้าวเช้าได้แล้วนะ…จะได้ไม่เป็นนักเขียนไส้แห้ง
อย่างที่เขาว่า”
“ทีเขา
่ ว่าเมือ่ สมัยก่อนน่ะนักเขียนได้ค่าเรือ่ งน้อย ยากจนไม่คอ่ ยมีกิน
แต่สมัยนี้นักเขียนไส้แห้งเพราะทำงานเยอะไม่มีเวลากินโว้ย”
“อ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เอง รู้งี้ผมเดินตามรอยอาวินบ้างก็ดีนะจะได้เป็น
นักเขียนไส้แห้งเพราะไม่มีเวลากิน” นพวัฒน์หัวเราะอารมณ์ดี
กวินคร้านทีจะ
่ ต่อปากต่อคำกับหลานชาย จึงลงไปกินข้าวแกงเลือ่ งชือ่
ร้านเก่าแก่บนถนนเพชรเกษม สถานที่เก่าซึ่งกวินเองจำแทบจะไม่ได้แล้ว
ด้วยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ระหว่างกินข้าวด้วยกันนพวัฒน์ก็ชวนผู้เป็นอาคุยเรื่องสัพเพเหระ แต่
กวินกลับถามถึงเรื่องนัดหมายของหลานชายกับว่าที่หลานสะใภ้
“อาวินไม่ต้องห่วง วิเวียนเข้าใจว่าผมต้องไปส่งอา เพราะมันเป็นธุระ
เร่งด่วน ผมคงปล่อยอาไปคนเดียวไม่ได้ เขาจะรอ และบอกว่าวันวาเลนไทน์
มันไม่ได้สำคัญอะไร เขารูเจตนา
้
ทีผม
่ ทำให้วันนีว่้ ามันสำคัญสำหรับเขาแล้ว”
“แล้ว…เรื่องพ่อแม่ของวิเวียนล่ะ”
“วิเวียนบอกว่าพ่อแม่เขาไม่อยูบ้่ านไปเยีย่ มญาติทีชลบุ
่ รี เพราะฉะนัน้
ถึงวันนี้ผมไปก็ไม่ได้เจอ ไม่ได้พูดอะไรอย่างที่อยากพูดแน่ๆ”
“ให้แฟนแกเข้าใจให้ถูกต้องนะ อย่าให้มีอะไรค้างคาใจ เพราะบางที
การไม่ได้อธิบายความจริงในทันทีทันใดมันอาจกลายเป็นตะกอนทีรอวั
่ นขุน่ ข้อง
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อยู่อย่างนั้น”
“ครับอา…ผมเข้าใจกันดี วิเวียนไม่ได้งี่เง่า มีแต่ผมนี่แหละที่งี่เง่ามา
ตั้งแต่เช้า”
“อะไรอีกล่ะ จะโทษอะไรตัวเองนักหนา”
“ผมมีเรื่องต้องโทษตัวเองใหญ่โตเลยละครับอาวิน”
น้ำเสียงอ่อนเศร้าของนพวัฒน์ทำให้กวินขมวดคิ้วมุ่น
“มีอะไรเล่าให้อาฟังได้นะ ถึงไม่ได้เป็นศิราณี แต่ก็ตอบปัญหาหัวใจ
ให้แกได้” กวินพูดกลั้วหัวเราะ เหมือนจะอารมณ์ดีขึ้นมากแล้ว
“ศิราณีคือใครครับอา”
“เด็กสมัยใหม่ไม่รู้จัก”
กวินพูดถึงเจ้าของนามศิราณีให้หลานชายฟัง นพวัฒน์เข้าใจแจ่มแจ้ง
แล้วก็หัวเราะแล้วว่าเจ้าของนามนีช่้ างดูมีความสำคัญกับคนหนุม่ สาวยุคก่อน แต่
สำหรับเขาไม่มีปัญหาเรื่องความรักขนาดต้องปรึกษาใครอย่างเป็นจริงเป็นจัง
“ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอา ก็อย่างทีเล่
่ าไปแล้ว วิเวียนบอกให้ผม
ทำหน้าที่หลานอย่างดีที่สุด…ว่าแต่…อาเล่าเรื่องของคนชื่อสรีจันทร์ให้ผมฟัง
อย่างละเอียดได้มั้ยครับ”
ระหว่างรอคำตอบของกวิน นพวัฒน์ก็ถ่ายรูปเขากับผูเป็
้ นอาแล้วส่งไลน์
ไปให้คนรักของเขา เมื่อรอแล้วกวินไม่ตอบนพวัฒน์ก็ตัดสินใจว่า
“งัน้ เรารีบเดินทางต่อนะครับ…ระหว่างทางผมมีเรือ่ งอยากจะขอโทษอา
สักสองเรื่อง”
“เยอะนะ แกคิดว่ามันเป็นความผิดใช่มั้ยที่ต้องขอโทษอาเนี่ย”
“ก็…ครับ”
นพวัฒน์พารถเคลื่อนออกจากร้านข้าวแกงริมทาง ฝ่าสายฝนออกไป
อย่างช้าๆ เพราะฝนนอกฤดูทำให้มองไม่เห็นถนนชัดเจนนัก ความเงียบทำ
ให้นพวัฒน์อึดอัดจนต้องชวนกวินคุย
“ได้ยินปู่กับย่าพูดกันว่า เมื่อตอนที่อาไปอยู่อีสาน กับเมืองเหนืออา
ทัวร์ไหว้พระดะไปแทบทุกวัด จริงหรือเปล่าครับอา”
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“จริง อะไรที่ทำแล้วสบายใจก็น่าทำไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่แค่ไหว้พระนะ
ทำบุญด้วยปัจจัยบ้าง ช่วยค่าน้ำค่าไฟ ช่วยสร้างโบสถ์สร้างวิหาร บูชาเครือ่ งรางบ้าง”
“มินา่ ล่ะ ผมเห็นพระของอาวินเยอะมากเลย สักห้าหกกล่องพลาสติก
เห็นจะได้”
“อืม…ถ้าฉันตายแกก็ไม่ต้องไปสัง่ ของชำร่วยนะ เอาพระนัน่ แหละแจก
ให้แขก”
“โหย…พูดเรื่องตายไม่ดีหรอกครับอา น่ากลัว”
“คนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคน แกจะกลัวทำไม สิง่ ทีน่่ ากลัวคือตอนมี
ชีวิตอยู่ได้สะสมความดีอะไรบ้าง ได้ทำบุญทำทานมั้ย มีเวลาสงบจิตสงบใจ
นึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณรึเปล่า จำคำอาไว้นะ”
“ครับอาวิน”
“สาธุ…สาธุแปลว่าดีแล้ว” กวินยิ้มจางๆ ให้หลานชาย
นพวัฒน์มองตรงไปข้างหน้า เขาเห็นแสงไฟของรถที่แล่นฝ่าสายฝน
สวนมา ตรงทางโค้ง เขาไม่มีเวลาชัง่ ใจอีกแล้ว ชายหนุม่ หยิบกระดาษทีเขา
่
ปะต่อกันไว้ซึ่งเสียบอยู่ข้างประตูมายื่นให้ผู้เป็นอาแล้วบอกว่า
“เรื่องนี้มันติดค้างคาใจผมมานานกว่าครึ่งหนึ่งของอายุผม”
“อะไร”
กวินยังไม่ได้เปิดอ่าน แต่เหลือบดูสีหน้าของหลานชายด้วยความไม่
สบายใจไม่น้อยเลยทีเดียว
“ผมรูส้ กึ ว่าตัวเองได้ทำผิดต่ออา และเป็นเรือ่ งทีผม
่ ไม่เคยกล้าบอกใคร
เลยมาตัง้ แต่ผมอายุเกือบสิบขวบ ถ้าตอนนัน้ อาวินได้อ่านจดหมายนี…
่ บางที
ชีวิตอาอาจจะไม่ต้องอยู่อย่างเดียวดายมาจนถึงป่านนี้”
คำพูดสัน่ เครือของนพวัฒน์ทำให้หัวใจกวินเต้นแรง ก้มลงอ่านข้อความ
ในกระดาษแผ่นนั้นด้วยมือที่สั่นเทา นาทีต่อมาหนุ่มใหญ่ก็ได้ยินเสียงแตรรถ
ดังลั่น สัญชาตญาณบอกให้รู้ว่า อันตรายกำลังมาพุ่งมาถึงตัวทั้งสองแล้ว!
“อาวิน อาวิน…ระวัง”
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เสียงเหล็กกระทบกันดังกึกก้องในวินาทีต่อมา
“อาวิน อาวิน” เสียงของนพวัฒน์ดังอยู่ใกล้ๆ แล้วค่อยแผ่วหายไป
เสียงวัตถุหนักๆ ตกลงไปในน้ำแล้วกวินก็ได้สัมผัสถึงความเย็นและเปียก
ชื้นไล่จากปลายเท้าของเขามาจนถึงหน้าอก เขาพยายามดิ้นรนหนี เพราะ
รู้สึกเหมือนมีน้ำเอ่อขึ้นมาที่หน้าอกจนเกือบจะถึงคาง
“นพวัฒน์…นพ…เจ้านพ”
***
เสียงสัญญาณชีพทีทำ
่ งานอย่างอ้อยอิง่ มาเกือบครบยีส่ บิ สีชั่ ว่ โมงกำลัง
เตือนว่าการทำงานของหัวใจผู้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลง นายแพทย์ทั้งสาม
ผูก้ ำลังจะเดินออกจากห้อง CCU หันกลับมาพร้อมกัน พยาบาลทีเฝ้
่ าดูอาการ
ผูป่้ วยอย่างใกล้ชิดรีบหยิบเครือ่ งมือและปฏิบติั ตามคำสัง่ ของแพทย์หัวหน้าทีม
หลานๆ ของสรีจันทร์หัวใจเต้นแรงเมือ่ ได้รับข่าวดีจากทีมแพทย์ว่าอัตตราการเต้นของหัวใจของสรีจันทร์เริ่มเข้าสู่ระดับปกติแล้ว
“แต่ยังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปอย่างน้อยอีกยี่สิบสี่
ชัว่ โมง เพราะอาจจะมีการสวิงขึน้ หรือลง ส่วนความดันไม่ถือว่าสูงมากแต่มี
ตัวเลขที่เกินมาตรฐานไปเล็กน้อยเราจะยังไม่ให้ยา ระหว่างนี้ญาติกลับไป
พักผ่อนก่อน มาเยี่ยมและติดตามอาการได้อีกทีก็เย็นๆ นะครับ”
ทุกคนมองหน้ากันและต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอกไปตามๆ กัน
***
กวินลืมตาขึ้นมาในความมืดมิด มองไม่เห็นอะไรเลย แต่เขารู้สึกได้
ถึงความหนาวเย็นทีทวี
่ ความรุนแรงขึน้ เขาไม่เคยไปเทีย่ วต่างประเทศทีมี่ หิมะ
แต่รูส้ กึ ได้ว่า บรรยากาศรายรอบตัวนัน้ เย็นยะเยือกเหมือนเข้าไปอยูใน
่ ตูเย็
้ น
เลยทีเดียว
“ที่ไหนนี่…เจ้านพ เจ้านพ…แกอยู่ไหน ได้ยินเสียงอามั้ย”
เขาร้องเรียกหลานชายทั้งที่มองไม่เห็นอะไรเลย ขณะเดียวกันก็รู้สึก
เจ็บหน้าอกจีด๊ ขึน้ มาอย่างรุนแรงเหมือนจะขาดใจ นาทีต่อมาเขาเห็นแสงสว่าง
เล็กๆ ราวกับตนเองอยู่ในอุโมงค์แห่งหนึ่งแล้วแสงก็ค่อยๆ เจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆ
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จนเขาต้องยกมือขึ้นป้องกันแสงไว้ไม่ให้มันสว่างกระจ่างตามากนัก ความ
ร้อนระอุจากแสงทีสาด
่ ส่องมานัน้ ราวกับเปลวเพลิง มันเป็นก้อนไฟพุง่ เข้ามา
หาหนุม่ ใหญ่ ด้วยสัญชาตญาณการป้องกันภัยให้ตนเอง เขาทิง้ ตัวลงหมอบ
ราบกับพื้น ปล่อยให้มันวิ่งผ่านศีรษะไปแล้วจึงลุกขึ้นมามองจนมันลับตาไป
กวินงุนงง เมื่อมองเห็นว่าบริเวณที่เขายืนเคว้งคว้างอยู่นั้นสว่างขึ้น
รายรอบตัวเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีดูสบายตา อากาศก็เย็นสบายหอมสดชื่น
“นี่มันที่ไหนกัน” เขาพึมพำ
เบือ้ งหลังของกวินนัน้ เสมือนมีม่านแห่งมิตเวลา
ิ ปิดกัน้ การสือ่ สาร เพราะ
เขาไม่ได้ยินเสียงเรียกของนพวัฒน์
“อาวิน…อาวิน ได้ยนิ ผมมัย้ …ช่วยผมด้วย…ผมเจ็บไปทัง้ ตัวเลย…อา
วินอย่าเพิ่งไป”
ชายหนุ่มร้องเรียกและพยายามจะวิ่งตามแต่ก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหว
ได้ช้าเหลือเกิน
กวินมุง่ หน้าไปตามทางเดินทีเป็
่ นรอยเหมือนมีคนสัญจรอยูประจำ
่
แต่
ยังไร้จุดหมายเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุง่ โล่งกว้าง เขาก้มลงเขม้นมอง
พื้นสีเขียว มันไม่ใช่ต้นข้าว ไม่รู้ว่าเป็นหญ้าชนิดไหน มันนุ่มนวลราวกับ
กำมะหยี่
“อาวิน…รอผมด้วย”
เงียบ ไร้การตอบรับ ราวกับทั้งสองอยู่กันคนละโลก!
กวินเดินอยู่ท่ามกลางความเขียวขจีรายรอบตัว อากาศเย็นสบาย
ตัวเขาไร้ความเจ็บปวด หรือเหนือ่ ยล้า มีเพียงความสงสัยว่าทีนี่ มั่ นคือทีไ่ หน
จุดหมายปลายทางของเขาคือที่ใด ในเมื่อทุ่งเขียวขจีนี้ไร้ขอบเขต ไม่มีจุด
สิ้นสุด และเขาก็ไม่ได้รับรู้ว่ามีอีกชีวิตหนึ่งพยายามร้องเรียกและติดตามเขา
มาตลอด
แสงสีส้มเรื่อเรืองอยู่เบื้องหน้าไกลสุดสายตา กวินเห็นเช่นนั้นก็เริ่มมี
ความหวังว่าอาจจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้า
แล้วกวินก็ได้เห็นฉากรายรอบตัวเริม่ เปลีย่ นไป พืน้ ทีเป็
่ นดินกลายเป็น
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สีดำสนิท สองข้างทางกลายเป็นต้นไม้น้อยใหญ่ขึน้ สลับกันเหมือนมีใครจงใจ
ปลูกไว้เช่นนั้น มันเหมือนภาพกราฟิกมากกว่า เพราะพอมันก่อร่างสร้าง
ภาพเสร็จภายในไม่กี่นาที โดยที่กวินไม่ทันได้ตั้งตัว มันก็พังทลายลงมา
ส่วนนพวัฒน์ที่พยายามจะตามมาให้ทันกวินนั้นไม่มีโอกาสทันสักที แต่เขาก็
ร้องบอกผู้เป็นอาด้วยความห่วงใย
“อาวิน ระวัง มันจะพังลงมาทับอาหรือเปล่านั่น”
ฉากเหล่านั้นพังลงและสลายไปในชั่วพริบตา กวินชะงักเท้าที่กำลังจะ
ก้าวย่างด้วยความหวาดหวัน่ ใจและสงสัยว่าตนเองจะเดินทางไปได้ถึงไหน ใน
เมือ่ สองข้างทางและฉากเบือ้ งหน้าเปลีย่ นไปอีกแล้ว คราวนี้ มันเป็นหนทาง
นำพาเขาไปสูตี่ นเขา เขาเริม่ นึกออกว่าสถานทีแห่
่ งนีคื้ อทางขึน้ สูว่ ดั แห่งหนึง่
ซึง่ ตัง้ อยูบน
่ เขาทางภาคอีสาน ภาพตรงหน้าคือทางเข้าวัด กวินจำได้ว่าเขา
เคยเข้าไปไหว้พระทำบุญที่วัดนี้มาก่อน
แต่ก่อนที่กวินจะเดินไปถึงหน้าวัดก็ปรากฏร่างของพระชื่อดังที่รู้จัก
คุ้นเคยและได้สนทนาธรรมด้วยในช่วงที่เขาเริ่มทำงานใหม่ๆ ในภาคอีสาน
พระสงฆ์ทั้งสามรูปเมื่อเห็นกวินเข้ามาใกล้ๆ ต่างก็ยิ้มอ่อนโยนให้ รูป
หนึ่งในจำนวนนั้นเอ่ยทักทาย
“มาได้แล้วหรือโยม ถึงเวลาสักทีนะ”
“ว่ายังไงนะครับหลวงพ่อ” กวินถามด้วยความไม่แน่ใจ
ฉับพลันภาพตรงหน้าของเขาก็เปลีย่ นไปเป็นป่าดงพงไพรทีร่่ มครึม้ มี
เสียงนกขับขานเจือ้ ยแจ้ว พระทุกรูปเปลีย่ นไปนัง่ อยูหน้
่ ากลด เหมือนหลายๆ
ครั้งที่กวินได้พบพระธุดงค์ มีโอกาสถวายภัตตาหารและสนทนาธรรมด้วย
“นั่งลงสิโยมกวิน” พระชรารูปหนึ่งเชื้อเชิญด้วยเสียงสั่นเครือตามวัย
หนุม่ ใหญ่นัง่ ลงอย่างว่าง่าย และเต็มไปด้วยความฉงน เพราะเมือ่ เขา
จับจ้องมองหน้าพระทั้งสามรูปใกล้ๆ ชัดๆ เขาก็ถึงกับขนลุกเกรียวทีเดียว
เพราะพระสงฆ์ชราทั้งสามรูปนั้นล้วนมรณภาพไปแล้วทั้งสิ้น
ในนาทีต่อมา ภาพตรงหน้ายิ่งทำให้เขาตื่นตะลึงถึงกับอ้าปากค้าง
เพราะร่างของพระสงฆ์ทั้งสามรูปนั้นเคลื่อนเข้าหากันแล้วหลอมรวมร่างเป็น
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หนึง่ เดียว หน้าตาเปลีย่ นไปไม่ใช่พระรูปใดรูปหนึง่ ในสามรูปนัน้ เลย แต่เป็น
พระสูงวัยที่หน้าตาผุดผ่อง ดูเปี่ยมไปด้วยความเมตตา
“อ้าว…หลวงพ่อหายไปไหนแล้ว”
“โยมยึดติดกับอะไร สังขาร ตัวตน บุคคล งั้นรึ” น้ำเสียงที่ถาม
กลับมานั้นอ่อนโยนใบหน้าเจือรอยยิ้ม
กวินตั้งสติได้ก็ก้มลงกราบและตั้งคำถามว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริง
หรือเขาหลับฝันไป
“มนุษย์ในโลกนี้ทุกชีวิตย่อมดำเนินชีวิตไปตามวาระกรรม ทุกชีวิตถูก
กำหนดมาให้ต้องชดใช้กรรม ใครเคยก่อกรรมใดไว้กับใครมาแต่ชาติภพไหน
ชาติภพนี้ก็ต้องมารับกรรมที่เคยก่อ ไม่มีใครฝืนชะตากรรมไปได้หรอกโยม”
“ที่ผมสงสัยและอยากได้คำตอบก็คือ ที่นี่คือที่ไหน ผมยังมีชีวิตอยู่
หรือเปล่า แล้วผมได้พบหลวงพ่อทั้งสามท่านที่ผมเคยรู้จักเคยสนทนาธรรม
ด้วยได้ยังไง…ในเมื่อทุกท่าน…”
เขายังพูดไม่จบ อึกอักเพราะไม่แน่ใจว่าทีนี่ คื่ อทีไ่ หน และเขาสมควร
จะพูดออกไปไหมว่านี่คือเรื่องประหลาดล้ำที่สุดในชีวิตที่เขาได้เผชิญ อีกทั้ง
พระสงฆ์ทีชราภาพ
่
ทัง้ สามก็รวมร่างกันเป็นหนึง่ เดียว ซึง่ เป็นเรือ่ งน่าอัศจรรย์
ใจ ที่ยากจะเชื่อได้ว่านี่คือโลกของความเป็นจริง
พระชราพูดแทรกขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า
“ให้ถือว่าโยมได้รับพรจากสวรรค์ ซึง่ น้อยคนจะได้รับ โยมน่าจะจำได้
ว่า โยมได้อ้อนวอนร้องขอให้ตนเองสมหวังในความรัก…ใช่หรือไม่”
“อืม…หลวงพ่อรู้เรื่องของผมทุกเรื่องเหรอครับ”
“เท่าทีโยม
่ รูส้ กึ นึกคิดและตัง้ จิตอธิษฐาน ยามใดทีโยม
่ ก้มลงกราบไหว้ผู้
ทียึ่ ดมัน่ ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จิตอธิษฐานของโยมก็ส่งถึง”
ได้ยนิ คำตอบเช่นนัน้ กวินก็รูส้ กึ ประหม่าขึน้ มาแทนความฉงน…ประหม่าที่พระชราหยั่งรู้ความรู้สึกนึกคิดของเขา
“ไหนตอบให้ชัดๆ ซิว่าโยมไปทำบุญที่ไหนๆ ก็อธิษฐานให้สมหวังในรัก
ใช่หรือไม่”
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“อ้อ…ครับหลวงพ่อ…ท่านรู้ อย่างที่ท่านได้พูดไว้ว่า รู้เท่าที่ผมรู้สึก
นึกคิดและตั้งจิตอธิษฐาน”
“โยมก็สมหวังอยู่แล้วนี่ พ่อแม่พี่ชายและหลานๆ รวมถึงผู้คนทั่วไป
ในแวดวงที่โยมกวินทำงานอยู่ต่างก็ชื่นชอบในผลงานของโยม นิยมชมชอบ
ในความเป็นคนใจดีมีเมตตากับเพือ่ นมนุษย์ เป็นคนสมถะของโยมกวินอยูนี่ ”่
“ครับ หลวงพ่อ”
“แต่สิ่งที่โยมติดค้างคาใจก็ยังมีอยู่งั้นรึ”
“จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับหลวงพ่อ”
“งั้นโยมลองบอกอาตมาหน่อยซิว่า ความสมหวังในรักของโยมนั้นคือ
อะไร และอย่างไรจะเรียกว่าไม่ติดค้างอีก”
“ถ้าเราได้เห็นคนทีเรา
่ รักมีความสุข ความพึงพอใจในชีวติ แม้เราไม่
ได้เป็นคนนำพาความสุขนั้นมาให้ เราก็คงไม่ต้องติดค้างคาใจ”
“กัมมุนา วัตตติโลโก สัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรม คนเราเกิดมา
ทุกคนมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดอยู่แล้ว…หากโยมฝืนชะตากรรม ชีวิตของ
โยมเอง และของคนแวดล้อม ที่มีกรรมร่วมกันก็จะเปลี่ยนตาม ซึ่งมันมี
ทั้งดีและไม่ดี…แต่มันก็มีเหมือนกันที่คนเราทำในสิ่งที่ฝืนชะตากรรม แล้วก็
ต้องทรมาทรกรรมกับสิ่งที่ตนเองกระทำ”
“ยังไงครับหลวงพ่อ”
“โยมอยากรูมั้ ย้ ว่า การดำเนินชีวติ ของคนเราถ้าดำเนินไปตามรูปธรรม
นัน่ คือใจกำหนด แล้วมันก็จะเกิดสิง่ ผิดสิง่ ถูกตามมา นัน่ ถือว่าเป็นวิบากกรรม
แต่ถ้าดำเนินไปเพราะกรรมบันดาล นัน่ คือชะตากรรม…ชีวติ โยมก็เกือบจะฝืน
ชะตากรรมนะ”
“ยังไงครับหลวงพ่อ” กวินรู้สึกสงสัยอย่างจริงจังจึงตั้งคำถามดังเดิม
รอยยิ้มอบอุ่นนั้นทำให้กวินเริ่มสนใจใคร่รู้ในสิ่งที่พระชราพูด ลืมข้อ
สงสัยทีว่่ า นีคื่ อโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกใดกันแน่ เขามาทีนี่ ได้
่ อย่างไร
และการหลอมรวมร่างกันของพระชราทั้งสามเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
“สิง่ ทีโยม
่ ได้สัมผัสเมือ่ ตกมาถึงสถานทีแห่
่ งนี้ มันไม่ต่างอะไรกับทางแยก
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ชีวติ ของคนบนโลก…ทีนี่ ไม่
่ ใช่นรก ไม่ใช่สวรรค์ชัน้ ไหน แต่เป็นสถานทีท่ ไม่
ี่
ใช่ใครจะมาก็ได้ นีแ่ หละคือปริศนาทีอาตมา
่
ว่า…โยมนัน้ ได้รับพรจากสวรรค์”
“พรจากสวรรค์” กวินอุทานแล้วหันไปมองรอบตัว ซึ่งบัดนี้ฉากรอบ
กายนั้นเปลี่ยนแปลงไปราวกับภาพกราฟิกที่เขาเคยเห็นในภาพยนตร์แนว
แฟนตาซีที่มนุษย์จินตนาการขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นทุง่ หญ้าเขียวขจี หรือทุง่ สีเหลืองอร่ามตา หรือแนวไม้อัน
ร่มครึม้ เมือ่ เขาหันหน้ากลับมาจ้องหน้าพระชราทีน่ งั่ นิง่ ราวกับหุน่ ปัน้ แววตา
ที่เคยอ่อนโยนและทอดมองเขาด้วยความปรานี บัดนี้เปลือกตาได้ปิดลงแล้ว
เขารู้สึกใจหายเหมือนต้องอยู่อย่างเดียวดาย
“โยมไม่ได้อยู่ต่อหน้าอาตมาเพียงลำพังหรอก…มีสายตาของคนที่รัก
และห่วงใยโยมมองอยู่ แต่อยู่กันคนละมิติ…เขาจะได้เห็น ได้รับรู้ทุกสิ่งทุก
อย่าง ทุกอารมณ์ความรูส้ กึ ของโยม และรับรูเรื้ อ่ งราวในอดีตของโยมไปด้วย”
“ใครครับ” เขาหันซ้ายแลขวา ไม่มีใครนอกจากทิวไม้ร่มครึ้ม
“นพวัฒน์…นพวัฒน์หลานชายผมใช่มัย้ ครับหลวงพ่อ…เขาอยูไหน
่ ผม
ไม่เห็นเขาเลย…เขามาที่เดียวกับผมแต่ทำไมผมมองไม่เห็นเขาเลย”
“ก่อนมาทีนี่ โยม
่ จำได้มัย้ ว่าเกิดอะไรขึน้ ” มีเพียงเสียงลอดออกมาจาก
หุ่นปั้น
“ผมจำได้ว่ากำลังอ่านข้อความจากกระดาษแผ่นหนึ่งที่หลานชายบอก
ว่าเขาเก็บมันไว้ พร้อมกับความรู้สึกผิดที่เขาทำลายมันก่อนจะถึงมือผม”
“ถ้าเขาไม่ทำลายกระดาษทีอยู
่ ใน
่ มือโยม และถ้าโยมทำตามคำอ้อนวอน
นั้น…โยมอยากรู้มั้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับใครบ้าง”
คำถามนัน้ ทำให้เขาก้มลงมองมือตัวเอง มันไม่มีอะไรนอกจากมือเปล่าๆ
“กลับไปดูซะว่าถ้าเพียงแต่วันนัน้ โยมตัดสินใจทำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ชีวติ ของ
คนที่โยมรักและเขาก็รักโยมมากจะเป็นยังไง”
สิ้นเสียงร่างของพระชราก็แตกกระจายเป็นเสี่ยงๆ ดังเกล็ดแก้วระยิบ
ระยับต้องแสงตะวันที่สาดส่องลอดใบไม้ลงมาแล้วก็ล่องลอยหายไป เหมือน
ไม่เคยมีร่างของท่านมาก่อน ณ ที่สถานที่แห่งนี้

