




ตอนที่ 1



คนขับแท็กซี่



Move out man! Life is flfeeting by.

Do something worthwhile, before you die.

Leave behind a work sublime,

that will outlive you and time.

   Alfred A. Montapert 

อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก

ต้องรู้จักทำาประโยชน์ก่อนจะสาย

ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย

มีความหมายคงอยู่ตลอดไป
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 “...กราบตรงเท้าพ่อ ผู้ที ่ให้กำาเนิด
	 พ่อผู้แสนประเสริฐ	ผู้ชายที่ดีแสนดีผู้มีแต่ให้

	 ให้มาทั้งชีวี	 ถึงลูกจะเลวจะดี	 ผิดพลั้งยังให้

อภัย...”

	 คนขับแท็กซี่หนุ่มฮัมเพลง	‘อยากกอดพ่อ’	ตาม

เสียงของนักร้องหนุ่ม	 ‘ธันวา	ราศีธนู’	 เพลงนี้กลายเป็น

เพลงโปรดในดวงใจของเขา	หลงัจากทีต่นเองก�าลงัจะได้

เป็นพ่อคนในไม่กีเ่ดอืนข้างหน้า	หนุม่คนขบัแทก็ซีค่นนีม้	ี																																																																			

ชื่อว่า	‘ธงชัย’	

	 ธงชยัเป็นชายหนุม่วยัสามสบิสองปี	เตบิโตมาใน

ครอบครัวที่ยากจน	 พ่อและแม่ท�านาอยู่ต่างจังหวัด	 ใน
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สมัยเป็นวัยรุ่นนั้นธงชัยเอาแต่กินเหล้าเมายา	 เที่ยวเตร่																																																				

ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ	 สุดท้ายจึงเรียนไม่จบ	 เมื่อเป็น																

เช่นนั้นเขาจึงออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนๆ	 ในหมู่บ้าน

มาหางานท�าในกรุงเทพฯ

	 ในช่วงสี่ห้าปีแรก	 ธงชัยท�างานเป็นกรรมกร														

แบกหามตามสถานที่ก่อสร้างหลายแห่ง	 แต่เนื่องจาก

ท�างานแล้วไม่มีเงินเก็บ	 เพราะคนงานมักจะชักชวนกัน

ดื่มเหล้าหลังเลิกงานเสมอ	 เขาจึงตัดสินใจไปเป็นยาม	

แต่ท�างานในชุดฟอร์มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย																								

อยูไ่ด้ไม่นาน	กต้็องลาออกจากงานเมือ่บงัเอญิไปเจอเรือ่ง

ผีๆ	ในอาคารส�านักงานที่ตนเองท�างานอยู่	

	 จนกระทั่งเมื่อสองปีก่อน	 ธงชัยได้เข้าไปสมัคร

ท�างานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง		

ซึ่งในขณะนั้นทางร้านก�าลังขาดแคลนพนักงานพอดีจึง

ท�าให้เจ้าของร้านรบัเข้าท�างาน	แม้ว่าเขาจะอายุมากกว่า

เกณฑ์ทีท่างร้านต้ังเอาไว้กต็าม	ทีท่�างานแห่งนีช้ายหนุม่

ได้พบเจอกับคนหลายรูปแบบ	ทั้งหนุ่มเสเพล	สาวไฮโซ	

นักเท่ียวนักดื่มที่มาหาความสุขให้กับชีวิตหลังเลิกงาน	

หรือแม้แต่คนอกหักที่มักจะมาเที่ยวผ่อนคลายความ														

เจ็บปวดของหัวใจ	เมื่อได้พบเจอคนหลากหลายรูปแบบ	

เขาก็เริ่มเข้าใจชีวิตดีขึ้น	 ธงชัยจึงพยายามเปลี่ยนแปลง

ตัวเอง	ไม่ท�าตัวเสเพลเหมือนก่อนอีก	



12

	 ในที่สุดเขาก็ได้พบรักกับหญิงสาวที่ท�างาน																

ด้วยกัน	 ทั้งคู่ตกลงใจเป็นแฟนกัน	 ธงชัยและแฟนย้าย

มาอยู่ห้องเช่าเดียวกัน	 คบหากันฉันสามีภรรยาโดยที่

ยังไม่ได้แต่งงาน	 จนเมื่อกลางปีก่อนแฟนของเขาก็																																					

ตั้งครรภ์	 ธงชัยดีใจมากที่จะมีลูก	 แต่ทั้งคู่รู ้ดีว่าล�าพัง			

รายได้จากการเป็นเด็กเสิร์ฟนั้นไม่เพียงพอ	 ชายหนุ่ม																																																																		

จึงตัดสินใจออกมาขับแท็กซี่ เพื่อเพิ่มรายได้ให ้กับ

ครอบครัวอีกทางหนึ่ง

	 เสียงเพลง	 ‘อยากกอดพ่อ’	 ท�าให้เขาคิดถึงพ่อ

และแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด	 ธงชัยยังไม่เคยพาแฟนสาวไป

หาพ่อกับแม่เลย	 ครั้งสุดท้ายที่กลับบ้านนั้นผ่านมาสี่ปี

แล้ว	ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เขายังท�างานก่อสร้าง	ไม่มี

เงินเก็บแม้แต่สตางค์เดียว	 เมื่อกลับไปถึงบ้านก็ต้องขอ

เงินพ่อแม่ใช้เหมือนเดิม	กระทั่งเงินค่ารถกลับมาท�างาน

ยังไม่มี	เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า	อย่าว่าแต่ท�างาน

เก็บเงินเลี้ยงดูพ่อแม่เลย	 แม้แต่ตนเองยังไม่มีปัญญาจะ

หาอาหารดีๆ	กินสักมื้อ

	 ธงชยัหวนนกึถงึวนัเวลาเก่าๆ	จนต้องถอนหายใจ

ออกมาเบาๆ	

	 แต่วนันีเ้ขาไม่ใช่ธงชยัคนเก่าอกีต่อไป	 ชายหนุม่

ท�างานหาเงินจนกระทั่งพอมีเงินเก็บบ้าง	 แม้ว่าจะไม่

มากมาย	 แต่ก็พอเล้ียงดูครอบครัวของตัวเองได้	 ไม่
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อดอยากเหมือนแต่ก่อน	 สิ่งเดียวที่ยังติดค้างอยู ่ ใน															

ความรู้สึกคือเขายังไม่ได้พาแฟนสาวซึ่งก�าลังตั้งครรภ์														

ไปแนะน�าให้พ่อกับแม่ได้รู้จัก	 แฟนสาวของเขาชื่อว่า	

‘ฝน’		พ่อและแม่ของฝนนัน้เสยีชวีติไปตัง้แต่ยงัเล็กๆ	เธอ

ได้รบัการเลีย้งดจูากป้า	แต่ไม่นานนกัป้าของฝนกม็าตาย

จากไปอีกคน	 เธอจึงต้องไปอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า																																																																		

แห่งหนึ่ง	และใช้ชีวิตจนเติบโตมาด้วยตัวเอง	กระทั่งฝน																																																												

ได้มาพบกับธงชัย	 ทั้งสองจึงตกลงใจกันเริ่มต้นสร้าง

ครอบครัว	

	 เสียงโทรศัพท์มือถือที่วางไว้ข้างเบรกมือดังขึ้น																																																								

ธงชัยยิ้มมุมปากพร้อมกับเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท	์											

เขาน�ารถเข้าจอดข้างทางก่อนที่จะกดรับสาย

	 “สวสัดีจ้าทีร่กั	นีก่เ็ทีย่งคืนแล้ว	โทรหาพีส่ดุหล่อ

มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ	?”

	 “ไม่มีอะไรหรอกพี่	 แค่คิดถึง	แหม...อยากอ้วก

ไหมล่ะ”

	 “ฮ่าๆๆ	เอาจริงๆ	สิจ๊ะ	มีอะไร	?”

	 “พี่เป็นยังไงบ้าง	รู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่า	?”

	 “ไม่เป็นไรหรอก	ไม่ต้องเป็นห่วง	พี่สบายมาก”

	 “คืนนี้ เป ็นรถคันใหม่ที่พี่ เพิ่งจะได้ขับไม่ ใช ่																						

เหรอจ๊ะ	 ยังไงก็ระวังด้วยนะ	 เผื่อว่าจะยังไม่ชินกับรถ”																																																																																

แฟนสาวเอ่ยเตือน
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	 “ไม่เป็นไรหรอก	 รถคันไหนๆ	 ก็เหมือนกัน																	

นั่นแหละฝน	นี่ถ้าคันเก่าไม่เกิดเสียขึ้นมากะทันหัน	พี่ก็

คงไม่ร้องขอคณุเจนภพเจ้าของอูเ่พือ่ขอเปลีย่นรถหรอก”	

ธงชัยพยายามอธิบายสาเหตุที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนรถ

	 ฝนยังรู ้สึกไม่สบายใจ	 จึงบอกเรื่องที่ตนเอง															

กังวลใจออกมา

	 “แต่หลวงพ่อท่านเตือนเอาไว้นะคะ	ฝนว่า...”

	 “ไม่เป็นไรจริงๆ	 ฝน	 พวกเราไปท�าบุญกันแล้ว										

นี่นา	ไม่มีอะไรหรอก”	ธงชัยใช้น�้าเสียงที่หนักแน่นยืนยัน

ค�าพูดของตนเอง

	 “ยังไงพี่ก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะ	 ถ้ารู ้สึกไม่

สบายใจกก็ลบับ้านนะ	ฉันรอพ่ีอยู”่	น�า้เสยีงของแฟนสาว

แสดงความเป็นห่วงเป็นใย

	 “ไม่ต้องรอพี่หรอกฝน	นอนไปก่อนเถอะ	ต่อให้

ฝนไม่ห่วงตัวเอง	ก็ขอให้ห่วงลูกในท้องเถอะนะ”

	 “ค่ะ	ถ้าอย่างนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ”

	 “ฝันดีจ้ะ”	

	 ธงชัยวางโทรศัพท์มือถือกลับที่เดิมพร้อมกับ

ถอนหายใจออกมา	 น่ีเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากคิดถึงมาก

ที่สุด		สาเหตุเกิดจากเมื่อวันก่อน	ฝนเจอหมอดูคนหนึ่ง

ทีอ่ยู่ในสวนสาธารณะมาทกัว่าครอบครวัของเขาก�าลงัจะ

เจอเรื่องไม่ดี	อาจท�าให้บาดเจ็บสาหัสได้	วันต่อมาธงชัย
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และฝนจึงพากันไปหาพระอาจารย์ที่นับถือเพื่อปรึกษา

	 หนึ่งวันก่อน	ณ	วัดเนติธรรมวาราม

	 ธงชัยและฝนถวายชุดสังฆทานให้กับหลวงพ่อ

แล้วจึงขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตาที่หมอดูทักมา	

หลวงพ่อนั่งหลับตารับฟังเรื่องราวที่ฝนเล่าให้ฟัง	 เมื่อ

ฟังจบท่านกน็ิง่ไป	ไม่นานนกักล็มืตาขึน้มามองทัง้คูด้่วย

ดวงตาที่มีแต่ความเมตตา

	 “โยมเชื่อเรื่องบุญเก่ากรรมสร้างไหมล่ะ	?”

	 ธงชัยและฝนหันมองหน ้ากันพลางคิดว ่า																								

เหตุใดหลวงพ่อจึงเอ่ยเรื่องบุญกรรมขึ้นมา	 ก่อนที่ธงชัย

จะพนมมือแล้วกล่าวตอบตามความรู้สึก

	 “ก็เชื่ออยู่นะครับหลวงพ่อ	เพียงแต่...”

	 “ถ้าค�าพูดของโยมมีค�าว่า	 ‘เพียงแต่’	 ต่อท้าย	

แสดงว่าโยมไม่เชือ่เรือ่งเวรกรรมสนิะ”	หลวงพ่อยิม้จางๆ

	 “ก็ไม่ถึงขนาดกับไม่เชื่อหรอกครับหลวงพ่อ	แต่

ที่ผ่านมา	 คนชั่วส่วนใหญ่มักได้ดี	 นักการเมืองเลวๆ	 ที่

โกงบ้านกินเมืองก็ไม่เห็นจะต้องรับกรรมอะไร	 ไอ้พวก

ที่ต้องรับกรรมกลับเป็นชาวบ้านตาด�าๆ	 อย่างพวกผม																																																											

นี่แหละครับ	 ส่วนคนที่ท�าดี	 กว่าจะได้ดีก็เลือดตา														

แทบกระเด็น	 ผมจึงเห็นว่าเรื่องบาปบุญคุณโทษมันช่าง

ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยครับหลวงพ่อ”
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	 หลวงพ่อยิ้มอ่อนโยน	 รอยยิ้มของท่านแสดงให้

เหน็จติใจทีเ่ปิดกว้างและพร้อมจะสัง่สอนพทุธศาสนกิชน

ที่ไม่เข้าใจในพระธรรม

	 “โยมธงชัย...ผลกรรมมีจริงนะ	 เพียงแต่จะช้า

หรือเร็วเท่านั้น	 ตอนนี้โยมอาจสงสัยว่าท�าไมคนชั่ว																																

ไม่ได้รบักรรม	นัน่กเ็พราะว่าบญุเก่าเขายงัม	ีคนเราใช่ว่า																				

เกิดมาจะท�าช่ัวเป็นอย่างเดียวซะที่ไหน	 เมื่อเขามีกรรม

ชัว่	กต้็องมกีรรมดเีช่นเดยีวกนั	ดงันัน้การทีต่อนนีเ้ขายงั

ไม่ได้รับกรรมชั่ว	 นั่นอาจเป็นเพราะเขายังมีกรรมดีคอย

ประคับประคองอยู่ก็เป็นได้	เข้าใจหรือยัง	?”

	 ธงชัยผงกศีรษะตอบรับแล้วยกมือไหว้หลวงพ่อ

ครัง้หน่ึง	ฝนจงึถามไถ่เรือ่งดวงชะตากบัหลวงพ่ออกีครัง้	

	 “แล้วเร่ืองดวงชะตาของพี่ธงชัยจะเป็นยังไงบ้าง

คะหลวงพ่อ	?”

	 “ดวงชะตาเป็นเรื่องของบุญท�ากรรมเก่า	 โยม

ธงชัยเป็นคนดีก็จริง	แต่ยังมีกรรมเก่าอยู่บ้าง	พอดีกับที่

ช่วงนี้โยมก�าลังดวงตก	 ที่ว่าดวงตกหมายถึง	 กรรมเก่า

ที่โยมท�ามานั้นก�าลังถึงเวลาต้องชดใช้	 ทั้งนี้เป็นไปตาม

โชคชะตาของโยม	 ดังนั้นหลายวันนี้โยมอาจต้องเผชิญ

กับเร่ืองร้ายๆ	บ้าง”	หลวงพ่อพูดยิม้ๆ	ราวกบัว่าเป็นเรือ่ง

ธรรมดาที่คนเราจะต้องมีวันดวงตกบ้าง

	 “แล ้วพอจะมีทางแก้ไขไหมคะ	 เช ่นถวาย
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สังฆทานหรือว่าท�าบุญอะไรประมาณนี้”	 ฝนเอ่ยถาม																

ด้วยน�้าเสียงเครียด

	 “แก้ไขอะไรตอนนี้ล่ะโยม	 นี่เป็นกรรมเก่า	 มัน

ผ่านมานานแล้ว	 สังฆทานช่วยอะไรไม่ได้หรอก	 เมื่อ

ถึงเวลาต้องใช้กรรม	 ต่อให้สร้างวัด	 ถวายพระประธาน																													

ตอนนี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้”

	 “แล้วท�าไมคนเราเวลาไม่สบายใจถงึต้องหนัหน้า

เข้าหาพระท�าบุญด้วยล่ะคะ	?”

	 “ก็แล้วมันท�าให้โยมสบายใจขึ้นไหมล่ะ	 การ

ท�าบุญก็เพราะเราต้องการความสบายใจต่างหาก	 ส่วน

เร่ืองผลบุญมันเป็นผลพลอยได้ที่คงไม่ได้เห็นผลทันใจ

ขนาดนั้น	 กว่าจะเห็นผลของการท�าบุญท�าความดีก็คง

อีกนาน”	หลวงพ่อยังคงกล่าวด้วยรอยยิ้ม

	 “แล้วผมจะต้องเตรียมตัวรับมือกับผลกรรมที่

ก�าลังจะเกิดขึ้นยังไงบ้างครับ	?”	

	 หลวงพ่อหลบัตาลงแล้วนิง่เงยีบไป	ฝนและธงชยั

หันไปมองหน้ากันราวกับต้องการค้นหาค�าตอบจาก	

หลวงพ่อ	ในที่สุดฝนก็ทนไม่ไหว	ต้องเอ่ยปากถามหลวง

พ่ออีกครั้ง

	 “ท�าไมหลวงพ่อถึงนิง่ไปล่ะคะ	หรือว่าไม่มหีนทาง

ท�าอะไรเลย”

	 “ก็ท�าอย่างหลวงพ่อส	ิแค่นีท้กุอย่างกจ็ะดขีึน้เอง”	
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หลวงพ่อพูดจบก็นั่งหลับตาต่อไป

	 ธงชัยขบคิดถึงค�าพูดของหลวงพ่อ	 ในที่สุด															

เขาก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อต้องการบอก

	 “หรือว่า...หลวงพ่อก�าลังต้องการบอกผมว่า														

ไม่ต้องท�าอะไรทั้งสิ้น	เพียงแค่รอเวลานั้นมาถึง”

	 หลวงพ่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง	ดวงตาทอประกาย

ปัญญา	แววตาที่มองดูธงชัยทอแววชื่นชม	

	 “ถูกต้องแล้วโยม	ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น	เพียงแค่

เรามีสติรับมือกับมัน	เราก็จะผ่านเรื่องร้ายๆ	ไปได้”

	 นั่นเป็นค�าพูดประโยคสุดท้ายท่ีหลวงพ่อแนะน�า	

หลังจากนั้นธงชัยก็ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	 ธงชัยเลี้ยวรถกลับไปยังถนนย่านสถานบันเทิง

แถวรังสิตอีกคร้ัง	 เขาตั้งใจว่าหากขับรถวนหาผู้โดยสาร

อีกครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครโบกรถ	 ก็จะกลับบ้านไป													

พักผ่อนเสียที	 แต่ทันทีที่คิดอย่างนั้น	 เขาก็พบว่าที	่																																																													

ข ้างทางมีหญิงสาวในชุดกระโปรงสีด�าโบกรถอยู 	่																						

ชายหนุ่มยิ้มกริ่มเมื่อเห็นผู้โดยสาร	 เขาน�ารถไปจอด

เทียบ	พร้อมกับเลื่อนกระจกลง	เมื่อเห็นสาวที่โบกรถถึง

กับตาเป็นประกาย	

	 ตั้งแต่ขับแท็กซี่มา...นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับ															

ผู้โดยสารที่สวยขนาดนี้


