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01 ภายใน.  สุสานรถ.  กลางวัน. : หลุยส  แมน 

แมน ไลยิง หลุยส. หลุยส ยิงตอบโต. หางออกไป มีรูปปนของพระเจาวางอยูบนห้ิง. รูปปนพระเจาท่ีอยูบนห้ิง 
สั่นสะเทือน เพราะเสียงปน. 

[CUT] 

02 ภายนอก.  สุสานรถ.  ใกลคํ่า. : หลิว 

หลิว วิ่งตามหา แมน กับ หลุยส. ผานเขาประตูไปในสุสานรถ. 

[CUT] 

03 ภายใน.  สุสานรถ.  คํ่า. (ตอ) : หลุยส  แมน 

แมน ไลยิง หลุยส. หลุยส วิ่งหลบกระสุนไปอีกซอกหนึ่ง. จนถึงทางตัน เขาสอดสายสายตามองหาคนชวย. 
ปนในมือก็ไมมีกระสุน. เขาทรุดตัวลงน่ังดวยความกลัว กลาวออนวอน ขอรองใหพระเจาชวย. คําออนวอน 
เปลี่ยนเปนคลื่นเหมือนควันสีเขียว กระจายไปถึงรูปปน ขณะท่ี หลุยส ประสานกับสายตาของรูปปน.– 

บรรยาย:  

ชีวิตของคนเรานั้น ไมไดขึ้นอยูกับอํานาจดลบันดาลของพระ

เจาเทาน้ัน หากแตเปนสิ่งท่ีพวกเขาสราง และทํามันขึ้นมาเอง 

พระเจามักถูกอางข้ึนมาเพื่อผลประโยชนบางอยาง ซึ่งพวก

เขาก็ไมรูเหมือนกันวา พระเจาจะมีตัวตนจริงหรือไม แตพวก

เขา ก็ยังตองการพระเจาอยูน่ันเอง ใครจะไปรูวา บางที พระ

เจาก็สุดแสนจะเบื่อหนาย กับมนุษยบางพวกท่ีด้ือรั้น แตจะทํา

อยาไรได เพราะพระเจาสรางพวกเขาขึ้นมาแลว มันผิดตรงท่ี 

ทําไมตองเปนคนพวกน้ีดวย. 

คลื่นควันสีเขียว ปะทะกับดวงตาของพระเจา. –พระเจารูสึก ตกใจ เซผงะถอยหลังไปกระทบไหลของ มนุษย 
ท่ียืนรับใชอยูใกลๆ. มนุษย ประคองพระเจา ไมใหลม. 

พระเจา:  

น่ีขาเปนอะไรไป ทําไม ทําไม คําออนวอนของเจามนุษยผูน้ี 

จึงมีพลังมาถึงขาไดละ แตชางมันเถอะ ไหนๆ มันก็ปลุกใหขา

กับเจาตื่นจากภวังคแลว เห็นทีจะตองดูคนพวกน้ีสักหนอย 
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มนุษย: 

ขาก็วาอยางน้ันแหละทาน 

พระเจา เพงสายตามองไปที่ หลุยส ซึ่งกําลังตกใจกลัวลนลาน และกวาดสายตาไปอีกฟากหนึ่งของสุสานรถ 
แมน กําลังถือปน เดินคนหาศัตรู. และ อีกมุมหน่ึงหางออกไป หลิว ก็กําลัง เดินคนหา คนท้ังสองเชนกัน 

พระเจา: 

น่ีถาเจา ประพฤติตัวแบบคนพวกนี้ เจาคงไมมีโอกาส จะ

ไดมายืนอยูเคียงขางขาหรอกนะ 

มนุษย:  

ขอบคุณ ท่ีทานเมตตามนุษยอยางขา 

พระเจา: 

ดูคนพวกน้ันซิ ทําอะไรกัน ชางไมเกรงใจพระเจาอยางขาบาง

เลย ท้ังๆ ท่ีเคยกลาวคําภักดีตอหนาขา 

มนุษย: 

พวกเขาทําอะไรผิดอยางน้ัน รึ? 

[FADE OUT / IN] 

04 ภายใน.  เรือนจํา.  กลางวัน. : หลุยส  แมน 

หองคุมนักโทษในเรือนจํา มองเห็นวิถีชีวิตของคนติดคุก หลุยส กับ แมน กําลังทดสอบกําลังกันดวยการงัด
ขอ ในวงลอมของเพื่อนๆ นักโทษ 

บรรยาย: 

นายคนนี้มีชื่อวา แมน สวนอีกคนหนึ่งชื่อ หลุยส พวกเขา

รวมกิน รวมด่ืม และรักกันเหมือนพี่นอง และสาบานจะเปน

เพ่ือนกันไปตลอด 

[CUT INSERT] 
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05 ภายใน.  หองขัง.  กลางวัน. : หลุยส  ผูคุม 

หลุยส ถูกผูคุม ผลักเขาประตูหองขัง แลวล็อคประตู. 

บรรยาย: 

หลุยส ติดคุกคดีพนันและเสพยา ไดเพียงปเดียว เขาแหกคุก 

และถูกจับกลับเขามาใหม ยืดชีวิตในคุกใหยืนยาวออกไป 

[CUT INSERT] 

06 ภายใน.  ธนาคาร.  กลางวัน. : แมน  ตํารวจ 2 นาย 

ท่ีโตะทํางานในธนาคาร แมน กําลังพูดโทรศัพทกับลูกคา. ตํารวจ 2 นาย ถือกระดาษเอกสารเขามา ชู
ขอความในเอกสาร แลวจับกุมเขา. 

บรรยาย: 

สวน แมน ติดคุกคดียักยอกทรัพยของธนาคาร หลักฐานมัดตัว

เขาแนน น่ีแหละคือเหตุท่ีทําใหพวกเขามาพบกันในคุกแหงน้ี 

[CUT TO] 

07 ภายใน.  เรือนจํา.  กลางวัน. : หลุยส  แมน  พระ  นักโทษคนอื่นๆ 

พระมาทําพิธี ใหศีลแก หลุยส และ แมน รวมทั้งนักโทษคนอื่นๆ. 

บรรยาย: 

พวกเขาเคยผานพิธีรับศีลในคุกมาดวยกันท้ังคู ไมมีใครรูวา 

บทบัญญัติขอหามของศีล ไดซึมซับเขาไปในสมองของพวก

เขาไปเทาไหร และรั่วออกไปแลวอีกเทาไหร 

[CUT] 
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08 ภายนอก.  เรือนจํา.  กลางวัน. : หลุยส  แมน 

ผูคุม คุมนักโทษออกไปขุดหลุม ขางนอก. รวมท้ัง หลุยส กับ แมน ดวย. 

แมน: 

เฮอ! ผูหญิงมันก็เปนซะยังงี้แหละ ถูกขัดใจหนอย แมก็

อาละวาดบานแตก แตถาเปนเรื่องบนเตียง ถาทําไมถูกใจ มัน

ก็งอนเอาซะดื้อๆ ไมมีเหตุผลเลยวะ มึงรูไหม มีอยูอยางเดียว

ท่ีทําใหมันหายบา ... ก็เงินนะซิ กูตั้งตัวไมติดก็เพราะอีนังน่ี 

มันใชเงินเหมือนมันพิมพแบงคเองเลยละ รูยังงี้ ไมนาเอามัน

มาทําเมียเลย 

หลุยส: 

มันไมดี ก็หาใหมซิพ่ีแมน 

แมน: 

มันไมงายเหมือนท่ีคิดนะซิ 

หลุยส: 

ทําไม กะแคผูหญิงคนเดียว ออกจากคุกบาๆ น่ีไปเมื่อไหร ก็

หาใหมไดน่ี ดูซิ มันเคยมาเยี่ยมพี่สักครั้งไหม มีแตพ่ีน่ันแหละ 

พลามเพออยูคนเดียว ปานน้ีเมียของพี่ มันคงไปเปนเมียคน

อ่ืนแลวละ 

แมน: 

 (โกรธ) 

เฮย! มึงอยาพูดบาๆ 

หลุยส: 

พ่ีแมน! โลกจริงๆ ใบนี้ มันไมไดสวยหรูอยางท่ีคิดหรอก 

ผูหญิงพรรคน้ัน พ่ียังจะ– 
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แมน: 

 (จะชกเพื่อน) 

หยุดเลยนะมึง 

หลุยส: 

เออ! ๆ เมียเอ็ง ขาไมแตะก็ไดวะ วาแตวา ออกจากนรกนี่พ่ี

จะไปทําอะไร ... อยาบอกนะวา จะกลับไปหานางนั่น 

ผูคุมเปานกหวีดหมดเวลาทํางาน. 

[FADE OUT / IN] 

09 ภายนอก.  หนาเรือนจํา.  กลางวัน. : หลุยส  ผูคุม 

ท่ีหนาประตูปลอยนักโทษ หลุยส เดินออกมาจากประตูเรือนจํา 

บรรยาย: 

หลุยส ไดรับอภัยโทษ ทําใหชีวิตในคุกของเขาสิ้นสุดลงเร็ว

กวาท่ีคิด ปลอยใหอิสรภาพของเขา หลุดลอยเหมือนนกที่

กําลังบินออกจากกรง 

ผูคุม: 

ไมมีญาติมารับเลยรึสหาย ... แลวจะไปไหนตอ? ... จะไปไหน

ก็ไป แตอยากลับมาท่ีน่ีอีก 

[CUT] 

10 ภายใน.  บอนพนัน.  กลางคืน. : หลุยส   

นักพนัน กําลังเลนพนัน. หลุยส กําลังยืนคุมสถานการณ. ท่ีเอวของเขามีปน. หลิว เปนผูหญิงคนเดียว ท่ีอยู
ในวง ลงแตมตอแตละครั้งดวยเงินกอนหนา และทั้งสูบ ท้ังด่ืม. 

บรรยาย: 

แตวิถีชีวิตเขา ก็ยังวนเวียนอยูกับปากประตูคุกอยูเหมือนเดิม 

น่ันเปนเพราะเขาเลือกทางเดินของเขาเอง หลุยส ไดรับการ

ติดตอใหคุมบอนการพนันท่ีน่ี  
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[CUT] 

10.1 ภายใน.  บานพัก.  กลางคืน. : หลุยส  เจาของบาน 

ชายเจาของบานเปดประตูหนาบาน พบหลุยส รีบปดประตู แตหลุยสเอามือกั้น ถอดแวน พรอมยื่นซอง 
เจาของบานทําหนาตกใจกลัว และเม่ือหลุยสเอาปนจ้ีท่ีหนาผาก เขายิ่งกลัวใหญ 

บรรยาย: 

หลุยส มีงานอดิเรกแกเซ็งอีกอยาง คือติดตามทวงหนี้ใหแก

เจาพอขาใหญในเมืองนี้ และเปนงานท่ีเขาถนัดมากกวาใหทํา

อยางอ่ืน งานสําเร็จ รางวัลก็ตามมา แนละ ทําใหเขามีเงิน มี

ปน และมีผูหญิง 

[CUT] 

11 ภายใน.  บานพัก.  เย็น. : หลุยส  หลิว 

หลิว กําลังนอนหลับบนเตียงนอน หลุยสออกจากหองน้ําหลังเสร็จกิจ. เห็นปน กระเปาเงิน และขวดเหลา
วางระเกะระกะ บนโตะ เขาหยิบปนปลอมขึ้น ลองเล็งไปท่ี หลิว ขณะท่ีเธองัวเงียลืมตาตื่น. ท้ังสองหัวเราะ
หยอกลอเลนกัน 

บรรยาย: 

เรื่องมันคงไมยุงยาก ถาเขาไปควาผูหญิงคนอื่นมาทําเมีย ซึ่ง

ไมใชหญิงหมายชื่อ หลิว คนน้ี เธอเขาบอนทีไร เธอก็จายหนัก 

และดื่มจัดเสียดวย ไมมีใครรูวาเธอไปเอาเงินน่ันมาจากท่ีไหน 

[FADE OUT / IN] 

12 ภายนอก.  หนาเรือนจํา.  เย็น. : แมน 

แมน เดินออกจากประตูเรือนจํา มาน่ังพักท่ีมาหินสวนสาธารณะ เอารูปท่ีถายกับภรรยาขึ้นมาดู 

[CUT] 
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13, 14, 15 ภายนอก.  บนถนน / รถแท็กซี่ / หนาบานพัก.  คํ่า. : แมน  แท็กซี่ 

แมน จางรถแท็กซี่ ขับผานตัวเมือง ไปสงท่ีบานของตัวเอง. รถจอดที่หนาบาน เขารีบเดินเขาบานทันที. 

บรรยาย: 

สามเดือนตอมา แมน ก็พนโทษออกจากคุก แนนอน เขา

ยังคงอยูในโลกของตัวเอง และหวังวาความฝนของเขา จะรอ

เขาอยูท่ีบาน น่ันคือ เมียสุดท่ีรัก หัวใจมันเตนและพองโต

ยังไงบอกไมถูก ยายบาน่ันคงดีใจไมนอยที่เห็นเขา 

[CUT] 

16 ภายใน.  บานพัก.  คํ่า. : หลุยส  หลิว  แมน 

บนเตียง หลิว กับ หลุยส นอนกอดกันหลับสนิท. ประตูปดไมสนิท แมนถือวิสาสะเปดเขาไป เดินเขาไปถึง
หองนอน เห็นหลิวนอน กับ หลุยส 

แมน: 

ท่ีรัก ปากลับมาแลว 

หลิว: 

 (ตกใจลุกออกจากเตียง แต หลุยส ยังหลับคว่ําหนา) 

วาย! พ่ีแมน พ่ีกลับมาเม่ือไหร ทําไมไมบอกกอน ฉันจะไดไป– 

แมน: 

อีหลิว น่ันใคร มึงเอาผูชายมานอนในบานของกู มึงทําราย

หัวใจของกูเกินไปแลว 

 (ขวางรูปถายลงท่ีพ้ืน) 

หลุยส ตกใจ ควากางเกงมานุง. แมน เดินหายเขาไปในหองอีกหองหนึ่ง ถือปนลูกซองกลับเขามา 

แมน: (ตอ) 

ไอหลุยส ไอเพ่ือนระยํา 
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หลุยส: 

พ่ีแมน ใจเย็นๆ อธิบายใหชัดๆ หนอย น่ีเมียพี่เหรอ? 

แมน ยิงใส หลุยส เขาหลบ กระโดดออกทางหนาตาง. แมน ยิงซ้ํา ไมฟงคําอธิบายจากหลิว. แลววิ่งถือปน
ออกไปไลยิง แมน ตอ 

[CUT] 

17 ภายนอก.  บานพัก.  คํ่า. : หลุยส  หลิว  แมน 

ท่ีบันไดบาน เห็น หลุยส วิ่งหนีไป. แมน ถือปนเล็ง ยิง แลววิ่งไลไป. หลิว ก็วิ่งตามไป 

บรรยาย: 

แมน มันเหมือนวัวบา แนละใครๆ ก็บาถาเห็นเมียของตัวเอง

ไปนอนกับชายชู แลวก็ยิ่งบากันไปใหญ  

[CUT] 

18 ภายนอก.  สุสานรถ.  คํ่า. : หลุยส  หลิว  แมน 

ท่ีสุสานรถ หลุยส วิ่งเขาไปในนั้น. แมน ตามเขาไป. หลิว กําลังวิ่งหาพวกเขาอยูขางนอกสุสานรถ. 

บรรยาย: 

เม่ือชายชูคนน้ัน คือเพื่อนรักเพื่อนสาบาน ความแคนเทาน้ัน 

ท่ีจะชวยสะสางปญหา  

[FADE OUT / IN] 

19 ภายใน.  สุสานรถ–ระเบียงหิ้ง.  กลางคืน. : พระเจา  มนุษย 

บนระเบียงหิ้งรูปปน 

พระเจา:  

น่ีแหละ คือสาเหตุท่ีทําใหพวกเขาตองมาขัดใจกันเอง และไล

ฆากันในนี้ 

มนุษย: 

แตวา ทานจะไมใหโอกาสพวกเขากลับตัวเลยรึทาน 
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พระเจา: 

มันจะมีประโยชนอะไร กับคนตลบตะแลงพวกนั้น เจาไมเห็น

พฤติกรรมในคุกของพวกมันรึ 

[REACT CUT] 

20 ภายใน.  เรือนจํา.  กลางคืน. : หลุยส  แมน 

หลุยส และ แมน สวดมนต ขอพร โดยมีรูปพระเจาอยูบนหัวนอน แลวเขานอน. 

พระเจา: 
น่ันมันหลอกลวงขาชัดๆ เจาไมเห็นรึไง 

[CUT] 

19 ภายใน.  สุสานรถ–ระเบียงหิ้ง.  กลางคืน. : พระเจา  มนุษย 

บนระเบียงหิ้งรูปปน (ตอเนื่อง) 

มนุษย: 

หนอย มันบังอาจนัก ท่ีกลาหลอกพระเจาอยางทาน 

พระเจา: 

ใชแลว ดูซิ มันบอกวาจะบูชาขา จะศรัทธา เชื่อม่ันในตัวขา แต

แลว พวกมันก็โกหก กลับไปทําในสิ่งท่ีขาไมชอบใจ ทําในสิ่งท่ี

ขาหามไมใหทํา แลวจะไมใหขาเจ็บใจไดยังไง มันโกหกสิ้นดี 

[CUT] 

หลิว มาถึงทางเขาสุสานรถ. เสียงปนดัง. เธอวิ่งตามเขาไปขางใน. หลุยสกับแมน ยิงปนตอสูกัน. กระสุนปน
ของ หลุยส วิ่งเฉียดรูปปนพระเจา. พระเจาผงะถอยเล็กนอย. 

มนุษย: 

แลวทานจะทํายังไง กับคนพวกนี้ละ 

พระเจา: 

ขารึ จะทําอะไรพวกมันได จะสาปแชง ก็ไมใชหนาท่ีของขา 
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มนุษย: 

อาว ทานเปนถึงพระเจา ก็ใชอิทธิฤทธิ์ท่ีทานมีลงโทษพวกเขาซิ 

พระเจา: 

เจาไมรูอะไรอีกแลว ขาไมมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย อยางท่ีพวก

เจาเขาใจหรอก ขาเองถูกกําหนดใหเปนผูทรงไวซึ่งเมตตาตอ

มวลมนุษย แลวขาจะสาปแชงพวกเขาไดยังไง 

มนุษย: 

ก็ทานเปนผูสรางทุกอยางบนโลกใบนี้ ทําไม ทานจะสรางกฏ

หรือบทลงโทษผูกระทําผิด ไมไดเชียวหรือ 

พระเจา: 

ไมได 

มนุษย: 

ทําไมละ? 

พระเจา: 

เจาอยาลืมซิ ขาสรางทุกอยางไดก็จริง แตมีอยูสิ่งหน่ึง ท่ีขา

ไมไดสราง แตมันมีของมัน กอนท่ีจะมีขาซะอีก 

[CUT] 

หลุยส กําลังหลบซอน รอจังหวะ แมน เดินผานเขามาใกล แมน จะยิงหลุยส แตหลุยสปดปลายกระบอกปนชี้
ไปทางวงสนทนาของพระเจากับมนุษย. กระสุนวิ่งผานวงสนทนา ท้ังพระเจาและมนุษยยอตัวหลบ. 

มนุษย: 

อะไรละทาน ยังมีอะไรที่ทานควบคุมไมไดยังงั้นรึ 

พระเจา: 

ก็เจาซาตาน นะซิ มันเท่ียวใชเวทมนต ขูบังคับใหคนพวกน้ัน 

สยบใตคําบัญชาของมัน จนขาเองก็ทําอะไรไมได เจาไมเห็นรึไง 
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มนุษย: 

อาว น่ีทานไมไดสราง ซานตานหรอกหรือ 

พระเจา: 

เจาจะบารึไง พระเจาอยางขา ไมโงอยางท่ีเจาคิดหรอก มีรึ ขา

จะสรางผูท่ีเปนศรัตรูมาเพื่อทําลายขา เจาน่ี ชางไรเหตุผลสิ้นดี 

มนุษย: 

ขาขออภัย ในฐานะผูดอยปญญา 

[CUT] 

แมน ไลยิง หลุยส. หลุยส วิ่งหลบกระสุนไปอีกซอกหนึ่ง. จนถึงทางตัน เขาสอดสายสายตามองหาคนชวย. 
ปนในมือก็ไมมีกระสุน. เขาทรุดตัวลงน่ัง กลาวออนวอน ขอรองใหพระเจาชวย. (ซีนซ้ํา 03) 

มนุษย: 

วาแตทานจะทํายังไงตอไป กับพวกคนชั่วชาน่ันละ 

พระเจา: 

เจาไมตองกังวลไป ขามีวิธี 

มนุษย: 

วิธีอะไรหรือ ทานพอจะบอกไดไหม 

พระเจา: 

เจาเอียงหูมาใกลๆ ขาซิ ขาจะบอกให 

[CUT] 

หลิว วิ่งตามมาถึงจุดท่ี แมน กําลังเล็งปนไปท่ี หลุยส. มือขวาของเธอกํารูปพระเจาท่ีหอยอยูในสรอยคอไว
แนน และอธิษฐานบางอยาง. มือซายถือรูปถายของเธอที่ถายกับ แมน ตอนชีวิตยังหวานชื่น.  

[CUT INSERT] 

21 ภายนอก.  หางสรรพสินคา.  กลางวัน. : แมน  หลิว 

แมน กับ หลิว ซื้อของในหาง ความสุข หัวเราะ หยอกลอกัน.  
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[CUT TO SCENE 19] 

หลิว คิดแกไขสถานการณ ขณะท่ี แมน เดินถือปนเล็งไปท่ี หลุยส. หลิว ปรากฏตัว เดินเขาไปยืนระยะหาง
จากเขาท้ังสองคน ในระยะทางเทาๆ กัน 

หลิว: 

พ่ีแมน อยาถึงกับฆาแกงกันเลยนะ ฉันขอ หลุยสเขาไมรูเรื่อง

จริงๆ ฉันคิดวา พ่ีตายไปแลว ฉันจึง– 

แมน: 

คิดมีผัวใหม เอาไอเลวน่ีมาแทนกูใชไหม? 

หลุยส: 

มะ มะ ไมนะ พ่ีแมน เราเพื่อนกันนะ จะทําอะไร คิดดูใหดีๆ นะพี่ 

แมน: 

มึงไมใชเพ่ือนกู 

หลิว: 

 (รองไหฟูมฟาย) 

พ่ีแมน พ่ีทําผิดก็เพ่ือฉัน แลวพ่ีก็ชดใชกรรมในคุกแลว พ่ีอยา

ทําบาปอีกเลยนะ อโหสิกรรมให หลุยสเขาเถอะ ฆาคนตาย

มันบาปยิ่งกวาฆาหมาฆาแมวนะพี่ ฉันออนวอนขอใหพระเจา

คุมครองพ่ีแลว พ่ีอยาทําอะไรผิดอีกเลย 

แมน: 

 (ลังเล) 

มนุษย: 

ออ ขาเขาใจแลว แหมทานน่ี ชางมีปญญายอดเยี่ยมจริงๆ 

ไอมนุษยผูชายมันก็ใจออนเพราะมนุษยผูหญิง น่ันพวกเขา 

กําลังจะดีกันแลว 
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พระเจา: 

ก็แนละซิ ขาเปนถึง พระเจา มีรึจะคิดแผนดีๆ ไมเปน 

มนุษย: 

แตขาชักไมแนใจเหมือนกันวา แผนของทาน จะไดผลรึไม 

พระเจา: 

เจาไมเชื่อขาใชไหม น่ีเจา ไมศรัทธาในพระเจาอยางขาหรอกรึ 

มนุษย: 

โอ! ไมใชอยางงั้นหรอก ขาไมไดคิดอยางท่ีทานเขาใจ 

พระเจา: 

แลวมันยังไง ท่ีวาเจาคิดไมเหมือนอยางท่ีขาเขาใจ 

มนุษย: 

ก็... เออ... ก็... ก็ทานไมมีอิทธิฤทธิ์ ไมมีปาฏิหาริยอะไร ท่ีจะ

ไปบังคับ หรือลงโทษ ถาพวกคนชั่ว ไมทําตามท่ีทานสั่ง 

พระเจา: 

ไมจําเปน ขาไมจําเปนตองใชปาฏิหาริย หรืออํานาจใดๆ ไป

บังคับขูเข็ญพวกเขาหรอก 

มนุษย: 

น่ีถาทาน ไมคิดจะลงโทษคนพวกนั้น ก็จะทําใหเขาไดใจ ลง

มือทําในสิ่งท่ีชั่วชาเลวทรามมากยิ่งขึ้น พอชาวบานเดือดรอน 

ทานจะวายังไง ทานรับผิดชอบไหวรึ 

พระเจา: 

เจาคิดใหดีซิ ทุกคน ตางก็มีกิเลสตัณหา ดวยกันท้ังน้ัน คน

พวกน้ีแหละจะแยงชิง เขนฆากันเอง โดยที่ขาไมตองทําอะไร 

ใหเสียความเปนพระเจา ฮา ฮา ฮา  
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มนุษย: 

หมายความวา ทานจะอยูเฉยๆ ปลอยใหทุกอยางแกปญหา

ของมันเอง อยางงั้นรึ 

พระเจา: 

ก็ใชนะสิ 

[CUT] 

หลิว เห็นวา แมน ยังลังเลอยู. เธอจึงตัดสินใจ เดินเขาไปยืนขวางทางปน ระหวาง หลุยส กับ แมน.  

หลิว: 

พ่ีแมน ฟงใหดีนะ หลุยสนะ เขาเปนผูชายท่ีผานเขามาในชีวิต

ก็จริง แตน่ันมันก็ชั่วคร้ังชั่วคราว ฉันไมไดคิดจริงจังอะไร– 

หลุยส: 

น่ี อีหลิว มึง– 

หลิว: 

ถาพี่วางปนลง ฉันจะคืนดีกับพ่ี ถาพี่ฆาคนตายคราวนี้อีก พ่ี

จะตองถูกตํารวจจับ และกลับเขาไปอยูในคุก คราวน้ีพ่ีก็จะ

ไมไดออกมาดูโลกอันสวยงามนี้อีกเลย เชื่อฉันเถอะพี่ วางปน

น่ันลง 

[CUT] 

แมน คิดหนัก ตัดสินใจไมถูก. น่ีก็เมีย. น่ันก็เพ่ือน. คุกก็กลัว. แคนก็แคน. แตคําสาบานก็ยังคํ้าคออยู. 

[CUT] 
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มนุษย: 

น่ีทาน… ถาทานปลอยใหปญหาทุกอยางมันคลี่คลายเอง คน

เลวก็ปลอยใหมันทําเลวตอไปเรื่อยๆ แลวคนดีๆ อยางพวก

ขาละ ไมเดือดรอนกันไปใหญรึ พวกขาและญาติๆ จะอยูกัน

ยังไง ทานไมคิดหรอกรึวา ชีวิตของพวกขาจะปลอดภัยหรือไม 

แลวทรัพยสินอีกละ ถาทานไมยอมทําอะไรเลย น่ีนะหรือ พระ

เจา ทานเปนพระเจาประสาอะไรกัน ท่ีปลอยใหทุกอยางมันติด

สินกันเอง 

พระเจา: 

เจาอยาเพิ่งหัวเสีย ตอวาขาใหเสียหายอยางงั้นสิ เจามนุษยผู

โงเงา 

มนุษย: 

ขานะรึ โงเงา ทานตางหาก ท่ีไรปญญา ไรอํานาจ ดีแตพูด 

ปลอยใหพวกคนดีๆ อยางขา ตองสะสางปญหาดวยตนเอง 

ท้ังๆ ท่ีปญหาเหลาน้ัน ขาไมไดเปนคนสราง แตพวกคนเลวๆ 

พวกนั้นตางหาก ท่ีเปนคนกอ ทานก็เห็นน่ี แตทานไมคิดท่ีจะ

ทําอะไรเลย มันหมายความวายังไง 

พระเจา: 

เจาอยามาตอเถียงกะขานะ พระเจาจะชวยเฉพาะผูท่ีชวย

ตัวเองไดเทาน้ัน 

มนุษย: 

ก็เพราะยังงี้นะซิ พระเจาอยางทาน จึงไมนาจะมีประโยชน 

[CUT] 
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แมน โกรธแคน และอึดอัด เขาระบายความรูสึกตางๆ นานา สารพัด 

แมน: 

อีหลิว มึงไมตองมาพูดดีเลย มึงไมเคยรักกู ไมซื่อสัตยกับผัว 

กูยักยอกเงินมาใหมึงถลุงเลน จนกูตองติดคุก มึงยังไมพอใจ

อีกเหรอ ไอหลุยส มึงก็เหมือนกัน ไอเพ่ือนทรยศ หักหลังกู 

ท้ังๆ ท่ีรูวากูนะรักเมียแคไหน มึงก็ยังทํากับกูได 

หลุยส: 

ฉันขอโทษ ฉันไมรูจริงๆ วาหลิวเปนเมียพี่  

 (มองไปที่หลิว) 

หลิว ทําไมไมบอกกูสักคํา วาเปนเมียของพี่แมนเคา กูจะไดไม

ตองมาผิดใจกัน ... โธเวย! 

 (สอดสายสายตาไปรอบๆ รางสั่นดวยความกลัว) 

พระเจาชวยลูกดวย ลูกยังไมอยากตายตอนนี้ ฮือ ฮือ 

แมน: 

 (ขึ้นไกปน เตรียมยิง) 

[CUT] 

พระเจา: 

เจาคิดดูใหดีนะ ถาขาชวยมนุษยทุกคน แตมนุษยไมรูจักชวย

ตัวเอง มันจะมีประโยชนอะไร 

มนุษย: 

ออ ทานหาวา มนุษยผูฉลาดอยางพวกขา เอาเปรียบพระเจาอยาง

ทานอยางงั้นรึ ท่ีวันๆ เอาแตรอความชวยเหลือจากพระเจา 
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พระเจา: 

ไมใชอยางงั้น เจาเขาใจผิด ขาหมายถึงวา หากพวกเจาไม

รูจักชวยตัวเอง ไมสามัคคีกัน จองแตจะเอาเปรียบซึ่งกันและ

กัน ไมรูจักใหอภัย ริษยา อาฆาตกันไมหยุดหยอน น่ันแหละ 

ปญหาท่ีพวกเจากอกันขึ้นมาเอง พระเจาไมเกี่ยวของดวย แต

พอมีปญหา พวกเจาก็แหกปากขอความชวยเหลือจากพระ

เจา ใครกันแน ท่ีเปนฝายเอาเปรียบ 

มนุษย: 

ตกลง พระเจามีสองมาตรฐานใชไหม? 

พระเจา: 

อะไรของเจา 

มนุษย: 

ก็ทานเลือกปฏิบัติ ชวยเฉพาะคนที่ชวยตนเองไดแลวไง สวน

คนอีกพวกหนึ่ง ทานกลับปฏิเสธ น่ีมันสองมาตรฐานชัดๆ 

พระเจา: 

อะไรของเจาอีกละ ขาไมเขาใจ 

[CUT] 

เสียงปนดังขึ้น 2 นัดติดๆ กัน. พระเจาถึงกับผงะ มองลงไปขางลาง น่ิงไปนาน ท้ังพระเจากับมนุษยตาง
สบตากัน ดวยความงุนงงกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น. 

[CUT] 

หลิว ถูกยิง นอนแนน่ิงจมกองเลือด. หลุยส น่ังกุมหัว รองขอชีวิต. แมน ยืนดูเหตุการณ ดวยความสาแกใจ 
แลวเขาก็เดินจากไปพรอมกับปนในมือ. ปลอยให หลุยส น่ังมองดูศพของ หลิว ดวยความตื่นตระหนก. ท่ีมือ
ขางขวาของศพหลิว มีปนสั้น .22 กระบอกหนึ่ง พรอมกับรูปถายหลนอยูใกลๆ 
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บรรยาย: 

น่ีแหละนะ ชีวิตของมนุษยปุถุชน ผูเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะ

สงสาร พวกเขาทําตัวของเขาเองแทๆ แตดูเหมือนวา เรื่อง

มันคงไมจบแคน้ีหรอกนะ. 

[FADE OUT / IN] 

22 ภายนอก.  รานอาหาร.  กลางคืน. : แมน  หลุยส 

หลุยส กับ แมน น่ังด่ืมเหลาดวยกัน 

หลุยส:  

ฉันพูดตามตรงนะพี่ คนอยางฉันจะไมยุงเมียเพื่อนเด็ดขาด 

แมน:  

แตมึงก็ยุงไปแลว  

หลุยส: 

พี่รูไหม ฉันพบสัจธรรม หลังจากแหกคุกแลวถูกจับยัดไปอยู

ในรูน่ันเจ็ดวัน 

แมน: 

สัจธรรมอะไรของมึงวะ ไอหลุยส 

หลุยส: 

ก็สัจธรรมของกฏเหล็ก ท่ีฉันตั้งมันขึ้นมาไงพี่ มันมีอยูสี่ขอ 

ขอหนึ่ง อยาแหกกฏ 

แมน: 

แลวขอสองละ? 

หลุยส: 

กฎมีไวใหแหก 
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แมน: 

มึงน่ีทาจะบา ตกลงมึงจะเอาไงแน หามแหกกฏ แลวมาบอก

วา กฎมีไวใหแหก 

หลุยส: 

น่ันไง น่ังไง สงสัยใชไหมลา ถาพี่ไมแนใจนะ ใหเลือกทําตาม

ขอหนึ่ง น่ีเปนกฏขอท่ีสามของฉัน 

แมน: 

จะบาไปกันใหญแลว ไอหลุยส ก็ไหนมึงบอกวาไมใหแหกกฏ 

ไมยุงกับเมียของเพื่อน แลวน่ีมึง– 

หลุยส: 

ฉันก็เลยใชกฏขอที่สี่ของฉันไง  

แมน: 

กฎบาบออะไรของมึงอีกละ  

หลุยส: 

ถาคิดหาทางออกไมได ใหทําตามกฎขอสอง พ่ีคิดดูซิ อีหลิว

มันเปนเมียพี่ก็จริง แตปายแขวนคอก็ไมมี ใครจะไปตรัสรู 

แลวมันก็ใหทาฉันดวย ฉันก็เลย– 

แมน: 

เออ เออ กูยอมมึงเลยวะ ก็เพราะไอกฏเหล็กสี่ขอของมึงน่ี 

หลุยส: 

ฉันพูดตามตรงนะพี่แมน พ่ีตัดสินใจถูกแลว ท่ีกําจัดอีนัง

แพศยานั่นซะกอน กอนท่ีมันจะกําจัดพี่ ถามันยังอยู และพี่

ตายไปตอนนั้น เงินท่ีพ่ีเก็บเอาไวใชหลังออกจากคุก พ่ีก็ไมได

ใช ปลอยใหมันเสพสุขไปคนเดียว ดูฉันซิ อยูกะมันแคไมกี่

เดือน ก็แหงกรอบพอๆ กับพ่ีน่ันแหละ 
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แมน: 

เออ มึงก็เลนตามบทไดไมเลวน่ีหวา น่ีดีนะ ท่ีหัวของมึง ไมมี

เขาโผลขึ้นมาใหเห็นซะกอนนะ ฮา ฮา ฮา 

หลุยส:  

 (ชูแกวเหลาชนกัน) 

ฮะ ฮะ ฮะ 

[FADE OUT] 

จบ. 

 

  

  


