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รุสนีย กาเซ็ง

ฉันฟงเรื่องเลาจาก “ยาเคลื่อน สรางอําไพ” หญิงชราวัย 70 กวา
ตอนปลาย ดวยความตั้งใจ เก็บคําพูดของยาทุกคํามาคิด ฟงยาเลา
เรือ่ งราวในชีวติ ตัวเอง ฟงความคิดเรียบงายทีอ่ อกมาจากจิตใจทีใ่ สสะอาด
ของยาแลว... เกิดอาการอมยิ้มทั้งนํ้ําตา
ยาเคลื่อน เกิดและโตที่บานเฑียรยา หมู 1 ตําบลตาแกะ อําเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ยาเกิดมากําพราแมตั้งแตเด็ก ยาเรียกครอบครัว
ที่ไมมีแมวา “ครอบครัวแพแตก” พอของยาพาพี่ชายไปเลี้ยงที่จังหวัด
ยะลา สวนยาไดผูเฒาผูแกคูสามีภรรยาในหมูบานขอไปเลี้ยง
หลาบสิบปที่ผานมา ใน ‘หมูบานเฑียรยา’ มีชาวพุทธและมุสลิม
อาศัยอยูรวมกันอยางเขาใจและผูกพันกันโดยไมมีแมแตเศษเสี้ยวของ
ความรูสึกแปลกแยกสักนิด หมูบานนี้มีชาวพุทธประมาณรอยละ 30
แตปจจุบันชาวพุทธไดยายออกไปจากหมูบาน เนื่องจากความหวาดกลัว
ตอเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นแลวหลายครอบครัว ทั้งที่พื้นที่แหงนี้
เปนบานเกิดที่พวกเขารักและหวงแหน
ฉันแปลกใจที่ไดยินเสียงหัวเราะของยาเคลื่อน ทั้งที่กําลังเลาอดีต
ที่นอยคนจะรับได ใชวายาจะรับไดเสียทีเดียว ยาบอกวาไมอาจทําใจ
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ใหลมื ได ทุกวันนีต้ นื่ มาตอนเชาก็ยงั คิดถึงสามีและลูกทีจ่ ากไป ยังคิดนอยใจ
โชคชะตาตัวเองทีต่ อ งลําบากตัง้ แตเด็กกระทัง่ แกเฒาก็ยงั ตองดิน้ รนตอไป
ไมหยุดหยอนเสียที ตองทิ้งบาน – รากเหงา ทิ้งที่ทํามาหากิน หอบลูก
หอบหลาน จากบานเกิดมาเชาบานอยูใ นเมือง ตองยอมรับภาระคาใชจา ย
ที่มากขึ้นเพื่อแลกกับความปลอดภัย
ย า เคลื่ อ นเป น หนึ่ ง ในบรรดาผู ไ ด รั บ ผลกระทบซํ้ า ซ อ นจาก
เหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ยาเสียลูกชายจาก
การถูกลอบยิงใน พ.ศ. 2547 ถัดจากนั้นอีก 3 ป คนรายฆาตัดคอสามี
ราดนํ้ํามัน แลวจุดไฟเผาไปพรอมๆ กับบานหลังใหมที่เพิ่งสรางเสร็จ
ไดไมนาน
กอนความสูญเสียครั้งใหญมาเยือน ยาเคลื่อนเปนผูนําครอบครัว
เต็มตัวหลังจากสามีตกตนตาลจนขาพิการ และกอนหนาเกิดเหตุการณรา ย
ยาเคยผานประสบการณสญ
ู เสียลูกสาวในวัยกําลังมีอนาคตอีกยาวไกลไป
1 คน ยาเคลื่อนตองเจอกับเรื่องรายๆ ซํ้ําแลวซํ้ําเลา จนเอยคําพูดนอยใจ
โชคชะตาตัวเองบอยๆ วา
“ทํ า ไมเรื่ อ งแบบนี้ ต อ งมาเกิ ด ขึ้ น กั บ ฉั น ....คิ ด ดู ฉั น มี บุ ญ หรื อ
มีกรรม?”
ฉันถามวา ยาเจอเรื่องรายๆ ขนาดนั้นแลว ยาทํายังไง?
“จิตของเรา ตัวเราตองบําบัดเอง คิดของดีๆ คิดวาวันนีจ้ ะนวดใคร
จะไดเบี้ยเทาไหร ...” ยาพูดไป ฉันอมยิ้ม
ยาเคลื่อนมีวิชาดานสมุนไพรและการบีบนวดคลายเสน หารายได
พิเศษโดยการขายสมุนไพรและรับจางนวด สวนราคานั้น ยาบอก “แลว
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แตเขา จะใหเทาไหรก็เอา ไมกลาบอก เพราะฉันแกแลว แรงนอย
ไมเหมือนคนหนุม คนสาวนวด เขามีแรงเยอะ” สวนสมุนไพรนั้นยาก็ขาย
พอมีกําไรไวใชจายเทานั้น นอกจากขายแลวยายังไดนําไปปลูกบนพื้นที่
สาธารณะดวย “สมัยนีห้ ายากแลว สมุนไพรนะ อยางมะรุมนี่ ก็ไปปลูกให
คนเขาไดมีกิน ทําทานกับตนไม ไดบุญ” ยาเลาไปหัวเราะไป
เมือ่ ความจริงของชีวติ คือสิง่ ทีต่ อ งยอมรับใหได เพือ่ การดําเนินชีวติ
อยูอ ยางคนปกติทวั่ ไปในสังคม ไมวา มันจะดีหรือรายแคไหน “ยาเคลือ่ น”
ก็ตอ งยอมกัดเหงือกสู (เพราะยาไมมฟี น แลว) กับความโหดรายทีอ่ บุ ตั ขิ นึ้
ใหได ไมวามันจะยากเย็น เครียดจัดจนยามีเลือดไหลออกทางจมูกก็ตาม
ถึงกระนั้นยาก็ยังมีกะจิตกะใจแบงปนสิ่งดีๆ ใหผูอื่นไดเสมอ แตไมวา
ใจยาจะยืนหยัดสูไหว สังขารเสียอีกที่รวงโรยไปตามกาลเวลา ไมอาจ
อยูยงคงกระพันไดดั่งใจ
“ปะทะเรื่องนี้แลว โรคหัวใจตามมาตอยๆ”
ยารําพันความจริงที่กําลังเผชิญกับโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และโรคเครียด ครั้งหนึ่งยาเลาวา ยาเครียดจัดจนเลือดไหลออกทางจมูก
เปนกระโถนระหวางที่รักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลปตตานี หมอใหยารักษา
โรคความดั น กั บ ยาแก เ ครี ย ด ย า กิ น แต ย ารั ก ษาโรคความดั น ส ว น
ยาแกเครียดนั้น ยาไมยอมกินดวยเหตุผลวากินแลวเบลอคิดอะไรไมได
กลัววาจะดูแลลูกหลานไมได หมอบังคับใหกนิ เทาไหรยา ก็ไมฟง หมอไมรู
จะทําอยางไร สุดทายก็ตองยอมแพความดื้อรั้นของยา
มนุษยหอหุมดวยเนื้อหนังนิ่มๆ ไมใชอิฐปูนที่จะตานทานแรง
กระแทกแรงๆ จากวัตถุหนักๆ ได ยิ่งผานกาลเวลายาวนานเทาใด
แรงตานทานยิ่งนอยลง แตสิ่งมหัศจรรยคือ มนุษยมีจิตใจที่เหมือนเปน
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สิ่งเรนลับและมันถูกเปรียบเปรยเปน “นาย” ของรางกาย หมายความวา
จิตใจนั้นเปนผูนํา หากมันเขมแข็งมันก็จะพาชีวิตใหรอดได
ยาเคลื่อนเปนตัวอยางของคนที่มีจิตใจเขมแข็งกวารางกาย แม
ยาจะมีหลายโรครุมเรา แตยาก็ไมใชผูปวยที่เปนภาระใหลูกหลานดูแล
แตกลับกันยาเสียอีกที่เปนฝายดูแลลูกหลาน
ในขณะทีเ่ รากําลังคุยกันอยูน น้ั สายตายาเหลือบไปเห็นคอมพิวเตอร
แบบพกพาของฉัน
“เครื่องนี้ราคาเทาไหร?” ยาถาม ฉันนึกแปลกใจวายาอยากรูไป
ทําไมแตฉันก็ตอบยาไป
“ของหนูเครือ่ งนีห้ นูซอ้ื หลายปแลว ตอนนัน้ ราคา 23,300 บาทคะ”
“ที่ถูกกวานี้ก็มีใชไหม?” ยาถามอีก
“คะ ไมถงึ หมืน่ ก็มคี ะ ...” ฉันตอบไป ในใจก็สงสัยวายาถามเหมือน
จะซื้อใหใคร?
“จะซื้อใหหลาน มันใชเรียนหนังสือ เดี๋ยวนี้ตองมีใชแลว” ยา
เลาความในใจ
ย า คงพอมี เ งินจากการเก็บหอมรอมริบในอดี ต จากลูก หลาน
จากการช ว ยเหลื อ เยี ย วยาของรั ฐ และจากการหารายได ข องตั ว เอง
ฉันนับถือความรักของยาทีม่ ตี อ ลูกหลานทุกคน ยายํา้ํ บอยๆ เรือ่ งการเรียน
ของลูกหลานวายาตองสงเสียใหเรียนสูงๆ ใหได ยาเต็มใจแลกความสุข
สบายของตัวเองเพื่อใหลูกหลานมีอนาคตที่ดี
สวนตัวยาเองเรียนจบ ป.4 ในสมัยนั้นอาจนับไดวายาเปนคน
มีการศึกษาคนหนึ่ง
ดวยความรูและประสบการณของยา ฉันจึงมักจะไดคําตอบที่
เรี ย บง า ย แต แ ฝงด ว ยปรั ช ญาชี วิ ต แบบฉบั บ ชาวบ า นที่ ย า สั่ ง สมมา
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หลายทศวรรษ เมื่อยาเลาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ยาอายุได
7-8 ขวบ ยายังจําความนากลัวของทหารญี่ปุนได ยังจําไดวาเมื่อเห็น
เครื่องบินรบทุกคนตองรีบหาที่หลบ ตองนอนแตหัวคํ่ํา และหามจุดไฟ
เพราะกลัวทหารญี่ปุนจะเห็นแสงไฟ แตอารามความเปนเด็ก ยาบอกวา
ตอนนั้นสนุกดี
ฉันถามวาแลวเหตุการณบานเราตอนนี้ละเปนยังไงบาง?
“สมัยนี้ก็เรียกวาศึกนะ เปนศึกการเงิน เพราะเงินเฟอ ก็เลยมา
ฆาแกงกัน ศึกนี้นากลัวกวา แตก็ตองอดเหมือนกัน พวกเราตองชวยกัน
กูบาน กูเมือง ทั้งพุทธ มุสลิม จีน จาม พระราม นกคูด มาชวยกัน
กูบานเมือง พอไดแลว ใหสงบเสียที ใหเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกอน
สมัยพระยานิโวะ”
คําตอบของยาสะทอนความคิดภายใตจิตสํานึกของยาอยางหนึ่ง
ที่ฉันเห็นไดชัดคือ ยาไมไดสงสัยใครหรือฝายใดเปนคนราย แตยาแยกคน
เปนสองฝายคือคนดีกบั คนราย ยาขอรองคนรายใหหยุดทําลายบานเมือง
และเรียกรองคนดีไมวา จะเปนชาติใด ศาสนาใดก็ตาม ใหมาชวยกันกูบ า น
กูเมืองใหกลับมาสูภาวะปกติเสียที
“เรื่องรายๆ มนุษยทํากันเอง ใครเปนคนทําไมรู ชางมัน ใครทํา
พระเจาก็ลงโทษเขาเอง” เปนคําพูดของยาที่ชวยตอกยํ้าใหฉันมั่นใจวา
ฉันมองยาไมผิด
เหตุการณลอบเผาสามีและบานเกิดขึ้นมา 5 ปกวาแลว เปน
เรื่องรายที่ยาบอกวาหนักที่สุดในชีวิต ฉันนับถือนํ้าใจยาเคลื่อนที่ตอง
รับบทหนักเปนหัวหนาครอบครัว ซึ่งในชวงที่เกิดเหตุการณนั้น ยาตอง
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รับผิดชอบดูแลลูกหลานผูหญิงทั้งหมด จนฉันนึกไปวายาเหมือนเปน
แมทัพของครอบครัว
เมื่อฉันบอกวา “ยาเหมือนแมทัพหญิง”
ยายิ้มกวางแลวก็ตอบวา “เปนแมทัพหนวยเคลื่อนที่ใชไหม?”
ยาเลาวาตอนเด็กๆ ยาตองยายไปอยูกับญาติๆ เวียนกันเลี้ยงจึงเปนที่มา
ของชื่อ “ยาเคลื่อน” เพราะตองเคลื่อนไป เคลื่อนมา ไมอยูกับที่
ฉันคิดวาทีย่ า เคลือ่ นยังสามารถมีชวี ติ อยูไ ดอยางปกติเชนคนทัว่ ไป
โดยไมเสียสติกับเหตุการณที่ผานเขามาในชีวิตไดนั้น ที่สําคัญที่สุดก็คือ
การมองชีวิตบนพื้นฐานของความจริงนั่นเอง ยามองเห็นความจริงและ
สามารถยอมรับความจริงได ยาสามารถอยูกับความจริงที่โหดรายได
เพราะยาเคลือ่ นมีความรับผิดชอบกับบทบาทหนาทีข่ องตัวเองสูงมากและ
ดวยจิตใจทีม่ คี ณ
ุ ธรรม ไมพยาบาทอาฆาตแคนก็ชว ยปลดเปลือ้ งความทุกข
ทรมานในจิตใจไดเร็วขึ้น
ปจจุบันแมยาเคลื่อนไมอยากไปเหยียบยํ่าสถานที่เกิดเหตุการณ
เพราะไม อ ยากรื้ อ ฟ น อดี ต ที่ เจ็ บ ปวด แต ย า ก็ ยั ง มี ใจผู ก สั ม พั น ธ กั บ
เพื่อนบานทั้งพุทธและมุสลิมไมไดเลือนหายไปตามกาลเวลา แมแตเพื่อน
เกาแกสมัยเด็กๆ ที่ไมไดพบเจอกันนานปดีดัก เชนตาของฉันซึ่งเปน
คนตางหมูบานแตอยูภายในตําบลเดียวกัน ยาก็ยังถามไถสารทุกขสุขดิบ
ตามประสาเพื่อนที่มีความทรงจําในวัยเด็กเหมือนๆ กัน
ฉันคิดวาชีวิตเราก็เปรียบเหมือนเกลียวเชือกที่มีเสนใยของความ
ทุกขและเสนใยของความสุขสองเสนพันกันจนเปนหนึ่งเดียว
บางคนเมื่อมีทุกขก็จมปลักกับมันจนมองไมเห็นความสุขอื่นๆ
ที่มาพรอมกับความทุกขนั้น
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ตัวเอง

คนนี้

คงนาเสียดายที่เราไมฉวยความสุขเก็บสะสมไวเปนรางวัลชีวิต
บางทีหากเราเปลี่ยนความคิดเสียใหมวา
“เวลาที่เรามีนํ้าตา เราหัวเราะได”
ความสุขก็อาจจะวิง่ เขามาหาเราเอง เหมือน ‘ยาเคลือ่ น สรางอําไพ’
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