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ตอนที่ ๒๔ อิทธิบาท
พฤหัสสั่งน้ําดื่มแกวเดียว จึงมานั่งที่โตะเร็วกวาคนอื่น เขาชําเลืองแลณชะเลไมวางตา แมยืนหันหลังใหเขา
พฤหัสก็ไดเห็นอารมณหวานรื่นที่หลอนมีตอจองฤกษถนัด เดิมทีเขาไมเชื่อสนิทนักวาระดับนั้นจะยอมรับจองฤกษเปน
แฟนจริง ทวาบัดนี้จําตองกัดฟนเชื่อ จองฤกษไมเพียง ‘จีบติด’ แตยังทําใหเจาหลอนหลงใหลไดปลื้มเอามากอีกดวย
ประมาณวายอมเปนฝายทอดแขนเกี่ยวคอแฟนหนุมโนมมาจุมพิตตนดวยความพิศวาสลึกซึ้งไดแลว ทํานองนั้น
นั่นเปนเรื่องเหลือเชื่อในสายตาของเขา อาจจะเพราะเขาไมเคยพินิจจริงจังวาจองฤกษมีเสนหในตัวอยางไรบาง
แคเห็นวาไมหลอ สังคมแคบ พูดกับผูหญิงไมเปน เอาแตกมหนากมตาอยูกับคอมพิวเตอรหนาดําคร่ําเครียดทั้งวัน ก็
ตัดสินแลววาหมดสิทธิ์จีบหญิงติด อยาวาแตสาวสวยเลย กะแคหนาตาพื้นๆ ดาษๆ ก็ยากเต็มกลืน
มองมุมใหมในวันนี้ เขาเห็นใครอีกคนที่มีความเฉียบคม ปราดเปรียว และแข็งแกรง คุณสมบัติเหลานั้นอาจทํา
ใหผูหญิงใจออน อยากไดมาเปนองครักษพิทักษหัวใจโดยไมตองทําศัลยกรรมใบหนาเสียกอน
จะอยางไรก็ชางเถอะ ยามนี้เมื่อเฝาลอบมองจองฤกษยืนคูกับณชะเลอยางชื่นมื่นแลว พฤหัสก็ไมรูสึกอะไรอื่น
มากไปกวาเห็นไอเพื่อนเวรนี่แยงเมียเขาไป!
ปกติคิดๆ ฝนๆ เกี่ยวกับผูหญิงคนไหน พอเจอตัวจริงสมฝน ก็เหลือแตความอยากฟนเปนหลักแตกับณชะเล มี
กระแสบรรยากาศบางอยางที่ละมายยังฝนอยู เขาเลิกพยายามทําความเขาใจกับความลึกลับของอารมณตน แตหันมา
พยายามคิดวางแผนแลววาจะทําอยางไรอารมณฝนตนจึงจะเปนจริงถึงจุดยอด!
ละอองฝนเดินนําจานพายสับปะรดกับน้ําสมมานั่ง หลอนยิ้มใหเขาบางๆ และพฤหัสก็ยิ้มตอบในแบบทีส่ าวเห็น
แลวแทบทรุดทั้งยืนมาหลายรอยราย
“หายเหนื่อยหรือยังครับฝน?”
ขานชื่อหลอนอยางสนิทสนม
“ยังเพลียอยูเลยอะ นานๆ ออกกําลังจนเหงื่อทวมอยางนี้ที ทาทางตอยไมเหนื่อยเลยนะคะ”
“เลนประจําก็เหนื่อยยากหนอยครับ ชินแลว พวกเรานาจะมาเลนกันอีกบอยๆ ผมกับฤกษมาที่นี่เปนประจําเลย”
“ไมเข็ดที่จะเลนคูฝนเหรอ?”
“โอย! ไมเลย! เลนเอาสนุก แลวพวกเราก็ไดความสนุกกันแลวไง อีกอยางนานๆ ไดเลนคู รูสึกดีไปอีกแบบ ผม
ชอบบรรยากาศรวมทีมกัน เหมือนมีสวนขยายของเราแตกออกไป แพดวยกัน ชนะดวยกัน”
มายาการในสายเลือดทําใหไมตองฝนกัดฟนพูดแมแตนอย ทั้งที่เมื่อครูคับแคนแทบอยากบีบคอหลอนเขยาๆ
“ไดออกกําลังกายก็รูสึกสดชื่นเหมือนกันนะ”
ละอองฝนเอยคลายตอบรับอยูในที และนั่นก็ทําใหพฤหัสตาสวาง สาวนอยนางนี้จะเปนใบเบิกทางสําคัญ ปราย
ตาดูนิดเดียวก็รูแลววาเจาหลอนเปนอีกหนึ่งในบรรดาหญิงงามที่ติดแรวเสนหของเขาเขาอยางจัง
“รูจากฤกษวาบานฝนอยูใกลนิดเดียว”
“ใช เดินไปหนอยก็ถึงทางเขาหมูบานแลวคะ” แลวหลอนก็เปรย “ตอยกับฤกษทาทางตางกันมากนะ มาสนิท
กันไดยังไง?”
“ตอนมัธยมตนเคยเลนแบดคูใหโรงเรียน ก็สนิทตั้งแตนั้น อีกอยางคบๆ ไปแลวมีอะไรหลายอยางที่ทําให
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ผูกพันกวาเพื่อนคนอื่นดวย”
ขยักไวไมแถลงไขใหกระจางแจงวาถาไมมีความผูกพันดังกลาว ปานนี้เขาคงสอบตกไปหลายวิชา
“ไดยินวากีฬาทําใหผูชายเปนเพื่อนรักเพื่อนแคนและผูกพันกันมากกวาเพื่อนทั่วไป”
ละอองฝนเดาเชนนั้น พฤหัสหัวเราะเอื่อยๆ รูปรางหนาตาสาวนอยนางนี้มองเพลินใชได แตเขาก็เริ่มเลียบเคียง
เขาหาเปาหมาย
“ฝนกับทรายทาทางสนิทคุนเคยกับเจาฤกษดีนะ เหมือนคบหามานาน”
“แฟนคนแรกของทรายนะ ฝนเพิ่งเห็นหนาครั้งแรกไมกี่อาทิตยกอนนี่เอง พูดคุยทักทายกันแคสองสามคํา”
เกือบเสริมดวยแลววานับคํามาถึงบัดนี้ หลอนคุยกับพฤหัสมากกวาจองฤกษเสียอีก!
“เหรอ! ทรายก็เปนแฟนคนแรกของฤกษเหมือนกัน” พฤหัสทําเสียงตื่นเตนตาโตหนอยๆ “ฤกษมีอะไรก็เลาสู
กันฟงกับผมตลอด เจาเพื่อนคนนี้มีอะไรพลิกความคาดหมายของเพื่อนฝูงไดเปนระยะ เห็นวาเขาเปนเพื่อนเกาสมัย
ประถมกับทรายใชไหม?”
ละอองฝนพยักหนา
“ฝนก็เรียนอยูโรงเรียนเดียวกับเขานั่นแหละ แตตอนเด็กๆ ไมคอยเห็นหรือไมคอยสังเกตกันเทาไหร ทรายบอก
วาชวงนั้นฤกษเปนคนเงียบมาก เก็บเนื้อเก็บตัวตลอด เลยไมเดน”
“เดี๋ยวนี้ก็ยังเก็บตัว ผมตองคอยตอนมันออกมาดูเดือนดูตะวันเสียบาง” แลวเขาก็ทําทีคลายลังเลวาจะพูดดีไหม
“ความจริงผมเคยพยายามแนะนําสาวๆ ใหฤกษหลายคนเหมือนกันนะ แตเหลวตลอด ไมนึกวามันจะหาไดเองอยางนี้ มี
สักกี่คูที่เปนเพื่อนเกาสมัยประถมแลวเวียนกลับมาพบเจอกันอีก แถมลงเอยไดเปนแฟนกันเสียดวย”
“ก็นาระทึกทีเดียวละกับวิธีเจอกันอีกครั้ง บางทีชะตาลิขิตของแตละคูก็นาสนุกเหมือนใครแกลงจัดฉากไว มี
อยางที่ไหน เพื่อนเกาวิ่งหนีนักเลงมาจนตรอก ตองปนบานมาเจอกันไดอยางนี้”
พฤหัสหูผึ่ง นั่นเปนขอมูลสุดจะนาทึ่งชิ้นใหม แตก็หัวเราะเรื่อยเฉื่อยแบบทําตัวเปนคนสนิทที่ไมเคยตกขาว รู
เห็นความเปนไปของเพื่อนซี้ทุกอยาง
“นั่นนะซี ดีเทาไหรที่คุณพอของฝนไมเอาปนลูกซองสองเขาให”
“ตอนนั้นออกไปธุระขางนอกกันหมด แมแตคนใชก็ไมอยู ทรายนั่งคนเดียวที่ซุมชิงชา มีหมาตัวกะเปยกอยูเปน
เพื่อน โรแมนติกซะไมมี ตอนนี้มาสอนคอมพทรายที่บานทุกวันเลยดวย”
พฤหัสยนคิ้วนิดๆ รอยยิ้มลดลงดวยความสงกาวาอะไรมันจะลงตัวไดขนาดนั้น
วันที่จองฤกษปนบาน ก็คงเปนวันที่มาเลนแบดกับเขาแลวเขาขอแยกตัวกลับกอนนั่นเอง ทําไมวันนั้นเขาถึงไม
อยูตออีกสักนิด ขอเพียงเจอะเจอณชะเลพรอมกัน จองฤกษจะไมไดแซงหนาเขามาถึงขั้นนี้ไดเลย ใหตายเถอะ!
อยากหาทางเลียบเคียงซักไซตอ แตก็เห็นเงาของเจาตัวอันเปนเปาสนทนากําลังเคลื่อนใกลเขามาพอดี เห็นเดินคู
เคียงกับเจาหญิงในฝนของเขาแลวรูสึกบาดเจ็บปวดแสบปวดรอนเหลือเกิน!
“กําลังคุยอะไรกันเหรอฝน?” จองฤกษถามยิ้มๆ “ถามันนินทาอะไรเรา ชวยเก็บไวบอกตอดวยนะ เราจะไดเช็ก
บิลลถูก”
“คนสมัยนี้เปนโรคขี้ระแวง” พฤหัสพยักพเยิดยิ้มกับละอองฝน “สงสัยมีความผิดติดตัวเปนชนักปกหลังอยูมาก
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เลยกลัวคนอื่นเขาจะนินทากาเล”
ละอองฝนหัวเราะในลําคอ
“เมื่อกี้ตอยบอกวาทรายกับฝนควรจะเลนกีฬาใหสม่ําเสมอ” แลวหลอนก็หันไปทางนองสาว “ความจริงก็ดี
เหมือนกันนะ บานเราอยูใกลสนามแบดนิดเดียว แตไมเคยมาเลนกันเลย พวกนี้เขาอุตสาหเดินทางมาตั้งไกล”
“เราเลนสูพวกเขาไมไดหรอก”
ณชะเลพยายามพูดบายเบี่ยงเพื่อเลี่ยงการผูกสัมพันธระยะยาวกับพฤหัส เพราะรูสึกวาถาพฤหัสจะคบกับละออง
ฝน เขาก็คงมองพี่สาวหลอนดวยสายตาของเด็กที่เห็นของเลนชิ้นใหมเทานั้น
“ใหหนุมๆ สอนเราก็ดีนะ ทาทางเบสิกแตละคนแนนปงเลย เห็นวาเคยแขงใหโรงเรียนดวยละ”
ละอองฝนไมวายแสดงความกระตือรือรนออกนอกหนา ณชะเลปรายหางตาเหลพฤหัสหนอยหนึ่ง เผลอแปบ
เดียวทาทางหมอนี่กรุยทางไปไดเยอะแลว
“นาทึ่งนะ…” เด็กสาวเบนหนามาทางแฟนหนุมเปนการเบี่ยงประเด็น “เธอนี่เกงรอบตัวไปหมด ทั้งเรื่องเรียน
เรื่องกีฬา สงสัยคงทํากรรมมาดี”
พอพูดเขาเรื่องกรรมอันเปนเบื้องหลังความเกง ละอองฝนก็รวมใหความสนใจในทันที
“นั่นสิ เอาที่เห็นๆ ในชาตินี้ เธอวาเธอทําอะไรมั่งถึงไดเกงไปหมด?”
จองฤกษรูสึกราวกับใครเอาลมมาปมใสอกใหพองเปนลูกโปง
“ก็…” พยายามยิ่งที่จะเก็บอาการยืด แตเก็บอยางไรก็ไมแนบเนียนนัก “เราแคทุมสุดตัวกับสิ่งที่สนใจ”
ณชะเลพยักหนานอยๆ
“อือม… ‘ทุมสุดตัว’ นี่ก็คืออิทธิบาท ๔ เต็มขั้นนั่นเอง”
สองหนุมฟงแลวงงๆ แมจะคุนวาเคยไดยินมากอนอยูบาง แตก็นึกไมออกวาคืออะไร
“เปนยังไงเหรอ?”
จองฤกษอมยิ้มถาม
“ก็เปนอยางที่เธอวาเธอทุมสุดตัวนั่นแหละ ทุมสุดตัวของเธอเปนยังไงละ?”
“อื อ ม … ก็ … ถ า เราติ ด ใจอะไร เราก็ จ ะอยู กั บ มั น ได ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น ด ว ยความสนุ ก แล ว ก็ คิ ด ๆ ๆ ถึ ง มั น อยู
ตลอดเวลา จนกวาจะไดสิ่งที่ตองการ”
“เรียกวาเปนคนยอมลงทุน ลงแรง ลงเวลาชนิดเทหมดหนาตักเพื่อไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ”
แฟนหนุมผงกศีรษะรับและเสริมวา
“อีกอยางหนึ่งคือเปนคนชอบทางลัด เราจะตื่นเตนเปนพิเศษถาเปนคนคนพบทางลัดไดกอนใคร ถาเหมือนเลน
กลไดก็ยิ่งสนุกเลย”
“ทรายก็เห็นอยูนะวาฤกษหลงใหลคลั่งไคลมายากลเปนพิเศษ”
สองหนุมสาวสานตายิ้มๆ อยางรูกัน และจองฤกษก็เผยวา
“ตอนเด็กๆ เราขนซื้ออุปกรณมายากลจนแทบไมเหลือเงินไวกินขนม หมกมุนกับมันอยูชวงหนึ่ง จําไดวาอยาก
ทําอาชีพแหกตาชาวบานอยางถูกกฎหมายมากเลย”
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“มินาละ กูถึงรูสึกวามึงเปนคนเจาเลห พลิกแพลงเกงมาตลอด”
พฤหัสเห็นชองตัดคะแนนเพื่อนดวยสําเนียงสัพยอกหยอกเลน ละอองฝนมองจองฤกษนิ่งๆ มาครูหนึ่ง พอถึง
จังหวะนั้นก็เอยอยางที่ใจนึก
“มายากลทําใหคนเราคิดอยางที่คนอื่นไมคิด มองอยางที่คนอื่นไมมอง แลวดวยวิธีของมายากล ก็ทําใหคน
ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกลายเปนผูวิเศษขึ้นมา ทั้งที่ไมไดมีอํานาจเหนือมนุษยอื่น ฝนวาคนเราชอบมีฤทธิ์ แลวก็ชอบดู
การแสดงฤทธิ์ อาชีพผูวิเศษกํามะลอถึงไดรุง”
“แตทรายเคยเห็นมาแลวนะ…” ณชะเลพูดกับพี่สาวแตสายตาทอดจับแฟนหนุม “วาความคิดแบบมายากล ก็
กลายเปนฤทธิ์เดช บันดาลใหเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นมาไดจริงๆ ”
“ทุ ก แวดวงถึ ง มี พ อ มดประจํ า วงการไง” ละอองฝนเออออ “อย า งเช น แฮกเกอร ก็ คื อ พ อ มดในโลกของ
คอมพิวเตอร จริงไหมเอย?”
พูดอยางพอรูเลาๆ วาจองฤกษเปนแฮกเกอรมือฉกาจ ขนาดชวยปดเปาทุกขภัยใหกับณชะเลไดมาแลว ซึ่งแทนที่
จองฤกษจะรูสึกดีกับการเปนเปาแหงความชื่นชมของสาวๆ เขากลับขยับตัวอยางอึดอัด เพราะแมเพื่อนสนิทตั้งแตเด็ก
อยางพฤหัสก็ไมเคยระแคะระคายความเคลื่อนไหวใดๆ ในฐานะ ‘พอมดคอมพิวเตอร’ ของเขามากอนเลย
“พอมดที่ไหนละ เผลอจองคอมพตาไมกะพริบทีไร คนชอบวาเราเหมือนตุกตาผีดิบอยูเรื่อย”
สองสาวหัวเราะคิกคักกับวิธีถอมตัวติดตลกของเขา
“ก็ใชเนอะ” ละอองฝนเห็นดวย “หลายคนนั่งจองคอมพนานๆ แลวตาแหง ตัวแข็งทื่อเหมือนโดนคอมพดูด
วิญญาณไปจนเหลือแตซากจริงๆ ”
“โห! สงสัยตองระวังตัวแลวสิเรา ตอนนี้ทรายยิ่งติดใจคอมพตามฤกษอยูดวย”
“พอเริ่มติดใจ ก็เริ่มมีไฟอิทธิบาทจุดขึ้นเปนดวงแรกไง” ละอองฝนใหกําลังใจ “เดี๋ยวพอไฟอิทธิบาทลุกขึ้นเต็ม
๔ ดวง อีกหนอยเธอก็มีฤทธิ์เปนแมมดคอมพิวเตอรตามแฟน”
คําพูดของละอองฝนสะดุดใจจองฤกษ เพราะรูสึกวามีความจริงอยูในนั้น แมจะยังมองเห็นเปนเพียงภาพเลือน
ราง
“ฟงเหมือนอิทธิบาท ๔ เปนหนทางของการไดฤทธิ์เดชหรือเปลา?”
“ใชเลย!” ณชะเลเปนคนตอบ “พระพุทธเจาเคยตรัสไวชัดเจน วาอิทธิบาทคือแนววิธีเพื่อกระทําตนใหเปนผูมี
ฤทธิ์เฉพาะทาง ใครมี อิทธิบาทครบ ๔ ขอเต็มขั้น จนจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ ก็ไดชื่อวาถึงซึ่งความมีฤทธิ์ในทางนั้น ๆ
อยาง… เทียบดูแลวก็ตรงกับความรูสึกนะ ในสนามแบดฤกษเหมือนมีอํานาจวิเศษอยูจริงๆ ลูกยากแคไหนก็กาวเทา
พรวดๆ ไปรับได แลวบทจะตบก็ตบไดแรงราวกับยิงธนู…”
เกือบเติมทายวาสาวเห็นแลวเกิดอารมณกรี๊ด อยากสงเสียงเชียรดวยความตื่นตาตื่นใจ แตเทาทันเจตนาของ
ตนเองยามนั้นวาถาพูดตามที่คิด ก็คงเปนไปเพื่อทําใหพฤหัสริษยาเพื่อนเลน จึงยับยั้งไวเสีย
สวนพฤหัส หลังจากเห็นสองสาวเทประกายตาชื่นชมไปใหจองฤกษคนเดียว ก็เกิดความอิจฉาจนกนรอน ตอง
เปลี่ยนทานั่งถึงสองหนในเวลาไลเลี่ยกัน เกิดมาไมเคยตกอยูในฐานะมนุษยลองหนมากอน ปกติจะนั่งเปนประธานใหญ
ฉายรัศมีฮองเตขมหนุมอื่นอยูเสมอ ไฉนคราวนี้จึงปลอยใหมีไตอองมาเบียดบัลลังกไดเลา?
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“ชักอยากเปนพอมดขึ้นมามั่งแลวซี” พฤหัสเปรยแบบเรียกรองความสนใจ “จําไดวาเคยเรียนแตลืมแลว สี่ขอ
ของอิทธิบาทมีอะไรมั่งเหรอครับทราย?”
นั่นเปนการสงคําถามเพื่อขอเสวนากับณชะเลตรงๆ เปนครั้งแรก ขานชื่อหลอนเต็มเสียงเปนครั้งแรก และ
หลอนก็หันมาสบกับเขาเต็มตาเปนครั้งแรกเชนกัน ตางฝายตางชะงักนิ่งไปนิดหนึ่ง กอนเด็กสาวจะเอยตอบดวยเสียง
เรียบเฉย
“ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา”
พฤหัสเบิ่งตาคาง ตีหนาเหมือนเผอิญเจอแมชีพูดดวย แลวก็ฟงไมรูเรื่องจนตองเอียงคอถามเสียงเออ
“แปลวาอะไรอะ?”
ณชะเลเกือบหัวเราะลีลาเหลอหลานาขันนั้น แตรูวานั่นเปนวิธียอนเกล็ดตนที่พูดแตบาลีลวนๆ จึงตองทําหนา
เฉยสนิทสืบตอ
“ฉันทะแปลวาพอใจ วิริยะแปลวาความเพียร จิตตะแปลวาฝกใฝ วิมังสาแปลวาใครครวญ จํางายๆ วามีใจรัก
รูจักพากเพียร เวียนใฝใจ ใครครวญเสมอ”
หลอนเอาคําคลองจองที่แมใหไวจํานิยามอิทธิบาท ๔ งายๆ มาพูด
“เหมือนที่ฤกษบอกวาชอบอะไรก็ทุมสุดตัวไง” ละอองฝนชวยขยายความ “พอเกิดแรงบันดาลใจ ติดใจอะไร
ตรงนั้นคือเกิดฉันทะ พอมีกําลัง อยูกับสิ่งนั้นไดทั้งวันทั้งคืน ตรงนั้นคือวิริยะ พอเอาแตคิดๆ ๆ ถึงแตเรื่องที่สนใจไมเลิก
ตรงนั้นคือจิตตะ พอคนควาแสวงหาทางเอาสิ่งที่ตองการมาใหได มีการประเมินผล มีการคิดใหมเมื่อของเกาลมเหลว
หรือหาทางลัดเขาถึงเปาหมายไดเร็วขึ้น ตรงนั้นคือวิมังสา”
“โอเคเลย…” จองฤกษฉีกยิ้ม “อยางนอยเราก็มีธรรมะอยูบางโดยไมรูตัว”
ณชะเลอธิบาย
“ศัพทอยางเชน ‘อิทธิบาท’ แคทําหนาที่แจกแจงความจริง แตไมใชสิ่งที่ตองทองจําเปนคําๆ เสียกอนแลวถึงจะ
เปนคนมีอิทธิบาทได ตรงขาม อยางทรายรูความหมายของอิทธิบาท แตก็ไมไดมีไฟอิทธิบาททั้ง ๔ เจิดจาเทาหนึ่งใน
รอยของฤกษหรอก”
พฤหัสเผยอปากหนอยๆ ชักรูสึกแปลกแยกเหมือนแกะดําหลงเขามานั่งตรงใจกลางฝูงแกะสีตรงขาม เกือบตอบ
ตัวเองไมถูกวามานั่งอยูตรงนี้ทําไม
เธอคนนั้น…
เธอผูเหมือนฝนที่เปนจริง เธอสวยสดงดงาม เธอมีธรรมะ…
เจาขาเอย! นี่เขาหันมานิยมผูหญิงธรรมะธัมโมตั้งแตเมื่อไหรกัน? นั่นมิแปลวาตองปรับมุมมองตัวเองใหมละ
หรือ แทจริงแลวอดีตชาติของเขาคงมีจิตวิญญาณที่สูงสงแนเลย จึงเคยมีโอกาสทําบุญรวมกับเธอมา และดลใจให
ปรารถนาจะครองคูอยูดวยกันตอไปอีกเรื่อยๆ
สลัดหนาเล็กนอยดวยความมึนงงขึ้นมาวูบหนึ่ง กอนจับจองสาวนอยฝงตรงขามอีกครั้ง คราวนี้เขาเห็นใครคน
หนึ่ง สวยแพรว มีแววหวานฉาย และสาดประกายเสนหแรงพอจะทําใหคนมองหลงละเมอเพอไปวาเปนเนื้อคูของตน
อยางแนแท…
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ดูเหมือนเขายอมทําอะไรก็ไดเพื่อครอบครองหลอน…
ไมใชสิ… ถาตั้งใจครอบครองหลอน เขาควรรูใหแนๆ วาตองทําอะไร ไมใชยอมทําอะไรก็ได!
เสียงคุยกันเรื่องธรรมะของเพื่อนรวมโตะทําใหประสาทหูของพฤหัสหยุดทํางานไปชั่วขณะ และหันมาครุนคิด
ทบทวนรายละเอียดตางๆ ทุกสิ่งที่ปรากฏอยูตรงหนาคือโจทย ขอเพียงตีโจทยแตก เขาก็จะไดคําตอบที่ดีที่สุดในชีวิต
เปนรางวัล…
เสียงสัญญาณเรียกเขาของมือถือดังขึ้น และณชะเลก็เปนคนหยิบอุปกรณสื่อสารของตนขึ้นกดรับ
“ฮัลโหล… อือ… วันนี้ขี้เกียจไปอะ… อาวเหรอ! เอออยางนั้นไปก็ได เดี๋ยวทรายกลับไปอาบน้ําที่บานกอน นี่
มาตีแบดกับพี่สาว หยกมารับทรายที่บานหนอยนะ ขอเวลาชั่วโมงเดียว”
เมื่อสงสองสาวที่หนาบานเรียบรอย พฤหัสก็เอียงคอเหลเพื่อนหนุมทันที
“ไง! มึงนะ เจอกูตัวๆ ใหจบๆ ไหม?”
จองฤกษแคนยิ้มและเริ่มกาวเทาออกเดิน
“พูดอยางกับจะทาชก ไอเวร!”
พฤหัสยิ้มเกรียมๆ คิดในใจวาอยากหาเรื่องทาชกอยูเหมือนกัน พอจะชกใหคว่ําขาวเมาเลยคอยดู โทษฐานดอด
เอาเนื้อคูของเขาไปควงกอนไดรับอนุญาต!
“มึงกลับไปสนามแบดกับกูเดี๋ยวนี้เลย กูกําลังเขาฝกอยูดีๆ มึงก็เสือกชวนเลิก อารมณคางหมด พนันกันดีกวา
ใครแพคลานสี่ตีนรอบสนามแบด”
ไมไดชกหนาดวยหมัด ตบดวยลูกขนไกไปเสียดแทงใจก็ยังดี เอาใหอายหมากันไปขาง แตจองฤกษกลับสาย
หนาหัวเราะหึหึกับทาทีโอหังของหมูไมกลัวน้ํารอน
“วันนี้เหนื่อยแลว อยากอาบน้ํามากกวา”
“เฮย! ทําไมใจเสาะอยางนี้ละ?”
“เอานา กูกําลังชุมชื่นหัวใจ ไมมีแกใจทําอยางอื่น”
คําพูดเจาเพื่อนยากคลายคาถาบิดไส พฤหัสถึงกับทําหนาเหย
“กูจะอวก!”
“นี่แหละ เห็นไหมละ ความริษยานั้นรายกาจขนาดไหน ถึงกับอวกทีเดียว ระวังของที่ขยอนออกมาจะมีสีแดง
เหมือนเลือดนาโวย”
ลักษณาการเดินทอดนองอยางคนอารมณดี แตมีวาจาทิ่มแทงของจองฤกษนั้น แทบเคนใหพฤหัสรูสึกเหมือนจะ
กระอักเลือดไดรําไร เด็กหนุมมือไมสั่น ก้ํากึ่งอยูในระหวางความคันหัวใจเลนๆ กับอาฆาตแคนอยากฆาคนขึ้นมาจริงๆ
จริงอยางชนิดที่ถึงกับตองขบฟนขมอารมณเมื่อรูสึกวาตนชักเกิดวูบความคิดใหญเกินเหตุเสียแลว…
“ตกลงมึงจะกลับบาน?”
เสียงของพฤหัสผอนลง
“เดี๋ยวแวะอาบน้ําที่นี่กอน”
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“ที่ไหน?”
“มึงตามกูมาละกัน”
เดินมาจนถึงบานชั้นเดียวหลังหนึ่ง สภาพดี สีเพิ่งทาใหม ในพื้นที่กวางพอจะมีสนามหญาผืนเล็กไวปูเสื่อ
นั่งเลน แตไรตนไมใหญในอาณาบริเวณ จึงแลโลงโถงเหมือนบานในโครงการเพิ่งเสร็จใหม
พฤหัสทําตาโตเมื่อจองฤกษควักกุญแจขึ้นมาไขเปดประตู
“เฮย!” รองหนักๆ ดวยความตกใจ “บานใคร?”
ตกใจกับความบังเอิญเหลือเชื่อที่เพื่อนหนุมมีหลักแหลงที่อยูใกลบานแฟน อะไรจะประจวบเหมาะขนาดนั้น
จองฤกษหัวเราะหึหึ ทีแรกเกือบจะโกหกวาเปนบานญาติ แตเกิดนึกอยากลองพูดความจริงดูบาง
“บานกูเอง กูซื้อไวอาบน้ํา”
พาเพื่อนเดินเขาบานดวยทาทีคุนเคยแบบเจาของ เขาเพิ่งลิ้มรส ‘วาจาอันเปนจริง’ ในสถานการณที่ชวนใหอยาก
โกหก เกิดความรูสึกหนักแนน จิตใจมีความเที่ยงตรงไมบิดเบี้ยว คําพูดมีพลังในตัว และเหมือนเปนผูใหญขึ้นกวาเดิมที่
รูจักปฏิเสธคําเท็จในปาก
อยางไรก็ตาม คําพูดที่เปนจริงในบางครั้งก็ฟงเกินจริงไดเหมือนกัน พฤหัสหัวเราะดวยความสังเวชใจ
“ไอ… ไอบุคคลมีรายไดนอย! ถาอยางมึงมีเงินซื้อบานไวอาบน้ํา กูคงตองรีบซื้อคอปเตอรไวสองอีกาเลนมั่ง
แลว”
“คาคอปเตอรยังขาดอีกเทาไหรมายืมกูกอนไดนะ”
สุมเสียงจองฤกษฟงดูเปนหลักเปนฐานราวกับอาเสี่ยที่มีเงินเปนรอยลานใหเขายืมมาซื้อเฮลิคอปเตอรไดจริงๆ
พฤหัสไดยินแลวสายหนาชาๆ หัวเราะออกมาอีก ขยับปากจะพูดแตก็พูดไมออก เพราะอยากหัวเราะตอ
แตพอมายืนขางใน พฤหัสก็ชักเอะใจ เพราะบานทั้งหลังวางโลงไรขาวของ เขาถือวิสาสะกาวไปเปดดูทีละหอง
จึงทราบวานอกจากหองน้ํากลางกับหองนอนปกขวาแลว ไมมีสมบัติขาวของเครื่องใชใดๆ ใหเห็นอีกเลย ซึ่งนั่นก็แสดง
วาเพื่อนเขาอยูตามลําพังโดดๆ
จองฤกษเปลี่ยนเสื้อผามานุงผาเช็ดตัวผืนเดียว พฤหัสยืนเทาเอวอยูหนาประตูหอง สบตากับเพื่อน ฝายนั้นเบะ
ปากใหนิดหนึ่งแลวเดินผานเขาไปเพื่อเขาหองน้ํา
“กูอาบกอน เดี๋ยวคอยตามึง”
คนอยูในฐานะแขกผูมาเยือนขมวดคิ้วยน มองกวาดและเดินสํารวจทั่วบานอีกครั้ง ทั่วทุกหนทุกแหงวางเปลา
แตหองนอนปกขวาที่จองฤกษเขาไปเปลี่ยนชุดนั้น มีโตะทํางานใหมเอี่ยม ตูเสื้อผาใหมเอี่ยม กับเบาะนอนแบบปกนิก
ใหมเอี่ยม ที่เหลือคือรองรอยบางอยางแสดงการขนยาย เชนรอยลากบนพื้นและรอยตอกเล็กๆ หลายแหงบนผนัง
แววเสียงน้ําฝกบัวตกกระทบพื้นเขาหู พฤหัสขนลุกเยือก หรือวา… บานหลังนี้มีไวใชอาบน้ําจริงๆ ?!

ตอนที่ ๒๕ อิทธิฤทธิ์ของกรรม
ชวงบายวันนั้นจองฤกษตระเวนหาซื้อคอมพิวเตอรพรอมโตะตั้งและอุปกรณสําคัญ นั่นหมายความวาเขา
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สามารถออกมาอยูบานใหมไดโดยไมจําเปนตองกลับไปที่บานพอแมบอยนัก
แปลกที่เขาไมรูสึกแตกตางนักระหวางอยูบานเดิมกับแยกมาอยูตามลําพัง อาจเปนเพราะบานเขาหางเหินกันอยู
แลว ถึงอยูชายคาเดียวกันก็ไมคอยเจอ ไมคอยทักทาย ไมคอยแมจะทานขาวรวมกันสักเทาไหร
แตถึงเขาจะใชเงินจาก ‘น้ําพักน้ําแรง’ ตนเองซื้อ ‘บานหลังแรก’ ในชีวิตมาก็หาไดภูมิอกภูมิใจสักเทาใด เห็นจะ
เปนเพราะกะใชซุกหัวนอนไมกี่ป นี่ยังไมใช ‘บาน’ ในความรูสึกที่แทจริง เงินพันลานในมือทําใหเห็นมันเปนแคอิฐปูน
คุมแดดคุมฝนชั่วคราวเทานั้น
หรืออาจจะเพราะมีคนทําใหเขาเชื่อขึ้นมาวาเงินจากการขโมยไมควรภาคภูมิเหมือนเงินจากการทํางานเยี่ยง
วิญูชน…
หลังจากคุมการยายของเขาบานเสร็จ จองฤกษก็นั่งแท็กซี่ไปบานพอแมเพื่อโยกยายถายเทสมบัติสําคัญทั้งหลาย
รวมทั้งขอเงินจากแมใช เพราะหลังจากกดเอทีเอ็มครั้งสุดทายพบวาตัวเลขในบัญชีรอยหรอลงทุกที
เดินเขาบานเนือยๆ ไมรูสึกใจหายที่จะขนของยายออก นั่นเพราะคิดวาคงไปๆมาๆเรื่อยๆ อีกอยางหาใชเขาจาก
ไกลไปถึงตางจังหวัดหรือตางประเทศ ตอนถนนวางๆนั่งแท็กซี่แค ๒๐ นาทีก็ถึง
เปดประตูเขาหองน้ําจะลางหนาลางตา เดินอยางที่เคยเดินมาชั่วนาตาป แตคราวนี้มีบางสิ่งรอเขาอยู แตกตางจาก
พื้นอันวางปลอดจากภยันตรายดังเคย เพียงกาวที่สามที่ยางเขาไป เนื้อฝาเทาออนๆก็กดลงไปบนของแหลมเล็กคมกริบ
ชนิดหนึ่ง ถึงขนาดสะดุงแหกปากรองลั่นราวกับโดนลูกธนูเสียบยอดอก
“โอย!!”
ยกฝาเทาขึ้นดูจึงรูวาตนเหยียบเศษแกวเขาใหแลว จองฤกษนิ่วหนาตาถลน กระแทกตัวลงนั่งกับฝาสวม ตามอง
เศษแกวบนพื้นดวยความสงสัยวาใครชุยขนาดนี้ ทําแกวแตกแลวไมเก็บกวาด ปลอยใหคนขางหลังบาดเจ็บได
เสียงรองของเขาเรียกแมมายืนหนาประตูหองน้ําในอึดใจเดียว
“อาว! ฤกษ” นันทกาทักแคนั้นแลวหัวเราะขํา เพราะเห็นลูกชายกําลังนั่งหนาเครียดจองบาดแผลกลางฝาเทานิ่ง
“โดนแกวบาดเหรอ?”
เด็กหนุมไดยินแลวโมโหเสียงหัวเราะ
“ก็ใชนะสิแม ใครมาทําแกวแตกไวเนี่ย?”
“ฉันเอง”
นันทกาตอบกลั้วหัวเราะอยางคนอารมณดีที่กําลังมีเงินใชเยอะแยะ โลกจึงปรากฏเปนความบันเทิงเริงรมย
สดใสสวางไปเสียทุกแงมุม แตคนหาเงินใหใชตองขบฟนขมความโกรธ นึกออกเลยวาตัวเองติดนิสัยชอบหัวเราะเยาะ
ความเจ็บปวดของคนอื่นมาจากแมนี่เอง เขาถามดวยความยัวะจัด
“ทําไงถึงมาหลนแตกอยูที่นี่ไดละ?”
“เมื่อกี้เอามาลางแลวลื่นหลุดมือ ความจริงกวาดไปแลวกองหนึ่ง แตพอดีมีโทรศัพท ใครจะไปนึกละวาเดี๋ยวแก
ทะเลอทะลามาเจอแจ็กพอตกองยอยที่เหลือเขาให”
หนึ่งในกองยอยที่แมวาคือเศษยอดแหลมตั้งเดราวกับขวากดักสัตว และเขาก็เปนผูโชคดีรายแรก ยิ่งคิดยิ่งหัวเสีย
“งั้นแมนาจะปลอยไว นี่ถายังไมเก็บกวาดเลย ใหเหลือเศษแกวกระจายเกลื่อนยังดีกวา จะไดเห็นงายขึ้น”
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“นั่นนะซี”
“แลวอางลางจานก็มี แมเอาไปลางในครัวไมไดหรือไง?”
“ไดนะไดอยู แตมันขี้เกียจเดิน”
พูดแบบลากเสียงขําเสร็จก็ยืนอาปากหัวเราะกากๆอยูคนเดียว อยางเห็นคําพูดตนเองเปนมุขตลกชิ้นเด็ด จอง
ฤกษร่ําๆจะเหลืออด เกือบโพลงวาแมมักงาย ชุย และขาดความสํานึกผิดอยางแรง เพราะเลินเลอแลวยังมีหนามาหัวเราะ
ใสหูคนเดือดรอนจากผลงานตัวเองอีก แตวินาทีเดียวกัน จูๆก็ระลึกขึ้นไดวาเมื่อไมชาไมนานมานี้ เขาเองเคยเปดประตู
กระแทกหลังนักเลงโต พอเห็นฝายนั้นดิ้นขลุกขลัก แทนที่จะขอโทษกลับหัวเราะเยาะ จนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวลุกลาม
และผลสุดทายโดนดี เจ็บเนื้อเจ็บตัวเขาใหบาง
สลดใจและปลงตกอยางรวดเร็ว กรรมอะไรทําใหเจอ ‘กับดัก’ ในหองน้ําก็ไมรู รูแตวาเคยหัวเราะเยาะคนอื่นไว
บัดนี้โดนหัวเราะเยาะกลับ รูรสชัดเจนเลยวามันนาโมโหจี๊ดขึ้นสมองขนาดไหน
ระบายลมหายใจยาว อโหสิใหกับการหัวเราะเยาะของแม แลวบังเกิดวูบแหงความโปรงโลงจากการไมผูกใจ
เจ็บ และนั่นก็ทําใหสําเหนียกรูเปนครั้งแรกวาเมื่อใชกรรมโดยไมผูกใจ ไมติดใจ ก็ไมมีพันธะใดๆเชื่อมโยงใหอยูใน
วงจรเดิมๆอีก สะทอนชัดดวยความวางเบาหัวอกชั่วขณะแหงการอโหสินี่เอง
แมเดินหายไป แลวครูหนึ่งก็กลับมาพรอมขวดยาแดง แอลกอฮอล พรอมสําลีและซองพลาสเตอรยื่นให
“ทําแผลซะ”
จองฤกษเกือบความาแบบกระชากๆ แตพอระลึกไดวาถาทําเชนนั้นจะเปนการฟองวายังมีรองรอยโทสะแฝงอยู
ในใจ จึงรับมาดีๆและพรอมเอยขอบคุณ
“เดี๋ยวชวยเก็บเศษแกวใหฉันดวยละกัน ฉันจะไปคุยโทรศัพทตอ”
ลูกชายพยักหนารับภาระที่ถูกผลักมาโดยดีอีก แตวูบตอมาเขาก็เห็นอาการขบฟนนิดๆและความคันอกคันใจ ได
แตปลอบตัวเองใหกมหนากมตารับกรรมอยางไรเงื่อนไข ก็จะไดจบๆกันไป หรืออยางนอยก็ทุเลาเบาลงมาก คราวหนา
ถาซวยอีกจะไดไมเจอหัวเราะเยาะซ้ําเติมเหมือนอยางนี้อีก
จองฤกษรูตัว วาเปนพวกโกรธงายหายชา แลว ก็ขี้ โมโหแบบรายลึก จูๆพอชีวิตมาถึงจุด หักเหใหคิ ด อยาก
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็คลายกําลังพยายามกดคอยักษใหกมหัวลงราบกับพื้น จึงตองเจอแรงฝนตานมากมายเปนธรรมดา นี่
เปนสิ่งที่เขารับรูและเตรียมใจรับมือไวกอนหนาแลว
คิดถึงณชะเล หลอนเปนความงดงามทางใจ แคนึกเดาวาหลอนจะมีปฏิกิริยาเชนไรหากประสบกับความเคราะห
รายแบบเขา เจอแมหัวเราะเยาะเหมือนอยางเขา จิตใจจองฤกษก็สงบรํางับลงเสียได แนนอนวาณชะเลคงไมถือโกรธ ไม
ผูกใจเจ็บ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับแมบังเกิดเกลา…
คอยๆเรียนรูวาการระลึกถึงคนดีทําใหมีกําลังใจอยางนี้ คนดีไมไดเปนประโยชนเฉพาะกับตัวเอง แตยังมีคุณ
กวางออกไป เปนแรงบันดาลใจ และเปนเครื่องระลึกไดวาโลกนี้ยังมีตนแบบดีๆที่นาเอาอยางอยูบาง
ยิ้มละไม แสนรักหลอน เห็นคาของหลอน แตขณะเดียวกันอัตตามานะของเขาก็ทําใหเกิดความละอายที่ตอง
อาศัยผูหญิงเปนแมแบบ ไดแตคิดวาวันนี้หลอนเปนที่พึ่งทางใจใหเขา วันหนาเขาจะเปนทั้งที่พึ่งทางกายและทางใจ
ใหกับหลอน เขาจะเหนือหลอนทุกๆทาง และจะเปนตนแบบที่ทําใหหลอนระลึกถึงในยามอับจนเหมือนอยางนี้บาง
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เหลือบตากลับมาเล็งแลบาดแผลบนฝาเทาตัวเอง เศษแกวตําเขาไปลึกพอสมควร แตปากแผลไมฉีกกวางนัก
เลือดจึงทะลักออกมาเปนลิ่มเล็กๆ เด็กหนุมเอาสําลีเปลาซับเลือดและแหวกรองแผลเพื่อหาดูวามีเกล็ดเล็กเกล็ดนอยฝง
อยูในนั้นหรือไม เขาคงเสียวฝาเทาไปอีกหลายวัน และอาจเดินเทาเปลาดวยความหวาดระแวงไมเปนสุขไปอีกพักใหญ
หากเปนเมื่อเดือนกอน เขาคงรําพึงวา ‘ทําไมซวยอยางนี้วะ?!’
แตวันนี้เขานึกสงสัยครามครัน วานี่เปนเพียงความบังเอิญ หรือวานี่คือลีลาแสดงตัวของวิบากกรรมกันแน?…
สมองของเขาเริ่มมีความเชื่อหยอดเขามาเรื่อยๆทั้งทางออมและทางตรง วาความเคราะหรายโดยบังเอิญไมมี มี
แตความประจวบเขากันระหวางบุคคล กาล สถานที่ดวยแรงดึงดูดของกรรม ทุกเหตุการณรายดีที่เกิดขึ้นลวนเปนการจัด
ฉาก เริ่มจากวิบากกรรมถึงเวลาใหผล แลวก็จะสงแรงดึงดูดเอาบุคคลมาอยูในสถานที่ที่สามารถลงโทษหรือตกรางวัล
ดังเชนหองน้ํานี้ ขณะนี้ มีวัตถุอันเปนเครื่องลงทัณฑวางรอเขาอยูราวกับแรวดักสัตวของนายพราน สําคัญคือไมมีทางใด
ที่สัตวหนาโงอยางเขาจะรูตัวเลยวาตองเจอกับดัก มีแตดุมเดินไปติดกับและรอการเชือดสถานเดียว
พยายามวิเคราะหเหตุการณที่ปรากฏขึ้นสดๆรอนๆนี้วาเกิดขึ้นเพราะอะไร ตัดเรื่องความซุมซามไมดูตามา
ตาเรือออกไปได เพราะเศษแกวมาวางอยูในที่ที่ทุกคนเดินผานไปผานมาเปนประจําอยางปลอดภัย สุดวิสัยที่จะนึกวา
วันนี้มีดีรออยู อีกทั้งแมก็ไมไดตั้งใจเจาะจงเลนงานเขา แมเพียงเห็นวาไมมีใครอยูบาน เลยชะลา หากทราบลวงหนาวา
เขาจะกลับบานเวลานี้ก็คงเก็บกวาดเสียกอนแลว
ไมใชความผิดดวยความประมาทของเขา ไมใชความผิดดวยความจงใจทํารายของแม ตกลงคือคนผิดไมมี มีแต
ความจงใจของกรรม! ถาเชื่อวาโลกนี้ไมมีความบังเอิญ มีแตผลอันไหลมาจากเหตุ ก็แปลวาเขาเปนแคผูถูกตัดสิน และนี่
คือทัณฑกรรมสําหรับเขาโดยเฉพาะ หลังจากเศษแกวถูกเขาเหยียบก็จะไมมีใครไดเหยียบซ้ําอีก
ครุนคิดวนไปเวียนมา ฉากนี้ นาทีนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ ฉับพลันก็เกิดความเห็นวากรรมเปนสิ่งมี
อิทธิฤทธิ์ และเปนอิทธิฤทธิ์ ขั้นสูงสุด เหนือฤทธิ์เดชบันดลบันดาลใดๆของเหลาพอมดหมอผี และอยูเหนือกําลัง
ตานทานของส่ําสัตวผูออนแอทั้งปวง ตอใหเขาฉลาดปราดเปรื่องกวานี้แสนเทา ลงถากรรมตัดสินใจจะเลนงานเสียอยาง
ก็ไมรูจะเอาอะไรไปหือสู นี่คือขอเท็จจริงที่รุมเขามาแสดงใหเขารับรูซ้ําแลวซ้ําเลาตลอดระยะเวลาชวงหลังๆ
แตจนแลวจนรอด โดยความเปนปุถุชนผูยังไมพบวิธีรูแจง ก็ตองถามตนเอง ถามความวางเปลาในอากาศ หรือ
ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอยูดี วานี่คือวิบากกรรมแนหรือ? ทําอยางไรจะแนใจเลาวามิใชเพียงความบังเอิญ? นิยาม
ของความบังเอิญกับการเสวยผลกรรมมีความแตกตางกันสักเพียงไหน?
ความอยากรูอยางรุนแรงทําใหเกิดความเล็งแนวเขามาในปจจุบัน
เศษแกวบนพื้นหองน้ํา…
บาดแผลบนฝาเทา…
ความเจ็บปวดที่แลนไปถึงศูนยรวมประสาท…
ทานั่งทอดอาลัยกับความเดือดรอนที่ปราศจากผูรับผิดชอบ…
เมื่อองคประกอบแหงปจจุบันกาลทั้งฝายรูปและฝายนามประชุมเขาสูการรับรูทั่วพรอม และแปรเปนภาพนิมิต
ทางใจเพียงหนึ่งเดียว ฉับพลันก็บังเกิดวูบแหงความเห็นที่ประหลาด สัมผัสวาที่กําลังปรากฏ ณ บัดนี้คือ ‘ผลอันเกิดจาก
เหตุ’ หาใชสิ่งที่เกิดขึ้นเองลอยๆแตอยางใด และ ‘ตัวเขา’ นั่นเองเปนผูเคยกอเหตุนั้นไว เขาเคยกอความเดือดรอนให
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ผูอื่นชนิดที่ไมอาจมีใครตามมาเอาผิด เขาเคยทาทายกฎแหงกรรมใหแสดงทัณฑเปนที่ประจักษ เขาเคยหัวเราะเยาะคน
กําลังลําบาก…
ถึงวันนี้ก็ยังไมมีใครหนาไหนเกงกลาพอจะตามมาเอาผิดจากเขาได แตวิบากกรรมของเขาเองแหละที่ทําได!
คนเราไมอาจเกงไดเกินกรรมของตัวเอง…
วินาทีแหงความ ‘บังเอิญรู’ นั้นยังฉายใหเกิดความเห็นแจงบางประการ คือเขากําลังตกอยูในทามกลาง ‘กระแส
แหงความซวย’ อันยืดเยื้อยาวนานหาที่สุดมิได เคราะหรายหลายครั้งที่ผานมา กับเคราะหรายนานัปการยังยืนเขาคิวรอ
เลนงานเขาอยูเรียงรายและกระหายเลือด!
ความกลัวแผออกเหมือนเงามืดครอบคลุมไปทั้งจิตวิญญาณ เหมือนคนเหงื่อตกจากการถูกผลักไสไปสูคุกทมิฬ
ที่เห็นอยูตรงหนารอมรอ เขาไมอยากเขาไป เขาอยากอยูในเขตปลอดภัย แตไรกําลังตานทานการรุนหลังขับไสของแรง
กรรมอยางสิ้นเชิง…
แตแลววินาทีตอมา สภาพความหยั่งรูก็เลือนลง กลายมาเปนความรูสึกนึกคิดของนายจองฤกษตามปกติ เขานั่ง
อยูในหองน้ํา หนาซีด และไมรูอะไรเลย ตาเห็นแตสีสันวัตถุ หูไดยินแตความเงียบ กายสัมผัสแตฝาสวมและพื้นหินออน
เย็นเฉียบ นี่คือสภาพการรับรูอันคับแคบจํากัดของมนุษยธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกปดกั้นไว มิใหทราบชัดวายังมีอะไรอีก
อยางหนึ่งที่พรอมจะเลนตลกกับชีวิตตนไดตลอดเวลา
ประสบการณหยั่งรูกรรมวิบากเพียงชั่วอึดใจเดียวชวยเขาไดมาก อยางนอยก็ทําใหเกิดการเปรียบเทียบไดวา
ปกติจิตจะมีความคิดสุมๆหอหุมอยู อาจสงสัยอะไรก็ได อาจเลือกเชื่ออะไรก็ได อาจสุมเดาสงเดชกลับไปกลับมา
อยางไรก็ได ไมอาจเอาแน ขึ้นอยูกับวาขณะนั้นตั้งทิศทางและมุมมองไวอยางไร ถูกใครปอนความเชื่อใหแบบไหน
ประสาทถูกสั่นคลอนเยี่ยงคนเริ่มตระหนักแลววาตนเดินทางอยูในทามกลางหมอกมัวแหงความไมรู เพียงดวย
ตาเปลาอัน สง ให รูเ ห็น จํากัด จํา เขี่ ย เขาอาจเชื่อวาโลกกลมก็ไ ด หรื ออาจเชื่อวาโลกแบนก็ไ ด นับประสาอะไรกั บ
กรรมวิบากที่ไรตัวตนใหจับตอง ตราบใดยังจับไมมั่นคั้นไมตาย ก็ปวยการจะประกาศใหใครๆเชื่อวาเปนสิ่งมีจริง
ปรากฏตัวไดจริง แถมแสดงผลอยูทุกขณะจิตทั่วทุกมุมโลกอีกดวย!
นานหลายนาทีกวาจะสงบจิตสงบใจ หมอกมัวในหัวลดลง จองฤกษเอียงคอเล็กนอย เรื่องนาฉงนที่สุดในโลกก็
คงไมพนเรื่องกรรมวิบากนี่เอง และนั่นหมายความวาเรื่องนารู นาพิสูจน นาจับตองใหได ก็คือเรื่องกรรมวิบากนี่ดวย!
ดวงตาเปดขึ้นเต็มหนวย ถาเขาเปนคนแรกที่สามารถพิสูจนดวยเทคโนโลยีได วาการเหยียบเศษแกวหยกๆนี้
ของเขามิใชเรื่องบังเอิญ แตเปนวิบากกรรม อะไรจะเกิดขึ้น?
รอยยิ้มชนิดหนึ่งผุดขึ้นเต็มหนา คําตอบคือโลกทั้งใบจะพลิกเปลี่ยนโฉมไปนะซี!
คนเราทํากรรมชั่วก็ดวยความไมรูจักผลของกรรมชั่ว วาเผล็ดผลแลวจะเผ็ดแสบยืดเยื้อปานใด แตถาทุกคน ‘รู
ชัด’ ไมใชแคเชื่อตามๆกัน ไมใชแคเชื่อแบบกลับกลอก ไมใชแคเชื่อแบบขาดเหตุผล ก็แนนอนวามวลมนุษยจะชวยกัน
ระดมกําลังปนโลกใหหมุนไปอีกทางหนึ่ง มิใชพากันดันใหกลิ้งหลุนลงสูเหวนรกเชนที่ผานมา
หากเขาทําสําเร็จจริง ก็คงเปนกรรมใหมที่สงผลกระทบกับวงกวางแรงพอจะกลบกลืนกรรมเกาที่เคยทํารายคน
เปนลานใหกรอยลงไดอยางแนนอน คงประมาณเอาน้ําทั้งสระมาเจือจางรสเกลือแคกําปนเดียว เกลือยอมไมอาจใหรส
เค็มไดอีก
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อา! กรรมใหมนี้แหละทางรอดจากความซวยทั้งปวงของเขา!
“หวัดดีพี่เคก”
พฤหัสกดปุมรับสายอยางรูวาตนทางคือใคร
“จําไดไหมพรุงนี้…”
“พรุงนี้เปนวันเกิดของคนสําคัญที่สุดในชีวิตผม!” เด็กหนุมพูดแซงและประกาศกองราวกับผูหยั่งรูกฎฟาดิน
“มันผูใดลืมวันเกิดนางในดวงใจแหงตน มันผูนั้นสมควรโดนฟาดดวยแสชุบน้ําเยี่ยวใหเข็ดหลาบ”
อเวราฟงแลวหัวเราะรวน เปดฉากคุยกับพฤหัสคราวใด เขาก็ทําใหหลอนหัวเราะไดในคราวนั้นเสมอ
“โห! โหดจริงๆเลยจอมยุทธทานนี้”
“เออ… ขอโทษนะพี่เคก พอดีติดอีกสายหนึ่งอยู ธุระดวนของเพื่อนนะ นี่ถาไมเห็นวาเปนสายของพี่เคกไมรับ
นะเนี่ย เดี๋ยวสักแปบผมโทร.กลับนะ”
“จะ…” หญิงสาวรับคําแบบเสียงออยลงนิดหนอย “งั้นเสร็จธุระแลวเดี๋ยวโทร.หาพี่นะ”
“คราบโผม…” แลวหนุมรูปงามก็กดปุมโยกสายมาหาบุคคลที่คุยคางอยูเมื่อครู “อา! ขอโทษทีครับฝน เพื่อนมัน
โทร.มาขอใหชวยสอนการบาน ผมบอกมันวาตอนนี้ตอใหทานนายกฯมากดออดขอความชวยเหลือที่หนาประตูรั้ว ผมก็
จําใจปลอยใหทานยืนรอขาแข็งอยูตรงนั้นกอน”
“โอย! ขนาดนั้น?”
ละอองฝนเอยแบบติดสําเนียงหัวเราะขัน เขาโทร.มาใหความรื่นรมยแกหลอนมาไดครึ่งชั่วโมงแลว เด็กสาว
บอกตนเองวาเกิดมาไมเคยเจอใครคุยสนุกเทานี้เลย
“เมื่อกี้ที่ผมถาม ฝนบอกวาตกลงใจจะเอนทใหมแนใชไหม?”
“ใช… คณะที่เรียนอยูนี่ไมชอบหรอก ยอมเสียเวลาปหนึ่งเพื่อใหอีกหลายๆปของชีวิตที่เหลือเปนไปตามใจชอบ
ดีกวา”
“ถาเปนผม ผมก็เสียดายเหมือนกันนะ เทากับตองเรียนทั้งหมด ๕ ปแนะ แตดีแลว ผมกับฝนอาจนัดไปงานรับ
นองดวยกัน ผมจะปกปองไมใหรุนพี่มารังแกฝนได”
ละอองฝนยิ้มกวาง
“สมัยนี้เขาไมปลอยใหรุนพี่รังแกนองใหมกันแลวมั้ง”
“ใครบอก! เพิ่งปที่แลวเนี้ย เพื่อนใกลบานผมมาเลาใหฟง เลนบาๆขนาดเอาเครื่องช็อตไฟฟามาจี้กันเลยละ”
“ฮา! จริงเหรอ ที่ไหนมีงี้ดวย?”
“มีจริงๆ! แบบวาทําโทษคูที่วิ่งสามขาเขาเสนเปนอันดับโหลนะ”
ละอองฝนนึกภาพตามแลวหัวเราะขํา หารูไมวานั่นเปนเรื่องอําเลนแบบใหฟงเพลินๆของพฤหัส
“ตาย! อุตสาหกอดคอวิ่งโขยกเขยกกันมาเหนื่อยๆ แคแพก็เสียใจแยแลว ยังตองโดนไฟช็อตใหหนําใจรุนพี่อีก”
“นั่นแหละ รุนพี่มันตั้งไฟไวแบบออนๆนะ ไมเอาถึงจอดสนิท แตขนาดนั้นก็เลนเอาชักตาตั้งปากเบี้ยวไดแลว
แกลงจี้แบบไมใหรูตัวดวย แคบอกไวตอนตนวาใครเขาเสนเปนคูสุดทายจะมีรางวัลใหญ ใครจะไปนึกวาหมายถึงการ
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เจ็บตัวครั้งใหญ”
พฤหัสฝกปนน้ําเปนตัวจนกระหยิ่มวาฟงสมจริงสนิทสนมไปทุกคํา เขาถือวาเปนศิลปะอยางหนึ่งที่คนตั้งใจ
เรียนการแสดงตองซอมไวใหชํานาญ ถาหลอกทุกคนไดทุกเรื่อง ก็แปลวาไดประกาศนียบัตรเบื้องตนกอนรับปริญญา
ทํางานจริง
“แยนะ…” ละอองฝนสลด “รับนองเลนอะไรแผลงๆขึ้นทุกที เห็นเปนของสนุก พอตายขึ้นมาใครรับผิดชอบ ดี
แตลงเปนขาวหนาหนึ่งใหฮือฮากันเทานั้น”
“นั่นสิ มนุษยเรานี่ก็ประหลาด ชอบเห็นความเจ็บปวดและเรื่องนาอับอายของคนอื่นเปนของเลนสนุก”
“คิดอีกทางหนึ่งก็คือมนุษยสนุกที่จะขุดหลุมขวากไวรอตัวเองเดินตกลงไปนั่นแหละ มีความสุขบนความทุกข
ของคนอื่น วันหนึ่งก็ตองเปนทุกขสังเวยความสุขใหคนอื่นบาง”
พฤหัสเบะปากทําหนาเมื่อย พอสาวพูดเรื่องกรรมเรื่องเวร ก็ชักขี้เกียจคุยตอขึ้นมากะทันหัน ประกอบกับเห็น
ควรแกเวลาโทร.ไปสานตอกับสาวอีกนางที่กําลังรอเขาอยู จึงแตงเสียงใสตัดบท
“ฝนครับ… ผมดีใจที่เจอฝนวันนี้นะ”
ละอองฝนอมยิ้ม
“แปลวาถาวันอื่นเจอจะไมดีใจเหรอ?”
พฤหัสหัวเราะ หากโลกนี้ไมมีผูหญิงชื่อทราย เขาอาจหลงรักละอองฝนนี่ก็ได
“คุยกับฝนนานๆเดี๋ยวผมนอนไมหลับ คืนนี้รบกวนมานานแลว”
ละอองฝนอารมณสะดุดนิดหนอย หนึ่งเพราะกําลังคุยติดลม สองเพราะเขาเปนฝายขอวางสายกอน เหมือนนึก
อยากโทร.ก็โทร. นึกอยากวางก็วาง เห็นหลอนไมมีคา จึงชิงพูด
“พอดีเดี๋ยวฝนตองไปทําธุระละ คงแคนี้กอนนะ”
“ครับ… แตกอนวางผมมีอะไรจะบอก”
พฤหัสเอยอยางรูทิศทางอารมณหญิง
“บอกอะไร?”
ละอองฝนเตือนเมื่อเห็นเขาเงียบนานอยางจะแกลงใหอยากรู
“บอกแลวหามโกรธนะ”
“ทําไม จะแกลงเอาแตรมาบีบแปนใสหูเหรอ?”
“ใครจะกลา…” เด็กหนุมหัวเราะ “ผมแคจะบอกวาฝนหุนดีที่สุดเทาที่ผมเคยเห็นมา แลวตอนเลนแบดชวงตนๆ
ตอนฝนยังวิ่งเตนไดประเปรียว ก็เปนอะไรที่นามองมาก เสียดายแรงตกเร็วไปหนอย ฝนนาจะเลนกีฬาใหแข็งแรงกวานี้”
ละอองฝนระบายยิ้มออน
“ก็สอนฝนใหเลนเกงอยางตอยมั่งสิ พอเกงขึ้นคงเลนไดนานขึ้นดวย”
“ไดเลย…” แลวเขาก็แย็บ “เอาไวเราไปเลนกันสองคนบางไหมละ? ผมจะชวยปูเบสิกใหฝนใหมหมด”
“คาสอนแพงรึเปลา?”
“เรียนฟรีมีขาวกลางวันแถม”
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“อุย! โปรโมชั่นที่ไหน ใครเปนคนเริ่ม?”
“ก็คนที่กําลังขอนัดฝนเลนแบดนี่แหละ ริเริ่ม” แลวเขาก็ถามเปนเรื่องเปนราว “พรุงนี้เชาเลยเปนไง?”
คํานวณเวลาในหัวอยางรวดเร็ว เสร็จจากละอองฝนคอยไปกินขาวกลางวันแฮปปเบิรธเดยอเวรา
“อือม… พรุงนี้เลยเหรอ?”
“ใช! พรุงนี้แหละ”
สุมเสียงของพฤหัสหนักแนนและมีกระแสชวนเชิญสูง อะไรบางอยางทําใหละอองฝนตกปากรับคําไปงายๆ
“ที่เกาเวลาเดิม?”
“ฝนเห็นผมยื่นรออยูกอนแนนอน!”
ละอองฝนยิ้มกวางขึ้น
“หามมาชานะ”
“ถาชาใหทําอะไรก็ไดทีหนึ่ง”
เด็กสาวหัวเราะ
“อยากรูวาถาตอยคนชื่อตอยหนึ่งทีจะเปนยังไง”
“อยาตอยตรงหัวใจละกัน แลวจะไมเปนอะไรเลย”
ตางฝายตางเงียบ พฤหัสเวนระยะเพื่อใหละอองฝนเปนฝายขอวางกอน
“เทานี้นะ”
“ครับ! แลวพรุงนี้เจอกัน”
ละอองฝนวางสายแลวนั่งยิ้มนอยยิ้มใหญอยูคนเดียว ในหัวอลหมานไปดวยความคิดมากมาย รูสึกหวิวไหว ใจ
ออน แตก็รอนรนเหมือนมีแรงทะยานอยากโลดแลนไปสูความนาพิศวงแหงขอบฟาในจินตนาการเบื้องไกล เขาเขามา
อยางรวดเร็ว และหลอนก็ยังไมเห็นเหตุผลที่มีน้ําหนักพอจะหามใจตนเอง…
ประตูหองเปดกวาง ณชะเลนั่นเอง ละอองฝนหันหลังไปเห็นฝายนั้นเยี่ยมหนาเขามาอยางจะดูวาหลอนทําธุระ
ยุงอยูหรือไม จึงเปนฝายทักกอน
“เฮ! วาไงพรรคพวก”
ทักทายดวยเสียงสดใสเปนกังวาน ละอองฝนกําลังนึกขอบคุณนองสาวอยูพอดี ที่ทําใหวันนี้เปนวันแหงการพบ
เจอคนพิเศษสําหรับหลอน
“ยุงอยูหรือเปลา?”
“เปลา… กําลังอยากคุยกับตัวเองพอดีดวย”
ไดยินเชนนั้นณชะเลจึงพาตัวเขามาใหคุยสมอยาก โดยเดินไปเอนนอนตะแคงบนเตียงเจาของหอง
“ดีใจอะไรอยูเหรอ? ตาเปนประกายเชียว”
“ตอยเขาโทร.มาหาฉันละ เพิ่งวางเมื่อกี้นี้เอง”
“โฮ!”
ณชะเลรองออกมาสั้นๆคลายรวมยินดีดวย แตสีหนากลับเครงขรึมเปนกังวล

๒๒๒

“โฮะโฮ โฮโฮ เลยละ” ละอองฝนหัวเราะเลียนแบบซานตาคลอส “ทั้งหลอ ทั้งคุยสนุก เดี๋ยวพรุงนี้เขานัดฉันไป
เลนแบดดวย”
นองสาวเบนหนามาจองอยางฉงน
“ไปกันสองคน?”
“ใจ!”
พี่สาวยื่นหนาบีบเสียงตอบดวยอารมณรื่น
“ฝน… แตเธอเปนแฟนพี่เอ็มอยูไมใชเหรอ?”
“เลิกกันแลว”
“ใครบอกเลิกใคร แลวเลิกเมื่อไหร?”
“เลิกกันทางความรูสึกมาไดระยะหนึ่ง”
ณชะเลนิ่วหนา
“แนใจนะวาไมใชเพิ่งรูสึกอยากเลิกเมื่อกี้?”
ละอองฝนถอนใจ
“ทราย… ทรายไวใจตัวเองไดอยางไรก็ควรจะไวใจฝนไดอยางนั้น นึกวาฝนใจงาย แคเจอเหยื่อลอใหมเขา
หนอยก็ทิ้งขวางคนเกาไมเหลียวแลเหรอ? ใจฝนกับใจทรายเหมือนๆกันนั่นแหละ”
ผูเปนนองลุกขึ้นนั่ง จองพี่เขม็ง
“ก็ไมแนใจเทาไหรวาเหมือนกันตรงไหนบาง ตางกันตรงไหนบาง”
ละอองฝนชักแปลกใจกับทาทีจริงจังของอีกฝายจนตองจองดวยความฉงนฉงายครามครัน หากไมรูจักนองสาว
ดีเทาๆกับที่รูจักตนเอง ก็อาจตั้งขอหาวานองสาวริษยาหลอน หรืออยากไดหนุมหลอไวเปนแฟนเสียเอง
“แลวทําไมตองทําหนาดุดวยละ? ทรายซีเรียสเสียอยางกับฝนไปกออาชญากรรมอะไรมา”
ณชะเลรูสึกตัวก็พยายามคลายหัวคิ้วออก และเผยความคิดของตนตรงๆไมออมคอม
“ฝนดูไมออกเหรอ ตานี่นะเสือผูหญิงชัดๆ?”
“เอาอะไรมาตัดสิน? ฤกษบอกเธอเหรอ?”
“ทรายเชื่อสายตาตัวเอง แลวก็เคยถามเลียบเคียงดูจากฤกษดวย ฤกษก็ไมปฏิเสธนะ”
ละอองฝนยักไหล
“ทําไมทรายตัดสินคนงายนักละ? เห็นเขาหลอหนอยก็หาวาเปนเสือผูหญิง อยางนี้ผูหญิงเราก็หมดสิทธิ์มีแฟน
หลอกันพอดีนะสิ โดนเหมารวมกันถวนหนาไมตองเปดโอกาสพิสูจนตัวเสียกอน”
ณชะเลสายหนาอยางอัดอั้น ขยับจะพูด ทวาก็ไมทราบจะพูดอยางไร เพราะกรณีนี้หลอนขาดเหตุผล ขาด
หลักฐาน ขาดขอสนับสนุนใดๆทั้งปวง มีแตสัมผัสรูสึกจากภายในอยางเดียวจริงๆ
พอไดทีเห็นนองสาวอ้ําอึ้งตีบตัน ละอองฝนก็ขี่แพะไล
“จะตั้งตัวเปนผูเชี่ยวชาญชํานาญดูผูชายหรือไง? ตัวเองผานแฟนมาสักคนรึก็เปลา เพิ่งจะมีคนแรกกับเขาเร็วๆนี้
แหละ ทําเปนมาสอนแลว”

๒๒๓

ร่ําๆจะปดทายดวยประโยคเชน ‘มินาละ ขี้ระแวงอยางนี้ถึงเลือกหนุมไมหลอเปนแฟนคนแรก’ แตเห็นวาอาจ
บาดใจกันยาว เลยยับยั้งไวเสีย
“ฝน…” ณชะเลทําเสียงออยตาปรอย “ความจริงทรายควรกระดี๊กระดาไปกับเธอ ไมควรทักใหเธอเสียเสนอยาง
นี้ แตทรายขอพูดตามตรง ทรายไมไวใจเขาเลย ฝนเองก็รูจักความสงบของจิต ทําไมไมเห็นวาจิตของเขาดิ้นพลานขนาด
ไหน เขามีความรอน มีอัตตาที่แตกตางจากเราเปนคนละเหลาคนละพวกชัดๆ”
ละอองฝนชะงักไปเล็กนอย แตก็แคเล็กนอยเทานั้น เพราะความหลอและคารมระดับพระกาฬบังตาอยู
“ไมรูละ จะคบซะอยาง ใครจะทําไม? อยากรูวาถาควบคุมไมใหมีอะไรเสียหายจะตองไปแครอะไร”
“แคเริ่มตนก็มีเรื่องใหนาแครแลวละ เหมือนฝนแปลกไป ฝนรับนัดเขาทั้งที่ยังไมพูดเคลียรกับพี่เอ็มใหเปนเรื่อง
เปนราว”
คนเจอขอหาชักทําหนาเครียดตาม
“ตองพูดทําไมละ? บอกแลว เลิกกันทางความรูสึกไปแลว โทร.หากันอยูก็แคถามไถสารทุกขสุขดิบ ยังเปน
เพื่อน เปนพี่นองที่ดีตอกันเทานั้นแหละ แหม! เสียเสนหมด ไมนาเลาใหฟงเลย แทนที่จะนั่งเมาทกันมันๆ ดันทําหนา
เหมือนผูคุมนักโทษเสียงั้นแหละ”
พอเห็นพี่สาวไมสบอารมณ ณชะเลก็เริ่มออนขอ
“ทรายอาจจะคิดมากก็ได” พูดแลวก็ลุกมาโนมตัวกอดอีกฝาย “ฝนก็รูวาทรายรักพี่สาวของตัวเองขนาดไหน
แลวทรายไมมีสิทธิ์หวงฝนบางหรือ? ทรายเจอเพื่อนของฤกษคนนี้ทีแรกก็ไมถูกชะตาเลย อธิบายไดงายๆดวย ทาทางเขา
เปนคนมีจิตใจกลิ้งกะลอนไปเรื่อย แลวก็เห็นผูหญิงเหมือนลูกไกในกํามือไปหมด แต… อาจจะเปนอคติ ทรายอาจจะ
มองผิด ทรายขอโทษ และจะรอฟงจากฝนวาทรายคิดผิดไปจริงๆ”
ละอองฝนฟงแลวอารมณดีขึ้นพอจะกอดตอบ
“ขอบใจที่เปนหวง แตอยาลืม ทรายเปนคนพาเขามารูจักฝนเองนะ”
ณชะเลหรี่ตา สังหรณวานั่นอาจเปนสิ่งที่ทําใหหลอนโทษตัวเองและถามตัวเองซ้ําๆซากๆไมรูจบ วาเหตุใดจึง
ปลอยใหเปนเชนนั้นได!

ตอนที่ ๒๖ เงินสกปรก
เย็นนั้นจองฤกษมาสอนณชะเลตามปกติ แตไมไดมามือเปลา เขาพกโนตบุกยี่หอแพงรุนลาสุดมาดวย ขนาดเล็ก
แตดีไซนสวยเกสะดุดตาของมันทําใหตาณชะเลเปนประกายแพรว
“โห! ซื้อใหมเหรอ?”
เด็กหนุมวางบนโตะ เสียบปลั๊กและเปดเครื่อง จอซูเปอรวีจีเอใหแสงแรงเจิดจา สีสันคมชัดสมจริง กับทั้งมี
ความเนียนนิ่งเหมือนภาพวาดบนแผนกระจกที่มีนีออนฉายอยูเบื้องหลัง มากกวาจะเปนการแสดงผลแบบดิจิตอล
ธรรมดา
“เหมือนเครื่องประดับมากกวาอุปกรณใชงานใชไหมละ?”

๒๒๔

“อือม… เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนาตื่นตาตื่นใจจริงๆ เทาไหรเนี่ย?”
“แสนกวา”
“ยังแพงอยูเนอะ ถาลดลงมาเหลือสักสองหมื่นคอยนาซื้อหนอย”
“ไมตองรอใหเหลือสองหมื่นหรอก นี่คือสมบัติของทราย!” เวนวรรคยิ้มพราย “เครื่องเกานั้นยกใหฝนเขาใชไป
คนเดียวก็แลวกัน เครื่องใหมนี้ทั้งกะทัดรัด ทั้งเบาพอที่ทรายจะพกพาไปไหนมาไหนไดสะดวก เราใสโปรแกรมดีๆที่
ทรายนาจะชอบไวเยอะดวย”
ฟงแฟนหนุมเบื้องแรกณชะเลยังจับจองโนตบุกดวยแววตื่นเตนยินดี สยายยิ้มเห็นไรมุกขาว แตไมกี่วินาทีตอมา
ริมฝปากที่แยมกวางนั้นก็คอยๆหดลงจนเหลือเพียงยิ้มกรอย
“ไมถูกใจเหรอ?”
จองฤกษจับสังเกตอยู นึกวาแฟนสาวจะแสดงอาการลิงโลดหรือขอบคุณเขาดวยคําพูดประกอบสายตาหวานฉ่ํา
แตกลับกลายเปนอาการครุนคิดกังวลไปเสียได
“ขอบใจนะฤกษ รุนนี้ถูกใจทรายมาก เคยเดินผานๆก็แวะมองดวยความชื่นชมอยูเหมือนกัน”
“นั่นซี แลวทําไมถึงทําหนาชอบกลอยางนั้นละ?”
“คือ…” เด็กสาวไมทราบจะเอื้อนเอยอยางไรดี “มันแพงไป เดี๋ยวแมวา”
“ปูโธ! คิดมากนา”
“นี่เพิ่งมีเวลาคิดสองสามวินาทีเอง ยังไมทันมากหรอก เธอมาสอนทราย เสียทั้งเวลา ใชทั้งกําลังกายกําลังใจ
แลวยังตองมีแถมเสียเงินอีกตางหาก รูถึงไหน ทรายถูกประณามถึงนั่น”
จองฤกษหัวเราะ พยายามคะยั้นคะยอจริงจังดวยนึกวาในที่สุดแฟนสาวจะตองรับ
“ถือเปนรางวัลสํ าหรั บนั ก เรีย นที่ขยัน ขัน แข็ง มี ความกระตื อรือรนเสมอตนเสมอปลายถู ก ใจครู ก็แ ลว กัน
โนตบุกตัวเดิมของทรายมันเกาเกินไปแลว ชาก็ชา หนวยความจําก็นอย จอเริ่มมีจุดบอดดวย สมควรหาเครื่องใหมมาใช
เสียที”
“ถาฤกษวามันไมดี ไวทรายจะขอเครื่องใหมจากพอแมเองแลวกันนะ”
จองฤกษชักเคือง เพราะเริ่มสัมผัสวาแฟนสาวตั้งทาจะปฏิเสธจริงๆ
“เครื่องนี้ใหทรายไง เราซื้อมาแลว รูไหมใชเวลาเดินเลือกนานขนาดไหน ทําไมถึงพูดใหเสียน้ําใจกันอยางนี้
ละ?”
ณชะเลอ้ําอึ้ง กอนตัดสินใจตอบตามตรง
“ถาฤกษซื้อเครื่องนี้ดวยเงินบริสุทธิ์ ทรายคงนึกขอบคุณ แตนี่…”
หลอนพูดคางไวเพียงเทานั้นจองฤกษก็เขาใจและคอตก ปดปากเงียบกริบ เลิกเซาซี้ในบัดดล เด็กสาวเหลือบแล
คนรักแลวรูสึกสงสาร พยายามคิดคําพูดปลอบ หรือหาทางใหเขาเขาใจ คิดไปคิดมาก็เห็นวาความในใจอันจริงแทนั่น
แหละเหมาะสุด
“ฤกษ… ทรายขอสารภาพอะไรอยางหนึ่งที่นาละอาย เธอฟงแลวคงเขาใจมากขึ้นวาทําไมทรายถึงปฏิเสธ”
ไดผล จองฤกษตวัดสายตาขึ้นมองแฟนสาวทันที

๒๒๕

“มีอะไรเหรอ?”
“วันที่ทรายรูวาฤกษมีเงินพันลาน ทรายคิดยังไงรูไหม?”
เด็กหนุมกะพริบตาถี่ๆ นึกทบทวนทาทีของณชะเลในบานพอหมออุปการะ รวมทั้งที่มาคุยกันตอระหวาง
อาหารกลางวัน แลวตอบวา
“ทรายอยากใหเราเอาเงินไปคืนเจาของนะซี แตบอกแลวไงวาเปนไปไมได เพราะเราไมรูดวยซ้ําวาเอาเงินใคร
มาบาง”
ณชะเลสายหนาแชมชา
“ตอนฤกษบอกแผนการใชเงินใหพอหมอฟง วาพอเขามหาลัยแลวจะขับเบนซไปเรียน… ทรายอยากขอใหฤกษ
ซื้อใหทรายสักคันหนึ่ง และความคิดทํานองนั้นก็วนเวียนอยูในหัวอีกหลายวัน”
เด็กหนุมดึงกายตั้งตรงยิ้มรา เลิกคิ้วมองสาวสวยผูแสนดีดวยสายตาคาดไมถึง แตก็ไมขนาดตกตะลึงจังงัง เพราะ
อยางไรณชะเลก็เปนแคเด็กวัยรุนคนหนึ่ง หาใชผูบริสุทธิ์จากกิเลสมาแตไหน
“ขอแคทรายบอกคําเดียว อยาวาแตเบนซเลย…”
ณชะเลใชปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางแตะริมฝปากแฟนหนุมแผวเบาเปนการหามคํากอนจบ
“อยาพูดใหทรายหวั่นไหว ไหวละ”
จองฤกษใชสันมือปาดขอมือคนรักออกโดยละมอม
“ทราย… ยังไงเราก็ทําบาปไปแลว เอาเงินคืนใครไมไดแลว เราจะรับผลกรรมของเราเอง แตในเมื่อเงินตกเปน
สมบัติของเรา ก็ขอใหเราไดใชมันตามใจชอบเถอะ และสิ่งแรกที่อยากทําก็ไมมีอะไรเกินซื้อของใหคนที่เรารัก ทรายถือ
วามันแทนคําขอบคุณก็ได เราไมเคยรูสึกวาตัวเองมีชีวิตจิตใจเลยจนกระทั่งเจอทราย”
ณชะเลมองอีกฝายดวยดวงตาโศกเชื่อม เขาใจความรูสึกอันแสนลึกซึ้งของเขา แตขณะเดียวกันก็เห็นตามจริง
เชนกัน วาถาหลอนพยักหนาใหกิเลสครั้งเดียว จะเทากับถอดสลักดาลประตูออกใหกองทัพความโลภกรูใส และตีเมือง
มโนธรรมไดอยางไมอาจคาดเดาวาเมืองจะแตกหรือจะตานไหว
“ฤกษ… ทรายรักฤกษนะ”
ถอยคําอันเปรียบเหมือนรสอมฤตนั้นโจมจับดวงจิตกะทันหัน จนความคิดทั้งมวลยุติลง จองฤกษเผยอปากคาง
เบิกตามองแฟนสาวนิ่งเหมือนไดขึ้นสวรรค แตณชะเลมิไดจบเพียงแคคําสารภาพรักครั้งแรกเทานั้น
“แตทรายเกลียดเงินของฤกษ เพราะเงินของฤกษทําใหทรายเกลียดตัวเอง!”
ทั้งหองตกอยูในความเงียบกริบ กอนจองฤกษจะเอยได
“เราเขาใจ”
“ไม… เชื่อเถอะวาฤกษไมเขาใจ และถาหากคนอื่นรูเขา ก็ตองหาวาทรายโง ยึดถืออุดมคติบาๆ แลวก็ฟุงซาน
เหลวไหลไรสาระเปลา แต… ทรายรูสึกวาเงินทุจริตของฤกษคือหลุมดําขนาดมหึมา ถาแคทรายยอมเฉียดเขาไปใกลมัน
มันจะดูดทรายไวทั้งตัว และหาทางหนีออกมาไมไดอีก”
“ใหบอกเถอะวาเราเขาใจ เพราะตอนนี้เรายืนอยูตรงใจกลางหลุมดําดวยตัวเองแลว” เด็กหนุมเหลือบตามองพื้น
ราวกับเห็นหวงเหวเวิ้งวาง “อีกอยาง เราเริ่มเขาใจมุมมองของทรายมากขึ้นเรื่อยๆ ทรายคงเห็นวาถาหลงยินดีกับกรรม
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ของใคร ก็แปลวาเห็นดวย หรือพลอยมีสวนรวมไปกับกรรมของคนๆนั้น ถูกแลว… เราเปนขโมย! ทรายไมควรตองมามี
สวนกับเสนทางของเรา แมดวยใจยินดีในวิธีการไดสมบัติมาแบบไมซื่อก็ตาม”
ณชะเลกมหนาเงียบ ความสงสารแฟนหนุมเริ่มทําใหใจออน เมื่อใจออนก็ไดขออางวาควรรับของเพื่อถนอม
น้ําใจกัน และพอมีขออางดังกลาว ก็บังเกิดความโลภอยากไดสมบัติของเขาขึ้นมาอีก โนตบุกตรงหนาสงประกายมันวาว
ลอตา หลอนคงนั่งนอนดูหนังไดเพลินไปเลย เบนซในจินตนาการยิ่งเจิดจาเยายวนชวนสัมผัส หลอนจะไดไปไหนมา
ไหนดังใจนึกดวยยานยนตหรูอลังการ
ไหนๆก็ไหนๆ หลอนเปดเผยใหเขารูความอยากที่ซอนเรนลึกลับไปแลว จะนาเกลียดกวาเดิมสักเพียงใดกับการ
กมหนาเฉยเปนดุษณีตอนเขาคะยั้นคะยอซ้ําอีกรอบ…
เด็กสาวเห็นความใจออนเพียงชั่ววูบของตน กลายเปนการเปดทางใหเงื้อมเงาพลังมืดคืบคลานมาครอบงําจิต
อยางรวดเร็วปานพายุบุแคม หลอนรูสึกถึงแรงทะยานแหงใจที่แลนไปหาเปาหมายใกลมือคือโนตบุกตรงหนา และรูสึก
ถึงเปลวแสนสวยแหงไฟโลภะที่ลุกโชติชวงขึ้นเปนรูปเบนซสปอรต ทุกอยางกระจางชัดเปนจริงเปนจังแคเอื้อม ขึ้นอยู
กับวาหลอนอยากควาหรือจะปลอยใหหลุดมือ…
และภายในเวลาเพียงอึดใจเดียว ณชะเลก็พบวาใจหลอนไมหยุดแคโนตบุกกับเบนซเสียแลว ความคิดของ
หลอนโบยบินเตลิดไปไกลกวานั้น ทั้งแกวแหวนแพรพรรณที่อยากไดแตไมกลาขอพอแม ทั้งบานสวยในโครงการใหญ
ที่ไมเคยอยากไดมากอนก็ยังอุตสาหมาปรากฏในมโนทวารกับเขาดวย ไหนจะหนี้ที่พอแมยังแบกไวอีกบานตะไท ทั้ง
ครอบครัวหลอนจะดีขึ้นก็คราวนี้แหละ
ทุกสิ่งที่เคยฝนหา ตลอดจนทุกสิ่งที่ยังไมเคยฝนถึง เปนจริงไดดุจเนรมิตดวยเงินในมือแฟนหนุมเพียงคนเดียว!
กะพริบตาถี่ๆเรียกสติ เกิดความขัดแยงทรมาน ใจที่มีอยูหนึ่งเดียวกลับแยกเปนสองฝายโรมรันกันเองจนตอง
กล้ํากลืนรสขม หลอนเปนแคเด็กสาวรุนธรรมดาคนหนึ่งที่ใจเตนแรงใหกับเหยื่อลอชิ้นโตไดงายๆ และนั่นเองทําให
ตระหนักชัดวาตองมีพลังเหนือมนุษยจริงๆจึงจะสามารถปฏิเสธและเบือนหนาหนีเงินพันลานอยางไมไยดี นี่คือการ
พิสูจนใจครั้งใหญวาหลอนจะเลือกอยางไร ระหวางยอมน้ําลายไหลและกมหัวเยี่ยงทาส หรือจะยืดอกเชิดหนาหนีอยาง
นางพญา
ถ า เลื อ กจะเป น คนใจแข็ ง ไม โ อนอ อ นผ อ นตามทางลาดสู อ บาย ที่ พึ่ ง เดี ย วของหล อ นในยามนี้ น า จะเป น
ความรูสึกผิด
ถึงแมเขาอุตสาหเดินเลือกซื้อดวยน้ําใจทวมทน แตน้ําใจอันลนหลามนั้นก็ไมอาจชะลางคราบสกปรกบน
ธนบัตรที่ใชซื้อของใหหลอนได ญาณของผูรักษาศีลมาชานานทําใหหลอนรูสึกถึงความสกปรกนั้น และรูตัววาจะไม
สบายใจตลอดไปกับการยอมรับของ เพราะถึงแมไมบาปเลยสักนิด แตก็มีมลทินอยูดวยความรูวาหลอนรับของโจร!
วันนี้หลอนใจออนยอมรับของโจร อะไรจะประกันวาวันหนาไมเขยิบขึ้นทางโจรเสียเอง?
ตัวหลอนเองไดชื่อวาดึงเขาออกมาจากเสนทางโจร หากรับทรัพยที่เขาปลนมา มิเทากับสงเสริมใหเห็นคุณของ
เสนทางเดิมหรอกหรือ?
ความคิดสุดทายเพียงแวบเดียวนั้น ทําใหณชะเลตัดสินใจเด็ดขาด หลอนจะใชนาทีที่มีสิทธิ์เลือกนี้ สรางกรรม
อันจะทําใหอยูเหนือความเปนคนธรรมดา เพื่อมีความสุข ความปลอดภัย และความไรกังวลเหนือคนธรรมดาทั้งหลาย!
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ชั่วขณะแหงการตัดสินใจนั่นเอง ณชะเลพบความจริงประการหนึ่งคือ ไมมีคําวาเปนไปไมไดสําหรับกรรมทาง
ใจ ถึงแมจะเหลือเชื่อปานใดก็ตาม!
“ฤกษเก็บโนตบุกไวเถอะ”
ปลายเสียงยังสั่นไหว แตใจเริ่มเด็ดเดี่ยว เด็กสาวสัมผัสถึงพลังเกินมนุษยที่คอยๆกอตัวขึ้นในตน หลอนชอบ
พลังชนิดนั้น พลังแหงขันติที่สามารถชนะกิเลสอันยากจะตาน!
“ตกลง…” จองฤกษพยักหนาใหกับสมบัติดีไซนนารักบนโตะ “เราจะเอาไปบริจาคกับใครสักคนที่เขาฝนอยาก
ไดมัน”
ณชะเลเหลือบตามองตาม เห็นโนตบุกราคาเรือนแสนแลวชักอาลัย และกระทั่งเกิดความเสียดายจับใจขึ้นมาอีก
แตพลังใหญที่เพิ่งสามารถขมมหาโลภะลงไดเมื่อครูยังหนักแนนพอจะตานกลับ และกําราบใจสงบราบคาบดังเดิมใน
เวลาอันรวดเร็ว
“ถาฤกษตั้งใจทํางานที่เปนประโยชนกับคนอื่น ก็ใหมันเปนสวนหนึ่งของงานไดนี่”
หลอนแนะเพื่อเปนทางออกที่ดี เพราะคิดวาคอมพิวเตอรในมือจองฤกษทุกเครื่องสามารถทําคุณไดอเนกอนันต
เสมอ
“ไมหรอก…” จองฤกษสายหนา “เรามีคอมพเยอะแยะแลว เจาเครื่องนี้เราตั้งใจเลือกมาใหเหมาะกับทรายคน
เดียว ถาทรายไมเอา เราก็ไมรูจะเก็บไวทําไม”
ณชะเลอึกอัก กอนเอยไดเพียงสั้น
“ขอโทษดวยนะ…”
จองฤกษพยักหนา
“ไมเปนไร… และถาทรายรังเกียจเงินสกปรกของเราจริงๆ เราจะทิ้งมันไปใหหมด”
เศรษฐีหนุมวัยรุนหมายความตามที่พูดจริงๆ ทํานองเดียวกับคนคิดสั้นอยากฆาตัวตายจากความบีบคั้นที่หนัก
เกินทน เขาก็คิดสั้นอยากเผาสมบัติทิ้งเพราะคนรักเดียดฉันทเชนกัน
ณชะเลมองอีกฝายนิ่งอยางจะหยั่งใจ
“ทิ้งไดจริงๆเหรอ?”
“จริง!” จองฤกษตะแคงหนามองแฟนสาวเต็มตา “วันที่เราเจอทราย เราอยากใหทุกสิ่งทุกอยางกับทราย แตถา
ทรายไมเอา จะสั่งใหเราทิ้งมันเพื่อความสบายใจก็ได”
เขาอั้นคําไว ไมเผยออกไปวาเจ็บปวดเพียงใดกับการที่หลอนปฏิเสธของขวัญชิ้นแรก และยิ่งรูสึกตกต่ําขนาด
ไหนเมื่อหลอนแสดงเปนนัยวารังเกียจเงินสกปรกของเขา ไมปลาบปลื้มกับวิถีทางของเขา หรืออีกนัยหนึ่งคืออึดอัดกับ
การยอมรับตัวตนของเขา
แตสําหรับณชะเล เมื่อเห็นใจจริงวาเขาทิ้งทุกสิ่งเพื่อหลอนได มุมมองใหมก็เกิดขึ้น
“งั้นเรามาชวยวางแผนทิ้งเงินพันลานกัน!” เด็กสาวตั้งตัวตรงเปนงานเปนการ “แตแทนที่จะปลอยใหมันเปน
ตัวเลขสูญเปลาในธนาคารสวิส เราควรคิดอุทิศมันใหเปนประโยชนกับโลกเหมือนที่เคยคุยกันไว ตางกันหนอยตรงที่
คราวนี้เราจะมองเงินทั้งหมดเปนของกลางของโลก จะไมเบิกมาใชตราบใดที่ไมเกี่ยวของ หรือไมเกื้อกูลกับโครงการทํา
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สาธารณประโยชน”
“ได!”
จองฤกษรับคําหนักแนน และหมายความตามนั้น และนั่นก็ทําใหเด็กสาวเปดฉากใหมเหมือนรออยูกอน
“วันนี้ทรายคิดอะไรไดอยาง”
“วามาเลย”
เด็กหนุมตั้งตาฟง ณชะเลกระแอมขลาดๆกับการขยายความคิดริเริ่มของตนใหผูมีภูมิเหนือตนรับรู
“คือ… เทาที่เห็นความสามารถของฤกษมา ทั้งที่ขโมยเงินพันลานจากอากาศได แลวก็แฮกฯอินเตอรเน็ตไดทั้ง
ระบบ แถมอายุเพิ่งสิบเจ็ด ก็คงประมาณวา เออ… เธอนาจะเปนแฮกเกอรมือวางอันดับหนึ่งของโลก เพราะคงไมมีงาน
เจาะระบบไหนๆยากเกินกวานี้อีก”
จองฤกษยิ้มมุมปากนิดๆ อั ตตาของยักษ ใหญขยายตัวขึ้นคับหอง ดวยความลําพองและยินดีที่มีใครอีกคน
นอกจากตัวเขาเองไดรับรูความจริงนี้ แถมเปนคนที่เขารักและอยากใหปลื้มเขาสุดๆเสียดวย
“แต…” ณชะเลตอคําใหจบ “เธอก็ไดชื่อวาทําบาปกรรมหนักหนาเกินใครเหมือนกัน การทําบาปดวยความยินดี
และไมรูวานั่นเปนบาป ยอมมีสวนขยายผลสูงสุด ใหผลยืดเยื้อยาวนานยากจะจบสิ้น”
อัตตาแบบยักษใหญลดลงเปนเตาหัวหดทันที จองฤกษกมหนาครูหนึ่งกอนยกเทาขวาขึ้นมาวางบนตัก เพื่อ
อวดพลาสเตอรปดแผลใหณชะเลเห็น
“เราเพิ่งเหยียบเศษแกวในหองน้ําที่บาน แมทําแตกไว เก็บกวาดยังไมหมดก็เผอิญมีโทรศัพท”
ณชะเลเพงกลางฝาเทาของเขาดวยสายตาหวงใย แตใจอดนึกขําไมได ชีวิตจองฤกษชวงนี้ชางเต็มไปดวยพลา
สเตอรปดแผล
“แยจัง”
หลอนเอยแคนั้น กลัวพูดยาวๆเดี๋ยวเผลอเจือสําเนียงขบขัน
“ก็ไมเชิงวาแย เราไดอะไรจากแผลครั้งนี้พอสมควร คือมีอยูขณะหนึ่งที่เราสัมผัสรูสึกถึงการมีอยูของวิบาก
กรรม เห็นมันเปนอะไรที่ลึกลับและสงกระแสรบกวนเหตุการณทั้งหลายไดจริง เราไปอยูที่นั่นในเวลานั้นเพื่อเสวย
วิบากที่เคยแกลงคนอื่นไว… สรุปคือเรื่องนี้ทําใหเห็นวาวิบากกรรมติดตามเราเหมือนเงาตามตัว เพื่อคอยจองเลนงาน
หรือบีบเราโดยไมรูตัวใหตองตกที่นั่งลําบากในโอกาสเหมาะเสมอ คิดดู เดินในที่ที่ปลอดภัยมาเปนสิบป อยูๆก็มีเศษ
แกวโผลมาดักตําเทาจึ้กใหญอยางนี้”
พูดหมดเปลือกอยางคนปลงตก
“นั่นแหละที่ทรายกําลังพูดถึง…” ณชะเลเอยดวยน้ําเสียงของเพื่อนคูคิด แตก็พยายามเมมปากกลั้นหัวเราะ นี่คง
เปนแรงสงจากกระแสกรรมของเขา แทนที่เขาเดือดรอนแลวจะนาสงสาร กลับดูเปนเรื่องจี้เสนไปไดแมสําหรับหลอน
ซึ่งควรอยูในฐานะพลอยรอนใจแทน “โจทยมีอยูวาทํายังไงจะเปลี่ยนความเกงที่เคยรายกาจในอดีตของเธอ ใหกลายเปน
ความเกงที่ดีงามในปจจุบัน เพื่อกอกรรมใหมที่คานอํานาจกันไดกับกรรมเกา เธอเปนผูรายกลับใจ ทําไมไมลองพยายาม
ทําใหผูรายอื่นกลับใจตามดูบาง?”
เด็กหนุมพยักหนานิดๆอยางคนเขาใจเร็ว
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“ทรายหมายความวาจะใหเราใชความสามารถแบบแฮกเกอร ทําใหการกลั่นแกลงและการโจรกรรมทั้งหลาย
หายไปจากโลกใชไหม?”
เด็กสาวผงกศีรษะ
“ฟงดูอาจจะเปนเรื่องเหลือวิสัยที่จะทํา แตอยางนอยเธอก็ไดพยายาม และเมื่อเพียรพยายามก็ยอมเปนกรรมใหม
ขึ้นมาทันที แมผลสุดทายจะลมเหลวหรือสําเร็จก็ตาม”
“โอเค เราจะเอาจุดนี้เปนเปาหมาย คือพยายามทําใหการกลั่นแกลงและการโจรกรรมไฮเทคหมดไป… แลว
ทรายมีไอเดียเฉพาะเจาะจงอยูในหัวบางไหมวาจะเริ่มกาวแรกยังไง?”
ณชะเลกลืนน้ําลายลงคอฝดๆและยิ้มไมสนิทนัก
“ก็… ถาเปนอยางที่ควร ฤกษนาจะเรียนไปตามลําดับเพื่อเอาวุฒิการศึกษาระดับดอกเตอรมาไวในมือเพื่อเปน
เครดิตกอน ยอมเสียเวลาสักสิบป ใชเงินจากอากาศนั่นแหละสงเสีย จากนั้นก็ เออ… หาทางจัดตั้งมหาวิทยาลัยสักแหง
ระดมคนเกงมาชวยกันสอนแฮกเกอร หรือคนที่มีแนวโนมจะเปนแฮกเกอร ทําใหมหาวิทยาลัยโดงดังและมีแรงดึงดูด
นักศึกษาจากทั่วโลกมาสนใจเรียน และเธอก็จะเปนคนวางหลักสูตรที่ไมเคยมีใครเคยวางมากอน รวมทั้งสอนแบบที่ทํา
ใหทุกคนตื่นตะลึงเหมือนอยางที่ทําใหทรายตะลึงทึ่งมาแลว จากนั้น… ก็คงมีโอกาสสอดแทรกจริยธรรมใหกับนักศึกษา
ทรายเชื่อวาพวกเขาจะบูชาเธอ และคําพูดของเธอจะมีน้ําหนัก มีความศักดิ์สิทธิ์พอ”
ระหวางฟงณชะเลขยายความคิด จองฤกษก็ซอนยิ้มไวภายใน มองผูหญิงตรงหนาดวยหัวใจอบอุน เขายินดีฟง
ความคิดเห็นของหลอนเสมอ ทุกถอยคําเต็มไปดวยความเมตตาที่งดงาม แมวาเมตตาชนิดนั้นจะมาจากวิธีมองโลกแบบ
คนไมเคยยางเทาออกจากเขตขาวสะอาดเลยก็ตามที
พอฟงจบก็ทําหนาใสใจจริงจัง เหลือบตาลงต่ําเมมปากอยางครุนคิดหนักหนวงเปนครู
“ถูกของทรายนะ!” จองฤกษใชเสียงใหเหมือนไดรับการจุดประกายจากหลอนเปรี้ยงปราง “ถาเราแสดงใหโลก
รูไดวาเราคือมือหนึ่ง ทุกคนก็ตองสนใจมาเรียนกับเรา และไมใชแคนั้น ทุกคนนาจะอยากฟงเจาแหงปศาจแฮกเกอรพูด
ถึงแกนชีวิตแฮกเกอร ตรงนั้นคงเปนโอกาสใหเราปอนมุมมองดีๆ ปลูกฝงจิตสํานึกที่งดงามใหกับพวกเขาไดมาก แทนที่
จะเอาวิชาไปทําชั่ว ก็เปลี่ยนมาชวยกันอุดชองโหว และประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีที่เปนประโยชนกันใหสนุก”
ณชะเลยืดตัวตรง ยิ้มรื่นอยางภูมิใจที่เขารับฟงและเห็นดวยกับแนวคิดของหลอน
“แตมีปญหาอยูอยางหนึ่ง” จองฤกษทําหนาหนักใจ “ถึงแมวาเงินเกือบสองพันลานบาทจะเพียงพอกับการกอตั้ง
มหาวิทยาลัย แตเราก็ตองตอบคําถามใครตอใครใหไดวาแหลงเงินทุนมาจากไหน เงินขนาดนี้ทุกคนถามหาที่มาแนๆ
โดยเฉพาะเมื่อคิดทําโครงการใหญกับสาธารณชนอยางเชนเปดมหาวิทยาลัยขึ้นสักแหง”
รอยยิ้มของณชะเลเจื่อนลง ปญหาขอนั้นไมเคยอยูในหัวของหลอนมากอน และยิ่งหอเหี่ยวลงกวาเดิมเมื่อจอง
ฤกษเพิ่มโจทยใหมแถมทาย
“อีกอยาง เทาที่เราเคยรูจักและคลุกคลีกับพวกแฮกเกอร หรือคนที่มีแนวโนมจะเปนแฮกเกอร เราเห็นนิสัย
สามัญในพวกเขาที่เหมือนกับตัวเราเอง นั่นคือเจาเลห ดูถูกคนอื่น เห็นแกตัว และยึดตัวเองเปนใหญไมเห็นหัวใคร หาก
พวกเขามีความคิดชั่วรายโดยสันดานอยูกอน สิ่งที่จะมาเอาจากเราก็คงแคความรู หรือแนววิธีพลิกแพลงใหมๆเอาไป
ประกอบกรรมชั่ว เมื่อไหรเราพูดถึงการนําความรูไปใชประโยชนในทางดี รับรองวาเจาพวกนี้ตองนึกโหอยูในใจ
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หรือไมก็แอบชวยกันใชโทรโขงโหฮาเราลับหลัง”
ณชะเลหัวเราะออยๆ กมหนายอมรับแลววาไอเดียของตนแปกแนนอน
“จริงของเธอ”
“แตความคิดเริ่มตนของทรายนาจะนําเรามาถูกทางนะ จุดประกายในหัวเราไดเหมือนประทัดเลยละ นาสนใจ
มากวาทํายังไงคนชั่วถึงจะเลิกคิดราย ทํายังไงแฮกเกอรถึงจะเอาความฉลาดไปสรางโลกสีขาว แทนที่สวนใหญจะสราง
โลกดานมืดขึ้นจนเปนหลุมดํา ดึงดูดแสงสวางในจิตวิญญาณของตัวเองไปจนเกลี้ยง… นี่ทําใหเราเกิดไอเดียขึ้นอยาง
หนึ่ง”
เขาเปนฝายทําใหแฟนสาวตาตื่น เกิดความอยากฟงบาง
“อะไรเหรอ?”
“ถาเราทุมเงิน… อาจจะทั้งหมดที่มี และทุมเวลา… อาจจะทั้งชีวิตที่เหลือ ใหกับการพิสูจนวาวิบากกรรมมีจริง
หรือกระทั่งพยากรณไดวาทําอะไรแตละอยางแลวจะเกิดผลอยางไร ชวยใหมนุษยทั้งหลายหายสงสัย แลวหันมาเชื่อ
อยางสนิทใจวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว… อยางนี้อยาวาแตเหลาแฮกเกอรจะไมกลาเกเรอาละวาดอีก วันหนึ่งตีนแมว นักคา
ยา ตลอดจนผูกอการรายอาจสลายตัวไปกวาครึ่งโลก!”
“เธอจะสรางเครื่องพยากรณกรรม?”
“ถูกตอง! ลองคิดดูซิวาอะไรจะเกิดขึ้น ถามีตูวิเศษตอบคําถามเรื่องกรรมวิบากไดอยางพอหมออุปการะ และ
ไมใชแคตูเดียวที่ดูแลคนไดไมกี่สิบกี่รอยตอเดือน แตมากเปนหมื่นเปนแสนตูกระจายอยูทั่วทุกหนทุกแหง ไขขอขัดของ
เกี่ยวกับกรรมวิบากและการเวียนวายตายเกิดใหคนไดนับลานตอวัน”
ณชะเลสยายยิ้มกระจาง ความมีศรัทธาเชื่อมั่นในฤทธิ์ของจองฤกษบันดาลปติใหเออขึ้นลนอก เพิ่งเขาใจอารมณ
ผูหญิงที่อยากถลาไปจูบแกมผูชายเปนการใหรางวัลเดี๋ยวนี้เอง
เปนมนุษยทําอะไรก็ได…
สําคัญคือ ‘คิดจะทํา’ แคไหนเทานั้น!
เด็กสาวยินดีอยูครูหนึ่ง แตแลวก็ทําหนาสงสัย
“กรรมวิบากเปนนามธรรม หากมีกฎอยู กฎนั้นก็เหมือนขอสมมุติที่แตะตองไมได แลวสิ่งไหนแตะตองไมได
จะเปนไปไดหรือกับการ…”
“อยาพูดคํานั้น ขอรอง”
จองฤกษเอาสองนิ้วแตะปากณชะเล นั่นเปนครั้งแรกสําหรับการ ‘ถือโอกาสแตะอั๋ง’ โดยอาศัยความคิดที่วาเมื่อ
ครูหลอนใชปลายนิ้วแตะเขาได เขาก็ใชปลายนิ้วแตะหลอนไดเชนกัน อาจแตกตางที่เจตนานิดหนอย แตก็ถือวายุติธรรม
แลว
“ถาคิดแบบแฮกเกอร สิ่งแรกที่ตองทําคือตัดคําวา ‘เปนไปไมได’ ทิ้งกอนเพื่อน” เด็กหนุมสาธยายพลางเสพ
สัมผัสนุมที่ปลายนิ้วอยางสุดสุข “จากนั้นคอยๆคิดพยายามเอาชนะขอจํากัดทั้งหลายทีละเปลาะ จนกวาจะทะลุทะลวง
ทุกขอจํากัด เขาถึงจุดหมายปลายทางในวันใดวันหนึ่ง”
ณชะเลมองเขาดวยสายตารูทัน แตเห็นทาทีครึ่งขลาดครึ่งกลาที่ไดแตะหลอนเปนครั้งแรกแลวทําใหตัดสินใจ
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เฉยอยางรอดูวาเขาจะทําอะไรตอ กระทั่งจองฤกษถอนนิ้วจากริมฝปากหลอนไปเอง ไมกลาลวงเกินมากกวานั้น ทาทาง
มือสั่นหนอยๆเหมือนกลัวโดนหลอนวาเอาดวยซ้ํา นั่นทําใหเด็กสาวยิ้มนิดๆ
“พอฤกษบอกวาจะทําอะไร ทรายก็เชื่อไปตั้งครึ่งแลววาตองสําเร็จ” ณชะเลหมายความตามนั้น “เศรษฐีพันลาน
ที่มีสมองนักวิจัยเปนของตัวเองนะ ถาแคนแดดรอนอาจคิดหาวิธีดับดวงอาทิตยก็ยังไหว ที่ทักไปเมื่อกี้เปนคําถาม เปน
ขอสงสัย อยากใหชวยอธิบายหลักการตางหาก ทรายไปตัดสินเสียเมื่อไหรวาโครงการของฤกษไมมีวันสําเร็จ”
จองฤกษหัวเราะเกอๆ
“เออ… ก็… ทรายเพิ่งจุดประกายไอเดียใหเรา เราเพิ่งคิดไดวาจะสรางเครื่องพยากรณกรรม ตองใหเวลาเรา
สํารวจแนวทางที่เปนไปไดเสียหนอยสิ”
ณชะเลสายหนาชาๆ
“คนคิดสรางเครื่องพยากรณกรรมยังโกหกเกงอยูเลย ขอบใจนะที่อยากใหทรายภูมิใจ นึกวาไดเปนตนไอเดีย
ใหกับโครงการใหญของเธอ แตทรายจะภูมิใจกวา ถารูวาเปนเหตุใหแฟนตัวเองรักษาศีลเปน!”
จองฤกษหนาชา ปากตีบคอตันไปครูหนึ่ง ในที่สุดก็ยิ้มแหงๆ
“เราเพิ่งเกิดไอเดียเมื่อวานตอนเหยียบเศษแกวนี่แหละ วันนี้ก็เพิ่งนั่งคิดและรวบรวมขอมูลเพื่อหาชองทางและ
ความเปนไปไดตางๆ ซึ่ง… ถึงตอนนี้ไดแตความรูสึกวากําลังเริ่มงานทาทายยิ่งกวาแฮกฯดาวเทียมกับอินเตอรเน็ตทั้ง
ระบบ! เห็นเคาความยุงยากซับซอนและกําแพงหนาทึบรอบดานไปหมด เพราะงั้นเรื่องแนวทางนี่ยังไมชัดเจนจริงๆ เริ่ม
คิดวันนี้ตอนอายุสิบเจ็ด กวาจะเสร็จงานหรือเปนรูปเปนรางสักครึ่งอาจอายุรวมเจ็ดสิบ”
“นานแคไหนโลกก็รอได ชีวิตเธอทั้งหมดอุทิศใหกับงานชิ้นเดียวนี้พอแลว และไมจําเปนตองทําครบบริบูรณ
รอยเปอรเซนต เริ่มไวแค ๕๐% เพื่อเปนบันไดขั้นที่หนึ่ง สอง สามสําหรับคนรุนหลังก็ใชได มันไมสําคัญวาใครจะทํา
บันไดขั้นที่ ๑๐ สําเร็จ แตสําคัญที่เมื่อไหรสําเร็จ ประวัติศาสตรมนุษยชาติไดเปลี่ยนแปลงอยางถาวรแน!”
จองฤกษกะพริบตาปริบๆ คําพูดของแฟนสาวทําใหเกิดความรูสึกขึ้นอยางหนึ่ง คือบารมีของคนๆเดียวไมมีทาง
เบี่ยงเบนวิถีทางของมนุษยชาติโดยรวมไดทั้งหมด ทุกอยางตองมีการเริ่มตนแลวชวยกันสานตอ ทํานองเดียวกับนัก
ประดิษฐคอมพิวเตอรรุนแรกมิใชผูทําใหทุกทวีปสื่อสารกันไดดวยอินเตอรเน็ตเหมือนปจจุบัน แตนั่นแหละ ถาขาดผู
เริ่มประดิษฐคอมพิวเตอร ทุกวันนี้ก็จะไมมีใครกอรางสรางอินเตอรเน็ตขึ้นมาไดเลย
“เราเองก็อยูในฐานะนักเก็บขอมูลมาปะติดปะตอ ความจริงมีนักวิทยาศาสตรใหรองรอยเกี่ยวกับกรรมวิบากไว
เยอะแลวละ เพียงแตพวกเขาไมไดนิยามวานั่นเปนกรรมวิบากเหมือนชาวพุทธเรา”
ณชะเลขยับตัวอยางสนใจเต็มที่
“ลองยกตัวอยางไดไหม?”
“ก็เชน… เอางายๆแลวกัน ถามทรายกอน ทรายวาการตั้งใจออกกําลังนี่ถือเปนกรรมไหม?”
เด็กสาวคิดนิดหนึ่งกอนตอบ
“เรียกวาเปนกรรมที่ชวนใหเกิดสติ เกิดการบริหารรางกาย แตเอ… พูดอยางนี้ดีกวา มันขึ้นอยูกับวาใครตั้งใจไป
เลนเพื่ออะไรดวย ถาแคออกกําลังเอาเหงื่อ เอาสุขภาพ ก็ถือวาเปนกุศลกับตัวเอง แตถาไปดวยเจตนาจะเอาชนะ ก็ถือวา
การออกกําลังนั้นนําหนาดวยกรรมแบบเบียดเบียน”

๒๓๒

“เอาแงที่เปนกุศลกับตัวกอนก็แลวกัน วิบากที่ไดรับทางกายก็คือกระดูกจะแข็งแรงกวาคนไมออกกําลัง แลวก็
ความสามารถชะลอความเสื่อมของอวัยวะตางๆเมื่ออายุมากขึ้น แลววิบากที่ไดรับทางใจ อยางเชนตอนเราเลนแบดกัน
เหนื่อยๆ ถึงแมจะเหมือนออนเพลียบาง แตก็สดชื่น ยากที่จะซึมเศราเหงาหงอย อธิบายเปนวิทยาศาสตรไดวาเพราะ
ขณะนั้นมีการหลั่งสารเอนดอรฟน ซึ่งเปนสารที่กอสุขทางกายขึ้นมา ตอใหมีแผลทางกายหรือแมแตทางใจอยู ก็ชวย
บรรเทาได”
เด็กสาวพยักหนาอยางนึกออก และเสริมตามประสาผูหญิงที่สนใจเบื้องหลังเบื้องลึกเกี่ยวกับความงาม
“เหมื อ นถ า เครี ย ด ต อ มหมวกไตจะหลั่ ง สารแอนโดรเจน ทํ า ให เ ป น สิ ว ” แล ว หล อ นก็ แ ย ง เขา “แต อ ย า ง
ความเครียดเนี่ย เกิดจากนิสัยคิดมากซึ่งเปนอกุศลกรรมทางใจก็ได หรืออาจจะเกิดจากความรับผิดชอบภาระหนักหนวง
อยางตอเนื่องก็ได ตัวกระตุนใหเกิดการหลั่งสารรายๆ อาจเปนกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาก็ได ทรายกลัววาถาฤกษจอง
จะจับรองรอยทางกายเปนหลักตั้ง ผลอาจบิดเบี้ยว และไมสามารถเจาะเขาไปถึงความจริงเกี่ยวกับกรรมวิบากไดถูกทิศ
เทาไหรนะ”
“อาจจะยังไมถูกทิศ แตอยางนอยเราก็ไดไอเดียสําหรับกาวแรกไง” เขาอธิบายอยางใจเย็น “เรากําลังทําความ
เขาใจกฎของกรรมวิบากผานรองรอยที่ฝากไวในกายมนุษยกอน ถือเปนหลักกิโลแรก และเรากําลังหวังไววาเมื่อ
พยายามรวบรวมขอมูลที่กระจัดกระจายมาปะติดปะตอเขารูปเขารางไดมากขึ้น ประมาณหลักกิโลที่สิบเราอาจพบความ
เกี่ยวของกันระหวางเจตนากับผลของเจตนา”
หัวคิ้วของณชะเลยนลงนิดหนึ่ง
“ยกตัวอยางหนอยไดไหม?”
“ปจจุบันเครื่องกวาดภาพสมองสามารถบอกไดคอนขางแมนยํา วาใครกําลังพูดโกหก ใครกําลังพูดความจริง
เพราะสมองจะทํา งานแตกต า งกั น ตอ ให สีห น าสี ต าภายนอกแนบเนีย นขนาดไหน สมองก็ ไ ม มี ท างหลอกเครื่ อ ง
กวาดภาพได ถาเรารูไดจริงวาขณะหนึ่งๆใครพูดเท็จ ก็แปลวาเราจับตัว ‘กรรมชั่ว’ ไวในมือได ที่เหลือคือเฝาติดตามดู วา
การที่คนๆหนึ่งมุสาบอยๆ จะเกิดอะไรขึ้นกับรางกายของเขาบาง”
ณชะเลคลายหัวคิ้วออก
“เริ่มเขาใจแลว แตเดี๋ยวนี้มีการทดลอง การวิจัย และการรายงานทํานองนี้ออกมามาก ก็ไมไดมีคนสนใจสัก
เทาไหรนี่นะ เอางายๆ คําเตือนจากนักวิจัยเชนสูบบุหรี่เปนภัยกับชีวิต เปนพิษกับสังคม ไมมีผลใหคนเลิกสูบสักเทาไหร
เอาดาราดังมาชวยรณรงคก็แลว เอารูปปอดเนาๆของคนเปนโรคถุงลมโปงพองใหดูก็แลว เอาคนตองเจาะคอมาพูดเสียง
แหบๆใหสติก็แลว พวกขี้ยาก็บอกอยูดีวาตูจะสูบซะอยาง ใครจะทําไม”
“ถาคิดหรือพิสูจนอยูในกรอบแลวไมเวิรก ก็ตองลองคิดนอกกรอบ เรามีเวลาในชีวิตเหลือแคไหน ก็จะใชมัน
หาความเปนไดนอกกรอบดูแคนั้น” จองฤกษกลาวราวกับกําลังเอาชนะใจคณะกรรมการผูใหทุนวิจัย “อยางเชนเราอาจ
ทดลองตรวจจับซิวามีคลื่นบางอยางเกิดขึ้นระหวางคนกําลังพูดโกหกบางไหม จากนั้นอาจหาทางพิสูจนวาผลของการ
โกหกเปนประจํา ทําใหเกิดคลื่นชนิดเดียวกันลอมรอบตัวเขาอยางหนาแนนหรือเปลา และที่สําคัญสุดยอดคือเมื่อความ
ทุกขสาหัสบางอยางเริ่มปรากฏ เราจะลองตรวจดูวาคลื่นรอบตัวเขามีสภาพเขมขนเพิ่มขึ้นเปนพิเศษไหม”
ณชะเลยิ้มออกเพราะเริ่มสนุกคิดและคลอยตาม

๒๓๓

“ไอเดียตรงนี้มาจากสัมผัสเมื่อตอนเหยียบเศษแกวหรือเปลา?”
จองฤกษพยักหนา
“ใช! เรารูสึกถึงความคลายคลึงบางอยางระหวางตอน ‘คิดแกลงคนอื่น’ กับตอน ‘ถูกแกลงเขาใหบาง’ มัน
เหมือนมองเงาตัวเองในกระจกยอนเวลา”
ณชะเลเมมปากยิ้ม นัยนตาทอแสงศรัทธาสกาวใส
“อยาใหเครื่องพยากรณกรรมของเธอสําเร็จตอนอายุเจ็ดสิบเลยนะ ทรายกลัวอยูไมนานพอจะทันไดเห็น…”

ตอนที่ ๒๗ น้ําพุแหงกาม
สองหนุมสาวชวยกันแบกโทรทัศนจอแบนขนาด ๒๙ นิ้วออกจากลิฟต เดินไปทางปกขวาของชั้น พอถึงหนา
หอง หญิงสาวก็ปลอยใหอีกฝายถือน้ําหนักเกือบหาสิบกิโลกรัมไวคนเดียว ตนเองถอนใจหยิบกุญแจไขประตูเปดใหเขา
นําอุปกรณอํานวยความบันเทิงไปวางที่มุมหนึ่งเปนการชั่วคราว
ความจริงอเวราจะซื้อทีวีเล็กๆ สัก ๑๔ นิ้วไวดูเลน แตพฤหัสอยากไดเครื่องใหญที่อยูในหองนอนเดิมของ
หลอน อเวราเลยตองตามใจ เพราะอยางไรเขาก็ไมใชแคเด็กชวยขนของ แตจะเปนคนที่มี ‘สวนรวม’ ในหองนี้กับหลอน
ดวย หรืออาจพูดไดวาหองนี้มีขึ้นก็เพื่อเขา…
เฟอรนิเจอรจําพวกตูเตียงนั้นเจาของอาคารไดใหไวพอใช สมกับราคาคาเชาหองอยูแลว ของหนักที่ทําใหตอง
ออกแรงเหน็ดเหนื่อยยกมาตั้งจึงมีเพียงโตะวางโทรทัศนแบบนอกดาวนกับตัวโทรทัศนเองเทานั้น สมบัติเล็กนอยชิ้นอื่น
ลวนเบาแตขนหลายรอบหนอย ไมนับเครื่องซักผาซื้อใหมขนาดยอม ซึ่งมีพนักงานขนสงชวยจัดการใหเรียบรอยถึงที่
แตการขนของเปนชั่วโมงที่ตบทายดวยโทรทัศนตัวเขื่องทําเอาอเวราลงนั่งปาดเหงื่อ เหลือบตาเห็นพฤหัสยืน
มองอยูยิ้มๆ ทาทางไมเหนื่อยเลยสักนิด ก็เทาเอวสองขางแลวบนกระปอดกระแปด
“แข็งแรงเหมือนรถสิบลออยางนี้ควรยกคนเดียว พี่ไมนาชวยเธอใหปวดแขนเลย”
“ยกคนเดียวยาวๆ ไมไหวหรอก พี่เคกชวยก็ดีแลว บรรยากาศเหมือนชวยกันสรางบาน ชวยกันยายของเขา
เรือน”
อเวราชะงักนิดหนึ่ง เงียบมองบรรยากาศของการเริ่มตนชีวิตสวนตัวที่ตนเลือกแลวโดยไมมีใครในครอบครัวรู
เห็น วูบหนึ่งเกิดความวังเวง เมื่อแลไปพบเพียงเฟอรนิเจอรหลายชิ้นตามมุมตางๆ ของหอง แตหาความถูกตองไมเจอที่
ตรงไหนเลยสักแหงเดียว
พฤหัสยังคงพินิจแฟนสาวรุนพี่ดวยอารมณเอ็นดู ชอบมองเรียวแขนเปลือยของหลอน โดยเฉพาะยามนั่งบน
เตียงในทาเทาเอวพักเหนื่อยแบบเหงื่อตกนิดๆ เชนนั้น และนั่นก็ดึงดูดใหเด็กหนุมกาวเขามานั่งเคียงขาง โอบแขนรอบ
เอวหลอนพรอมกับยื่นหนาเขาไปใกล
หญิงสาวเอนรางหนี แสรงเหลือบชําเลืองลงไปที่ตนแขนของตนแลวทําหนาเหยรองเบาๆ

๒๓๔

“อื๋ย! น้ําลายหก!”
เด็กหนุมหัวเราะ เพราะกําลังน้ําลายหกอยูจริงๆ เพียงแตหกขางใน ยังไมไหลยอยออกมาเรี่ยราดเหมือนอยาง
ที่อเวราแกลงวา
“ขอโทษๆ ดูซิเปอนตรงไหนมั่ง?”
“ไปล็อกหองกอนไป”
แลวรอบปฐมทัศนในวันแรกของรังรักก็เปดฉาย เริ่มเรื่องเหมือนเดิม พล็อตเรื่องทํานองเดิม ปดฉากแบบเดิม
คุณภาพและเนื้อหาก็ประมาณเดิม แตผูแสดงที่เปนคนดูในตัวเองยังไมอิ่มไมเบื่อ เต็มใจแสดง เต็มใจดู และเต็มใจรวม
สุขสมเยี่ยงขาทาสที่โดนมอมเมาดวยยาเสพติดชนิดรุนแรง
สวรรคอันเรารอนผานไป ตางฝายตางไดสิ่งที่ตองการ ตราบใดยังพากันและกันไปถึงสุดทางกามารมณ ตราบ
นั้นผลประโยชนรวมก็ยังยืนอยูที่นั่นเสมอ
แต…
มีบางสิ่งเริ่มกอตัวขึ้นในใจของอเวรายามทอดรางดวยความออนเพลีย คลายความรูสึกของคนเพิ่งดื่มน้ําเย็นชุม
ชื่นดับกระหายอยูในฝน แลวตื่นขึ้นมาพบกับสภาพแวดลอมในความเปนจริงที่สุดกันดาร เต็มไปดวยกรวดทรายและ
ความวางวายสุดลูกหูลูกตา ทองยังแหงขอด ปราศจากน้ําผานลําคอตกลวงลงไปถึงสักหยดเดียว
แปลความรูสึกของตัวเองวานั่นอาจเปนเพราะหลอนเริ่มไมชอบที่คบๆ กับพฤหัสเพื่อเสพกามอยางเดียว มัน
เหมือนชีวิตไมมีความหมายมากไปกวาสนองอารมณฝายต่ํา วันๆ เจอกันก็มีเรื่องทํารวมกันอยูแคนี้ ไมมีกิจกรรมอื่น
มากกวานั้น อดีต ปจจุบัน และอนาคตไดแตชวนกันจมปลักอยูในบอกามทาเดียว
ลองถอดความหมายทางอารมณของตนไปอีกชั้น นี่คือสัญญาณวาหลอนเริ่มเบื่อแฟนหนุมรุนนอง หรือวาเริ่ม
ปรารถนาความสัมพันธอันมีคามากกวากิจกรรมบนเตียงถายเดียว?
ใจคนเปนสิ่งลึกลับซับซอน แมเจาตัวก็ยากจะหยั่งถึงกนบึ้งอันเปนที่สุด พยากรณไมไดแนชัดเสมอไปวาเมื่อใด
จะรูสึกแบบไหน หรือกระทั่งเมื่อความรูสึกเกิดขึ้นแลวโตงๆ ก็ยากจะบอกวามันคืออะไร เพราะเงื่อนปมมีอยูหลายชั้น
เหลือเกิน หากหลอนกําลังเบื่อพฤหัส เหตุใดจึงยอมเสียเงินเสียทองขวนขวายออกมาเชาหองอยู? และหากหลอนยินดีใน
การออกจากบานมามีโลกสวนตัวอยูกับเขาเต็มที่ เหตุใดขณะนี้จึงเริ่มรูสึกเหนื่อยหนายและโหยหิวความสุขชอบกล?
ถามตัวเอง แลวก็ไดคําตอบใหตัวเอง หลอนออกมาเชาหองอยูดวยแรงขับดันจากเพศรส แตหลอนเริ่มเหนื่อย
หนายเพราะประจักษความจริงวานอกจากเพศรสอันชุมชื่นประเดี๋ยวประดาวแลว ที่เหลือคือความแหงแลง ความโดด
เดี่ยว และความดูถูกตัวเอง!
กามเหมื อ นน้ํ า พุ ใ นความฝ น ที่ ค ล า ยผุ ด พุ ง น า ชื่ น ตาชื่ น ใจตลอดกาล แต ค วามฝ น นั้ น จะถึ ง ใจก็ ต อ เมื่ อ ยั ง
หลับใหล เมื่อใดตื่นขึ้นพบความจริงกลางทะเลทราย เมื่อนั้นน้ําพุก็คลายพยับแดดลวงตาที่เลือนหายไปอยางรวดเร็ว ไม
มีใครเคยพกพาความอิ่มหนําออกมาจากความฝนไดเลย

๒๓๕

แตคนเราก็ยินดีจะหลงทางอยูกลางฝน เพราะความฝนเปนสิ่งที่ไดมางาย แคหลับหูหลับตาจํานนตอความงวงงุ
นอยางเดียวเทานั้น ไมตองออกแรง ไมตองแสวงหา ไมตองหวังรอความจริงที่มาชาเกินทน…
พฤหัสหลับอยางสบาย เปนอีกครั้งที่เขาฝนถึงณชะเล เสียแตวาคราวนี้ไมไดฝนหวาน เพราะดันเห็นหลอนเดิน
เกาะแขนจองฤกษชมนกชมไมอยางมีความสุข สวนเขาอยูในสภาพตกต่ํานาอดสูนัก นุงกางเกงในตัวเดียวแอบซอนอยู
หลังพุมไมที่มีหนามแหลมตําตัวตําเทา ลอบมองคูรักเคียงกันดวยความริษยาตารอนอยางนั้น
ขณะกั ด ฟ น กรอดๆ นั่น เอง เด็ก หนุ ม ก็รู สึก ตัว ว าตื่ น นอน เขาขมวดคิ้ ว นิด ๆ ไม อ าจจํ า แนกแยกแยะได ว า
กางเกงในเปนสัญลักษณแทนความอับอาย พุมไมเปนสัญลักษณแทนการซอนเรน หนามแหลมเปนสัญลักษณแทน
ความกระวนกระวาย ทราบแตวาความรูสึกโดยรวมขณะออกจากฝนนั้นเปนทุกข จิตใจหดหู หมดความภาคภูมิใน
ตนเอง และทั้งหมดทั้งปวง พฤหัสก็ประเคนโทษลงที่ไอเพื่อนยากจองฤกษเพียงคนเดียว ฐานที่มันหนาดานเกินตัว
ปราศจากความเจียมกะลาหัวกลัวเงา สะเออะไปยุงกับผูหญิงที่คูควรเปนสมบัติของเขา!
คอยๆ เปดเปลือกตา ตกใจเล็กนอยเมื่อพบอเวรานอนตะแคงเอาฝามือรองศีรษะ เหลือบแลใบหนาเขาดวยน้ําตา
คลอหนวย เห็นแลวแทบปรับสติไมทัน
“พี่เคก… เปนอะไรเหรอ?”
ดึงตัวขึ้นนั่งและถามแฟนสาวรุนพี่ดวยสีหนาเปนหวงเปนใย อเวรายิ้มเล็กนอย พลิกรางลงนอนราบและใชนิ้ว
ปาดน้ําตาเงียบๆ จนพฤหัสตองถามยั่ว
“พี่เคกแอบจองผมเพราะชื่นชมความหลอยามหลับ หรือวามีเหตุผลอื่นกันละนี่?”
“ไมมีอะไรหรอก… แคอยากมองใหเห็นวาในความฝนของเธอมีพี่เปนสวนรวมอยูดวยหรือเปลา”
พฤหัสกะพริบตาปริบๆ ถาความฝนของคนเราฉายออกมาทางหนาผากใหคนอื่นเห็นได โลกนี้คงวุนวายพิลึก
“เมื่อกี้เหรอ…” เกือบตอหลดตอแหลดวยความเคยชิน แตรูสึกฝดฝนแปลกๆ เลยเปดเผยความจริงบางสวน “ผม
ฝนวานุงกางเกงลิงตัวเดียว แอบซอนอยูตามสุมทุมพุมไม ประหลาดนัก”
อเวราหัวเราะเนือยๆ
“ทําไมตองแอบดวย ซุมดูอะไรอยูเหรอ?”
พฤหัสยักไหล
“คงรอแอบขโมยอะไรอยูมั้ง… ในฝนนี่พวกเราเปนอะไรไดสารพัดเลยเนาะ”
“เธอฝนวาเปนตัวเธอเองทุกครั้งหรือเปลาละ?”
เด็กหนุมสายหนา
“ไมหรอก อยางเมื่อกี้ไง ฝนวาเปนขโมย ไมมีสงาราศี แลวก็หนาตาแหงเหี่ยวเหมือนเด็กตามปาตามดอย ผมเคย
เปนอยางนั้นเสียที่ไหน นี่แหละที่เขาเรียกวาฝนเหลวไหลเลอะเทอะขนานแท”
หญิงสาวชายตามองอีกฝายดวยแววทอดสงบ

๒๓๖

“ถาเชื่อวาทุกสิ่งมีเหตุผล ไมมีความบังเอิญ ก็คงตองแปลวาเธอมีเรื่องนาอับอายซุกซอนอยู ใจจริงรูสึกยังไง ก็
เอาไปปรุงแตงเปนภาพฝนสะทอนออกมาอยางนั้น และนั่นก็คือสวนหนึ่งของความเปนเธอเอง”
พฤหัสเลิกคิ้วสูง
“พี่เคกละ ฝนวาเปนตัวเองอยูตลอดเวลาหรือเปลา?”
“สวนใหญพี่จําไมคอยไดหรอกวาฝนอะไร…” แลวหลอนก็เหลือบตาสลด “แตที่จําไดในชวงหลัง ก็ทําใหรูสึก
ไมดีกับตัวเองเทาไหร”
“ฝนวานุงกางเกงในซุมอยูหลังพุมไมแบบผมหรือเปลา?”
อเวราอดหัวเราะไมได
“นาอายกวานั้นอีก”
“เปนยังไง?”
หญิงสาวขยับปากจะเลา แตก็ยั้งไว จะใหเลาหรือวาเห็นตัวเองทอดกายนอนหงายเหมือนตุกตายางใหชายคน
แลวคนเลาผลัดเวียนเขามาเชยชม?
“เฮ! ไมยุติธรรมนี่” พฤหัสประทวงหลังจากเห็นทาวาอเวราจะไมเลาแน “ใหผมเลาความฝนของตัวเอง แตพี่เคก
กลับปดบังซะ”
แตพออเวราตะแคงหนาหลบและมีเสียงสะอื้นตามมา พฤหัสก็ไดแตเงียบอึ้งทําอะไรไมถูกอยูอึดใจหนึ่ง
“พี่เคก…” เขาจับไหลมนบีบและขานเรียกหลอนดวยน้ําเสียงปลอบโยน “ฝนสวนใหญเกิดจากความคิด
เหลวไหลไมตรงจริงทั้งนั้น”
อเวรายังคงสะอื้น พฤหัสมองอยางไมทราบจะเอยประการใด ในที่สุดก็ยักไหล เพราะถือวาพยายามปลอบแลว
ในเมื่อไมฟงก็ชวยไมได นอนตอดีกวา ตัวเขาเองก็ตองนอนกายหนาผากเหมือนกัน ใชวามีความสุขเสียเต็มประดาพอจะ
เผื่อแผใหใครอีก
หญิงสาวสัมผัสไดถึงความครานจะพูดของพฤหัส และนั่นก็ทําใหนึกเหงาและเศราลึกยิ่งขึ้นไปอีก เนื้อตัวหาง
กันแคคืบ แตไมมีไออุนแหงความออนโยนในรักแผถึงกันเลยสักนิด ตอกย้ําฐานะคูนอนสถานเดียว ไมใชคูรัก และจะ
ไมใชคคู รองอยางแนนอน
แตสถานภาพนี้มิใชหรือ ที่หลอนบอกตัวเองในเบื้องแรกวาตองการ และจะขีดเสนความตองการไวไมใหเกิน
เลยไปกวานั้น?
พลิกรางกลับมา เห็นพฤหัสนอนหลับตาเอามือกายหนาผากแนนิ่ง ก็ดึงตัวขึ้นนั่งพิศใบหนาสมสวนอยางชาย
นั้นเปนครู กอนเรียกเขาเบาๆ
“ตอย…”
เด็กหนุมลืมตาขึ้นมองอยางถามวามีอะไร

๒๓๗

“พี่วา… เรากําลังทําตัวเหมือนเปนความฝนของกันและกัน มันฉาบฉวย สัมผัสแคผิวเผิน แลวก็พรอมจะหลุด
ลอยไปจากกันไดทุกเมื่อ”
พฤหัสทําหนาเหยเอานิ้วไชหู
“เอางี้… ผมมุดเขาไปทางหลังทีวีแลวทําเปนดาราละครโผลออกมาดีไหม? ใหเหมือนฝนที่กลายเปนจริงของพี่
เคกไง”
อเวรายิ้มเศรา พฤหัสตลกไดตลอดเวลา แตหลอนก็ชักเฉยชิน โดยเฉพาะในยามตองการสิ่งเติมเต็มมากกวา
ความขําขันบันเทิงเริงใจ ใจหนึ่งอยากบอกเลิกกับเขาเพื่อเปดโอกาสใหกับความถูกตอง แตอีกใจพอนึกถึงความเหงา
หงอยเดียวดายระหวางการรอความถูกตองก็บังเกิดความรวดราวทรมานสุดทน
นี่หลอนจะทําอยางไร? ระหวางใชชีวิตอยูกับความผิดพลาด ทุกอยางนาสับสน จิตใจกลับกลอก กลืนไมเขาคาย
ไมออกสักอยาง
หลังจากเลนแบดกันหนเดียวและคุยโทรศัพทอยางตอเนื่องอีกหกคืน พฤหัสก็ชวนละอองฝนดูหนัง ซึ่งสาวเจาก็
ไมปฏิเสธ
ชวงบายวันอาทิตยหลังขาวเที่ยง สองหนุมสาววัยรุนมาเดินเคียงกันในหางใหญแหงหนึ่ง ทีแรกก็ตา งคนตางเดิน
แตสิบนาทีผานไปละอองฝนก็ทนแรงเสนหที่สุดแสนจะดึงดูดของพฤหัสไมไหว ตองแกลงแกวงหลังมือไปกระทบเขา
สองสามหน ซึ่งนั่นก็ทําใหเด็กหนุมรู และรวบมือหลอนกุมหนาตาเฉย
ใบหนารอนขึ้นนิดๆ สัมผัสแปลกใหมชางอบอุนจับใจ แคเขาจูงมือเดินอยางเงียบเชียบ ก็เพียงพอแลวกับ
ความรูสึกเหมือนแยกตัวออกมาเปนตางหากจากหมูคนขวักไขวรอบดาน คลายทิ้งโลกในอดีตไวเบื้องหลัง และกําลังพา
กันเดินไปสูโลกใหมที่สงบสุขตามลําพังสองคน
บรรยากาศในโรงหนังชางเย็นละไมชวนฝนผิดแผกไปจากเคย เกาอี้นุม อากาศหอม กับชายหนุมที่มีเงารางเรา
ใจ ทําใหละอองฝนดูหนังไมคอยรูเรื่องนัก โดยเฉพาะเมื่อมือของหลอนถูกเกาะกุม และแขนถูกซอนดวยทอนแขนกํายํา
เกือบตลอดเวลา
ออกจากโรงหนัง พฤหัสชวนเพื่อนสาวคนใหมกินของวางในสวนอาหาร โดยอาสาไปซื้อมาใหเสร็จสรรพ
หลอนมีหนาที่นั่งจองโตะซึ่งหายากหาเย็นเหลือเกินในวันซึ่งชาวกรุงนิยมเดินหางมากกวาทํากิจกรรมชนิดอื่น
นั่งรออยูครู ละอองฝนก็รูสึกเหมือนมีใครมายืนค้ําหัวที่เบื้องหลัง พอเอี้ยวตัวเงยมองก็เห็นพฤหัสกําลังยืนทื่อ
กมหนาเหลือบแลหลอนเฉย
“ทําอะไร?”
เด็กสาวยิ้มเห็นฟนถามดวยสีหนากังขา
“เปลา…” เขาตอบจากทานิ่ง “พอมองลงมาจากมุมสูง เห็นกระหมอมคนแลวเหมือนผมเปนเงาเจากรรมนายเวร
รูสึกยิ่งใหญดี”

๒๓๘

เปนมุขที่คิดขึ้นสดๆ และพอจะทําใหละอองฝนหัวเราะได แตความจริงเมื่อเดินถึงจุดนั้น เผอิญเขาเห็นสาวสวย
กําลังเดินสวนมา ถาหากกาวล้ําออกไปเดี๋ยวจะไมไดมองใหเต็มอิ่ม เลยตองชะงักเทาไวกอนตางหาก เสียแตละอองฝน
เกิดสัมผัสพิเศษอยางไรไมทราบ จึงหันมาขัดลาภทางตาเขาใหกอน
“โหย! กลัวแลวนะเนี่ย ตกลงตอยเปนเจากรรมนายเวรของฝนเหรอ?”
ละอองฝนถามเสียงแจวเมื่อเขามานั่งและวางจานขนมลงตรงหนาหลอนแลว
พฤหัสเกกหลอกอนเอย
“ผมอาจเคยอธิษฐานขอเปนเงาตามตัวฝน เทานี้พอจะเปนเจากรรมนายเวรไดไหม?”
เด็กสาวหัวเราะรวน หลังจากกินขนมหมดและพูดคุยหยอกลอครูหนึ่ง พฤหัสก็ชวนอีก
“ยิ่งวันคนยิ่งพลุกพลานเนอะ ไปนั่งคุยกันที่บานฝนดีกวา”
เด็กสาวมองเพื่อนชายหนาใหมดวยความประหลาดใจกับทาทีกระตือรือรนแปลกๆ ของเขา ปกติวัยรุนดวยกัน
จะชอบชวนกันโตเตหางหูหางตาผูใหญ ไมคอยอยากเขาบานฝายใดฝายหนึ่งเร็วนัก เพราะนั่นหมายความวาตองเสนอ
หนาใหผูใหญเห็น และเปนนิมิตใหรูวานี่คือแฟนใหม
“เอางั้นเหรอ?”
ไถถามหัวคิ้วยุงนิดๆ เพราะไมไดบอกพอแมไวกอนวาวันนี้จะพาใครไปหา
“เอางั้นซี่ บานฝนหางจากนี่นิดเดียว ผมอยากหนีความวุนวายรอบตัวนี่จัง แตถาฝนไมสะดวกใจ อยากนั่งที่นี่ตอ
ผมก็โอเคนะ”
ละอองฝนคลายสีหนา นึกอยากเอาใจเขาขึ้นมา แมสวนลึกเห็นวาเร็วเกินไปสักหนอยก็ตาม
“เอาก็เอา ไปสิ”
เกือบครึ่งชั่วโมงใหหลัง พฤหัสก็มาปรากฏตัวในบานหลอน พอไมเห็นรถของทั้งพอและแม ละอองฝนก็เชื้อ
เชิญดวยความโลงใจ
“ไปขางหลังบานไหม? นั่งคุยกันที่ซุมชิงชา”
“โอเคเลย”
พฤหัสตอบแบบเหลียวซายแลขวาลอกแลก
“หาอะไรอยูเหรอ?”
“อิอิ มีหมาหรือเปลาเนี่ย?”
ละอองฝนหัวเราะขันโดยไมอาจลวงรูความจริงในใจอีกฝายได
“สงสัยเคยผานประสบการณเลวราย ยังผวาไมหาย”
“ก็… ตองกระโดดขึ้นกําแพงกันเลยละ”

๒๓๙

“บานนี้ไมมีอะไรอยางนั้นหรอก เคยมีหมาอยูตัวหนึ่งของนองสาว แตเพิ่งตายไปไมกี่วันนี่เอง”
“ออเหรอ” พอละอองฝนพูดถึง ‘นองสาว’ ของหลอน ใจพฤหัสก็เตนผิดจังหวะขึ้นมาทันที แตยังคงรักษาสีหนา
ไดเปนปกติ “แกตายหรือยังไง?”
“โดนรถทับนะซี ทรายฝากมันไวกับตักฝน มันดันทะลึ่งเผนลงจากรถไปโดนทับเฉยเลย เปนวันถึงฆาตจริงๆ ”
เดินตามกันมาถึงหลังบาน เห็นซุมชิงชาที่ละอองฝนพูดถึง แตไมนึกไมฝนเลยวาที่นั่นจะมีบุคคลที่ทําใหเขาตาลุ
กวาวหัวใจพองโตแทบระเบิด!
“เฮ! ทราย”
ละอองฝนเรียกนองเพราะฝายนั้นนั่งหันหลังให ทาทางกําลังอานหนังสือเพลินจนไมสําเหนียกวามีใครเดินมา
ทีแรกณชะเลเอี้ยวตัวตามเสียงเรียกของพี่สาวมายิ้มทัก แตพอแลเลยมาเจอพฤหัส ยิ้มบางๆ ก็หุบลงสนิท
อาจเปนครั้งแรกสําหรับพฤหัสที่สบตาสาวแลวเขาออน ก็สาวที่เขาหมายใจปองเลนมองดุๆ คลายไมพอใจอยาง
แรงที่เห็นเขารุกล้ําอาณาเขตสวนตัวของหลอน
“นี่ตอย เพื่อนฤกษไง” ละอองฝนแนะนํา “จําไดหรือเปลา? เพิ่งตีแบดกันเมื่อเสารที่แลวนะ”
ถามไปอยางนั้นเอง รูอยูเต็มอกวาผูเปนนองตองจําไดแนๆ ณชะเลเบนสายตามาสบกับพี่สาวดวยแววเย็นชา
“ฝนมานั่งนี่ก็แลวกัน ทรายกําลังจะเขาบานพอดี”
“เอา! กลายเปนวาฉันมาเบียดเบียนเธอ เดี๋ยวฉันเขาบานเองดีกวา”
นองสาวสั่นศีรษะ
“เธอตั้งใจมานั่งนี่ก็เอาเถอะ พอดีทรายตองเตรียมตัวเรียนดวย อีกเดี๋ยวฤกษจะมาแลว”
“โอ! วันนี้มาแตวัน”
ณชะเลพยักพเยิดนิดๆ แลวลุกยืนเปนเครื่องหมายเปดทางใหพี่สาวใชสถานที่แทนตนไดตามสะดวก
“ฤกษมาทุกวันเลยหรือครับ?”
พฤหัสสาระแนถาม ซึ่งณชะเลไดยินแลวขัดหูขัดตาเหลือเกิน ร่ําๆ จะทําไมรูไมชี้เดินหนีไปเฉยๆ แตความที่
ไดรับการอบรมมารยาทผูดีมานาน จึงเห็นเปนเรื่องนาเกลียดสักหนอยถาจะตามใจตนเองเชนที่คิด
“ก็เกือบทุกวัน”
พยายามออกสําเนียงเสียงใหฟงมีไมตรีจิตนิดหนอย ไมออกหวนเกินไปนัก อยากอธิบายตนเองชัดๆ เหมือนกัน
วาเหตุใดจึงรําคาญ ขัดเคือง และขวางหูขวางตาหมอนี่นักหนา เห็นดานหนา ดานขาง นัยนตา ใบหู จมูก ปาก ตลอดจน
แขงขา ชางดูติดลบไปหมด
“ฤกษคงเขาขั้นปรมาจารยเลยนะครับ หนาตาเกงๆ อยางทรายยังตองขอเรียนดวยอยางนี้”
ณชะเลหันมองเพื่อนชายคนใหมของพี่สาวอยางสุดฉงน วิธีลอยหนาลอยตาพูดอยางไหลรื่นนั้นสอแสดงความ

๒๔๐

อยากตีสนิทและความอยากรั้งใหหลอนอยูคุยตอ หลอนฟงออก แลวก็นึกชังน้ําหนาอีตานี่มากขึ้นกวาเดิม ขนาดละออง
ฝนยืนอยูขางๆ ยังกลา ถาลับหลังละจะขนาดไหน
หรี่ตานิดหนึ่ง จับมองใบหนาเขาสนิทนิ่งดวยแววชัดลึก
“ที่ขอเรียนกับฤกษ สวนหนึ่งก็เพราะอยากไดวิชาจากคนเกง แตอีกสวนคืออยากอยูใกลผูชายซื่อๆ ดวย!”
ทิ้งทวนดวยน้ําคําบาดความรูสึกแลวก็เดินจากไปไมล่ําลา
พฤหัสเผยอปากยิ้มนิดๆ โอแมเจา! ใหตายเถอะยาหยี! แตละกิริยา แตละวาจาของเจาหลอนชางบาดใจไปหมด
เขานิ่งเสพทุกรายละเอียดในหลอนเต็มตาดวยความลุมหลง ทั้งรูปสมสวนภายนอก ทั้งกิริยาวาจาอันเฉียบคม ตลอดจน
กระทั่งประกายกระจางในดวงตาคลายอัญมณีหายาก ทุกความเปนหลอนเหมือนมีขึ้นเพื่อสาปเขาใหกลายเปนรูปปนทา
ทัศนานิรันดรโดยแท…
จองฤกษเดินเขาบานแฟนสาวงงๆ เพราะพอเจอกันก็โดนณชะเลทําหนาบึ้งใส แถมพอมาอยูในหอง หลอนยัง
นั่งจองเขม็งดวยสายตาขุนเขียวไมเลิก เด็กหนุมอึกอัก ทําหนาทําตาเหรอหรา พยายามนึกทบทวนความผิด แตนึก
อยางไรก็นึกไมออก
“มีอะไรเหรอทราย?”
“เพื่อนเธอเปนคนยังไง ชวยเลามาใหละเอียดหนอย”
แคคําวา ‘เพื่อนเธอ’ ก็รูกันวาหมายถึงใคร แตเสียงขรึมของณชะเลทําใหจองฤกษคิดวาคงมีเรื่องไมชอบมาพา
กลนัก และเพราะอยางนั้นจึงตองตอบดวยความระมัดระวัง
“เจาตอยนะเหรอ ก็… เปนคนสนุกสนานดี เขากันไดกับทุกคน”
“ฤกษก็รูวานั่นไมใชเรื่องที่ทรายอยากรู”
“อาว! โธ! เราไมรูใจคนไดเหมือนพอหมออุปการะนะ”
“ไมเขาใจจริงๆ …” เด็กสาวเริ่มออกอาการกระฟดกระเฟยดเล็กๆ “เมื่ออาทิตยกอนทําไมฤกษตองพาเขามาเลน
แบดกับพวกเรา”
“ก็… จะไดครบคูไง”
ณชะเลแลลึกลงไปในดวงตาของแฟนหนุมอยางคาดคั้น
“ขอเถอะ อยาปดบัง อยาโกหก อยาทําใหทรายรูสึกวาเธอมีเหตุผลลึกๆ ที่ไมอยากเปดเผย ทรายอยากใหเราสอง
คนรูใจกัน และที่จะเปนอยางนั้นไดก็ตองเริ่มจากการตรงไปตรงมา ไมอํา ไมเฉไฉ ไมมีพิรุธใหตองกลบเกลื่อน”
จองฤกษถอนใจยาว นี่เขาคงทําอะไรผิดไปอีกแลวกระมัง? แตทาทีกระบึงกระบอนเปนครั้งแรกของณชะเลก็
ไมทําใหเขามีทางเลือกมากนัก ตองตัดสินใจเลาที่มาที่ไปอยางเปดเผย ทั้งที่ยังไมทราบเคาปญหาชัดเจน
“วันที่ตอยเจอเราสองคนในหางนะ คือมันก็… เออ… ถามๆ แบบอยากรูอยากเห็นวาทรายมีพี่สาวนองสาวหรือ
เปลา พอเราตอบวามี มันก็รบเราใหชวนทรายกับพี่สาวไปเลนแบดกัน”

๒๔๑

ณชะเลเอนหลังพิงพนัก
“ฤกษเคยบอกทรายวาเขาเจาชูมากใชไหม?”
“ก็… คงงั้น”
“เขาหักอกผูหญิง ทิ้งขวางผูหญิงมานักตอนัก โดยไมแครวาใครจะเปนจะตายยังไงใชไหม?”
“เออ… อันนี้เราไมรูละเอียดเทาไหร ดวยความสัตยจริงเลยนะทราย เคยแตเห็นมันควงคนโนนคนนี้ ไมเคยเห็น
ตอนเลิกหรอก สุดทายใครฟูมฟายแคไหน หรือจากกันดวยดียังไงนี่เราไมรูเลย”
“เอาเฉพาะที่เขามาเลาใหเธอฟงก็ได เขาหวานเสนห เขาหลอกปูยี่ปูยํา แลวเอามาบรรยายกี่รายแลว?”
จองฤกษเริ่มเห็นเงาความผิดของตัวเองบีบรัดเขามาอยางชัดเจน
“ก็… หลายอยู”
“รูทั้งรู แตเธอก็ยังพามาพบกับพี่สาวของทราย?”
เด็กหนุมทําหนาไมถูก จะใหบอกไดอยางไรวาเขาแคอยากเอาหลอนไปอวดเพื่อนใหมันอิจฉาเลนเทานั้น
“เราคิดวา…” จองฤกษพยายามหาขอแกตัว “อยางฝนนาจะเหมือนๆ กับทราย ธรรมะธัมโม ทันคน แลวก็ไม
สนใจผูชายแบบเจาตอย”
ณชะเลสายหนาชาๆ กัดริมฝปากเหลือบแลไปทางหลังบานกอนกะพริบตาตวัดมองแฟนหนุมดวยแววผิดหวัง
“เพื่อนเธอกําลังนั่งคุยกับฝนอยูที่ซุมชิงชาแนะ…” หลอนเอยเสียงขื่น “ลองแอบมองทางหนาตางสิ พี่สาวทราย
หนาชื่นตาบานเหมือนลืมโลกทั้งใบสนิททีเดียว!”

ตอนที่ ๒๘ โลกกลม
ขณะที่บรรยากาศในหองกําลังตึงเครียดอยูนั่นเอง ก็มีใครคนหนึ่งกดกริ่งหนาบาน จึงเหมือนระฆังดังใหพักยก
การสอบสวนเอาความผิด ณชะเลทิ้งคอนใหแฟนหนุมวงหนึ่งกอนจําใจลุกขึ้นดูวาเปนใคร พอเห็นอเวรายืนอยูที่รั้วก็รีบ
เดินออกไปจากหองทันที
หางตาเห็นละอองฝนเดินมาจากทางซาย แตยังอยูหางประตูมากกวาหลอนเลยโบกมือใหและสงเสียงบอกพอได
ยิน
“เดี๋ยวทรายไขใหนาเคกเอง ฝนไปเถอะ”
ละอองฝนโบกมือตอบแลวเดินยอนกลับทางเดิม ณชะเลเหลือบมองตามดวยสายตาเปนหวงราวกับเห็นพี่สาว
เดินกลับหนองน้ําที่มีจระเขอาปากรออยู แตก็จําตองหันมาสนใจญาติที่หนาบานกอน
“สวัสดีคะนาเคก”

๒๔๒

ยกมือไหวฝายนั้น อเวรารับไหวและยิ้มให ณชะเลไมตองสังเกตมากก็เห็นแววหมองในดวงตานาสาวถนัด เดา
ไดวาคงมีทุกขมาขอคําปรึกษาจากแมหลอนตามเคย
“คุณแมยังไมกลับนะคะ” บอกพลางไขกุญแจประตูให “เอารถเขามาไหม?”
“จอดไวขางนอกนั่นแหละ ไมเปนไร”
“นัดแมไวชวงนี้เหรอคะ? เดี๋ยวทรายโทร.บอกใหวานาเคกมาแลว”
“ไมตอง” ปฏิเสธและกาวเขามาขางใน “ไมไดนัดพี่หนองไวหรอก กําลังเซ็งๆ ความจริงคุยกับทรายก็ได นา
เหงา ไมอยากอยูคนเดียว แลวก็ไมอยากคุยกับซี้ที่มันกําลังย่ําแยยิ่งกวานาอีก”
“งั้นมาคะ”
ณชะเลจูงมืออีกฝายเขาบานดวยทวงทีของผูพรอมจะใหความอาทร อันเปนกิริยาที่ติดมาจากแม
เมื่อละอองฝนเดินไปเปดประตูใหกับผูมากดกริ่ง ทีแรกพฤหัสก็ไมไดใสใจเทาใด แตพอไดยินเสียงของณชะ
เลรองบอกความวาหลอนจะเปนคนไปไขประตูให ‘นาเคก’ เอง เด็กหนุมก็สะดุงเฮือก เพราะชื่อนั้นออกจะฟงไมเปน
มงคลนักเมื่อเอยขึ้นแถวๆ นี้
แวบแรกแคนึกวานาจะบังเอิญชื่อพองกัน แตก็ลุกขึ้นยงโยยงหยกแอบชะเงอมองไปทางหนาบานเพื่อความ
แนใจ ซึ่งเมื่อลอดกิ่งไมใบบังกับเหลี่ยมเรือนก็เห็นความเปนไปไดถนัด และเพราะความที่ไมใชคนสายตาสั้น รางหญิง
สาวผูมาเยือนจึงปรากฏชัดขนาดตองแยกเขี้ยวราวกับใครเอากับดักหนูมาหนีบกน
ทําไมโลกถึงไดกลมยิ่งกวาลูกโบวลิงอยางนี้? รีบกลับลงนั่งในซุมชิงชาแทบไมทัน หัวใจเตนตึกๆ แรงกระแทก
ของเรื่องบังเอิญระดับ ‘อุบัติเหตุ’ ทําใหมึนงงทําอะไรไมถูกไปชั่วครู แตพอละอองฝนกลับมาถึงเขาก็ตีหนาตายยิ้มให
หลอนอยางสนิทสนม
“ใครเหรอฝน?”
“ออ… นาสาวนะ”
“มีธุระกับฝนหรือเปลา?”
“เปลาหรอก นาเคกชอบมาคุยกับแม นี่แมยังไมกลับ นาเคกก็คงตองนั่งรอ”
“ฝนตองไปตอนรับขับสูหรือเปลา ผมกลับกอนก็ไดนะ”
“อาย! ไมตอง คนกันเอง ใหทรายเขาจัดการ รายนั้นคุยกระหนุงกระหนิงกับนาเคกถูกคออยูแลว”
พฤหัสเหงื่อตกใน น้ําลายเหนียวจนกลืนแทบไมลง อเวราสนิทกับณชะเลเสียดวย!
“ครอบครัวฝนนี่ทาทางอบอุนดีจังนะ” เด็กหนุมรักษากิริยาแจมใสไวอยางดิบดี “ยิ้มแฉงกันถวนหนา แถมมีคน
เดินเขาออกตลอด เหมือนพากันมาหาความสุขจากที่นี่ทั้งนั้น”
ละอองฝนยิ้มปลื้ม
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“ใครจะมีความสุขไดเทาตอยละ รวยอารมณขัน มองโลกสนุกสนานไดทั้งวัน”
“เออ…” เด็กหนุมทําทีลวงกระเปาหยิบมือถือและพลิกขอมือดูเวลา “กี่โมงแลวเนี่ย… ชะอุย!”
แกลงทําตาถลนรองราวกับใครเอามีดมาจิ้มเอว
“ตอยมีนัดเหรอ?”
“อือ…”
เขาทําทีรอนรนกดเบอรเขาบานตัวเอง และเปนการกดจริง มีคนรับจริง ไมจริงอยางเดียวคือเนื้อความที่พูด
“ฮัลโหล พอเหรอ? ไอเจยไปถึงบานหรือยัง?… ใชนะซี! นัดมันไวแลวลืมสนิท คุยติดลม… นั่นแหละๆ ไอเจย
ที่หนาเหมือนปลาหมึกบดนั่นแหละ… งั้นถามันไปถึงพอชวยใหมันนั่งรอผมกอนนะ แลวอยาเอาเปบซี่ใหมันกินละ มัน
ไมมีความสําคัญขนาดตองเลี้ยงน้ําอัดลม”
ละอองฝนปดปากหัวเราะกึกๆ พอเขาตัดสายก็ถามวา
“ถาฝนไปนั่งรอตอยจะไดกินอะไรมั่งเนี่ย?”
พฤหัสเหลือบตาขึ้นขางบนและเกาคอนึก
“อือม… อาหารฮองเตคงนอยไป เอาอะไรดีหวา?”
เด็กสาวยิ้มกวาง
“ขอแคน้ํากอกไมผสมน้ํามันพรายแกวเดียวก็พอแลว”
“น้ํามันพรายใครเขาเอาผสมน้ํา เขาปายตัวตางหาก”
“รูดีนี่… ฝนเคยโดนบางหรือเปลาก็ไมทราบ”
เด็กหนุมหัวเราะและยักคิ้วทําตาวาว
“ทําไมถึงสงสัย มีอาการผิดปกติเหรอ?”
“ก็ไมเชิง”
ละอองฝนเบะปากนิดๆ อยางไวที พฤหัสระบายยิ้มเจาเสนหกอนทําหนาเสียดาย
“แยจัง ผมคงตองไปแลว นัดเพื่อนดูกีตารนะ เผื่อมันซื้อตอผมจะไดซื้อตัวใหม”
“เลนกีตารดวยเหรอ?”
“ก็พอไหวอยู แตตอนนี้กําลังคิดวาถาไดกีตารใหม ก็อยากเลนใหฝนฟงเปนคนแรก”
ละอองฝนพยักยิ้ม จินตนาการบอกตนเองวาถาพฤหัสนั่งเลนกีตาร ก็นาจะเปนอะไรที่เทสุดๆ
“ผมไปกอนนะฝน”
เด็กสาวรีบลุกขึ้นกาวนําไปเปดประตูรั้วให พฤหัสกมหนากมตายองตามดวยใจเตนไมเปนส่ํา อยากรูคาถาปดตา
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คน จะไดภาวนาอยาใหมีสายตาในบานคูใดๆ เห็นเขาแมแตเงา
อาการรีบรอนเดินไมเหลียวหลังคงไมเปนที่ผิดสังเกตสําหรับละอองฝน เพราะเขาหลอกวาจะรีบกลับไปหา
เพื่อน พอพนเขตรั้วบานมาไดพฤหัสก็เปาปากพรู สัมผัสรูสึกที่ปลอดโปรงบอกเขาวาไมมีใครในบานทราบความ
เคลื่อนไหวขณะเขาเดินออกมา และหากภายในสิบนาทีนี้ไมมีสายเรียกเพื่อเอาเรื่องจากอเวรา สัมผัสที่หกของเขาก็คง
ทํางานถูกตองแมนยํา
เกือบบรรลัยแลวไง… ใครจะไปนึกฝนวาจอมใจของเขาเปนคนสนิทของอเวรา ทีนี้ทําอยางไรดี? พฤหัสเกา
หัวคิดหนัก ที่เขาจีบละอองฝนจนเขาบานได ก็ดวยประสงคเดียวคือปรากฏตัวใหณชะเลเห็นบอยๆ ดวยความเชื่ออํานาจ
เสนหแหงตนที่อาจสะกดสาวไหนๆ ใหหลงไดหมด ขอเพียงพบเจอเปนประจําเทานั้น
การใชละอองฝนเปนสะพานอาจดูลอแหลมอยูสักหนอย แตเขาก็วางแผนไวแลววาจะ ‘สงตอ’ ใหเพื่อนอีกคนที่
ฝไมลายมือใกลเคียงกัน กะจัดฉากใหเหมือนละอองฝนเปนฝายทิ้งเขาไปหาคนใหม สวนเขาก็มีน้ําใจนักกีฬาพอจะคบ
กับหลอนในฐานะเพื่อนตอ ถึงตรงนั้นคงมีโอกาสคุยกับณชะเลไดหลายคําแลว กอรางสรางสายใยสัมพันธภาพให
หลอนหวั่นไหวไดระดับหนึ่งแลว
นี่คือเสนทางหินที่สุดนับแตจีบสาวมา แตเขาก็ยินดีลงทุน และทําใจยอมกระทั่งรอเปนป เขาพิศวาสณชะเลข
นาดนั้น!
ทวาวันนี้… ราวกับแผนดินไหวใหทุกสิ่งพังครืน ฟาแกลงหรืออยางไรจึงสงอเวรามาเปนญาติของณชะเล?
ศรัทธาที่มีตอคําวา ‘บังเอิญ’ มาชานานเหือดแหงหายหนไปจนสิ้น ตองมีอะไรสักอยางที่อยูเบื้องหลังความประจวบ
เหมาะอันนาเจ็บปวดนี้!
แตตอใหคนช่ําชองเรื่องโยนโทษอยางที่สุด ก็คงกลอกตาอึกอัก นึกไมออกวาจะหาใครมาเปนแพะรับบาปดีกับ
อุบัติเหตุที่ปรากฏ…
พฤหัสคิด คิด และคิด กรณีของอเวราแตกตางจากละอองฝน ขืนใหณชะเลรูเรื่องระหวางเขากับอเวรา ทุกอยาง
ก็พังพินาศหมดรูปเทานั้น
เขารักณชะเล… รักจริงๆ ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ชาง หญิงอื่นหมื่นแสนแมนเจรจาพาทีกี่พันคํา ก็ไมทําใหเขา
หลงรักไดเทาคุยกับหลอนเพียงสองสามคํา เขาเองยังไมรูเลยวาทําไมตัวเองคลั่งไคลใครสักคนไดขนาดนี้ จะมีคําอธิบาย
ใดดีไปกวาไดเคยเปนคูสรางคูสมรวมอภิรมยกันมาแตปางกอนเลา?
และเพราะปกใจเชื่อเชนนั้น พฤหัสก็ไมคิดวาจะยอมใหสิ่งใดมาเปนอุปสรรคขัดขวางความรักของเขาไดอยาง
เด็ดขาด!
อเวรารวมรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวของรสริน หวงเวลานี้บานพี่สาวหลอนดูอุนหนาฝาคั่งขึ้นกวาเดิม
เพราะนอกจากหลอนแลวยังมีจองฤกษมารวมวงอีก หลอนเห็นเขาเปนครั้งที่สอง แตตางฝายตางยิ้มใหกันไดราวกับเปน
เครือญาติกัน
“รูวาฤกษเกงคอมพอยางนี้วันหลังนาคงตองขอใชบริการบางแลว”
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นั่นเปนประโยคเดียวที่มีตอเขาระหวางรวมโตะ
“ดวยความยินดีครับนาเคก”
และนั่นก็เปนประโยคเดียวที่จองฤกษตอบอเวรา ตางฝายตางมีความรูสึกรวมกันประการหนึ่ง คือไมเปน
สวนเกินของบานหลังนี้ นั่นจึงกอใหเกิดไมตรีจิตโดยงายแมทักกันแคหนึ่งคํา
อเวราลอบชําเลืองมาทางณชะเลกับจองฤกษบอยๆ หลานสาวของหลอนกมหนากมตาอยูกับจานขาวไมคอยหัน
ไปใสใจแฟนหนุมเทาใดนัก วันนี้ทาทางอาจมีเรื่องไมไดอยางใจอะไรสักอยาง แตแมมีอาการหมางเมินอยูเล็กๆ เชนนั้น
อากาศรอบตัวคูรักคูใหมก็ยังดูสดฉ่ําอยางนาอิจฉา เห็นแลวทําใหอยากมีบาง คือไดเขาคูกับใครสักคนแลวกอบรรยากาศ
นาอบอุน นาเชื่อวาทุกปญหาสามารถคลี่คลายไปในทางดีไดเสมอ
หญิงสาวถามตัวเองวาเคยมีชวงเวลาชนิดนี้บางไหม มีใครสักคนที่ทําใหเชื่อวาจะรักและปกใจกับหลอนเพียง
คนเดียวไปจนตาย คําตอบที่นาตกใจคือไมเคย! ในวัยเดียวกับณชะเลหลอนโหยหาเจาชายในฝนยิ่งกวาอะไรอื่น ความ
สมบูรณแบบดุจเทวดาจําแลงตองมากอนเสมอ หลอนไมแมแตจะคิดถึงความเขากันไดและสัมพันธภาพอันปรองดองที่
ยืนยาว และนั่นก็กลายเปนเครื่องเสพติดทางนิสัยอยางหนึ่ง ที่เหมือนเข็ดแตก็แกไมหาย
เมื่อรูจักณชะเลพอควร หลอนไดแงคิดวาการที่ผูหญิงจะเลือกใครสักคนมาเปนแฟนนั้น ขึ้นอยูกับนิสัยใจคอ
ของตัวผูหญิงเองเปนอันดับแรก ยอนไปเมื่อหลอน ๑๗ เทาณชะเล หากเห็นผูชายหนาตาแบบจองฤกษก็คงเมินสนิท
เพราะวันๆ หมกมุนอยูกับเสียงวิจารณของสหายไฮโซ วาใครหลอกวาใคร ใครรวยกวาใคร และใครมีความดึงดูดทาง
เพศสูงกวาใคร ที่จะใหชายตามาแลหรือเสียเวลาคิดถึงหนุมระดับจองฤกษสักแวบนั้น ฝนไปเถอะ
และจนทุกวันนี้ก็ยังทําใจรับผูชายที่มีรูปรางหนาตาประมาณจองฤกษไมลงอยูดี คงตองรอใหหลอนใกลขึ้นคาน
เสียกอนกระมัง ใจถึงจะเล็งที่คุณสมบัติภายในกอนยอมแพใหแกคุณสมบัติภายนอกดังที่กําลังเปน
หลังอาหารมื้อเย็นผานไป รสรินก็พานองสาวมาเดินดูลมชมดาวนอกตัวบาน หลอนเงียบรอแมนองสาวคนสวย
เปดปากระบายอะไรออกมากอน แตจนแลวจนรอดก็มีแตความเงียบ รสรินจึงตองเปนฝายเปดฉากดวยการเดา
“วันนี้เขาไมวางเหรอ?”
อเวรากมหนางุด
“หลายวันที่ผานมา แบบวา… เมินๆ กันอยูนะคะ ไมคอยบอก ไมคอยรูความเปนไปเทาไหร”
รสรินรูอยูกอนแลววาอะไรเปนอะไร หลอนถามเพื่อใหนองสาวเริ่มเปดปากเทานั้น แลวเดี๋ยวทุกอยางก็คงพรั่ง
พรูออกมาเปนชุดเอง หลอนแคเงียบรอฟงอยางเดียว
“พี่หนอง… พูดอะไรหนอยสิคะ”
รสรินเบิกตานิดหนึ่งอยางผิดคาดเล็กนอย
“เธอจะใหพี่พูดอะไร?”
“อะไรก็ได ดาเคกใหสํานึกก็ได”
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สาวใหญผินหนาออกขางทางครูหนึ่ง กอนเบนกลับมามองสิ่งที่อยูตรงหนาตามปกติ
“เอาเปนวาพี่ถามเคกก็แลวกัน… รูตัวหรือยังวาใชชีวิตมาถึงไหนแลว?”
อเวรานิ่งคิด สมองคอยๆ เริ่มทํางานเหมือนมอเตอรที่แข็งคางคอยๆ กลับหมุนใหมอีกครั้ง
“มาถึง… จุดสรุปจุดหนึ่งมั้งคะ”
“สรุปวา?”
นองสาวนิ่งอั้นกอนกลั้นใจตอบ
“เคกเพิ่งรูสึกวาเซ็กซเหมือนกับดัก มันดึงดูดใจใหหลงเขามาอยูในวังวนทุกขไมรูจบ แลวตอนนี้เคกก็เปนเหยื่อ
หนาโงตัวหนึ่ง”
รสรินยิ้มเล็กนอย
“ถาเหยื่อโงจริง ก็ไมมีทางรูตัวหรอกวาเปนเหยื่อ และจะไมคิดดิ้นรนหาทางหนีดวย”
อเวรากมหนานิ่ง กะพริบตาปริบๆ
“ใจเคกเหมือนยังไมอยากหนี…”
“จะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ถาไมคิดหนี วันนี้เธอไมมาที่นี่ดวยทาทีแบบนี้หรอก” เวนวรรคไปอึดใจกอนสําทับ
ดวยหางเสียงคมกริบ “เลิกคบเถอะ จะไดไมตองเปนทุกขตอ”
คําพูดของสาวใหญเรียบงายคลายสั่งใหอีกฝายเอากรรไกรตัดกระดาษ แตฝายรับคําสั่งฟงแลวถึงกับกาวเทาชา
ลงจนใกลหยุดเดิน
“เคกจะพยายามคะพี่หนอง”
แคพูดก็รูตัวแลววาฝดฝนปานไหน หลอนมีความทุกข อยากพนทุกข แตก็ยังหวงเหตุแหงทุกข ก็เหมือนเต็มใจ
จะรักษาความทุกขเอาไว ทั้งนี้ก็ดวยรสชาติชวนเสพติดของเนื้อทุกขนั้นโดยแท
รสรินพยายามรักษาความสงบเย็น เปดใจกวางดวยความหยั่งรูวากระแสความสุขจากเมตตาจิตของหลอนจะ
กลอมคลื่นความทุกขในใจนองสาวใหเบาบางลงไดไมมากก็นอย
“เธอจะเลือกแฟนแบบไหนใหตัวเองก็ตาม รูไวเถอะวาเธอไมไดเลือกแคคน แตเธอกําลังเลือกใจตัวเองดวย เขา
เปนแบบไหน ใจเธอก็จะคอยๆ เปนแบบนั้น ถาเขาเอาแตสนุก ใจเธอก็อยากเอาแตสนุกดวย ถาเขาฉาบฉวย ใจเธอก็
ฉาบฉวยตาม ถาเขาเปนเด็ก ใจเธอก็จะถอยกลับลงไปเปนเด็กไดอีก สําหรับเจาหมอนี่มันเขากับตัวตนที่แทจริงของเธอ
เสียที่ไหน? เคกตองเพงเล็งใหเห็นโทษของการคบหาเด็กมากๆ หมั่นถามตัวเองจนกวาใจมันจะไดยิน”
“จะใหถามมันวาอะไรคะ? ขอแบบกระทุงใจไดแรงหนอยก็ดี”
“ก็เชน… รูตัวหรือยังวายุงกับเด็ก?”
อเวราหัวเราะหึหึ
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“ถาอันนั้น เคกถามตัวเองมาหมื่นครั้งแลวมั้งคะ ใจไมเห็นจะมีทาวาไดยินสักที หรือถึงไดยิน มันก็เฉยเสียจน…
นาจะดานไปแลว”
น้ําเสียงนั้นหงอยเสียจนรสรินนึกสงสารขึ้นมาอีก
“ยังไมถึงขั้นนั้นหรอกนา”
“มันมีอีกหลายคําถามวนเวียนอยูในหัวนะคะพี่หนอง เชน ตกลงนี่เราจะตองเวียนวายอยูกับการเจอผูชายทิ้ง
ขวางไปตลอดชีวิตหรือเปลา เคกไมเขาใจ ทําไมเวรกรรมสงแตผูชายหวยๆ มาใหเลือกตลอด”
ปลายประโยคเคนเสียงดวยความแคนชะตากรรมของตน ซึ่งรสรินก็รูสึกเห็นใจ แตไมทราบจะหาใครเหมาะทั้ง
ตัว เหมาะทั้งใจมาประเคนให
“ถาวิธีคิด วิธีฝนถึงผูชายของเธอเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกที่เขามาก็อาจเปลี่ยนไป… ถายังคิดเปนแฟนกับผูชาย
เจาชูนะ ลืมไดเรื่องหวังเปนหนึ่งเดียวของเขา อยางมากเธออาจเปนหมายเลขหนึ่งครูหนึ่ง แลวที่สุดก็เลื่อนอันดับไปเปน
หมายเลขสอง หรือกระทั่งสามอยูดี”
อเวรากมมองพื้น ยอมรับเสียงออย
“นี่เปนจุดออนที่ทําใหเคกเกลียดตัวเอง เคกพยายามเปลี่ยนวิธีคิด แตไมสามารถเปลี่ยนวิธีที่รูสึกไดเลย และ
ความรูสึกตัวเดียวก็ไมพาใหเคกไปไกลถึงไหนเสียที”
รสรินเงยหนามองดวงจันทรเฉย ไมโตตอบอะไร
“พูดไปพูดมาเหมือนพายเรือในอาง” อเวราหัวเราะและยิ้มแหย “สงสัยเคกมารบกวนใหพี่หนองเหนื่อยเปลาอีก
แลว ในที่สุดเคกก็จะตองหลงวนอยูกับอางใบเดิม”
รสรินกําลังมือออนเทาออน คิดๆ เชนนั้นอยูเหมือนกัน เลยรับงายๆ
“นั่นสิ”
สองพี่นองมองหนากันในเงามืด ครูหนึ่งก็หัวเราะเอื่อยๆ ขึ้นมาพรอมกัน
ในหองทํางานชั้นลางซึ่งกลายเปนสถานที่เรียนพิเศษมาระยะหนึ่ง บัดนี้ณชะเลกําลังนั่งหนามุยอยูกับแฟนหนุม
ตามลําพัง ตางฝายตางเงียบ กระทั่งเด็กสาวหมดความอดทน
“เอาไงดีเนี่ย วันนี้ไมมีอารมณเรียนแลว ฤกษกลับไปกอนเถอะ”
แมจองฤกษมาตั้งแตกอนเย็น ณชะเลก็ตองตอนรับขับสูอเวราโดยพาไปคุยกันเปนสวนตัวในหองนอนของ
หลอน ทิ้งแฟนหนุมใหนั่งคนเดียว นัยหนึ่งเปนการทําโทษที่เขาพานักเลงผูหญิงมารูจักกับพี่สาวหลอนจนไดเรื่อง ขนาด
เอาตัวเขาบานกันแลว
เด็กหนุมยิงคําถามตรงๆ
“ยังขุนเราอยูเหรอ?”

๒๔๘

แลวเขาก็ไดคําตอบตรงไปตรงมาจากแฟนสาวเชนกัน
“ใช!”
จองฤกษทําตาโต ยื่นมือออกมาโบกชาๆ พยายามเลียนทานักสะกดจิตผูนาเกรงขาม
“โอม… จงหายโกรธ โอม…”
ภาพที่กระทบตาทําใหณชะเลเสนตื้นไดกะทันหัน แตทิฐิจากความขุนเคืองรั้งเสียงหัวเราะไวครูหนึ่ง กอนกลั้น
ไมอยู ตองคลายสีหนาปลอยเสียงหัวเราะยาวออกไป และพอหัวเราะเสร็จก็แกเกอดวยการยกมือทุบไหลเขาอั้กใหญ
“ลูกเลนชักแพรวพราวนะ”
จองฤกษอมยิ้ม เขาเรียนรูเร็ว และทราบวาผูหญิงจะหายโกรธก็เพราะไดหัวเราะขํานี่เอง
“เราจะพยายามพูดใหเจาตอยเลิกคบกับฝนเอง”
เด็กสาวหนางอขึ้นมาอีก แตไมขนาดหันหนีกัน เริ่มยอมสบตากับเขาแบบเปนงานเปนการ
“ฝนจะไดแคนทรายขามชาติเลยนะซี”
“แลวจะใหเราทําไง บอกมาเลย เปลี่ยนแผนจากสรางเครื่องพยากรณกรรมมาเปนเครื่องยอนเวลาดีไหม? จะได
กลับไปแกไขเหตุการณเสียใหม”
ณชะเลหัวเราะในลําคอ ความจริงอารมณเย็นลงมากแลว และเริ่มเห็นวาหลอนอาจตีตนไปกอนไขเกินงามอยู
สักหนอย แมอธิบายตัวเองยังยากเลยวาทําไมถึงเปนเดือดเปนรอนเกินการณขนาดนี้ นี่หลอนเลนงานแฟนหนุมเสียราว
กับรูดีวันหนึ่งละอองฝนตองเจ็บเจียนขาดใจฉะนั้น อาทิตยหนาพี่สาวหลอนอาจตาสวาง เลิกของแวะกับพฤหัสไปเองก็
ได
“ถาเครื่องพยากรณกรรมของเธอสําเร็จ และสามารถบอกไดวาใครคิดมาดีหรือมารายอยางไรก็เหมาะเลยนะ”
เด็กสาวรําพึงดวยหางเสียงทอดออนกวาเดิม และพอพูดถึงเครื่องพยากรณกรรม จองฤกษก็ทําทากระตือรือรน
“สองวันนี้เราเพิ่งไดไอเดียคืบหนาละ”
หนวยตาของณชะเลพลอยเบิกกวาง
“ยังไงเหรอ?”
“วันกอนเรามองวิบากกรรมในแงของเหตุการณดีรายที่เขามากระทบตัว อยางเชนเศษแกวที่วางรอใหเราเหยียบ
ในหองน้ํา ทีนี้กลับไปนั่งคิดทบทวนอยูนาน ก็เกิดความรูสึกขึ้นมาอยางหนึ่ง คือวิบากกรรมในรูปของเหตุการณดีราย
นั้นเปนสิ่งที่ตรวจจับไดยาก เราควรเริ่มจากเบสิก คือวิบากกรรมในรูปที่ตรวจจับไดงายกวานั้น เอาแบบที่เปนรูปธรรม
หนอย แลวคอยขยายผลไปหาสิ่งที่เปนนามธรรมภายหลังนาจะดี”
“เธอหมายรูปรางหนาตา?”
จองฤกษผงกศีรษะ

๒๔๙

“ใช! หลังจากอานทบทวนรายละเอียดในหนังสือ ‘เลือกเกิดใหม’ ที่ทรายใหเรามา เราไดขอสรุปอยางหนึ่งคือ
วิบากกรรมจากอดีตชาติที่ปรากฏชัดเจนที่สุด ก็คือรางกายของพวกเรานี้เอง ทั้งในแงศักยภาพแบบมนุษยซึ่งวิเศษกวา
สัตวโลกชนิดอื่น ทั้งในแงของความเปนหญิงเปนชายซึ่งมีขอไดเปรียบเสียเปรียบแตกตางกัน และทั้งในแงความงดงาม
ระหวางชิ้นสวนตางๆ หากเรามีวิธีวัดคุณภาพสิ่งเหลานี้ได ก็นาจะตีคาถูกวา ‘ทุนเกา’ อันเกิดจากทานและศีลที่แตละคน
พกติดตัวมาจากชาติกอนๆ นั้น หนักเบาสักประมาณไหน”
นัยนตาณชะเลทอแววเจิดจรัสขณะคิดตามและพยายามเดา
“หมายถึงถาสําเร็จ พอใครขึ้นเครื่องชั่งน้ําหนักกรรม จะมีตัวเลขบอกวาบุญหนักเทาไหร บรรทุกบาปมากี่ตัน
อะไรประมาณนั้นเหรอ?”
“เรื่องรูปแบบเครื่องพยากรณกรรมยังคลุมเครืออยู ยังคิดไมออก ขั้นนี้แคหาความเปนไปไดวาจะตีคาวิบาก
กรรมอยางเปนรูปธรรมกอนเทานั้น” จองฤกษตอบแลวยิ้มเฉื่อยอยางเห็นอนาคตวาตนตองเจอศึกหนักอีกนาน “เราลอง
เอารูปรางหนาตาคนเปนพันๆ รวมทั้งภาพสัตวมากมายมาวางเทียบกัน เพงพิศดูทีละคน ทีละตัว ดวยการตั้งความเชื่อไว
วาสิ่งที่เห็นคือวิบากกรรมของแตละชีวิต ก็ไดขอสรุปอยางหนึ่งคือ จิตเรารูจักกรรมวิบากเบื้องตนของมนุษยไดผาน
กิเลสธรรมดาๆ นี่เอง”
ฟงทีแรกณชะเลเกือบนึกคาน เพราะเทาที่ทราบมา กรรมวิบากเปนสิ่งถูกรูไดตอเมื่อจิตผองแผวบริสุทธิ์จาก
กิเลสหยาบๆ เทานั้น แตก็เงียบฟงแฟนหนุมดวยความเชื่อวาเขาคงมีแนวคิดบางอยางที่ควรรับไวกอน
“กอนอื่นใด…” จองฤกษขยายความตอ “เทียบแลวกายมนุษยดูสูงสงกวากายของสัตวเผาพันธุอื่นทั้งหมด
เพราะมีกายตั้งตรง หยัดยืนดวยสองขา และสวนหัวตั้งเดนบนจุดสูงสุด ลักษณะกายที่สามารถยืดเปนเสนตรงตั้งฉากกับ
พื้นโลกทําใหเกิดความสงาผาเผย และกอใหเกิดความทะนงวาเปนสิ่งมีชีวิตที่สูงสง ไมใหความรูสึกต่ําตอยแบบสัตวที่
ตองคลานสี่ตีน ทดลองงายๆ ถาเรากมลงคลานสี่เทา ใจจะรูสึกวาความสูงสงสงางามหายไปในทันที และจิตของ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายคงรูสึกตรงกัน”
เด็กสาวคิดตามแลวยิ้ม
“หมายความวาอัตภาพที่ทําใหทะนง หลงหยิ่งในอัตภาพ เปนเครื่องชี้ไดวามนุษยกําลังเสวยวิบากดานดีเหนือ
สัตวอื่นที่มีอัตภาพต่ําตอย อยางนั้นใชไหม?”
“ใช!… นอกจากนั้นภาวะของเพศยังเปนเครื่องเปรียบเทียบใหเห็นไดวาระหวางชายกับหญิง ใครตองลําบาก
กวากัน เปนชายดู สบายไปหมด แตเ ปนหญิงนั้น อยางที่ทรายคงรูดี โตขึ้นหนอยก็ตองมีประจําเดือน พอถึงเวลามี
ครอบครัวก็ตองเปนฝายตั้งทอง หนักอึ้งทั้งตัวไปเกือบป เรียกวาแบกภาระหนักในการสืบสายเผาพันธุมนุษยยิ่งกวาฝาย
ชายมาก นอกจากนั้นยังตองระวังเนื้อระวังตัวจากภัยทางเพศ เรียกวามีกายเปนสมบัติที่อาจนําภัยมาหาไดงายๆ ”
ณชะเลพยักหนา
“ทรายก็ เ คยนึ ก ๆ วาลั ก ษณะประจํา เพศเหมือนเครื่อ งฟองว า ใครมีวิบ ากต อ งเสวยมากกว ากัน เป น หญิ ง ดู
เสียเปรียบไปหมด แลวก็เปนที่มาของการอยากสบายแบบชายบาง”

๒๕๐

“ขอสังเกตสุดทายของเราคือความงาม ทั้งเครื่องหนา ทั้งสัดสวนรูปราง แตละคนจะทําใหเพศตรงขามเกิด
ความชอบใจแตกตางกัน เรียกวาระดับราคะในใจคนเห็นนี่เอามาเปนเครื่องวัดไดวาใครบุญมากบุญนอยแคไหน ถาทํา
ใหใครๆ ชอบใจไดทันทีที่พบเจอเหมือนอยางทราย ก็ตีคาวาบุญมาก แตถาทําใหใครๆ มองผานเพราะพื้นๆ โหลๆ
เหมือนอยางเรา ก็ตีคาวาบุญนอย”
เด็กสาวอมยิ้ม
“มีการแขวะตัวเองดวย”
“ถาเราจับเอาวิบากกรรมขั้นพื้นฐานเหลานี้เปนตัวตั้ง หาทางแปลสิ่งที่เห็นงายๆ ออกมาเปนคาตัวเลขได ก็ถือวา
มีเบสิกสําหรับตอยอดตอไป เพราะเราเชื่อวาขอมูลเกี่ยวกับกรรมในอดีต และแนวโนมของเหตุการณดีรายในอนาคต
เหมารวมอยูครบถวนแลวกับตัวเราในวินาทีนี้เอง ถาเราไดขอมูลจากปจจุบันละเอียดที่สุด ก็อาจใชเปนกุญแจเปดเผยทุก
เรื่องที่อยากรูในอดีตและอนาคตไปดวย”
จองฤกษเอยจากมุมมองและความเชื่อของคนคร่ําหวอดอยูในวงการเจาะขอมูลมาชานาน คือขอใหไดกอน
ขอมูลมาสักชุดหนึ่งเถอะ ศึกษาดีๆ ยอมใชเปนปายบอกทางสืบหาอดีต รวมทั้งอาจเปนลูกแกววิเศษบอกอนาคตไดใน
ตัวเองพรอมเสร็จ
“ฟงฤกษพูดแลวก็ทําใหทรายฉุกคิดเหมือนกันนะ” ณชะเลสานตากับแฟนหนุมดวยประกายเจตนาที่จะทําใหรู
วาหลอนปลื้มเขา “คือตลอดเวลาทั้งชีวิตของพวกเรา เราเห็นการแสดงตัวของวิบากกรรมอยูตอหนาตอตาแทๆ แตก็ยาก
จะเชื่อไดวาที่เห็นนั้นเปนวิบากกรรม ยังดีที่เราอาจเอาชนะขอจํากัดที่คับแคบของหูตาดวยสติปญญาแบบมนุษยนี่เอง”

ตอนที่ ๒๙ ริษยา
ขณะกําลังบิดกุญแจไขประตูรั้ว จองฤกษก็สําเหนียกวามีเงารางสูงของใครคนหนึ่งยางสามขุมมาทางเบื้องหลัง
เขาหันขวับไปมองตามสัญชาตญาณระแวงภัย แตพอเห็นวาเปนใครก็เปลี่ยนจากอาการตกใจระวังเปนฉงนสนเทหไป
แทน
“ไอตอย! กูนึกวาโจร”
พฤหัสยิ้มเครียดๆ อยูในเงาสลัวของถนนที่มีแสงจากโคมนีออนสองจากระยะหาง
“ทําไมไมนึกวาเปนพระเอกวะ?”
“มืดๆ ค่ําๆ ใครใชใหมึงยองมาเงียบๆ ขางหลังละ มันอาการของโจรนี่หวา เหมือนดักซุมรอตีหัวกู” วาพลางเปด
ประตูกาวเขาบานโดยเปดอารอไวอยางเชื้อเชิญเพื่อน “เห็นมึงออกจากบานทรายไปตั้งนานแลว นี่วกกลับมาจาก
ไหนนะ?”
พฤหัสกาวตามเขาไปในอาณาเขตบานชั้นเดียวซึ่งจองฤกษอางวาซื้อไวอาบน้ํา
“กูตองไปทําธุระ พอจะกลับบานตองผานแถวนี้เลยนึกอยากแวะคุยกะมึงหนอย นี่บังเอิญมาถึงจังหวะเดียวกัน
พอดี กําลังจะโทร.ถามอยูวาออกจากพื้นที่สีชมพูรึยัง”

๒๕๑

จองฤกษหัวเราะคําของเพื่อน เขาเพิ่งออกจากบานณชะเลซึ่งอยูลึกเขาไปในหมูบาน สวนพฤหัสเพิ่งลับเหลี่ยม
ซอยมาจากดานหนาและเปนฝายเห็นเขากอน รูปการณจึงเหมือนพฤหัสแอบซุมรออยู
เจาของบานบอกเกลอแกวอยางมีน้ําใจเมื่อเขามาขางใน
“จะกินอะไรก็หยิบจากตูเย็นตามสบายนะ”
“ชักมีเครื่องเรือนแยะ คงไมใชแคเปนที่อาบน้ําแลว” พฤหัสทักพลางเดินไปเปดตูเย็น “เอะ! อะไรกัน ยังไมมี
แมแตน้ําสักขวด?”
“อือ...”
จองฤกษสงเสียงยอมรับหนาตาเฉย เดินไปนอนเอกเขนกบนโซฟาหนังแทติดผนัง
“แลวมึงจะใหกูหยิบอะไรจากตูเย็นตามสบายหือ?”
“เห็นอะไรหยิบไดก็หยิบ แตถาไมเห็นก็ไมตองหยิบ”
พฤหัสกระแทกประตูตูเย็นปง เทาเอวแคนหัวเราะ
“โธ! กูกําลังหิวน้ํา นึกวาจะไดกิน”
“กูเพิ่งติดเครื่องกรองน้ํา อยูในครัวนะ เดินเขาไปเอาปากรองไดเลย ไมตองหาแกวใหเกอเปลาละ กะวาอีกวัน
สองวันคอยซื้อ”
“ตูเย็นก็มี เครื่องกรองน้ําก็เพิ่งติด แตไมมีแกว??”
“คราวนี้คงรูแลวสินะวาบานชายโสดขนานแทเปนยังไง”
“อือ... กูเชื่อมึงเลย ถามหนอยเถอะ บานหลังนี้ของมึงจริงเหรอวะ?”
“เออ!”
“มึงซื้อเอง?”
“ถูกตอง!”
“เอาเงินมาจากไหน?”
“กูคร่ําเครงอยูหนาคอมพนานๆ ก็นาจะไดอะไรมามั่งซิ”
“รับจอบตั้งแตเมื่อไหร? ไมเห็นเลาใหฟงมั่ง”
“ก็ไมเห็นมึงเคยสนใจอยากรู”
“เดาๆ อยูเหมือนกันแหละวามึงอาจรับงานประเภทสรางเว็บหรือเขียนโปรแกรมกอกแกกใหใครบาง เพียงแต
นึกไมถึงวาขนาดเก็บเงินซื้อบานไดอยางนี้ นี่แปลวาไมขอตังคพอแมแลว?”
จองฤกษยักคิ้วขางเดียว
“ก็อยางที่มึงเห็น”
“เกงดีโวย ขอชมเชย หาเงินเลี้ยงตัวเองไดตั้งแตกอนเขามหาลัย”
ขณะกลาวก็หันหนาไปทางอื่นเพื่อซอนแววตาที่อาจสะทอนความรูสึกอันเปนตรงขามกับความชื่นชม พฤหัส
เดินสํารวจเครื่องเรือน ซึ่งแมยังมีนอยชิ้น แตก็เห็นวาเปนของมีราคาทั้งสิ้น แคตูเย็น โตะทานขาว และชุดโซฟาหนังแท
ก็นาจะรวมกันเปนเลขหกหลักได

๒๕๒

“นี่คงซื้อของขวัญกํานัลทูนหัวหลายแลวละซี?”
พฤหัสถามเดา
“ก็... มีบางนิดหนอย”
“ชิ้นลาสุดนี่อะไร?”
“โนตบุก”
จองฤกษตอบอยางอยูในอารมณอยากอวดเหมือนกัน โดยไมขยายความวาการสงมอบลมเหลวอยางไร
“วาว! หลายหมื่นซินั่น หรือเปนแสน?”
“เปนแสน!”
นั่นคือคําตอบทื่อๆ ที่ปราศจากวี่แววคุยโมเกินจริง หนังตาของพฤหัสขยิบหนอยหนึ่ง วัยรุนสักกี่คนในโลกที่
สามารถซื้อของใหแฟนดวยเงินกอนโตจากน้ําพักน้ําแรงของตนเองไดปานนั้น?
หรือวานั่นเองคือคําตอบวาทําไมนางฟาผูแสนโสภิตถึงหลงรักเจาหนานกเคาแมวนี่...
“เปนพอบุญทุมเหมือนกันนี่หวา รับสารภาพมาดีๆ อีแบบนี้ไดสัมผัสอะไรเปนรางวัลมั่งแลว?”
“เล็บมือทรายออนหรือแข็งแคไหนกูยังไมรูเลย เกิดมาไมเคยแตะ”
พฤหัสเบะปาก หันมามองเพื่อนดวยสายตาเหยียดหยาม
“ดูมึง... โงแลวยังอมยิ้มภูมิใจอีก”
จองฤกษไมสะทกสะทาน เพราะรูดีแกใจวาทุกวันนี้ตนแสนสุขปานใด
“กูโงก็โงอยางมีความสุข อยามายุใหฉลาดแบบไรหัวใจอยางมึงเลย”
พฤหัสหนาตึง
“ดาอยางนี้อีกแลว ทําไมชอบวากูไมมีหัวใจนักวะ?”
“ไอที่เตนกระดุบๆ อยูในอกนะมี แตไอที่ทําใหรักและซื่อกับผูหญิงสักคนคงไมมี พูดถึงเรื่องนี้ก็ดี ตอย... เปด
อกพูดกันอยางเพื่อนนะ มึงคิดยังไงกับฝน?”
พฤหัสยิ้มเผล
“ก็... คิดวาฝนเปนผูหญิงที่หนาตาไมเลว เอาเปนวาไมแพทราย สวนใครจะใหคะแนนมากกวาทรายหรือเปลาก็
ตองลองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโหวต หาอุบายใหไปเจอพรรคพวกเราสิ แกลงเจอโดยบังเอิญในหางก็ได”
จองฤกษสายหนา
“ไมอยากใหทรายกับฝนมีมลทินแมแคโดนสายตาหื่นๆ ของพวกมึงโลมเลียม” แลวเขาก็พูดเขาจุด “ถามึงทํา
อยางที่แลวๆ มา กูจะเขาหนาทรายไมติดนะตอย ขอรองไดไหม อยา... ทําอะไรฝนแบบเคยๆ ”
“เอานา... ถาหากคบๆ กันไปแลวไมถูกอัธยาศัย กูก็จะทําใหทุกอยางจบลงดวยดี ไมใหเสียมาถึงมึงหรอก ไวใจ
เถอะ กูรูวาอะไรเปนอะไร”
คําสัญญาของเสือผูหญิงที่พูดวาจะไมทําอะไรผูหญิงนั้น ออนยวบยาบราวกับแมวสัญญาวาจะไมกินปลายาง
ตรงหนา หาไดคลายใจจองฤกษแมแตนอย
“มึงรูวาอะไรเปนอะไรแคในแบบคนชํานาญพาสาวไปฟนนะซี”

๒๕๓

“เอางี้! กูสัญญาวาจะไมหลอกลอ เวนแตสาวขอเอง”
“เนี่ย! พูดแบบหัวหมอ กูไมสบายใจเลยตอย มึงเห็นฝนเหมือนเนื้อสดชิ้นใหม มีกําหนดเวลาเบื่อไวในใจ
เรียบรอย เหมือนๆ ที่ผานมาใชไหม? ถามจริงๆ ”
พฤหัสหัวเราะคําวา ‘มีกําหนดเวลาเบื่อไวในใจ’ ของจองฤกษ
“ใจคนไมใชรถเกงนะโวย จะไดกะถูกวาวิ่งกี่กิโลน้ํามันหมด และถึงแมหมดจริง ตราบใดยังมีน้ํามันเติมใหมอยู
เรื่อยๆ ตราบนั้นก็วิ่งไดจนกวาจะผุพัง”
“เปรียบเทียบแบบนั้นเหมือนคูที่มีความตั้งใจจะใชชีวิตรวมกันจริงตางหาก แตหญิงชายลงถาอยูดวยกันเพราะ
เซ็กซอยางเดียว มันก็เหมือนขาวปลารอวันบูดเทานั้น”
พฤหัสฟงแลวเลิกคิ้วมองเพื่อนดวยความขบขัน นั่นตองไมใชคําพูดของคนขาดประสบการณตรงอยางจองฤกษ
แนนอน
“จํามาจากไหนวะเนี่ย?”
จองฤกษเกือบคุยวาคิดเอง แตหลังๆ ชักชินกับการรักษาจิตใหเที่ยงตรงดวยการพูดคําจริง จึงตอบตรงไปตรงมา
“หนังสือที่ทรายเขาใหไว”
พฤหัสขมวดคิ้วยิ้มเฉื่อย
“ทาทางเด็กมึงนี่ธรรมะธัมโมจัด แลวตอนนี้มึงก็โดนคุณเธอลางสมองไปเรียบรอย”
แทนที่จะรูสึกเสียอัตตาเพราะไดชื่อวาถูกลางสมอง จองฤกษกลับมีความรูสึกดานดี เพราะสิ่งที่ถูกลางออกไป
จากสมองลวนเปนความคิดชั่วรายและเหตุผลดานมืด ฉะนั้นนอกจากจะไมพยายามแกภาพลักษณของตัวเอง ยังพูดเสริม
สงแถมทายใหดวย
“ทั้ ง บ า นนั่ น แหละ อยู ใ กล แ ล ว ทํ า ให ค นอื่ น เปลี่ ย นแปลงได มึ ง คบกั บ ฝน วั น หนึ่ ง ก็ ต อ งถู ก ฝนล า งสมอง
เหมือนกัน”
พฤหัสแสยะยิ้ม ยืดอกเยอหยิ่ง
“ไมมีทาง! กูตางหากจะเปนคนปรับเปลี่ยนคุณเธอใหทันสมัยขึ้นเสียบาง เอาใหเหมือนโมดิฟายรถธรรมดาเปน
รถซิ่งเลยมึง”
จองฤกษเกาศีรษะ
“นั่นไง! ลายเริ่มออกแลว”
พฤหัสยักไหล
“คนเราตองโตใหทันโลก กูไมชอบเห็นใครฝนธรรมชาติ”
“เฮอ! กูไมนาพามึงมาเจอฝนเลย”
“นั่นนะซี มึงเปนคนพามาเอง จะบนทําไมนัก”
“ก็ตอนนั้นมึงเซาซี้ใหกูพามา”
“ถากลัวจะไมสบายใจ ก็ไมเห็นตองพามานี่หวา แลวอีกอยาง ดูกันวันนี้นะ ฝนเขามีอันเปนไปอะไรหรือ? มึงตี
ตนไปกอนไขทั้งนั้น”

๒๕๔

“กูก็ไมอยากตีตนไปกอนไขหรอกนะ แตทรายนะซี แคเห็นมึงมาเกาะแกะกับพี่สาวเขา เขาก็ทําตาเขียวใสกู
แลว”
พอพูดถึง ‘ทราย’ พฤหัสก็ลืมตาโพลง นึกเขาขางตัวเองวาอยางนี้ณชะเลคงแอบมีใจใหเขาอยางเรนลับกระมัง
จึงไมสบอารมณที่เห็นเขาไปกุกกิ๊กกับหญิงอื่น
“เอะ! ทําไมตองบึ้งดวยละ?”
ถามเลียบเคียง
“กูเคยเลาใหฟง แตมึงทําทาจะไมเชื่อไง...” จองฤกษตอบเสียงขุน “ทรายเขาปกใจเอามากวาอยางมึงนะ หิว
ผูหญิงยิ่งกวาหิวขาว หลอกฟนไปวันๆ นี่มายุงกับพี่สาวเขา พี่สาวเขาก็คงไมแคลวโดนฟนแลวทิ้ง”
พฤหัสคอแข็ง
“เขาพูดอยางนี้เหรอะ?”
“ก็ไมใชเปะๆ แตความหมายนี้แหละ”
การที่จองฤกษไมยกคําพูดณชะเลมาอางอิงตรงๆ มีผลใหน้ําหนักความนาเชื่อถือลดลงฮวบฮาบทันที หลอนพูด
หนึ่งแตอาจโดนเอามาขยายเปนสิบ พฤหัสคลายใจลง ยิ่งทบทวนก็ยิ่งไมเห็นเหตุผลที่ณชะเลจะตองมองเขาในแงลบแง
รายปานนั้น เวนแตจองฤกษนี่เองพยายามใสไฟเขา เพื่อตีกันเขาออกไปหางๆ อยางกลัวโดนแยง
และเผอิญเขาก็กะจะแยงอยูจริงๆ เสียดวย!
“กูไมเชื่อมึง!”
พฤหัสพูดตามที่คิด จองฤกษขยับปาก แตยังไมทันโตตอบอยางไร เสียงโทรศัพทมือถือก็ดังขึ้นเปนเพลง ‘สุดที่
รัก’
“ทราย... วางาย?”
จองฤกษรับสายเสียงหวาน พฤหัสไดยินแลวมันเขี้ยว อยากเอาหนาแขงไปประเคนเขาที่ลิ้นปคนรับโทรศัพท
แฟนสักครั้ง อยากเห็นเสียงหวานเลี่ยนเปลี่ยนเปนเสียงแหงความเจ็บปวดกะทันหันเหลือเกิน
ฟงจองฤกษพูดกับณชะเลแลวพอจับความไดวาทั้งสองคุยกันเรื่องคอมพิวเตอร ใชศัพทเทคนิคกันชนิดที่ทําให
ประสาทหูของเขาปดการทํางานไปชั่วขณะ แตมาทํางานอีกทีก็เมื่อจองฤกษทิ้งทายวา
“ก็ซับซอนอยางนี้แหละ ทรายลองอานที่เราเขียนใหดูดีๆ ... ออ! ไมหรอก ทรายหัวดีจะตาย... ไมไดแกลงชม
เราภูมิใจนะที่มีลูกศิษยเกงๆ อยางนี้ บอกแลว อีกหนอยก็ทันเราเองแหละ... นั่นซี อยางที่หนังสือของทรายวาไวไง โลก
นี้มีหลายสิ่งที่ไมรูก็ไมเปนไร ขอแครูวาควรรูอะไรก็พอ”
เสียงแหงความรักชางสะอาด อิ่มพลัง และมีประกายสดฉ่ําเสนาะโสต ราวกับผานเครื่องขยายชั้นดี พฤหัสตอง
เสไปยืนกอดอกมองฟามืดนอกหนาตางอยางไมอาจทนฟงอีกตอไป
เห็นจุดดาวใตเคียวจันทร หนวยตาเบิกขึ้นเล็กนอยดวยความพิศวง เพราะเปนทัศนียภาพเบื้องสูงที่แปลกตา และ
เผอิญมาประจวบเขากับหวงคํานึงถึงสาวนอยผูนาพิสมัยในใจเขาพอดี
ขณะเมียงมองมุกดากลางฟาราตรีนั้นเอง หัวใจของพฤหัสก็ออนโยนลงอยางประหลาด เพิ่งนึกออกวาเหตุใดตน
จึงชอบความรูสึกที่มีตอณชะเลมากมายนัก...

๒๕๕

หลอนทําใหเขาฝนเปน!
เพิ่งรูวาค่ําคืนของคนธรรมดา กับค่ําคืนของคนที่บินได แตกตางกันเยอะ...
เมื่อปลอยใจใหลองลอยไปกับหวงมืดเวิ้งวางเบื้องบน โลกนี้ก็เหลือเพียงความรูสึกที่นิ่มนวล ความคิดวาวุนทั้ง
มวลสงบลง เขาชอบที่ความคิดหายไปจากหัวเกือบหมด มันเหมือนจํานวนคนในหองใหญที่จอกแจกจอแจลดวูบลง
เหลือแตความเงียบเกือบสนิท
และนั่นก็ทําใหเขาพบกับสิ่งหนึ่งที่พบไดยากยามสับสนอลหมาน... ใจจริง!
“เฮย! ยืนเอามือไพลหลังชมจันทรเปนทานเจาคุณเลย มาคุยกันตอมา”
เสียงแซวปลุกพฤหัสออกจากภวังคหวาม แลวหันหลังกลับมาเพื่อเผชิญกับความจริงอันนาเจ็บปวด รอยยิ้มของ
จองฤกษคือรอยยิ้มแหงผูเปนเจาของสิ่งล้ําคาที่สุดในโลก และยิ้มนั้นก็เหมือนหยันเขาอยู!
พฤหัสฝนยิ้มระรื่น แมจะเฝอนฝนขื่นขมอยูขางใน
“ทําไมคุยเสร็จเร็วนักละ กลัวคาโทรศัพทแพงเหรอะ?”
“ใชสิวะ โทร.มือถือนี่ อีกอยางเขาโทร.มาถามปญหา ไมไดโทร.มาเจาะแจะ เพราะเมื่อค่ําเจาะแจะกันจนอิ่ม
แลว”
“ไมติดโทรศัพทบานละ จะไดคุยกันยาวๆ ”
“สั่งไวแลว กําลังจะมาติดตั้งในวันสองวันนี้แหละ”
พฤหัสคอตก จองฤกษมีเงินเหมือนผูใหญ แถมเกงกาจขนาดเปนครูเจาหลอนได นี่ยังไมนับลีลาคมคายเราใจใน
สนามแบดที่สาวๆ เห็นแลวอยากกรี๊ดอีกตางหาก ถาเปรียบเขาเปนเจาชายผูหาญกลาเขาไปชิงตัวเจาหญิง เจาเพื่อนยากผู
นี้ก็คือมหามังกรรายที่ยืนขวางเปนกําแพงยักษ ไมมีทางเอาชนะไดดวยหอกดาบธรรมดาเปนแน
เชิดหนาขึ้น ปลุกปลอบขวัญและใหกําลังใจตนเอง ตองมีทางเอาชนะสินา...
“เมื่อกี้คุยคางกันไว ทรายพูดถึงกูวายังไงมั่งนะ?”
“เขาเห็นมึงเปนพวกฟนแลวทิ้งงายๆ และเขาก็ไมอยากใหมึงมายุงกะพี่สาวเขา... ชัดไหม?”
“ไมยุงกะพี่สาวเขาแลวจะใหทําไง ไปยุงกะเขาแทนงั้นหรือ?”
พฤหัสแหยแบบทีเลนทีจริง จองฤกษสายหนายิ้มแบบเซียนที่รูวาตนถือไพเหนือ
“มึงไมใชสะเปกของเขาหรอก”
“แลวสะเปกของเขาเปนยังไง?”
“ไหนคุยวาเชี่ยวเรื่องหญิงไมใชเหรอ? ลองเดาดูซี่”
“ของมันตองคุยกันซักระยะหนึ่งเวย”
“แตกอนเห็นปุบรูปบนี่”
“ผูหญิงบางคนก็อานยาก ตองใชเวลาหนอย อยางมึงจับจุดทรายถูกก็เอาไป”
จองฤกษขยับตัวนั่งตรงเพื่อพูดเปนงานเปนการ
“ตอย... ทรายทําใหกูไดแงคิดอยางหนึ่ง คือเราคบใคร ก็เทากับคบความเปนไปไดของเหตุการณที่จะเกิดขึ้น กู
ขอพูดอยางเพื่อน ไมใชหาเรื่องดาเลน ตัวมึงนะ คือความเปนไปไดของความเจ็บปวดสําหรับผูหญิง... ทรายเขาอานออก

๒๕๖

ตั้งแตแรกพบ และเขาก็อดหวงพี่สาวไมไดพอเห็นมึงมาเกาะแกะ เขาใจไหม?”
รานอาหารอีสานแหงนั้นตั้งอยูริมบึงสงบในซอยแหงหนึ่ง พฤหัสกับเพื่อนรวมโตะอีกสองคนนั่งกินเบียรและ
กับแกลมอยางเอร็ดอรอยที่โตะหัวมุมริมบึง หนึ่งในเพื่อนรวมโตะเปนเด็กหนุมรุนราวคราวเดียวกัน หนายังใสและมี
เสนหดึงดูดสาวพอๆ กับพฤหัส แตอีกคนมีอาวุโสสูงกวา และอาจออนดอยเรื่องเสนหดึงดูดเพศตรงขามกวาวัยรุนหนุม
ทั้งสอง เพราะเริ่มปลอยเนื้อปลอยตัวใหอวนฉุ แมหนาตาพอมีเคาความหลอเหลาในอดีตอยูบางก็ไรความหมาย เรียกวา
กินบุญเกาเกือบหมดสิ้นแลว หาปงใหมดวยหนาตาอยางเดียวไมไดแลว
ฉาดฉานเปนเพื่อนรวมโรงเรียนของพฤหัส สวนสิงคารเปนอาของฉาดฉาน อาหลานคูนี้สนิทกันมาก กินเหลา
และเที่ยวดวยกันเปนเงาตามตัว และนั่นก็พลอยทําใหพฤหัสสนิทกับสิงคารไปดวย
เหตุหนึ่งที่ทําใหเขาชอบคุยกับสิงคารคือความรอบรูสารพัดเลหเหลี่ยมกลโกงของฝายนั้น ยิ่งรูมากขึ้นเทาไหร
ใจพฤหัสก็ยิ่งเห็นดีเห็นงามตาม และมองวาเปนมนุษยนั้นทันคนเพื่ออยูรอดอยางเดียวไมพอ ตองฉลาดเปนกรดเพื่อ
ความไดเปรียบดวยจึงจะแปลวาเกง
จากการคุยแบบเปดอกเปนกันเองเต็มเหนี่ยวตอนเมาหรือใกลเมา ทําใหพฤหัสไดทราบวาสิงคารผานชีวิตวัย
หนุมอยางโชกโชน เผชิญคน เผชิญภัย เผชิญโชคมาหลายรูปแบบ ที่ทําใหเขาทึ่งคือความสามารถในการเรียนจบ
ปริญญาตรีดวยวิธีอาศัยความเปนชายทําใหคนระดับสูงของสถาบันศึกษาติดใจ และปลอยใหจบทั้งที่ไมควรจบ นั่นทํา
ใหเขานึกอยากเอาอยางบาง
เปนเรื่องเลาสนุกปากในวงเหลาเสมอเกี่ยวกับพฤติกรรมใชผูหญิงทําประโยชน สิงคารเปนพวกมุขเยอะ เหลี่ยม
จัด แลวก็มีอารมณขัน เขากันไดดียิ่งกับหลานๆ ซึ่งวัยหางกันเกือบสิบหาป พอใครเลามุขเด็ดใดมา คนที่รับฟงก็จะเกิด
แรงบันดาลใจ มีความกระตือรือรนในการหลอกใชผูหญิงทําประโยชนใหตนยิ่งๆ ขึ้นไป
“ทําไมวันนี้ดูเซ็งๆ เนือยๆ ชอบกลวะตอย?”
ฉาดฉานทักในนาทีหนึ่งเมื่อพบวาพฤหัสนั่งเงียบฟงเขากับสิงคารคุยกันพักใหญ พฤหัสเลิกคิ้วสูงถาม
“หือ... เหรอ?”
“เออซีวะ กมหนากมตากินกับกินเหลาเหมือนคนอกหัก!”
ฉาดฉานยักคิ้วตอบกอนกระดกเบียรเขาปาก มาดเทแบบวายรายหนาหยกที่คมคายไปทุกอากัปกิริยา
“อกหักอกเหิกอาราย คนอยางกูเนี่ยนะ?”
“คนอยางไหนมันก็อกหักไดทั้งนั้นแหละ” ฉาดฉานเอยยิ้มๆ “ถาอกหักก็ไมตองทําเปนรักษาฟอรมกับเพื่อน
หรอกนา”
“โอ! มึงนี่” กลิ่นเบียรในปากและลมหายใจทําใหพฤหัสพูดแบบไมคอยคิดนัก “กูกําลังหนีผูหญิงอยูคน ตามตื๊อ
ไมเลิก อยากใหหายไปจากชีวิตกูตางหาก”
สิงคารกับฉาดฉานเหลียวหนามองตากัน สิงคารเปนฝายหันกลับมาเอยถาม
“ทําไมละ เนื้อไมหวานแลวเหรอะ?”
“หวานนะหวานอยู อามู แต...”

๒๕๗

“แตอะไร?”
“มีที่หวานกวา แตยังไมไดชิม”
สิงคารกับฉาดฉานหัวเราะเบาๆ
“มุขบอกเลิกมีเยอะแยะ เอ็งก็ไถตังคใชสิ แคครั้งสองครั้งก็เผน”
“มันไมใชแคนั้นนะซีอามู แบบวาเขารูจักกับปงใหมของผมดวย เปนญาติกัน ถาปงใหมเกิดรูขึ้นมาวาญาติเขา
เสร็จผมแลวก็จบเลย”
พฤหัสรูสึกปลอดภัยที่จะระบายความอัดอั้นตันใจ เขาเห็นสิงคารกับฉาดฉานเปนมิตรแท พึ่งพาอาศัยกันได
บอกความลับได แตกตางจากจองฤกษที่เหมือนแขงกันในทีอยูตลอดเวลา
“มีรูปใหดูไหม?”
พฤหัสควักมือถือออกจากกระเปามาเปดใหเพื่อนรวมโตะยล เขากําลังอยูในอารมณเซ็ง จึงไมสังเกตนักวา
สิงคารและฉาดฉานใหความสนใจผิดปกติ
“กูรับชวงตอไหมละ?”
ฉาดฉานเสนอตัว เพราะแคใบหนาอเวราอยางเดียวก็เราความคิดใหอยากผิดศีลธรรมไดอยางแรงกลาแลว จะ
เคยเปนเมียเพื่อน หรือกําลังเปนเมียเพื่อนอยางไรไมอยากสน
พฤหัสหัวเราะหึหึ
“สําหรับมึงนะ กูมีเตรียมสงตอไวใหแลวคนหนึ่ง แตรายนี้... ที่กลุมๆ ก็เพราะอีเปนญาติกะปงใหมไง วันหนึ่งก็
ตองปูดเรื่องของกู ทําใหภาพกูเสียหาย”
“แปลวามึงแครคนใหมมาก?”
พฤหัสเก็บมือถือใสกระเปา เอียงคอเล็กนอย อยากบอกวาปงใหมของเขาคือรักแท เสียแตวาสังคมของเสือไมมี
คําวารักแท คําวารักแทเปนเรื่องตลก ถาใครเอยจากปากจะถูกเยยหยันวาบา เหลวไหล สติฟนเฟอนไปชั่วขณะ เขารูดี
และเคยเหยียดหยามคนอื่นมานักตอนัก
“เอาเปนวา... ถายังไมไดมา ก็คาใจไปจนตาย”
ตอบแบบออมเสียง ฉาดฉานฟงแลวยิ้มเฉียง หันไปสบตาอยางมีนัยกับสิงคารอีกครั้ง
“สรุปคืออยากใหกางขวางคอหลุดไปจากคอจริงๆ ?”
“เออ!”
“ยายคนที่เปนกางนี่ชื่ออะไร? จะไดอางอิงถูก”
สิงคารถามดวยทาทีสุขุม
“ชื่อเคก”
“โฮ! ชื่อนาหม่ํา”
“เนื้อตัวก็นาหม่ําดวยแหละอามู”
ฉาดฉานใชสอมจิ้มเนื้อยางเขาปาก ถามทั้งเคี้ยวตุย
“งั้นไมหม่ําใหเบื่อเสียกอนละ?”

๒๕๘

“กวาจะเบื่อจานเกา จานใหมก็ไมสดแลวมั้ง”
ตอบตามลีลาอันควร แตใจกลับคิดอีกอยาง คือไมอยากทนอยูกับความจริงที่ณชะเลไมใชสมบัติของเขา ไม
อยากทนรับรูวาเนื้อคูของเขากําลังตกอยูในมือคนที่ตนหมั่นไสขึ้นทุกวัน
“พอแมทํางานอะไรเหรอ? หนูเคกคนนี้”
สิงคารซัก พฤหัสชักสะดุดหูกับคําถามทะแมงๆ นั้น แตก็ยังคงตอบแบบไมคิดอะไรมาก
“ก็พนักงานบริษัทมั้ง ทาทางคงไมไดใหญโตอะไร ดูจากสภาพบาน”
หนุมใหญผงกศีรษะราวกับรับฟงคําตอบที่ถูกตองตรงใจ
“แลวหนูเคกเองละอยูโรงเรียนอะไร?”
“ออ... อีทํางานแลวอามู ประมาณเลขาฯผูจัดการอะไรสักอยาง”
“โอ!” ฉาดฉานรองเบาๆ “คั่วรุนพี่ดวยโวย อายุเทาไหร หนังเหนียวหรือยังละนั่น?”
“ยังไมเบญจเพสเลย ทุกอยางยังเหมือนสาววัยรุน”
“ไดไถตังคใชบางหรือเปลา?”
“ก็มีบาง” พฤหัสตอบแบบไมอายกัน เพราะทําๆ กันเปนปกติอยูแลวในวงนี้ “แตกูไมมีเจตนาหารายไดหรอก
เอาไวหาความสุขอยางเดียวมากกวา เพราะอีก็ไมไดรวยอะไรนักหนา”
“แปลวาถาหายไปจากชีวิต มึงก็ไมเดือดรอน?”
“อือ”
“ถอดเสื้อผาแลวเปนไง?”
“ระดับน้ําลายฟูมปากทันทีที่เห็น”
ฉาดฉานพยักหนา เพราะตางเชื่อมือ เชื่อสายตากัน ไมมีการอํา ไมมีการโมเกินจริงอยูแลว
“ตอย...” สิงคารถามเสียงแผวลงพอไดยิน “เอ็งอยากมีเงินใชสักสี่แสนไหม?”
คราวนี้พฤหัสเริ่มสําเหนียกชัดถึงเรื่องไมชอบมาพากลและอยากหยุดคุยในทันที แตวูบแหงความรูสึกตอมา คํา
วา ‘สี่แสน’ เริ่มแปรเปนสัญญาณภาพในหัวที่ทรงความหมาย เกิดมาเขาไมเคยแตะเงินมากขนาดนั้น แมเคยพยายาม
เอื้อมควารางวัลหลักแสนจากการประกวดหุนหรือประกวดเสียง เขาก็ตองฝาฟนกองทัพคนหลอ เสียงดี มีเสน ที่แห
แหนแขงขันควาดวงดาวกันอยางมืดฟามัวดิน จนหมดโอกาสแมแตเขารอบ ๕ คนสุดทาย
พฤหัสนึกถึงจองฤกษ เคยถามหมอนั่นแบบแย็บๆ เหมือนกันวามีเงินอยูในธนาคารเทาไหร เจานั่นดันเงียบแกม
ตุย อมไวไมยอมบอก ปลอยใหเขาเดาวาคงตองมีอยูหลาย เผลอๆ อาจเหยียบลาน มิฉะนั้นจะซื้อบานอยูแถมซื้อโนตบุก
เปนแสนใหแฟนไดอยางไร
นาเจ็บปวดตรงที่มันทําได แตเขายังทําไมได!
“จะใหผมทําอะไรเหรออามู?”
พยายามบังคับเสียงใหคงที่ แตปลายประโยคไมวายพราดวยความตีบตันในลําคอ
“อาเพิ่งจับธุรกิจใหม นี่ไอฉานก็เพิ่งชวยอามาครั้งหนึ่ง”
ฉาดฉานยักคิ้วและชวยพูดดวยเสียงที่คุมใหดังแคอยูในเขตโตะ
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“งานงาย เงินกอนโตอยางคาดไมถึงเลยมึง”
พฤหัสกระเดือกน้ําลายแทบไมลง สายตาสองคูที่ฝงตรงขามมีแววเลือดเย็นอยางนาขนหัวลุก เขาเริ่มรูสึกถึงแรง
กดดันจากความคิดสามานย แมฉาดฉานกับสิงคารยังดูหนายิ้มๆ และนั่งนิ่งๆ เหมือนคุยกันเปนปกติธรรมดา แตก็ให
ความรูสึกผิดแปลกแตกตางจากมนุษยมนาอยางบอกไมถูก
“เดี๋ยวสั่งพลากุงอีกจานดีกวาวะ รานนี้ทําอรอยดี”
พฤหัสพยายามเปลี่ยนเรื่องพูดและทําทีกวักมือเรียกเด็กในราน
“ตอย...” สิงคารยิ้มเยือกเย็นอยางเห็นใจเด็กออนเดียงสาที่ยังปอดกระเสากับธุรกิจคามนุษย “ไมตองใหคําตอบ
อาเดี๋ยวนี้หรอก เอากลับไปคิดดูกอน หลังๆ ตอยชอบถามไมใชเหรอวาทําไมอากับไอฉานมีเงินซื้อโนนซื้อนี่เยอะนัก อา
กําลังใหคําตอบเอ็งอยูเดี๋ยวนี้ไง ถาเอ็งใจถึงหนอยก็จะมีอยางอามั่ง เอาไหมละ?”

ตอนที่ ๓๐ รหัสกรรม
จองฤกษสนุกกับการหาวิธีสรางเครื่องพยากรณกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เขาคิด คิด และคิดอยูเกือบตลอดเวลา ทั้ง
แบบที่อยูในกรอบวิทยาการซึ่งมีคนกรุยทางไวแลว และทั้งแบบที่อยูนอกกรอบจินตนาการของทุกคนในอดีต
เขาตะลุยศึกษาวิธีถายภาพจับคลื่นหลายมิติเพื่อหาความเหมือนและความตางระหวางการมีชีวิตธรรมดากับการ
ประสบเคราะหดีเคราะหราย
เขาคิดถึงการใชไบโอชิปเขาไปหาความจริงทางชีววิทยา รวมกับเครื่องกวาดภาพสมอง เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางรางกายกับเจตนาชั่วดีตางๆ
เขาพยายามหาความเปนไปไดที่จะเชื่อมความสัมพันธระหวางศาสตรลึกลับเชนโหราศาสตร การดูลายมือ
ตลอดจนโหงวเฮง เพื่อรวมเขากันเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจนํามาใชพยากรณชะตาชีวิตไดแมนยําเหนือศาสตรใดๆ
แตทุกแนวคิด ทุกวิธีทําลายกําแพงที่ปดซอนความลับของธรรมชาติกรรมวิบาก ลวนคลุมเครือ ดูเลื่อนลอย จับ
จุดตั้งตนยาก คะเนปลายทางยากทั้งสิ้น และเหมือนยิ่งเชื่อกรรมวิบากมากขึ้นเทาไหร อัจฉริยะหนุมก็ยิ่งเห็นความเปนไป
ไมไดที่จะสรางเครื่องพยากรณกรรมมากขึ้นเทานั้น
ทวานั่นแหละ ที่เขากันไดกับนิสัยแทจริงของเขาเหนือสิ่งอื่นใด คือชอบทําเรื่องเปนไปไมไดใหเปนไปได!
ครั้งเมื่อพยายามเจาะทะลวงระบบดาวเทียมและอินเตอรเน็ต เขาเห็นตนเองเปนเด็กทรงพลังผูมีความหาวหาญ
เกินมนุษย กลาคิดดําดิ่งลงไปแหวกวายในหวงมหาสมุทรใหญดวยมือเปลา แตสามารถทะยานกลับขึ้นสูผิวน้ําพรอม
มหาสมบัติแหงเจาโลก เขาผานประตูแหงความเปนไปไมไดมาแลว และบัดนี้ก็กําลังเผชิญกับประตูแหงความเปนไป
ไมไดบานใหม ยิ่งใหญทาทายศักยภาพสมองเหนือกวาครั้งไหนๆ !
จองฤกษตกลงใจเริ่มนับหนึ่งจริงจังที่รหัสพันธุกรรมหรือ DNA ดวยความเชื่อเบื้องตนวาความลับเกี่ยวกับ
กรรมวิบากทั้งหลายซอนตัวอยูที่รหัสพันธุกรรมนี่เอง เพราะมันเปนตัวกําหนดวามนุษยคนหนึ่งๆ จะสูงต่ําดําขาว
อยางไร หรือแมกระทั่งมีลายมือเปนอยางไร
และยิ่งเมื่อศึกษาลึกลงไปเกี่ยวกับวิธีถอดรหัสพันธุกรรม เขาก็ยิ่งพบหนทางที่ละมายคลายคลึงกับวิธีถอดรหัส
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คอมพิวเตอรเพื่อลวงขอมูลลับมากขึ้นทุกที แนนอนวาถาจับงานถนัดคุนเคย ก็อาจทําใหกาวแรกกลายเปนกาวที่หา และ
พรอมจะทะยานสูกาวที่สิบโดยงาย
เย็นนั้น จองฤกษลงจากแท็กซี่เพื่อซื้อของกินไปเก็บในตูเย็น แลวเดินเขาหมูบานโดยไมพึ่งพามอเตอรไซค
รับจาง เขาชอบเดินคิด เพราะสําหรับเขา ความคิดนอกกรอบมักปรากฏในขณะเดินมากกวาอิริยาบถอื่น
เดินในอาการกมหนากมตาครุนคิดคร่ําเครียด เขาพยายามเชื่อมโยงกฎแหงกรรมเขากับเรื่องของรหัสพันธุกรรม
และทางลัดที่สุดที่จะรูเรื่องกฎแหงกรรมอยางทั่วถึงก็คือพอหมออุปการะ จึงตั้งใจชวนณชะเลไปพบหมออุปการะ
ดวยกันในวันเสารพรุงนี้
รถตูคันหนึ่งซึ่งดัดแปลงไวสําหรับรับสงนักเรียนคลานเอื่อยออกจากซอยยอยมาขวางทางเขา จองฤกษจึงตอง
ชะงักเทาชั่วครูเพื่อรอใหรถเลี้ยวผานไปกอน แตไมนึกวาจะเจอเสียงตะโกนแหลมเปยวเปนของกํานัลชิ้นใหญ
“ไอควาย!”
จองฤกษสะดุง เงยหนาขึ้นมองดวยความงุนงง ทีแรกนึกวาเด็กบนรถคงดากันเองแตเผอิญปากหันมาทางเขา
ทวาเมื่อปะเขากับนัยนตาหาเรื่องของเด็กชายวัยประมาณ ๗-๘ ขวบยื่นออกมาจากหนาตาง จับจองเขาพรอมแสยะยิ้ม
สะใจ จองฤกษก็ทราบวาตนนั่นเองคือเปาหมาย ไมมีใครอื่น เจาเด็กเวรนั่นประกาศศึกอยางเปดเผย ไมมีการหลบหนา
แมเมื่อเห็นเขาจองตอบ แถมเชิดทาดวยทาปนปงคลายทาวาถาแนจริงใหตามมาเอาเรื่องอีกตางหาก
ขมวดคิ้วยนดวยความฉุนกึก ปฏิกิริยาทางความคิดที่เกิดขึ้นทันทีนั้น คือสงสัยวาเด็กไปเอาเยี่ยงเอาอยางจากพอ
แมมันมากระมัง
แตขณะเพงตาตามรถตูดวยกระแสความโกรธ จูๆ ก็ระลึกขึ้นไดวาเมื่อครูเขาอยูดีๆ ยังไมโง แมตอนโดนเด็กดา
เปนวัวเปนควายก็ยังไมโง ตรงขามกําลังคิดเรื่องฉลาดๆ อยูดวยซ้ํา แตพอเก็บคําวา ‘ควาย’ มาคิดและเปนทุกขทางใจไม
เลิก ทั้งที่คํานั้นแปรเปนอากาศธาตุไปแลว สาบสูญไปแลว จับตองไมไดอีกแลว นั่นแหละเขาถึงเริ่มเปนไอหนาโงขึ้นมา
จริงๆ
พูดงายๆ เริ่มเปนควายจริงตอนรับคํานั้นมาเก็บในหัวนี่เอง!
อึดใจตอมา เมื่อรถตูลับตาไป จองฤกษก็ถอนใจยาว กมหนามองพื้น โทสะมลายลงอยางรวดเร็ว ถาเปนเมือ่ กอน
เขาคงโกรธหัวฟดหัวเหวี่ยงยืดยาว แตมาบัดนี้รูจักธรรมะมากขึ้น กับทั้งสํานึกวาตนกําลังตกอยูในหวงแหงเวลาชดใช
กรรมที่ไปแกลงคนไวเปนลาน รูปแบบการเสวยผลกรรมชางลงตัวไดหลายหลากเสียจริงๆ อยูดีๆ ก็เจอพวกชอบทําราย
จิตใจโดยไมตองมีเหตุผล แมกระทั่งโดนเด็กเมื่อวานซืนดาเปนไอหนาโงเขาใหอยางนี้ มันชางเหมือนกับที่เขาเคยทํากับ
คนทั้งโลกเหลือเกิน
ความจริงไมจัดเปนเรื่องแปลกนักที่คนเราดากันอยางไรเหตุผล เพราะวิธีคิดของมนุษยยุคนี้เริ่มเหลวไหลไร
เหตุผลมากขึ้นทุกที ความกาวราวที่ถูกปลูกฝงเขาไปในเยาวชนผานสื่อภาพยนตรและเกมคอมพิวเตอรหฤโหด ไดกอ ราง
สรางอสูรเต็มตัวขึ้นโดยใชเวลาเพียงสั้น และระบบการควบคุมตอตานพิษภัยเทือกนี้ก็ออนกําลังลงทุกที เนื่องจากมี
ผลประโยชนมหาศาลบีบคอหอยอยู
จองฤกษบอกตัวเองซ้ําๆ วาเขาเปนผูโชคดีแลว ที่ทํากรรมหนัก แลวไปทาทายใหวิบากปรากฏทันใจ การเสวย
กรรมขณะที่ยังไมลืมตนเหตุ นับวาชวยใหเชื่อวาวิบากมีจริงไดงาย ชีวิตที่เหลือจะประมาทนอยลงและมีความใฝดีมาก
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ขึ้นเรื่อยๆ กับทั้งไมถูกสิ่งแวดลอมกลืนกินวิญญาณเขาไปในทองหลุมดําเหมือนใครอื่นอีกหลายพันลาน
เมื่อปลอบใจตัวเองซ้ําๆ เชนนั้น ก็เกิดคําถามซ้ําๆ ติดตามมาเชนกัน คือนาสงสัยวาเมื่อใดเคราะหซ้ํากรรมซัด
ชนิดนี้จึงจะสิ้นสุดลงเสียที? พอเหตุการณเกิดขึ้นตอกย้ําแทบไมเวนวัน ก็บั่นทอนสุขภาพจิตไดเหลือหลาย เขาสํานึก
แลว เข็ดแลว กมหนากมตารับผลกรรมโดยดุษณีไมมีความผูกใจเจ็บเอากับใครแลว แถมคิดจะทําคุณไถโทษอยางใหญ
หลวงแลว ทําไมจึงยังไมหลุดพนจากบวงวิบากชั่วไปได?
ไดแตนึกๆ ตามความรูที่รับมา คือระยะเวลาและความรุนแรงของการใหผลกรรมเปนอจินไตย บุคคลยอมไม
อาจประมาณเอาเองดวยความคิดหรือความปรารถนาใดๆ วาควรจบลงเมื่อนั่นเมื่อนี่ หรือควรปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นได
ดวยวิธีการอยางนั้นอยางนี้
เมื่อจิตใจสงบลงบาง จองฤกษก็เริ่มเห็นตามจริงประการหนึ่ง คือแมเขาสํานึกแลว เข็ดแลว ตั้งใจทําคุณไถโทษ
แลว แตการลงมือทําคุณนั้นก็ยังไมเกิด ยังเปนเพียงโครงการในอากาศอยู ไมมีผูใดเปนสุขจาก ‘กรรมทางความคิด’ที่จะ
ชวยคนของเขา แตกตางจากกรรมแกลงคนซึ่งลงมือทําสําเร็จแลว บังเกิดผลอยางใหญในวงกวางแลว เกิดกระแสทุกข
ทวมทนลนโลกแลว
อันที่จริงเสวยวิบากบอยๆ นี่ก็มีขอดีเหมือนกัน จะไดเปนตัวเรงใหเขาสรางกรรมใหมถีบตัวหนีของเกาซึ่งไม
อาจยอนเวลากลับไปแกไขอะไรไดแลว
นึกอโหสิใหเด็ก อโหสิใหเจากรรมนายเวรทั้งในอดีต ปจจุบัน และที่จะตามมาในอนาคต ผูคนและเหตุการณ
ทั้งหลายลวนเปนเครื่องมือของกฎแหงกรรมชวยกันเลนงานเขาอยางสาสมเทานั้น
พอปลอดโปรงโลงใจเพราะยอมคิดอโหสิโดยปราศจากเงื่อนไข ความคิดอีกระลอกหนึ่งก็ทยอยตามมา เห็นวา
ผูคนทั้งหลายยอมผานภาวะความเปนเด็กไมรูคิด เคยยื่นหนาออกมานอกรถ เคยเห็นผูคนดวยมุมมองเฉพาะตัว เฉพาะ
กาล เฉพาะสถานที่ เมื่อครูเด็กคนนั้นเห็นเขาแลวคิดแผลงๆ อยูๆ ก็อยากตะโกนดาโดยไมเคยมีเรื่องแคนเคืองกันมากอน
นั่นเปนเรื่องเขาใจยากสําหรับเหยื่อผูเคราะหราย แตแนนอนยอมเปนเรื่องเขาใจงายสําหรับตัวเด็กเองซึ่งกําลังเห็นการ
ตะโกนดาชาวบานเปนเรื่องสนุก
ดูจากหนาตาทาทียโสโอหัง และทะนงตนวาคงไมมีใครมาทํารายตนได จองฤกษก็เดาวาเขาไมใชเหยื่อรายแรก
และแนนอนวาเมื่อดาเขาแลวไมมีอะไรเกิดขึ้น ก็ยังจะตองมีเหยื่อรายตอไปเจอน้ํากรดจากปากนอยๆ นั้นอีก นาเปนหวง
อนาคตของเด็กเหมือนกันวาในที่สุดจะตองลงเอยอยางไร
เร็วๆ นี้เขาเคยนึกสงสัยวาคนเราทํากรรมดีชั่วไดตั้งแตวัยใด บัดนี้เกิดปญญากระจางขึ้นจากเหตุการณจริงสดๆ
รอนๆ วาแมเปนเด็กตัวกะเปยก แตถา ‘รูภาษา’ขึ้นมาเมื่อใด เมื่อนั้นก็กอวจีกรรมไดอยางสมบูรณดุจเดียวกับผูใหญทุก
ประการ วัยเด็กจึงเปนวัยที่เสี่ยงกวาวัยอื่น เพราะแมรูภาษาแลว ก็อาจจะยังไมรูเหตุรูผล ไมรูจักผิดชอบชั่วดี อาจกอกรรม
ทําบาปดวยใจหนักแนนไดทุกเมื่อ
ในหนังสือ ‘เลือกเกิดใหม’ ที่ณชะเลใหมา ก็ระบุไววาอดีตชาติของพระพุทธเจานั้น เคยพลาดพลั้งทํา
อกุศลกรรมหนักไว คือครั้งหนึ่งทานเกิดเปนเด็กที่เลนอยูกลางทางใหญ แลวไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาผูตรัสรูเปนพระ
อรหันตเอง ก็นึกสนุกประสาเด็กจุดไฟดักไวทั่ว เพียงดวยกรรมนั้น แมชาติสุดทายก็ยังตองเสวยวิบาก โดยที่พระเทวทัต
ใชนายขมังธนูมาดักลอบปลงพระชนม
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ฉะนั้นกรรมก็คือกรรม จะทําเมื่อยังเปนเด็กหรือเมื่อโตขึ้นแลว ก็ยอมมีผลรออยูเสมอ แถมไมอาจคะเนดวยวา
กรรมแตละอยางใหญโตเพียงใด ใหผลยืดเยื้อไดเนิ่นนานปานไหน
สรรพชีวิตตางทองเที่ยวเกิดตายไปดวยความไมรูอีโหนอีเหน เขานึกถึงเด็กนอยเมื่อครูแลวหนาวหัวใจแทน
เพราะสําเหนียกไดถึงความหนักแนนของการคิดดากราดอยางไมประสีประสาวาโตขึ้นจะตองไดรับความเดือดรอน
ประมาณใด
คิดในแงของความไมประสีประสาเรื่องกรรมวิบาก ก็ตองวามนุษยโดยมากไมเคยโตขึ้นจากความเปนเด็กเลย
ดวยซ้ํา
บางทีเขาอาจเคยเปนควายจริงๆ ธรรมชาติเลยสงเด็กมาดาสําทับใหสํานึกซ้ํา...
ยิ่งเห็นภัยของความไมรู จองฤกษก็ยิ่งเรงหาทางสรางเครื่องพยากรณกรรมใหสําเร็จเร็วขึ้น ดวยความคิดวาถา
เขาไมทํา ก็จะไมมีใครทํา เพราะนักประดิษฐแมปราดเปรื่องเพียงใด ก็คงไมมีแกใจทุมเทมาทางนี้ หรือถึงมีแกใจ ก็คงไม
มีใครใหทุนเปนพันลานเพื่อโครงการพัฒนาอันยากจะคะเนผลตอบแทน ตัวตนและความเปนเขาวันนี้จึงนับเปนโอกาส
อันหาไดยากยิ่ง!
เปนเรื่องนาหงุดหงิดอยางบอกไมถูก ยิ่งวันพฤหัสก็ยิ่งคิดถึงณชะเลรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะคิดถึงรุนแรงเพียงใด
ยังพอทําเนา แตดันทะลึ่งพลาดพลั้งละเมอเรียก ‘ทราย’ออกมาดังๆ ขณะนอนเคียงขางอเวรานี่สิเรื่องใหญ!
นั่นเปนการผวาตื่นขึ้นกลางดึกของคืนหนึ่งที่มานอนคางกับหลอน ในฝนเหมือนเขานอนอยูตรงนั้น แลวเห็นเงา
รางของณชะเลเยื้องกรายเขามาใกล เขาตกใจรุนแรงออกมาจากในฝน เพราะกลัวมานานวาในที่สุดณชะเลจะลวงรู
ความสัมพันธระหวางเขากับอเวรา และนั่นก็ทําใหพลั้งปากขานชื่อทรายออกไปทามกลางความเงียบของดึกสงัด
ถอนใจแรงๆ เหลียวมองรางหญิงสาวขางกาย เห็นยังนอนนิ่งอยูก็คลายอาการเกร็งลง เขาใจวาอเวราคงหลับไมรู
คุดคูไมเห็น ไมไดยินเขาละเมอปูดอะไรออกไป
แตพอรุงเชาขึ้นมา ระหวางนั่งกินแซนดวิชดวยกันที่โตะเล็ก อยูดีๆ คูนอนคนสวยของเขาก็ถามวา
“คนชื่อทรายนี่สวยมากไหม?”
พฤหัสสะดุงเฮือก ศอกกระแทกโตะเปรี้ยง กําลังเคี้ยวๆ ถึงกับขบฟนพลาดลงไปที่ริมฝปากจนตองรองลั่น
“อูย!”
แยกเขี้ยวยิงฟนแหง แตพอเห็นอเวรามองมานิ่งๆ ก็ตีหนาตายถาม
“ทรายไหน?” แลวก็ขยายอยางไหลรื่น “ผมรูจักคนชื่อทรายอยูตั้งสองสามคนแนะ”
“เอาเปน... ทรายในฝนเมื่อคืนนะ”
เด็กหนุมแสรงขมวดคิ้วฉงน
“เอ?”
อเวราสายหนาเล็กนอยและยิ้มใหอยางมีไมตรี
“เชื่อเถอะ พี่ไมคิดจะหวีดใสเธอ เพราะเตรียมใจไวแตตนแลววาเธอคงตองมีคนอื่น แลวพี่ก็อายเกินกวาจะคิด
อาละวาดเอากับแฟนที่ออนกวาตั้ง ๗ ป เพราะงั้นเลาสูกันฟงอยางธรรมดาก็ได สัญญาวาจะไมหึงหวงใหเห็นซักนิด
เดียว”
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แมหลอนพูดนิ่มๆ แตพฤหัสก็รูสึกวาถูกจี้แบบจะลวงตับใหไดอยูดี จึงชักฉุน
“เอา! ถาไมหึงหวงแลวจะซักผมไปทําไมกัน?”
“ก็ใหเปนแคเรื่องเลายามเชา แตถาเธอไมเต็มใจก็ไมเปนไร... ชางเถอะ”
แลวหญิงสาวก็กมหนากมตากัดแซนดวิชตอโดยไมซักถามใดๆ อีก
แทนที่พฤหัสจะสบายใจ เขากลับรอนตัวกลัวความแตก เทาที่เห็นดวยตาเปลา ทาทางอเวรายังเฉยๆ อยางนี้ คง
ยังไมรูวา ‘ทราย’ ในฝนของเขาเปนทรายเดียวกับหลานสาวของหลอนแบบจุดไตตําตอ เพราะถาระแคะระคายบาง
ปานนี้คงวี้ดบูมหองแตกไปแลว
กระเดือกน้ําลายลงคออยางไมเปนสุข เรื่องมันจวนตัวขึ้นมาทุกที สังหรณวาถาปลอยปละละเลยไปเรื่อยๆ
ภายในไมกี่วันนี้เรื่องคงแดงออกมาเพราะเหตุบังเอิญอยางใดอยางหนึ่งเปนแนแท
ตอนนี้เขาไมรูสึกอะไรกับอเวราเลย เห็นอยางเดียววาหลอนอาจเปนคนที่ทําใหรักแทระหวางเขากับณชะเลลม
สลายลงกอนจะทันไดเริ่มตน หากณชะเลรูวานาสาวคนสนิทเปนคูนอนของเขา ก็คงกระอักกระอวนเกินกวาจะยอมรับ
การเริ่มสัมพันธไมตรี อเวราคงเปดโปงทุกสิ่ง ฟูมฟายพร่ําเพอตางๆ นานา ซึ่งเมื่อณชะเลฟงความขางเดียว ก็คงเห็นเขา
เปนคนใจดํานาดู ซึ่งที่จริงไมใชเชนนั้นสักนิด
และแลว ชีวิตที่เหลือของเขาจะขาดความสมบูรณแบบไปอยางสิ้นเชิง เพราะจะไมมีวันไดผูหญิงแสนดีอยางณ
ชะเลมาครองตลอดกาล...
นี่เขาจะตองรีบตัดสินใจใหเด็ดขาดเสียทีกระมัง ทั้งที่ใจจริงไมอยากทําเลย
รสรินรับฟงความกาวหนาประการตางๆ ของจองฤกษจากปากณชะเลทุกวัน และยิ่งนานหลอนก็จําตองเชื่อมาก
ขึ้นเรื่อยๆ วาลูกสาวเก็งคนถูก จองฤกษกลายเปนคนดีไดจริงๆ และไมใชแคดีธรรมดาเสียดวย แตดีชนิดที่อาจเปนคุณ
ใหญอยางไมมีใครคาดถึง!
หลอนไมรูสึกเสียหนามากนัก ที่จะตองกลับลําหันมาชื่นชมใครคนหนึ่งซึ่งตนเคยสั่งลูกสาวใหเลิกคบ ณ เวลาที่
จองฤกษยังประพฤติตัวเปนโจร จะใหหลอนอนุญาตลูกคบหาเขาโดยไมคัดคานอยางไรได?
แตเมื่อสอดสองพฤติกรรม ทั้งที่เห็นดวยตาตนตนเอง และทั้งที่ฟงจากปากลูกสาวเลามาโดยตลอด ดูความ
จริงใจ ดูพัฒนาการ และดูศักยภาพอันสูงเยี่ยมของจองฤกษที่ฉายชัดออกมามากขึ้นเรื่อยๆ อคติของหลอนก็จางลง ความ
ปลื้มเออขึ้นมาแทน นี่เปนเรื่องของการยอมใชเวลาทําความรูจักและใหโอกาสคนกลัวตัว หาใชการกลับลําเปลี่ยนใจ
เพราะเห็นแกเงินหรือเหตุผลอื่นใดไม
กลาวฝายณชะเล เด็กสาวเพิ่งไดรับประสบการณสดๆ รอนๆ คือเมื่อไมเห็นดีเห็นงามกับการที่พี่สาวคบหาหนุม
ทาทางอันตราย ทักทวงอยางไรไมฟง ก็เริ่มเขาใจความรูสึกของแมที่หวงใยหลอนมากขึ้น และนั่นทําใหคงเสนคงวากับ
การเลาความคืบหนาระหวางหลอนกับแฟนหนุมใหแมฟงอยางละเอียด
บางทีการเลาความจริงก็กลายเปนเรื่องเหลือเชื่อไปได เชนที่วา ตั้งแตวันแรกจนกระทั่งบัดนี้ เขาแตะเนื้อตองตัว
หลอนโดยใชปลายนิ้วสัมผัสริมฝปากหนเดียวเทานั้น!
เมื่อแตงตัวและบอกแมวากําลังจะไปหาหมอดูอุปการะ โดยจองฤกษตั้งใจไปขอความรูเกี่ยวกับกรรมวิบากใน
แงมุมตางๆ เพื่อนํามาเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาเครื่องพยากรณกรรม แมก็ถามเสียงปกติ ไมเจือกระแสกังวลหวงใย
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และไมแฝงคําพูดคาดคั้นใดๆ แมแตคําเดียว
“เสร็จจากดูหมอแลวจะไปไหนตอ?”
“ไมไดไปดูหมอ ไปขอความรูจากผูรูตางหากละคะ”
“นั่นแหละ ไปศึกษาหาความรูแลวจะตอกันที่ไหน?”
“ก็... ทรายอยากไปเที่ยวสวนสนุกมั่ง แมไมวาใชไหม?”
รสรินพยักหนางายดายเกินคาด
“อยาเลนเครื่องเลนที่มันผาดโผนมากนักละ เสี่ยงตายโดยใชเหตุ”
“งั้นทรายจะพยายามเลือกที่ไมหวาดเสียวเกินไปนะคะ ความจริงไดยินวาเลนเครื่องเลนในสวนสนุกนี่โอกาส
ตายนอยกวาเดินขามถนนเสียอีก”
พูดอยางเอาใจและไมอยากใหแมเปนหวงมากกวาเถียงคาน
“ยังไงก็กลับมาทานขาวเย็นที่บานนะ”
“คะแม แหม... หนูกับฤกษก็ไมเคยทานขาวเย็นที่อื่นซักหนอย”
“แมเริ่มไวใจเขาแลวละ” รสรินเอยเรียบๆ “หนูอยากกินขาวเย็นกับเขานอกบานบางก็ได อีกหนอยพอเรียน
มหาวิทยาลัย ยังไงก็คงตองกลับค่ํามืดบาง... ที่ชวนใหทานขาวเย็นดวยกันวันนี้ เพราะแมแคอยากสัมภาษณเขา วาได
คําตอบอะไรจากหมออุปการะของหนูมาบางเทานั้น”
จองฤกษโทรศัพทเรียกแท็กซี่มารับตนที่บาน แลวเลยเขาไปรับณชะเลอีกตอ จากนั้นก็บอกจุดหมายปลายทาง
แกคนขับ พอบอกเสร็จก็นั่งปดปากเงียบ หลงลืมแมกระทั่งทักทายณชะเลสักคํา
ณชะเลมองแฟนหนุมดวยความรูสึกผิดสังเกต ปกติเมื่อพบหลอนเขาจะหนาบานยิ้มแฉงเหมือนคนถูกลอตเตอรี่
เสมอ และจะชวนหลอนคุยโนนคุยนี่ไมหยุดจนบางทีนารําคาญ แตวันนี้มาแปลก เขาปนหนาขรึมมองออกนอกรถ มี
ทาทีคลายอึดอัดใจกับปญหาบางอยาง ตัดขาดจากโลกภายนอก สรางแดนสนธยาขึ้นมา ไมรับรูกระทั่งวามีหลอนอยู
ขางๆ เอาเลย
“ฤกษ...”
ณชะเลสงเสียงเรียกเบาๆ
“หือม?”
จองฤกษครางรับเพียงแผว แตมิไดเหลียวมาหา สายตายังคงอยูกับขางทางตามเดิม จนณชะเลชักนอยใจ เลย
กอดอกหันหนาออกขางทางดานของตนบาง
พอแฟนสาวขานชื่อเขาแลวเงียบไปเฉยๆ เด็กหนุมก็เริ่มรูสึกตัว จึงเลิกคิ้วหันมาดูวาเกิดอะไรขึ้น พอเห็นณชะเล
นั่งนิ่งขรึมเหมือนขุนใจอยูก็ถามงงๆ
“ทรายเรียกเราทําไมเหรอ?”
คนงามขางกายยังคงเงียบอีกครูกอนปริปาก
“ชางเถอะ ฤกษกําลังอยูในโลกสวนตัว ทรายไมอยากรบกวนหรอก”
จองฤกษยิ้มกวาง ความรักทําใหเขาไมใชคนประสาทชาเรื่องผูหญิงอีกตอไป เพียงเห็นกิริยางอนๆ นั้นก็นึกรู

๒๖๕

ทันทีวาหลอนเคืองที่เขาเอาแตนั่งเปนใบ ไมเอาใจใสหลอนอยางเคย
ณชะเลงอนนารัก เขาสัมผัสรูสึกวาหลอนมีสติและพรอมจะมีเหตุผลอยูตลอดเวลา ขอเพียงแคเขางอนิดเดียว
หลอนก็กลับมาหัวเราะและคุยตอเปนปกติได ที่ผานมาไมเคยกระบึงกระบอนเกินงามแมแตครั้งเดียว
“เรากําลังกลุมใจเพราะทรายนะแหละ”
เด็กสาวหันมาสบตาทันที
“กลุมอะไร?”
“ไมมีอะไรหรอก เราแค... เกิดความกลัวอยางไมเคยเปนมากอน”
ณชะเลขยับตัวดวยความหวงใย
“กลัวอะไรละ?”
แคเห็นแววอาทรจากหลอน จองฤกษก็ตื้นตันไปถึงไหนๆ
“เรา... กลัวจะทําใหทรายประทับใจไมสําเร็จนะ...”
ฟงเทานั้นณชะเลก็คลายกังวล เพราะเดาวาคงเกี่ยวกับการสรางเครื่องพยากรณกรรมนั่นเอง หาใชเรื่องคอขาด
บาดตายที่ไหน เขาคงพบเคาความยุงยากมากขึ้นทุกที แตหลอนก็ทราบวาจะพูดอยางไรใหเขาเกิดกําลังใจ
“ตามความคิดของทรายนะ หนาที่ของนักประดิษฐที่ดีคือฝนถึงสิ่งที่ยังไมมี แตนาจะมี แลวทําใหมันมีขึ้นมา
จริงๆ “ เวนวรรคเล็กนอยเพื่อยิ้มหวาน “ฤกษใชเวลาแคไมกี่วันก็เปนนักประดิษฐที่ดีมาไดตั้งครึ่งทางแลว นั่นคือเธอฝน
ถึงสิ่งที่นาจะมีที่สุดในโลกไดกอนใคร!”
จองฤกษหันมองณชะเลเต็มตา
“ถาเราทําสําเร็จ ก็ขอใหรูเถอะวาทรายมีสวนอยูดวยเกินครึ่ง”
“โอเค บอกไวในสิทธิบัตรทางปญญาดวยนะ วาขอขอบคุณที่ทรายชวยชงโอวัลตินใหกิน”
เด็กหนุมหัวเราะ รูสึกวากอนเครียดในหัวละลายลงหมดสิ้น
“ชงแตโอวัลตินมั่ง น้ําสมมั่ง ไมเห็นเคยทํากับขาวใหทานเลย”
“ก็บอกแลวไงวาเรื่องครัวนี่ไมเกง แตถาเธอตองการจริงๆ ... ทรายจะลองหัด”
จองฤกษพยักหนาอยางแข็งแรง แสดงวาปรารถนาอยูจริงๆ
“หัดเถอะ เราจะถูมือรอ”
ณชะเลปรายตาเหล
“คานิยมผูชายโบราณหรือเปลา? พอผูหญิงทําครัวเปน ก็เห็นเหมือนขาทาส อีกหนอยมีอะไรก็ใชเราหมด”
“อยาหวั่นไปเลย เราจะเปนคนสวน เปนชางประปา เปนคนขับรถ เปน รปภ. แลวก็เปนคนออกคาน้ําคาไฟใน
บานใหทรายเอง ขอแคทรายทํากับขาวเปนอยางเดียวพอ”
ณชะเลเชิดคางหนอยๆ
“เอะ! ใครบอกวาอีกหนอยจะตองอยูบานเดียวกัน? ทรายหมายความวาถาอยากใหทรายทําครัว ฤกษก็ตองมา
เรียนทําครัวพรอมกับทราย ไมใชใหฝายใดฝายหนึ่งทําคนเดียว ทีคอมพิวเตอรทรายยังขอเรียนจากฤกษ เผื่อวันหนึ่งจะ
ชวยฤกษทํางานประเภทจับกังขอมูลไดบาง”

๒๖๖

เด็กหนุมยิ้มขําคําวา ‘จับกังขอมูล’ ของแฟนสาว หลอนเห็นจากประสบการณจริงที่บางทีโปรแกรมเมอรตอง
ออกแรงทํา เรื่องซ้ํ าซากนา เหน็ด หนา ยมากกวา จะใชสมองคิด และหล อ นก็ เปดทางว ายิ น ดีรับทํางานดั ง กล า วเพื่อ
ชวยเหลือเขา
จองฤกษแกลงอิดเอื้อน
“ตองเรียนทําครัวกับทรายดวยเหรอ? ใหเราเอาเวลาไปคิดสรางเครื่องพยากรณกรรมเต็มที่ดีกวามั้ง ทาทางตอง
ทํางานหนักทั้งวันทั้งคืนหลายสิบปเชียวนะ งานจุกๆ จิ๊กๆ นี่ใหทรายคอยดูแลเราดีกวา”
“โหย! นั่นไง นึกแลว เริ่มฉายแววแลว เนี่ย... อีกหนอยก็อางวาหนาที่ทํางานเปนของผูชาย ฝายผูหญิงตองดูแล
บานไป”
ณชะเลจงใจแกลงตกหลุมพรางของเขา รูวาเขาฝนถึงอนาคตรวมกับหลอน และจะมีความสุขมาก มีกําลังใจมาก
หากเห็นหลอนเออออคลอยตามจินตนาการเดียวกันรวมกับเขา
จองฤกษยักคิ้วยิ้มพราย
“เราวาเราออกจะฉายแววเปนเบี้ยลางทรายทุกอยาง ที่ไหนจะกลาใหทําคนเดียว”
คนถูกยกใหเปนเบี้ยบนยืดตัวตรง พอเห็นวาตนชวยแฟนหนุมระบายภาพฝนพอหอมปากหอมคอแลว ก็สมควร
เปลี่ยนเรื่องพูด
“วาแตฤกษคิดคนเครื่องพยากรณกรรมคืบหนาไปถึงไหนแลว ไมเห็นเลาใหทรายฟงมั่ง”
สีหนาของจองฤกษเครงขึ้นนิดหนึ่ง
“เราตกลงใจจะออกเดินกาวแรกจากรหัสพันธุกรรม”
ณชะเลเบิกตานิดหนึ่ง เขาตอบเพียงสั้น แตหลอนรูวาจะตองมีคําอธิบายและเหตุผลของการเลือกที่ลึกซึ้งพอ
“แปลวาเธอตองเรียนปริญญาตรีเทคโนโลยีชีวภาพนะซี?”
“อาจจะใช หรืออาจจะไม ขึ้นอยูกับวาเราใจรอนแคไหน ถาเราเรียน ก็คงดวยเหตุผลเพื่อทําวิทยานิพนธหา
ความสัมพันธระหวางรหัสพันธุกรรมกับอดีตกรรมกอนเกิด งานวิจัยจะไดเปนที่รูจักในหมูนักวิทยาศาสตรงายหนอย
แตคิดอีกที เงินที่เรามีนาจะเพียงพอกับการโปรโมตงานวิจัยใหใครๆ รูจักอยูแลว”
“แตเธอก็ตองอาศัยวิชาพื้นฐาน...”
หนุมไฟแรงสายหนากอนแฟนสาวพูดจบ
“เราอานเองได และถาเลือกอานเอง ไมเสียเวลากระดืบๆ ตามหลักสูตร ก็จะไดตัดตรงไปหาเปาหมายเร็วๆ เรา
ไมอยากเสียเวลาแมแตนาทีเดียว”
“อะไรจะรีบรอนปานนั้น?”
จองฤกษไมปดบังสีหนาวิตกกังวล
“เรากลัวจะทําไมทันนะทราย เพียงแคศึกษาและเห็นแนวทางคราวๆ วาตองทําอะไรบาง พอคํานวณเวลาแลว ก็เหมือน
อายุขัยของมนุษยคนหนึ่งนอยเกินไป และหากใครเปนคนเริ่มแลวไมสานตอใหจบ ก็ไมแนวามีรุนหลังศรัทธาพอจะ
ทุมเทชีวิตจิตใจสืบทอดมรดกงานวิจัยชิน้ นีห้ รือเปลา เพราะทุกอยางตองเริ่มตนดวยการสมมุติ สมมุติ และสมมุติ ยากจะ
เชื่อวาในที่สุดตองไดผลสําเร็จ”

๒๖๗

“แคไหนถึงเรียกวาสําเร็จละ?”
“ก็เมื่อเราทํานายไดตั้งแตกอนเด็กเกิด วาเขาจะเปนหญิงหรือชาย รูปรางหนาตาเปนอยางไร จะยากดีมีจนหรือพบ
เจอเหตุการณดีรายไดแคไหน และตองแมนยําไดมากกวาหมอดูที่เกงที่สุดในโลกดวย!”

ตอนที่ ๓๑ เหตุผลลี้ลับ
อุปการะรับไหวแบบยิ้มในหนา ชักชวนสองหนุมสาววัยรุนเขาหองรับแขกเหมือนผูใหญที่เห็นลูกหลานมาบาน
มากกวาจะเปนการตอนรับระหวางหมอดูกับลูกคา
“เปนไงมั่งหนูทราย สบายดีหรือ? หนาตายิ้มแยมแจมใสดีจริง”
ณชะเลยิ้มกวางขึ้น
“คะ สบายดี”
“ทั้งที่มีเรื่องไมนาสบายใจเทาไหรนี่ใชไหม?”
“ก็เออ... คงอยางนั้นมั้งคะ”
อุปการะหัวเราะครึ้ม
“ถามีเรื่องนากลุมอยูมากหลาย แตหนาตาไมสอวากลุมสักเรื่อง อยางนี้แปลวาใชไดแลวละ ธรรมะถึงใจหนูแลว
ปกปองคุมครองหนูจากทุกขทางใจไดแลว”
เด็กสาวยิ้มแปนดวยความปลื้มในคําชมของผูทรงธรรม
“ทรายอยากถามพอหมอเรื่องหนึ่งคะ คือเจาอุยโหยหมาของทราย เปนไปตามคําทํานายของพอหมอเมื่อคราวกอน
ที่วาเวลาของมันเหลือนอย ตอนนี้มันตายไปแลวจริงๆ ” หลอนเลาเรียบเรื่อยราวกับบรรยายความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ดินฟาอากาศ “สิ่งที่ทรายอยากรูคือ ตอนนี้เจาอุยโหยไปอยูไหน และที่ทรายทําบุญสงไปให มันไดรับบางหรือเปลา?”
ชายวัยกลางคนรับฟงคําถามแลวนิ่งไปครูหนึ่ง เนื่องจากการกําหนดดูภพภูมิใหแมนยําตองใชกําลังมากกวา
เหตุการณสามัญ แตสําหรับอุปการะไมถึงกับตองหลับตาเขาสมาธิ เพียงลืมตาตามปกติแลวกําหนดจิตเหมือนขึงผาใหตึง
ทําฝาหมอกใหโปรงใส กระทั่งมีความเปนกลางพอจะลวงรูแจมชัดหนอยเทานั้น
เกือบครึ่งนาทีตอมา อุปการะก็ใหคําตอบเยี่ยงผูที่ผานการรูเห็นมาอยางละเอียด
“มันสบายขึ้นนะ ไปเปนเปรตแลว”
ณชะเลกําลังรอฟงยิ้มๆ ดวยความเชื่อมั่นวาจะไดฟงอะไรดีๆ พอไดยินคําวา ‘เปรต’ ก็หุบยิ้มกะทันหัน ทําหนา
เศราทันที
“อาว...” เด็กสาวครางเสียงแหง “มันไมไดไปเปนคน หรือไปเปนเทวดาหรอกหรือคะ?”
ผูทําหนาที่ตอบเรื่องลี้ลับยิ้มอยางคนใจดี
“ยังหรอก มันยังติดอยูในอบาย แตเปนเปรตก็ดีกวาเปนเดรัจฉานมากแลวละ ปลอดโปรงและสะอาดสบายกวาเดิม
เยอะ”

๒๖๘

เด็กสาวทําหนาอึ้งงง ความคาดหมายทั้งปวงพลิกกลับตาลปตรหมด ร่ําๆ จะทวงสัญญาที่พอหมอเคยบอก
หลอนไววาเจาอุยโหยจะไปดี ซึ่งพอหมอก็รูใจ ตอบดักคอเสียกอน
“มันอยูในชวงพักรอที่จะไปดีนะหนูทราย คนไทยฟงคําวา ‘เปรต’ แลวมักถึงตัวปากแหลมสูงชะลูดเทาเสาโทร
เลขแบบในหนัง ความจริงยังมีอะไรมากกวานั้นเยอะ ที่คลายเทวดาก็มาก เพียงแตไมสบายไดตลอด และไมมีความคิดอาน
เทาจิตวิญญาณชั้นสูง”
“ตอนมันกําลังขาดใจ หนูสัมผัสกระแสสวางบางอยางจากมัน ทําใหหนูชื่นใจมาก ก็นึกวานั่นหมายถึงกระแส
สวรรคเสียอีก”
“การจากไปสูภพที่ดีกวา ก็ใหความรูสึกแชมชื่นทํานองนี้แหละ” เขาตั้งใจเล็งดู นัยนตาเปนประกายวับ “ตอนนั้น
หนูเพิ่งกลับจากทําบุญ แลวมันโดนรถทับใชไหม?”
“คะ”
ผูออนวัยตอบรับเปนปกติอยางไมแปลกใจในอํานาจลวงรูของอุปการะแมแตนอย
“อดีตกรรมบางอยางทําใหชาตินี้มันตองตายทรมาน เลยขึ้นสูงทันทีไมได ตองไปพักในภูมิเปรตชั่วคราวกอน แต
ถัดจากนี้พอจิตของมันคอยๆ คุนสภาพใหมมากขึ้น แลวพอจะมีกําลังระลึกถึงบุญกุศลในหนหลังกอนขาดใจได ก็จะแจง
เกิดเปนมนุษยกับเขา”
คําปลอบยังไมทําใหณชะเลสบายใจ ที่เคยหายหวงก็กลับมาพะวงใหมอีก ความจริงที่เตรียมใจมาวันนี้เพื่อขอ
ทราบวาอุยโหยไปเกิดใหม ณ แหงหนตําบลไหน จะไดตามไปอุปถัมภตอ แตกลับตองมาพบคําตอบวามันเปนไดแคเปรต
เสียนี่
“เปนเปรตประเภทรับสวนบุญไดหรือเปลาคะ? มีทางที่หนูจะชวยใหมันเกิดใหมดีกวาเปรตเดี๋ยวนี้เลยไหม?”
“อยาใจรอนเลย โดยมากสัตวที่ตายดวยอุบัติเหตุมักตองไปพักรอฤกษเกิดใหมทั้งนั้นแหละ ตอนนี้มันก็ไมไดทุกข
รอนอะไร แคนึกวาตัวเองเปนหมาอยู และทองเที่ยววิ่งเลนไปทามกลางสนามหญาที่มีดอกไมสวยสะพรั่ง”
ณชะเลเบิกตากวาง
“หรือคะ? งั้นที่หนูเห็นในฝนก็เปนเรื่องจริงนะซี หนูนึกวาจิตปรุงแตงไปเองเสียอีก”
“ก็อยาเขาใจวาตรงจริงเสียทั้งหมด ความฝนนั้นเอาแนเอานอนยาก อยาถือเปนอารมณก็ดี”
“ในฝนหลายครั้งชัดมากๆ เหมือนมันมาหาจริงๆ ความเหมือนจริงและสีสันคมชัดของฝน คือเครื่องวัดวาใชได
หรือเปลาคะ?”
“ของพวกนี้ยากจะชี้ คนตองมีจิตที่ปราศจากความเขาขางตัวเอง แลวก็มีกําลังสมาธิระดับหนึ่ง ถึงจะมีญาณหยั่งรู
สามารถแยกแยะออก ความชัดหรือความมัวมนไมใชมาตรวัดความจริงไดเสมอไป”
“เจาอุยโหยมีเพื่อนไหมคะ?”
ถามอยางเกรงวาลูกชายสุดสวาทของตนจะเหงา
“ก็รวมอยูกับเปรตที่มีลักษณะใกลเคียงกัน คือเพิ่งตายจากความเปนสัตว มีบุญพอตัว เสวยสุขตามควร แตยังไมถึง
ขนาดสงใหพนอบายได เชื่อเถอะ สัตวในสังสาวัฏมีมากนับอนันต แตละนาทีจะมีจิตที่อยูในระดับภูมิเดียวกันมาเปนเพื่อน
เสมอ เวนแตตองถูกขังเดี่ยวดวยกรรมเฉพาะตัว ซึ่งก็ใชจะหาไดงายๆ ”
“แลวมันกินอยูยังไงคะ?”

๒๖๙

“ภพของมันจะมีแหลงน้ํา แหลงอาหาร ไมถึงกับอุดมสมบูรณ แตก็ไมถึงกับขาดแคลน หยอมดินบางแหง
ปรากฏเหมือนอาหารสุนัข สระบางแหงก็มีน้ําใสนากิน”
“มันหิวบางหรือเปลา?”
“ก็เปนบางคราว ความหิวเปนลักษณะหนึ่งของภูมิเปรต แตบุญเกาจะจัดหาอาหารใหอุยโหยกับพรรคพวกของมัน
เอง ไมแสบทองนานหรอก”
“แยจริง... ทรายอยากเปนคนหาของใหมันกินจังเลย”
เอยออกมาดวยใจผูกพันแลวน้ําตาพานจะไหล จนตองขบริมฝปากเพื่อสะกดความรูสึกไว
“หนูทรายอยาหวงเลย สําหรับภูมิที่เจาอุยโหยไปอยูนี่ จะมีบางคาบบางเวลา ที่มันรูสึกวายืดตัวขึ้นหยัดสองขาได
แลวก็มีความคิดอาน มีสํานึกคลายมนุษยอยูบาง ในคาบเวลานั้นมันสามารถหาผลไมจากปาโปรงไดสะดวกกวาพวกคนปา
เสียอีก”
ณชะเลทําหนาฉงน
“เปนภูมิที่แปลงรางไดดวยหรือคะ?”
“เปรตจํานวนมากเปลี่ยนสภาพสลับกันไปสลับกันมา อยางคาบเวลาที่เจาอุยโหยยืดตัวขึ้นมายืนสองขาไดนั้น ก็
เพราะแรงกุศลจากอดีตชาติบันดาลจิตใหสวางรูคิดขึ้นชั่วครู มันจะรูสึกคลายเด็ก ๕ ขวบคนหนึ่งทีเดียว”
“ถาจิตสวางเปนกุศลไดเหมือนมนุษยอยางนั้น ทําไมถึงไมจุติไปสูสุคติเสียเลย ตองรออะไรดวยละคะ?”
“เพราะกําลังกุศลของมันออนเกินกวาจะปฏิวัติวิญญาณใหเลื่อนชั้นไปสูภพที่สูงกวานั้น เนื่องจากในภพที่เปนหมา
บุญของมันเกิดจากการพลอยยินดีรับสวนกุศลจากหนูลวนๆ ไมใชบุญอันเกิดจากกุศลเจตนาของตัวมันเอง แถมตายไมคอย
สงบอีก เลยยังครึ่งๆ กลางๆ อยู”
พอฟงเหตุฟงผล สาวนอยเจาของสุนัขแสนรูก็คลายสีหนาลง ดวยความเขาใจกฎเกณฑของโลกวิญญาณหลังความ
ตายมากขึ้น ในวาระแหงการละจากความเปนสหายของหมูสัตวหนึ่งไปสูความเปนสหายของอีกหมูสัตวหนึ่ง กําลังบุญที่
สั่งสมมาคือตัวตัดสิน ดีเปนดี รายเปนราย มีแคไหนตองเอาแคนั้นแลว เอาใจชวยใหมากกวานั้นไมไดแลว
“วิบากกรรมนี่นากลัวจังนะคะ ใครจะรูวาอกุศลแตหนไหนตามมาใหผล ไดตายสงบหรือตองตายทรมาน”
“ตอนมันเปนลูกหนู ที่เสียชีวิตตั้งแตยังเด็กอยูนั้น ก็คึกคะนองไปตามเรื่อง ชอบทรมานสัตวเล็กๆ จับมาบดขยี้ให
ตายทั้งเปนดวยของใกลมือดวยความสนุก โดยไมรูเลยวานั่นเปนบาป กรรมที่ทําดวยความเคยชินนั้น พอเปนสัตวบางเลย
ตองตายทรมานมาหลายครั้งแลว”
ณชะเลนึกถึงครั้งที่จูๆ อุยโหยก็ตะปบผีเสื้อเลน ซึ่งผิดวิสัยสุนัขเทอเรีย นั่นคงเปนนิสัยเลนสนุกกับชีวิตอื่นโดยไม
ตระหนักวาเปนบาป และนี่เองคือเหตุของผลอันเปนธรรมดา ไมมีใครชวยแกกรรมที่ทําไปแลวใหกันได ใครทําอะไรไว ก็
ตองเสวยผลอันเกิดจากการกระทํานั้นไมชาก็เร็ว
สาวนอยเจาของสุนัขชะตาขาดปลงตก ใจวางเฉยเปนอุเบกขายิ่ง พุทธพจนหนึ่งหยั่งซึ้งเขาถึงจิตถึงใจจนตอง
กะพริบตาเอย
“สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมจริงๆ นะคะ”
อุปการะยิ้มเอ็นดู
“แตหนูก็เปนยิ่งกวานาย คือทําตัวเปนทางลัดใหมันขึ้นสูงกวาเดิมได”

๒๗๐

“จากที่พอหมอเลาใหฟงเกี่ยวกับความเปนอยูในภพใหมของอุยโหย หนูก็พอจะมองออกอีกอยางหนึ่งคะ ที่
พระพุทธเจาตรัสวาภูมิเปรตมีความแปรปรวน ลุมๆ ดอนๆ เอาแนเอานอนไมได คือรูสึกเหมือนอุยโหยติดอยูในฝนเลย”
“อยางนั้นแหละ อัตภาพแบบเปรตนั้นไมคงเสนคงวา ไมมีรางหยาบคงที่เหมือนอยางมนุษย แมแตสภาพจิตก็
กลับไปกลับมาโดยไมจําเปนตองมีสิ่งกระทบภายนอกเขามากระทํา เดี๋ยวจําได เดี๋ยวจําไมได เดี๋ยวคิดเรื่องกุศล เดี๋ยวคิด
เรื่องอกุศล เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาระหวางสองขั้ว แถมยังมีภูมิซอนๆ กันอยู จําแนกแยกยอยไดมากมายไมซ้ําแบบกัน สุดแต
กรรมของใครของมันจัดสรรให”
“หนูเขาใจถูกไหมคะ ภพเปรตนี่จะมีความจํา ความรูสึกนึกคิดในชาติกอนฝงแนนอยู”
“โลกของเปรตเปนโลกของความผูกพันกับอารมณเกาๆ จิตยึดติดกับอะไรมากก็เชื่อมโยงกับสิ่งนั้นมาก อยาง
ตอนนี้เจาอุยโหยก็อุปาทานวาหนูยังอยูกับมัน บางทีก็วิ่งตามหาหนูไปเรื่อยๆ ดวยความรอคอยวาเมื่อไหรจะเจอ”
ณชะเลสะอึกอึ้ง นัยนตารื้นน้ําขึ้นมาอีก
“ทรายก็อยากใหมันดีใจที่ไดเห็นทรายคะ”
“การที่หนูยังคิดถึงอุยโหยไมเลิก ก็ทําใหจิตหนูเปนขั้วตอกับมัน และเลี้ยงอุปาทานของมันไวอยางนั้น ถาตางฝาย
ตางคิดถึงพรอมกัน จิตก็จะเชื่อมตอกัน หากเชื่อมติดระหวางหนูลืมตาตื่นอยู ก็จะมาในรูปของความคิดถึงรุนแรง และรูสึก
เหมือนมันยังอยูใกลๆ ตัว แตถาจิตเชื่อมติดระหวางหนูหลับฝน ก็จะปรากฏเปนนิมิตเสมือนจริง ราวกับสัมผัสไดดวยกาย
ปกติ”
“มันเห็นทรายเหมือนที่ทรายเห็นมันหรือเปลาคะ?”
“ตางฝายตางเห็นออกมาจากมุมมองของตัวเองนั่นแหละ การปรุงแตงของจิตเปนเรื่องพิสดาร ถาจิตใครกําลังฟอง
ฟู ก็เห็นอีกฝายสดใส ถาจิตของใครกําลังฟุบแฟบ ก็เห็นอีกฝายหมนหมอง แตถาจิตของใครมีสติและเปนกลาง ก็จะเห็นอีก
ฝายตรงตามจริง หรือใกลเคียงกับภาวะของเขามากที่สุด”
“เสียดาย ถึงแมผูกพันพอจะสื่อกันดวยใจ ทรายก็คงทําอะไรใหมันดีขึ้นไมได” ณชะเลทําตาละหอย นึกอยาก
ตอรองขอความชวยเหลือจากอุปการะขึ้นมาอีก “แตพอหมอเปนผูทรงฌาน นาจะแผเมตตาหรืออุทิศสวนกุศลใหมันพน
จากอบายได...”
“ถาหากเพิ่งตายจากความเปนมนุษยรวงหลนไปสูความเป นเปรต อยางนี้ก็ พอรู เรื่องบุ ญเรื่องกุ ศลง ายหนอย
สามารถหวนกลับมาคิดอานแบบวิญญาณชั้นสูงได ทําใหหลุดจากภพเปรตไมยากนัก เพียงแคเจอแสงสวางจากจิตที่แผ
เมตตามาใหแรงๆ พอที่จะรูสึกเย็นซาน ปลาบปลื้มปติ เหมือนตอนเราอยากยิ้มทั้งน้ําตาดวยแรงศรัทธาปสาทะ ก็ปลุกให
ระลึกถึงบุญเกาที่เคยทําๆ สะสมไวระหวางเปนมนุษยได อยางนี้จิตถึงมีโอกาสปฏิวัติ ไดเลื่อนชั้นปุบปบทันใจ”
ณชะเลยิ้มซึมอยางเขาใจเงื่อนไข
“แปลวาถาเพิ่งพนจากภาวะความเปนสัตว เลื่อนชั้นขึ้นเปนเปรต ก็รับกุศลจากคนอื่นไดยาก อยางนั้นใชไหมคะ?”
“อือม... คือเอาอยางเจาอุยโหยของหนูเนี่ย ปจจุบันมันยังคึกคะนองแบบหมาอยูมาก หนูก็รูวาเจาพวกนี้ถามัน
พอใจกับความสนุกสนานเฉพาะหนาแลว เรื่องอื่นก็ไมสนใจหรอก แตเมื่อไหรความคึกคะนองจางลง มันก็จะสงบเย็น
เหมือนตอนฟงหนูอานหนังสือธรรมะ แลวคอยๆ ระลึกถึงภาพและเสียงที่กอใหเกิดกระแสกุศล พอจิตสวางเต็มรอบ
เมื่อไหรก็ขาดจากความเปนเปรตไปเอง”
“แลวการที่หนูทําบุญอุทิศสวนกุศลใหมันบอยๆ จะมีสวนชวยรนเวลาใหเร็วขึ้นไดไหมคะ?”

๒๗๑

“สําหรับเจาอุยโหย ภพตอไปที่เหมาะกับมันคือมนุษย เพราะฉะนั้นก็ตองรอฤกษเกิดที่สมกับกรรมดวย การ
อุทิศสวนกุศลของหนูนั้นดีแลว ทําไปเถอะ เหมือนสาดน้ําเย็นขามมิติไปใหมันชุมฉ่ําชื่นใจ และมีสํานึกทางกุศลแข็งแรง
ขึ้นเรื่อยๆ แตไมมีสวนเรงรัดใหมันขาดจากภพเปรตเร็วกวาเดิมหรอก”
เด็กสาวพยักหนาอยางปราศจากกังขาใดๆ อีก
“เขาใจกระจางทุกอยางแลวคะ”
“เห็นแลวใชไหมละวาการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไมใชเรื่องเลนๆ ไมใชขึ้นสูงกันงายๆ ”
“คะ ที่อวยพรสงเสียใหใครไปดี ก็สักแตเปนแคความหวังดี สักแตเปนแคกุศลจิตของผูอวยพร แตไมมีผลใหใคร
ไดดีตามปากเลย ลวนแตตองพึ่งกรรมของตัวเองดวยกันทั้งนั้น”
จองฤกษนิ่งฟงมานาน ก็ถึงจังหวะที่นึกอยากถามบาง
“แลวการเปลี่ยนภพภูมินี่โดยมากคือตองเลื่อนชั้นเปนขั้นๆ หรือครับ? เชนจากความเปนสัตวนรกมาสูความเปน
เดรัจฉาน จากความเปนเดรัจฉานไปสูความเปนเปรต กอนจะเลื่อนชั้นจริงๆ เวียนกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก”
“โดยมากก็อยางนั้น” อุปการะตอบนิ่มนวล “ผมเคยสองๆ ดูเลนอยูเหมือนกัน ที่จริงการเวียนวายตายเกิดเปลี่ยน
ภพเปลี่ยนภูมินี่เปนเรื่องพิสดารกวาการเปลี่ยนแปลงทุกชนิดที่เราเห็นกันดวยตาเปลา สัตวในสังสารวัฏพุงหลาวจากความ
เปนอยางนี้ไปสูความเปนอยางนั้น กระโดดจากความเปนอยางนั้นไปสูความเปนอยางนี้ หาความสิ้นสุดโดยบังเอิญไมได
และถานิมิตของภพอบายเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง สวนใหญก็นับตอไปไดเลยวาจะมีนิมิตอบายตามมาอีกหลายรอย หลายพัน หลาย
หมื่น หรือหลายแสนครั้ง กวาที่จะเห็นนิมิตสุคติภูมิปรากฏขึ้นใหม”
ณชะเลทําหนาเหย
“นากลัวจังคะ แคกวาดตาดูภาพสัตวเปนรอยเปนพันก็นาเบื่อแยแลว ถาตองรอนแรมเดินทางไกลไปเปนนั่นเปนนี่
จริง จะยิ่งนาหนายกวานั้นขนาดไหน”
“แลวเราจะมั่นใจไดอยางไรครับ วานิมิตที่เห็นเปนหมื่นเปนแสนครั้งนั้นคือของจริงทั้งหมด?”
นั่นเปนคําถามจากเด็กหนุมคนหนึ่งที่ละพยศเสียได อุปการะสัมผัสวาจองฤกษอยากรูเหตุผล ดวยความละมอม
มิใชความอยากอวดกลาคัดงางจากใจกระดางดังเคย
“มันขึ้นอยูกับวาเราเห็นมั่วๆ หรือสามารถเห็นความผูกโยงเปนเหตุเปนผลระหวางชาติตอชาติ ประเภทที่เห็น
ตัวเองเปนคนปาบาง เปนเศรษฐีบาง เปนกษัตริยบาง โดยอธิบายไมถูกวาทําไมถึงไปเกิดเปนอยางนั้นๆ นั่นเสี่ยงตอการถูก
อุปาทานหลอกแลว แตถาเปนผูมีฐานความรู มีมุมมอง มีความเห็นชอบเกี่ยวกับกรรมวิบากอยูเปนทุน สามารถอธิบายถูก
วาไปเปนอะไรอยางหนึ่งดวยกรรมนําเกิดที่สมกันแบบไหน นั่นถึงจะเรียกวาเขาเคา”
จองฤกษมีเครื่องบันทึกเสียงซึ่งกําลังเปดทํางานอยูในกระเปาเสื้ออยูแลว แตเขาก็จดโนตสั้นใสกระดาษอีกดวย
ความกระหาย เพราะสิ่งที่พอหมออุปการะกลาวจะเปนการจุดประกายใหกับประดิษฐกรรมชิ้นโบแดงของเขา
“ตามความเขาใจจากที่ผมฟงพอหมอพูดถึงเจาอุยโหยมา มันเลื่อนชั้นจากสัตวไปเปนเปรตก็เพราะพลอยยินดีกับ
กุศลของทรายบอยๆ ถูกไหมครับ?”
“ถูกตอง!”
“แลวกรรมที่ตกแตงใหมันไปอยูในสภาพแวดลอมที่ดี นาบันเทิงใจละครับ คืออะไร?”

๒๗๒

“ก็ดวยน้ําหนักความยินดีในกุศลนั่นแหละ หนูทรายปอนกุศลใหจนจิตมันเขาขั้นเบิกบาน ความเบิกบานใน
บุญนั้นก็จัดสรรใหไดไปอยูในสภาพแวดลอมที่สอดคลองกัน”
เด็กหนุมพยักหนาอยางเห็นความสมเหตุสมผลในระดับที่คิดตามได
“แลวอยางถาพอหมอจะดูวาชาติกอนผมเคยเปนอะไรมา หรือเคยทําอะไรมาบาง พอหมอจะเริ่มดูจากตรงไหน?”
“ก็ขึ้นอยูกับวานองอยากรูเรื่องตัวเองในแงไหน ถานองถามวา ‘เคยเปนอะไร’ ผมก็จะดูเปนภาพใหญภาพรวม วา
อัตภาพเดิมของนองในครั้งกอนมีรูปลักษณแบบไหน ภูมิจิตอยูในภพระดับลางหรือระดับบน แตถานองถามวา ‘เคยทํา
อะไรมา’ ผมก็จะดูเปนเรื่องๆ นับจากที่เห็นงายจากภายนอกกอน เชนกรรมอะไรนํานองมาเกิดเปนมนุษย กรรมอะไรทําให
นองเปนชาย กรรมอะไรตกแตงรูปรางหนาตาใหเปนอยางนี้ กรรมอะไรเสริมสงใหนองมีฐานะการเงินระดับนี้ กรรมอะไร
จุดประกายใหนองฉลาดขนาดนี้ นี่เรียกวามีจุดเชื่อมโยงแรกที่อิงอยูกับหลักฐานเห็นไดจริงแลว”
จองฤกษจดบันทึกดวยความสนใจ พอจดเสร็จก็เงยหนาขึ้นถาม
“หมายความวา ถาเราจับจุดจากเหตุผลของการเปนอยางที่เห็นงายๆ ไดถูก ก็จะสามารถสืบสาวลึกซึ้งตอไปถึง
กรรมวิบากดานอื่นๆ ดวยใชไหมครับ?”
“ก็ไมเชิง ความหยั่งรูของผูมีฌานเปนเรื่องอจินไตย คือนองหาเหตุผลไมไดหรอกวาทําไมถึงรู เมื่อรูก็รู มันเปน
เรื่องของคุณภาพจิต ไมใชวาตองสืบสาวเปนขั้นเปนตอนเหมือนที่นองเจาะระบบดาวเทียม พอแตะจิตเขาไปที่ความเปน
นองในปจจุบัน ผมอยากรูอะไรก็กําหนดนอมไปรูตรงๆ ”
“แปลวาขอมูลทุกอยาง ทั้งอดีตและอนาคต รวมอยูที่ตัวตนในปจจุบันนี้แลว?”
“ภาพของอดีตกับภาพของอนาคตแตกตางกัน ตัวตนในปจจุบันเพียงพอที่จะชี้ชัดไดวาอดีตเปนมาอยางไร แตถา
พูดถึงอนาคต ตัวตนในปจจุบันแคชี้วามีความเปนไปไดสูง ที่จะตองประสบกับอะไรบาง และมีสิทธิ์กอกรรมอะไรบาง”
เด็กหนุมแข็งขันจดสิ่งที่นาสนใจสําหรับตน นั่นคือ ปจจุบันเปนรากของอนาคตที่คอนขางชัดเจน แลวเงยหนาเมม
ปากนิดหนึ่ง กอนยิงคําถามตรงไปตรงมา นัยนตาคมกริบดวยความมาดหมายสูงล้ํา
“พอหมอรูใชไหมครับวาผมคิดจะทําอะไร?”
อุปการะทอดมองฝายออนวัยดวยแววเมตตา และตอบตรงๆ เชนกัน
“นองกําลังคิดสรางเครื่องมือพิสูจนวากรรมวิบากมีจริง”
จองฤกษยืดกายขึ้นตรงดวยความตื้นตัน คําตอบที่ยืนยันวาอุปการะรูจริงในบัดนั้นมีความหมายกับจิตใจของเขา
มาก
“งั้นผมขอถามแบบไมออมคอมนะครับ ผมจะทําสําเร็จไหม? ขอรูเสียแตเนิ่นๆ เพื่อจะไดไมตองเสียเวลาเปลา”
หมอดูใหญนิ่งไปในลักษณาการไตรตรองวาจะพูดอยางไร
“ใหผมตอบอยางนี้ดีกวา...” ในที่สุดอุปการะก็เอยเนิบนาบ “จะสําเร็จหรือไมสําเร็จ ขึ้นอยูกับวิธีที่นองตั้งคําถาม”
เด็กหนุมขมวดคิ้ว
“ผมไมเขาใจ”
“วันนี้นองมาเพื่อตั้งคําถามเรื่องกฎแหงกรรมวิบาก เพื่อนําไปจับจุด และทําเปนตัวตั้งไมใชหรือ?”
“ครับ!”
จองฤกษยอมรับ

๒๗๓

“นั่นแหละ... ผมบอกวาสําเร็จหรือไมสําเร็จ ขึ้นอยูกับวิธีที่นองตั้งคําถาม เพราะคําถามของมนุษยนั้น แสดง
ทิศทางชีวิตของเขา วากําลังมุงไปจุดหมายปลายทางแบบไหน”
“หมายความวาถาผมตั้งโจทยถูก ก็จะคนควาวิจัยไดถูก และประดิษฐเครื่องพยากรณกรรมสําเร็จในที่สุดใชไหม
ครับ?”
“นองมีศักยภาพที่จะทําได”
วาจาเหมือนบายเบี่ยงเลี่ยงหลีกที่จะใหคําตอบชัดๆ นั้น ทําใหจองฤกษคาใจเปนอยางยิ่ง
“ถาผมตายกอนประดิษฐเครื่องนี้สําเร็จ ก็แปลวายังไมหลุดจากบวงกรรมที่แกลงคนไวเปนลานใชไหม?”
“ถึงนองจะประดิษฐเครื่องพยากรณกรรมสําเร็จ ก็ใชวาจะทําใหหลุดจากบวงกรรมเกาไปทั้งหมดได บุญสวนบุญ
บาปสวนบาป แตถากําลังบุญมันเกินกําลังบาป ใจนองก็พึ่งบุญไดถนัดถนี่หนอย เหมือนไดทุนไวเกาะอาศัยกลางทะเล ถึง
ฉลามมันจะมางาบก็ไมถนัดนัก ตางจากลอยคอตัวเปลาโดยปราศจากหลักยึด”
เด็กหนุมอดีตจอมแกลงระดับโลกกะพริบตาปริบๆ เขาจะตองเสียดายซ้ําครั้งแลวครั้งเลาไปจนชั่วชีวิตกระมัง วา
ไมนาเลย... เพียงเพราะรูเทาไมถึงการณ เพียงเพราะไมทราบวาทุกการกระทํามีผล เพียงเพราะไดพบกัลยาณมิตรก็สาย
เกินไป เขาดวนลงมือทํากรรมหนักไปเสียแลว
และธรรมชาติก็เหมือนวางกฎเอาไว คือการคิดทําชั่วนั้นงายกวาริเริ่มทําดี ความดีมีคนปูทางใหนอย ขณะที่ความ
ชั่วมีคนถางทางนํารองไวเยอะแยะ แถมกรรมชั่วหลายๆ ชนิดนั้นใชเวลาทํานิดเดียว แตกลับใหผลยืดยาว แมเหนื่อยหนาย
ใจจะขาดเพียงใดก็ตองกมหนากมตารับวิบากไปเหมือนจะไมมีวันสิ้นสุดเสียอีก
“ผมคิดสรางเครื่องพยากรณกรรม...” จองฤกษพูดเสียงแหบแบบคนใจคอไมดี และเริ่มเสียความเชื่อมั่นในตนเอง
“กอนอื่นคงตองเริ่มตนจากการรูเรื่องกฎแหงกรรมวิบากใหครอบคลุม เพียงแตเออ... ในระยะยาวถาขาดผูรูใหคําปรึกษาก็
อาจเควงควาง เพราะระหวางคนควาประดิษฐคิดคน คงติดขัดดวยขอนาสงสัยอีกมาก”
อุปการะยิ้มละไมอบอุนอยางใหกําลังใจ
“ผมจะอนุญาตอยางนี้ ตอไปนองโทร.หาผมไดตลอด ถานองเอาจริงเอาจัง ทุมเทเวลา ๒๔ ชั่วโมงใหกับงาน ก็เอา
ผมเปนที่ปรึกษาไดตลอด ๒๔ ชั่วโมงเชนกัน!”
คําเสนอตัวชวยเหลือของผูวิเศษทําใหนักประดิษฐหนุมใจชื้นขึ้น เพราะถาอุปการะไมเล็งเห็นความสําเร็จเปน
ประโยชนใหญอยูบาง ก็คงไมยอมบริจาคเวลาสวนตัวมาใหเขาเพื่อความสิ้นเปลืองเปลาอยางแนนอน
“ผมมีคําถามจะถามพอหมอเกือบสองรอยขอ” จองฤกษชูกระดาษขนาด A4 สองสามแผนในมือใหดู “ยิ่งตั้ง
คําถาม กิ่งกานสาขาของคําถามก็ยิ่งแตกออกไปมากขึ้นทุกที ถึงตอนนี้ขอสารภาพ คือผมไมแนใจแลววาจะเริ่มถามขอไหน
กอน... ยิ่งพอหมอบอกวาคําถามของผมในวันนี้จะเปนตัวชี้ชะตาความสําเร็จ เลยเออ... ยิ่งทําใหรูสึกประหมา”
“เอางี้...” พอหมอผูวิเศษชวยตัดสินใหอยางเปนงานเปนการ “นองเริ่มจากการเลาแนวคิดที่นองจะประดิษฐเครื่อง
พยากรณกรรมใหผมฟง พอผมเห็นชองทางเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมรู ผมก็จะชี้เปนจุดๆ ไป อยางนี้ดีไหม?”
“ดีครับ”
จองฤกษรับคําดวยความโลงใจขึ้น และเริ่มตนอธิบายจากมุมมองที่เห็นงายสําหรับอุปการะ

๒๗๔

“ผมพยายามเปดใจกวางๆ เขาไปศึกษาศาสตรตางๆ ที่อาจบอกความเปนมาเปนไปของมนุษยไดลึกๆ แลวก็
พบศาสตรนาสนใจเชนการดูลายมือ ซึ่งเดี๋ยวนี้พวกที่ชํานาญการไดพยายามอธิบายปรากฏการณเกี่ยวกับลายมืออยางเปน
วิทยาศาสตรมากขึ้น เชนพิสูจนดวยหลักสถิติ หรือสองดูความสัมพันธระหวางคลื่นสมองกับการเปลี่ยนแปลงลายมือกัน”
อุปการะพยักหนารับรอง
“ก็ถูกนะ เพียงกมหนาสังเกตมือตัวเอง ทุกคนในโลกตองยอมรับกันวาลายมือมีทั้งเสนหลักที่เปลี่ยนยาก แลวก็มี
เสนรองๆ ที่เปลี่ยนงาย หรือบางทีก็ปรากฏแลวเลือนลงอยางรวดเร็ว เพียงแตไมสนใจสังเกต หรือสังเกตแตไมสามารถ
วิเคราะหวาที่มาที่ไปของลายมือเปนอยางไร”
“เหตุผลที่อยูเบื้องหลังลายมือก็คือกรรมเกา?”
“ทั้งเกาและทั้งใหม ถาเปนกรรมเกา โดยมากจะมาในรูปเสนสายตายตัวหรือเปลี่ยนยาก และติดตัวมาแตเกิด สวน
ถาเปนกรรมใหม ก็มักปรับเปลี่ยนกันดวยคลื่นสมอง อยางที่นองคงรูแลว”
“ลายมือบอกเรื่องอดีต ปจจุบัน และอนาคตไดจริงใชไหมครับ?”
“จริง! เหมือนแผนที่ที่ไมไดวาดขึ้นมั่วๆ แตก็ใชจะอานงายนัก เพราะแผนที่อยูในรูปรหัสลับแกะยากหนอย”
“ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากขอคํายืนยันจากพอหมอ เพราะถาหากลายมือเปนแผนที่ชีวิตจริง ก็แปลวาเราอาจสืบ
รหัสชีวิตกันไดตั้งแตกอนเกิดเสียอีก!”
“ทํายังไง?”
“แกะรอยเขาไปใหถึงตนกําเนิดเสนลายมือ!”
อุปการะหรี่ตา แมทรงความรูเรื่องลี้ลับกวางขวางเพียงใด ก็ยังไมคุนกับวิทยาการล้ํายุคที่บรรจุอยูในสมองของ
หนุมรุนลูก
“วิทยาศาสตรชวยใหเขาถึงไดหรือ?”
“ไดครับ! อาศัยขอมูลที่มีตั้งแตทุกคนยังเปนเซลลเพียงเซลลเดียว คือ... ถาการสันนิษฐานของผมถูกตอง ก็แปลวา
อดีตและอนาคตของทุกคนปรากฏอยูในรูปที่อานไดนับตั้งแตแรกปฏิสนธิแลว ขอเพียงรูวิธีที่จะอานใหออกเทานั้น”
หมอดูผูทรงญาณนิ่งไปอึดใจกอนเอย
“ผมดูจากความคิดของนองนะ นองตั้งใจจะใชวิธีการทางคอมพิวเตอร วาดรูปของเด็กที่ยังไมเกิดลวงหนา ตั้งแต
วัยเด็ก วัยหนุมสาว วัยกลางคน ไปจนถึงวัยชรา โดยทํานายกํากับไวไดดวยวาแตละวัยจะตองเผชิญกับอะไรบาง รวมทั้ง
ระบุอยางชัดเจนวาที่ชวงชีวิตตางๆ ประสบวิบากดวยเพราะกรรมชนิดใด ซึ่งถาทําไดถูกตองแมนยํา ก็เปนอันพิสูจนชัดวา
อดีตชาติมีจริง กรรมวิบากมีจริง และรูปกายกับเหตุการณหลักๆ คือผลที่เกิดจากเหตุ ไมไดเกิดขึ้นลอยๆ โดยบังเอิญ”
จองฤกษตัวแข็ง ทั้งดีใจ ทั้งเกรงกลัวระคนกัน
“ถาผมทําสําเร็จ จะไดรับผลทันตาอยางไรครับ?”
“การทําใหมหาชนรับรู เขาใจ และศรัทธาในกฎแหงกรรมวิบาก ไมวาจะดวยวิธีการใดๆ ยอมไดรับผลเปนบรมสุข
ปรารถนาสิ่งใดมักไดสิ่งนั้นสมใจอยางนาอัศจรรย และภายในเวลาไมเนิ่นชาดวย”
“แตเมื่อกี้พอหมอบอกวาอยางไรก็ไมมีทางหลุดพนจากบวงกรรมเกาไดเด็ดขาด หากยังไมหลุดจากบวงกรรมเกา
แลวผมจะเสวยผลเขาขั้นบรมสุขไดอยางไร?”
อุปการะจองผูนั่งตรงขาม เล็งญาณกําหนดดูเหตุการณใกลๆ ที่พอยกตัวอยางได เพียงไมกี่พริบตาก็เอยชัด

๒๗๕

“เร็วๆ นี้นองเพิ่งโดนเด็กไมรูคิดคนหนึ่งดาเอาดื้อๆ ใชไหม?”
จองฤกษถอนใจ ยอมรับดวยความเฉยชิน
“ใชครับ อยูๆ มันก็ดาผมวาไอควาย เลนเอาสะอึกไปเปนครู”
“ถาเมื่อกอนนองโดนเด็กแปลกหนาดาอยางนี้ ปฏิกิริยาจะออกมาทาไหน?”
“ก็... อาจจะเหลียวซายแลขวา หากอนหินเขวี้ยงเจาเด็กบานั่นสักที ไมกลัวมันจะหัวรางขางแตกอยางไร”
“แตนองก็ไมไดทํา?”
“ครับ... พอนึกไดวานั่นคงเปนอีกครั้งหนึ่งที่ตองชดใชกรรม ก็คอตกและยอมรับสภาพไป”
“ถาพูดถึงใจละ สมัยกอนจะผูกโกรธ เก็บความเจ็บแคนอาฆาตไวนานแคไหน?”
เด็กหนุมเกิดความเบาหัวอก เพราะเริ่มรูวาพอหมออุปการะจะกลาวกับตนอยางไร
“เมื่อเดือนที่แลว ใครทําผมเจ็บใจ ผมจะคิดเอาคืนเปนสิบเทาสิบทบ และจะคุมแคนจนนอนไมหลับไปหลาย
อาทิตย”

“แตนองก็ไมไดผูกโกรธนี่ใชไหม?”
“ครับ... ผมใหอภัยเด็กคนนั้นภายในนาทีหรือสองนาทีตอมา หลังจากปลงตกและคิดไดวาเด็กเปนแคเครื่องมือ
ของกฎแหงกรรมวิบาก แถมนึกหวงเขาเสียอีกวาตอไปจะตองเจอวิบากเลนงานแบบผมไหม”
“การใหอภัยได ไมคิดเอาคืนเสียไดโดยปราศจากเงื่อนไข ทําใหใจเปนทุกขหรือเปนสุข?”
“เปนสุข...”
“แปลวาชีวิตนองดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ทั้งที่กรรมเกายังตามรังควานอยูใชไหม?”
“ครับ...” แลวจองฤกษก็ทําหนาสงสัย “พอหมอหมายความวานี่เปนผลจากการตั้งใจจริงที่ผมจะสรางเครื่อง
พยากรณกรรมหรือ?”
อุปการะสายหนา
“เปนผลกรรมที่เกิดจากการคบบัณฑิตเปนมิตรหนึ่ง แลวก็ทําใจนอมศรัทธาในกรรมวิบากหนึ่ง เห็นไหมวานอง
ไดผลอันสมควรแกเหตุที่ใจตัวเองนั่นแหละ ตรงตัว ตรงไปตรงมานั่นเอง การทําความเขาใจ การทําความเห็นใหถูกตรง
การรูจักวาสิ่งใดเปนประโยชนหรือเปนโทษ นั่นแหละคือยอดแหงกรรมอันจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญสูตนไมรูจบรู
สิ้น”
เด็กหนุมสงบนิ่ง ใจเปนสุขล้ํา สายตาทอดมองบุรุษเบื้องหนาดวยแววลึกซึ้ง
“ยิ่งถาผมสรางเครื่องพยากรณกรรมได และทําใหคนอีกมากหันมาศรัทธาความจริงเชนกฎแหงกรรมวิบาก ผล
สะทอนก็ จะยิ่งไดแรงขยายออกไปมหาศาล ตางจากที่ศึกษาเพื่อใหเขาใจและศรัทธากรรมวิบากตามลําพัง นั่นเองที่
ความสุขจะเติบโตขึ้นเปนบรมสุข ผมเขาใจอยางนี้ถูกไหมครับ?”
“ใช!”
จองฤกษสูดลมหายใจลึก หันมายิ้มใหณชะเลอยางออนโยน สติชัด รูตัวทั่วพรอมดวยอีกระดับสํานึกที่สูงขึ้นกวา
เคย แลวเอยเปนกังวานทุมนุม

“เรามีความตั้งใจจริงในการสรางศรัทธากรรมวิบากใหเกิดขึ้นในหมูคนจํานวนมาก อานิสงสมีเพียงใด ขอให
ไดกับทรายและทุกคนในโลกเทาเทียมกัน”

๒๗๖

ณชะเลตั้งใจสดับฟง โลงหัวอกไปถึงไหนๆ นั่นเปนการเจาะจงเผื่อแผใหหลอน แตคําวา ‘และทุกคนในโลก’ ก็
สะทอนถึงจิตที่เปดกวางไมคับแคบ จึงบันดาลใหบังเกิดปติเบิกบานซานเย็น ขนาดตองยิ้มกวางและพนมมือไหวกระแส
บุญจากมหากุศลจิตของจองฤกษโดยไมรูสึกตัว
“อนุโมทนาคะ ทรายจะพยายามชวยฤกษทุกทาง แมจะมีกําลังนอยแคนี้”
อุปการะพลอยแยมยิ้มอนุโมทนาตาม เพราะคําประกาศเจตจํานงของอัจฉริยะหนุมมีพลังสะเทือนใหญหลวง
บันดาลปติไดทวมทนแมในจิตของผูทรงภูมิ
“ทําไปเถอะ อยูคูกันดวยการบุญนั้น จะใหผลเปนความรูสึกปรองดอง และบันดาลความผาสุกที่ยั่งยืนนานเสมอ”
เด็กสาวโพลงถามดวยความโสมนัส
“ถาทําใหคนเชื่อกรรมวิบากไดอยางเปนวิทยาศาสตร ประวัติศาสตรของมนุษยจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยไหม
คะ?”
ผูทรงอภิญญายิ้มอยางเขาใจสัจธรรม
“จําไวเถอะ ไมวาหนูจะมีอิทธิพลตอโลกมากมายเพียงใด หนูเปลี่ยนแปลงไดอยางมากสุดครึ่งหนึ่งเทานั้น”
ณชะเลเอียงหนาเล็กนอย
“ทําไมตองเปนอยางนั้นละคะ?”
“เพราะการเปลี่ยนทั้งหมดจะฝนธรรมชาติ”
คนฟงเหมือนเขาใจรําไร แตทบทวนแลวรูสึกวายังไมรูอะไรเลย
“ธรรมชาติเปนอยางไรหรือคะ?”
“ธรรมชาติตองมีคูตรงขามไวถวงดุลใหเกิดการหมุนไปของวัฏฏะ ถาโลกนี้มีแตคนเขาใจและศรัทธากรรมวิบาก ก็
จะเหลือเพียงกําเนิดสวรรค อบายภูมิทั้งหลายจะหายไป นั่นไมใชวิสัยของสังสารวัฏ”
“แลวไมดีเหรอคะ? เหลือแตทางไปสวรรคและนิพพาน ทําไมวิสัยของสังสารวัฏถึงเหมือนกับตองใจรายกับสัตว
สวนหนึ่งที่หลงผิดดวย?”
“ไมมีใครใจรายหรอก เพราะไมมีใครไปแกลงกําหนดไว ธรรมชาติเขาเปนของเขาอยางนั้นมาแตไหนแตไร แม
พวกเรานั่งคุยกันอยูนี้ ก็คือการแสดงตัวของธรรมชาติ เปนการทํางานของธรรมชาติ กรรมเกาคุมรูปของหนูทรายให
เปนไปตามที่ผมเห็น กรรมปจจุบันคุมคําพูดของหนูทรายใหเปนไปตามที่ผมไดยิน และกรรมโดยรวมของหนูทรายจะเปน
ปราการไมใหเขวออกนอกลูนอกทาง ไมใหเห็นกงจักรเปนดอกบัว นี่ก็ทํานองเดียวกัน กรรมของคนที่เขาเห็นผิด ก็จะฉุด
รั้งเขาไมใหมาเห็นถูกเห็นชอบได แมจะชูธงวิทยาศาสตรนําหนาไปหาเขาก็ตาม”
ประโยคสุดทายของอุปการะทําใหจองฤกษพยักหนานิดหนึ่งและกลาวเสริม

“สําหรับหลายๆ คน ปจจุบันวิทยาศาสตรก็เปนเพียงประเด็นถกเถียงที่ยังหาขอยุติไมไดเทานั้น”

๒๗๗

“แปลวาถึงแมฤกษจะสรางเครื่องพยากรณกรรมสําเร็จ ก็ไมมีทางที่จะแพรหลายเปนที่ยอมรับทั่วไปหรือคะ?”
คําถามนั้นเพื่อใหอุปการะทํานาย แตแทนการทํานาย พอหมอกลับกลาวอยางเปนกลาง
“โลกนี้เต็มไปดวยกลุมทุนนิยม ลัทธิซาตาน และกลุมความเชื่อทางศาสนาที่เขาไมยอมรับเรื่องกรรมวิบาก ผมพูด
แคนี้หนูนึกออกไหมวาเครื่องพยากรณกรรมจะเจอแรงเสียดทานขนาดไหน?”
เด็กสาวเงยหนาขึ้นสูงอยางถึงบางออ
“เขาใจละคะ...” ทวาเมื่อนึกอะไรขึ้นไดก็กังขาอีก “สมัยนี้ความรูที่พิสูจนไดอยางเปนวิทยาศาสตรมักเปนที่
ยอมรับโดยปราศจากอคติ เหมือนที่ความเชื่อสืบๆ กันมาบอกวาโลกแบน ก็ตองถูกลมลางไปดวยภาพถายจากอวกาศ ขอ
เพียงมีประจักษหลักฐาน มนุษยเราก็ใชจะมัวหลงยึดติดกับความเชื่อปรัมปรานี่คะ?”
“ความรูเรื่องโลกกลมไมไดเปลี่ยนแปลงวิธีใชชีวิตของคนๆ หนึ่งสักเทาไหรนี่ ความรูใดไมเปลี่ยนเสนทางกรรม
ของมนุษย ธรรมชาติจะอนุญาตใหความรูนั้นแพรหลายไดโดยไมพบแรงเสียดทานมากนักหรอก”
ณชะเลเอนหลังพิงพนัก ยิ้มออกมาดวยความฉงนระคนทึ่งในความพิสดารพันลึกของธรรมชาติ ใครครวญแลวร่าํ ๆ
จะเห็น ‘สัจธรรม’ ตามอุปการะกลาวขึ้นมารางๆ แมแต ‘ความรู’ ก็มีระดับของตัวเอง วามีอภิสิทธิ์หรือเปนของตองหาม
เพียงใด
“เพราะอยางนี้ใชไหมคะ ศาสนาที่เอาความจริงมาเปดเผย เอาประโยชนสูงสุดมาประกาศแสดง ถึงเปนศาสนาที่
กวาดคนไดนิดเดียว กลายเปนชนกลุมนอยที่ไมอยากมีใครมารวมพวกดวยเทาไหร เมื่อกอนทรายเคยคิดๆ สงสัยเหมือนกัน
วาถาพุทธเราสอนใหเห็นตามจริง พิสูจนความจริงไดเปนปจจุบันอยางที่สุด ทําไมจึงมีคนศรัทธาเกือบๆ จะนอยที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความเชื่อแนวอื่น”
“คนตองมีบุญเกาที่อยากทําใหเปดตามองโลกตามจริง แลวก็ตองมีบุญใหมเปดมานอุปาทานใหไปรับรูอะไรๆ
ตามจริงได นี่นับเปนเรื่องยากสําหรับสรรพสัตวที่เกิดมาพรอมกับอวิชชา และยินดีจมปลักอยูกับกามกิเลส เกือบทุกคน
ลวนกอกรรมในแบบที่ทําใหจิตใจมืดมน หรือโปะมานอุปาทานบดบังความจริงแนนหนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนั้น”
จองฤกษเอยแทรก
“ในอเมริกามีการตั้งสํานักเกี่ยวกับจิตวิญญาณกันเปนหมื่น แนวเชื่อใหมผุดขึ้นเปนดอกเห็ดไมเวนแตละวัน ผม
พยายามคนควาเรื่องกรรม ก็พบลัทธิที่เชื่อเกี่ยวกับกรรมวิบากอยูมากพอควรนี่ครับ”
“ความเชื่อเรื่องกรรมวิบากมีมานาน กอนยุคพุทธกาลเสียอีก พวกเขาเชื่อวากรรมวิบากมีจริง แตก็เชื่อตามที่เขาเห็น
ดวยญาณระดับเขา หรือกะเก็งดวยสติปญญาแบบเขา หรือคาดเดาเอาตามอัตโนมัติของเขา ยกตัวอยางความเชื่อเชน พึงชวย
สัตวใหพนทรมานในบวงกรรมดําดวยการฆาบูชาเทพเจา หรืออยางเชน ใสบาตรพรอมหนังสือโปจะทําใหไดกามตาม
ปรารถนา เหลานี้ลวนแลวแตสะทอนความเชื่อกรรมวิบากแบบผิดเหตุผิดผล”
จองฤกษหัวเราะหนอยๆ เกิดความอยากรูตามประสาหนุม

“แลวถึงแมหวังดี อยากใหหลวงพี่มีความสุข การใสบาตรดวยหนังสือโปก็จะไมไดบุญเลยหรือครับ?”

๒๗๘

“ไดเหมือนกัน แตไดอัตภาพหนึ่งซึ่งมีกามเปนเครื่องทารุณ ทํานองเดียวกับคนตองทนปวดแสบปวดรอนเสพกาม
ทั้งมีแผลสด หรือถาเขามีวาสนาไดกลับมาเกิดเปนมนุษย ก็จะมักมาก และตกอยูในสถานะลําบากอยางใดอยางหนึ่ง
เกี่ยวกับกาม เชนหื่นกระหายตลอดเวลา หามตัวเองไมได แถมอาจไดอัตภาพหญิง ไมใชอัตภาพชายที่เอาแตสนุกอยาง
เดียว”
“ทําไมโทษหนักนักละครับ?”
“เพราะหมู มนุษ ย ย อ มรู อยู วา พระเป น มนุษ ยพ วกที่ มี ฐ านะพรากจากกาม ประพฤติตั ว เพื่ อ ออกจากกาม เพื่ อ
พรหมจรรย เพื่อยกระดับจิตใหสูงเหนือโลก การใหสิ่งยอมใจ ปลุกเราความกําหนัดยินดี ก็คือลากทานกลับมาลงต่ําดวย
เครื่องลอที่เผ็ดรอน ความเผ็ดรอนนั้นเองที่จะยอนกลับมาใหผลในกาลขางหนา”
“เปนอยางนี้เอง... ฟงแลวเพิ่งไดคิดเหมือนกันนะครับ ถึงแมเชื่อวากรรมวิบากมีจริง แตจับเหตุจับผลไมถูก ก็ทําให
กอกรรมชั่วทั้งๆ ที่คิดวากําลังทําดีอยูนั่นแหละ”
“ขณะยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทานหนาแนน คนเราคิดเห็นทึกทักไปไดเรื่อย สุดแตกิเลสจะสั่งใหเชื่อ”
“เพราะอยางนี้ถึงตองมีการทําสมาธิ ชําระจิตใหสะอาดเสียกอนใชไหมครับ? คนเราถึงจะรูเหตุรูผล รูกลไกของ
กรรมวิบากอยางถูกตองเที่ยงตรง”
“ขั้นตนของการหยั่งรูเหตุผลและกลไกกรรมวิบากไดอยางถูกตองนั้น ไมใชดวยการทําสมาธิ แตดวยการมีพนื้ ฐาน
ความเห็นที่ชัดเจน วาราคะ โทสะ โมหะนั้น เปนมูลรากของอกุศลเจตนาทั้งปวง และในทางตรงขาม ความไมมีราคะ ความ
ไมมีโทสะ ความไมมีโมหะ ก็เปนรากของกุศลเจตนาทั้งปวงดวย เมื่อรูตามจริงอยางนี้ การศึกษาเรื่องกรรมวิบากจะไมหลง
ทางเลย”
จองฤกษตาตื่นตั้งตัวตรง เพราะรูสึกวาไดกุญแจสําคัญสูงสุดดอกแรก กอนหนานี้เขาพยายามจับทางวาจะนับหนึ่ง
ที่ตรงไหนดี ทวายิ่งแตกกิ่งกานสาขาความเปนไปไดของการประกอบกรรมมากขึ้นเทาไร อะไรๆ ก็ยิ่งออกอาวมากขึ้น
เทานั้น
“ถาบอกวาโทสะเปนสิ่งผิด เปนฝกฝายกันกับบาปอกุศล อยางนี้พอเขาใจไดงาย เพราะโทสะเปนชนวนเหตุของ
การดาทอ การทําลายลาง และการฆาฟนกัน แต... จะบอกวาราคะเปนสิ่งผิด หรือเปนฝกฝายกันกับบาปอกุศลไดอยางไร
ครับ? ในเมื่อมนุษยเราก็ถือกําเนิดมาจากราคะกันถวนหนา”
“นองตองแยกใหออก กามราคะในฐานะของเหตุใหเกิดรูปกายก็สวนหนึ่ง กามราคะในฐานะของเหตุใหเกิดจิต
หมนหมองก็สวนหนึ่ง ถานองเล็งมาที่จิต ขอสงสัยจะตกไปงายขึ้น”
“ยังสงสัยอยูดีครับ ฟงเหมือนจิตที่มีราคะคือจิตที่ผิด”
“ถาไมใชคําวา ‘ผิด’ แตใชคําวา ‘เปนมูลเหตุ’ อยางนี้จะรับไดมากขึ้นไหม?”
“ออ...”

๒๗๙

“ราคะเปนมูลเหตุใหเกิดความบาดหมางใจกันเมื่อไมยินยอมมีเพศสัมพันธกัน จริงไหม? ราคะเปนมูลเหตุให
เกิดความบาดเจ็บรุนแรงโดยการขมขืน จริงไหม? เพราะราคะเปนมูลเหตุใหเกิดการขมเหงน้ําใจกันดวยการลักลอบเปนชู
จริงไหม? ตัวราคะเองปรุงแตงใหจิตหมนมืดและเศราหมองเพียงชั่วขณะหนึ่ง แมยังไมเปนบาปผิด แตก็เฉียดกันกับภพที่
มืดมน ขอเพียงขาดใจตายไปในขณะกําลังมีราคะแกกลา คติที่ไปยอมไมแจมใสสวางไดเลย”
จองฤกษเมมปาก ยังไมหายคลางแคลง แตในที่สุดก็รับเบาๆ
“ครับ รูสึกจะเห็นอะไรมากขึ้น”
“เวากันซื่อๆ อยางนี้เถอะ คนเราเมื่อกําลังเล็งโลภอยากเสพกามจัดๆ ลวนแลวแตมีความทะยานไปในทางต่ํา นอง
ลองนึกถึงหนาตาและตัวตนขณะราคะแกกลา คิดดูซิวาเหมือนออกไปในทางเขาปารกชัฏหรือออกสูทางโลงสบาย ขณะที่
จิตถูกปรุงแตงใหทึบแนนดวยความทะยานอยาก ตรงนั้นคือการเขาฝกฝายความมืด เขาฝกฝายอกุศล แมจะไมเปนบาป
ทันทีก็ตาม แตขณะที่จิตถูกปรุงแตงใหปลอดโปรงดวยความคลายกําหนัด ตรงนั้นคือการเขาฝกฝายความสวาง เขาฝกฝาย
กุศล แมจะไมเปนบุญทันทีก็ตาม”
“ครับ”
“หากจิตสํานึกยังเหนือกามก็เสมอตัว แตหากกามเหนือจิตสํานึก หลงเสพบอยถึงระดับหมกมุน นั่นแหละความมืด
เริ่มมาครอบเต็มๆ แลว สังเกตไดวาชักคิดแสวงกามแบบผิดๆ แลว นี่ไง หมูชายหญิงที่หมกมุนเรื่องกามถึงพากันมีความคิด
และคําพูดไปในทางต่ํา หรือออกไปในทางเสียดแทงทิ่มตํา ซึ่งก็เลียนแบบอาการหยาบๆ ทางกายมานั่นเอง”
“แปลวาถายังทํากรรมอันเปนไปเพื่อติดอยูในกามแบบมนุษย ก็หมดสิทธิ์ขึ้นสวรรคใชไหม?”
“การมีราคะอยูในขอบเขต คือคูผัวตัวเมียเดียว ไดกันดวยความสมัครใจของทั้งสองฝาย ไดกันโดยความยินยอม
พรอมใจของผูปกครอง หรือไดกันดวยความเหมาะสมอันปราศจากความเดือดเนื้อรอนใจของใครๆ กับทั้งไมชักชวนกัน
ประพฤติสําสอนสวิงกิ้งตามสมัยนิยม อันนั้นจัดเปนกามที่พึงมีพึงไดในขอบเขตของศีล ๕ และถามีกุศลจิตจากการ
ประกอบบุญดานอื่นๆ ทําใหชีวิตมีจิตที่สวางอยูโดยมาก อยางนั้นก็ตายดวยความผองใสไดถึงระดับสวรรค”
จองฤกษจดตามยิก พออุปการะพูดจบเขาก็เงยหนาขึ้นถามทันที
“กรรมอันเจือดวยราคะ โทสะ โมหะ เขาขายอกุศล สวนกรรมอันไมเจือดวยราคะ โทสะ โมหะ เขาขายกุศล ถูก
ไหมครับ?”
“ถูก!”
“แปลวาถาไมเสพกามเลย จัดเปนบุญ เปนกุศลใหญ?”
“ก็ไมเชิง คือตองดูดวยวาคนไมเสพกามนั้นคิดอะไรอยู หวังอะไรอยู บางคนไมเสพกามเพื่อมาคุยโววาฉันวิเศษ
วิโสเหนือกวาคนอื่นก็มี นี่เรียกวาเริ่มไมเสพกามกันดวยความคิดอกุศลแลว”
“แลวอยางไรจึงเรียกวาไมเสพกามแลวเปนบุญใหญครับ?”
“ก็ดวยความหวังวาจะชําระจิตใหสะอาด ปราศจากมลทิน อันนี้ตองมีหลักการดวย เชนทํากรรมสม่ําเสมอที่เรียก
ถือศีล ๘ เพื่อใหเกิดความปลอดโปรง มีความพรักพรอมพอจะปฏิบัติสมาธิภาวนาใหกาวหนา หรือที่สูงสงขึ้นกวานั้น คือ
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พิจารณาดวยปญญาแลว เห็นการเสพกามเปนเครื่องขวางความหลุดพน ก็ดําริที่จะละเสีย เพื่อดําเนินตามมรรคาของ
พระพุทธเจาใหยิ่งๆ ขึ้นไปจนครบถวนเต็มขั้น กระทั่งพนทุกข พนอุปาทานหลงผิดทั้งปวง”
“สรุปคือกรรมที่ประเสริฐสุดตามมุมมองของพุทธศาสนา คือการตั้งใจปลดปลอยจิตจากบาปอกุศลและอุปาทาน
ครอบงําทั้งปวง?”
“ถูกตอง!”
จองฤกษเคาะปากกาลงกับสมุดบันทึกดวยสติที่ตื่นโพลง หากกฎแหงกรรมวิบากอันสลับซับซอนยืนพื้นอยูบน
ศูนยกลางที่เขาใจไดงายๆ ขางตน ก็ถือวาเขาพบเคาเงาของการเริ่มประดิษฐเครื่องพยากรณกรรมจริงๆ แลว
“ขอบคุณครับ คิดวาผมคงออกจากจุดเริ่มตนไดดวยเกณฑที่พอหมอวามานี่เอง หากปราศจากหลักเกณฑหรือ
เครื่องชี้ชัด วาอันไหนเปนกุศล อันไหนเปนอกุศล ผมคงตองวิ่งวนอยูแถวๆ จุดเริ่มตนอีกนาน”
อุปการะเล็งดูระบบความคิดของจองฤกษแลวเกิดความทึ่ง หนุมเกงคนนี้มีรูปความคิดที่มหัศจรรยซึ่งพบไมได
งายๆ ในคนทั่วไป คือเมื่อเกิดประกายปญญาสวางวาบขึ้นครั้งหนึ่งแลว ก็จะเกิดกิ่งกานสาขาทางความคิดแตกแขนง
ออกไปอยางกวางขวาง มีความสลับซับซอนและเปนระเบียบยิ่ง แมขณะพูดอยูแทๆ กิ่งกานความคิดก็ยังแตกออกไปเปน
ระยะ
“นองเปนคนคิดเร็วมากนะ ไดหนาไมลืมหลัง แลวก็มีความมุงมั่น มีไฟทะยานแรงดีเสียดวย”
อดไมไดที่จะเอยชม ซึ่งโดยทางใดทางหนึ่ง เด็กหนุมสามารถสัมผัสไดวากิ่งกานสาขาความคิดของตนกําลังถูก
อานอยางละเอียด
“พอหมอเห็นความคิดของผม อยางนั้นเวลาผมคิดอะไร พอจะใหคําแนะนําวาถูกทิศหรือผิดทางบางไดไหมครับ?
อะไรๆ อาจจะลัดสั้นเขา”
อุปการะสั่นศีรษะ อธิบายใหอีกฝายเขาใจ
“ผมเห็นสายความคิดของนองยืดออกจากจุดเริ่มตน แยกซาย แยกขวา แลวมีแขนงยอยงอกเงยออกมา โดยสาขา
อื่นๆ ไมเลือนหาย นั่นทําใหรูวานองเปนคนคิดแบบไดหนาไมลืมหลัง และการเห็นกิ่งกานแขนงความคิดของนองแตก
ออกไปเปนระเบียบชัดเจนในชั่วไมกี่พริบตา ก็ทําใหทราบวานองเปนคนคิดเร็ว แตอยางไรก็ตาม เนื้อหาที่นองคิดมันเกิน
ขอบเขตพื้นฐานความรูของผม ผมไมเขาใจวิทยาศาสตรลึกซึ้ง เพียงแคสัมผัสแตวานองกําลังตรึกนึกเกี่ยวกับรหัสลับระดับ
จิ๋วมากๆ ซึ่งเปนรากฐานของกายมนุษย”
“ใชครับ! งั้นผมขออธิบายใหพอหมอฟง เผื่อพอหมอสามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ชี้นําใหผมเชื่อมโยง
กรรมวิบากเขากับรหัสมนุษยไดมากขึ้น”
“เอาซี ลองดู”
“คือเออ...”
ชะงักคิดอยางไมทราบจะเริ่มอธิบายเปนภาษาธรรมดาอยางไร
“อธิบายเปนคําพูดธรรมดาของนองเถอะ” อุปการะบอกอยางทราบขออึดอัดลําบากของอีกฝาย “เอาแบบที่พูดให
หนูทรายฟงก็ได จิตผมจะเห็นเปนฉากๆ เองวาอะไรเปนอะไร”
“ครับ” จองฤกษกระแอมกอนเริ่มสาธยาย “ทุกชีวิตเคยเปนเซลลเล็กๆ เพียงเซลลเดียวมากอน แตก็ไดทวีตัวมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนหลายลานนับไมถวน และถึงแมจํานวนเซลลในกายเราจะมีมากมายเหมือนเม็ดทรายในกระบะ แต
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แกนของทุกเซลลจะมีขอมูลเหมือนๆ กันหมด ทํานองเดียวกับที่ใครไดเลขประจําตัวเปนอะไร องคประกอบรางกาย
ทุกชิ้นของเขาก็จะตองใชเลขประจําตัวนั้นเสมอ”
“อือม...”
อุปการะครางรับอยางเขาใจจากจิต เพราะวิชารูกายตามจริงของพระพุทธเจา ทําใหเขาเคยมีประสบการณเห็นกาย
เปนนิมิตที่ยอขยายไดตามใจนึก เมื่อขยายแลวก็จะเขาไปเห็นชิ้นสวนตางๆ อยางละเอียด และละเอียดลงไปถึงระดับอณู
เนื้อ ยิ่งกวาใชกลองจุลทรรศนขยายดูเยื่อบางบนจานแกวเสียอีก เพียงแตบอกไมถูกวาสิ่งที่เห็นเปนไปตางๆ เหลานั้น
นักวิทยาศาสตรเรียกวาอะไรบาง
“ดวยวิทยาการในวันนี้...” จองฤกษอธิบายตอ “ถาดึงเสนผมเสนหนึ่งออกมาจากหนังหัวของเรา แลวซอยยอย
ออกเปนรอยเปนพันสวน เพื่อนําไปผานกรรมวิธีทางเคมีบางอยาง เราจะสามารถแยกเอาสิ่งที่อยูในแกนของเซลลออกมา
สิ่งนั้นเรียกวาสายใยดีเอ็นเอ...”
อุปการะพยักหนาอยางผูทรงฌานที่สามารถรับขอมูลลี้ลับไดรวดเร็ว
“ดีเอ็นเอนี่ใชไหม ที่นองเชื่อวาเปนแหลงรวมขอมูล ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคตของคนๆ หนึ่ง?”
“ครับ!” เด็กหนุมประสานมือโนมตัวไปขางหนา “ถาเราสามารถหาลําดับการเรียงตัวของดีเอ็นเอ ก็จะไดรหัส
อะไรอยางหนึ่งเขามาเก็บในรูปขอมูลคอมพิวเตอรได ใชงานวิเคราะหตามตองการไดงาย ซึ่งปจจุบันมีการเขียนไวใน
แบบเรียนเพียงวา รหัสพันธุกรรมทําหนาที่บังคับควบคุมใหรูปรางหนาตาของมนุษยเปนไปตางๆ หรืออาจเปนปมเหตุให
เกิดโรคผิดปกติเชนมะเร็ง”
“แตนองจะเปลี่ยนความเชื่อเดิม พิสูจนใหเห็นวารหัสพันธุกรรมทําอะไรมากกวานั้น”
“ครับ... ผมจะลงลึกไปถึงเหตุผลลี้ลับ วาทําไมดีเอ็นเอของแตละคนถึงมีการเขารหัสในแบบหนึ่งๆ ”
ณชะเลเพิ่งเขาใจความคิดของแฟนหนุมกระจาง
“เธออาศัยความเชื่อทางพุทธ สันนิษฐานวาเบื้องหลังของการเขารหัสพันธุกรรม ก็คือกรรมเกาในอดีตชาติของ
คนๆ หนึ่งใชไหม?”
จองฤกษผงกศีรษะ
“เราฝากอนาคตที่เหลือทั้งหมดของตัวเองไวกับความเชื่อมั่นในพุทธศาสนาและญาณหยั่งรูของพอหมออุปการะ
ถาหากเรื่องกรรมวิบากไมจริง ชีวิตของเรานับแตนี้จะเปนไปเพื่องานวิจัยที่สูญเปลา แตถาพุทธศาสนาและพอหมอพูดถูก
ก็แปลวาคุมที่เราจะอุทิศทั้งชีวิตที่เหลือใหกับเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว!”
“รหัสซับซอนขนาดนั้น เธอจะตั้งตนโยงเขากับเรื่องของกรรมวิบากไดยังไง?”
“ก็ตองคอยๆ หาความสัมพันธไป เชนหากถอดรหัสพันธุกรรมของคนสวยคนหลอออกมาเปรียบเทียบหาสวนที่
เหมือนกันไดชัดๆ เราก็รูละวาสวนนั้นๆ เปนรองรอยที่เกิดจากการทําทานดวยศรัทธา หรือรักษาศีลไดสะอาดหมดจด”
“ทิศทางการคนควาที่ไมมีคนนําทางมากอนนี่ ทาทางจะยากเอาเรื่องเหมือนนะ”
“ไมมีคนนําไวกอนก็มีขอดีเหมือนกัน เราจะไดไมติดอยูกับกรอบความเชื่อแบบไหนๆ ดวยไง อยางเชนเราอาจตั้ง
โจทยขึ้นมาเลนๆ วาถาโหราศาสตรเปนเรื่องจริง ก็นาจะมีความสัมพันธระหวางตําแหนงดาวกับรหัสพันธุกรรม ถาพบ
ความเกี่ยวโยงที่แนนอนระหวางการเรียงตัวของดวงดาวกับการเรียงตัวของดีเอ็นเอ หลายสิ่งหลายอยางก็จะรวบรัดสั้นเขา
เชนเอาขอมูลเด็ดๆ จากตําราโหราศาสตรมาประยุกตในทางใดทางหนึ่ง โดยไมตองเสียเวลาคนควาเอาเอง”
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ณชะเลยิ้มกวาง นัยนตามีประกายความหวังแจมจรัส
“งานของเธอจะตองอยูในบันทึกหนาใหมของประวัติศาสตรแนๆ เลยฤกษจา”
พอเห็นความคาดหวังอันเรืองรองในแฟนสาว สีหนาของเขากลับสลดลง
“เราคํานวณดู ขั้นตอนการคนควาวิจัย ทั้งในสวนความพยายามถอดรหัส เปรียบเทียบรหัส พิสูจนความสัมพันธ
กับกรรมวิบาก ตลอดจนกระทั่งการเก็บสถิติทดสอบความแมนยําในการพยากรณ อาจตองใชเวลาเกินอายุขัยของมนุษยคน
หนึ่งไปมากนะทราย แถมเงินพันลานของเราที่นึกวามากแลว ก็อาจนอยเกินไปเสียอีก...”

ตอนที่ ๓๒ ความเปนไปได
อเวราเขาหองเจานายใหญผูทรงบุคลิกงามสงา ไดยินเขากําลังคุยโทรศัพทเสียงเครียดอยูพอดี
“ก็คุณพูดเหมือนหมาเหานี่หวา จะใหผมทนฟงทุกวันไดยังไง? แลวนี่คนกําลังทํางานทําการยังไมเวน ทุเรศจริงๆ !”
เพียงไดยินเทานั้นก็รูทันทีวาคูสนทนาไมใชใครอื่น ภรรยาของเขานั่นเอง นี่เผอิญโผลเขามาไดยิน ‘ขอสนทนา
สวนตัว’ อันนาจะเปนความลับของนายโดยไมตั้งใจ หลอนสนิทกับเจานายจนลืมเคาะประตูเปนบางครั้ง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อเขาเพิ่งเปนฝายโทร.ใชหลอนหยิบแฟมเอกสารเขามาใหหยกๆ ใครจะไปนึกวาแคไมกี่นาทีใหหลัง บรรยากาศหอง
นายจะเขม็งตึงขนาดนี้
พอเห็นหลอน ทานผูบังคับบัญชาก็เงียบเสียงลงชั่วครู ทําหนายุงมองไปทางอื่น อเวราจึงรูหนาที่ รีบวางแฟม
เอกสารแลวปลีกตัวออกจากหองไปโดยดวน
คําพูดชนิด ‘หลุดปากในที่ทํางาน’ อยางไมเคยเปนมากอนของนายเปนความสะเทือนใจเอาเรื่อง เพราะแมเพียง
ไมกี่คําที่เอยออกมาดวยโทสะ ก็ลบภาพชีวิตสมบูรณแบบของเขาไดทั้งหมด อุตสาหหลงนึกเสียตั้งนานวานายมีครอบครัว
แสนสุข และถือเปนแบบอยางวาจะลอกเลียนเสียหนอย เฮอ!
นายครองตัวสะอาด เปนคนไมเจาชูมาไดจนอายุเหยียบ ๕๐ แมหลอนอยูกับเขาสองตอสองก็ไมเคยมีลิ้นสองแฉก
แลบออกมาสักครั้งเดียว เรียกวาเปนพอพระที่หาไดยากมากในโลกความเปนจริงปจจุบัน และอเวราก็เคยเห็นภรรยาของ
นายหลายหน เปนผูหญิงที่ยังประเปรียวแมเลยวัย ๔๐ ไปมากแลว ทั้งยิ้มงาย ทั้งบุคลิกและทวงทีสงางามไมแพสามี นาจะ
ใจเย็น คิดอานเปนเหตุเปนผลเสมอ
ไฉนพลิกกลับตาลปตรไปได?
บายนี้ ชั่วเวลาเพียงแคไมกี่วินาที ตนแบบชีวิตครอบครัวในอุดมคติพลันพังครืน เพิ่งตระหนักวาบางครอบครัวก็มี
ฉากนอกที่หลอกตาคนอื่นไดสนิทแนบเนียนนัก
กลับมานั่งที่โตะ นัยนตาทอดเหมอไปขางหนาอยางไรจุดหมาย รูสึกคลายถูกตมตุนและเพิ่งตาสวางสดๆ รอนๆ
แมไมใชเรื่องใหญโตถึงขนาดเสียขวัญ แตหลอนก็ตระหนก ตกใจ และรูสึกผิดหวังอยางแรง
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ความลับเผยออกมาแลว ครอบครัวของนายก็เหมือนกับทุกบานที่มีปากเสียง มีปญหาระหองระแหงกัน จะถี่
หางขนาดไหนก็ตองเปนทุกขแนๆ การรวมบานกับบุคคลที่ทําตัวเสมือนศัตรูคงเหมือนฝนรายติดๆ กันทุกคืน หลอนเห็น
นายตกอยูภายใตสถานการณกดดันมาหลายหน แตไมเคยมีครั้งใดที่ระเบิดอารมณเปนคําดาทอเหมือนอยางเมื่อครูเลย
ยังไมทันสรางจากอาการมึนซึม ก็ไดยินเสียงรองไหกระซิกจากโตะดานขาง โอ! ไมนะ โลกนัดกันแสดงละคร
ฉากเศราใหหลอนดูหรืออยางไร รอยวันพันปพิมพพรรณีไมเคยรองไห ก็ดันมารองเอาเดี๋ยวนี้!
แคเพียงยินเสียงนิดเดียวก็เดาไดทันทีวาเปนเรื่องอะไร เพราะพิมพพรรณีปรับทุกขใหฟงมาหลายวันเกี่ยวกับแฟน
หนุมที่ทําทาจะไปดวยกันไมรอด
“ออย... เปนอะไร?”
อเวราเลื่อนเกาอี้ติดลอไปนั่งใกล ถามนําไปอยางนั้นเอง
“พี่ตูเขาทิ้งออยแลวละ...”
“รูไดยังไง?”
“โทร.ไปหลายทีไมรับ แลวก็เพิ่งบอกมาทางเมลเดี๋ยวนี้ วาเปนเพื่อนที่ดีตอกันเถอะ... เคกลองอานดูสิ”
ความจริงอเวราครานที่จะอาน แตก็ชวยอานอยางรูวาจะทําใหฝายนั้นอบอุนใจขึ้น และมีผูแสดงความเห็นใจได
อยางเขาถึงมากขึ้น
“อือม... เขาก็ทิ้งแตคําดีๆ ไวนี่นะ ตอนเคกโดนครั้งสุดทาย... เขาทิ้งคําบาดใจที่ทําใหตองจําไปนาน”
พิมพพรรณีเหลียวมองเพื่อนสาวทั้งน้ําตา แมกําลังเศราก็อดสอดรูสอดเห็นเรื่องของคนอื่นไมได
“คําบาดใจยังไง?”
อเวรานิ่งไปนิดหนึ่งเพื่อสํารวจใจตนเอง ถึงจะเพิ่งสนิทเพราะนั่งใกลกันไมนาน ความรูสึกก็บอกวายินดีคุยเปดอก
กับอีกฝายได
“ก็ทํานอง... เขาเจอคนใหมที่เหมาะกวา เลยไมอยากใหทั้งเขาและเคกเสียเวลาเปลา... คือมันประกอบกับที่เคกรู
ดวยนะนะ วาผูหญิงคนใหมของเขารวยมาก ชนิดที่บินไปเที่ยวสวิสกันไดทุกเดือนเชียวละ”
“เลวจริงๆ !”
“ไมไดเลวอะไรมากหรอก อยางนอยก็พูดความจริง แลวก็ไมไดหลอกเอาเคกไวเปนกิ๊กสํารองใช ทุกคนอยากได
แฟนรวยกั น ทั้ ง นั้ น แหละ เพราะมั น สบายเร็ ว ไง... ของอ อ ยนี่ ดี อ อก เหตุ ผ ลที่ เ ลิ ก เพราะครอบครั ว เข า กั น ไม ไ ด ซึ่ ง
สถานการณก็ทําใหออยเตรียมใจมาไดนานพักหนึ่งแลว ใชวาจูๆ เขาสะบัดกนหนีแบบไมมีปมีขลุยเสียที่ไหน”
พิมพพรรณีกรีดน้ําตาทิ้งดวยปลายนิ้ว ก็จริงอยางอเวราวา ปริมาณน้ําตาคงชวยวัดระดับความรักกันได น้ําตาของ
หลอนแคเออขังขอบแลวหยดหนอยๆ ไมถึงกับไหลพรากออกมาอาบแกมจนแฉะ สัมพันธภาพระหวางหลอนกับพี่ตู
ทุลักทุเลเกๆ กังๆ มาตั้งแตตน โดยเฉพาะเกี่ยวกับญาติพี่นอง พอแมปูยาตายาย เหมือนเปดโอกาสใหฝกทําใจวางเฉยนานๆ
กอนไดเวลาขาดกันจริง
สําหรับฝายหลอน ตั้งขอรังเกียจพี่ตูดวยเหตุผลที่บามาก คือพี่ตูเปนผูชายไทย ถาไมใชชายจีนแปลวาขี้เกียจ ทั้งที่
จริงพี่ตูก็ขยันตามปกติ แมไมทํางานตัวเปนเกลียว ก็ใชจะแปลวาสรางเนื้อสรางตัวใน ๕ ปหรือ ๑๐ ปไมสําเร็จเสียที่ไหน
สวนฝายเขานั้น ตั้งขอรังเกียจหลอนดวยเรื่องบายิ่งกวา คือหลอนนามสกุลเดียวกับรองหัวหนาพรรคการเมืองที่ทั้ง
บานเกลียด ทีแรกหลอนเห็นวานาขํา และพยายามบอกวาหลอนเปนเพียงญาติหางแถว แถมตอนเลือกตั้งหลอนก็ไมไดเอา
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พรรคของญาติทุ ก ครั้ ง ขึ้นอยู กับตัว ผูสมัครเปน สําคัญ แตยิ่งเขาหาผูใหญนานขึ้น ก็ชัก ขํ าไม ออก สายตารังเกีย จ
เดียดฉันทที่ยิงตรงมาที่หลอนทําใหเกิดความอึดอัดจนอยากกรี๊ดดังๆ หลายหน
จุดแตกหักอยางแทจริงคงเปนวันที่หลอนเผลอตัว เถียงแทนญาติกลางโตะทานขาว ดวยเพราะรูดีวาญาติไมไดทํา
เรื่องที่ใครๆ กําลังกลาวหากันทั้งเมือง บานของพี่ตูถึงกับวางชอนสอม ลุกขึ้นทิ้งโตะหนีเกือบหมด นับแตนั้นหลอนก็ไม
เคยไดเขาบานพี่ตูอีกเลย
คิดไปคิดมา จุกอกเขาก็สงเสียงระบายดื้อๆ
“โฮย! เปนหมาดีกวา! จับคูกันจะไดไมตองเรื่องมาก”
อเวราไดยินเพื่อนบนเชนนั้นก็ใจหลนวูบ รีบเตือนดวยความเปนหวงทันที
“อยาคิดอยางนั้นเลยออย”
พิมพพรรณีเห็นสีหนาสีตาจริงจังของเพื่อนแลวหัวเราะขบขัน แทบลืมความเศราโศกเปนปลิดทิ้ง
“ทําไม กลัวออยจะไปเปนหมาจริงๆ เหรอ?”
“เธออยาโพลงอยางนี้อีกก็แลวกัน ถาพูดจนติดนิสัย ตอนตายจิตเธออาจสรางภพอยางนั้นขึ้นมาได”
อเวราเอยตามที่รูมา แตพิมพพรรณียังคงเห็นเปนเรื่องตลก
“บนอยากเปนอะไรก็เปนกันงายๆ เงี้ยเหรอ? งั้นออยบนอยากเปนนางฟาก็ไดเปนนางฟานะซี?”
“ขึ้นสูงนะไมงายหรอก สัจธรรมมีอยูทั่วไป ถาอยากขึ้นสูงตองออกแรงตะเกียกตะกายทวนกระแสกัน แตถาต่ํา
กวาฐานที่ยืนอยู แคเอาตัวไหลไปตามกระดานลื่นก็พอ เหมือนกอนตายจิตประหวัดไปถึงความเปนหมานิดเดียวก็เสร็จ
แลว”
พิมพพรรณีรับฟงเรื่อยๆ ไมถึงกับเห็นวาเหลวไหลถาตองคุยเรื่องภพภูมิในที่ทํางานยุค ๒๐๐๐ แตก็ไมไดเห็น
คําพูดของเพื่อนนาเชื่อถือหรือควรนําพาเปนอารมณจริงจังเชนกัน
“ฉันไปดูหมอมาละ...” คนเพิ่งอกหักตัดสินใจเปลี่ยนเรื่อง น้ําตาเหือดแหงลงสิ้น “เขาบอกวากวาฉันจะเจอเนื้อคูก็
ตั้ง ๒๙ แนะ สองรายเลยนะเธอ ดูตรงกันเปยบเลย”
“มีเหตุผลอะไรที่ตองเปน ๒๙?”
“ดวงดาวไง มันทํามุมเหมาะใหมีคูตอนนั้นมั้ง”
อเวรายักไหล
“เหตุผลของดวงดาวอาจมีจริง แตจะรูไดไงวาหมอดูรูจริง?”
“แหม! จะทําตัวเปนผูตอตานหมอดูหรือไง เธอนะไปดูมาบางหรือเปลา?”
“ก็ดู”
ฝายถูกรุกสารภาพงายๆ
“เห็นไหม! ตัวเองก็ดู สรุปคือดูทั้งๆ ที่สงสัยวาหมอดูรูจริงหรือไมจริง”
“คนเราพอเหมือนถูกปดหูปดตาไมใหเห็นอะไร ก็อยากแกะผาผูกตาออก หรืออยางนอยที่สุดก็ฟงใครกระซิบขาง
หูเสียหนอยวาตรงหนาคืออะไร เบื้องไกลเปนยังไง สวยงามหรือเลวรายแคไหน ถึงจะไมแนใจวาคนพูดแกะผาผูกตาของ
ตัวเองออกไดแลวหรือยังก็เถอะ เคกแคตั้งประเด็นขึ้นมา คือ... ถาเหตุผลของทุกสิ่งขึ้นอยูกับดวงดาวอยางเดียว ชีวิตคนก็
แคเครื่องเลนของดวงดาวนะซี มันนาจะมีความหมายมากกวานั้นนี่หนา”

๒๘๕

พิมพพรรณียักไหลบาง
“เคกหมายถึงกรรมเกาในอดีตชาติใชไหมที่ทําใหเราเปนๆ กันอยูอยางนี้? ยังไงไมรูสินะ ไมเคยมีใครทําใหออย
รูสึกวาเหตุการณทั้งหลายมันผูกโยงกับอดีตชาติไดเสียดวย แตมีคนทําใหรูสึกวาทั้งหลายทั้งปวงมันผูกโยงกับดวงดาวจริง
ออยก็ตองเชื่อทางนี้กอนละ”
“เทาที่เคกไดยิน คือดวงดาวมีอิทธิพลจริง แตคนเราจะตกอยูใตอิทธิพลของดาวดวงไหน ราศีอะไร ก็ขึ้นอยูกับ
กรรมเกาสงมา”
“แลวเธอละ ไปทํากรรมเกาอะไรมานักหนา? ชาตินี้ก็ออกดี๊ดี ไหง...” พิมพพรรณียั้งปากไว เพราะแคพูดเทานั้นก็
เห็นอเวราหนาเสียอยางคนโดนจี้ใจดํา จึงรีบเบนประเด็นอยางแนบเนียน “อยางเคกนี่โหงวเฮงออกจะเหมือนคุณหนูคอย
นั่งนับเงินแทนปะปา ไหงตองมาเปนมนุษยเงินเดือนก็ไมรู”
อเวรายิ้มเจื่อน เพราะตระหนักวาเพื่อนเลี่ยงคําเดิมที่ตั้งใจพูดแตแรก
“ออยจะบอกวาถากรรมวิบากมีจริง เคกก็ออกดี๊ดี แตทําไมถูกทิ้งใชไหมละ?... พูดไปเถอะ เคกรับได ไมใชเรื่อง
เจ็บปวดสักเทาไหรแลว ปลงตกแลว”
“ปลงวา... เคยไปทิ้งเขามากอน?”
“ก็คงงั้น เพราะชาตินี้โดนจนชิน จนชา ดวยวิธีเดิมๆ ตลอด มันคงไมใชเรื่องฟลุก และถาธรรมชาติมีเหตุผล ไม
คอยแกลงใครเลนตามอําเภอใจ เคกก็เชื่อวาเคกตองทําคนอื่นไวกอนเกิดมาในชาตินี้จริงๆ เพราะชาตินี้เคกไมเคยตั้งใจ
หลอกใหใครมีความหวังลมๆ แลงๆ สักคน...”
หญิงสาวพูดดวยเสียงเรียบสนิท เรียบเสียจนคนฟงไมรูสึกเปนเรื่องนาสงสาร แตขณะเดียวกันก็ไดแรงบันดาลใจที่
จะสงบสติอารมณตาม
“ถาเธอเคยหลอกชาวบานไวในชาติกอน ทําไมไมติดนิสัยเจาชูชอบหลอกมาบางละ?”
นั่นคือสิ่งที่อเวราตอบไมได
“อาจจะ... เข็ดแลวอธิษฐาน กลับตัวกลับใจใหมในชวงทายมั้ง ไมรูซี ก็ไดแตเดาสงประสานักเดาคุยกันนั่นแหละ”
“ในเมื่อไมรูจริง และไมมีทางรูได อยางนี้จะมีประโยชนอะไรถาโทษอดีตกาลปางบรรพแตครั้งไหน?”
“ก็... ประโยชนตรงที่จะไดตั้งใจ ไมหลอกคนอื่นใหรอเกออีกไง ชาตินี้ใชๆ กรรมใหหมดไป ชาติหนาไมตองเปน
ทุกขอีก”
อเวราตอบเทาที่สติปญญาของคนไมรูจริงคนหนึ่งจะเอื้อ และนั่นก็ทําใหพิมพพรรณีเบปาก
“ไมยุติธรรมเลยนะถามีใครบอกวาควรทําอยางนั้นอยางนี้ แตก็ไมเห็นจะพิสูจนไดวาควรหรือไมควรเพราะอะไร
อยากทําอยางใจเสียหนอยเลยไมกลา กลัวบาปกลัวกรรมกันไปหมด”
“อีกหนอยอาจมีคนคิดเครื่องฉายภาพวิบากกรรมไดมั้ง แบบเอาไฟฉายสองทะลุเขาไปถึงวิญญาณพวกเรา เห็นเงา
เปนรูปรางวิกลวิการกันทั่วหนา”
สองสาวหัวเราะพรอมกัน แตพยายามใหเบาเสียงดวยความเกรงเจานายในหอง
อเวราและพิมพพรรณีเปนเลขาฯประเภทที่พูดอังกฤษกับลูกคาตางประเทศได มีปฏิภาณคิดแกปญหาเฉพาะหนา
เล็กๆ นอยๆ แทนนายได แลวก็จัดการงานเอกสารทางคอมพิวเตอรหลายๆ ชนิดได กับทั้งนั่งอยูหนาหองเปนดานหนาให

๒๘๖

นายกันตามลําพังสองคน จึงคอนขางมีความเปนสวนตัวพอควร ทําใหสนิทกันเร็ว และอเวราก็เพิ่มความสนิทดวยการ
นินทานาย
“เมื่อกี้ที่เอาแฟมเขาไปใหนาย ฉันเพิ่งเห็นนายทะเลาะกับเมียดวยละ”
“อาย! อยางนายทะเลาะกับเมียดวยเหรอ เห็นควงกันงานไหนก็จี๋จากันตลอด”
“พวกเราคงไมรูอะไรอีกเยอะ ฟงแคไมกี่คํารูเลยวานายทนแรงกดดันที่บานมานาน ที่พูดนี่ไมไดตั้งใจนินทานาย
ลับหลังหรอก เพียงแตเห็นวาเปนเรื่องนาเลาสูกันฟง เลยเอามาเผื่อแผใหคนกําลังตกทุกขไดยากอยางเธอรูสึกดีขึ้น”
พิมพพรรณีหัวเราะคิกคัก
“จะ เรื่องนาเลาสูกันฟงมากที่สุดก็คือเรื่องชาวบานนั่นเอง”
อเวราหัวเราะเขินๆ
“เคกวาเมื่อกี้เคกเพิ่งเห็นสัจธรรมมาอยางหนึ่ง”
“สัจธรรมอะไร?”
“ความสุขเปนแคภาพลวงตา ความทุกขเทานั้นเปนของจริง”
รอยยิ้มของพิมพพรรณีเลือนลง
“เคยคิดทํานองนี้เหมือนกันแหละ อยางพี่ตูนี่มาพรอมกับความสุข เพื่อในที่สุดจะไดพาออยไปหาความทุกขหนัก
แทๆ เลย”
“นั่นแหละ ถึงถาเธอแตงงานกับพี่ตูโดยไมมีเรื่องครอบครัวเขามาเอี่ยว ก็ไมมีอะไรประกันวาจะเปนแบบนายของ
เราวันนี้หรือเปลา ในวัยเดียวกับพวกเรา เจานายเราอาจโดนหมอดูทักก็ไดวาเนื้อคูคือเมียคนปจจุบันนี่เอง... เรื่องจริงไมได
จบตอนแตงงานเหมือนนิยาย หลังแตงยังมีอะไรใหดูอีกเยอะ”
“เนอะ... รูงี้บวชชีดีกวา” พึมพําเสร็จก็ทอดตามองผนังหอง เทาคางรําพึง “ไมรูทําบุญอะไรกับผัวเกาในชาติกอน
ชาตินี้ถึงเจอกันชานัก กวาจะพบกันอายุก็ปาเขาไปตั้ง ๒๙ แนะ”
“หมอดูบอกหรือเปลาวาแกกวาหรือออนกวา”
“ตองแกกวาซีจะ เนื้อคูนะเธอ”
“กฎหมายประเทศไหน เนื้อคูกันผูชายตองอายุมากกวา... วาแตแกกวาเธอกี่ป?”
พิมพพรรณีอึกอัก
“หมอดูคนหนึ่งบอก ๓ ป แตอีกคนบอก ๕ ป ก็คงอยูระหวางนี้แหละ ดวงดาวคงไมไดบอกพิกัดอายุไดเปะๆ มั้ง
แต ๓ ปกับ ๕ ปก็ถือวาใกลเคียงกันแลวนี่”
“๓ ปกับ ๕ ปนะ ตางกันเปนคนละเรื่องเลยนะ เพราะเทากับเนื้อคูของเธอเกิดในฤกษตางกันลิบลับ แลวหมอดูเขา
วาเปนคนไทยหรือเปลา?”
“อุย! ซักละเอียดจริง หมอดูไมไดบอกวาไทยหรือเทศ แตไมบอกก็คงแปลวาเปนไทยนั่นเอง”
อเวราพยักหนา
“ปนี้เธออายุ ๒๕ เพราะฉะนั้นปจจุบันเขาของเธอก็ตอง ๒๘ หรือ ๓๐ และอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย ไมใชคน
ปาเผามะลุกกุกกุยที่ไหน”

๒๘๗

พิมพพรรณีหัวเราะขํา ระหวางนั้นอเวราก็หยิบกระดาษแผนเล็กบนโตะเพื่อนสาวขึ้นมาจากกลองใส และนํา
ปากกามาวาดประเทศไทยคลายรูปขวานคราวๆ
“พี่สาวของเคกเพิ่งพูดใหฟงเมื่อวันกอน” หลอนนึกถึงรสรินผูเปนที่พึ่งทางใจมาระยะหนึ่ง “เคกวานาสนใจ กรม
แรงงานบอกวาผูชายไทยในวันนี้มี ๓๐ กวาลาน ถาคัดใหเหลือเฉพาะวัยแรงงานคือชวงอายุสิบหาถึงหกสิบจะตกประมาณ
๒๐ กวาลาน คัดแบบมั่วๆ ใหเหลือเฉพาะที่อยูในวัยใกลเคียงกับเรา ตั้งแตยี่สิบกลางๆ ถึงสามสิบ อาจเหลือสัก ๒ ลาน...”
พิมพพรรณีทําตาโต
“หู... มีใหเลือกตั้งสองลาน!”
“ปญหาอยูตรงนี้แหละ ในสองลานนั้นตองกรองอีก อาจจะดวยระดับการศึกษา ระดับฐานะ ระดับสติปญญา
ตลอดจนรูปรางหนาตา รสนิยม โลกทัศน ศาสนา วิธีใชชีวิต และอื่นๆ สมมุติวาคนที่คูควร หรืออยางนอยเขากับเธอไดมี
อยูหนึ่งในรอย ก็แปลวาประเทศไทยตอนนี้มีประมาณสองหมื่นที่เขาขาย”
“อือม...”
พิมพพรรณียิ้มแบบลืมความเศรา ยกมือลูบคางอยางสนใจ อเวราจึงสาธยายตอ
“ในความเปนจริง ผูชายสองหมื่นคนในประเทศนี้ มีกิ๊ก หรือมีแฟน หรือมีเมียไปเกินครึ่งแนๆ เพราะฉะนั้นกรอง
ใหเหลือชายโสดซัก... ตีวาเหลือ ๕ พันก็แลวกัน นี่คือกรณีที่เธอไมคิดจะฉกใครมาจากหญิงอื่นนะ”
“กรองไปกรองมาชักนอยแฮะ... นี่เองสมัยนี้ถึงเจอฉกกันบอย”
“ถาวันนี้เนื้อคูของเธอมีชีวิตอยูในที่ใดที่หนึ่งใตฟาเมืองไทย โอกาสที่เขาอยูแถวกรุงเทพฯจะสูงเปนพิเศษ เพราะ
เธออยูที่นี่” อเวราพูดพลางเอาปากกาทําจุดหลายๆ จุด ณ ตําแหนงที่ตั้งเมืองหลวง “เพราะฉะนั้นจาก ๕ พันตองกรองอีก
นาจะเหลือหลักรอย...”
“เฮอ!” พิมพพรรณีรองดังๆ “มินาละ ตูถึงไดหาผัวยากนัก ผูชายในกรุงเทพฯมีตั้งไมรูกี่ลาน แตตองควานหากัน
เปนหลักรอย เหมือนงมเข็มในสระดีๆ นี่เอง แลวหลักรอยก็ใชจะนอยเมื่อไหร ปหนึ่งผูหญิงมีสิทธิ์เลือกคบผูชายสักกี่คน
ตอใหเสนหจัดเหมือนนางแบบดังๆ อยางมากสุดก็แคสิบมั้ง”
“แตคนเราก็จับคูกันจนได และหลายคูก็ดูเหมาะสมกันมากดวย” อเวราสรุป “นั่นแปลวาจะตองไมใชการสุมเลือก
สงเดช เบื้องหลังการคนพบคูแทตองมีเหตุปจจัยสนับสนุน หากขาดแรงดึงดูดหรือสายสัมพันธพิเศษ เราจะไมมีวันพบเนื้อ
คูดวยวิถีทางของความบังเอิญเลย”
“นาทรมานใจจังวุย รูวามี แตไมรูวาอยูไหน วันนี้อยูรวมโลกกันแทๆ แตไมมีสิทธิ์ไดเจอ ถามหมอดูก็ไมยอมบอก
...”
“ไมยอมบอกเพราะบอกไมไดนะซี ดาวบอกใหพูดแคไหนก็พูดไดแคนั้น ดาวจะบอกอะไรมากกวาเวลาเหมาะที่
จะเจอ อยางอื่นอุบเงียบ เกงจริงบอกบานเลขที่ไดดิ้”
“เขาวาดาวบอกไดมากกวาเวลานะ รายละเอียดอื่นๆ ก็มี เชนสูงต่ําดําขาวแคไหน ทํางานอะไร”
“ที่ ‘เขาวา’ ก็คือวาตามตําราอยูดี ตําราแตละเลมก็ไมเหมือนกัน สูคิดอยางนี้ไมได ตัวเลือกมีนอย นาจะศึกษาใหรู
จริงวาเหตุปจจัยอะไร ดึงดูดใหเรากับเนื้อคูโคจรมาพบกัน”
“กรรมเกา!”
พิมพพรรณีพูดดวยเสียงประชด แตอเวราพยายามอธิบายดวยน้ําเสียงเจาหลักการ

๒๘๘

“หลังๆ เคกถูกสอนใหมองวาเราอยูในโลกของเงื่อนไข คือสมมุติวากรรมเกาเปนเงื่อนไขหนึ่ง กรรมใหมก็
อาจถูกพิจารณาวาเปนอีกเงื่อนไขหนึ่งได เพราะกรรมก็คือกรรม สุดแทแตวากรรมเกาหรือกรรมใหมจะมีพลังแรงกวากัน”
“วาว! ชักทึ่งแฮะ หนาตาแบบนี้พูดธรรมะเปนดวย”
“หนาตาไมไดบอกหรอกวาเปนคนแบบไหน โบราณวาคบคนอยางไรก็เปนอยางนั้น พี่สาวเคกพูดอยางนี้ เคกแค
พูดตาม... ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องคูของเคกอาจจะแยกวาออยหลายเทาดวยซ้ํา นั่นหมายความวาถาธรรมะทําใหเคกดีขึ้นได
ก็ตองชวยออยไดเหมือนกัน”
เพื่อนสาวมองงงๆ
“หมายความวาทํากรรมอะไรใหมๆ ชวยไดเหรอ?”
“ทํานองนั้น... ถาเชื่อเรื่องกรรมเกา ก็นาจะคิดเสียวาผูชายทั่วกรุงเทพฯประมาณรอยที่เขาขายเปนเนื้อคูของเรา อาจ
เคยอยูกิน หรือเคยมีความสัมพันธกับเราในทางดีมากอน พวกเขาคือความเปนไปได แตอะไรเปนแรงผลักดันในปจจุบันให
ไปพบพวกเขา? ก็กรรมใหมของเรานี่เอง เราสรางแรงดึงดูดใหไปพบคนดีๆ ที่คูควรกับเราไดเสมอ ขอเพียงรูวาจะเริ่มตน
ยังไง”
ขณะพูดดวยเจตนาใหสติแกเพื่อนสาว อเวราก็รูสึกวาอะไรบางอยางในใจตนคอยๆ ละลายและหลุดลอนออกไป
เรื่อยๆ ดวย
“เริ่มยังไงละ?”
“เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวตนเกาๆ ไง ตราบใดยังเปนตัวเกา ก็นาสันนิษฐานวาอาจเจออะไรแบบเกาๆ อยูร่ําไป”
“เขาเคา... ลองยกตัวอยางซิวาเปลี่ยนแปลงตรงไหนไดเจอคูแทเร็วที่สุด”
“อยาเรียกวา ‘คูแท’ เลย เรียกวา ‘คูเหมาะ’ หรือคนที่ดี ‘คูควร’ กับเราดีกวา หลักการที่พี่สาวของเคกบอกไว ถาจะ
เขาใจงายๆ คือ... เรายกระดับตัวเองสูงขึ้นแคไหน โอกาสจะไปเจอคนในระดับนั้นก็มีสูงขึ้น”
พิมพพรรณีทําหนาสงสัย
“จะยกระดับจากตรงไหนกอนดีละ ออยก็วาทุกวันนี้ออยดีที่สุดเทาที่จะเปนไดแลวนะ ใหรวยกวานี้ในปสองปนี่
หมดสิทธิ์แนเลย”
“ยกระดับฐานะยากนัก ก็ยกระดับจิตใจเปนไง... ตราบใดที่ใจยังผูกพันกับคนเกาแปลวาเธอยังยินดีทุกขกับทาง
โคจรของชีวิตแบบเดิม ตอเมื่อเลิกของแวะกับพี่ตูของเธอ ไมผูกพันแมเพียงดวยใจคิดแคนพี่ตูหรือครอบครัวเขา นั่นถึงจะ
สะทอนการเปลี่ยนบางสิ่งในตัวตนของออย ที่หลุดพนออกมาจากอดีตเสียได”
“ออ... เขาใจละ จะใหออยยกโทษ ไมติดใจกับครอบครัวพี่ตูอีก?”
“ใช! ทั้งทางผูกพันดานดีและดานราย ใหถือวาเหมือนฝนไป ไมตองไยดีใหเสียเวลาเดินทางไปขางหนาเปลาๆ ”
“เทานั้นก็ทําใหเกิดแรงดึงดูด พาไปเจอคนใหมทันที?”
“ตามหลักการ ไมใชวาเธอ ‘พยายาม’ เปลี่ยนแปลงแลวทุกอยางจะแปลกไปในทันที เธอตองเปลี่ยนใหมากพอ ถึง
จะเรียกวาเปนการยกระดับจริง คูควรกับการพบคนใหมที่ดีกวาจริงๆ ”
“ซึ่งก็อาจกินเวลาอีก ๔ ป... เวรกรรม! ตรงตามหมอดูทํานายเปะ”
“การเปลี่ยนแปลงที่มากพออาจเกิดขึ้นไดในชั่วขามคืน ถาเกงพอ...”

๒๘๙

เสียงโทรศัพทมือถือดังขึ้น อเวราใชน้ําหนักกายเลื่อนเกาอี้กลับมาที่โตะและหยิบอุปกรณสื่อสารของตนขึ้นมา
กดปุม เอยทักเฉยเมยไมสอวาดีใจหรือเสียใจ
“วาไง?”
“พี่เคก คืนนี้ผมไปนอนที่หองนะ”
“อึ๊อือ... คืนนี้พี่กะนอนบาน”
หมายถึงบานพอแม ซึ่งหลอนเริ่มตระหนักแลววามีความเปน ‘บาน’ ที่อบอุนอยางแทจริง
“วา! ทําไมละ? เมื่อคืนก็ทีหนึ่งแลวนี่”
“ก็พอใจคืนนี้อีกที”
หญิงสาวตอบราบเรียบไรอารมณ
“นี่พี่เคกโกรธอะไรผมเหรอ?”
“พี่ตองทํางานแลว ขอโทษนะ”
กดปุมวางสายอยางงายดายจนแปลกใจตัวเองครามครัน หลอนพูดกับพฤหัสแบบตัดเยื่อไมเหลือใยเปนครั้งแรก
และไมมีการพร่ําละเมอเพอพกแมแตนิดเดียวดวย
“คนสวยนี่นาอิจฉาจัง...” พิมพพรรณีเห็นทาแลวเดาวานั่นเปนลีลาตัดสัมพันธกับหนุมซึ่งเพื่อนสาวไมใสใจไยดี
“หนุมรุมตอมเปนโขยง หนาที่มีแคตอบรับหรือปฏิเสธ”
อเวราตะแคงหนายักคิ้วใหเพื่อนสาวนิดๆ
“อยาปกใจเชื่อในภาพแรกที่เธอเห็นใหมากนัก”
พูดเสร็จก็หันหนาเขาหาจอคอมพิวเตอรอยางรูหนาที่ ซึ่งก็ดึงใหเพื่อนรวมงานสาวเบะปากยิ้มและปฏิบัติตามบาง

ตอนที่ ๓๓ คนพาล
พฤหัสขมวดคิ้วอยางหงุดหงิด ความผิดปกติของอเวราทําใหเขางุนงานกระวนกระวายอยูไมสุข นึกเดาไปตางๆ
นานาวาเกิดอะไรขึ้น
อเวรายังไมรูเรื่องชะตาเลนตลกพัดพาเขาไปหาหลานสาวหลอนอยางแนนอน เพราะเขายังคุยกับละอองฝนทุกวัน
เปนปกติ แตจูๆ ทําไมคิดตัดสวาท สะบั้นสัมพันธระหวางกันทิ้ง นั่นยังคงเปนปริศนา คิดไปคิดมาก็นาจะมีอยูเรื่องเดียว คือ
กรณีเขาดันละเมอเรียกชื่อทรายออกมากลางดึก หลอนเห็นเขามีคนอื่นในใจ ก็อาจเอาอยางบางใหสมน้ําสมเนื้อกันกระมัง
เขาไมสนใจวาอเวราจะมีใครใหม สนแตวาวันนี้หลอนมีความหมางเมินเย็นชากับเขาอยางผิดปกติ และนั่นอาจ
หมายถึงความรูสึกที่เปนลบตอกัน ซึ่งจะปลอยเลยตามเลยไมได เพราะหลอนดันเปนญาติสนิทกับแกวตาดวงใจของเขา วัน
ดีคืนดีอเวราอาจปูดเรื่องเขาขึ้นมาโดยบังเอิญ เชนถามณชะเลเลนๆ วารูจักคนชื่อตอยไหม มีคนชื่อตอยละเมอหา...
คงไมรูจะเอาหนาไปมุดที่ไหน หากณชะเลบอกวารูจักอยูตอยหนึ่ง กําลังตามจีบละอองฝนอยู เพียงอเวรายื่น
โทรศัพทมือถือใหดูรูปเขาแลวถามวาตอยนี้ใชไหม? ทุกอยางก็จบสนิทกัน

และคงเปนเรื่องบัดสีบัดเถลิงขนานแท หากณชะเลเกิดตั้งคําถามขึ้นมาวาไดยินนายตอยละเมอชื่อทรายที่ไหน
อเวราคงพรั่งพรูหมดสิ้นดวยความคับแคน วาไดยินกับหู... บนเตียง... กลางดึกสงัด...

๒๙๐

ทุกวันนี้ก็ไมกลาเยี่ยมหนาไปที่บานณชะเลอีกเลย ทั้งที่คิดถึงใจจะขาด กลัวเกิดเหตุรถไฟชนกันเขาจังๆ และคราว
ตอไปอาจไมโชคดีเทาคราวกอน ที่รอดตัวไดราวกับมีมือลึกลับยื่นลงมาชวยบังตาใครตอใครให
ทราบจากจองฤกษวาณชะเลเกลียดคนเจาชู อยากหางเพลยบอย เขาไมตองการใหหลอนเสียความรูสึก เดาไดวาคง
กระอักกระอวนพิลึกหากทราบวานาสาวคนสนิทเคยเปนคูนอนของเขา
คิดไกลหลายตลบ ถึงณชะเลจะไมถือสา หรือถึงแมโชคดีณชะเลพึงใจที่รูวาเขาละเมอหาหลอนกลางดึก อยาง
ไรอเวราก็คงไมปลอยใหเขาตีสนิทกับหลานสาวโดยสะดวกดายเปนแน เขาคงโดนใสไฟไมยั้ง ในเมื่อความรูสึกที่มีตอเขา
เปนลบเสียแลว
เพราะอเวรา ชีวิตเขาจึงเหมือนตองเตนในเตาอบไมเลิก
ขบฟนแนน เขาใจอารมณคนอยากกําจัดสิ่งกีดขวาง แตเสียดายยังไมเหี้ยมขนาดเขาใจอารมณเพชฌฆาต นั่นทําให
พฤหัสสงสารตัวเองจับใจ เสียดายที่เขาไมใชคนเลว จึงเฝาคิดแตวาแคนี้เรื่องเล็ก สมควรทนไปกอน
แตเอ... เรื่องเล็กแนหรือ?
เขาอยากไดณชะเลอยางไมเคยอยากอะไรเทา ฝนถึงหลอนเกือบทุกคืน บางคืนเปนตุเปนตะเยิ่นยาวยืดเยื้อ ตื่นนอน
ทีไรสับสนงุนงงทุกทีวารูจักสนิทกับหลอนจริงๆ หรือยัง ฝนยามหลับไมพอ ยังฝนกลางวันตอราวกับคนเปนโรคจิต
จากคนรั ก ใครไม เ ป น จากคนหัว ใจกระด า ง จากคนไม เ ห็น คุ ณ ค า ของผูห ญิ ง มากไปกว า ตุก ตายาง บั ด นี้ เ ขา
กลายเปนคนโหยหารักแท และเขาใจความรูสึกนึกคิดของคนบารักที่พรอมแลกทุกสิ่ง แมกระทั่งวิถีชีวิตเสเพลแบบเดิมๆ
ขอเพียงใหไดหลอนมา
อยางนี้นะหรือเรื่องเล็ก? เรื่องใหญที่สุดในชีวิตละไมวา!
หากโลกนี้ยังมีอเวรา เขาก็จะไมมีวันไดตัวณชะเลมา สิ่งใดขัดขวางไมใหไดตัวณชะเลมา สิ่งนั้นควรถูกสําคัญวา
เปนโจทยขอใหญที่สุดเชนกัน
วูบหนึ่งพฤหัสคิดถึงคําชักชวนของสิงคารและฉาดฉาน ที่จะดึงเขาเขารวมขบวนการคามนุษย วูบนั้นเกิดอาการ
คันไมคันมือขึ้นมาอยางแรง เขาอยูในดงนักเลงผูหญิงมานานจนคุนกับบรรยากาศของโลกสีเทา ไมแมแตจะแปะปายให
สิงคารกับฉาดฉานเปนอาชญากร เพราะถูกสอนใหเห็นวาทุกคนมีเรื่องจําเปนตองทําเพื่อการอยูรอด และอยูรอดอยางมี
ระดับดวย ไมใชแคคิดอยูรอดแบบคนกระจอก
“เฮย! ตอย!”
เสียงเรียกพรอมน้ําหนักมือที่ตบลงมาบนบาหนักๆ ทําใหพฤหัสสะดุงโหยง และยิ่งประสาทกระตุกเมื่อคนทักคือ
เจาเพื่อนยากที่กําลังอยูในหวงคํานึงนึกถึงพอดี
“ไอฉาน! เรียกดีๆ ไมไดรึไงวะ? คราวหลังระวังเจอระบบประสาทอัตโนมัติดีดลงไปกองนะมึง”

๒๙๑

ฉาดฉานเตี้ยกวาเขา หุนก็ไมออกแนวนักกีฬาอยางเขา แตอะไรบางอยางในประกายตาคมปลาบและรอยยิ้ม
เย็นของหมอนั่น ทําใหเขารูสึกตะครั่นตะครอไดทุกครั้งยามมองสบกันตรงๆ และที่เขาแกลงโวยวายพรอมทําเปนฉุน
หนอยๆ เมื่อถูกทัก ก็เพื่อกลบเกลื่อนทาทีหวาดผวาที่อาจหลุดๆ ไปใหเจาตัวดีเห็นเทานั้น
“โถ! ขวัญออน กําลังใจลอยหาใครอยู”
ฉาดฉานสัพยอก
“เรื่องของกู!”
“เฮย! เรื่องของมึงก็เรื่องของกูเหมือนกันแหละนา”
สุมเสียงที่ใหความอบอุนเยี่ยงมิตรสนิทนั้นทําเอาพฤหัสออนยวบลงทันตา
“กลุมใจวะ”
“เลาใหกูฟงหนอยดิ้ ไปนั่งโนนไป”

ขณะนั้นเปนเวลาโรงเรียนเพิ่งเลิก จึงเต็มไปดวยผูปกครองและนักเรียนชุลมุน ที่นั่งตามทางเดินเต็มหมด จึงตอง
เลือกบันไดทางขึ้นตึกใหญเปนที่หยอนกน
“เรื่องเดิมละสิ...” ฉาดฉานเปดฉาก “หญิงใหมไมคืบหนาเพราะติดหญิงเกา?”
“เออ...” พฤหัสรับเสียงออย “กูรูสึกเหมือนกําลังตาบอด หญิงใหมนี่กู... จริงจังมาก บอกไมถูก กูหลงจนไมเปนอัน
ทําอะไร ปวดแสบปวดรอนไปหมด อยางกะเปนไกออนแนะ อยาดากูละ”
“ดาทําไม กูก็เคยเปน” ฉาดฉานพูดนิ่มๆ “กูเชื่อวาผูหญิงบางคนมีความหมายเกินกวาจะมัวกลัวเสียฟอรม ยอมรับ
ไปเถอะวะวานี่แหละของวิเศษ มันทําใหชีวิตเรามีความหมายมากขึ้น อยางนอยก็ใจถึงพอจะยอมทําอะไรบาๆ มั่ง”
คําพูดแคไมกี่คําของเจาเพื่อนหนาหยกถึงกับสลายความเครียดลงไดเกินครึ่ง นอกจากฉาดฉานจะไมเห็นเขาเปน
ตัวตลก ยังเขาขางเขา ชวยใหเขาเลิกโทษตัวเอง เลิกคิดวาตนเองบาบอเปนไกออนอีกตางหาก
“บาที่สุดเพื่อหญิงของมึงนี่คืออะไร?”
พฤหัสถามยิ้มๆ
“ก็... ฆาใครสักคนทิ้ง”
เสียงตอบนั้นเย็นสนิท เย็นจนพฤหัสไมแนใจวาเปนการพูดเลนหรือพูดจริง
“มึงเคย?”
ฉาดฉานผงกศีรษะดวยอาการปกติเหมือนยอมรับวาเคยตกปลา และนั่นก็มีผลใหพฤหัสกลืนน้ําลายแทบไมลง ไม
กลาถามย้ํา เพราะเชื่อวาเจานี่ใจถึงจริง
ในสังคมแบบหนึ่ง ความดีความชั่วเปนเรื่องลาสมัย ตัดสินยากวาใครถูกใครผิด สูแขงกันเรื่องความกลาบาบิ่น
ไมได ทันสมัยกวากันเยอะ ตัดสินงายดวยวาใครเจงกวาใคร เขาใกลชิดกับสังคมชนิดนี้มาตั้งแตเด็ก ฉะนั้นเวลาฟงวาใคร

ทําอะไร ‘แรงๆ ’ จึงไมคอยนึกวานั่นเรียกดีหรือชั่ว แตสิ่งที่ทําลงไปคลายเปนมาตรวัดความใจถึงหรือความบาดีเดือด
เสียมากกวา
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ชวงตนชีวิตที่เริ่มจําความได ก็ไดยินพอพูดในรานอาหารริมเจาพระยาซึ่งมีระเบียงยื่นล้ําออกไปในแมน้ํามากกวา
ใครอื่น โดยพอชมเชยเจาของรานวา ‘เกงแฮะ’
คําชมชนิดนั้นคลายเสาเข็มที่ปกลงมาบนพื้นฐานชีวิตของเขา และยังมีเสาอื่นๆ อีกที่ตอกย้ําครั้งแลวครั้งเลา ทําให
เขาเห็นกฎบัตรกฎหมายบานเมืองเหมือนรั้วที่มีไวใหพิสูจนความสามารถในการแหก ใครเกงกวาก็แหกไดมากกวา
พอเปนบันไดขั้นแรก เพื่อนฝูงรอบตัวเปนบันไดขั้นตอๆ มา เขาขึ้นบันไดชีวิตมากับความไมรูวาอะไรผิดอะไรถูก
รูแตวาใครเจงใครไมเจง
แตกระนั้น ที่ผานมาพฤหัสก็ไมไดคบสนิทกับกลุมตีรันฟนแทง ไมเคยรวมกวนยกพวกไปกระทืบกัน ฉะนั้นเรื่อง
ฆาแกงจึงเปนอีกระดับของความใจถึงซึ่งเขายังไมคุน
“มันมากเกินไปรึปาววะ?”
ถามเพื่อนดวยสีหนาเกรงๆ อยูในที
“อะไรคือมากหรือนอยไปละตอย?”
“ชีวิตคน เกิดหนเดียว ตายหนเดียว อยูๆ มึงไปทําใหเขาตายกอนกําหนด มันตองนับเปนเรื่องใหญซิ”
“มองไปรอบๆ นะ...” ฉาดฉานเพงสายตานําไปสูสนามบาสเกตบอลที่มีการชิงลูกกันอยางเอาเปนเอาตาย “มึงจะรู
วาทุกหนทุกแหงเต็มไปดวยการแยงชิง ทั้งในเมืองและในปา ทั้งมนุษยและสัตว ตางก็อยากไดอะไรอยางหนึ่งเสมอ และ
ยอมแบงปนใหใครไมไดซะดวย สําหรับชวงวัยเรา อะไรจะสําคัญไปกวาหญิง? กูเชื่อวาการตามใจตัวเองไมใชเรื่องผิด ตรง
ขาม ถาหัวใจสั่งอะไรแลวมึงไมทําตาม ใจมึงจะเสาะลงเรื่อยๆ แลวในที่สุดก็ไปไมถึงไหน ไมไดอะไรมาเปนสมบัติสัก
อยาง”
“แลวถึงกับตองฆาทิ้งเลยเหรอะ ไมแขงกันดีๆ วะ? อยางมึงถาเอาจริง ใครมันจะสูไหว”
“มันรวย มันหลอ มันปากหมา ทําใหกูรําคาญ!”
“สรุปคือนอกจากเรื่องแขงแลวยังมีเรื่องแคน?”
“ใช!”
พฤหัสมองเพื่อนตาคาง ความแคนอยางเดียวเปนเหตุผลที่เพียงพอกับการกออาชญากรรมทุกระดับ และทุกวันนี้ก็
ไมใชเรื่องนาแปลกใจอีกแลวที่มนุษยยุคอินเตอรเน็ตจะฆากันดวยเหตุเพราะแคนเพียงเล็กนอย แตเขานึกไมถึงเทานั้นวา
เพื่อนรักจะเคยกอวีรกรรมชนิดนี้ดวย เด็กหนุมเสยผมทีหนึ่งกอนรองสดุดี
“โอจอรจ! มึงแนมาก”
ฉาดฉานยิ้มขรึม เรื่องราวที่เปนคดีชนิดพาตัวเขาคุกไดมักถูกเลาออกมาอยางสะดวกปากในหมูวัยรุน สวนใหญ
เปนการคุยโมเกินจริงเพื่อประกาศศักดาวาขาแน แตสําหรับเขาแลว นี่ไมใชแคความปากพลอยเพื่อสรางภาพนาเกรงขาม
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เลนๆ เขากําลังพยายามชักชวนเพื่อนมาทํางานหาเงินดวยกัน ก็ตองวาดใหเห็นวาถาทําเพื่อความรักเสียอยาง แมการฆา
แกงยังเปนเรื่องขี้ผง เขารูดีวาเพื่อนกําลังหมกมุนบารัก และตระหนักวาความบารักจะทําใหคนเราตรึกตรองนอยลง มอม
เมาใหคลอยตามในเรื่องโลดโผนโจนทะยานไดงาย จึงจี้กันดวยจุดนี้
“มึงติดอุปสรรคอะไร ก็กําจัดอุปสรรคนั้นทิ้งสิวะ รีรออะไร”

พฤหัสอึ้งคอแข็งอยางรูวานั่นเปนอีกครั้งที่ฉาดฉานชวนใหทําเรื่องระทึก นั่นแสดงถึงเจตจํานงจริงจัง มิใชการ
ชวนเลนขายของ เขาตัวชามือเทาออน ที่ผานมามีหลายวูบที่ตกลงใจจริงจังวาจะจัดการ ‘กําจัดอุปสรรค’ ตามคําแนะนําอัน
จะสรางเงินแสนเปนของแถมอยูเหมือนกัน แตทวาพอมาเจอของจริง ตองตกลงใจอยางจะเซ็นสัญญากันจริงๆ ก็รูวาตนยัง
ไมใจเด็ดขนาดนั้น
“แหม... ใจคอมึงจะใหกู... เหมือนจับคนเกาโยนลงบอจระเขเลยเหรอะ? เขาก็เคยใหความสุขกะกูไมใชนอยนา”
รูวาตนเองเสียงแหบพราอยางนาสมเพช เห็นมุมปากของฉาดฉานเหยียดออกไปนิดๆ และนั่นก็กอใหเกิดภาพยิ้ม
อํามหิตตอสายตาพฤหัสจนใจคอไมดี
“เขาก็จะไปมีความสุขตอไงละ มึงนึกวาธุรกิจที่อามูทําคือการจับไปฆาเหรอะ? ไมใชอยางนั้นหรอก”
พฤหัสกระเดือกน้ําลายลงคออึกหนึ่ง เกิดความอยากรูอยากเห็นจนตองซัก
“จะเกิดอะไรขึ้นกับผูหญิง?”
ฉาดฉานยื่นหนามาใกลเพื่อนกวาเดิมเล็กนอย เพื่อตอบอยางชัดเจน แตไมใหแพรงพรายไปในอากาศ
“ตอนนี้มียาอยูตัวหนึ่ง กินแลวครึ่งหลับครึ่งตื่น ไมเปนตัวของตัวเอง แลวก็อยากเลนกับผูชายบอยๆ ”
พฤหัสหัวเราะหึหึ แทรกวา
“ยาแบบนี้เหมือนกําลังโปรยในอากาศทั่วโลกอยูแลวนี่”
ฉาดฉานหัวเราะหึหึบาง
“นั่นแหละ ผูหญิงสมัยนี้ไมคิดอะไรมากอยูแลว เพราะงั้นก็ใชประโยชนจากพวกหลอนซะ อามูรูจักกับเครือขายที่
ติดตอกับเศรษฐีแขก กําลังมีออเดอรเยอะเลย”
“พอไปถึงที่ ผูหญิงก็ตองโวยวาย รองแรกแหกกระเชอบานแตก”
“ไมหรอก บอกแลวมียาดี เสพแลวขาดไมได ความเปนอยูพวกเธอจะดีกวามึงกะกูเยอะ มีชีวิตแบบเจาหญิงในวัง
หรู กูเห็นรูปถายแลว เหมือนทัชมาฮาลเลย ทุกคนเปนอิสระ ไมตองทํางานหนาดําคร่ําเครียด”
“ถาเปนอิสระ แลวเกิดติดตอกลับมาหาญาติ กูก็ซวยดิ้”
“ไมหรอก จะมีอยูประเภทหนึ่งที่เขาล็อกไว ไมใหติดตอกับโลกภายนอก”
พฤหัสลําคอแหงผาก
“ถูกขูฆาไว?”

“แหงละ มีชิปติดตามตัวฝงอยูลับๆ ดวย”

๒๙๔

พฤหัสเอียงหนาสงสัย
“พอแกแลวทําไง?”
“ก็ปลอยกลับบานมั้ง... แตปานนั้น มึงก็สมใจกะหญิงใหมแลวไง”
“ไมใชแกแลวฆาทิ้งนะ?”
“เขาจะทําอยางนั้นทําไมวะ” ฉาดฉานตอบหัวเราะๆ เหมือนปลอบเด็ก “มึงก็บอกเองวาหญิงเกาของมึงหนาออน
ทาทางเฉายาก แลวคุณสมบัติตางๆ ก็เขาสะเปกทุกประการ พอแมเขาก็ไมเคยเห็นหนามึงซักทีนี่ใชไหม?”
“พวกเราคบหญิงก็ไมเคยใหพอแมเธอๆ รูจักหนาอยูแลวนี่หวา”
“เห็นไหมละ การทําตัวลึกลับไมใหญาติเจาหลอนรูจักมันดียังไง หายตัวไปก็ไมมีทางเชื่อมถึงมึงไดหรอก... ใน
ที่สุดทุกคนจะเปนสุข วินวินโวย อีไดไปอยูคฤหาสน สวนมึงก็มีเงินใช แลวอามูก็รับสวนแบง และยังมีเครดิตที่ดีกับ
เครือขายตอไป”
ฉาดฉานเวนวรรคดูทาทีของเพื่อน พอเห็นพฤหัสคิดหนักก็กลอมตอ
“มึงกลุมเรื่องความตองการของตัวเองเถอะวะ เหมือนไอพวกที่เลนบาสมันกลุมเรื่องเอาลูกใหขางตัวเอง ตางคน
ตางไมปลอยใหคนอื่นแยงไป แลวก็รูไวซะ มีหญิงสมัครใจไปทําเองเยอะแยะ เด็กมึงไมเหงาหรอก รับรอง”
“นั่นดิ้ ถามีเยอะแลวทําไมตองมาหาอยางนี้ดวยละ?”
“เปนออเดอรพิเศษ มีคลาสหนอย กําลังฮอตฮิต ราคาแพง”
“ออ... อยากรูจังวาแพงเทาไหรแน ถากูไดสี่แสนเปนสวนแบง แสดงวาอามูตองไดมากกวานั้นอีกเยอะสิวะ?”
“ก็ใช ยอมรับ... แตทําครั้งแรกยังระดับบริวารโวย ตองมีแตมสะสมเยอะๆ กอนซิ คอยเขยิบขึ้นไปโกยมากแบบ
อามู”
พฤหัสถอนใจยาว คลายเงาบางอยางแวบผานไปผานมา บอกไมถูกวาคืออะไร อยูขางนอกตัวหรือในตัว รูแตวา
เกิดความกดดันในอก ลําคอตีบตันกลืนน้ําลายไมคอยลง
“กูตองทําไง?”
“ก็... อาศัยความใกลชิด คอยๆ อัดยา เพราะตองทําใหติดสักระยะหนึ่งกอนถึงจะพาตัวไปไดงายๆ เงียบๆ ถาดื้อ
แลวตองเหนื่อยกันยาว หรืออาจทําใหสินคาช้ํา... เอานะ?”
ผูถูกชักชวนทําหนาครุนคิดหนักหนวงที่สุดในชีวิต แตนั่นก็ดูจะเปนสิทธิ์ขาดอันชอบธรรมที่เขาตองตัดสินใจเอา
เองเพียงคนเดียว ขึ้นอยูกับวาใจถึงหรือไมถึงเทานั้น
เริ่มตนทุกคนปฏิเสธความชั่วที่เกินตัวเสมอ แตจิตใจมีสิทธิ์แปรปรวนไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะบนทางลาดลงต่ําที่
เดินๆ กันอยู ถึงจุดหนึ่งความชั่วที่เกินตัวก็ดูกลายเปนการกระทําสามัญที่ไมนารังเกียจเกินไปนัก

“ขอกูคิดดูกอน”
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นั่นเปนคําที่เล็ดออกมาแบบครึ่งขลาดครึ่งกลา
“อยาชานะ เพราะถาออเดอรหมด สวนแบงของมึงจะไมมากเทานี้”
พอถูกจี้ทานั้น พฤหัสก็ทําหนาเครียดพักใหญ แลวคลี่คลายออกเปนหัวเราะกรอยๆ
“ทํางี้มึงวาตองไปรับกรรมในนรกหรือเปลาวะ?”
“เหอะๆ ถามใจตัวเองที่กําลังอยูกับความเปนจริง มึงเชื่อวามีเหรอะ?”
พฤหัสคิดครวญ เหลือบตามองฟา มองตนไม มองผูคน และสิ่งแวดลอมรอบตัวที่จับตองได กอนแคนหัวเราะสาย
หัวไปมา ตอบหนักๆ วา
“ไมเชื่อวะ!”
เย็นวันตอมา อเวราตองหงุดหงิดตั้งแตยังไมเลิกงาน เมื่อประชาสัมพันธดานลางโทร.ขึ้นมาบอกวามีนักเรียนหนุม
มารอพบ
นี่เปนครั้งแรกที่พฤหัสบุกถึงออฟฟศ หลอนแทบทําอะไรไมถูก ยามเมื่อสิ้นศรัทธา เลิกบูชากามารมณเปนใหญ ก็
เหมือนกลับคืนสูภาวะปกติ และภาวะปกติของหลอนคือการเปนผูใหญคนหนึ่ง ที่รูสึกวาการคบหาเด็กนักเรียนซึ่งยังนุงขา
สั้นนั้น นาอับอายขายหนาเหลือทน
ตอนราคะบดบังสติปญญา ทุกอยางเกิดขึ้นไดจริงๆ ยามนี้พอมองยอนกลับไป ก็เห็นแตความเหลวแหลก นา
รังเกียจ พาใหรูสึกเกลียดตัวเองมาก
ใชมือถือของตนตอเขามือถือของพฤหัสโดยตรง พอเขารับก็ถามเสียงขุน
“มีธุระอะไร?”
“เย็นชามาเลยเชียว... ก็แคคิดถึง ไมไดเจอกันหลายวันแลว นี่ผมขอขึ้นไปที่ชั้นของพี่เคก เขาก็ไมยอมใหผานประตู
นะ”
ความเครียดจับใบหนาทันควัน อเวราปดตาขบริมฝปากแนน เงียบพักใหญเพราะคลายการรับรูทั้งมวลขาดหายไป
ชั่วคราว กอนคุมสติไดในเวลาตอมา
“ขึ้นลิฟตทางปกซายไปที่จอดรถชั้น ๕ รอตรงประตูทางออก อีกไมเกินสิบนาทีเจอกัน”
“โอเค! แลวเจอกันครับพี่เคก”
หัวใจหญิงสาวเตนระส่ําไมถูกจังหวะ รอนรุมกลุมใจจนมือไมสั่นงกๆ เงิ่นๆ เห็นไดชัดวาเขามาดวยทาทีราวี และ
จะไมถอยฉากไปจากชีวิตหลอนงายๆ
น้ําเสียงไมรูคิดของพฤหัสเปนเชนนั้นมาแตไหนแตไร ทําไมหลอนไมเคยเงี่ยหูฟงใหชัดๆ จะไดตระหนักแตเนิ่นๆ
วาโลกของเขายังเลนสนุกไรสาระไปวันๆ ไมคํานึงถึงความเสียหายของใคร อยากเอาอะไรเขาตัวตองเอาใหได

มีงานเหลือคางอีกเพียงนิดหนอย อเวรารวบรวมสติ พยายามตั้งสมาธิสะสางใหเสร็จในสองสามนาที เพราะถา
ใชเวลาเกินกวานั้นหลอนรูตัววาสมาธิจะขาดตอนและตอติดยาก

๒๙๖

รัวนิ้วพิมพงาน รัวจนเสร็จสิ้นแลวเก็บขาวของ เลิกงานกอนเวลาเพียง ๑๐ นาทีคงไมเปนไร ขี้เกียจขอเจานาย แต
ฝากฝงกับเพื่อนขางโตะไว
“ออย... เราตองรีบละ มีธุระดวน”
“อือ ไปเถอะ”
เพื่อนรวมงานสาวโบกมือไลทั้งยังถือกระบอกโทรศัพทคุยกับคนอื่นคางอยู
อเวรามาถึงที่นัดหมายในเวลาเพียงอึดใจตอมา ไมสบตา ไมหยุดทัก แตเดินเลยรางพฤหัสไปเปดประตูรถและขึ้น
นั่งประจําที่เลยทีเดียว
พฤหัสเดินตามมาแบบทอดนองเอื่อยเฉื่อย กาวขึ้นรถดวยอากัปกิริยาเปนปกติ
“เธอจะเอาอะไร?”
อเวราถามโดยไมหันมามอง และยังไมสตารทรถ
“เอาคําตอบจากพี่เคก วาพักนี้เปนอะไรไป?”
เขาพยายามทําเสียงสบายๆ
“ก็ไมเปนอะไร เพียงแตจูๆ ก็สํานึกวาที่ผานมาเหมือนถูกผีสิง เพิ่งไลสําเร็จเมื่อวาน”
“ผมนะงงจริงๆ พี่เพิ่งเชาหองเพื่ออยูกับผมแทๆ ทําไม...”
“นั่นแหละ เพราะหองนั่นแหละ ทําใหพี่เขาใจความรูสึกตัวเองมากขึ้น วามันตองไมใชอยางนี้” แลวหลอนก็หัน
หนามามองเขา “ใหเราเปนพี่นองกัน ใหพี่รักเธออยางถูกรุนเถอะ บอกซ้ําอีกครั้งวาพี่ไมเสียใจแมแตนิดเดียวกับสิง่ ทีผ่ า นมา
แตจะเริ่มเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอไปอยางขาดสํานึกแลว”
พฤหัสแคนยิ้ม
“เอาละ... ผมก็ไมนึกวาละเมอชื่อทรายออกมาทีเดียวจะเปนเรื่องใหญขนาดนี้ พี่เคกถามผมวาคนชื่อทรายสวยมาก
ไหม งั้นผมยอมเอารูปใหดูก็ได” เด็กหนุมยกโทรศัพทมือถือใหดูรูปสาวนอยนางหนึ่ง หนาหวานปานน้ําตาลเคลือบ “และ
ผมจะโทร.คุยกับเธอใหพี่ฟงเดี๋ยวนี้ วาตอไปผมกับเขาไมมีอะไรกันอีกแลว”
นั่นเปนเพียงแผนลวงตื้นๆ พฤหัสนัดแนะกับฉาดฉานไวเรียบรอย ใหเปดเครื่องดัดเสียงเปนผูหญิงตอบเขาเมื่อ
โทร.หา
แตสําหรับอเวรา เรื่องผูหญิงอื่นของพฤหัสหาใชประเด็นสําคัญแตอยางใดไม หลอนเพียงเหลือบตามองรูปนิด
เดียวแลวชอนขึ้นสบกับเขาดวยแวววาง

๒๙๗

“ไมเกี่ยวกันเลยตอย พี่บอกแลววาไมติดใจอะไร เธอตองเขาใจใหมดีๆ นะ พี่ขอใหเรายุติการคบหากันแบบชู
สาวอยางนี้ ตอไปถายังรักจะคบกัน ก็ใหพี่เปนพี่สาวของเธอ ไมใชคูนอนเหมือนที่ผานมา เราสองคนตางก็ไดสิ่งที่ตองการ
แลว ไมควรมีอะไรติดใจแลว เธอมีคนของเธออีกแยะ เชื่อแนวาไมเดือดรอน เพราะงั้น... พอแคนี้เถอะ”

พฤหัสกมหนากัดปากเงียบเปนครู คิดวาจะเอาอยางไรดี นึกฮึดอยากงัดใจจริงมาพูดไวเชิงวาเขาเองก็ไมสนหลอน
แลวเหมือนกัน แมไมถึงกับเบื่อ แตก็ไมถึงกับติดเปนเฮโรอีนอยางเมื่อแรก ไมไดอยากจะงอหรอก ถาไมใชมีเหตุจําเปน!
“พี่เคก...” พูดพลางความืออีกฝายมากุมและขอดื้อๆ “ไปคุยตอที่หองกันเถอะ”
“คุยกันที่นี่แหละ”
ความแกรงของมือพฤหัสไมใหความรูสึกอบอุนอยางเคย ตรงขาม กลับคลายคีมเหล็กที่เย็นเฉียบหรือเครื่อง
พันธนาการหนวงเหนี่ยวที่นาหดมือหนี แตจังหวะนั้นอเวราก็นิ่งเฉย เพราะไมอยากใหบรรยากาศแปรรูปจากการนั่งนิ่ง
ไปสูการยื้อยุดฉุดดึง
“ผมไมอยากเลิกกับพี่ตอนนี้”
พฤหัสแจงความจํานงตรงไปตรงมา เพราะไมทราบจะงัดไมเด็ดชิ้นไหนมาใชในยามที่กําลังคุกรุนดวยอารมณ
หลายหลากขัดแยงกันเอง แตคําพูดประกอบสายตาเอาแตไดของเขาก็สงผลใหอเวราเดือดขึ้นมาบาง
“ตอย... เธอเห็นพี่เปนของเชาซื้อหรือไง พี่ใหเธอไปหมดแลว ทั้งตัว ทั้งเวลา ทั้งเงิน ตอนนี้พี่อยากเปนอิสระ เธอ
ควรเขาใจและปลอยพี่ไปดีๆ ”
เด็กหนุมเอียงคอทําหนาสงสัย นัยนตาเอาเรื่อง
“เงิน? พี่เคกใหเงินผมตอนไหนไมทราบ?”
“ก็มาเชาหองนะ ตองใชเงินเทาไหร พาเธอไปเที่ยว คาน้ํามันกับคาอาหารเทาไหร เธอนะไมคิดหรอก แตคนจาย
ยังไงก็ตองคิด”
“เอา! ก็เวลาผมจะออกบาง พี่เคกมาหามทําไมละ แลวตานี้มาพูดเหมือนเปนบุญคุณ”
“อยาเลยตอย เธอนึกวาคนอื่นอานทาทีไมออกเหรอ ควักเหมือนยั้งๆ ครึ่งๆ กลางๆ หรือไมก็พูดแตปากวามื้อนี้ผม
ออกเอง แตสองมือนิ่งสนิท ตีหนาเหมือนคนเออ ไมรูตัววาใครมาเก็บเงิน”
พฤหัสชักโมโหขึ้นมาจริงๆ ปลอยมือหลอนทิ้ง
“นี่หาวาผมตลกแดกเหรอ?”
“ใช!” รูทั้งรูวาขณะจิตมีกิริยาเสียดแทงเชนนั้น เอยคําใดออกไปก็ทิ่มแทงรุนแรงไปหมด ทวาก็เหลืออด หลุดปาก
จนได “พฤติกรรมของเธอหลายๆ ครั้งมันเหมือนพวกเกาะผูหญิงกินไมมีผิด!”
ถูกหาวาเปนแมงดา พฤหัสก็เลือดขึ้นหนาสุดขีด

๒๙๘

“แลวตัวเองดีแคไหน...” นึกถึงความเลวของหลอน แตนึกเทาไหรก็นึกไมออก ตองรีบสวนใหทันๆ กันเลยเอา
เรื่องใกลตัวไวกอน “ไรยางอาย รานพอจะเอากับเด็กบนบานตัวเอง นี่ที่แทคงเจอตัวใหม อยากเปลี่ยนรสชาติละสิ อีก
หนอยเถอะ ยังไมทันวัยทองคงขับรถเรไปโฉบพวกขายตัว จางมาบึ้มใหถึงใจไมซ้ําหนาทุกวัน!”

อเวราหนาซีดเผือด เหมือนตัวหดเล็กเหลือเทาไมขีด มองอีกฝายดวยแววราวรานนานเทานาน กอนจะพึมพําดวย
แกวเสียงของหุนกระบอกไรวิญญาณ
“ลงไป...”
เสียงสั่งเพียงแผวนั้นปลุกพฤหัสใหสํานึก ไมใชสํานึกผิด แตสํานึกวาพลั้งปากไปแลวดวยความยั้งโทสะไมอยู อาจ
ทําใหเสียแผนหมด
“พี่เคก ผมขอโทษ”
เขาทําเสียงเศราไดเหมือน แตดูจะไรประโยชน อเวราย้ําคําสั่งเดิมแบบขึ้นเสียงเกรี้ยวตวาด
“ออกไป!”
เด็กหนุมขบเขี้ยวเคี้ยวฟน จําตองแสดงทากมหนาคอตก คิดวาจะบุมบามแข็งขืนตอนนี้ไมได จําตองโอนออนตาม
พายุโทสะของหญิงสาวไปกอน เขาเปดประตูกาวลงจากรถหงอยๆ เดินไปยืนนิ่งทางหนึ่ง ในตําแหนงหลีกทางใหหลอน
ถอยรถโดยดี
เสียงประตูรถดานคนขับเปดออก ตามมาดวยเสียงกาวฉับๆ และเสียงเรียกเขา
“ตอย...”
พฤหัสหันมาดวยความดีใจ นึกวาอเวราจะใจออนดังเคย แตที่ไหนได พอหันมามองหลอนเต็มตาก็เจอฝามือซัด
เปรี้ยงเขาใหเต็มหนา อเวราหวดเต็มแรงอยางจะระบายความคั่งแคนออกมาทั้งหมด เขากําลังเผลอ พอถูกตบสุดวงแขน
เชนนั้นจึงหนาหันราวกับโดนบิดคอ
และหลอนก็แนเหมือนกัน พอตบเสร็จก็ปกหลักยืนอยูกับที่ไมหนีไปไหน จดจองนิ่งอยางทาใหเอาคืนเพื่อความ
ยุติธรรมไดเลย
พฤหัสคอยๆ หันกลับมาแลลึกลงไปในตาหลอน เห็นความชิงชังไรวี่แววยินยอมออนขอ ก็รูวาไมใชเวลาที่จะงอน
งอไดดวยคําพูดใดๆ จึงสะบัดหนาหนี ตาวาวกําหมัดแนน เก็บความคุมแคนไวกับทายืนแนนิ่งประดุจถูกสาป
หญิงสาวรอนานจนเห็นวาเด็กหนุมไมเอาคืนแนแลว ก็หันหลังกลับกาวเดินไปขึ้นรถ สตารทเครื่อง ถอยหลังจาก
ซอง แลวพุงตะบึงหายไป ขาดแลวขาดเลย ไมถอยกลับมาตอสัมพันธใดๆ อีก
ณ ที่ที่ถูกทิ้งใหยืนอยูนั้นเอง นัยนตาพฤหัสปรากฏแววเลือดเย็นอยางไมเคยเปนมากอน เขาถูกตัดรอนดวยวิธีที่ทํา
ใหหนาชาไปทั้งแถบ เพราะฉะนั้น ก็ไมจํา เปนตองรูสึกรูสาใดๆ อีก นับแตนี้อเวราจะกลายเปนคนแปลกหนาที่ เขาไม
จําเปนตองใหความเห็นอกเห็นใจอะไรอีกแลว!

๒๙๙

ตอนที่ ๓๔ คืนหวาน
“วา! ผิดหวังอะ…” จองฤกษทําหนาเหยเกหลังจากหยิบขนมกระเชาสีดาฝมือของแฟนสาวเขาปากเคี้ยวหยับๆ แต
ครูตอมาก็คอยๆคลี่ยิ้มหวานทั้งขนมคาปาก “นึกวาจะไมอรอย”
ณชะเลทําหนาเฉยเพราะเดามุขหักมุมของแฟนหนุมไดอยูแลว เด็กสาวเงยหนามองกลุมดาวบนฟามืดดวยนัยนตา
ทอดนิ่ง สูดลมหายใจยาวรับอากาศสดชื่นและลมรําเพยสบายผิว ระเบียงหนาบานกลายเปนอาณาเขตสวนตัวหลังเลิกเรียน
พิเศษในค่ําคืนนี้ ไมมีใครอื่นนอกจากหลอนกับเขา
เปนสุขกับบรรยากาศที่ใหความรูสึกแสนดี ขางกายมีแฟนหนุมนั่งชิมผลงานชิ้นแรกซึ่งหลอนทําเองกับมือทุก
ขั้นตอน ตองลองผิดลองถูก ผสมแปงกับเครื่องประกอบอื่นๆ ใสพิมพเอาเขาเตาอบแลวนํามาจับหูกระเชาหลายรอบ กวา
จะไดรสที่รูสึกวาใช ไหนจะตองทํามะพราวแกวมาใสกระเชาอีก แมไมถึงกับเหน็ดเหนื่อยมากมาย แตความที่เปนมือใหมก็
นานเอาเรื่อง และความคุมเวลาที่เสียไปก็คือทาทีของเขาในบัดนี้นั่นเอง
เขาลิ้มรสขนม สวนหลอนลิ้มรสความภูมิใจที่ไดเขาครัวทําของหวานใหคนรัก ความรูสึกเปนเจาของความอรอย
คืออยางนี้เอง ก็ไมเลวนักหรอก แตกตางจากความรูสึกเปนเจาของเงินซื้อขนมลิบลับ ทาหยิบของเขาปากจุบจั๊บๆดวยความ
ติดใจรสอันโอชะ ไดกลายเปนประกาศนียบัตรรับรองเสนหอีกแบบของหลอนดวย
“เอาอีก”
เด็กหนุมยื่นจานเปลาขอ เด็กสาวไมแลมา เพียงพึมพําตอบวา
“หมดแลว”
“หา?” จองฤกษอุทธรณเสียงสูง “แคสิบชิ้นเนี่ยนะ?”
“ก็แบงใหพอแมกับฝนกินไง แลวนี่ ‘ตั้ง’ สิบชิ้น ไมใช ‘แค’ สิบชิ้น ใครเขากินกันมากมาย”
จองฤกษยกมือเกาหัว
“ทีหลังถาจะทําอรอยขนาดนี้ ก็หัดเผื่อไวซักรอยชิ้นสิ สิบชิ้นนะแคตัวอยางยั่วน้ําลาย อะไรกัน อารมณคางเลยเนี่ย
ของหมดซะแลว”
ณชะเลชอนตามองฟาเฉยอยางรูวาที่แทการโวยวายของจองฤกษเปนเพียงลีลาเอาใจหลอนเทานั้น
ขณะแหงการมองไปที่เบื้องบนนั่นเอง ก็มีเครื่องบินลําหนึ่งลอยเอื่อย ตัดตรงผานนานฟาฝงซายไปสูฝงขวา เขา
ครรลองตาหลอนพอดี การเดินทางของนกเหล็กติดไฟกะพริบทามกลางความมืดสนิทเวิ้งวางนั้น จุดอารมณฝนและความ
ทรงจําออนละมุนแกณชะเลพอจะรําพึงแผวใหแฟนฟง
“ตอนเด็กๆทรายจะชอบมองตามไฟกะพริบของเครื่องบิน รูสึกเหมือนรวมบินไปในฝน มีความสุขกับการสงใจ
ตามแสงเล็กๆไปจนสุดสายตา คลายปลายทางคือสรวงสวรรคอยางนั้นแหละ แตตอมาพอโตขึ้น พอแมพานั่งเครื่องบินไป
โนนมานี่ ก็รูสึกวาในเครื่องบินไมมีอะไรพิเศษไปกวาเกาอี้และการกักบริเวณ จุดหมายปลายทางที่เราลงก็ไมใชสวรรค
เปนพื้นดินธรรมดาเหมือนเมืองไทย แถมถาไปไกลอยางอเมริกาก็ตองนั่งนานจนเบื่อแลวเบื่อเลา เมื่อยแลวเมื่อยอีก…”
จองฤกษ เ งยหน า มองตามอย า งพยายามจะมี อ ารมณ ร ว ม แม เ กิ ด วั น เดื อ นป เ ดี ย วกั น จ อ งมองสิ่ ง เดี ย วกั น ก็
จินตนาการไปคนละเรื่องได ของเขานี่ในวัยเด็กชอบนึกดวยอารมณมันๆ วาถาจองเครื่องบินมากๆแลวเกิดระเบิดตูมขึ้นมา
คงอาปากคาง เห็นคาตาวาเศษชิ้นสวนของเครื่องบินรวงยอยลงมาใสหัวตนอยางรวดเร็ว
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ไมไดเอยถึงจินตนาการสวนตัวในวัยเด็ก แตใหความเห็นที่ไมขัดกับบรรยากาศของหลอน
“พอไดนั่งเครื่องบินจนเมื่อย กลับมาแหงนมองแสงไฟเครื่องบิน จินตนาการแบบเกาๆคงหยุดทํางานไปเสียเฉยๆ
กันหมดแหละเนอะ ความฝนก็อยางนี้แหละ ในที่สุดก็ถูกความจริงฆาตายเรียบ”
“ทรายรูสึกไปไกลกวานั้นหนอยหนึ่ง คือเห็นวาจิตมนุษยนั้นหลอกงาย ธรรมชาติถึงไดขังเหลาสัตวไวในวังวนได
นาน มัวแตหลงเพลินจองสิ่งลวงตากันอยูนี่เอง”
จองฤกษยกนิ้วเกาหางตา ตอนนี้เขาหลงคนพูดจนโงหัวไมขึ้น ตอใหขอคิดวิเศษสุดก็ฉุดออกจากหลมเสนหาไม
สําเร็จหรอก
สําหรับคนกําลังฝนถึงสิ่งที่เปนไปไมได ดวงดาวและไฟกะพริบจะดูสวยเราใจเปนพิเศษ แตยามนี้เขามีความรูสึก
นุมนวลในค่ําคืนสงบเงียบ และนั่งเคียงอยูกับคนรักที่งดงามเกินจินตนาการ นี่คือความจริง หาใชการวาดฝน แสงสีหลอก
ตาทั้งมวลจึงกลายเปนเพียงไฟประกอบฉากเทานั้น
ฟงเสียงครางครึมของนกยักษที่ไลตามหลัง ไมไปพรอมกันกับตัวเครื่อง กระทั่งจางลงเหลือเพียงแผวแสนแผว
จองฤกษก็ละสายตาจากทองฟามาพินิจรางแฟนสาวในเงาสลัวราง ดวยหางตาชําเลืองแล เขาวาเขาเห็นรัศมีเรืองจากเรือน
กายหลอนทํานองเดียวกับรัศมีเรืองจากดวงจันทร เปนสัมผัสรูสึกเหมือนทุกครั้งจนแนใจวาไมใชอุปาทาน รัศมีกายมีจริง
และเห็นไดดวยหางตา
“ทรายนั่งทานี้เหมือนอะไรรูไหม?”
ทีแรกณชะเลเฉย เพียงเงี่ยหูรอฟงดวยความอยากรู แตรอจนแลวจนรอดก็ไมไดคําเฉลยเสียที กระทั่งจําใจทวง
คําตอบ
“เหมือนอะไร?”
“เราก็ไมรูเหมือนกัน ถึงไดถามไง”
ณชะเลเบะปากหัวเราะ เหวี่ยงกําปนทุบไหลคนยียวนแบบเบาะๆ จองฤกษยิ้มกริ่มขอดวยหัวใจสดฉ่ํา
“รองเพลงใหฟงหนอยสิ เรายังไมเคยไดยินทรายรองเพลงเลยแมแตครั้งเดียว”
“อายเสียง”
“เสียงออกหวาน อายทําไม?”
“ทรายไมคอยรองเพลงหรอก ชอบสวดมนตมากกวา”
“ตอนไปวัดไดยินทรายสวดบอยแลว คราวนี้รองเพลงใหฟงมั่ง”
“อยากฟงเพลงอะไรละ…”
ถามเสียงออย ใจหนึ่งก็นึกครึ้มอยากรอง แตอีกใจยังเคอะเขินอยูบางกับครั้งแรก
“เลือกเองเลย เอาที่เราฟงแลวจะหลงทรายเพิ่มอีกสองเทานะ มีไหม?”
ณชะเลกมหนา เหลือบตาลงต่ําเมมปากยิ้ม ความสนิทสนมบีบใหตามใจแฟน มอบความบันเทิงที่เขาตองการ ตั้ง
หลักครูหนึ่งก็เงยหนาขึ้นขยับริมฝปากเปลงเสียง
“ค่ําคืนฉันยืนอยูเดียวดาย เหลียวมองรอบกาย มิวายจะหวาดกลัว…”
ยิ่งรองเสียงยิ่งหาย เกรงขางบานจะไดยินแลวชักชวนกันดูคูรักในบรรยากาศโรแมนติก ที่สุดเลยขําตัวเองและหยุด
ลงดื้อๆ ยิ่งหันมาเห็นเขานั่งตะลึงงันตาเบิกโพลง ก็ยิ่งหัวเราะโยกไปโยกมาแกขวย
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“ฮิฮิ”
“เอา! หยุดทําไมละ?”
“กลัวชาวบานแตกตื่น… วาแตฤกษทําไมตองทําหนาเหมือนช็อกอยางนั้นดวย?”
“ก็… เพลงไทยเดิมเหรอ? เหมือนเคยแววๆผานหู”
“ไมถึงกับไทยเดิมหรอก แตก็กอนพวกเราเกิด ชื่อเพลงนกขมิ้นนะ”
“ฟงดูวังเวงดีจัง รองใหจบเถอะ”
“เอาไวเขาบาน ปดประตูหนาตางเงียบๆกอน”
“ก็ได เอาไวทีหลัง สัญญาตองรองตอใหจบนะ” เวนวรรคมองอีกฝายนิ่ง “เสียงนุมๆแบบทรายนี่เหมาะจะเอาไว
กลอมลูก”
นักรองสาวทําหนาไมถูกกับคําชมนั้น
“โห! ฟงแลวอึ้งเลย”
“จริงๆนา ทรายมีหลายสิ่งหลายอยางที่เหมาะกับความเปนแมคน”
“ฮื้อ! เรื่องไกลตัว วัยนี้เหมาะจะเปนลูกเทานั้นแหละ”
“เทียบกับใครละ ถาเด็กดอยอายุ ๑๕ ปานนี้มีไอตัวเล็กกันสองคนแลว”
ณชะเลฟงเมิน เสผินหนามองแมกไมไหวไกวในเงามืดเงียบเชียบ ตั้งใจวาถาจองฤกษเปลี่ยนเรื่องพูดถึงคอยยอม
คุยตอ
ฝายจองฤกษ พอพูดเรื่องลูกก็เกิดวูบของอารมณอยากรูรุนแรง วาถาเขากับณชะเลแตงงานกันลูกออกมาจะหนาตา
เปนอยางไร วันนี้เขามีพรอมทุกอยาง ทั้งกําลังกาย กําลังปญญา และกําลังเงินเพียงพอจะรับผิดชอบครอบครัวไดแลว ไม
เห็นตองรออะไรเลย
“พอลงมือทํางานวิจัย ทรายวาเราควรตั้งเงินเดือนใหตัวเองเทาไหรดี?”
“ไมรูสิ”
“เราสัญญาไวกับทรายวาจะใชเงินพันลานไปเพื่อสรางเครื่องพยากรณกรรม เราไมลืม และจะไมตระบัดสัตย แต
เราก็ตองจางคน แลวก็ตองจางตัวเองดวย ทีนี้ถาคิดถึงอัตราวาจางหัวหนาโครงการ เราวาไมควรจะต่ํากวาแสน… อนุมัติ
ไหม?”
ณชะเลอมยิ้มกับตําแหนงผูอนุมัติที่เขาอุปโลกนให
“ทรายมีสิทธิ์ไปเปนกรรมการพิจารณาผานงบประมาณตั้งแตเมื่อไหรกัน?”
“ตั้งแตเมื่อเรายกใหทรายมีสิทธิ์ขาด ตัดสินวาจะไมใชเงินพันลานไปเสวยสุขสวนตัวแลว จะประดิษฐผลงานฝาก
ไวเปนของขวัญกับชาวโลก เพราะงั้นทรายควรมีสวนตัดสินใจ หรือมีสวนรวมรูเห็นในการใชจายเพื่อความโปรงใส”
เด็กสาวนึกสนุกขึ้นมาก็ใหคําตัดสินไป
“งานนี้เปนประโยชนใหญ คนคิดได และตั้งใจลงมือวิจัยจริงจังควรรับการตกรางวัลพอควร เอาเปนวาทรายให
ฤกษเดือนละสองแสนก็แลวกัน แลว ๕ ปดูอีกทีวาโครงการคืบหนาไปถึงไหน คอยปรับใหเขากับผลงานและคาเงินบาท
ในอนาคตตามจริง”
พูดจบก็หัวเราะขําคําพูดที่ปนใหเปนงานเปนการของตัวเอง แตจองฤกษไมชวยขํา ทําหนาเครงขรึม
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“สิ้นปมีโบนัสดวยหรือเปลา?”
“โอเค มีก็มี เอาไปสักลานหนึ่งแลวกัน พอใจไหม?”
ความจริงณชะเลพูดดวยอารมณเลน แตจองฤกษถือวานั่นคือคําขาดสุดทายจากเจาของสิทธิ์โดยชอบธรรม
“ตกลง! ทุกอยางจะเปนไปตามนั้น”
สุมเสียงของเขาหนักแนนขึงขังจนแฟนสาวตองทําหนางง และชักสงสัยวาอีกฝายมีเจตนาอันใดแอบแฝงอยูกันแน
“มาใหทรายคิดทําไม ฤกษคิดเองเถอะ ทรายแคตอบชุยๆ อยาถือเปนจริงเปนจังละ”
“ตองจริงจังสิ ทรายเปนคนทําใหเราตกลงใจยกเงินทั้งหมดเปนสมบัติกลางของโลก เพราะฉะนั้นก็ถือไดวาทราย
ควรเปนผูดูแล ทรายบอกคําไหนก็ตองเปนไปตามนั้น”
ณชะเลชักผวา อดคิดมากไมได เพราะกลัวไดชื่อวามีสวนในเงินขโมยของเขา
“อุย! โมเมอยางนั้นไดยังไง”
“ถาทรายเห็นวามากไป จะปรับลดลงมาก็ไดนะ เอาเลย”
มาไมนี้ณชะเลก็ไมกลาพูดอีก เพราะถาสั่งลด ก็แปลวาหลอนถืออํานาจตัดสินใจอยูจริงๆ
ทาทีอึกอักของแฟนสาวทําใหเด็กหนุมสรุปรวบรัดตัดความ
“ตกลงตามนี้ สองแสนสําหรับเงินเดือน หนึ่งลานสําหรับโบนัสสิ้นป เราจะเริ่มสั่งอุปกรณ เริ่มจางผูจัดการ เริ่ม
ติดตอนักวิจัยในเดือนหนา แลวก็จะเริ่มกระโดดเขาไปลงมือเต็มตัวหลังจากสอบไลเสร็จ”
ณชะเลยนคิ้ว
“จะไมเรียนปริญญาตรีจริงๆเหรอ?”
“จริง!” ตอบเชนนั้นแลว วาที่นักวิจัยอายุนอยก็เอยตอเนื่องไปอีกทาง “เราทําตามความตองการของทรายแลว
คราวนี้ทรายฟงความตองการของเราบาง เงินเดือนสองแสนถือวาเราไดมาดวยน้ําพักน้ําแรง ไมใชเงินขโมยอีกตอไป เรามี
สิทธิ์เอาไปใชทําอะไรก็ไดตามที่ปรารถนา เพราะฉะนั้นถาคราวหนาเราซื้ออะไรใหทราย ทรายไมมีสิทธิ์ปฏิเสธอีก”
ยังไมทันที่ณชะเลจะรับหรือปฏิเสธอันใด จองฤกษก็รายยาวตอเปนชุด
“คุณแมของทรายมักพูดเปรยๆแบบที่ทําใหเราแนใจวาทรายตองเลาทุกเรื่อง ไมวาเราพูดหรือทําอะไร เพราะงั้น…
คืนนี้ไปถามความเห็นจากคุณแมเลย วาคนมีเงินเดือนขั้นต่ําสองแสนไปจนชั่วชีวิตเนี่ย พอไหมถาจะขอลูกสาวคุณแม
แตงงาน!”
ณชะเลทําหนาตกใจ
“ฮา! พูดอะไร?”
“พอทรายหมดเรื่องวุนๆเกี่ยวกับการเอนทรานซ ปานนั้นเราคงเก็บไดมากพอจะซื้อรถดวยเงินสดเปนของหมั้น
จากนั้นพอสิ้นปหนา โบนัสออกก็ดาวนบานได อายุงานหนึ่งปเศษกับการคุมคนทําวิจัยเปนกิจจะลักษณะ คงสรางภาพให
พอแมทรายเห็นเราเปนผูใหญพอ เพราะงั้น… เราจะขอพวกทานแตงกับทรายเลย!”
ถอยคําเปนระเบียบที่เรียบเรียงขึ้นสดๆในหัวของเขาทําใหณชะเลมือไมสั่น ลําคอตีบตัน น้ําเสียงแหบพรา
“เร็วไปมาง…”

๓๐๓

“ผูหญิงแตงงานตอนเรียนมหาวิทยาลัยปหนึ่งเยอะแยะไป ไมเห็นมีใครครหานี่ แลวเจาบาวอายุ ๑๗ แถวบาน
นอกก็ถมเถ ตราบใดมีความพรอมจะรับผิดชอบครอบครัว ใครก็ไมมีสิทธิ์มาวาเรา ตรงขาม ถึงอายุ ๓๐ แตยังแบมือขอเงิน
พอหรือเบียดเบียนเงินญาติสนิทมิตรสหายอยู อยางนั้นตางหากถึงสมควรเจียมเนื้อเจียมตัว อยาเพิ่งคิดหาเมีย”
“แต…”
“กรอบการศึกษาสมัยใหม กวาจะเอื้อใหคนเริ่มทํางานก็ปาเขาไป ๒๑ แตในเมื่อเราทําไดตอน ๑๗ จะตองไปรอชา
ตามคนอื่นทําไม? พอแตงกันทรายก็อยาหวงวาจะตองมารับผิดชอบบานเรือน เราจางคนใชทําหมด ทรายมีหนาที่เรียน
อยางเดียว”
ณชะเลถอนใจเฮือก
“ฤกษฟงทรายพูดบางสิ”
“โอเค…”
ยอมหยุดพักหลังจากพรั่งพรูอวดภาพความคิดตลอดสายชนิดแทบไมเวนวรรคหายใจหายคอ
“ทรายกลัว… ทรายไมไดเกงอยางฤกษ ทรายยังรูสึกเหมือนเปนลูกแหงของพอแมอยู แลวอีกอยาง ทรายวาทราย
รูจักพอแมมากพอจะมีคําตอบแทนพวกทานไดเดี๋ยวนี้… พอแมทรายไมมีทางอนุญาตหรอก รับรอง”
จองฤกษไหลตก ทําหนาผิดหวังเสียใจ
“แมทรายรูนี่ใชไหม วาเรามีเงิน?”
“เออ… รู…” เด็กสาวตอบตะกุกตะกัก “แตรับรองวาจะไมมีการแพรงพรายเด็ดขาด”
“เราไมสนใจเรื่องนั้นหรอก แคจะบอกวาตอนนี้สายตาทานไมไดมองเราแบบเครื่องเอกซเรยเหมือนแรกๆแลว เรา
อยากใหทรายลองขอดูกอน เลาทุกอยางใหหมด รวมทั้งที่ทรายตั้งเงินเดือนใหเราทําวิจัยนี่ดวย”
ณชะเลหัวเราะออกมาได แตเปนความขบขันเคลือบกังวล จึงหัวเราะแบบฝดๆ
“แหม… ทําไมใจรอนนัก”
“หรือวาทรายยังรักเราไมพอ? ขอแคนี้ถึงไมให”
“ไมเกี่ยวกับรักหรือไมรัก…” คนถูกคาดคั้นตอบอุบอิบ “เพียงแตทรายวามันเร็วไป แลวพอแมก็ตองไมใหแนๆ”
“ลองถามกอนแลวคอยรูสิ จะรูกอนถามไดยังไง”
“ไมหรอก… เชื่อเถอะ ถาขอไปเดี๋ยวเรื่องยาว ทรายโดนวาแกแดดแหงๆเลย”
จองฤกษชักหนาตึง นิสัยจะเอาใหไดกําเริบขึ้นมาเปนครั้งแรกตอหนาแฟน
“หรือทรายกะวาพอเรียนมหาลัยจะเจอคนที่ดีกวาเรา?”
คําพูดดักทางแบบปรักปรําทํานองวาไมจริงใจนั้น นาจะมีผลใหสาวนอยคนหนึ่งเปนฝายโกรธกริ้วและอยากปด ใส
แตดวยตบะบารมีและหนาตาขมึงทึงหนอยๆของจองฤกษ ก็ทรงอิทธิพลพอจะกดโทสะของณชะเลไว
“โธ! ทําไมมาวาทรายอยางนั้นละ”
เสียงออยนาสงสารของหลอนเหมือนมนตปลุกสติ จองฤกษพยายามปรับอารมณใหเย็นลงกอนหวานลอมใหม
“เด็กรุนเราคบกันดีแตหวังฟนกันเลน ทองขึ้นมาก็ไมมีปญญารับผิดชอบ แตเราไมไดเปนอยางนั้นเสียหนอย เห็น
ไหมวาเราพิสูจนตัวเองผานมาเปนเดือน อยูใกลทรายแคนี้ แมแตปลายเล็บยังไมเคยแตะ จะรอสูขอทําพิธีอยางสุภาพบุรุษ
รุนปู แลวก็จะรับผิดชอบทรายตลอดไปไดแนๆดวย”

๓๐๔

ณชะเลนึกอะไรออกก็บอกวา
“ฤกษแนแคไหนทรายรู ผูใหญของพวกเราก็รู แตเวลาไปยืนบนเวทีสมรส ภาพคงออกมาตลกๆนาดูเลย ตัวซักกะ
เปยกดวยกันทั้งคู แขกเหรื่อคงปดปากขําทั้งงาน”
“งั้นเราจะไปทําศัลยกรรม!”
จองฤกษหมายความตามนั้น ไมไดพูดเลน
“โธๆ… อยาทําอยางนั้นเลย” เด็กสาวพยายามใชความนุมนวลประโลมแบบพูดไปหัวเราะไป “ฤกษจา… งานแตง
ที่ทุกฝายพรอมใจยินดีได ตองมีปจจัยหลายอยางนะ ไมใชแคเรื่องชาเร็ว ไมใชแคเรื่องรักมากรักนอย แลวก็ไมใชแคเรื่อง
รับผิดชอบไหวหรือไมไหว จุดใหญใจความมันอยูที่ความรูสึก และความรูสึกโดยรวมของทรายตอนนี้คือยังไมพรอม”
“ไมพรอมยังไง?”
“อยางที่บอกแลววาทรายยังเปนลูกแหง ถึงแมวาคนอื่นอายุ ๑๗ จะโตแคไหน ทํางานหาเงินกันมาแลวกี่ป แตทราย
ก็ยังรูสึกเปนเด็กๆอยูเลย นะฤกษ… ทรายสัญญา จะครองตัวครองใจไวใหฤกษคนเดียว ใหทรายจบตรี มีสถานภาพทาง
สังคมกอน ตอนนั้นฤกษก็จะดูเปนผูใหญกวานี้แลวดวย”
จองฤกษทําหนานิ่วคิ้วขมวด
“สี่ปรอไมไหว เราอยากมีลูก”
ณชะเลครึ่งขําครึ่งฉิว ไมคอยชอบทาทางเอาแตใจแบบเผด็จการของเขานัก แตก็ปลอบตนเองวาไมเปนไร นี่เพิ่ง
ครั้งแรก ที่ผานมารูอยูหรอกวาเขาพยายามเก็บงําความเห็นแกตัวประการตางๆไว แตนั่นก็เพราะกําลังรักและหลงหลอน
ราวกับคนโดนเสนหยากแฝด บัดนี้พอเขาเริ่มแผลงฤทธิ์ใหเห็น ณชะเลก็ชักหวาดๆขึ้นมา ถาอีกหนอยจองฤกษจับไดวา
หลอนกลัวเขาหงอ จะยิ่งเผยธาตุแท กลายเปนคนชอบเรียกรอง สั่งหลอนทําโนนทํานี่ตามอําเภอใจสักแคไหนก็ไมรู
ขอเสียของคนเกงเกินวัยมักเปนความเจาอารมณเกินระงับ อันนี้แมเคยใหตั้งขอสังเกต แตหลอนก็ปฏิเสธแมมา
ตลอด วาไมเคยเห็นจองฤกษแสดงอาการดังกลาวเอากับหลอนเลยสักครั้งเดียว เพิ่งคืนนี้เองที่ไดยินกับหู ไดเห็นกับตา
ตัวเอง ชางนาอึดอัดนักกับการตกอยูใตอํานาจอัตตาของเขา
วิธีคิดและวิ ธีรูสึกแบบคนเกงเกินมนุ ษยยอมแตกตางจากหลอนและคนทั่วไปเป นธรรมดา เขาไมเ ห็น ความ
จําเปนตองอยูในกรอบหรือตามใครมาแตไหนแตไร บรรทัดฐานทางสังคมไมเคยอยูในสายตาหรือความคํานึงนึกของเขา
เลย นี่คือตัวตนดานเสียของอัจฉริยะ เขาอาจเขาใจอะไรยากแสนยาก ทั้งที่คนทั่วไปคุยกันเขาใจดวยสามัญสํานึกธรรมดา
“ฤกษลืมอะไรไปหรือเปลา? ถามีลูกกอนจบตรี ทรายตั้งทองระหวางเรียน ก็ตองดรอปปหนึ่งนะซี”
หนาแดงจากการพูดแสดงเหตุผลอยางฝดฝนนั้น บาสิ้นดี หลอนเพิ่งอยู ม.๖ แตตองพยายามอธิบาย ตองพยายาม
หวานลอมใหเด็กรุนเดียวกันเขาใจเรื่องไมเปนเรื่องแบบนี้
“ทราย… ทรายวาอยางเรานี่ยอมตายแทนทรายไดไหม?”
น้ําเสียงตัดพอนั้นแสดงความนอยใจเต็มที่ ณชะเลชักเริ่มลา แตก็ขมุบขมิบปากตอบเนือยนาย
“ไดมั้ง”
“แลวเราขอทรายเรื่องแคนี้ไมไดเหรอ?”
“เฮอ! อยูๆฤกษเปนอะไรขึ้นมาหือม? นึกอยากมีลูกก็จะมีใหไดทันที ทรายปฏิเสธดวยเหตุผลเทาไหรก็ไมฟง”
จองฤกษงันนิ่ง นั่นสิ ทําไมจูๆก็อยากมีขึ้นมาอยางรุนแรง?

๓๐๕

คําถามที่ทําใหมองยอนกลับเขามาสํารวจตนเองแลวเกิดความงุนงง กลายเปนตัวหยุดอาการเซาซี้แบบเด็กเอา
แตใจ แลวสลับไปคิดเปนเหตุเปนผลอยางคนฉลาดอีกครั้ง
หากดูเผินๆ นี่อาจแสดงการมาถึงจุดหักเหหนึ่ง ที่เขาไมเห็นเหตุผลวาทําไมตองรอตอ เขามีเงิน มีจุดมุงหมายของ
ชีวิตพรักพรอม ใครๆเดินทางมาถึงตรงนี้ก็ตองการสวนเติมเต็มใหชีวิตสมบูรณ คือครอบครัวที่อบอุนกันทั้งนั้น
แตทําไมพออยากมีขึ้นมาวูบแรกก็คลายบันดาลแรงเรงเราเรารอนจนผิดปกติ ถึงกับออกอาการบีบคั้นคนรักขนาด
นี้?
ในที่สุดเด็กหนุมก็กมหนากมตาเอย
“ขอโทษนะทราย เราอาจจะ… อาจจะอยากไดทรายใจแทบขาด รับรองไดวาไมใชแคเรื่องเนื้อหนังมังสาตื้นๆ เรา
อยากมีภาพชีวิตอีกภาพหนึ่งที่สมบูรณแบบกวานี้ เรารูสึกวาตัวเองมีดี ตัวเองมีพรอมแลว ทําไมถึงยังขาด ทําไมถึงยังตอง
รอ เอาแคเพื่อพบหนาทรายยังตองเดินเขาบานคนอื่น ทําไมไมเห็นหนาทรายอยูในบานตัวเองทุกเวลาที่ตองการ”
“ไมรูสิ ทรายวา… เหมือนฤกษกลัวอะไรอยางหนึ่งมากกวา”
“กลัวอะไร?”
ขณะพูดก็มองยอนเขามาในใจ แลวสําเหนียกไดวาตนมีความกลัวอยูจริงๆ เพียงแตอธิบายเปนคําพูดไมถูก ขนลุก
กับความกลัวที่ปราศจากเหตุผลนั้น นั่นกระมังที่ทุกคนเรียกกันวาสังหรณ…
เขากําลังอยูในภาวะไรเหตุผล ไรคําอธิบายที่ถูกตองแทจริง และภาวะเชนนั้นก็อาจตองการเหตุผลและคําอธิบาย
จากคนอื่นที่มีใจเปนธรรมกวากัน
“เรากลัวอะไรหรือทราย?”
ถามซ้ําอยางตองการคําตอบจริงๆ ณชะเลคิดหาคําอยูนาน กวาจะเลือกไดงายๆ
“กลัวจะไมไดมีนะสิ!”

ตอนที่ ๓๕ คนรายตัวจริง
อเวรามองกลองผูกโบจาหนา ‘ถึงพี่เคก’ ครูหนึ่ง กอนตัดสินใจแกะโบ แกะกลองออก ก็พบตุกตาเด็กผูชายยืนคอ
ตก ทาทางเศราสรอย แถมดวยเพลงไพเราะดังกุงกิ๊งออกมาจากฐานยืน ดานขางมีการดขอโทษทําเอง แปะรูปถายกระถาง
ธูปปกธูปสามดอก เทียนจุดไฟสองเลม แจกันปกดอกไม และผาพับไวหนึ่งผืน เขียนขอความดวยลายมือวา ‘ลูกชางเสียใจ
เจาแมโปรดอภัยซักหน’
หญิงสาวอดหัวเราะไมได กอนเครียดที่เกาะติดหนาผากและคอหอยมาตลอดสามวันละลายลงกวาครึ่ง
ทีแรกหลอนรองไหจนตาบวม ไมคิดอภัยใหเขา และไมคิดแมกลับไปทักทายญาติดีกันฉันคนเคยรูจัก คงหลบหนา
ไปตลอดชาติ แตพอเขาทําใหหัวเราะและรูสึกปลอดโปรงขึ้นอยางนี้ ก็เพิ่งระลึกไดวาหลอนไปดาเขากอน เขาโมโหเลย
สวนกลับเขาใหบาง
ความที่อีกฝายออนวัยกวา และความที่หลอนหมดความลุมหลงพิศวาสเขาในเชิงชูสาวแลว จึงไมทําใหเกิดทิฐิมาก
นัก พอเขาโทร.หาในวันตอมาจึงรับสายและทักดวยเสียงปกติ
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“วาไง”
“ผมไมมีอะไรจะวาพี่เคกหรอก พี่เคกนะ มีอะไรจะวาผมหรือเปลา?”
“ไมมี”
“พี่เคก… ผมขอโทษ”
“ชางเถอะ เรื่องแลวไปแลว พี่ก็ เออ…” ปากแข็งแตก็ฝนเอยออกไปจนได “พี่ก็ขอโทษเธอนะ”
พอพูดแลวก็โลงอก ตางฝายตางทําผิด ตางฝายตางตองรับผิดชอบกับสัมพันธภาพที่ไมเหมาะสม ตอนนี้แคเติม
น้ําดีสลายน้ําขุนเสียหนอย จะไดไมตองติดใจกันอีก
“เราจะไมกลับมาเปนเหมือนเดิมแลวใชไหม?”
คําถามของเขาทําใหอเวราเกิดความอาลัยขึ้นมานิดๆ แตถอนใจทีเดียวรอยอาลัยก็มลายลงสิ้น ขณะนั้นเปนเวลา
เที่ยงครึ่ง หลอนกับพิมพพรรณีเพิ่งขึ้นมาจากรับประทานขาวเที่ยง และเพื่อนรวมงานสาวยังอยูในหองน้ํา มีหลอนนั่งอยูที่
โตะคนเดียว จึงพูดไดเต็มที่
“พี่ผิดเองตั้งแตแรกที่ปลอยใหอะไรๆเลยตามเลย ทั้งที่ควรเปนฝายยับยั้งชั่งใจได”
“ผมรูสึกดีกับพี่เคก จะเสียใจถาพี่เคกเห็นผมเปนแคคนหนึ่งที่จะเลิกคบแลวไมตองพบกันอีก ขอผมโทร.คุยกับพี่
เปนครั้งคราวไดไหม?”
“อยาเลย…”
หญิงสาวตั้งใจปฏิเสธเสียงแข็ง แตแยจริงที่คํานั้นหลุดจากปากแบบเอื่อยออย
“แคคุยกัน นานๆทีจะเปนไรไป… ผมจะทําใหพี่เคกเบื่อโลกนอยลง”
อเวราหัวเราะ พฤหัสมีวิธีทําใหหลอนหัวเราะเสมอ
“ใครบอกวาพี่เบื่อโลก?”
“ตอนพี่เคกเงียบ ไมหัวเราะ ไมพูดจา เหมือนพี่กระซิบคําวา ‘เบื่อ’ ออกมาใหผมไดยินอยูตลอดเวลา”
อเวราทอดตาซึมไป ในหัวหลอนมีคํานั้นผุดขึ้นมาบอยจริงๆ ไมวาจะอยูคนเดียวหรืออยูกับใคร แตถึงเวลานี้หลอน
ตัดสินใจแลววาระหวางเบื่อความรูสึกผิดกับเบื่อความเหงา หลอนขอเลือกเบื่อความเหงาดีกวา ทุกวันนี้มองหนาตัวเองใน
กระจกไมเห็นเปนนางเอกผูเลอคาเหมือนเมื่อแรกรุนอยูแลว อยาตองถึงขนาดแปรเปนนางรองคาตัวต่ําเพราะมักงายในกาม
อีกเลย!
“ถาเธอไดยินเสียงในหัวของพี่จริง ก็แปลวาคํานั้นยังดังอยูตลอดเวลา ถึงจะมีหรือไมมีเธอก็ตาม ตอนพี่หลงเธอ
เธอยังทําใหพี่หายเบื่อไมสําเร็จ แลวตอนนี้พี่เลิกคิดกับเธอแบบผิดๆอีกตางหาก เธอจะชวยอะไรพี่ได? นองรัก… ถาหวังดีก็
ขอบใจ แตอยาพยายามดีกวา!”
หากเปนเวลาปกติพฤหัสคงฉุนกึก เพราะเหมือนโดนกระทบทางออม ทํานองหนาอยางเธอไมมีน้ํายาหรอก เลิกคิด
ได ชาตินี้ไมมีทางไดแอมฉันอีกแลว
แตนี่ไมใชการงอนงอขอคืนดีตามปกติ จึงทําใจเฉยเมยไมรูสึกรูสา และเลนบทออนตอไดสนิทสนม
“พี่เคก… ผมสาบาน ขอใหลื่นหกลมหัวฟาดชักโครกตอนแก ผมไมกะจะทําอะไรถึงเนื้อถึงตัวพี่เคกอีกแลว ผม…
ผมรูสึกผูกพันกับพี่ และแคอยากจะใหเราไมเปนคนแปลกหนาตอกัน”

๓๐๗

“แลวเธอจะใหเปนยังไง? ตอนอยูดวยกันเธอก็ฟนพี่อยางเดียว ไมเห็นคุยอะไรนี่ ทีนี้พอเลิกยุงกันเรื่องพรรค
นั้น จะขุดเรื่องไหนมาจอละหือ? คุยไปคุยมาคงไมแคลววกเขาเรื่องชวนขึ้นเตียงนั่นแหละ ไมเอาดีกวา ตางคนตางไปตาม
ทางนะดีแลว พี่อโหสิใหเธอ เธออโหสิใหพี่ ถาบังเอิญเจอหนาบนถนนก็โบกมือทักทายอยางคนไมมีมลทินคาใจตอกัน แค
นั้นนาจะดีที่สุดสําหรับเราแลว”
พฤหัสอึ้งสนิท เขาถึงกับซึมลงดวยความอาลัยประหลาด นี่คือกฎ คนใจแข็งจะเปนฝายที่เดินจากไปไดอยางสงา
งามเสมอ…
ขณะนั้นพิมพพรรณีกลับมาถึงโตะ อเวราจึงถือโอกาสบอกกับอดีตแฟนรุนเยาว
“พี่ตองทํางานแลว เทานี้กอนนะ”
“แลวผมจะโทร.หาพี่บางนะครับ”
“เทานี้นะจะ สวัสดี”
หลอนวางกระบอกโทรศัพทคืนแปนนิ่มๆ คําปดทายการสนทนางายๆนั้นคลายประกาศอยูในทีวาไมมีความ
ออยอิ่งหลงเหลืออยูอีกแลว!
สิงคารกับฉาดฉานทําหนาผิดหวัง เมื่อพฤหัสใหคําตอบที่ไมนาพอใจนัก
“ผมก็ไมรูจะทํายังไงเลยอามู อีไมยอมเจอผมแลวอะ”
หนุมใหญผูเลือกใชชีวิตครึ่งหลังแบบทรชนทําหนาเครง เมมปากประเมินสถานการณ ถึงตอนนี้อยางนอยที่สุดก็ดี
อยูขอหนึ่ง คือพฤหัสตัดสินใจเขามาลงเรือลําเดียวกับตนแนนอนแลว เขาเห็นแววมุงมั่นเอาจริง ซึ่งขอแคนั้นแหละ คนเรา
เอาจริงเสียอยาง จะทําอะไรก็ทําได
“งั้นก็มีอีกทางหนึ่ง…” สิงคารเอยอยางระมัดระวัง “ตองอุมไปกักตัวสักพัก ถาใหยาไมครบขนาดเดี๋ยวไมเชื่อง”
พฤหัสขมวดคิ้วกังวล
“ยาอะไรของอามูเนี่ย จับสงทั้งหยั่งงี้ไมไดเหรอะ? ใหพวกนั้นไปจัดการเอาเอง”
สิงคารยิ้มพึงใจ ความกระเหี้ยนกระหือรือบงบอกวานอกจากพฤหัสโลภอยากไดเงินแลว ยังมีวี่แววขุนเคือง
บางอยางผสมอยูดวย และนั่นก็แปลวาพฤหัสจะไมเปลี่ยนใจ เขาคงไดตัวผูหญิงแน
“คืองี้โวยตอย… เครือขายธุรกิจที่อาทําอยูเนี่ย ไมใชสักแตกวานสินคาไปขาย แบบนั้นมันมือสมัครเลน อาเปนคน
ทําใหขั้นตอนเบื้องตนตางๆสินคาดูดีมีความพรอมใชดวย ถาไปถึงแลวยังมีปญหา เขาก็ไมอยากไดหรอก ถาเขาตองลงทุน
เพิ่มเพื่อจัดการปรับปรุงกันเอง ก็คงไมจําเปนตองจางอาแพงๆ งานเราเปนพวกกําจัดความยุงยากแบบเบ็ดเสร็จเรียบรอย
ปญหาตองลดลงเหลือเกือบศูนยเมื่อไปถึงมือลูกคา”
“ก็เขาเปนคนใหยาอามาไมใชเหรอ? ถายาดีและไดผลเฉียบขาดอยางอาวา ทําไมถึงไมปอนเอง ไหนบอกวาปอน
แลวออนเปนขี้ผึ้งลนไมใชหรือ?”
“พอลงมือทําจริงเอ็งจะรูวาบังคับกันดื้อๆนะยาก เดี๋ยวอุมพี่เคกของเอ็งไปจัดการแลวก็เห็นเอง ผูหญิงที่เราจัดสง
เนี่ย เจาแมเกาฤทธิ์เยอะทั้งนั้น ถาไมกลอมประสาทใหหมดสภาพเสียกอน ก็ตองออกแรงเหนื่อย แลวก็ทนเสียงปดๆเปน
นกหวีดกันหูชา ลูกคาไมชอบขั้นตอนพวกนี้ อีกอยางกอนสงตัวตองทําหมันถาวร ทําเอกสารเขาประเทศอยางถูกตอง งาน
จุกจิกหยุมหยิมทั้งนั้น”
พฤหัสยังคงสนใจเรื่องยา ไมสนใจเรื่องเบ็ดเตล็ด

๓๐๘

“ยาอะไร แพงไหม?”
“อาก็ไมรูหรอกวายาอะไร รูแตวาแพงโคตร ถาไมใชเกรดเอจริงๆเขาก็ไมยอมลงทุนเหมือนกัน ขนาดเปลี่ยนนาง
เสือดาวใหเปนลูกแมวเชื่องๆตลอดไปนี่คงไมเหมือนยาแกปวดหัวแน”
“อือม… วิทยาการไปถึงไหนตอไหน นางงจริงๆวาทําไดไง”
“เอ็งไมตองเขาใจอะไรมากหรอกตอย เอาเปนวาถาใหยาไดครบคอรส ผูหญิงจะหมดความเปนตัวของตัวเอง ไม
ดิ้นรนขัดขืน เหมือนทําอยางเต็มใจนะ คลายคนถูกสะกดจิต สั่งใหทําอะไรก็ทํา แตจะเปนตัวของตัวเองบางเปนบางคราว
พวกเราแครับหนาที่ปอนยาใหถึงตัวจนครบคอรสเทานั้น”
ฉาดฉานเสริมตามที่ตนเคยประจักษกับตามากอน
“คือคนเราเนี่ย ถาถูกกระตุนใหสยิวมากๆ มันจะหนามืดตามัวใชไหม? ยานี่จะทําใหระบบหมุนเวียนเลือดดีจัด
แลวก็หลั่งสารอะไรเกี่ยวกับเซ็กซออกมาเรื่อยๆ ถาโดนยาปริมาณหนึ่งจะติดเหมือนเฮโรอีน อยากมีเซ็กซจนไมเปนอันทํา
อะไร ไมคํานึงถึงอะไร อยากโดนลอใหถึงใจทาเดียว”
พฤหัสเมมปากอยางกึ่งทึ่งกึ่งพิศวง ยิ่งฟงสรรพคุณเกี่ยวกับยามากขึ้น ก็ยิ่งคิดวาถานรกที่ตองชดใชกรรมของหญิง
มักงายมีจริง นาจะเปนอะไรทํานองนี้ละกระมัง เพียงแตไมใชนรกในฝนของคนโบราณ นี่คือของจริงที่เกิดขึ้นบนโลก
มนุษย โดยมีมนุษยดวยกันทําตัวเปนยมบาลลงทัณฑแทนเจาพนักงานนรก
หัวเราะความคิดตนเอง หมูนี้เรื่องกรรมวิบาก เรื่องนรกสวรรคเขามาปรากฏในหัวบอยขึ้นกวาแตกอน นี่คงพิสูจน
ไดวาคุยกับใครบอยๆ คําพูดของคนแบบนั้นๆจะถูกอัดฉีดเขามาอยูในหัวโดยไมรูตัว ทั้งอเวรา ทั้งละอองฝน ทั้งจองฤกษ
แลวไหนจะหวานใจอยางณชะเลอีก ระยะหลังสมองเขารับเอาขอมูลของคนโบราณเขามาเก็บไวมากเกินไปเสียแลว
“มึงเคยทํางานใหอามู…” พฤหัสพูดกับฉาดฉาน “เห็นอาการของผูหญิงแลวเปนไงมั่ง คงไมมีประเภทเลือดออก
ปากออกจมูกนะ?”
ฉาดฉานหัวเราะหึหึ พูดใหเพื่อนสบายใจ เพราะรูวาอีกฝายยังมีความไยดีคูนอนเกาอยูบางๆ
“ยาที่เขาคิดคนกันหัวแทบแตกมาเปนสิบปเนี่ย พัฒนาหลายรุนหลายขนาน เพื่อใหเกิดผลขางเคียงนอยที่สุด
หรือไมมีเลย เวอรชั่นปจจุบันทําใหผูหญิงแข็งแรงขึ้นดวยซ้ํา คนเราพอมีเรี่ยวแรงมหาศาลก็อยากออกกําลัง อยากเลนกีฬา
ทั้งกลางแจงและในรม”
ทั้งสามหัวเราะพรอมกัน เพราะตางรูวากีฬาในรมหมายถึงการเลนสมพาสกามกรีฑากลในหองนั่นเอง
สิงคารชวยหลานชายรับรอง
“ไมมีอันตรายหรอกตอย ไมมีผลขางเคียงที่เปนพิษแบบไหนๆทั้งสิ้น แลวก็ไมถึงขนาดกลายเปนหุนกระปอง
พวกอียังจําความไดทุกประการ ไมมีลูกคาตองการสินคาแหงแลงเหมือนหุนไลกาหรอก”
“ถาความจํายังดี ก็ตองอยากกลับบานมั่งละ จะแนใจไดไงวาเอาอยู?”
ถามมืออาชีพผูอยูในวงการเต็มตัวเพื่อประกันความมั่นใจใหตนเอง หลังจากที่เคยถามเพื่อนมาครั้งหนึ่งกอนหนา
ดวยความระแวงวาวันดีคืนดีถาอเวรากลับเมืองไทยแลวมาชี้ตัวเขากับตํารวจ ก็เสร็จกัน
“อยางที่บอกแหละ เอ็งตองเห็นอาการผูหญิงเอาเองแลวจะรู ยานี่เสพแลวติดเปนบาเปนหลัง ไมคิดมากเรื่องกลับ
บานหรอก อีกอยางตองมีการกลอม ทั้งปลอบทั้งขูไวดวย วาถาคิดตุกติกจะอยูดูโลกไดไมนาน”

๓๐๙

ฟงแลวพฤหัสถึงกับอั้นอึ้ง วินาทีนั้นเขาเกิดความสงสารอเวราขึ้นมา แตก็เลือนลงในทันทีที่นึกถึงความชาบน
ใบหนา การถูกผูหญิงตบเต็มเหนี่ยวแบบประกาศวาฉันจะกําจัดขยะอยางแกทิ้งจากชีวิต กลายเปนรอยอาฆาตบาดลึกอยาง
ไมเคยมีแคนครั้งใดเทียบเทา หลอนรูจักเขานอยไป!
ไมเปนไร อีกเดี๋ยวหลอนจะรูจักเขาดีขึ้น!
ฉาดฉานเห็นเพื่อนคิดนานก็นึกวากลับไปลังเลอีก เลยตะลอมตอ
“ยาเนี่ยมึงเอย เสพเขาไปเปนสุขยิ่งกวาถึงสวรรค แลวก็ทําใหความไวประสาทเพิ่มขึ้นหลายเทา ลองคิดดูแลวกัน
วาตอนประสาทกําลังตื่นๆเนี่ย เอากันมันขนาดไหน”
“เอ… ถายาดีขนาดนั้น กูก็ชักอยากลองเองซะแลวสิ ยาเสพติดภาษาอะไรวะ มีแตดีดานเดียว”
สิงคารยิ้มขรึม ตอบพฤหัสในใจวามีแตสรรพคุณดานดีอยางเดียวก็เพราะกูปดบังมึงอยูนะซี รูความจริงทั้งหมด
แลวจะหนาว เดี๋ยวมึงสงสารแฟนเกา เกิดถอนตัวไปกูก็ชวดเงินกอนโตเทานั้น สินคาดีๆที่คุณสมบัติปลีกยอยลงตัวขนาดนี้
ไมไดมีมาเขาทางบอยๆ ปลอยใหพลาดก็โงตาย
ความจริงมีอยูวายานี้อะไรๆก็ดีหมดในระยะแรก แตหลังจากใชไป ๕ ป คนเสพจะออกอาการคลายกันหมด คือ
หัวใจวายเฉียบพลัน เนื่องจากระบบตางๆถูกกระตุนใชงานหนักเกินธรรมชาติมาหลายป ผลขางเคียงประเภทนี้ยากจะ
หลีกเลี่ยง แมใหยาบํารุงหัวใจเสริมเขาไปอยางดี ก็ชวยแคยืดอายุนิดหนอยเทานั้น
แตผลขางเคียงดังกลาวกลับกลายเปนเรื่องดีสําหรับเครือขายธุรกิจ คือ ๕ ปนั้นกําลังเหมาะ ถามองเปนสินคาก็
สมควรแกอายุใชงานแลว ทํากําไรเกินคุมแลว นาโละทิ้งเสียทีแลว อีกทั้งเปนการโละแบบไมตองมีมือใครเปอนเลือดเสีย
ดวย การหายตัวไปอยางถาวรจะเปนประกันวาไมมีใครหวนกลับประเทศเพื่อชี้หนาคนพาไปขาย นั่นเปนสิ่งนาพึงพอใจ
ดวยกันทุกฝาย ผูหญิงเองก็ไมตองใชชีวิตที่เหลือแบบเศษขยะไรคา
และเพื่อไมใหพฤหัสอยากลองยาเสียเอง เขาก็มีคําพูดหลอกลอตระเตรียมไวแลว
“เอ็งอยาลองเลยตอย ประการแรกของมันแพงมาก อยางที่อาบอก ถาติดแลวไมมีปญญาซื้อ อยางนี้มีเทาไหรก็หมด
ตูด ประการที่สองเอ็งจะไมอยากทําอะไรอื่น วันๆคิดเรื่องมั่วเซ็กซอยางเดียว มันเหมือนติดกรงขังนะ เอาเหรอะ?”
“ลองนิดลองหนอยแลวเลิกก็ไดนี่อามู ไหนอาวาตองเลนใหครบคอรสกอนถึงจะติดแบบโงหัวไมขึ้นไง?”
สิงคารสายหนา
“ก็จริง แตถาเอ็งทําอะไรนะ แลวมันสุขซานเสียวซึ้งตั้งแตครั้งแรก เอ็งก็จะอยากลองครั้งที่สอง ดวยความคิด
เดียวกับครั้งแรก คือไมเปนไร ครั้งที่สามก็คิดวาไมเปนไร กวาจะรูตัววาเปนไร มึงก็ลืมนับเสียแลววาเลนมากี่ครั้ง”
ฉาดฉานรูพิษสงที่แทจริงของยาเชนกัน เขายังอยากไดเพื่อนทําธุรกิจโฉดนี้ไปนานๆ จึงรีบทําตัวเปนลูกคู
“กูยังไมกลาลองเลยตอย กลัวติดแลวหมดตูดอยางอามูวา ถาอยากเลนยามึงบอกกู เดี๋ยวจัดให อันนี้เอาไวใชกับ
สินคาอยางเดียวเถอะ”
คําก็สินคา สองคําก็สินคา ฟงไปฟงมาพฤหัสชักเห็นคลอยตาม และเกิดมุมมองขึ้นมาเปนจริงเปนจังทีละนอยโดย
ไมรูตัว วาผูหญิงสวยคือสินคา
“ผมยังมีสินคาในสตอกอีกเยอะนะอามู…”
ใชคําวา ‘สินคา’ ไดเต็มปากเต็มคําแบบเดียวกับพรรคพวกของตน ขณะพูดคํานั้น พฤหัสไมทันรูสึกวารัศมีแบบ
มนุษยที่ฉายออกมาจากใบหนาของตนมืดมัวลง รูแตวาชักยามใจ และเห็นเปนของโกเกที่ไดเขาพวกกับคนใจถึง
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สิงคารกับฉาดฉาดหัวเราะกระหึ่มราวกับจะเปนแตรวงตอนรับสมาชิกรายลาสุดเขามามีสวนรวมในชมรมเดน
มนุษย เสียงหัวเราะประสานชนิดนั้นเปนยาชูกําลัง ทําใหนองใหมเกิดความเชื่อมั่นและฮึกเหิมไดชะงัด
“เอาซีวะตอย ถาเอ็งทําเนียนๆไมใ หเกิดปญหา แคสองสามปก็มีไดเปนสิบลานแลว สิบลานนะคนตอกตอย
ธรรมดาทํางานกันหัวหงอกยังไมมีกันเลย!”
พฤหัสหัวเราะบาง
“วันหนึ่งคงไมเกิดธุรกิจจับผูชายหลอๆอยางผมไปขายมั่งนะอา?”
“เฮย! ไมมีหรอกนา…” สิงคารพูดออมแอมไมคอยเต็มปากเต็มคําแลวรีบเปลี่ยนเรื่อง “มาเคลียรงานกันใหเสร็จ
กอน ถาจะจับตัวไปกักไวตองเริ่มตนงี้…”
อเวรามาที่บานพี่สาวบอยจนหลังๆไมตองนัดกอน อยากมาก็มา ถึงไมพบรสรินก็คุยกับณชะเลได และยิ่งวันก็ยิ่ง
สนิทคุนกับหลานสาวมากขึ้นทุกที ถูกคอกันมากขึ้น ณชะเลเองยังบอกวาคุยกับหลอนออกรสกวาคุยกับเพื่อนซี้ที่โรงเรียน
เสียอีก
หลอนทึ่งกับสายตาและวิธีมองคนของหลานสาว ณชะเลเพิ่งมีแฟนเปนคนแรก แตพูดถึงผูชายลักษณะตางๆได
อยางคนมีความเขาใจลึกซึ้ง คุยกันนานๆแลวตองเชื่อวาฝายนั้นมีสัมผัสพิเศษ อานคนไดทะลุราวกับมืออาชีพที่ทํางาน
เกี่ยวกับการคัดคนมาเปนหมื่น
เริ่มตนดวยการบนเลนๆใหณชะเลฟงเกี่ยวกับผูชายที่ผานๆมา แตพอเห็นหลานสาววิเคราะหคนเกง แถมชวยให
หลอนยอนกลับไปมองเห็นและเขาใจตัวเองไดแจมกระจาง ตาสวางขึ้นเยอะ ตอนหลังๆณชะเลเลยปรากฏเหมือนแสง
สวางที่นาฝากใจไปอีกคน
อเวราทยอยเลาทุกเรื่องใหณชะเลรับรู ดวยความอยากฟงวาหลานสาวจะพูดถึงเรื่องที่ผานๆมาในชีวิตหลอน
อยางไร ยกเวนปญหาเกี่ยวกับหนุมรายลาสุด ที่ถือวาเปนเพียงคูนอน และนาอับอายเกินกวาจะเปดเผยวาเขามีอายุรุนราว
คราวเดียวกับณชะเลนั่นเอง!
ตัวตนที่คมชัดของณชะเลมีแรงประทับใหคนพบเห็นจดจํา คิดถึง และอยากกลับมาใกลชิดเสมอ วัย ๑๗ ที่ยังติด
แมอาจมีภาพโยเย ขี้ออน และตีโพยตีพายแบบหนูนอยอยูบาง แตหลายครั้งประกายคมกริบที่ฉายออกมาทางแววตาและ
ทวงทีกิริยาของณชะเล ก็ทําใหอเวรานึกครามเกรงขึ้นมาไดแปลกๆ อยางพอไปเดินหาง บางทีตามหลังแลวสัมผัสชัดถึง
สงาราศีที่นาพินอบพิเทาใหของฝายนั้น แบบนึกอยากคอมศีรษะเล็กนอยเพื่อลดระดับตนเองไมใหเกินคนนําหนา หรือ
เวลาณชะเลชักชวนเลี้ยวซายเลี้ยวขวา หลอนมักตกลงตามแบบหงอๆเหมือนรับคําสั่งมากกวาจะรวมตัดสินใจ
เคยเปรยกับหลานสาวทีเลนทีจริง วาหลอนรูสึกเหมือนเปนคนรับใชผูติดตามองคหญิงมากกวาจะเปนนา ซึ่งณ
ชะเลฟงแลวเงียบๆไมตอบวาอะไร แตคนเราพอเผยความรูสึกที่มีตออีกฝายอยางไมปดบัง ก็เหมือนเปดมานบางๆออกจน
เห็นกันไดเต็มที่ แปลกดี คลายหลอนรูใจณชะเลไดวากําลังอยากไดอะไร ตองการจะพูดอะไร นอกจากนั้นณชะเลยังเปน
แรงบันดาลใจ ทําใหหลอนอยากมีรูปชีวิตที่สมบูรณแบบบาง จึงซึมซับวิธีคิดและวิธีพูดของหลานสาวมาไวกับตัว ดวย
ศรัทธาวาชาติหนาเกิดใหมจะไดเดินทางเดียวกัน มีพอแมแบบเดียวกันกับณชะเลบาง
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แปลกกวานั้นคือเมื่อตกลงใจวาจะยึดณชะเลเปนแบบอยาง อเวราก็บังเกิดความคุนเคยกับตัวเอง เสมือนวาหาง
เหินจากตัวตนเดิมๆมาเสียนาน จากความอยากลอกเลียนคนเดนจึงกลายเปนความสมัครใจคิด พูด ทําอะไรดีๆ อยางมีความ
เปนตัวของตัวเองไปแทน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วเวลาขามอาทิตยเทานั้น
พอหลอนขวนขวายหาบุญกุศลเขาตัว จนจิตใจเกิดความสวาง อบอุนอยูกับตัวเอง และรูจักเปนฝายใหมากกวา
เรียกรองอยากเปนฝายรับ ก็เริ่มอาน ฟง ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจาอยางเขาอกเขาใจมากยิ่งๆขึ้น ผลที่เห็นชัดเปนอันดับ
แรกคือเหงานอยลง ผลอันดับตอมาคือใจที่เคยเฝาแตคิดแสวงหาคูกายคูใจนอกตัว คอยๆแปรเปนคิดแสวงหาความสุข
ภายในอันเปนของมีอายุยืนกวากัน เพราะสุขภายในเปนสิ่งที่หวังไดจากตัวเอง เพิ่งตระหนักวานอกจากตัวหลอนเองแลว
ไมมีใครซื่อสัตยเทา ไมมีใครพยายามพะเนาพะนอเทา และสําคัญสุดยอดคือไมมีใครเปนที่พึ่งไดเทา
เย็นนั้นถนนคอนขางโลง หลอนมาถึงบานพี่สาวหลังเลิกงานเพียงครึ่งชั่วโมงเศษ กะวารสรินยังไมกลับ แตณชะเล
นาจะมาถึงแลว ซึ่งก็แปลวาคนที่หลอนอยากมาหาจริงๆคือหลานสาว มิใชพี่สาวดังเคย
จอดรถไวขางทางนอกรั้ว แปลกใจเมื่อเห็นรถของรสรินจอดอยู แสดงวากลับเร็วผิดปกติ หญิงสาวกดกริ่งหนา
ประตู รออึดใจเดียวก็เห็นณชะเลเดินออกมา อเวรายิ้มกวางอยางดีใจ
“หวัดดี ทราย!”
“สวัสดีคะนาเคก”
เด็กสาวมาหยุดยืนไหวผูเปนนาอยางออนนอมเมื่อเขาใกล และนาสาวก็ไหวตอบดวยความออนนอมเสมอกัน
“มาแตวันเลย ตรงมานี่เลยเหรอ?”
“ใช ความจริงเพราะอยากคุยกับทรายนั่นแหละ… นี่พี่หนองกลับเร็วเหรอ?”
“คะ แมบอกวาจะไปงานศพ กําลังแตงตัวอยูเนี่ย”
อเวราเลิกคิ้วสูง
“งานศพใคร?”
“เห็นวาเปนเพื่อนที่ทํางานนะคะ พอกลับมาถึงก็บนๆวา ไมรูเปนไง ปกอนไมมีสักงาน ปนี้ไป ๓ งานรวด แถมแต
ละศพนี่เรื่องนาเศราทั้งนั้น”
สองสาวชี้ชวนกันนั่งแถวนั้นเอง เพื่อที่อเวราจะไดรอสวัสดีรสริน
“รายนี้เปนอะไรตายหรือ?”
“ถูกยิง”
“จับคนรายไดหรือเปลา?”
ถามเรื่อยเปอยอยางคิดวาเปนเรื่องไกลตัว
“นี่แหละคะเรื่องนาเศรา” ณชะเลตอบเสียงหมน “มีรองรอยตอสูเหมือนถูกปลนชิงทรัพยถึงในบาน แตตํารวจ
สอบไปสอบมาพบพิรุธ ในที่สุดหลักฐานก็ชี้ไปที่ตัวลูกชายคนตายนั่นเอง!”
“ตายจริง!” อเวราทําตาโต “พรุงนี้มีขาวรายลงหนาหนึ่งอีกแลวสิ ไมรูจะสรางแรงบันดาลใจกันไปถึงไหนนะ พวก
ลูกทรพีนี่”
“เห็นวาเด็กเก็บมาเลี้ยงเปนลูกบุญธรรมนะคะ ไมใชลูกแทๆหรอก”
“คนเราก็ทํากันลงคอนะ เขาอุตสาหเลี้ยงดูมาใหโตขนาดนั้น”
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วิจารณตามเรื่องอยางคนไมรูตนสายปลายเหตุ
“ฟงแมเลาแลวก็เศราใจตามคะ เปนเพื่อนสนิทแมเสียดวย เห็นวาลูกขอแบงสมบัติ จะแยกไปอยูขางนอก แตคงตก
ลงกันไมได มีการยื้อยุดฉุดดึง มีการตบตี แลวลงทายก็ไดเสียงปนเปนผูตัดสิน!”
“เมายาหรือเปลาก็ไมรู ฤทธิ์ยาไมรูจักหรอกวาใครพอใครแม”
“เรื่องเมายานี่ยังไงทรายก็ไมทราบนะคะ ทราบแตวาความโลภอยางเดียวก็ทําใหความคิดคนเราสั้นลงมากอยูแลว
ถาบวกความโกรธเขาไปอี ก ความมั ว ความเมาก็คงทวีตัว รุน แรงไมตางจากตอนโดนฤทธิ์ย า อะไรๆก็ เกิ ด ขึ้ นไดใ น
พริบตาเดียว”
“เฮอ! เหมือนเราไมเคยจับคนรายตัวจริงกันไดเลยนะ ที่จับไดนะ แคเหยื่อของคนรายเทานั้น”
ณชะเลหัวเราะแจมใสดวยความพึงใจที่เห็นนาสาวฉลาดเห็นทะลุตามจริง
“จริงของนาเคกคะ โลกนี้ลุกเปนไฟดวยโลภะและโทสะมาตลอด แตก็ไมคอยมีใครคิดกําจัดตัวรายรายใหญกัน
หรอก มีแตจับกันเอง กําจัดกันเอง ซึ่งก็เปนแคเหยื่อผูหลงกลติดกับดวยกันทั้งหมด แทที่จริงไมมีมนุษยหนาไหนชั่วชาเลย
สักคน”
อเวรากะพริบตาทีหนึ่ง เอื้อมมือไปแตะหลังมืออีกฝายอยางจะสงใจ
“ก็ตองขอบคุณพี่หนองกับทราย ที่ชวยใหนาไมตองตกเปนเหยื่อรายตอไป…”

