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นะโม Talk

รถยนต์มือแปด (เพราะสภาพเก่าจนไม่รู้ว่าจะเก่ายังไง) 

แล่นเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยชื่อดังที่การันตีว่าทุกคนที่เรียนที่น่ี

ฐานะย่อมไม่ธรรมดาเพราะค่าเทอมแพงลิบลิว่ แต่ส�าหรบัผม ‘นะโม 

พุทธายะ รัตนาอินแก้ว’  ถามว่ารวยหรือเปล่า ตอบเต็มปากด้วย

ความภาคภูมิใจครับ รวย…รวยหนี้รวยสิน (ดูจากสภาพรถแล้ว ก ็

ไม่น่าถามเท่าไหร่) 

ผมไม่ใช่คนมีฐานะอะไรหรอกครับ ออกไปทางยากจนและ

ขัดสนแร้นแค้น แต่ที่มีโอกาสได้มาร�่าเรียนที่นี่เพราะสอบชิงทุนได้ 

ต้องขอบคุณคนบนฟ้าที่แม้จะส่งผมมาในครอบครัวที่ไม่ร�่ารวย แต่

ก็มอบทรัพย์สมบัติอันล�้าค่านั่นคือสมองอันปราดเปรื่องมาให้

ทดแทน จนผมสามารถก้าวเข้ามาในรัว้มหาวทิยาลยัทีผ่มไม่เคยคาด

คิดว่าจะได้มาเหยียบที่นี่อย่างน่าอัศจรรย์

ผมเปิดประตูรถซึ่งต้องเปิดเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ เพราะถ้า

ใช้ความรุนแรงอาจจะเปิดแล้วเปิดเลย ปิดไม่ได้เพราะหลดุลงไปกอง
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ที่พื้น ยืนมองหอพักที่ผมต้องมาใช้ชีวิตอยู ่ท่ีน่ีตลอดอายุของ

นักศึกษาปีหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับให้ต้องพักหอใน

“พออยู่ได้ไหมนะโม”

ผมหันกลับไปมองแม่ที่ก�าลังเดินลงมาจากรถ “อยู่ได้สิครับ

แม่”

“นะโม!” เสียงของใครบางคนตะโกนเรียกผมขึ้น พอหันกลับ

ไปมองก็เห็นอินทัช เพื่อนสนิทของผมที่สอบชิงทุนได้เหมือนกัน 

ก�าลังวิ่งเข้ามาหา

“อโหสิกรรมครบัหลวงตา” อนิทชันัง่ลงกราบหลวงตาทีม่าส่ง

ผมด้วย

“ไหว้พระใช้ค�าว่านมัสการ ไม่ใช่อโหสิกรรม หลวงตาสอนก็ 

ไม่เคยจ�า”

อินทัชยิ้มอาย “ขออโหสิกรรมครับหลวงตา ผมลืม”

“ขอโทษก็พอ หลวงตายังไม่ตาย”

ผมหัวเราะ หลวงตาเคยสอนเรื่องนี้หลายครั้ง แต่อินทัชก็ไม่

เคยจ�า ใช้ค�าผิดๆ ถูกๆ อยู่เรื่อย ทว่าก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร

ครับ อินทัชเรียนเก่งมากโดยเฉพาะสายวิทย์-คณิต แต่ติดลบสุดๆ 

ด้านพระพุทธศาสนา แต่เขากลบัเลอืกเรยีนสายครพูระพทุธศาสนา 

ไม่ใช่เพราะชอบนะ แต่เลือกเรยีนตามผม ตอนแรกมนักต็ัง้ใจจะสอบ

เล่นๆ เพราะเกรดถึง แต่พอติดอินทัชกลับเปลี่ยนใจจะเรียนสายนี้

เฉยเลย 

ครอบครัวอินทัชไม่ได้ยากจนนะครับ ร�่ารวยเลยแหละ 

สามารถเลือกเรียนอะไรก็ได้ แต่เราสองคนสนิทกันมากจนจะจบ 

ม.6 ถ้าต้องแยกกนักน็กึใจหาย ตดัปัญหาโดยเขาก็เลือกเรยีนท่ีเดยีว

กับผมเลย
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“อินมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่”

“เมื่อเช้า เสียดายเราไม่ได้พักห้องเดียวกัน”

“ไม่เป็นไรหรอก ก็อยู่ตึกเดียวกันอยู่ดี” แม้อยากอยู่ด้วยกัน

แค่ไหน ก็ต้องเข้าใจในกฎระเบียบของหอพักครับ ท่ีน่ีทางมหา-

วทิยาลยัจะจบันกัศกึษาคละกนัอยูแ่บบรมูเมท ไม่ได้แบ่งว่าต้องเป็น

เพื่อนกัน เรียนคณะเดียวกัน หรือสาขาวิชาเดียวกันหรือเปล่า “อิน

รู้หรือยังว่าได้พักกับใคร”

“ยังไม่เห็นตัว แต่ของมาแล้ว ชื่อรวงข้าว”

ผมหัวเราะ “ชื่อน่ากินจัง”

“นะโม เดีย๋วหลวงตาว่าไปไหว้ศาลก่อนดีกว่า มาอยู่ท่ีน่ีก็ต้อง

ฝากเนื้อฝากตัวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครอง”

“ดีเลยครับหลวงตา ผมก็ยังไม่ได้ไหว้เลย ขอไหว้ด้วยคนนะ

ครับ”

ผมกับอินทัชน�าดอกไม้ธูปเทียนที่เตรียมมาไปไหว้ศาลเจ้าที่

เจ้าทาง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่นี่ให้คุ้มครองตลอดระยะเวลา

ที่มาอาศัยใช้ชีวิต มีคนที่ผ่านไปผ่านมาหันมองพวกผมอยู่บ้าง 

“ดูแลตัวเองด้วยนะลูก”

“แม่กเ็หมอืนกนันะครบั โมไม่อยูก่ต้็องดแูลตวัเอง อย่าท�างาน

หนกัมากนะครบั โมเป็นห่วง” ผมก้มลงกราบทีต่กัแม่ น�า้ตาคลอสอง

เบ้าตา รูส้กึใจหายกบัการสยายปีกโบยบนิออกจากรงัครัง้แรกในชวีติ 

ที่ผ่านมาผมอยู่กับแม่ตลอด เพราะพ่อผมเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็ก จึง

ท�าให้เราสองคนสนิทสนมกันมาก 

แม่ดึงผมลุกขึ้น น�้าตาที่คลอเบ้ามันก็ไหลรินอาบแก้ม จน 

คนเป็นแม่น�า้ตาไหลตามอย่างอดไม่ได้ แต่ท่านก็ฝืนย้ิมย่ืนมอืมากุม

สองแก้มผมเบาๆ 
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“โตแล้วนะ นะโม ร้องไห้แบบนี้ไม่อายสาวๆ เหรอลูก ดูสิ มี

คนมองด้วย”

“แต่แม่โตกว่าโมอีก แม่ก็ยังร้องเลย”

“ก็นะโมนั่นแหละชวนแม่ร้อง” ผมโผเข้ากอดท่านอีกครั้ง 

อบอุ่นกับอ้อมอกที่ผมได้สวมกอดแทบทุกวัน แต่นับจากนี้อาจจะ

ไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกนี้บ่อยแล้ว

หลังจากไหว้แม่เสร็จ ผมก็เดินไปนั่งลงก้มกราบหลวงตา ซึ่ง

ท่านเป็นคณุตาแท้ๆ ของผม เหมอืนเป็นพ่อคนท่ีสองท่ีคอยดแูล ใช้

ธรรมะอบรมขัดเกลาผมมาตั้งแต่เด็ก

“ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะ นะโม อยู่ที่นี่ไม่เหมือนบ้านเรา  

แสงสีเป็นของหวานที่ยั่วให้ทุกคนอยากลิ้มลอง ดังนั้นเราต้องมีสติ

ในการใช้ชีวิต ระลึกไว้เสมอว่าเรามาเรียนเพื่อสร้างอนาคตให้แก ่

ตัวเอง และต่อเติมความหวังให้แก่พ่อแม่และครอบครัว”

“ขอบคุณครับหลวงตา”

หลงัจากร�า่ลากนัเสรจ็แล้ว ทางครอบครวัผมก็กลบัไป ผมยืน

มองจนกระท่ังรถแล่นหายไปจากระยะการมองเหน็ เหมอืนหวัใจผม

เล็กลงเรื่อยๆ กระทั่งมือของอินทัชมาแตะลงบนไหล่นั่นแหละ ผม

จึงละสายตาจากด้านหน้าหันกลับมาหาเพื่อนรัก

“ยกกระเป๋าขึ้นไปเก็บบนห้องเถอะ เดี๋ยวกูช่วย”

ของผมมีไม่มากหรอก ก็แค่กระเป๋าสองใบ ส่วนใหญ่เป็น

เสือ้ผ้าและข้าวของเครือ่งใช้เลก็ๆ น้อยๆ ผมกบัอนิทชัยกกันคนละ

กระเป๋า ก�าลังจะเดินเข้าลิฟต์ แต่ก็มีเสียงเรียกจากคนด้านหลัง 

ขัดขึ้น

“นายๆ” นายๆ ที่อีกคนเรียกหมายถึงอินทัชแน่ๆ ไม่ใช่ผม 

เพราะสายตาจับจ้องไปที่คนข้างๆ 
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“เรียกเราเหรอ”

“ใช่ นายพักห้อง 413 ปะ พอดีเห็นรูมเมทนายถามหาอยู่ ว่า

จะเลือกที่นอนอะไรไม่รู้”

“อ๋อๆ เดี๋ยวเราไป ขอบใจมาก” อินทัชหันมาหาผม “มึงชั้น

ไหนโม”

“ชั้นห้า”

“งั้นเดี๋ยวกูไปส่งมึงก่อน เดี๋ยวค่อยลงมา”

“ไม่เป็นไร กระเป๋าโมมีแค่สองใบ เดี๋ยวถือขึ้นไปเองได้ อิน 

ไปเถอะ เดี๋ยวเพื่อนรอ”

“เอางั้นเหรอ”

ผมพยักหน้า พอเข้าไปในลิฟต์ถึงชั้นสี่อินทัชก็แยกตัวไป ผม

ขึน้ต่อไปอกีชัน้ถงึชัน้ห้ากเ็ดนิออกจากลิฟต์ มองหาห้อง 512 ซึง่เป็น

ห้องของผม

ก่อนหน้านี้ผมไปเอากุญแจห้องกับเจ้าหน้าที่ ได้รู ้ข้อมูล

คร่าวๆ ว่าผมได้รูมเมทชื่อภูมิทัศน์ เรียนคณะแพทย์ มันท�าให้ผม

โล่งใจอย่างบอกไม่ถกู เพราะส่วนใหญ่คนทีเ่ป็นแพทย์ทีผ่มเคยเหน็ 

จะเป็นคนค่อนข้างนิง่ สภุาพ สะอาดสะอ้าน ซึง่ก็น่าจะเข้ากับผมได้ 

เพราะด้วยนิสัยไม่ค่อยชอบอะไรที่โหวกเหวกโวยวายสักเท่าไหร่

ก๊อก! ก๊อก! 

ผมเคาะประตูไม่แรงนกั เมือ่มาถงึห้อง 512 รอเกอืบสองนาที

ได้ก็ไม่เห็นมีการตอบรับ ก�าลังจะยกมือขึ้นเคาะอีกครั้ง แต่ประตูก็

เปิดออกมาก่อน

คนที่ยืนอยู่ด้านหน้า ท�าเอาผมผงะเล็กน้อย ถึงกับต้องหัน

มองหมายเลขห้องว่าผมเคาะประตูผิดห้องหรือเปล่า แต่มันก็ห้อง 

512 แน่ๆ แต่ท�าไมคนทีย่นือยูด้่านหน้าผมมนัไม่เหมอืนคนท่ีผมนึก
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จินตนาการไว้

สุภาพเรียบร้อย แต่งตัวสะอาดสะอ้าน ผมเผ้าเนี้ยบ แต่งตัว

เหมาะสม

เปล่าครับ คนที่ยืนอยู่ด้านหน้าผม ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง ทั้ง

เนื้อทั้งตัวแทบจะเปลือยเปล่า มีเพียงบ๊อกเซอร์ตัวเล็กตัวเดียว

เท่านั้นที่สวมใส่ แต่เขาก็หุ่นดีนะครับ กล้ามเป็นกล้าม ซิกซ์แพ็ก 

ก็แน่นอยู่ คงออกก�าลังกายและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี แต่ผมเผ้านี่

กระเซอะกระเซงิเหมอืนถกูผหีลอกมาหมาดๆ ไหนจะหนวดท่ีดกด�า

นั่นอีก

ถ้าตอนกลางคนืผมไปเจอผูช้ายคนนีก้บังจูงอางพร้อมกัน ผม

เลือกตีผู้ชายคนนี้ก่อนงูจงอางนะครับ เขาน่ากลัวกว่างูอีก

“ถ้าจะมองขนาดนี้ กินกูเลยไหม”

“เออ ขอโทษครับ ที่เสียมารยาท ผมแค่สงสัยว่าคุณใช่คุณ 

ภูมิทัศน์ วัฒนาถาวรสกุล เรียนชั้นปีที่หนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยา…”

“พอ! ไม่ต้องยาวขนาดนั้น เดี๋ยวจะมาทั้งชื่อพ่อ ชื่อแม่กู ก ู

นี่แหละคนที่มึงถามหาทั้งชื่อ ทั้งนามสกุล และคณะที่มึงถาม”

ผมยิ้ม ดีใจที่มาไม่ผิดห้อง แค่ผิดตรงที่คนที่ผมคิดไว้ใน

จินตนาการไม่ใช่คนเดียวกับเขาคนนี้

“สวัสดีครับ” ผมยกมือไหว้อีกฝ่ายนอบน้อมตามแบบฉบับ

มารยาทไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกฝ่ายท�าหน้าเหมือนงุนงงนิด

หน่อย “ผมชื่อ พุทธายะ รัตนาอินแก้ว ชื่อเล่น นะโม อายุ 20 ปี 

เรียนอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและ

จิตวิทยาแนะแนว ภูมิล�าเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี หมู่บ้าน...”

“ท�าไมไม่ถอืทะเบยีนราษฎร์มาด้วยเลยล่ะ ถ้าจะแนะน�าขนาด
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นั้น” อีกคนขัดผมขึ้น ในขณะที่ผมยังแนะน�าตัวไม่เสร็จ

“ผมต้องมาเป็นรูมเมทกับคุณภูมิทัศน์ ก็ต้องแนะน�าให้รู้จัก 

สิครับ”

“ทีหลังก็แนะน�าแค่ชื่อพอ ไม่ต้องร่ายยาว และไม่ต้องยกมือ

ไหว้กู กูกับมึงอายุเท่ากัน”

“อายุเท่ากันก็ไหว้ได้นะครับ เป็นการไหว้เพื่อน”

“ยังเถียงอีก” เขาถอนหายใจ “เรียกกูว่า ต้น ก็ได้ ไม่ต้องเรียก

ชื่อเต็ม”

“แต่ผมเห็นในใบประวัติคุณชื่อเล่นต้นหนาวไม่ใช่เหรอครับ”

“เรียกแค่ต้นก็พอ ไม่ต้องเรียกต้นหนาว ไม่ชอบให้ใครเรียก”

“ไม่กลัวพ่อแม่เสียใจเหรอครับ”

“เสียใจอะไร”

“ก็พ่อแม่อุตส่าห์ตั้งชื่อว่าต้นหนาว แต่คุณไม่ชอบ”

“ไม่ต้องสงสัยมาก แล้วก็เข้ามา”

“ขอบคุณครับ”

ผมก้มลงไปหยิบกระเป๋า ก่อนเดินตามเข้าไปในห้อง ทันทีที่

เดินเข้าไปภายใน ผมก็ถึงกับตะลึง ไม่ใช่ตะลึงว่าห้องสะอาดหรือ

หรูหรานะครับ แต่ผมไม่มั่นใจว่านี่คือห้องพักหรือบ่อขยะกันแน่

“คุณต้นครับ คุณต้นเรียนแพทย์จริงๆ ใช่ไหมครับ”

“ก็...เออ ท�าไม”

“อ๋อ! ปละ...เปล่าครับ”

“หาที่ว่างวางของเอาก็แล้วกัน ห้องมันอาจจะรกนิดหนึ่ง ยัง

ไม่ได้เก็บ”

“รกนิดหนึ่ง” ผมยิ้มแหย “ถ้ารกกว่านี้เราจะไปนอนไหนกัน

ครับ”
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ต้นหนาวหรี่ตาแคบมองผม สายตาของเขาไม่ค่อยพอใจนัก 

“นี่ก�าลังบอกว่ากูท�าห้องรกใช่ไหม”

“อ๋อ ครับ”

“อยากมีปัญหากับรูมเมทตั้งแต่วันแรกเลยเหรอ”

“เปล่านะครับ ผมไม่ได้อยากมีปัญหา ผมขอโทษครับ” ก�าลัง

จะยกมือไหว้ แต่นึกขึ้นได้เสียก่อนว่าเขาไม่ให้ไหว้ เลยต้องเปลี่ยน

มาเป็นก้มหน้าลงเล็กน้อยแทน “ขอโทษที่พูดความจริงครับ”

“อ้าว! ไอ้นี่วอนตีนซะแล้ว”

“ผมพูดอะไรผิดเหรอครับ ก็ห้องมันรกจริงๆ น่ีครับ ถ้าผม

บอกว่าท�าไมห้องสะอาดจงัเลย ขยะสักชิน้กไ็ม่ม ีเท่ากับว่าผมโกหก 

มนัผดิศลีนะครบั ผมแค่พดูความจรงิในสิง่ทีต่าเหน็ ไม่ได้มเีจตนาจะ

ต่อว่าคุณต้นนะครับ แต่ถ้าหากผมท�าให้คุณต้นไม่พอใจ ผมก็ต้อง

ขออภัยอีกครั้ง”

“เออ มึงจะขออะไรก็ขอไปเหอะ กูขี้เกียจจะคุยกับมึงแล้ว 

ประสาทจะกิน” ต้นหนาวโบกไม้โบกมือ แล้วทิ้งตัวลงบนเตียงรกๆ 

ผมเลยต้องค่อยๆ เดินแบบย่องๆ เข้ามาด้านในหาที่วางกระเป๋า

“มึงเดินจงกรมเหรอ ท�าไมต้องเดินย่องขนาดนั้น”

“ผมกลัวเหยียบขยะพวกนี้น่ะครับ เดี๋ยวพื้นมันจะเปื้อนมาก

ขึ้น เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเศษขยะพวกนี้ไปทิ้งได้ไหมครับ”

“ไม่ได้มั้ง กูคงเก็บไว้บูชาแหละ เฮ้อ! นี่กูได้รูมเมทประเภท

ไหนวะ กูจะบ้าตาย!”

ผมเก็บขยะ กวาดพื้น ถูพื้น ใช้เวลาเกือบสามสิบนาที 

เพราะไม่ใช่แค่ถุงขนมที่วางเกลื่อนกลาด เสื้อผ้าที่ถอดไม่เป็นที่ 

เป็นทางนั่นอีก เห็นสภาพแล้วได้แต่สงสัยในใจว่าเขาเรียนแพทย์
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จริงๆ เหรอ ท�าไมหาความเป็นระเบียบไม่ได้เลย

“คุณต้นครับ ท�าความสะอาดเสร็จแล้ว จะให้ผมนอนไหน

ครับ”

“หน้าประตูโน่น”

ผมหันมองหน้าประตู รู้สึกล�าบากใจเลยทีเดียว “ให้ผมนอน

หน้าประตูมันจะล�าบากตอนที่คุณต้นเดินเข้าเดินออกนะครับ”

“โอ๊ย! มึงเข้าใจว่ากูประชดไหมวะ มึงเห็นเตียงนั่นไหม เตียง

นัน่ไง เตยีงมงึ นอนเลย หรอืมึงต้องให้กไูปอญัเชญิพ่อพราหมณ์มา

ท�าพิธีให้ก่อน ถึงจะนอนได้”

ผมมองเตียงที่ตอนนี้ถูกวางไปด้วยเสื้อผ้าเกลื่อนกลาด ตู้

เสื้อผ้าก็มี ท�าไมไม่เก็บไปแขวนก็ไม่รู้ “ตู้เสื้อผ้าคุณต้นตู้ไหนเหรอ

ครับ ผมจะเก็บเสื้อผ้าไปไว้ให้”

“ไม่ต้อง เสือ้ผ้าก ูเดีย๋วกเูกบ็เอง” ต้นหนาววางโทรศพัท์มอืถอื 

ลกุมาเกบ็เสือ้ผ้าตวัเองไปแขวนไว้ในตู ้ส่วนผมก็เก็บถุงขนมท่ีเขากิน

แล้วทิ้งไว้ไปทิ้ง

“มีมดด้วย” ผมพึมพ�าเสียงเบา พลางกวาดสายตามองหา 

ที่ตักขยะและไม้กวาด ก่อนจะหยิบมาค่อยๆ ปัดมดออกจากเตียง 

“มานี่ก่อนนะครับ ตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของพวกเรา”

“มึงพูดกับใคร”

“พูดกับมดครับ บอกเขาให้ไปอยู่ที่อื่น”

“พูดกับมด?” ต้นหนาวอ้าปากค้าง “คนบ้าอะไรพูดกับมดได้” 

เขาลุกจากเตียงไปเปิดตู้หยิบอะไรบางอย่างมาย่ืนให้ผม “เอาน่ี 

ไบกอน ฉีดมันซะ จะได้ไม่ต้องพูดกับมัน”

“ไม่ได้ครับ ฆ่าสัตว์มันบาป ผิดศีลข้อที่หนึ่ง ปานาติปาตา”

“แล้วมึงจะเอาไว้ให้มันกัดคอหอยมึงหรือไง”
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“เดีย๋วผมกวาดมันไปปล่อยทีอ่ืน่กไ็ด้ครบั สงสารมนั มดไม่ได้

ผิดนะครับ มันได้กลิ่นอาหารก็เลยออกมากินตามสัญชาตญาณ ถ้า

ไม่มีอาหารวางอยู่ตรงนี้ มันก็จะไม่มา”

“ก�าลังบอกว่ากูเป็นคนผิดที่กินขนมแล้วไม่เก็บ”

“ใช่ครับ”

“เอ้า!” ต้นหนาวเงือ้มอืมาเบ๊ิดกะโหลกผมไม่แรงนกั “กวนตนี”

“คุณต้นมาตบหัวผมไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมฉี่รดที่นอน”

จากใบหน้าขรึมๆ ในตอนแรก ต้นหนาวระเบิดเสียงหัวเราะ

ออกมาดังๆ “นี่มึงอายุสามขวบเหรอ ถึงจะฉี่รดที่นอน”

“ก็คนโบราณเขาบอกว่าถ้าถูกตบหัวจะฉี่รดที่นอน”

ต้นหนาวเงื้อมือมาหาผมอีกครั้ง ผมท�าท่าจะขยับหนีแต่ก็

ไม่ทนั มอืใหญ่ประกบลงทีศ่รีษะผมเบาๆ แต่คราวน้ีเขาไม่ได้ตบ แค่

ยีผมเบาๆ 

“นี่มึงเป็นคนซื่อหรือปัญญาอ่อนวะ”

“ผมไม่ใช่คนซ่ือและไม่ใช่ปัญญาอ่อนครับ ผมแค่ชอบพูด

ความจริง”

“เออๆ ความจริงก็ความจริง มึงอัญเชิญมดต่อไปเถอะ กูไม่

กวนมึงแล้ว”

“ขอบคุณครับ”

“ขอบคุณกูท�าไม”

“ขอบคุณที่ไม่กวนผม”

“แต่มึงก�าลังกวนตีนกูนะตอนนี้”

“ผมไม่ได้กวนนะครบั” ผมรบียิม้แหยๆ กลบเกล่ือนก่อนท่ีเขา

จะโมโหอีก “ผมเก็บมดต่อดีกว่า”

ผมรีบหนัความสนใจมาไล่มดต่อ พอเสรจ็กเ็อาไปปล่อยด้าน
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ล่าง มันจะได้ไม่รบกวนคนอื่น ก่อนจะกลับขึ้นมาจัดเตียงนอน ซึ่ง

ขั้นตอนที่ทุลักทุเลมากที่สุดก็คงไม่พ้นตอนปูผ้าปูที่นอน เพราะมัน

ต้องใส่ทั้งสี่ด้าน

“ท�าอะไร”

“ปูผ้าปูที่นอนครับ”

“ผ้าปูลายดอกบัว”

“ครับ เวลานอนเวลาตื่นจะได้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”

“มึงไม่น่ามาเรียนเนอะ กูว่าไปบวชเถอะ”

“ใจจริงผมอยากบวชนะครับ แต่ไม่มีคนดูแลแม่ ผมจ�าเป็น

ต้องเรียนหนังสือหาความรู้ เพื่อจะได้ท�างานที่มั่นคงหาเงินไปเลี้ยง

ดูแม่และครอบครัว”

“ดราม่ามาเฉย กูไม่น่าเสนอความคิด” ต้นหนาวพึมพ�าเสียง

เบา แต่ผมก็พอได้ยิน “มา เดี๋ยวกูช่วยปูผ้า จะได้เสร็จไวๆ เคืองหู

เคืองตามาก มึงไปจับมุมโน้น เดี๋ยวมุมนี้กูจัดการเอง”

ผมพยกัหน้าก่อนเดนิไปปลายเตยีงเพือ่จบัผ้าปเูข้าใต้ฟกู ส่วน

ด้านบนต้นหนาวเป็นคนจัดการ ผมแอบช�าเลืองมองเขาแว่บหน่ึง 

เวลาเขาท�างานก็ดูตั้งใจมากเป็นพิเศษ

“เสร็จแล้ว”

“ขอบคุณมากนะครับ คุณต้นเก่งมากเลย”

“แค่ปูผ้า มึงไม่ต้องท�าหน้าชื่นชมเหมือนกูขึ้นยานอวกาศไป

ส�ารวจดวงอาทิตย์ก็ได้”

ผมอมยิม้ คนเก่งผมกช็มว่าเก่ง ไม่เหน็ผดิตรงไหนเลย เพราะ

ถ้าเขาไม่มาช่วย ป่านนี้ผมคงยังท�าไม่เสร็จหรอก

“แล้วเวลาพดูกบักไูม่ต้องเรยีกคณุเรยีกผมก็ได้ เรยีกกูเรยีกมงึ

เหอะ กูจั๊กจี้หู”
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“แต่กูมึงมันเป็นค�าไม่สุภาพนะครับ”

“มันเป็นค�าปกติที่สามารถใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียว 

กันหรือน้อยกว่า ไม่ถือว่าเป็นค�าหยาบ”

“แต่แม่ผมเคยสอนว่าถ้าไม่จ�าเป็นก็อย่าไปใช้มึงใช้กูกับใคร”

“แต่นี่มึงอยู่กับกู แล้วกูก็อนุญาตให้มึงเรียกได้ ไหนลองเรียก

กูว่ามึงซิ”

สหีน้าผมหนกัใจอย่างเหน็ได้ชดั เอาไงดล่ีะทีน้ี ในเมือ่ท้ังชวีติ

ผมไม่เคยเรยีกใครว่ามงึ หรอืแทนตวัเองว่าก ูส่วนมากจะใช้ค�าว่าผม 

ถ้าสนทิมากหน่อยกจ็ะใช้ชือ่แทน อย่างกบัอนิทชัผมกแ็ทนชือ่ตวัเอง

ทุกครั้ง

“ได้ยินที่กูบอกปะ ลองเรียกกูว่ามึง”

“ครับๆ คุณ…มึง”

ต้นหนาวยกมือแตะหน้าผาก ท�าท่าเซ็งสุดๆ “แล้วมึงจะเติม

ค�าว่าคุณตรงหน้าค�าว่ามึงท�าไม”

“ก็ผมไม่ชินนี่ครับ ผมขอเรียกคุณเหมือนเดิมได้ไหม ผมชิน

กับค�าแบบนี้”

“เออๆ มึงจะเรียกยังไงก็เรียกเถอะ กูไม่ยุ่งแล้ว”

“ขอบคุณครับ”

ต้นหนาวเดินกลับไปนั่งลงที่เตียงนอนตัวเอง ส่วนผมก็ลาก

กระเป๋ามาเปิดหยิบเอาพวกกรอบรูปมาจัดวางไว้บนโต๊ะข้างเตียง 

“มโน”

ผมหันมองอีกเตียง “เรียกผมเหรอครับ”

“เอ้า! ก็ในห้องนี้มีมึงกับกู ไม่เรียกมึงแล้วกูจะเรียกใคร”

“ผมชื่อนะโมครับ ไม่ได้ชื่อมโน ผมก็เลยสับสน ขอโทษครับ”

“เออ นะโมก็นะโม ที่มึงหยิบมาตั้งคืออะไร”
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“นี่เหรอ ตุ๊กตาเณรน้อยครับ”

“ตุ๊กตาเณรน้อย โตเท่าควายยังเล่นตุ๊กตาอยู่เหรอ”

“ก็ผมไม่ค่อยมีเพื่อนนี่ครับ ถ้าไม่มีใครให้ปรึกษา ผมก็จะคุย

กบัเณรน้อยนีแ่หละ แล้วอกีอย่างผมโตแล้วแต่ยังเล่นตุก๊ตาก็ไม่เหน็

แปลก ขนาดคุณต้นโตจนสุนัขเลียตูดไม่ถึงแล้ว ก็ยังเล่นเกมมาริโอ้

เก็บเห็ดอยู่เลย”

“อะไร มึงรู้ได้ไงว่ากูเล่นเกมมาริโอ้เก็บเห็ด”

“ผมได้ยินเสียงนี่ครับ ผมมีหู ผมจ�าเสียงได้ เพราะตอนเด็ก

เคยเล่น แต่พอโตมาก็เลิกเล่น”

ผมสงัเกตเหน็สหีน้าของต้นหนาวเลิก่ลัก่เล็กน้อย “กูไม่ได้เล่น 

แค่เปิดไปเจอเฉยๆ”

ผมอมยิม้ “ครบั ไม่ได้เล่นกไ็ม่ได้เล่น สงสยัผมเข้าใจผดิไปเอง 

กลับมาที่ตุ๊กตาผมดีกว่า เขามีชื่อด้วยนะครับ ชื่อน้องพุทโธ”

“เอาเข้าไป ไปกันใหญ่แล้วคุยกับตุ๊กตา ตั้งชื่อให้ตุ๊กตา กูชัก

เริ่มเสียว ตกลงอยู่กับคนดีหรือคนบ้า”

“ผมไม่ได้บ้านะครับ เพียงแต่ที่ผมบอกว่าบางครั้งผมคุยกับ

ตุ๊กตา ก็เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถระบายให้คนอื่นฟังได้ 

เพราะมนัอาจจะเป็นความลบัหรอือาจสร้างความล�าบากใจ หรอืไม่

ก็ท�าให้คนอื่นเป็นห่วงเรา ผมเลยเลือกที่จะปรึกษากับน้องพุทโธ 

แม้ว่าน้องจะฟังไม่รู้เรื่อง แต่น้องก็จะไม่เอาเรื่องที่เราพูดไปเล่าต่อ 

หรือมาแบกรับปัญหาร่วมกับเรา ส่วนผมแค่ได้ระบายออกไปก็

สบายใจมากขึ้น”

ต้นหนาวกระโดดลงจากเตียงเดนิมานัง่ลงหน้าน้องพุทโธ ผม

เห็นใบหน้าเขามีรอยยิ้มบางๆ แปดเปื้อน “น้องพุทโธอะไรน่ีก็คง 

ได้แค่รบัฟัง” ต้นหนาวหนักลบัมาหาผม “แต่ถ้าอยากมเีพ่ือนคยุหรอื
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ปรึกษา คุยกับกูก็ได้นะ ไหนๆ ก็เป็นรูมเมทกันแล้ว”

ผมยิ้มกว้าง รู้สึกดีกับส่ิงที่ได้รับ รีบยกมือไหว้ขอบคุณทันที 

“ขอบคุณครับ”

“เฮ้ย! บอกแล้วไงว่าไม่ต้องไหว้กู”

ผมยิ้มเขิน เพราะลืมตัวไปจริงๆ “ขอโทษครับ ผมลืมตัวไป 

พอดีเมื่อกี้ค�าพูด น�้าเสียง และสายตา มันคล้ายกับที่หลวงตาเคย

พูดกับผม แล้วผมก็จะไหว้ขอบคุณท่านทุกครั้ง”

ต้นหนาวลกุขึน้เดนิมายนืตรงหน้าในขณะท่ีผมน่ังอยู่บนเตยีง 

เขาจึงสูงกว่าพร้อมๆ กับยื่นมือมายีผมอีกแล้ว “ก�าลังบอกว่ากูแก่

ถูกปะ”

ผมส่ายหน้าพรืด “ไม่ใช่นะครับ คุณต้นไม่แก่เลย หล่อมาก

ต่างหาก แม้จะดูเหมือนโจรเพราะไม่โกนหนวดก็เถอะ”

ต้นหนาวหวัเราะ ซึง่ผมกเ็ดาไม่ออกว่าเขาหวัเราะท�าไม “ต้อง

ถกูเลีย้งดมูาแบบไหนถงึจะเป็นคนแบบนี”้ เขาอมย้ิมพลางส่ายหน้า

ก่อนจะเดินกลับไปทิ้งตัวลงนอนบนเตียงต่อ

ผมเกาหัวยิกๆ 

คนแบบนี้ แบบไหนกัน?

กว่าผมจะจัดของเสร็จก็เกือบสี่โมงเย็น เสียงโทรศัพท์ 

มือถือเครื่องที่แพงที่สุดในชีวิตของผมราคาสองพันสองร้อยบาทก็

ดงัขึน้ ผมรบีกดรบัสายเพราะกลัวว่าเสียงจะไปรบกวนคนนอนหลบั

ให้สะดุ้งตื่น 

“ว่าไงอิน”

“ท�าไมมึงพูดเสียงเบาจัง”

“รูมเมทโมนอนอยู่ เดี๋ยวเขาตื่น”



~ Pundin ~

21

“จัดห้องเสร็จหรือยัง ไปกินข้าวกัน กูรออยู่ข้างล่างนะ”

“โอเค เดี๋ยวโมรีบลงไป”

ผมกดวางสายแล้วหันมองคนนอนหลับอีกรอบ ลังเลอยู่ว่า

จะปลกุเพือ่ถามว่าเขาจะฝากซ้ืออะไรหรอืเปล่า แต่คนนอนหลบัเรา

ก็ไม่ควรไปปลุกให้เขาตื่น ผมจึงเปลี่ยนใจไม่ถามดีกว่า แต่กระนั้นก็

เดินไปที่เตียงของต้นหนาว ก้มลงจับผ้าห่มมาห่มให้เพราะเขาถอด

เสื้อนอน แล้วแอร์ก็เย็นด้วย อาจจะไม่สบายได้

ผมลงมาถึงชั้นล่าง พออินทัชเห็นผมก็โบกไม้โบกมือส่ง

สัญญาณทันที จึงรีบเดินเข้าไปหา “รอนานไหมอิน ขอโทษทีนะ”

“ไม่นานหรอก กูก็เพิ่งมาถึงไม่นาน”

“แล้วเราจะไปกินอะไรดี”

“เห็นมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ข้างตึก วันนี้เราก็ไปกินร้านนั้น

ก่อนก็แล้วกัน วันหลังค่อยไปส�ารวจว่าแถวนี้มีอะไรอร่อย”

ผมพยักหน้าก่อนเดินพากันไปยังร้านอาหารตามสั่งข้างตึก 

ภายในร้านมีบรรดานักศึกษามานั่งรอรับประทานมื้อเย็นกันหลาย

คน แต่ก็ยังพอมีโต๊ะว่างให้ผมกับเพื่อนได้นั่งบ้าง

“เอาผัดคะน้าหมูกรอบครับ มึงกิน’ไรโม”

“ผมเอากะเพราไข่ดาวจานหนึ่งครับ แล้วก็ผัดกะเพรา

ปลาหมึกใส่กล่อง กล่องหนึ่ง”

“ซื้อไปไว้กินมื้อดึกเหรอโม”

“เปล่าหรอก ซื้อไปให้รูมเมท”

“อะไร นี่เพิ่งรู้จักกัน เขากล้าใช้มึงมาซื้อข้าวให้แล้วเหรอ”

“ไม่ใช่หรอกอิน โมซื้อไปให้เขาเองแหละ วันนี้เขาอุตส่าห์มี

น�้าใจช่วยโมปูที่นอนด้วย”

“แล้ว รูมเมทมึงนี่เรียนอะไร”
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“เรียนแพทย์”

“จริงดิ รูมเมทกูก็เรียนแพทย์เหมือนกัน ถือว่าเราโชคดีนะ ที่

ได้อยู่กับคนพวกนี้ เพราะส่วนใหญ่สุภาพ อบอุ่น สะอาดสะอ้าน”

ผมส่ายหน้าเบาๆ “ของโมไม่ใช่ส่วนใหญ่ ของโมส่วนน้อย”

“ส่วนน้อย? หมายความว่ายังไง”

“ก็คุณต้นแตกต่างกับสิ่งที่อินพูดหมดเลย”

“เป็นหมอสกปรกเหรอ”

“ไม่ได้สกปรกหรอก แค่อาจบกพร่องเรื่องความสะอาด 

นิดหน่อย”

อินทัชหัวเราะ แต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรมาก อาหารที่สั่งก็มา

เสิร์ฟพอดี รสชาติถือว่าโอเคใช้ได้ ซ�้าราคาก็ไม่แพงด้วย แค่จานละ

สี่สิบบาทเท่านั้น

“ทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะ”

“โม เดีย๋วกจู่ายเอง” อนิทชัหยบิเงนิยืน่ให้พนักงาน ก่อนท่ีผม

จะยื่นเงินคืนเพื่อน “ไม่เป็นไร กูเลี้ยง”

“ไม่ดีกว่าอิน โมเกรงใจ”

“แค่นี้เองเหอะ ถือซะว่ากูเลี้ยงต้อนรับวันที่เราออกจากบ้าน

ก็แล้วกัน”

“งั้นก็เอาไปสี่สิบบาท เดี๋ยวของคุณต้น โมจ่ายเอง”

“ไม่เป็นไร  ถือว่ากูเลี้ยงรูมเมทมึงด้วย”

“ขอบคุณนะ”

อินทัชหัวเราะ “ขอบใจก็พอ มึงนี่สอนไม่ค่อยจ�า ไปกลับได้

แล้ว กูจะไปจัดหนังสือต่อ”

เราสองคนกลับขึ้นตึก พอถึงชั้นสี่ อินทัชก็แยกกลับห้อง ผม

ขึน้ต่อไปอกีหนึง่ช้ัน พอถงึหน้าห้องกเ็คาะประต ูแล้วเปิดเข้าไปเหน็
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ต้นหนาวตื่นแล้ว ก�าลังนั่งท�าอะไรไม่รู้อยู่หน้าโน้ตบุ๊ก

“ตื่นแล้วเหรอครับคุณต้น” เขาแค่หันมามองผมแว่บเดียว 

แต่ไม่พูดอะไร “เมื่อกี้ผมลงไปกินข้าว เห็นคุณต้นหลับอยู่ผมก็เลย

ไม่กล้าปลุก แต่ผมก็ซื้อข้าวกล่องมาฝากด้วยนะครับ เป็นกะเพรา

ปลาหมึก ไม่รู้ว่าคุณต้นชอบทานหรือเปล่า”

ต้นหนาวหันกลับมามองผมอีกครั้ง “ใครฝากซื้อ”

ค�าถามของอกีคนท�าเอาสหีน้าผมเจือ่นลงนดิๆ “ไม่มคีรบั แต่

ผมเหน็ว่ามนัเยน็แล้ว เผือ่คณุต้นต่ืนมาแล้วหวิเลยซือ้มาฝาก แต่ถ้า

คุณต้นไม่กินก็ไม่เป็นไรครับ ผมเก็บไว้กินพรุ่งนี้เช้าก็ได้ ขอโทษนะ

ครับที่ซื้อมาโดยไม่ได้ถามก่อน”

ต้นหนาวลุกขึ้นเดินไปหยิบอะไรบางอย่างที่หัวโต๊ะ ก่อนจะ

เดินมายืนตรงหน้า ยื่นเงินแบงก์ร้อยมาให้ “ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะ

ไม่กิน ขอบใจ” 

เขายัดเงินใส่มือผม แล้วดึงถุงข้าวกล่องไป นั่นแหละที่ท�าให้

หน้าเจื่อนๆ ผมมีรอยยิ้มอีกครั้ง ผมรีบเดินไปหลังห้องหยิบจานกับ

ช้อนแล้วเดินกลับมาหาต้นหนาวที่ก�าลังเปิดข้าวกล่องอยู่หน้าโต๊ะ

ท�างาน

“จานกับช้อนครับ กินในกล่องโฟมไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ 

เท่าไหร่”

“มึงนี่เหมือนแม่กูเลยเนอะ”

“ถ้าคุณต้นร�าคาญก็บอกผมได้นะครับ ไม่ต้องเกรงใจ”

“ก็ยังไม่ได้บอกว่ากูร�าคาญ แค่กูบอกว่าเหมือนแม่ หมายถึง

เอาใจกูเหมือนแม่ เข้าใจปะ”

ผมยิม้บาง แต่ไม่ได้ตอบว่าเข้าใจหรอืไม่เข้าใจ “ส่วนน่ีเงนิครบั 

ผมไม่เอาหรอก เพราะตั้งใจซื้อมาฝากเฉยๆ”
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“บ้านรวยว่างั้น?”

“ไม่ได้รวยครบั บ้านผมเป็นบ้านปูนชัน้เดยีวหลงัไม่ใหญ่หรอก 

แม่ท�าข้าวแกงขายรายได้ต่อวันกไ็ม่มากหรอกครบั วนัละห้าหกร้อย 

หกัต้นทุนแล้วกก็�าไรวนัละสองสามร้อย แต่ไม่ได้ทกุวนันะครบั ส่วน

ที่ผมมาเรียนที่นี่เพราะผมสอบชิงทุนได้ ถ้าสอบไม่ได้ผมก็คงไม่มี

โอกาสได้มาเรียนที่นี่แน่นอน เพราะค่าเทอมแพง”

ต้นหนาวมองหน้าผมนิ่งๆ โดยที่เขาไม่ได้พูดอะไร ผมเองก็

อ่านสายตาไม่ออกว่าก�าลังคดิอะไรอยู ่เกอืบนาทนีัน่แหละเขาจงึยืน่

มือมากุมมือผมข้างที่ยื่นเงินให้เขา

“งั้นมึงก็เก็บเงินไว้ มึงซื้อข้าวมาให้กู ไม่ใช่ขอเขามา”

“แต่…” 

“ไม่มแีต่ กรููว่้ามึงมีน�า้ใจ แต่แค่ซือ้มาฝาก กก็ูถือว่ามนี�า้ใจอยู่

แล้ว โอเคไหม”

ผมพยกัหน้า แล้วเดนิกลบัไปทีโ่ต๊ะตวัเอง หยบิกระเป๋าสตางค์

แล้วเดินกลบัมาหาต้นหนาวอกีครัง้ “นีค่รบัเงนิทอน หกสบิบาท ข้าว

กล่องสี่สิบบาท ผมไม่ได้ขอใบเสร็จมาด้วย เพราะตอนแรกตั้งใจจะ

ซื้อมาฝากคุณต้นเฉยๆ ไม่ได้คิดจะเอาเงิน แต่ถ้าคุณต้นต้องการ 

ใบเสร็จเพื่อดูราคาอาหาร ผมจะลงไปเอาให้ครับ”

“แค่ซือ้อาหารตามสัง่ ใครเขาเอาใบเสรจ็ แล้วเงนิทอนเน่ียมงึ

เก็บไว้เถอะ ถือว่าค่าเสียเวลา”

ผมส่ายหน้าพรืด “ผมไม่เอาครับ ผมซื้อมาให้ ไม่ได้หวังว่าจะ

ได้ค่าเสยีเวลา คณุต้นรบัคนืเถอะนะครบั” ผมยืน่มอืไปจับมอืเขาแบ

ออกแล้วยัดเงินใส่มือเหมือนที่เขาเคยท�ากับผม

“บทจะดื้อก็ดื้อขึ้นมาเฉยๆ”

ผมยิม้ “เดีย๋วผมมานะครบั” ผมบอกแล้วรีบเดินออกจากห้อง
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ลงไปชั้นสี่ มองหาหมายเลขห้องของอินทัช

“ว่าไงโม มาหาถึงห้องมีอะไรหรือเปล่า”

“โมเอาเงินมาคืนอิน”

“อะไรของมึงโม กบูอกแล้วไงว่าไม่เอา...กเูลีย้ง ถ้ามงึยังเซ้าซี้

กับเงินไม่กี่บาท กูจะโกรธมึงแล้วนะ”

“ไม่ใช่นะอิน คือเงินเนี่ยไม่ใช่เงินโม แต่เป็นเงินของคุณต้น 

เขาไม่ยอมเอาข้าวฟรี เลยจ่ายค่าข้าวคืนให้ โมก็เลยเอามาคืนอิน 

เพราะมันไม่ใช่เงินโมไง”

“สี่สิบบาทมึงเก็บไว้ก็ได้ หรือถ้าอยากคืนก็เจอกันค่อยคืน  

ไม่เห็นต้องล�าบากเดินลงมาเลย”

“โมกลัวลืมอะ” ผมยิ้มแหยๆ “งั้นโมกลับก่อนนะ”

ผมโบกมอืลาเพือ่นสนทิแล้วเดนิกลบัขึน้ห้อง ต้นหนาวกนิข้าว

เสร็จแล้ว แต่ท�าไมกินเร็วจังนะ ผมลงไปแป๊บเดียวเอง 

“ท�า’ไร”

“เอาจานไปเก็บในครัวไงครับ”

“เดี๋ยวกูเก็บเองก็ได้”

“กว่าคุณต้นจะเก็บ มดก็ขึ้นพอดี” ผมบอกเสียงเบาแล้วหยิบ

จานไปล้างในครัว ก่อนจะเดินกลับออกมาไปหยิบผ้าเช็ดตัวเตรียม

อาบน�้า “ผมขออนุญาตอาบน�้าก่อนนะครับ”

“เออ อาบก็อาบสิ จะขออนุญาตท�าไมล่ะ ห้องน้ีก็ห้องมึง

เหมือนกัน”

“กเ็ผือ่คณุต้นจะอาบเหมอืนกนั” ผมตอบ แล้วเดนิเข้าห้องน�า้

ไปเมื่อเห็นว่าต้นหนาวคงไม่อาบเวลานี้ ปกติผมเป็นคนที่ค่อนข้าง

ใช้เวลาในการอาบน�า้ แต่คราวนีไ้ม่กล้าอาบนานนักเพราะต้นหนาว

อาจจะรออาบต่อด้วย ที่ส�าคัญค่าน�้าอาจจะมากขึ้นเพราะผมไม่ได้
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จ่ายคนเดียว ต้นหนาวก็ต้องจ่ายด้วย ผมเกรงใจถ้าต้องจ่ายค่าน�้า

แพงๆ เพราะผมใช้น�้าเยอะเกินไป

พออาบน�้าเสร็จ ผมก็สวมชุดนอนเฉพาะตัว คือเสื้อยืดสีขาว

และกางเกงขาสั้นออกมานั่งใช้ผ้าเช็ดผมให้แห้ง เพราะวันนี้ผมสระ

หัวด้วย

“ไดร์เป่าผมวางอยูบ่นโต๊ะข้างทวีี ไปเอามาเป่าส ิเชด็แบบน้ัน

เมื่อไหร่จะแห้ง”

“ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมเอาผ้าเช็ดก็คงแห้ง เดี๋ยวไดร์คุณต้น

จะสกปรกเปล่าๆ”

“สกปรกอะไรล่ะ ใช้เป่าผม ไม่ได้เป่าขยะ” เขาบ่นแล้วลุกขึ้น

ไปหยิบไดร์มายื่นให้ผม “เอ้า เป่าซะ”

ผมลังเลอยู่เพราะเกรงใจ จนเขาหรี่ตาแคบเหมือนบังคับ ผม

จึงจ�าต้องรับไดร์นั้น “ขอบคุณครับ”

ผมใช้ไดร์เป่าผมไม่นานก็แห้ง พอเสร็จก็รีบหยิบผ้ามาเช็ด

ท�าความสะอาดให้ก่อนจะน�าไปเก็บไว้ที่เดิม จากน้ันก็ขึ้นเตียงน่ัง

ไหว้พระสวดมนต์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, 

อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,

อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต,

อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
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อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

 

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ  ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ  ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ  ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ  ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ

 รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์

 เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

 อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

 อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

 อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
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สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ

 รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

“มึงสวดมนต์ก่อนนอนหรือสร้างรถไฟฟ้าจากกรุงเทพฯไป

โคราช ท�าไมมันใช้เวลายาวนานขนาดนั้น”

ผมก้มกราบหมอนสามครั้ง ก่อนหันไปมองต้นหนาว “ปกติ

ผมก็ไหว้แบบนี้นะครับ ผมเสียงดังรบกวนคุณต้นหรือเปล่า ต้อง

ขอโทษด้วยนะครับ วันหลังผมจะสวดเสียงเบากว่านี้”

“มันก็ไม่ได้ดังรบกวนกูหรอก แต่ที่ถามเน่ียคือมันนานไปไง 

มึงไม่เบื่อเหรอ สวดอะไรเยอะแยะ”

“ไม่เบื่อครับ ผมท�าเป็นปกติก็เลยชิน คุณต้นล่ะครับ ไม่สวด

มนต์ก่อนนอนบ้างเหรอครับ”

“ไม่นะ ปกติก็นอนเลย”

“คุณต้นน่าจะลองสวดมนต์ก่อนนอนบ้างนะครับ การสวด

มนต์จะช่วยให้เรามสีมาธ ิจติใจสงบ ผ่องใส อกีทัง้ยงัเป็นการแผ่ส่วน

บุญส่วนกุศลท่ีได้ท�ามาในแต่ละวันให้แก่เพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์

ต่างๆ บนโลก เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจเย็นลง จะท�าให้เรานอนหลับ

สบาย ตืน่เช้ามาจะรูสึ้กสดใส พร้อมจะสู้ไปกบังาน หรอืการเรยีนได้

อย่างมีความสุข ที่ส�าคัญยังช่วยขัดเกลาจิตใจท่ีหยาบกระด้างให้

อ่อนโยนลงด้วย”

ต้นหนาวกุมขมับ “นี่ถ้ากูคุยกับมึงทุกวัน กูคงได้พาคนไข้เดิน

จงกรมในห้องคลอดชวัร์ๆ ถ้าพ่อแม่เป็นพระในบ้าน มงึกค็งเป็นพระ

ในหอ นี่กูต้องปรับตัวแค่ไหน”
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ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยผ่านไปสามวัน แต่ยังไม่ได้เรียน

แบบจริงจังนัก แรกๆ ยังเป็นการเตรียมความรู้พื้นฐาน รวมถึงวุ่น

กบักจิกรรมรับน้องใหม่ทัง้ของมหาวทิยาลยั คณะ และสาขาวชิา อกี

หนึ่งกิจกรรมที่น่าต่ืนเต้นส�าหรับนักศึกษาใหม่ก็คือการจับสายรหัส 

ผมจับได้ค�าใบ้สายว่า ‘จะรกุหรอืจะรบั’ แต่ยังไม่รูว่้าพีปี่สองคนไหน

คือเจ้าของค�าใบ้นี้

“โม ตกลงมึงรู้เบาะแสหรือยังว่าใครเป็นพี่รหัสมึง”

ผมส่ายหน้าเบาๆ “ยังเลยอิน ถามพี่คนไหนก็ไม่มีใครใบ้ให้

เลย นี่ก็เหลืออีกแค่สองวัน ถ้าโมหาไม่ได้ก็จะโดนท�าโทษแน่ๆ” ผม

ท�าหน้ามุย่เซง็ๆ นีย่งัไม่รูเ้ลยว่าทัง้สาขามีผมคนเดยีวหรอืเปล่าท่ียัง

หาพี่รหัสตัวเองไม่เจอ ส่วนอินทัชหาเจอตั้งแต่วันแรกที่จับสายรหัส

ด้วยซ�้า

“สายรหัสมึงใบ้ว่าอะไรนะ”

“จะรุกหรือจะรับ”

“จะรกุหรอืจะรบั…กวู่าสายมึงไม่ใช่ผูห้ญงิแล้วกไ็ม่ใช่ผูช้ายแท้ 

ไม่เป็นเกย์ก็กะเทย”

“ท�าไมอินคิดว่าแบบนั้นล่ะ”

“กค็�าใบ้มนับอกว่าจะรกุหรอืจะรบั เท่าท่ีกูเคยได้ยินมา ความ

หมายมันก็ท�านองเนี้ย”

ผมกลอกตาครุ่นคิด พี่ปีสองที่ไม่ใช่ชายแท้เท่าท่ีเห็นก็มีอยู่

สองสามคน แต่ทั้งหมดมีน้องรหัสหมดแล้ว นึกไม่ออกจริงๆ ว่ายัง

หลงเหลือใครอีก

“แต่พี่ๆ เขามีน้องรหัสหมดแล้วนะอิน ไม่เหลือแล้วนะเท่าที่

โมเห็น”

“งั้นมึงรอกูแป๊บหนึ่ง” 
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ผมมองตามอินทัชที่ลุกเดินไป ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหน กระท่ัง

เห็นไปหยุดอยู่ที่พี่ดาริน พี่รหัสคนสวยของเขานั่นแหละ เห็นยืนคุย

กันเกือบห้านาทีได้ เขาก็เดินกลับมาหาผม ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้ม

“กูรู้แล้วโมว่าใครเป็นพี่รหัสมึง”

“ใครเหรออิน แล้วรู้ได้ไง”

“กกูไ็ปสบืจากพีร่หสักสู ินีก่ลูงทนุขอร้องเลยนะมงึ พ่ีรหสัของ

มึงคือคนนั้น” อินทัชชี้ไปยังเดือนมหาวิทยาลัยปีที่แล้ว “พี่ซีเกมส์”

คิว้ของผมขมวดเป็นปม “แน่ใจเหรออนิ ไหนตอนแรกบอกว่า

พีร่หสัเราน่าจะเป็นเกย์หรอืไม่กก็ะเทยไง แต่ดพูีซ่เีกมส์เขาเป็นผูช้าย

นะ”

“กูก็ไม่รู้ว่ะ ที่รู้ๆ คือเขาเป็นพี่รหัสมึงจริงๆ รับรองว่าพี่ดาไม่

โกหกกูหรอก เพราะพี่เขาบอกว่าพี่รหัสมึงคือคนที่หล่อที่สุดของปี

สอง แล้วทั้งรุ่นก็มีพี่ซีเกมส์เป็นเดือนอยู่คนเดียว หล่อสุดแล้ว  มึง

รีบเข้าไปแสดงตัวสิว่ามึงเป็นน้องรหัส ถ้าใช่เขาก็รับแหละ ถ้าไม่ใช่

เราก็ค่อยหาใหม่”

ผมหนัมองพีซ่เีกมส์ทีก่�าลงันัง่คยุอยูก่บัเพือ่นๆ ของเขาท่ีโต๊ะ

ฝั่งตรงข้าม ก่อนลุกขึ้นเดินเข้าไปหาโดยมีอินทัชตามไปให้ก�าลังใจ

ด้วย ยอมรบัว่าลุน้ไม่น้อยว่าจะใช่สายรหสัหรอืเปล่า เพราะทีผ่่านมา

ผมกินแห้วตลอด แตกต่างจากคนอื่นๆ ที่หาไม่กี่ครั้งก็เจอแล้ว

“ขออนุญาตครับ” ผมทักขึ้นท�าให้ทั้งพี่ซีเกมส์และเพ่ือนๆ 

ของเขาอกีสองคนหยดุการสนทนา หันมองผมเป็นเป้าหมายเดยีวกัน

“ว่าไงครับน้อง”

“สวัสดีครับ ผมชื่อ นะโม พุทธายะ รัตนาอินแก้ว อยู่ชั้นป ี

ที่หนึ่ง คณะครุศาสตร์  คือผมจับได้ค�าใบ้สายรหัสว่า ‘จะรุกหรือจะ

รับ’ ครับ แล้วเท่าที่ผมได้ข้อมูลมา พี่ซีเกมส์น่าจะเป็นเจ้าของสาย
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รหัสนี้”

“ท�าไมถึงคิดว่าเป็นพี่ล่ะ”

“เอ่อ ผมไม่ได้คิดครับ พอดีเพื่อนผมบอกมา”

“โอ๊ย! ไอ้โม มึงไม่ต้องบอกเขาก็ได้ว่ากูบอก เดี๋ยวพี่เขาก็ไม่

ยอมรับหรอก มึงบอกว่ามึงหาข้อมูลเอง แล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้

ว่าน่าจะเป็นพี่ ตอบแบบนี้สิ” อินทัชกระซิบเบาๆ ข้างหูผม

“โมกลัวบาปน่ะอิน โมไม่อยากโกหก”

“แล้วท�าไมถึงเชื่อเพื่อน ท�าไมถึงไม่เชื่อตัวเอง”

“ผมเชื่อตัวเองแล้วมันก็ผิดมาตลอดเลยครับ”

“แล้วครั้งนี้ไม่คิดว่ามันจะผิดอีกเหรอ”

“ก็คิดครับ แต่ถึงจะผิดหวังอีก ก็ยังดีกว่าไม่ลงมือท�า”

“แล้วได้ค�าใบ้สายรหัสว่าอะไรนะ”

“จะรุกหรือจะรับครับ”

“รุก แล้วเราล่ะ จะรับได้หรือเปล่า”

“รับได้ครับ”

พี่ซีเกมส์และเพื่อนๆ ของเขาหัวเราะ ผมก็งงสิครับว่าตลก

เรื่องอะไรกัน “ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับ”

“เปล่าๆ ไม่ผิดหรอก น้องนี่ดูซื่อๆ เนอะ”

ผมยิม้น้อยๆ ไม่รูจ้ะตอบอะไรด ี“แล้วพ่ีใช่พ่ีรหสัผมไหมครบั”

“ก่อนพี่จะตอบ พี่ขอถามก่อนว่าน้องมีแฟนหรือยัง”

“ยังไม่มีครับ ผมต้องตั้งใจเรียนก่อนครับ หลวงตาบอกผม

ว่าการมรีกัในวยัเรยีน กเ็หมอืนจดุเทยีนกลางสายฝน ไม่มอีะไรยัง่ยนื 

ด้วยวัยของเราควรจะทุ่มเทให้แก่การเรียนมากกว่า จะได้มีความรู้

เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคง เราต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อน ถึงจะ

สามารถดูแลคนอื่นให้อยู่อย่างมีความสุขและไม่ล�าบากได้”
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“มึงไม่อยากให้เทียนดับ เวลาจุดกลางสายฝน มึงก็กางร่มสิ” 

อินทัชขยับมากระซิบข้างหูผม

เป็นอีกครั้งที่พี่ซีเกมส์หัวเราะ “ตรงดี พี่ชอบ เอาเป็นว่าน้อง

มาถามถูกคนแล้ว พี่นี่แหละเจ้าของค�าใบ้สาย จะรุกหรือจะรับ”

“จริงเหรอครับ” ผมยิ้มกว้าง พนมมือกลางอก “พุทโธ ธัมโม 

สังโฆ ในที่สุดก็ตามหาพี่รหัสเจอแล้ว”

“น้องนี่ดีใจแปลกๆ เนอะ คนอื่นเขาดีใจต้องร้องไชโยหรือเย้

ไม่ใช่เหรอ นี่พุทโธ ธัมโม สังโฆ คืออะไร”

“อ๋อ ผมใช้ค�านี้บ่อยน่ะครับ ก็เลยติด”

“เจอพีร่หสัแล้ว ไหนลองแนะน�าตัวอย่างเป็นทางการให้พีรู่จ้กั

หน่อยสิ”

ผมพยักหน้าก่อนพนมมือไหว้นอบน้อม “สวัสดีครับ ผมชื่อ 

นะโม พุทธายะ รัตนาอินแก้ว อยู่ชั้นปีที่หนึ่ง คณะครุศาสตร์ คุณ

แม่ชื่อดวงรัตน์ รัตนาอินแก้ว สถานภาพเป็นหม้าย คุณพ่อชื่อ 

สมพงษ์ รัตนาอินแก้ว เสียชีวิตแล้วด้วยอุบัติเหตุ เมื่อวันที่…”

“เออ น้องๆ ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้น เอาแค่ชื่อ นามสกุล ก็

พอ”

“อ๋อครับ ขอโทษครับ”

“ชื่อเล่น นะโม ใช่ไหม ก่อนที่พี่จะรับเราเข้าสายรหัส ไปเต้น

ไก่ย่างให้พี่ดูหน่อย ไป”

“เต้นไก่ย่าง?” ผมท�าหน้าหนักใจ แล้วหันกลับไปหาอินทัช 

“อิน เราจะบาปไหม เต้นไก่ย่าง”

“บาปยังไง แค่เต้นเฉยๆ”

“ก็เต้นไก่ย่าง เราสงสารไก่ ไก่ย่าง...ไก่ต้องร้อนแน่ๆ”

“โม! มึงพูดจริงหรือพูดเล่น ถ้ามึงพูดจริง กูจะได้พามึงไปอยู่
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กบัคณุมธสุรและน้องผึง้ มึงอาการหนกักว่าคณุมธสุร มธรุุง้แล้วนะ”

ผมยิ้มเขินๆ “โมล้อเล่นเฉยๆ แฮ่ๆ โมแค่จะมาชวนอินเต้น

เป็นเพื่อนหน่อย เต้นคนเดียวโมเขิน”

“ไม่เอา...กูเต้นไม่เป็น ขนาดสายรหัสกู กูยังไม่ต้องเต้นเลย”

“อนิไม่สงสารโมเหรอ โมไม่ค่อยได้เต้นแบบน้ี พอเต้นแล้วมนั

ต้องเก้ๆ กงัๆ คนกจ็ะมองแล้วหัวเราะโมแน่เลย แล้วโมก็จะเขนิ แต่

ถ้ามีอินเต้นเป็นเพื่อน โมก็จะลดความเขินได้บ้าง โมสัญญานะ ถ้า

โมบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่และหลวงตา ตอนถือผ้าเหลือง โม 

จะระลึกเพื่อส่งบุญส่งกุศลให้อินด้วย ตอบแทนที่เต้นเป็นเพื่อนโม

ครั้งนี้”

อินทัชถอนหายใจเสียงดัง “พูดมาขนาดนี้ ถ้ากูไม่เต้นเป็น

เพือ่นมงึ กคูงกลายเป็นคนบาป 2018  โอเคๆ กูเต้นเป็นเพ่ือนก็ได้”

“ขอบคุณครับ คิดอยู่แล้วอินใจดีที่สุดเลย” ผมยิ้มกว้างแล้ว

หันกลับมาหาพี่ซีเกมส์อีกครั้ง “พี่ซีเกมส์ครับ ผมขออนุญาตให้อิน

เต้นเป็นเพื่อนผมได้ไหมครับ ผมไม่ค่อยได้เต้นเท่าไหร่ เคยแต่สวด

มนต์กับเดินจงกรม ก็เลยเขินๆ ถ้าต้องเต้นคนเดียว”

“ก็ได้ นี่ถ้าเป็นคนอื่นพี่ไม่ให้นะ”

“ขอบคณุครบั” ผมยกมือไหว้ดีใจทีพ่ีเ่ขาก็ใจดเีหมอืนกัน “อนิ 

มานี่เร็ว”

อนิทชัเดนิมายนืข้างๆ ผม ก่อนทีเ่ราสองคนจะท้ังร้องท้ังเต้น 

แม้ผมจะไม่ค่อยได้เต้นอะไรพวกนี้ แต่ตอนเรียนมัธยมก็เคยเห็น

เพือ่นๆ เต้นกนัท�าให้ผมจ�าท่าและเนือ้เพลงได้ พอมโีอกาสได้ท�า ผม

ก็ท�าเต็มที่นะ แม้ข้างในจะเขินมากก็ตาม

“…ร้อนจริงๆ ร้อนจริงๆ ร้อนจริงๆ…ขอบคุณครับ”

“ไหนบอกว่าเต้นไม่เป็น เอวพลิ้วเลย”
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“ใช่ กูเห็นด้วย เอวมึงพลิ้วมาก กูนึกว่าฮั่น เดอะสตาร์ เสือ

ซุ่มนี่หว่า”

“ก็โมเต้นไม่เป็นจริงๆ แต่ไม่อยากเต้นหลายรอบไง เลยตั้งใจ

ท�า” ผมยิ้มเขินๆ ให้เพื่อนสนิทแล้วหันกลับไปหาพี่ซีเกมส์ที่นั่งมอง

ผมยิ้มๆ “ผมเต้นผ่านไหมครับ”

“เอวพลิว้ขนาดนีไ้ม่ผ่านได้ไง ยนิดต้ีอนรบัสู่สายรหสันะนะโม 

เดี๋ยววันหลังพี่จะแนะน�าสายเราว่ามีใครบ้าง ส่วนของขวัญจากพี่ 

ซื้อเอาไว้ให้แล้ว แต่ไม่ได้ถือติดมือมาด้วย นึกว่าจะหาพี่ยังไม่เจอ 

เดี๋ยววันนัดเลี้ยงสายพี่จะเอาให้”

“ขอบคุณมากครับที่รับผมเข้าเป็นสายรหัส” ผมยกมือไหว้

ขอบคุณด้วยความดีใจ ในที่สุดผมก็มีพี่รหัสกับเขาแล้ว แม่ผมต้อง

ดีใจมากแน่ๆ เพราะท่านลุ้นอยู่เหมือนกันว่าผมจะหาเจอไหม “ผม

มีของขวัญมาให้พี่ด้วยนะครับ” รีบล้วงกระเป๋าเป้หยิบสิ่งที่ผมถือ

ติดตัวมาตั้งหลายวันแต่ยังไม่มีโอกาสได้ให้พี่รหัสเสียที เพราะยัง

หาไม่เจอออกมา “นี่ครับ ของขวัญจากน้องรหัส”

“พระ?”

“ใช่ครับ พระปลุกเสกด้วยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะครับ”

พี่ซีเกมส์ยื่นมือมารับพระจากผม ยกพนมมือใส่หัว “ขอบใจ

มากนะโม เป็นของขวัญที่พี่ประทับใจมาก”

ผมยิม้แป้น เหน็ไหมล่ะ คดิเอาไว้แล้วว่าคนรบัจะต้องประทับ

ใจแน่นอน เพราะนอกจากพระพุทธรูปองค์เล็กที่เอาไว้กราบไหว ้

ได้แล้ว ก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจได้ด้วย

ผมกลับถึงห้องพักช่วงเย็นๆ หลังจากตามหาพี่รหัสเจอ

แล้ว ก็พบปะพูดคุยกันพักหนึ่ง จากนั้นพากันไปขอลายเซ็นพี่ๆ ปี
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สองถึงปีที่สี่ให้ได้มากที่สุด ใครได้ไม่ถึงสามร้อยคนจะถูกท�าโทษ มี

ระยะเวลาหนึง่เดอืน ผ่านมาแล้วสองสามวนั ผมได้ไปตัง้ห้าลายเซน็

แล้ว กว่าจะครบเดือนเหลือตั้งหลายวัน ผมมั่นใจว่าจะต้องได้ครบ

ตามก�าหนดแน่นอน

ผมแยกกับอินทัชตรงชั้นสี่ ก่อนจะเดินเข้าห้องพักโดยไม่ลืม

เคาะประต ูเผือ่ต้นหนาวกลับมาแล้ว พอเปิดเข้าไปก็ปรากฏว่า ว่าท่ี

คุณหมอกลับมาแล้วจริงๆ 

“กลับมานานหรือยังครับ”

“ตั้งแต่บ่ายแล้ว ท�าไมมึงกลับค�่าจัง”

“ตามหาพี่รหัสอยู่ครับ แล้วก็ขอลายเซ็นรุ่นพี่ด้วย”

“แล้วมึงหาพี่รหัสเจอหรือยัง”

“เจอแล้วครับ เจ้าของค�าใบ้ จะรุกหรือจะรับ”

“อะไรนะ! จะรุกหรือจะรับ”

“ครับ คณุต้นกพ็ดูถกู แสดงว่าได้ยนิทีผ่มพดู ใช้ค�าว่าอะไรนะ

ไม่ได้นะครับ เพราะค�าว่า ‘อะไรนะ’ ใช้ส�าหรับสิ่งที่เราไม่ได้ยินหรือ

ไม่แน่ใจ”

“นี่คือกวนตีนกูอยู่ใช่ไหม มโน”

ผมยิ้มแหย “เปล่ากวนเท้าครับ แล้วผมก็ชื่อนะโม ไม่ใช่มโน

ครับ”

“เออ ที่กู ‘อะไรนะ’ เนี่ย เพราะกูตะลึงกับค�าใบ้ของสายมึง 

จะรุกหรือจะรับ ถ้าให้กูทาย พี่มึงไม่ใช่ชายแท้ หญิงแท้ ถูกปะ” 

“ผิดครับ พี่รหัสผมชื่อพี่ซีเกมส์เป็นผู้ชาย หน้าตาดีด้วย แล้ว

ก็เป็นเดือนมหาวิทยาลัยปีที่แล้วครับ”

“ท�าไมมึงรู้ละเอียดจัง”

“ก็ผมถามพี่เขามาครับ” ต้นหนาวส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนกลับ
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ไปสนใจหน้าจอโน้ตบุ๊กต่อ “คุณต้นท�าอะไรเหรอครับ”

“ดูการ์ตูนธรรมะวัยรุ่น”

ผมท�าหน้าประหลาดใจ “คุณต้นเนี่ยนะครับ ดูธรรมะด้วย”

“ท�าไมล่ะ คนอย่างกูดูธรรมะไม่ได้หรือไง ถ้าไม่เชื่อก็มาดู”

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาดูธรรมะ

เกี่ยวกับอะไร ถ้าสนใจเรื่องพวกนี้ ผมก็พอจะแนะน�าได้ เพราะเรื่อง

เกี่ยวกับวัดวา ผมก็พอจะช�านาญอยู่บ้าง

“เนี่ย ดูเรื่องนี้”

“คุณพระ!”  ผมยกมือทาบอกตกใจ ร้อนหน้าฉ่า หัวใจสั่นเร็ว

ขึ้นมาทันที เมื่อสิ่งที่ต้นหนาวก�าลังดูอยู่ไม่ใช่ธรรมะอย่างที่คิด แต่

เขาก�าลังดูหนังโป๊ต่างหาก “พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ คุณต้น มันไม่ใช่ธรรมะนี่ครับ”

“ก็ธรรมะไง ธรรมะวัยรุ่น”

“คุณต้นไม่ควรดูนะครับ เสพสื่อลามกผิดศีล ท�าให้จิตเสื่อม”

“ถ้าไม่ควรดู แล้วมึงยืนดูท�าไม มึงพูดกับกู แต่มึงไม่มองหน้า

กูเลย มองแต่หน้าจอโน้ตบุ๊ก”

ผมรีบหันขวับกลับทันที “ก็ผมตกใจอยู่ ผมไม่คิดว่าคุณจะดู

อะไรแบบนี้”

ผมได้ยนิเขาหวัเราะเบาๆ “ดแูค่ภาพอาจจะไม่ได้อารมณ์ ต้อง

ฟังเสียงด้วย”

ต้นหนาวถอดสายหฟัูงออก ท�าให้เสยีงจากวดีิโอท่ีเขาดูดังข้ึน

ชัดเจน

“อ๊ะ! อิคึ อิคึ อิคึ อา...”

ผมเหง่ือแตกพลั่ก สติเริ่มแตกกระเจิงกับสิ่งที่ได้ยิน ต้องรีบ

ประสานมือไว้ที่เป้า ค่อยๆ ก้าวเดินไปข้างหน้าช้าๆ “ยุบหนอ พอง
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หนอ ยุบหนอ อิคึ อิคึหนอ” น่าน! ผมสบถอะไรออกไป  เสียงนั่น

มันท�าลายสมาธิผมจนได้ ไม่ได้ๆ ผมจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาด ต้อง

รวบรวมสติต่อสู้กับกิเลสตัณหาให้ได้

ทว่าในขณะทีผ่มก�าลงัเดนิจงกรมต่อไปนัน้ กร็ูส้กึเหมอืนมใีคร

สกัคนมาเบยีดตวัเข้าด้านหลงั พอผมหนัหน้าไป จมกูก็ชนเข้าท่ีแก้ม

ข้างขวาของต้นหนาวเต็มๆ ท�าเอาผมตะลึงงัน

“คุณ...ตะ...ต้น ท�าอะไรครับ”

“ดูหนังโป๊ กูชักเกิดอารมณ์เสียแล้วสิ” เขากระซิบข้างหูผมจน

ลมหายใจร้อนผ่าวราดรดชวนขนลุก ไม่แค่นัน้ มอืของเขายังประกบ

ลงที่แก้มก้นข้างซ้ายของผม

ป้าบ!

ผมสะดุ้งสุดตัว!

“ตูดมึงนุ่มจัง”

“เอ่อ ตอนเป็นเดก็แม่ชอบทาโลชัน่ให้ครบั ตดูเลยอาจจะนุ่ม”

แล้วผมก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะเบาๆ “นี่ขนาดภายใต้กางเกง

ยังนุ่มขนาดนี้ ถ้ากูได้ขย�าโดยไม่มีกางเกงจะนุ่มขนาดไหน”

ผมถูกเขาพลิกตัวให้หันกลับมาเผชิญหน้ากัน สายตาที่ทอด

มองมานั้นมันดูแปลกประหลาดไปจากที่ผมเคยเห็น ยังไม่ทันที่ผม

จะได้พูดอะไร ผมก็ถูกเขาดันตัวจนล้มลงเตียงนอน ในขณะที่เขา

นอนคร่อมผมอยู่

“คุณ...ตะ...ต้น...จะท�าอะไรครับ”

“ท�าเหมือนหนังโป๊เมื่อกี้ไง”

“มะ...ไม่นะครับ ผมเป็นผู้ชาย”

“ไม่เป็นไร กูไม่ถือ กูบอกมึงแล้วไงว่าตอนนี้กูมีอารมณ์”

“คุณต้นต้องใจเย็นๆ นะครับ หายใจเข้าพุทธ หายใจออกโธ 
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ดึงสติให้กลับมาเอาชนะกิเลสตัณหาให้ได้ อย่าให้ความอยากชนะ

สติได้นะครับ”

“จะพุทธจะโธ ก็เอากูไม่อยู่แล้ว ตอนนี้กู ‘แข็ง’ ไปทั้งตัวแล้ว

นะโม”

“เออ สวดมนต์ครับ คุณต้นต้องสวดมนต์ หลับตาแล้วสวด

มนต์ อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ดึงสติกลับมา คิดไว้ว่าผมไม่ใช่ผู้หญิง 

ผมเป็นผู้ชาย คุณ...ตะ...อือ”

เสียงของผมขาดหายกลางอากาศเม่ือใบหน้าหล่อขยับลง

ประกบริมฝีปากผมอย่างรวดเร็ว ดวงตาทั้งสองข้างเบิกโพลงด้วย

ความตกใจ จ๊ักจี้ที่ริมฝีปากเมื่อเขาบดเบียดแถมใช้ปลายลิ้นส�ารวจ

ไปมาเบาๆ 

“เงียบได้รึยัง”

“ขะ...คุณ...ต้น...จูบ...ผะ...ผม พุทโธ ธัมโม สังโฆ!”

“ไม่ได้จูบ แค่ปิดปากไม่ให้พูด” เขายิ้มเจ้าเล่ห์ “แต่คราวนี้จะ

เอาจริงแล้วนะ”

ผมเริม่ใจคอไม่ด ีหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจงัหวะ เอยีงใบหน้ามอง

โต๊ะข้างหัวเตียงที่ผมเอาน้องพุทโธวางไว้ “น้องพุทโธ หลับตาลูก ดู

ไม่ได้”

“พูดกับใครนะโม”

“พูดกับน้องพุทโธครับ คุณต้นอย่าท�าแบบนี้เลยนะครับ ผม

ขอร้อง ให้ผมไหว้ก็ได้ สงสารผมเถอะ แล้วก็สงสารน้องพุทโธด้วย 

แกยังเด็กไม่ควรเห็นภาพแบบนี้”

ต้นหนาวเหลอืบมองตุก๊ตาทีว่างอยูบ่นโต๊ะข้างหวัเตยีง “กเ็หน็

น้องเขายิ้มอยู่นะ คิดว่าน่าจะอยากดู”

ผมเหลือบมองอีกครั้ง พุทโธหุบปากสิลูก! อย่าย้ิม ใครกัน
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หนอสร้างน้องพุทโธให้ยิ้ม รู้แบบนี้ซื้อตุ๊กตาหน้าบูดมาก็ดี

“เริ่มแล้วนะ นะโม” ต้นหนาวยิ้มมุมปาก ก้มลงใช้จมูกไซ ้

ซอกคอจนผมจั๊กจี้ขนลุก ทุกการขยับมันท�าให้ล�าคอผมร้อนผ่าวดั่ง

ถูกไฟไหม้

“อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวา

เทมิ”

ได้ผล! ต้นหนาวชะงกักกึ ผมลมืตาขึน้มองหน้าอกีคนทีอ่ยูใ่กล้

เพียงนิด ดวงตาเขาดูสงสัยและงุนงงปนอยู่อย่างเห็นได้ชัด หรือบท

สวดมนต์ท่ีผมท่องท�าให้สตขิองเขากลบัมาแล้ว เหน็ไหมล่ะ ศกัดิส์ทิธิ์

จริงๆ ด้วย ในที่สุดผมก็รอดด้วยบทสวดที่ผมนับถือจนได้

“นะโม ท�าไมเป้ามึงเปียก”

เป้าผมเปียกเหรอ คิ้วเรียวขมวดเป็นปม

“มงึอย่าบอกนะว่ามงึแตกแล้ว มงึเสรจ็ไวจงั กยูงัไม่ได้ท�าอะไร

เลยนะ”

“มะ...ไม่ใช่ครับ คือ...ผม...เอ่อ...ผมฉี่แตก”

“เยี่ยวแตก!” ต้นหนาวรีบผละออกจากผมอย่างทันท่วงที 

“ท�าไมไม่บอกกูว่าปวดฉี่”

“ผมไม่ได้ปวดครับ แต่ผมตกใจก็เลยฉี่แตก” หน้าผมตอนน้ี

เหมือนก�าลังจะร้องไห้ครับ ผมอาย…

ต้นหนาวหัวเราะจนตัวสั่น ส่วนผมรีบพยุงตัวเองลุกขึ้นด้วย

ความอับอายถึงขีดสุด เมื่อกี้ผมกลัวจริงๆ ร่างกายมันก็ท�างานผิด

ปกติไปหมด ไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่ากลัวจนฉี่ราด

“นี่มึงคิดจริงจังเหรอว่ากูจะข่มขืนมึงจริงๆ”

“ก็เมื่อกี้คุณต้นจูบปากผม แล้วก็ยัง…”

“กูแกล้งมึงเฉยๆ ก็เห็นมึงธรรมะธัมโมเกิน กะอีแค่ดูหนังโป๊ 
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ท�ายังกับไม่เคยดู”

“ผมไม่เคยดูจริงๆ ครับ”

ต้นหนาวหรี่ตาแคบมองผมอย่างพินิจ “กูถามจริง มึงเคยมี

อะไรกับผู้หญิงปะ”

“ไม่เคยครับ”

“แล้วผู้ชายล่ะ”

ผมส่ายหน้าระริก “ไม่เคยครับ”

“แล้วมึงเคยชักว่าวปะ”

ผมก้มตาต�่า จะว่าเขินก็เขินที่ถูกถามตรงๆ “ไม่เคยครับ”

“ไม่จรงิหรอกมัง้ คนบ้าอะไร โตเท่าควายไม่เคยชกัว่าว ผูช้าย

ทุกคนมนัต้องเคย มงึอย่ามาโกหก มนัผดิศลีไม่ใช่เหรอ สรุาเมระยะ 

ห้ามพูดปด”

“ไม่ใช่ครับ สุราเมฯห้ามดื่มเหล้า มุสาวาทาต่างหากห้ามพูด

ปด”

“เออๆ นั่นแหละ มึงอย่าโกหก”

“ผมไม่ได้โกหกนะครับคุณต้น ผมไม่เคยจริงๆ”

“อมโบสถ์มาพดูกกูไ็ม่เชือ่เหอะ ถ้ามึงไม่เคย มงึจะเข้าใจได้ไง

ว่าค�าว่าชักว่าวมันหมายถึงอะไร”

“ผมเป็นผู้ชายนะครับ เพื่อนผมเขาก็พูดกันบ่อยๆ ผมเข้าใจ

ความหมายครับ แต่ผมไม่เคยท�าจริงๆ”

“ประหลาดคน มึงไม่รู้เหรอว่ามันมีความสุขนะเวลาที่ผู้ชาย

ช่วยตัวเอง ถามจริง ถ้ามึงไม่เคย ท�าไมมึงไม่คิดจะลอง”

“ผมเขินครับ”

“เขิน? มึงเขินอะไรนะโม”

“ก็เขินเวลาท�าแบบนั้น”



~ Pundin ~

41

ต้นหนาวหัวเราะเบาๆ “ประหลาดคน ไอ้นั่นก็ของมึง มึงจะ

เขินท�าไม เอางี้ ถ้ามึงเขิน ให้กูท�าให้ไหม กูจะช่วย มึงจะได้สัมผัส

ความสุขที่มึงไม่เคยได้รับ”

ผมส่ายหน้าพรืด “ไม่ดีกว่าครับ”

“เฮ้อ…ยังมีคนแบบนี้บนโลก 2018 อีกเหรอ” ต้นหนาว 

ถอนหายใจรัว “แล้วเวลามึงมีอารมณ์ มึงท�ายังไง”

“สวดมนต์ครับ”

“สวดมนต์บทไหนมันถึงหาย”

“บทไหนก็หายครับ เพราะการสวดมนต์คือการท�าให้เรามีสติ 

จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”

“เฮ้อ...ท�าไมเวลากคูยุกบัมงึแล้วรูส้กึว่าเป็นคนบาปหนาจงัวะ” 

เป็นอีกครั้งที่ผมได้ยินเขาถอนหายใจ “แล้วมึงมัวนั่งท�า’ไร ท�าไมไม่

รีบไปอาบน�้าเปลี่ยนกางเกง ฉี่ใส่กางเกงไม่ใช่เหรอ”

“เอ่อ ครับๆ” 

ผมยิม้อายๆ ใช่ ผมสมควรอาย โตขนาดน้ีแล้วยังฉีใ่ส่กางเกง

อีก รีบลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปในห้องน�้าเพื่ออาบน�้าเปลี่ยนกางเกง 

ตัง้ใจว่าอาบน�า้เสรจ็จงึจะกลบัมาเปลีย่นผ้าปท่ีูนอนใหม่ แต่พอออก

มาปรากฏว่าผ้าปูไม่อยู่บนเตียงแล้ว

“คุณต้นครับ ผ้าปูที่นอนผมล่ะ”

“กูเก็บให้แล้ว เดี๋ยวกูพาไปซื้อใหม่”

ผมอึ้งนิดๆ เพราะผ้าปูที่นอนมันเปื้อนฉี่ แต่เขามาเก็บให้ผม

นี่นะ ที่ส�าคัญผมว่ามันไม่ใช่วิสัยของเขาสักเท่าไหร่ เพราะก่อนหน้า 

ที่ผมจะย้ายเข้ามา ห้องหับก็รกรุงรัง ไม่เก็บข้าวของด้วยซ�้า

“ที่จริงคุณต้นไม่ต้องเก็บให้ก็ได้นะครับ ผ้าปูมันเปื้อนฉี่ผม  

ผมเก็บเองได้”
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“ไม่เป็นไร ก็กูท�าให้มึงฉี่แตกนี่หว่า”

“ขอบคุณครับ” ผมยิ้มให้เขา ซ้ึงใจที่เขาช่วยเหลือแม้มันจะ

ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตส�าหรับคนอื่น แต่ส�าหรับผม การช่วยเหลือเพียง

นิดก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก  “แล้วผ้าปูผมอยู่ไหนครับ เดี๋ยวผมจะ

เอาไปซัก”

“ไม่ต้องซักหรอก เดี๋ยวกูพาไปซื้อใหม่”

“ไม่เป็นไรครับคุณต้น ผ้าปูผืนนั้นผมเพิ่งซื้อมาไม่นาน ผมซัก

ก็เอามาใช้ใหม่ได้” ผ้าปูที่นอนผืนหนึ่งตั้งหลายร้อย ผมไม่อยากซื้อ

ใหม่ อะไรทีป่ระหยดัได้ผมกค็วรประหยดั ด้วยฐานะทางบ้านก็ไม่ได้

ร�่ารวยเลย

“ก็กูบอกว่าจะซื้อให้ แต่งตัวเสร็จหรือยัง ไปกินข้าวข้างนอก

กัน”

“เสร็จแล้วครบั ว่าแต่คณุต้น...เอ่อ อารมณ์ลงแล้วเหรอครบั”

“ท�าไม ถ้าอารมณ์กูไม่ลง มึงจะให้กูเอามึงเหรอ ถ้างั้นกู

เปลี่ยนใจไม่ไปกินข้าวแล้ว กินมึงแทนแล้วกัน”

ผมโบกมือปฏิเสธเป็นพัลวัน “ไม่ใช่แบบนั้นครับ ถ้าอารมณ์

ยังไม่ลง ผมจะได้พาสวดมนต์ แฮ่ๆ” ผมยิ้มเขินๆ 

ต้นหนาวอมยิ้ม เดินเข้ามาหาแล้วชะโงกหน้าเข้ามาใกล้จน

จมูกแทบจะชนกัน “บางครั้งมึงก็อ่อยกูโดยไม่รู้ตัวนะ นะโม”

ผมเกาหัวยิกๆ อ่อยเขาเหรอ อ่อยยังไงหว่า
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ต้นหนาว Talk

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยปีแรกเป็นสิ่งที่ผมหนักใจ 

ไม่น้อย กับการเรียนไม่ใช่ปัญหาในชีวิต แต่สิ่งที่น่าจะเป็นอุปสรรค

กค็อืกฎระเบยีบทีบ่งัคบัให้นกัศกึษาชัน้ปีทีห่นึง่ต้องมาอยูห่อใน แถม

ต้องอยู่ร่วมกับรูมเมทซึ่งเดาไม่ได้ว่าเป็นใคร มาจากไหน โดยนิสัย

ผมเป็นคนค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนตัว เรียกว่าไม่ชอบสุงสิงกับใครนัก 

ยกเว้นเพื่อนสนิทซึ่งก็มีอยู่ไม่มาก จึงไม่ชอบท่ีต้องมาอยู่ร่วมห้อง

กับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน

วนิาทแีรกทีเ่จอกบัผูช้ายหน้าซ่ือๆ แต่งตวัเชยๆ เหมอืนหลดุ

ออกมาจากสมยักรงุศรอียธุยาตอนต้น แถมค�าพดูค�าจากด็สูภุาพจน

ผมอดคดิไม่ได้ว่าก�าลงักวนประสาทผมอยูห่รอืเปล่า ก็ได้แต่คดิในใจ

ว่าน่าจะอยู่กันไม่รอด ให้นานสุดไม่เกินอาทิตย์แน่ๆ คงมีใครคนใด

คนหนึ่งต้องย้ายออกจากห้องนี้ไปอยู่ห้องอื่น 

ผู้ชายบ้าอะไรเล่นตุ๊กตา แถมยังเป็นตุ๊กตาเณรน้อยอีกต่าง

หาก
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ทว่าสิ่งที่ผมคิดในตอนแรกว่านะโมตั้งใจใช้ความสุภาพและ

ความซือ่เพือ่กวนประสาทผม กลับค่อยๆ หายไป ดจูากท่าทางแล้ว 

ความใสซือ่ ความสภุาพ น่าจะออกมาจากตวัตนท่ีถูกเลีย้งดมูาแบบ

น้ันมากกว่าการเสแสร้งแกล้งท�า ไปๆ มาๆ กลายเป็นว่า ท่าทาง ค�า

พูด การกระท�าที่ผมเคยขัดตา กลายเป็นพฤติกรรมท่ีท�าให้ผมนึก

เอน็ดอูย่างอดไม่ได้ นะโมตวัโตเกอืบเท่าผม แต่ผมกลบัมองรอยย้ิม

และเสียงหัวเราะนั้นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ไร้พิษสงและเล่ห์เหลี่ยม

มันจะมีผู้ชายอายุสิบเก้า ยี่สิบ คนไหน ที่กลัวผู้ชายข่มขืนถึง

ขนาดฉี่ใส่กางเกง แทนที่จะสู้ผมก็ได้ เพราะตัวเราทั้งคู่ก็ไม่ต่างกัน

มาก

“มองอะไรเหรอนะโม”

“ผมไม่ได้มองจะขโมยอะไรนะครับ”

“กูก็ไม่ได้ว่ามึงจะขโมย แต่กูถามเฉยๆ กูเห็นมึงขึ้นมาบนรถ

แล้วมองใหญ่เลย”

“อ๋อ ข้างในรถมันสวยดีครับ คันนี้แพงไหมครับคุณต้น”

“ก็ไม่นะ ล้านกว่าๆ”

“ล้านกว่า! พุทโธ ธัมโม สังโฆ” นะโมอุทานตาตั้ง

“ตกใจเว่อร์ไปปะ”

“ไม่หรอกครับ ตั้งล้านเลยเหรอ ท�าไมมันแพงจัง เงินตั้งล้าน

กว่า ชาตินี้ท้ังชาติผมจะหาได้ไหม นี่เป็นบุญก้นนะเน่ียท่ีได้น่ังรถ

แพงขนาดนี้”

ผมอดหัวเราะไม่ได้จริงๆ เป็นบุญก้น คิดได้เนอะ “อยากนั่ง

บ่อยๆ ไหมล่ะ”

นะโมยิม้แห้งๆ “ใครๆ กอ็ยากนัง่รถสบายๆ ทัง้นัน้แหละครบั 

แต่ในเมื่อเราไม่สามารถบันดาลทุกอย่างได้ตามท่ีเราหวัง สิ่งท่ีเรา
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ท�าได้คือพอใจในสิ่งที่เรามี ผมคงมีโอกาสได้แค่น่ังรถคุณต้นครั้งน้ี

แหละครับ คงไม่มีปัญญาซื้อขับเองแน่นอน”

“ถ้าซื้อเองไม่ได้ ก็เป็นเมียกูสิ รถผัวก็เหมือนรถเมีย รถกูก็

เหมือนรถมึง มึงอยากนั่งตอนไหนก็นั่งได้เลย”

นะโมหันมองผมด้วยท่าทางงงๆ ก่อนจะยิ้มแห้งๆ ออกมา 

“แฮ่ๆ ผมเป็นผู้ชายครับ จะเป็นเมียคุณต้นได้ยังไง”

“ได้สิ เด๋ียวถึงเวลากูบอก” ผมยักคิ้วให้ ส่วนอีกคนก็เกาหัว

ยิกๆ คงจะงงๆ นั่นแหละ เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ผมพานะโมมาทีร้่านอาหารทีอ่ร่อยสดุเท่าท่ีผมเคยกินมา แม้

จะอยู่ไกลสักหน่อย ระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรค มาถึงร้านนะโมก็ไม่

กล้าสัง่อะไรมาก ผมเลยจดัการสัง่เมนทูีค่ดิว่าอร่อยมาแทบทุกอย่าง 

หวังให้นะโมได้กินของดีๆ รสชาติอร่อยๆ พอพนักงานยกมาเสิร์ฟ

ก็เต็มโต๊ะเลยทีเดียว

เท่าที่ผมฟังเรื่องราวของนะโม ครอบครัวของเขาไม่ได้ร�่ารวย 

เห็นบอกว่ายากจนด้วยซ�้า ที่ผ่านมาคงใช้จ่ายกันอย่างประหยัด 

โอกาสที่จะได้กินอาหารหรูๆ แพงๆ คงยากไม่น้อย ผมไม่ลังเล 

เลยนะท่ีจะพาเขามากินเม่ือมีโอกาส ไม่ใช่เพราะความสงสาร แต่

เพื่อตอบแทนในความมีน�้าใจของนะโม เพราะตั้งแต่ย้ายเข้ามาเป็น

รมูเมทกนั ชีวติผมหลายๆ อย่างดเูปลีย่นไป มากสดุคอืสภาพความ

เป็นอยู่ในห้องที่ดูเป็นระบบระเบียบ สะอาดสะอ้านขึ้น

“โห! คณุต้น เลีย้งโต๊ะจนีเหรอครบั ท�าไมมนัเยอะจงั ทานกนั

แค่สองคน ท�าไงจะกินหมด”

“เอาน่า กินเถอะ รับรองอร่อยทุกอย่าง” ผมยิ้ม แล้วตักเมนู

เด็ดไปใส่จานให้นะโม “กินนี่ดู ของโปรดกู”

“ขอบคุณครบั” นะโมตักชมิ ดจูากสหีน้ากพ็อใจรสชาตอิาหาร
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ไม่น้อย “อร่อยจริงด้วย”

“ถ้าอร่อยกก็นิเยอะๆ” ผมยงัคงตกัเมนนูัน่เมนูน่ีใส่จานให้คน

ตัวเล็กกว่าเรื่อยๆ ดูท่าทางแล้วนะโมคงไม่เคยกินมาก่อนแน่ๆ แต่

เขากก็นิแบบมมีารยาท ไม่ได้ตะกละมูมมามอะไร ทว่าในสายตาผม 

ท่าทางนั้นเหมือนเด็กตัวน้อยๆ ได้ลิ้มลองอาหารรสชาติแปลกๆ 

มากกว่า

“อิ่มแล้ว” นะโมยืดตัวพลางตีพุงตัวเองเบาๆ “อาหารเหลือ

ตั้งเยอะ ห่อกลับได้ไหมครับคุณต้น”

“ห่อท�าไม อยากได้อะไรไปกินที่ห้อง สั่งใหม่เลย”

“ไม่ได้อยากกินอะไรครับ แต่เสียดายของพวกนี้มากกว่า ดูสิ 

เหลอืตัง้เยอะเลย ผมขอห่อไปฝากเพือ่นแล้วกน้็องหมาทีห่อได้ไหม

ครับ เห็นมีตั้งหลายตัว”

“จะเอาของกนิเหลอืไปฝากเพือ่น มนัดไูม่เหมาะหรอกโม มงึ

สั่งใหม่เลยดีกว่า”

“ไม่เอาครับ ขอห่อพวกนี้ดีกว่า บางจานตักแค่ค�าสองค�าเอง

นะครับ ไม่ใช่ของเหลือหรอก แล้วเพื่อนผมเขาก็ไม่ถือด้วย ตอนอยู่

ท่ีบ้าน ผมเอาข้าวก้นบาตรมาให้ เขากก็นิกบัผมด้วย” นะโมน่ิงไปสกั

พัก ผมเหน็คิว้เรียวขมวดเลก็น้อย “หรอืว่าคณุต้นอายหรอืเปล่าครบั

ถ้าจะให้ห่อกลับ งั้นผมไม่ห่อก็ได้ครับ นี่มันร้านอาหารหรูน่ีเนอะ 

ไม่ใช่ร้านอาหารแถวบ้านผม ที่เหลือจะห่อกลับได้ ขอโทษนะครับ 

พอดีผมลืมคิดเรื่องนี้เลย” นะโมยิ้มแหยๆ 

ผมมองคนตรงหน้าแว่บหนึง่ก่อนยกมอืเรยีกพนกังาน “เชก็บลิ

ครับ แล้วก็รบกวนห่ออาหารที่เหลือนี้ด้วยนะครับ”

พอพนักงานรับค�าแล้วเดินจากไป นะโมก็รีบเอ่ยขึ้น “คุณต้น 

ห่อได้ด้วยเหรอครับ พนักงานจะมองว่าคุณต้นงกหรือเปล่า”
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“ถ้าเป็นคนอื่นบอก กูคงไม่ให้ห่อ แต่มึงเป็นคนขอไง กูเลย

ตามใจ”

“ตามใจผม” นะโมยิ้มกว้าง “คุณต้นใจดีจัง ขอบคุณนะครับ”

รอยยิม้ของคนตรงหน้าช่างสดใสและใสซือ่ จนผมอดท่ีจะย่ืน

มือข้ามโต๊ะไปยีผมของนะโมไม่ได้ ผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่า

ท�าไมเวลาอยู่ใกล้นะโม รู้สึกว่าตัวเองอ่อนโยนลงมาก หรืออาจ

เพราะผมเป็นลกูชายคนเดยีวไม่มพีีน้่อง การทีน่ะโมเข้ามาแม้จะอายุ

เท่ากันแต่พฤติกรรมที่แสนใสซื่อของเขาก็เหมือนลดอายุ ท�าให้ผม

รู้สกึว่าตวัเองเหมอืนมน้ีองชายเข้ามาในชวีติ เหมอืนทีผ่มอยากมมีา

ตลอด

“ค่าอาหารหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ” 

ผมรบับลิจากพนกังานมาด ูก�าลงัจะหยิบบัตรเครดิตส่งให้ แต่

นะโมก็ถามขึ้นก่อน

“เท่าไหร่นะครับ”

“หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ”

“ฮะ!? พุทโธ ธัมโม สังโฆ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย นั่นค่า

อาหารหรือหนี้กยศ.ครับ ท�าไมมันเยอะจัง พี่เช็กผิดหรือเปล่าครับ”

“ไม่ผิดนะคะ เป็นยอดรวมทั้งหมดค่ะ”

“นะโม พนักงานคิดถูกแล้ว อาหารในร้านนี้ก็ราคาประมาณ

นี้แหละ ดูสิ กูสั่งมาตั้งเยอะ แล้วกูก็สั่งกลับห้องอีกชุดด้วย เผื่อหิว

รอบดึก” ผมหันไปอธิบายให้อีกคนฟัง ก่อนยื่นบัตรเครดิตให้

พนักงาน

นะโมหยิบกระเป๋าสตางค์ตัวเองเปิดหยิบเงินขึ้นมานับ ผม

สังเกตเห็นสีหน้าเขาไม่สู้ดีนัก “คุณต้นครับ ตอนนี้ผมมีอยู่สามพัน

เอง ผมให้คุณต้นพันห้าก่อนได้ไหมครับ ส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมทยอย
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จ่ายให้ทีหลัง”

“ให้ค่าอะไร”

“ก็ค่าอาหารไงครับ พอดีเงินผมไม่พอ”

ผมหัวเราะเบาๆ “ไม่ต้องช่วยกูหารหรอก ก็บอกว่าจะพามา

กิน มื้อนี้กูเลี้ยง”

“ไม่ดีกว่าครับ ผมเกรงใจ อาหารตั้งหมื่น ให้ผมช่วยหารเถอะ 

แต่ผมต้องขอทยอยจ่ายนะครับ”

“ฟังนะ นะโม กูบอกว่ากูเลี้ยงมึง อย่าเซ้าซี้ ถือซะว่าเลี้ยง

ขอบคุณที่มึงท�าความสะอาดห้องก็แล้วกัน”

ดวงตาของอีกคนยังมีแววเกรงใจให้เห็น แต่ก็ไม่กล้าขัดใจผม 

จงึต้องยอมรับในสิง่ทีผ่มตัดสนิใจ “ขอบคณุนะครบัคณุต้น แต่คราว

หน้าไม่ต้องพาผมไปเล้ียงอาหารแพงๆ แบบนี้แล้วนะครับ แพง

ขนาดนี้ กินแล้วผมจะกล้าอุจจาระไหม ผมเสียดาย”

เฮ้อ! ผมถอนหายใจพลางหัวเราะ ไม่กล้าอุจจาระเพราะ

เสียดายอาหารแพง นะโมเอ๊ยนะโม คิดได้เนอะ! 

หลงัจากพนกังานเอาบตัรมาคนืพร้อมอาหารท่ีส่ังใส่ถุงและท่ี

ใส่ห่อแยกต่างหาก เราสองคนกก็ลับหอ มาถงึนะโมก็ขอแยกตวัเอา

อาหารไปให้น้องหมาจรจัดที่อยู่ข้างรั้ว ผมเลยเดินตามไปด้วย

“โม เอาอาหารที่ห่อมาทั้งหมดให้น้องหมาเลยนะ ส่วนที่จะ

เอาไปฝากเพื่อนก็เอาที่สั่งมาใหม่ไปให้”

“โห! ที่ห่อมามันเยอะมากเลยนะครับ ผมแบ่งไว้ไม่ได้เหรอ”

“ไม่ต้องแบ่งหรอก น้องหมาตั้งเยอะเดี๋ยวมันไม่อิ่ม อาหารที่

สั่งมาใหม่ก็ตั้งเยอะ กินไม่หมดหรอก”

“โอเคครับ” 

นะโมเทอาหารใส่จาน ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหน แต่
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เดาว่านะโมน่าจะแวะมาเลีย้งสนุขัจรจดัพวกนีก่้อนหน้านีแ้ล้ว เพราะ

ดมูอีปุกรณ์เตรยีมพร้อม และน้องหมากด็คูุน้ชนิกับนะโม เพ่ือให้มนั

เร็วขึ้น ผมเลยเดินไปช่วย พอเสร็จก็เดินกลับขึ้นห้องเตรียมพักผ่อน 

ผมให้นะโมอาบน�้าก่อน กระทั่งอาบเสร็จกันทั้งสองคนก็

เตรียมนอนพักผ่อน ผมเห็นนะโมมันยืนมองเตียงนอนตัวเองอยู่ 

พักหนึ่ง ก่อนจะหันมาหาผม

“คุณต้นครับ ผมลืมซื้อผ้าปูที่นอน”

“เออ จริงด้วย กูก็ลืมไปเลย งั้นคืนนี้มึงมานอนกับกูก่อนก็ได้ 

เดี๋ยววันหลังกูพาไปซื้อใหม่”

“ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมเอาผ้าเช็ดตัวมาปูก็ได้”

“แล้วจะเอาผ้าอะไรห่ม ที่ส�าคัญเตียงมึงก็ต้องเปื้อนฉี่มึงด้วย

นั่นแหละ ยังไม่ได้ท�าความสะอาดเลย คืนนี้มานอนเตียงกูก่อนก็ได้ 

ตามนัน้” ผมสรปุปิดโอกาสให้นะโมบ่ายเบ่ียง สดุท้ายกต้็องมานอน

ที่เตียงผมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่กว่าจะได้นอน ผมก็ต้องนอนฟัง

มันสวดมนต์นานสองนาน แต่เหมือนนะโมจะสวดเสียงเบาลงมาก 

คงเกรงใจผมนั่นแหละ

“ผมปิดไฟเลยนะครับ” ผมพยักหน้า นะโมก็ลุกไปปิดไฟก่อน

เดินกลับมาล้มตัวลงนอนข้างๆ กัน ผมจึงเอื้อมมือไปปิดสวิตช์ 

โคมไฟ 

“ท�าไมมึงไปนอนติดขอบเตียงขนาดนั้น เดี๋ยวก็ดิ้นตกลงไป

ตายห่าหรอก”

“ผมกลัวคุณต้นจะอึดอัดน่ะครับ”

“กพูดูหรอืยงั” ผมหนันอนตะแคงแล้วเอือ้มมอืข้ามไปโอบตวั

คนตัวเล็กกว่าเพื่อดึงให้ขยับเข้ามาใกล้ผม “ขยับมาเดี๋ยวตก”

ศรีษะนะโมขยบัมาแตะไหล่ผม ในขณะท่ีมอืของผมข้างท่ีโอบ
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ดึงคนตัวเล็กกว่ายังคงพาดล�าตัวของนะโมไว้เช่นนั้น 

“คุณต้นครับ ผมขยับมาแล้ว”

“แล้วไง”

“มือคุณต้นน่ะครับ”

“อึดอัดเหรอ”

“เปล่าครับ ผมกลัวคุณต้นอึดอัดมากกว่า”

“ใครบอก ปกติกูกอดหมอนข้างทุกวัน”

“คุณต้นมีหมอนข้างด้วยเหรอครับ ท�าไมผมไม่เคยเห็นเลย”

บทจะช่างสังเกตก็สังเกตจริงๆ นะ “กูเพิ่งเอาไปทิ้งก่อนที่มึง

จะย้ายเข้ามา นอนได้แล้ว กูง่วง”

“ฝันดีนะครับคุณต้น”

“อือ ฝันดี”

ผมมองคนนอนเคียงข้างในความมืด ก่อนจะค่อยๆ ปิด

เปลือกตาลงพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆ ที่มุมปาก


