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อภัย 
ประยูรศรี  เลือดสงคราม 

    โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

ตาอายพาฉันเดินลัดเลาะในหมูบาน  จากบานโนนทะลุบานนี้ไปเร่ือย ๆ  สภาพบานแตละหลัง
ปลูกติด ๆ กัน  มีร้ัวบาง ไมมีร้ัวบาง   ที่มีร้ัวรอบ ขอบก็ไมชิด  เพราะใชเปนทางผานทะลุถึงกันได   ฉัน
เดินตามตาอายมาตามทางเล็ก ๆ  มือขางหนึ่งถือกระเปาคูชีพคอยปดนองตัวเอง กลัววาเจาตูบสุนัขของ
ชาวบานที่เลี้ยงไวจะงับเอา  โชคดีที่พวกมันสวนใหญรูจักและจํากลิ่นตาอายได  แคตาอายตวาดคําเดียว
มันก็วิ่งหางจุกตูดไปหมด 
            ตาอายพาฉันเดินผานบานโนนบานนี้ จนกระทั่งมาหยุดอยูหนารั้วบานหลังหน่ึง บานหลังน้ันดู
ใหญโต ทําดวยไมสักทั้งหลัง ดูแข็งแรง ม่ันคง ใตถุนสูง      
            “ถึงแลวครับหมอ” ตาอายพูดพรอมกับผายมือเปนเชิงใหฉันเดินเขาไปกอน สวนตาอายยืนนิ่ง
เกาะอยูที่ขอบร้ัวไมยอมเดินเขาไป เห็นทาทางตาอายแลว ฉันก็เริ่มรูสึกไมม่ันใจบาง หมูบานวังนอยแหง
น้ีอยูไกลจากสถานีอนามัยที่ฉันประจําอยูถึง 5 กิโลเมตร แมชาวบานที่น่ีจะพอคุนเคยฉันบาง แตวา ฉันก็
ไมไดรูจักพวกเขาอยางทะลุปรุโปรงทุกครอบครัว 
 บานที่ฉันกําลังยืนเผชิญตรงหนานี้ ก็เปนอีกครอบครัวหน่ึงที่ฉันไมรูจักมากอน ชาวบานบางคน
บอกกับฉันวา บานนี้มีคนปวยหนักถึง 2 คน แตวา ก็ไมมีใครอยากจะมายุงเกี่ยว พอถาม ก็ไมมีใคร
อยากจะเลา ครั้นขอใหพามาสงหนอย ก็ไมมีใครยอมมา    

“มันอะไรกันนักกันหนาเนี่ย” ฉันไดแตสงสัยในใจ  
จนกระทั่งเจอคนแกใจออนอยางตาอาย เม่ือทนฉันออนวอนมาก ๆ ไมไหว จึงยอมมาสงอยาง

เสียไมได  ซ่ึงบัดนี้ ฉันมายืนอยูหนาบานคนไขที่อยากมาเยี่ยมแลว แตก็เกิดลังเลขึ้นมาบาง  
          “ตาเขาไปกอนสิ” ฉันเริ่มเกี่ยง ตาอายทําทาอิดออด แตก็ยอมเดินนําหนาฉันจนถึงตัวบาน  
          

บรรยากาศปลอดโปรงขึ้นเม่ือเห็นสภาพใตถุนบานที่เปนระเบียบ  ดูสะอาดไมมีสัตวเลี้ยงถาย
มูลเลอะเทอะเปนที่นารําคาญ   ฉันใชสายตาสอดสายหาเจาของบาน บนแครไมไผกวางขนาดเทาเตียง
นอนหกฟุตมีหญิงวัยกลางคนนอนซมอยู    สภาพที่เห็นไมตางไปจากผูปวยอัมพาต   แขนขาลีบเล็ก    
เทาตก   ขอแข็งเกร็งทุกขอ    มีชายหนุมน่ังอยูขางๆ คอยพัดวีไลแมลง 

“สุข หมอมาเยี่ยม” ตาอายเอยสั้น ๆ ชายหนุมผุดลุกพรอมกับยกมือไหว รอยยิ้มเล็ก ๆ ปรากฏ
ที่มุมปาก ดูทาทางเปนมิตร ไมนากลัวอยางที่คิดไว สุขเชื้อเชิญฉันนั่งบนแคร ฉันขออนุญาตตรวจราง
กายหญิงวัยกลางคนและซักประวัติไปพรอมกัน สวนตาอายเดินไปนั่งรออยูที่บันไดบาน  
         สุข เปนลูกชายคนโตของ ยายนวล ที่นอนปวยหนัก  มีนองชายวัยใกลเคียงกันอีกคนแตเสียชีวิต
ดวยโรคเอดสเม่ือ 4 ปที่แลว สุขเปนเสาหลักดูแลครอบครัวเพียงคนเดียว ซ่ึงยังดีวาเขาเปนโสดไมตอง
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รับภาระเรื่องดูลูกเมียเพ่ิมอีกทาง 
        ยายนวลปวยเปนโรคหัวใจมาได 2 ปกวา ประมาณ 6 เดือนที่แลวมีอาการชักเกร็ง  สุขนําแมสง
โรงพยาบาลและหมอวินิจฉัยวาเสนเลือดตีบในสมอง จากนั้นเปนตนมายายนวลก็ชวยเหลือตัวเองไมได 
แขนขาลีบเล็ก หนาตา ปาก  บิดเบี้ยว รับรูทุกสิ่งทุกอยางไดแตพูดไมได มือเทาหงิกงอ เหมือนคนเปน
งอย         

ฉันตรวจสัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ  แทบไมนาเชื่อวาคนที่นอนปวยมาแค 6 เดือนมีอาการ
เหมือนกับปวยมา 10-20 ป สุขบอกวาหมอที่โรงพยาบาลสอนเขาเรื่องการฟนฟูสภาพ การทํากายภาพ
บําบัดกอนที่จะสงยายนวลกลับบาน ขณะพูดเขาสาธิตการทํากายภาพใหดูทุกขั้นตอน แตไมทราบเพราะ
เหตุใดอาการยายนวลจึงแยลงทุกวัน  สุขเลาดวยสีหนาวิตกกังวลและถอนหายใจเปนชวง ๆ เหมือนหมด
อาลัยตายอยาก  
              

ขณะที่ฉันกําลังคุยอยูกับสุข ทันใดนั้น ไดยินเสียงเหมือนของขนาดใหญและหนักหลนลงกลาง
บานดัง  ตุบ!  ฉันและตาอายตกใจมองหนากัน    แตสุขมีสีหนาเรียบเฉยเหมือนรูคําตอบวาเปนเสียง
อะไร     ฉันแหงนหนามองตามเสียง  จากนั้นก็มีเสียงดังกุกกัก ๆ พรอมกับเสียงรองครวญครางตามมา
เปนระยะ 
           “สุข น่ันเสียงใครทําอะไรอยูบนบาน” ฉันถามอยางตื่น ๆ  
           “พอผมเองครับ แกไมสบาย” สุขตอบ 
           “พอไมสบายเปนอะไร พาไปหาหมอหรือยัง”   
           “ผมพาไปแลวครับ  หมอใหกลับเอามาดูแลเองที่บาน”  นํ้าเสียงของสุขแผวเบา 
     ฉันขออนุญาตขึ้นไปดูพอบนบาน  ไมลืมชวนตาอายไปเปนเพ่ือน สวนสุขใหดูแลยายนวลอยูขาง
ลาง  ฉันขึ้นบันไดตามหลังตาอายมาถึงขอบประตูบาน   ภาพที่เห็นตรงหนาเพิ่มความรันทดสลดหดหูใน
ชะตากรรมของครอบครัวน้ี   

ชายชราวัยหกสิบเศษนั่งชันเขาอยูกลางบาน   สวมกางขาสั้นตัวหลวม ๆ  เสื้อไมใส  มองเห็นซี่
โครงเรียงเปนแพ แคประเมินดวยสายตาในระยะหางก็พอรูวาอาการหนัก   ชายชรากระสับกระสาย  ผุด
ลุกผุดนั่ง พรอมกับสงเสียงรองครางเปนระยะ ๆ     ฉันสาวเทาเขาไปหาสังเกตเห็นทองบวมโตแทบปริ
แตก   บนผนังหนาทองมีเสนเลือดขอดปูดโปนเรียงเปนสาย  รอบปากแหงแตกมีเลือดไหลซึม  เสียงรอง
ครวญครางปนกลิ่นปสสาวะที่คละคลุงทั่วบานยิ่งชวนสังเวช 
       “ตาเสียง หมอมาเยี่ยม” ตาอายเรียก 

ฉันนั่งลงขาง ๆ แนะนําตัวเอง แตตาเสียงดูจะไมสนใจแขกที่มาเยี่ยม แกยังคงกระสับกระสายมือ
อยูไมน่ิง แกวงสะบัดปดขาวของที่อยูรอบขางกระจัดกระจายไปทั่ว   ฉันเอ้ือมมือไปจับแขนแกไว 
           “ตาเสียง หมอมาเยี่ยม” ฉันเอยทักทายตาเสียง แตไมไดผล ตาเสียงสะบัดแขนจนหลุดจากมือ
ฉัน พูดจาสับสนฟงไมรูเรื่อง  ตาอายชวยฉันเรียกสติตาเสียงอีกแรงแตก็ไมเปนผล 
           “ไมไหวหมอ เตโช วาโย แตกหมดแลว” ตาอายพูดอยางหมดหวัง   
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คําวา เตโช วาโย  เปนภาษาพระ ฉันเคยไดยินตอนเด็กคนแกพ้ืนบานทางภาคเหนือมักใช
เปรียบเทียบกับคนเจ็บปวยที่ใกลตาย ไมสามารถควบคุมธาตุทั้ง 4  คือ  ดิน  นํ้า   ลม  ไฟ ได  กรณี  
ตาเสียงก็เชนเดียวกันไมสามารถควบคุมสติ การพูด การจา  และควบคุมการขับถายได   ฉันเห็นทาจะ
หมดหวังเลยชวนตาอายลงมานั่งคุยกับสุขขางลาง 

   ฉันคิดวาตองทําอะไรสักอยางเพราะดูจากสถานการณไมไชเรื่องงายเลยสําหรับสุขที่จะตองดู
แลคนปวยอาการหนักถึงสองคนพรอมกัน ความสัมพันธระหวางญาติพ่ีนองกับชาวบานก็ไมรูเปนอยางไร 
ไมเห็นใครมาชวยดูแลหรือเยี่ยมเยียนถามขาวคราว หนําซ้ําออกจะรังเกียจรังงอนกันดวยซ้ํา แตฉันก็ไม
กลาถามเพราะวันน้ีสุขเครียดมากพอแลว  เลยเลี่ยงไปพูดเรื่องอาการปวยของพอแทน 

 

สุขเลาวา พอมีอาการเจ็บหนาอก ปวดทองมาเดือนกวา พาไปรักษาที่โรงพยาบาล หมอบอก
วาปวยเปนมะเร็งตับระยะสุดทาย ไมมีทางรักษา แนะนําใหเอากลับมาตายที่บาน สุขเลาดวยน้ําเสียงที่
ราบเรียบไมแสดงอาการสะทกสะทานใหเห็น  น่ิงเฉย เก็บงําความรูสึก ไมบนถึงความทุกขยากลําบากที่
ตองดูแลบุพการีทั้งสอง  บุคลิกของเขาทําใหฉันยากที่จะเดาความรูสึกออก 
           “สุข ชวงนี้คงตองเหนื่อยหนอยนะ  เทาที่หมอดูอาการของพอ   หนักอยูเหมือนกัน   พอคงอยู
กับเราไดไมนาน   หมอขอใหเราอดทน   ไมหงุดหงิด    สรางกุศลใหกับพอมาก ๆ  สวดมนตไหวพระ
กอนนอน  แผเมตตาใหเจากรรมนายเวรของพอ  พอจะไดสงบ ไมทุรนทุราย”    

ฉันคิดวาในสถานการณเชนนี้ไมมีอะไรจะดีไปกวาการใหกําลังใจโดยยึดหลักคําสอนทางศาสนา 
สุขพยักหนารับคําดวยสีหนาเรียบเฉย  
           “สุข มีแฟนหรือยัง” ฉันเปลี่ยนเร่ืองผอนคลายบรรยากาศ 
           “เคยมีเหมือนกันครับ แตเลิกกันไปแลว” สุขอมยิ้มเล็กนอย 
       “ทําไมเลิกกัน บอกไดไหม”  
         “ผมปวยเปนโรคฉี่หนู นอนโรงพยาบาลเปนเดือน แฟนคิดวาผมเปนเอดสเหมือนนองชายเลยทิ้ง
ผมไป”  สุขเลาปนเสียงหัวเราะเหมือนทําใจไดเลยเห็นเปนเรื่องตลก  ทําเอาฉันกับตาอายพลอยหัวเราะ
ตามไปดวย 

“ดีเหมือนกัน ไมง้ันสุขคงลําบากมากกวานี้  ตองรับผิดชอบลูกเมียเพ่ิมขึ้นอีก”  
สุขสีหนาสดชื่นขึ้น   ฉันขอวัดความดันประเมินภาวะเครียด ความดันเขาคอนขางสูงฉันใหคํา

แนะนําเรื่องการควบคุมอาหารจําพวกไขมัน  งดอาหารเค็ม  และเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทุกชนิด  ทําใจให
สบาย อยาเครียด ยึดหลักคําสอนทางพุทธศาสนาตามที่ฉันแนะนํา  กอนกลับฉันไมลืมนัดเยี่ยมครั้งตอ
ไปในอาทิตยหนา     

ตาอายพาฉันออกจากบานสุขเดินลัดเลาะมาทางหลังบาน ทะลุออกอีกซอยหนึ่ง   ระหวางทาง
ฉันทนสงสัยกับเรื่องบางเรื่องไมไหวจึงเอยถามตาอายอีกครั้ง 

“ตา บานหลังน้ีเขามีปญหาอะไรกับเพ่ือนบานหรือเปลา” 
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       “พ่ีนอง  มันไมถูกกันนะหมอ”   ตาอายพูดไปเดินไป 
        “มันเรื่องอะไรกันละ” ฉันซัก 
         “เรื่องมันยาว หมอ” ตาอายทําทาไมอยากเลา แตพาฉันเลี้ยวเขาไปในบานสองชั้นกึ่งปูนกึ่งไม
ตรงปากซอย 

“หมอ ชวยไปดูตาจันทรพ่ีชายผมหนอยนะ เขาปวยเปนโรคปอด” ตาอายเปลี่ยนประเด็น 
 

ตาจันทร  ชายชราวัย 80 เศษ รูปรางผอมแหง  สวมเสื้อกลามสีขาว  กางเกงมอฮอมสีนํ้าเงิน  
น่ังอยูชั้นลางของบาน  ฉันตามตาอายเขาไป ยกมือไหวและกลาวทักทาย 
          “ฉันพาหมอมาเยี่ยม” ตาอายแนะนําฉันกับตาจันทร 
          “เออดีนะ เด๋ียวนี้มีหมอมาเยี่ยมถึงบาน” สีหนาตาจันทรบงบอกถึงความดีใจ แตพูดจบก็ออก
อาการหอบใหเห็นเล็กนอย สังเกตจากอาการภายนอกก็พอรูวาปวยเปนโรคถุงลมโปงพอง ตาจันทรมี
ประวัติการสูบบุหร่ีมาตั้งแตเปนวัยรุน สาเหตุที่สูบไมใชมาจากความโกเกหรือตามเพื่อนเหมือนอยางวัย
รุนยุคปจจุบัน แตวาอาศัยประโยชนจากควันบุหร่ีชวยไลยุงเวลาเอาวัวควายออกไปเลี้ยงกลางทุงนาแลว
กลับบานค่ํามืด   

ความดันตาจันทรอยูในเกณฑปกติ ชีพจรคอนขางเร็วเล็กนอยซึ่งเปนไปตามอาการของโรค   
ฉันใหคําแนะนําเรื่องโรคและวิธีการดูแลตนเอง  ซ่ึงคงเปนเรื่องซ้ํา ๆ ซาก ๆ ที่ฟงมาจนเบื่อ ตาจันทรรีบ
ชิงเปลี่ยนเร่ืองพูดทันที  
           “เม่ือกี้หมอไปเยี่ยมบานนังนวลมาเหรอ เห็นเดินออกมาจากทายซอย” ตาจันทรทําเสียงกระซิบ
กระซาบ แสดงทาทางอยากรูอยากเห็น 
           “ใช ทําไมหรือตา”  
           “เปนไงบางละ สองผัวเมียน่ัน” ตาจันทรซัก 

 “อาการหนักทั้งคูเลย สงสารลูกชายคงเหนื่อยนาดู ตาไมไปเยี่ยมดูอาการเขาบางเหรอ”   
ฉันถามตาจันทรกลับบาง 
           “ไมไปหรอก!”  ตาจันทรตอบปฏิเสธเสียงหวนทันที  
           “เลาใหฟงหนอยไดม้ัย หมอถามใครก็ไมคอยมีใครอยากพูดถึงเลย เผื่อหมอจะไดชวยครอบครัว
น้ันไดบาง” และฉันก็ตองออนวอนอีกเปนนานกวาตาจันทรจะยอมเปดปากเลาเรื่องราวทั้งหมด 
           “ไมมีใครชวยไดหรอกหมอ เปนเวรเปนกรรมที่มันกอกันขึ้นมาเอง ตอนที่มันยังดี ๆ อยู พอ
แมตายทิ้งสมบัติเปนที่นาหลายไรไวใหทํากินกับพ่ีนองอีกหลายคน มันแอบเอาไปขาย เอาเงินมาปลูก
บานหลังใหญที่หมอเห็นน่ันแหละ มันไมแบงปนใหพ่ีนองแมแตบาทเดียว พวกพี่นองก็เลยลงขันกันสาป
แชง หมอเห็นม้ัย ทองมันโตแทบแตก เพราะมันโกงกินเขามามาก ปากมันก็มีแตแผล กินอะไรก็ไมได 
เพราะมันดาพี่ดานอง นังนวลก็เหมือนกัน ปากจัดกับพ่ีกับนองไมเคยมีคําดี ๆ หลุดจากปากมันเลย  เห็น
ม้ัยละ  ตอนนี้ปากมันบิดเบี้ยวพูดไมไดแลว” ตาจันทรใสอารมณเต็มที่ 
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          “พ่ีนองเขาไมเอา เพ่ือนบานก็นาจะดูแลกันบางนะ” ฉันแนะนําปนขอรอง 
“กับเพ่ือนบานก็ไมมีใครเอาเหมือนกัน มันไมชอบใหใครเขามาวุนวายในบาน ไมคอยคบใคร ไม

เขาพวกใคร แมแตลูกมันสองคน มันยังสอนใหเปนศัตรูกับชาวบาน ไอสุขน่ันแหละ ตัวดี เม่ือกอนขี้เหลา
เมายา   เวลามันเมาจะเยี่ยวลอดรั้วเขาไปในบานคนอื่นทุกที  จนตองมีเรื่องฟองรองถึงผูใหญบานเสียคา
ปรับกันเปนประจํา แลวอยางนี้จะใหชาวบานเขาไปยุงเกี่ยวไดไงละหมอ”  ตาจันทรพูดไปก็มีอารมณไป 

มินา อยางนี้น่ีเอง...  
ฉันถอนใจเฮือกใหญ นึกไปวา ฉันจะทําอะไรไดบาง หลายครั้งที่เราบอกวา เจาหนาที่อนามัย

อาจไมใชคนที่ใหการรักษาชาวบานไดดีที่สุด ทวา ในดานสภาพจิตใจแลว เราสามารถสรางความแข็ง
แกรงสวนนี้ไดดีที่สุด  

แตบัดนี้ เม่ือคนไขอาการหนักขนาดนี้แลว รูวาคงอยูไดไมนาน แตจะใหเขามีสภาวะทางจิตใจดี
ที่สุดเทาที่จะทําไดกอนจากไปไดอยางไรเลา 
 “หมอวาตาเสียงตอนนี้อาการหนักมาก คงอยูไดไมถึงอาทิตย เขาเจ็บปวดทรมานมาก  หมอวา
เขาคงรอใหพวกเราไปอโหสิกรรมให ตาอยาหาวาหมอสอนเลยนะ เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร   
เวลาเขาเหลือนอยเต็มที   หมออยากขอรองตาสองคนชวยไปชวนหรือเกลี้ยกลอมญาติพ่ีนอง ชาวบาน
ไปเยี่ยมตาเสียงเปนครั้งสุดทายหนอยไดไหม ไปปลงสติใหเขา เพ่ือเขาจะไดไปอยางสงบได” 

ตาจันทรกับตาอายนั่งเงียบ ไมมีทาทีจะตอบรับ น่ี ครอบครัวน้ีทําบาปทํากรรมกับชาวบานและ
ญาติพ่ีนองมากถึงขนาดนี้เชียวหรือ ชนิดที่เรียกไดวา เผาผีก็จะไมยอมไปกันเลยอยางนั้นหรือ  

“นา ตา คนเรามีเวลาเหลือกันไมมาก ลองไปเยี่ยมกันหนอย ใหเขาไปสงบที่สุดนะ” 
ในที่สุดตาสองคนก็พยักหนา รับคําขอรองของฉัน        

           

ตาเสียงเสียชีวิตลงหลังจากที่ฉันกลับไปได 3 วัน กอนตายเพื่อนบานพากันมาเยี่ยมกันเกือบ
ทุกครอบครัว บางที มันก็เปนเรื่องของปากตอปาก เพราะกอนน้ีไมมีใครเคยเขามาบานหลังน้ี จึงไมมีใคร
รูเลยวา สองผัวเมียเจาของบานนั้นอาการหนักขนาดไหน แตเม่ือมีคนมาเห็นและเกิดสงสาร มีจิตใจที่ให
อภัย จึงบอกกันปากตอปาก จนเม่ือถึงวันงานศพ งานศพตาเสียงจึงไมเดียวดาย ชาวบานตางพากันมา
ชวยจนกระทั่งงานศพเสร็จลุลวง  
 คนที่มีกําลังใจมากที่สุดกับงานนี้ก็คือสุข เพราะเขาดูแลพอกับแมมาตลอดหลายเดือนเพียงลําพัง
โดยที่ไมมีใครคนอื่นมาเยี่ยมเยียนเลย ดังน้ัน เหตุการณครั้งน้ี ฉันจึงหวังวา สุขนาจะไดเรียนรูอะไรบาง  
 มันเปนเรื่องนาเศราที่ระหวางการมีชีวิตอยูเราไมไดรูจักเผื่อแผแบงปนคนอื่น ซํ้ารายยังเอารัด
เอาเปรียบเขาจนคนเกลียดชังสาปแชง ฉันเองรูดีวา ทั้งตาเสียงและยายนวล ไมอาจแกไขใหอะไรดีขึ้นได
นอกจากชวยใหวาระสุดทายของชีวิตเขาไดไปอยางสงบที่สุดเทาที่จะทําได แตวาสุขตางหากที่จะยังคง
อยู ยังจะตองเผชิญโลกไปอีกหลายป  
 บางครั้ง ฉันก็รูสึกวา หนาที่ของเจาหนาที่อนามัยน้ัน มีความซับซอนลึกซึ้งจนดูเหมือนวาหนาที่
บางอยางจะไมเกี่ยวของกันเลยกับการรักษาดูแลคนปวยและเรื่องของสาธารณสุข  ทวาแทจริงแลว มัน
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เกี่ยวของ เชื่อมโยง เหมือนด่ังปราชญโบราณกลาวไว  “เด็ดดอกไมดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาว” 
ในสังคมที่มี สันติ มีความรัก เอ้ือเฟอ แบงปน และรูจักใหอภัยน้ัน ยอมจะมีคนปวยนอยลง 
เพราะคนจะรูวา สิ่งใดกันที่มีคุณคาแทจริงตอชีวิต เราจะไมปลอยใหวันเวลาหมดไปกับสิ่งลวงตา วัตถุ 
ขาวของ ทรัพยสิน และการแยงชิงที่ไมรูจบสิ้นจนชีวิตเรา สังคมเรา ขาดความสมดุล ขาดความพอดี จน
โรคแหงความไมพอดีน้ีมันเกิดขึ้นกับระบบรางกายเรา ไมวา โรคมะเร็ง โรคเครียด ความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน และอีกสารพัด ที่มันเริ่มตนดวยสาเหตุคลายคลึงกัน  
  

หลังจากงานศพตาเสียง ฉันยังคงมาเยี่ยมยายนวลตามกําหนดวันนัด แตวันหนึ่งฉันก็พบวา
ประตูบนบานปดล็อคใสกุญแจแนนหนา  ฉันลองตะโกนเรียกยายนวลพรอมกับเขยาประตูบาน   ฉันรูวา
ยายนวลพูดไมได   แตเสียงดังกุกกักที่ดังลอดประตูออกมาแสดงถึงการตอบรับการมาเยือน 
 เพ่ือนบานที่ไดยินเสียงฉัน เดินออกมาตะโกนบอกวา สุขออกไปทําไร ตอนเย็นๆ ถึงจะกลับมา 
           “ยายนวล หมอมาแลวนะ  แตหมอเขาบานไมได   อาทิตยหนาหมอจะมาใหม”   ฉันบอกใหยาย
นวลรับรู  สัญญาวาอาทิตยหนาจะมาอีกครั้ง   เสียงกุกกักยังคงดังตลอดขณะที่พูด    ฉันบอกกับเพ่ือน
บานวา ขอใหสุขฝากกุญแจไวกับเขา หมอจะไดเขาไปตรวจสุขภาพยายนวลได และอยาขังยายนวลไว
คนเดียว  เผื่อมีเหตุรายเกิดขึ้นชาวบานจะไดชวยทัน   
           อาทิตยตอมา ฉันมาเยี่ยมยายนวลตามสัญญา ครั้งน้ีสุขฝากกุญแจไวกับปาขางบาน ชื่อปาแจม 
ซ่ึงฉันมารูทีหลังวาปาแจมเปนคนมีนํ้าใจคอยหยิบยื่นขาวปลาอาหารใหสุขกับแมเสมอ   แมครอบครัวสุข
จะเคยสรางความยุงยากใหกับแกอยางมากในฐานะคนขางบาน แตตอนนี้แกอโหสิกรรมใหหมดแลว  

ปาแจม เดินนําหนาขึ้นไปเปดกุญแจบนบาน    ขณะเดียวกัน  ปาชม  ปาศร เพ่ือนบานก็ตาม
มาสมทบ  ทําใหฉันรูสึกอบอุนใจขึ้นมาเปนกอง   พอกาวเทาเขามาในบานสิ่งแรกที่กระทบความรูสึกคือ   
อากาศที่อบอาว   ไมถายเท  แสงสวางไมเพียงพอ ทั้ง ๆ ที่หนาตางมีรอบบานแตถูกเปดไวแคบานเดียว   
ฉันขอแรงปา ๆ ชวยกันเปดหนาตางระบายอากาศ  เม่ือแสงสวางสาดสองเขามาในตัวบาน    

เม่ือมีแสงสวาง ภาพที่ฉันเห็นก็คือ ยายนวลนอนแข็งเกร็งอยูในมุงไนลอนเกา ๆ  ฉันและปา ๆ 
ทั้งหลายชวยกันปลดมุงเพ่ือดูอาการยายนวล    ยายนวลรับรูวาฉันมาเยี่ยมพยายามพูดใหเสียงออกเต็ม
ปาก  แตก็ดังแคเออ ๆ อา ๆ ฟงไมไดศัพท  ฉันสังเกตเห็นเศษอาหารตกเลอะเทอะบริเวณหมอนที่แก
นอน     ดวยประสบการณทํางานฉันรีบยกหัวยายนวลขึ้นแลวดึงหมอนออกทันที เจอมดไตยั้วเยี้ยเต็ม
ไปหมด   ฉันใหปา ๆ ชวยทําความสะอาดเช็คเนื้อตัวใหยายนวล และเอาที่นอนไปตากแดด 
         “ปา  หมอถามหนอยเถอะ   พ่ีนองเขาไมมาบางเหรอ”  
         “ถามาคงไมเปนอยางนี้หรอกหมอ บานอยูติดกันแคน้ีเอง” ปาศรพูดดวยสีหนาเครงเครียด 
          ปาศรเลาตอวา ญาติพ่ีนองของยายนวลไมยอมใหอภัย   แมแตงานศพตาเสียงก็ไมมีพ่ีนองมา
ชวยงานแมแตคนเดียว    ถาไมไดชาวบานสุขคงแยกวานี้     

 ฉันไดฟงแลวถอนหายใจเฮือกใหญ     รูสึกเปนทุกขกับครอบครัวน้ีจริง ๆ แตคงไมมีอะไรดีไป
กวาการขอรองใหปา ๆ และเพ่ือนบานชวยกันดูแลยายนวลตอไปคิดเสียวาทําบุญ 
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เสร็จจากการเยี่ยมบาน ฉันเดินมานั่งอยางเหนื่อยลาบนแครไมตัวที่ยายนวลนอนพักฟนเปน
ประจํา ปกติทุกครั้งที่มาจะไดกลิ่นหอมออน ๆ ของน้ํายาปรับผานุมที่สุขซักผาใหแมและตากไวบนราวไม
ไผ  แตวันนี้ไมมีกลิ่นหอมออน ๆ น้ัน ราวตากผาวางเปลา  

ฉันรูวา การใหอภัยน้ันมันมีขอจํากัดในแตละเรื่อง บางครั้ง เรื่องบางเรื่องก็หนักหนาเกินจะให
อภัย ทวา ฉันเพียงแตคิดยาวตอไปจากนั้นอีกหนอยหนึ่งวา ในทางกลับกัน หากเราใหอภัย หันมาชวยดู
แลยายนวล และทําใหสุขไดเรียนรูวา การมีชีวิตอยูบนโลกนี้ใหมีสันติสุขน้ันแทจริงตองทําเชนไร ก็คง
ชวยบรรเทาความทุกขทรมานจากโรครายทางกายลงได  

 
มันจะดีกวาไหม ถาเราทําไดเชนน้ี...   
 


