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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

‘จิตจักรพรรดิ’ เป็นผลงานแนวนวนิยายล�าดับที่ ๔ ของ
คุณดังตฤณ จัดพิมพ์แบบแยกเล่มครัง้แรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ยังคงเป็นเรื่องที่ถูกถามหาอยู่ในอินเตอร์เน็ตไม่ขาดสาย

ในการจัดพิมพ์ครัง้แรก ผููอ่านส่วนหน่ึงเต็มอิ่มกับเรื่องที่
จบลงโดยบริบูรณ์แลูวอย่างสวยงาม กล่าวคือ ผููประพันธ์แกูปม
ที่ผูกไวูทัง้หมดครบทุกประเด็นไม่ขาดตก แต่ความรููสึกของผูู
อ่านอีกส่วนหน่ึงเห็นว่ายังไม่ใช่ ซึ่งก็คงเพราะอยากรููว่า ‘จะเกิด
อะไรขึ้นอีก’ ประมาณว่าเรื่องจบแต่อารมณ์ไม่จบ ผููอ่านส่วน
น้ีจ�านวนไม่นูอยเลยที่เรียกรูองจะใหูคุณดังตฤณเขียนภาคต่อ
ออกมาใหูจงไดู ซึ่งก็ปรากฏว่าคุณดังตฤณมาพบกับค�าเรียกรูอง
ดังกล่าวที่ครึ่งทาง โดยเขียนส่วนเสริมออกมาใหูเห็นภาพว่า ‘จบ
เรื่องเก่า’ แลูวจะ ‘เกิดเรื่องใหม่’ อย่างไรต่อ และในการจัดพิมพ์
เพื่อรวมเป็นเล่มเดียวครัง้น้ี เราไดูมอบใหูเป็นอภินันทนาการต่อ
ทูายเน้ือหาเดิมไวูแลูว

ส�าหรับเรา ‘นวนิยายที่น่าติดใจ’ ตูองท�าใหูคนอ่านเกิด
ความสนุกสนานและไดูคิด ‘นวนิยายที่น่าติดตาม’ ตูองท�าใหูคน
อ่านอยากรููตอนจบ ส่วน ‘นวนิยายที่น่าอ่านซ�้า’ ตูองท�าใหูคน
อ่านไม่อิ่มไม่เบื่อ และพบว่าเก็บตกบางสิ่งเพิ่มไดู หรือสะดุดใจ
กับหลายประโยคมากขึ้นในแต่ละรอบที่กลับมาอ่านอีก 

‘จิตจักรพรรดิ’ เป็นนวนิยายของคุณดังตฤณอีกเรื่องที่
ส�านักพิมพ์ฮาวฟาร์หวังจะใหูน่าติดใจตัง้แต่บทแรก น่าติดตาม
ตัง้แต่บทที่สอง และน่าอ่านซ�้าหลังจากจบบทสุดทูายในไม่ชูา

ส�ำนักพิมพ์ฮำวฟำร์

อารัมภบทจากดังตฤณ
‘จิตจักรพรรดิ’ เล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เอา

ความสามารถพิเศษทางจิตของตนไปช่วยเหลือคนอื่น เล่า
เร่ืองมาเฟียพลังจิตท่ีท�าตัวเหมือนเทวดามาปกครองมนุษย์ 
เล่าเรื่องความรักแสนอ่อนหวานล�้าลึกแบบที่ไม่เหมือนใคร 
เล่าเรื่องอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ตลอด
จนเล่าเรื่องจิตของคนที่สมควรได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

ฟังดูทั้งหมดนั้นเหมือนเรื่องแต่งชวนฝัน ซึ่งนวนิยาย
ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ ถ้าคุณคาดหวังจินตนาการที่
ผาดโผนเร้าใจ และมีตอนจบที่คาดไม่ถึง ก็เชื่อได้ว่าไม่น่า
จะผิดหวังกับ ‘จิตจักรพรรดิ’ นี้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความ
คาดหวังของผมเอง ที่อยากให้ทุกท่านอ่านจบแล้ว ได้เกิด
แรงบันดาลใจนึกอยากอยู ่บนเส้นทางสร้างความสุขให้
ตนเองและมอบความสุขให้คนอื่น เห็นว่าโลกน่าอยู่ขึ้นกว่า
เดิมได้จริง ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่อย่างใดครับ

ด
มิถุนายน ๕๕
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บทที่ ๑
 
๕ โมงเย็น
แทนการใชูจิตสัมผัสประกอบพลังค�าเพื่อเปลี่ยนชีวิตลูกคูาดังเคย 

มะแมก�าลังจะตูองใชูสมองประกอบค�าชีแ้จง เพื่อเปลี่ยนใจคอลัมนิสต์
คนหน่ึงที่เพิ่งเขียนด่าหล่อนลงนิตยสาร ‘มีเธอ’ มาไม่นาน

มะแมรับนัดสัมภาษณ์เฉพาะในช่วงหลังเลิกงาน เพราะคิว
ลูกคูายาวเหยียดไม่เอื้อใหูใชูเวลาช่วงอื่นของวัน แต่ขูอเสียของการใหู
สัมภาษณ์หลังเลิกงานคือหล่อนจะอ่อนลูา หรือหนูาตาไม่สดชื่นไปบูาง

ดูวยเหตุนัน้ มะแมจึงก�าหนดเวลานัดเป็น ๑๗:๑๕ เพื่อใหูตนเอง
มีเวลาหายใจหายคอ หล่อนพักดื่มน�้ าและมานัง่หลับตา พักเทูา พักมือ 
พักหนูา ลากลมหายใจยาว ชูา แลูวผ่อนออกสู่การพักลมนาน กับทัง้มี
ความสม�่าเสมอ ขจัดคลื่นรบกวนในหัวออกจนเหลือแต่จิตใจที่ปลอด
โปร่ง สว่างสบาย

เพียงดูวยช่วงเวลาพักผ่อนอย่างมีคุณภาพสัน้ๆ พลังความสดชื่น
ก็ถูกเรียกกลับคืนมา เกือบเท่ากับคนทัว่ไปพักผ่อนนอนหลับมาทัง้คืนที
เดียว

บรรยากาศในที่ท�างานของมะแมสมกับความเป็นมืออาชีพ หล่อน
อายุยังนูอย จึงใชูชุดสูทกระโปรงสีขาวในเวลาท�างาน เพื่อใหูดูเป็น
ผููใหญ่ ส่วนสถานที่เป็นโฮมออฟฟิศหน่ึงคูหา ใกลูทางด่วนย่านชานเมือง 
ตกแต่งภายในดูวยเฟอร์นิเจอร์ทันสมัย ใหูอารมณ์แบบสถานที่พักผ่อน 
สวยๆ มากกว่าจะเป็นที่ท�างานเคร่งขรึมที่เต็มไปดูวยกองแฟูมเอกสาร
ตัง้เกะกะรกตา

หล่อนจูางเด็กไวูคนหน่ึงในราคาแพง เพื่อจะมีลูกมือซื่อๆไวูใชู
งานไดูทุกอย่าง ตัง้แต่ท�าความสะอาด รับโทรศัพท์นัดหมาย ตูอนรับ
ลูกคูา จัดคิวหนูาหูอง ท�าสถานที่ใหูเป็นออฟฟิศเต็มรูปแบบ โดยไม่ตูอง
มีใครมากไปกว่าน้ี

พอดีกับที่ท�าสมาธิเต็มอิ่ม เด็กลูกจูางซึ่งก�าลังท�าหนูาที่เลขาหนูา
หูองในยามนัน้ ก็ส่งสัญญาณอินเตอร์คอมเป็นการเตือนว่าถึงเวลานัด 
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มะแมเปิดเปลือกตาขึ้น และกดปุ่มส่งสัญญาณตอบว่าพรูอมแลูว จาก
นัน้เพียงอึดใจ หญิงวัยเกินสี่สิบในชุดกางเกงยาวก็เดินเขูามา พรูอม
ชายร่างอูวนกลมแบกกลูองใหญ่กับขาตัง้มาดูวยครบเซ็ต

มะแมเป็นฝ่ายพนมมือไหวูทักอย่างอ่อนโยน
“สวัสดีค่ะ พี่ชลิกาใช่ไหมคะ?”
ชลิกาเป็นผููหญิงตาขวาง คลูายพรูอมจะโกรธโลกอยู่ตลอดเวลา 

ใครเห็นก็น่าจะสัมผัสไดูง่ายๆว่าหล่อนเป็นพวกหมกมุ่นครุ่นคิดยุ่งเหยิง
และดูวยความช�านาญในอาชีพของมะแม ก็ช่วยใหูสัมผัสไดูลึก

กว่านัน้ หล่อนรููสึกถึงกระแสชีวิตทึบๆ รูอนๆ แรงๆ ของชลิกา กับทัง้
แปลไดูถูกว่าฝ่ายนัน้เริ่มตูนจากก�าเนิดที่ยากล�าบาก ขาดความอบอุ่น 
แถมโตขึ้นตูองแบกภาระอย่างไม่เป็นธรรม จึงรููสึกว่าโลกมีแต่แง่รูาย
ใหูมอง

ในแวบแรกนัน่เอง มะแมไดูขูอสรุปรวบยอดเกี่ยวกับตัวตนของ
ชลิกา ฝ่ายนัน้อัดแน่นไปดูวยความคับแคูน และถูกบีบใหูเชี่ยวชาญใน
การจับผิดคนอื่น หลงลืมขูอดีของใครๆไดูง่าย บางทีรุกรานคู่สนทนา
โดยไม่ทันตัง้ใจ และว่างๆก็นัง่เป็นทุกข์ไดูดูวยไฟริษยาที่จุดเอง รูอน
เอง แค่เขูาใกลูก็น่าร�าคาญแลูว

แต่เมื่อตูองโอภาปราศรัย ชลิกาก็ยิม้แยูมรับไหวู พูดจาอ่อนหวาน
ไดูแบบไม่ฝืน

“สวัสดีค่ะนูองมะแม พี่ปุ๋ยขอบคุณนะคะที่สละเวลาใหูนิตยสาร
เล็กๆของเรา”

ชลิกาใชูสรรพนามแทนตนดูวยชื่อเล่นเป็นการขอผูกสนิท มะแม
ยิม้ตอบนิดๆ พินิจกิริยาตีสนิทของฝ่ายนัน้อย่างเห็นทะลุ คนพวกน้ี
เขียนเก่ง ดูวยความที่สัง่สมส�านวนจิกกัดแสบๆคันๆมานานนับสิบปี จน
คิดค�าพิสดารขนาดใหูคนจ�าขีป้ากไปใชู ขณะเดียวกันก็หวานเป็น ใหูตบ
หัวแลูวลูบหลัง หรือลูบหลังแลูวค่อยตบหัว อย่างไรก็คล่องหมด

“ตูองขอบคุณนิตยสารดีๆของพี่ปุ๋ยที่ใหูเกียรติมะแมมากกว่าค่ะ” 
ปฏิสันถารตอบแลูวก็ผายมือไปทางชุดโซฟารับแขก “นัง่ตรงโนูนกันนะ
คะ”

มะแมเลือกจุดดังกล่าวเพราะเห็นว่าตูองมีการถ่ายรูประหว่าง
สัมภาษณ์ ถูาเป็นชุดรับแขกจะดูสบายและถ่ายไดูหลายมุมกว่าโต๊ะ
ท�างาน

ทัง้สองพากันยูายมานัง่โซฟา และหลังจากเด็กลูกจูางตามเอาน�้ า
สองแกูวเขูามาใหูแขกเสร็จ ชลิกาก็เกริ่นพลางเปิดเครื่องบันทึกเสียง 
กับเตรียมกระดาษปากกาส�าหรับโนูตขูอความส�าคัญสัน้เพื่อจะใชูเป็น
ประเด็นเรียบเรียงบทสัมภาษณ์

“วันน้ีเราจะคุยกันสบายๆนะคะ อาจเขูาเรื่องส่วนตัวของนูอง
มะแมบูาง”

“ยินดีค่ะ”
ช่างกลูองเริ่มจัดอุปกรณ์ กางขาตัง้ พรูอมกันนัน้ชลิกาก็ยิงค�าถาม

แรก
“ชื่อมะแม แปลว่าเกิดปีมะแมสิคะ?”
“เปล่าค่ะ”
“เอ๊ะ! แลูวท�าไมไดูชื่อน้ี?”
“เป็นความฝังใจเศรูาๆของคุณพ่อคุณแม่น่ะค่ะ ในปี ๒๕๒๒ พวก

ท่านมีลูกคนแรก และตัง้ชื่อตามปีนักษตัรว่า ‘มะแม’ แต่เธออายุสัน้ อยู่
แค่ไม่ถึง ๗ ปีก็จากไป”

ชลิกาเบิกตากวูาง
“อย่างนัน้หรือคะ พวกท่านมีลูกคนเดียว?”
“ค่ะ! ปีต่อมาหลังจากหายโศกเศรูาแลูว พวกท่านก็อยากมีลูก

ดูวยกันอีก พอลูกออกมาสมใจและเห็นว่าหนูาตาคลูายคนก่อนตัง้แต่
วันคลอด แถมรููสึกพิศวาสไม่ต่างกัน เลยตัดสินใจตัง้ชื่อเดิมเอาไวูเป็น
อนุสรณ์ โดยเชื่อว่าลูกสาวคนเดิมกลับมาเกิดใหม่ เพื่อไม่ใหูตูองคิดถึง
อีกต่อไป”

“อือม์...” ชลิกาครางอย่างสนใจ “แลูวนูองมะแมเชื่อ หรือระลึก
ไดูว่าเป็นลูกสาวคนเดิมของพวกท่านบูางไหม?”

“มะแมว่าไม่ใช่นะคะ”
ชลิกาพยักหนูารับทราบ กูมลงจดยิกก่อนเงยหนูาแย็บหยัง่เชิง
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“อาชีพของนูองมะแมนับว่าลึกลับไดูไหม?”
“หลายคนคงมองว่าอย่างนัน้มัง้คะ แต่มะแมพูดในสิ่งที่ลูกคูารููอยู่

แลูวว่าจริงหรือไม่จริง อาชีพของมะแมจึงเปิดเผย พิสูจน์ไดูง่ายเฉพาะ
ตัวคนฟัง”

“งัน้เรียกว่านูองมะแมใชูความสามารถที่ลึกลับไดูหรือเปล่า?”
“วัดความลึกลับจากอะไรคะ?”
“ก็เช่นที่พีปุ่๋ยทราบมาจากหลายทาง ลูกคูานูองมะแมตูองถาม

บ่อยๆว่า ‘รููไดูยังไง?’ ซึ่งแปลว่าพวกเขาฉงนสนเท่ห์ อดสงสัยไม่ไดูว่า
นูองมะแมใชูวิธีไหนในการรููสิ่งที่คนทัว่ไปไม่รูู”

“ถูามองแง่นัน้ ก็เรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษดีกว่าค่ะ ความ
สามารถพิเศษที่จะสนใจสังเกตความจริง ต่างจากคนทัว่ไปที่จูองจะ
บิดเบือนความจริง”

“แปลว่าคนทัว่ไปมองไม่เห็นความจริงกันเลยหรือคะ?”
“จากการสังเกต มะแมพบว่า คนทั่วไปพยำยำมเพ่งเล็ง แต่ไม่

ได้เข้ำใจวิธีมองให้เห็น”
“แหม! ใชูกระดาษจดค�าสัมภาษณ์นูองมะแมไม่ไดูเลยนะคะน่ี”
“ท�าไมคะ?”
“พี่จดๆอยู่ เจอค�าคมของนูองมะแมทีเดียวกระดาษเกือบขาด

แควกแน่ะค่ะ!”
สองหญิงต่างวัยหัวเราะพรูอมกันในบรรยากาศเป็นกันเองกว่า

เดิม
“บอกตรงๆ มาอยู่ใกลูนูองมะแมแลูวพี่ปุ๋ยรููสึกแปลกๆ”
“ยังไงคะ?”
“คือ... นูองมะแมออกจะน่ารักไม่เหมือนพวกเล่นพลังจิต เอ... 

แต่ดูอีกทีก็น่ิงๆ ชวนใหูขนลุกเหมือนกันนะ เหมือนนางเอกหนังที่ท�าใหู
เราแอบหนาวสันหลังไดู”

มะแมหัวเราะอารมณ์ดีกับค�าชมที่ฟังยากว่าจะเอาไงแน่ จะบอก
ว่าน่ารักก็เหมือนน่ารักแบบยังไม่ไดูผุดไม่ไดูเกิดชอบกล แต่หล่อนไม่
ถือสานัก เพราะตระหนักว่าก�าลังนัง่อยู่กับคอลัมนิสต์ที่มีปากเป็นใบมีด

บาดหู
ระหว่างการสนทนา ตากลูองก็ลัน่ชัตเตอร์ถ่ายรูปไปดูวย มะแม

คูุนกับกระบวนการทัง้หมดดี เดี๋ยวพอสัมภาษณ์เสร็จหล่อนจะตูองท�าท่า
ยืนหรือท่าเดินเก๋ๆ อีก ซึ่งเป็นช่วงที่มะแมรููสึกประหลาด คลูายตูองจ�าใจ
แกลูงทุกที

“มะแมก็ไม่ถือว่าตัวเองเป็นนักพลังจ่งพลังจิตอะไรนะคะ แค่มี
สัมผัสทางใจนิดหน่อยตามอาชีพเท่านัน้ เมื่อเป็นมืออาชีพในดูานไหน 
คนเราก็มีสัมผัสพิเศษทางนัน้กันทุกคนอยู่แลูว”

แมูค�าพูดจะออกมาจากใจจริง แต่ชลิกาก็อดรููสึกไม่ไดูว่านัน่
เป็นการดัดจริตถ่อมตัว เพียงแต่เนียนไดูแบบไม่น่าหมัน่ไสู และความ
รููสึกนัน้ก็ขับใหูชลิกาโพล่งค�าถามที่ไม่ไดูเตรียมไวูก่อน

“นูองมะแมคิดจะเอาดีทางดาราบูางหรือเปล่าคะ?”
“ไม่หรอกค่ะ” หญิงสาวตอบทันที ฟังรื่นไหลต่อเน่ือง “มะแม

แสดงเป็นแต่ตัวเองไดูบทเดียว”
“แลูว ‘ตัวเอง’ แบบของมะแมน่ี พูดใหูสัน้ที่สุดคือ...?”
“แกลูงแสดงใหูดูดีไม่เป็น!”
ค�าพูดราบเรียบสม�่าเสมอของสาวนัยน์ตาคม มีผลใหูชลิกาชะงัก

และยิม้เจื่อนลง
“หมายความว่านูองมะแมพอใจกับอาชีพของตัวเอง และรููสึกเป็น

ตัวของตัวเองที่สุดแลูวใช่ไหมคะ?”
“ค่ะ! มะแมจบตรีจิตวิทยาการปรึกษา และที่เลือกเรียนสาขา

น้ี ก็เพราะรููว่าหนูาที่หลักในอาชีพคือใหูค�าแนะน�า ช่วยลูกคูาแต่ละคน
ใหูทราบว่าควรท�าอะไร ตอนไหน อย่างไร จึงเหมาะกับตัวเองที่สุด ถูา
มะแมยังตอบตัวเองไม่ไดูว่าน่ีใช่แลูวหรือยัง อาชีพของมะแมก็ลูมเหลว
ตัง้แต่ก่อนเริ่ม”

“ตกลงอาชีพของนูองมะแมคืออะไรกันแน่คะ?”
“นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาปัญหาชีวิต หรือจะเรียกอะไรก็คงสุดแลูว

แต่ใครมองค่ะ”
“ว่ากันว่าถูาใครเลือกอาชีพอย่างรููจักตัวเอง รููว่าตัวเองรักจะท�า
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อะไร คนๆนัน้ตูองอยากเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นสักอย่างดูวยน�้ ามือของ
ตนเอง แลูวนูองมะแมอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นจากอาชีพของตัวเองบูาง
คะ?”

เป็นวาระแรกที่นักจิตวิทยาสาวใชูเวลาคิดเล็กนูอยก่อนตอบ
“มะแมเคยถามตัวเองว่า ถูา ‘ทุกคน’ ในโลกน้ีท�าสิ่งที่เหมาะกับ

ตัวเอง หรือท�าในสิ่งที่ควรจะท�า แลูวจะเกิดอะไรขึ้น? สิ่งที่มะแมท�าอยู่
ทุกวันน้ี ส่วนหน่ึงเกิดจากการอยากดูค�าตอบของจริง เมื่อมะแมช่วย
ใหูหลายคนท�าในสิ่งที่พวกเขาควรท�า ไม่ใช่ท�าในสิ่งที่กิเลสครอบง�าใหู
ท�า ส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ช่วยใหูตัวเองรููสึกดีขึ้น แต่ยังช่วยใหูคนรอบตัวมี
ความสุขกว่าเดิมจริงๆ”

“ฟังดูดีจังค่ะ สรุปคือนูองมะแมเป็นนักจิตวิทยาที่ปรึกษา?”
“ค่ะ!”
“ไม่ใช่หมอดู?”
“หมอดูเนูนค�าพยากรณ์ มะแมเนูนค�าแนะน�า ภาพรวมเป็นคนละ

เรื่อง”
“แต่จุดแจูงเกิดของนูองมะแมก็มาจากการพยากรณ์น่ีคะ ท�านาย

เหตุการณ์ระดับประเทศ เลยดังระดับประเทศ ใครๆก็จ�าว่านูองมะแม
เป็นหมอดูแม่นๆกันทัง้นัน้”

“อย่างที่มะแมประกาศกับทุกคนแต่วันแรกจนถึงวันน้ี ว่าการ
เห็นครัง้นัน้ไม่ใช่ญาณหยัง่รูู แต่เป็นฝันสังหรณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ใหู
ท�าใหม่มะแมก็ท�าไม่ไดู”

ชลิกาท�าเป็นหัวเราะแบบแกลูงงง
“เวลาลูกคูาชวนกันมาหานูองมะแม เขาบอกว่ามาหาหมอดู หรือ

ว่ามาหาที่ปรึกษาปัญหาชีวิตคะ?”
“หมอดูค่ะ!”
“นัน่ไง!” ชลิกาเผลอโพล่งดังๆอย่างไดูที ก่อนลดเสียงลงเป็น

ปกติ “แลูวนูองมะแมจะปฏิเสธฐานะอาชีพของตัวเองไดูยังไง พูดก็
พูดเถอะนะคะ ในไทยเราติดปากกับค�าน้ีแหละ หมอดู! ถามตรงๆว่า
นูองมะแมอยากสรูางหมวดหมู่อาชีพใหม่เป็นที่ปรึกษาพลังจิต หรือนัก

พลังจิตอะไรท�านองน้ีหรือเปล่า ถึงไม่ยอมรับกับทุกคนว่าเป็นหมอดู”
“เปล่าค่ะ” มะแมยังคงยิม้ละไมใหูกับค�าถามจีจุ้ด “คนอื่นจะ

มองแล้วให้ค�ำนิยำมว่ำเรำเป็นอะไร ไม่มีผลกับเรำในทำงปฏิบัติ 
แต่ถ้ำเรำนิยำมตัวเองผิด จะมีผลกับวิธีปฏิบัติหน้ำที่ไปเรื่อยๆ”

“วิธีปฏิบัติหนูาที่ของนูองมะแม ต่างจากหมอดูยังไงคะ?”
“มะแมบอกตัวเองดูวยวิธีประกาศใหูคนทัว่ไปรับรููว่ามะแมเป็นที่

ปรึกษา ฉะนัน้ ใจมะแมก็เล็งไปที่การใหูค�าปรึกษา ไม่ว่าจะตูองใชูความ
สามารถดูานไหน งานนักจิตวิทยาในเมืองไทยเป็นของใหม่ เป็นงาน
อิสระ เป็นแนวทางเฉพาะตัว แลูวก็ไม่ตูองใหูยาคนไขูอยู่แลูว รูปแบบ
จึงไม่เคร่งครัด ไม่ตูองซ�้ากับใคร ถึงแมูจะตูองใชูสัมผัสพิเศษก็ตาม!”

ชลิกาน่ิงฟังในท่ารักษามารยาท แต่แววตาส่อแววจับผิดเต็มที่ 
อย่างไรหล่อนก็เห็นมะแมเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่หาทางสรูางจุดขาย
แปลกใหม่ใหูตัวเองเท่านัน้

“งัน้คงตูองใหูนูองมะแมล�าดับความเป็นมาของตัวเองนะคะ เพื่อ
ใหูคนที่ยังไม่รููจักไดูทราบว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ เราเป็นนักวิทยาศาสตร์
เชิงจิตวิทยา ปนกับนักพลังจิตเชิงท�านายทายทัก หรือผสมกันเป็นแนว
ใหม่อย่างไรแน่”

“ใหูนิยามตายตัวคงยากค่ะ เล่าอย่างน้ีก็แลูวกัน ตัง้แต่มะแมยัง
เด็กมีคนชอบมาระบายความอัดอัน้ตันใจใหูฟัง แมูแต่ญาติผููใหญ่ก็เอา
ดูวย เหมือนพากันบังคับใหูมะแมคิดว่าจะช่วยพวกเขาอย่างไรดี และ
มะแมก็พบว่าตัวเองปลื้ม หรือรููสึกเหมือนประสบความส�าเร็จในชีวิต ถูา
ช่วยเขี่ยผงในตาใหูพวกเขาเห็นความจริงตรงหนูาไดู”

“แปลว่าแต่ละคนมืดบอด มองไม่เห็นความจริงตรงหนูากันเลย 
และนูองมะแมเกิดมาก็มีหนูาที่ช่วยใหูทุกคนตาสว่างตัง้แต่แรกแลูวใช่
ไหม?”

ค�าถามนัน้อ่อนไหว ตอบใหูฟังดียาก แต่พูดใหูผิดหูคนส่วนใหญ่
ง่าย หล่อนทราบว่าถูาเผลอพยักหนูานิดเดียว ชลิกาจะน�าค�าพูดของตัว
เองมายัดใส่ปากหล่อนทันที จึงท�าสีหนูาเรียบเฉย และพยายามเฟูนหา
ถูอยค�าใหูลงตัว
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“ทุกคนตาดีถูาใจเป็นปกติอยู่ แต่หากใจห่อเหี่ยวดูวยปัญหาหนัก 
ตาของทุกคนจะถูกกดใหูหรี่ลง และตูองการใครสักคนมาช่วยพูดใหู
รููสึกดี มีแก่ใจลืมตามองสิ่งที่อยู่ตรงหนูาซ�้าอีกหนดูวยวิธีใหม่ มะแม
สัง่สมความถนัดในทางนัน้มา แลูวก็ตัดสินใจรับจูางท�าหนูาที่นัน้ มะแม
ฝึกตัวเองมาช่วยฉุดคนลูมใหูลุกขึ้นยืน ไม่ใช่เผลอเหยียบคนลูมแมูดูวย
สายตาดูถูก”

“โอเคค่ะ! แลูวอาชีพที่ปรึกษา ซึ่งมีหนูาที่ท�าใหูคนตาสว่าง จบ
คณะจิตวิทยาซึ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์ ไหงเกิดฝันสังหรณ์ ท�านายเรื่อง
แผ่นดินไหวไดูจนโด่งดังเปรีย้งปรูางอย่างน้ีคะ?”

“มะแมตูองตอบซ�้าไปจนตายค่ะว่า ‘ไม่รูู’ โลกเราเกิดแผ่นดิน
ไหวขึ้นปีละเป็นพันๆครัง้ และครัง้หน่ึงในปีนัน้ ก็มาเขูาฝันมะแม บีบใหู
มะแมอยากป่าวรูอง เป็นครัง้แรกและครัง้เดียว ซึ่งนัน่ไม่ใช่วิชาความรูู 
ไม่ใช่ความสามารถท�านายทายทักแต่อย่างใด”

“ขนาดพวกหมอดูระดับประเทศหรือคนท่ีอวดอูางว่ามีตาทิพย์ 
ยังไม่เคยบอกถูกเผงอย่างน้ีมาก่อนเลยนะคะ ระบุทัง้สถานที่ ทัง้เวลา
เกิดเหตุเป๊ะเลย”

“ก็อาจมีค่ะ แต่เขารููกันในวงแคบ ไม่ใช่เอามาป่าวประกาศแบบ
มะแม”

“เออ! นัน่สิ การเอาเรื่องใหญ่มาป่าวประกาศบนอินเตอร์เน็ต ก็น่า
คาดหมายไดูว่าตูองเป็นที่รููจักในวงกวูาง นูองมะแมเตรียมรับมือกับชื่อ
เสียงไวูอย่างไรหรือเปล่า?”

“มะแมไม่ไดูอยากดัง ฝันที่ท�าใหูตกใจตื่นในกลางดึกของคืนนัน้ 
ไม่ท�าใหูมะแมคิดอะไรมากไปกว่าอยากเตือนคนที่อาจเชื่อ”

“กลัวพลาดไหมคะ?”
“ถูาพลาดไป อย่างมากก็โดนเพื่อนหัวเราะเยาะว่าฝันเพูอเจูอแลูว

ตื่นตูมใหูคนอื่นตกใจ แต่ถูามันเป็นเรื่องจริง ก็หมายถึงมีคนรอดตาย 
โดยเฉพาะเพื่อนๆของมะแมที่เรียนอยู่แถวนัน้”

“คืนนัน้เป็นเวลาอะไรนะคะ ใกลูตีสาม?”
“ค่ะ!” หล่อนตอบซ�้าไปซ�้ามากับสื่อเกินรูอยรอบ จึงเล่าทวนไดู

เหมือนสายน�้ าริน “มะแมหลับตามปกติ แลูวก็ฝันอย่างไม่รููเหนือรููใตู 
เห็นปูายชื่อจังหวัด เห็นนาฬิกาบอกเวลาสิบเอ็ดโมงเจ็ดนาที จากนัน้ก็
เห็นภาพโศกนาฏกรรมที่ทุกคนรููๆกันอยู่แลูว มะแมเป็นแค่คนธรรมดา
ที่ไม่ไดูฝึกวิชามาจากไหน ไม่รููว่าตัวเองฝันแม่นไดูยังไง แต่ฝันชัดทีไร 
เกิดเรื่องขึ้นจริงๆทุกที โดยเฉพาะครัง้นัน้ มันฝันชัดจนเหมือนลืมตาตื่น
อยู่แทูๆ มะแมเลย...”

“ลุกจากที่นอนมาป่าวรูองทางเน็ตกลางดึก” ชลิกาช่วยพูดต่อใหู
เร็วๆ จะไดูตัดบทไปถามเรื่องอื่นที่เตรียมไวู “ตอนแรกเห็นว่ามีคนเขูา
มาด่าเยอะ หาว่าสติไม่ดี เป็นเด็กเลีย้งแกะ เป็นคนไขูศรีธัญญาหนีมา
เล่นกระทูู ตอนนัน้นูองมะแมเสียใจไหม?”

“คือ... จริงๆมะแมกะจะบอกทางเฟซบุ๊คกับทวิตเตอร์เท่านัน้ 
เพราะเพื่อนที่รููจักมะแมจะทราบว่าเราไม่ใช่พวกกระต่ายตื่นตูม แลูว
หลายคนก็เคยประจักษว์่าฝันของมะแมแม่นยังไง เผอิญมีเพื่อนที่ก�าลัง
ออนไลน์คนหน่ึงตกใจ แลูวก็เชื่อมะแมมากๆ รีบยุว่าตูองตัง้เป็นกระทูู
ในบอร์ดสาธารณะใหูกวูางๆนะ อย่ามัวกลัวถูกด่า เพราะถูาเป็นแค่ฝัน
เหลวไหลก็ถือว่าเราตัง้ใจช่วยใหูคนรอดจากหายนะ แต่ถูาเป็นฝันที่
แม่นย�า น่ีคือการยื่นมือเขูาไปช่วยชีวิตคน โดยไม่ยืนน่ิงดูดายเฉยๆ ค�า
น้ีค�าเดียวของเพื่อนแทูๆค่ะที่มีพลังผลักดันมากพอ”

“สรุปคือเชื่อลูกยุของเพื่อน แลูวก่อนเที่ยงวันต่อมามะแมเลย
ดัง”

มะแมยิม้เงียบ ชลิกาจึงพูดต่อ
“เอาล่ะ ไม่ไดูตัง้ใจดัง แต่ก็ไดูดังแลูว ชีวิตพลิกผันกันในชัว่ขูาม

คืนอย่างน้ี ช่วงนัน้ปรับตัวทันไหมคะ?”
“ไม่ค่อยทันค่ะ แมูแต่คนในศูนย์เตือนภัยระดับชาติก็ติดต่อมา 

ตอนนัน้เรากลัวมาก พยายามบอกทุกคนว่าเราเปล่า เราไม่รูู มันฝันเอง 
แต่คนก็ไม่ฟัง นึกว่าถ่อมตัว ตูองย�้าอยู่นานกว่าจะเริ่มเชื่อ เริ่มเขูาใจ”

“ที่เริ่มเชื่อเพราะอะไร?”
“เพราะถามกี่ทีเราก็บอกว่าไม่รููๆ อย่างเช่นที่มาประจ�าก็ โลกจะ

แตกเมื่อไหร่ น�้ าจะท่วมจริงไหม โรคระบาดจะคร่าชีวิตคนไปกี่สิบลูาน... 
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มะแมฝันเห็นเรื่องพวกน้ีอยู่บูาง แต่ความรููสึกมันเลื่อนลอยอูะ ไม่รููชัด
ถึงต�าแหน่งสถานที่ ไม่รููสึกถึงต�าแหน่งเวลา พูดง่ายๆว่าเป็นฝันลมแลูง 
ใครๆก็ฝันไดู แลูวเดี๋ยวน้ีก็ฝันกันบ่อย ฝันกันหลายคนเสียดูวยสิ”

“สรุปคือมันจะเกิดขึ้นจริง แต่ไม่รููเมื่อไหร่?”
มะแมแอบข�าอยู่ในใจ ชลิกาเหมือนต่อตูานเรื่องญาณหยัง่รููล่วง

หนูา แต่ขณะเดียวกันก็อยากรููอยากเห็นไม่ต่างจากคนทัง้หลายนัน่เอง
“อนาคตของโลกเป็นเร่ืองใหญ่เกินขอบเขตรับรููของมะแมจริงๆ

ค่ะพี่ปุ๋ย มะแมตัง้กฎเหล็กใหูตัวเองขูอหน่ึง ไม่รููอย่าพูด ถูาไม่แน่ใจ
แมูแต่นิดเดียวจงเงียบเฉย เพราะยิ่งพูดในสิ่งที่รููคลุมเครือมากขึ้นเท่า
ไหร่ สัมผัสโดยทัว่ไปของเราจะยิ่งหม่นมัวลงเท่านัน้”

“แลูวเรื่องอะไรบูางคะที่อยู่ในขอบเขตรับรูู หรือสัมผัสพิเศษของ
นูองมะแม”

“ก็เรื่องปัญหาส่วนบุคคล หรือครอบครัว แบบที่มานัง่ตรงหนูาใหู
จับตูองไดูน่ะค่ะ”

“เรียนรููวิธีใชูสัมผัสพิเศษมาจากไหน?”
“ตอนเรียนจิตวิทยามะแมท�าวิจัยและออกแบบสอบถามมาเยอะ 

จึงเขูาใจลึกซึ้งว่าทุกคนมีปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงเสมอ แต่การเขูาใหู
ถึงปัญหาของแต่ละคน บางทีใชูการพูดคุยธรรมดาไม่ไดู เพราะคนเรา
มีกลไกปกปูองตัวเอง แค่ไม่ใหูความร่วมมือกับเรา ขูอมูลจากปากเขา
ทัง้หมดก็เป็นหมัน มะแมจึง...”

“เรียนรููเรื่องสัมผัสพิเศษ”
ชลิกาเป็นนักสัมภาษณ์ประเภทชอบพูดตัดหนูา โดยเห็นเป็นการ

เพิ่มรสชาติและสีสัน แต่มะแมก็ไม่ถือสา ใบหนูาของชลิกาดูมีอายุแลูว 
แต่ความใจรูอนไม่ช่วยใหูดูเป็นผููอาวุโสเอาเลย

“ค่ะ... มะแมศึกษาจากต�ารา คูนควูาเปรียบเทียบจากอินเตอร์เน็ต 
รวมทัง้เดินทางไปพบอาจารย์ที่เชื่อกันว่ามีความสามารถทางพลังจิต
จริงหลายท่าน เราเองมีทุนอยู่ก่อนนิดหน่อย พอร�่าเรียนจริงจังเลยเกิด
สัมผัสไม่ยากนัก”

“เหมือนเสือติดปีกเลยนะคะ ทัง้รููหลักวิเคราะห์แกูปัญหาชีวิต 

แลูวก็มีสัมผัสพิเศษดูวย ทีน้ีพอเอามารวมกันแลูวช่วยใหูนูองมะแม
ท�างานจริงยังไง?”

“มะแมใชู ‘ใจ’ สัมผัสมากกว่าตาดูและหูฟัง คือสัมผัสดูวยใจว่า
ใครมีเรื่องอะไรเป็นปัญหาใหญ่กันแน่ หลายครัง้เจูาของปัญหาไม่รููชัด
ดูวยซ�้าว่าปมปัญหาอยู่ตรงไหน ท�านองเดียวกับผงเขูาตา เขี่ยเองไม่
ออก หาเองไม่เจอ”

“แลูวตอนไขปัญหาใหูคนอื่น นูองมะแมใชูสมองหรือจิตสัมผัส
คะ?”

“ทัง้สองอย่างค่ะ แต่มะแมฝึกใหูตัวเองหาทางลัดดูวยจิตสัมผัสน�า 
คือ เมื่อสัมผัสถึงตัวปัญหาของใคร ก็มักเห็นดูวยใจว่าตัวปัญหานัน้เป็น
นิมิตความมืด จากนัน้มะแมจะลองนึกถึงความสว่าง ถูานึกออก เห็น
ความสว่างปรากฏไดู ก็แปลว่าปัญหานัน้แกูไดูดูวยพฤติกรรมดูานสว่าง
บางอย่าง หักลบหักลูางกับพฤติกรรมดูานมืดของเขาไดูเช่นกัน”

ชลิกาหัวเราะหึหึ
“สนุกดีนะคะ นอกจากโลกน้ีมีสมการคณิตศาสตร์ เอาค่าเอ็กซ์

กับค่าวายมาลบกันใหูไดูศูนย์ ยังมีสมการนิมิต เอานิมิตสว่างมาหักลูาง
นิมิตมืดไดูดูวย”

“ไม่สนุกเสมอไปหรอกค่ะ บางทีก็ตูองใชูวิธีคิดวิเคราะห์เอาตาม
ธรรมดาเหมือนกัน”

“แลูวทราบอย่างไรคะว่าแนะไปแลูวจะไดูผล?”
“มะแมจะ ‘ท�านาย’ ใหูลูกคูานึกออกดูวยสามัญส�านึกว่า ถูาท�า

อย่างที่เขาเคยชินต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น แลูวถูาท�าอย่างที่มะแมแนะ จะ
ไดูผลต่างกันอย่างไร”

“พูดก็พูดเถอะ พี่อยากเขียนถึงความสามารถของนูองมะแมจาก
ประสบการณ์ตรง มากกว่าจะเขียนจากเรื่องที่รับฟังจากนูองมะแมอย่าง
เดียว ลองสาธิตดูวยการดูพี่ใหูหน่อยไดูไหม?”

ชลิกาเริ่มรุก มะแมยิม้มุมปากเพราะรููสึกไดูถึงเจตนาลองของ
มากกว่าจะอยาก ‘ดูหมอฟรี’

“ไดูค่ะ!”
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“แลูวพี่ตูองท�ายังไงบูาง? ไดูข่าวว่านูองมะแมไม่มีรูปแบบในการ
ดูที่แน่นอน”

“ค่ะ! แต่ละคนเป็นตูนแหล่งสัญญาณขูอมูลที่ส่งมาถึงเครื่องรับ
ทางใจของมะแมต่างกัน มะแมเรียนรููที่จะไม่ผูกมัดอยู่กับวิธีใดวิธีหน่ึง
ตายตัว พอคุยๆกันสักพัก มะแมจะทราบเองว่าควรเขูาถึงคนที่นัง่ตรง
หนูาผ่านช่องรับส่งขูอมูลแบบไหน”

“แลูวเราคุยกันมาพักหน่ึง ตอนน้ีนูองมะแม ‘รับสัญญาณ’ จากตัว
พี่ปุ๋ยพอจะใหูค�าปรึกษาไดูทันทีหรือเปล่า?”

“ค่ะ!”
“งัน้พี่ไม่ถามอะไรนูองมะแมเลยจะไดูไหม? เหวี่ยงไปกวูางๆน่ี

แหละว่าจะมีค�าแนะน�าใหูชีวิตพี่ดีขึ้นไดูยังไง”
“ก็พอไหวนะคะ” ในท่านัง่หลังตรง มะแมพิศคนอยากลองของ

ดูวยสายตาตรงครู่หน่ึง ก่อนตัดสินใจเลือกวิธี “เอาอย่างน้ี ส�าหรับพี่
ปุ๋ย มะแมขอรูปคนรููจักของพีปุ่๋ย ๓ คน แลูวมะแมจะบอกว่าพีปุ่๋ยคิด
อย่างไรกับ ๓ คนนัน้ แลูว ๓ คนนัน้คิดอย่างไรกับพีปุ่๋ย ดีไหม?”

บางสิ่งบางอย่างในน�้ าเสียงของหญิงสาวต่างไป ชลิกาส�าเหนียก
ถึงพลังในตัวอีกฝ่ายที่เขูมขึ้นแบบปุบปับ เหมือนอากาศรอบตัวของ
มะแมเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ราวกับที่ผ่านมาอยู่ในโหมดคุยเล่น แต่ขณะ
น้ีเริ่มเขูาโหมดเอาจริง แมูกระทัง่ช่างกลูองก็คงรููสึกอยากเก็บอิริยาบถ
ใหม่แปลกตาออกไป เพราะเห็นเปิดฝา กดปุ่มเปิดอีกครัง้หลังจากปิด
วางกลูองและนัง่พักมาเป็นครู่

“ตายจริง! พี่ไม่มีรูปใครติดตัวมาเลย”
ชลิกาอุทานแหลมและหางเสียงแปร่งแบบคนท่ีไม่อยากใหูใคร

เอาโลกส่วนตัวอันเต็มไปดูวยลับลมคมในของตนมาตีแผ่ นัน่ยิ่งท�าใหู
มะแมยิม้กวูางขึ้น

“ในมือถือของพีปุ่๋ยไม่มีเหรอคะ?”
“อูอ! เออ... จริงดูวย”
ม่านตาของชลิกาขยายดูวยอาการครึ่งอยากรูู ครึ่งอยากลา แต่

ไหนๆก็ไหนๆ มาถึงขัน้น้ีแลูวควรลองเสียหน่อย แอบคิดในใจว่าถูาเห็น

อะไรไม่ชอบมาพากล น่าตะครัน่ตะครอเกินฝืน ก็ค่อยขอยุติกลางคัน
ชลิกาควักเอามือถือจากกระเป๋าสะพายออกมากดๆก่อนส่งใหู

มะแม
“ดูคนน้ีซิคะ เอูอ! เต่าจ๊ะ...” หันไปขอตากลูอง “พี่ขอเป็นการ

คุยส่วนตัวสักสิบนาทีไดูไหม ช่วยออกไปรอขูางนอกหน่อย คุยเสร็จจะ
เรียกมาถ่ายต่อ”

“ครับพีปุ่๋ย”
ตากลูองหนุ่มรับค�า ยกขาตัง้พรูอมกลูองไปวางหลบที่มุมหน่ึง

ก่อนเดินดุ่มออกจากหูองไปง่ายๆ
มะแมรับโทรศัพท์มือถือจากชลิกามา กูมหนูาลงทอดตามองน่ิง 

รูปนัน้มีชลิกายืนคู่กับผููหญิงวัยใกลูเกษยีณคนหน่ึง สีหนูาเคร่งขรึม 
ขณะที่ชลิกายิม้แปูน

“นูองมะแมว่าเจูานายพีปุ่๋ยเป็นยังไงมัง่คะ?”
มะแมกะพริบตาทีหน่ึง ชูอนมองคนถามดูวยแววรููทัน
“ความรููสึกแรกของมะแมคือพี่ปุ ๋ยมีใจจดจ่อรอค�าตอบจากผูู

หญิงคนน้ีอย่างกระวนกระวาย ความจดจ่อชนิดน้ีจากประสบการณ์ทาง
สัมผัสของมะแม มันคือการคอยค�าตอบเขูาท�างานดูวย ฉะนัน้ ถูาจะ
เรียกใหูถูก ผููหญิงคนน้ีน่าจะเป็น ‘ว่าที่เจูานาย’ มากกว่า ‘เจูานาย’ นะ
คะ”

ชลิกาท�าหนูาตื่น ชูคอเหมือนลูกเป็ดขีต้กใจ ก่อนรูองเสียงสูง
“หือ? รููดูวย!”
“ถูาไม่รููจะกลูานัง่อยู่ตรงน้ีหรือคะ... อยากใหูบอกไหมว่าเธอคิด

รับพีปุ่๋ยเขูาท�างานหรือเปล่า?”
“อยากสิคะ!”
“ถูามะแมตูองพูดตรงไปตรงมา พีปุ่๋ยหูามโกรธตกลงไหม?”
ชลิกาอึกอักเล็กนูอย
“ใครจะไปโกรธนูองมะแมไดูลงคอคะ”
“เธอชื่ออะไร?”
“กิ่งกาญจน์”
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“อารมณ์ในรูปน้ี คุณกิ่งกาญจน์ไวูตัว ไม่เต็มใจ และรููสึกแข็งๆ
กับพี่ปุ๋ย แลูวความรููสึกแบบนัน้ก็ยังไม่หายไปในวินาทีน้ีดูวย เพราะ
ฉะนัน้...”

มะแมทอดเสียงแลูวตัดเงียบไปเฉยๆ แบบจงใจใหูรููค�าตอบที่ควร
จะตามมาเอาเอง

“เอ๊ะ! แต่คุณกิ่งกาญจน์คุยกับพี่ดีมากเลยนะคะ แลูวก็ท่าทาง
พอใจพี่ดูวย ตอน... เอ่อ...”

“ตอนพีปุ่๋ยเลียบเคียงเสนอตัวขอท�างาน”
ที่ปรึกษาพลังจิตต่อค�าใหู และนัน่ก็ชักมีผลใหูชลิกาเกิดความ

กระอักกระอ่วน
“พี่แค่พูดแบบเด็กที่พรูอมจะรับใชูผููใหญ่ ท่านมีอะไรใหูรับใชูพี่ก็

ยินดีเสมอ”
“มะแมเดาว่าพี่ปุ๋ยพูดแสดงความยินดีรับใชูแบบระบุสรรพคุณ

ของตัวเองเกินหน่ึงนาทีแน่ๆเลย”
“ก็...” ชลิกาพูดคูาง แลูวตัดสินใจระงับความกระสับกระส่ายดูวย

การเปลี่ยนเรื่อง “เอารูปต่อไปดีไหมคะ?”
“ไดูค่ะ”
นักสัมภาษณ์ยื่นมือไปรับโทรศัพท์อย่างพยายามควบคุมไม่ใหูสัน่ 

ลากน้ิวเลือกอยู่พักหน่ึงก็กลัน้ใจยื่นส่งคืนที่ปรึกษาพลังจิต
“คนน้ีล่ะ?”
มะแมวางสีหนูาเรียบเฉยขณะเหลือบลงมองรูปใหม่ ซึ่งเป็นหนุ่ม

วัยสามสิบเศษ น่าจะอ่อนกว่าชลิกาประมาณสิบปี กระแสชีวิตของเขาที่
หล่อนสัมผัสไดูคือความอับจน กลูุมใจ รููสึกแย่ แมูกระทัง่จะยิม้สดใสใหู
ชลิกาถ่ายรูปยังดูเคูนออกมาจากความฝืน

“พีปุ่๋ยเอ็นดูเขามากนะคะ น่าจะเป็นรุ่นนูองที่ออฟฟิศ”
“เอ่อ...” สูุมเสียงของชลิกาเคอะเขินประดักประเดิด “เขาเป็นคน

ดี ใครๆก็ตูองเอ็นดูเป็นธรรมดา”
“จากรูป มะแมรููสึกถึงความเก็บกดฝืนใจ และจากสัมผัสความ

อัดอัน้ตันใจชนิดนัน้ มะแมเดาว่าเขายืมเงินพีปุ่๋ยไปรอบหน่ึงแลูว และ

ก�าลังชัง่ใจว่าจะมีรอบใหม่ดีไหม”
ชลิกาสะดูุงเหมือนถูกจิม้สะดือ ชาเห่อไปทัง้ใบหนูา
“พี่เป็นคนยื่นขูอเสนอใหูเขาเอง เขาไม่เคยเอ่ยปากยืมแมูแต่ค�า

เดียว”
“แต่พีปุ่๋ยก็เป็นคนที่เขาเจาะจงระบายใหูฟัง เกี่ยวกับปัญหา

ทางการเงินใช่ไหมล่ะ?”
ชลิกาเริ่มสรูางก�าแพงปกปูอง ‘นูองชาย’ ของหล่อนดูวยวิธีสัน่

หนูา
“คืองีน้ะนูองมะแม นายติบ๊เน่ียเป็นคนร่าเริง คุยสนุก ชอบเยูา

แหย่คนโนูนคนน้ี แต่จู่ๆก็ท�าหนูาเศรูา มันเป็นหนูาที่ของพี่ที่ตูองไถ่ถาม
สารทุกข์สุขดิบ เขาก็ไม่ไดูโอดครวญขอความเห็นใจอะไรเท่าไหร่เลย 
มันเป็นขูอเสนอของพี่เอง”

น�้ าเสียงเรียก ‘นายติบ๊’ ที่ออกจากปากของชลิกานัน้ เป่ียมไป
ดูวยสัมผัสใกลูชิดแนบแน่น ขนาดกระตูุนใหูเกิดมโนภาพผุดสว่างขึ้น
ในใจมะแม เห็นสามฉากไล่ตามกันมา ฉากแรกคือการนัง่ปรับทุกข์ใน
รูานอาหาร ฉากที่สองคือการกูมหนูารูองไหูที่ท่าน�้ าของบูานฝ่ายชาย
โดยมีฝ่ายหญิงโอบปลอบ ส่วนฉากที่สามแวบเขูามานิดเดียวมะแมก็
เซ็นเซอร์ทิง้ทันที

“อยากรููใช่ไหมคะ ว่าพีปุ่๋ยกับเขาจะลงเอยกันยังไง?”
มะแมถามเขูาจุดแบบไม่อยากเสียเวลาอูอมคูอม ชลิกากลืน

น�้ าลายเอื๊อก ก่อนพยักหนูาติดกันสองทีโดยไม่มีเสียงขัดขืนเลยสักแอะ
“บูานของเขาน่าจะอยู่ริมเจูาพระยา พี่ปุ๋ยชอบบรรยากาศที่นัน่ 

มันดูเหมือนหลุมหลบภัย เป็นส่วนตัว แลูวก็ท�าใหูพี่ปุ๋ยลืมโลกภายนอก
กับชีวิตที่เหลือไดูทัง้หมด... พี่ปุ๋ยน่าจะใจกวูางนะคะ ไม่คิดผูกมัดเขา 
ขอแค่ไดูไปอยู่ในความฝันชัว่คราว ถึงแมูว่าวันหน่ึงเขาจะเอ่ยปากทิง้พี่ 
พี่ก็เตรียมใจจะไม่โกรธแมูแต่นิดเดียว”

ชลิกาน่ิงซึม หยาดน�้ าหยดหน่ึงเตรียมจะไหลลงจากหางตา แต่
เมื่อรููสึกตัวก็เมูมปากสะกดกลัน้และกะพริบตาถี่ๆใหูแหูงหาย

“ใช่!” หญิงวัยใกลูแลูงน�้ าหล่อเลีย้งความสาวยอมรับ “เขาท�าใหู
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พี่รููว่าความสุขที่จะอยู่ติดใจเราไปจนตายเป็นอย่างไร พี่ไม่จ�าเป็นตูอง
เรียกรูองสิ่งอื่นอีก”

“พีปุ่๋ยคะ สิ่งที่คนเรำจะร้้ได้คือใจตัวเองในวันนี ้ไม่ใช่ใจของ
อีกตัวตนในวันหน้ำ หรอกนะ”

“นูองมะแมหมายความว่า?”
“ยิ่งช่วย ยิ่งผูกพัน ยิ่งใกลูชิด ความรููสึกเป็นเจูาขูาวเจูาของจะ

ค่อยๆก่อตัวหนาแน่นขึ้น ภายในเร็ววันพี่จะหวงเขายิ่งกว่าจงอางหวง
ไข่ และจะบาดใจเกินทน เพียงแค่เห็นเขาคุยกับผููหญิงที่ยังสดสาวกว่า
พี่ปุ๋ย พี่ปุ๋ยจะลืมความตัง้ใจไม่โกรธเขาไปอย่างสนิท ถึงวันนัน้ความ
ดูดดื่มในบรรยากาศแสนดีทัง้หลายจะหายไป เหลือแต่ความขมขื่นของ
การเป็นศัตรูกันท่าเดียว”

“แลูวจะใหูพี่ท�ายังไง?”
“ถามตัวเองเดี๋ยวน้ีว่าอยากใหูสิ่งที่เกิดเพียงครัง้สองครัง้ คงอยู่

ในความทรงจ�าว่าเป็นฝันดีตลอดไป หรือจะใหูมันค่อยๆเผยตัวว่าเป็น
ความจริงที่โหดรูายขึ้นทุกที?”

ยังฟังไม่ทันจบ ชลิกาก็ยกฝ่ามือขึ้นซบหนูา สะอึกสะอื้นอย่าง
หมดอาย บำงสิ่งเกิดขึน้ครัง้เดียวคือฝันดี แต่เกิดขึน้หลำยครัง้คือ
ฝันร้ำย หล่อนรูู เพราะอยู่มาจนป่านน้ีผ่านรูอนผ่านหนาวมามาก ท�าไม
จะไม่เขูาใจ

“ตอนน้ีเหตุผลยังอยู่เหนืออารมณ์ พีปุ่๋ยก็รููไดูชัดๆว่าเขาไม่ใช่
คู่ อย่างไรก็ไปไม่รอด แต่เมื่อไหร่ผูกพันจนอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล พี่
ปุ๋ยจะอยากเชื่อว่าเขาคือคนสุดทูาย ทึกทักว่าเขาจะรัก จะภักดี และจะ
อยู่กับพี่ตลอดไป เดาถูกไหมว่าถูาพี่ทึกทักอย่างนัน้แลูวจะเกิดอะไรขึ้น
บูาง?”

พลังในน�้ าเสียงที่ทัง้สว่าง ทัง้นุ่มเย็นของมะแม ก่อใหูเกิดความ
เขูาใจแก่คนสดับฟังอย่างประหลาด ชลิกาหยุดรูองไหูและเงยหนูา
เหมือนตื่นจากฝัน

“พี่คงเป็นอีแก่ใจรูาย ไม่ใช่แม่พระใจดีเหมือนวันน้ีใช่ไหม?”
“ค�าแนะน�าของมะแมคืออย่าไปหาเขาอย่างนัน้อีก แลูวก็อย่า

สรูางความเคยชินใหูเขาเห็นพี่เป็นตููเอทีเอ็ม เพราะจะพอกความดูานชา
ใหูเขาหมดความละอาย คนดีเปลี่ยนเป็นคนรูายไดูก็เพราะความดูานชา
น่ีแหละ ถูาอยากเห็นเขาเป็นคนดี เป็นลูกผููชาย ก็ใหูเขากัดฟันสููดูวยตัว
เอง อย่าเผลอเอาน�้ าใจเราไปละลายความดีของเขา แบบที่รููตัวอีกที ก็
เห็นเขากลายเป็นพวกเกาะผููหญิงกิน และที่แย่กว่านัน้ คือลงจากหลัง
เราไม่ไดูแลูว!”

หัวอกชลิกาว่างโล่งอย่างน่าอัศจรรย์ ถึงขัน้ตูองกะพริบตาถี่ๆดูวย
ความงงตัวเอง

“ขอบคุณนูองมะแมมากนะคะ” สูุมเสียงเปลี่ยนไปเป็นคนละคน 
“เดี๋ยวพี่เรียกเต่ามาถ่ายรูปนูองมะแมต่อดีกว่า ขอบคุณจริงๆส�าหรับค�า
แนะน�า”

“เดี๋ยวก่อนค่ะ” ยกมือหูามเมื่อเห็นอีกฝ่ายท�าท่าจะลุก “ขออีกรูป
หน่ึงใหูครบสามเถอะ”

ชลิกาย่นคิว้ เพราะความรููสึกคือจุกมาถึงคอหอยแลูว เหน่ือยเกิน
พอแลูวกับการไดูเห็นความน่าจะเป็น น่าจะไปแห่งชีวิตตน

“ไม่เป็นการรบกวนนูองมะแมมากเกินไปหรือคะ?”
“มะแมรููสึกว่ารูปสุดทูายส�าคัญที่สุด มันอาจเปลี่ยนชีวิตพีปุ่๋ยไดู”
ไดูยินค�าตอบเช่นนัน้ คอลัมนิสต์หญิงถึงกับอึ้ง พอสบตากันและ

เห็นรอยยิม้ปรานีของมะแม แทนที่จะรููสึกฉ�่าเย็น ชลิกากลับอยากลองดี
ขึ้นมาอีกรอบ

“ค่ะ!” แลูวหล่อนก็ควูาโทรศัพท์ที่มะแมวางไวูบนโต๊ะมาเลือกรูป
ครู่หน่ึงก่อนส่งกลับ “น่ีค่ะ”

มะแมช�าเลืองมองแลูวอมยิม้ข�า มันคือรูปแมวจ๋องๆตัวหน่ึง ไม่
สวย ดูไม่มีราคา แลูวก็ไม่น่าจะมีความหมายต่อชีวิตของชลิกาเอาเลย

แมวกระจอกตัวหน่ึงจะมาเปลี่ยนชีวิตของผููหญิงวัยสี่สิบไดู
อย่างไรเล่า?

“อือม์...” มะแมครางทัง้ยิม้อยู่ในหนูา “แก่แลูวนะคะเจูาเหมียวน่ี 
ตอนถ่ายรูปพีปุ่๋ยอยู่ในอารมณ์ผูกพันแบบหน่ึง เห็นมันตรงนัน้แลูวอยู่ๆ
ก็นึกขึ้นมาว่าถ่ายเสียหน่อย พอมันตายไปจะไดูเอาไวูดูเล่น ไหนๆก็เคย
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ปูวนเป้ียนขอขูาวกินมานาน”
ชลิกาขมวดคิ้วเพ่งมองสาวสวยตรงหนูาอย่างสุดพิศวงงงงวย 

ความจริงตอนเลือกรูปแมว หล่อนว่าหล่อนไม่รููสึกอะไรกับมันเลย แต่
พอฟังมะแมพูดนิดเดียว ก็นึกไดูว่าตนมีความผูกพันกับมันมิใช่นูอย จึง
ยอมรับ

“พี่รููสึกอย่างนัน้ตอนถ่ายรูปมันจริงๆค่ะ แต่ละรูปน่ีบอกอารมณ์
คนถ่ายไดูดูวยหรือ นูองมะแมรููไดูยังไง?”

“กรณีน้ี มะแมแค่สมมุติว่าตัวเองเป็นพี่ปุ๋ยขณะถ่ายรูปในวาระ
นัน้ พี่ปุ๋ยรููสึกอย่างไร มะแมก็รููสึกตามดูวยค่ะ”

“น่าทึ่งจริงๆ แลูวเอ่อ... ว่าแต่ว่าแมวตัวน้ีมีความส�าคัญกับพี่ยังไง
หรือคะ?”

“มันมาๆไปๆ ขออาหารบูาง ขอพักใตูชายคาบูานพี่ปุ๋ยบูาง เอาแน่
เอานอนไม่ไดูใช่ไหมคะ?”

“ค่ะ”
“วันไหนถูาพีปุ่๋ยเหลือเศษอาหารอร่อยๆที่มันชอบ พี่ปุ๋ยก็จะ

นึกถึงมัน และบางวันตอนอยู่ในหูาง พีปุ่๋ยก็นึกอยากซื้อขนมแมวมา
เผื่อแผ่มัน แต่ไม่มีอะไรผูกมัดจริงจัง เพราะเห็นว่ามันก็ตระเวนขอส่วน
แบ่งจากหลายบูาน หรือคูุยของจากขูางทางอยู่แลูว ใช่ไหม?”

ชลิกาอึ้ง คราวน้ีไม่ใช่ทึ่งในความสามารถของมะแม แต่ประหลาด
ใจใน ‘เรื่องเล็กๆนูอยๆ’ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ทว่ากลับไม่
เคยรููสึกตัว ไม่เคยเห็นภาพความผูกพันระหว่างตนกับแมวเหมือนเช่น
ที่มะแมบรรยายเลย

“ใช่ค่ะนูองมะแม พี่รููสึกเหมือนต่างคนต่างอยู่กับมัน ถูามันถูกรถ
ทับตาย พี่ก็อาจเอาศพของมันทิง้ขยะโดยไม่อาลัยไยดีนัก ปกตินานๆที
จะคิดซื้อขนมใหูมันบูาง นอกนัน้ก็ไม่เคยมีมันอยู่ในใจเลยดูวยซ�้า แค่น้ี
ถือว่ามีความส�าคัญกับพี่ปุ๋ยแลูวหรือคะ?”

“มีค่ะ! มีมากดูวย มันอาจไม่ส�าคัญต่อใจพี่ปุ๋ย แต่มีความหมาย
กับชีวิตของพี่อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว!”

ชลิกาโนูมตัวมาขูางหนูานิดหน่ึง บอกตนเองว่าไม่เคยมีใครจับ

ความสนใจของหล่อนไปเต็มๆไดูเท่าน้ีมานานแลูว
“นูองมะแมหมายความว่าพี่กับแมวเคยเป็นญาติกันมาแต่ชาติ

ปางก่อนหรือเปล่า?”
“เปล่า...” มะแมตอบกลัว้หัวเราะ “คือจะเป็นญาติกันแต่ปางไหน 

มะแมไม่เห็น แลูวก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะผ่านไปแลูว และจะ
ไม่กลับมาใหูใชูประโยชน์ไดูอีก เรื่องส�าคัญคือสิ่งที่พีปุ่๋ยก�าลังท�ากับมัน
อยู่เดี๋ยวน้ีต่างหาก เพรำะสิ่งที่พี่ปุ๋ยท�ำในวันนีน่ั้นแหละ คือตัวบอก
ว่ำพี่ปุ๋ยเป็นอะไรกับมัน และได้อะไรจำกมันบ้ำง”

“พี่ไดูอะไรจากมัน? พี่ว่ามีแต่มันจะไดูอะไรจากพี่”
“ลองตอบมะแมเป็นขูอๆนะคะ พี่ปุ๋ยตัง้ชื่อเรียกใหูมันบูางหรือ

เปล่า?”
“พี่เรียกมันว่าไอูกุด เพราะน้ิวเทูาหลังมันกุดไปน้ิวหน่ึง”
“เวลาเรียกแลูวมันขาน หรือแสดงการยอมรับว่าเป็นชื่อมันบูาง

หรือเปล่า?”
“มันจะรูองเมีย้ว หรือเดินเขูามาหาพี่ หรืออย่างนูอยที่สุดก็มอง

มาทางพี่”
“นัน่คือการยอมรับชื่อนัน้ พี่เป็นเจูานาย หรือเจูาของชีวิตมัน 

ดูวยความเต็มใจของมัน จากการใหูขูาวใหูน�้ า และจากการตัง้ชื่อเรียก”
ชลิกาพยักหนูาและนึกออกตามทันที
“เป็นสิ่งที่พี่นึกไม่ถึงค่ะ และพี่คิดว่าละแวกบูานคงไม่มีใคร

เหลียวแลมันจนตัง้ชื่อใหูเหมือนพี่อีกหรอก”
“แลูวพี่ปุ๋ยเคยคิดหน่วงเหน่ียวกักขัง จ�ากัดอิสรภาพของมัน

ไหม?”
“ไม่เคยเลย”
“นัน่แหละคือความผูกพันที่ดีที่สุด พบกัน มีสัมพันธ์ในทางดี แลูว

ก็ไม่จ�ากัดอิสรภาพกันและกัน ผลที่เก็บไวูในใจ จึงมีแต่ความรููสึกดีๆ 
แลูวความรููสึกดีๆน่ะ หายากหรือหาง่าย?”

“ยาก!”
“ตอนพีปุ่๋ยซื้อของกินใหูตัวเอง แลูวนึกอยากซื้อของกินไปเผื่อ



26       dungtrin.com    27

แผ่ใหูไอูกุด พีปุ่๋ยเคยนึกอยากไดูอะไรตอบแทนจากมันไหม?”
“ไม่เคยค่ะ มันจะมาตอบแทนอะไรพี่ไดู พี่มีแต่จะใหู”
“ตอนเทอาหารใส่จาน เห็นมันกิน พีปุ่๋ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์”
“ก็... สบายใจ รููสึกดี เรียกว่ามีความสุขใช่ไหม?”
ชลิกาตอบแลูวกะพริบตาถี่ๆ น่ีเป็นแง่มุมชีวิตที่เกิดขึ้นแลูว แต่

เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย อย่างนูอยก็ในความรููสึกหรือรับรููของหล่อน
“เห็นดูวยกับมะแมใช่ไหมคะ ควำมร้้สึกดีๆเป็นของ ‘หำยำก’ 

แต่ ‘สร้ำงง่ำย’ ขอให้ร้้วิธีเถอะ!”
“ค่ะ แปลกนะคะ บางความรููสึกที่ละเอียดอ่อน หรือความรููสึก

ที่เบาบางจนแทบจับตูองไม่ไดู ก็จ�าเป็นตูองมีใครพูดใหูนึกถึง จึงค่อย
นึกออก”

“นัน่แหละค่ะ... คราวน้ีค�าถามส�าคัญนะ พีปุ่๋ยเคย ‘ไดู’ ความรููสึก
ดีๆจากการ ‘ใหูเปล่า’ กับมนุษย์ดูวยกันบูางไหม?”

ชลิกาสะอึกอัน้ ที่ผ่านมาถูาหล่อนจะใหูอะไรใคร เป็นตูองกลัวโดน
หาว่าโง่ คิดเสมอว่าใหูแลูวจะไดูอะไร หรือไม่ก็ค�านวณอย่างละเอียดเลย
ทีเดียวว่าจะไดูอะไรคืนเป็นการตอบแทน

“ก็จริงนะ ขนาดใหูแม่ บางทีพี่ยังอดคิดไม่ไดูว่าใหูมากไปหรือ
เปล่า แม่ขอมากไปหรือเปล่า”

อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ชลิกาค่อยๆนึกออกว่าชีวิตคือทะเลทราย 
และไอูกุดคือบ่อน�้ าเล็กๆที่หล่อนไดูอาศัยจุ่มมือจุ่มเทูาลงไปรับความชุ่ม
ชื่นบูาง เหลือเชื่อที่ความชุ่มชื่นนัน้โดนดูถูกว่า ‘ไม่มีค่า’

“ตอนมันมาคลอเคลียพี่ปุ๋ย มะแมเดาว่าแรกๆพี่ปุ๋ยรังเกียจเพราะ
มันดูสกปรก ไม่ใช่แมวมีสกุลรุนชาติ ถูกไหม?”

“ค่ะ!”
“แต่พอหลายครัง้ พอคูุนๆกัน พี่ปุ๋ยค่อยรููสึกถึงสัมผัสที่อ่อนโยน 

รููสึกว่ามันอยากออดอูอนพี่ปุ๋ยดูวยความรัก และพี่ปุ๋ยก็ไม่นึกรังเกียจ
มันอีกต่อไป ใช่ไหมคะ?”

“ค่ะ!”
“กำรให้เปล่ำคือกำรได้เปล่ำ มันช่วยใหูเรารักเป็น ยิ่งรักเป็น

มากขึ้นเท่าไร ชีวิตจะยิ่งสว่างจากภายในมากขึ้นเท่านัน้ ปัญหาใหญ่
ของพี่ปุ๋ยทุกวันน้ีคือขีเ้หงา คาดหวังจากคน แลูวก็รูอนรนจากความไม่
ไดูอย่างใจ ลองคิดดูว่าถูาเปลี่ยนใหม่ พีปุ่๋ยคาดหวังความสุขทางใจหลัง
ใหูทานโดยไม่มีเงื่อนไข ชีวิตจะแตกต่างไปหรือเหมือนเดิม?”
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บทที่ ๒
 
มะแมตื่นนอนตอนตีสี่ครึ่ง ลุกขึ้นมาเล่นโยคะแลูววิ่งสายพาน

บริหารร่างกาย ปิดทูายดูวยการบริหารโดยลงนัง่ปิดเปลือกตาเขูาสมาธิ
กสิณ สรูางภาพวงกลมสีขาวขึ้นตรงหนูา และรักษาการเห็นภาพทางใจ
ไวูใหูนานจนเสูนรอบวงมีความเสถียร ขอบคม กลมดิกไม่บูดเบีย้ว

เดิมทีมะแมเป็นพวกเขูาสมาธิยาก เพราะหวัน่ไหวง่าย คิดมาก 
อยากนู่นอยากน่ี แต่หล่อนก็ฝึกหัดวันต่อวัน ลดขูอเสียต่างๆที่จะเป็น
อุปสรรคกับสมาธิ ผลจึงเป็นความคืบหนูาขึ้นเรื่อยๆตามล�าดับ

การฝึกใหูเกิดความแข็งแรงพรักพรูอมทัง้กายและใจตัง้แต่เชูา
มืดน้ี มีส่วนช่วยในการ ‘อ่านชีวิต’ ของลูกคูาเป็นอย่างมาก กล่าวไดูว่า
ระหว่างวันหล่อนจะอ่านขาดหรือไม่ขาด ก็ขึ้นอยู่กับวินัยในการบริหาร
จิตบริหารกายช่วงเชูาน่ีแหละ ถูาวินัยดีจิตก็ตัง้มัน่มีคุณภาพดี ถูาวินัย
หย่อนจิตก็หย่อนคุณภาพตาม

หลังถอนจิตออกจากสมาธิ มะแมจะลงมาท�ากับขูาวร่วมกับเด็ก
ลูกจูางชื่อหยิม ระหว่างนัน้หล่อนมักพูดคุยกับหยิมทุกเรื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องที่หยิมอยากรูู อยากถาม อยากท�าความเขูาใจ และยิ่งหยิมเขูาใจ
ชีวิตมากขึ้นเท่าไร มะแมก็ยิ่งไดูคนสนิทที่รููใจหล่อนมากขึ้นเท่านัน้

หล่อนเป็นพวกที่ภูมิใจกับการยกระดับมนุษย์ ถูาหยิมขึ้นมาใกลู
กับหล่อนไดู หล่อนถือเป็นผลงาน ไม่ใช่ความผิดพลาด เช่น ใหูหยิม
เรียกตนว่า ‘พี่’ แทน ‘คุณผููหญิง’ กับทัง้กินขูาวโต๊ะเดียวกันตัง้แต่วัน
แรกที่รับเขูาท�างาน

ตลอดช่วงเชูาวันนัน้มะแมรับลูกคูาจนถึงเที่ยง โดยปราศจาก
จังหวะเวูนวรรค พอพักเที่ยงก็เตรียมรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่ง
ปกติหยิมจะไปซื้อจากปากซอย และยกมาใหูถึงบนหูอง

“จดหมายค่ะพี่”
หยิมยื่นใหูกับมือ มะแมรับมามองแลูวเลิกคิว้นิดหน่ึง ปกติงาน

ของหล่อนไม่ตูองขูองเกี่ยวกับการเชิญชวนแบบเจาะจงตัวเท่าใดนัก ถูา
จะมีมาบูางก็มักเป็นจดหมายจากคนรููจักจริงๆ แบบนานทีปีหน เพราะ

การสื่อสารกับคนรููจักจะผ่านโทรศัพท์มือถือแทบทัง้สิน้
ซองสีขาวจ่าหนูาชื่อที่อยู่ของหล่อนดูวยลายมืออ่อนชูอยแบบผูู

หญิง มะแมฉีกขอบซองและคีบกระดาษขูางในออกมา จดหมายไม่มี
การขึ้นตูน ไม่มีการลงทูาย มีแค่เน้ือความเป็นลายมือหวัดแกมบรรจง

เก้าสิบเก้ารายที่ตัดใจจากคนรักได้ อาจมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น
ในโลกนี้ แต่อีกหนึ่งรายที่สิ้นหวังจากคนรักเก่า อาจต้องไป
มีชีวิตใหม่ที่แย่ลงในโลกหน้า คนเราไม่เหมือนกัน ขอให้ดูดีๆ 
บางคนอ่อนแอเกินกว่าจะได้รับค�าแนะน�าให้ตัดใจ

อ่านจบสองรอบดูวยความมึนงง ขูอแรกคือไม่เขูาใจว่าเจูาของ
จดหมายตูองการบอกอะไร ขูอสองคือสัมผัสไดูว่าเจูาของลายมือกับ 
‘เจูาของเน้ือความ’ เป็นคนละคนกัน

เจูาของลายมือเป็นผููหญิงธรรมดา พลังชีวิตระดับธรรมดา ส่วน
เจูาของเน้ือความนัน้ เป็นใครอีกคนที่มะแมสัมผัสไดูถึงความไม่
ธรรมดา

อยากคิดว่าเป็นการเล่นตลกของคนมือบอน สมัยน้ีพวกรูอนวิชา
อยู่ไม่สุขเยอะจะตาย แลูวก็ไม่จ�าเป็นตูองกระจอกตกงานมาแต่ไหน 
อาจถึงขัน้เป็นไฮโซมีหนูามีตาที่อยากเล่นบูาๆขึ้นมาเป็นพักๆ เป็นการ
หลบหนีความซ�้าซากจ�าเจที่น่าเบื่อของตน

วางจดหมาย หันมานัง่ทานขูาวกลางวันคนเดียวอย่างคลาย
อารมณ์ แต่คลื่นรบกวนจากจดหมายกลับติดตามมาเป็นระยะ พอ
จัดการมื้อกลางวันเสร็จ มะแมจึงตัดสินใจใหูเวลานัง่ตรวจตูนแหล่ง
คลื่นรบกวนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

วัตถุกับเจูาของวัตถุมีความเชื่อมโยงกัน ปกติแค่มะแมจับตามอง
หรือใชูฝ่ามือสัมผัสวัตถุนัน้ ก็จะทราบว่าผููเป็นเจูาของมีจิตมืดหรือสว่าง 
ชีวิตเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ตัววัตถุจะช่วยรายงานใหูรููไปถึงจิตของผูู
ครอบครองไดูใกลูเคียงกับที่หล่อนเจอหนูาพวกเขาเองเลยทีเดียว

วางใจเฉย อ่านทวนขูอความในจดหมายอีกครัง้อย่างจะเล็งลึก
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ไปถึง ‘เจูาของขูอความ’ โดยตรง แต่สัมผัสไปไม่ถึง เปรียบเหมือนมือ
ก�าลังจะยื่นไปจับวัตถุไดู แต่แลูวก็เจอแกูวหนาๆกัน้ขวางเสียก่อน

เพื่อใหูแน่ใจว่าไม่ไดูคิดไปเอง มะแมปิดเปลือกตาลง ลากลม
หายใจยาว ปรับกายปรับใจเป็นปกติ นึกสรูางดวงกสิณขาว ซึ่งตอนแรก
โยูไปเยูมาไม่เต็มวง ตามกระแสคลื่นความคิดฟูุงซ่าน แต่ภายในชัว่
เวลา ๕ นาทีก็เขูาที่เขูาทาง หน่วงนึกไดูเป็นขอบคมกลมดิก และเสถียร
อยู่เกินหน่ึงนาทีก่อนจะพร่าเลือนลง

สาวพลังจิตลืมตาขึ้นดูวยความมัน่ใจว่ายามนั้นสัมผัสของตนใชู
งานไดูแน่ จึงอ่านจดหมายใหม่เพื่อหยัง่ความรููสึกลงไปถึงเจูาของเน้ือ
ความ ถูาเป็นในภาวะปกติ หล่อนอาจ ‘เห็นหนูา’ เขาหรือเธอไดูทีเดียว

แต่แลูวอ่านยังไม่ทันจบ ก�าลังใจของมะแมก็ลดถอยลงเฉยๆ คือ
จู่ๆก็ถอนความสนใจ ขีเ้กียจใชูจิตสัมผัสเสียอย่างนัน้เอง ถามตนเอง
ว่าน่ีหล่อนจะมานั่งเสียเวลากับจดหมายยัว่ความสงสัยฉบับน้ีไปท�าไม 
เปลืองแรง เปลืองใจเปล่าๆ

หลังๆมะแมเก่งในทางเลิกคิดถึงเรื่องไม่เป็นเรื่อง ก็แค่หันความ
สนใจมาหาเรื่องเฉพาะหนูา จิตก็มีที่หมายใหูดูดติดใหม่ ผละจากที่
หมายเก่าไดูง่ายๆ

มานอนเอกเขนกในมุมที่จัดไวูฟังเครื่องเสียงชุดใหญ่โดยเฉพาะ 
หล่อนชอบดนตรีประเภทกระทบโสตแลูวสามารถปรับพลังทัว่ร่าง จาก
ป่ันป่วนใหูกลับคืนสู่ความสมดุลผ่อนคลาย เห็นผลไดูจากที่ลมหายใจ
ยาวขึ้น ลากเขูาและผ่อนออกชูาลง โดยไม่ตูองจงใจพยายาม

นัน่เป็นวิธีพักกลางวันง่ายๆของมะแม ท�าอย่างนัน้แลูวขยะ
ทางอารมณ์ที่ตกคูางมาจากการอ่านชีวิตลูกคูาช่วงเชูามักถูกกวาด
ทิง้ไดูเกือบหมด เหมือนหลับเต็มอิ่มแลูวตื่นอย่างสดชื่นดูวยความ
กระปรีก้ระเปร่าราวกับเป็นเชูาวันใหม่

บ่ายโมงตรง ลูกคูารายแรกเป็นหนุ่มมาปรึกษาเรื่องการเปลี่ยน
งาน เบื่อการเป็นพนักงานกินเงินเดือน อยากท�าอะไรของตัวเองบูาง แต่
เหลือเชื่อที่คนมักไม่รููว่าตัวเองชอบอะไร และจะประสบความส�าเร็จดูวย
การทุ่มเทใหูหนทางเสูนไหน มะแมแค่ถามง่ายๆว่าถูาไม่มีเงินตอบแทน 

เขาจะเต็มใจท�างานอะไรบูาง เขาตูองคิดอยู่ครึ่งนาทีก่อนตอบว่า ‘ไม่มี’ 
และหล่อนตูองเป็นคนบอกว่า ‘มี’ โดยเตือนใหูเขาระลึกไดูว่าเคยซื้อ
ต�ารับต�าราถ่ายรูปมาเล่นกลูองใหญ่ กับทัง้อาสาถ่ายรูปวันรับปริญญา
และวันแต่งงานใหูเพื่อนสนิทฟรีๆ เขาจึงค่อยเห็นว่ามีใจใหูกับงานถ่าย
รูป กับทัง้เป็นไปไดูที่จะอยู่บนเสูนทางตากลูองอิสระ

บ่ายโมงครึ่ง ลูกคูาของหล่อนเป็นคุณปูาหนูาตาอิดโรย มาปรึกษา
เรื่องลูก เรื่องผัว โดยรวมอยากมาเล่าๆๆระบายทุกข์ ระบายความอัดอัน้ 
มะแมตูองใชูน�้ าเสียงและความสามารถในการพูดจูงคุณปูาใหูเกิดสติ 
เขูาใจคู่ชีวิต เขูาใจลูกหลานอย่างที่พวกเขาเป็น ไม่ใช่อย่างที่ปูาอยาก
ใหูเป็น

บ่ายสองโมงเศษ ชูากว่าเวลานัดเกือบหูานาที เพราะมะแมมัวแต่
รับค�าสรรเสริญและอวยพรไม่เลิกของคุณปูา หลังจากตูอนคุณปูาออก
จากหูองดูวยตนเองไดู มะแมก็พบกับหญิงสาวที่แต่งหนูาแต่งตัวสวย
เชูงคนหน่ึง สาวงามนางนัน้ฝืนยิม้หนูามุ่ย เห็นไดูชัดว่าการรอคอยไม่ใช่
เรื่องน่าพิสมัยส�าหรับเจูาหล่อน

“คุณมะแมจะบวกเวลา ๕ นาทีใหูแจ๊บดูวยไหมคะน่ี?”
“แน่นอนค่ะ ตูองขอโทษดูวยนะคะที่ผิดเวลานิดหน่ึง แต่ถูามะแม

ต่อเวลาใหูใคร คนถัดมาก็ตูองไดูต่อเวลาเช่นกัน เชิญนัง่...”
หญิงสาวที่เรียกตัวเองว่า ‘แจ๊บ’ คลายสีหนูาและมาลงนัง่ตามค�า

เชื้อเชิญ
“แจ๊บก�าลังไม่สบายใจเรื่องแฟนค่ะ”
มะแมยิม้ๆ หนูาตาขีห้งุดหงิดตลอดศกแบบน้ี แฟนของคุณเธอก็

คงหาโอกาสสบายใจไดูยากเหมือนกันแหละ
จากสัมผัสที่ไดูนัง่เผชิญหนูาในระยะใกลู กระแสชีวิตของสาว

แจ๊บป่ันป่วนรวนเรสิน้ดี สะทูอนถึงความคิดยุ่งเหยิง สับสน อยากนัน่
อยากน่ีตลอดเวลา ขนาดเพิ่งใกลูกันแค่ครึ่งนาที มะแมยังอยากปิดตา 
เบือนหนูาไปทางอื่น เอาใจใส่กับสิ่งอื่นแทน

แต่เห็นหนูาหงิกหนูางอขนาดน้ี ส่งคลื่นรบกวนไดูตลอดวันอย่าง
น้ีก็เถอะ ผููชายยังยอมตื๊อ ยอมเป็นพ่อบุญทุ่มไม่อัน้กันอยู่ดี มะแมรูู 
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เพราะเห็นนิมิตผููชายมากหนูาหลายตารุมลูอมแจ๊บ และเป็นการรุมลูอม
ในแบบมีใจยื่นมาพยายามเชื่อมใหูติด คลูายกระต่ายหมายปองจันทร์
ดูวยความทะยานอยากแมูเกินเอื้อม

“คุณแจ๊บช่วยยืนขึ้นหน่อยไดูไหม?”
“ไดูสิคะ”
แจ๊บทราบล่วงหนูาว่ามะแมอ่านคนดูวยวิธีพิสดารไม่ซ�้ากัน จึง

ลุกยืนง่ายๆ มะแมส�ารวจชุดแซกเขียว มีแขน กระโปรงแค่เข่า แลูว
มองเล็งไปที่สรูอยคอ เหลือบมองก�าไลขูอมือขวา จากนัน้จึงมาหยุดที่
นาฬิกาขูอมือซูาย

“ช่วยถอยหลังไปนิดหน่ึง... อีกนิด... เอาเป็นถอยไปติดผนังเลย
แลูวกันค่ะ”

แจ๊บเริ่มมองคนออกค�าสัง่ดูวยหางตา แต่เก็บความสงสัยไวู ถอย
เทูาไปยืนติดผนังแบบอิดเอื้อนเล็กๆ

“มะแมจ�าเป็นตูองดูคุณแจ๊บทัง้ตัวค่ะ จะหาจุดสังเกตส�าคัญบาง
อย่าง”

เมื่อไดูยินค�าอธิบายบูาง แจ๊บจึงค่อยยืนน่ิงใหูมะแมส�ารวจหุ่น
ดูวยความเต็มใจขึ้น

“ตูองกางแขนกางขาแลบลิน้ดูวยไหมคะ?”
มะแมหัวเราะข�า แจ๊บมีเสน่ห์อยู่ในความเจูาโทสะ แมูสูุมเสียง

ประชดก็ยังฟังน่ารัก
“ไม่ตูองค่ะ กลับมานัง่ไดูแลูว ขอบคุณมากนะคะ”
แจ๊บถอนใจเฮือกอย่างไม่เขูาใจอะไร ไดูแต่ท่องไวูว่ายายน่ีดัง 

ยายน่ีเก่ง คงไม่แกลูงใชูใหูไปยืนเกูอเอาสนุกหรอกกระมัง
มะแมก�าลังอยู่ในโหมดกวาดหา แต่ก็ยังหาสิ่งที่ตูองการไม่เจอ

บนร่างแจ๊บ ทว่าในที่สุดก็เหลือบไปสะดุดกับกระเป๋าถือที่แจ๊บวางไวู
ตรงหนูา

“อูอ! อยู่น่ีเอง” อุทานเบาๆก่อนขออย่างสุภาพ “ขอกระเป๋าใหู
มะแมดูหน่อยไดูไหมคะ รับรองไม่เปิดคูน ไม่ละลาบละลูวงใดๆทัง้สิน้”

แจ๊บย่นคิว้เล็กนูอย แต่ก็ท�าตามที่มะแมตูองการ หยิบกระเป๋าถือ

ตรงหนูาตนยื่นใหูโดยดี
มันเป็นของแบรนด์เนม หนังแทูสีซิลเวอร์เมทาลิกสะดุดตา ทรง

เก ๋ ดูหรู ใหูสัมผัสอ่อนนุ่มอย่างมีระดับ ไม่มีทางเป็นของท�าเทียมเด็ด
ขาด ราคากี่หมื่นไม่รูู รููแต่ว่าแจ๊บไม่ไดูซื้อเองแน่นอน เพราะกระแส
ความรัก ความหวงแหน และความรููสึกวาบหวามประจุรวมอยู่ใน
กระเป๋าอย่างท่วมทูน ถูาซื้อเองจะไม่มีอารมณ์ปลื้มของขวัญจากผููชาย
ใหูรููสึกไดูแบบเลย

มะแมจับๆดูไม่นานนัก รายละเอียดเกี่ยวกับ ‘คนใหู’ ก็พุ่งเขูา
มากระทบใจจังๆ ที่หล่อนจับสัญญาณไดูเป็นอันดับแรกคือเจตนาซื้อ
กระเป๋าใบน้ีใหูสาวแจ๊บดูวยความหลงพิศวาส อยากเห็นแจ๊บดีใจ

เพียงจับกระแสเจตนาไดู ตัวตนของเขาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในหูวง
มโนทวารของมะแม และความแรงของตัวตนนัน้ เมื่อทวีขึ้นก็กลาย
เป็นรายละเอียดพรัง่พรูไม่หยุด ราวกับน�้ าทะลักจากเขื่อนแตก ขนาดที่
สาวพลังจิตตูองรีบควูากระดาษกับปากกามาเขียนหวัดๆลงไปกันลืม

จิตใจอ่อนไหวกับผู้หญิง
เรียนเก่งจบสูง
อัศจรรย์ใจแรกพบ
หลงเสน่ห์ลืมไม่ได้
ผูกพัน
ไปต่างประเทศ
ว้าวุ่นใจที่ตกเป็นเป้าแก่งแย่ง
ถูกระแวง
ภาระซับซ้อน
ร ำคาญ
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อยากได้อิสรภาพ
สงสาร
สองจิตสองใจ
เกิดเรื่อง
ตกลงใจ!
นอกจากเป็นบันทึกกันลืม มะแมยังเรียนรููจากประสบการณ์ตรง

ว่าการแปลงมโนภาพออกมาเป็นค�าๆเช่นน้ี ช่วยแตกกิ่งกูานสาขาของ
รายละเอียดอื่นๆใหูกวูางขวางขึ้น แมูแต่การใส่อัศเจรีย์หรือเครื่องหมาย
ตกใจในตอนทูาย ก็ช่วยตอกย�้าว่าสัมผัสสุดทูายที่ไดูมีความหนักแน่น
ควรแก่การมัน่ใจขนาดไหน!

พอสาวแจ๊บยื่นหนูามาดูดูวยความอยากรููอยากเห็นว่าหล่อนจด
อะไรบูาง มะแมก็รวบกระดาษลงมาวางบนตักซ่อนจากสายตาฝ่ายนัน้
เสีย

“กระเป๋าใบน้ีเน่ืองในโอกาสวันเกิดหรือวันวาเลนไทน์?”
แจ๊บมองคนถามดูวยสายตาตรง ความเป็นผููหญิงวัยไล่เลี่ยกัน

ท�าใหูเกิดอารมณ์อยากลองของ จึงใชูน�้ าเสียงขุ่นๆคลูายผิดหวังในความ
สามารถทายทักของมะแม

“ถูาแจ๊บบอกว่าซื้อเองล่ะคะ?”
“มะแมจะไม่คิดเงินคุณแจ๊บ แลูวแถมค่าน�้ ามันใหูคุณแจ๊บเดี๋ยวน้ี

ดูวย!”
แจ๊บยิม้เผล่อย่างชักเลื่อมใส ท่าทางชื่อเสียงของมะแมคงไม่ไดู

สรูางขึ้นจากจิตวิทยาเดาลักษณะลูกคูาแน่แลูว
“วาเลนไทน์!” ตอบอ่อนโยนแบบลดการ์ดลง “แจ๊บอยากรููว่าเขา

ใช่เน้ือคู่ของแจ๊บหรือเปล่า และถูาใช่ เมื่อไหร่เขาจะขอแต่งเสียที”
มะแมเอนหลังพิงพนัก ภายนอกวางสีหนูาเรียบเฉย แต่ภายใน

คิดหนักว่าจะพูดใหูแจ๊บเขูาใจเรื่องทัง้หมดอย่างไรดี

“เขาชื่ออะไรคะ? เอาชื่อเล่นก็ไดู”
“ปาย”
แค่ฟังฝ่ายนัน้เรียกชื่อแฟนตัวเอง มะแมก็ทราบทันทีว่าแจ๊บทัง้

หลงรัก ทัง้คลัง่ไคลูหนุ่มปายขนาดไหน ขืนใหูค�าตอบตรงไปตรงมา
แบบชกเปรีย้งมีหวังดิน้พราดๆอยู่ตรงน้ีเอง

ที่สุดก็กูมหนูาช�าเลืองมองกระดาษคลูายแอบดูโพยตอนท�า
ขูอสอบ ทุกอย่างง่ายขึ้นเมื่อเรียบเรียงค�าพูดจากจุดเริ่มตูน ในแบบชวน
คุยเรื่อยเป่ือย

“คุณปายน่ีเป็นพวกหน่ึงในพันหน่ึงในหมื่นเลยนะคะ เหมือน
เกิดมาใหูผููหญิงทัง้โลกแข่งกันจูองจะเอามาเป็นถูวยรางวัล พิสูจน์ว่า
ชัยชนะจะอยู่ในมือใคร”

แมูไม่มองหนูา มะแมก็รููว่าแจ๊บลอบยิม้ภูมิใจ ฝ่ายนัน้น่าจะทะนง
มานานว่าตัวเองตูองชนะสาวทัง้แผ่นดินแน่!

“แลูวคุณปายน่ี...” มะแมร่ายต่อ “เจอกันง่ายๆไม่โดนใจเขา
หรอก ตูองเจอกันแบบแปลกๆถึงจะเก็บไปฝัน ใหูมะแมทายนะ คุณสอง
คนตูองพบกันแบบเหลือเชื่อ ราวกับฝันไป ไม่ใช่แค่ประทับใจธรรมดา”

ที่จริงมะแมเห็นภาพๆหน่ึง แต่ไม่กลูาเสี่ยงพูด เพราะเห็นไม่ชัด
นัก ปกติหล่อนจะตีค่าความแจ่มชัดของสัมผัสออกมาเป็นคะแนน ถูา
ภาพในใจมีมิติ ทรงชีวิตชีวา ตลอดจนใหูความรููสึกเป็นจริงเป็นจังว่าใช่
แน่ อย่างนัน้ถือเป็นคะแนนความมัน่ใจเต็มรูอย แต่ถูาก�้ากึ่ง ภาพเบลอ 
หรือเหมือนมีหมอกมัวบดบัง ก็ตีเป็นคะแนนความน่าเชื่อถือไดูไม่ถึงหูา
สิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแบบนัน้หล่อนจะรอดูองค์ประกอบอื่นก่อนพูด

“ค่ะ!” แจ๊บยอมรับดูวยเสียงคมใส “แจ๊บว่าตูองไม่มีคู่ไหนใน
โลกไดูเจอกันแบบเราแน่ วันนัน้แจ๊บรีบเป็นบูาเป็นหลัง เพื่อนช่วยไป
ส่งที่หูาง ไอูเราผลุนผลันลงจากรถพรูอมถุงหลายใบ เลยลืมกระเป๋าถือ
ของตัวเอง เพื่อนก็รีบออกรถเพราะเป็นที่จอดชัว่คราว พักหน่ึงแจ๊บถึง
รููตัว แทบเป็นลมเลย เพราะทัง้กุญแจรถ โทรศัพท์ และเงินทองอยู่ใน
นัน้หมด โชคดีเผอิญเหลือเศษเหรียญอยู่ เลยตรงเขูาไปใชูตููโทรศัพท์
สาธารณะของหูาง แต่จ�าเบอร์เพื่อนไม่ไดูถนัด เพราะไม่เคยตูองกดเอง”
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“คุณแจ๊บเลยกดผิด ไปเขูาเบอร์ของเขา แลูวก็บังเอิญที่สุดใน
โลก เขาก�าลังยืนจับตามองคุณแจ๊บอยู่ดูวยความสะดุดตาก่อนหนูานัน้
อยู่พอดี!”

มะแมรีบต่อค�าบอกเล่าใหูอย่างนึกเสียดาย ที่ไม่เป็นฝ่ายชิง
เล่าออกมาเสียก่อนหนูาน้ี หล่อนเห็นภาพต่อโทรศัพท์ผิด และคนรับ
โทรศัพท์ก็ยืนอยู่ใกลูๆนัน่เอง

เครื่องยืนยันความถูกตูองใหูมะแม คือเสียงหัวเราะเอิก๊อ๊ากกับ
เสียงตบมือลัน่ของแจ๊บ

“ใช่ๆๆ!” มันเป็นการเล่าเรื่องที่วนไปเวียนมานับรูอยรอบ แจ๊บจึง
ดีใจที่มะแมช่วยทุ่นแรง ไม่ตูองใหูหล่อนฉายจุดสุดยอดซ�้าดูวยตนเอง 
“เหลือเชื่อจริงๆคุณมะแมว่าไหม? ทุกคนฟังเรื่องแลูวฟันธงเลยว่า
เทวดาหรือบุญเก่าแต่ปางไหนส่งเรามาเจอกันแน่ๆ ไม่ตูองสงสัยเลย”

“เขาอาสาไปส่งคุณแจ๊บ?”
“ไปส่งที่รถเพื่อนน่ะค่ะ บรรยายไม่ถูกเลยว่ารสชาติของวันนัน้

มันหวานแหวว แลูวก็ประหลาดล�้าลึกขนาดไหน”
แจ๊บท�าตาลอยฝันๆ
“รูอยปีน่าจะมีแบบคุณแจ๊บคู่เดียว” มะแมช่วยเสริมใหูอีกฝ่ายไดู

ฟูฟ่องเต็มที่ “ทางคุณปายก็หลงคุณแจ๊บแบบออกอาการหนักเหมือนกัน
นะ เจอกันไม่กี่วัน ผูกพันเหมือนคบกันมาสิบปี เขาเรียนดอกเตอร์ยัง
ไม่จบ แทบไม่อยากกลับไปเรียนต่อเลยทีเดียว”

คราวน้ีแจ๊บเบิกตากวูาง อูาปากคูางอยู่นานก่อนหัวเราะดังๆแบบ
เปิดหมดเปลือก เพราะไม่เหลือความสงสัยในความสามารถของมะแม
อีกแลูว

“เก่งค่ะ! ตอนเจอกันพี่ปายเขากลับเมืองไทย ตูองมาหาขูอมูล
อะไรของเขาช่วงหน่ึง เขาพูดเองเลยว่าถูาไม่ใช่เพราะเหลืออีกแค่ปี
เดียวน่าจะจบ เขาจะไม่กลับไป จะอยู่แต่งงานกับแจ๊บเดือนนัน้เลย”

มะแมหัวเราะเอื่อยเพื่อใหูเขูากับเสียงเล่าหวานๆของแจ๊บ ชักนึก
สงสารจนไม่อยากพูดอะไรต่อ อยากปล่อยแจ๊บใหูล่องลอยอยู่กับ ‘ความ
ฝันที่เคยเป็นจริง’ ไปตามทาง

“เป็นความสุขที่น่าอิจฉามากค่ะ”
“เหรอคะ? แจ๊บถือว่าเป็นค�าท�านายแลูวนะ เขาจะกลับมาแต่งกับ

แจ๊บเมื่อไหร่? น่ีก็ตัง้ปีกว่าแลูว ไม่ทันใจเลยจริงๆ”
มะแมถอนใจยาว เบือนหนูาไปทางอื่น เพราะชักไม่อยากเห็น

นัยน์ตาทอประกายสุขของแจ๊บขึ้นมาตงิดๆ
“เสียดายนะคะ ระยะทางที่ห่างไกล ท�าใหูใจของคุณแจ๊บรูอนรน

ไปหน่อย คุณแจ๊บมัน่ใจในเสน่ห์ของตัวเอง แต่ขณะเดียวกันก็ระแวงว่า
เขาจะมีใครอื่นไปเรื่อย”

ความสุขที่กระจายมาจากแจ๊บหายวูบแบบเฉียบพลัน
“ก็เขายอมรับน่ีคะว่าก่อนหนูาจะมีแจ๊บ เขามีทัง้แหม่ม ทัง้หมวย 

ทัง้แขกมาติดพันเยอะแยะ แทบจองตัว๋รอคิวเลย แลูวพวกนัน้ไม่ใช่มา
เกาะแกะเฉยๆ แต่ดันมีอะไรกันดูวยทุกราย แลูวแจ๊บจะไม่คิดมากไดู
ไง”

“เขาขอใหูคุณแจ๊บไวูใจ แต่คุณแจ๊บก็ไม่เคยไวูใจเขา เผลอพูด
ซักไซูทุกวันใช่ไหมล่ะ?”

“ก็ช่วยไม่ไดูน่ี!”
แจ๊บกูมหนูาจีบปากพูด พยายามท�าเสียงอููอีใ้หูฟังน่ารัก แต่มะแม

รููดีว่าตอนแจ๊บสอบเคูนแฟน น�้ าเสียงจะไม่ใช่แบบน้ี และมันก็จะค่อยๆ
เพิ่มความบีบคัน้หัวใจไดูหนักหน่วงเขูาขัน้ผููคุมนักโทษในที่สุด

มะแมลอบระบายลมหายใจชูาๆ กี่คู่หวานต่างก็คูนพบตรงกัน
หมด แต่ไม่ค่อยเอาไปบอกต่อ หรือไม่ค่อยอยากรับสารภาพ...

แรกพบสบตำแค่มำยำ ปัญหำที่ตำมมำสิของจริง!
“คุณแจ๊บเคยบินไปหาเขาครัง้หน่ึงดูวยน่ีใช่ไหม? ตอนนัน้เขาหัว

ป่ันน่าดูเลยนะ เพราะก�าลังวุ่นวายทัง้เรื่องงานทัง้เรื่องเรียนอย่างหนัก 
แลูวยังตูองมาเทคแคร์คุณแจ๊บอีก มันท�าใหูภาระของเขาซับซูอนสุดขีด 
ทัง้หมดนัน่ก็เพียงเพื่อแลกกับที่คุณแจ๊บไดูสบายใจว่าเขาไม่ซุกซ่อนใคร
ไวูจริงๆ”

หน่วยตาแจ๊บเบิกกวูาง
“คุณมะแมรููขนาดน้ีเลยเหรอ?”
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มะแมเบนหนูากลับมาสบตาตรง ไม่ตอบค�าถาม แต่พูดเขูาเรื่อง
“ความผิดพลาดที่สุดของผููหญิงเรา ไม่ใช่ตอนส่งเสียงวีด้บาด

แกูวหู แต่เป็นการส่งคลื่นรบกวนจิตใจไม่เลิกรา บางทีคลื่นรบกวนก็มา
กับค�าพูดหรือเมสเสจที่ฟังดูดีน่ีแหละ เสน่ห์ของเราอาจท�าใหูเขาทนไดู
นาน แต่วันหน่ึงการจับผิดซ�้าๆจะเปลี่ยนแรงดึงดูดของเราใหูกลายเป็น
แรงกดดัน ผลักไสเขาออกห่าง ขนาดที่เราตูองใจหายเมื่อรููตัวในภาย
หลัง”

“เอ่อ... น่ีหมายความว่า...?”
“ควำมพยำยำมเหน่ียวรัง้ บำงครัง้มันยิ่งกว่ำกำรผลักไส”
แจ๊บหนูารูอนผ่าว ชักหนาวๆสันหลัง
“แต่แจ๊บพยายามเอาใจเขาทุกอย่าง อยากไดูอะไรใหูหมด เขา

เป็นคนแรกที่ไดูแจ๊บดูวย ถือว่าแลกกันแลูวน่ี”
“คุณแจ๊บคะ... คนเรำไม่จ�ำว่ำได้อะไรมำจำกใครแค่ไหน แต่

ฝังใจว่ำเสียอะไรให้คนอื่นบ้ำง โดยเฉพาะส�าหรับคนธรรมดาคนหน่ึง
แลูว การถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลา คือการเสียความเป็นตัวของตัวเองไป
ทัง้หมด หรือเท่ากับไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองอีกเลย ถามตัวเองสิคะว่า
ถูาคุณปายใหูสิ่งมีค่าบางอย่างมา โดยมีขูอแมูว่าคุณแจ๊บตูองยกทัง้ชีวิต
ทัง้หมดใหูเขาไป คุณแจ๊บจะยอมไหม?”

“ยอม!!”
แจ๊บตอบสวนทันควัน
“มะแมก�าลังพูดถึงยกชีวิต ‘ทัง้หมด’ ซึ่งรวมทัง้ความรููสึกนึกคิด

ดูวยนะคะ แต่ที่ผ่านมา กะแค่ยอมไวูใจเขายังไม่ไดูเลย”
“แจ๊บเชื่อว่าแจ๊บกับพี่ปายเป็นคู่แทู” คนมาขอค�าปรึกษาเนูน

เสียงหนักแน่นอย่างไม่ยอมแพู “คู่แทูควรจะเห็นใจกันไม่ใช่หรือ? แค่
จับผิดนิดจับผิดหน่อยจะอะไรนักหนา เขาน่าจะใจกวูาง เขูาใจว่าเราหวง
ก็เพราะรัก”

“คืออย่างน้ีนะคะคุณแจ๊บ พอคอยจ้องจับผิดคนอื่น เรำจะเริ่ม
ท�ำอะไรผิดๆโดยไม่ร้้ตัว ที่ส�าคัญคือความผิดบางอย่างถูาสะสมมาก
แลูว มันก็หนักเกินจะรับ”

นัน่เหมือนหนามต�าใหูแจ๊บสะดูุงไดู แต่ยังปากแข็ง
“อะไร... แจ๊บท�าผิดยังไง?”
“ก็ไม่ตูองอะไรมาก แค่เผลอไปเพ่งบ่อยๆว่ำค่้ของเรำไม่ได้

อย่ำงใจตรงไหนบ้ำง แล้วคำดคัน้บ่อยๆว่ำจงเป็นอย่ำงใจฉันให้ได้
เดี๋ยวนี ้น่ันแหละผิดทำงสร้ำงค่้แท้ เข้ำทำงสร้ำงค่้เวรแล้ว”

แจ๊บเริ่มหนูาหงิก ชักรููสึกเหมือนมานัง่ใหูคนแปลกหนูาต่อว่าเอา
ฝ่ายเดียว ขนาดเพื่อนสนิทหรือแมูแต่พ่อแม่หล่อนยังไม่ฟังเลย แลูว
ยายคนน้ีเป็นใคร?

“คุณมะแมสรุปว่าแจ๊บกับพี่ปายลงเอยกันยังไงคะ”
แจ๊บถามเป็นสัญญาณบอกการหมดความอดทนฟังเทศนาต่อ 

มะแมไม่เขูาใจตัวเองเหมือนกันว่าท�าไมจึงเลือกใชูไมูแข็ง อาจจะเพราะ
อ่านออกทะลุปรุโปร่งว่ายายตัวแสบตรงหนูาน่ีเห็นแก่ตัวอย่างรูายกาจ
ขนาดไหน เลยไม่ค่อยมีแก่ใจประเลูาประโลมต่อเท่าไรนัก

“สิ่งที่คุณแจ๊บท�าไปทัง้หมด น�าไปสู่การลงเอยโดยตัวของมันเอง
อยู่แลูว มะแมมีหนูาที่แค่ค่อยๆฉายภาพใหูคุณแจ๊บดู”

สองสาวประสานตากันน่ิง แลูวมะแมก็เป็นฝ่ายรููสึกตัวว่าทัง้น�้ า
เสียงและสายตาของตนชักกระดูางผิดปกติไปหน่อย จึงปรับระดับใหู
นุ่มนวลลง แต่ยังคงเป็นถูอยค�าแบบชกตรงเหมือนเดิม

“จากที่มะแมสัมผัส พอคุณแจ๊บกลับเมืองไทยไดูพักหน่ึง น่าจะ
เคยเมา แลูวก็เผลออาละวาด ถามถึงวันกลับจากแฟนซ�้าแลูวซ�้าอีก 
ฝ่ายเขาก็อึกอักอยู่นัน่เอง คุณแจ๊บถึงจุดเดือดขึ้นมาเลยขาดสติ ด่าเขา 
แช่งเขา ล�าเลิกที่เขาเคยไดูคุณแจ๊บมา คาดคัน้ว่าจะมาทิง้ขวูางกันน่ะ
อย่าหวัง พอทะเลาะทัง้เมาขาดสติหนักเขูา คุณแจ๊บก็ลามถึงพ่อถึงแม่
เขา มะแมไม่รููว่าคุณแจ๊บใชูค�าแรงๆอะไรไปบูาง รููแต่ว่ามันเสียดแทง
มาก แลูวก็ท�าใหูเขาเข็ดขยาด หรือประมาณกลัวๆคุณแจ๊บ เห็นภาพคุณ
แจ๊บต่างจากเดิมอย่างถาวรไปเลย”

คราวน้ีแจ๊บนัง่ตัวแข็งทื่อ เงียบกริบ ไม่เถียงสักค�า...
“เขูาใจหรือยังคะ ค�าพูดที่ขาดสติของคุณแจ๊บนัน่เองคือจุดลงเอย

ของความสัมพันธ์ แต่ดูวยความที่คุณปายทัง้รัก ทัง้สงสาร เขาเลย
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พยายามถนอมน�้ าใจคุณแจ๊บเรื่อยมาดูวยการรับโทรศัพท์บูาง”
ริมฝีปากของแจ๊บสัน่ระริกอย่างไม่อาจควบคุม คลูายล�าคอถูกยัด

ดูวยนุ่นหนา จะเปล่งค�าก็เปล่งไม่ออก มะแมเห็นแลูวเกือบใจอ่อน คิด
เปลี่ยนไปชวนคุยเรื่องอื่นเป็นการชักแม่น�้ าทัง้หูาสักพัก แต่อีกใจก็รููสึก
ว่าถูาขาดความต่อเน่ือง ลูกคูารายน้ีจะหลงประเด็น เสร็จแลูวอาจจับ
แพะชนแกะมัว่ เลยตัดสินใจเผยความจริงใหูสิน้เรื่องสิน้ราว

“เขาเรียนจบแลูวค่ะ และดูเหมือนรับปากหรือเซ็นสัญญาท�างานที่
โน่นไปแลูวดูวย น่าจะเป็นเวลาหลายปี ถูาเดาไม่ผิดทางบริษทัตูองจ่าย
เงินชดเชยใหูหน่วยงานที่ส่งเขาไปเรียนมากโข เขาก็ก�าลังรอจังหวะดี
ที่สุดที่จะบอกคุณแจ๊บ ถึงคุณแจ๊บจะบินไปหาอีก ก็อาจพบว่าเขาไม่ไดู
อยู่ที่เดิมแลูว และก็ไม่แน่ว่าเขาจะใจอ่อนยอมบอกที่อยู่ใหม่หรือเปล่า”

มูวนเดียวจบตามความตัง้ใจ มะแมค่อยโล่งไปเปลาะ หล่อนคูุน
เคยกับบรรยากาศขูนหนักแบบน้ีดี กะว่าอีกเดี๋ยวค่อยปลอบดูวยถูอยค�า
ทูุมนุ่มเป็นเหตุเป็นผล ดึงใจฝ่ายรับฟังใหูไดูกลับสติขึ้นมาใหม่ และ
กลายเป็นอีกคนที่รููคิดกว่าเดิม

“ท�าไม... เขา... คุณมะแมแน่ใจหรือคะ?”
แจ๊บเสียงสัน่เครือ เอ่ยตะกุกตะกักเหมือนเด็กหลงทางที่เพิ่งรููตัว

ว่าถูกผููใหญ่ทอดทิง้ จะไม่เอาไปดูวยแลูว...
มะแมสงสารจับใจขึ้นมาก็คราวน้ี จริงๆแจ๊บน่าจะสงสัยอยู่ก่อนว่า

คนรักไม่ไดูอยู่ที่เดิมอีกต่อไป ไม่ใช่แค่ปล่อยใหูมองหาแลูวใจหายเล่น 
ที่มานั่งตรงน้ีก็หวังเพียงว่าจะมีผููวิเศษช่วยร่ายมนต์ติดตามคนรักกลับ
มา ไม่ไดูคาดฝันว่าจะพบการตอกย�้าความจริงใหูสะเทือนไปถึงขัว้หัวใจ
หนักกว่าเดิม

“คุณแจ๊บคะ มะแมว่าบุญเก่าของพวกคุณท�ากันมาดีพอ ถึงจูงมา
พบ มาคบกัน แต่บุญใหม่ช่วยสรูางกันไม่ถึงไหน ต่างฝ่ายต่างรักษากัน
และกันไวูไม่ไดู แต่มะแมรับรองว่าเร็วๆน้ี...”

ยังไม่ทันขาดค�า มะแมก็เจอประสบการณ์ครัง้แรก ที่ลูกคูาลุกขึ้น
กลับหลังหัน ปึงปังพรวดพราดออกจากหูองไปดูวยกิริยาเกรีย้วกราด 
ลืมแมูกระทัง่จ่ายเงินค่าปรึกษาใหู

มะแมก็ช็อคเป็นเหมือนกัน น่ิงงันอย่างท�าอะไรไม่ถูก ไม่ทราบจะ
เอาอย่างไรดี ระหว่างวิ่งตามไปปลอบหรือปล่อยใหูฝ่ายนัน้สงบอารมณ์
เอาเองตามบุญตามกรรม

มัน่ใจว่าสามารถกล่อมใหูแจ๊บระงับโทสะไดู แต่ก็รููสึกเหน่ือยๆ 
เพลียๆ แขูงขาไม่อยากขยับอย่างไรไม่ทราบ หล่อนมีขูออูางที่ดีคือยังมี
ลูกคูาคนต่อไปรออยู่ หากจะปลอบแจ๊บตูองใชูเวลาไม่ต�่ากว่าหน่ึงชัว่โมง
เป็นแน่แทู แมูฝืนดันทุรังตามออกไปก็ไรูประโยชน์ ไม่มีเวลาเหลือพอ
อยู่ดี

คิดเช่นนัน้แลูว มะแมก็ถอนใจเฮือก บอกตนเองว่าเอาเวลาที่
เหลือไปพักผ่อนกินน�้ ากินท่าจะดีกว่า
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บทที่ ๓
 
วงจรการใชูชีวิตยังคงเป็นไปตามปกติ มะแมเขูานอนตัง้แต่สี่

ทุ่มครึ่ง ปิดตาเขูาสู่ความหลับสนิทดูวยอาการของคนที่พรูอมจะทิง้ขยะ
ทางอารมณ์ ไม่เอาเขูาไปร่วมในนิทราสวัสดิด์ูวย

หกชัว่โมงผ่านไป นาฬิกาชีวะปลุกใหูมะแมตื่นเองตอนตีสี่ครึ่ง
พอดีเหมือนทุกวัน จะแตกต่างบูางก็คือก่อนตื่นไม่กี่อึดใจ หล่อนฝันว่า
กลับเป็นเด็กนักเรียนอีกครัง้ และท�าขูอสอบผิด มารููตัวก็เมื่ออ่านเฉลย
ในภายหลัง พอตื่นขึ้นเลยรููสึกแย่นิดหน่อย แต่ฝันก็คือฝัน ขีเ้กียจมานัง่
คูนหาตูนตอของฝันไม่ดี เพราะอาจขุดลงไปเจอขูอผิดพลาดที่ผ่านมา
แลูว และพลอยท�าใหูเสียความมัน่ใจในการท�างานวันใหม่ไปเปล่าๆ

ทุกเชูาหล่อนมีกติกากับตนเองว่าจะตูองตื่นขึ้นกับความเชื่อมัน่
ว่าชีวิตตนสุกสว่าง และพรูอมจะกระจายรัศมีความสว่างต่อไปใหูคนอื่น 
ประดุจเปลวเทียนต่อเปลวเทียน หล่อนเรียนรููขูอผิดพลาดทุกชนิดที่
เกิดขึ้นตัง้แต่ในวันที่มันเกิด กับทัง้ตัง้ใจควบคุมอย่างดีไม่ใหูมันเกิดขึ้น
อีก จึงไม่มีความจ�าเป็นตูองทบทวนความผิดพลาดใดๆใหูใจหม่นหมอง
ซ�้าซาก

เล่นโยคะ วิ่งสายพาน นัง่สมาธิ ท�ากับขูาว ระหว่างท�าก็สอนโน่น
สอนน่ีใหูกับหยิม กินขูาวเชูาร่วมกับหยิม อ่านหนังสือพิมพ์ แลูวขึ้น
ไปอาบน�้ าเตรียมพบกับลูกคูารายแรกของวัน ทุกสิ่งเขูาที่เขูาทางตาม
กิจวัตรไม่สะดุด

ลูกคูาช่วงเชูาผ่านไปทีละคนดูวยความราบรื่นยิ่ง ถึงเวลาพัก
กลางวันมะแมจึงเต็มอิ่มดูวยความภาคภูมิกับการเปลี่ยนชีวิตของ
ลูกคูา ๖ คน มากบูาง นูอยบูาง ตามเหตุปัจจัย แค่ลูกคูาปรับความเขูาใจ
ชีวิตใหูดีขึ้นไดูแมูแต่นิดเดียว หล่อนก็นับว่านัน่คือความส�าเร็จแลูว

หนูาที่ของหล่อนคือเปลี่ยนใจคน เพราะถูาไม่เปลี่ยนใจ ชีวิตก็
ไม่มีทางเปลี่ยน!

อิ่มเอมเปรมปลื้มอยู่ดีๆ สิ่งรบกวนจิตใจชิน้ใหม่ก็ลอยมาแปะหนูา
“จดหมายค่ะพี่”

มะแมหุบยิม้ แต่หยิมไม่ทันเห็นว่านัน่คือความผิดปกติ พอจัด
ส�ารับอาหารบนโต๊ะกลางเสร็จก็เดินออกจากหูองโดยไม่ทักอะไร

สาวพลังจิตลากลมหายใจยาว ก่อนผ่อนออกอย่างพยายามไม่
เครียด แกะซองดึงกระดาษจดหมายออกอ่านดูวยอาการเป็นปกติ 
ยอมรับว่าใจแปูวชอบกล ความรููสึกไม่ต่างจากการตูองเขูาฟังเทศนา
ของผููหลักผููใหญ่ก็ว่าไดู

ถ้ายุ่งกับเรื่องของต�ารวจ
ระวังจะตกอยู่ในอันตราย

ขนลุกเกรียว ราวกับบรรทัดขูอความนัน้เป็นธารน�้ าแข็งยะเยียบ 
หลัง่ราดจากสมองลงไปถึงไขสันหลัง มันเป็นจดหมายลายมือผููหญิง
เช่นเดิม ส่วนเจูาของขูอความตัวจริง ก็สื่อสารใหูพิศวงงงงวยตามเคย

พอรููสึกตัวว่าลมหายใจหยาบและสัน้ มะแมก็ระงับความ
กระวนกระวายที่ก่อตัวขึ้นทีละนูอย ลากลมหายใจยาวอย่างผ่อนคลาย
กว่าเดิม พยายามบอกตัวเองว่าเจอตลกรูายอีกแลูว ไม่มีอะไรน่ากลูุม
จริงหรอก

กินขูาวเสร็จพักผ่อนดูวยดนตรีคลายอารมณ์ดังเคย แต่มะแม
รููตัวว่าความวิตกคืบคลานรุกล�้าเขูามาไม่หยุด จดหมายลึกลับที่มีแต่
การสัง่สอนและการเตือนภัยน้ี คงไม่ใช่แค่วิธีโฆษณาขายประกันอัน
แหวกแนวของบริษทัใดเป็นแน่

ถูาใครตัง้ใจแกลูงเล่นงานหล่อนใหูกระวนกระวาย ก็นับว่า
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างสูง ตอนน้ีหล่อนก�าลังคิดหนัก วันๆมีแต่
ลูกคูามาขอค�าปรึกษาเรื่องความรัก และส่วนใหญ่หนูาที่ของหล่อนคือ
บอกวิธี ‘ตัดใจซะ’ จดหมายฉบับเมื่อวานจึงก่อความละลูาละลังเอาเรื่อง 
โดยเฉพาะตอนเจอกรณีสาวแจ๊บ ที่หุนหันพลันแล่นอย่างน่ากลัว แค่รููว่า
โดนแฟนทิง้แน่ก็ฟาดงวงฟาดงาต่อหนูาต่อตาหล่อนแลูว ป่านน้ียังไม่รูู
ว่าเจูาหล่อนจะไปจัดการกับชีวิตตัวเองท่าไหน

มาถึงจดหมายฉบับล่าสุด อ่านผ่านๆเหมือนการข่มขู่ดีๆน่ีเอง หรือ
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ว่าที่แทู ‘เขา’ อยากใหูหล่อนเลิกอาชีพที่ปรึกษาปัญหาชีวิต เขาเป็นใคร 
ตูองการอะไรจากหล่อนกันแน่?

ไม่เป็นอันนอนฟังดนตรี มะแมปิดเครื่องเสียงแลูวลุกขึ้นเดิน
กลับไปกลับมา พยายามใหูสัมผัสกระทบระหว่างเทูากับพื้นแย่งใจมา
จากคลื่นความฟูุงซ่านในหัว กระทัง่ใจเริ่มมาอยู่กับความแจ่มชัดของ
เทูากระทบ ห่างออกมาจากพายุความพะวง จึงรููสึกสบายใจขึ้นบูาง

กลับมาที่โต๊ะและอ่านจดหมายอีกครัง้ ก็ยังจับกระแสเจตนาของ
ผููส่งจดหมายลึกลับไม่ถูก ยิ่งลองจูองเขูาไปแรงๆอย่างจะสัมผัสถึงตัว
เจูาของขูอความใหูไดู ก็ยิ่งตระหนักว่าตนก�าลังเล่นกับเครื่องขวางที่มี
ปฏิกิริยาตูานกลับ ท�าใหูเกิดผลขูางเคียง ปวดหัวตึบ หนูามืดวูบวาบอีก
ต่างหาก

เมื่อวานส่องดูตามปกติแลูวเปลีย้เพลีย นึกครูานที่จะพยายาม
มองใหูเห็น คลูายออกแรงผลักก�าแพงแลูวโดนก�าแพงตูานกลับใหูใจฝ่อ 
แต่วันน้ีจูองจะดูใหูไดู ผลถึงกับปวดหัวตะครัน่ตะครอ ราวยิงหมัดชก
ก�าแพงเต็มแรง เจ็บทัง้หมัด รูาวถึงไหล่ สะเทือนถึงตัวทัว่ไปหมด

น่ีมันอะไรกัน?
อันเน่ืองจากมะแมยังละอ่อนในเชิงประสบการณ์กีฬาพลังจิต จึง

ไม่สามารถตัดสินแมูกระทัง่ว่าอุปาทานไปเองหรือเปล่า หล่อนครุ่นคิด
ใหม่ เลิกใส่ใจตัวตนเจูาของขูอความ แต่หันมาพินิจพิเคราะห์เน้ือหาใน
จดหมายแทน

ดูเหมือนฉบับล่าสุดน้ีเป็นการเตือนใหูระมัดระวัง อย่าเขูาไป
พัวพันกับคดีหรืองานของผููพิทักษส์ันติราษฎร์ มะแมทบทวนยูอนไป 
แน่ใจว่าตลอดทัง้สัปดาห์ที่ผ่านมา ค�าปรึกษาของหล่อนไม่เกี่ยวขูองกับ
อาชญากรรมใดๆเลย จะมีบูางก็คดีฟูองหย่า ซึ่งหล่อนมีหนูาที่แค่พูดถึง
ปมเหตุ วิธีคลายปม ตลอดจนการเตรียมรับมือกับผลที่จะตามมา จึง
มองไม่เห็นว่าหล่อนจะสรูางความเดือดรูอนทางกฎหมาย หรือกระทัง่
เขูาไปยุ่งเกี่ยวกับงานของต�ารวจที่ตรงไหน

แปลว่าเรื่องที่จดหมายเตือนยังไม่เกิดขึ้น แต่ก�าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกลูกระนัน้หรือ?

หล่อนไม่ใช่พวกรููอนาคตแบบอยู่ๆตอบไดูหมดว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ในวันพรุ่งน้ี ถูาจะรููล่วงหนูาเกี่ยวกับอะไร ก็ต่อเมื่อเห็นว่าอะไรนัน้ก�าลัง
เป็นเช่นใดอยู่เดี๋ยวน้ี เหมือนนักพืชศาสตร์ที่อาจท�านายถูกในทันทีที่
เห็นเมล็ดพันธ์ุ ว่ามันจะเติบใหญ่แตกกิ่งกูานสาขาขึ้นมาเป็นตูนไมูแบบ
ไหน แคระแกร็นหรือสูงใหญ่ไดูเพียงใดในดิน น�้ า แดด และอากาศหน่ึงๆ

สรุปคือเมื่อหล่อนไม่รูู ก็เลยตัดสินไม่ถูกว่าเจูาของจดหมายรููจริง
หรือมัว่น่ิม และเมื่อไม่รููว่าเจูาของจดหมายมัว่หรือเปล่า หล่อนจะมานัง่
กลูุมหาอะไร?

กระวนกระวายกับข้อความในจดหมายลึกลับ จะมีหน้าไปเปิด
ทางออกให้ชีวิตใครได้เล่า?

บอกตนเองซ�้าๆว่าสบายใจแลูว ไม่เอาแลูว ไม่คิดถึงจดหมาย
ลึกลับชวนสนเท่ห์น่ีอีกแลูว

บ่ายโมงตรง เป็นลูกคูาชายคนหน่ึงที่ก�าลังเขูาตาจน ชีวิตวก
วนอยู่กับการถูกใส่ไคลู จะท�างานก็ถูกขัดแขูงขัดขา ไม่กูาวหนูาเสียที 
มะแมใหูค�าแนะน�าไปง่ายๆว่า คนดีตัดสินคุณจำกผลงำน คนพำล
ตัดสินคุณจำกเสียงลือ ถูาเขาจะตูองระเห็จออกจากงานก็เหมาะ
เลย จะไดูไม่ตูองอยู่ท่ามกลางคนพาลไง แลูวเขาก็มีงานถนัดรออยู่
ดูวย เหน่ือยหน่อยถูาตูองท�าเอง เสี่ยงหน่อยถูาตูองกููบูาง แต่หล่อนเอา
เครดิตเป็นประกันว่าเขาจะประสบความส�าเร็จยิ่งใหญ่

บ่ายโมงครึ่ง เป็นลูกคูานักศึกษาชายเพิ่งเรียนจบ และพบว่า
วิชาความรููที่ร�่าเรียนมาไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากอยู่กับมัน มะแมหนักใจอยู่
บูาง เพราะนายคนน้ีเป็นพวกเฉ่ือย อยากงอมืองอเทูา ไม่สนใจอะไร
จริง ช่วยกวาดหาสิ่งที่น่าจะดึงดูดใจ ก็พบแต่เกม หนังโป๊ และการเที่ยว
กลางคืน หล่อนไดูแต่ใหูคติว่า ชีวิตคนสัน้อย่้แล้ว อย่ำให้มันสัน้ลง
ไปอีกด้วยควำมว่ำงเปล่ำของวันนี ้ ที่ไม่ร้้จะท�ำอะไรดี เขาจากไป
พรูอมกับความทึ่งที่หล่อนรููจักเขายิ่งกว่าตัวเอง แต่ก็ไม่ไดูค�าตอบว่าตัว
เองคือใคร ควรท�าสิ่งใดอยู่ดี

บ่ายสองโมง เป็นลูกคูาหญิงหนูาเศรูาวัยกลางคน ท่าทางเปล่า
เปลี่ยว หัวเดียวกระเทียมลีบ รููสึกเหมือนเกิดมาไม่มีใคร และจะตาย
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ไปอย่างไม่มีใคร ทัง้น้ีเพราะเป็นโรคหวาดระแวง เฝูาแต่นึกอยู่ว่าคน
รอบขูางคอยจูองท�ารูายตนเอง มะแมทายเหตุการณ์ตัง้แต่เจูาหล่อนยัง
เป็นเด็กมาจนถึงบัดน้ี แลูวสรุปขมวดทูายว่า ต่อให้เป็นศัตร้ตัวฉกำจ 
ก็ไม่อำจท�ำร้ำยคุณได้บ่อยๆ มีแต่ควำมคิดในหัวตัวเองเท่ำนัน้ที่
ท�ำร้ำยคุณได้ทุกนำที เจูาหล่อนจึงสีหนูาชุ่มชื่นขึ้น ดูดีพอจะท�าใหูคน
รอบขูางสบายใจเมื่ออยู่ใกลูไดูบูาง

บ่ายสองโมงครึ่ง เป็นลูกคูาที่ท�าใหูมะแมชะงักแบบประสาทรวน
ไปนิดหน่ึง หนุ่มหนูาใสที่โผล่พรวดเขูามาเป็นเพื่อนเก่าสมัยมัธยมเมื่อ
ครัง้เรียนอยู่ต่างจังหวัด และเป็นเพื่อนผููชายคนเดียวที่เคยไดูหอมแกูม
หล่อน วันน้ีมาใหูแปลกใจในฐานะลูกคูาที่นัดหมายและจ่ายค่าปรึกษา
ตามปกติ เขาเล่าว่าติดตามข่าวคราวของหล่อนตลอดมา และอยากใหู
ช่วยท�านายว่ามีภาพเขากับหล่อนร่วมทางกันในอนาคตไหม ซึ่งมะแม
ก็สยายยิม้หวาน และตอบดูวยเสียงเป็นกันเองฉันเพื่อนสนิทว่า... ไม่มี!

บ่ายสามโมง เป็นลูกคูาสาวที่ไดูลัดคิวพิเศษ มะแมรููว่าลัดคิว
เพราะหยิมเล่าใหูฟังว่าเพิ่งโทร.มาเมื่อวาน ในจังหวะที่ลูกคูาอีกราย
เพิ่งขอยกเลิกนัดไปหยกๆ เจูาหล่อนก�าลังกลัดกลูุมกับความผิดพลาด
ครัง้ใหญ่ในชีวิต คือไปท�าแทูงมา ฝันรูายติดกันสองคืน อยากยูอนเวลา
กลับไปใจแทบขาด จะกลับไปตอนเอาเด็กออกก็ไดู หรือจะกลับไปก่อน
มีอะไรกับแฟนแบบไม่ควบคุมใหูดีก็ไดู มะแมปลอบว่า ผิดพลำดครัง้
แรกอย่ำเพิ่งโทษตัวเอง เอำไว้ค่อยตัดสินโทษฐำนพลำดซ�ำ้ เยี่ยง
คนไม่ร้้จักบทเรียนดีกว่ำ แถมทูายดูวยการทายพฤติกรรมที่ผ่านมา 
ฉายยูอนใหูเห็นว่าเจูาหล่อนเคยท�าคุณงามความดีมาเพียงใด ตราบาป
ใหญ่ๆแผลเดียวหรือจะไปสููกองบุญที่สะสมมาแลูว รวมทัง้บุญกองภูเขา
ขูางหนูา ที่ก�าลังจะตัง้ใจสรูางขึ้นกลบแผลเก่าอีกไม่รููเท่าไร

บ่ายสามโมงครึ่ง เป็นลูกคูาหนุ่มใหญ่วัยฉกรรจ์ มาถึงก็ไม่พูด
พล่ามท�าเพลง ถามตรงๆว่างานที่เขาตัง้ใจท�าร่วมกับเพื่อนจะส�าเร็จ
ไหม เมื่อไรจึงส�าเร็จ มะแมขอดูกระเป๋าเงินและใชูมือสัมผัสธนบัตร
ในกระเป๋านัน้ ก็ทราบทันทีว่าเขาก�าลังจะเปลี่ยนจากสุจริตชนเป็น
อาชญากรตัวกลัน่ ภายใตูการชักจูงหว่านลูอมจากญาติห่างๆ หล่อนจึง

แนะน่ิมๆว่า ทำงลัดมีอย่้สองแบบ แบบที่หน่ึงคือพำไปส่้จุดหมำย
ได้เร็วขึน้ แบบที่สองคือลำกไปลงเหวโดยไม่ให้ตัง้ตัวได้ทัน จาก
นัน้ทายเป็นขัน้ๆว่าชีวิตการเงินการงานของเขาเป็นมาอย่างไร ตบดูวย
การท�านายเป็นฉากๆว่าถูาเลือกทางทุจริตจะตูองประสบกับหายนะรูาย
แรงขนาดไหน

บ่ายสี่โมง หยิมเขูามาบอกว่าลูกคูาไม่มาตามนัดโดยไม่มีการแจูง
ยกเลิก แต่ลูกคูาบ่ายสี่โมงครึ่งมารอแลูว จะใหูเขูามาเลยไหม มะแม
ตัดสินใจรับ และคิดเผื่อว่าถูาลูกคูาสี่โมงมา ก็ค่อยใหูนัง่รอไปเป็นรอบสี่
โมงครึ่งแทน

ลูกคูารายน้ีขอเป็นกรณีพิเศษ ปรึกษาเรื่องเดียว แต่มาพรูอมกัน
สองคน เพราะอยากฟังดูวยกัน ไม่ตูองไปเถียงกันทีหลังว่าหล่อนใหู
ค�าปรึกษาอย่างไรแน่ ซึ่งมะแมก็ไม่เกี่ยง เพราะก็แค่สองผัวเมียละเหี่ย
ใจ อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน แต่ตกลงกันไม่ไดูสักเรื่อง อยากหาคนกลาง
ตัดสินเท่านัน้ ไม่หนักหนาอะไร

คนเราไม่รููว่าอีกฝ่ายคิดอะไร ต่อใหูพูดอธิบาย บางทีก็ไม่เชื่ออยู่
แลูว แต่น่ียังแถมมีทิฐิ ประชดประชันกันอีก เมื่อไรถึงจะเชื่อกันเล่า?

มันเป็นเรื่องง่ายๆส�าหรับมะแม ทว่าเปลี่ยนนรกใหูเป็นสวรรค์
ไดูทีเดียวส�าหรับสามีภรรยา ที่อยู่ดูวยกันมาเป็นสิบปี แต่ไม่เคยรููจัก ไม่
เคยรููใจกันเลย พอมานัง่ตรงหนูามะแมสิบนาที สาวพลังจิตแค่ไล่ล�าดับ
ใหูฟัง ว่าฝ่ายชายเคยคิดอย่างไร ฝ่ายหญิงเคยหวังดีขนาดไหน แลูว
ตูองมาผิดใจ ตูองมาเกี่ยงงอน ตูองมาทะเลาะเบาะแวูงดูวยเรื่องไม่เป็น
เรื่องอย่างไร ปมลับปมซ่อนทัง้หลายก็คลี่คลายออกไดู

แค่เขูาใจ แค่รููใจ แค่ไม่เห็นกันและกันเป็นอื่น ปัญหาก็กลายเป็น
อื่นแทน

ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีไดูเห็นผัวเมียกอดกันรูองไหูโฮต่อหนูาหล่อน 
มะแมยิม้ๆ ไม่ว่าอะไรเมื่อทัง้คู่อยู่เกินเวลาจนเกือบถึง ๕ โมง ออกจะ
โล่งดูวยซ�้า เพราะตลอดช่วงบ่ายน้ี หล่อนใจเตูนทุกครัง้เมื่อลูกคูาใหม่
โผล่หนูาเขูามา ดูวยความระแวงว่าจะน�าหล่อนไปพัวพันกับต�ารวจบูาง
หรือไม่ เมื่อลูกคูาคู่สุดทูายกลายเป็นสองสามีภรรยาที่ใจจริงแสนจะรัก
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กัน มะแมจึงนัง่พิงพนักดูวยความผ่อนคลายเป็นที่สุด
ลูกคูามีเงินสดติดกระเป๋าอยู่เกือบหมื่น ทัง้คู่มีมติเป็นเอกฉันท์ใน

อันที่จะยกใหูมะแมทัง้หมดเป็นค่าเสียเวลาเกินก�าหนด แมูมะแมปฏิเสธ 
ทัง้คู่ก็ยืนกรานและลุกขึ้น หันหลังเดินจากไปแบบไม่ใหูโอกาสปฏิเสธซ�้า

มะแมระบายยิ้มอ่อนในหนูาขณะเดินมาส่งสองสามีภรรยาขึ้นรถ 
กระแสความขัดแยูงระหว่างทัง้สองสิน้สุดลง กลายเป็นฟ้ืนฟูสายใยเดิม
กลับมาเชื่อมติดเขูากันไดู ปรองดองประดุจรักใหม่ น่ีคือฉากจบของงาน
วันน้ี

กอดอกถอนใจเฮือกขณะสายตามองตามทูายรถท่ีห่างออกไป
ทุกที ไม่มีอะไรในกอไผ่ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น แต่ก็เห็นไดูชัดว่าจดหมาย
ลึกลับมีอิทธิพลกับจิตใจของหล่อนเพียงใด มะแมขบฟันนิดๆ ตัง้ใจว่า
เมื่อใดจดหมายลึกลับฉบับต่อไปมาถึง หล่อนจะโยนทิง้ถังผงทันทีโดย
ไม่เปิดอ่านอีก!

บทที่ ๔
 
โฮมออฟฟิศ ๓ ชัน้ของมะแมอยู่ตูนๆถนนบางนา-ตราด อยู่ฝ่ัง

ตรงขูามเยื้องๆหูางใหญ่ในย่านนัน้ หล่อนเลือกเป็นที่ท�างานพรูอมอยู่
อาศัยเสร็จ เพราะค่าเช่าไม่แพง เขูาซอยไม่ลึก ใกลูทางด่วนและถนน
วงแหวน แถมสรูางอย่างมีคุณภาพ อยู่สบาย ไม่เป็นแบบโครงการสุก
เอาเผากิน

แต่สิ่งแวดลูอมในซอย ปะปนกันระหว่างดีกับแย่ ถนนบางช่วง
เรียบ บางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ กับทัง้เป็นย่านชุมชนที่คละกันระหว่าง
มัง่มีกับยากจน

ชื่อเสียงจากการท�านายแผ่นดินไหวของมะแม แมูล่วงเลยมา
เกือบสองปีก็ยังมีคนจ�าไดู แต่นัน่ไม่ส�าคัญเท่าความน่าเชื่อถือที่ลือ
กันแบบปากต่อปาก หล่อนเป็นที่ปรึกษาพลังจิตในคราบนักจิตวิทยา
ปริญญาตรี แถมจบจากมหาวิทยาลัยอันดับหน่ึงของประเทศ ฉะนัน้ ถึง
แมูจะอยู่ย่านชานเมือง ก็ยังคงมีความเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกคูาจากทาง
ไกล ใหูโทร.มาจองคิวล่วงหนูาหลายเดือนไดูอยู่ดี

มะแมเพิ่งถอยแจ๊ซปูายแดงมาไม่กี่อาทิตย์ ยังสนุกกับการไดูขับ
ไปไหนมาไหนบูาง และคืนนัน้ก็นึกอยากกินขูาวเย็นนอกบูาน จึงตัง้ใจ
พาหยิมไปที่รูานขูาวตูมเจูาประจ�าหนูาปากซอย

“พี่มะแมคะ หยิมขอถามอะไรหน่อยไดูไหม”
เด็กสาวผมสัน้เอ่ยตัง้แต่ก่อนออกรถ เพราะเห็นนายสาวก�าลัง

สาละวนพิมพ์ขูอความทางมือถืออยู่
“ไดูสิ ว่ามาเลย”
มะแมอนุญาตขณะสายตายังจับอยู่ที่หนูาจอจิ๋ว สองน้ิวโปูงยัง

พิมพ์ตอบขูอความทักทายของเพื่อนเก่าไม่หยุด
“หยิมพยายามไม่โกรธ พยายามคิดดีกับยายหนุนที่ตลาด แต่แก

ก็ไม่ค่อยจะพูดดีกับหยิมเลย ไม่รููหยิมเคยไปท�าอะไรใหูแต่ชาติปางไหน 
ซื้อของจากแกทีไร มีเรื่องใหูแคูนใจแทบทุกที วันน้ีจู่ๆแกก็ถามค่ะ ว่า
หนูาตาจุุมจิ๋มแบบน้ีไม่ลองขายตัวบูางหรือ”
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หญิงสาวหัวเราะข�าค�าพูดของเด็กในปกครอง
“หยิมก็ดูไวูนะ จะสร้ำงมิตรต้องคิดกันมำกหน่อย แต่สร้ำง

ศัตร้นัน้ง่ำยนิดเดียว แค่พ้ดทุกค�ำที่คิดก็พอ”
“ใช่ค่ะ! แลูวหยิมอยู่กับพี่มะแม ก็กลายเป็นศัตรูทีจ่๋องๆกับฝ่าย

ตรงขูามไปเสียแลูว จะด่าตอบเหมือนเมื่อก่อนก็รููสึกผิด อึดอัดจริงๆ ไม่
ทราบจะตอบโตูอย่างไรดี”

“คราวหลังหยิมก็ถามยายหนุนน่ิมๆสิว่า ตัวหยิมน่ีขายไดูเท่า
ไหร่”

“อุ๊ย! ท�าไมพี่มะแมยุใหูหยิมพูดอย่างนัน้ล่ะคะ?”
มะแมกดปุ่มส่งขูอความสุดทูาย เก็บโทรศัพท์เขูากระเป๋าถือ 

ก่อนหันมามองหยิมเต็มตา
“ก็ยายหนุนแกอาจจะไม่ไดูตัง้ใจดูถูกหยิม แกพูดแบบนัน้เพราะ

อยู่ในโลกแบบนัน้ เราก็ท�าใหูรููเสียว่าเราอยู่คนละโลก โดยท�าใหูเขูาใจ
ว่าค่าตัวของเราไม่ไดูอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ แต่อยู่ที่เราขายไหม ถูาเลือกจะ
ไม่ขาย ต่อใหูแสนนึงก็ซื้อศักดิศ์รีของหยิมไม่ไดูแมูแต่ครัง้เดียว!”

หากเป็นเม่ือสองปีก่อนหยิมอาจสวนทันทีดูวยความซุกซน
คะนองปากว่า “ตอนหิวๆใหูทอดมันถุงหน่ึงก็ขายแลูวค่ะ ศักดิศ์รี” แต่
นาทีน้ีรููสึกว่าตัวเองกลายเป็นอีกคน มีค่า รููคิด รักเกียรติ และไม่คิดแมู
จะพูดเล่นเรื่องขายศักดิศ์รีความเป็นลูกผููหญิง

“แกบอกเหมือนกันค่ะว่าอย่างหยิมน่ีถูาแต่งหนูาแต่งตัวดีๆ มี
สิทธิไ์ดูครัง้ละเป็นพัน ท�าท่าเหมือนจะเป็นแม่เลูา หรือเป็นนายหนูาใหู
แม่เลูางัน้แหละ”

มะแมเอื้อมมือลูบศีรษะเด็กสาวอย่างอ่อนโยน
“เรื่องผ่านมาแลูว อย่าหงุดหงิดขมวดคิว้น่ิวหนูาเลย ยายหนุน

อาจนอนตีพุงท�าอะไรอยู่ที่บูานแก ไม่ไดูมาพูดอะไรกับหยิมตอนน้ีเสีย
หน่อย แกอยู่ส่วนของแก เราอยู่ส่วนของเรา อภัยแกตอนน้ี เราก็สบาย
ตอนน้ีนะ”

ปลอบเสร็จก็สับเกียร์ เหยียบคันเร่งออกรถ หยิมฟังแลูวหัวเราะ
ถอนฉิว

“พี่มะแมชอบสอนใหูหยิมอภัย อภัย บางทีหยิมก็คิดไม่ออกจริงๆ
นะคะว่าอภัยแลูวจะไดูอะไร มีแต่เสียเปรียบชาวบูานวันยังค�่า ปล่อยใหู
เขาท�าขูางเดียว”

“ตอนน้ีอึดอัดมากไหม?”
“อึดอัดสิคะ”
“แลูวรูอนรุ่มกลูุมใจแค่ไหน?”
“มากเลยค่ะ ยิ่งคิดยิ่งอยากด่าคนแก่ เดี๋ยวพรุ่งน้ีอาจอดใจไม่

ไหว”
“พี่รููสึกนะ ตอนน้ีเหมือนหยิมโดนขังอยู่ในเตาอบ ทัง้อึดอัด ทัง้

รูอน”
ขณะพูด มะแมสรูางมโนนึกขึ้นภาพหน่ึง เห็นเหมือนคนขูางตัว

นัง่อยู่ในหูองขังอุณหภูมิสูงจัด เป็นการขยายภาวะความจริงที่ก�าลังเกิด
ขึ้น และเหน่ียวน�าใหูเด็กสาวรููสึกตามไดูอย่างแจ่มชัด

“ก็จริงนะคะ”
“นัน่แหละ! ฉะนัน้นะ อย่ำถำมว่ำอภัยแล้วจะได้อะไรมำ ให้

ถำมว่ำอภัยแล้วเป็นอิสระจำกคุกร้อนๆจะเอำไหม?”
หยิมเบิกตานิดหน่ึง ความรูอนในอกหายวูบ คิดยกโทษใหูยาย

หนุนหมดใจไดูอย่างน่าอัศจรรย์!
มะแมรููสึกถึงความสงบระงับนัน้ จึงเอ่ยสืบมา
“อันน้ีเหมือนคาถานะ ตูองท่องบ่อยๆ ไม่งัน้ลืม ท่องไวู... เอาไหม 

อภัยแลูวหายรูอน”
หยิมมองน่ิงไปขูางหนูาครู่หน่ึง ก่อนรับค�าเสียงแผ่ว
“ค่ะ...”
ขณะนัน้เอง รถกระบะสองตอนคันหน่ึงขับสวนมา โดยเปิดไฟสูง

ไม่หรี่ใหูตามมารยาทของการวิ่งสวนกันบนถนนสองเลน แถมคนขับยัง
หลบหลุมบ่อ เบี่ยงหัวรถกินเลนคลูายจะเขูามาชนหล่อน ยังผลใหูหญิง
สาวกระตุกวูบ หักหลบซูายทันควัน ต่างฝ่ายต่างผ่านกันไปไดูแบบเฉียด
ฉิว แน่นอนรถใหญ่ย่อมเฉยๆ แต่รถเล็กถึงขัน้ใจหายใจคว�่าที่เกือบตูอง
พุ่งหลาวลงขูางทาง
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มะแมย่นคิว้หน่อยๆ สัมผัสถึงความกร่างแบบนักเลงโตเจูาถนน
ของคนขับ การหลบหลุมแบบไม่สนใจว่าจะก่ออันตรายใหูรถสวนหรือ
ไม่นัน้ นับว่าเห็นแก่ตัว ส่อความกักขฬะ กูาวรูาว ไม่เกรงใจใคร หญิง
สาวจึงอดโมโหไม่ไดู

แต่ดูวยความที่เพิ่งสอนเด็กมาหยกๆ มะแมจึงยิม้ฝืดๆอย่างตลก
ตัวเอง ความจริงหล่อนมีเรื่องใหูน่าโกรธมากมายในระหว่างวัน เพราะ
ลูกคูาแต่ละคนมาพรูอมกับปัญหาและอาการจะเอาใหูไดูอย่างใจ แต่
อาจจะเพราะหล่อนอาศัยลูกคูาเป็นเครื่องฝึกใจมานาน จึงมีก�าแพงของ
ความใจเย็นไวูตัง้รับ เลยเหมือนวางความโกรธไดูแลูว ไม่โกรธมานาน
แลูว

ต่อเมื่อลดการ์ดลง และตูองเผชิญกับเหตุการณ์รุกล�้าสวัสดิภาพ
กันท่าน้ี จึงเป็นโอกาสดีที่ไดูเห็นว่ายังโกรธไดู และที่ดีที่สุดคือเห็นว่า
โกรธแลูวหายเร็วเพียงใด เพียงเมื่อรููสึกถึงความรูอนในใบหนูา โทสะก็
ลดอุณหภูมิลงใหูรููสึกไดูเกือบจะในทันทีเช่นกัน

เหลือบมองทางกระจกหลัง เห็นไฟทูายรถกระบะค่อยๆห่างไป 
แลูวโดยไม่รููเหนือรููใตู มะแมก็สัมผัสไดูถึงความรูายกาจของคนขับ มัน
ช่างหยาบชูาสามานย์ผิดมนุษย์นัก

หญิงสาวหุบยิม้ทันใด กะพริบตาถี่ๆ ส�ารวจจนแน่ใจว่าการตัดสิน
ดีชัว่ใหูคนอื่นในคราวน้ี มิใช่เพราะปนเป้ือนอยู่ดูวยโทสะจากเรื่องส่วน
ตัว แน่ใจว่าใจหล่อนมีสติเยือกเย็นแลูว กับทัง้เกิดภาวะจิตสัมผัสเต็ม
ก�าลัง ไม่ต่างจากขณะนัง่อยู่ในเวลาท�างานระหว่างวันดูวย

โทสะแบบนัน้มันโทสะของโจรชัดๆ โทสะที่พรูอมจะท�ารูาย โทสะ
ที่พรูอมจะฆ่าแกงสุจริตชนไดูโดยไม่มีความละอายแมูแต่นิดเดียว คุณ
พระช่วย! หล่อนเพิ่งขับรถสวนกับอาชญากรที่ก�าลังจะเดินทางไปก่อ
เรื่องโหดเหีย้มหรือน่ี?

มะแมใจเตูน ถึงกับตูองชะลอรถจอดแอบขูางทาง
“มีอะไรหรือคะพี่?”
หยิมถามอย่างเป็นห่วง นึกว่าหล่อนไม่สบายกะทันหัน
“เปล่า...”

ปากตอบ แต่นัยน์ตาด�าคู่งามก็ตวัดไปหากระจกมองหลังอีกครัง้ 
คราวน้ีสัมผัสชัดว่ารถกระบะคันนั้นหูุมห่อไปดูวยความมุ่งรูายหมาย
ชีวิต และความรับรููต่อมาคือเหยื่อแห่งความคิดมุ่งรูาย ก็ถูกคุมตัวมาใน
รถนัน่เอง ที่ทราบก็เพราะสัมผัสถึงความอัดอัน้ทางปาก ความขยับไม่
ไดูของมือไมู ซึ่งคงหมายถึงการถูกมัดปาก มัดมือมัดเทูาแน่นหนา 

นอกจากนัน้ยังปนเป้ือนดูวยกระแสความกลัว ร�่ารูองเรียกหา
อิสรภาพดูวยความสิน้หวัง ซึ่งก็คงเพราะเดาชะตาในอนาคตอันใกลูของ
ตนไดูถูกว่าจะลงเอยเช่นไร

ความรููสึกประหวั่นพรั่นพรึงของเหยื่อในรถที่กระทบใจมะแม 
ค่อยปรากฏรายละเอียดความเป็นเขาในระลอกต่อมา เขารักความเป็น
ธรรม เขาเสียสละความสุขและความปลอดภัยส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 
และเขาก็ท�าใจไวูล่วงหนูาแลูวว่าวันน้ีอาจตูองมาถึง

น�้ าใจเสียสละรูปนัน้ ไม่น่าเป็นอื่นนอกจากน�้ าใจของผููพิทักษ์
สันติราษฎร์แทูๆคนหน่ึง!

มะแมไดูขูอสรุปกับตนเองอย่างรวดเร็ว ต�ารวจดีๆก�าลังจะถูก
เชือดภายในไม่กี่นาทีขูางหนูา ความสงสารโจมจับหัวใจรุนแรง เขาท�า
เพื่อประชาชน รููทัง้รููว่าถูาตัวเองเขูาตาจน จะไม่มีประชาชนคนไหน
เหลียวแล...

หากเปรียบรสของจิตสัมผัสเหมือนน�้ าผลไมู คราวน้ีก็เขูมขูนจัด
เหมือนน�้ ามะนาวที่ปราศจากน�้ าเชื่อม ปราศจากน�้ าจืดช่วยเจือจาง จึง
เปรีย้วจีด๊ขึ้นสมอง ปรากฏความขมแหลมคมทิ่มแทงส�านึกใหูมะแมรีบ
ท�าสิ่งใดสิ่งหน่ึงทันที ก่อนจะทันคิดถึงผลที่ตามมาดูวยซ�้า!

“เฮูย! พี่โต แจ๊ซคันนัน้มันกลับรถตามเรามาว่ะ!”
ชายหนูาเสีย้มผููท�าหนูาที่สารถีส่งเสียงเป็นสัญญาณเตือนภัย หลัง

จากเห็นทางกระจกมองหลังว่ารถที่เพิ่งสวนกันยูเทิร์นตามมาอย่างผิด
ปกติ ดูวยความที่ถนนว่างโล่งและเป็นทางตรง เขาจึงเห็นทุกสิ่งถนัด
จากระยะไกล

“ฮื้อ! แน่ใจเหรอะ?” คนนัง่ขูางขมวดคิว้แบบสงสัยว่าคนขับตื่น
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ตูมไปเองหรือเปล่า “เมื่อกีกู้เห็นมึงขับหลบหลุมเกือบขวิดมันตกทาง
น่ะ มันโมโหแลูวจะตามมาเอาเรื่องมัง้?”

“ฉันสังหรณ์ว่าไม่ใช่นะ ความรููสึกอย่างกับแม่งเป็นต�ารวจ”
โตไม่หันกลับไปมองหลัง สีหนูาผ่อนคลายลงดูวยความเชื่อว่าลูก

นูองคิดมากไปเอง พออูุมต�ารวจ เลยนึกว่าเพื่อนต�ารวจจะมาช่วย
“ตอนน้ีทัง้ตัวมันเหลือแต่กางเกงลิงตัวเดียว แลูวมึงก็ทิง้มือ

ถือมันไปแลูว จะหาสัญญาณตามตัวไดูจากไหนอีก?” แต่เพื่อความไม่
ประมาท ระหว่างพูดโตก็กดเบอร์มือถือถึงลูกนูองที่รังไปดูวย “ไอูฮัน่! 
กูก�าลังจะไปถึงนะ ภายในนาทีสองนาทีน้ีแหละ แต่ไอูแป๊กสงสัยว่ามีคน
ตามหลังเรามา เป็นรถแจ๊ซ มึงพาคนออกมาซุ่มที่หนูาปากซอยใหูที ถูา
มีเคูาว่าจะใช่พรรคพวกมันจริงก็หาทางลากมาดูวย”

พอสัง่การแลูวโตก็รููสึกแปลกๆขึ้นมาเอง ก่อนกดปุ่มวางสายจึง
ก�าชับเสียงเครียด

“อย่าเสือกท�าโฉ่งฉ่างล่ะ หาจังหวะใหูดีๆหน่อย!”

ลึกเขูามาในซอย ไฟยังคงสว่าง ขูางทางมีทัง้หมู่บูาน ตลอด
จนโรงงานต่างๆเรียงราย มิใช่เขตรกรูาง รถวิ่งผ่านมาผ่านไปเป็นระยะ 
มะแมจึงคิดว่าการที่รถคันหน่ึงจะวิ่งตามรถอีกคันมา ไม่น่าเป็นเรื่องผิด
แปลกแต่อย่างใด

และส�าหรับหยิม เมื่อเจูานายอยากท�าอะไรก็ตูองปล่อยใหูท�า หา
ใช่วิสัยที่บ่าวจะขอคูาน แต่บรรยากาศยามนัน้ดูอึมครึมผิดสังเกต
ชอบกล กระทัง่หยิมอดถามดูวยความหวาดแปลกๆไม่ไดู

“พี่มะแมตามเขามาท�าไมคะ คนรููจักเหรอ?”
มะแมไม่อยากใหูเด็กสาวตื่นกลัว ขณะเดียวกันก็ไม่อยากโกหก 

จึงเลี่ยงว่า
“ขอดูใหูแน่ใจหน่อยก็แลูวกัน พี่อาจคิดไปเองก็ไดู”
ก่อนทะลุออกถนนลาซาล รถกระบะที่วิ่งน�าหนูาก็เลีย้วขวาเขูา

กิ่งซอยแยก ซึ่งเห็นไดูจากระยะไกลว่าสุดกิ่งซอยประมาณ ๕๐ เมตรมี
บูานเดี่ยวอยู่เพียงหลังเดียวบนที่ดินรกรูางรอบดูาน

มะแมซึ่งขับตามมาไกลๆ เห็นเช่นนัน้ก็ชะลอลงจอดห่างประมาณ
หน่ึงเสาไฟฟูา เมื่อรถกระบะหายเขูาไปในรัว้บูาน หล่อนก็ไม่สามารถ
เห็นสิ่งใดดูวยตาเปล่าไดูอีก อย่างมากก็ใชูสัมผัสพิเศษ ล่วงรููว่ามีการ
ลากถูลู่ถูกัง มีการขัดขืน มีความวุ่นวาย และมีการเจ็บเน้ือเจ็บตัวตาม
มา

สาวพลังจิตกุมพวงมาลัยเมูมปากแน่น มาถึงที่แลูวเอาไงต่อ?
ถามตัวเองง่ายๆ ถูาเห็นคนก�าลังจะจมน�้ าต่อหนูาต่อตา จะช่วย

ไหม แน่นอนตอบไดูทันทีว่าตูองช่วย แต่ถูาเห็นคนก�าลังจะถูกกระท�า
ทารุณดูวยสัมผัสทางจิตล่ะ ใหูท�าอย่างไรถึงจะไม่ตูองรููสึกผิดไปจนวัน
ตาย?

ฉับพลัน มะแมก็นึกถึงค�าเตือนในจดหมายลึกลับ ราวกับแว่ว
เสียงตัวจริงมาเองเลยทีเดียว

ถ้าย่่งกับเรื่องของต�ารวจ ระวังจะตกอย่่ในอันตราย!
ขนลุกเป็นระลอก ใจหน่ึงอยากเอาตัวรอด หล่อนกับเด็กลูกจูาง

เป็นแค่ผููหญิงไรูพิษสง และไม่ใช่หนูในนิทานที่กัดบ่วงแรูวนายพรานใหู
ราชสีห์หลุดรอดไดูไหว ท�าไมจะตูองฝืนเล่นบทพระเอก เพียงเพื่อพบ
ผลสุดทูายว่าช่วยอะไรต�ารวจเคราะห์รูายไม่ไดูอยู่ดี?

เปลี่ยนจากเมูมปากเป็นกัดปาก นาทีที่สมองเกือบสัง่เทูาใหู
เหยียบคันเร่ง หัวใจก็ตะโกนหูามไวู ในตัวมนุษย์มีแรงดันแบบหน่ึงที่
ท�าใหูทนไม่ไดู กับการปล่อยคนดีๆใหูตกตายไปเฉยๆ และแรงดันชนิด
นัน้เอง ที่ไม่ยอมใหูมะแมเอาแต่นัง่น่ิง

คิดอะไรไม่ออกเกือบครึ่งนาที คลูายในหัวอึงอลดูวยเสียงทะเลาะ
ระหว่างคนสองคน แต่แลูวก็ท�าตาโตอย่างนึกออก ปีก่อนหล่อนเคยมี
ลูกคูาคนหน่ึงเป็นสารวัตร สน. บางนา เขากับภรรยาพากันมาหาหล่อน
และกลับไปดูวยความประทับใจยิ่ง โดยไดูทิง้เบอร์ไวู บอกว่าถูามีปัญหา
ดึกดื่นค่อนคืนแค่ไหนใหูโทร.เรียกไดูไม่ตูองเกรงใจ เขาจะมาช่วย
จัดการดูวยตนเอง

แน่นอน ผููหญิงตัวคนเดียวที่มีเด็กสาวลูกจูางเป็นเพื่อน ย่อมตูอง
เก็บเบอร์นายต�ารวจคนนัน้เขูามือถือไวูเป็นหลักประกันความอุ่นใจ ซึ่ง
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ยามน้ีมะแมก็นึกขอบคุณตัวเองเมื่อปีกลายยิ่ง กับทัง้ภาวนาใหูสารวัตร
คนนัน้ยังไม่ยูายไปไหน และสะดวกพอจะรับโทรศัพท์หล่อนเดี๋ยวน้ี
ดูวยเถิด

เพียงพิมพ์ในช่องคูนหาว่า ‘สาร’ หนูาจอก็แสดงผลบรรทัดแรก
ของบัญชีรายนามเป็น ‘สารวัตรกฤษฎา’ ทันที ชื่อนัน้ดูสุกสว่างเกินจริง 
จนก่อความสุขลูนอก เชื่อมัน่ว่าน่ีคือการท�าดีที่สุดเท่าที่จะท�าไดูแลูว 
ส่วนผลออกมาส�าเร็จหรือลูมเหลว ก็พูนจากความรับผิดชอบของหล่อน
อย่างสิน้เชิง

“ฮัลโหล”
เสียงหูาวใหญ่ดังมาแบบคนอารมณ์ดี
“สารวัตรคะ จ�ามะแมไดูไหม ที่สารวัตรเคย...”
“อ๋อ! นูองมะแมเหรอ จ�าไดูๆ!” เสียงของคนรับร่าเริงยิ่ง “เป็นไง

มัง่ น่ีพี่แนะน�าเพื่อนไปหลายคนแลูวนะ”
“ขอบพระคุณค่ะพี่... เอ่อ...”
ปลายเสียงของมะแมแผ่วหายไปในล�าคอ ไดูยินเสียงเคาะกระจก

ก๊อกๆ และเมื่อเหลือบตาดู ก็พบชายฉกรรจ์ ๓ คน ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่
ทราบ ลูอมรถหล่อนไวูในขณะน้ี

หยิมรูอง “อุ๊ย!” ออกมาดังๆ ห่อตัวเหลือบซูายแลขวาดูวยความ
ตกใจ มะแมเองก็ตระหนกวูบงงงัน สมองถึงกับไม่สัง่การใดๆไปชัว่
ขณะ

“นูองมะแม มีอะไรหรือเปล่า?”
เสียงของผููกองรูองถามมาอย่างส�าเหนียกถึงความผิดปกติ แต่

ไม่ทันตอบอะไร คนเคาะเรียกเบาๆเมื่อครู่ก็เปลี่ยนเป็นตบกระจกปังๆ 
ส่งพลังกระแทกคุกคาม แขนขวาของมะแมถึงกับกระตุกขึ้นปูองศีรษะ
และเอีย้วหลบในอาการสะดูุง มือซูายปล่อยโทรศัพท์ร่วงหล่นลงตักโดย
ไม่รููตัว

“ขอคุยดูวยหน่อยซิ!” 
เสียงดังฟังชัดนัน้ทะลุผ่านกระจกเขูามา มะแมละลูาละลัง ความ

รููสึกคืออยากเขูาเกียร์เหยียบคันเร่งหนีออกไปใหูเร็วที่สุด จะไม่ยุ่งเกี่ยว

อะไรดูวยแลูว แต่ความกลัวอีกชนิดก็แล่นขึ้นมายับยัง้ไวู หล่อนอาจถูก
ยิงจากขูางหลัง แทนที่จะไม่โดนอะไรเลยถูายอมพูดดีๆเสียแต่แรก

ไม่รููท�าไปไดูอย่างไร แต่ก็พบว่ากระจกไฟฟูาลดระดับลงดูวยมือ
หล่อนเอง เปิดรับความขูนหนักของอากาศภายนอกเขูามาเต็มๆ หนูาตา
ถมึงทึงนัน้เอาเรื่องแน่ๆถูาหล่อนชูากว่าน้ี

“มีอะไรหรือคะ?”
ยังดีที่แกูวเสียงยังใสพริง้ ซึ่งยินเสียงตนเองเช่นนัน้เลยท�าใหู

มะแมใจชื้น พอจะยิม้แบบใจดีสููเสือไหว
“เมื่อกีคุ๊ยกับใคร? ส่งโทรศัพท์มาน่ี!”
มะแมตัวแข็ง หมดก�าลังใจสููเสือทันที บอกตนเองว่าหล่อนพลาด 

ถูกจับไดู และจะตูองรับโทษหนัก กลืนน�้ าลายดูวยความรููสึกอยาก
รูองไหู ค่อยๆเลื่อนมือไปกดปุ่มตัดสัญญาณโทรศัพท์บนหนูาตักทิง้ แต่
อิดเอื้อนไม่ยอมส่งของเขูามือโจรหนูาเหีย้มตามค�าสัง่

“จะใหูใชูก�าลังหรือเปล่า? น่ีพูดดีๆแลูวนะ”
หญิงสาวหายใจไม่ทัว่ทูอง สบตาฝ่ายคุกคามขวัญดูวยใจเตูน

ระทึก สีหนูาซีดเซียวอย่างน่าสงสาร รููทัง้รููว่าจะเกิดอะไรขึ้น หล่อนก็จ�า
ตูองยื่นมือถือส่งใหูหมอนัน่จนไดู

นักเลงโตผููตัง้ท่าเหมือนแมงดารังแกผููหญิง กระชากโทรศัพท์มา
ไดูก็กดดูหมายเลขล่าสุดทันที พอเห็นชื่อ ‘สารวัตรกฤษฎา’ เท่านัน้ก็
พยักยิม้ โนูมร่างสูงลงมาเกาะขอบประตูมองมะแมดูวยแววประกาศชัย 
ประมาณว่าเสร็จฉันล่ะ เธอเป็นนักโทษของฉันแลูว

ขณะนัน้สัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้น นักเลงกลูามใหญ่เหลือบดูเห็น
เป็นชื่อนายต�ารวจกฤษฎาโทร.กลับมา ก็กดปุ่มออฟคูางเพื่อปิดเครื่อง
หนี แลูวสัง่ว่า

“เปิดประตูหลังใหูพี่เขูาไปนัง่หน่อยซิ”
“พี่มะแม! อย่าเปิดนะคะ!”
หยิมหวีดรูองเสียงหลง
“ลองรูองแสบแกูวหูกูอีกทีนะมึง...”
เสียงนั้นเยียบเย็นพอจะสะกดใหูสองสาวยุติอาการแข็งขืนหรือ
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คิดปฏิเสธใดๆ และเมื่อมะแมส�าเหนียกถึงความคิดอ�ามหิตบางอย่างใน
หัวของอีกฝ่ายขึ้นมาไดู ก็รีบละล�่าละลักบอก

“เปิดเดี๋ยวน้ีแลูวค่ะ!”
นักโทษสาวกุจีกุจอปฏิบัติตามที่พูด หล่อนตูองหันรีหันขวาง

คูนหาอยู่ชัว่อึดใจว่าปุ่มเปิดล็อคตอนหลังอยู่ตรงไหน เน่ืองจากยังไม่คูุน
รถใหม่ขึ้นใจ แถมก�าลังอยู่ในภาวะไม่ปกติเขูาใหูอีก

คนเป็นลูกพี่ใหญ่ในที่นัน้หันมาสัง่ลูกนูอง
“ป่อง! มึงเอารถกลับ ส่วนไอูตุ่ยมากับกู”
“แลูวพี่ฮัน่จะไปไหนล่ะ?”
ป่องถาม และฮัน่ก็ตอบพลางเปิดประตูแจ๊ซตอนหลัง
“รังแปด! เดี๋ยวกูโทร.บอกพี่โตใหูยูายที่ตามไปเอง งานน้ีไม่

ธรรมดาแลูว แม่งหาพวกเราเจอไดูยังไงก็ไม่รูู คงตูองรีดกันหน่อยล่ะ 
แต่ท่าทางไม่ยากหรอก!”

ป่องพยักหนูาและเดินแยกไปขึ้นรถกระบะมิตซูบิชิ ซึ่งตนขับ
สวนทางมาจอดต่อทูายแจ๊ซโดยมะแมไม่ทันสังเกต เน่ืองจากเมื่อครู่
ก�าลังวูาวุ่น กดโทรศัพท์เรียกหาต�ารวจอยู่

ฮัน่กับตุ่ยขึ้นรถโดยเจูาของไม่ไดูเชื้อเชิญ กับทัง้ไม่เต็มใจเป็น
อย่างยิ่ง เมื่อนัง่ไดูก็บอกราวกับสัง่แท็กซี่

“ขับตรงไปเลยนูองสาว ถึงลาซาลแลูวเลีย้วขวานะจ๊ะ”
เขาพูดปกติ ไม่ไดูกระโชกโฮกฮากขู่ขวัญแต่อย่างใด แต่มะแม

ฟังเป็นค�าสัง่บังคับใหูท�าเรื่องฝืนใจที่สุดในชีวิต ส่วนหยิมนัง่ตัวเกร็ง 
น่ีถูาปวดฉ่ีกว่าน้ีอีกนิดเดียวคงปัสสาวะราดแน่ๆ อดรนทนไม่ไดูกับ
ประสบการณ์ชวนขีข้ึ้นสมองหนักเขูา ก็หันมารูองถามเสียงกระเส่า

“พวกพี่เขูาใจผิดหรือเปล่า หนูกับเจูานายจะออกมากินขูาวเย็น
กันเฉยๆนะ”

ฮัน่เอาปืนสัน้มาจากไหนไม่รูู รููแต่หวดดูามปืนใส่ศีรษะหยิมโป๊ก
ใหญ่

“โอ๊ย!”
หยิมรูองสุดเสียงเหมือนถูกยิง ยกสองมือกุมขมับแน่น มึนงง

เกือบสลบลูมคอพับ ฮัน่ยิม้มุมปากนิดๆดูวยความสะใจ
“อันน้ีเขาเรียกดูามปืน แต่เดี๋ยวจะแนะน�าใหูรููจักลูกปืนถูาไม่

เข็ด” แลูวฮัน่ก็สัง่มะแมเสียงเฉียบ “ออกรถไดูแลูว!”
หญิงสาวใชูมือชุ่มเหงื่อสับเกียร์แลูวแตะเทูาลงที่คันเร่ง ดูวย

ความรููสึกคลูายก�าลังเดินทางไปสู่นรก หล่อนก�าลังอยู่ในมือโจรที่กลูา
ตบตีผููหญิง คงไม่ฉลาดนักถูาจะท�าอะไรเป็นการยัว่ยุโทสะ

“คิดเสียว่างูจ่อหลังเตรียมฉกนูองอยู่นะจ๊ะ ขับไปตามค�าสัง่ ท�า
ตัวน่ิงๆ อย่าตุกติก แลูวในที่สุดงูก็จะคลานหายไป เคยดูหนังใช่ไหม?”

ตุ่ยซึ่งนัง่เบาะซูาย มองเสีย้วหนูามะแมจากมุมทะแยงแลูวอยาก
มีส่วนร่วม ดูวยการแกลูงพูดกระซิบกระซาบแบบจงใจใหูคนนัง่ตอน
หนูาไดูยิน

“หนูาตาวอนถูกข่มขืนจริงๆว่ะพี่”
“คนไหน?”
ฮัน่ถามดังๆ ไม่ท�าเป็นกระซิบตาม
“ทัง้สองคนแน่ะ!”
ตุ่ยตอบดังๆบูาง แลูวสองทุรชนคนบาปก็หัวเราะแบบเถื่อนๆ

เป็นการเขย่าขวัญเหยื่อในมือซ�้า และนัน่ก็ถึงกับท�าใหูเหยื่อสาวทัง้สอง
เงียบกริบ

“พวกพี่ไม่ท�าอะไรนูองหรอก” ฮัน่เอ่ยเอื่อยๆเมื่อรููสึกไดูว่าสอง
ชีวิตขูางหนูาตนก�าลังเครียดกันสุดขีด “แต่นูองตูองใหูความร่วมมือ
กับพวกพี่ดีๆ อย่าโวยวาย อย่าตอแหล อย่าคิดหาทางตามพวกมาช่วย 
ไม่งัน้จะพบว่าพวกเราชอบซูอมก่อนเรียงคิวแกูโมโห แทนที่จะกักขัง
หน่วงเหน่ียวไวูในฮาเร็มสวาทกันเฉยๆ”

ตุ่ยหัวเราะชอบใจกับส�าบัดส�านวนของลูกพี่ ขณะที่คนตกเป็น
เบีย้ล่างไม่มีทางข�าไดูออกกับภาพเลวรูายที่ถูกวาดไวูนัน้

คนถือไพ่เหนือริบโทรศัพท์หยิมมาอีกคน และระหว่างทางเมื่อ
ฮัน่เห็นจังหวะเหมาะ เจอคูน�้ าก็ลดกระจกขวูางอุปกรณ์สื่อสารทัง้ของ
มะแมและหยิมทิง้ เป็นการตัดไฟแต่ตูนลม ถูาคิดว่าน่ีเป็นสายต�ารวจ 
โอกาสโดนติดตามตัวผ่านอุปกรณ์ที่ติดตัง้ไวูในมือถือก็มีอยู่สูง
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มะแมถูกสัง่ใหูขับไปสู่ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ ์ เวลาผ่าน
ไป ไดูยินเสียงหยิมแอบรูองไหูกระซิกๆแลูว ใจหน่ึงหญิงสาวก็อยากส่ง
สัญญาณขอความช่วยเหลือจากผููคนขูางทาง หรือไม่ก็ลองขับรถพุ่งชน
สิ่งกีดขวางอะไรสักอย่าง รถมีแอร์แบก อย่างมากก็เจ็บตัวทุลักทุเลกัน
หน่อย เดี๋ยวคงไดูคนมาช่วยเอง

แต่จนแลูวจนรอดก็ไดูแต่ขับรถตัวทื่อ ไม่กลูาลงมือท�าอะไร 
เพราะจิตใจยังไม่อยู่กับเน้ือกับตัวดี คิดอะไรไปสารพัดโดยไม่แน่ใจว่า
ผลของการท�าตามความคิดจะออกหัวออกกูอยท่าไหน

ฮัน่ติดต่อทางโทรศัพท์กับพรรคพวก วางจากคนหน่ึงต่อสายถึง
อีกคน ยังคุยไม่จบก็สลับไปคุยสายอื่นอีก มะแมพยายามเงี่ยหูฟังแต่
ไม่ค่อยรููเรื่อง ไดูยินค�าส�าคัญ เช่น รังแปด เจูานายอยู่ไหน ต�ารวจคาย
ความลับหรือยัง นังน่ีสวยไม่เหมือนพวกต�ารวจเลยจริงๆพับผ่าเถอะ

ยิ่งห่างออกมา เสูนทางยามราตรียิ่งโล่งขึ้น ตูองชะลอรถหรือหลีก
หลบรถนูอยลง ความคิดโง่ๆที่เรียงขบวนผ่านมาในหัวก็เริ่มซาลงตาม
กัน และพอคิวความคิดโง่ๆหมดไป ความคิดฉลาดๆก็เริ่มทยอยตัวกลับ
มาแทน 

อันดับแรกคือตระหนักว่าสถานการณ์ถึงเลือดถึงเน้ือครัง้น้ีจะไม่
ผ่านไปโดยง่าย ไม่ใช่แค่รูองโหวกเหวกแลูวจบ กับทัง้จะไม่มีปาฏิหาริย์
ใดจากนอกรถมาช่วยแน่ๆ

ลากลมหายใจยาว เมื่อรููสึกถึงความละเอียดประณีต มะแมก็
ทราบว่าสติกลับมาเต็มรูอยแลูว จึงใชูความคิด กับทัง้เริ่มเชื่อความคิด 
สถานการณ์รูายแรงขนาดน้ี มองแลูวเห็นแต่ปาฏิหาริย์แห่งความใจเย็น
ของตนเองเท่านัน้ ที่จะมากอบกููสถานการณ์ ผ่อนหนักเป็นเบา หรือ
เปลี่ยนรูายเป็นดีไดู

ชีวิตคนแย่ๆหล่อนยังช่วยพลิกมาแลูวมากมายหลายครัง้ ก็แลูว
ชะตาแย่ๆของตนเองครัง้เดียว ท�าไมจะไม่ลองพลิกดูใหูรููกันเล่า?

เมื่อรถมุ่งไปตามปูายสู่สมุทรสงคราม ฮัน่ก็เลิกคุยโทรศัพท์ แลูว
หันมาเปิดฉากสัมภาษณ์ ‘สายต�ารวจคนสวย’ แทน

“เอ่อ... นูองชื่ออะไรครับ?”

ท�าเสียงหล่อเหมือนพระเอกหนังรุ่นที่ นิยมเสียงพากย์สุด
กลมกล่อม

“มะแมค่ะ”
หญิงสาวตอบสัน้ สุภาพ และฟังเป็นปกติ
“นูองตามเรามาถูกไดูยังไงครับน่ี มีเครื่องมือสื่อสารในตัวคุณ

ต�ารวจวิชัย ที่พวกเราหาไม่พบหรืออย่างไร?”
“มะแมไม่รููจักคุณต�ารวจวิชัย แลูวก็ไม่รููจักเครื่องมือติดตามตัว

ดูวย มะแมเป็นชาวบูานธรรมดา ขับสวนกับกระบะคันนัน้แลูวเห็นคน
ถูกมัดมือมัดเทูาบนที่นัง่ตอนหลัง ก็คิดเรียกคนรููจักที่เป็นต�ารวจมา
ช่วยเท่านัน้”

เล่าตรงไปตรงมา ไม่โกหกแมูแต่ค�าเดียว แต่ก็มีผลใหูฮัน่ขมวด
คิว้ เสียงหล่อหายไป เสียงเครียดมาแทน

“รถมันติดฟิล์มด�าป๋ี แถมไอูต�ารวจก็โดนมัดนอนอยู่ จะไปเห็นไดู
ยังไง?”

“ไม่ไดูเห็นดูวยตา”
มะแมโตูตอบราบเรียบคงเสูนคงวา เกือบขยายความต่อเน่ือง แต่

คิดว่าใหูอีกฝ่ายสงสัยและถามเองดีกว่า ซึ่งทางนัน้ก็สงสัยและเคูนถาม
จริงๆ

“ไม่ไดูเห็นดูวยตาแลูวเห็นดูวยอะไร?”
“สงสัยเห็นดูวยนม”
ลูกนูองขีเ้ล่นสอดเบาๆอย่างนึกสนุก ฮัน่สะดุดกึก ทีแรกเผลอ

หัวเราะพรืดเดียว แต่แลูวพอจินตนาการตามก็ลากยาว แยกยิม้กวูาง
หัวเราะพุงกระเพื่อมเป็นนานสองนานกว่าจะยุติไดู

“ไอูเปรต! กูก�าลังซักผููตูองหาเป็นงานเป็นการ เสือกชักใบใหูเรือ
เสีย มือไม่พายยังเอาเทูามาแยงตูดกูเล่นอีก” แต่แลูวก็เล่นเสียเองดูวย
การท�าเป็นกระซิบกระซาบ “ว่าแต่หนูาตาแบบน้ีมึงว่านมสวยไหม?”

ไอูเปรตหัวเราะก๊าก
“ไม่สวยใหูถีบ! อาจจะสวยกว่านมนูองเมียพี่อีก!”
“อูาว! ท�าไมลามปามถึงนูองเมียกู... แต่เออ! คิดๆดูก็น่าจะจริง
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ของมึง”
คนพาลสองคนคุยกันไดูออกรสแบบเห็นภาพแจ่มแจ๋ว แลูวก็แข่ง

กันหัวเราะกระหึ่ม ส่วนคนฟังแลูวข�าไม่ออกคือหญิงสาวผููไดูรับการ
วิพากษว์ิจารณ์ในทางมิดีมิรูาย แต่ดูวยความที่ตัง้หลักไดูแลูว มะแมจึง
วางเฉย ควบคุมแมูอาการหนูาแดงใหูกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ตลอด
จนท�าใจว่านาทีน้ีคงหวังการใหูเกียรติจากใครไม่ไดู ตูองท�าหูทวน
ลมเสีย

ฮัน่เอียงคอมองมะแมดูวยหางตา อาการน่ิงๆแบบแกลูงท�าเป็น
ไม่ไดูยินนัน้ ยิ่งท�าใหูเขาชักระแวง เพราะเหมือนคนผ่านการฝึกรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินหนูาสิ่วหนูาขวานมาอย่างดี

“เอาล่ะ! เรามาคุยกันต่อนะครับคุณนูองมะแม ตอนน้ีพี่อารมณ์
ดีแลูวก็อย่าท�าใหูมันเสียอีกล่ะ ตอบมาตรงๆว่าคุณนูองมะแมรููไดู
อย่างไรว่าไอูเจูาวิชัยตัวแสบมันอยู่ในรถพวกเรา”

“มะแมรููสึก”
ฮัน่ชักหนูาตึงขึ้นมาอีกรอบ
“พี่ก็รููสึก! รููสึกว่านูองมะแมกวนโมโหพี่อยู่ และพี่ก็ชักจะโกรธ

แลูวดูวย!”
“มะแมรููสึกจริงๆค่ะ เหมือนกับที่รููสึกว่าพี่ฮัน่อยู่ขูางหลังมะแม 

ก�าลังถลึงตาแยกเขีย้วใส่มะแมอยู่ โดยที่มะแมไม่จ�าเป็นตูองหันกลับ
ไปดู”

ฮัน่กับตุ่ยหันมองสบตากันในเงาสลัวดูวยอารมณ์ทะแม่ง
“น่ีจะใหูพี่เชื่อว่านูองมีอภินิหารหรือ?”
“พี่ฮัน่จะเรียกมันว่าอภินิหารหรืออย่างไรก็ตามใจ ส�าหรับมะแม 

มันคือผลของการฝึกฝน แลูวก็ท�าเป็นอาชีพอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน”
ตุ่ยแทรกดูวยความหมัน่ไสู
“อาชีพอะไร? ก็สายใหูต�ารวจน่ะสิ! แม่คุณเอ๊ย! เห็นหนูาทีแรก

นึกว่าเป็นดาราซะอีก”
“เปล่า!” หญิงสาวปฏิเสธดูวยเสียงเรียบคงเสูนคงวา “มะแมเป็น

ที่ปรึกษาใหูกับคนทัว่ไป ไม่เกี่ยวขูองกับต�ารวจเลยแมูแต่นิดเดียว”

ฮัน่ยิม้เลี่ยน ชักนึกสนุกไปกับสาวลึกลับที่นัง่เบื้องหนูาแค่เอื้อม
“ไหนใหูค�าปรึกษาหน่อยซิ พี่กับนูองตุ่ยน่ีจะเป็นคู่เกย์กันไปไดู

ตลอดรอดฝ่ังหรือเปล่า เสียงครหามันเยอะเหลือเกิน”
“อย่ามาหลอกมะแมเลย พี่ฮัน่กับพี่ตุ่ยไม่ไดูเป็นอะไรแบบนัน้” 

หญิงสาวตอบอย่างมัน่ใจ “ความรููสึกของพี่ฮัน่คือครึ่งเอ็นดูครึ่งร�าคาญพี่
ตุ่ย ที่เอ็นดูเพราะชอบความขีเ้ล่นรักสนุก ท�างานดูวยแลูวเบาสมอง แต่
ขณะเดียวกันก็ร�าคาญความเป็นพวกชักหนูาไม่ถึงหลัง ตูองเขูามาท�า
เสียงอูอน ไถเงินพี่ฮัน่เป็นประจ�า”

ฮัน่เบิกตาโตดูวยความพิศวง แต่ดูวยความไม่อยากถูกเด็กเมื่อ
วานซืนแหกเนตร จึงถามซักเป็นปกติ

“นูองมะแมรููไดูยังไง?”
“ใจเราจะมีความรููสึกที่แทูจริงกับคนรููจักตกคูางอยู่ อย่างของพี่

ฮัน่เวลานึกถึงพี่ตุ่ย พูดถึงพี่ตุ่ย สิ่งที่เด่นชัดคือความเอ็นดู รักเหมือน
นูอง ส่วนหน่ึงเพราะพี่ตุ่ยชอบเฮฮา ปล่อยมุขใหูคนใกลูตัวไดูข�าบ่อยๆ 
อีกส่วนหน่ึงคือพี่ฮัน่ไวูใจพี่ตุ่ยมากกว่าใครในแก๊ง พี่ตุ่ยผิดพลาดอะไรก็
ยอมออกหนูารับใหู”

“อือ... แลูวที่ร�าคาญเรื่องยืมตังค์ล่ะ รููไดูไง?”
“ความร�าคาญมีตูนเหตุติดอยู่กับตัวมันเสมอค่ะ ถูาเรารููสึกถึง

ความร�าคาญของใครไดูจริงๆ นิมิตตูนเหตุความร�าคาญของเขาก็ปรากฏ
ต่อใจเราไดู อย่างเช่นร�าคาญยุงกวนก็เห็นเหมือนมีอะไรเล็กๆวี้ๆ ใหู
สะบัดมือปัด ร�าคาญคนปากมากก็เห็นเหมือนมีเสียงพ่นกรอกหู ร�าคาญ
คนชอบไถเงินก็เห็นเหมือนมีคนเขูามาแบมือขอ”

ตุ่ยท�าเสียงขุ่น
“แต่ฉันไม่เคยแบมือนะ ขยับปากอย่างเดียว”
“นิมิตทางใจเป็นแค่สัญลักษณ์ อาการจริงๆของเจูาตัวไม่จ�าเป็น

ตูองเหมือนนิมิตหรอกค่ะพี่ตุ่ย แต่ลองคิดดูนะ ถึงพี่ตุ่ยจะไม่ไดูแบมือ 
ใจมันก็แบอยู่ไง”

ทัง้ฮัน่และตุ่ยอึ้งงันอย่างชักสนใจ หลังจากเงียบเป็นนาน ตุ่ยจึง
ค่อยโพล่งอย่างนึกอะไรบางอย่างออก
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“น่ีเธอใช่คนที่เคยท�านายแผ่นดินไหวหรือเปล่า?”
“ใช่!”
มะแมรับตรงๆ และคราวน้ีฮัน่กับตุ่ยก็ตูองเป็นฝ่ายเกร็งเน้ือเกร็ง

ตัวบูาง เมื่อทราบว่าขึ้นรถมากับใคร สองทรชนหันสบตากันเองอีกครัง้ 
สื่อความหมายรููกันว่าเรื่องชักยังไงๆเสียแลูว

“หมายความว่าเธอไม่ไดูรููจักมักจี่อะไรกับต�ารวจที่ชื่อวิชัย แต่ก็
จะช่วยเหลือ เพียงเพราะขับรถสวนกันแลูวรููว่าหมอนัน่ก�าลังเดือดรูอน
งัน้หรือ?”

ฮัน่ซัก
“เขาไม่ใช่แค่คนแปลกหนูา สัมผัสในวูบเดียวของมะแมเหมือน

บอกว่าที่เขาตูองเขูาตาจนขนาดน้ี ก็ดูวยเพราะน�้ าใจเสียสละสวัสดิภาพ
ของตัวเอง มาปกปูองสวัสดิภาพของประชาชนอย่างมะแม ดังนัน้ เขา
จึงมีความเกี่ยวขูอง คลูายมะแมติดหน้ีบุญคุณของเขาอยู่”

ส�าเนียงตื้นตันใจลึกซึ้ง สะกดฮัน่กับตุ่ยใหูสะอึกไปเป็นครู่
“แลูวสารวัตรกฤษฎาล่ะมาเกี่ยวอะไรดูวย? รายนัน้น่ะคุมทัง้ย่าน

น้ีเลยนะ”
“เขาเป็นลูกคูาคนหน่ึงของมะแม” หล่อนรีบอธิบาย “มะแมแค่

นึกถึงเขาไดูอยู่คนเดียว เชื่อเถอะ เขาไม่มีส่วนรููเห็นหรือไหวูวานใชู
งานมะแมเลย”

“ยังไงเธอกับยายนกหวีดน่ีก็เป็นตัวแสบของงานน้ีไปแลูว เดี๋ยว
สารวัตรกฤษฎาก็ตูองควานหาตัวเธอใหูควัก่”

นัน่คือการพูดเป็นนัยว่าโอกาสรอดของพวกหล่อนคงต�่า ซึ่งมะแม
ก็คิดๆอย่างปลงตกอยู่ก่อน หล่อนก�าลังพยายามเอาตัวรอดแบบไม่หวัง
รอด แค่อยากไดูชื่อว่าพยายามแลูวเท่านัน้

“เมื่อกีพ๊ี่ตุ่ยพูดถึงนูองเมียพี่ฮัน่ มะแมขออนุญาตคุยต่อหน่อยไดู
ไหม เพราะเสียงเหมือนเล่น แต่ใจน่าจะเอาจริง”

ฮัน่ถึงกับหูผึ่ง แต่ก็บังคับเสียงไม่ใหูตื่นเตูน
“เอาซี! จะแนะอะไรก็ว่ามา”
“ความคิดของพี่ที่มีกับนูองเมีย มันครึ่งๆอยู่ระหว่างอยากหูาม

ใจกับอยากตามใจตัวเอง อยากใหูมะแมท�านายไหมว่ามันจะลงเอยยัง
ไง?”

“ก็อยากอยู่!”
“ในที่สุดพี่ฮัน่จะสมหวัง ไดูทัง้พี่ ไดูทัง้นูอง ยกครัว!”
“ฮูา!”
“มะแมตัดสินอย่างน้ีเพราะเห็นปัจจัยผลักดันใหูพี่ฮั ่นพุ่งไป

มากกว่าถอยกลับ ความรููสึกทางเพศที่เกิดกับคนใกลูตัว แถมตูองตา
ตูองใจ มันเหมือนน�้ าเชี่ยวที่ตูานยาก โดยเฉพาะถูาฝ่ายหญิงท�าท่ามีใจ
ใหูเรา ก็ยิ่งเหมือนเราพุ่งเองไม่พอ ยังมีแรงช่วยฉุดอีกต่างหาก”

“อือ...”
“ทุกวันน้ีมีเบรกอยู่ตัวเดียว คือพี่ฮัน่รักเมียมาก สงสาร แลูวก็ไม่

อยากใหูเสียใจ ถูามีอะไรกับผููหญิงนอกบูานคงไม่ว่า แต่ถูากับนูองสาว
ร่วมบูานที่ตัวเองรัก...”

มะแมทอดเสียงละไวูแบบเป็นที่เขูาใจ ฮัน่ซึมไปหน่อยหน่ึง ฝืน
ถามว่า

“อาการรักเมียมาก ไม่อยากใหูเสียใจน่ีหนูาตาเป็นยังไง เธอดู
ออกไดูยังไง?”

“เวลาคนเรารููสึกผิดตอนคิดจะท�าบาป จะเหมือนมีแรงเสียดทาน
อยู่ในอก คนเราไม่ท�าบาปกันมัว่ก็เพราะแรงเสียดทานตัวน้ีแหละ และ
ที่มะแมรููว่าพี่ฮัน่รักเมียมาก ก็เพราะมีอาการนึกถึงหัวอกเขา มีความ
เห็นใจ และมีความอยากรักษาน�้ าใจ อยากใหูเขานับถือ ไม่อยากใหูเขา
ชิงชัง ใหูเดานะ คงเพราะเขาท�าอะไรใหูพี่ฮัน่มามาก กอดคอร่วมทุกข์
ร่วมสุข ไม่ทอดทิง้กันมานาน แมูในเวลาที่พี่ฮัน่ล�าบาก ถึงมีโอกาสเขา
ก็ไม่หนีไปไหน”

ฮัน่เกือบกลืนน�้ าลายไม่ลง การโดนแทงใจตรงจุดอย่างต่อเน่ืองมี
ผลใหูจุกเสียดตีบตันมาถึงคอหอย แถมมะแมใชูน�้ าเสียงทอดอ่อนแบบ
ตัดพูอแทนลูกผููหญิงดูวยกัน กระทบโสตแลูวสะเทือนถึงใจ ก่อใหูเกิด
ความรููสึกผิดชนิดปวดแสบปวดรูอน เรียกความทรงจ�าดูานดีของเมียรัก
ผุดขึ้นมาเป็นฉากๆ ระลึกไดูกระทัง่ว่าที่ยอมเขูาแก๊งชัว่น่ีก็เพราะอยาก
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ใหูเธออยู่ดีกินดีกว่าเดิมนัน่แหละ
“เขาเป็นคนดี...”
สูุมเสียงของฮัน่แผ่วมาก
“เธอไม่รููดูวยซ�้าใช่ไหมคะว่าพี่ฮัน่มาอยู่กับแก๊งแบบน้ี พี่คงโกหก

ว่าไดูงานดีอะไรสักอย่าง ถึงมีเงินมีทองมากขึ้น”
“อือ...”
“ใหูมะแมทายต่อนะคะ นูองเมียพี่เพิ่งโตเป็นสาวรุ่นขึ้นมา แต่

ก่อนพี่ฮัน่ไม่รููสึกอะไรเพราะยังเด็กอยู่”
ค�าตอบคือความเงียบ ซึ่งแปลว่าใช่ และหลังจากทวนภาพอดีตใหู

เกิดความยอมรับ มะแมก็กระทูุงฮัน่ดูวยภาพอนาคตที่ชวนหดหู่เขูาไป
อีก

“ข่าวดีคือต่อไปพี่ฮัน่จะมีเมียที่เคยกัดฟันทนทุกข์มาดูวยกันคน
หน่ึง แลูวก็มีเมียเด็กที่ท�าความกระชุ่มกระชวยใหูอีกคนหน่ึง แต่ข่าว
รูายคือความสุขในระยะสัน้ของพี่ฮัน่ จะเป็นแผลสดในระยะยาวของผูู
หญิงสองคน หนักกว่านัน้คือพี่ฮัน่กับเมียเก่าจะไม่ตายจากกันดูวยความ
รัก แถมพี่ฮัน่จะตกอยู่ในสภาพเหมือนตายทัง้เป็นกับความเอาแต่ใจ
ของเมียใหม่”

ตุ่ยชักผิดสังเกต เห็นฮัน่ท�าหนูาเศรูายาวก็แซวข�าๆแบบจะปลุก
อารมณ์ว่า

“อ๊ะ! เปลี่ยนใจหรือชัง่ใจอยู่เน่ีย?”
นึกว่าฮัน่จะกลับคึกคักทะลึ่งตึงตัง ช่วยเขารุมเหยื่อสาวคนสวย

กันอีกรอบ แต่กลายเป็นฝ่ายนัน้ยังคงซึมยาวไม่พูดไม่จาอยู่นัน่เอง 
เยี่ยงคนจมอยู่กับอารมณ์หนักอึ้งจริงๆ ตุ่ยจึงฮึดดูวยความอยากลอง
ของบูาง

“บอกไดูไหมเมื่อไหร่ฉันจะรวยซะที?”
ความคึกของตุ่ยช�าแรกบรรยากาศเซื่องซึมไดู คลูายอ�านาจการ

ควบคุมจะกลับมาอยู่กับคนนัง่หลังอีกครัง้ แต่นาทีน้ีมะแมใจชื้นแลูว 
ไม่รููสึกดูอยกว่าอีกแลูว จึงโตูตอบสบายๆเหมือนคุยเล่นกับคนกันเอง

“รวยยังไงคะ หมายถึงมีสักสิบลูานหรือเปล่า?”

“สิบลูานสมัยน้ีแค่ซื้อรถใหูตัวเองกับเมียนูอยก็เกลีย้งฉาด เอา
รูอยลูานเลยดีกว่า บอกซิชาติน้ีฉันจะมีกับเขาไดูไหม?”

ตุ่ยพ่นส่งเดช เห็นเป็นเล่นมากกว่าจริงจัง แค่อยากดูว่ามะแมจะ
กล่อมเขาท่าไหน

แต่กระแสจิตคิดเพูอเจูอของตุ่ยนัน่เอง ไดูก่อมโนภาพชัดเจน
สว่างวาบขึ้นมาในใจมะแม เป็นหน่ึงในไม่กี่ครัง้ที่สว่าง แจ่มกระจ่าง 
และใหูความรููสึกเชื่อมัน่ว่าเห็นจริงเท่ากับหรือเผลอๆยิ่งกว่าดูดูวยตา
เปล่าเสียอีก

หล่อนเห็นภาพเด็กนักเรียนชายหัวเกรียนถูกลูอเลียน แลูวเห็น
เด็กหนุ่มวัยรุ่นพยายามเขูาท�างานตลกคาเฟ่ แลูวเห็นหนุ่มวัยสามสิบ
ถูกไล่กระทืบหลังหมดตัวจากบ่อน แลูวเห็นหนุ่มตกอับเขูาหาเจูาพ่อ
เพื่อเป็นหลักคูุมกะลาหัว และที่สุด คือเห็นตุ่ยแบบที่เป็นอยู่ ชอบวิจารณ์
เรื่องเล็กเรื่องนูอยไม่เลิก แมูกระทัง่เขูาไปกินขูาวที่ไหน ก็มักสอดส่อง
รายละเอียดเล็กนูอยหยุมหยิม ทัง้รสชาติและการตกแต่งรูาน

นั่นคือการย่อชีวิตทัง้หมดของตุ่ยลงมาเหลือเป็นนิมิตไม่กี่ภาพ 
รอยยิม้ชนิดหน่ึงจุดขึ้นในใบหนูามน สาวพลังจิตรููทันทีว่าจะพูดอะไร

“พี่ตุ่ยมีเป็นรูอยลูานไดูค่ะ สาบานว่าไม่ไดูพูดเล่น แต่เพราะเห็น
ความเป็นไปไดูจริงๆ!”

กระแสของการเงี่ยหูอย่างแรงเกิดขึ้นใหูมะแมสัมผัส ไม่เฉพาะ
ตุ่ย ทัง้ฮัน่และแมูแต่หยิมซึ่งเงียบมาตลอดก็สนใจใคร่ฟังดูวย

“มันจะเป็นไปไดูยังไง?”
ตุ่ยถามอย่างไม่เชื่อ แต่ขณะเดียวกันก็เลิกเห็นมะแมเป็นแค่วัตถุ

ทางเพศในบัดนัน้
“เป็นไปไดูดูวยความเชื่อของพี่ตุ่ยเอง พี่ตุ่ยตูองรื้อฟ้ืนความเชื่อ

มัน่ในตัวเองขึ้นมาใหม่ใหูไดูก่อน”
“ฉันก็เชื่อมัน่ในตัวของฉันเองมาตลอด จะตูองรื้อฟ้ืนท�าไมกัน?”
“งัน้มะแมทบทวนใหูนะคะ ตัง้แต่เด็กๆพี่ตุ่ยรููสึกว่าตัวเองฉลาด

และคิดไดูมากกว่ารุ่นเดียวกัน แต่ทัง้เพื่อนและครูต่างก็ชอบลูอเลียน
เกี่ยวกับรูปร่างหนูาตา เหมือนเห็นพี่ตุ่ยเป็นตัวตลกอยู่ตลอด เวลาออก
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ความเห็น หรือแมูแต่คิดริเริ่มอะไรจริงจัง ทุกคนก็มองเป็นเรื่องเล่น 
ไม่เชื่อถือ ไม่ช่วยกันพิจารณาไอเดียของพี่ตุ่ยเลย และตัง้แต่ช่วงเด็ก
นัน่เอง ความฉลาดของพี่ตุ่ยก็ถูกเก็บซ่อนไวู ในเมื่อทุกคนไม่เชื่อว่าพี่
ตุ่ยฉลาด พี่ตุ่ยก็ไม่เชื่อไปกับพวกเขาดูวยเหมือนกัน”

สีหนูาของตุ่ยเย็นชา อ่านยากดูวยตาเปล่า
“เหลวไหล! ที่เธอพูดมาทัง้หมดนัน่น่ะ ไม่ใช่เลย!”
“ขอโทษนะคะที่เดาผิด งัน้คงไม่ตูองพูดต่อกันล่ะว่าถูาอยากรวย

รูอยลูานใหูไดูจริง พี่ตุ่ยจะตูองท�ายังไง”
ตุ่ยเผลอขยับตัวท�าเสียงแข็ง
“ก็พูดต่อไปซิ ฉันชักติดใจชอบฟังเธอโมูแลูว เดี๋ยวอาจจะบอกวิธี

อึออกมาเป็นทองก็ไดู”
มะแมซ่อนยิม้ แกลูงท�าเป็นน่ิงไม่พูด กระทัง่ตุ่ยกระสับกระส่าย 

และที่สุดก็ขยับท่าขยับทางฮึดฮัด
“อย่าลูกไมูลีลาแกลูงท�าเป็นเฉยเลยน่า บอกมาสิว่าตูองท�ายังไง”
“ถูาจะใหูมะแมบอก พี่ตุ่ยก็ตูองยอมรับก่อนว่าเมื่อกีม๊ะแมทาย

ถูก เรื่องตอนเด็กๆของพี่ตุ่ยน่ะ”
“บ๊ะ! มันส�าคัญดูวยเหรอะ?”
“ส�าคัญสิคะ มะแมจ�าเป็นตูองมัน่ใจก่อนว่าช่วยรื้อถอนอุปสรรค

ใหูพี่ตุ่ยไดูเป็นเปลาะๆอย่างถูกตูอง น่ีกะแค่ตูนทางชีวิตของพี่ตุ่ยมะแม
ยังอ่านผิด แลูวที่เหลือจะน่าเชื่อไดูยังไง”

ตุ่ยเอนหลังท�าหนูาหงาย ก่อนดึงตัวกลับมายอมรับแบบหัวเสีย
“เออ! นัน่แหละ เมื่อกีเ๊อ็งพูดถูกหมดเลยอีนูอง ปัดโธ่! ท�าเป็น

บังคับใหูยอมรับเหมือนเด็กๆไปไดู”
“ที่ผ่านมาพี่ตุ่ยใชูวิธีซื้อหวยรอรวยอย่างเดียว ซึ่งก็เคยมีครัง้

สองครัง้ที่ถูกจังๆ เหมือนจะรวยขึ้นทันตา แต่พี่ตุ่ยก็เอาไปลงกับผููหญิง 
เหลูา และการพนันจนหมด”

“เรื่องแบบน้ีดูหนูาเอาก็รูู ไม่ตูองมาสอนหรอก ขอเน้ือๆไดูไหม 
วิธีรวยรูอยลูานน่ะ?”

“ถูาพี่ตุ่ยท�าท่ากระฟัดกระเฟียดใส่มะแมอีก มะแมจะไม่พูดดูวย

แลูวนะคะ”
ตุ่ยอูาปากคูางแบบเขยื้อนกรามไม่ถูก รููสึกว่าควรจะโมโห แต่

กลับเป็นหัวเราะหึหึและโกรธไม่ลง ชักกลัวใจผููหญิงคนน้ีตงิดๆ รููทัง้รูู
ว่าหล่อนใชูเสน่ห์ผูกมิตรสรูางความเป็นกันเอง ท�าใหูเขาเกรงใจราวกับ
สนิทกันมาแต่ปางไหน ทว่าก็อดรููสึกดีดูวยไม่ไดู หลงเขูาทางหล่อน
หมด

“เอาเถอะแม่คุณ ขูาเจูาขอยอมฟังแต่โดยดี พูดมาเลย เผยใหู
หมดนะ ต่อไปจะไม่ขัดคุณนูองแลูว”

“ไอเดียของพี่ตุ่ยตอนมีเงิน คือการรวยลัดดูวยวิธีใชูเงินต่อเงิน
ในบ่อน ความฉลาดของพี่ตุ่ยเลยจ�ากัดอยู่แค่เอายังไงใหูเร็ว โกงยังไง
ใหูส�าเร็จ แทูจริงมันไม่ใช่เสูนทางการใชูความฉลาดแบบพี่ตุ่ยเลย”

ตุ่ยทนฟังน่ิงๆ บางสิ่งบางอย่างบอกเขาว่ามะแมอาจใหูค�าแนะน�า
เขาไดูจริงๆ

“แลูวความพยายามเขูาคณะตลกคาเฟ่ก็ไม่ใช่เสูนทางใชูความ
ฉลาดของพี่ตุ่ยดูวยนะ เพราะนัน่จะยิ่งตอกย�้าใหูพี่ตุ่ยรููสึกว่าทัง้โลก
ดูถูกและหัวเราะเยาะพี่ตุ่ยไม่เลิก พี่ตุ่ยตูองฟ้ืนความรููสึกที่เคยเกิดขึ้น
ในวัยเด็กขึ้นมาใหูไดูก่อน นัน่คือพี่ตุ่ยฉลาดกว่าใครๆ ไม่อยากยอมเป็น
ที่สองรองใคร อย่าว่าแต่จะใหูอยู่เกือบที่โหล่เหมือนทุกวันน้ี”

ดูเหมือนประโยคสุดทูายจะแทงใจตุ่ยจังๆเป็นครัง้แรก มะแม
สัมผัสถึงการระงับความกระวนกระวายลงแบบปัจจุบันทันด่วน และ
เปลี่ยนเป็นอาการสลดซึมไปแทน

“ทุกวันน้ีขูางในพี่ตุ่ยเหมือนมีสองคนที่คูานกัน คนหน่ึงบอกว่า
อยู่อย่างน้ีก็ดีแลูว ไม่ผิดที่ผิดทาง แต่อีกคนหน่ึงแอบกระซิบเบาๆตลอด
เวลาว่า ทุกวันน้ีถึงแมูไม่รููสึกผิด ก็ไม่ไดูแปลว่ารููสึกดีกับตัวเองเลย”

นัน่เป็นการลักไก่เล็กๆ มะแมแทรกความคิดที่ตุ่ยไม่อาจแน่ใจว่า
เป็นความคิดเดิมของตน หรือเป็นความคิดที่เพิ่งรับมาสดๆรูอนๆกันแน่

“เมื่อไม่รููสึกดีกับตัวเองถึงที่สุด การนับถือความคิดของตัวเองก็
ไม่เกิดขึ้น สิ่งที่พี่ตุ่ยปล่อยใหูเกิดขึ้นมาตลอด จึงเป็นการยอมความคิด
ที่ไม่เคยใช่ตัวตนของพี่เอง”
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“แลูวความคิดแบบไหนล่ะ ที่ใช่?”
“พี่ตุ่ยมีความสนใจที่แอบซ่อนอยู่อย่างหน่ึง แต่ไม่เคยใหูความ

ส�าคัญกับมัน อันน้ีพี่ฮัน่ช่วยเป็นพยานใหูมะแมไดู”
ยิงนัดเดียวไดูนกสองตัว โจรทัง้สองตัง้หนูาฟัง จูองมะแมเขม็ง

อย่างอยากรููว่าจะพูดอะไร
“ตอนไปนัง่กินขูาว โดยเฉพาะในรูานหมูกระทะหรือรูานบุพเฟ่ต์

ไหนๆ พี่ตุ่ยชอบบ่น ชอบวิจารณ์ บางทีถึงขัน้ไปยืนแสดงความเห็นกับ
เด็กในรูานยาวๆ ฝากถึงเจูาของรูานอย่างนัน้อย่างน้ีทีเดียว จริงไหม?”

“จริง!”
ฮัน่ซึ่งเงียบฟังเฉยๆมาพักหน่ึงเป็นฝ่ายหลุดปากตอบใหู แทนเจูา

ตัวที่น่ิงขึงเหมือนถูกแช่แข็ง และพอฝ่ายตรงขูามยอมรับ มะแมจึงค่อย
สานต่อ

“คนเรำยอมเสียเวลำ หมกมุ่นครุ่นคิดอย่้กับเรื่องไหนมำกๆ 
แปลว่ำจะเก่งจริงในเรื่องนัน้ ทันทีที่ลงมือท�ำเป็นอำชีพ!”

ตุ่ยขมวดคิว้ ทบทวนตัวเองแลูวเห็นจริงตามนัน้ เขาเป็นคนมี
ความคิดสรูางสรรค์เกี่ยวกับอาหารมาตลอด สามารถบันดาลจานเด็ด
ขึ้นมาไดูจากส่วนประกอบอาหารที่มีเพียงจ�ากัด คนอื่นมีทัง้เครื่องปรุง
กับอุปกรณ์ไดูเปรียบหลายขุม ยังท�าออกมาอร่อยสููไม่ไดู นับแต่ไข่เจียว
ธรรมดาไปจนถึงแกงมัสมัน่ที่ยุ่งยากนักหนา

“ถูาใครเป็นไดูทัง้กุ๊กตัวยง และเป็นไดูทัง้ลูกคูาเรื่องมากในคน
เดียว นัน่แหละคือเชื้อไขส�าคัญของเจูาของธุรกิจรูานอาหารที่ประสบ
ความส�าเร็จอย่างสูง”

ชายสองคน นัง่ฟังผููหญิงคนหน่ึงอบรมเรื่องหลักการตัง้เน้ือตัง้ตัว
ดูวยความตัง้อกตัง้ใจ ชนิดที่ไม่เคยมีครัง้ไหนในชีวิตเทียบเท่า

“รููไหมคะว่ารายไดู เฉพาะก�าไรสุทธิของรูานหมูกระทะใหญ่ๆ 
วันหน่ึงตกเท่าไหร่? ตัวเลขหกหลักค่ะ! เจูาของรูานบางรายเก็งถูกทัง้
ท�าเลที่ตัง้ ทัง้รายการอาหาร ทัง้รสชาติ แลูวก็ฝึกเด็กเป็น เลีย้งเด็ก
เป็น บริการลูกคูาไดูน่าพอใจ เท่าที่มะแมรููจักนะ มีอยู่คนหน่ึงหลังจาก
เปิดหลายสาขาทัง้ในและนอกกรุงเทพฯ ชัว่ระยะเวลาเพียงไม่ถึง ๕ ปี

เท่านัน้ ปัจจุบันเขารวยพอจะ ‘ช่วย’ ซื้อกิจการเจูานายเก่าที่เขาเคยเป็น
เด็กเสิร์ฟ เท่ดีไหมล่ะ?”

“อือ...”
ตุ่ยครางแผ่วอยู่ในล�าคอ แต่รููสึกเหมือนตัวตนหน่ึงซึ่งแข็งแรง 

ไดูคืบคลานออกมาจากเงามืด ค่อยๆเปิดเผยความกลูาหาญในเขตสว่าง
ขึ้นทุกที

“แก๊งของพี่ตุ่ยในวันน้ี ก�าลังมีเรื่องกับต�ารวจ พอมะแมเห็นบูาน
ที่พวกพี่ใชูเป็นรังในซอยลาซาล รููไหม สิ่งแรกที่ปรากฏในใจมะแมคือ
อะไร? มันคือภาพการฆ่าฟันกันไป ฆ่าฟันกันมา วันน้ีพี่ฆ่าเขา วันหนูา
เขาก็พยายามมาฆ่าพี่คืน พลาดวันไหน พี่จะตาไม่หลับดูวยความสงสัย
ไม่เลิก ว่าชาติน้ีเอาดีไดูแค่เป็นโจรที่ถูกต�ารวจยิงตายจริงๆหรือ?”

มะแมเคูนน�้ าเสียงแข็งขึ้นอย่างมีอ�านาจแบบนาย กดความรููสึก
ตุ่ยใหูอ่อนเปียกเหมือนก�าลังรับฟังขูอหาที่ไปท�าผิดมา ชัว่ขณะนัน้ตุ่ย
สงสารตัวเอง นึกด่าตัวเองที่ดักดานอยู่กับเสูนทางของความมักง่าย ทิง้
เวลาแห่งการสรูางเน้ือสรูางตัวไปเป็นสิบๆปีไดูอย่างไร

“คราวน้ีฟังค�าท�านายนะคะ ดูวยเงินเก็บของพี่ฮัน่ ดูวยไอเดีย
ของพี่ตุ่ย พี่ทัง้สองคนเปลี่ยนชื่อแซ่ แอบไปเปิดรูานหมูกระทะเล็กๆที่
จังหวัดไหนก็ไดู เอาแบบไกลๆ อย่าใหูใครตามเจอ ร่วมมือร่วมใจ อาศัย
ขูอดีของตัวที่อีกคนไม่มีมาช่วยกัน หกเดือนแรกพวกพี่จะไดูทุนคืนและ
ขยับขยายรูานไดู หน่ีงปีต่อมาพี่จะมีรูานเพิ่มไดูสองหรือสามสาขา แลูว
ในปีที่หูาพี่ทัง้สองคนจะมีกิจการเกี่ยวกับรูานอาหารหลากหลาย มีชื่อ
เสียงติดปากคนไปทัว่ ถึงเวลานัน้จะรวยเป็นรูอยลูานโดยไม่ตูองท�าผิด
กฎหมายแมูแต่ขูอเดียว!”
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บทที่ ๕
 
เที่ยงคืนเศษ มะแมขับรถกลับถึงบูานดูวยความเหน่ือยอ่อน 

ตลอดทางหล่อนกับหยิมไม่ไดูพูดอะไรกันเลยแมูแต่ค�าเดียว
ตุ่ยเป็นคนคิดแผน โดยใหูหล่อนไปส่งตนกับฮัน่ที่บูานไรูคนหลัง

หน่ึง ไม่ใช่ ‘รังแปด’ ตามนัดเดิมกับพรรคพวก เพื่ออูางในภายหลังว่า
รููสึกกลัดมันเต็มฟัด ทนไม่ไหว อยากปลุกปล�้าหล่อนกับหยิมกลางทาง 
จึงเขูารังเล็กเพื่อความเป็นส่วนตัว ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของแก๊ง

จากนัน้เขากับฮัน่จะกินยานอนหลับชนิดแรง และออกอุบาย
นัดแนะคนในแก๊งมาพบตอนเชูา เป็นการจัดฉากว่าโดนหล่อนตลบหลัง 
ใชูความสามารถของสาวแสบ วางยาแลูวริบเงินพวกเขาไปจนหมด
กระเป๋า เป็นการแกูล�าที่ถูกจับตัวมาข่มขืน

สองนายบ่าวเขูาบูาน กลับเขูาสู่สภาพชีวิตปกติ หลังจากกูาวผ่าน
ฝันรูายมาไดูโดยสวัสดิภาพ มะแมลงนัง่บนโซฟารับแขก หยิมเดินไป
รินน�้ าจากตููเย็นมาใหูอย่างรููหนูาที่ แลูวอูอมไปบีบไหล่ นวดศีรษะใหู
นายสาวดูวยกิริยาภักดี

สาวพลังจิตผููปราบโจรรูายดูวยค�าพูด ดื่มน�้ าจากแกูวจนหมดแลูว
ปิดเปลือกตาลง รับสัมผัสบีบนวดจากลูกจูางดูวยความผ่อนคลาย แต่
พอเกือบหลับก็ไดูยินคนนวดเปรย

“หยิมนึกว่าไม่รอดแลูว”
“อือ... ทีแรกพี่ก็คิดอย่างนัน้เหมือนกัน”
หล่อนพึมพ�าตอบ
“พี่มะแมของหยิมน่ียอดหญิงจริงๆ” ประกายตาทอแววชื่นชม

ขณะทอดมอง “ค�าพูดดีๆน่ีท�างานไดูยิ่งกว่ากระสุนต�ารวจอีกนะคะ”
“เราสองคนโชคดีดูวย ที่เจอโจรที่ยังเป็นคนธรรมดา ไม่ใช่โจรที่

กลายเป็นสัตว์รูายไปแลูว”
“หยิมว่าสองคนน่ีก็เหีย้มนะคะ น่าจะท�าเรื่องเลวๆมาเยอะเชียว

ล่ะ... ว่าแต่เสียดายโทรศัพท์จัง เบอร์ส�าคัญๆของพี่มะแมหายหมด”
“อ๋อ... อันนัน้ไม่เท่าไหร่หรอก พี่เก็บฐานขูอมูลไวูในคอมพ์ พรุ่ง

น้ีซื้อโทรศัพท์ใหม่มาซิงก์ก็สิน้เรื่อง”
หยิมไม่รููเรื่องเทคโนโลยีนัก ไดูแต่เป็นคนปูอนขูอมูลเก็บ แต่ไม่

เคยทราบว่ามันถ่ายเขูาโทรศัพท์ใหม่ไดู
“เหรอคะ งัน้ก็โล่งไป”
มะแมยกมือขึ้นจับมือเด็กสาว ซึ่งก�าลังบีบนวดไหล่ตนอย่าง

ขมีขมัน
“หยิม”
“คะ?”
“มานัง่คุยกันหน่อย” เมื่อเด็กสาวเดินอูอมมานัง่ฝ่ังตรงขูาม 

มะแมก็เปิดเปลือกตาขึ้นมองดูวยแววทอดอ่อน “เที่ยงของพรุ่งน้ีพี่จะ
ไปกดเงินมาใหูหยิมกูอนหน่ึง หยิมกลับไปตัง้หลักที่บูานต่างจังหวัดไดู
เลย”

หยิมท�าหนูาตกใจ
“ท�าไมล่ะคะ พี่มะแมจะเลิกดูหมอหรือ?”
มะแมส่ายหนูา
“พี่ยังอยู่น่ีแหละ แต่ไม่อยากใหูหยิมตูองมาเสี่ยงดูวย”
หยิมขมวดคิว้น่ิวหนูา
“เสี่ยงอะไรคะ?”
“พี่เอาตัวเขูาไปเกี่ยวขูองกับโจรที่อยู่ซอยเดียวกัน ความคิดแบบ

โจรไวูใจไม่ไดู ขูามวันก็อาจกลับล�า ไม่ประมาทไวูจะดีกว่า นับแต่น้ีชีวิต
พี่อาจไม่ปลอดภัย เลยอยากใหูหยิมขนของกลับต่างจังหวัดไปเสีย หยิม
เองเคยบอกไวูนานแลูวไม่ใช่หรือว่าอยากเปิดรูานเสริมสวยที่บูานเดิม”

“ใครบอกคะ หนูเปลี่ยนใจมานานแลูว” น�้ าเสียงธรรมดา แต่แวว
ตาบ่งบอกความหมายตามที่พูดเป็นประกายแรงกลูา “หนูจะอยู่รับใชูพี่
มะแมตลอดไปต่างหาก แลูวถูาใครมันคิดเอาชีวิตพี่ ก็สาบานเลยว่าหนู
จะยอมตายก่อน!”

เชูาวันใหม่แสนสดใส มะแมนึกว่าตัวเองจะหมดเรี่ยวหมดแรง 
ไม่มีกะจิตกะใจตื่นขึ้นมาท�างานเสียอีก แต่ตรงขูาม เชูานัน้หล่อนท�า
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สมาธิไดูดีเยี่ยม รููสึกสดชื่นตื่นเต็ม และเชื่อมัน่ในตนเองเพิ่มขึ้นเป็นเท่า
ทวีคูณ

เห็นจากประสบการณ์ตรงอย่างแจ่มชัด ถูาเปลี่ยนเรื่องรูายใหู
กลายเป็นดีไม่ไดู เรื่องรูายๆจะเปลี่ยนคนใหูค่อยๆรูายตามมัน แต่ตรง
ขูาม หากเปลี่ยนเรื่องรูายใหูกลายเป็นดีไดูทุกเรื่อง คนๆหน่ึงจะเขูาใจว่า 
‘มองโลกในแง่ดี’ นัน้ อาจเป็นจริงตลอดทัง้ชีวิตไดูอย่างไร

เพิ่งประสบเรื่องรูายแรงขัน้คอขาดบาดตาย แต่กลับรููสึกเหมือน
จบปริญญาใบใหม่ และหล่อนก็จะเลือกฉลองรับปริญญาอันทรงเกียรติ
นัน้ ดูวยการท�างานช่วยคนตามปกติน่ีเอง!

ไม่มีการยกเลิกนัด ไม่มีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาใดๆ มะแมใชู
ใหูหยิมออกไปจัดการเรื่องแจูงโทรศัพท์หายในช่วงเชูา โดยตัวเองท�า
หนูาที่จัดคิวและตูอนรับลูกคูาแทน

ขณะท�างาน พอเล็งดูลูกคูาก็รููเห็นทุกสิ่งคมชัด แม่นย�า และเต็ม
ไปดูวยรายละเอียด เปรียบไปคงประมาณเดียวกับนักกีฬาขณะเล่นไดูดี
ที่สุด อะไรๆก็ดีไปหมด ถูกไปหมด ชนะไปหมด

หยิมกลับมาถึงก่อนเที่ยง เอากว๋ยเตี๋ยวเจูาอร่อยมาฝากเป็นมื้อ
กลางวัน

“เอูอ! ดีจริง เหมือนรููใจเลยนะ ก�าลังอยากกินหมี่แหูงอยู่พอดี... 
เรื่องโทรศัพท์เรียบรูอยไหม?”

“เรียบรูอยค่ะ ตอนน้ีของพี่มะแมก็โทร.เขูาออกไดูแลูว” แลูว
หยิมก็ยื่นอะไรอย่างหน่ึงใหู “จดหมายค่ะพี่”

มะแมชะงักน่ิงเหมือนถูกไฟดูด และนัน่ก็เป็นครัง้แรกที่หยิมเริ่ม
เอะใจสงสัย

“จดหมายน่ีมาจากใครหรือคะพี่ มาไดูทุกวัน พี่มะแมถูกใครว่า
รูายหรือข่มขู่รึเปล่า?”

หญิงสาวชัง่ใจอยู่นาน ก่อนยกมือเสยผม สัง่เด็กสาวดูวยเสียง
อ่อนโรยว่า

“ฝากเอาไปทิง้ถังขยะใหูทีนะหยิม”
“ไดูค่ะพี่”

หยิมปฏิบัติตามโดยไม่ซักไซูยืดเยื้อ แค่แน่ใจว่ามีบางสิ่งไม่ชอบ
มาพากลในจดหมาย ท�าความระคายใหูเจูานายเกินจะรับ และหล่อนก็
มีหนูาที่ก�าจัดทุกความระคายใหูนายตน โดยเลือกเดินออกนอกหูองมา
ทิง้ไกลๆใหูพูนหูพูนตาดูวย

มะแมปิดตาลง นัง่ท�าความรููสึกถึงลมหายใจที่ลากยาวแช่มชูา ครู่
หน่ึงพอหายฟูุงซ่าน สบายใจขึ้น ก็ลุกขึ้นมานัง่รับประทานอาหารกลาง
วันตามปกติ สัง่ตนเองอย่างเด็ดขาดว่าอย่าสนใจจดหมายอีก แมูเชื่อ
แลูวว่า ‘ค�าท�านาย’ ในจดหมายเป็นของจริง ไม่ใช่เรื่องหลอก ไม่ใช่การ
เล่นตลก แต่ขณะเดียวกันประสบการณ์ตรงก็บอกอยู่ ว่าถึงรููอนาคตไป
ไม่ใช่จะช่วยใหูอะไรดีขึ้น  รังแต่จะกระทบใจใหูกังวลล่วงหนูาเปล่าๆ 

หล่อนแค่ใชูความสามารถ ใชูปฏิภาณ ใชูญาณสัมผัส เพื่อแกู
ปัญหาเฉพาะหนูา พยายามเปลี่ยนรูายใหูกลายเป็นดีดูวยตนเอง ก็น่าจะ
เพียงพอแลูว ไม่ตูองใหูใครมาช่วยอีก

ตรวจสอบและถ่ายฐานขูอมูลเขูาโทรศัพท์เครื่องใหม่ แลูวนึกไดู
ว่าควรโทร.หาสารวัตรกฤษฎาเสียหน่อย เมื่อคืนหล่อนคงท�าใหูเขาห่วง
น่าดู พอโทร.ติดก็ไดูยินฝ่ายนัน้โหวกเหวก ซักถามหล่อนดูวยเสียง
ห่วงใยยิ่ง เขางงมากว่าเกิดอะไรขึ้น มาดูที่บูานก็ไม่พบร่องรอยใดๆ 
มะแมไดูแต่รายงานว่าเมื่อคืนเกิดเหตุรูายบางอย่างต่อหนูาต่อตา แต่
หล่อนก็จัดการไปดูวยตนเองแลูว ขอโทษที่โทร.รบกวนและท�าใหูตกใจ

ตกบ่ายมะแมท�างานต่ออย่างปลอดโปร่ง วันน้ีมีแต่ลูกคูาน่ารัก 
ราวกับเรียงหนูากันมาร่วมฉลองปริญญาใบใหม่ใหูกับหล่อนฉะนัน้

แต่แปลกที่เวลายิ่งผ่านไป ใจกลับยิ่งเป็นกังวล บอกไม่ถูกว่า
กังวลอะไรหรือนึกห่วงใคร ทราบแต่เกิดคลื่นรบกวนกระทบจิต และ
คลื่นรบกวนนัน้ก็ไม่จางหายไป แถมทวีความแรงขึ้นตามล�าดับดูวย

มะแมไม่ใจดีต่อเวลาใหูลูกคูารายสุดทูาย แมูเขาจะท�าท่าอิดออด
ขอถามต่ออีกหน่อย หล่อนรีบขอตัว บอกมีธุระตูองสะสาง และลุกขึ้น
ยิม้สุภาพในท่าทีเชื้อเชิญใหูกลับไดู

พอลูกคูาซึ่งเป็นหนุ่มหนูาตี๋ออกจากหูองไป มะแมก็ลงนัง่สมาธิ
กับเกูาอีท้�างานทันที ไม่ยูายไปอีกหูองที่จัดไวูส�าหรับเล่นโยคะและท�า
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สมาธิโดยเฉพาะ
ส�ารวจจิต เห็นความกังวลยังปรากฏอยู่ แต่ไม่มีก�าลังสติมาก

พอจะรููว่ากังวลเรื่องใด จึงหน่วงนึกถึงนิมิตวงกลมสีขาว เริ่มจากเห็น
โยกโยูเลือนราง ค่อยๆชัดเด่นแจ่มใสขึ้นตามล�าดับ กระทัง่เห็นเป็นเสูน
คมกลมดิก มะแมจึงค่อยยูอนกลับมาพินิจร่องรอยความกังวลใหม่

ทันทีนัน้ ความรููสึกกังวลก็แปรเป็นนิมิตซองจดหมาย ซอง
จดหมายที่ปรากฏในหูวงมโนทวารคราวน้ี ใหูความรููสึกเป็นของส�าคัญที่
ถูกหล่อนละเลยไป

พอสัมผัสไดูถึงความส�าคัญ มะแมก็พยายามจูองมองนิมิต
จดหมาย โดยท�าความรููสึกเขูาไปในเรื่องราวที่แฝงอยู่ แต่คลูายมี
ก�าแพงขุ่นมัวขวางกัน้ ไม่ใหูจิตแตะเขูาไปถึง ‘ความลับ’ ขูางในไดู จึง
ทราบว่าญาณสัมผัสของตนมีก�าลังไม่พอ อย่างมากก็แค่รููว่า ‘ส�าคัญ’ 
และตูองเปิดอ่านเอาเองดูวยตาเปล่าเท่านัน้

ลากลมหายใจเขูายาว ผ่อนลมหายใจออกยาว เปิดเปลือกตาลุก
จากที่นัง่ดูวยราศีสงบเยี่ยงคนเพิ่งถอนจากสมาธิ มะแมเดินไล่หาถังผง
ทีละถัง เพื่อคูนดูว่าหยิมน�าจดหมายไปทิง้ไวูในถังใด แต่เมื่อคูนคูุยทุก
ถังในบูานก็พบว่าว่างเปล่าทัง้หมด แสดงใหูเห็นว่าหยิมทิง้ลงถังใหญ่ไป
แลูว มะแมจึงเดินต่อมาที่หนูาบูานดูวยท่าทีรูอนรนขึ้น

เปิดฝาถังขยะหนูาบูานแลูวใจหายที่เห็นว่าว่างอีก รถขยะคงมา
เอาไปเรียบรูอย

ขณะเดินคอตกกลับเขูาบูานดูวยความสิน้หวังจะไดูรูู “เรื่อง
ส�าคัญ” ในจดหมาย มะแมก็ไดูยินเสียงทักจากเบื้องหลัง

“หาจดหมายเหรอคะพี่มะแม?”
หยิมลงจากจักรยาน หล่อนเพิ่งไปซื้อกับขูาวที่ปากซอย เห็นแต่

ไกลว่าเจูานายกูมๆเงยๆอยู่กับถังขยะหนูาบูาน ก็เดาถูกว่าตูองการสิ่ง
ใด พอมาถึงจึงถามไล่หลัง

“ใช่...” มะแมหันมาตอบเนือยๆ “รถขยะมาเอาไปแลูวใช่ไหม?”
“ค่ะ! มาเอาไปตัง้แต่สักบ่ายสองมัง้”
มะแมรับฟังแลูวพยักหนูาดูวยความเขูาใจ

“ช่างเถอะ”
“พี่มะแมตูองการรููเน้ือความในจดหมายแลูวใช่ไหมคะ?”
หญิงสาวแปรสายตาจับลูกจูางคนเก่งดูวยประกายมีความหวัง
“ใช่! หยิม! พี่ตูองการรููแค่ว่าเขาเขียนอะไร”
“ถูาทราบว่าหยิมแอบแกะอ่านดูวยความอยากรููอยากเห็นจนทน

ไม่ไหว พี่มะแมจะเฆี่ยนหยิมไหมน่ี?”
“ไม่เลยหยิม!” มะแมละล�่าละลัก แทบเขย่าไหล่ทัง้สองขูางของ

คนช่างขยัก “นอกจากจะไม่เฆี่ยนตีแลูว พี่ยังตูองขอบคุณหยิมเป็น
ที่สุดดูวย!”

เด็กสาวผมสัน้อมยิม้ปลื้ม
“จดหมายเขียนว่า อย่าเสียใจ คนฆ่าตัวตายกันท่กวัน แต่ถ้า

อยากร้่สึกดีขึ้น ก็ลองช่วยคนที่ยังฆ่าตัวตายไม่ส�าเร็จเป็นการชดเชย 
ประมาณน้ีนะคะ จ�าเป๊ะๆไม่ไดูหรอก”

เมื่อพบว่าค�าพูดของตนมีผลใหูเจูานายท�าท่าคลูายจะเป็นลม ก็
รีบเสริมความเห็นส่วนตัวเขูาไปทันที

“คนเขียนเป็นบูาหรือเปล่าก็ไม่รููนะคะ หนูว่าเพูอเจูอมาก”
มะแมฟังค�าของหยิมไม่จบ พอรวบรวมสติไดูก็ถลันเขูาบูาน ใน

อาการตะลีตะลานชนิดที่เด็กสาวไม่เคยเห็นมาก่อน
อกรูอนเป็นไฟ เขูาถึงคอมพิวเตอร์ชัน้ล่าง ซึ่งหยิมใชูกรอกเก็บ

ขูอมูลลูกคูา มะแมคูนยูอนไปสองวันที่ผ่านมา เจาะจงสืบหาขูอมูลลูกคูา
ชื่อ ‘แจ๊บ’ ซึ่งเทคโนโลยีก็ยื่นค�าตอบใหูโดยพลัน

สาวพลังจิตเอากระดาษปากกาใกลูมือมาจดเบอร์โทรศัพท์ของ
แจ๊บ แลูวผลุนผลันวิ่งขึ้นบันไดสู่ชัน้บนแบบกูาวทีละสองขัน้ คลูายบาง
สิ่งที่อยู่ชัน้บนไม่อาจรอเวลาสายไดูแมูแต่ชัว่ลมหายใจเฮือกเดียว

ควูามือถือจากโต๊ะท�างาน กดเบอร์สาวแจ๊บอย่างเร่งด่วน ลนลาน
เหมือนไม่อยากหายใจหายคอกันอีกต่อไป สัญญาณเรียกสายดังขึ้นใน
ล�าโพงจิ๋ว มะแมรอคอยการตอบรับดูวยดวงตาเบิ่งโต อกใจเตูนระทึก
ยิ่งกว่ารอผลตัดสินจ�าคุกของศาล ว่าโดนกี่ปี หรือจะไม่โดนเลย

“ฮัลโหล...”



78       dungtrin.com    79

เสียงอ่อยเอื่อยดังขึ้นที่ปลายสาย มะแมเหลือบตาขึ้นขูางบน 
สยายยิม้กวูางดูวยความรููสึกคลูายตายแลูวเกิดใหม่ ตอนน้ีรููแลูวว่าพวก
เต็มใจวิ่งแกูบนรอบสนามฟุตบอลสิบรอบเป็นอย่างไร

“คุณแจ๊บหรือคะ สวัสดีค่ะ น่ีมะแมนะคะ”
“อูอ! คุณมะแม สวัสดี”
“คุณแจ๊บคะ มะแมอยากคุยกับคุณค่ะ ขอเวลาสักหน่อยไดูไหม 

จะใหูมะแมไปหาที่ไหนก็ไดู”
“แจ๊บก็อยากพบคุณมะแมค่ะ แต่คงตูองคุยกันทางน้ีแหละ เพราะ

แจ๊บอยู่ไกลหน่อย”
“คุณแจ๊บอยู่ไหนคะ?”
“เชียงใหม่”
“ไปนัง่ชมวิวคนเดียวหรือ?”
“ค่ะ ท�าไมรููล่ะ... เอูอ! ลืมไปว่าคุยอยู่กับใคร ไม่น่าถามเลย แจ๊บ

มาดูพระอาทิตย์ตกดินที่น่ีน่ะค่ะ”
“ไปคนเดียวหรือคะ?”
“ค่ะ! คนเดียว... เสียดายเหมือนกันที่ไม่ใช่สองคนเหมือนคราว

ก่อนที่มา...”
“ครัง้น้ีคิดเสียว่ามะแมอยู่เป็นเพื่อนไดูไหม?”
แจ๊บหัวเราะน่ิมๆ
“คุณมะแมน่ีใจดีจังนะ นึกยังไงถึงโทร.หาแจ๊บคะ?”
“มะแมอยากคุยเรื่องอนาคตของคุณแจ๊บ วันก่อนมะแมยังพูดไม่

จบ คุณแจ๊บก็หนีออกมาก่อน”
“ขอโทษจริงๆค่ะ เวลาหนูามืดแจ๊บควบคุมอารมณ์ไม่ไดูเลย พอ

ออกจากหูองคุณมะแมแลูวถึงนึกไดูว่ายังไม่จ่ายเงิน แย่จริงๆ”
“มะแมไม่ไดูโทร.มาเรื่องนัน้ค่ะ ไม่สนใจเลย แค่ยูอนกลับไป

คิดถึงวันที่คุยกับคุณแจ๊บแลูว... รููสึกว่าอาจจะยังพูดไม่ดีที่สุดเท่าที่จะ
พูดไดู”

“ไม่ดียังไงคะ กระชากแจ๊บออกจากฝันลมๆแลูงๆ ตื่นขึ้นมาเจอ
ความจริงไดู ถือว่าดีที่สุดแลูว”

“คุณแจ๊บคุยกับแฟนแลูวหรือ?”
“พอกลับถึงบูาน สิ่งแรกที่แจ๊บท�าคือพยายามโทร.หาพี่ปาย...” 

แจ๊บเล่า “โทร.เท่าไหร่เขาก็ไม่รับ เขูาเฟซบุ๊ครอนานแค่ไหนก็ไม่
ออนไลน์ เลยตูองเขียนเมลนัน่แหละถึงจะยอมตอบกลับ”

มะแมระบายลมหายใจยาว
“คุณแจ๊บเขียนไปถามขอค�ายืนยันตามที่มะแมเผยใหูคุณรููหรือ

คะ?”
“ค่ะ... แจ๊บถาม และเขาก็ตอบหมด ตรงกับที่คุณมะแมบอกทุก

อย่าง แถมทูายดูวยค�าขอใหูถอยไปคนละกูาว... เขาขอเลิกกับแจ๊บค่ะ
คุณมะแม!”

ปลายเสียงนัน้รูาวรานจนมะแมเจ็บปวดตาม
“ถอยคนละกูาว ต่างกับเลิกกันใหูขาดนะคะ”
ปลอบทัง้รููว่าใจผููชายไม่เอาดูวยแน่ๆแลูว
“พี่ปายมีคนใหม่แลูวใช่ไหมคะ?”
“ไม่รููค่ะ แต่ช่างเขาเถอะคุณแจ๊บ แค่รููไวูเถอะว่าคู่ของคุณก�าลัง

จะมาถึงในไม่ชูา”
คนอกหักฟังแลูวน่ิงไปนาน ก่อนถามแบบทอดอาลัย
“คู่ของแจ๊บจะท�าใหูแจ๊บรักเขาไดูเท่าพี่ปายหรือเปล่า?”
มะแมอึกอัก ไม่อยากฝืนตอบดูวยวิธีโกหก ในความรููสึกของ

หล่อน คู่ที่จะอยู่ร่วมกันจริง เทียบไม่ไดูเลยกับคนที่เพิ่งหักอกแจ๊บไป
หมาดๆ ระดับนายปายนัน้ ถูาผ่านไปแลูวจะไม่ผ่านมาอีก เป็นอะไรที่มี
ไดูครัง้เดียวในชีวิตของแจ๊บจริงๆ แค่น่าเสียดายแทนแจ๊บที่รักษาเขาไวู
ไม่ไดู

แต่นักจิตวิทยาสาวก็หาค�าพูดดีๆและตรงกับความจริงไดูส�าเร็จ
“ถึงคุณแจ๊บจะหลงเขาไม่เท่าคุณปาย แต่ก็จะรักเขาอย่าง

สบายใจ รวมทัง้เขูาใจวิธีรักษาความรักใหูยัง่ยืนดูวย มันเป็นการยกชัน้
ขึ้นมาจากความลุ่มหลงนะ ดีกว่ากันเยอะ”

“คบกับพี่ปาย แจ๊บแน่ใจแลูวนะว่าแจ๊บรููจักความรัก แลูวก็
พยายามท�าความเขูาใจวิธีรักษามันอยู่”
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แจ๊บคูานแบบดื้อไม่เลิก มะแมกลัน้ใจไปครู่ ถูาโกหกเป็น หล่อน
จะบอกว่าหล่อนเชื่อ หรือไม่ก็ท�าเป็นชม ท�าเป็นเชียร์ แต่แนวทางช่วย
คนของหล่อนไม่ใช่อย่างนัน้ ถูาฝืนเชียร์มัว่ไปครัง้หน่ึง ก็จะมีครัง้หนูา 
แลูวติดเป็นนิสัย มะแมจึงไม่ยอมมีขูอยกเวูนใหูใครมาตลอด รวมทัง้
แจ๊บในครัง้น้ีดูวย

“พยายามแค่ไหนก็พลาดไดูถูายังไม่พรูอมจริง คู่ของเราแทูๆมัก
มาตอนเราพรูอมจะไม่พลาดแลูวนะคะ”

“บางความพลัง้พลาด แจ๊บลืมมันไปแลูวดูวยซ�้า แต่ไม่นึกว่ามัน
คือจุดแตกหัก จนกระทัง่คุณมะแมบอกแจ๊บเมื่อวันก่อน และไดูรับค�า
ยืนยันจากพี่ปาย”

“พลาดอะไรหรือคะ?”
มะแมถามพลางนึกทวน
“พี่ปายสารภาพว่าตัดใจถอยจากแจ๊บ ตัง้แต่แจ๊บเมาแลูวด่าเขา 

แช่งเขา และลามปามถึงพ่อแม่เขา”
“อ๋อ!”
“พี่ปายรักพ่อแม่มาก เขาทนไม่ไดูกับการลามปามถึงพวกท่าน 

แลูว... แลูวตอนแจ๊บเมา แจ๊บพูดไดูยังไงไม่รูู ประมาณว่าคอยดูนะ ถูา
ทิง้แจ๊บ แจ๊บจะฆ่าพ่อแม่เขา จะเผาบูานเขาใหูวอด โธ่เอ๊ย! คนอย่าง
แจ๊บเน่ียนะจะท�าอย่างนัน้ไดู แจ๊บไม่ไดูหมายความตามนัน้เลย ท�าไม
เขาถึงไม่ใหูอภัย ท�าไมไม่เขูาใจว่าแจ๊บเมา มันมีอะไรใหูตูองกลัวกัน
จริงๆเหรอ?”

มะแมอึ้ง คิดในใจว่าเขาไม่ไดูกลัวคุณหรอก แต่กลัววิธีเมาของ
คุณนัน่แหละ!

“แลูวคุณแจ๊บจะกลับกรุงเทพฯเมื่อไหร่คะ? จริงๆมะแมอยากคุย
กับคุณแจ๊บแบบเห็นหนูามากกว่า”

แจ๊บน่ิงไปนาน นานจนมะแมตูองถามย�้า
“คุณแจ๊บคะ ยังฟังอยู่หรือเปล่า?”
“เมื่อสองสามเดือนก่อนตอนจองเวลามาคุยกับคุณมะแม อันที่

จริงแจ๊บอยากคุยเรื่องงานมากกว่านะ เรื่องพี่ปายไม่ค่อยอยากรููเท่าไหร่ 

เพราะนึกว่ารููหมดแลูว”
แจ๊บพูดแบบคนคิดอะไรสับไปสับมาหลายเรื่องในเวลาไล่ๆกัน แต่

มะแมก็รีบรับลูก
“แลูวท�าไมถึงมาเนูนเรื่องคุณปายล่ะคะ?”
“เมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นวันเกิดแจ๊บ พี่ปายไม่สนใจเลย แค่ส่งรูป

การ์ดใหูทางเน็ตกับค�าอวยพรสัน้ๆ มันท�าใหูรููสึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมอีก
แลูว นัน่แหละที่ท�าใหูแจ๊บอยากรููใจพี่ปายว่ายังอยู่กับแจ๊บหรือเปล่า”

“สุขสันต์วันเกิดยูอนหลังนะคะคุณแจ๊บ”
มะแมปรุงเสียงใหูสดใสชัดถูอยชัดค�า หล่อนช�านาญการอวยพร

ใหูคนฟังรููสึกดี
“ไม่เห็นจะเป็นสุขเลยค่ะ ท�าไมคนเราตูองกะเกณฑ์ใหูเป็นสุขใน

วันเกิดกันนักก็ไม่รูู มันก็แค่อีกวัน ที่เราอาจเจอเรื่องแย่ๆ ฝืนใจใหูร่าเริง
ไม่ไหว”

“ก็จริงนะคะ แต่ละวันเกิดของมะแม มะแมจะถามตัวเองว่า วันน้ี
ชีวิตบอกใหูคิดอะไรบูาง”

แจ๊บหัวเราะขรึม
“ส�าหรับแจ๊บ วันเกิดล่าสุดบอกใหูแจ๊บคิดว่า ยิ่งผ่ำนวันเกิดมำก

ขึน้เท่ำไร ใจเรำยิ่งคุ้นกับวันตำยมำกขึน้เท่ำนัน้!”
มะแมฟังแลูวขนลุก
“เอ่อ... แต่ส�าหรับมะแม วันเกิดที่ผ่านมาบอกใหูมะแมคิดค่ะว่า 

วันเกิดที่ดีที่สุด คือวันธรรมดำที่เรำใช้ชีวิตอย่ำงมีค่ำที่สุด!”
“ชีวิตของคุณมะแมน่ะมีค่า แต่ชีวิตแจ๊บเน่ีย เฮูอ! วันๆหมดไปใหู

กับความคิดมากท่าเดียวเลย”
“เคล็ดลับความเขูาใจมีอยู่นิดเดียวค่ะคุณแจ๊บ ที่คิดมำกเพรำะ

ไม่ได้คิด แต่ไปติดอย่้กับอำรมณ์ฟุ้งซ่ำนวกวนไม่ร้้จบ หมัน่คิดถึง
สิ่งที่อยู่ตรงหนูา แลูวคุณจะไม่เป็นคนคิดมากนะคะ”

“แต่แจ๊บเหงา...”
“มะแมก็เคยเหงา แลูวมะแมไดูคูนพบความจริงอย่างหน่ึง คือ 

แค่อยากไปท�าใหูเด็กอนาถาหายเหงาสักวัน เขายังไม่ทันหายเหงา 
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ความเหงาก็หายไปจากเราแลูว”
“อือม์... ฟังดูน่าลองจังค่ะ”
“ใหูมะแมพาไปก็ไดูนะ”
หล่อนเสนอตัว ตอนน้ีคิดอย่างเดียวว่าขอใหูแจ๊บรับปากอะไร

เถอะ หล่อนจะยอมเหน่ือยทุกประการ แมูจะตูองโดนแจ๊บกระโดดเกาะ
หลังยืดเยื้อก็ตาม

“เหมือนคุณมะแมรููเลยว่าแจ๊บก�าลังจะจมน�้ า ไม่กลัวแจ๊บกอดคอ
คุณมะแมเป็นตุ๊กแกหรือคะ?”

มะแมเกือบสะดูุง เพราะแจ๊บพูดราวกับรููว่าหล่อนคิดอะไร
“ไม่หรอกน่า...” มะแมเคูนหาความรููสึกที่แทูจริง แลูวก็พบว่า

ตนพูดไดูเต็มปากเต็มค�าโดยไม่เสแสรูง “ใหูมะแมเป็นเพื่อนคุณแจ๊บไดู
ไหม มาคุยเปิดอกกัน วันแรกเราอาจจะคุยกันตามหนูาที่ วันน้ีใหูมะแม
พูดจากใจจริง มะแมอยากเป็นเพื่อนกับคุณแจ๊บ และเชื่อว่าต่อไปเราจะ
มีความผูกพันที่ดีต่อกันไดู”

“มิบังอาจ คุณมะแมน่ะ เหมือนแม่หรือพี่สาวของแจ๊บเลย”
“ไม่ใช่อย่างนัน้หรอกน่า บางทีมะแมก็วางฟอร์มตามหัวโขนไป

อย่างนัน้เอง ตัวจริงเป็นผููหญิงธรรมดาทุกอย่าง และจากสายตาของ
มะแม ก็เชื่อว่าเราสองคนมีบางสิ่งที่เขูากันไดู”

“ตรงไหน? คุณมะแมใจเย็นเป็นน�้ า ส่วนแจ๊บน่ะรูอนเหมือนไฟ”
“คนเก่งก็งีแ้หละ ใหูเดานะ คุณแจ๊บจบเกียรตินิยมชัวร์ มะแมก็

เหมือนกัน เดิมทีมะแมไม่ใช่คนใจเย็นนะ อาจรูอนยิ่งกว่าคุณแจ๊บอีก”
“ไม่เชื่อหรอก!”
“จริงจีงงง...!” ลากเสียงยาวแบบคะยัน้คะยอใหูเชื่อ “แต่สวม

หัวโขนไหนไปนานๆ คนก็นึกว่าเราเป็นอย่างนัน้ พอถอดหัวโขนออก 
เราก็รููตัวว่าไม่ไดูมีดีอะไรเลย”

“แลูวมะแมเคยมีแฟนไหม?”
แจ๊บตัดสรรพนาม ‘คุณ’ ออกไป แสดงความใกลูชิดตามมะแม

เสนอ แลูวก็ชักเห็นจริงว่าความสนิทสนมกับมะแมก่อตัวขึ้นในใจไดู
อย่างรวดเร็ว

“เคย!”
“ยังเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่า?”
“เคยหวานแหววช่วงมัธยมปลายน่ะ พอเรียนมหา’ลัย ต่างคน

ต่างแยกยูาย มะแมไม่ค่อยมีเวลาใหู เพราะตูองท�างานส่งตัวเองเรียน
ไปดูวย เขาก็ไปเจอคนใหม่”

“ไม่ไดูเลิกเพราะทะเลาะกัน?”
“ก็... ประมาณว่ามะแมเห็นเขานัง่ในรถกับผููหญิงอีกคนหน่ึง เห็น

คุยกันหนุงหนิง”
“มะแมเลยขอเลิก?”
“ไม่ไดูพูดอะไรชัดหรอก แค่เมลไปบอกว่าไม่ตูองมาแลูว”
แจ๊บยิม้ดูวยความปลอดโปร่งขึ้น เหมือนคุยกับเพื่อนที่สนิทกัน

มานาน
“แสดงว่าเขาไม่ค่อยมีความหมายกับมะแมเท่าไหร่”
“จะว่ามีก็มีนะ แต่ลูกคนรวยอย่างแจ๊บอาจจะไม่เขูาใจ ตอนเห็น

แฟนไปนัง่รถของผููหญิงที่ท่าทางรวยกว่าเรา โชคดีกว่าเรา”
“เขูาจาย... ท�าไมจะไม่เขูาใจ แลูว... ท่าทางไม่เคยมีอะไรกับเขา

ใช่ไหม? เห็นอยู่กับผููหญิงทีเดียวขอเลิกเลยอย่างน้ี”
“มะแมใหูมากสุดก็หอมแกูม เกินกว่านัน้หูามขาด”
“หึหึ เขาคงงุ่นง่านน่าดูนะ หุ่นอย่างมะแมเน่ีย ไดูหอมแกูมก็ตูอง

น�้ าลายหก อยากท�าอะไรต่อ”
“ช่วยไม่ไดู! พอดีมะแมยี้ๆ กับเรื่องพวกน้ี มันรังเกียจ”
“สงสัยเกิดผิดยุค”
“ถูาแจ๊บไดูท�าวิจัย ท�าแบบสอบถามมากๆอย่างมะแม จะรููว่าคน

สมัยน้ีไม่ไดูติดใจหรือเห็นเซ็กส์เป็นเรื่องขาดไม่ไดูตามๆกันไปหมด
หรอกนะ มีพวกรููสึกแย่กับเรื่องพรรค์น้ีเยอะ”

“ก็พอรููอยู่ แต่ถูาหนูาตาดี หุ่นยัว่น�้ าลายผููชายแบบพวกเรา ก็มัก
หนีไม่พูนเจอขูอเสนอเอานู่นเอาน่ีมาประเคน โดนขอสนิท โดนขอเขูา
ใกลู ในที่สุดเราก็ทนไม่ไดู ไม่รููจะหวงไปท�าไม เพื่อนๆมันก็ตามใจตัว
เองกันหมด เห็นเป็นธรรมดาของยุคน้ี”



84       dungtrin.com    85

“มะแมตื่นขึ้นมาดูวยความรููสึกอยากท�างานทัง้วันมาหลายปีแลูว 
เลยไม่ค่อยมีคิวใหูใครมาเขูาใกลู”

“ท�าไมถึงรักงานขนาดนัน้ การช่วยคนมันสนุกมากเหรอ? แต่
ว่าที่จริง แจ๊บแอบอิจฉามะแมมากเลยรููไหม เป็นตัวของตัวเอง มีค่า ไม่
ตูองพึ่งพาความอบอุ่นจากผููชาย”

มะแมเชิดหนูานิดหน่ึง
“วันๆมีแต่ผููชายมาขอความอบอุ่นจากมะแมน่ะสิ! บอกตรงๆว่า

ตอนน้ีเห็นผููชายเป็นเด็กอมมือ ไม่รููจักโตไปหมด สงสัยชาติน้ีไดูขึ้นคาน
แน่”

“ขนาดนัน้?”
“ขนาดนัน้!”
“อย่างน้ีเป็นแบบมะแมก็ไม่ดีน่ะสิ”
“แลูวเป็นแบบไหนถึงจะดี?”
แจ๊บทอดสายตามองไกล ขอบฟูากวูาง ทิวเมฆสะทูอนแสงหลาก

สี ตะวันใกลูจะตกดินอยู่รอนๆ สายลมเย็นโชยพัดเสูนผมหล่อนปลิว
ไหว

“เออนะ อย่างไหนล่ะถึงจะดี... มีคู่เพื่อจะหวานใส่กัน แลูวมา
เปลี่ยนเป็นทะเลาะกัน จบลงที่ทิง้กัน มันดีตรงไหน”

ขอบตาล่างซูายของมะแมขยิบนิดหน่ึง
“แจ๊บ! พูดอย่างเพื่อนนะ ตัวเองน่ะสวยขนาดน้ี มาช่วยกัน

เสียดายคนที่เขาไม่ไดูเธอไปครองดีกว่า วันนีเ้ธอร้้สึกว่ำตัวเองเป็น
ฝ่ำยอกหัก น่ันก็เพรำะยอมเป็นฝ่ำยถ้กทิง้ทำงกำยข้ำงเดียว ท�ำไม
ไม่หัดให้เขำเป็นฝ่ำยถ้กทิง้ด้วยใจเรำด้บ้ำง?”

“ขอบใจมากมะแม เราปลื้มและรููสึกเป็นเกียรติมากที่เธอลดตัว
ลงมาเป็นเพื่อน ถูามีเพื่อนดีอย่างเธอมาก่อนหนูาน้ีสักสิบปี เราอาจจะ
อยากมีค่าใหูมากๆแบบเธอบูางก็ไดู ไม่ปล่อยใหูตัวเองไรูค่าจนสายไป
แบบน้ี”

“ค�าว่าสายไปมีไวูใชูกับคนตายเท่านัน้แหละแจ๊บ!”
“อือ...”

ความเงียบเขูาปกคลุม มะแมสัมผัสถึงความเหม่อลอยแปลกๆ
ของอีกฝ่าย ก็เรียกใหูขานรับบูาง

“แจ๊บ...”
“หือ?”
“จะกลับกรุงเทพฯเมื่อไหร่?”
เป็นค�าถามซ�้า และแจ๊บก็ไม่ตอบอีก เสพูดมาอีกทาง
“ก่อนมะแมโทร.มา แจ๊บก�าลังเลือกอยู่เลยว่าจะโทร.หาใครดี 

ใกลูเวลาพระอาทิตย์จะตกดินแลูว...”
คราวน้ีมะแมมือเย็นเฉียบ เกิดมาไม่เคยหนาวไปทัง้ตัวขนาดนัน้

มาก่อน
“แจ๊บ! เธออย่าท�าอะไรบูาๆนะ!” เผลอส่งเสียงเกือบเป็นตวาด 

แปลกที่รููสึกสนิทกับแจ๊บออกมาจากส่วนลึก คลูายคูุนมานานแสนนาน 
กระทัง่ลืมตัว ใชูเสียงเกรีย้วและค�าแรง “ถามตัวเองซิ ตอนน้ีมีดีอะไร
ไปตายบูาง?”

“ขอบใจเธอมากนะมะแม เธอดีกับคนแปลกหนูาอย่างฉันไดูยิ่ง
กว่าคนเคยกอดคอ บอกรักฉันตรงน้ีเสียอีก”

“แจ๊บ! ไม่เอาน่า อย่าเพิ่งท�าอะไร ใหูมะแมบินไปหาเดี๋ยวน้ีก็ไดู 
ไหวูล่ะ!”

ค�าขอของมะแมท�าเอาน�้ าตาแจ๊บรินผ่านร่องแกูม หล่อนมอง
หุบเหวกวูางใหญ่ที่เริ่มครึ้มสลัว สัมผัสเหมือนหลุมด�าที่ทรงพลังเกิน
ตูาน คลูายเสียงเพรียกแห่งดนตรีมรณะท�านองหวานเศรูา หรือขุมแม่
เหล็กยักษจ์ากแกนกลางโลกที่ส่งแรงดึงดูดอันน่าพิสมัยมาดึงตัว ใจรูู
แต่ว่าหล่อนตูองกระโจนลงไปหามันในนาทีน้ีแลูว

“มะแม... ขอบคุณที่ท�าใหูแจ๊บตาสว่าง และขอบคุณส�าหรับความ
เป็นเพื่อนที่แสนดีในนาทีสุดทูาย รููว่ามะแมอยากช่วย แจ๊บอยากท�า
อะไรตอบแทนบูาง แต่ขอเป็นชาติหนูานะ ชาติน้ีแจ๊บทนมีชีวิตต่อไปไม่
ไหวจริงๆ”

“แจ๊บ!”
“ฝากบอกพี่ปายดูวยว่าขอโทษ ท�าไมแจ๊บถึงรักเขาขนาดน้ีก็
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ไม่รูู...”
“แจ๊บ! อย่า!!”
มะแมกรีดรูองสุดเสียง วินาทีแห่งการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่เกิด

ขึ้น คลูายละครฉากจบสะเทือนวิญญาณที่ถูกบังคับใหูดู ทัง้ที่ไม่เคย
เต็มใจ

เสียงทางโทรศัพท์เหมือนแว่วผ่านมาจากมิติลี้ลับที่ไม่ควรมีใคร
ไดูยิน ครัง้แรกเป็นเสียงเปรียะแตกของกระจก อึดใจต่อมาตามดูวย
เสียงกระแทกโครมหนักๆ เวูนช่วงจากนัน้อีกครู่ ก็กลายเป็นโครมคราม
ซ�้าไปซ�้ามา หลอนหูราวกับเสียงรัวกลองใหญ่ในนรก!

มะแมสัน่เทิม้ไปทัง้ร่าง อยากขวูางโทรศัพท์ทิง้ อยากกรีดรูอง
คลูุมคลัง่ แต่เจูากรรม จิตกลับแข็งทื่อ ตัวน่ิงขึงดุจถูกสาปว่าอย่างไรก็
ตูองดูละครฉากสุดทูายใหูจบ ไม่ดูไม่ไดู

การพูดคุยกับแจ๊บมาพักหน่ึง ท�าใหูกระแสจิตผูกกับฝ่ายนัน้แน่น
เหนียว และคลื่นจิตระหว่างมะแมกับแจ๊บก็จูนกันติดดีเสียดูวย แจ๊บรูู
สึกอย่างไรในวาระสุดทูาย มะแมก็รููสึกตามนัน้ไม่มีผิด!

จิตใจของแจ๊บขณะดิ่งเหวแน่น่ิง ไม่กระวนกระวาย เหมือนอยู่
ในสุญญากาศอันสรูางขึ้นดูวยเจตนาดับชีวิตอย่างสงบ มะแมติดตามไดู
ตัง้แต่วินาทีแรกทีเดียวว่าแจ๊บหลับตาเหยียบคันเร่งอย่างไม่กลัวการ
พบมัจจุราชที่สยายเขีย้วรออยู่เบื้องล่าง ไม่มีการกรีดรูองออกมาแมูแต่
แอะเดียว นัน่เพราะแจ๊บไม่เห็นอะไรเลย เอาแต่ปิดตารอนาทีลงดาบ
ดูวยความเลือดเย็นกับชีวิตตน

คะเนจากระยะห่างระหว่างเสียงสุดทูายของแจ๊บ กับเสียงสุดทูาย
ของการบดขยีร้ถเป็นเศษเหล็ก หนูาผาจะตูองสูงชัน รถจะตูองกระแทก
อะไรระหว่างทาง ก่อนลอยละลิ่วลงมาปะทะโขดหินเบื้องล่างแลูวมูวน
หลายตลบก่อนสงบน่ิง

และในการมูวนตลบทูายๆนัน่เอง สัญญาณก็ถูกตัดไป แสดง
ใหูเห็นว่าโทรศัพท์ของแจ๊บน่าจะป่นป้ีบีแ้บนไปแลูว แต่มะแมยังถือ
โทรศัพท์ของตนคูาง ราวกับจะอาศัยมันเป็นอุปกรณ์ถ่ายทอดสด
รายการ ‘ชีวิตขูามชาติ’ อย่างต่อเน่ือง

ระหว่างคงสภาพความเป็นมนุษย์ แมูแจ๊บจะเหม่อบูาง ฟูุงซ่าน
บูาง ห่อเหี่ยวบูาง ก็ยังคงมีภาวะของจิตปรากฏชัด ไม่ต่างจากเปลว
เทียนที่ยืนตัวส่องแสงอยู่ตลอด แค่โดนบดบังเป็นเงามืด เงามัว เงาสลัว
บูาง พอยกเครื่องบดบังออก ความสว่างก็ฉายใหม่

แต่ขณะจะดับเพื่อเคลื่อนจากภพเดิม จิตของแจ๊บปรากฏเหมือน
เปลวเทียนที่โดนสายลมพัด ปูอแปูร่อแร่ แลูวกลับตัง้ขึ้นใหม่ แลูว
ซวนเซปัดเป๋ไปมาหลายรอบ ท�าท่าจะดับมิดับแหล่ก็ไม่ดับในทีเดียว คง
เพราะอาการ ‘ตายคาที่’ ของแจ๊บไม่ไดูเป็นไปตามธรรมชาตินัน่เอง

และในสภาพลูมลุกแบบเปลวเทียนจวนดับนัน้ สิ่งที่บังเกิดซูอน
ขึ้นมาอีกชัน้ใหูมะแมสัมผัส คือกงจักรไรูตน มันหมุนติว้ไม่หยุด 

เทียบไปคงคลูายมองหนูาใครที่ก�าลังฟูุงซ่านหนักๆแลูวเห็น
เหมือนกงลูอป่ันอยู่ในหัวของเขา แต่กงจักรไรูตนที่มะแมก�าลังเห็นน้ี 
ไม่ไดูมีที่ตัง้อยู่ในสมอง มันเป็นเอกเทศต่างหากจากมิติทางกาย กับทัง้
ป่ันแรงกว่าคนฟูุงซ่านหลายเท่า ภาวะน้ีกระมัง ขณะแห่งการเกิดนิมิต
พฤติกรรมที่ท�ามาระหว่างมีชีวิต ซึ่งคนผ่านประสบการณ์เฉียดตายมัก
เล่าตรงกัน มะแมเล็งลึกลงไปในการหมุนของกงจักรดูวยความอยากรูู
ว่ามีอะไรอยู่ แต่ก็ไม่เห็น เพราะเกินความสามารถระดับหล่อน

ปรากฏการณ์ตายคาที่ของคนไปไม่ดี บอกมะแมว่าเรื่องคอขาด
บาดตายอันเป็นที่สุดมิไดูเกิดขึ้นกับกาย ทว่าเกิดกับจิตต่างหาก พอกาย
ยุติการท�างานก็แน่น่ิงไม่ต่างจากเศษอิฐเศษปูนท่ีมีของเหลวไหลซึม
ออกมา แต่การดับจิตนัน้ มีอะไรใหูดูต่อ มีอะไรใหูน่าแสดงความเสียใจ
อย่างแทูจริง ยิ่งกว่าทุกเรื่องที่เคยเกิดขึ้นระหว่างมีชีวิต

พอแจ๊บเคลื่อนจากภพแห่งมนุษย์ไปแลูว มีพลังบางชนิดที่ยิ่ง
ใหญ่ ควบคุมใหูเกิดการสรูางจิตดวงใหม่ขึ้นสืบทอดทันที มะแมบอก
ตนเองว่าพลังยิ่งใหญ่นัน้ คงเป็นพลังกรรมกระมัง คลูายพอไสูเทียน
หมด เปลวเทียนก็ดับหาย แต่มิใช่สาบสูญ เพราะไฟไปปรากฏในเทียน
เล่มใหม่โดยอะไรอย่างหน่ึง ที่ไม่ยอมใหูความรูอนสิน้สุด

การก่อภพใหม่ของแจ๊บเริ่มจากพลังมืด คลูายมนต์ด�ารวมตัวขึ้น
ไดูก่อน แลูวจึงเนรมิตสภาพของจิตที่แตกต่างจากความเป็นมนุษย์ขึ้น
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มา
จิตใหม่ของแจ๊บมิใช่จิตที่รับรููหรือคิดอ่านไดูทันที เปรียบเหมือน

มะแมเห็นแจ๊บถูกลอบฟาดศีรษะจากดูานหลัง สลบเหมือดกะทันหัน ทัง้
สติ ส�านึกคิดอ่าน และความทรงจ�าตอนเต็มตื่นหายไป แปรเป็นสภาพ
ไม่รููไม่เห็นใดๆ

ความตายปรากฏคลูายภาวะขาดช่องทางการติดต่อ จะไม่ใช่เรื่อง
ง่ายอีกต่อไป ถูาตูองการพูดคุยสื่อสารกับแจ๊บ การอยู่คนละโลกมันเป็น
อย่างน้ีเอง อยากช่วยอะไรก็สายเกินไปแลูว

นับว่าแจ๊บใจรูายกับหล่อนเอาการ ลืมคิดไปหรืออย่างไรว่าการ
ตายใหูใครดูมันสัน่ประสาทกันขนาดไหน ส�าหรับมะแม หล่อนรููเดี๋ยว
นัน้เลยว่าจะเป็นแผลบาดลึกลงไปถึงกูนบึ้งความทรงจ�า และไม่อาจลบ
เลือนไดูตลอดชีวิต

มนุษย์ไดูอะไรมาจากความรัก หรือเสียอะไรใหูกับความรักบูาง?
บางความรักอาจท�าใหูคนมีเหตุผลในการใชูชีวิตมากขึ้น แต่บาง

ความรักถึงกับท�าใหูขาดเหตุผลที่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไป
มนุษย์เป็นสัตว์มีเหตุผล ทว่ำก็อำจเอำแต่ใจและใช้อำรมณ์

ได้รุนแรงที่สุดในบรรดำสัตว์ทัง้ปวง
มนุษย์มักใช้ชีวิตอย่ำงคนอวดดี แต่ก็ไม่ค่อยมีดีไปตำยกัน!
น่ีแหละมนุษย์...

บทที่ ๖
 
มะแมเดินลงมาขูางล่างหงอยๆ หยิมก�าลังจัดขูาวจัดของ 

ความจริงหยิมไดูยินเสียงกรีดรูองของมะแม แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่อง
ส่วนตัวอย่างไรหรือเปล่า เลยคอยเงี่ยหูสังเกตการณ์อยู่ที่ดูานล่างเฉยๆ
ก่อน

เมื่อหนัไปมองนายสาว กพ็บวา่นัยน์ตาค่งูามของฝ่ายนัน้ทอแววช�้า 
แต่ยังคุมกิริยาดูวยสติที่สมบูรณ์ ก็ทราบว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง หยิม
จึงถามตามหนูาที่โดยไม่แสดงความห่วงใยเป็นพิเศษ

“พี่มะแมหิวหรือยังคะ จะกินเลยหรือเปล่า?”
“หยิม... ในจดหมายเขียนว่ายังไงนะ ขอฟังชัดๆอีกทีเถอะ”
หางเสียงคนถามสัน่พร่า
“อ๋อ! จดหมายเหรอคะ เขาเขียนว่า อย่าเสียใจ คนฆ่าตัวตายท่ก

วัน ถ้าอยากร้่สึกดีขึ้นก็ไปช่วยคนที่ก�าลังจะฆ่าตัวตาย เป็นการไถ่ชีวิต
ด้วยชีวิต อะไรอย่างน้ีนะคะ ขอโทษจริงๆ หยิมไม่แน่ใจว่าจ�าถูกหมด
หรือเปล่า”

เด็กสาวออกตัว จ�าเน้ือความในจดหมายเป็นค�าเป๊ะๆไม่ไดู แค่
ถ่ายทอดครัง้แรกกับครัง้น้ีก็น่าจะต่างกันแลูว

“ขอบใจนะ หยิมช่วยพี่ไดูมากแลูว เมื่อกีต๊อนฟังทีแรกพี่เก็บ
ความไม่ครบเอง เลยเขูาใจผิดนิดหน่อย”

“ค่ะ”
หยิมมองผููเป็นนายตาแป๋ว เดาว่าคงเป็นลูกคูาคนใดคนหน่ึงฆ่า

ตัวตาย แต่ไม่เฉลียวคิดเลยสักนิดว่าความตายเพิ่งเกิดขึ้นสดๆรูอนๆ ไม่
กี่นาทีที่ผ่านมาน่ีเอง

“พี่จะออกไปท�าธุระขูางนอกหน่อย หยิมกินขูาวเย็นไปคนเดียว
แลูวกันนะ”

“มีอะไรใหูหยิมช่วย หรือใหูหยิมออกไปเป็นเพื่อนไหมคะ? ถูาจะ
ไม่ไดูกินขูาวเย็นก็ไม่เป็นไรนะ”

มะแมยิม้เซียว เดินเขูามาดึงตัวหยิมกอดเต็มอูอมเป็นครัง้แรก 
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ใชูมือตบศีรษะเบาๆก่อนคลายอูอมกอด
“มันเป็นงานที่พี่ตูองท�าคนเดียวน่ะ ขอบใจนะ”
“ค่ะ! แต่ถูาพี่มะแมขับรถสวนกะโจร อย่าขับตามไปแบบเมื่อคืน

อีกนะคะ”
หยิมพูดดูวยแววตาจงรักภักดี
“จูะ! ไม่มีองครักษค์นเก่งไปดูวย พี่ไม่กลูาซ่าหรอก!”

หน่ึงทุ่มเศษในหูางเซ็นทรัลบางนา ผููคนหนาตา เหมาะที่สุด
ที่จะคูนหาใครสักคนมาช�าระลูางความรููสึกผิดออกจากใจ มะแมสัมผัส
ส�ารวจทุกคนที่เดินสวนหล่อน โดยเฉพาะคนเดินชูา อูอยอิ่งแบบ
หมดอาลัยตายอยาก

ชัว่ระยะเวลาอันสัน้ที่สวนกัน ไม่เพียงพอใหูมะแมรับรููอะไรไดูลึก
นัก แต่ละคนหลงเหม่ออยู่ในโลกของตัวเอง แมูรููว่าจะขยับกายไปทาง
ไหน แต่ก็เหมือนไม่ค่อยรููว่าชีวิตก�าลังเดินไปทางใด

พวกมาหูางแบบไม่มีสตางค์ ต่างก็เหม่ออยู่บนฐานความสุขที่ไดู
เดินทอดน่องรับไอเย็นฉ�่าฟรีๆ ส่วนพวกมาหูางแบบมีเงินลูนกระเป๋า 
ต่างก็เหม่ออยู่บนฐานความอยากดูสิ่งล่อตาล่อใจ เพื่อชัง่ใจว่าจะปล่อย
เงินในกระเป๋าหรือในบัตรเครดิตออกไปดีหรือไม่

พวกมาหูางแบบเดี่ยวๆมักพ่วงพาความเหงาเป็นเงาตามจิตมา
ดูวย ส่วนพวกมาหูางเป็นคู่ๆ หรือมารอพบคู่ตามนัด ก็มีทัง้อารมณ์
ส�าราญและร�าคาญใจ บางคู่มาดูวยกันแต่ก็เหม่อลอยไปคนละทิศคนละ
ทางราวกับอยู่คนละโลก แค่อยู่ในหูาง ๒๐ นาที มะแมพบสารพัดคู่ 
สารพัดรูปแบบความสัมพันธ์ทางใจ จนเห็นหญิงชายจับคู่กันเลือกวิธี
เป็นทุกข์เฉพาะตน ไม่ใช่แค่มองตื้นๆดูวยตาเปล่าว่า ‘เขาเป็นแฟนกัน’

พวกไม่มีเงินกับพวกเจ็บจากรัก มักถูกมองว่ามีสิทธิฆ์่าตัวตาย 
มะแมก็อาศัยสามัญส�านึกตรงนั้นเป็นเกณฑ์ส่องส�ารวจว่าใครเขูาข่าย
บูาง แต่ก็พบความจริงอย่างหน่ึง คือต่อใหูเขูาตาจนแต่ยังมีแก่ใจมาเดิน
รับไอเย็นในหูาง หรือแมูระหองระแหงกับแฟนแต่ยังจูงมือกันมาดูหนัง
อยู่ ก็ไม่มีใครอยากลาโลกภายในวันน้ีพรุ่งน้ีหรอก

ผ่านหนูาผ่านตา สัมผัสจิตคนเดินสวนมา จากสิบเป็นรูอย มะแม
ชักเริ่มมึนงง เหมือนเล่นเกมที่ตูองเก็บรายละเอียดใหูไดูมากในเวลาอัน
สัน้ ถูาแค่ครัง้สองครัง้พอทน แต่เป็นรูอยน่ีชักเกินความสามารถ

หิวขูาว หิวน�้ า มะแมตัดสินใจแวะพักกินก่อน เพราะถึงฝืนไปก็ไม่
ไดูอะไรขึ้นมาตอนก�าลังใกลูจะหนูามืดวิงเวียนรอมร่อ

ขณะนัง่จัดการอาหารเย็นตามล�าพังในศูนย์อาหาร มะแมก็
ครุ่นคิดถึงวิธีกวาดหาเปูาหมายที่อาจเขูาข่ายอยากฆ่าตัวตายและลงมือ
จริง การเดินสวนแลูวสัมผัสตรวจเอาทีละคนน่าจะไม่ใช่วิธีที่ฉลาดนัก 
พอจับความเครียดหนักๆของบางคนไดู  แต่แอบสะกดรอยตามไปครู่
หน่ึง ก็พบว่าความเครียดนัน้คลายตัวลง สรุปคือแค่เครียดหนักแบบ
วูบวาบ ไม่ใช่ยืดเยื้อ คนจะอยากฆ่าตัวตายตูองซึมเศรูาอย่างต่อเน่ือง
ไม่ต�่ากว่า ๒ อาทิตย์ขึ้นไป

หล่อนควรหาวิธีรููใหูไดูแน่นอนและรวดเร็วกว่านัน้ เมื่อขูาวหมด
จาน ดื่มน�้ าจนทูองอิ่มสบายพอ มะแมก็เริ่มกวาดสายตาจากจุดที่นัง่อยู่ 
และคูนพบว่าการตรวจกวาดเปูาน่ิงสะดวกกว่าเดินหา แมูการเดินสวน
กันจะไดูพลังปะทะจังๆ รับสัมผัสแรงจากระยะใกลู แต่ช่วงเวลาก็สัน้
เกินไป สููนัง่กวาดหาเปูาน่ิงเอาจากมุมกวูางอย่างน้ีไม่ไดู ใชูเวลาไดูนาน
ตามตูองการ

ค่อยๆกวาดมองโดยรอบอย่างละเอียด แมูหลายคนเป็นโรค
สงสารตัวเองขัน้รุนแรง แมูหลายคนจมอยู่กับความทุกข์ที่ขูนหนัก 
แมูหลายคนประสบปัญหาขัน้วิกฤต แมูหลายคนเก็บซ่อนความระทม
ขมขื่นแน่นอกไวูภายใตูสีหนูาปกติ และแมูหลายคนเชื่อว่าตัวเองไม่มี
ทางพูนจากปัญหาใหญ่ไปจนชัว่ชีวิต...

แต่ก็ไม่มีใครคิดฆ่าตัวตายในวันน้ี หรือในเร็ววันน้ีเลยสักคน!
เมื่อมีชีวิตทุกคนจะรักชีวิต ไม่ว่าชีวิตจะปรากฏเป็นเรื่องน่าเริง

รื่นหรือขื่นขม ธรรมชาติของคนทัว่ไปจะไม่ปล่อยใหูตัวเองซึมเศรูาต่อ
เน่ือง ถึงเวลาก็ดูหนัง ดูละคร หาคนเจ๊าะแจ๊ะเรื่อยเป่ือย จึงมีช่วงผ่อน
หนักผ่อนเบา ไม่กดดันรุนแรงขนาดทะลุขีดความอดกลัน้ง่ายๆ

ตัง้สติถามตัวเองว่าหล่อนก�าลังหาเปูาหมายแบบไหน ที่จะมา
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ชดเชยความรููสึกลูมเหลวในการช่วยแจ๊บ คนก�าลังอยากฆ่าตัวตายวันน้ี 
หรือคนที่มีแนวโนูมจะเบื่อชีวิตสุดทนในเร็ววัน?

ถูาตัง้ใจฆ่าตัวตายเดี๋ยวน้ีเลยก็อ่านง่ายอยู่หรอก เพราะความรูู
สึกอยากท�าลายชีวิตจะก่อกระแสจิตแบบหน่ึง ที่สัมผัสแลูวทราบไดูว่า
คนๆนัน้ปฏิเสธการด�ารงอยู่ของตนเอง แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตทัว่ไปที่
หวงแหนและยึดมัน่การมีตัวตนเหนือสิ่งอื่นใด

แต่จะหาไดูสักกี่คนที่อยากทิ้งชีวิตแลูวมาเดินเสพสุขตามหูาง? 
ศูนย์การคูาเป็นแหล่งรวมคนหวงชีวิต ไม่ใช่อยากทิง้ชีวิต แมูเคยมีข่าว
คนโดดลงมาจากที่จอดรถบูาง หรือมีแหวกแนวโดดกลางหูางบูาง ก็หา
ยากพอๆกับงมหินเล็กในสระใหญ่ หล่อนจะตูองเดินไปกี่เดือนหรือกี่
ปีกว่าจะบังเอิญเจอประเภทนัน้?

เมื่อคิดจะลดสเปกลง เพื่อหาเปูาหมายใหูพบไดูง่ายขึ้น โจทย์ขูอ
ใหม่ก็ตามมาอีก คือหล่อนจะเขูาไปแนะน�าตัวอย่างไร ดิฉันอยากช่วยใหู
คุณไม่ตูองคิดฆ่าตัวตายในอนาคตอันใกลูงัน้หรือ?

ในแง่ของการเสนอตัวช่วย คนก�าลังจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวน้ีเท่านัน้ 
ที่เป็นเปูาเหมาะ!

ความคิดสะดุดลง เมื่อมะแมพบว่าตนมักไปรบกวนคนก�าลังกูม
หนูากูมตาทานขูาวใหูเงยข้ึนเหลียวมาตามแรงปะทะของกระแสตาท่ี
หล่อนส่งไปอยู่เรื่อย พอชักเกรงใจประชาชน หล่อนก็ลุกขึ้นดูวยความ
คิดว่าน่าจะหาท�าเลตรวจสัมผัสใหม่ดีกว่า

ขณะยื่นคืนคูปองใหูพนักงานที่โต๊ะแลกเปลี่ยน มะแมก็ชะงัก 
เมื่อสัมผัสไดูถึงแผลใหญ่ในใจสาวหลังช่องกระจกคนนัน้ ใบหนูาแสดง
ความหมกมุ่น หมักหมมความเคร่งเครียดอย่างต่อเน่ืองมานาน เขูาขัน้
อกไหมูไสูขม แมูมือยื่นแลกเปลี่ยนคูปองกับลูกคูา ก็เป็นกิริยาดุจหุ่น
ยนต์ไรูชีวิต

สัมผัสใจ ภายในของเจูาหล่อนเต็มไปดูวยอาการขบเขีย้วเคีย้ว
ฟัน ทัง้ฝืนทน ทัง้ด่ากราด ทัง้เร่งรูอนอยากใหูมหันตทุกข์ที่เผชิญอยู่ทุก
เมื่อเชื่อวันสิน้สุดลงเสียที

มะแมไม่แสดงอาการผิดปกติ เมื่อรับเงินมาก็ถอยไปทางหน่ึง 

เลือกที่นัง่ไม่ห่าง แต่ก็ไม่ใกลูผููหญิงจมทุกข์คนนัน้เกินไปนัก ยังก�า
เหรียญ ๕ บาทที่ไดูรับทอนมาไวูในอูุงมือ สิ่งที่ไดูรับจากสัมผัสกระทบ
โดยตรงขณะเจูาหล่อนยื่นเหรียญใหู คือความหมกมุ่น เคียดแคูน ชิงชัง 
มะแมก็เริ่มโฟกัสที่ตรงนัน้

หลังจากใชูปลายน้ิวคลึงเหรียญอึดใจหน่ึง มโนภาพก็ปรากฏเป็น
ฉากๆ เริ่มจากการถูกตามตื๊อโดยผููชายคนหน่ึง ทัง้ที่เจูาหล่อนมีแฟน
อยู่แลูว ตามดูวยภาพการโอนอ่อน ทนลูกตื๊อไม่ไหว ถัดมาเป็นภาพการ
ยูายไปอยู่หูองเดียวกัน แลูวจบดูวยการที่ชายเจูาชููไปมีหญิงอื่น!

รักสามเสูาและการนอกใจเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง และเหมือนการ
แพร่ลามของเชื้อโรครูาย มะแมเก็บเหรียญลงกระเป๋า เจูาหล่อนคนนัน้
ก�าลังตกนรกแห่งความเสียดายและความชิงชัง คนรักเก่ามีค่าเหมือน
เพชรพลอยหล่อนทิง้ขวูาง แต่คนรักปัจจุบันเหมือนไสูเดือนกิง้กือกลับ
ไปควูามา

ในหัวเจูาหล่อนเต็มไปดูวยค�าหยาบคายบรรดามี เท่าที่มนุษย์จะ
สรรคิดกันขึ้นมา หนักที่สุดคือค�าสาปแช่งและความอาฆาตอีนังผููหญิง
หนูาใหม่ ประมาณว่าถูายืนอยู่ดูวยกันริมถนน ก็พรูอมจะหนูามืดถีบลง
ไปใหูรถชนกระเด็นไดูง่ายๆ

เรื่องแย่ของหญิงพนักงานแลกเงิน อยู่ตรงที่ไม่รููจะลงเอย
อย่างไร จบดีหรือจบรูาย ตูองฆ่าฟันหรือทนเอา แต่ทัง้หมดนัน้ไม่มีภาพ
สะทูอนความคิดฆ่าตัวตายเลย คุณเธอไม่ไดูอยากตายดูวยซ�้า ถูาอยาก
ใหูคนอื่นตายค่อยว่าไปอย่าง

สรุปคือเธอคนน้ีก็ยังไม่ใช่เปูาหมายที่หล่อนคูนหา มะแมลุกขึ้น
เดินผละออกมา สายตามองกราดรอบตัว ทุกหนทุกแห่งเต็มไปดูวย
มนุษย์ที่มีชีวิตชีวา

อดคิดถึงแจ๊บไม่ไดู วันน้ีเดินผ่านผููหญิงมาไม่รููเท่าไร ยังไม่เจอ
ใครสักคนที่สวยเด่นเท่าแจ๊บ แต่ในบรรดาสาวธรรมดานับรูอยนับพัน 
ไม่มีใครสักคนที่ทุรนทุรายกระหายความตายเหมือนอย่างแจ๊บ!

ทดลองขึ้นไปยืนเกาะราวกัน้ของชัน้สอง เหลือบมองฝูงชนที่เดิน
ขวักไขว่อยู่กับชัน้แรก พอมองปักลงมาจากมุมสูง ครอบพื้นที่กวูาง
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แลูวค่อยเห็นคลุมผููคนเยอะหน่อย บางคนเดิน บางคนนัง่ บางคนคุย
โทรศัพท์ บางคนหวานจี๋อยู่กับแฟนระยะขูาวใหม่ปลามัน แต่ละคนท�า
ในสิ่งที่สนใจจะท�า...

และหล่อนก็ก�าลังสนใจคนที่เลิกสนใจทุกสิ่ง แมูกระทัง่ความมี
ชีวิต!

ถามตนเองซ�้า น่ีหล่อนมายืนผิดที่หรือเปล่า?
แวบหน่ึงที่คิดถึงคนไขูในโรงพยาบาลประสาท หล่อนเคยสัมผัส

คนเหล่านัน้มา และทราบว่าถูาถึงขัน้คลูุมคลัง่จะฆ่าตัวตาย ขนาดตูอง
อยู่ในการควบคุมดูแลจ่ายยาจากจิตแพทย์ แบบนัน้ก็เกินความสามารถ
จะพลิกชีวิตกันดูวยค�าพูด

แลูวถูาเป็นโรงพยาบาลธรรมดาล่ะ ประเภทนอนพะงาบๆ ร�่า
รูองขอการุณยฆาต อยากตายใหูพูนภาวะทรมาน หล่อนควรจะไปช่วย
ใหูพวกนัน้กลับใจไหม?

แค่คิดก็รููสึกแย่แลูว คนก�าลังทรมานแสนสาหัสจากภาวะเจ็บปวด
ทางกาย หล่อนจะไปอูอนวอนใหูเขาทนต่อดูวยขูออูางไหนดี? 

หล่อนจะอยากพูดกับคนไขูที่รูองขอความตาย ก็มีกรณีเดียวคือรูู
แน่ว่ามีวิธีฆ่าตัวตายใหูไปดี!

แต่ขนาดบังคับใหูหลับฝันดียังยาก แลูวบังคับใหูตายดี ประกันว่า
จะเกิดภาวะใหม่ดีๆมารองรับ จะมีสักกี่คนที่ท�าไดู?

ความคิดกระโดดทางโนูนทีทางน้ีที และวกไปวนมาจนเหน่ือยใจ 
กวาดตามองผููคนดูานล่างแบบคลุมๆ หล่อนก็ไม่ต่างจากคนเหล่านัน้ มี
แขน มีขา มีหัว มีตัว แลูวก็มีความทุกข์เฉพาะตน แสวงหาความสุข
เฉพาะทาง ใครจะช่วยใครไดูจริง?

สลัดหนูา เริ่มคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลบูาง จากขูอมูลของกรม
สุขภาพจิตที่มะแมติดตามเป็นระยะ ปัจจุบันมีคนไทยฆ่าตัวตายส�าเร็จ
วันละ ๑๒ ราย หมายความว่าถูาวันน้ีหล่อนเดินตระเวนรอบประเทศ ก็
ตูองปะหนูาคนมากกว่า ๕ ลูาน ถึงจะเจอใครสักคนที่ก�าลังคิดฆ่าตัวตาย
และท�าไดูส�าเร็จ

ขณะเดียวกัน ขูอมูลชุดนัน้ก็บอกเป็นนัยดูวยว่าภายใน ๒ ชัว่โมง

น้ี ณ ที่ใดที่หน่ึงในราชอาณาจักรไทย ก�าลังมีคนคิดฆ่าตัวตาย แลูวก็
ท�าไดูอย่างที่คิด หล่อนแค่ไม่รููว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน ตูองดัน้ดูนเดินทาง
ไปหาอย่างไรจึงทันการณ์

ค่อยๆเห็นชัดขึ้นทีละนูอยว่าแจ๊บเป็น ‘หน่ึงในบุคคลหายาก’ คือ 
นอกจากตัดช่องนูอยแต่พอตัว หลีกลีห้นีไปสู่ปรโลกส�าเร็จ คุณเธอยัง
เป็นพวกไม่ตูองรอเวลาหมักหมมความซึมเศรูาเน่ินนานนัก แค่รููตัวว่า
ถูกทิง้ขวูาง สองวันต่อมาก็ด่วนตัดอายุอย่างไม่มีเยื่อใยแลูว

น่ีคงเป็นอาการคลัง่รักรุนแรงขัน้สูงสุดจริงๆ...
อดถามตนเองไม่ไดู มันเป็นค�าถามตกคูาง ในลักษณะของ

ตะกอนที่นอนกูนอยู่เฉยๆ แต่กวนเมื่อไรก็ขุ่นเมื่อนัน้...
หล่อนมีส่วนท�าใหูแจ๊บคิดสัน้ดูวยหรือเปล่า?
ในวันที่แจ๊บนัง่อยู่ตรงหนูา หากหล่อนเลือกใชูไมูนวม ค่อยๆพูด 

ค่อยๆชักแม่น�้ าทัง้หูา ไม่ใชูไมูแข็งตัง้แต่ยังไม่ทันไร แจ๊บอาจจะค่อยๆ
ปรับใจ อาจจะค่อยๆรับรููเหตุผลอันควรแก่การตาสว่าง ท�าใจไดูว่าของดี
หลุดมือไปแลูว เพื่อใหูเก็บไวูเป็นบทเรียน รอรักษาของดีชิน้ใหม่ที่จะมา
ถึง

การท�างานในฐานะที่ปรึกษาปัญหาชีวิตของมะแม สองปีที่ผ่าน
มาคือความส�าเร็จ แต่ความลูมเหลวครัง้เดียวมันท�าลายความเชื่อมัน่ที่
สัง่สมมาทัง้หมดใหูพังครืนลงไดูในชัว่ขูามวัน!

เหมือนยูอนกลับไปที่จุดเริ่มตูนกันใหม่ และเห็นความสามารถ
ของตนเป็นแค่การโยนเหรียญสองดูาน ที่ผ่านมาอาจเก่งพอจะเอาชนะ
ธรรมชาติ บังคับใหูออกหัวไดูตลอด แต่ในที่สุดก็พ่ายแพู เมื่อธรรมชาติ
พอใจจะบังคับใหูออกกูอยเสียบูาง แมูหล่อนไม่ยอมเชื่อสายตา แมู
หล่อนจะร�่ารูองอยู่ขูางในว่า “ไม่จริงๆๆ” แทบอกแตกสักกี่ครัง้ เหรียญ
ก็แสดงดูานกูอยต�าตาอยู่อย่างนัน้

แจ๊บตายไปแลูว และเป็นรสขมในปากหล่อน บางขณะเช่นยามน้ี 
มะแมพยายามโทษว่าเป็นเพราะฝ่ายนัน้มักง่ายเอง สิน้คิดเอง ท�าเรื่อง
โง่ๆเอง และพลอยลากหล่อนใหูตูองรููสึกแย่กับตัวเองไปดูวย

ทว่าอีกใจก็ต�าหนิตัวเอง สารภาพกับตนเอง หล่อนปล่อยใหูความ
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หมัน่ไสูแบบผููหญิงๆครอบง�า เล่นไมูแข็งแทนที่จะใชูไมูนวม และที่
ส�าคัญคือ ‘มือไม่ถึง’ เมื่อจ�าเป็นตูองพลิกสถานการณ์ใหูทัน

แจ๊บเป็นแค่คนว่ายน�้ าไม่เป็น ที่พลัดตกจากเรือลงไปจมน�้ าตาย
ดูวยความมือไม่ถึงของหล่อน!

มือสัน่นิดๆขณะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเปิดหนูาจอ มะแมเลือก
เขูาไปที่ส่วนแสดงเบอร์โทร.ล่าสุด ซึ่งก็คือเบอร์ของแจ๊บ นับว่ามันเป็น
ร่องรอยเดียวของฝ่ายนัน้ที่หล่อนมีติดตัวในยามน้ี เอาน้ิวโปูงไปแตะ
ปุ่มโทร.ออก มันเป็นอุปเท่ห์ทางจิตชนิดหน่ึง ที่ช่วยใหูรููสึกถึงแจ๊บแจ่ม
ชัดราวกับก�าลังจะโทร.ไปคุยกับฝ่ายนัน้ คลูายไดูอุปกรณ์ขยายสัญญาณ
ทัง้ภาครับและภาคส่งทางจิตสัมผัสใหูแรงขึ้น แทนที่จะเป็นขีดเดียว ก็
อาจเพิ่มเป็นสองหรือสามขีด

จิตของแจ๊บในภพใหม่ หลังจากชัว่โมงเศษบนโลกมนุษย์ผ่านไป 
ยังคงอยู่ในอาการสลบเหมือดไม่รููเรื่องรููราวเหมือนเดิม แน่ใจว่าตนเอง
ก�าลังสัมผัสและรับรููความเป็นไปในปรโลกของแจ๊บอยู่จริงๆ 

แลูวโดยไม่รููเหนือรููใตู มะแมก็น�้ าตาไหล ยกมือซูายขึ้นซบหนูา
รูองไหูเงียบๆ แต่พอเวลาผ่านไป ก็เพิ่มระดับความแรงขึ้นเป็นรูองจน
ตัวโยน เกลียดแจ๊บ เกลียดตัวเอง เกลียดวิถีโลก เกลียดขูอจ�ากัดของ
มนุษย์

หล่อนกลายเป็นผููหญิงตัวเล็กๆคนหน่ึง ที่ปรารถนาความ
อนุเคราะห์จากใครหรือสิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่ไหนก็ไดู มาช่วยขจัดปัดเป่าความ
ทุกข์ใหู ชีวิตหน่ึงล่วงลับดับแลูว หล่อนจะเอาคืนกลับมาไดูอย่างไรกัน?

นานเท่าไรไม่ทราบ เสียงผููชายคนหน่ึงดังขึ้นที่ดูานขูาง
“คุณครับ”
ทีแรกมะแมไม่คิดว่านัน่เป็นเสียงทักเรียกหล่อน แต่พอเขาทัก

อีกพรูอมทัง้สะกิดตูนแขน มะแมก็ข่มสะอื้น ดึงตัวตรงและเหลียวมา
ทางตูนเสียง

“คะ?”
ทักตอบงงๆพลางปาดสองแกูมใหูแหูง ไม่อยากใหูใครเห็นใบหนูา

หล่อนเป้ือนน�้ าตา

คนทักคือ รปภ. ของหูาง ทีแรกมะแมนึกว่าจะเขูามาถามหล่อน
ว่ามีอะไรใหูช่วยไหม แต่ก็ผิดถนัด

“ผููหญิงคนหน่ึงฝากจดหมายใหูคุณ”
ลมหายใจขาดหูวง ภาพตรงหนูาคลูายทองค�าอร่ามเรือง มะแม

จูองมองตะลึงตะไลไปชัว่วูบ และอารามดีใจเหมือนเห็นพระมาโปรด 
ท�าใหูหล่อนเผลอกระชากซองมา ราวกับเกรงว่า รปภ. จะเปลี่ยนใจไม่
ยอมยกใหู

ซองนัน้ไม่มีการจ่าหนูาใดๆ แต่หญิงสาวก็ทราบว่าขูางในตูอง
มีอะไรดีอยู่แน่นอน หล่อนลนลานหยิบธนบัตรสีแดงในกระเป๋ายื่นใหู 
รปภ. เป็นการขอบคุณ ซึ่งทีแรก รปภ. นายนัน้ก็อิดเอื้อนเหลือบซูายแล
ขวา แต่พอไดูยินการคะยัน้คะยอใหูรับ เขาก็ก�าแบงก์รูอยของหญิงสาว
ไวูในมือเขินๆ และคิดในใจว่าโชคดีจริงๆ คนฝากส่งใหูสินน�้ าใจมา ๕๐๐ 
ไม่พอ คนรับยังแถมใหูอีกตัง้รูอยแน่ะ

มะแมเหลือบรอบตัว ทัง้รููว่าไม่มีทางไดูเจอใครยืนประกาศตนว่า
เป็นคนส่งจดหมาย แต่หล่อนไม่สนใจนัก เมื่อ รปภ. เดินจากไป ก็แกะ
ซองดึงไสูในออกมาคลี่อ่านทันที

14.385685
100.553618
23:07

กลุ่มเลขในกระดาษขาวไรูเสูนบรรทัด คือลายมือที่คูุนตา มะแม
เห็นตัวเลขเหล่านั้นสว่างจูาราวกับใครเปิดสปอตไลต์ทะลุกระดาษขึ้น
มาแทงตา จนตูองยิม้ร่าตาพราว เงยหนูามอง ‘เบื้องบน’ และพนมมือ
เอ่ยพอไดูยินกับหูตน

“ขอบพระคุณค่ะท่าน”
มันคือสถานที่และเวลา ซึ่งมะแมมัน่ใจว่า ‘ท่าน’ ค�านวณมาใหู

แลูวว่าหล่อนจะตูองไปทัน นัยน์ตาด�าสนิทเป็นประกายคมกลูาดูวยแสง
เฉิดฉายแห่งความหวังอันเรืองรอง เดี๋ยวพอเอาพิกัด ลองติจูด-ละติจูด 
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ไปปูอนใส่เครื่องน�าทางระบบ GPS ซึ่งหล่อนมีไวูประจ�าช่องเก็บหนูารถ
ตลอด ก็จะรููว่าเป็นที่ไหน

ไม่ว่าเป็นที่ไหน ตูองบุกน�้ าลุยไฟอย่างไร หล่อนจะออกเดินทาง
เดี๋ยวน้ี!

ในความมืดใตูไมูใหญ่ เด็กหญิงอายุไม่เกิน ๙ ขวบคนหน่ึงก�าลัง
ยืนแหงนหนูาพูดกับตูนลัน่ทม ดูวยแววตาและน�้ าเสียงคลูายเด็กพูดกับ
ปู่ย่าตายาย

“ท่านเจูาขา ช่วยพาอิก๊ไปอยู่กับพ่อแม่ทีนะคะ ท่านจะเอาตัวอิก๊
ไวูรับใชูสักพักก็ไดู โลกน้ีไม่มีใครอยากเลีย้งอิก๊แลูว และอิก๊ก็ไม่อยาก
อยู่กับพวกเขาแลูวเหมือนกัน”

พูดจบก็ยืนกูมหนูาสลด ราวกับจะไวูอาลัยใหูชีวิตตัวเอง หรือไม่ก็
รวบรวมความกลูาหาญที่จะจากโลกน้ีไป จนกว่าขาที่สัน่จะกลับแข็งพอ

หูาทุ่มกับอีกเจ็ดนาที คลูายมีพลังจากโลกใหม่มาเรียกตัวและ
เสริมก�าลังขาใหูเด็กนูอยมัน่คงขึ้น เธอยกมือเช็ดน�้ าตาปูอย เมูมปาก
เก็บเสียงกระซิก ก่อนเชิดหนูา ส่องไฟฉายกูาวเขูาไปหาลัน่ทมพรูอม
เชือกมะนิลาในมือ

ถึงโคนตูน อิก๊ก็ใชูมือเหน่ียวตัวขึ้นไป ลัน่ทมตูนนัน้มีกิ่งกูาน
สาขาใหญ่ปีนง่าย เด็กหญิงหมายตาไวูหลายวันแลูวว่าควรใชูกิ่งไหน
เป็นเครื่องประหาร และเธอก็ซูอมปีนไวูจนช�านาญ เสียแต่ว่าเมื่อถึง
เวลาเอาเขูาจริง ทัง้ความมืด ทัง้ความกลัว ค่อนขูางเป็นเครื่องถ่วงไวู
ไม่ใหูด�าเนินการไดูรวดเร็วเหมือนอย่างที่เคยท�าใจกลูาฝึกซูอมตอน
กลางวัน

แต่พอมานัง่บนคาคบไมู อิก๊ก็คล่องแคล่วขึ้น เพราะผูกเงื่อนเก่ง 
เธอเอาปลายดูานหน่ึงพันๆเสียบไปเสียบมาครู่เดียวก็ส�าเร็จเสร็จเป็น
เงื่อนรับน�้ าหนักที่แน่นหนา จากนัน้ก็น�าปลายเชือกอีกดูานพับเป็นบ่วง
และผูกเงื่อนกระตุกภายในอึดใจเดียว

ขัน้ตอนสุดทูายนัน่แหละชูาที่สุด อิก๊ตกลงกับตัวเองแลูวว่าเอา
แน่ แต่นาทีสุดทูายของชีวิตตูองการความใจถึงมากกว่าที่คิด กลูามเน้ือ

ทัว่ร่างของเธอหดเกร็ง แขูงขาเป็นเหน็บชาอย่างจะไม่ยอมใหูความร่วม
มือ ถึงแมูกลัน้ใจปิดตาแน่น กัดริมฝีปากแทบหูอเลือด สัง่ใหูตัวเองโดด 
แต่ก็ไม่รููสึกว่าท�าไดู ตรงขูาม กลับจะยิ่งอยากเลิกลูมความตัง้ใจมากขึ้น
ทุกที

หายใจหอบ หัวใจเตูนตุบตับราวกับจะตีแผ่นอกใหูพัง ขณะนัน้
เอง สายลมดึกก็โชยกลิ่นทุ่งนามากระทบจมูก ผ่อนกายคลายใจ ดวง
จิตใจกลับสงบเย็นลงไดูอย่างประหลาด อาจเพราะสายลมชวนใหูนึกถึง
เทพารักษใ์จดีอันหวังใหูเป็นที่พึ่งพาในปรโลก ตลอดจนชวนใหูจิต
ประหวัดถึงรอยยิม้ของพ่อแม่ที่อยากเห็นอีกใจจะขาดมานานนับเดือน

จังหวะที่ความสว่างโล่งและความสบายใจบังเกิดขึ้น น�้ าตาที่นอง
หนูาก็คลูายเหือดแหูงสนิท อิก๊กลืนน�้ าลายเป็นครัง้สุดทูาย บอกตนเอง
ว่าเธอก�าลังท�าในสิ่งที่กลูาหาญ พ่อแม่จะตูองชมเชย

ตัดใจหย่อนตัวลงมา คราวน้ีมันง่ายยิ่งกว่าง่าย เมื่อร่างหลุดจาก
คบไมูเสีย้ววินาทีแรก ก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างจากตอนเล่นซนกระโดด
จากกิ่งไมูเลย เหมือนไรูน�้ าหนักไปชัว่ขณะ แต่พูนจากขณะนัน้ ทุก
อย่างก็ต่างไป มีการกระตุกจากบ่วงเชือกอย่างแรง จนรููสึกคลูายกระดูก
คอต่อท�าท่าจะเคลื่อนออกจากกัน แต่เพราะเสูนเชือกที่ไม่ยาว และน�้ า
หนักตัวของอิก๊ยังเบา ความรุนแรงจากการกระตุกจึงไม่อาจท�าใหูคอหัก
ไดู

ไม่มีเสียงจากเด็กนูอยแมูแต่อ๊อกเดียว เธอสัมผัสถึงขุยหยาบ
ของเชือกที่บาดคอ บ่วงกระตุกท�าหนูาที่ตามที่ไดูรับมอบหมายอย่าง
ซื่อสัตย์ คือรัดคอเด็กนูอยแน่น จนเธอรููสึกเหมือนถูกบีบคอดูวยคีมใหญ่ 
เคูนหนัก ดุดัน และเอาจริง โหดเหีย้มแบบไม่ปรานีปราศรัยใดๆทัง้สิน้

ทีแรกเด็กนูอยรููสึกถึงการแกว่งของขาสองขูางที่หูอยโตงเตง แต่
ความหนูามืดและความอึดอัดที่ไม่เคยรููจักมาก่อนค่อยๆทวีตัวขึ้น ก็
กระตูุนใหูเตะขาไปมา ลูกนัยน์ตาของเธอถลนปูดโปนออกมาเหมือนจะ
แตก แสบรูาวไปทัง้กะโหลก ภาพตรงหนูาบิดเบีย้วและวูบไหวน่ากลัว 
ทัง้น้ีก็ดูวยอาการดิน้รนถีบอากาศ ดูวยความพยายามหลบหนีการบีบรัด
ของบ่วงเชือก จนร่างหมุนสะบัดตีวงควูาง แต่ก็เห็นไดูชัดว่าไม่อาจหลุด
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รอดไปไดูเลย
รููตัวว่าเปลี่ยนใจไม่ทันแลูว อิก๊พยายามแหกปากขอความช่วย

เหลือ แต่เหมือนไม่มีแกูวเสียงของตัวเองอีกต่อไป คลูายตนกลายเป็น
หุ่นที่ท�าขึ้นจากยางตัน และยางตันก็ก�าลังหดตัวขยูุมเป็นกูอนเล็กทึบ
แน่นมากขึ้นทุกที ไม่มีเรี่ยวแรงยกแขนขึ้นจับสายเชือกอย่างสิน้เชิง 
ความจริงเธอไม่รููสึกว่าเหลือแขนขาแลูวดูวยซ�้า ถึงตอนน้ีหนังหัวรูอน
ฉ่าเหมือนไฟไหมู และคลูายในโพรงกะโหลกถูกอัดดูวยแก๊สความดันสูง 
กลายเป็นลูกโป่งใกลูระเบิดรอมร่อ

ชัว่วินาทีแห่งความพยายามตะกายขออากาศจากสิ่งศักดิส์ิทธินั์น้
เอง อิก๊ก็ส�าเหนียกว่ามีความแตกต่างในทางดีขึ้น เหมือนสิ่งศักดิส์ิทธิ ์
ฟังค�าขอและยินยอมมอบอากาศใหูแก่เธอ เด็กนูอยตะกายหายใจ แลูว
พบว่าหายใจไดู ร่างกายจัดการสูบลมเขูาเองดูวยความตะกรุมตะกราม 
ลมหายใจกลายเป็นสิ่งล�้าค่าที่สุดในชีวิต ล�้าค่าอย่างไม่เคยพบเคยเห็น
มาก่อน แมูจะเป็นของติดตัวมาแต่เกิดก็ตาม

มะแมเขูาเขตอยุธยาตัง้แต่ชัว่โมงเศษก่อนหนูา แต่ก็ถึงจุด
ประกอบอัตวินิบาตกรรมชูาไปนิดหน่ึง ทัง้น้ีก็เน่ืองจากต�าแหน่งดัง
กล่าวไม่อยู่ในเสูนทางของระบบ GPS แถมละแวกนัน้ยังเต็มไปดูวย
ร่มไมูใหญ่ครึ้มบดบังสัญญาณดาวเทียม เมื่อลงจากรถมาเดินเทูา ตัวชี้
ต�าแหน่งของระบบรุ่นเก่าจึงเลื่อนไปเลื่อนมา หาความน่าเชื่อถือมิไดู

รอบบริเวณยังมืดมิด หล่อนลืมนึกว่าควรเตรียมไฟฉายมาดูวย 
จึงมะงุมมะงาหรา จับทิศจับทางไม่ถูก ไดูแต่ออกเสี่ยงเดินไปในอาณา
บริเวณกวูาง คอยเงี่ยหูฟังเสียงหรือจับตามองเงาความเคลื่อนไหวใหู
เฉียบไวที่สุดเท่านัน้

เดชะบุญ หันไปเห็นแสงไฟฉายตกจากที่สูงลงพื้นพอดี มะแมจึง
ดีดตัวแล่นลิ่วเป็นนางกระต่าย แข่งกับเวลาจากระยะห่างร่วมสองรูอย
เมตร หลบหลีกดงหญูา ฝ่าพื้นแข็งเป็นหลุมเป็นบ่อ ตัดตรงเขูาหาเปูา
หมายโดยไม่สนใจว่าก�าลังจะตูองเจอใคร เป็นชายหรือหญิงวัยไหน

แมูถึงชูาทว่าทันการณ์ เห็นเงาตะคุ่มหูอยโตงเตงจากกิ่งไมูใหญ่ 

แสดงความเคลื่อนไหวของชีวิต ไม่ใช่ความน่ิงทื่อของศพ มะแมรีบฉวย
ไฟฉายซึ่งก�าลังสาดแสงฟูองจุดตกของมันอยู่ พอฉายไฟขึ้นสูงก็ชะงัก
คูางไปชัว่ขณะ ภาพดิน้รนเตะอากาศของคนผูกคอตายในความมืดที่มี
แสงส่องจากมุมเงยนัน้ ชวนขนพองสยองเกลูาเอาเรื่อง

แต่ขณะเดียวกันก็โล่งอกเมื่อพบว่านัน่เป็นเด็กหญิงร่างเล็ก แถม
เลือกกิ่งไมูเตีย้สุด เมื่อรวมความยาวเสูนเชือกกับส่วนสูงของแม่หนู
นูอยแลูว ปลายเทูาก็ห่างพื้นเพียงไม่ถึงหน่ึงเมตร ซึ่งหมายความว่า
มะแมแค่ใชูอูอมแขนรวบขาเด็กยกขึ้น เธอก็รับอากาศหายใจเบื้องตูน 
รอดตายไดู

ยินเสียงส�าลักหายใจเฮือกๆกระหืดกระหอบเกือบครึ่งนาที และ
ก่อนแขนของมะแมจะลูา หล่อนก็รับรููว่าเด็กนูอยตะเกียกตะกายควูา
เสูนเชือก จึงรูองสัง่

“ยืนบนบ่าของพี่ก่อน”
จับเทูานูอยทัง้สองขูางมาวางบนบ่าตน ซึ่งเด็กก็รููเรื่อง หยัด

ฝ่าเทูาจับหลักยืน พอเธอตัง้ตัวไดูเป็นแนวตรงมัน่คงแลูว เสูนเชือกก็
หย่อนลง คลายการรัดใหูหายใจหายคอสะดวกตามปกติ

อิก๊มือไมูสัน่ อาการหนูามืดตกคูางไม่อาจเอาชนะความกลัวตาย 
เธอตัง้สติสุดก�าลัง คล�าหาปมเชือกบนคอแลูวรูดคลายเงื่อนปรูด มือ
หน่ึงยกบ่วงพูนจากศีรษะ อีกมือโหนเสูนเชือกไวูกันหงายหลัง

มะแมโล่งอกอีกรอบที่เด็กหญิงฉลาดและไวพอ ฝ่ายนัน้ย่อร่างลง
อย่างรวดเร็ว ใชูมือยึดจับศีรษะหล่อน แลูวโนูมร่างลงโอบกอดรอบคอ 
ทิง้เทูาลงพื้นโดยสวัสดิภาพ

พอลงพื้นไดู อิก๊ก็ปูอแปูไปพิงหลังเขูากับตูนลัน่ทมอย่างหมด
เรี่ยวหมดแรง ปวดหัวหนัก หายใจผิดจังหวะ และมีอาการประสาท
กระตุกตามแขนขาเป็นระยะ

มะแมก็หมดแรงดูวยเหมือนกัน แต่มีแก่ใจฉายไฟส่องส�ารวจทัว่
ตัวเด็ก ก่อนนัง่แปะลงกับพื้น  เงยหนูายิม้กับฟูามืด ราวกับจะส่งค�า
ขอบคุณไปใหูใครสักคนบนนัน้
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ยุพินก�าลังเปลี่ยนช่องโทรทัศน์เม่ือเสียงกริ่งเรียกจาก
อาคันตุกะยามวิกาลดังขึ้น หล่อนขมวดคิว้ ใบหนูาที่เหมือนพรูอมจะหา
เรื่องคนอยู่แลูว ยิ่งดูบึ้งตึงหนักขึ้น

“ใครวะ?” ร�าพึงพลางมองนาฬิกาบนผนัง “เที่ยงคืนแลูว ถูากด
ผิดบูานแม่จะด่าใหู”

ลุกจากเบาะ เดินขูามสามีพุงหลามที่นอนขวางทางอยู่ หล่อน
รููทันว่าเขาตื่นขึ้นมาดูวยเสียงกริ่ง แต่ไม่อยากเป็นธุระเลยท�าเป็นหลับ
ไม่รููเรื่อง

กดสวิทช์เปิดไฟโคมที่รัว้ เลื่อนประตูกระจก ยื่นหนูาไปส่อง
ส�ารวจว่าใครยืนอยู่หนูาบูาน แสงนีออนจากเสาส่องใหูเห็นหญิงสาว
แปลกหนูาที่ไม่รููจัก เห็นเช่นนัน้จึงรููสึกว่าเขูาทางที่นึกๆอยู่ก่อน

“มาหาใครจ๊ะ?”
ตะโกนถาม ลงทูายจ๊ะจ๋าแต่ตาเขียว
“มาหาคุณยุพินค่ะ”
เป็นเสียงตอบใสนุ่มมาจากประตูหนูา ยุพินท�าปากจิก๊จัก๊ ลงถูาไม่

ผิดตัวท่าน้ีสงสัยเป็นธุระด่วน หล่อนเกลียดธุระด่วนกลางดึกเป็นที่สุด 
เพราะมันมักหมายถึงความเดือดรูอนบางอย่างที่ญาติหรือคนใกลูตัวไป
ก่อไวู

เดินมาไขกุญแจประตูรัว้ พอเห็นเด็กหญิงอิก๊ก็อูาปากหวอ
“นังอิก๊!”
ท�าท่าเหมือนจะเขูาไปควูามาหวด แต่มะแมดันตัวเด็กหญิงอิก๊ไป

หลบขูางหลัง เอาตนเป็นก�าแพงบัง
“ดิฉันแวะมาเรียนใหูทราบว่านูองอิก๊ปลอดภัยดี หลังจาก

พยายามผูกคอตายแต่ไม่ส�าเร็จ เพราะดิฉันมาช่วยไวูไดูทันเสียก่อน”
“หือ? อะไรเน่ีย มันหนีออกไปเมื่อไหร่ฉันยังไม่รููเรื่องเลย หนอย! 

จะไปผูกคอตายเหรออีเด็กเวร” แลูวก็หันมาพูดกับสาวแปลกหนูาเสียง
อ่อนลง “ขอบใจนะที่พามาส่ง”

“ดิฉันไม่ไดูจะพามาส่ง แต่แวะมาเก็บของ เพื่อพานูองอิก๊ไปอยู่
ในที่ปลอดภัย”

คราวน้ียุพินยกมือเทูาเอว เสียงเริ่มดังขึ้น
“มันยังไงน่ี ขบวนการคูาเด็กหรือยะหล่อน เธอน่ะเป็นใคร?”
“คุณยุพินเองก็ไม่ไดูเต็มใจเลีย้งอิก๊อยู่แลูวน่ีคะ ดิฉันเป็นใครจะ

แปลกอะไร”
“แปลกสิ!” แลูวก็ลดเสียงลงเป็นซุบซิบแบบเสนอราคาลับๆ “เด็ก

หนูาตาแบบน้ีน่ะขายแพงนะ”
“ดีค่ะ! พรุ่งน้ีดิฉันจะส่งต�ารวจพรูอมทนายความมาเจรจาเรื่อง

ราคาเด็กก็แลูวกัน แต่ก่อนพูดเรื่องราคา คงตูองคุยเรื่องคุณปูาใจรูาย
เฆี่ยนตีเธอจนหลังลายทัง้ที่ไม่มีความผิด กับเรื่องที่คุณลุงขีเ้มา
ปลุกปล�้าท�าอนาจารขณะเธออายุยังไม่ถึง ๑๕ มีหลักฐานเป็นอวัยวะเพศ
ฉีกขาดชัดเจน ดิฉันคิดว่าคนในบูานน้ีอาจตูองเขูาคุกเป็นสิบปี ก่อนจะ
พูนโทษออกมารับค่าตัวเด็กนะคะ!”

เมื่อเอาต�ารวจกับทนายมาขู่ ทุกอย่างก็ง่ายขึ้น มะแมกับอิก๊
เขูาไปเก็บสมบัติขูาวของที่จ�าเป็นโดยสะดวก ซึ่งก็มีเพียงไม่กี่ชิน้ ส่วน
นางยุพินกับนายนิพนธ์สามี ก็ไดูแต่ยืนซุบซิบกันห่างๆ ไม่กลูาขัดขวาง
หรือท�าอะไร ดูวยความเขูาใจว่ามะแมเป็นคนของพวกคูุมครองสิทธิ
เด็กและสตรี หรือไม่อีกทีก็เป็นต�ารวจ!



104       dungtrin.com    105

บทที่ ๗
 
มะแมอ่อนเพลียจนเผลองีบขณะจอดรถเติมน�้ ามัน กระทัง่

เด็กป๊ัมตูองเคาะกระจกเรียกเพื่อเก็บค่าน�้ ามัน
มันเป็นวันที่เหน็ดเหน่ือยต่อเน่ืองอย่างแทูจริง ปกติหล่อนจะไดู

พักผ่อนหลังเลิกงาน ๕ โมงเย็น และเขูานอนตัง้แต่ ๔ ทุ่มเศษ แต่วัน
น้ี ๕ โมงเย็นคือการเริ่มภาระหนักหน่วงยิ่งกว่าชัว่โมงท�างานปกติเสีย
อีก นับจากกรณีของแจ๊บ ที่ตูองเสียแรงอูอนวอน ตูองเสียใจที่ช่วยไม่
ส�าเร็จ ต่อดูวยการขับรถมาอยุธยา ตามหาคนฆ่าตัวตายท่ามกลางความ
มืด แลูวจบดูวยการสวมบทแข็งเจรจากับหญิงรูายชายเลวคู่หน่ึง

มะแมจ่ายค่าน�้ ามันแลูวเลื่อนรถมาจอดหนูามินิมาร์ท ๒๔ ชัว่โมง
ของป๊ัม หันไปถามอิก๊ดูวยยิม้ปรานี

“หิวอะไรไหม?”
แม่หนูนูอยสัน่ศีรษะ ยังคงจับตามองมะแมดูวยความฉงนงงงวย

ไม่เลิก นับแต่นาทีแรกจนกระทัง่บัดน้ี
เพิ่งมีโอกาสสบตากันชัดๆในภาวะปกติ มะแมเอียงคอยิม้หวาน 

พินิจหนูาผากโคูงมน แกูมยูุยน่ารัก และนัยน์ตากลมโตใสแจ๋วที่ทอ
ประกายระแวงภัย นึกเอ็นดูยิ่งขึ้นทุกที บอกตัวเองว่าเด็กคนน้ีมีดี และ
จะโตขึ้นอย่างคนที่เป็นคุณ ไม่ใช่เป็นโทษกับโลก ยิ่งถูาอยู่ในมือหล่อน 
หล่อนจะป้ันใหู ‘เกินของเดิม’ สักแค่ไหนก็ไดู

ชักสนุกกับการเลีย้งคน ไม่รููสึกเป็นภาระ ไม่รููสึกกระทัง่แปลก
หนูา รููสึกแต่ว่าหล่อนกับอิก๊เขูากันไดู และเป็นการเขูากันไดูเกินกว่า
ผููอุปการะกับเด็กในอุปการะ จากการสัมผัสรูู หล่อนยังลงรายละเอียด
มากไม่ไดู รููแต่ว่าเด็กคนน้ีจะตอบแทนหล่อนยิ่งกว่าลูกตอบแทนแม่!

อย่างนูอยที่สุดเริ่มตูนขึ้นมา การรอดชีวิตของอิก๊ก็ยิ่งกว่าชดเชย
ความเสียใจที่ช่วยชีวิตแจ๊บไม่ส�าเร็จ คลูายท�าพลอยเม็ดงามหลุดมือ 
ร่วงหล่นกระแทกพื้นแตกกระจาย แต่ก็ไดูแกูววิเศษจากเบื้องบนมา
แทนกัน หล่อนมองทะลุเศษฝุ่นหนาเตอะเขูาไปเห็นความแพรวใสจาก
ภายในของเด็กคนน้ี และรููดีว่าน่ีแหละ ที่เรียกค่าควรเมือง!

“อิก๊สงสัยอยู่หรือเปล่า ว่าท�าไมพี่มะแมตูองมาช่วย?”
สาวพลังจิตอ่านใจและทักออกไป อิก๊พยักหนูา อาการตัวลีบคลาย

ลงนิดหน่อย
“แลูวอิก๊สงสัยดูวยใช่ไหมว่าพี่มะแมเป็นใคร ท�าไมถึงรูู ท�าไมถึง

มาทัน?”
อิก๊พยักหนูาอีก ความจริงเธอไม่ใช่เด็กไรูเดียงสา ดูจะฉลาดเกิน

วัยดูวยซ�้า แต่ความตายพรูอมกันของพ่อแม่ ประกอบกับการเลีย้งเยี่ยง
ทาสของปูากับลุง มีผลใหูสมองและความคิดอ่านมืดมัวลง จนมองโลก
ในแง่รูายไปหมด

“พี่มะแมท�างานใหูกับสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ และเป็นใครคนหน่ึงที่เชื่อว่า
ใหูเปล่าจะไดูเปล่า” หล่อนแนะน�าตัวเองและยังคงยิม้หวานไม่เลิก “ไม่
ตูองเขูาใจที่พี่มะแมพูดตอนน้ี แต่อยู่กับพี่มะแมแลูวนูองอิก๊จะค่อยๆ
เขูาใจไปเอง”

“หมายความว่าตอนน้ีจะไม่ใหูอิก๊เขูาใจอะไรเลยหรือคะ?”
“ใช่จูะ! ไม่ตูองเขูาใจอะไรเลย แค่ไวูใจความรููสึกของตัวเองก็พอ 

อิก๊รููดีว่าพี่มะแมไม่ใช่คนรูาย ยิ่งกว่านัน้ยังไม่ใช่คนที่จะยอมใหูใครมา
ท�ารูายอิก๊ดูวย!”

ความใสแพรวของแกูวเสียง กับความหนักแน่นของน�้ าค�า ฟัง
อบอุ่นจนเด็กหญิงเบะปาก ยกสองมือเช็ดน�้ าตา ส่งเสียงสะอื้นฮัก อย่าง
เพิ่งเชื่อว่าตนพูนจากภยันตรายมาไดูจริงๆ

มะแมเอื้อมมือไปลูบศีรษะกลมมนอย่างแสนรักแสนอาทร
“ตอนขำมำ พวกเรำร้องไห้ได้เองโดยไม่ต้องเรียนจำกใคร 

ก่อนถึงขำไป ก็น่ำจะเรียนจำกใครสักคนที่เขำร้้วิธีหยุดร้องไห้
แล้ว... อย่ำคิดตำยทัง้น� ้ำตำอีกนะล้กนะ”

สัมผัสยิ่งใหญ่ประดุจแม่หยุดเสียงรูองของอิก๊ไดู แต่เธอยังคงปิด
ตาน่ิง อาจเพราะไม่อยากลืมตาขึ้นมาเห็นว่าผููที่อยู่ขูางกายยามน้ี หาใช่
มารดาของตนไม่...

หน่ึงสัปดาห์ผ่านไป มะแมไหวูวานเพื่อนที่เป็นทนายความใหู
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ช่วยเดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารของเด็กหญิงอิก๊ ส่วนหล่อนเองก็ตูองวิ่ง
ระหว่างกรุงเทพฯกับอยุธยาในวันหยุดที่เก็บไวูพักผ่อนเหมือนกัน แต่
ที่สุดเด็กเป็นของหล่อนโดยบริบูรณ์ คือมีชื่อมาอยู่ในบูาน และมีฐานะ
เป็นผููไดูรับการอารักขาอย่างเป็นหลักเป็นฐาน

ทุกอย่างดีไปหมด หยิมเป็นพี่เลีย้งที่อิก๊รัก กับทัง้ช่วยเป็นธุระ
จัดการเรื่องเล็กใหญ่ใหู จึงเบาแรงมะแมไปเยอะ

อิก๊จบ ป.๓ ลุงกับปูาไม่ส่งใหูเรียนต่อ และระหว่างน้ีก็เป็นช่วง
กลางปีการศึกษา ตูองรอครึ่งปีจึงใหูเขูา ป.๔ ไดู นับว่าเหมาะมาก ช่วง
รอปีการศึกษาใหม่น้ี หล่อนจะสอนอิก๊ใหูสนุก ที่น่ีจะเป็นโฮมสกูลที่ไม่มี
ใครเหมือน

และช่วงนั้นก็เป็นหน่ึงอาทิตย์ที่มะแมไม่ไดูรับจดหมายลึกลับอีก
เลย จนเผลอคิดไปว่าที่แทูเจูาของจดหมายท�าทัง้หมดก็เพียงตูองการ
ส่งถ่ายภาระรับผิดชอบ จะยกใหูหล่อนเลีย้งดูนูองอิก๊เท่านัน้

แต่มะแมก็ไดูรููว่าคิดผิด เที่ยงวันหน่ึงหยิมเดินเขูามาถามว่า
“พี่มะแมคะ เอ่อ... จดหมายมาอีกแลูวค่ะ จะรับไหมคะ?”
“รับ!”
ตอบทันที จดหมายจากเทวดา ใครไม่รับก็บูาแลูว!
พอหยิมเดินจากไป มะแมก็ฉีกซองดึงกระดาษออกอ่าน นึกในใจ

ว่าจดหมายบอกอะไร หล่อนจะปฏิบัติตามโดยไม่ขัดขืน ไม่อิดเอื้อน ไม่
เสียเวลาคิดหนูาคิดหลังอีกเลย

แต่แลูวพออ่านเขูา หัวใจก็หล่นวูบ...

ถ้าจะมีความรัก ระวังการหลงสิ่งล่อตาภายนอกให้ดี 
ข้างในอาจไม่ใช่อย่างที่เห็น

ตลอดทัง้บ่ายนัน้ มะแมใจเตูนไม่เป็นส�่าเป็นระยะ โดยเฉพาะช่วง
ที่มีลูกคูาหนุ่มโผล่ศีรษะเขูามา ตูองจูองใหูดีว่าเป็นพ่อคนน้ี หรือว่าพ่อ
คนนัน้ ที่มีอะไรดีพอจะจับตาใหูหล่อน ‘หลงสิ่งล่อตาภายนอก’ ไดู

ความรููสึกมันคูาน ชาติน้ีจะใหูหล่อนรักผููชายคนไหนไดู ขนาดคน

ที่เคยท�าใหูนึกว่าบุพเพสันนิวาสมีจริง ยังกระเด็นไปไกลแบบไม่มีทาง
กลับมาต่อไดูติด

แต่จดหมายก็กลายเป็นนายที่คอยบัญชาชีวิตหล่อนไปเสียแลูว 
หล่อนตูองกูมหนูารับฟังค�าเตือนหรือไม่ก็ ‘ค�าสัง่’ อย่างไม่มีเงื่อนไข 
บอกตนเองว่าหล่อนไม่มีสิทธิส์งสัย ไม่มีสิทธิโ์ตูแยูง แลูวก็ไม่มีสิทธิ ์
เรียกรูองขอรููที่มาที่ไปใดๆทัง้สิน้

ถูาการปักใจเชื่อเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นคือความงมงาย 
หล่อนก็กลายเป็นคนงมงายไปแลูวเรียบรูอย เวลาอ่าน ‘จดหมายจาก
เทวดา’ มะแมรููสึกเหมือนตัวเล็กลงนิดเดียว สติปัญญาและความเชื่อ
มัน่ในตัวเองสาบสูญไปหมด

๕ โมงเย็น ไดูเวลาเลิกงาน ลูกคูาคนสุดทูายจากไป มะแมไดูแต่
เอนหลังพิงพนัก วันน้ีไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ไดูแปลว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้น 
จดหมายทุกฉบับเป็นการท�านายอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่ก็ไม่ไดูเจาะจง
ว่าตูองเป็นเมื่อนัน่เมื่อน่ี

เย็นน้ีมีงานสวดอภิธรรมวันที่ ๗ ของแจ๊บ ข่าวฆ่าตัวตายของ
แจ๊บไดูลงหนังสือพิมพ์ ประกาศชื่อนามสกุลจริงพรูอมหนูาตา และข่าว
ก็ค่อนขูางดัง เน่ืองจากเป็นสาวสวย เป็นที่หมายปองของหนุ่มนูอยหนุ่ม
ใหญ่ อีกทัง้มีการขุดคูุยว่าพระเอกชื่อดังเคยจีบสมัยเรียน แต่จีบไม่ติด
อีกต่างหาก

นอกจากนัน้ การเลือกสถานที่ตายยังเป็นอะไรที่บาดใจคนรับรูู 
เพื่อนสนิทของแจ๊บใหูสัมภาษณ์นักข่าวว่าน่าจะเป็นจุดชมอาทิตย์ตกดิน
ริมทาง ที่แจ๊บเล่าใหูฟังซ�้าๆหลายรอบว่าชอบที่สุด โรแมนติกที่สุด ตอน
อยู่ดูวยกันกับแฟนหนุ่ม

ประเด็นแจ๊บถูกสังคมอินเตอร์เน็ตหยิบยกมาวิจารณ์กันอย่างเผ็ด
รูอน บางคนสงสาร บางคนสาปส่งไล่หลัง โดยที่ส่วนใหญ่ต่างก็ไม่เขูาใจ
เหมือนๆกัน คือสวยขนาดนัน้ จบสูงขนาดนัน้ ไฉนจึงไม่เสียดายชีวิต 
ตัดช่องนูอยแต่พอตัวหนีไปโลกอื่น เพียงเพราะอกหักรักคุดหนเดียว

แต่มะแมเห็นใจและเขูาใจแจ๊บดี นรกแห่งการสูญเสียสวรรค์นัน้ 
ใครไม่เจอกับตัวเองจะไม่รููว่าโหดรูายเพียงใด แมูเคยมีดีแค่ไหนก็ไรูค่า
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ไปจนหมด
สวดคืนที่ ๓ มะแมไปร่วมงานมาแลูวครัง้หน่ึง นัง่เงียบๆอยู่ขูาง

หลังสุดตามล�าพัง แสดงความเสียใจกับพ่อแม่ของแจ๊บแค่นิดหน่อย
ก่อนกลับ ไม่มีใครรููจักหรือจ�าหล่อนไดูในทางใดๆ

วันน้ีสวดเป็นคืนสุดทูาย มะแมนึกอยากไปอีก ตัง้ใจใหูคืนสวด
สุดทูายเป็นครัง้สุดทูายที่หล่อนจะรููสึกผิดกับกรณีของแจ๊บ พูนจากน้ีไป
หล่อนจะลูางความคิดค�านึงต่างๆที่จางลงมากแลูวเสียใหูหมด จะไม่มี
การทบทวนความผิดพลาดกันอีก

น่ีคือเวลาส�าหรับการเรียนรูู เมื่อเจอบทเรียนที่เจ็บปวด ทิง้
ควำมเจ็บปวดไป เก็บไว้แต่บทเรียน!

บรรยากาศคืนสุดทูายไม่โศกสลดอย่างคืนแรกๆ คลูาย
ทุกคนท�าใจยอมรับไดูแลูวว่าแจ๊บจากไปจริงๆ จะพูดว่าไดูเวลาอันควร
หรือก่อนเวลาอันควร ความจริงอันเป็นที่สุดที่เหลืออยู่ใหูคนขูางหลัง
ประจักษ ์ก็คือแจ๊บจะไม่กลับมาอีก

มะแมเลือกที่นัง่หลังสุดตามเคย หล่อนทอดตามองรูปถ่ายขูาง
โลงขาว เป็นใบหนูายิม้สะสวยราวกับนางแบบดาวเด่น มองกี่ครัง้ทุกคน
ก็อดใจหายไม่ไดู มันเหลือเชื่อว่าหนูาตาอย่างน้ี อายุแค่น้ี ไม่อยู่ใหูเห็น
ตัวจริงกันแลูว

โฟกัสสายตาของมะแมจับจุดเลยภาพไปนิดหน่ึง ยึดเอา
บรรยากาศรอบขูางทัง้หมดของงานศพเป็นตัวแทนแจ๊บ แลูวท�าความ
รููสึกไปถึงจิตของแจ๊บ สัมผัสถึงสภาพค่อยๆฟ้ืนตัวแบบคนเพิ่งตื่นนอน
บูาง หรือเหมือนงงๆจับตูนชนปลายไม่ติดแบบคนง่วงงุนก�าลังจะหลับ
บูาง

โดยไม่จงใจอยากเห็น นิมิตหน่ึงปรากฏขึ้นในหูวงมโนทวารของ
มะแม ไม่แน่ใจว่านัน่เป็นสภาพปัจจุบันหรือสภาพที่ก�าลังจะเกิดขึ้นกับ
แจ๊บกันแน่

หล่อนเห็นทัศนียภาพบนผาสูงแห่งหน่ึง มองไปขูางหนูากวูางไกล
สุดลูกหูลูกตา ขอบฟูาทอแสงหลากสีของอาทิตย์อัสดง แมูภาพทัง้หมด

จะงดงาม แต่ทว่าบรรยากาศกลับเงียบเหงา เศรูาสรูอย และเยียบเย็น
อูางวูางล�้าลึก ไม่ชวนเคลิม้ฝันดังควร

มะแมเห็นเหมือนตัวเองกลายเป็นแจ๊บ นัง่เหม่อมองเวิง้ฟูาอยู่
ตามล�าพัง รููสึกถึงสีหนูาเย็นชา รููสึกถึงอาการไม่ไหวติง และรููสึกถึง
อารมณ์อูอยอิ่ง คิดตัดพูอคนรักอยู่ตลอดเวลา

เมื่อถล�าลึกเขูาไปรวมเป็นอันเดียวกับแจ๊บครู่หน่ึง จิตของมะแม
ก็บอกตนเองว่าสภาพใหม่ของแจ๊บคือเปรตเฝูาเหว เป็นเปรตสาวรูป
ร่างหนูาตาสวยไม่ต่างจากเดิม เพราะก่อนตายมีความสงบ แลูวไม่ไดูมี
พฤติกรรมชัว่รูายขนาดตูองเปลี่ยนสภาพเป็นน่าเกลียดน่ากลัวอะไร

แจ๊บจะไดูเหม่อมองพระอาทิตย์ตกดินทุกเย็น และคนไปเที่ยว
ชมวิว ณ จุดนัน้ในยามสนธยา ก็อาจจะไม่มีความสุขสงบกันอีกเลย ใน
เมื่อนิสัยแจ๊บเป็นพวกไม่ชอบใหูใครรบกวนอาณาเขตส่วนตัว!

เขูาใจเหตุผลของชีวิตหลังความตายเพิ่มขึ้นนิดหน่ึง บุญเก่าบวก
กับนิสัยบางอย่างท�าใหู ‘ผี’ บางตนยังดูดีและมีฤทธิไ์ดูเช่นน้ีเอง

แจ๊บตายไปพรูอมกับอาการถือมั่นในคนรักและทิวทัศน์วิจิตร 
ดูวยบุญเก่าที่ยังไม่หมดอายุมาช่วยตกแต่งภาวะใหูงามดังเดิม แต่บาป
ใหม่ก็ยึดแจ๊บไวูกับความเงียบเหงาเศรูาสรูอย ทรมานใจกับการรอคอย
บางสิ่งที่ไม่มีวันมาถึง

หากเกิดภาพบาดตาบาดใจ เช่น มีหนุ่มสาวมาพลอดรักชมตะวัน
ตกดินดูวยกันในละแวกนัน้ดูวยอารมณ์ฝันละมุน แลูวไอละมุนของคู่รัก
ก็จะกลายเป็นกระแสกระทบใจ กระทูุงใหูแจ๊บพลอยชื่นชม หรือไม่เช่น
นัน้ก็รบกวนแจ๊บใหูนึกริษยา นึกอยาก ‘เฮีย้น’ ส�าแดงเดชในทางใดทาง
หน่ึง ตามแต่การสืบนิสัยจากครัง้เป็นมนุษย์

ยังคงสงสารเสมอ ในสัมผัสของมะแม สภาพแจ๊บเหมือน ‘ติดกับ’ 
และไม่อาจคืนสู่อิสรภาพไปอีกนาน แลูวดูวยสภาพจิตใจอ่อนแอเยี่ยง
นัน้ แมูเกิดใหม่เป็นมนุษย์ก็จะมีก�าลังใจอ่อน ทนอะไรไม่ค่อยไดู จูอง
แต่จะคิดเอาตัวรอดแบบลัดๆ จนกว่าจะมีสักภพชาติหน่ึงที่เปลี่ยนความ
อ่อนแอเป็นความเขูมแข็งขึ้นมาไดูใหม่ โดยผ่านบทฝึก บททดสอบกัน
น่วม
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แต่ใหูสงสารแค่ไหน ก็ไม่ช่วยอะไรเลย การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
เพื่อเลื่อนชัน้ภูมิใหูกับคนตัง้ใจฆ่าตัวตายเป็นเรื่องยาก มันยิ่งกว่าเพียร
เปลี่ยนใจเด็กหัวแข็งใหูกลายเป็นเด็กหัวอ่อน หรือยิ่งกว่าพยายามสอน
เด็กหัวทึบใหูฉลาดในสมการคณิตศาสตร์ชัน้สูง นักฆ่าตัวตายเหมือน
เอามือปิดหูปิดตาตัวเองไวูมิดชิด แสงอาทิตย์ที่ไหนจะส่องลอดเขูาไปใหู
ความสว่างไดู

คิดตก เห็นตามจริง และเลิกเอาใจไปผูกกับนิมิตเหงาหงอยน่า
สงสารของแจ๊บ แต่ละคนสรูางกรง แลูวก็ติดอยู่ในกรงที่สรูางมากับมือ 
ไม่มีใครปลดปล่อยใครไดู

ขณะนัน้ เกิดแรงดึงสายตาชนิดหน่ึง ชวนใหูมะแมเหลียวไปทาง
ซูาย เห็นผ่านกระจกใสว่าชายในชุดสูทด�าคนหน่ึงเดินเดี่ยว ตรงสู่ทาง
เขูาศาลา หนูาตาเศรูาหมอง และยิ่งเกูอเขินเมื่อพยายามยกมือไหวู
ผููใหญ่ของงานแลูวทุกคนเมิน ไม่รับไหวู ไม่รับซอง แกลูงท�าเหมือน
ไม่เห็น หรือเดินหลีกไปทางอื่นทันทีที่หนุ่มคนนัน้เขูาใกลู เรียกว่าทาง
เขูาศาลาค่อยๆขยายรัศมีอึมครึมน่าอึดอัด เพียงดูวยการปรากฏร่างของ
หนุ่มหนูาใหม่น่ีเอง

รููทันทีว่านัน่คือ ‘พี่ปาย’ ของแจ๊บ เห็นมาดสง่าที่แปรเป็นเกูๆกังๆ
ไปชัว่ขณะของเขาแลูวนึกสงสาร ขณะเดียวกันก็เขูาใจอารมณ์กระดูาง
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหมู่ญาติของแจ๊บ หล่อแค่ไหนก็ไม่ช่วยใหูรููสึกดีขึ้น 
ใครเป็นญาติก็ตูองอายที่แจ๊บตายเพราะนายคนน้ี

ไม่มีใครผิดในเกมรักที่เลิกรูาง ถูาต่างฝ่ายต่างมีชีวิต แต่หากมี
การคิดสัน้ คนตายจะกลายเป็นฝ่ายถูกกระท�าที่น่าสงสาร ส่วนคนอยู่
ขูางหลังจะถูกปรับใหูเป็นฝ่ายผิด หรือกระทัง่เป็นคนเลวโดยอัตโนมัติ 
ขนาดบินขูามโลกมาร่วมงานศพ ยังไม่มีญาติคนไหนใหูอภัยสักราย เออ
หนอ! โลกหนอโลก

แต่บรรยากาศเย็นชาหนูาตึงก็คลี่คลายจนไดู เมื่อคุณแม่ของแจ๊บ
ลุกจากที่นัง่ น�าธูปหน่ึงดอกมาใหูหนุ่มหัวเดียวกระเทียมลีบดูวยตนเอง

สีหนูาของปายดีขึ้น พนมมือไหวู ปากขยับเป็นค�าพูด “สวัสดี
ครับคุณแม่” แยูมยิม้และพยายามยื่นซองเงินช่วยงานศพใหูมารดาของ

อดีตคนรัก แต่ฝ่ายนัน้ยกมือปฏิเสธแลูวหันหลังเดินจากไปอย่างสุภาพ 
คลูายท�าตามมารยาทเสร็จแลูว ก็ไม่อยากเสียเวลาโอภาปราศรัยดูวยอีก

นัน่เอง ปายจึงกลับปิดปาก เดินคอตกเขูาศาลา มาไหวูศพแบบ
ตกเป็นเปูาสายตาโดดเด่น ทุกคนที่นัง่รอพระอยู่ก่อนเงียบกริบ ราวกับ
เขาเป็นตัวประหลาด บางคนไม่รููก็เพิ่งไดูรููจากการบอกต่อๆกัน ว่าท�าไม
เหล่าญาติของแจ๊บจึงออกอาการไม่ไวูหนูากันขนาดนัน้

คงไม่มีใครกลูาปฏิเสธ ถูามีคนบอกว่าปายเป็นหน่ึงในผููชายที่
หล่อที่สุดในประเทศไทย แค่ท่วงทีเดินเหินของเขาก็อาบมนต์ขลังบาง
อย่าง สามารถกระตุกหัวใจผููหญิงทุกคนในโลกใหูตื่นเตูนไดูแลูว

พอปักธูปลงกระถางเสร็จ ปายก็เดินไปนัง่ทางหน่ึงไกลจากหล่อน 
มะแมมองเขาจากดูานหลังเป็นครู่ ก่อนนึกอะไรขึ้นไดู และถามตนเอง
ว่าจ�าเป็นหรือเปล่าที่หล่อนจะตูองน�าค�าสุดทูายของคนตายไปบอกเขา

ชัง่ใจครู่หน่ึงก็คิดว่าไม่บอกดีกว่า หล่อนเขิน และไม่รููสึกว่านัน่
เป็นขูอความสลักส�าคัญชนิดคอขาดบาดตาย มันก็แค่อารมณ์สุดทูายที่
แจ๊บปล่อยใหูหลุดเป็นประโยคเพูอๆโดยอาจไม่รููเน้ือรููตัวดูวยซ�้า

แต่นัง่อยู่ดีๆ นาทีต่อมาก็นึกขึ้นไดูเองว่าแจ๊บอาจอยากฝากหล่อน
บอกเขาจริงๆ ท�าไมหล่อนถึงคิดว่าค�าสัง่เสียของคนก่อนตายไม่ส�าคัญ 
ค�าสุดทูายก่อนตายน่าจะเป็นค�าที่คนตายอยากพูดที่สุดในชีวิตทีเดียว

ครัน้จะลุกขึ้นแลูวไปกระซิบกระซาบขูางหูเขา มันก็ดูกระไรอยู่ 
ปายอาจเขูาใจว่าหล่อนเป็นหน่ึงในสาวที่มากรีด๊ และพยายามหาทาง
ชวนคุยเป็นการทอดสะพานก็ไดู

แต่แลูวมะแมก็นึกออก แค่เอากระดาษกับซองจดหมายจาก
กระเป๋าถือมาเขียนบอก ไม่น่าเคอะเขินเหมือนใหูพูดกับปากแต่อย่างใด

ฝากบอกพี่ปายด้วยว่าขอโทษ ท�าไมแจ๊บถึงรักเขาขนาดนี้ก็ไม่รู้...

พิธีสวดเสร็จสิน้ลงในเวลาทุ่มครึ่ง บรรดาแขกผููมาร่วมงานต่าง
ก็ทยอยล�่าลาและแยกยูายกลับบูาน ซึ่งก็รวมทัง้หนุ่มปายดูวย เขากูม
หนูากูมตาเดินงุดๆอย่างทราบว่าไม่มีใครยินดีมองหนูา มะแมเดินตาม
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ออกมา ทิง้ระยะห่างไม่กี่กูาว รอจนเขาเดินถึงรถและก�าลังเอื้อมมือเปิด
ประตู ก็ทักเบาๆ

“คุณปายใช่ไหมคะ?”
ปายเหลียวมามอง นึกว่าเป็นญาติของแจ๊บก็รีบรับ
“ครับ!”
มะแมถอนใจ เพิ่งรููชัดว่าท�าอย่างน้ีถึงจะถูกตูอง ค�าสัง่เสียคนตาย 

ถูาไม่เหลือบ่ากว่าแรง ช่วยไดูก็ควรมีน�้ าใจช่วยใหูสมปรารถนา
“น่ีเป็นขูอความที่คุณแจ๊บฝากดิฉันไวูใหูกับคุณปายนะคะ อย่า

แปลกใจถูาเห็นว่าไม่ใช่ลายมือของเขา เพราะเขาบอกฝากมาทาง
โทรศัพท์ และดิฉันก็เพิ่งเขียนแบบค�าต่อค�าเมื่อครู่น้ีเอง”

ยื่นซองใหู พอปายยื่นมือมารับงงๆไดู มะแมก็กลับหลังหันเดิน
จากไปทันที

ปายแกะจดหมายอ่าน พออ่านเสร็จก็รีบวิ่งตาม และมาทันกัน
ภายในอึดใจเดียว เขายืนดักหนูา บังคับในทีใหูมะแมตูองหยุดเดิน

“ขอบคุณมากครับ” จูองลึกลงไปในตาหล่อนดูวยแววเจ็บปวด 
“ช่วยเล่าใหูฟังหน่อยไดูไหมว่าแจ๊บคุยอะไรกับคุณบูาง”

“ดิฉันขอท�าหนูาที่แค่ส่งขูอความสุดทูาย ที่คนตายฝากฝังไวูจะไดู
ไหมคะ?”

พูดตัดบทและผินหนูาไปทางอื่น อาจจะเพราะครูานกับการลง
รายละเอียด หรืออาจจะเพราะ... ยังไม่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถ
ตูานทานเสน่ห์ของปายไดูหรือเปล่า!

“ขอโทษนะ เอ่อ... น่ีคุณมะแมใช่ไหม?”
หญิงสาวคอแข็งหน่อยๆ ปิดปากเงียบแทนค�าตอบ ราวกับซ่อน

พิรุธอะไรไวู
“ก่อนเกิดเรื่อง แจ๊บอีเมลไปหาผม เปรยว่าไปหาหมอดูชื่อมะแม 

แลูวก็แยูมใหูฟังว่าโดนทักอะไรมาบูาง”
“เหรอคะ”
มะแมพึมพ�าแบบไม่มีความหมาย ไม่แปลกใจ และไม่ตูองการต่อ

ความยาวใดๆ

“เขาทึ่งมากที่คุณรููเรื่องระหว่างผมกับเขาทุกอย่าง แถม... รููใน
สิ่งที่ยังไม่สมควรรูู”

นัน่เป็นค�าจีจุ้ดที่มะแมไม่อยากฟัง และก็ท�าใหูพูดหูวนๆสวนออก
ไปแบบปกปูองตนเอง

“ตอนเรื่องยังไม่เกิด ใครจะรููว่าอะไรสมควร อะไรไม่สมควร!”
ปฏิกิริยาชนิดนัน้ท�าใหูปายตกใจและรีบแกู
“เอ่อ... ผมไม่ไดูหมายความว่าเป็นความผิดของคุณนะครับ 

ขอโทษถูาท�าใหูเขูาใจว่าต�าหนิคุณอยู่”
มะแมรููสึกตัวก็กูมหนูา เสียงอ่อนลง
“มันก็เป็นความผิดของมะแมจริงๆแหละ และกรณีของคุณแจ๊บก็

ถือเป็นบทเรียนครัง้ส�าคัญ ท�าใหูรููสึกแย่กับตัวเองอย่างไม่เคยเป็นมา
ก่อน”

ปายจับจูองเสีย้วหนูางามแลูวตัดสินใจเอ่ยชวน
“ขอเวลาคุณมะแมสักสิบนาทีไดูไหม ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาผม

นอนไม่หลับเลย ทรมานใจจนอยากบวช แต่ยังไงช่วงน้ีก็บวชไม่ไดู
แน่ๆ”

หญิงสาวลังเล ก่อนพยักหนูาหน่อยๆ เดินตามเขามานัง่ที่ชุดโต๊ะ
หมู่ซึ่งทางวัดตัง้ไวูตามทาง พอนัง่ลงไดูปายก็เขูาจุดทันที

“ช่วงหลังผมกับแจ๊บคุยกันไม่รููเรื่อง มีแต่ค�าด่า หรืออย่างเบาก็ค�า
กระแนะกระแหน ผมเลยไม่นัดคุยออนไลน์ แลูวก็ไม่รับโทรศัพท์ตอน
เขาโทร.มา จะอ่านก็เฉพาะอีเมล เพราะค่อยปลอดโปร่งหน่อยเวลาไม่
ตูองโตูตอบกันสดๆ”

“ค่ะ... พอจะทราบเหมือนกัน”
“แจ๊บเล่าใหูฟังในเมล บอกว่าพอจะเขูาใจผมมากขึ้น แลูวก็

ขอโทษกับพฤติกรรมงอแงที่ผ่านมา ผมก็บอกว่าผมไม่ติดใจ แต่เรื่อง
ระหว่างเรา คงจ�าเป็นตูองทบทวนกันใหม่ เรารููจักกันนูอยเกินไป”

“ผููหญิงหลายคนพรูอมจะเขูาใจว่า ค�าชวนใหูถอยคนละกูาว หรือ
ทบทวนกันใหม่ หมายถึงการมีคนใหม่ และนัน่คงเป็นสิ่งที่แจ๊บรับไม่ไดู 
เพราะที่ผ่านมาเชื่อมัน่ว่าจะตูองแต่งงาน อยู่กินกับคุณอย่างมีความสุข”
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ปายยกมือลูบหนูา ดูหม่นหมองและเต็มไปดูวยความเคร่งเครียด
กระสับกระส่ายออกมาจากภายใน

“ผมเคยคิดอย่างนัน้ แต่แจ๊บก็เปลี่ยนความคิดของผมวันละนิด 
ความร่าเริงกับเสน่ห์ดึงดูดของเขาหายไปไหนหมดก็ไม่รูู รููแต่ว่าการพูด
คุยกลายเป็นภาระที่ผมตูองแบก และตอนโดนเร่งใหูนึกถึงภาพตัวเอง
เดินหนูาเขูาเรือนหอ ก็เหมือนนับเวลารอถอยหลังเขูาคุกดีๆน่ีเอง”

“เขูาใจ... และเห็นใจค่ะ”
“โอู! ขอโทษ... ผมไม่ตัง้ใจจะใหูคุณมะแมตูองมาฟังผมระบาย

ความทุกข์อย่างน้ีเลย เหมือนผมมานัง่แกูตัวใหูคุณฟังเลยนะ แต่... ผม
อยากใหูคุณมะแมรับทราบว่าผมไม่ไดูมีคนใหม่ ผมแค่ใชูค�าพูดว่าเรา
ถอยคนละกูาว ใหูโอกาสกันและกันเลือกทางเดินใหม่ดูไหม ผมพูดแค่น้ี 
แต่แจ๊บไปตีความว่าผมมีคนใหม่แลูว และเมลกลับมาขู่ว่าจะฆ่าตัวตาย 
ผม... ไม่นึกว่าเขาจะเอาจริง เลยไม่ไดูตอบกลับ เพราะร�าคาญ แลูวก็
ก�าลังงานยุ่งสุดๆ”

“อย่างคุณปาย เป็นพวกพรูอมจะมีใหม่ไดูตลอดเวลา พอห่างกัน
คุณแจ๊บเลยคิดมากไม่หยุด และเมื่อคุณปายพูดแค่นัน้ แถมท�าเป็นไม่
สนใจ เขาก็ไม่คิดไปทางอื่น นอกจากปักใจว่าเพราะคุณมีใหม่ถึงทิง้กัน”

“ก่อนแจ๊บไป... เขาพูดอะไรใหูคุณมะแมฟังบูาง?”
“มันยาวค่ะ จ�ารายละเอียดไม่ไดู แต่สรุปเป็นความรููสึกทางใจก็

คือชีวิตที่ไม่มีคุณ เทียบเท่ากับการไม่มีชีวิต ประมาณนัน้”
ปายกูมหนูาน่ิง
“น่ีผมคงตูองรููสึกผิดไม่เลิกใช่ไหม?”
“จากการที่มะแมคุยกับเขา มะแมไม่คิดว่าเขาจากไปเพื่อใหูคุณ

รููสึกผิดนะคะ ตรงขูาม เขาส�านึกผิดและเสียใจ ค�าสุดทูายในชีวิตจึงเป็น
ค�าขอโทษที่ฝากถึงคุณโดยตรง”

ดูเหมือนปายไม่ไดูยินที่มะแมพูด อารมณ์โศกท�าใหูเขาเริ่ม
คร�่าครวญ

“ระหว่างติดคุกหลังงานแต่ง กับติดคุกหลังงานศพ ถูายูอนเวลา
กลับไปเลือกไดู ผมจะเลือกคุกแรก!”

มะแมมองชายผููน่าจะไดูชื่อว่าหล่อที่สุดในประเทศไทยเต็มตา 
ใบหนูาหมองไหมูของเขาดูน่าเห็นใจ แต่ท�าไมหล่อนยังไม่นึกอยาก
ปลอบก็ไม่ทราบ อาจเพราะรููสึกว่าลึกลงไป ถัดจากชัน้ของความเสียอก
เสียใจ รููสึกผิดเต็มประดา คือชัน้ของความโล่งอก สบายใจกับชีวิตใหม่
ที่ไดูความเป็นไทกลับคืนมาเสียที

อีกอย่างหน่ึง มองหนูาดูวยตาเปล่าไม่ตูองใชูจิตสัมผัสใดๆ ก็
ทราบว่าสาวโสดสวยๆค่อนประเทศพรูอมจะเฮโลกระโจนใส่เขาทุกวัน 
แค่หันไปยิม้ใหูผููหญิงคนไหน ก็มัดใจ บาดอารมณ์ ขนาดตะลึงตะไลจับ
จูองหลงติด ไม่คิดอยากห่าง หรือกระทัง่ไม่อาจขาดเขาไปจนตาย...

เหมือนอย่างแจ๊บ!
มะแมเห็นว่าเขามีดี แต่ใจกลับไม่หลงยินดีในความเป็นเช่น

นัน้สักเท่าไร ปายกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ใจว่าหล่อนไม่อาจเป็นผููหญิง
ธรรมดา ไม่มีทางหลงเขา อย่าว่าแต่จะฆ่าตัวตายบูชาเขา!

“ถูาไม่มีอะไรแลูว มะแมขอตัวกลับก่อนนะคะ”
หญิงสาวลุกขึ้นยืน ปายยืนตาม รููสึกใจหาย อยากคุยกับหล่อน

นานกว่านัน้
“พรุ่งน้ีขอเป็นลูกคูาของคุณมะแมสักคนไดูไหม? ผมจะบินกลับ

ช่วงค�่า ก่อนหนูานัน้ขอปรึกษาอะไรเพิ่มเติมสักหน่อยเถอะ”
มะแมส่ายหนูา
“ตารางนัดของมะแมเต็มยาวค่ะ แต่มะแมใหูค�าปรึกษาคุณไดู

สัน้ๆเดี๋ยวน้ีเลย”
“ไดูเหรอครับ?”
“ส�าหรับชีวิตของคุณ รักส่วนใหญ่มีไวูใหูคุณวุ่นวาย เพราะตูอง

พยายามเป็นอะไรเกินๆจากที่เป็น ผููหญิงที่วิ่งเขูามาหาต่างตูองการ
ความฝันส�าเร็จรูป ไม่ไดูมาช่วยกันยกระดับความจริงใหูดีขึ้น คุณจะ
ตูองเหน่ือยกับการท�าตัวเป็นความฝันสมบูรณ์แบบไปเรื่อยๆ จะหล่นลง
มาเป็นความจริงที่บกพร่องไม่ไดู พวกเธอไม่มีทางยอมรับ”

ปายท�าหนูาเหวอนิดๆ 
“ผมไม่เขูาใจ”
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“งัน้จ�าเป็นขูอสรุปก็พอค่ะ อย่าใจอ่อนใหูกับความสวยของผููหญิง
ช่างฝัน เพราะจะไม่มีความสุขในชีวิตคู่ที่แทูจริงรออยู่ ใหูใจเย็นรอ
ความงามของผููหญิงใจดี แลูวชีวิตของคุณจะถูกเติมเต็มดูวยเหตุผล
และความเหมาะสมที่เคยขาดหายไป”

ดอกเตอร์หนุ่มค่อยๆคลี่ยิม้ออกมา นัน่ท�าใหูเขาดูเปลี่ยนไปเร็ว
มาก จากที่เพิ่งระทมระทวยทนทุกข์ กลายเป็นเป่ียมพลังแจ่มใสทันตา 
แมูแต่มะแมยังทึ่ง

“คนงามกับความใจดีคือสิ่งที่ผมรอมาตลอด และผมก็คิดว่ายาก
เหลือเกินกว่าจะไดูพบกับคนๆนัน้”

มะแมแน่ใจว่าเห็นประกายกรุูมกริ่มในแววตาของเขาฉายออก
มา ทบทวนค�าพูดของตนเองเมื่อครู่ ก็นึกไดูว่าเขาอาจเขูาใจอะไรผิดไป
กระมัง จึงรีบเอ่ยลาพรูอมทัง้คูอมศีรษะใหูเล็กนูอย

“สวัสดีค่ะ ขอใหูคุณสบายใจโดยเร็วนะคะ”
ว่าแลูวก็ลุกขึ้นยืน ซึ่งก็ดึงใหูปายผุดลุกยืนตามทันใด
“เอูอ! คุณมะแม ผมขอรูอง พรุ่งน้ีขอเวลาผมพบคุณก่อนกลับ

ไดูไหม จะตูองใหูค่าเสียเวลาเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ยินดี ผมตูองปรึกษาคุณ
หลายเรื่องเลยนะ จะเป็นมื้อกลางวันใกลูบูานคุณก็ไดู”

มะแมย่นคิว้เล็กนูอยดูวยความฉงนครามครัน ไม่อยากเชื่อว่า
หนุ่มรูปงามที่ท�าใหูไฮโซสาวเจูาเสน่ห์คนหน่ึงฆ่าตัวตายไดู จะไรูชัน้เชิง
ขนาดน้ี

“ไม่ไดูจริงๆค่ะ ขอโทษนะคะ”
ปฏิเสธอย่างสุภาพแลูวมะแมก็ออกเดินไม่เหลียวหลัง กลัวเขา

เดินตามเหมือนกัน คงอึดอัดน่าดูถูาตูองปฏิเสธซ�้ากันอีกรอบ
เป็นครัง้แรกที่สงสัยว่า ‘เทวดา’ จะพลาดเป็นบูางหรือเปล่า ถึง

ขนาดตูองใหูหล่อน ‘ระวัง’ ว่าถูาจะมีความรัก อย่าไปหลงสิ่งล่อตา
ภายนอก โธ่เอุย! กะแค่ตาน่ีจะท�าใหูหล่อนอยากรับนัดยังท�าไม่ไดูเลย 
เรื่องหลงใหล เรื่องรักใคร่ใหูวุ่นวายจะตามมาอย่างไรไดู?

บทที่ ๘
 
มะแมแวะซื้อของเขูาบูาน กว่าจะกลับมาถึงจึงปาเขูาไปสี่ทุ่ม 

ซึ่งหล่อนขีดเสูนไวูใหูอิก๊เขูานอนพอดี
วินัยขัน้พื้นฐานประเภทน้ี แสดงความเป็นเด็กว่านอนสอนง่าย

ของอิก๊ อิก๊ปฏิบัติตามที่หล่อนตีกรอบไวูทุกเรื่อง และมะแมก็ตีกรอบ
พรูอมอธิบายเหตุผลเสมอ ไม่ใช่จู่ๆบังคับใหูท�าโน่นท�าน่ีดื้อๆ หล่อน
บอกอิก๊ว่าเด็กที่นอนตัง้แต่หัวค�่าจะฉลาด สมองแจ่มใส เติบโตอย่าง
แข็งแรง จิตใจที่เศรูาหมองไปช่วงหน่ึงจะฟ้ืนคืน กลับสดใสเหมือนเดิม
ไดูอย่างรวดเร็ว

อิก๊ช่วยเหลือตัวเองไดูทุกเรื่อง กับทัง้ช่วยหยิมท�างานบูานอย่าง
ขมีขมัน มะแมไดูยินสองคนคุยกระหนุงกระหนิงทุกครัง้ที่อยู่ดูวยกัน
แลูวสบายใจ รููสึกว่าน่ีคือรังนอนอันสว่าง อบอุ่น หาใช่สักแต่เป็นที่อยู่ที่
กิน เดินไปที่ตรงไหนสัมผัสไดูแต่พลังความมีชีวิตชีวาและความน่าอยู่ที่
ตรงนัน้

น่ีเอง จุดเริ่มต้นของควำมเป็นบ้ำน สร้ำงกันด้วยควำมผ้กใจ
ผ้กพัน ไม่ใช่ด้วยกำรผ้กอิฐผ้กไม้

หยิมออกมาช่วยปิดประตูรัว้ และขอแบ่งถุงพะรุงพะรังไปช่วยถือ
เขูาบูาน มะแมหยิบจากทูายรถส่งใหูส่วนหน่ึง

“อิก๊ขึ้นนอนหรือยัง?”
“เพิ่งขึ้นค่ะ”
เขูามาถึงครัวดูวยกัน ขณะช่วยกันจัดขูาวของเขูาตููเย็นและช่อง

ชัน้ต่างๆ มะแมก็ถามอีก
“ช่วงค�่าครูสอนภาษาอังกฤษมาตามนัดไหม?”
“มาตรงเวลา หนูาตาดุนะคะ แต่ก็สอนดีค่ะ สอนๆไป ท่าทางหลง

รักนูองอิก๊อีกคน”
“ใครไม่รักไม่เอ็นดูก็แปลกคนล่ะ”
แต่พูดเสร็จใจก็ไพล่นึกไปถึงสองลุงปูามหาภัยซึ่งจ�าใจอุปการะ

หนูอิก๊อยู่ช่วงหน่ึง ทัง้สองนับว่าแปลกคนจริงๆที่ใจรูายกับเธอไดูลงคอ
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นึกอีกทีจะแปลกอะไร ขนาดลูกเตูาแทูๆ แต่ละคนกระเจิดกระเจิง
ไปคนละทิศคนละทาง หนีออกจากบูานตัง้แต่อายุไม่ถึง ๑๘ กันหมด 
และที่ยังอยู่ดูวยกันก็เป็นไปแบบซังกะตาย แยกยูายไม่รอด ไม่ใช่
เพราะมีความรููสึกแสนดีอยู่ที่นัน่ อย่างน้ีจะเอาหัวใจที่ไหนมารักเด็กซึ่ง
เป็นลูกของญาติเล่า?

ความกล�้ากลืนฝืนใจท�าใหูยุพินเลีย้งอิก๊ดูวยโทสะ กับทัง้เล็งโลภ 
มาดหมายอยู่ในใจว่าวันหน่ึงจะตูองเอาก�าไรคืนใหูไดู ไม่ทางใดก็ทาง
หน่ึง ส่วนนิพนธ์ไม่เห็นอิก๊เป็นอะไรอื่นมากไปกว่าเด็กผููหญิงไม่มีทางสูู 
น่ารักน่ารังแกเป็นที่สุด แถมไม่มีทางไป ล่วงเกินอะไรใครจะรูู

ลุงกับปูาเป็นแผลกาย บอกตัวเองว่าหล่อนจะเป็นยาสมานใจใหู
อิก๊หายขาดจากทุกแผล

เพียงช่วงสัน้ๆที่มาอยู่ดูวยกัน อิก๊ไดูรับการรักษาทัง้ส่วนของกาย
และส่วนของใจอย่างรวดเร็ว สามวันแรกที่เธอแน่ใจว่าไดูมาอยู่ในบูาน
ใหม่ อันจะเป็นหลักประกันความมัน่คงและความปลอดภัยไปตลอด
ชีวิต อิก๊ก็ร่าเริงขึ้น เจรจาพาทีน่ารักน่าพิศวาส แสดงพื้นฐานจิตใจของ
เด็กที่โตมากับครอบครัวอบอุ่น

“หยิม...”
“ขา”
“ทุกวันน้ีพี่ไม่ไดูคิดว่าหยิมเป็นลูกจูางแลูวนะ เธอเป็นนูองสาวพี่

คนหน่ึง”
“รููค่ะ”
เด็กสาวไม่ไดูหันมอง แค่ยิม้ตอบสัน้ๆ แต่เสียงก็บอกว่า “รูู” ตาม

ที่พูดจริงๆ
“ถูาเธออยากไดูอะไร หรือไม่ชอบอะไร ก็บอกพี่ไดูทุกอย่าง ไม่

ตูองคิดว่าพี่เป็นเจูานาย”
“จะพยายามกลูาๆนะคะ”
“แลูวน่ี... เธอจะรููสึกไม่ดีไหม ถูาพี่เอาเด็กที่ไหนไม่รูู มาเลีย้งดู

อย่างดี ใหูไดูเรียนหนังสือ...”
“ส่งนูองอิก๊ใหูถึงปริญญาเอกเลยนะคะ ขอหยิมไดูมีส่วนไปร่วม

งานวันรับปริญญาตรีที่เมืองไทยก่อนดูวย”
สูุมเสียงสดใสนัน้ มีผลใหูมะแมชะงักมือที่ก�าลังจัดของลง แปร

สายตาไปอีกทาง ชัง่ใจดีๆอยู่ครู่ก่อนถาม
“พี่ส่งเธอเรียนต่อบูางเอาไหม?”
“ไม่เอาหรอกค่ะ”
“ไม่อยากเรียนหรือ? ศึกษาผููใหญ่ก็ไดู”
“เรียนดึกๆน่ะ ถูกตีหัวตอนกลับบูานกันเยอะนะคะ”
“งัน้ก็เรียนภาคกลางวัน!”
มะแมกัดฟันพูด แต่ก็ตัง้ใจตามนัน้
“ตอนกลางวันหยิมสมองทึบค่ะ คิดอะไรไม่ค่อยออก ตูองตอน

กลางคืนค่อยโล่ง หัวแล่นหน่อย”
หยิมจัดของส่วนของตนเสร็จก็หันมาหยิบของที่เหลือจ�าพวก

กระดาษมูวนไปจัดวางตามจุดเฉพาะอันมีความแน่นอน ตามระเบียบ
ของผููเป็นนาย ระหว่างจัดอย่างคล่องแคล่วก็พูดไปดูวย

“ถูาหยิมเรียนสูงกว่าน้ีแลูวเห็นช่องทางท�างานอื่น ตอนตายหยิม
อาจเสียดายที่ไม่ไดูอยู่รับใชูพี่มะแม แทนที่จะไดูรับอะไรดีๆจากพี่ กลับ
ดันทุรังออกไปหาเรื่องรับอะไรเลวๆจากโลกขูางนอกมาใส่ตัวแทน ไม่
เอาหรอก”

มะแมตาคูางอยู่กับที่ เพิ่งไดูยินประโยคค�าพูดยาวๆชนิดนัน้จาก
หยิมเป็นครัง้แรก เหมือนฟังตัวเองพูด ทัง้น�้ าเสียง ทัง้ส�านวน ต่างแต่
ว่าเป็นหยิมคิด หยิมเอ่ยปากมาจากอีกฟากหน่ึงของหูอง หาใช่น�้ าเสียง
ของหล่อนเองไม่

อยู่ใกลูหล่อน แลูวกลายเป็นเงาสะทูอนของหล่อน ควรเป็นเรื่อง
น่าชอบใจมิใช่หรือ?

“พี่จะตามใจหยิมก็แลูวกัน” หญิงสาวเอ่ย ยังคงไม่เหลียวมา 
“งานในบูานกับงานออฟฟิศเราสามคนผลัดกัน คงมีเวลาใหูเธอท�าอย่าง
อื่นไม่ยากนัก ถูาวันหนูาเธอเปลี่ยนใจ พี่จะสนับสนุนทุกอย่าง เงินเก็บ
ของพี่มีพอส�าหรับปริญญาของเธอแน่นอน!”

พูดจบก็ทิง้ของที่เหลือไวูใหูเด็กสาวจัดการ ตนเองเดินออกจาก
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หูองครัว ฉวยกระเป๋าถือเดินขึ้นขูางบนไปเงียบๆ
ชัน้สามมีหูองนอนสามหูอง มะแมใหูอิก๊นอนหูองเล็กสุด พอขึ้น

มาถึงก็มองไป เห็นประตูแงูมไวูหน่อยหน่ึง ไม่หับปิดใหูสนิท ก็ทราบว่า
ฝ่ายนัน้จงใจ ดูวยความอยากใหูหล่อนแวะหาสักนิด

ย่องไปผลักบานประตูเปิดอูา เห็นร่างนูอยบนเตียงนอนขยับ
หน่อยๆเป็นปฏิกิริยาตอบรับ จึงกูาวเขูาไป และเปิดไฟอ่อนที่โคมขูาง
เตียง มะแมใหูหยิมไปเลือกซื้อตูู เตียง และโต๊ะส�าเร็จรูปมาจากรูาน
เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งก็โชคดีที่เจอของถูก แต่ดูน่ารักเหมือนสมบัติคุณหนู
บูานคนมีอันจะกิน

“ยังไม่หลับเหรอ?”
ถามพลางย่างเทูามาวางน�้ าหนักตัวลงบนขอบฟูก ใชูมือละมุน

เสยปอยผมของอิก๊แลูวลูบไปถึงกระหม่อมชูาๆหลายครัง้ จ�าไดูว่าชอบ
สัมผัสแบบนัน้จากแม่ เมื่อครัง้ยังอยู่ในวัยเดียวกับอิก๊ และตอนน้ีก็นึก
อยากถ่ายทอดไปใหูอิก๊บูาง

“ยังค่ะ”
“วันน้ีเรียนภาษาอังกฤษสนุกไหม?”
“สนุกค่ะ”
“พรุ่งน้ีพี่ใหูครูสอนเลขมาแต่เชูานะ วันเสาร์อาทิตย์พี่ตูองท�างาน 

วันจันทร์ถึงจะพาไปเที่ยว”
“ค่ะ” 
เงียบกันไปครู่ มะแมสัมผัสไดูถึงอาการหน่วงหนักในใจของเด็ก

หญิง ก็ทราบว่าฝ่ายนัน้ก�าลังอยากขออะไรบางอย่าง
“จะขออะไรพี่ก็ขอเถอะ”
อิก๊ชินแลูวที่ผููมีพระคุณรููใจตน เธอแค่เอ่ยแบบเอียงอายหน่อยๆ
“ใหูอิก๊เรียกพี่มะแมว่าแม่ไม่ไดูเหรอคะ?”
หญิงสาวอึ้งไปเล็กนูอย เกิดความอึดอัดขึ้นมา หล่อนยังตูองเห็น

แก่ความรููสึกส่วนของตนเช่นกัน ยังสาว ยังโสดอยู่แทูๆ จะใหูเด็กอายุ
เฉียดวัยรุ่นเรียกแม่ แหม...

คิดครู่หน่ึงก่อนเลือกค�าปฏิเสธที่นุ่มนวล

“พี่เลีย้งอิก๊เหมือนลูกไดู แต่จะใหูมาแทนที่คุณแม่ของอิก๊ไม่ไดู
หรอก เร็วๆน้ีอิก๊จะเป็นวัยรุ่น และไม่นานอิก๊จะเป็นผููใหญ่ ตอนอิก๊เป็น
ผููใหญ่ พี่มะแมเพิ่งสามสิบตูนๆ ถึงตอนนัน้เราจะเขินๆกันนะ จะแกูก็
ไม่ทันแลูว เพราะมันติด”

อิก๊ท�าหนูาสลด หลบตาลงต�่าอย่างผิดหวัง มะแมเห็นแลูวสงสาร 
แต่ก็ไม่ใจอ่อน

“เรียกพี่นัน่แหละ! แต่ถูาอยากเรียกเป็นอย่างอื่นจริงๆ ใหูผสมแม่
กับพี่ เป็น ‘มี่’ ก็แลูวกัน”

มุขนัน้กระทูุงเอาเสียงหัวเราะข�าคิกคักออกมาจากปากของเด็กขี้
อูอนไดู

“หลับซะนะ”
มะแมตบศีรษะเด็กนูอยอย่างตัง้ท่าจะจากไป ซึ่งฝ่ายนัน้ก็รีบยื้อ

ทันที
“พี่คะ”
“หือม์?”
“พี่มะแมบอกใหูอิก๊เลิกคิดมาก แต่อิก๊ก็ยังคิดมากอยู่เลยค่ะ”
ฟังแลูวรููทันทีว่าคนอยากเป็นลูกสาวคิดถึงเรื่องใด แมูความ

อบอุ่นปลอดภัยในบูานนูอยหลังน้ี จะเป็นยาสมานแผลที่ไดูผลขนาด
ไหน อย่างไรก็คงเอาชนะประสบการณ์เลวรูายที่สุดในชีวิตเมื่อถูกลุง
ลวนลามไม่ไดู

ยังดีอยู่หรอก สิ่งที่ล่วงล�้าเขูาไปท�ารูายอิก๊ใช่สวะแห่งชาย แต่ก็
เป็นอย่างอื่นที่บัดสีน่าอดสูอยู่ดี

“ก่อนนอนตอนยังไม่หลับ อิก๊รููสึกอาย รููสึกแย่ เพราะย�้าคิดถึงคน
โหดรูายกับเราทุกคืนเลยใช่ไหม?”

“ใช่ค่ะ”
“งัน้เอางีน้ะ คืนต่อๆไปเราตูองท�าใหูช่วงเวลาก่อนนอนมีความคิด

ดีๆเกิดขึ้นแทน”
“อิก๊ก็สวดมนต์ตามที่พี่มะแมบอกนะคะ แต่... มันไม่ไดูผล”
“คราวน้ีพี่จะใหูเพิ่มความคิดเขูาไปดูวย คิดอย่างน้ีนะ” เวูนวรรค
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ท�าหนูาขึงขังเรียกความตัง้ใจฟัง ก่อนเอ่ยเป็นน�้ าริน “เรื่องน่ำอำยก่อน
นอนมีอย่้อย่ำงเดียว คือนึกขึน้มำได้ว่ำวันนีเ้รำยังไม่ได้ท�ำควำมดี
อะไรเลย”

อิก๊กะพริบตาปริบๆอย่างพยายามท�าความเขูาใจ มะแมลูบศีรษะ
เด็กในอุปการะอย่างอ่อนโยน

“คนท�าดีไม่มีเรื่องใหูน่าอายตัวเองก่อนนอนหรอก มีแต่คนชัว่
เท่านัน้ที่ตูองละอายจนกว่าจะหลับไปกับฝันรูาย!”

เกูาโมงสิบสองนาที ลูกคูาคนแรกยังไม่มาตามนัด จนมะแม
ตูองโทร.ภายในถามหยิม

“เขายังไม่มาอีกเหรอหยิม?”
“ค่ะ หลงทางหรือเปล่าก็ไม่ทราบ อาจจะมาจากต่างจังหวัด”
หยิมคาดเดาไปเรื่อยตามนิสัย
“คิวที่สองล่ะ? ถูามาแลูวก็ส่งเขูามาเลย ขีเ้กียจรอละ”
“ยังไม่มาเหมือนกันค่ะ หยิมย�้าเสมอนะคะว่าใหูช่วยมาก่อน

เวลา... อูอ! เอูอ! ท่าทางจะมะ... มาแลูวค่ะ”
หยิมพูดตะกุกตะกักในตอนทูาย มะแมวางกระบอกโทรศัพท์ลง

แปูน พับหนังสือพิมพ์ที่น�ามาอ่านฆ่าเวลา แลูวลุกขึ้นยืนเตรียมตูอนรับ
ลูกคูารายแรกของวัน ปกติหล่อนจะตูองเป็นฝ่ายไหวูก่อน เพราะเกิน
ครึ่งของลูกคูาอายุมากกว่า

ประตูเปิดออกกวูาง รัศมีกระจ่างผิดธรรมดาน�าหนูามาใหูสัมผัส  
ร่างสูงสง่าของชายหนุ่มวัย ๓๐ ในชุดสูทสีเทากูาวตามรัศมีนัน้มา และ
มีพลังสะกดโลกของมะแมใหูหยุดไวู เพื่อตูอนรับการปรากฏตัวของเขา
ชัว่ขณะ

ตัง้แต่วันแรกที่ท�าอาชีพที่ปรึกษา เพิ่งมีวันน้ีเองที่มะแมเผลอจูอง
ลูกคูาแบบลืมหายใจไปเป็นครู่ ก่อนรููสึกตัว คูอมศีรษะพนมมือไหวูแช่ม
ชูอย

“สวัสดีค่ะ” เงยหนูาขึ้นถามเสียงใสเป็นปกติ “คุณอัคระหรือเปล่า
คะ?”

ถามใหูรููว่าเป็นลูกคูาคิวแรกหรือคิวที่สอง ตามบัญชีรายชื่อที่หยิม
พิมพ์มาวางบนโต๊ะเชูาน้ี

“ครับ! ผมอัคระ ขอโทษที่มาชูาไปหน่อย เมื่อครู่ติดธุระด่วน”
“ไม่เป็นไรค่ะ เชิญนัง่ก่อน” 
บรรยากาศในหูองเปลี่ยนไปหมด หูองของหล่อน แต่กลับรููสึกว่า

กลายเป็นหูองของเขา เขาเป็นผููครอบครอง ส่วนหล่อนแค่ขอมามีส่วน
ร่วมชัว่คราว

โอู! คนอะไรจะดูยิ่งใหญ่ปานนัน้?
เมื่อต่างฝ่ายต่างนัง่เรียบรูอย หญิงสาวก็บอกใหูเขาทราบล่วงหนูา 

เป็นการปรับภาวะความเป็นเจูาของหูองใหูกลับมาอยู่ในความรููสึกฝ่าย
ตน

“มะแมจ�าเป็นตูองรักษาเวลานิดหน่ึง คิวต่อไปจะเป็นเกูาโมงครึ่ง
นะคะ เวูนแต่ทางนัน้จะมาชูา เราถึงจะคุยกันต่อใหูครบครึ่งชัว่โมงไดู”

“เขูาใจครับ... งัน้เริ่มเลยนะ ผมอยากทราบว่างานใหญ่ที่ก�าลัง
เตรียมการกันอยู่น้ี จะส�าเร็จลุล่วงดูวยดีไหม แลูวระหว่างผมกับคู่แข่ง 
ใครที่จะตูองสมหวังหรือผิดหวัง”

“ค่ะ จะดูใหูนะคะ”
ขณะมะแมท�าความรููสึกที่ความปรากฏแห่งชีวิตเขา และยัง

ไม่ทันเลือกว่าจะอาศัยสิ่งใดเป็นเครื่องมือในการดูตามโจทย์ หล่อนก็
สัมผัสกลุ่มพลังอะไรชนิดหน่ึง ถาโถมเขูาสู่ตน จนเวียนหัวไปชัว่ขณะ 
คลูายงงๆง่วงนอนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในยามเริ่มงานเชูาวันใหม่

พยายามตัง้หลัก เรียกสติใหูกลับมาครบๆ แต่พอท�าความรููสึกไป
ที่ ‘งานใหญ่’ ของอัคระก็เอาอีก เหมือนก�าแพงพลังไรูตนโตูกลับอย่าง
แรง คราวน้ีมึนกว่าเดิม ไม่ต่างจากกระดกเหลูาเขูาปากรวดเดียวหมด
แกูว โดยไม่ทันทราบล่วงหนูาว่านัน่คือเหลูา นึกว่าเป็นน�้ าเปล่า

“เอ่อ...” มันเป็นการครางอย่างไรูจุดหมายมากกว่าจะเริ่มพูด
อะไร มะแมสลัดหนูาเล็กนูอย จึงนึกออกว่าจะเปลี่ยนวิธีดูอย่างไรดี “ขอ
อนุญาตใชูบัตรประชาชนของคุณอัคระเป็นสื่อหน่อยไดูไหมคะ? คือ... 
มะแมจะลองจับจากเอกลักษณ์บนบัตรดู”
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เลี่ยงไปทางนัน้เพื่อแตะจิตเขูาไปที่รหัสประจ�าตัว แทนการส่งจิต
ไปกระทบเขาตรงๆ ซึ่งอัคระก็ไม่รังเกียจ

“ไดูครับ ไม่มีปัญหา”
ชายหนุ่มลูวงกระเป๋าสตางค์จากเสื้ อนอกออกมาหยิบบัตร

ประชาชนยื่นใหูตามค�าขอ มะแมรับมาและรีบวางไวูบนโต๊ะ เพราะไม่
แน่ใจว่าถูาถือดูแลูวมือจะสัน่ใหูขายหนูาเขาหรือเปล่า

นายอัคระ เมธานฤบาล
เควูงงงวูบหน่ึง ท�าความรููสึกเขูาไปที่ชื่อนามสกุลแลูวขนลุกไดู 

ชีวิตคนๆน้ีไม่ธรรมดา มะแมพยายามจับกระแสความไม่ธรรมดานัน้
ไวูเป็นตัวตัง้ แลูวรอว่าจะเกิดสัมผัสรููหรือมีนิมิตใดปรากฏในหูวงมโน
ทวารของตน

แต่ยิ่งรอก็ยิ่งกลายเป็นตาลายฟูุงซ่านวกวน จนตูองขมวดคิว้จูอง
บัตรประชาชนของเขาใหม่ใหูเห็นชัดขึ้น แกูงงดูวยการตรวจเก็บราย
ละเอียดทัง้หมดทีละจุด นับแต่เลขประจ�าตัว วันเดือนปีเกิด ศาสนา หมู่
เลือด ที่อยู่ ไปจนกระทัง่วันหมดอายุบัตร

มะแมไม่รููตัวนักว่าการท�างานของจิตสัมผัสหายไป เปลี่ยน
เป็นการท�างานของสมองคิดนึกขึ้นมาแทน ดูวยสายตาของคนไม่รููหลัก
โหราศาสตร์ รููแต่หลักบวกลบปีเกิดเทียบอายุเขากับหล่อน ท�าใหูทราบ
ว่าห่างกัน ๖ ปี

แก่กว่าแค่ ๖ ปีหรือน่ี? พลังบารมีท�าไมดูเกินวัยไปกว่านัน้มาก
นัก อูอ! หลักแหล่งที่อยู่ก็ไม่ใกลูไม่ไกลจากบูานหล่อนเท่าไหร่ เลือด
กรุ๊ปโอ สูง ๑๘๗ หนูาตาในรูปถ่ายไม่ยักแย่เหมือนคนอื่นๆตอนถ่ายบัตร
ประชาชนกันเลย

เอ... ประมวลแลูวหล่อนไดูอะไรมามัง่ล่ะน่ี? ทุกอย่างไดูสัดส่วน
เหมาะเจาะไปหมด ราวกับเครื่องประดับของผููยิ่งใหญ่ที่เขูาชุดกันอย่าง
ดียิ่ง

อ่านกวาดจากบัตรประชาชนอย่างเดียว เหมือนเขาเหมาะจะเป็น
ไดูเพียงหมายเลขหน่ึงเท่านัน้ แลูวอันที่จริง... ชื่อหล่อนกับนามสกุลเขา
ก็เขูากันไดูไพเราะทีเดียว!

เอ๊ย! น่ีหล่อนก�าลังเป็นบูาหรืออย่างไร? มะแมกระตุกมุมปากที่
ค่อยๆคลี่ออกเป็นยิม้หวานใหูกลับเขูาที่ ส�ารวมจิตขรึม ส�ารวมกายตัง้
ท่าจริงจัง

“อือม์...” ระหว่างยังไม่ไดูอะไรเป็นชิน้เป็นอัน หญิงสาวก็ท�าทีกูม
หนูากูมตาวิเคราะห์เป็นงานเป็นการ “ชื่อน้ีตัง้เองหรือใครตัง้ใหูคะ?”

“คุณพ่อตัง้ใหูแต่เกิดครับ”
“ชื่อนามสกุลและองค์ประกอบอื่นๆในบัตร นับว่าเป็นบารมีกับ

คุณมากๆเลย”
“แลูวมีผลถึงงานใหญ่ขูางหนูายังไง ผมจะชนะหรือแพู?”
มะแมอึกอัก คลูายหล่อนเป็นคนธรรมดาที่แสรูงท�าท่าเหมือน

แม่มดผููทรงอภิญญาวิเศษอย่างไรไม่ทราบ
ขณะนัน้ คลื่นรบกวนชนิดหน่ึงแทรกแซงเขูามา อยู่ๆมะแมก็

นึกถึงค�าเตือนในจดหมายจากเทวดาแบบไม่รููเหนือรููใตู
ถ้าจะมีความรัก ระวังการหลงสิ่งล่อตาภายนอกให้ดี ข้างในอาจ

ไม่ใช่อย่างที่เห็น
ใช่แลูว... ถูาถูกบังคับใหูยอมรับก็จะยอมรับว่าหล่อนก�าลังหลง 

เป็นความหลงอย่างไม่เคยมีใหูใครเท่าน้ีมาก่อนเลยดูวย!
หรี่ตานิดหน่ึง จดหมายฉบับล่าสุดจาก ‘เทวดา’ น่าจะหมายถึง

อัคระน่ีเอง และถูา ‘ท่าน’ บอกใบูถูกตูองตามเคย มิแปลว่าที่หล่อนเห็น
มาทัง้หมดลูวนหลอกตา ลวงใจ ไม่มีอะไรจริงเลยกระนัน้หรือ?

หล่อนก�าลังตกหลุมรัก หรือว่าตกหลุมพรางแห่งมายาชนิดไหน
กันแน่น่ี?

สง่าราศีหลอกกันไม่ไดูแน่ เหมือนเขาไรูจุดอ่อน เป็นรองใครไดู
ยาก ดูดูวยตาเปล่าไม่ตูองใชูสัมผัสพิเศษก็รููว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นผููชนะ 
ไม่ใช่คนที่จะยกธงขาวใหูใคร

แต่แลูวก็เริ่มเอะใจ เพราะถูาเป็นเช่นนัน้จริง แลูวเขามาหาหล่อน
เพื่ออะไร? ค�าถามของอัคระบ่งชัดว่าเห็นหล่อนเป็น ‘หมอดู’ ไม่ใช่ ‘ที่
ปรึกษา’ และความอยากรููของเขาก็ประกาศความไม่มัน่ใจ ว่าระหว่าง
เขากับ ‘คู่แข่ง’ ใครจะไดูสิ่งที่อยากไดูไปครองกันแน่
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คนไม่ยอมเป็นสองรองใคร จะขาดความมัน่ใจในตนเอง และ
เลือกเชื่อค�าตัดสินจากหมอดูอย่างน้ีหรือ?

หล่อนอาจมองเขาผิด เพียงเพราะโดนสิ่งล่อตาภายนอกหลอก
เอาจริงๆก็ไดู!

ท�าความรููสึกเขูาไปที่ความว่าง เพื่อลูางสิ่งที่เห็น ลบสิ่งที่เชื่อออก
จากหัว แลูวยูอนกลับไปตัง้ตูนใหม่หมด หญิงสาวปิดตาลง คงสติไวูกับ
ใจที่ปราศจากอคติใดๆ จากนัน้จึงระลึกถึงน�้ าเสียงรวมทัง้จังหวะจะโคน
ของอัคระขณะเอ่ยค�าว่า ‘คู่แข่ง’

มีความทะมึนมืดชนิดหน่ึงที่ไม่รููจักมาก่อน ปรากฏขึ้นกระทบจิต 
ไม่แน่ใจว่านัน่คือกระแสชีวิตของคู่แข่งอัคระ หรือเป็นก�าแพงกัน้ขวาง
ไม่ใหูหล่อนไดูรููอะไรกันแน่

ช่วงน้ีช่างมีแต่เรื่องเกินก�าลังมาใหูสัมผัสอยู่เรื่อย มะแมไม่
พยายามเอาชนะ ไม่ฝืนเพ่งใหูผ่านก�าแพงทะมึนชนิดนัน้ เพราะเรียนรูู
แลูวว่าดันทุรังสููไปจะเหน่ือยเปล่า นอกจากไม่ไดูอะไรมา ยังเสียก�าลัง
ใจไปแบบกููคืนยากอีกต่างหาก

เปิดเปลือกตา ไหล่กระตุกไหวหน่อยๆเมื่อเห็นอัคระมองมา 
สบตากับเขาแลูวจังงัง คลูายถูกสะกดใหูพูดอะไรไม่ออก สนามพลังของ
เขาแผ่กวูางและครอบหล่อนไดู รููสึกคลูายเป็นนักเรียนถูกครูจับจูองอยู่ 
ว่าจะแกูขูอสอบปากเปล่าอย่างไร และมะแมก็ไม่แน่ใจว่าตอนน้ีมีความ
รููในหัวพอจะตอบขูอสอบแค่ไหน

เงียบนานกระทัง่เขาตูองเป็นฝ่ายถามสะกิด
“เห็นอะไรบูางครับ?”
เอูอ! นัน่น่ะสิ เมื่อกีเ๊ห็นอะไรบูาง? ลืมไปหมดแลูว ตอนน้ีเห็นแต่

หนูาคุณนัน่แหละ!
เป็นครู่กว่าจะนึกออกว่าควรกะล่อมกะแล่มแกูขัดท่าไหน
“ยากที่ใครจะเอาชนะคุณอัคระไดูนะคะ”
“หมายความว่างานจะส�าเร็จ และคู่แข่งของผมแพูแน่ใช่ไหม?”
มะแมเกิดความอึดอัด อยากตอบว่า ‘ไม่ทราบ!’ ใหูรููแลูวรููรอด แต่

นัน่ก็หาใช่วิสัยที่หล่อนจะตอบลูกคูา จึงกลัน้ใจตอบแบบไถๆไปก่อน

“คุณอัคระกับคู่แข่งไม่ธรรมดาดูวยกันทัง้คู่ ตอบยากเหมือนกัน
ค่ะ”

ตอบเสร็จก็โล่ง อย่างนูอยผ่านไปไดูเปลาะหน่ึง ดูวยถูอยค�าที่
หล่อนเองยังเห็นว่าเขูาใจไดู สมเหตุสมผล ไม่ใช่โกหกเอาตัวรอด

เหลือบมองบัตรประชาชน คิดว่าคงไม่ใชูอีก เลยจะหยิบคืนเขา
โดยเอาปลายเล็บจิก แต่งัดอีท่าไหนไม่ทราบ จับไม่อยู่ บัตรจะพลิกหล่น 
ถึงกับตูองใชูสองมือตะครุบปุบก่อนหลุดมือร่วง

รููสึกว่าท่าทางของตนตลกเหมือนเด็กตกประหม่า น่าอายเหลือที่
จะกล่าว ถึงกับตูองท�าใจดีๆเพื่อที่จะไม่ใหูมือไมูออกท่ากระงกกระเงิ่น
ขณะส่งบัตรประชาชนคืนเขา

“เอาบัตรไปเก็บก่อนนะคะ”
“ครับ”
หัวใจเตูนผิดจังหวะ เร่งพินิจซ�้าๆว่า ‘อนาคต ออกหัว ออกกูอย 

ออกหัว ออกกูอย ฯลฯ’ แต่จนแลูวจนรอดก็ไม่สัมผัสผลแบบไหนเลย จะ
ใหูแกลูงเดามัว่ก็ผิดแบบแผนความเป็นตัวตนของหล่อน ตัง้ใจไวูแลูวว่า
จะไม่ทรยศอาชีพของตนแมูแต่ครัง้เดียว

ออกหัว ออกกูอย เออ! จริงสิ! ขอดูพลังเสี่ยงทายของเขาหน่อยดี
กว่า ไวเท่าความคิด มะแมดึงลิน้ชักโต๊ะ หยิบกระเป๋าสตางค์เปิดและน�า
เหรีญสิบออกมายื่นใหูอัคระ

“ช่วยโยนเหรียญใหูมะแมดูหน่อยไดูไหมคะ?
เขาท�าหนูาตกตะลึง ถามเสียงสูงเหมือนจะใหูแน่ใจว่าหูไม่ไดูฝาด
“ใหูผมโยนหัวโยนกูอย?”
เสียงขอความแน่ใจของเขาเล่นเอามะแมหนูามูาน อยากคืนค�า 

แต่ก็คืนไม่ไดูแลูว หลุดปากไปแลูว จึงตูองรีบอธิบายใหูดูดี
“อาจฟังแปลกๆหน่อยนะคะ คุณอัคระถามถึงผลแพูชนะ มะแม

เลยสัมผัสเขูาไปที่พลังผููชนะของคุณ แลูวรููสึกว่าปิดประตูแพูคนทัง้
หลายไดู แต่เมื่อพยายามรููค�าตอบว่างานใหญ่ของคุณกับคู่แข่ง ใครจะ
แพูหรือชนะ นิมิตของผลลัพธ์กลับไม่ปรากฏ ซึ่งมะแมเดาว่าน่าจะเป็น
เพราะคู่แข่งของคุณไม่ใช่เล่นเหมือนกัน”
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อัคระสงบท่าทีลง แววตาส่อว่าเขูาใจและยอมรับ มะแมจึงค่อย
ใจชื้น อธิบายต่อไดูรื่นขึ้น

“ถูาคุณอัคระจะบอกชื่อคู่แข่ง และบอกรายละเอียดงานใหญ่ใหู
มะแมรูู แทนที่จะช่วย ก็อาจยิ่งก่อใหูเกิดอคติ เพราะมะแมเชื่อว่ายิ่งฟัง
รายละเอียด จะยิ่งเห็นความทัดเทียมยากจะคว�่ากันและกันไดู”

ชายหนุ่มพยักหนูา ซึ่งมีค่าเหมือนค�าชมใหูมะแมยิม้ออก
“ธรรมดาถูาโยนเหรียญตามปกติ ธรรมชาติความเป็นไปไดูของ

เหรียญสองดูานจะบังคับใหูออกหัวออกกูอยอย่างละครึ่ง แต่ส�าหรับงาน
ใหญ่มากๆ ความใหญ่ของมันอาจบังคับใหูเกิดผลตามแรงอธิษฐานขอรูู
ของเรา”

มุมปากของอัคระจุดยิม้นูอยๆ มะแมมองไม่ออกว่าหมายความ
อย่างไร แต่หล่อนก็สบายใจกว่าเดิมที่จะสาธยายจนจบ

“เมื่อไดูหัวไดูกูอยออกมา ก็ไม่ใช่มะแมตัดสินแค่ง่ายๆว่าชนะ
หรือแพู มันแค่ช่วยเป็นเครื่องกระทบจิตใหูเกิดปฏิกิริยาบางอย่าง อาจ
มาในรูปของนิมิต หรืออาจเป็นความรับรููถึงแนวโนูมในอนาคต ซึ่งถูา
มะแมสามารถขยายรายละเอียดใหูคุณอัคระรับเหตุรับผลไดู ก็จะไม่ใช่
แค่รููผลเสี่ยงทายธรรมดา แต่เป็นการเขูาใจว่าถูาจะแพู แพูเพราะอะไร 
และถูาจะชนะ ชนะดูวยท่าไหน”

“เอาล่ะ! ผมเขูาใจแลูว”
อัคระรับเหรียญสิบของมะแมมาโดยดี เขามีวิธีป่ันเหรียญตาม

แบบฉบับของตนเอง คือคีบเหรียญไวูระหว่างปลายน้ิวชีก้ับน้ิวกลาง 
แลูวใชูสองน้ิวนั้นดีดเหรียญใหูลอยขึ้นป่ันตัวในอากาศสูงเกือบถึง
เพดาน เพื่อใหูมันตกลงบนพื้นหูอง ไม่รับดูวยแขนหรือหลังมือ เป็นการ
ไม่เขูาไปยุ่งเกี่ยวกับผลลัพธ์ในทางใดๆ

แต่เหรียญเจูากรรมดันเอาสันหล่นลงมากระทบพื้น แลูวแทนที่
จะคว�่าหงาย กลับเดูงดึ๋ง พอตกลงมาก็กลิง้หลุนๆ วิ่งยาวลอดใตูโต๊ะ 
เฉียดผ่านลูอเกูาอีท้�างานของมะแม แล่นเลยไปเสียบระหว่างกลางซอก
แฟูมกระดาษสองกอง ซึ่งหล่อนเพิ่งเอามาตัง้ชัว่คราวเมื่อวานน้ีเอง

อูุย! เอาล่ะสิ แลูวจะใหูทายยังไง มะแมเกือบยกมือเกาหัว ทว่ายัง้

ไวูทัน เมื่อนึกไดูว่านัน่เป็นการแสดงความบูอท่าโจ่งแจูงไปหน่อย
อัคระยืนขึ้นชะโงกหนูามองผล ซึ่งพอเห็นเขูาก็ย่นคิว้
“มันแปลว่าอะไรครับ?”
มะแมรีบค�าอธิบายทันที
“ค่อนขูางชัดค่ะว่าไม่มีวิธีใดๆจะรูู ขนาดขอใหูพลังธรรมชาติช่วย

ตัดสิน เขาก็ไม่ช่วย”
ขณะนัน้ เสียงตู๊ดจากอินเตอร์คอมดังขึ้น เป็นสัญญาณที่ส่งมา

จากหยิมเพื่อบอกว่าลูกคูารอบต่อไปมารอแลูว และเกินเวลารอบเดิม
แลูว มะแมโล่งอกเหมือนไดูระฆังช่วย

“คุณอัคระคะ...” หญิงสาวรวบรัดตัดความดูวยท่าทีน่ิงขึ้น “งาน
ของคุณจะเกี่ยวกับอะไรมะแมไม่รูู รููแต่ว่าคู่แข่งมีในสิ่งที่คุณมี หรือ
เผลอๆก็เป็นในสิ่งที่คุณเป็น ผลลัพธ์ขูางหนูายังไม่อาจตัดสินดูวยปัจจัย
ของวันน้ี ค�าแนะน�าของมะแมคือคุณอัคระตูองเพิ่มปัจจัยบางอย่าง
เขูาไปใหูเหนือกว่าปัจจัยทางฝ่ังโนูน”

“ปัจจัยอะไรพอบอกไดูไหมครับ?”
“ลูกคูารอบต่อไปมารอแลูว เอาอย่างน้ีนะคะ...” ท�าทีชัง่ใจทัง้ที่

ตกลงใจไปแลูว “คุณอัคระทิง้เบอร์ไวูใหูเด็กของมะแมแลูวใช่ไหมตอน
นัด?”

“ครับ! ผมใหูนูองเขาไวูแลูว”
“เน่ืองจากเรื่องของคุณค่อนขูางเห็นไดูยาก และมะแมก็อยากไดู

ไวูเป็นกรณีศึกษา เพราะฉะนัน้ มะแมจะช่วยทบทวนใหูอีกที แลูวโทร.
ไปบอกเมื่อรููค�าตอบ”

“ถูาไดูอย่างนัน้ก็ดีเลยครับ ขอบคุณมาก”
“ไม่เป็นไรค่ะ แต่บอกไวูก่อนว่ามะแมไม่รับรองผล ถูาไม่รููก็จะ

บอกว่าไม่รููนะคะ”
“ผมพอเขูาใจ”
ยิม้ละไมลา พิมพ์ตาเหลือบรรยาย อัคระกลับหลังหันเดินจากไป

ราวกับภาพในจินตนาการอันงดงาม
นิลเนตรทอประกายเจิดจรัส มะแมกระแทกตัวกลับลงนัง่อย่าง
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คนใจเตูนแรง แค่ไม่แกลูงหลอกตัวเองก็รููว่าหล่อนอยากกรีด๊ เป็นครัง้
แรกในชีวิตกระมัง ที่หล่อนคือผููหญิงธรรมดาที่กรีด๊หนุ่มเซ็กซี่เป็น!

บทที่ ๙
 
นับจากลูกคูาคิวที่สองจนคิวสุดทูายก่อนเที่ยง ผ่านไปโดยดี 

เหมือนมีพลังปีติช่วยส่งเสริมการรับรููใหูคมชัด แม่นย�า และพูดแนะน�า
ไดูไหลรื่นเป็นธรรมชาติ

พอว่างงาน ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน มะแมก็ปล่อย
จิตปล่อยใจ นึกถึงอัคระ ใบหนูากับกระแสตาของเขาทรงอิทธิพล ยาม
จดจูองมาที่หล่อนคลูายคมธนูที่ช�าแรกเขูามาปักกลางใจแลูวถอนยาก 
เพราะทรงพลังประทับหนักแน่นยิ่ง คลูายบัดน้ีตัวจริงของเขายังอยู่ใกลู
แค่เอื้อมน่ีเอง

คิดเล่นๆ ถูาอัคระโทร.มาชวนไปดูหนังเดี๋ยวน้ี หล่อนจะตอบ
ตกลงไปกับเขาทันที ไม่เล่นตัวใดๆทัง้สิน้!

ทอดตามองออกนอกหนูาต่างไปไกล ไม่รููดูวยซ�้าว่าหยิมถือถาด
อาหารกลางวันเขูามาตัง้แต่เมื่อใด กระทัง่ฝ่ายนัน้เอ่ยลอยๆ

“เหมือนเจูาชายเลยนะคะ”
มะแมถึงกับใจหายวาบ สะบัดหนูาขวับมาหาตูนเสียง พอเห็น

หยิมยืนยิม้หนูาทะเลูนก็นึกฉิว
“เล่นอะไร ตกใจหมด”
ท�าเสียงขุ่นดุๆในเชิงกล่าวโทษว่าอีกฝ่ายแกลูงย่องมาเงียบๆไม่

ใหูเสียง หยิมหัวเราะคิกคักอย่างรููทันว่านัน่เป็นปฏิกิริยากลบเกลื่อน
ร่องรอยเคลิม้ฝันของนายสาว

“ขอโทษค่ะ หยิมเดินเขูามาเอาขูาวปลาไปวาง นึกว่าพี่มะแมเห็น
หยิมแลูวเสียอีก” แลูวก็ยื่นสิ่งที่ติดมือมาใหู “จดหมายค่ะ!”

มะแมเหลือบมองจดหมายในมืออีกฝ่ายอย่างตื่นเตูนนิดหน่ึง 
คาดหวังเล็กๆว่าวันน้ี ‘เทวดา’ อาจบอกหรืออาจสอนอะไรเกี่ยวกับความ
รักบูาง

“ขอบใจนะ”
รับมาและฉีกซองทันที
“วันน้ีมีพัสดุดูวยค่ะ”
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หยิมบอกพลางบูุยปากไปทางโต๊ะรับแขก มะแมพยักหนูาหน่อยๆ
อย่างไม่ค่อยสนใจนัก พอหยิมหันหลังเดินจากไป ก็กูมลงอ่านจดหมาย

ระวังเสียงที่ไม่รู้จักให้ดี เบื้องหลังหวังอะไรแค่ไหนก็ไม่รู้

ค�าเตือนอีกแลูว! ไม่อยากรับรููเลยว่าเดี๋ยวอาจมีเรื่องอีก ไม่อยาก
ตูองกริ่งเกรงไปล่วงหนูา ท�าไม ‘ท่าน’ ไม่ส่งค�าท�านายดีๆเช่นเรื่องเกี่ยว
กับความรักมาใหูบูาง?

ไม่น่าอ่านใหูหนักใจก่อนกินขูาวเลย มะแมเรียนรููแลูวว่า 
‘จดหมายจากเทวดา’ ไม่มีค�าว่าพลาด ไม่มีการพูดเล่น และที่ส�าคัญไม่
ทิง้ร่องรอยใดๆใหูสืบหาตูนแหล่งอย่างเสมอตูนเสมอปลาย แมูกระทัง่
ตราประทับที่ซองจดหมายก็เปลี่ยนที่ท�าการไปรษณีย์ไปเรื่อยๆ

แต่จดหมายอาจเขูาถึงตัวหล่อนไดูตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน!
เมื่อค่อยๆเรียนรูู ก็ค่อยๆเลิกถาม เลิกสงสัย เลิกคิดวิธีสืบหา

ไปดูวยเช่นกัน มีใครคนหน่ึงบนโลก ที่เห็นวันพรุ่งน้ี มะรืนน้ี หรืออาจ
จะตลอดชีวิตที่เหลือของหล่อน และก็มาช่วย ไม่ใช่จะมาเอาอะไรจาก
หล่อนทัง้สิน้ ไม่มีการโฆษณาตัวเอง ไม่มีการทวงบุญคุณ และไม่แมูแต่
ประกาศเจตนาว่าหวังอะไร

แลูวจะแปลกอะไรถูาหล่อนแค่รับความช่วยเหลือจากท่านไป
วันๆ?

ระหว่างรับประทานมื้อเที่ยง มะแมเอาโนูตบุ๊กมาคูนหาชื่อและ
นามสกุลของอัคระจากอินเตอร์เน็ต แต่คูนไปคูนมาชักงง บุคลิกออก
จะเหมือนคนส�าคัญ คุมบริษทัที่มีพนักงานเรือนพันขนาดน้ี ไฉนจึงไม่มี
เรื่องราวหรือรูปภาพของเขาใหูเจอเลยแมูแต่ลิงก์เดียว?

อะไรกันน่ี?
เมื่อความวาบหวามค่อยๆแปรเป็นความสงสัย มะแมก็น�า

จดหมายฉบับเมื่อวานมาอ่านซ�้าอีกรอบแบบพินิจพิจารณาละเอียดเป็น
ค�าๆ

ถ้าจะมีความรัก ระวังการหลงสิ่งล่อตาภายนอกให้ดี 
ข้างในอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็น

หญิงสาวเอนหลังพิงพนัก นาทีน้ีชักระแวงขึ้นมาร�าไร อัคระอยาก
รููเรื่อง ‘งานใหญ่’ ตกลงมันคืองานอะไรกันแน่ แลูวเหตุใดในยุคที่คน
กวาดถนนยังมีสิทธิป์รากฏชื่ออยู่บนอินเตอร์เน็ต จึงไรูร่องรอยของ 
อัคระ เมธานฤบาล แมูแต่นูอย?

จะเป็นไปไดูไหม ถูาเขาจะอยู่เบื้องหลังธุรกิจหมื่นลูานแบบไม่
ออกหนูา ไม่ออกชื่อ?

หรือว่าเขาเป็นคนมีเบื้องหนูาเบื้องหลัง เปลี่ยนชื่อแซ่ แลูวท�าหนูา
ตายบอกว่าพ่อตัง้ใหู?

ฉับพลันที่คิดเช่นนัน้ นอกจากความรููสึกต่ออัคระจะเปลี่ยนแปลง
แบบหนูามือเป็นหลังมือ มุมมองต่อจดหมายลึกลับยังต่างไปอีกดูวย 
เพราะบางฉบับแฝงนัยคลุมเครือใหูขบคิดไดูหลายแง่เหลือเกิน

ชักทรมานใจขึ้นมาอีกรอบ มีใครคนหน่ึงรููทุกสิ่งเกี่ยวกับหล่อน
หมด แต่บอกแนะทีละนิด จะขยักที่เหลือไวูท�าไมก็ไม่ทราบ ในเมื่อรูู
หมดท�าไมไม่บอกใหูหมด?

ความเป็นคนมีสัมผัสทางจิต กับทัง้เป็นที่ปรึกษาใหูกับผููคน
จ�านวนมาก ท�าใหูมะแมส�าคัญไปว่ารููจักเหตุผลของชีวิตดีหมดแลูว แต่
พอมาเจออะไรแบบน้ีเขูา ก็ถึงกับเสียศูนย์ ยูอนกลับไปสู่ความรููสึกขัน้
พื้นฐานของมนุษย์ ที่เห็นว่าตนเองไม่รููอะไรเลย เป็นคนเดินดินที่เต็ม
ไปดูวยขูอจ�ากัด เพดานความสามารถสุดจะเตีย้ เมื่อเทียบกับความสูง
ของทูองฟูาและความไพศาลของมหาจักรวาล

อยากมีโอกาสสื่อสารสองทาง ไม่ใช่รับสารทางเดียวแบบน้ี แต่
จะใหูท�าพิธีจุดธูปกราบไหวูวิงวอนท่าไหน ‘ท่าน’ ถึงจะรับค�าขอจาก
หล่อน?

เสร็จจากมื้อเที่ยง เรียกหยิมมาเก็บของ ตนเองเขูาหูองน�้ าแปรง
ฟัน แต่ขณะแปรงก็ไดูยินหยิมส่งเสียงบอก

“อย่าลืมพัสดุนะคะพี่มะแม เห็นประทับตราว่า ‘ด่วนมาก’ ดูวย”
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หญิงสาวส่งเสียงอือออ ความที่ไม่ใส่ใจท�าใหูคิดว่าเป็นของส่งมา
โฆษณาหรืออะไรเทือกนัน้ แต่พอไดูยินหยิมพูดว่า ‘ด่วนมาก’ ใจหล่อน
ก็แวบไปสัมผัสถึงบางสิ่ง จะอุปาทานหรืออย่างไรไม่ทราบ บางสิ่งที่ว่า
นัน้จิตหล่อนแปลไดูความว่า ‘ส�าคัญมาก!’ หรือ ‘ส�าคัญที่สุด!’

ชักเหน่ือยใจและชินชากับเรื่องส�าคัญขัน้คอขาดบาดตาย แต่จะ
กลัวอะไร มัน่ใจว่าสิ่งที่ท�ามาตลอดคือการเปลี่ยนโลกน้ีใหูดีขึ้น ถูาถึง
เวลาจะตูองเปลี่ยนแมูเลือดเน้ือและชีวิต ก็ควรจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
เช่นกันมิใช่หรือ?

ออกจากหูองน�้ ามายืนเทูาเอวดูกล่องขนาดเท่าฝ่ามือ มันเป็น
พัสดุที่ถูกส่งแบบ EMS ปูายจ่าหนูาชื่อที่อยู่ทัง้หมดเป็นตัวพิมพ์จาก
พรินเตอร์ ไม่มีลายมืออยู่เลย

ค่อยๆแกะห่อกระดาษแบบไม่อยากรููอยากเห็นของขูางในเท่าใด
นัก ต่อแต่น้ีจะมีสิ่งใดใหูอยากรููเท่า ‘จดหมายจากเทวดา’ ไดูเล่า?

ปรากฏว่าเป็นกล่องสองชัน้ ยกแยกออกจากกันแลูวพบว่าเป็น
โทรศัพท์มือถือเครื่องหน่ึง วางติดแท่นก�ามะหยี่ สีเงินวาววาม วัสดุที่ใชู
ท�าตัวเครื่องเป็นไทเทเนียม หนูาจอแสดงผลขนาด ๒.๔ น้ิว แต่ออกแบบ
ไวูพิกล เพราะแกะจากแท่นมาพลิกดูทัง้เครื่องก็เห็นปุ่มกดแค่สองปุ่ม 
ปุ่มหน่ึงเอาไวูเปิดปิดการใชูงานที่สันดูานบนของเครื่อง ส่วนอีกปุ่มเป็น
สี่เหลี่ยมขนาดพอดีปลายน้ิว ท�าดูวยทองค�า วางไวูใตูจอ นอกนัน้ไม่มี
อะไรใหูกดอีก แมูหนูาจอก็ไม่ใช่แบบสัมผัสสัง่งานดูวย

จากวัสดุที่ใชูสรูางโทรศัพท์ ท�าใหูค�าๆหน่ึงผุดขึ้นทันทีในหัว คือ 
‘ของขวัญล�้าค่าน่าตื่นตาตื่นใจ’ แต่จากรายละเอียดความเป็นอุปกรณ์ใชู
งาน แปลไดูสถานเดียวคือเจูาของโทรศัพท์ส่งมาใหูรับสายโดยตรง อย่า
ว่าแต่ใหูกดโทร.ออก หล่อนไม่มีสิทธิแ์มูแต่จะกดวาง!

ยังคงรููสึกเฉยๆ เนือยๆ พักน้ีมีใครบางคนหรือหลายคนเห็นหล่อน
เป็นอะไรก็ไม่ทราบ ใหูสิทธิพ์ิเศษแบบจ�ากัดจ�าเขี่ยตามแต่จะโปรด โดย
หล่อนไม่มีทางเรียกรูองอะไรเพิ่มเติมไดูเลย

กดปุ่มที่สันโทรศัพท์คูางไวู ๓ วินาที หนูาจอก็สว่างเรืองขึ้น ตาม
มาตรฐานการเปิดเครื่องมือถือทัว่ไป จอนัน้บอกหล่อนว่า “กรุณารอ...” 

มะแมก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอันดับต่อไป
พอค�าว่า “กรุณารอ...” หายไป หนูาจอก็ปรากฏขูอความ “เชื่อม

สัญญาณติด” แลูวอีกสองวินาทีถัดมาก็ปรากฏขูอความขึ้นเต็มจอแบบ
เดียวกับ SMS ทัว่ไป

ยินดีต้อนรับคุณมะแม โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นสิทธิ์
เฉพาะของคุณเพียงคนเดียว กรุณาพกติดตัวไว้ตลอด
เวลา เพื่อประโยชน์ของคุณเอง

มะแมหรี่ตาเล็งแลวัตถุในมืออย่างจะหยัง่เจตนาของผููใหู สัมผัส
แต่ว่าน่ีคืออุปกรณ์ไฮเทคที่ท�าไดูมากกว่าพูดคุยธรรมดา ไม่รููเท่านัน้ว่า
ท�าอะไรไดูพิสดารปานไหน จู่ๆจะใหูยอมพกติดตัวไปทุกหนทุกแห่ง ก็
คงเหมือนเด็กโลภที่ถูกหลอกใหูกินขนมใส่ยานอนหลับหรือกระทัง่ผสม
ยาพิษ มันจะง่ายไปหน่อยกระมัง

พินิจไปพินิจมาก็ตูองผงะ เมื่อเสียงกริง๊ยาวแบบโทรศัพท์โบราณ
รุ่นสงครามโลกดังขึ้นพรูอมระบบสัน่ หนูาจอปรากฏขูอความ “กรุณา

รับสาย!” มะแมลังเลแบบหวาดๆอยู่หลายกริง๊ กว่าจะยอมกดปุ่มรับ 
เอียงคอยกเครื่องแนบหู

“สวัสดีค่ะ”
ปลายเสียงของมะแมสัน่พลิว้ รอฟังเสียงจากฝ่ายเรียกดูวย

จังหวะระทึกของหัวใจ
“สวัสดี”
เป็นเสียงผููชาย นุ่มนวล อบอุ่น ฟังแลูวสบายใจทันที แต่มะแมก็

ยังไม่อยากรีบสบายใจเร็วนัก
“ตูองการอะไรจากมะแมคะ?”
“ตูองการใหูเธอระวังตัวไวูบูาง ช่วงน้ีไดูรับจดหมายสนเท่ห์ 

ท�านายทายทักไปต่างๆนานาใช่ไหม?”
หญิงสาวค่อยๆหมุนคอเบนหนูาไปอีกทาง นัยน์ตาส่องแววฉงน

เป็นลูนพูน
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“ท�าไมมะแมตูองระวัง?”
“ไม่คิดบูางหรือว่าเขามาช่วยเธอท�าไม? ช่วยแบบไม่เปิดโอกาส

ใหูถาม ไม่เปิดโอกาสใหูติดต่อกลับ ท�าตัวเป็นเทวดา จะไดูบีบใหูเธอ
ยอมกูมหนูาเชื่อฟังทุกอย่าง”

มะแมอึ้งงงไปหมดจนพูดอะไรไม่ออก ไดูแต่ฟังเสียงลึกลับ
ตะล่อมต่อ

“คิดดูนะ พอเธอปักใจเชื่อว่าเขาพูดถูกหมด รููดีหมด เห็นอนาคต
หมด วันดีคืนดี มีจดหมายบงการใหูออกไปท�าเรื่องผิดๆ เธอจะมีสิทธิร์ูู
ไหม? มีโอกาสทัดทานไหม? ไม่เลย! เธอจะกูมหนูากูมตาท�าตามค�าสัง่
ท่าเดียว โดยคิดว่าเป็นสิ่งถูกตูองที่สุดแลูว ถูาขัดขืนจะตูองเสียใจใน
ภายหลัง”

หญิงสาวฝืดคอจนแมูอยากกลืนน�้ าลายก็กลืนไม่ลง น่ีหล่อนก�าลัง
ฝันไปหรือเปล่า?

“เธอไม่ไดูฝันไปหรอก!”
เขาพูดเหมือนตอบค�าถามธรรมดา แต่เหมือนฟูาผ่าส�าหรับมะแม 

ตระหนักดูวยความตระหนกจนสันหลังเย็นยะเยือก เขารููความคิดที่อยู่
ในหัวของหล่อนสิน้ไสูจากการคุยโทรศัพท์!

“แลูวคุณเป็นใครคะ ท�าไมมะแมตูองเชื่อคุณ? มะแมควรคิดว่า
คุณเป็น... พวกเดียวกัน หรือคนเดียวกันกับ... เจูาของจดหมายที่ส่งมา
หามะแมดูวยซ�้า”

“ไม่ใช่หรอกน่า” เขาหัวเราะเอื่อยเฉ่ือย “ถูารููจักคนๆนัน้ดีพอ 
เธอจะรููว่าไม่ใช่เทวดาอย่างที่คิด มันก็แค่หัวขโมย ชอบลอกการบูานคน
อื่นเท่านัน้!”

จะใหูพรัน่พรึงอภิญญาน่าอัศจรรย์ของบุรุษลึกลับทางโทรศัพท์
เพียงใด อย่างไรมะแมก็ยังเคารพ ‘เทวดา’ ของหล่อนอยู่ และนัน่ก็มีผล
ใหูรููสึกไม่สบอารมณ์นัก ที่ ‘เขา’ หาว่า ‘ท่าน’ ของหล่อนเป็นหัวขโมย

“ช่วยขยายความหน่อยไดูไหมคะ มะแมจะไดูทราบว่าท�าไมใคร
ถึง ‘ควร’ ถูกลบหลู่”

จงใจท�าเสียงแข็ง เพื่อใหู ‘เขา’ รููว่าไม่ควรล่วงเกินบุคคลที่หล่อน

นับถือ สิ่งที่ไดูยินตอบกลับมาคือเสียงหัวเราะข�ายาว ซึ่งก็น่าจะข�าใน
ท่าทีปกปูอง ‘เทวดา’ ของหล่อนนัน่เอง

ข�าเสร็จเขาก็พูดตัดบทแบบเสียไม่ไดู
“ตอนน้ีฉันยุ่ง มีเวลาไม่มาก แต่อยากบอกสัน้ๆว่าเธอตูอง

ขอบคุณฉัน ไม่ใช่หมอนัน่” แลูวก็ปรับวิธีพูดเสียใหม่ เหมือนเจูานาย
ที่เตือนลูกนูองอย่างปรานี “ลูกคูาคิวต่อไปของเธอก�าลังจะตายภายใน
เย็นน้ี ใหูอะไรกับเขาไวูเป็นที่พึ่ง เป็นเสบียงสุดทูายไดู ก็รีบใหูไวูซะ 
อย่ำมัวแต่บอกวิธีเก็บหินเก็บกรวดกับคนที่ไม่ร้้ตัวว่ำก�ำลังจะต้อง
เดินทำงไกล”

มะแมเงียบฟัง เสียงแบบนายใหญ่นัน้บอกในตัวเองชัดแจูง เขารูู
ว่าเขาก�าลังพูดอะไร

“แลูวก็ลูกคูาคิวบ่ายสามโมงครึ่งน่ะ มันบูา มันควบคุมอารมณ์ตัว
เองไม่ไดู อย่าคุยกับมันบนหูอง ใหูลงมาคุยนอกบูาน ไม่งัน้มันจะปล�้า
เธอ!”

จบค�าแค่นัน้ก็มีเสียงตู๊ดสองหน มะแมเหยียดแขนจูองดูหนูา
จอแสดงผลในมือถือ ก็พบขูอความ ตัดสัญญาณแล้ว

หญิงสาวเดินมานอนกุมขมับ ใครไม่รูู อยู่ๆมาเรียกตัวเองว่า ‘ฉัน’ 
และแทนตัวหล่อนว่า ‘เธอ’ แลูวก็สัง่ๆๆ คลูายท�าแบบน้ีกับทุกคนบน
โลกมานานจนเคยนิสัย

หล่อนเดินมาตามเสูนทางชีวิตดีๆ จู่ๆล่วงเขูาเขตไหนก็ไม่รูู รููแต่
ว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ถูายังขืนเลือกที่จะ ‘รับขูอความ’ 
ทางจดหมายและโทรศัพท์ลึกลับทุกวันอย่างน้ี

ไดเูวลาบ่ายโมงตรง หยิมส่งสัญญาณทางอินเตอร์คอมเป็น
ความหมายว่าลูกคูาคิวบ่ายหน่ึงก�าลังจะเขูาไป ซึ่งมะแมก็กดปุ่มเป็น
สัญญาณตอบว่าพรูอม

ชายคนหน่ึงเดินเกูๆกังๆเขูามา มะแมลุกขึ้นพนมมือไหวู
“คุณรัฐกรใช่ไหมคะ?”
“ครับ”
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หญิงสาวผายมือเชื้อเชิญเขานัง่ฝ่ังตรงขูามโต๊ะ รัฐกรเป็นหนุ่ม
แว่นเหลี่ยม หนูาเหลี่ยม ตัวเหลี่ยม มีพุงนิดหน่อย ท่าทางอารมณ์ดี ยิม้
ง่ายตลอด แต่จากการฝึกจ�าแนกจิตคนมานาน มะแมบอกไดูว่าในความ
ยิม้ง่ายน้ี เหมือนพรูอมจะรูองไหูออกมาเมื่อไรก็ไดูดูวยเช่นกัน

ท่าทีเลิ่กลัก่ฟูองว่ารัฐกรตื่นเตูนกับการมานั่งอยู่ตรงหนูาหล่อน
พอสมควร บางทีมะแมก็เกิดอัตตาจากการเห็นตัวเองมีอิทธิพลกับจิตใจ
ของลูกคูา หลายคนไดูยินค�าร�่าลือเกี่ยวกับหล่อนจนตัวสัน่เมื่อมานัง่
ตรงหนูา พวกเขาและเธอตัง้ความคาดหวังไวูสูง บางทีถึงขัน้เห็นหล่อน
เป็นผููวิเศษ หรือผููที่จะเสกชีวิตใหม่ใหู

แต่เมื่อเจอ ‘ผููวิเศษ’ ตัวจริง มะแมถึงกับจ๋อยลงสนิท เพราะเมื่อ
เปรียบเทียบแลูว หล่อนก็แค่ผููวิเศษกระจอกๆที่หาไดูไม่ยากนัก หาใช่ผูู
วิเศษระดับพลิกฟูาพลิกดิน สมควรไดูรับการบันทึกไวูในประวัติศาสตร์
แต่อย่างใดไม่

“ผมติดตามคุณมะแมมาตัง้แต่ข่าวแผ่นดินไหว” รัฐกรเริ่มเปิด
ฉาก “ตัวจริงสวยกว่าในรูปเยอะเลย”

ชายหนุ่มชมซื่อๆแบบไม่ไดูส่อไปในทางหลี แต่มะแมก็รีบตัดเขูา
ประเด็นทันที

“คุณรัฐกรสนใจคุยกับมะแมเรื่องไหนคะ?”
“อูอ! เอ่อ... คุณมะแมครับ ผมก�าลังลงทุนเปิดรูานของตัวเอง

อยู่ เอ่อ... บอกตรงๆนะครับว่าไม่ค่อยมัน่ใจนัก เอ่อ... แต่ผมก็ลาออก
จากงานแลูวล่ะ ผมจองคิวมาพบคุณมะแมตัง้แต่สองเดือนก่อน ตอน
นัน้ยังไม่ไดูลาออก อูอ! รูานผมก็ใชูไดูนะ อยากรููว่าจะรวยไหม? เสียวๆ
เหมือนกัน”

สัมผัสแรกที่รับรูู คือรัฐกรเป็นผููชายซื่อๆ มองโลกในแง่ดี ไม่ค่อย
โลภ ไม่ค่อยฉลาดคูาขาย แลูวก็ไม่ค่อยจะทันคน คุณสมบัติเช่นนัน้เมื่อ
กระทบใจมะแม ก็แปรเป็นภาพนิมิตตามทิศทางค�าถามของเขาทันที 
ก�าไรพอใชู แต่จะโดนโกง แลูวญาติสนิทมิตรสหายก็มาตอมขอแบ่งกิน 
ค�าว่า ‘รวย’ ในความหมายเหลือกินเหลือใชูสบายไปทัง้ชาตินัน้ คงยาก

แต่หล่อนสนใจนิมิตที่ผุดแทรกขึ้นมาระหว่างเห็นรัฐกรโดนเอา

รัดเอาเปรียบ เหมือนชีวิตเขามีปลิงดูดเลือดเกาะติดมาแต่ไหนแต่ไร 
มะแมรููสึกเหมือนเป็นอะไรที่สกปรกและต�่า จึงอยากออกหวยตรงนัน้
ก่อน

“ชีวิตของคุณรัฐกรจะไปไม่ถึงไหนเสียที ถูาตัดใจจากผููหญิง
หากินคนนัน้ไม่ไดู”

มะแมเลือกใชูเสียงเป็นงานเป็นการราวกับการประชุมธุรกิจ ที่
หล่อนถึงเวลาแจกแจงขูอผิดพลาด และเร่งเสนอเพื่อพิจารณาแกูไข
ด่วน

“เอ๋อ?”
รัฐกรชะงัก หุบยิม้แบบไม่คาดฝัน เพราะถามอย่างตอบอย่างไม่

พอ มะแมยังปักฉึกลงตรงขัว้หัวใจอีกดูวย!
“คนใจดี ยอมใหูใครต่อใครเอารัดเอาเปรียบอย่างคุณรัฐกรนัน้ 

ขูอดีคือมีชีวิตที่น่าสบายใจ แต่ขูอเสียคือจะตูองช�้าใจสลับกันไปไม่เลิก”
ชายหนุ่มกระเดือกน�้ าลายแทบไม่ลง จูองหญิงสาวตรงหนูา

ราวกับฟังแพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นมะเร็ง
มะแมไม่เวูนวรรค ร่ายต่อเน่ืองเมื่อไม่เห็นเขาโตูแยูง
“คนบางคนน่าสงสาร แต่เมื่อช่วยแลูวก็ควรจะเลิกสงสาร ไม่

อย่างนัน้เขาอาจเปลี่ยนไปเป็นอีกคนที่ไม่น่าสงสาร และถึงเวลานัน้คุณ
กลับจะตูองเป็นฝ่ายสงสารตัวเอง”

รัฐกรซึมลง สายตาหลบต�่าลงมองพื้นโต๊ะ ไม่ปฏิเสธสักค�า
“ความรููความสามารถของคุณรัฐกรนัน้ดี คนรููจักฝีมือเยอะ ที่

ส�าคัญคือพวกเขาไวูเน้ือเชื่อใจ เชื่อมัน่ว่าคุณรัฐกรบริการเต็มที่ เสมอ
ตูนเสมอปลายทัง้ก่อนขายและหลังขาย แต่พวกที่รููจุดอ่อนของคุณรัฐ
กรก็มาก คนพวกนัน้ไม่สนใจความดี แลูวเขาก็ไม่ละอายถูาจะตูองโกง
คนดี หรือกระทัง่ลากคนดีมาเป็นแพะบูชายัญ ค�าแนะน�าแรกจากมะแม 
คือ อย่าไวูใจทาง อย่าวางใจคน!”

“ถึงแมูจะเป็นคนที่เรารักใช่ไหม?”
“ชีวิตของหลายคนไม่ไดูอับปางเพราะคนท่ีประกาศว่าเป็นศัตรู 

แต่ดูวยน�้ ามือคนที่เคยย�้าแลูวย�้าอีกว่ารักเรา จะยืนอยู่ขูางเราตลอดไป”
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โดยไม่คาดฝัน รัฐกรคว�่าหนูาลงรูองไหูสะอึกสะอื้นอย่างไม่อาย 
มะแมอึ้งไป จิตของหล่อนเลือกถูอยค�าโดยบางทีไม่ทราบรายละเอียด
ขูอเท็จจริงใดๆดูวยซ�้า เดาว่าค�าสุดทูายคงกระทบใจเขาอย่างรุนแรง

มองอย่างสงสาร รููสึกว่าเขาคือผููชายดีๆคนหน่ึง แต่โลกน้ีก็ช่าง
เต็มไปดูวยผููหญิงเลวๆที่พรูอมจะเห็นความดีเป็นเรื่องของควายตัวผูู...

มะแมผลักกล่องทิชชูไปใหู หล่อนเตรียมเผื่อไวูหลายกล่อง
เน่ืองจากตูองใชูบ่อย ไม่นึกว่าจะเขูาแจ็คพอตตัง้แต่ดอกแรก แต่นัน่
ท�าใหูง่ายขึ้น เพราะอาศัยความสะเทือนจากกายและจิตของรัฐกรขณะ
นัน้ นิมิตสว่างพราวก็ตามมาเป็นพรวน

“ตัดใจปล่อยเธอคนนัน้ไปเถอะ เธอไม่ไดูน่าสงสารอย่างที่ท�าท่า
ท�าทางปวกเปียกใหูคุณดู พอลับหลังก็แปลงร่างเป็นนางแมวที่กระโจน
พล่านไปหาคนโนูนคนน้ี ขนาดคุณเคยจับพิรุธไดูจากร่องรอยบางอย่าง 
ยังท�าเป็นหรี่ตาขูางหน่ึง หรือไม่ก็แกลูงปิดมันทัง้สองขูางเสียอย่างนัน้ 
ใช่ไหม?”

เชื่อสัมผัสของตนเองว่า น่ีเป็นน็อตตัวแรกที่ควรคลายเกลียว
ออกจากใจเขา และเมื่อพูดเสร็จ นิมิตใหม่ก็ผุดขึ้นรองรับ

“จิตใจคุณห่วงแต่เธอ จนตูองทะเลาะกับพ่อแม่พี่นูอง ไม่เขูาใจ
กัน มองหนูากับบางคนไม่ติด ยากจะอภัยในระหว่างครอบครัวก็เพราะ
เธอ แถมคุณอุตส่าห์ยอมเหน่ือย ยอมเสี่ยงหมดตัว ลงทุนท�าธุรกิจเอง 
ก็เพราะทนเธอตื๊อขอบูาน ขอรถ ขอไปเที่ยวแพงๆไม่ไดู ขืนเป็นลูกจูาง
แบบเดิมก็คงสนองความอยากของเธอไม่ไหว ทุกวันน้ีก็ใชูจ่ายแบบ
เกือบชักหนูาไม่ถึงหลังอยู่แลูว”

“ผมทิง้เธอไม่ไดู...”
สูุมเสียงอ่อนแอนัน้ ท�าใหูมะแมชะงักชัว่ครู่ ทาสรักตรงหนูาดู

ซมซานเหมือนอยากไดูค�าปลอบประโลมดีๆ แต่หล่อนก�าลังเครื่องรูอน 
แลูวก็เห็นว่าปล่อยไวูไม่ไดู จึงเดินหนูาตอกหัวหมุดย�้าลงไปอีก

“มะแมรูู คุณสงสารเธอ เห็นเธอเป็นลูกแมวหลงทางที่พรูอม
จะอดตายอยู่ขูางถนน คุณเห็นเป็นภาระของตัวเองที่ตูองเก็บมา
ประคบประหงม แต่ความจริงคือคุณไม่เคยรููเลยว่าลูกแมวตัวนัน้มัน

แมวป่า เต็มไปดูวยคมเขีย้ว แลูวก็แอบฝังเขีย้วไวูตอนคุณเผลอหลับ
หลายแผลแลูว ตื่นขึ้นมาก็จับไม่ไดูไล่ไม่ทันเสียดูวยว่าแผลมาจาก
ไหน”

หญิงสาวหยุดดูท่าที เตรียมไวูล่วงหนูาว่าถูาเขาสบตาแสดงความ
โกรธ หล่อนจะตูองพูดเช่นใด แต่รัฐกรก็ยังคงกูมหนูากูมตา อาการ
สะอื้นขาดหายไป กลายเป็นกูมหนูาน่ิงรับฟังฝ่ายเดียว

“คุณไม่จ�าเป็นตูองทิง้เธอ มะแมก็ไม่ใช่คนใจรูาย แต่อยากบอก
ว่าเพื่อที่จะไม่ใจรูายกับผููหญิงคนเดียว คุณก็อย่าเผลอใจรูายกับพ่อแม่
พี่นูองอีกเลย หันกลับไปพูดคุยกับพวกเขาบูางเถอะ จะโดนเหน็บ โดน
ตอกหนูาอย่างไร ก็ขอใหูถือว่านัน่คือความนูอยใจที่อัดอัน้มานานของ
คนในบูาน ไม่ใช่การกระโดดขึ้นขี่คอเพราะเห็นโอกาสสบช่องอย่าง
คนนอกบูาน!”

มะแมพูดน่ิม แต่เลือกค�าบาดโสต เพื่อลองชกจังๆว่าเขาพรูอมจะ
รับฟังประโยคแรงกว่านัน้ไดูไหม เมื่อเห็นปฏิกิริยาทางใจของรัฐกรยัง
เป็นซึมเฉ่ือยอยู่เหมือนเดิม ก็รุกฆาตทันที

“เป็นโรคหัวใจใช่ไหม? คุณจะอยู่ไดูอีกไม่นานนะ”
รัฐกรสะดูุงเฮือก ลืมตาโพลง เงยหนูาขึ้นจูองมะแมและรูอง
“ฮูา?”
“อายุคุณยังนูอย แต่เมื่อกีม๊ะแมสัมผัสสภาพร่างกายของคุณไป

ดูวย รููสึกถึงความอ่อนแอและเปราะบางกลางอก เลยเดาว่าคุณเป็นพวก
หัวใจผิดปกติมาตัง้แต่เด็กๆ น่าจะประมาณลิน้หัวใจรัว่หรืออะไรเทือก
นัน้ แมูเคยผ่าตัดแลูวก็ยังไม่ปกติสมบูรณ์”

ชายหนุ่มหนูาซีด เขาแค่ไม่เคยไดูยินหมอคนไหนบอกว่าก�าลังจะ
ไปเร็วๆน้ี มีแต่บอกว่ารักษาตัวดีๆ อนามัยมากๆ ก็อยู่ไปเรื่อยๆทัง้นัน้

“แลูวผมจะไปเมื่อไหร่?”
มะแมกะพริบตาถี่ๆ ปกติเมื่อเกิดค�าถามกระทบหู ถูาหล่อนจะรููก็

รููเดี๋ยวนัน้ อาจมาในรูปของน�้ าหนักความรููสึกใช่ ไม่ใช่ ดี ไม่ดี หรือเป็น
นิมิตภาพแสดงแจ่มแจูงไปเลย

ทว่าวินาทีนัน้ ทุกอย่างเงียบเชียบ ไม่สัมผัส ไม่เห็นนิมิต ไม่มี
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เครื่องหมายใดๆเกิดขึ้นทางจิตแมูแต่นูอย เล็งดูหัวใจของเขาอย่างไร ก็
ไม่ปรากฏนิมิตหยุดท�างานดูวยอาการรวนแบบใดในเร็วๆน้ีเลย จึงเพิ่ง
ทราบว่าตนขาดความสามารถในการเห็นนิมิตมรณะของผููคน และเมื่อ
ไม่เห็น หล่อนก็ตอบไดูเต็มปากเต็มค�าว่า

“ไม่รููเหมือนกันค่ะ แต่คุณรัฐกรย่อมทราบอยู่ดูวยตนเองว่าชีวิต
ของคุณไม่ควรตัง้อยู่บนความประมาท โจทย์ส�าคัญของชีวิตจึงควรเป็น 
‘เอายังไงดี?’ ไม่ใช่ ‘เมื่อไหร่แน่หนอ?’ ถูาตัง้โจทย์ถูก คุณจะไดูสบายใจ 
ไม่ว่าจะเหลืออีกกี่ปี กี่เดือน หรือ... อีกกี่ชัว่โมง”

“สิ่งที่ผมควรท�าก่อนตายมีอะไรบูาง?”
“เห็นใจคนที่ควรเห็นใจ ขอโทษคนที่ควรขอโทษ คืนดีกับคนที่

ควรคืนดี อย่าช่วยคนทัง้น�้ าตา อย่ายกทัง้ชีวิตใหูกับเขา อย่ากระโดดลง
ไปเป็นห่วงยางใหูใครทัง้ที่ตัวเองยังว่ายน�้ าไม่แข็งพอ สรุปคือ... หัดยืน
ช่วยอยู่บนฝ่ังใหูเป็น ถูาช่วยคนที่ตกทุกข์ แลูวคุณมีความสุขไม่ไดู ก็ใหู
ช่วยเหลือตัวเองจนกว่าจะเป็นสุขก่อน ไม่อย่างนัน้ก็แปลว่าคุณยังไม่ไดู
ช่วยใครจริงเลย!”

รัฐกรพยักหนูารับ
“ผมเขูาใจแลูวครับ มีอะไรแนะเพิ่มเติมไหม?”
มะแมพินิจชายหนุ่มฝ่ังตรงขูามครู่หน่ึง แลูวเหมือนหมดแรง 

ใจลอยหายไปเฉยๆ น่ีหล่อนก�าลังมองร่างมนุษย์ในท่านัง่ ที่ก�าลังจะ
กลายเป็นศพในท่านอน ไม่ต่างอะไรกับขอนไมูภายในเย็นน้ีกระนัน้
หรือ?

ถูาไม่รููก็แลูวไป แต่พอรููขึ้นมา ภาพเคลื่อนไหวตรงหนูาก็ดู
แปลกๆ เหมือนฉากหลอกตา เป็นมายาชัว่คราวอย่างไรชอบกล

“ช่วงหลังๆน้ี คุณรัฐกรอาจแวบถามตัวเองบ่อยๆว่า เพื่อแลกกับ
การไดูผููหญิงคนนัน้ไวู คุณตูองเสียอะไรไปบูาง ในแง่ของการสูญเสีย 
มะแมอยากใหูคิดว่า เกิดมำพวกเรำไม่เคยมีอะไรจริงอย่้แล้ว ที่เคย
เสียมำทัง้หมดมีสองอย่ำง คือ ‘เสียดำย’ กับ ‘เสียใจ’ เท่ำนัน้เอง”

รัฐกรน่ิงในแบบสงบและเขูาใจ หลายค�าพูดของผููหญิงตรงหนูา
ช่วยใหูเขาคลายใจ และระงับเสียงทะเลาะกับตัวเองที่มีมาอย่างยืดเยื้อ

ยาวนานลงไดู
ท่ีปรึกษาพลังจิตใหูเวลาท่ีเหลือไปกับการตอบค�าถามแรกของ

รัฐกร เกี่ยวกับธุรกิจการคูาการขาย ซึ่งเป็นอันครบถูวนตามหนูาที่ ก่อน
ทิง้ทูายเมื่อใกลูบ่ายครึ่ง

“มะแมฝากไวูขูอหน่ึงเป็นกรณีพิเศษไดูไหมคะ?”
“ครับ! ผมจะตัง้ใจฟัง ว่ามาเลย”
“ออกก�าลังบูาง พักผ่อนบูาง เที่ยวเล่นบูาง หัวเราะบูาง ใส่ใจพ่อ

แม่พี่นูองบูาง อย่ำแลกเอำเงินไร้หัวใจมำ ด้วยกำรทิง้เวลำที่จะมี
ชีวิตไปจนหมด”

รัฐกรหัวเราะเนือยๆอย่างเขูาใจ
“ขอบคุณครับ ช่วงหลังๆผมอาจวุ่นกับรูานเปิดใหม่จนสุขภาพ

เริ่มแย่โดยไม่รููตัว ผมเองก็ไม่อยากแลกเอาสิ่งที่ไม่มีหัวใจมาเก็บไวู
เฉยๆเหมือนกัน”

มะแมแทบตูองกัดลิ้นหูามใจไม่ใหูเผยความลับที่อ่อนไหวออกไป
ทัง้หมด ไดูแต่ปิดฉากสนทนาดูวยประโยคคลูายร�าพึงลอยๆ

“มะแมไปโรงพยาบาล เคยเห็นคนก�าลังจะตายมาหลายคน พวก
เขารููสึกชัดว่าตัวเองไม่เหลืออะไรเลย นอกจากความทรงจ�าว่าท�าอะไร
มาบูาง”

“นัน่สินะครับ เขาถึงว่าคนเรายิ่งใกลูตาย ก็ยิ่งเขูาใจชีวิตดีขึ้น... 
งัน้ผมไปก่อนนะครับ หมดเวลาแลูว”

หญิงสาวใจหาย ค�าสุดทูายของรัฐกรยิ่งย�้าใหูสัมผัสว่าหล่อนจะไม่
ไดูเห็นเขาทัง้ยังมีลมหายใจอีก

“น่ีครับ”
เขายื่นเงินค่าปรึกษาใหู มะแมสัน่ศีรษะ
“ไม่ตูองใหูหรอกค่ะ”
ถูาเขาจะตายจริง หล่อนก็ไม่อยากไดูเงินของเขาเลย เงินของคน

ก่อนตายน่าจะเอาไปท�าบุญเป็นที่พึ่งใหูตนเองมากกว่า
“ท�าไมล่ะครับ?”
“คุณรัฐกรประทับใจค�าปรึกษาของมะแมไหมคะ?”
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รัฐกรขมวดคิว้ย่น
“แน่นอนสิครับ ผมไดูอะไรเกินกว่าที่ตูองการไปมาก ไม่ทราบจะ

บอกเป็นความรููสึกขอบคุณอย่างไรถูกดูวยซ�้า”
“ถูามะแมจะขอความช่วยเหลือจากคุณรัฐกรสักครั้งเป็นค่า

ตอบแทน จะรังเกียจไหม?”
“ดูวยความยินดี ว่ามาเลย”
“มะแมไม่ไดูท�าบุญบ่อยเหมือนเมื่อก่อน เพราะคิวลูกคูาแน่น

มาก อยากไหวูวานใหูคุณรัฐกรน�าเงินค่าปรึกษาน้ี ไปท�าบุญที่ไหนก็ไดู 
เป็นปล่อยปลา เลีย้งเด็กหรือคนชราตามสถานสงเคราะห์ หรือจะเป็น
ท�าสังฆทานอย่างไร ตามแต่ใจของคุณรัฐกร ขออย่างน้ีรบกวนเกินไป
ไหม?”

สายตาของรัฐกรเปลี่ยนจากหมอกมัวแห่งความสงสัยเป็น
ประกายเขูมจัด ไม่ตูองมีสัมผัสพิเศษก็รููว่าเขาตัง้ใจจริงแน่

“ครับ! ออกจากที่น่ี ผมจะตรงดิ่งไปท�าบุญเท่าที่นึกออกทันที และ
จะเพิ่มเป็นสามเท่าของค่าปรึกษาดูวย!”

มะแมรููสึกโล่งไปถึงไหนต่อไหน ปรีดาปราโมทย์กว่าไดูค่าปรึกษา
รูอยครัง้รวมกันเสียอีก กระทัง่มีแก่ใจพนมมืออ่อนชูอย

“ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ”
รัฐกรเดินออกไป คิวบ่ายครึ่งก็สวนเขูามาทันที เป็นคิวง่าย ไม่มี

อะไรซับซูอนหรือน่าหนักอก ตามดูวยคิวบ่ายสองและบ่ายสองครึ่ง เป็น
เรื่องผัวๆเมียๆทัง้สองคิว

บ่ายสามตรงเป็นช่วงว่าง ไม่มีนัดใดๆ หาใช่การเบีย้วหรือเกิดเหตุ
ติดขัดของลูกคูา นานทีปีหนจะมีอย่างน้ีสักครัง้ มะแมถือเป็นช่วงผ่อน
คลายไม่ต่างจากวันหยุดทีเดียว

นอนเอกเขนกฟังเพลง อดเก็บเรื่องของรัฐกรมาครุ่นคิดไม่ไดู 
หล่อนทราบจากสัมผัสว่าหัวใจของเขาไม่ดี มีสิทธิร์วน แต่ส่งความรููสึก
ซ�้าเขูาไปก่ีรอบก็ไม่เห็นว่ามันจะหยุดท�างานภายในเย็นย�่าหรือค�่าคืนน้ีท่ี
ตรงไหน

แต่ความแม่นย�าของจดหมายลึกลับ ก็กลายเป็นเครดิตใหู

โทรศัพท์ลึกลับไปโดยปริยาย ทัง้คู่มาเหมือนกัน คือปิดบังตัวตนผููส่ง
ขูอมูล ใหูแต่ขูอมูลโดยไม่เปิดโอกาสใหูซักถามรายละเอียดใดๆ แถม
สื่อสารดูวยมาดของคนที่รููดีกว่าหล่อนไปทุกเรื่อง ฉะนัน้ ผลลัพธ์ของค�า
ท�านายอนาคตระยะใกลู ก็ไม่น่าจะหนีกันเท่าไร

และเพราะเห็นแนวโนูมเช่นนัน้ มะแมจึงตื่นตัวกว่าปกติเมื่อใกลู
ถึงคิวบ่ายสามโมงครึ่ง หล่อนตัดสินใจเดินเปิดประตูออกจากหูอง กูาว
จากชัน้สองลงมาชัน้หน่ึง เขูาสู่หูองรับแขกซึ่งจัดไวูตูอนรับลูกคูาที่มารอ
คิวโดยเฉพาะ

เมื่อเห็นหูองรับแขกว่างเปล่า ก็หันไปถามหยิมซึ่งนัง่คีย์ขูอมูลรับ
นัดง่วนอยู่กับโต๊ะท�างาน

“คิวบ่ายสามครึ่งยังไม่มาเหรอ?”
“ยังค่ะ” เด็กสาวผมสัน้หันมาตอบ “อาจจะเพิ่งออกจากบูาน ใหู

โทร.ตามไหมคะ?”
“ไม่ตูอง” แลูวก็ตกลงเลือกสถานที่ตามการแนะน�าของโทรศัพท์

ลึกลับ “เดี๋ยวพี่จะไปนัง่รอขูางนอก และคุยกับเขาที่มูาหินหนูาบูานเลย
ก็แลูวกัน พอเขามาหยิมก็ช่วยเอาน�้ าออกไปตูอนรับที่นัน่เถอะนะ”

โฮมออฟฟิศของหล่อนเป็นแบบมีพื้นท่ีใหูเขูามาจอดรถคันหน่ึง 
กับเหลือเศษใหูตัง้โต๊ะหินเล็กๆกับพุ่มไมูโตๆไดูหน่ึงกระถาง พอจะมี
ความร่มรื่นอยู่บูาง

“เอุ! ขูางบนมีอะไรผิดปกติหรือคะ?”
“ขูางบนไม่ผิดปกติ แต่คนที่ก�าลังมาอาจจะผิดปกติ”
“หู! เดี๋ยวน้ีพี่มะแมสัมผัสไดูก่อนเห็นตัวหรือ?”
“ยังไม่เก่งขนาดนัน้” มะแมตอบยิม้ๆ “แบบว่ามีพรายกระซิบน่ะ 

ขอพิสูจน์ดูหน่อยว่าเชื่อไดูแค่ไหน”
หยิมหัวเราะแลูวยิม้ใหูแบบขุนพลอยพยักที่ฟังไม่รููเรื่อง นายว่า

อย่างไรก็ตูองว่าตามนายท่าเดียว
๑๕:๒๒ รถโตโยตูาอัลติสคันหน่ึงเคลื่อนมาจอดเทียบประตูรัว้ซึ่ง

เลื่อนเปิดอูาไวูครึ่งหน่ึง ผููลงมาคือชายร่างใหญ่ ขูอล�าล�่าสันบึกบึน เขา
ยังไม่เห็นมะแมซึ่งนัง่รออยู่ที่โต๊ะหิน มะแมจึงเป็นฝ่ายจับจูองพินิจไดู
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เต็มตาชัว่ครู่สัน้ๆ
อันเน่ืองจากไดู ‘ทิศทางในการส่องส�ารวจ’ ไวูก่อนจากพราย

กระซิบทางโทรศัพท์ ทันทีที่สัมผัสความเป็นเขา มะแมก็เชื่ออย่างหมด
ขูอกังขา ผููชายคนนัน้มีจิตพลุ่งพล่านกระสับกระส่าย กระสันอยากแบบ
พวกมีความอดกลัน้ทางเพศต�่า รสนิยมป่าเถื่อน 

สาวพลังจิตอ่านทะลุ เห็นไปถึงว่านัน่เป็นการสัง่สมแรงดันมาจาก
ความหมกมุ่นจูองรูปและดูคลิปวิปริตลามกจนจิตผิดปกติ

ประเมินจากสัมผัส จิตของเขาเสียหายยับเยิน ซ่อมยาก ล�าบาก
แน่ถูาจะหว่านลูอมหรือคุยเหตุคุยผลกันดีๆ นิมิตปรากฏออกมาเป็น
ฉากๆ เขาพยายามไประบายความเก็บกดอัดอัน้กับหญิงบริการ แต่มัน
ไม่ไดูผล เพราะจินตนาการอันสุดเดชมันเลยไกลเกินกว่านัน้เยอะ

เขาไม่รููสึกรููสากับบทอัศจรรย์ธรรมดา จะเกิดอารมณ์ตูองไดู
รังแก จะใหูสนุกตูองใชูก�าลัง จะเมามันตูองเห็นการหลบหนีเอาตัวรอด
หรือดิน้รนปฏิเสธ แลูวเปูาหมายก็ไม่ควรเป็นสาวสาธารณะ เขาชอบการ
พูดจารุกรานใหูผููหญิงดีๆกลัว ชอบการข่มขู่ใหูสาวสวยๆหวีด ท�าไดูถึง
จะกระตูุนอารมณ์เพศใหูคุโชนขึ้นเป็นไฟลุก!

ถูาไม่ไดูรับการช่วยเหลือ คนพวกน้ีก็ลงเอยเป็นอาชญากรทาง
เพศ เป็นเหตุแห่งมหาโศกนาฏกรรมของสังคม และอาจเป็นฆาตกรต่อ
เน่ืองที่ท�าความปวดเศียรเวียนเกลูาใหูต�ารวจทัว่โลกมาทุกยุคทุกสมัย

โดยส่วนลึก ธรรมชาติแบบเพศชายจะเห็นการบังคับขืนใจเป็น
ความบันเทิงที่เรูาใจ เพียงแต่มนุษยธรรมจะครอบง�าสัญชาตญาณดิบๆ
ชนิดนัน้ไวู ไม่ลงมือกระท�ากับผููหญิงแปลกหนูา เพราะมันคือการท�ารูาย
ร่างกาย คือการปลูนชิง และคือการลงไปเทียบชัน้กับสัตว์ 

ชายผููส�าราญกับเซ็กส์ป่าเถื่อนหลายคนสามารถปลดปล่อยกับ
ภรรยาหรือหญิงบริการที่มีความสุขกับการเป็นฝ่ายถูกกระท�า โลกเลย
ไม่ปรากฏข่าวเลวรูายออกมามากเกินจะทนรับ แต่ความบันเทิงชัน้
ใตูดินในปัจจุบัน มีอิทธิพลโนูมนูาวใหูกลูาท�าเรื่องล�้าเสูนศีลธรรมมาก
ขึ้น คนเถื่อนทัง้หลายจึงปรากฏตัวเป็นข่าวมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ตอนเรียนมหาวิทยาลัย มะแมเคยท�าวิจัยทางจิตวิทยา พบว่า

จริงๆแลูวสื่อลามกเป็นดาบสองคม คมดูานดีคือมีส่วนปลดปล่อยความ
คิดระย�าต�าบอนออกไปไดูมาก ถูาดูและระบายออกแบบไม่ติดภาพเสียง
ออกมาปนเป้ือนกับโลกความจริง ก็จะรููสึกพอแลูวกับอารมณ์ดิบในที่ลับ

แต่คมดูานรูายนัน้น่ากลัว เพราะมันมีสิทธิก์ระตูุนสัญชาตญาณ
ดิบใหูอยากท�าในสิ่งที่ไม่เคยเป็นความคิดในหัวมาก่อน เพียงไดูเห็น
ภาพชีน้�าแรงๆหลายครัง้เขูา ก็เหมือนถูกผีสิงใหูอยากท�าตามเกินหูามใจ

พวกเสพติดหนังประเภทน้ี อาจจะหน่ึงในรูอยหรือหน่ึงในพัน ที่ดู
บ่อยและคิดอยากเอาจริง พอรวบรวมความกลูาทุกวัน เป็นอาทิตย์ เป็น
เดือน เป็นปี ถึงวันหน่ึง พวกเขาจะเห็นผููหญิงในโลกความจริงเหมือน
วัตถุไรูชีวิต เห็นเสียงรูองและอาการดิน้หนีเป็นรางวัลที่น่าพิสมัยส�าหรับ
คนใจถึง เหมือนมีหมวกกามแห่งเดรัจฉานครอบหัว ไม่ใหูเห็นผููหญิง
เป็นมนุษย์ และกระทัง่ลืมดูวยซ�้าว่าตัวเองเป็นมนุษย์!

กับลูกคูาคนน้ี หล่อนสัมผัสว่าเขาเพิ่งผ่านฝันรูายบางอย่างมา 
เศษของฝันรูายเหมือนฟูาแลบแปลบปลาบเป็นระยะในหัว อีกทัง้กลาง
อกก็มีความอัดอัน้ทรมานแบบคนพยายามหูามใจตนเอง แสดงใหูเห็น
ว่าเขาคนน้ีคงมาหาหล่อนดูวยความตัง้ใจดี อยากปรึกษาหาทางออก 
ไม่ใช่แลกหัวใจกับปีศาจส�าเร็จไปแลูว

สัมผัสรููสึกว่าเขาเคยพบจิตแพทย์มาก่อน ประมาณไปพบเพื่อ
ปรึกษาปัญหานกเขาไม่ขัน แต่จิตแพทย์ก็ไม่ทราบจะใหูค�าแนะน�า
อย่างไร ในเมื่อเขาเผยไม่หมด ไม่ยอมเล่าว่าเขาเสพติดอะไร นกเขาจะ
ขันต่อเมื่ออยู่ภายใตูสภาวการณ์แบบไหน 

ขูอจ�ากัดของการบ�าบัดจิตอยู่ที่ตรงน้ี หากจิตแพทย์หลอกล่อใหู
คนไขูพูดแบบถึงกึ๋นไม่ไดู คนไขูรููสึกอายเสียก่อน หรือกลัวถูกตราหนูา
ว่าเป็นคนบาปคนเลว ปมปัญหาก็ถูกฝังคูาง เหมือนการเล่นซ่อนหาที่มี
ซอกหลืบใหูกบดานเป็นพันๆช่อง ถูาตัง้ใจซ่อนจริงๆก็ไม่มีทางที่ใครจะ
คูนไดูพบ

มะแมเผยอปากเล็กนูอยก่อนหุบลงสนิท รููสึกถึงริมฝีปากอ่อน
นุ่มไดูรูปสวยในกรอบหนูารูปไข่ของตน ชัดยิ่งกว่าชัดว่าเรือนกายของ
หล่อนเป็นเปูาล่ออย่างจัง เพราะตรงสเปกของเขาทุกอย่าง ทัง้สะสวย



148       dungtrin.com    149

ยวนตายวนใจ ทัง้ดูดีมีค่า จึงไม่น่าสงสัย หลังจากคุยกันสองต่อสองใน
เรื่องปมปัญหาทางเพศ เขาตูองหนูามืด หมดความยับยัง้ชัง่ใจ เหมือน
ยักษม์ารเขูาสิง กดส�านึกผิดชอบชัว่ดีไวูอย่างสิน้เชิง

นึกขอบคุณ ‘เทวดาทางโทรศัพท์’ ที่เตือนกันไวูก่อน หล่อนโดน
ท�ารูายแน่ๆ และจะไม่มีทางสููดูวย นายคนน้ีเป็นพวกนักกลูาม และถูา
ดูไม่ผิดคงเก่งหมัดมวย ว่องไวปราดเปรียว ขนาดผููชายตัวโตๆดูวยกัน
อาจจะโดนชกคว�่าโดยปิดปูองไม่ทัน แลูวหล่อนที่แบบบางเหมือนลูกไก่
เล่า มันจะไปเหลือหรือ ในเวลาที่มโนธรรมของเขาฉีกขาด?

เมื่อขอบคุณท่านหน่ึง ก็อดนึกตัดพูออีกท่านหน่ึงไม่ไดู เหตุใด 
‘เทวดาทางจดหมาย’ จึงไม่เตือนภัยรูายแรงขนาดน้ีเลย เอาแต่เตือนใหู 
‘ระวังเสียงทางโทรศัพท์’ ซึ่งมีบุญคุณต่อหล่อนทันทีทันใดอย่างน้ี

“เชิญค่ะ คุณพลุใช่ไหมคะ?”
นายกามวิปริตหันขวับ เขายิม้กวูางขวางเมื่อเห็นหล่อน มะแม

เกือบยกมือไหวูไม่ลง แต่ก็ถือเป็นธรรมเนียมที่ดีของคนอายุนูอยกว่า
“ครับ! นัน่คุณมะแมเหรอ?”
พลุรับไหวู น�้ าเสียงของเขาบอกความเป็นคนร่าเริง แต่ขณะ

เดียวกันหางเสียงก็กระแทกหูวนอยู่ในที แสดงถึงความเป็นคนมุทะลุ 
ใจรูอน เป็นไดูทัง้คนดีและคนเลวตามแต่ลมเพลมพัด

เมื่อสภาพจิตใจยังปกติและอยู่นอกตัวอาคารเช่นน้ี เขาไม่มีอะไร
น่ากลัวเลย ขณะนัน้หยิมน�าน�้ าออกมาตูอนรับ และมะแมก็ผายมือเชื้อ
เชิญ

“นัง่กันที่น่ีนะคะ”
อันเน่ืองจากไม่เคยมา และไม่ทราบวิธีตูอนรับแขกของมะแมมา

ก่อน พลุจึงเขูามานัง่ที่โต๊ะหินโดยดี และนึกว่าดูานในคงแอร์เสีย ไฟฟูา
ขัดขูอง หรือติดขัดปัญหาเฉพาะหนูาอะไร

เมื่อมะแมตรวจซ�้าจนแน่ใจว่าอาการหื่นของเขาจะไม่ก�าเริบใน
สภาพแวดลูอมแบบน้ีแน่แลูว ก็สบายใจ สามารถท�างานไดูเต็มศักยภาพ
โดยไม่ตูองระแวงระวัง หล่อนประมวลวิธี ‘จัดการ’ กับเขาในพริบตา 
และพบว่าถูาจู่โจมทีเผลอใหูตรงจุด โดยไม่ปล่อยใหูตัง้ตัว เขาน่าจะ

ถูกน็อกไม่ยาก
พอหยิมเดินจากไป และเมื่อพลุอูาปากจะยิงค�าถาม มะแมก็ชิงตัด

หนูา ลัน่หมัดตรงเขูาลิน้ป่ีทันที ไม่มีการแย็บ ไม่มีการเตะชิมลางใดๆ
ทัง้สิน้

“ถูายังขืนหูามใจไม่ไดู หนังโป๊วิตถารพวกนัน้จะท�าใหูคุณตูอง
กลายเป็นฆาตกรข่มขืนเร็วๆน้ี ค�าแนะน�าที่ดีที่สุดคือกลับไปเผาพวกมัน
ทิง้ซะ แลูวอย่าซื้อมาอีก อย่างมากยอมใหูตัวเองดาวน์โหลดรูปโป๊ทัว่ไป
มาระบายความเก็บกดก็เกินพอแลูว!”

พลุอูาปากหวอเหมือนถูกผีหลอก สายตาฟูองว่าช็อคจริง เหมือน
นักมวยที่ขึ้นเวทีไม่ทันไร ก็โดนคู่ต่อสููพุ่งมาตวงยูุงขูาวตัวงอ

“ของพวกนัน้เหมือนมนต์สาป มันขลังพอจะสะกดใหูเรายอม
ขายวิญญาณ ไม่ต่างกับโดนคุณไสยขัน้รูายแรง การเผามันทิง้ก็เหมือน
พิธีลูางคุณไสย ช�าระมลทิน ถอดถอนค�าสาปออกจากตัวเอง คาถาที่ใชู
เผาก็แค่สัน้ๆ ท่องไวูว่า ถูาไม่เผามัน มันก็เผาเรา”

ไดูผล มะแมรููสึกว่าผีเจูาแม่กาลีในจิตของชายหนุ่มดิน้พล่าน แต่
ดูวยความที่เจอขูาวสารเสกและแสูเฆี่ยนโดยไม่ทันตัง้หลัก จึงรูองจ๊าก
แค่ขูางใน ไม่เผ่นโผนโจนทะยานออกมาขูางนอก อีกทัง้เทวดาที่ซ่อน
อยู่ในเขาก็เอาใจช่วยอยู่ก่อน สิ่งที่เห็นจึงเป็นอาการสลดใจรับฟังท่า
เดียว

“ถูาไม่เผามันใหูสิน้ซาก รอจนมันรูอนไดูที่กว่าน้ี มันจะเผาชีวิต
คุณเป็นจุณ คุณจะจากโลกน้ีไปท่ามกลางเสียงสาปแช่งและความอยาก
รุมประชาทัณฑ์ศพ และมันจะไม่จบแค่นัน้ เสียงรูองโอดโอยที่คุณอยาก
ฟังจากผููหญิงสวยๆ จะกลายเป็นเสียงในร่างอัปลักษณ์ของคุณเองที่ถูก
นายนิรยบาลใชูหอกดาบ ทัง้สับ ทัง้แทง ทัง้ท�าทารุณอวัยวะเพศ ตลอด
จนส่วนอื่นๆที่ยังไม่โดน”

ดวงตาของพลุเบิกโพลง เพราะช่วงที่ผ่านมาฝันเห็นนรกและการ
ท�าทารุณขัน้สาหัสสากรรจ์บ่อยๆ จึงนึกภาพออกตามที่มะแมพูดอย่าง
ถนัด

หญิงสาวเห็นอาการสัน่เทิม้ แต่ทราบว่าเขายังไม่ใกลูเป็นลม สติ
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ยังดีพอจะฟังต่อ ก็พูดปิดเวทีชก
“อย่ากลัวไปเลยค่ะคุณพลุ การเห็นดูวยกับมะแมอยู่เดี๋ยวน้ี บอก

ไดูว่าทุกอย่างยังไม่สายเกินไป ดีใจที่ตัวเองพูนปากเหวมาไดูเถอะ!”

บทที่ ๑๐
 
วันรุ่งขึ้น...
มะแมใจจดใจจ่อกับความมีชีวิตของรัฐกรพอสมควร ไม่เคยมี

สถานีโทรทัศน์หรือวิทยุช่องไหนออกข่าวคนหัวใจวายตาย เวูนแต่คนที่
หัวใจวายตายนัน้ เป็นประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี หรืออะไรเทือกๆ
นัน้ หล่อนจึงไม่อาจ ‘ติดตามผล’ ทางโทรทัศน์หรือวิทยุใดๆ

ท�าอาชีพที่ปรึกษาปัญหาชีวิตมาสองปี ยังไม่เคยทราบข่าวลูกคูา
ลูมหายตายจาก คือพวกเขาจะลูมหายตายจากหลังมาหาหล่อนหรือ
เปล่าไม่รูู รููแต่เพิ่งมีแจ๊บเป็นรายแรก และลึกๆก็ไม่อยากใหูรัฐกรเป็น
รายที่สอง แต่หาก ‘เทวดาทางโทรศัพท์’ ท�านายไวูถูกตูอง ก็แปลว่ารัฐ
กรตายไปตัง้แต่เมื่อวานเย็นแลูว!

บอกตนเองไม่ใหูห่วงใยรัฐกรเกินควร หล่อนมีหนูาที่เปลี่ยน
ชีวิต แต่ไม่ไดูมีฤทธิช์่วยใครใหูรอด หากเขาหรือเธอจะถึงคราวแตกดับ 
อย่างไรก็ตูองแตกดับ แมูตัวหล่อนเองก็เถิด ยังไม่รููเลยว่าจะตายเมื่อใด 
ศพสวยหรือไม่สวย

ในระดับของหล่อน มะแมเรียนรููจากกรณีของแจ๊บ ว่าการสัมผัส
จิตยังไม่ใช่วิธีรููว่าเขาหรือเธอตายหรือยัง ในเมื่อการตายไม่ใช่การ
ดับจิต และจิตก็มีสภาพอารมณ์ไดูเหมือนตอนเป็นมนุษย์ คือ เหม่อบูาง 
ฟูุงซ่านบูาง จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงบูาง

หากหล่อนไม่ทราบว่าแจ๊บตาย สัมผัสจิตเดี๋ยวน้ีก็คงเขูาใจว่าแจ๊บ
เหม่อลอยยืดเยื้อผิดปกติ ยังไม่มีเครื่องหมายใดบอกใหูรับรููว่าสภาพจิต
แบบแจ๊บไม่ใช่สภาวะของมนุษย์อีกต่อไป

มะแมเชื่อว่าหากสามารถรับรููภาวะแห่งจิตต่างภพมากกว่าน้ี ก็
อาจจ�าแนกไดูว่าจิตใดอยู่ในภพภูมิไหน หล่อนแค่ยังไปไม่ถึงความ
สามารถระดับนัน้ และเพราะอย่างนัน้ จึงไม่เห็นเป็นประโยชน์ที่จะดู
สภาวะของรัฐกร เกรงว่าดูไปก็อาจตัดสินดูวยอุปาทานเปล่าๆ

พอเริ่มงานเกูาโมงเชูา มะแมก็ตัดความพะวงห่วงใยรัฐกรทิง้ 
ความเพลิดเพลินในการแกูปัญหาชีวิตใหูลูกคูาช่วงเชูา ท�าใหูลืมรัฐกรไป
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สนิท
เที่ยงตรง เสร็จจากลูกคูาคนสุดทูาย มะแมก็ลงนอนผ่อนพักบน

เกูาอีย้าวตัวโปรด รอหยิมน�าอาหารเขูามาใหู ปิดตาโดยไม่คิดพักงีบ แค่
พักตาใหูคลายอารมณ์บูาง ความนึกคิดเกี่ยวกับลูกคูาช่วงเชูายังวนๆอยู่
ในหัวนิดหน่อย

แต่ดูวยการปิดตาลากลมหายใจยาวๆชูาๆครู่เดียว เรื่องอลเวงยุ่ง
ขิงของลูกคูาก็ปลาสนาการไปจากใจหล่อนหมด และโดยไม่เตรียมใจ
ไวูก่อน ไม่รููว่าจะเกิดอะไรขึ้น ชัว่ขณะที่หัวโปร่ง ใจเบาในระยะสัน้นัน้ 
นิมิตหน่ึงปรากฏชัดในหูวงมโนทวาร เป็นนิมิตมีสีสันเต็ม ดุจเดียวกับ
ภาพยนตร์บนจอผูาใบขาวกวูางๆ

นิมิตนัน้นอกจากมีสีสันสมจริง ยังมีความเคลื่อนไหว เต็มไปดูวย
ชีวิตชีวากระจ่างสว่างเรือง ใบหนูาอารมณ์ดีของรัฐกรปรากฏชัด เขายิม้
ใหูและยกมือไหวูหล่อนในอาการคารวะ แลูวอึดใจต่อมาก็เลือนหายไป 
กลายเป็นนิมิตรถตกทางคันหน่ึง แลูวตามมาดูวยปูายชื่อโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ปิดทูาย

จากนัน้นิมิตทัง้หมดก็เลือนหาย กลายเป็นความรููสึกอยากลืมตา
ขึ้นมาแทน ขณะนัน้เอง หยิมน�าส�ารับอาหารเขูามาใหู มะแมพลิกกาย
ดึงร่างขึ้นนัง่ ส่งสายตาส�ารวจมือหยิม

“ไม่มีจดหมายหรือ?”
“วันน้ีไม่มีค่ะ”
ไดูยินแลูวผิดหวัง น่ี ‘ท่าน’ สรูางความเคยชินผิดๆใหูหล่อนหรือ

เปล่า? หล่อนรอทุกเที่ยงวันว่าจะไดูรับค�าเตือน ค�าสัง่ หรือค�าสอนใด 
และถึงขัน้ ‘ผิดหวัง’ ไดูเมื่อเที่ยงใดไม่พบเห็นเยี่ยงน้ีแลูว

มองโทรศัพท์ไทเทเนียมที่หล่อนวางไวูบนโต๊ะท�างาน แมูจะเพิ่ง
ฟังค�าเตือนจาก ‘ท่าน’ ครัง้แรก ชีวิตหล่อนก็พูนภัยมาไดู และนัน่ก็เป็น
อีกความติดใจ อยากไดูยินสัญญาณเรียก อยากไดูยินเสียงอีก

พวกท่านจะคาดหวังสิ่งใดจากหล่อนก็ตาม บัดน้ีหล่อนคาดหวัง
จากการติดต่อมาทุกวันจากพวกท่านไปแลูว

เมื่อหยิมเดินออกจากหูอง แทนที่จะจัดการอาหาร มะแมกลับ

ตรงดิ่งไปยังโต๊ะท�างาน ควูาโทรศัพท์มือถือ เลือกเบอร์โรงพยาบาลไทย
นครินทร์จากสมุดโทรศัพท์ของเครื่อง หล่อนเก็บเบอร์ของโรงพยาบาล
ไวูอยู่แลูว เน่ืองจากอยู่ใกลูบูาน มีอะไรจะไดูโทร.ติดต่อด่วนไดู

“โรงพยาบาลไทยนครินทร์ค่ะ”
ปลายสายทักมา มะแมน่ิงคิดอยู่ครู่ก่อนเอ่ย
“ขอติดต่อหูองฉุกเฉินค่ะ”
คนรับโทรศัพท์โอนสายใหูตามตูองการ อึดใจต่อมาก็มีเสียงผููชาย

ขึ้นมาแทน
“แผนกฉุกเฉินครับ”
“เมื่อวานเย็นมีศพผููชายมาที่โรงพยาบาลไหมคะ?”
“ผููตายชื่ออะไรครับ?”
“รัฐกรค่ะ”
“อ๋อ! ญาติมารับศพไปตัง้แต่เมื่อเชูาครับ”
ค�าตอบเรื่อยๆธรรมดาๆของเจูาหนูาที่ กลายเป็นตะปูตอกตรึงร่าง

มะแมใหูแน่น่ิงไปชัว่ขณะ ก่อนหนูาน้ีสัก ๕ วินาทีหล่อนยังหวังว่าจะ
ไดูยินค�าปฏิเสธ ไม่รูู ไม่เห็น ไม่มีศพของคนชื่อรัฐกรจากปากเจูาหนูาที่ 
เพราะมันดูจะเขูากันไดูกับความน่าจะเป็นจริงมากกว่า

แต่น่ี...
ถัดจากความรููสึกช็อค กลายเป็นความสลดเสียใจกับการจากไป

ของลูกคูาที่เพิ่งเห็นหนูากันหลัดๆ จากนัน้ก็แปรเป็นความตื่นเตูนกับ
รสชาติประหลาด มันเป็นประสบการณ์ทางจิตใหม่เอี่ยม เหมือนยก
ระดับความสามารถไปอีกขัน้หน่ึง

หล่อนเพิ่งสื่อสารกับคนตาย และน่ีตูองไม่ใช่เรื่องบังเอิญ!
แต่คิดดูอีกที คนตายต่างหากที่สื่อสารกับหล่อน ถูาใหูตัง้ใจคุยกับ

รัฐกรเดี๋ยวน้ี มะแมก็ไม่ทราบจะตูองท�าเช่นไร ไม่ต่างจากเมื่อคราวฝัน
เห็นแผ่นดินไหว รููสถานที่ รููเวลาครบเสร็จ แต่ถูาใหูตัง้ใจเห็นอุบัติภัย
ทางธรรมชาติอื่นๆอีก ก็ไม่ทราบจะตูองท�าท่าไหนถึงจะเห็น

“มีอะไรใหูช่วยไหมครับ?”
เจูาหนูาที่หูองฉุกเฉินถามเมื่อเห็นหล่อนเงียบยาว
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“เขาตายไดูอย่างไรคะ?”
“โดนรถใหญ่เบียดตกทางน่ะครับ”
มะแมน่ิงไปเป็นครู่ อย่างน้ีเอง พอเพ่งดูหัวใจที่ผิดปกติของรัฐกร

จึงไม่เห็นว่าจะมีอาการลูมเหลวขึ้นมาในเย็นวานไดูอย่างไร
ใจหน่ึงอยากขอรายละเอียดญาติของรัฐกรเพื่อติดต่อขอทราบ

สถานที่ตัง้ศพ แต่อีกใจก็รููสึกว่าพอแลูว เห็นรัฐกรยิม้มาจากอีกโลกหน่ึง
แลูว มันยิ่งกว่าไปนัง่หลับหูหลับตาส่งคนตายในงานศพตัง้เยอะ

“ขอบคุณมากนะคะ”
“เป็นเพื่อนของผููตายหรือครับ?”
“อ๋อ! คือ...” รอยยิม้ชนิดหน่ึงปรากฏขึ้นที่เรียวปาก จะแปลก

อะไรหากพูดความจริง “ดิฉันเพิ่งร่วมท�าบุญกับคุณรัฐกรก่อนหนูาที่เขา
จะเสียชีวิต และเมื่อครู่ เขาก็เพิ่งมาเขูาฝันน่ะค่ะ!”

“หือ?”
“ขอบคุณมากๆส�าหรับการยืนยันว่าเมื่อครู่ดิฉันไม่ใช่แค่ฝันไปเอง 

ที่โทร.มาน่ีถูกก็เพราะเขาบอกทัง้นัน้”
พูดจบก็กดปุ่มตัดสัญญาณ หล่อนไม่ไดูโกหกสักค�า ส่วนเจูาหนูาที่

โรงพยาบาลจะเชื่อหรือไม่ จะเก็บไปเล่าต่อกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร 
นัน่ก็คงสุดแลูวแต่

ไม่มีความหวาดกลัว ไม่มีการขนหัวลุกใดๆ ส่งจิตสัมผัสเขูาไปถึง
รัฐกรมีแต่สบายใจ โล่งกวูาง และเป็นมิตรยิ่ง จ�ารอยยิม้ของเขาไดูชัดใจ 
และคงไม่ลืมไปตลอด

วางมือถือลง หยิบโทรศัพท์ไทเทเนียมอันเป็นอุปกรณ์สื่อสารกับ 
‘เทวดาทางเสียง’ ขึ้นมาแทน ยิม้ๆใหูโทรศัพท์พลางนึกในใจว่า ‘แม่น
จริงๆค่ะท่าน’

ต่อหนูาต่อตา เสียงกริง๊ยาวของโทรศัพท์โบราณดังขึ้นพรูอม
ระบบสัน่ และอันเน่ืองจากมะแมถืออยู่หลวมๆ ความสัน่ที่เกิดขึ้นบน
ฝ่ามือแบบกะทันหัน ประกอบกับเสียงกริง๊ดังๆ จึงท�าใหูผวาตาโต เกือบ
ปล่อยเครื่องหล่นลงพื้น ดีว่าตัง้สติกลับก�าแน่นไวูไดูทัน

ลากลมหายใจยาวปรับจิตปรับใจ ก่อนกดปุ่มรับและส่งเสียง

สวัสดีไม่ดังนัก
“สวัสดีค่ะ...”
ปลายเสียงของหล่อนสะอึกขาดหูวงไปแบบคนพูดไม่จบ หรือไม่

ก็เพราะลังเลที่จะพูดใหูครบบริบูรณ์
ค�าสุดทูายที่หายไปคือ ‘ท่าน!’
มะแมอยากแน่ใจว่าหล่อนสวามิภักดิต์่อ ‘เทวดา’ แลูวจริงๆ แต่

ตอนน้ีไม่รููตัวดูวยซ�้าว่าแน่ใจหรือยัง ส่วนลึกยังคงหวัน่ไหว เพราะ 
‘พวกท่าน’ ไม่เคยแนะน�าตัวเอง ไม่เคยบอกเหตุผลว่ามาช่วยท�าไม 
ประสามนุษย์ธรรมดาก็ตูองระแวงอยู่ในส่วนลึกไวูก่อน

“สวัสดีมะแม”
เสียงทูุมลึกนัน้ ฟังยิ่งใหญ่กว่าเมื่อวาน
“หนูกราบขอบพระคุณนะคะที่ช่วย”
มะแมคิดว่าตนเองใชูสรรพนามเหมาะสมแลูว ไม่ว่าจะคุณวุฒิ

หรือวัยวุฒิ
“ในหัวเธอคงเต็มไปดูวยค�าถาม”
“หนูแค่อยากรููค�าตอบส�าคัญที่สุด คือ หนูมีสิทธิถ์าม เอ่อ... ท่าน... 

ในเรื่องไหนไดูบูาง”
ตกลงใจเรียก ‘ท่าน’ เต็มปากเต็มค�า แมูจะยังครึ่งๆ ยังคูางๆคา

ใจอยู่มากก็ตาม
“เอาเป็นว่าถามมาเถอะ วันน้ีฉันพอมีเวลาใหูเธอหน่อยหน่ึง”
“ท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าคะ?”
“ฮ่าๆๆ!” นัน่เป็นการหัวเราะเต็มเสียง “เธอว่าใช่ไหมล่ะ?”
“หนูว่าไม่ใช่!” หล่อนลงเสียงหนักดูวยความมัน่ใจ “และตอนน้ี

ท่านก็ไม่ไดูอยู่ในประเทศไทยดูวย!”
“เก่ง!” ค�าชมนัน้มีค่าเท่ากับการยอมรับ “บางทีฉันก็ขีเ้กียจนับว่า

พูดไดูทัง้หมดกี่ภาษา แมูแต่ภาษาที่มีมนุษย์พูดไดูไม่ถึงพันคนฉันก็เอา
ถูาฟังมีเสน่ห์พอ”

มะแมถอนใจขับไล่ความประหม่า หล่อนก�าลังคุยกับใครคนหน่ึง
ที่เกินค�าว่า ‘อัจฉริยะ’ ไปมาก
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“ค่ะ! หนูก็ว่าท่านท�าไดูทุกอย่างที่อยากท�า”
“เธอเดาถูกเพราะจับไดูใช่ไหมล่ะ ว่าวิธีคิดของฉันเป็นแบบดึงลิน้

ชักภาษา ฉันไม่ขึ้นใจภาษาไทยเต็มรูอยหรอก อาจมีหน่วงๆเพราะเคูน
คิดอยู่บูาง แต่ถูาคนไทยทัว่ไปฟังโดยไม่มาจับจิตกัน ก็ไม่มีทางรููไต๋ฉัน
ไดูแน่”

มะแมไม่ค่อยสนใจประเด็นอัจฉริยภาพทางภาษา แต่พยายามดึง
เขูาเรื่องที่ตนอยากรูู ในเมื่อเวลามีนูอยอย่างน้ี

“หนูอาจเป็นลูกหนูอยู่ต่อหนูาราชสีห์ใหญ่ หนูเคารพนบนอบต่อ
ท่าน หนูซาบซึ้งในพระคุณของท่าน แต่หนูก็มีชีวิต และมีความทรมาน
ใจกับความไม่รูู หนูแค่อยากกราบขอใหูท่านกรุณาอธิบายความเป็นมา
เป็นไป ว่าเหตุใดจึงตูองลดตัวมาช่วยหนู ค�าถามน้ีโอเคไหมคะ?”

ยินเสียงหัวเราะนุ่มนวลในล�าคออีกฝ่าย ซึ่งฟังมีความปรานี
ประดุจเทพยดาสรวลต่อความน่าสงสารของมนุษย์ตัวนูอย

“เธอไม่ใช่ลูกหนู เธอมีค่ามากกว่าที่ตัวเองคิด” เอ่ยแลูวเวูนวรรค
เป็นครู่คลูายจะใคร่ครวญบางสิ่ง “แต่ฉันตอบค�าถามขูอน้ีในวันน้ีไม่ไดู 
เพราะบันไดอนาคตอาจถูกรื้อใหม่หมด ทุกอย่างตูองค่อยเป็นค่อยไป”

“หนูจะนูอมรับการตัดสินใจของท่านเจูาค่ะ และไม่ดื้อรัน้ขอ
ค�าตอบใดๆอีก แต่ถูาต่อไปหนูนึกถึงท่าน หนูควรจะนึกถึงในนามว่า
อะไร?”

“เรียกฉันว่า ‘บอส’ ไปพลางๆก็แลูวกัน”
“ตกลงค่ะบอส”
มะแมยอม ‘คุกเข่า’ ใหูเขาดูวยการเอ่ยสรรพนามตามบัญชา

อย่างเต็มใจ จะตูองเรียกบอส เรียกนาย เรียกอาจารย์ หรือพระองค์
ท่านอย่างไร ใจรับไดูหมด ยอมลงใหูไม่ฝืนเลย

“ฉันมีเวลาใหูเธออีกนิดเดียว จะถามอะไรอีกก็รีบว่ามา”
“บอสเห็นว่าวันน้ีควรสัง่อะไรหนูล่ะคะ?”
“ช่วงน้ีเธออาจทรมานใจหน่อย ที่ฉันเขูามาในชีวิตโดยปราศจาก

ค�าอธิบาย แต่สุดทูายเธอจะพบว่าทัง้จดหมายจากหมอนัน่ ตลอดจน
โทรศัพท์จากฉัน มันไม่ใช่อะไรสักอย่างที่เธอคิด ฉะนัน้ก็อย่าเพิ่งไปคิด

อะไรสักอย่างในตอนน้ี”
“ค่ะ! มะแมไม่รููอะไรเลยก็ไดู รููแต่ท่านมาดีก็พอ”
“อือม์! วันน้ีฉันไม่มีอะไรจะบอก แต่เห็นเธอจับโทรศัพท์ดูวย

ความคิดถึง เลยโทร.มาทักไปอย่างนัน้แหละ”
วินาทีนัน้ มะแมสัมผัสว่าบอสก�าลังจะวางสาย จึงรีบละล�่าละลัก
“ขอใหูหนูพบบอสไดูไหมคะ? สักครัง้ในชีวิตก็ยังดี”
“เธอยังแค่ระดับสี่ เอาไวูรอใหูถึงระดับหูาก่อน แลูวฉันจะส่งคน

ไปพาตัวมาพบเอง!”
จบค�าก็ตัดสายไปเฉยๆ ไม่มีการล�่าลาตามมารยาทหรือบอกกล่าว

ใหูรููตัวล่วงหนูาแต่อย่างใด ปล่อยใหูมะแมถือโทรศัพท์คูางดูวยความผิด
หวังเป็นนาน

ระดับสี่... มันระดับอะไรกัน?
ช่างเถอะ! ถึงไม่รููว่าแค่ไหน ชัน้ใด แต่ก็รููว่าตูอง ‘ไม่เบา’ ทีเดียว 

เพราะใกลูถึงระดับหูา เฉียดจะมีสิทธิพ์บบอสในเร็วๆน้ีแลูว!
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บทที่ ๑๑
 
การไม่มีใครเลยสักครู่หน่ึง หาใช่ความเปล่าเปลี่ยวที่น่า

รังเกียจนัก การคิดถึงใครสักคนตลอดเวลาต่างหาก ที่ชวนใหูเห็นโลก
อูางวูางอย่างน่ากลัว

มะแมพยายามเป็นตัวของตัวเองมาทัง้ชีวิต แต่แปลกที่หล่อน
ถวิลหาทุกนาทีที่สูญเสียความเป็นตัวเองต่อหนูาอัคระเหลือเกิน

ตัวตนอันทรงพลังของเขา ฝากแรงประทับไวูดุจมนต์สะกดอัน
ยากจะถ่ายถอน รููสึกแย่ที่ยิ่งวันผ่านไป ความคิดถึงยิ่งทวีแรงขึ้นทุกที 
อย่าว่าแต่จะหวังใหูจางลงตามเวลา

วันน้ีเป็นวันแรกที่คิดถึงอัคระจนไม่มีกะจิตกะใจท�างาน ดังนัน้
เมื่อพบว่าลูกคูา ๔ โมงครึ่งแจูงยกเลิกนัด มะแมจึงดีใจยิ่ง เห็นเป็น
โอกาสเหมาะที่จะปลีกตัวไปหาที่สงบนัง่เล่นคนเดียวในยามเย็นเสียบูาง

ขับรถออกจากบูาน ตรงไปที่วัดริมคลองไม่ใกลูไม่ไกล มะแม
ชอบมานัง่ในศาลาท่าน�้ าหลังวัด ซึ่งมีอยู่หลายหลัง และหล่อนเองก็ร่วม
บริจาคสรูางใหม่ไวูหลังหน่ึงดูวย ตอนไดูเงินสมนาคุณกูอนใหญ่จาก
ลูกคูาเมื่อปีกลาย

พอมาเจอล�าคลองที่กล่อมใจใหูสงบเยือกเย็นลง ความคิดถึง
อัคระก็เปลี่ยนรูปแบบ จากกระวนกระวายอยากเห็นหนูา กลายเป็น
เอื่อยเฉ่ือยอยู่ในอารมณ์หวาน

ขณะฝันหวาน มะแมรููสึกเหมือนคนไม่รููอะไรเลย ไม่เขูาใจอะไร
เลย ผ่านมาทัง้วันหล่อนตอบค�าถามลูกคูาไดูอย่างไรก็ไม่รูู

ทอดตามองน�้ าในคลองน่ิง เห็นประกายแดดบนยอดคลื่นระยิบ
ระยับแลูวอารมณ์ละเมียดกว่าเดิม เมื่อระลึกถึงเขา ก็ระลึกไดูแจ่มชัด
ราวกับสัมผัสไดูจากตรงหนูา

หล่อนจ�าคนเป็นรูปร่างหนูาตาไดูเลือนราง แต่จ�ารัศมีชีวิตไดูชัด 
และคราใดที่ร�าลึกถึงอัคระ หล่อนจะส�าเหนียกถึงรัศมีพลังชีวิตที่แผ่
กวูาง สาดแสงอบอุ่นลุ่มลึก ใหูความรููสึกราวกับอยู่ในอาณาจักรยิ่งใหญ่
ที่ไหนสักแห่ง

นึกไม่ออกว่าครัง้สุดทูายเป็นเมื่อใด ที่อยากอยู่ในเขตรัศมีความ
อบอุ่นของผููชาย ระยะหลังเรียกว่าจงใจเลี่ยงดูวยซ�้า แต่ตอนน้ี... อาจ
เปลี่ยนใจแลูว!

มือถือดังขึ้นเป็นเสียงเป็ดรูองกูาบๆ มะแมถอนใจยาว เพราะนัน่
คือริงโทนที่หล่อนตัง้ไวูบอกว่าเป็นหยิม หญิงสาวหยิบโทรศัพท์มากด
รับและพึมพ�าเนือยๆ

“จูะหยิม มีอะไร?”
“ลูกคูาอยากคุยกับพี่มะแมค่ะ ใหูเบอร์เขาไหมคะ?”
“บอกแลูวไงว่าไม่รับสายตรงจากลูกคูา”
ท�าเสียงเหมือนต�าหนิที่อีกฝ่ายลืมกฎเหล็ก ทัง้ที่ท�างานดูวยกัน

มานานนมขนาดไหนแลูว
“โอเคค่ะ! งัน้หยิมบอกคุณอัคระตามน้ีนะคะ”
มะแมลืมตาโพลง ยืดตัวขึ้นนัง่ตรง ราวตกใจกับแสงรูุงที่สาดจูา

ขึ้นมาจากรอบดูานโดยกะทันหัน
“ว่าไงนะ! คุณอัคระเหรอที่ขอ?”
ถามเร็วปรื๋ออย่างเกรงว่าอีกฝ่ายจะวางสายไปเสียก่อน
“ค่ะ! คุณอัคระโทร.มาขอเบอร์พี่มะแม และหนูก็ก�าลังพักสายรอ

อยู่ จะใหูปฏิเสธยังไงดี?”
นายจูางสาวกะพริบตาถี่ๆเพื่อปรับสติ มันช่างยากเย็นเหลือเกิน

กับการกล�้ากลืนกูอนปีติลงคอ เพื่อพูดดูวยส�าเนียงเนือยลง
“อ๋อ... พี่บอกเขาเองแหละว่าจะโทร.กลับ เพราะวันก่อนดูๆอะไร

ใหูเขาคูางอยู่ แต่หมดเวลาเสียก่อน”
“แปลว่าใหูเบอร์ใช่ไหมคะ?”
“อือม์... ก็ไดู... ใหูเขาไปเถอะ”
“ค่ะ! แต่เดี๋ยวหยิมจะแกลูงอิดเอื้อน ท�าเสียงเฉยๆเนือยๆนิด

หน่อยนะคะ เขาจะไดูไม่ดีใจเกินเหตุ”
ว่าแลูวเด็กสาวตัดสายไป ใบหนูามะแมแดงระเรื่อ ครึ่งโกรธครึ่ง

อาย นึกอยากหยิกหยิมใหูเน้ือขาดที่แกลูงพูดกระเซูาเหมือนเห็นหล่อน
เป็นเพื่อนเล่น แต่พริบตาเดียวก็เลิกถือสา เพราะใจเตูนแรงจนสมองชา
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ไปหมดแลูว
ชายหนุ่มที่รบกวนจิตใจหล่อนไดูตลอด ๒๔ ชัว่โมงก�าลังจะโทร.

มา...
อารมณ์แอบฝัน เยียบเย็นตอนฝัน แต่กลับเร่ารูอนตอนเจอของ

จริง!
ไม่ถึงสองนาที เลขสวยตามแบบฉบับเบอร์แพง แย่งกันดูวยราคา

หลักลูาน ก็ปรากฏวาบบนหนูาจอ แลูวตามดูวยเสียงสัญญาณเรียก
เสียงโทรศัพท์ครัง้น้ี มีอิทธิพลเป่าหัวใจใหูฟูฟ่องเหลือหลาย 

มะแมลากลมหายใจยาว อยากยิม้ อยากหัวเราะ แต่ไม่ไดู ตูองเชิดคาง
ป้ันหนูาขรึม เพื่อกดใหูสูุมเสียงฟูองอารมณ์นูอยที่สุด

“สวัสดีค่ะ”
“คุณมะแม ผมอัคระนะ”
“ค่ะคุณอัคระ ขอโทษนะคะที่มะแมรับปากว่าจะโทร.กลับแลูวไม่

ไดูโทร. คือ... มะแมตูองใชูเวลา”
“ผมเขูาใจ”
น�้ าเสียงของเขาทูุมนุ่ม กล่อมโสตอย่างยากที่จะฟังแลูวไม่เคลิม้
“มะแมพยายามดูใหูอยู่นะคะ แต่ดูยังไงก็ดูไม่ออก ขอโทษจริงๆ

ที่ช่วยอะไรไม่ไดูมากกว่าน้ี”
“ถูาผมจะลองเล่ารายละเอียดใหูคุณมะแมฟัง จะพอมีส่วนช่วย

หรือเปล่า?”
“ไม่แน่ใจค่ะ”
“ถูาลองก็ไม่เสียหายอะไรน่ีใช่ไหม?”
“ค่ะ! งัน้ลองเล่ามา มะแมจะฟัง”
“รังเกียจหรือเปล่าถูาผมจะขอเลีย้งมื้อเย็น เพื่อเล่าใหูฟังต่อหนูา 

เพราะมันอาจจะยาวสักหน่อย”
หญิงสาว ณ ริมคลองใจสัน่ เงียบงันเพราะคิดค�าพูดโตูตอบไม่ทัน
“ไม่เป็นไรครับ ถูาคุณมะแมไม่สะดวก”
อัคระเอ่ยดูวยสูุมเสียงเกรงใจ
“อือม์...” มะแมลากเสียงเบาๆพอใหูเขาไดูยินว่าหล่อนคิดอยู่ 

“อันที่จริงมะแมก็อยากช่วย ไม่ไดูอยากปฏิเสธหรอกนะคะ แต่เย็นน้ี
สงสัยไม่ทัน เพราะอยู่ขูางนอก”

“เหรอครับ ไม่เป็นไร แลูว... ถูาวันอื่น...”
“วันอื่นเหรอคะ ยังไงดีเอ่ย...” น่ิงไตร่ตรอง ก่อนเลือกแบบทิง้

ระยะพองาม “มะรืนน้ีไดูไหม?”
“ครับ! ไดูแน่นอน”
“จะใหูมะแมไปที่ไหน?”
“ขออนุญาตใหูผมไปรับคุณที่บูานไดูไหม?”
“มะแมว่ามะแมขับไปเองดีกว่าค่ะ”
“โอเค! งัน้เอาที่คุณมะแมสะดวก”
“มะแมใหูคุณอัคระเลือกที่เห็นว่าเหมาะส�าหรับคุยงานก็แลูวกัน 

แต่กรุณาอย่าไกลบูานมะแมมากนะคะ”

เชูามืดวันรุ่งขึ้น
กลายเป็นกิจวัตรที่อิก๊จะตูองตื่นนอนพรูอมกับมะแม และเขูา

หูองท�าสมาธิดูวยกัน
มะแมไม่ไดูบังคับว่าเป็นคนในปกครองแลูวตูองท�าตามหล่อน 

อย่างเช่นเมื่อครัง้พยายามสอนหยิม แลูวหยิมขีเ้กียจตื่นมานัง่สัปหงก
ต่อในหูองท�าสมาธิ หล่อนก็ปล่อยไป แต่ส�าหรับอิก๊ เพียงทราบว่าหล่อน
ตื่นเชูามาท�าสมาธิ ฝ่ายนัน้ก็ตื่นตาม และมายืนแกูมยูุยท�าหนูาสนใจ
อยู่ตรงประตูหูอง ซึ่งพอมะแมเห็นครัง้แรกก็ลากมาสอนทันที โดยอิก๊
ไม่ทันตูองเอ่ยปากขอแต่อย่างใด

หล่อนเคยสอนเด็กท�าสมาธิมาบูาง จึงทราบว่าเด็กแต่ละคนต่าง
กัน ส่วนใหญ่ยังหลุกหลิก วอกแวกง่าย หรือถูาน่ิงหน่อยก็โงกเงก
หลับในเวลาไม่นาน

อิก๊เป็นเด็กคนแรกที่มะแมคิดว่ามีพรสวรรค์ และพรสวรรค์ก็
แสดงตัวในรูปของความสนใจจริง สนใจต่อเน่ือง ไม่ว่าสอนสมาธิแบบ
ไหน จะรููลม บริกรรมค�าในใจ หรือสรูางกสิณนิมิต อิก๊รับไดูหมด และ
ท�าทุกวันไม่เลิกราดูวย
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เด็กที่มีความสนใจสมาธิจะไดูเปรียบผููใหญ่อยู่อย่างหน่ึง คือพายุ
ความฟุูงซ่านยังมีก�าลังอ่อน เมื่อไดูรับค�าแนะน�าอย่างถูกวิธี ใหูท�าดูวย
ความผ่อนคลาย ไม่ตัง้ใจเพ่งเล็งก�าเกร็งเกินไป พอเอาจิตไปจับกับสิ่งใด
สิ่งหน่ึงพักใหญ่ ก็เกิดความตัง้มัน่ จิตเต็มดวงสาดสว่างขึ้นมาไดู

หลายเชูาที่ผ่านมามะแมบ�าเพ็ญสมาธิในส่วนของตนแค่ครึ่งเวลา 
อีกครึ่งที่เหลือเอามาดูความคืบหนูาของเด็กในอุปการะ ยิ่งอิก๊สนใจ
สมาธิมากขึ้นเท่าไร หล่อนยิ่งสนใจสภาวะทางจิตของอิก๊มากขึ้นเท่านัน้

เชูาน้ีอิก๊นัง่ขัดสมาธิอย่างมีพลังตัง้แต่นาทีแรก มะแมตามดูแลูว
รููสึกเลยว่าอิ๊กอาศัยอ�านาจทางใจสรูางนิมิตวงกลมไดูอย่างรวดเร็วและ
หน่วงไดูนานกว่าวันก่อนๆเยอะ

กล่าวถึงประสบการณ์ภายในของอิก๊ เธอเองก็แปลกใจที่นิมิต
วงกลมสีขาวสาดแสงจูาตัง้แต่ยังไม่ทันตูองก�าหนดอะไรมาก อาจเป็น
เพราะเดี๋ยวน้ีเธอใจจดใจจ่ออยู่กับนิมิตวงกลมทัง้วัน ไม่ว่าลืมตาหรือ
หลับตา เป็นสุขเย็นรื่นทุกครัง้ที่หน่วงเสูนรอบวงใหูกลมดิกไวูไดู และ
พบว่ายิ่งน่ิง ยิ่งนาน ยิ่งสว่าง ก็ยิ่งเป็นสุขขึ้นทุกที

อันเน่ืองจากพี่มะแมผููมีพระคุณของเธอ สอนไวูว่าใหูท�าเป็นเฉยๆ 
ไม่ตื่นเตูน ไม่ยินดียินรูาย แมูนิมิตจะปฏิรูปไปเป็นอย่างไรก็ตาม อิก๊
จึงด�ารงสติรับรููการเปลี่ยนสภาพแห่งนิมิต รักษาใจไม่ใหูลิงโลดไปกับ
ปรากฏการณ์แปลกใหม่ที่เพิ่งมีมาใหูเห็นเดี๋ยวน้ี

ความขาวจูาค่อยๆเบ่งบานขึ้น ราวกับมีพระอาทิตย์ดวงใหญ่ลอย
เด่นอยู่ตรงหนูา หากเปรียบเทียบกับตอนลืมตา ก็คงคลูายนัง่มองทะเล
กวูางจนสุดขอบฟูา และเหนือขอบฟูาปรากฏดวงตะวันที่ขยายทัง้ขนาด
และทัง้ความจัดจูาสัก ๕ เท่าตัวของของจริง แต่ไม่ยักแสบจิตเหมือนกับ
ที่แสบตายามสบดวงตะวันตรงๆ

เวลาด�าเนินไป ดวงตะวันหายลับตัง้แต่เมื่อใดไม่รููตัว อิก๊หมด
ความรับรููไปวูบใหญ่ แลูวตื่นขึ้นในส�านึกคิดอ่านอีกแบบ เหมือนเป็น
ผููใหญ่ขึ้น พรูอมจะเขูาใจอะไรมากขึ้น

ไม่อาจประมาณว่าเธออยู่ในอาณาเขตกวูาง ยาว ลึกเพียงใด 
ความฟูุงซ่านยังลอยวนอยู่จางๆ เหมือนถามตัวเองว่าน่ีเราเป็นใคร ช่าง

คูุนกับสภาพเช่นน้ีเหลือเกิน
เพียงจดจ่อกับภาวะทางใจที่คูุนเคยเพียงครู่ นิมิตขุนเขาสูงก็

ปรากฏขึ้นมาตรงหนูา ถึงตรงนัน้อิก๊เปลี่ยนความรููสึกไปอีก เห็นตน
กลายเป็นคนนุ่งขาวห่มขาวผููขึ้นมาบ�าเพ็ญตบะอยู่ในถ�้าบนยอดเขาสูง
ตามล�าพัง และทอดทัศนาทัศนียภาพรอบดูานดูวยความอาลัย เยี่ยงคน
รููวันตายล่วงหนูา!

ไม่กี่อึดใจถัดจากนัน้ นิมิตทัง้หมดก็จืดจางลง อิก๊ค่อยๆเปิด
เปลือกตา เหลือบมองดูานขูางก็พบหญิงสาวหนูาสวยมองมายิม้ๆ

“วันน้ีนัง่ไดูน่ิงมากเลยนะ”
มะแมทัก หล่อนเห็นแลูวว่าอีกฝ่ายน�้ าตาไหลเป็นทางยาว แต่

เขูาใจว่าเป็นผลจากรสวิเวกซ่านปีติสุขล�้าลึกมากกว่าอย่างอื่น
อิก๊ปาดน�้ าตาที่เป้ือนแกูมออก
“ความเกิดและความตายเป็นเรื่ องน่ากลัวจริงๆเลยนะคะพี่

มะแม...”
นัน่เป็นค�าแรกที่เธอเอื้อนเอ่ย มะแมกะพริบตาถี่ๆ เดาไม่ถูกว่า

เกิดอะไรขึ้น แม่หนูนูอยนัง่สมาธิไปเห็นอะไรมา
“ท�าไมถึงคิดอย่างนัน้ล่ะ?”
หนูอิก๊เอาแต่กูมหนูาน่ิง จนมะแมตัดสินใจร่ายยาว
“เอ่อ... อิก๊จ๊ะ... จ�าที่พี่มะแมบอกไดูใช่ไหมว่านิมิตวงกลมที่

เราสรูางขึ้นเน่ีย กลมอย่างไรก็ไวูใจไดูอย่างนัน้ เพราะตอนนัน้มันอยู่
ในการควบคุมของเรา แต่ถูาเห็นอะไรแปลกไปกว่าวงกลม ก็อย่าเพิ่ง
ไวูใจ อย่าเพิ่งเชื่ออะไรใหูมาก เหมือนกับที่เราไม่ควรเชื่อความฝันเพียง
เพราะมันชัด”

“ค่ะพี่มะแม”
แลูวแม่หนูนูอยผููมีพรสวรรค์ทางสมาธิกสิณก็ทอดตามองพื้นขูาง

หนูา ไม่พูดไม่จาอันใดอีก
“ไหนเล่าใหูฟังซิ เมื่อกีเ๊ห็นอะไร”
อิก๊กะพริบตาทีหน่ึง
“หนูเห็นดวงตะวันชัดมาก แต่ดูอยู่เพลินๆดวงตะวันก็หายไป 
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กลายเป็นภูเขา แลูวก็เห็นตัวเองนัง่ในถ�้า รููสึกเหมือนก�าลังจะตาย”
มะแมส่งใจตาม นูองอิก๊ถ่ายทอดภาพในใจของตัวเองผ่านค�าพูด

ไดูแจ่มชัด จนสามารถดึงหล่อนเขูาไปร่วมเห็นภาพ แวบหน่ึงมะแม
เกือบตัดสินทันทีว่าของจริง แต่อีกใจก็ไม่อยากเชื่อ เพราะนักเรียนของ
ตนเพิ่งอยู่ในช่วงตัง้ไข่ลูมตูมไข่ลุกเท่านัน้

“แลูวความรููสึกที่ตกคูางจากการเห็นนิมิต บอกเป็นค�าสัน้ๆไดู
ไหมว่าตอนน้ีรููสึกยังไงแลูว?”

อิก๊หรี่ตาลง ทบทวนความรููสึกสุดทูายขณะเห็นภูเขาใหญ่ เยี่ยง
คนรููตัวว่าอีกไม่นานก�าลังจะตาย

“เศรูาใจ อาลัย ยังไม่อยากตาย เหมือนยังท�างานอะไรสักอย่างไม่
เสร็จน่ะค่ะ”

“พอจ�าไดูไหมว่าก�าลังอยู่ในชุดอะไร?”
“ชุดขาว...”
“ตัวที่นุ่งชุดขาวนัน้เป็นอิก๊ หรือเป็นคนอื่น?”
“เหมือนเป็นอิก๊ค่ะ แต่รููสึกว่าอิก๊แก่ ไม่ใช่เด็ก”
“นึกซิ ตอนนัง่ในถ�้า ชื่ออิก๊ หรือว่าชื่ออะไร?”
เด็กนูอยขมวดคิว้อย่างเริ่มสับสน ไม่แน่ใจ มะแมจึงรีบบอก
“อย่าไปสนใจดีกว่า พี่มะแมถามเพื่อใหูอิก๊นึกออกชัดๆว่านิมิต

ในสมาธิมันเหมือนความฝัน เห็นไหม ทบทวนแลูวหยิบจับเอามาใชู
ประโยชน์ไม่ไดูเลย เพราะฉะนัน้ คราวหนูาถูานิมิตปรากฏอีก ก็ใหูท�า
เป็นไม่รููไม่ชี ้ เตือนตัวเองใหูกลับมามีสติอยู่กับดวงตะวันต่อไป ถึงจะ
เรียกว่ากลับมามีสมาธิ ไม่ใช่เลื่อนลอยไปฝันเลอะเทอะ เขูาใจไหม?”

อิก๊คลายสีหนูาลง เหลือบตากลมแป๋วสบกับครูสมาธิคนสวย
“เขูาใจแลูวค่ะ... พี่มะแมคะ ท�าไมคนเราตูองเกิดมาดูวย?”
“อือม์...” หญิงสาวพินิจดวงหนูาอ่อนเยาว์ในอาการตริตรองครู่

หน่ึงก่อนตอบ “ค�าถามน้ีเป็นเรื่องใหญ่มากนะ มันท�าใหูคนฆ่ากันตาย
ไดูเลยล่ะ”

“ท�าไมตูองฆ่ากันดูวยล่ะคะ?”
“เพราะชีวิตเป็นเรื่องใหญ่ เราปักใจเชื่อเกี่ยวกับชีวิตยังไง ก็

เท่ากับเราเกิดมาเพื่อสิ่งนัน้ พอใครมาบอกว่าผิดแลูว ไม่ใช่อย่างที่เรา
เชื่อสักหน่อย ก็เหมือนเขามาทุบความเป็นเราทิง้ หรือเหมือนถูกแย่ง
พลังส่วนหน่ึงของเราไป สุดทูายเลยตูองรบกันเพื่อพิสูจน์ว่าชีวิตตาม
ความเชื่อแบบไหนสมควรจะไดูอยู่ต่อ”

“แลูวความเชื่อแบบไหนถึงจะถูกคะ?”
“เกิดเป็นพุทธก็ตูองเชื่อว่าพุทธถูกสิจ๊ะ”
“มีวิธีพิสูจน์ไหมคะ?”
“พุทธเป็นศาสนาของการพิสูจน์เลยล่ะ!”
“ศาสนาพุทธบอกว่าเกิดมาเพื่อท�าบุญมากๆใช่ไหมคะ? พระใกลู

บูานอิก๊บอกว่าใหูท�าบุญมากๆ ตายไปจะไดูขึ้นสวรรค์”
“พระบอกอิก๊ถูกแลูว บุญที่สะสมไวูจะท�าใหูจิตสดใสเมื่อใกลูตาย 

ไดูไปสุคติภูมิ แต่ถูาสะสมบาปไวูเกินบุญ พอใกลูตายจะเป็นพวกจิต
เศรูาหมอง ไดูไปอบายแทน”

“พี่มะแมเคยเห็นคนตอนตายว่าเขาไปไหนไหมคะ?”
“เคย!” ตอบหนักแน่นเต็มปากเต็มค�า “พี่มะแมเคยเห็นทัง้แบบ

ที่ตายตอนจิตเศรูาหมอง กับแบบที่ตายตอนจิตสดใส ถึงเชื่อสนิทแบบ
ไม่มีขูอกังขา มันมีทุคติภูมิส�าหรับคนตายตอนใจเศรูาหมอง แลูวก็มี
สุคติภูมิส�าหรับคนตายตอนใจสดใสอยู่จริงๆ”

“ถูาอิก๊นัง่สมาธิกับพี่มะแมทุกวัน อิก๊ก็จะไดูขึ้นสวรรค์ใช่ไหม
คะ?”

“แน่นอน! เพราะสมาธิท�าใหูจิตสดใสอย่างที่อิก๊ก็พบดูวยตัวเอง
แลูว”

“งัน้อิก๊ก็ไม่ตูองสนใจอะไรมากไปกว่าเกิดมานัง่สมาธิ เพื่อ
สุดทูายจะไดูไปสวรรค์กับพี่มะแมใช่ไหมคะ?”

“นัง่สมาธิน่ะ แค่ส่วนหน่ึงของการมีจิตสดใสเป็นสมาธิ เราตูองใชู
ชีวิตใหูสอดคลูองกับสมาธิจิตที่สดใสดูวย มันถึงจะตัง้มัน่”

“ใชูชีวิตยังไงคะ”
“คิดดีก่อนจะเลือกค�าพูดใหูดี พูดดีแลูวท�าตรงกับที่พูดเอาไวู”
“แลูวความดีคืออะไรคะ?”
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“เห็นแก่คนอื่นก่อนเห็นแก่ตัว”
อิก๊น่ิงไปเป็นครู่ ก่อนจะยิงค�าถามที่มะแมนึกไม่ถึงว่าจะไดูยิน

จากปากเด็กนูอยวัยต�่ากว่าสิบ
“พอเราเลิกเห็นแก่ตัวแลูวไดูไปสวรรค์ เราจะกลับจากสวรรค์ลง

มาเห็นแก่ตัวอีกไดูไหมคะ?”
“ไดูสิ!” ปากตอบเป็นปกติ แต่สายตามองจูองเด็กตรงหนูาดูวย

ความพิศวง “สวรรค์ไม่ใช่ที่สุดทูายที่เราจะอยู่ไดูตลอดไปหรอกนะ 
เหมือนปราสาทราชวัง ต่อใหูใหญ่โตแข็งแรงแค่ไหนก็ตูองถล่มลงมา
ในวันหน่ึง พอปราสาทพัง คนที่อยู่ในวังก็ตูองสรูางกันใหม่ ไม่ต่างกับ
ปราสาททรายบนชายหาด ซึ่งจะสรูางไดูเหมือนเก่าหรือเปล่าก็ไม่รูู”

“แลูวไม่มีที่ที่เราจะอาศัยอยู่ไดูตลอดไปเหรอคะ?”
“มี! แต่ไม่ใช่สถานที่นะ เป็นอะไรอีกอย่างหน่ึงที่พูนไปจากทุกที่ 

ทุกภาวะ ทุกสภาพ”
“ที่หนูเคยไดูยินพระบอกว่านิพพานใช่ไหมคะ?”
“ใช่แลูว!”
“พระบอกว่านิพพานดีที่สุดจริงหรือเปล่า?”
“จริงสิ!”
“แลูวนิพพานหนูาตาเป็นยังไง พี่มะแมเคยเห็นไหม?”
“ไม่เคย!”
“แลูวพี่มะแมรููไดูยังไงว่าดีที่สุด?”
ค�าถามไม่รููจบของเด็กนูอยท�าเอาสาวพลังจิตชักคิดหนัก
“บางอย่างเราก็ตูองเชื่อดูวยเหตุผล ก่อนดัน้ดูนไปเห็นกับตา”
“เหตุผลยังไงคะ?”
“อย่างเช่น... ถูาสวรรค์เปลี่ยนไดู ก็แปลว่ากลับมาทุกข์ไดู ถูก

ไหม?”
“ถูกค่ะ!”
“แต่นิพพานไม่เปลี่ยนอีก ก็แปลว่าสุขถาวรใช่ไหม? อะไรสุข

ถาวรไดู อันนัน้ตูองนับว่าดีที่สุดไง”
“แลูวเขาไปนิพพานกันยังไงคะ?”

มะแมเอียงหนูายิม้ สายตาเล็งแลอีกฝ่ายดูวยแววชื่นชม ยกน้ิวชี้
ขึ้นและเขย่ามือหน่อยๆ

“ถามค�าถามน้ีไดูเองตัง้แต่เด็กเน่ีย ถือว่าออกตัวแรงนะ... ส�าหรับ
ค�าตอบ อูา! ใหูบอกตามตรงนะจ๊ะ พี่มะแมก็ไม่รููเหมือนกัน!”

หญิงสาวสารภาพดื้อๆอย่างคนไม่มีมายา และนัน่ก็ท�าใหูอิก๊งุนงง
สงสัยเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากภาพของมะแมเหมือนมีทุกค�าตอบใหูกับ
ทุกค�าถาม

“ท�าไมล่ะคะ เขายังไม่พบค�าตอบกันหรือ?”
“ค�าตอบน่ะพบแลูว เจอแลูว พระพุทธเจูาเคยบอกไวูชัดๆแลูว 

แต่... คนสมัยน้ีเขายังเถียงกันไม่จบน่ะจูะ ว่าพระพุทธเจูาบอกไวูยังไง
กันแน่”

อิก๊ท�าตาโตแบบไม่เขูาใจ
“มีงีดู้วยหรือคะ?”
มะแมหัวเราะ ยื่นหนูา ยื่นมือไปหยิกสองแกูมยูุยเบาๆอย่างมัน

เขีย้ว
“นูองอิก๊น่ีอยากรููอยากเห็นยิ่งกว่าพี่มะแมอีกนะ”
“แลูวค�าตอบมันยากขนาดนัน้เลยเหรอคะ?”
“ถูาง่ายนัก คนก็ไปนิพพานกันหมดน่ะสิ... เอางี!้ ไวูถูาพี่มะแม

เจอคนที่สอนพี่มะแมไดู เราค่อยไปเรียนพรูอมกัน ตกลงไหม?”
“ตกลงค่ะ!”
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บทที่ ๑๒
 
มะแมมาถึงสถานที่นัดอันเป็นสวนอาหารใหญ่ แยกเป็นเรือน 

เป็นหูองย่อย เป็นหย่อมพื้นที่จัดเลีย้ง ตัง้อยู่ริมคลอง บรรยากาศดูาน
หนูาดูวุ่นวายดูวยลูกคูาเดินเขูาเดินออกพลุกพล่าน แถมมีฝูงคนหนูามุ่ย 
นัง่รอยืนรอเป็นจ�านวนมาก แสดงว่าตูองมีอะไรดีใหูติดใจเป็นพิเศษถึง
ยอมคอยคิวกันขนาดนัน้

เมื่อมะแมบอกพนักงานตูอนรับว่ามีที่นัง่จองในชื่อคุณอัคระ เด็ก
หนุ่มคนหน่ึงก็พาเดินมายังเรือนใหญ่มุมสงบติดคลอง กวูางขวางโอ่โถง
อย่างออกแบบไวูรองรับแขกเหรื่อสัก ๒๐-๓๐ ที่

เด็กหนุ่มเปิดประตูใหูมะแมกูาวเขูามาขูางใน เงาร่างของใครคน
หน่ึง นัง่เด่นเป็นสง่ารอที่กลางโต๊ะยาวอยู่ก่อนแลูว และเป็นอีกครัง้ที่
รัศมีความเป็นเขาคนนัน้บีบหล่อนใหูรููสึกตัวลีบเหมือนเด็กกลัวผููใหญ่

“สวัสดีค่ะคุณอัคระ”
มะแมคูอมศีรษะพนมมือไหวูอย่างอ่อนนูอม ชายหนุ่มลุกขึ้นยืน

รับไหวู
“สวัสดีคุณมะแม”
แยูมยิม้เชื้อเชิญใหูนัง่ มะแมหย่อนกายลงนัง่ตามค�าเชิญ วาง

กระเป๋าถือแลูวเหลือบซูายแลขวา
“จองหูองใหญ่เชียวนะคะ กินกันแค่สองคน”
“ผิดหลักฮวงจูุยหรือเปล่า จะไดูรีบเปลี่ยนหูอง เดี๋ยวกินเท่าไหร่ก็

ไม่อิ่มเสียที”
มะแมหัวเราะรื่น อัคระใส่เชิต้แขนสัน้เหมือนเพิ่งกลับจากสนาม

กอล์ฟ  ดูผ่อนคลายเป็นกันเองกว่าวันก่อน ส่วนหล่อนเลือกใส่สูทขาว
ชุดท�างานเดิม เพื่อใหูมื้อเย็นครัง้น้ีดูเป็นส่วนหน่ึงของงานที่ยังสะสาง
ไม่เสร็จ หาใช่ดินเนอร์หวานแหววแต่อย่างใด

พนักงานมายืนรอจดรายการอาหาร ซึ่งอัคระก็พยักหนูาใหูมะแม
ช่วยคิด

“สัง่เลยนะ”
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“คุณอัคระเลือกเถอะค่ะ มะแมไดูทุกอย่าง”
“งัน้ผมเลือกแบบกินแลูวทายอนาคตแม่นก็แลูวกัน”
หญิงสาวเอียงคอหัวเราะนิดๆ ชายหนุ่มสัง่กับไป ๔ จาน และเมื่อ

พนักงานเดินออกไป ทัง้หูองก็เหลือเพียงเขากับหล่อนตามล�าพัง อัคระ
นัง่น่ิง ขณะที่มะแมขยับตัวเคอะเขิน

“กินแค่สองคน เขายอมใหูจองหูองใหญ่ดูวยหรือคะ?”
“ไม่เห็นเจูาของว่าอะไรนะ” ค�าตอบบอกเป็นนัยว่าเขาสนิทชิด

เชื้อกับนายใหญ่ของที่น่ีดีพอ “คุณมะแมเป็นยังไงบูาง วันน้ีใหูค�าปรึกษา
เหน่ือยไหม?”

กังวานเสียงนุ่มหูนัน้ ฟังอบอุ่นจนมะแมตูองแกลูงเหลียวหลัง
ส�ารวจโน่นน่ีเพื่อซ่อนยิม้ กระทัง่แน่ใจว่าปรับริมฝีปากใหูรอยยิม้เลือน
ลงจนหุบสนิทไดู จึงค่อยหันกลับมาตอบ

“อ๋อ! วันน้ีเหรอคะ ไม่เหน่ือยเท่าไหร่ค่ะ แค่คุยกับลูกคูาสิบกว่า
คน คุณอัคระคุมคนเป็นรูอยน่าจะเหน่ือยกว่า”

อันที่จริงมะแมไม่รููสึกเลยว่าเขาเหน่ือย เพลีย อ่อนเปลีย้ เพราะ
ดูออกจะเป็นหนุ่มทรงพลก�าลังเหลือเฟือ เยี่ยงนักกีฬาที่ออกก�าลัง
สม�่าเสมอ แถมน่าจะเล่นกลูามดูวย แต่หล่อนก็แย็บไปเรื่อง ‘คุมคน’ 
เพื่อเลียบเคียงถามถึงอาชีพการงานของเขาบูาง อย่างไรก็ตูองคุยกัน
เกี่ยวกับเรื่องน้ีอยู่แลูว

“ผมหาคนมาช่วยไดูเยอะ ไม่เหน่ือยเท่าไหร่”
“เป็นงานเกี่ยวกับอะไรหรือคะ?”
“ปกติคุณมะแมดูใหูลูกคูาออกไหมว่าท�าอาชีพอะไรแบบไหน?”
“ก็ออกบูางไม่ออกบูางค่ะ ถูาเป็นหมอใจดี มีประกายความเป็น

นักรักษาฉายชัด มะแมจะเห็นรัศมีสว่างอบอุ่นจากการเยียวยาผููคนใหู
หมดทุกข์ทางกาย อย่างน้ีทายไม่ยากว่าเป็นหมอ แต่หลายๆอาชีพที่มี
พฤติกรรมซับซูอน ส่วนใหญ่มะแมจะไม่แน่ใจจนกว่าจะคุยกันสักพัก 
ถึงค่อยเห็นนิมิตพฤติกรรมในสาขาอาชีพของเขาไดู”

“คือเล็งใหูเห็นเองตัง้แต่มองหนูาครัง้แรกไม่ไดู?”
“ไม่ไดูค่ะ”

“อย่างคุยกับผมมาพักหน่ึงน่ี มีนิมิตอะไรเกิดขึ้นแลูวบูางไหม?”
“ก็มีเหมือนกัน”
“นิมิตอะไร?”
“นัน่เป็นสิ่งที่มะแมก�าลังสับสน เพราะมองทีไร ก็ไม่เหมือนเดิม

สักที งานของคุณอัคระอาจมีหลายแง่หลายมุม แบบที่มะแมไม่รููจัก ไม่
เคยเจอมาก่อน”

“อย่างเช่นยังไง?”
“แรกสุด เหมือนเห็นคุณอัคระยืนแจกจ่ายความเย็นใหูกับผููคน

ที่มารายลูอมมากมาย”
อัคระท�าหนูาตกใจ
“น่ีหมายความว่าอนาคตผมตูองไปยืนขายไอติมหรือ?”
มะแมหัวเราะออกมาดังๆ แต่แลูวก็รีบส�ารวม เหลือแค่ยิม้ข�า
“มิไดูค่ะ... นิมิตความเย็นที่แผ่รอบ เป็นสัญลักษณ์แทนน�้ าใจยิ่ง

ใหญ่ อันน้ีไม่ไดูมายอกัน แต่พูดตามเน้ือผูาเท่าที่เห็น จิตของคุณอัคระ
ตัง้ตูนจากตรงนัน้”

ชายหนุ่มท�าท่าผ่อนคลายโล่งอก
“แลูวไป...”
หญิงสาวหัวเราะอีก วันก่อนอัคระฝากเสน่ห์ลึกลับที่สะกดใหู

คิดถึงไดูไม่เลิก แต่วันน้ีเขาเปิดฉากดูวยเสน่ห์แห่งการเป็นคนร�่ารวย
อารมณ์ขัน ชวนใหูอยากปล่อยตัวปล่อยใจตามสบาย

มะแมอดคิดไม่ไดูว่าหัวใจหล่อนก�าลังยอมเป็นลูกไก่ในก�ามือของ
เขา มันจะง่ายไปไหมน่ี?

กะพริบตาทีหน่ึง ถอนจิตจากอาการถล�าเขูาไปติดบ่วงเสน่ห์ 
คอตัง้หลังตรง เอ่ยสืบต่อแบบเรื่อยๆ สีหนูาไม่ถึงกับเคร่งเป็นงาน
เป็นการ

“แต่เมื่อมะแมสัมผัสกระแสที่แผ่ออกมาจากคุณอัคระเป็นปกติ ก็
รููสึกว่าเป็นกระแสของนายที่ตูองออกค�าสัง่ นิมิตที่เกิดขึ้นจากกระแส
แบบน้ี จึงเป็นผููบริหารที่คุมคน หรือกุมชะตาชีวิตพนักงานเป็นรูอยเป็น
พัน แถมเกี่ยวขูองกับการเทเงินออกและโกยเงินเขูามหาศาลดูวย แต่
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แปลก...”
ขมวดคิว้นิดๆอย่างจะหาค�าพูด
“แปลกยังไงครับ?”
“ใจมะแมไม่ตัดสิน ว่าภาพที่เห็นคือภาพของนักธุรกิจ”
“ชักสนุกแลูวสิ มีค�าอธิบายไหมว่าท�าไม?”
“คือ... นิมิตการท�างานที่เด่นชัดของคุณอัคระ ไม่ใช่การบริหาร

หรือการเจรจาต่อรองแบบนักธุรกิจ แต่เป็นแบบ... เกลีย้กล่อมคน”
“เหมือนนักการเมืองตอนหาเสียงหรือเปล่า?”
“ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่แบบหาเสียงหรือเอาดีเขูาตัว โยนชัว่ใหูคนอื่น คือ

เหมือนงานของคุณอัคระตูองตัง้เปูาว่าจะเปลี่ยนใจคนใหูไดู”
“นิมิตทัง้หมดมีอยู่แค่น้ี?”
“ยังค่ะ ยังมีอีก”
“งัน้ต่อเลย เรื่องของตัวเองน่ียิ่งฟังยิ่งน่าสนใจนะ”
อัคระท�าท่ากระตือรือรูน จนมะแมตูองปรายตาเหลือบแลเขา

อย่างระแวง
“มะแมเกริ่นตัง้แต่ตูนนะคะ ว่าสับสน ไม่รููนิมิตไหนจริงนิมิตไหน

เท็จ หวังว่าคงไม่ไดูก�าลังพูดขายตัวเองไปเรื่อยๆ”
ชายหนุ่มโบกไมูโบกมือวุ่น
“ตรงขูามเลย ไม่มีเรื่องตลกใหูผมจีส้ักค�า พูดต่อเถอะ ยังมีนิมิต

อะไรอีก”
“พอมะแมพยายามเล็งลึกลงไป ก็เห็นเหมือนคุณอัคระทดลองจับ

โน่นผสมน่ีอย่างนักประดิษฐ์คิดคูน ซึ่ง... ผลที่ออกมาก็มักจะประมาณ
ว่า ไม่มีใครเคยท�าไดูมาก่อน หรือคนอื่นคิดกันแทบตายก็คิดไม่ออก”

แววตาคนพูดเองเคลือบอยู่ดูวยความสงสัย เพราะนิมิตไม่เคย
พันกันจนสับสนขนาดนัน้มาก่อน

“แลูวบอกไดูไหมว่าผมวิจัยทดลองเกี่ยวกับอะไร?”
“พูนจากพิสัยสัมผัสของมะแมค่ะ ทราบแค่ประมาณว่าไฮเทค

มากๆ อีกอย่าง มองๆไปเหมือน...”
สาวพลังจิตเวูนวรรคนาน กระทัง่คนรอฟังเลิกคิว้เหมือนชักสงสัย

“เหมือนอะไร?”
“เหมือนคุณอัคระพยายามสรูางอาณาจักรใหม่ขึ้นมา!”
พูดเองขนลุกเอง และแอบลูบปลายแขนเบาๆอยู่ใตูโต๊ะ
ฝ่ายชายหนุ่มน่ิงเงียบ เป็นความเงียบที่แฝงพลังใหญ่อย่างลึกลับ
“อาณาจักรของผมสรูางไปไดูกี่เปอร์เซ็นต์แลูว?”
สีหนูาของอัคระอ่านยากว่าค�าถามนัน้เป็นไปแบบไหลตามน�้าหรือ

อยากรููจริงๆ
“มะแมเห็นแต่ความยิ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตา เพิ่งวางรากฐาน เพิ่ง

ก่อปราสาทราชวัง แต่ยังไม่ใกลูเคียงค�าว่า ‘สรูางเสร็จ’ เพราะงัน้บอก
เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกหรอกค่ะ”

“จะเป็นอย่างน้ีไหม เขาว่าการเริ่มสรูางธุรกิจ ก็เหมือนการสรูาง
อาณาจักรใหม่ขึ้นมา ตูองมีประมุข ตูองมีขูาราชบริพาร ตูองมีพสกนิกร 
ตูองมีอริราชศัตรู คุณมะแมเห็นองค์ประกอบเหล่าน้ีครบเลยไหม?”

หญิงสาวสัน่ศีรษะ
“อาณาจักรที่มะแมเห็น ไม่ใช่อุปมาอุปไมยเทียบเคียงกับธุรกิจ

ใหญ่ มะแมว่ามันคืออาณาจักรในความหมายของอาณาจักรของจริง!”
“เอาล่ะ! งัน้ผมถามอย่างน้ีแลูวกัน อาณาจักรของผมจะสรูาง

ส�าเร็จหรือเปล่า?”
พลังจิตสาวเงียบนาน มองลึกลงไปแลูวเห็นพลังความยิ่งใหญ่

ของอัคระ จนเกินกว่าจะสัมผัสถึงความลูมเหลวในภายภาคหนูา แต่
แปลก ใจไม่ยอมรับ ไม่รููสึกใช่ เมื่อคิดถึงนิมิตอาณาจักรที่สรูางเสร็จ
สมบูรณ์ คลูายเต็มไปดูวยคลื่นรบกวนใหูภาพพร่าเลือน หรือเป็นภาพ
เสร็จครึ่งๆกลางๆ คาราคาซังชอบกล

“เกินความสามารถที่จะรููส�าหรับมะแมค่ะ”
“อูาว!”
“มะแมเห็นอย่างไรก็บอกอย่างนัน้นะคะ ไม่ไดูหยัง่รููทัง้หมด 

กรณีของคุณอัคระ มะแมสารภาพว่าไม่มัน่ใจอะไรเลย ทุกอย่างดูขัด
แยูงเกินความเขูาใจ ทัง้ที่พยายามท�าความเขูาใจเต็มที่แลูว”

“แปลว่ายิ่งเห็นนิมิตมากขึ้นเท่าไหร่ ความขัดแยูงยิ่งมากขึ้น
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เท่านัน้?”
“ค่ะ! เอาง่ายๆ บางสัมผัสบอกมะแมว่าคุณอัคระก�าลังท�าเรื่อง

ใหญ่ มีผลดีกับสาธารณชนโดยตรง แต่กลับท�าในสถานที่ลับ ปกปิด
ยิ่งยวด มะแมนึกไม่ออกว่าอะไรดีๆท�าไมถึงเปิดเผยไม่ไดู”

ดวงตาอัคระทอประกายวาบวาว ก่อนจะเลือนแสง เบนสายตา
มองไกลและยิม้ซึม

“งานบางอย่าง เปิดเผยไปก็โดนหาว่าบูาเปล่าๆ”
พลังจิตสาวโนูมตัวมาขูางหนูา คราวน้ีเป็นฝ่ายซักบูาง
“แปลว่าที่มะแมดูไวู ตรงหมดเลยหรือคะ?”
อัคระตวัดหางตาแลมะแมแวบหน่ึงก่อนเมินไปอีกทาง ตอบดูวย

ส�าเนียงขรึมกว่าเมื่อครู่
“ในระดับของคุณ เรียกว่าแม่นอย่างน่าทึ่งก็แลูวกัน!”
มะแมตัวชาดูวยความงงงัน ค�านัน้ของเขาหมายความว่า

อย่างไร... ในระดับของหล่อน... น่ีเขาจัดหล่อนเขูาระดับไหนตัง้แต่เมื่อ
ไหร่?

วูบหน่ึง ค�าพูดประกอบกับอ�านาจในตัวอัคระ สะกิดใจใหูระลึกถึง
บอส และความเหมือนกันนัน้ มีผลใหูหล่อนไดูแต่กะพริบตาปริบๆคลูาย
เด็กนูอยรอดูการเคลื่อนไหวของผููใหญ่ โดยไม่กลูาเอ่ยค�าถามใดต่อ

แมูอยู่ในความเงียบ แต่กลับไม่อึดอัด ระหว่างเขากับหล่อน
ปราศจากแรงผลัก ไรูก�าแพงกัน้ และไม่มีความแปลกหนูาต่อกัน ถึงขัน้
ที่มะแมกลูามองหนูาเขาขูางเดียว ไม่ละสายตาไปไหน

ขณะนัน้เอง พนักงานชายหญิง ๓ คนก็น�าอาหารทยอยมาเสิร์ฟ 
และตักขูาวใส่จานใหู พอทุกอย่างบนโต๊ะเสร็จเขูาที่ก็พากันเดินออกจาก
เรือน เหลือเด็กสาวไวูคนหน่ึงยืนรอค�าสัง่ตรงมุมหูอง แต่อัคระโบกมือ
ไหวๆเป็นสัญญาณใหูออกไปไดู

ชายหนุ่มมองตามหลังเด็กสาวอย่างปราศจากความหมาย แต่
แลูวก็ทนกระแสจากสายตาของมะแมไม่ไดู จนตูองค่อยๆเบนไปสบ

นัยน์ตาของทัง้สองฝ่ายมีความตรงไปตรงมาเสมอกัน ไม่กลัวที่
จะพูดความจริงเหมือนๆกัน พอประสานกันจึงกลายเป็น ณ ขณะแห่ง

การสัมผัสใจ แจ่มชัดแทบไม่ต่างจากมือเปล่าสัมผัสมือเปล่า
หญิงสาวเป็นฝ่ายท�าลายความเงียบก่อน
“ถึงตอนน้ีมะแมยังสงสัยอยู่ไม่หายนะคะ ว่าท�าไมคนใหญ่คนโต

อย่างคุณอัคระ ถึงตูองมาใชูบริการเด็กๆอย่างมะแม”
“รููไดูยังไงว่าคนใหญ่คนโต?”
เขาถามยิม้ๆ
“รููก็แลูวกัน!”
หล่อนตอบแบบยิม้ๆไปกับเขา
“ผมยังไม่โตจริงหรอก และอีกอย่าง ต่อใหูโตแค่ไหน ทุกคน

ก็ตูองการที่ปรึกษากันทัง้นัน้... ว่าแต่เราเริ่มลงมือกันดีกว่านะ เดี๋ยว
กับขูาวจะชืดเสีย”

ระหว่างรับประทานมื้อเย็นดูวยกันเงียบๆ เขาชวนหล่อนคุย
เรื่องอื่นที่ไกลตัว หยอกเยูาใหูข�าไดูบูาง ซึ่งมะแมก็เอออวยไปตาม
ธรรมเนียม แต่ใจชักอยากรููเพิ่มขึ้นทุกทีว่าน่ีมันเรื่องอะไรกันแน่ ทราบ
แค่ว่าเขาไม่ไดูตูองการค�าตอบจากหล่อนจริงจังนัก ค�าของหล่อนเหมือน
เสียงสนับสนุน หรือไม่ก็แรงใจใหูเขาครึกครื้นเล่นชัว่ครู่เท่านัน้

ตอนน้ีคลูายค�าถามจะผุดขึ้นในหัวเสียเอง ว่าหล่อนก�าลังนัง่อยู่
กับใครกันแน่...

กระทัง่ต่างฝ่ายต่างรวบชูอนสูอม มะแมจึงตัดสินใจถามตรงๆ
“ตกลงจะเฉลยใหูมะแมทราบไหมคะว่าคุณอัคระก�าลังท�าอะไร

อยู่?”
ชายหนุ่มมองหญิงสาวที่นั่งตรงขูามดูวยยิ้มละไมครู่หน่ึงก่อน

ตอบ
“บอกก็ไดู”
มะแมใจเตูนระทึก เพราะไม่นึกว่าบทจะง่ายเขาก็ไม่มีลีลาโยกโยู

ใดๆเลยสักนิด
อัคระเอื้อมไปลากซองจดหมายฉบับหน่ึง ซึ่งมะแมเห็นวางอยู่

ห่างออกไปทางดูานซูายมือของของเขาตัง้แต่แรก แค่คิดไม่ถึงว่าจะมา
มีส่วนเป็นบทเฉลยอย่างน้ี



176       dungtrin.com    177

“เปิดอ่านดูสิ”
เขายื่นใหูกับมือแบบไม่มีพิธีรีตอง หญิงสาวจดจูองดูวยประกาย

พิศวงครู่หน่ึง ก่อนรับมาแกะดูวยมือสัน่เทา
กระดาษจดหมายไรูเสูน ปรากฏลายมือที่เคยคูุนมาระยะหน่ึงใน

ช่วงหลัง กับขูอความสัน้กระชับตรงไปตรงมา...

คนที่คุณเคยอยากสื่อสารสองทาง ก�าลังนั่งอยู่ตรงหน้า
แล้ว!

อกใจไหวหวิวคลูายจะเป็นลม รููตัวเลยว่าหนูาซีดคูาง และเป็น
นานกว่าจะกลูาชูอนตาขึ้นมองใครคนหน่ึง ซึ่งไม่เคยนึกเคยฝันว่าจะไดู
พบหนูา

ในความเงียบขนาดยินเสียงระบายลมหายใจไดูถนัด อัคระหันไป
พยักเรียกเด็กที่ยืนเฝูาอยู่นอกประตู

“เอาผลไมูรวมมาจานหน่ึงนะ”
จานชามถูกเก็บออกจากโต๊ะโดยผููช่วยสองคนที่ตามเขูามาทีหลัง 

และเพียงเมื่อโต๊ะว่างลง จานผลไมูก็ถูกน�ามาวางแทนในเวลาไม่นาน
อัคระใชูสูอมจิม้ชิน้สับปะรดใส่ปาก และบูุยปากใหูมะแมจิม้ตาม 

ทว่าหญิงสาวเอาแต่นัง่แข็งทื่อ มองเขาน่ิงราวกับถูกสาปใหูเป็นเทวรูป
ไปแลูว

“เป็นอะไร ท�าอย่างกับเห็นเทวดา”
นัน่เอง มะแมจึงหัวเราะเฝ่ือนๆออกมาไดู
“ก็เคยนึกว่าเป็นเทวดาจริงๆน่ีคะ”
“ตอนน้ีเห็นแลูวน่ีว่าไม่ใช่ เพราะฉะนัน้เลิกท�าท่าท�าทางเหมือน

เป็นมนุษย์น�้ าแข็งไดูแลูว เธอกับพี่ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหน”
มะแมกะพริบตาถี่ๆ สลัดหนูาอย่างมึนงงไม่หาย
“คุณอัคระ... น่ีเป็นคุณจริงๆหรือคะ?”
“เรียกพี่อัคเถอะ”
“เรียกไม่ออกหรอกค่ะ คุณเหมือนไม่ใช่คนธรรมดา”

“ไม่ใช่คนธรรมดาแลูวอะไร จะใหูเป็นลิงพูดไดูเหรอะ?”
มะแมอยากข�าแต่ข�าไม่ออก วางหนูาไม่ถูก
“ไม่รููจะว่ายังดีค่ะ... เอ่อ... แหม...”
“เอาน่า! พูดอย่างที่พูดมาตัง้เยอะแลูวนัน่แหละ”
เขายิม้มุมปากและมองลึกลงไปในตาหล่อน ซึ่งหล่อนก็ตอบตา

ดูวยแววขลาด
“ขอบคุณนะคะ ที่ใหูเกียรติมะแมขนาดน้ี แต่... เอ่อ... คุณ...”
“ไหนเรียกพี่อัคซักค�าซิ”
“พี่อัค...”
“เห็นไหม! คูุนแลูว”
หญิงสาวเกิดอาการวิงเวียนเป็นระลอก จูองเขาอย่างทึ่งไม่หาย 

ปากหัวเราะทัง้ที่ใจอยากรูองไหู
“น่ีมันอะไรกันคะ?”
“มันก็อย่างที่เห็นน่ะแหละ”
“แลูว... ท�าไปเพื่ออะไรคะ?”
“มะแมเก่งไม่ใช่เหรอ ลองรููเอาเองสิว่าเพื่ออะไร ตูองถามพี่

ท�าไม”
“ไม่ไดูเก่งขนาดรููไปทุกอย่างน่ี”
“ไม่รููทุกอย่าง แลูวรููใจตัวเองหรือเปล่าว่าคืนน้ีอยากไปนัง่ดูทะเล

กับพี่ไหม?”
หญิงสาวอึ้งอย่างตามไม่ทัน ตอบแบบสับสนใจสุดขีด
“เพิ่งรููจักกันวันเดียวจะชวนไปทะเลดึกๆดื่นๆ เห็นมะแมเป็น

อะไรคะ?”
“ตอบพี่ซิ! อยากไปหรือเปล่า?”
ตูองเป็นนาน กว่าจะมีเสียงอุบอิบเล็ดลอดผ่านริมฝีปากของหญิง

สาวออกมาไดูว่า “อยาก...”

ดูวยอัตราเร่งทะยานจากต�าแหน่งหยุดน่ิง พุ่งไปถึง ๑๖๐ 
กิโลเมตรต่อชัว่โมงในชัว่เวลา ๖ วินาที เผลอนับดาวบนหูวงฟูามืดแค่
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ไม่กี่ดวง ‘บูกัตตี ้ เวย์รอน’ ก็พาสองหนุ่มสาวพุ่งลิ่วขูามทางลอยฟูา
บูรพาวิถี มาแล่นเรื่อยบนถนนเลียบชายหาดบางแสน ราวกับสายลม
แห่งความมหัศจรรย์หอบพัดมาก็ไม่ปาน

อัคระลดประทุนลง ปล่อยใหูลมทะเลราตรีอันฉ�่าชื่นเขูามาปะทะ
หัวใจยิม้ไดู เขาขับวนบนเสูนทางรอบเขาสามมุก แลูวที่สุดก็เลือกจอด
บริเวณว่างวายเหล่ามนุษย์ หันหนูาออกทะเล เพื่อเสพบรรยากาศยาม
ค�่าคืนที่เหมือนทัง้โลกเหลือเพียงเขากับหล่อนสองคนตามล�าพัง

มะแมทอดตามองหูวงทะเลมืดและทูองฟูาประดับดาวดูวยใจ
สงบน่ิง ความรููสึกเกร็งจนตัวลีบผ่านพูนไปแลูว เหลือแค่ความสงสัยนิด
หน่อยว่าน่ีหล่อนก�าลังท�าอะไรอยู่ คิดอย่างไรถึงยอมมากับเขาขนาดน้ี

เอียงหนูาเหลือบมองพวงมาลัยสามแฉก เห็นตรงกลางเป็นตรา 
สัญลักษณ์ ∃B ของบูกัตตีเ้ด่นหรา แลูวไล่สายตาขึ้นจับจูองเสีย้วหนูา
ดูานขูางของชายหนุ่มเจูาของรถ สัมผัสทัง้หมดคลูายภาพฝันที่นึกไม่
ถึงว่าจะมาปรากฏกับตาไดูจริงๆ

ความรููสึกตลอดทางยามนัง่ขูางเขาในรถคันน้ี คือการเป็น
ศูนย์กลางจักรวาล ที่รวมเอาทุกสายตามาจูองมองดูวยความสนใจ 
ตลอดจนมอบความย�าเกรงใหูอย่างรููว่าคันน้ีเกิดมาเพื่อเร่งแซงน�า โดย
ไม่มีใครหาญกลูาไล่กวดตาม

ทุกวินาทีบนบูรพาวิถี จุดเล็กๆเบื้องหนูาไม่เคยอยู่ไกลเกินแรง
กระโจน แต่กลับห่างไกลจากภยันตรายหลายขุม แมูหลายครัง้ที่
ตูองหลีกหลบขูามเลนฉับพลัน ก็เป็นไปดูวยความรููสึกมัน่คง ไหลรื่น 
เยี่ยงยนตรกรรมล�้าเลิศที่คอยช่วยระวัง ไม่พาคนในรถเขูาไปอยู่ใน
สถานการณ์สุ่มเสี่ยงใดๆ

ความเป็นหน่ึงบนทางลอยฟูาที่ผ่านมา อาจเป็นวิธีแนะน�าตัวใหู
หล่อนรููจักเขาลัดๆ ส่วนชายทะเลสงบปลอดผููคนแห่งน้ี อาจเป็นวิธีบอก
ใหูทราบว่า เขาตูองการพาหล่อนมาถึงจุดหมายแบบไหน

ส�าเหนียกสัมผัสใจอัคระ อารมณ์ของเขาก�าลังผ่อนคลายเต็มที่ 
แต่ขณะเดียวกันก็มีสติอย่างใหญ่ รููตัวว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ที่ไหน ไม่มีสัก
ขณะที่ปราศจากเหตุผล และนัน่ก็ชวนใหูมะแมใคร่ถาม

“มีเหตุผลที่เราตูองรีบสนิทกันขนาดน้ีใช่ไหมคะ?”
“ใช่...” อัคระตอบเรียบเนือย ไรูพิธีรีตอง แต่ก็ฟังมีน�้ าหนักเป็น

จริงทุกค�า “ถูาจะตูองเปิดเผยความลับส�าคัญที่สุดใหูใครรูู คนๆนัน้ก็ควร
เป็นคนสนิท ไม่ใช่คนแปลกหนูา จริงไหม?”

หญิงสาวระบายลมหายใจเหยียดยาวและนุ่มนวล เบนสายตา
ไปร่วมทัศนาทัศนียภาพร่วมกับเขา ณ ขอบโลกกวูางเบื้องไกล ความ
ไพศาลของแผ่นดินแผ่นน�้ าแผ่ตัวสงบเงียบ ราวศานติจะเป็นใหญ่ไดู
เน่ินนาน

“มะแมก�าลังรอฟังค่ะ”
อัคระเงียบเป็นครู่ก่อนเอ่ยดูวยอารมณ์สงบราบคาบ
“อีกไม่นาน สิ่งที่เราก�าลังเห็นอยู่ในขณะน้ี จะแตกต่างไปมาก”
“โลกจะแตกหรือ?”
ชายหนุ่มส่ายหนูาเล็กนูอย
“แตกต่าง ไม่ใช่แตกดับ”
“ผููคนจะลูมหายตายจากไปกันเยอะใช่ไหม?”
คราวน้ีเขาผงกศีรษะ ซึ่งก็ไม่ท�าใหูมะแมประหลาดใจนัก 

เน่ืองจากเคูาลางปรากฏชัดขึ้นทุกวันอยู่แลูว
“พี่อัครููจากอะไร?”
“การค�านวณ”
“ไม่ไดูใชูสัมผัสหรอกหรือคะ?”
“ก็ประกอบกัน แต่จิตสัมผัสบอกไดูคับแคบจ�ากัดเป็นบางเวลา 

เหมือนอย่างที่มะแมเคยฝันเห็นแผ่นดินไหว ก็ตัง้ใจรููเอาไม่ไดู และเมื่อ
รููก็ไม่อาจระบุขอบเขตความเสียหาย จะมีการตายเท่าไหร่ รายชื่อผููตาย
มีใครบูาง”

“การค�านวณของพี่อัคท�าไดู?”
“ยังแปลกใจอยู่อีกหรือ?”
หญิงสาวอึ้ง ความใกลูชิดเยี่ยงคนปกติธรรมดา ท�าใหูลืมไปว่า

ก�าลังนัง่คุยอยู่กับใคร
“แลูว... การค�านวณของพี่อัคบอกอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
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โลกหรือคะ?”
“ที่ผ่านมาก็บอกถูกว่าที่ไหน เมื่อไหร่ จะมีการกวาดลูางผููคนออก

จากโลกดูวยวิธีตายหมู่เรือนรูอย เรือนพัน เรือนหมื่น หรือเรือนแสน 
แต่ที่น่ากลัวคือมันฟันธงไวูล่วงหนูาเรียบรูอยว่า เร็วๆน้ีการตายหมู่จะ
ยกระดับขึ้นเป็นเรือนลูาน!”

“มันน่ีคือคอมพิวเตอร์พยากรณ์?”
“เปล่า... ซีอุสไม่ไดูพยากรณ์ แต่มันเปิดเผยความลับของโลก

และจักรวาลต่างหาก!”
“ซีอุส...” หล่อนทวนชื่อระบบคอมพิวเตอร์ที่อัคระเอ่ยถึง “คูุนๆ

ว่าเป็นชื่อของเทพอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ?”
“ซีอุสเป็นนามมหาเทพผููมีหนูาที่ตรวจตราควบคุมจักรวาล หรือ

อีกนัยหน่ึงคือผููมองโลกลงมาจากทูองฟูา ดูวยดวงตาสวรรค์”
“แลูวใครเป็นคนสรูางมันขึ้นมา?”
“เซธกับพี่”
“เซธคือ... เขา?”
“เขานัน่แหละ!”
มะแมถอนใจ นึกแลูวว่าเทวดาทัง้สององค์รููจักมักจี่กัน เพียงแต่

ไม่นึกว่าจะสนิทขนาดเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อน!
“นึกว่าเขาแก่แลูวเสียอีก”
“ก็แก่แลูวน่ะสิ!”
“แค่ไหน?”
“เกูาสิบกว่า”
มะแมสะดูุงและรูอง “ฮูา?” ออกมาดังๆ เพราะตอนคุยโทรศัพท์

กับ ‘บอส’ ทัง้สองครัง้ หล่อนสัมผัสถึงความเป็นบุรุษร่างสูงใหญ่ ดวงตา
เป็นประกายคมกลูา บารมีและอ�านาจในตัวเหมือนนักปกครองวัย ๖๐ 
แต่ความสดใหม่แห่งพลังชีวิตชวนใหูนึกว่าไม่น่าถึง ๔๐ ดูวยซ�้า!

ชายหนุ่มอธิบายอย่างรููว่าหญิงสาวคิดอะไร
“วิทยาการปลูกถ่ายอวัยวะเทียมของ ๒๐ ปีขูางหนูา เซธครอบ

ครองไวูตัง้แต่เมื่อ ๒๐ ปีก่อน แถมยังรููจักศาสตร์ที่จะใชูฌานสมาธิรักษา

พลังความเป็นหนุ่มใหูคงอยู่ไม่หายไปไหนดูวย”
“ชีวิตอมตะ?”
“ไม่มีอะไรเป็นอมตะหรอก เรียกว่าต่อชีวิตไดูเท่าที่จะพอใจก็

แลูวกัน”
“วาว...” มะแมอุทานเป็นเสียงครางแผ่ว “รููสึกเหมือนกันค่ะว่า

บอส... เอ่อ... เซธ... มีพลังชีวิตแปลกๆ แตกต่างจากมนุษย์ธรรมดา
ชอบกล”

“อือ... ตัง้แต่แรกเห็น พี่ก็รููสึกว่าเซธแปลกไปหมด แต่พอคูุนๆกัน
ก็เหมือนคนธรรมดาที่รัก โลภ โกรธ หลงไดูน่ีเอง”

“สัมพันธภาพระหว่างพี่อัคกับเขา ดีหรือรูายแค่ไหนกันแน่คะ?”
“เรื่องมันยาว...”
ดูเหมือนเขามีแก่ใจเล่าเพียงสัน้
“บอสเคยเรียกพี่อัคว่าหัวขโมยดูวยล่ะ!”
หญิงสาวแกลูงฟูอง เผื่อจะไดูฟังความเป็นมาของเทวดาสององค์

มากกว่าน้ี ซึ่งไดูผล เขาท�าหนูาเขูมก่อนพูดหนักๆ
“ก็แลูวแต่จะมองนะ!” ทว่าเพียงครู่เดียวก็สีหนูาผ่อนคลายลง

อย่างคนคุมอารมณ์ไดูเร็ว “สูตรการพยากรณ์เป็นของเซธ แต่การสรูาง
เครื่องสืบคูนที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็นหมื่นเป็นแสน ใหูตอบค�าถาม
ไดูครอบจักรวาลเหมือนปัจจุบัน คือผลงานของพี่คนเดียว! เครดิตคนละ
ครึ่งอย่างน้ี สมควรเรียกพี่ว่าเป็นหัวขโมยแน่หรือ?”

“อูอ... ค่ะ... มิน่าล่ะ ค�าว่า ‘หัวขโมย’ ที่ออกจากปากบอสถึงฟัง
เอ็นดูชอบกล ใจจริงบอสคงไม่ไดูคิดอย่างนัน้หรอก... ว่าแต่ที่จุดเริ่มตูน
น่ี บอสไดูตัวพี่อัคมายังไง ไปท�าอะไรเขูาตาเขาเหรอ?”

“อย่างเซธไม่สนใจคนที่ท�าอะไรเขูาตาหรอก เขาสนคนที่ฤกษ์
เกิดเขูาท่ามากกว่า!”

“แลูวบอสไดูฤกษเ์กิดของพี่อัคมาจากไหน?”
“ตัง้แต่สี่สิบปีก่อนเป็นตูนมา เซธค่อยๆสรูางโรงพยาบาลขึ้นทัว่

โลก จุดประสงค์หลักคือเพื่อเก็บขูอมูลเด็กเกิดใหม่ทุกคน ไม่เฉพาะแค่
วันเดือนปีและนาทีเกิด แต่รวมไปถึงตัวอย่างเน้ือเยื่อดูวย”
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มะแมพยักหนูาชูาๆอย่างคนเขูาใจเร็ว
“ฤกษเ์กิดกับรหัสในยีนของพี่อัค บอกบอสว่าเหมาะจะเอามา

ท�างานใหญ่ดูวยกันใช่ไหมคะ?”
“ไม่ใช่แค่นัน้หรอก พี่มารููทีหลังว่าตัวเองเป็นพวกเกิดใตูฤกษ์

จักรพรรดิ แต่ขณะเดียวกันก็มีดวงเกื้อหนุนเซธ เซธเลยคิดว่าแทนที่จะ
ตูองแข่งกัน สููมาช่วยกันสรูางโลกใหม่ใหูสมบูรณ์จะดีกว่า!”

“บอสคงไม่ฉกพี่อัคมาจากพ่อแม่ดื้อๆใช่ไหมคะ?”
“ตอนแปดขวบ อยู่ๆครูใหญ่เรียกพ่อแม่ไปพบ แลูวแจูงว่าไอคิว

ของพี่สูงเกินกว่าจะมัวมาเสียเวลานัง่เรียนรวมกับเด็กทัว่ไป โตขึ้นอาจ
จะกลายเป็นเด็กมีปัญหา แต่หากเรียนในโรงเรียนที่สรูางขึ้นเพื่อรองรับ
เด็กอัจฉริยะโดยตรง ก็อาจกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกไดู”

“อย่างน้ีเอง...”
แน่นอนว่าพ่อแม่ย่อมอยากใหูลูกโตขึ้นเป็นบุคคลระดับโลก และ

คิดปกปูองทุกวิถีทางเพื่อไม่ใหูลูกตูองกลายเป็นเด็กมีปัญหา
“พ่อแม่ของพี่สอบถามครูใหญ่ดูวยความไวูเน้ือเชื่อใจในทันที ว่า

ควรเอาพี่ไปเขูาโรงเรียนดีๆที่ไหน แลูวครูใหญ่ก็พาพ่อแม่พี่ไปรููจักกับ
โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ ซึ่งเซธสรูางขึ้นมาอย่างถูกตูอง เพื่อเป็นสถานี
รวบรวมเด็กไทยโดยเฉพาะ”

“โห! มีทัง้เครือข่ายโรงพยาบาล มีทัง้เครือข่ายโรงเรียน เพียง
เพื่อใชูเลือกเลีย้งคน!”

“นัน่แหละ! บันไดสรูางโลกใหม่ของเซธล่ะ โรงเรียนของเขาที่
สรูางขึ้นในแต่ละประเทศ ทัง้ทันสมัย ทัง้อลังการ แถมค่าเทอมไม่แพง
เกินเอื้อม หรือไม่ก็มีขูอเสนอใหูทุนเรียนฟรีแลกเปลี่ยนเงื่อนไขนิด
หน่อย พ่อแม่ของเด็กทุกคนที่มาก็ตูองเอาหมด”

“มีขัน้ตอนลูางสมองอะไรหรือเปล่าคะ?”
“ยังหรอก... ไม่มีใครรููจักเซธดูวยซ�้าระหว่างเรียน และหลักสูตร

การเรียนก็แหวกแนวกว่าโรงเรียนเด็กอัจฉริยะอื่นดูวย เพราะเด็กแต่ละ
คนจะถูกก�าหนดใหูเรียนแบบเนูนตามความถนัด โดยไม่ตูองถาม ไม่
ตูองสอบความถนัดเสียก่อน”

“สรูางคนใหูสอดคลูองกับเสูนทางกรรมเก่า?”
อัคระยิม้แฝงนัยเยาะหน่อยๆ
“สรูางคนใหูเหมาะกับความตูองการใชูงานมากกว่า”
“แลูวเมื่อไหร่คะที่บอสใหูพี่อัครููจักเขา?”
“พอเรียนถึงระดับหน่ึง จะมีการคัดตัวไปเรียนต่อระดับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนออกทุนใหูทัง้หมด โดยพ่อแม่
ไม่ตูองเสียสักบาท ขูอแลกเปลี่ยนเดียวคือตูองท�างานใหูเครือข่ายของ
เซธเป็นการใชูทุนคืน และดูวยขูอแลกเปลี่ยนนัน้แหละ ที่เซธใหูคนมา
พาพี่ไปหา”

“เป็นมหาวิทยาลัยของบอสเองอีกหรือเปล่า?”
“เซธไม่ตูองการใหูคนของตัวเองอยู่ในโลกแคบขนาดนั้นหรอก 

พี่เขูาเรียนในยูเหมือนเด็กวัยรุ่นทัว่ไป”
“จบจากไหนคะเน่ีย?”
“เอ็มไอที”
“ปริญญาเอก?”
“อือ...”
หญิงสาวสัมผัสถึงความอ่อนเยาว์ขณะรับปริญญา จึงถาม
“จบตอนอายุเท่าไหร่คะ?”
“สิบเกูามัง้”
มะแมท�าปากจุูเงียบๆโดยไม่ส่งเสียง “อููหู!” ออกมา น่ีถูาตอน

พยายามใชูกูเกิล้สืบหาอัคระ หล่อนสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คงเจอ
เรื่องของเขาไดูไม่นูอย

“ยังไงบอสคงไม่สนใจเรื่องแค่ดอกเตอร์จบเร็วกระมังคะ สิ่งที่
บอสตูองการจากพี่อัคจริงๆ คงมีแต่พี่อัคที่ท�าไดู”

“ก็ประมาณนัน้”
“เกี่ยวกับเครือข่ายระบบพยากรณ์อะไรนัน่ใช่ไหม?”
“ใช่... ช่วงสามสิบ-สี่สิบปีก่อน เซธยังไม่ตูองการอะไรมากไปกว่า

คัดเลือกเด็กคนไหนมีดวงสรูางโลกใหม่ที่เกื้อกูลเซธไดู ตอนขูอมูลยัง
ไม่มาก แค่ใชูคอมพิวเตอร์โบราณก็ตอบโจทย์นัน้ไดูแลูว แต่ยี่สิบปีที่
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ผ่านมาเซธเริ่มมีวิธีแทรกซึมเขูาไปเอาขูอมูลจากโรงพยาบาลไดูเกือบ
หมดโลก อีกทัง้วิทยาการเครือข่ายกับระบบสืบคูนพัฒนากว่ายุคแรก
มาก จนเซธเห็นความเป็นไปไดูที่จะสรูางกุญแจไขจักรวาลขึ้นมา...”

มะแมเผยอปากอย่างเริ่มกระจ่าง
“แลูวก็ท�าไดูจริงๆนะคะ!”
“ไม่ใช่มีวิทยาการรองรับแลูวทุกอย่างจะตามมาเองหรอกนะ 

‘รหัสมนุษย์’ เป็นพันลูานคน ถูาคิดวิธีสรูางระบบสืบคูนใหูมามีความ
เชื่อมโยงกันไม่ไดู ก็เหมือนไดูภูเขาขูอมูลที่กองไวูอย่างเปล่าประโยชน์
มาลูกหน่ึง”

“ก่อนหนูาพี่อัค คงไม่มีใครเคยท�าไดู”
“ส่ิงที่เซธคูนพบมันเป็นเรื่องเกินจินตนาการพอๆกับทฤษฎีสนาม

รวมของไอน์สไตน์ มีไม่กี่คนในโลกที่ฟังเขูาใจ ฉะนัน้ถึงโปรแกรมเมอร์
เก่งแค่ไหน แต่ถูาคุยกับเซธไม่รููเรื่อง ก็สรูางซีอุสไม่ไดู แมูแต่เซธ
พยายามเองยังจนแตูมเลย”

เขาพูดยิม้ๆอย่างภาคภูมิที่เหนือกว่าเซธไดูเรื่องหน่ึง
“ขนาดระบบสืบคูนขูอความธรรมดายังท�าใหูดีๆไดูยากเลยนะคะ 

น่ีจะท�าระบบสืบคูนรหัสมนุษย์เป็นพันลูาน แถมเอามาตีความใหูเกิด
ความหมาย ตอบโจทย์ไดูตามตูองการอีก ตูองมีใครคนหน่ึงเกิดมาเพื่อ
จะสรูางมันจริงๆ”

“คนแบบนัน้แหละที่เซธชอบเลีย้งไวูใกลูตัว... ท�าในสิ่งที่คนอื่น
ท�าไม่ไดู”

“ทัง้หมดน้ีเพียงพอที่จะครองโลกแลูวใช่ไหมคะ?”
“ถูาหมายถึงออกแรงยึดครองโลกที่ก�าลังผุพังตอนน้ี ไม่ใช่เลย

มะแม เซธรอเวลาจัดระเบียบโลกใหม่อยู่ต่างหาก”
“ดูวยการสรูางกองก�าลัง รอถึงเวลาโลกเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่?”
“ใช่! ทุกวันน้ีเซธไม่ใชูวิธีล่าอาณานิคม แต่จะใชูวิธีสรูางพระรา

ชานูอยๆที่เขาไวูใจขึ้นมาปกครองอาณาจักรย่อยๆ ที่โน่น ที่น่ี แลูวใหู
อาณาจักรเหล่านัน้ประสานกันเอง สรูางผลผลิตและรายไดูในลักษณะ
แยกกันมี แต่ร่วมกันใชู”

พอมะแมรับฟังจนเริ่มคูุน นิมิตต่างๆก็ค่อยๆทยอยผุดโพลงขึ้น
ในหูวงมโนทวาร ทุกสิ่งกลายเป็นเรื่องใกลูตัวที่สัมผัสไดูจริง ผิดกับที่
ผ่านมา ที่อะไรๆไกลเกินสัมผัส หรือพยายามสัมผัสแลูวโดนกางกัน้ดูวย
ก�าแพงแห่งความไม่เขูาใจ หรือเขูาไม่ถึงเรื่องใหญ่ระดับมหภาค

ยามน้ี หล่อนเห็นบุรุษร่างสูงใหญ่วัยกลางคนนัง่เด่นเป็นสง่าบน
ยอดเขา นัน่คงเป็นนิมิตบัลลังก์โลก ที่เบื้องล่างลงมา ณ เชิงเขาเต็มไป
ดูวยจิตวิญญาณชัน้สูง แข่งแสงสว่างเรืองรอง

ฤานั่นจะเป็นภาพแทนอาณาจักรแห่งพระเจูาจักรพรรดิองค์
ใหม่?!?

ฟูาแลบแปลบที่ขอบทะเลเบื้องไกล ดึงมะแมใหูละจากนิมิตทาง
ใจไปมองฟูาภายนอก น่ิงเป็นครู่ก่อนห่อไหล่ดูวยความหนาวสะทูาน ดู
เหมือนที่หล่อนเต็มใจเรียกบุรุษผููนัน้ว่า ‘บอส’ เห็นทีจะนูอยไปเสียแลูว
กระมัง?

“บอสพูดถึงการแบ่งคนออกเป็นระดับต่างๆ แลูวก็บอกว่ามะแม
อยู่ระดับสี่ มันยังไงคะ?”

อัคระขมวดคิว้อย่างแปลกใจ
“เซธคุยกับมะแมเรื่องน้ีดูวยเหรอ?”
“เป็นความลับมากหรือคะ? คือ... ครัง้หน่ึงมะแมขอพบบอส บอส

บอกว่ามะแมแค่ระดับสี่ รอใหูถึงระดับหูาก่อน ถูามะแมพบบอสหรือรูู
เรื่องมากเกินไปอาจถึงขัน้รื้อบันไดอนาคต”

อัคระหัวเราะหึหึอย่างพยายามลูางกระแสความกังวลออกไปไม่
ใหูมะแมสัมผัสไดู และพูดดูวยส�าเนียงปกติเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา

“สี่ระดับแรกน่ะ รููไปก็ไม่เป็นไรหรอก”
“รููไดูแค่ไหนเอาแค่นัน้ค่ะ อยากรููใจจะขาดอยู่แลูว!”
ชายหนุ่มชัง่ใจครู่หน่ึงก่อนเผย
“ระดับหน่ึง คือมีชีวิตรอดหลังจากโลกเปลี่ยนครัง้ใหญ่”
เพียงขูอแรกที่ฟังก็เหน็บหนาวอย่างประหลาด มะแมถึงกับถอน

ใจเฮือก
“แปลว่ามะแมก็รอดกับเขาดูวย คนรอดน่ีควรดีใจหรือเสียใจ
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คะ?”
“ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นมนุษย์ระดับไหน ยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่ง

มีส่วนท�าโลกอนาคตใหูน่าอยู่ขึ้นเท่านัน้”
“แลูวตอนรอดน่ี รอดแบบไม่มีริว้รอยเท่าแมวข่วน หรือรอดแบบ

ตูองถลอกปอกเปิกหัวรูางขูางแตกคะ?”
“ดวงที่ท�าใหูคนเรารอดตาย มันแข็งแกร่งยิ่งกว่าเกราะกัน

กระสุนหรือบังเกอร์หลบนิวเคลียร์เสียอีก ต่อใหูใครคิดเอาปืนมายิง
เผาขน กระสุนก็ดูานขึ้นมาไดูเฉยๆ”

“โอเคค่ะ... แลูวระดับสอง?”
“ระดับสอง คือจิตตูองสว่างเจิดจูา เป็นตัวของตัวเอง รอดจาก

การถูกกลืนดูวยพลังบาปที่ก่อตัวเป็นหลุมด�าเขูมขูนขึ้นทุกวัน”
“อ๋อ...”
มะแมครางอย่างเขูาใจและเห็นภาพมากขึ้น
“ระดับสาม คือมีน�้ าใจ สามารถคิดช่วยคนอื่นก่อน และระดับสี่ 

มีสัมผัสพิเศษ เหมาะจะเป็นก�าลังใหูกับโลกใหม่ที่ตูองการการฟ้ืนฟูจิต
วิญญาณมหาชนนับไม่ถูวน!”

“แลูวระดับหูาล่ะคะ... บอกไม่ไดู?”
ค�าถามนัน้ ดูจะเป็นไปเพื่อพบสีหนูาสลดของอัคระ
“อย่าเพิ่งรููเลย”
ทีท่าของเขาชัดเจนว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ปล่อยใหูหล่อนรูู

ตามใจชอบไม่ไดูจริงๆ มะแมจึงตัดความอยากรููอยากเห็นทิง้ เลิกเซูาซี้
“ค่ะ! เอาตามนัน้ ไม่รููก็ไดู”
แต่อย่างไรก็ดี พลังจิตสาวยังอุตส่าห์พยายามฉวยโอกาสเล็ง

ภาวะสลดที่เกิดขึ้นในชัว่เวลาสัน้ๆของชายหนุ่ม เผื่อจะไดูนิมิตอะไร
เป็นเคูาเงื่อนใหูปะติดปะต่อไดูบูาง ทว่าก็ไม่พบอะไรเป็นเรื่องเป็นราว 
คลูายเขาสลดใหูกับเรื่องน่าเศรูาที่ไม่จ�าเป็นตูองเกิดขึ้นเลย

“ดีแลูว...” อัคระเงยหนูาขึ้นตัง้ตรงใหม่เป็นปกติ “ในที่สุดทุก
เรื่องก็ตูองเปิดเผยตัวเองเมื่อถึงเวลา”

“เอาล่ะ! มะแมเขูาใจความเป็นมาแลูว ทีน้ีบอกไดูไหมว่าท�าไมพี่

อัคกับบอสถึงลงเอยเหมือนคู่แข่งกันไปไดู?”
อัคระทอดมองไปไกล มีความละเหี่ยใจอยู่ในกระแสตา
“พี่กับเซธไม่ไดูโกรธเกลียดอะไรกันหรอก พี่แค่รููมากไป แลูวก็

สนิทกับเขาจนกลูาเห็นต่าง”
“ยังไงคะ?”
“เซธก�าลังสรูางโลกใหม่ใหูสมบูรณ์แบบ ขณะที่พี่อยากเปลี่ยน

โลกเก่าใหูดีขึ้น”
เขาสรุปสัน้ที่สุด
“อยากช่วยใหูคนที่ไม่มีสิทธิร์อด กลายเป็นคนมีโอกาสรอด อย่าง

นัน้ใช่ไหม?”
“ใช่...”
อัคระรููสึกดีที่มะแมตามเขาทัน และเขูาใจอย่างลึกซึ้ง
“แลูววิธีของพี่อัค?”
“ดูวยพลังของซีอุส พี่คูนพบว่าภัยพิบัติทางกายภาพอาจ

เปลี่ยนแปลงไม่ไดู แต่หายนะทางวิญญาณเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดู รวม
ทัง้ไม่จ�าเป็นตูองมีการกวาดลูางครัง้ใหญ่ดูวย ขอแค่เปลี่ยนแปลงบุคคล
ส�าคัญในโลกน้ีไดูเพียงหยิบมือเดียว!”

“น่าสนใจจังค่ะ”
“คนส่วนใหญ่ไม่มีทิศทางของตัวเอง ตูองรอดูว่าสังคมไหลไป

ทางไหน ผููน�าประพฤติตนอย่างไร นัน่แปลว่าโลกน้ีหมุนผิดทางดูวย
อิทธิพลของคนบารมีมากเพียงไม่กี่รูอยกี่พัน ถูาเปลี่ยนคนเหล่าน้ีไดู
พรูอมกันในช่วงเวลาสัน้ๆ ก็จะเกิดความโยงใยครัง้มโหฬาร ทุกอย่างจะ
ถูกจัดระเบียบใหม่หมด”

“บอสฟังไอเดียน้ีแลูวว่าไง?”
“ตอนแรกก็ยังไม่ว่าไง เพราะแมูแต่เซธก็ไม่เคยค�านวณตามมุม

มองน้ีมาก่อน แต่เพื่อใหูเขาเห็นว่าน่ีไม่ใช่แค่ขูอสันนิษฐาน พี่ใชูซีอุส
สรูางโลกจ�าลองขึ้นมาแสดงใหูเห็นเป็นขัน้เป็นตอน โดยคัดเอาบุคคล
ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกมาเป็นตัวตัง้ ทัง้ผููน�าประเทศ ผููน�าศาสนา 
ดารานักรูอง นักกีฬา ไล่ลงไปจนถึงมาเฟียใหญ่ในวงการต่างๆ แสดง
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ใหูเห็นว่าถูาคนเหล่าน้ีเปลี่ยนแปลงพรูอมกัน ก็จะเกิดการระงับหายนะ
ทางวิญญาณเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ แบบเดียวกับโดมิโนลูม”

“อยากรููจังค่ะว่าถูาเกิดขึ้นจริงจะเป็นยังไง เพราะน่ีเขูาขัน้พลิก
ประวัติศาสตร์เลยนะคะ... แลูวบอสรับฟังแค่ไหน?”

อัคระท�าท่าเหน่ือยใจเมื่อนึกถึงค�าปฏิเสธของเซธ
“เซธบอกว่าน่ีไม่ใช่การเอาชนะดวงคน แต่เป็นการเอาชนะดวง

โลก มันไม่ง่ายอย่างที่คิด หลายคนในลิสต์รายชื่อของพี่ลูวนเป็นพวก
บอดสนิทเกือบทัง้สิน้ บอดระดับนรกบังตาเลยทีเดียว ถึงวาดสวรรค์ใหู
ดู เซธก็ไม่เชื่อว่าพวกนัน้จะชม”

“นัน่สิ! มะแมก็อยากรููเหมือนกันว่าพี่อัคจะมีวิธีท�าใหูเกิดขึ้นจริง
ไดูยังไง”

“ก็ท�าตัวเป็นจอมพยากรณ์ บอกกับพวกนัน้ว่าดูวยการตัดสินใจ
แบบวันน้ีของเขา จะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งน้ีหรือสัปดาห์หนูา พอเริ่ม
เชื่อก็จะเริ่มรับค�าแนะน�าทีละนูอย”

“ชักนึกถึงตัวเองแลูวสิ”
“มันซับซูอน และตูองใชูก�าลังคนมากกว่าที่ส่งจดหมายถึงมะแม

เยอะ”
“แลูวยังไงคะ ฟังดูน่าจะเป็นไปไดูออกอย่างน้ี บอสยังคูานอีก?”
“เซธแยูงว่าโลกมีแรงตูานทานการเปลี่ยนแปลง และแรง

ตูานทานนัน้ก็ทรงพลังมหาศาลเกินกว่าที่พี่กับเขาจะเอาชนะไดู ซึ่ง
พี่ก็รููว่ามันยาก แต่พยายามโนูมนูาวว่าอะไรอย่างซีอุสน่าจะมีไดูครัง้
เดียวในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ และนัน่ก็เท่ากับเป็นโอกาสเดียวของ
มนุษยชาติดูวย ท�าไมถึงไม่ลองใชูโอกาสเดียวที่มาอยู่ในมือแลูวแทูๆใหู
คูุม”

“ค�าตอบสุดทูายจากบอส?”
“เซธยืนกรานว่าศักยภาพของมนุษย์มีขีดจ�ากัด คนๆหน่ึงอาจ

เขย่าโลกไดูดูวยระเบิดปรมาณู หรือครองโลกไดูดูวยกองทัพเกรียงไกร 
แต่ไม่มีทางเปลี่ยนโลกไดูดูวยความปรารถนาดีอย่างเด็ดขาด!”

มะแมพยายามลองใชูจิตสัมผัสดูตาม ก็เห็นว่าการพยายาม

เปลี่ยนดวงโลกย่อมก่อใหูเกิดความโกลาหลเกินจะนึกฝัน เพียงแต่เห็น
ไม่ขาดว่าผลลัพธ์ออกหัวหรือออกกูอยท่าไหนกันแน่

“สรุปคือบอสไม่เอาดูวยกับพี่อัค?”
อัคระแค่นยิม้
“พี่รููสึกไดูว่าเซธอูางโน่นอูางน่ีโดยไม่คิดจะลองพยายามตาม

แนวทางที่พี่บอก เหตุผลที่แทูคือกลัวไม่ไดูผูกขาดอ�านาจไวูในมือเพียง
คนเดียว เพราะถูาเป็นไปตามที่พี่จ�าลองสถานการณ์ใหูดู ผููคนจะรอด
กันมากจนมีอ�านาจอธิปไตยไดู ไม่ตูองมาสวามิภักดิก์ับจักรพรรดิที่ก่อ
ร่างสรูางอาณาจักรรอไวูแลูว!”

“แลูวตอนน้ีพี่อัคยังคุยกับบอสดีๆหรือเปล่า?”
“ก็คุยๆกันอยู่บูาง คือพออารมณ์ขัดแยูงเบาบางลง พี่ก็ครูานจะ

โนูมนูาวเซธใหูเห็นอย่างที่พี่มอง และเซธเองก็เลิกพูดอะไรใหูพี่กลับไป
ตามใจเขาอีก ต่างฝ่ายต่างลดราวาศอก อีกคนอยากท�าอะไรก็ท�า”

“บอสไม่คิดว่าพี่อัคเป็น... กูางขวางคอ?”
“กลัวว่าเซธจะก�าจัดพี่น่ะหรือ? ไม่หรอก! เราสองคนเขูาใจอะไร

ดีกว่านัน้เยอะ ความจริงก็คือเซธรููแต่แรกแลูวว่าตูองเป็นอย่างน้ี เขา
แค่เลี่ยงไม่ไดูที่จะเกื้อกูลกันกับพี่ เพราะถูาไม่มีพี่ ก็ไม่มีซีอุส ถูาไม่มีซี
อุส งานรวมโลกเป็นอาณาจักรเดียวก็ยากขึ้นอีกหลายเท่า หรือท�าไม่ไดู
เลย”

“แต่พังเพยบอกไวูน่ีคะ เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล”
อัคระหัวเราะเอื่อย
“ความรููบางอย่างก็ท�าใหูคนเป็นคนดีไดูนะ เซธกับพี่รููชัดว่าฆ่าคน

อื่นก็คือการเปลี่ยนดวงตัวเองไปในทางรูาย ยิ่งถูาหวังจะสรูางโลกใหม่
ใหูสว่างขึ้น ก็ไม่มีทางท�าส�าเร็จถูาเริ่มตูนดูวยมือเป้ือนเลือด”

มะแมระบายลมหายใจอย่างโล่งอก
“แลูวมะแมล่ะคะ จับพลัดจับผลูอีท่าไหน มีประโยชน์ยังไง พี่อัค

ถึงมาหา อยู่ๆหมอดูคอมพิวเตอร์ของพี่อัคแนะน�าใหูมาเอามะแมไปใชู
งานหรือ?”

ชายหนุ่มส่ายหนูา
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“เดิมทีซีอุสไม่มีขูอมูลของมะแมหรอก”
“อูอ! มะแมเป็นบุคคลตกส�ารวจ”
“ขูอมูลของซีอุสมาจากโรงพยาบาล แต่มะแมเกิดที่สถานีอนามัย

ไง”
หญิงสาวอมยิม้
“รููดูวย... งัน้พี่อัครููจักมะแมไดูยังไง?”
“ลืมแลูวหรือว่าเคยดัง แลูวก็ใหูสัมภาษณ์มาตัง้เท่าไหร่”
“อูอ! ลืมจริงๆแหละค่ะ ว่าแต่ตัวเล็กๆอย่างมะแมส�าคัญขนาด

ไหน พี่อัคถึง... ใหูเกียรติขนาดน้ี?”
ตอบไดูไหลรื่นมาตลอด อัคระเพิ่งอึกอักเป็นครัง้แรก
“ท�าไมคะ ไม่มีค�าตอบหรือ?”
ชายหนุ่มหัวเราะแกูเกูอ
“มะแมรููอยู่แลูวน่า...”
“ที่มะแมรููแต่แรกคือพี่อัคเจตนาจะใชูจดหมายสื่อสารไปเรื่อยๆ 

คืนน้ีพอฟังเรื่องทัง้หมดก็เขูาใจแลูว สาเหตุที่ไม่ใหูเจอหนูาตรงๆ ก็
เพราะไม่อยากผูกพันกันมาก เดี๋ยวจะตะลอนๆท�างานใหญ่ไม่สะดวก”

หญิงสาวพูดในสิ่งที่เห็นตรงไปตรงมา ชนิดที่ท�าใหูชายหนุ่มเกือบ
พูดไม่ออก

“เก่ง”
เขาไดูแต่ชมสัน้ๆ
“แต่ยังสงสัยค่ะ ท�าไมในที่สุดถึงเปลี่ยนใจมาปรากฏตัว?”
“ความจริงที่ไปหามะแมตอนแรก แค่เพราะ...” เวูนวรรคขยับ

ตัวอย่างจะคลายอาการเกร็งๆดูวยความเขิน “เอ่อ... ก็ไม่มีเหตุผลมาก
ไปกว่าอยากเจอตัวจริง อยากเห็นหนูา อยากพูดคุยดูวยบูาง ไม่คิดจะ
ต่อความยาวมากไปกว่านัน้”

“อูาว!”
มะแมรูองออกมาแลูวยิม้เฉยดูวยอารมณ์สนุก เน่ืองจากพอเดา

ออกว่าอะไรเป็นอะไร
“พี่พลาดใหูเซธรููความเคลื่อนไหว เลย... โดนแกลูงใหูเสียเสูน

ดูวยการโทร.มาขู่ว่าจะเอามะแมไปใชู เพราะฤกษเ์กิดของมะแมเป็น
บริวารเขา”

หญิงสาวฟังแลูวคิดตาม และสามารถปะติดปะต่อทุกสิ่งไดูในรวด
เดียว

“ก็น่าจะจริงนะคะ” ท�าเป็นรับลูกหนูาตาเฉย “เขาบอกใหูเรียก
บอส มะแมก็เต็มใจเรียกดูวยความรููสึกว่าใช่เลย แลูวบอสก็เขูาใจเล่น 
ยกระดับการสื่อสารใหูเป็นสองทาง เหนือกว่าทางเดียวแบบพี่อัค มะแม
ยังนึกนูอยใจเลยว่าท�าไมพี่อัคใหูนูอยกว่าบอส ทัง้ที่มาก่อน”

“เห็นแลูวใช่ไหมล่ะว่ารายนัน้รูายขนาดไหน”
“มือถือที่บอสใหูมามีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะ? มะแมเคยส่องดู 

รููสึกว่าไม่ใช่แค่อุปกรณ์สื่อสารธรรมดา”
“แค่มะแมใชูมือจับตัวโทรศัพท์ยกแนบหู คลื่นไฟฟูาจากร่างกาย

จะถูกสแกน เซธจะเห็นทะลุปรุโปร่งไปถึงการไหลเวียนของเลือดใน
สมอง แลูวท�านายไดูอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่ามะแมคิดไดูแค่ไหน ไอคิว
น่าจะอยู่ช่วงใด แลูวก็พยากรณ์ถูกว่าถูาก�าลังเจอเรื่องจ�าเป็นตูองตัดสิน
ใจ แรงขับจากภายในมีแนวโนูมใหูตอบตกลงหรือปฏิเสธ เครื่องมือของ
เซธจะพยากรณ์ถูกแมูมะแมยังลังเล ไม่ตกลงปลงใจอยู่ดูวยซ�้า”

“โอ... น่ากลัวจริงๆ... พี่อัคคะ แลูวที่มะแมรับโทรศัพท์ของบอส
มาใชูอย่างน้ี มิแปลว่ามะแมเป็นคนของบอสไปแลูวหรือ?”

“มะแมเป็นของพี่ ไม่ใช่ของเขา!”
หากคนอื่นขืนมาตู่เป็นเจูาขูาวเจูาของอย่างน้ีคงมีเคืองกัน แต่

เพราะเป็นอัคระ มะแมจึงแค่ยิม้ไกถ๋ามลอยๆ
“เหรอคะ?”
ชายหนุ่มรููสึกตัว ค่อยๆหันมาสบหญิงสาวเต็มตา
“ขอโทษที พี่ควรพูดอย่างน้ีก่อน...” เขาทอดเสียงอ่อนโยนจาก

ใจใหูกับค�าต่อมา “พี่รักมะแมนะ”
ขณะสารภาพรักเยี่ยงชายคนหน่ึงพึงกระท�าต่อหญิงของตน 

อัคระเอื้อมไปดึงมือมะแมมากุม ความอบอุ่นที่แผ่ผ่านฝ่ามือทรงพลัง
นัน้ยิ่งใหญ่จนเกินกว่าที่หญิงสาวจะคิดออกแรงขืน รููสึกปลอดภัย มัน่คง 
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กระทัง่ไม่แมูแต่จะขวยเขินกับสัมผัสแรกระหว่างกันเลยดูวยซ�้า
มะแมสานตากับเขา สัมผัสถึงสายใย เขูาใจถึงความรัก และรููว่าน่ี

คือหน่ึงในนาทีอมตะ อันจะไม่ตายไปกับตัว...

บทที่ ๑๓
 
เชูาวันนัน้มะแมสดชื่นและมีพละก�าลังเป็นพิเศษ
การพบกับอัคระช่วยใหูหล่อนเห็นภาพตัวเองชัดขึ้น ทัง้อดีตที่

เป็นมา ทัง้ปัจจุบันที่เป็นอยู่ และรวมถึงอนาคตที่จะเป็นไป
เกิดมาในโลกน้ี แต่ละคนเป็นแค่หุ่นยนต์ที่ถูกสรูางขึ้นมาใหูเต็ม

ไปดูวยปัญหา เพราะเคลื่อนไหวโดยไรูหัวใจมนุษย์ เอาแต่รอความช่วย
เหลือ โดยไม่คิดหยิบยื่นความช่วยเหลือ

หล่อนเป็นหน่ึงในหุ่นยนต์จ�านวนนูอย ที่ไดูหัวใจมา และจะไม่มี
วันยอมกลับไปเป็นหุ่นยนต์เจูาปัญหาอีก โดยเฉพาะในยามน้ีและกาล
อันใกลู ที่โลกตูองการหัวใจมนุษย์เกินกว่าเครื่องจักรล�้ายุคใดๆ

ล่กค้าเก้าโมง... คนแรกของวัน
เป็นชายวัย ๔๐ ที่เพิ่งถูกโกงเงินไปจนเกือบหมดตัว และมาหา

มะแมเพราะอยากรููว่าจะมีทางไดูเงินคืนไหม ทุกวันน้ีหนูามืดอยากฆ่า
ตัวตายเต็มทน มะแมท�าความรููสึกเขูาไปแลูวเห็นว่าหวังยาก เน่ืองจาก
เป็นเงินจ�านวนมาก ฝากไวูในมือลูกนูองที่สนิทชิดเชื้อและไวูใจกันมา
เป็นสิบปี เขูาท�านองฝากปลาย่างไวูกับแมว ป่านน้ีแมวเผ่นไปถึงไหน
แลูวก็ไม่รูู เท่าที่มะแมสัมผัสคือหนีออกนอกประเทศเรียบรูอย แลูวก็
ไกลแสนไกลเกินจะกู่ใหูกลับดูวย

มะแมไดูแต่เห็นใจ ไม่ทราบจะช่วยอย่างไรเรื่องเงิน ต่อใหูตาม
ตัวเจอก็ตูองฆ่ากันตายเปล่า เพราะลูกนูองจอมโกงน่าจะเอาเงินไป
แปรรูปจนเกือบสิน้ จึงตูองเลือกค�าแนะน�าประเภทที่ใหูความชุ่มชื่นเป็น
ก�าลังหนุนใจ คือ หมดตัวด้วยจ�ำนวนเงินเท่ำไรจ�ำไว้ อย่ำฆ่ำตัวตำย 
แต่ให้ตัง้ใจใช้ชีวิตที่เหลือหำใหม่มำท�ำบุญเกินจ�ำนวนเงินที่เสียไป
ให้จงได้

ความตัง้ใจอันประกอบขึ้นดูวยพลังบุญ จะช่วยใหูฉ�่าใจพอจะเกิด
ลูกฮึด น�าทางชีวิตไปสู่ทิศของความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไดู และ
ก่อนลูกคูาออกจากหูอง หล่อนฝากคาถาลืมศัตรู ท�าหัวใหูโล่งไวูใหูใชูใน
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ระยะสัน้เฉพาะหนูา นัน่คือ คนที่ท�าใหูเจ็บใจคือเขา แต่คนที่เอาเขามา
ใส่ใจคือคุณ

ล่กค้าเก้าโมงครึ่ง
เป็นหญิงวัย ๓๐ ที่เปลี่ยนงานแทบไม่เวูนแต่ละปี เคยพยายาม

ท�ากิจการเล็กๆของตัวเองก็เจ๊งไม่เป็นท่า คุณเธอมาพรูอมกับเสียงบ่น 
อยากรููว่าเคยท�ากรรมอะไรมา ถึงเจอแต่งานที่ไม่ชอบและเจูานายกับ
เพื่อนร่วมงานที่น่าชัง

มะแมค่อยๆงัดปมปัญหาทางใจของเธอคนนัน้ขึ้นมา เพื่อใหูเห็น
ว่าปัญหาไม่ไดูอยู่ที่ความไม่น่าพอใจของงาน ปมใหญ่สุดคือเธอไม่พอใจ
ในตนเองต่างหาก ต�าแหน่งก็ไม่เคยพอ เงินเดือนก็ไม่เคยพอ ความนับ
หนูาถือตาก็ไม่เคยพอ เมื่อความไม่พอใจอุดปากอุดจมูกแน่นอยู่ ก็ย่อม
ไม่อยากยิม้ใหูใคร ไม่มีใจใหูกับงานไหนๆทัง้นัน้

ค�าแนะน�าที่มะแมมีใหูคือ อย่ำมัวเดำว่ำอดีตเรำท�ำบำปอะไร
มำจึงต้องท�ำงำนที่ไม่ชอบ ให้หมั่นพิจำรณำว่ำปัจจุบันเรำท�ำบุญ
อะไรขำดไปจึงไม่ได้ท�ำงำนที่ใจรัก

คนส่วนใหญ่รักเงิน รักต�าแหน่ง รักหนูา แต่ไม่ไดูรักงาน จึงไม่ไดู
งานที่รัก ขอเพียงรููจักท�าบุญ เสียสละก�าลังแรงและพลังใจ ใหูทานดูวย
การท�าประโยชน์กับผููคนผ่านงานสักอย่างที่ใจชอบ ก็จะเป็นจุดเริ่มตูน
ใหูไดูงานอันเป็นที่รักแลูว

 
ล่กค้าสิบโมง
เป็นหนุ่มวัย ๒๐ ตูนๆที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ หนูาตาดูมีความ

สุขดี และจากที่มะแมสัมผัส ก็พยายามเป็นคนดีในสังคม แต่ล�าบากตรง
ที่ครอบครัวต่อตูาน ญาติๆเป็นชายแทูกันหมด พยายามเกลีย้กล่อมหรือ
พูดกระแนะกระแหนทุกครัง้ที่ถึงวันรวมญาติ อยากใหูหันมาเป็นชาย
แทู ชอบผููหญิงเป็นตัวเป็นตนเสียที และนัน่ก็เป็นขูอปัญหาที่เขาอยาก
ขอค�าปรึกษา

มะแมดูแลูวเห็นว่าเขาเป็นพวกจิตบิดเบี้ยวมาตัง้แต่ไหนแต่ไร 

พยายามไปก็เหน่ือยเปล่า จึงงัดเอาคุณงามความดีของเขาขึ้นมาชื่นชม 
ท�าใหูเขาประหลาดใจ และปลื้มใจว่าถึงใครไม่เห็น ก็ยังมีคนอย่างมะแม
และสิ่งศักดิส์ิทธิใ์นสากลโลกมองเห็น

ค�าที่มะแมติดตัง้ไวูในหัวของเขาก่อนออกจากหูอง คือ เกย์คิดดี 
มีควำมสุขกว่ำชำยคิดมำก และที่ส�าคัญคือมีสิทธิท์�าคุณกับโลกยิ่งกว่า
ชายใจแคบอีกตัง้ไม่รููเท่าไร

ล่กค้าสิบโมงครึ่ง
เป็นหนุ่มนูอยนักศึกษา วัยไม่น่าจะเกิน ๒๐ เดินเขูาหูองพรูอมกับ

ใบหนูาของคนอกหัก และนัง่ลงพรูอมกับการเริ่มเสียงคร�่าครวญว่าตน
ถูกทิง้ทัง้ที่ไม่ผิดอะไรเลย ไม่เขูาใจว่าท�าไม อยากรููว่าเมื่อไรฝ่ายหญิง
จะหวนกลับมาคืนดีดูวย

มะแมพิจารณาจากเสียงพูดอููอี ้ ค�าพูดเรียกรูองความสงสาร 
ตลอดจนทีท่าอ่อนแอ หาความน่าอบอุ่นไม่เจอ ก็ช่วยใหูตัดสินโดยแทบ
ไม่ตูองใชูจิตสัมผัส หมอน่ีช่างคิดช่างฝัน ชวนใหูผููหญิงหลงเคลิม้กับบท
กวีหรือค�าซึ้งแสนหวานไดูในช่วงตูน แต่ท�าไปท�ามาฝ่ายหญิงค่อยๆรููตัว
ว่าถูกหลอกใหูควูาไมูหลักปักขีเ้ลน ไม่มีเสามัน่คงใดๆใหูยึดเกาะ บ่อย
ครัง้จะตูองช่วยออกแรงประคองเสาไม่ใหูลูมอีกต่างหาก

อยากบอกตรงๆว่าคุณมีความผิดอยู่ หาใช่ไม่ผิดอะไรเลย ที่ถูก
ทิง้ก็ดูวยโทษฐานท�าตัวอ่อนแอน่าเบื่อหน่าย แต่เดี๋ยวก็จะกลายเป็น
เหยียบย�่าซ�้าเติมกัน จึงเบี่ยงมุมมองไปเป็นว่า ผููหญิงทุกคนอยากไดู
ความอบอุ่น หลังจากคบกับผููชายสักคน ก็จะตัดสินว่าความอบอุ่นจาก
ผููชายคนนัน้ใช่หรือยัง

แลูวหล่อนก็บอกเขาว่าโอกาสยังมี แต่ตูองท่องไวูใหูขึ้นใจขูอ
หน่ึง กำรเรียกร้องให้เธอสงสำร คือควำมหนำวเย็นที่เคยผลักเธอ
ออกไป ส่วนกำรร้้จักเห็นอกเห็นใจ คือควำมอบอุ่นที่จะดึงด้ดเธอ
กลับมำ

ล่กค้าสิบเอ็ดโมง
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เป็นสาววัยเรียน วัยไม่เกิน ๒๐ เช่นกัน สัมผัสไดูแต่ไกลว่าจิตใจ
หดหู่ ใหูความรููสึกเหมือนเธอตัวเล็กนิดเดียว แต่ร่างปูอมๆนัน้กลับ
คลูายตุ่ม ๑๐๐ ลิตรที่เอาไวูขังน�้ าตาเค็มๆมากกว่าอย่างอื่น

เธอเพิ่งถูกแฟนท�ารูายร่างกายและบอกเลิกอย่างไม่มีเยื่อใย แต่
แมูโดนท�ารูายทัง้กายใจ แม่คุณทูนหัวก็อุตส่าห์โศกเศรูาอาลัยอาวรณ์ไม่
เลิก นับเป็นเรื่องแปลกของมนุษย์มนาจริงๆ

มะแมไดูแต่พูดตามเน้ือผูาว่าที่เจูาหล่อนยังหลงอาลัยอยู่ ก็เพราะ
หวนคิดถึงอดีตหน่ึง และรููสึกไรูค่าหน่ึง หากเห็นตัวเองมีค่า สามารถหา
อนาคตเอาใหม่ไดู ก็จะตัดเยื่อตัดใยทิง้ไดูเหมือนถ่มเสลดออกจากปาก

แลูวหล่อนก็ฝากว่า เขำท�ำร้ำย แต่ไม่ได้ท�ำให้ค่ำของชีวิต
คุณน้อยลง จนกว่ำคุณจะลดค่ำของชีวิตตัวเองด้วยกำรเอำแต่
หมกมุ่นร้องไห้คิดถึงเขำ

ล่กค้าสิบเอ็ดโมงครึ่ง
เป็นหนุ่มวัย ๓๐ ที่ตูองทนท�างานกับเพื่อนร่วมทีมที่ใจแคบ 

เปลี่ยนงานก็เจอแบบเคยๆ น่ีก็ก�าลังจะยูายงานใหม่ อยากรููว่าจะตูอง
เจออีหรอบเดิมอีกหรือเปล่า

มะแมรููสึกถึงความคิดอ่านเป็นเหตุเป็นผลของเขา เสียตรงที่
อารมณ์รุนแรง ตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซาก ปล่อยหลายค�าแข็งๆ
ใหูโพล่งออกทางปากแบบไม่เกรงหนูาอินทร์หนูาพรหม มะแมไดูแต่ชี้
ว่าความขัดแยูงจะเป็นเงาตามตัวคุณไปทุกที่ ถ้ำไม่เลือกค�ำพ้ดให้ดี
หน่อย พอเวลำผ่ำนไป เขำจะจ�ำได้แต่ว่ำคุณด่ำเขำ แต่จ�ำไม่ได้
ว่ำที่ด่ำนัน้จริงหรือไม่จริง

และหล่อนก็เปลี่ยนมุมมองเขา ดูวยการชีว้่าเพื่อนร่วมงานส่วน
ใหญ่อาจจะไม่ไดูใจแคบอะไร แต่เป็นพวกลมเพลมพัดตามอารมณ์ เปิด
ใจกวูางแบบไรูหลักยึด ไม่ใช่เปิดใจกวูางอย่างมีจุดยืนเหมือนเขา ขอ
เพียงเขาใจเย็นและท�าใหูคนเหล่านัน้เห็นจุดยืนถนัดกว่าน้ี ก็อาจไม่ตูอง
เดือดรูอนวิ่งเตูนเปลี่ยนงานอีก

ล่กค้าบ่ายโมง
เป็นสาววัย ๓๐ เศษที่ช่วยกันสรูางเน้ือสรูางตัวมากับสามี ทีแรก

ก็ซื่อสัตย์ต่อกันดี แต่นานไปพอสามีเดินทางบ่อยก็ชักเหงา เพื่อนบูาน
พยายามเป็นหมาหยอกไก่พักเดียวก็เสร็จเขา

เจูาหล่อนมาพบมะแมเหมือนอยากหาคนช่วยไถ่บาปใหูมากกว่า
อย่างอื่น เพราะเรื่องน่าอดสูน้ีเล่าใหูใครฟังไม่ไดูเลยแมูแต่แม่ของตัว
เอง ทราบล่วงหนูาทีเดียวว่าแม่จะด่า ซ�้าเติม และไม่มีวันใหูอภัย

มะแมดูแลูวว่าสาวเจูาส�านึกผิดและเสียใจจริงๆ เพราะเหตุการณ์
เกิดขึ้นบนเตียงที่นอนร่วมกับสามีมาตลอด ดังนัน้ หลังจากแอบปลูก
ตูนงิว้ไวูบนเตียงเสร็จ ทุกครัง้ที่ลูมตัวลงนอนกับสามี จะเหมือนมีแผล
ใหญ่ที่แผ่นหลัง กระสับกระส่าย ไม่อาจนอนสบายไดูเต็มหลังอีกเลย 
แมูจะเอาผูาปูที่นอนไปเผาและซื้อใหม่มาเปลี่ยนสักกี่ผืนก็ตาม

มะแมปลอบว่า ควำมผิดในอดีต ชดใช้ได้ด้วยกำรป้องกัน
ควำมผิดในอนำคต และเพื่อจะปูองกันความผิดในอนาคตอย่างไดูผล 
ก่อนอื่นตูองฝึกอภัยตัวเองใหูเป็น เพื่อจะไดูเยือกเย็นพอจะมีสติคุมตัว
เองใหูอยู่ในวินัยกับกูาวต่อๆไปไดูอย่างสบายใจ ไม่ใช่ก่นด่าตนเองจน
ขาดความเชื่อมัน่เหมือนอย่างน้ี

สรุปสัน้ๆ บทเรียนจำกควำมพลำดพลัง้ คือ อย่ำทรมำนใจ
เลย แต่ก็อย่ำปล่อยใจอีก

ล่กค้าบ่ายโมงครึ่ง
เป็นชายวัยเบญจเพสหนูาตากลัดกลูุม เล่าว่าตลอดมาจะกลัวบาป

กลัวกรรม แต่เป็นความกลัวที่งอกเงยมาจากความเชื่ออย่างเดียว ช่วง
หลังๆมีเพื่อนชวนท�าตัวเหลวแหลก ถูาไม่ท�าตามก็เขูากับกลุ่มไม่ไดู 
จึงหลงๆไปพักหน่ึง ไหลลงไปท�าเรื่องเลวๆหลายอย่าง ทัง้มัว่ยา ทัง้มัว่
หญิง ทัง้มัว่พนัน 

พอเรื่องแดงใหูที่บูานรูู คุณยายที่เลีย้งตนมาก็เสียใจ รูองไหู เป็น
ลมลูมหมอนนอนเสื่อ แลูวท�าท่าเหมือนจะตรอมใจตาย จึงส�านึกผิด 
กลัวบาปกลัวกรรมขึ้นมาใหม่ อยากรููว่าจะตูองตกนรกหมกไหมูไหม
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มะแมตอบว่านรกสมควรกับคนเลว วิธีหน่ึงที่ใชูส�ารวจและตัดสิน
ว่าเราก�าลังเป็นคนดีหรือคนเลว ใหูค�านึงว่า ควำมเลวที่ส�ำนึกได้คือ
สมบัติของคนดี ควำมดีที่กลับกลอกได้คือสมบัติของคนเลว

ล่กค้าบ่ายสองโมง
เป็นหญิงวัย ๔๐ หนูาเก่าที่เคยมาขอค�าปรึกษาจากมะแมไปเมื่อ

ปีกลาย เธอรายงานว่าเริ่มลดความเกลียดชังคนรอบขูาง ที่มักเนรคุณ 
หรือไม่ก็ลืมบุญคุณคน และที่ลดความเกลียดไดูก็เพราะท�าตามค�า
แนะน�าของมะแม คือ ฝึกช่วยเหลือ ฝึกใหูทาน ดูวยการไม่คิดว่าจะ
เสียแรงใหูใคร ไม่คิดว่าจะเอาขูาวของไป “ใหู” ใคร แต่คิดว่าไป “เอา” 
ความสุข ความสบายใจ และบุญใหญ่มาจากพวกเขาแทน 

เธอหัดสังเกตเปรียบเทียบความรููสึกทางใจ จนเริ่มรููสึกถึงจิตใจ
ที่ปลอดโปร่งขึ้นเมื่อละความตระหน่ีถี่เหนียวเสียไดู เหมือนปัดกวาด
หยากไย่และสิ่งหมักหมมออกจากหูองหับของตน กระทัง่เห็นจริงเห็น
จัง เขูาใจซึ้งว่า ได้ตัง้แต่ให้ ไม่ใช่ให้แล้วต้องรอว่ำเมื่อใดจะได้คืน
เสียที

นอกจากมาขอบคุณ วันน้ีเธอใหูมะแมช่วยตัดสินใจว่าควรร่วม
ธุรกิจกับเพื่อนรักหรือไม่ เมื่อมะแมส่องดู ก็พบว่าทัง้คู่เหมือนคนทัว่ไป 
ที่ไดูช่ือว่าเป็นเพ่ือนเพราะมีแต่เรื่องคุยเจ๊าะแจ๊ะและเรื่องเท่ียวสรวลเส
เฮฮา แต่จะหมดความเป็นเพื่อนทันทีเมื่อมีเรื่องผลประโยชน์ ไดูเปรียบ
เสียบเปรียบเขูามาเกี่ยวขูอง

มะแมจึงแนะเป็นกลางๆว่า เพื่อนมีไว้คิดแบ่งปันว่ำน่ีของเธอ 
หุ้นส่วนมีไว้คิดแบ่งแยกว่ำน่ันของใคร ถูาท�าใจไดูว่าเพื่อนก�าลังจะ
หายไป หูุนส่วนก�าลังจะมาแทน ก็เอาเลย ไวูมีปัญหาอะไรค่อยแกูกัน
ทีหลัง

ล่กค้าบ่ายสองโมงครึ่ง
เป็นหญิงวัยเกือบ ๕๐ เขูามาถึงก็ฟูมฟายถามว่าชาติก่อนเคย

ท�ากรรมอะไรมา ท�าไมถึงถูกท�ารูายจิตใจดูวยค�าพูดเป็นประจ�า มะแม

ใชูตากับหู โดยแทบไม่ตูองอาศัยสัมผัสทางจิตใดๆ ก็รููว่ายายเจ๊คนน้ี
เป็นโรคขีส้งสารตัวเองอย่างแรง ไดูยินอะไรแค่นิดหน่อยก็หาว่าคนอื่น
ด่า หาว่าคนอื่นคิดไม่ดีกับตน

มะแมชีแ้จงว่า ใจที่หดห่้ กับกิริยำท่ำทำงที่ห่อเหี่ยว คือตัว
ดึงด้ดเสียงด่ำชัน้ดี ยิ่งจ๋อง ยิ่งเศรูา ยิ่งสงสารตัวเองเท่าไร ก็ยิ่งกระตูุน
ใหูคนอยากด่าเท่านัน้ นัน่ก็เพราะเราท�าใหูพวกเขาพบเห็นภาพไม่เจริญ
หูเจริญตา หรือกระทัง่ดึงจิตใหูตก ท�าลายพลังความสดใสในตัวเขา เขา
จึงอยากว่าเอา

ล่กค้าบ่ายสามโมง
เป็นหญิงวัย ๒๐ ปลายๆ หนูาตาเอาเรื่อง พกพาความเครียดเขูา

มาดูวยกระบุงหน่ึง เปิดฉากก็เล่าว่ามีกรรมมีเวรกับผููชายคนหน่ึง อยาก
รููว่าจะตูองมีไปถึงไหน

ค�าถามท�านองน้ีมะแมไดูยินบ่อยราวกับถอดมาจากพิมพ์เดียวกัน 
แลูวก็แปลกแต่จริงที่คนถามนัน่แหละ เป็นคนไปตอแยกับอีกฝ่ายเอง 
อยากหาเรื่อง อยากเอาเรื่องไม่เลิกเอง เหมือนอีกฝ่ายยังเป็นหน้ีความดี
ของตน ตนยังไม่ไดูรับรางวัลที่คูุมค่าหรือคู่ควรเลย

มะแมบอกว่าแมูเจตนาดี เราก็อาจพูดหรือแสดงออกดูวยท่าที
บังคับข่มขู่ จนดูกลายเป็นประสงค์รูาย หรือหมายจะบีบใหูเขาเป็น
ลูกไล่ที่อยู่ในอ�านาจ อย่าว่าแต่ถูาจะตูองเถียงกันเอาผิดเอาถูก อย่างไร
ก็ตูองหัวชนฝาพาตัวเองไปถึงเสูนชัยก่อนใหูจงไดู

ทางที่ดีแลูว อย่ำพยำยำมเอำชนะผ้้ชำยด้วยกำรเป็นชำยใน
ร่ำงหญิง เพรำะผลสุดท้ำยจะเหลือแต่หญิงที่แพ้ภัยตัวเองคนหน่ึง 
จมทุกข์อยู่กับชีวิตที่ไม่สมตัวไปจนตาย และจะไม่ไดูถูวยรางวัลจาก
ใคร

ถูาเลิกคิดเอาชนะดูวยฝีปาก แต่ฝึกชนะใจชายดูวยความดีและ
ความนุ่มนวลแบบหญิง จึงถึงเวลา ‘หมดเวร’ กับผููชาย กลายเป็น ‘ต่อ
บุญ’ กับเขาไดูอย่างแทูจริง
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ล่กค้าบ่ายสามโมงครึ่ง
เป็นผููชายท่าทางเดอ๋ดา๋ โผล่มาเอาสองนาทีก่อนสี่โมง หยิมจึง

ตูองใชูมาตรการใจแข็ง บอกใหูกลับไปก่อนแลูวค่อยนัดใหม่อีกที คิว
ว่างอีกประมาณ ๓ เดือนขูางหนูา แมูลูกคูาจะท�าท่าฮึดฮัดอย่างไร หยิม
ก็ไม่อาจยินยอมอะลูุมอล่วย เน่ืองจากลูกคูาบ่ายสี่โมงเขูาไปในหูองแลูว

ล่กค้าบ่ายสี่โมง
เป็นเด็กสาวมากับคุณแม่ ขอค�าปรึกษาเรื่องจะสอบเขูาคณะอะไร

ดีถึงจะเหมาะ และจะสอบติดมหาวิทยาลัยดีๆกับเขาบูางไหม
มะแมยังไม่ทันตัง้จิตน่ิงพอจะดูใหู คุณนูองก็บ่นแลูว หนูว่าไม่

เป็นธรรมเลยนะ ช่วงวัยที่ก�าลังสับสนที่สุดในชีวิต ชีวิตดันบีบใหูเลือก
เสูนทางที่ส�าคัญที่สุด

แปลกที่มะแมฟังค�าบ่นซื่อๆจากเจูาทุกข์เช่นนัน้แลูว ก็บังเกิด
ความคิดคลูอยตาม และนึกสงสารทุกชีวิตบนโลกขึ้นมาอย่างจับใจ 
กระทัง่เกิดแรงบันดาลใจจะบอกเด็กสาวสัน้ๆว่า เลือกทำงเรียนร้้ตัว
เองให้ถ้กอย่ำงเดียว แล้วจะเลือกทำงชีวิตที่เหลือได้ไม่พลำดเลย

ล่กค้าบ่ายสี่โมงครึ่ง... คนสุดทูายของวัน
เป็นผููหญิงมาดดี เดาอายุยาก ท่าทางเหมือนเป็นเจูาคนนายคน 

คือเป็นฝ่ายว่าคนอื่น สัง่คนอื่น ไม่ใช่จะยอมใหูคนอื่นมาต่อว่าหรือสัง่
การตน

แต่ทันทีที่อูาปากเล่าปัญหา ทุกอย่างก็เป็นตรงขูามสิน้ เธอขึ้นตูน
ดูวยค�าถามชัดถูอยชัดค�าว่าชาติก่อนไปท�าอะไรมา ถึงตูองตกเป็นฝ่าย
ถูกกระท�าอยู่ร�่าไป

มะแมชีแ้จงว่าพวกที่สมควรถามเรื่องชาติก่อนไปท�าอะไรมา คือ
พวกเกิดมาไม่มีทางเลือก อย่างเช่นเด็กที่ถูกขายเขูาตลาดคูามนุษย์ 
ส่วนคนธรรมดาทัว่ไปที่มีสิทธิเ์ลือกทางใหูตัวเอง พอเป็นฝ่ายถูกกระท�า 
ก็สมควรถามตัวเองง่ายๆว่า ชาติน้ีเคยเป็นฝ่ายท�าใครไวูอย่างน้ีบูางหรือ
เปล่า

ถามตัวเองทุกครัง้ เดี๋ยวจะค่อยๆนึกออกเป็นล�าดับขึ้นมาเอง 
และเมื่อนึกออกว่าเราก็เคยเป็นฝ่ายกระท�าคนอื่นไวูเหมือนกัน บ่อยเขูา
จะซึมซาบว่า เรื่องกงกรรมกงเกวียนนัน้ไม่จ�ำเป็นต้องรอพิส้จน์กัน
ข้ำมชำติ เมื่อคิด พ้ด หรือท�ำอย่ำงไรบ่อย ก็เกิดแรงดึงด้ดให้คน
มำกระท�ำกับเรำในแบบที่สอดคล้องกันไปเอง

ฟังแค่นัน้ เธอก็รูองห่มรูองไหู บอกว่าตอนสาวๆเธอแค่ทารุณ
จิตใจผููชายที่มาหลงชอบ เหตุใดพอมีสามีจึงโดนทารุณทรมานทัง้
ร่างกายและจิตใจขนาดน้ี

มะแมอึ้ง และอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้น อาจเป็นผลของกรรมแต่ปาง
ก่อนก็ไดู หรือเป็นผลของกรรมในชาติน้ีที่รวมตัวกันไดูมากพอ ยาก
จะคะเนหรือคาดเดาดูวยความคิด ขอใหูมองเป็นภาพคร่าวๆใหูเขูาใจก็
แลูวกัน เมื่อเราเห็นคนรักเป็นทาสไดู วันหน่ึงก็ถูกสิ่งลึกลับบีบใหูรักคน
ที่เขาเห็นเราเป็นทาสไดู

มะแมเห็นเจตนาอันเป็นบาปใหม่ที่ซุกซ่อนอยู่ในใจเธอ หยัง่รููว่า
เธอก�าลังรอความใจเด็ดของตนเอง วันไหนใจเด็ดพอ วันนัน้คือวันตาย
ของสามีและตัวเธอเองพรูอมกัน!

จึงไดูแต่เตือนแบบดักใจว่า ผลของควำมเคียดแค้นคือใจที่ด�ำ 
และสิ่งเดียวที่เธอจะได้รับจำกควำมตำยในขณะใจด�ำคือภพที่มืด 
ขณะนีเ้ธอยังอย่้ในภพสว่ำง มีทำงออกที่สว่ำงได้ง่ำยกว่ำภพมืด
มำก

มะแมเล็งดูเห็นฝ่ายชายเหมือนเป็นโรคจิตไปแลูว บันดาลโทสะ
แลูวยัง้มือไม่อยู่ท่าเดียว ก็จนปัญญาจะใหูแนะทางออกอื่น เหลือแค่ทาง
เลือกสุดทูายคือเลิกกันดีๆเถอะ แมูขอหย่าแลูวถูกตามฆ่า ก็ยังดีกว่าอยู่
กันแลูวตูองเป็นฝ่ายลงมือฆ่าเสียเอง 

เย็นวันนัน้ มะแมก�าลังนัง่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่โต๊ะอาหาร 
แต่หูก็เงี่ยฟังเสียงหนุงหนิงระหว่างเด็กในอุปการะของหล่อนกับเด็ก
ลูกจูางไปดูวย

“นูองอิก๊ไม่ตูองค่ะ ไปนัง่กับพี่มะแมไป”
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“แต่นูองอิก๊อยากช่วยพี่หยิมท�ากับขูาวน่ีคะ”
“วันน้ีท�าแค่นิดเดียวค่ะ พี่หยิมท�าคนเดียวพอ”
“อิก๊จะเป็นลูกสมุนของพี่หยิม”
“โห! ลูกสมุนหนูาตาดีนะคะเน่ีย หุ่นไม่ใหูเลย อูะ! งัน้หยิบขวด

ซีอิว๊ใหูพี่หยิมหน่อย”
ริมฝีปากของหญิงสาวระบายยิม้อย่างเป็นสุข สามคนในบูานหลัง

เดียวกัน แมูไม่มีความเกี่ยวดองกันฉันญาติ แต่บรรยากาศก็บรรเจิด
กว่าการรวมญาติเชื้อของหลายบูานเป็นไหนๆ

เจอเรื่องเครียดของมนุษย์มาทัง้วัน พอมาพบกับเสียงเสนาะโสต
ของ ‘คนในครอบครัว’ อย่างน้ี มะแมค่อยผ่อนคลายไดูยิ่งกว่าฟังดนตรี
สบายอารมณ์เสียอีก

เสียงของนูองอิก๊เป็นเสียงเด็กที่น่ารักน่าฟัง และเติมเต็มความ
รููสึกมะแมไดูราวกับชีวิตเพศหญิงของหล่อนสมบูรณ์แลูว เต็มตัวแลูว 
รููจักการอุปการะชีวิตอื่นแลูว แมูจะยังไม่เป็นคุณแม่ดูวยตนเองก็ตาม

ไม่เคยลืม และระลึกถึงทุกครัง้ที่มองหนูาอิก๊ อัคระส่งเด็กคนน้ีมา
ใหู...

เมื่อถามถึงอิก๊ เขาบอกว่าอิก๊มีเกณฑ์วิบากกรรมที่จะตูองถูก
บีบคัน้ใหูลงมือฆ่าตัวตาย แต่ก็มีเกณฑ์รอดดูวยสิ่งลึกลับยื่นมือมา
แทรกแซง กับทัง้ไดูรับการช่วยเหลือในลักษณะเปลี่ยนชีวิตแบบตาย
แลูวเกิดใหม่ หักเหจากวิกฤตจนตรอกเป็นโอกาสแกูตัวใหม่

หมายความว่าคืนนัน้ ถูาไม่ใช่มะแม ก็ตูองเป็นคนอื่น แต่เมื่อมี
หล่อน ก็ไม่มีใครไหน

อัคระค�านวณใหูแลูวว่าระหว่างหล่อนกับอิก๊ เป็นประเภทมีกรรม
สัมพันธ์แบบผลัดกันอุปถัมภ์ เมื่ออิก๊รอดตายจากอัตวินิบาตกรรมในวัย
เด็ก ก็จะเติบโตขึ้นเป็นผููใหญ่ที่มีบทบาทส�าคัญกับโลกใหม่ต่อไป โดย
พัฒนาตัวเองไปไดูถึงระดับ ๔ เท่ากับหล่อนตอนน้ี

เมื่อยูอนถามว่าอิก๊จะยูอนกลับมาอุปถัมภ์หล่อนอย่างไร เขาพูด
แค่ครึ่งๆกลางๆ ท�านองว่าเขาเองก็เห็นไม่ชัดนัก

มะแมรููสึกขึ้นมาเป็นแวบๆว่าเขาเห็นชัด แต่ท�าไมไม่พูดก็ไม่รูู

เรื่องของอนาคตของนูองอิก๊นัน้ช่างไวูก่อนเถอะ ไม่รููก็ไม่รูู เอา
เป็นว่าในปัจจุบันหล่อนพิศวาสแทบขาดใจก็พอ

แต่เรื่องปัจจุบันของหล่อนเองน่ีสิ...
มือซูายคลึงโทรศัพท์ไทเทเนียมมาพักใหญ่ นึกอยากคุยกับบอส 

และหวังว่าการสัมผัสโทรศัพท์จะเป็นการส่งสัญญาณเรียกขอที่ไดูผล 
แต่ผลคือความเงียบเชียบไรูการตอบสนองใดๆ

น่าแปลกอยู่อย่าง แทนที่อัคระจะสัง่ใหูทิง้ขวูางโทรศัพท์ที่เป็น
เสมือนเครื่องผูกมัดหล่อนไวูกับคู่แข่งกลายๆ เขากลับบอกหนูาตาเฉย
ว่าใหูเก็บไวู เผื่อวันหน่ึงเซธอยากติดต่อมา จะไดูไม่เลือกวิธีอื่น และเขา
ก็ไม่อยากใหูเซธนึกเขม่นหล่อนดูวย อ�านาจของเซธน่าครัน่ครูามเกิน
กว่าจะทูาทายเล่น

การเงียบเสียง ไม่ยอมติดต่อมาอีก ท�าใหูมะแมมองว่าที่ผ่านมา
บอสแค่แกลูงใหูอัคระเสียเสูนจริงๆ พอบีบใหูอัคระเปิดเผยตัว มาคบกับ
หล่อนส�าเร็จ ก็เงียบหายเขูากลีบเมฆ อูอนวอนดูวยจิตและฝ่ามือเท่าไร
ก็ไม่ไยดีตอบสนองเลย

ส่วนลึกรููสึกว่าบอสยังไม่ไปจากชีวิตหล่อน วันหน่ึงเมื่อถึงเวลา 
เขาจะกลับมาอีก

มะแมละสายตาจากหนังสือพิมพ์เมื่อหยิมกับอิ๊กทยอยน�าจาน
อาหารเย็นมาวางบนโต๊ะ หยิมเลือกเมนูง่ายๆเป็นเสูนหมี่ผัดขีเ้มาหมู
โปะไข่ดาว พรูอมแกงจืดเตูาหูู กลิ่นหอมจากจานรูอนชวนใหูรููสึกหิว
กว่าความเป็นจริง ฝีมือครัวของหยิมดีขึ้นทุกวัน หลังจากฟังหล่อนติ
โน่นทักน่ีมาเรื่อยๆ

“ท่าทางจะอร่อยกว่าอาทิตย์ก่อนแน่ๆ”
ชมก่อนชิม มะแมหมายถึงครัง้ล่าสุดที่หยิมท�าเมนูน้ี
“น�้ ามันไม่เยิม้แลูวใช่ไหมคะพี่?”
“อือม์! ดีมาก”
ขยับชูอนจะตักค�าแรก เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเสียก่อน 

มะแมเดินไปควูามันมาจากโต๊ะ พลิกดูหนูาจอเห็นเป็นสารวัตรกฤษฎาก็
กดปุ่มทักเสียงใส
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“สวัสดีค่ะพี่กฤษฎา”
“นูองมะแมเหรอ สะดวกคุยหรือเปล่า”
“ไดูค่ะ”
“เอ่อ... เกรงใจนูองมะแมมากเลยนะ แต่คืนน้ีขอรบกวนหน่อย

จะไหวไหม ด่วนนิดหน่ึง”
มะแมระลึกถึงความห่วงใยและน�้ าใจของนายต�ารวจใหญ่ ที่

อุตส่าห์บึ่งรถมาช่วยดูสถานการณ์ถึงบูานหล่อนในคืนวิกฤต ดูวยความ
กระวนกระวายเกรงหล่อนจะตกอยู่ในอันตราย เมื่อระลึกเช่นนัน้แลูว 
หล่อนก็เอ่ยดูวยน�้ าเสียงหนักแน่นอย่างเต็มใจทันที

“บอกมาเถอะค่ะ มะแมช่วยพี่เต็มที่แน่นอน!”
“พี่นับถือกันกับคุณหญิงของรัฐมนตรีท่านหน่ึง ตอนน้ีก�าลังมี

ปัญหาแบบว่า ยังไงดี... จิตใจแกไม่ค่อยสบาย โรคเครียด โรควิตก เห็น
อะไรหลอนๆเพูอเจูอน่ะ”

หญิงสาวค่อยๆคลี่ยิม้ออกมา ใบหนูาสว่างขึ้น
“เธอชื่ออะไรคะ?”
“คุณหญิงรักสุรีย์... คืองี ้ แกว่าหมอไม่เขูาใจแก แกเห็นผีจริงๆ 

แต่โดนใหูยาระงับประสาท ระงับอาการหลอน แกไม่ยอม มาปรึกษาพี่ 
จะใหูหาคนทรงเจูาหรือหมอผีอะไรใหู พี่เลยคิดว่าปรึกษานูองมะแมจะ
เหมาะกว่า ขืนพาไปหาพวกไสยศาสตร์ ดีไม่ดีโดนมันตูมจะยิ่งหนัก”

“เขูาใจแลูวค่ะ แลูวจะใหูมะแมช่วยยังไงดี?”
“พี่โฆษณาสรรพคุณของนูองมะแมจนแกอยากเจอด่วน แต่รููว่า

คิวนูองมะแมคงไม่ว่างเร็วๆน้ี และคุณหญิงก็รูอนใจ เอ่อ... คืนน้ี...”
“ไดูเลยค่ะ! พี่กฤษฎาช่วยส่งแฟกซ์แผนที่บูานคุณหญิงรักสุรีย์มา

แลูวกัน มะแมจะออกไปพบท่านคืนน้ีเลย”
มีเสียงถอนใจโล่งอกมาจากนายต�ารวจ
“หวังว่าพี่คงไม่เป็นตูนเหตุใหูนูองมะแมตูองเหน่ือยเกินก�าลังนะ 

พวกเจูาใหญ่นายโตก็งีแ้หละ ค�าว่ารอไม่มีอยู่ในหัว”
“ไม่เป็นไร พอดีวันน้ีร่างกายพรูอมอยู่ค่ะพี่”
“โอเค! ถูาไดูอย่างนัน้ก็ขอบคุณมากๆ”

“ส่งแผนที่มาเลยค่ะ จดเบอร์แฟกซ์ของมะแมนะคะ...”
มะแมตื่นเตูนไม่นูอย ก็อัคระบอกหล่อนไวูน่ีนา ว่าก�าลังจะมีช่อง

ทางเขูาหานักการเมืองคนส�าคัญ ถูาเป็นไปตามแผนเดิมของชะตากรรม 
นักการเมืองคนน้ีไม่จ�าเป็นตูองโคจรมาพบหล่อน 

แต่หากหล่อนอยากจะช่วยกันเปลี่ยนโลกร่วมกับเขา ก็ตูองเล่น
นอกแผนเก่า ดูวยการก�าหนดชะตากรรมใหูนักการเมืองคนน้ีเสียใหม่!

นักการเมืองคนน้ีฉลาด ถูาคิดปฏิรูปการเมือง ก็มีศักยภาพพอจะ
เป็นชนวนส�าคัญยิ่งกว่าจุดพลุใหูเห็นลางสวยไดู เสียดายแต่ว่ายังไม่เคย
คิด และไม่มีแก่ใจพยายาม ดูวยเพราะรููสึกว่าบูานเมืองไม่ใช่ของตนคน
เดียว จึงไม่ใช่ธุระของตนคนเดียวเหมือนกัน

คลูายโลกโคลงเคลงวูบวาบออกมาจากภายใน ไม่น่าเชื่อว่าหล่อน
ก�าลังจะเริ่มกูาวแรก ใหูความร่วมมือกับคนรัก ช่วยเขาเปลี่ยนโลกอยู่
เดี๋ยวน้ีแลูว!
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บทที่ ๑๔
 
รถคันเล็กจูอยของมะแมคลานผ่านประตูโคูงเขูามา ดูไม่เขูากัน

นักกับหมู่บูานโอ่อ่าอัครฐานย่านรามอินทรา-เอกมัย ที่ราคาเริ่มตูนกัน
หลังละหลายสิบลูาน และจบสูงสุดที่เกือบสองรูอยลูานแห่งนัน้

สิ่งก่อสรูางทัง้หมด นับแต่ปูายชื่อหมู่บูานบนหินอ่อนหลังน�้ าพุ
ใหญ่ รูปป้ันกับเสาแบบกรีกโรมัน หมู่ปาล์มเรียงตัวเป็นแนวกวูาง ไล่
เรื่อยไปจนถึงก�าแพงสูงสง่าที่ลูอมรอบอาณาเขตนับรูอยไร่ คลูายยินดี
ตูอนรับใหูรถหรูยืดอกสมฐานะ แต่เชิดหนูาเบ่งใหูรถต๊อกตุอยช่วย
ท�าตัวลีบอย่างเจียมหน่อย

เมื่อผ่านเขูามาขูางใน ความจอแจวุ่นวายภายนอกหายไป กลาย
เป็นทางเรียบเงียบสงบสะอาดตา ประดับโคมไฟสวยส่องใหูเห็นพรรณ
ไมูในภูมิสถาปัตย์งามวิจิตรโดยรอบ มะแมรููสึกราวอยู่อีกโลกหน่ึงที่ไม่
ค่อยมีใครเขูามาถึง และหล่อนก็เป็นแค่คนแปลกหนูาที่มีสิทธิเ์ขูามายล
เพียงชัว่คราว

ลึกเขูามาเล็กนูอยเป็นด่านแลกบัตร พอมะแมหยุดรถลดกระจก
ลง หนุ่มหนูาแขกในชุด รปภ. ก็ยื่นหนูามาถามดูวยความสุภาพ แต่เขูม
แข็งอยู่ในที

“มาพบท่านใดครับ?”
หญิงสาวอึกอัก ลืมถามสารวัตรกฤษฎาใหูรููว่ารัฐมนตรีเจูาของ

บูานชื่ออะไร รปภ. จะรููจักหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
“คือ... จะไปบูานคุณหญิงรักสุรีย์น่ะค่ะ”
แทนการท�าหนูาสงสัยไม่รููจักดังที่มะแมเกรง หนุ่ม รปภ. รีบหัน

ไปผายมือชีท้างประกอบค�าอธิบายทันที
“วิ่งตรงไปจนเห็นปูายซอยแปด เลีย้วขวา หลังที่สามนะครับ คุณ

ผููหญิงกรุณาแลกบัตรดูวยครับ”
มะแมเบิกตานิดหน่ึง ดูท่าทุกคนในหมู่บูานน้ีจะมีตัวตน มีความ

ส�าคัญกันหมดกระมัง
บูานของคุณหญิงรักสุรีย์เป็นแบบสแปนิช ตระหง่านอยู่ใน

อาณาเขตสองไร่ เปิดไฟสว่างโร่ เมื่อหล่อนมาจอดเทียบดูานหนูา ก็มี
เด็กลูกจูางมาพาหล่อนเขูาขูางใน ผ่านโถงวงกลมแลูวแยกขวาตัดไป
สู่หูองรับแขก ซึ่งแลโปร่งดูวยพื้นที่กวูาง ฝูาเพดานสูงหูอยโคมระยูา
คริสตัลขนาดใหญ่ตื่นตาชวนพิศ เดาว่าแค่โคมระยูานัน้ก็ตูองเกินลูาน
แลูวแน่ๆ

แมูหูองรับแขกจะฉายบารมีเจูาของดูวยเครื่องตกแต่งราคาแพง 
แต่การออกแบบก็ใหูความรููสึกอบอุ่น เรียบหรูดูไดูนาน อยู่ไดูจริง น่าจะ
เป็นฝีมือมัณฑนากรค่าตัวสูง ไม่ใช่ขนเครื่องเรือนเขูามาวางตามใจชอบ 
เพราะทุกชิน้เขูากันลงตัวเป็นหน่ึงเดียว ไม่แปลกแยกจากกันเลย

โซฟาที่เด็กพาหล่อนมาหย่อนร่างลงนัง่นัน้ นุ่มน่ิมราวกับอาสน์
ทิพย์ เด็กอีกคนน�าน�้ าสูมเย็นๆใส่แกูวเจียระไนมาใหู มะแมขอบคุณและ
รับมาจิบ แมูแต่น�้ าสูมคัน้ก็รสหวานชื่นใจ อะไรๆดูดีมีระดับไปหมด

ครู่หน่ึง คุณหญิงวัย ๕๐ ผิวขาว หนูาตาอวบอูมอย่างคนมีอันจะ
กิน ก็เดินเขูามาในหูองดูวยท่วงทีสง่าผ่าเผย ในชุดกระโปรงล�าลองเน้ือ
ผูาพลิว้ไหว มะแมลุกขึ้นพนมมือไหวู ซึ่งฝ่ายนัน้ก็รับไหวูพรูอมเอ่ยทัก

“สวัสดีจูะ นายกฤษบอกว่ายังสาว แต่ไม่นึกว่าดูเด็กขนาดน้ีนะ”
ส�าเนียงเจืออยู่ดูวยอารมณ์แปลกใจ เหมือนไม่อยากเชื่อมือ

ชอบกล ซึ่งนัน่เป็นสิ่งที่มะแมชินชาเสียแลูว ไดูแต่อมยิม้น่ิงสงวนท่าที
อยู่

“หนูชื่ออะไรนะ?”
“มะแมค่ะ”
“เกิดปีมะแมเหรอ?”
“เปล่าค่ะ แต่พ่อแม่อยากใหูชื่อน้ี”
รวบรัดเป็นค�าสัน้ๆใหูกับค�าถามที่ตูองตอบมาทัง้ชีวิต
รักสุรีย์นัง่ลงและพยักหนูาเชิญใหูคนอ่อนวัยนัง่ตาม
“รููจักกฤษฎามานานหรือยัง?”
“เป็นปีแลูวค่ะ”
“เขาว่าเขาประทับใจหนูมากเลย งานของหนูน่ียังไงเหรอจ๊ะ ดู

หมอแบบนัง่ทางในอะไรอย่างนัน้หรือเปล่า?”
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มะแมพิจารณาว่าคุณหญิงตราตัง้คนน้ีไม่ไดูตูองการนักจิตวิทยา
แน่ๆ จึงไม่อูางถึงปริญญาประกาศนียบัตรอื่นใด นอกจากความสามารถ
ที่ฝ่ายนัน้ตูองการ

“หนูใชูจิตสัมผัสช่วยแกูปัญหาใหูลูกคูาน่ะค่ะคุณหญิง”
“งัน้เธอก็รููน่ะสิว่าฉันก�าลังคิดอะไร”
เสียงลองเชิงนัน้ ไม่กระตูุนใหูมะแมใคร่อวดฤทธินั์ก เพราะอยาก

ตัดตรงเขูาท�างานแกูปัญหาทางใจของฝ่ายนัน้มากกว่า แต่ก็ทราบว่า
ถูาไม่เลื่อมใส ใจก็ไม่เปิด งานอาจไม่เดิน หล่อนจึงท�าตามที่ฝ่ายนัน้
ตูองการ

สัมผัสแรกรููสึกถึงความเจูายศเจูาอย่าง ส�าคัญตนเป็นนางพญา 
ยิม้ปรานีไดูถูาถูกใจ แต่ก็เปลี่ยนเป็นบึ้งตึงพรูอมจะตวาดกราดเกรีย้ว
ไดูทันทีเช่นกันถูาฟังอะไรผิดหู

สัมผัสต่อมา มะแมรููสึกถึงอารมณ์ที่ลึกลงไปจาก ‘หนูากากคุณ
หญิง’ เป็นความกังวล ความเคร่งเครียดแบบคนธรรมดานอนไม่หลับ
เพราะกลัวอะไรบางอย่าง

อีกสัมผัสหน่ึง มะแมรููสึกถึงคลื่นความคิดชนิดที่รบกวนจิตใจ
หล่อนโดยตรง ซึ่งแน่นอน มันหมายถึงความสงสัยไม่นึกอยากเชื่อ 
ตลอดจนระแวงอะไรไปเรื่อย ประสาคนระวังตัวกลัวถูกหลอก

มะแมปล่อยใจใหูน่ิงสบายรับรููคลื่นรบกวนชนิดนัน้ จับไดูว่ามี
กระแสเผื่อไปทางสารวัตรกฤษฎาดูวย จึงรวมสรุปเป็นค�าตอบว่า

“คุณหญิงสงสัยว่าสารวัตรกฤษฎาเห็นดีอะไรในตัวเด็กเมื่ อ
วานซืนอย่างหนู ถึงส่งมาใหูค�าปรึกษาปัญหาขัน้คอขาดบาดตายกับคุณ
หญิงไดู”

สีหนูาเคร่งเล็กๆของรักสุรีย์คลายลง อันที่จริงหล่อนเคยพบพวก
มีความสามารถทางในมาหลายเจูา จึงไม่ค่อยประหลาดใจกับเรื่องสัมผัส
พิเศษเท่าใดนัก แต่ประหลาดใจกับความสามารถของเด็กรุ่นลูกมากกว่า

“ก็จริงแหละ โทษกันไม่ไดูนะ อย่างหนูน่ีดูแลูวหุ่นไม่ค่อยใหูเลูย 
ความจริงมีคนที่ฉันนับถือใหูพึ่งพาอยู่หรอก เสียแต่ว่าพักหลังนอนโรง
พยาบาลตลอด แลูวก็ฟังความหรือพูดจาไม่ถนัดเหมือนที่ผ่านมา ฉัน

เลยตูองหาใครมาช่วยไปพลางๆก่อน”
เป็นค�าพูดไวูเชิง เหมือนจะใหูโอกาสมะแมพิสูจน์ตัว ถูาแน่จริงถึง

ค่อยชื่นชมกัน
ใจของมะแมน่ิงเย็นเป็นน�้ า หล่อนผ่านทีท่าชนิดน้ีของลูกคูามา

มาก ประเภทอยากไดูความช่วยเหลือ แต่ก็ยโสโอหังข่มกัน เพื่อใหูรููสึก
ว่าตนยังเหนือชัน้อยู่เสมอ

“คุณหญิงพอจะเล่ารายละเอียดของปัญหาใหูมะแมฟังไดูไหม
คะ?”

พยายามตัดตรงเขูาสู่ประเด็น ซึ่งตามสามัญส�านึกแลูว อีกฝ่ายน่า
จะพูดตอบกันดีๆ แต่รักสุรีย์กลับแค่นหัวเราะพูดเฉไฉ

“ถูาเป็นคนมีญาณสัมผัสแบบที่ฉันเคยเจอ ไม่ตูองเล่าเลยนะเน่ีย 
แค่เดินเขูาไปนัง่ตรงหนูาก็ทักและใหูค�าแนะน�าไดูหมดแลูว ไม่ตูองถาม
สักค�า”

หากเป็นสมัยท�างานใหม่ๆ มะแมอาจถอดใจ ลุกขึ้นเดินหนีไป
เฉยๆ แต่ประสบการณ์ผ่านรูอนผ่านหนาวช่วยใหูหนักแน่นเกินกว่าจะ
ใส่ใจกับอารมณ์ไรูสาระของมนุษย์

พยายามคิดเขูาขูาง ปัญหาของคุณหญิงอาจไม่ธรรมดา หรือมี
ประเด็นอ่อนไหวบางอย่างที่เล่ากันซื่อๆไม่ถนัด

ดูวยจิตที่หนักแน่นไม่ขุ่นมัว มะแมเล็งที่อาการยึกยักของรักสุรีย์ 
แลูวก็สัมผัสพบว่าเป็นปัญหาใหญ่ มีลับลมคมนัยใหูตูองซ่อนเรูนจริงๆ

เท่าที่ทราบจากสารวัตรกฤษฎาคือรักสุรีย์เห็นผี แลูวก็เหมือนเกิด
อาการทางจิตประสาท มะแมจึงลองโยงอาการเครียด กังวล หวาดกลัว 
เขูากับการเผชิญหนูาปีศาจดู

ไม่ผิดแน่ มันเป็นอะไรปนๆกันระหว่างความหวาดกลัว ความ
เคียดแคูนชิงชัง และความวิตกกังวลชนิดถึงเลือดถึงเน้ือ

หันมาจับกระแสจากนัยน์ตาเย่อหยิ่ง พรูอมจะดูถูกคนของรัก
สุรีย์ ก็พบว่าลึกๆแลูวแฝงอยู่ดูวยแววอ�ามหิตระดับตัดสินใจฆ่าคนไดู 
และดูวยกระแสดังกล่าวนัน่เอง ที่มะแมใชูสาวลึกเขูาไปถึงตูนตอ พบ
เจตนาประทุษรูายรุนแรงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน
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สืบกระแสมาถึงตรงนัน้ นิมิตชัดเจนก็ปรากฏขึ้นในหูวงมโนทวาร
โดยไม่ตูองหลับตา...

โดยค�าสัง่ของคุณหญิงรักสุรีย์ มีสาวนูอยนางหน่ึงถูกชายฉกรรจ์
หลายคนรุมข่มขืน ก่อนแขวนคอใหูขาดใจตายอย่างทรมานในเรือน
เปลี่ยว

เบื้องแรกมะแมเกือบตกใจ เพราะความแจ่มชัดชนิดนัน้ เหมือน
ลากหล่อนเขูาไปมีความรููสึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับเหยื่อสาว สัมผัสถึง
ความจนตรอกคลูายสัตว์นูอยถูกฝูงสัตว์ใหญ่รุมขย�้า สัมผัสถึงความน่า
สยดสยองขณะถูกบังคับยกร่างขึ้นแขวนคอ สัมผัสถึงอาการดิน้รนที่สูญ
เปล่าของเพศหญิงตัวคนเดียวในอูุงมือเหล่าทรชน

มะแมเห็นภาพจากมุมสูง ที่เบื้องล่างเต็มไปดูวยชายหนูาเหีย้ม
มองสวนขึ้นมาดูวยแววตาดุดัน รููสึกถึงอาการอึดอัดทรมานจากการ
หายใจไม่ออกที่ทวีตัวขึ้นทุกที โดยไม่อาจหลุดรอดไปไหนไดู

ปิดตาลง ข่มความสงสารผููหญิง ข่มความเกลียดชังนางปีศาจผูู
บงการฆ่า ท�าใจเป็นอุเบกขากับนิมิตบรรยากาศน่าสะพรึงกลัว การเคย
เห็นนูองอิก๊ผูกคอตายมาก่อน บวกกับที่เคยเห็นภาวะหลังความตาย
ของแจ๊บมาแลูว มีส่วนช่วยใหูไม่ตกตื่นเกินไปนัก

ก็แค่ความจริงที่ว่า ความตายไม่ใช่จุดจบ และบางความตาย
หมายถึงฝันรูายอันน่าขนพองสยองเกลูาเหลือประมาณ

หลังขาดใจตาย เกิดอะไรขึ้นกับหญิงชะตาขาดคนนัน้?
สัมผัสแรกคือความอาฆาตพยาบาท มันท่วมทูนและมีกระแส

เชี่ยวกราก อย่างที่ชวนใหูนึกถึงพลังถะถัน่ของน�้ าตกที่มะแมเคยเอาตัว
ไปตูานเล่น เพียงแต่น่ีไม่ใช่น�้ าตกเย็นๆ แต่เป็นธารลาวารูอนๆแทน

ในความรูอนของมหาเพลิงพยาบาท พลังจิตสาวส�าเหนียก
ถึงความเห็นแก่ตัวอย่างเลวรูายที่เป็นพลังขับดันอยู่ และดูวยความ
ส�าเหนียกถึงพลังชนิดนัน้ จิตจึงรููขึ้นมาว่าหญิงผููประสบเคราะห์ หาเรื่อง
สรูางเคราะห์ใหูตัวเองดูวยการเป็นเมียนูอย แมูถูกเตือน ถูกขู่ ก็ยังขืน
ดื้อดูวยความเชื่อมัน่เกินงาม

มะแมลอบระบายลมหายใจยาว ที่แทูก็เป็นเรื่องชููเลือด จองเวร

กันต่อ แมูตัวตายไปแลูวก็ไม่เลิก นับว่าน่าล�าบากใจเอาการ เพราะ
ท่าน้ีแมูสืบดูวยจิตจนเห็นตูนเห็นปลาย ก็ไม่ใช่จะมีทางออก ช่วยแกู
สถานการณ์ใหูดีขึ้นง่ายๆ

ตรึกตรองว่าจะคุยกับรักสุรีย์ท่าไหนถึงจะเหมาะ ชักบังเกิดความ
เห็นใจขึ้นมาจางๆ เพราะอย่างนูอยรักสุรีย์ก็เป็นฝ่ายเจ็บช�้าก่อน ไม่ใช่
อยู่ดีๆนึกอยากประหัตประหารกันเล่นโดยขาดมูลเหตุจูงใจ

คิดทัง้ปิดตาอยู่อย่างนัน้ ปล่อยใหูเจูาของสถานที่เขูาใจว่าหล่อน
ยัง ‘นัง่ทางใน’ ไม่เลิก

อยู่ร่วมบูานกับศัตรูที่เกลียดชัง ยังง่ายกว่าโดนวิญญาณอาฆาต
หลอกหลอนกัน พอตายแลูวจะใหูจูงมือมาเจรจารููเหตุรููผลแบบมนุษย์
มันไม่ไดู

ชัง่น�้ าหนักดู ต่อใหูท�าสังฆทานอุทิศส่วนกุศล ม่านพยาบาทของ
คุณเมียนูอยก็บังไวูไม่ใหูมีแก่ใจรับเป็นแน่ จิตของเธอดิบ มืดทึบ อีกทัง้
กระแสความประสงค์รูายที่หนุนหลังดุจน�้ าป่าก็เชี่ยวกรากเสียเหลือเกิน

มะแมไม่เคยเขูาโรงเรียนปราบผี แต่ก็เชื่อว่าผีรูายที่คอยรังควาน
คน ย่อมไม่ไดูเกิดขึ้นเองลอยๆ แต่ตูองมาจากเหตุปัจจัยบางอย่าง ถูา
ท�าลายเหตุปัจจัยนัน้ไดู สภาพผีย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา เช่นเดียวกับ
คนชัว่ย่อมเปลี่ยนเป็นคนดี เมื่อเหตุแห่งความชัว่ถูกท�าลายลง

ก่อนอื่นใด หล่อนตูองเขูาใจใหูไดูว่าผีเมียนูอยตามจิก ตามหลอก
หลอนรักสุรีย์ไดูอย่างไร

ท�าไมบางคนฆ่าศัตรูดูวยความโหดเหีย้มเป็นสิบเป็นรูอย กลับไม่
ถูกรบกวน แต่บางคนเช่นคุณหญิงรักสุรีย์ ฆ่าเมียนูอยแค่คนเดียว ไฉน
จึงถูกตามราวีไดูไม่เลิกรา?

ระลึกถึงฮัน่กับตุ่ย สองโจรที่เคยจับหล่อนจะเอาไปเชือดดูวย
ความเขูาใจผิด คิดว่าเป็นสายต�ารวจ

ทัง้สองตูองเคย ‘ลงมือ’ มาก่อนแน่ เพราะมีกระแสเพชฌฆาตใหู
รููสึก เพียงแต่เป็นระดับสมัครเล่น ห่างจากขัน้มืออาชีพที่เลือดเย็น ฆ่า
ไดูโดยตาไม่กะพริบ

เลือกจับกระแสความเป็นเพชฌฆาตของฮัน่ หล่อนว่าอย่างมากก็
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ฆ่ามาไม่เกิน ๓-๔ ราย เพราะก่อนฆ่ายังมีอาการละลูาละลัง ขณะฆ่ายัง
มีอาการฝืดฝืนไม่อยากท�า และหลังฆ่ายังมีอาการสลดซึมตามมา

สัมผัสว่าคนที่โดนฮัน่เชือด ลูวนไม่รููจักผูกพันหรืออาฆาตแคูนต่อ
กันมาก่อน ขณะจะตายก็เอาแต่ตกประหวัน่พรัน่พรึง นึกถึงพ่อแกูวแม่
แกูว นึกถึงลู่ทางหลบหนีเอาตัวรอด นึกถึงเทวดาช่วยส่งปาฏิหาริย์มา
ช่วย ไม่มีแก่ใจผูกเจ็บ จึงไม่มีความอยากเอาคืนกับเพชฌฆาตที่ตนไม่รูู
จักเป็นส่วนตัวเลย เมื่อตายจึงไปผุดเกิดตามกรรมอันเหมาะสม ไม่ตูอง
ติดวนเป็นวิญญาณอาฆาตใหูเหน่ือยยาก

ต่างจากวิญญาณอาฆาตของเมียนูอย ที่ก่อนตายเต็มไปดูวยการ
ชิงดีชิงเด่น รุกรานกัน เล่นแง่เชือดเฉือนกัน รูายใส่กันกับคุณหญิงรัก
สุรีย์ เรียกว่าผูกสายโยงพันสายใยเหนียวแน่น จนนึกถึงกันและกันไดู
ขึ้นใจ อีกทัง้ก่อนตายก็ทราบชัดว่างานน้ีใครเป็นคนสัง่ ความคุมแคูนจึง
มีทิศทางแน่วแน่มาก พุ่งมาที่รักสุรีย์เดี่ยวๆ

เท่าที่มะแมรููสึกถึงใบหนูาสวยๆบวกความบูาพลังในขณะเป็น
มนุษย์ของคุณเมียนูอย ก็แน่ใจว่าคุณเธอคงมีบุญเก่าแน่นหนา เมื่อตาย
ไปทัง้บุญเก่ายังไม่หมด ย่อมฤทธิแ์รง หวนกลับมาเล่นงานคนที่ตนผูก
ใจแคูนไดูไม่ยาก แต่ไม่อาจท�ากันโตูงๆเหมือนคนท�ากับคน อย่างมาก
ก็หลอกหลอนขณะหลับ ซึ่งจิตคนหลับมีก�าลังอ่อน แลูวก็อยู่ในภาวะ
พรูอมเห็นนิมิตปรุงแต่งต่างๆนานา

อาศัยกระแสบาปจากการสัง่ฆ่าของคุณหญิงรักสุรีย์เป็นสื่อ เป็น
ประตู เป็นช่องทาง แค่เธอกระแทกพลังแคูนคุกคามขวัญ หรืออยาก
แยกเขีย้วท�าเขางอกหลอกหลอน จิตขณะหลับของคุณหญิงก็จะเห็น
ตามนัน้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

สรุปแลูว อ�านาจความผูกโยงกันดูวยความเกลียดชังคับแคูน
นัน่เอง เป็นตัวแปร เป็นปัจจัยเชื่อมใหูจองเวรไดูถึงพริกถึงขิงขนาดน้ี

แต่แลูว ขณะหยัง่ดูระดับความอาฆาตของวิญญาณเมียนูอย 
ฉับพลันมะแมก็สัมผัสถึงพลังความฉุนเฉียวอย่างจะกินเลือดกินเน้ือ
ของฝ่ายนัน้ คราวน้ีแตกต่างจากการ ‘ดูอยู่ห่างๆ’ เพราะรููสึกถึงความ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างในอากาศรอบตัวที่ชวนใหูหนาวสันหลัง คลูายตก

เขูาไปอยู่ในมิติลีล้ับต่างจากธรรมดา
อันเน่ืองจากเริ่มคูุนเคยกับโลกวิญญาณมากขึ้น สาวสองโลกจึง

ทราบดูวยสัญชาตญาณทางจิตว่าตัวจริงของเจูาหล่อนที่ถูกฆาตกรรม 
ไดูมาวนเวียนอยู่แถวน้ีเอง

มันเป็นความไม่รููของมะแม การจ่อใจสัมผัสวิญญาณนานๆ 
เท่ากับไปสะกิดเรียกเขามา...

ปกติคนในโลกมนุษย์จะทักใครที่หันหลังใหู ก็อาจเอื้อมมือไป
สะกิดใหูรููสึกไดูไม่ยาก แต่ในโลกวิญญาณง่ายกว่านัน้ แค่ท�าความรููสึก
ถึงอีกฝ่ายชัดๆและอยู่ในโฟกัสนานพอ จิตก็สัมผัสถึงกันแลูว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถูาเจูาตัวก�าลังวนเวียนอยู่ไม่ใกลูไม่ไกล กับทัง้มีเรื่องใหูอยาก
ติดต่ออยู่ดูวย

ฉับพลันมะแมก็รููสึกคลูายมีร่างแหหนักๆรูอนๆไรูตนเหวี่ยงมา
ครอบทัง้ร่างหล่อนไวู ความนึกคิดและอารมณ์เปลี่ยนแปลงในฉับพลัน 
อึดอัดคัดแน่น อยากดิน้พล่าน จิตใจอลหม่านอึงอลไปดูวยค�าผรุสวาท
สาปแช่ง ตลอดจนบังเกิดแรงขับดันหนักหน่วง ใหูอยากลุกขึ้นหาอะไร
เอามาแทงๆๆ หรือทุบๆๆคุณหญิงรักสุรีย์ใหูตายคามือ ตายในสภาพ
ตาเหลือก ตายแบบนองเลือดน่าสยองเกลูาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไดู!

ขนลุกทัง้ตัว สติเลอะเลือนไปครู่หน่ึง ก่อนกลับวางจิตเป็น
อุเบกขา กุมสติมัน่ไดูใหม่

แมูเป็นประสบการณ์ครัง้แรก ก็ทราบทันทีว่าวิญญาณรูาย
พยายามเขูาครอบง�าหล่อนดูวยอ�านาจพลังอาฆาต มะแมเปิดประตูใหู
ก่อนโดยเอาใจไปสัมผัสกระแสอาฆาต กระแสอาฆาตจึงไดูช่องกระแทก
เขูาใส่เต็มเหน่ียว หากหล่อนก�าลังอยู่ในภาวะจิตอ่อน ฟูุงซ่านหรือเหม่อ
ลอยไม่เป็นโลูเป็นพาย ก็คงเสร็จเหมือนกัน แต่ขณะที่ฐานสมาธิยัง
มัน่คงคลอนแคลนยากเยี่ยงน้ี พลังแปลกปลอมก็เป็นแค่คลื่นกระแทก
ที่ซัดแรง แต่ท�าใหูเสียหลักลูมไม่ไดู

ผีสิงเป็นอย่างน้ีเอง ไดูยินมาแต่เด็ก เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง พอเจอ
เป็นประสบการณ์ตรงจึงหายสงสัย

มะแมทราบดูวยสัญชาตญาณของสมาธิชัน้ดีว่า แค่ไม่ปล่อยให้
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ควำมเกลียดครอบง�ำ แค่ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่ำนเตลิดเปิดเปิง มีสติ
อย่้กับเน้ือกับตัว ไม่ว่ำผีสำงหรือไสยศำสตร์ที่ไหนก็ไม่มีทำงเข้ำ
มำมีอิทธิพลควบคุมบังคับอะไรได้เลย

ยืดตัวตรง ด�ารงสติมัน่ ค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้น เจอเขูากับตัวเอง
จังๆก็ดีอยู่อย่าง คือมัน่ใจในสิ่งที่สัมผัสรููมาทัง้หมด โดยไม่จ�าเป็นตูอง
ถามรักสุรีย์สักค�า แถมพอจะคล�าทางถูกดูวยว่าจะช่วยแกูปัญหาเฉพาะ
หนูาไดูท่าไหน

สบตากับอีกฝ่ายและฝืนยิม้ใหู แต่ในสายตาของคนมีชนักปัก
หลัง กลับดูเหมือนรอยยิม้รููทัน รักสุรีย์จึงไม่นึกชอบรอยยิม้ของมะแม
เอาเลย

“หายไปเสียนาน พยายามดูอะไรอยู่หรือ?”
ถามพลางคิดในใจว่าถูาตอบไม่เขูาท่า ปล่อยใหูเสียเวลารอเกูอ ก็

จะไล่กลับบูานเดี๋ยวน้ีเลย
“คุณหญิงคะ... ถูาจะใหูมะแมช่วย เราคงตูองคุยกันตรงไปตรง

มา และอย่ากลัวว่ามะแมจะหักหลังดูวยการแฉคุณหญิงในวันหนูา”
รักสุรีย์ไดูยินค�าว่า ‘แฉ’ แลูวสะดูุงสุดตัวเยี่ยงคนมีพิรุธ แต่พอตัง้

สติไดูก็ท�าตาวาวถลึงจูองอีกฝ่าย คลูายจงอางยืดตัว ชูหัวแผ่แม่เบีย้ขู่
ฟ่อ

“น่ี! บอกตรงๆนะว่าฉันโดนผีหลอก ฉันแค่อยากไดูหมอผีหรือ
คนทรงที่ถนัดทางน้ีมาปัดรังควานใหูเท่านัน้แหละ มันจะเป็นไรไปนัก
เชียว จูางมาไล่ผีน่ีถึงกับเอาไปแฉใหูเสียชื่อไดูเลยหรือ? เธอท�าแบบ
หมอผีไดูหรือเปล่า? ถูาท�าไม่ไดูก็ไปๆซะเถอะ!”

ปฏิกิริยารูอนแรงแบบเป็นเอามากขนาดนัน้ ท�าใหูมะแมถึงกับ
นัง่อึ้ง ใจหน่ึงอยากถอนตัวขึ้นมาอีก แต่อีกใจก็นึกถึงอัคระ ที่เขาเจอ
คงโหดหินกว่าของหล่อนหลายรูอยเท่า คิดเช่นนัน้แลูวก็เกิดก�าลังใจอีก
ระลอก

รักสุรีย์เตูนงิว้ท่าน้ีคงตูองคุยกันแบบอูอมคูอมก่อน ขืนโพล่งออก
ไปว่าหนูรููไสูคุณหญิงหมดแลูว ก็อาจโดนสัง่ลากไปหลังบูาน ควักไสูของ
หล่อนออกมาดูบูางเท่านัน้

“เอาเป็นว่า... มะแมช่วยคุณหญิงไดูค่ะ และอาจช่วยไดูดีกว่า
หมอผีดูวยซ�้า เพราะหมอผีแค่ไล่ผี เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ แต่มะแมท�าใหู
ศัตรูของคุณหญิงหายไป ชนิดที่ไม่ตูองกลับมาเจอะเจอกันอีกเลย”

น�้ าเสียงนุ่มนวลของคนที่พรูอมจะอภัยใครทัง้โลก คลูายกลุ่มน�้ า
ใหญ่ที่โถมเขูาดับไฟกองโตใหูมอดเร็ว รักสุรีย์มีสีหนูาดีขึ้น ดูวยความ
เขูาใจว่ามะแมจะ ‘ท�าลายศัตรู’ ของตนทิง้อย่างสิน้ซาก

“ไดูอย่างนัน้ก็เหมาะ ฉันจะตกรางวัลเธออย่างงามถูาท�าส�าเร็จ
จริง”

“มาตรวจสอบกันก่อนว่ามะแมเห็นถูกหรือเปล่า... ผีที่คุณหญิง
เจอ เป็นสาววัยสักยี่สิบใช่ไหมคะ?”

รักสุรีย์คอแข็ง มองมะแมดูวยสายตาต่างไป คือเริ่มทึ่งเพิ่มขึ้นอีก
นิด แต่ดูวยความทึ่งนัน้เอง ก็แฝงแววหวาดว่าจะมารููความลับของตน
เขูาใหูดูวย จึงตอบรับอย่างระวัง

“น่าจะอย่างนัน้นะ”
“ทุกครัง้ที่นูองเขามา คุณหญิงจะรููสึกมืด รูอน อึดอัดเหมือนเจอ

ใครมาทวงแคูนใช่ไหมคะ?”
หญิงอาวุโสกลืนน�้ าลายฝืดๆ
“ก็ประมาณนัน้แหละ”
“ถูาเดาไม่ผิด คืนที่คุณหญิงรููสึกเหมือนอยากคลูุมคลัง่เป็นบูา คือ

คืนที่คุณหญิงฝันว่าลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึก แลูวเห็นผููหญิงแขวนคอ
ตายอยู่บนเพดานใช่ไหมคะ?”

ฝ่ายถูกจีใ้หูตอบถึงกับเกร็งแน่นไปทัง้ตัว ปากคอสัน่ระริก ซึ่งนัน่
เป็นการยอมรับที่ดีที่สุด

เมื่อมัน่ใจในขูอมูลจากนิมิต กับทัง้ไดูใจลูกคูามาฟังกัน มะแม
ค่อยปลอดโปร่งขึ้น พูดต่อไดูรื่นขึ้น

“มะแมขอเวลาไม่เกินสองคืน จัดการกับปัญหาของคุณหญิงใหู
จบ”

“แลูวส�าหรับคืนน้ีล่ะ?”
รักสุรีย์ถามเสียงละหูอย
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“คืนน้ีส�าคัญที่สุด คุณหญิงตูองเชื่อตาม และหูามคัดคูานใดๆทัง้
สิน้ ไม่อย่างนัน้พิธีจะเสียหมดตัง้แต่เริ่ม”

คนสูงวัยกว่าพยักหนูา เอวอ่อนระแนู โอนเอนมารับค�าสัง่จาก
มะแมอย่างเต็มใจ สิน้ลายนางพญา

“จะใหูฉันท�ายังไง?”
“ท่องไวูนะคะ ศัตร้ของคุณหญิงไม่ใช่ผี แต่เป็นใจที่

เคียดแค้นชิงชังของคุณหญิงเอง!”
ความสว่างบางอย่างที่แฝงมากับพลังเสียงของหญิงสาว คลูายน�้ า

สะอาดสาดมาลูางปมสกปรกในใจหญิงวัยกลางคน จนสีหนูาสีตาผ่อน
คลาย แทบไม่เหลือร่องรอยความเครียดจัดแบบเมื่อ ๕ นาทีที่แลูว

“แปลว่าทัง้หมดที่ฉันเห็น เป็นแค่เรื่องเพูอเจูอหรือ?”
“ลืมบอกไปค่ะว่านอกจากหูามคูานแลูว ก็หูามถามอะไรทัง้สิน้

ดูวย เพราะความสงสัยของคุณหญิงจะท�าใหูพิธีแตก นูองเขาจะผ่านเขูา
มารบกวนไดูอีก และคราวน้ีอาจยิ่งหนัก เพราะไหวตัวแลูวว่าคุณหญิง
พยายามหาทางก�าจัดอยู่”

“ไดู” รักสุรีย์รีบรับลิน้พัน “ไม่สงสัยก็ไม่สงสัย จะท่องไวูว่าศัตรู
ของฉัน คือความเพูอเจูอของฉันเอง”

“เมื่อกีม๊ะแมไม่ไดูบอกอย่างนัน้น่ีคะ ย�้าอีกทีก็ไดู ศัตรูของคุณ
หญิงไม่ใช่ผี แต่เป็นใจที่เคียดแคูนชิงชังของคุณหญิงเอง ถูาจ�าไม่ไดู
ก็ท่องไวูสัน้ๆ คือ อย่าเกลียด อย่าโกรธ อย่าให้ความแค้นครอบง�าค่ณ
หญิงได้”

รักสุรีย์เมูมปาก กล�้ากลืนกูอนน�้ าลายขื่นๆลงคอ
“โอเค...” รับแบบไม่ยอมทวนค�า “นอกจากใหูนึกอย่างที่เธอว่าน่ี 

จะไม่ใหูเกราะคูุมครองที่เป็นรูปธรรมอะไรหน่อยหรือ?”
“คุณหญิงก็ทราบอยู่แลูวน่ีคะว่าวัตถุมงคลศักดิส์ิทธิล์ูนบูาน ช่วย

อะไรไม่ไดูเลย ในเมื่อจิตของคุณหญิงยังมีโทสะเป็นตัวเปิดทางเขูา
ใหูสิ่งชัว่รูายเต็มประตู ถึงมะแมใหูเพิ่ม คุณหญิงนึกว่าจะมีประโยชน์
หรือ?”

“งัน้... คาถาหรือบทสวดกันผีล่ะ ใหูมาใหูฉันอุ่นใจหน่อยไดูไหม? 

หลายคืนที่ผ่านมาฉันสวดเป็นชัว่โมงๆ แต่ไม่มีความสุข และไม่ไดูช่วย
ปูองกันอะไรเลย”

“นัน่เพราะคุณหญิงไม่ไดูสวดดูวยความเขูาใจ แต่ดูวยความรัก
ตัวกลัวผี”

“สวดดูวยความเขูาใจ สวดยังไง?”
“อย่าสวดคาถาไล่ผี อย่าสวดบทที่ร�่าลือว่าคูุมครองไดูครอบ

จักรวาล เพราะบทสวดเหล่านัน้ถึงศักดิส์ิทธิจ์ริง ก็ไม่ดับความเร่ารูอน
ในใจที่อยากเอาชนะของคุณหญิงลง แถมคาถาขับไล่ไสส่งกลับจะยิ่ง
เพิ่มความเร่ารูอน เหมือนทุ่มไฟใส่กันไป ทุ่มไฟใส่กันมา”

“แลูวบทไหนที่ว่าเย็น?”
“ตามหลักทางศาสนานะคะ ไม่ว่าศาสนาไหน บทสวดที่เย็นที่สุด

คือบทสรรเสริญพระศาสดาของตนค่ะ เพราะเป็นบทที่ปรุงใจใหูคิดดี 
ตกแต่งจิตใหูมีประกายเลื่อมใสเบื้องสูง ไม่แฝงอารมณ์รูอนแบบไหนๆ 
อย่างของพุทธเรา ก็ไดูแก่บทสวดอิติปิโส คุณหญิงน่าจะท่องไดูขึ้นใจ”

รักสุรีย์ผงกศีรษะ
“ท่องไดู แต่ไม่ค่อยไดูยินใครบรรยายสรรพคุณมากเหมือนบท

อื่น เลยสวดนิดหน่อยแค่เป็นพื้น”
“ยิ่งฟังสรรพคุณมากก็ยิ่งโลภมากค่ะ ใจจะบริสุทธิเ์ป็นดวงกุศล

ใสๆ คูุมครองตัวไดูอย่างไรคะ เล็งเขูามาที่จิต วัดผลออกมาเป็นความ
เยือกเย็น ความสว่าง แลูวคุณหญิงจะทราบค�าตอบดูวยตนเองว่าบท
สวดที่ศักดิส์ิทธิท์ี่สุดในโลก คือบทที่ท�าใหูจิตของเราเย็นมาก สว่าง
มาก และกลมกลืนกับพระศาสดามาก เพราะเท่ากับอัญเชิญกระแสของ
พระองค์มาไวูที่จิตเราเอง ไม่ใช่เรียกกองทัพสิ่งศักดิส์ิทธิม์าปกปูองที่
ขูางนอก”

“แปลว่าหนูจะใหูฉันท่องอิติปิโสบทเดียวหลายๆจบหรือ?”
“ค่ะ!”
“เขูาใจแลูว... นายกฤษบอกแลูวล่ะว่าค่าปรึกษาของเธอเท่าไหร่ 

แต่น่ีมาที่บูาน ฉันจะเพิ่มค่าน�้ ามันใหู หูาพันพอไหม?”
“เรื่องนัน้เอาไวูก่อนก็ไดูค่ะ สารวัตรกฤษฎาดีกับมะแมมาก 
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มะแมถือว่าตอบแทนสารวัตรผ่านคุณหญิงก็แลูวกัน”
รักสุรีย์ส่ายหนูาแบบคนที่ไม่ชอบไดูรับความช่วยเหลือเปล่าๆ
“เขาส่วนเขา ฉันส่วนฉัน คนละคนกัน ยังไงเธอก็ตูองรับ”
“งัน้เอาเป็นว่าเมื่อเรื่องจบเรียบรูอย มะแมก�าจัดศัตรูใหูไดู

ราบคาบเมื่อไหร่ คุณหญิงค่อยตกรางวัลมะแมดีไหมคะ?”
“อย่างนัน้ก็ไดู... แลูวยังไง พรุ่งน้ีเวลาเดิมหรือเปล่า?”
“ค่ะ! พรุ่งน้ีมะแมจะมาดูผลว่าคุณหญิงใหูความร่วมมือดีแค่ไหน 

ถูาปัจจัยฝ่ังคุณหญิงดีพอ มะแมค่อยช่วยจัดการฝ่ังผีใหูดีที่สุด”
“เอาเบอร์มือถือของฉันไปนะ” เมื่อบอกเบอร์ใหูมะแมบันทึกลง

โทรศัพท์เสร็จก็ลุกขึ้นยืน “ฉันจะไปส่ง”
รักสุรีย์เดินมาส่งสาวพลังจิตถึงที่รถดูวยตนเอง มะแมไดูแต่นึก

ดีใจที่ตนไม่หมดความอดทนกับผููหญิงบูาอ�านาจคนน้ีไปเสียตัง้แต่หูา
นาทีแรก มิฉะนัน้คงเสียเวลามาตัง้ไกลใหูกับความสูญเปล่า

อเนจอนาถใจเหลือหลาย ฝ่ายหน่ึงก่อเวรดูวยการท�าใหูอีกฝ่าย
เจ็บใจ พอเจ็บใจมากเขูาก็ฆ่าแกงกัน กลายเป็นการผูกเวรแน่นหนา
ถาวรไปเลย

ถูาใหูถามใจ ทุกคนย่อมบอกว่ำรักชีวิต เห็นชีวิตตนเองมีค่ำ
กว่ำควำมเจ็บใจ แต่ควำมเจ็บใจของตนมักมีค่ำกว่ำชีวิตคนอื่น
เสมอ

มะแมเห็นประจักษข์ูามมิติชัดแจูง ไม่มีหายนะใดรุนแรงไปกว่า
หายนะอันเกิดจากความเกลียด ความเคียดแคูนชิงชังท�าใหูตายรูาย 
และกลายเป็นวิญญาณรูาย สูญเสียสิ่งดีงามที่เคยสะสมมาไปทัง้หมด 
ไม่ว่าจะเคยมีดีขนาดไหนก็ตาม

แอบสลดเมื่อแล่นรถออกห่างจากหมู่บูานเศรษฐีมาไดู โลกน้ีช่าง
หลอกตา บูานช่องสว่างสวยรุ่งเรืองเหมือนสวรรค์ แต่บางทีจิตใจคนอยู่
กลับมืดด�าอ�ามหิตดุจบรรยากาศนรก

สููบูานเล็กๆของหล่อนก็ไม่ไดู ดูเหมือนไม่มีอะไรเลย แต่แทูจริง
แลูวเต็มแน่นไปดูวยแสงสว่างแห่งความรักระหว่างคนในครอบครัว ใคร
มาก็บอกว่ารููสึกโปร่งสบายเหมือนสวรรค์กันทัง้นัน้!

เกือบแปดโมงเชูา
โทรศัพท์มือถือส่งเสียงกุ๊งกิ๊งในแบบที่มะแมตัง้ค่าไวูแจูงเมสเสจ

เขูา ใจประหวัดถึงอัคระ รููสึกเหมือนเป็นขูอความจากเขา จึงรีบควูา
โทรศัพท์ขึ้นดู

ปรากฏว่าเป็นเมสเสจประจ�าสัปดาห์จากธนาคาร เพื่อแจูงยอดเงิน
ที่ใชูไดู มะแมท�าหนูาเมื่อย เกือบวางโทรศัพท์ลง แต่หางตาเห็นตัวเลข
แวูบๆแลูวรููสึกผิดปกติ เพราะจ�าไดูว่ายอดสุดทูายเป็นหกแสนเศษ แต่
ตัวเลขบนหนูาจอเหมือนเหลือแค่เกูาหมื่นปลายๆ ไม่ถึงแสน

พลิกดูหนูาจอใหม่ดีๆ ปรากฏว่าไม่ใช่เกูาหมื่น แต่เป็น 
97,743,322.95!

หญิงสาวย่นคิว้ เขูาใจว่ามีการแสดงผลผิดพลาดคลาดเคลื่อน จึง
ลุกเดินไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คออนไลน์จากเว็บของธนาคารแทน 
เพราะถูามีความผิดพลาดแบบตลกรูายเกิดขึ้น ก็หวังว่าจะไม่ใช่ความ
เสียหายของฝ่ายหล่อน

คลิกๆพิมพ์ๆในเวลาไม่นานก็ไดูค�าตอบ ตัวเลขจากหนูาเว็บ
ยืนยันว่าเมสเสจแจูงยอดเงินทางมือถือถูกตูอง ตอนน้ีหล่อนมีเงินใน
ครอบครองร่วมรูอยลูาน!

น่ีมันอะไรกัน?
ใจเตูนตึกๆ รอบตัวคลูายควันขึ้นโขมง มะแมไม่ไดูหัวชูาขนาด

คิดไม่ออกว่าแหล่งที่มาคืออัคระ เพียงแต่ไม่แน่ใจว่าควรจะรููสึกอย่างไร
ดี ตัวเลขที่เพิ่มพรวดพราดขนาดนัน้ เลยขีดความตื่นเตูนปรีดา ทะลุ
เพดานไปถึงอารมณ์ตื่นตระหนกตกใจ ไม่เขูาใจเหตุผล และวูาวุ่นจนอยู่
เฉยไม่ไดูมากกว่าอย่างอื่น

ตัง้แต่เขาเขูามาในชีวิต ดูเหมือนมีเรื่องท�าใหูหล่อนตูองกลาย
เป็นผููหญิงขีต้ื่นตกใจไดูบ่อยๆ มะแมไม่ชอบภาวะเกินคาดหรือคาดไม่
ถึง เพราะรบกวนจิตใหูเสียสมดุลความเป็นปกติสุขไป

เมื่อตกอยู่ในภาวะเช่นนัน้ ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าควูามือถือกด
เบอร์หาเขาด่วน น่ีเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าจะมัวคิดเกรงเขาติดธุระยุ่งอยู่
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ประเทศไหนเหมือนเช่นที่ผ่านมา
โชคดีที่เขาว่างรับสาย อัคระทักทายดูวยเสียงนุ่มนวล ร่าเริง
“อรุณสวัสดิ ์มะแม!”
“พี่อัค... สวัสดีค่ะ ว่างคุยไหมคะ?”
น�้ าเสียงหล่อนสัน่พร่า เกือบๆจะรูอนรน
“มะแมไม่ตูองกลัวพี่ไม่ว่างหรอกนะ โทร.มาเมื่อไหร่ก็ไดู”
“พี่อัคโอนเงินมาใหูมะแมท�าไม?”
“เอ๋... เงิน? อ๋อ! ค่าจูางน่ะ”
เขาตอบเหมือนไม่มีความหมาย และไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถมแกลูง

ท�าราวกับจะลืมไปแลูวดูวยซ�้า มะแมขบริมฝีปากนิดหน่ึง สามลูาน
ดอลลาร์อาจเป็นเศษเงินส�าหรับคนมีคอมพิวเตอร์ตาทิพย์ท่ีท�านายหูุน
ไดูไม่พลาดเลย แต่มันคือการพลิกชีวิตคนธรรมดาหาเลีย้งตัวแบบเดือน
ต่อเดือนเช่นหล่อน และหล่อนก็ไม่แน่ใจว่าตูองการหรือเปล่า

“ไม่ทราบว่ามะแมท�าอะไรใหูพี่อัคพอใจมากมายขนาดนั้นหรือ
คะ?”

“พี่บอกมะแมแลูวไม่ใช่เหรอว่าพี่ก�าลังท�าอะไร เพื่ออะไร”
“ค่ะ... บอกแลูว”
“แลูวมะแมยินดีใหูความร่วมมือหรือเปล่า?”
“ยินดีค่ะ”
“เมื่อคืนมะแมเริ่มงานไปบูางแลูวน่ีใช่ไหม?”
“รููไดูยังไง?”
“ใจของมะแมเชื่อมเขูากับงานของพี่ พี่รููสึกไดู”
มะแมนึกถึงการเล็งเปูาหมาย คือนักการเมืองผููเป็นสามีคุณหญิง

รักสุรีย์ ความตัง้ใจนัน้กระมังที่กลายเป็นสัมผัสกระทบจิตอัคระ
“โห! ท�าใหูงานเดียวไดูค่าจูางรูอยลูาน ท�าใหูรูอยงานมิรวยกว่าพี่

อัคหรือคะ?”
“ใหูกูอนเดียวน่ีแหละ แลูวมะแมก็รับเหมาทัง้รูอยงานที่เหลือไป

เลย ตกลงไหม?”
“ขอบคุณค่ะพี่อัคส�าหรับเงินกูอนน้ี แต่มะแมรููสึกว่ามันมากผิด

ปกติ แลูวก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมาท�าใหูชีวิตของมะแมผิดปกติใน
ทางใดทางหน่ึงไปดูวยหรือเปล่า พี่อัคน่าจะเขูาใจดีอยู่แลูวว่าของอะไร
ที่หนักเกินตัว มันจะท�าใหูเราเดินเป๋ไปจากเคย ไม่ว่าของหนักนัน้จะ
เป็นกรวดหินหรือเงินทอง!”

อัคระหัวเราะในล�าคอ เป็นครัง้แรกที่มะแมไดูยินแลูวไม่ชอบใจ 
เพราะเหมือนเขาหัวเราะเยาะค�าพูดของหล่อนอยู่

“เอาคืนไปเถอะค่ะพี่อัค มันไม่ใช่ของมะแม”
“ตอนน้ียังไม่รููสึกว่าใช่ก็ไม่เป็นไร อีกหน่อยพอจ�าเป็นตูองใชูค่อย

รููสึกก็ไดู จ�าไดูว่าครัง้แรกที่พี่เห็นเงินในบัญชีเป็นรูอยลูาน พี่ก็ตาเหลือก 
และรููสึกว่าชีวิตไม่ใช่ชีวิตแบบเดิมอย่างน้ีเหมือนกัน แต่ต่อมาเมื่อพบว่า
มีเสูนทางชีวิตอีกแบบมารองรับอย่างสมเหตุสมผล ก็เปลี่ยนเป็นเฉยๆ
แทน”

“แลูวอะไรคือความสมเหตุสมผลของเงินเป็นรูอยลูานส�าหรับ
มะแมคะ?”

“ถูาจะเปลี่ยนโลกลงมาจากยอด บางทีก็จ�าเป็นตูองมีที่ยืนสบายๆ
ใกลูยอดอย่างสง่าผ่าเผย ไม่ใช่ยืนในที่คับแคบแถวยอดดูวยอาการตัว
ลีบ พูดแค่น้ีเขูาใจไหม?”

หญิงสาวอึ้งไป นึกถึงเมื่อคืนที่ขับรถเขูาหมู่บูานมหาเศรษฐีแบบ
ตัวลีบหน่อยๆ ก็เริ่มเห็นอะไรขึ้นมาบูาง

“แลูวเขาใหูกันง่ายๆอย่างน้ีหรือคะ?”
“เขาน่ะ ใคร?”
“ก็พี่อัคนัน่แหละ!”
“แลูวพี่เป็นใครส�าหรับมะแม?”
คนอยู่เมืองไทยกะพริบตาถี่ๆ
“ก็...”
เพิ่งรููสึกว่าความเป็นคนรักระหว่างหล่อนกับเขามันลอยๆชอบกล 

ไม่มีรากหยัง่ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆเป็นฐานยืนพื้นเอาเลย กระทัง่จะคิด
อยู่ในใจว่าเป็นแฟน ยังกระดากบอกไม่ถูก

“ก็อะไร หือม์?”
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“ก็รููสึกแปลกๆอยู่นะคะ”
“ภายในไม่กี่วันน้ี พี่มีเวลาไปอยู่กับมะแมไดูพักหน่ึง ตัง้ใจจะพา

ไปหาพ่อแม่ของพี่อยู่แลูว มะแมจะไดูเลิกรููสึกแปลกเสียที ดีไหม?”

บทที่ ๑๕
 
ในความน่ารักของเด็กหญิงอิก๊ สองสามวันน้ีมีอะไรบางอย่าง

ที่ผิดแปลกไป เหมือนหงอยลง และซ่อนความคิดบางอย่างไวู มะแม
สังเกตไดูแต่ยังไม่ไถ่ถาม รอจังหวะว่าเมื่อใดเธอจะเปิดปากเอง

ทว่าจนแลูวจนรอดแม่หนูนูอยแกูมยูุยก็ยังไม่ปริปาก และยิ่งวัน
ยิ่งดูซึมๆจ๋อยๆลงทุกที กระทัง่เชูามืดวันหน่ึง เมื่อถึงเวลาเขูาหูองสมาธิ
แลูวนูองอิก๊ไม่มาตามนัด มะแมจึงตูองเดินไปเคาะประตูหูองของเธอ
ก๊อกๆ

“อิก๊”
เรียกแลูวเคาะซ�้า อึดใจจึงค่อยมีเสียงอููอีต้อบรับ
“ขา...”
“ไม่มานัง่สมาธิกับพี่มะแมเหรอคะ?”
เด็กในหูองเงียบเสียง มะแมจึงตัดสินใจหมุนลูกบิดประตูบุก

เขูาไปหา กดสวิทช์เปิดไฟกลางเพดาน
อิก๊นอนหันหลังใหู ซึ่งมะแมสัมผัสไดูทันทีว่าร่างนูอยส่งกระแส

เรียกรูองความสนใจมาถึงตน จึงเลิกคิว้สูง ลอบถอนใจยาว ไดูรููสึก
เหมือนเป็นแม่จริงๆก็ตอนน้ีเอง

กูาวเดินเนิบนาบไปถึงตัวเด็กในอุปการะ หย่อนกายลงนัง่ขอบ
เตียง ยกมือลูบศีรษะละมุนแผ่ว และแทนการถามว่า “เป็นอะไรไป?” 
เหมือนอย่างที่พ่อแม่ทัว่ไปถามลูก มะแมเลือกค�าถามที่ฟังแลูวน่าตอบ
กว่านัน้

“คิดอะไรอยู่ ใหูพี่มะแมรููดูวยคนไดูไหม?”
ถามเสร็จก็น่ิงรออย่างใจเย็น แต่แลูวค�าตอบของหนูอิก๊ก็เล่นเอา

กระตุก
“อิก๊กลัวตาย...”
หญิงสาวมองหนูนูอยน่ิงไปครู่ เขูาใจว่าฝ่ายนัน้ฝันรูาย จึงปลอบ
“เห็นตัวเองผูกคอตายเหรอลูก?”
อิก๊สัน่ศีรษะอยู่ในหมอน



224       dungtrin.com    225

“เปล่าค่ะ”
“แลูวอยู่ๆท�าไมกลัวขึ้นมาไดูล่ะ อะไรท�าใหูหนูกลัว?”
“สมาธิ...”
“หือ? ยังไงนะจ๊ะ สมาธิท�าใหูหนูกลัวตายหรือ?”
เด็กนูอยตอบดูวยการจีบปากผงกศีรษะ แต่หลบตา บ่ายเบี่ยงไม่

ยอมสบกับผููใหญ่ที่จูองมาอย่างคูนหา
มะแมกะพริบตางง ทบทวนสองสามวันที่ผ่านมา สัมผัสไดูว่าฝ่าย

นัน้เขูาถึงภาวะสงบล�้าลึก ยังนึกชื่นชมผลงานของตัวเองอยู่เลย ค่าที่
ตัวเองฝึกตัง้หลายปีกว่าจะสงบไดูขนาดนัน้ แต่อิก๊เริ่มยังไม่ทันไรก็ไดูดี 
เพราะมีพี่เลีย้งคอยก�ากับใหู ทักใหูว่าผิดตรงไหน เสริมใหูว่าถูกอย่างไร 
จึงกูาวรุดเอาๆจนท�าท่าจะแซงหนูาคุณครูอยู่รอมร่อ

ไฉนในที่สุดจึงกลายเป็นว่าสมาธิท�าใหูชีวิตหนูนูอยผิดปกติไป
ไดู?

“อือม์... อือม์... อือม์... สงสัยเราคุยกันนูอยไปหน่อยแลูว” 
มะแมรวบร่างแบบบางบนฟูก ออกแรงชูอนตัวขึ้นมาตัง้ในท่านัง่ ก่อน
สวมกอดแนบอกอย่างทะนุถนอม ราวกับนูองอิก๊เป็นตุ๊กตาของเล่น 
“เกิดประสบการณ์ทางสมาธิแลูวท�าไมถึงไม่เล่าใหูพี่มะแมฟัง?”

“พอเห็นนิมิต อิก๊ก็พยายามไม่สนใจอย่างที่พี่มะแมสอน แต่ยิ่ง
ไม่สนใจ ก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นทุกที”

“คราวหลังตูองรายงานใหูพี่มะแมรููสิ พี่เป็นครูสมาธิของหนูนะ”
“กลัวโดนว่าว่าไม่รููจักวางเฉยอย่างที่พี่สอนน่ีคะ”
“โถ... โอเคจูะ! ต่อไปน้ีพี่ไม่ว่าละ ไหน... นิมิตเป็นยังไงเหรอ?”
“เหมือนครัง้แรกที่อิก๊เล่านัน่แหละค่ะ แต่เริ่มมีรายละเอียดเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ อิก๊รููสึกถึงความตาย เหมือนความตายเป็นเงามืดของสัตว์มี
พิษตัวใหญ่ ที่ค่อยๆคลานเขูามา และอิก๊ก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวหนีมันไดู
ทัน”

มะแมท�าหนูาครุ่นคิด ใชูสัมผัสทางใจเล็งดูความกลัวตายของอิก๊ 
ก็พบว่ามันไม่เกี่ยวกับเมื่อครัง้ผูกคอตายเลย ตรงขูาม ขณะแห่งการ
ฆ่าตัวตายของเด็กนูอยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา คือการอยากจบชีวิตอย่าง

แทูจริง ต่างกันอย่างสิน้เชิงกับครัง้น้ี ที่เหมือนใจอิก๊ตัง้น่ิง ไม่ไดูดิน้รน
ตัดช่องนูอยแต่พอตัว แต่บังเกิดความกลัวขึ้นเองอย่างขาดเหตุขาดผล
อันสมควร

อารมณ์มนุษย์น่ีแสนแปลก แต่ละวันเหมือนไม่ใช่คนๆเดียวกัน 
แลูวความตายคืออะไร ท�าไมบางครัง้มนุษย์ถึงหวาดกลัวอยากหลบหนี
ใหูพูน แต่บางครัง้กลับอยากเผชิญหนูากับมันเสียเต็มประดา?

อยากเช่ือว่ากรณีของอิ๊กเป็นผลตกคูางจากความตระหนกใน
ขณะเผชิญหนูาพญามัจจุราชตัวจริง หลังทิง้ตัวลงมาใหูแรงดึงดูดโลก
ฆ่า แต่อีกใจก็สังหรณ์ว่าอาจมีอะไรซ่อนอยู่จริง คลูายความลึกลับบาง
อย่างรออยู่ และทูาทายใหูคูนหา ส่วนจะดีหรือรูายกันแน่ มะแมก็ไม่
ทราบเหมือนกัน

คงเป็นการดีหากหล่อนจะเอาจริงเอาจัง ไม่ดูดายหรือเห็นเป็น
เรื่องเล็กของเด็กนูอย เพรำะควำมจริงก็คือไม่มีเรื่องไหนใหญ่เกิน
ปมปัญหำในวัยเด็กที่ไม่ได้รับกำรแก้ไข

“เอางี!้” มะแมตัดสินใจ “ทุกครัง้ที่เกิดสมาธิ อิก๊จะเห็นเหมือนตัว
เองนัง่อยู่ในถ�้าบนเขาเสมอใช่ไหม?”

“ค่ะ เหมือนใจมีคอ แลูวถูกล่ามติดกับนิมิตนัน้เลย”
มะแมยิม้ขันส�านวนเด็ก
“นัน่มันเป็นเพราะอิก๊ผูกยึดอยู่กับนิมิต ปักใจตรงนัน้อย่างไม่รูู

เหตุผล ถูาเขูาใจที่มาที่ไป ก็จะหลุดออกมาไดูไม่ยาก เดี๋ยวพี่มะแมจะ
ช่วยถอนจิตที่หลงปักอยู่กับความยึดติดผิดๆใหูก็แลูวกัน”

“ขอบคุณค่ะ!”
“งัน้เราไปที่หูองท�าสมาธิกันเลยดีไหม?”
“ดีค่ะ!”
“อูะ! งัน้ลุกไดู”
ทัง้สองเดินจูงมือยูายมายังหูองที่มีเบาะนัง่สมาธิโดยเฉพาะ และ

เมื่อเขูาที่เรียบรูอย มะแมก็สัง่ว่า
“หลับตาตัง้กสิณไปตามปกตินะ”
อันเน่ืองจากแต่ละวันอิ๊กไม่มีเรื่ องนอกตัวใหูพะวงถึงเท่าใด
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นัก จิตจึงไม่แส่ส่าย เขูาสู่สภาพเคยชินทางสมาธิง่าย คลูายช�านาญขี่
จักรยานแลูวก็จับขึ้นทรงตัวไดูเลย ไม่ปัดเป๋แกว่งไปแกว่งมาอย่างคน
เพิ่งหัด

มะแมยิม้มุมปากหน่อยๆ หล่อนเล่นสมาธิมาเป็นสิบปี จนถึงวันน้ี
ยังจับหลักน่ิงไม่ไดูเร็วเท่าอิก๊ซึ่งเพิ่งเริ่มเตาะแตะมาไม่ถึงสิบวันเลย!

ยามน่ิง ทัว่ร่างอิก๊แผ่รังสีประหลาดออกมา มะแมโฟกัสสายตา
แบบหน่ึงที่จะเห็นแสงเรืองออกมาจากเสูนขอบรอบร่างเด็กนูอย หล่อน
ไม่ช�านาญการอ่านความหมายของสีรัศมีมนุษย์นัก ทราบแต่ว่าสมาธิ
ของฝ่ายนัน้ก�าลังบอกอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอยู่

เชื่อโดยไม่ตูองหาขูอพิสูจน์มากกว่าที่ก�าลังเห็นกับตา อิก๊มีของ
เก่าติดตัวมาอย่างหนาแน่น และ ‘ของเก่า’ นัน้ก็สว่างจูาน่าชมยิ่ง สมาธิ
ของอิก๊กลายเป็นจุดนัดพบระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ยิ่งปัจจุบันน่ิงขึ้น
เท่าไร รายละเอียดความสว่างในอดีตก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นเท่านัน้

คุณครูจดจูองลูกศิษย์น่ิง ใชูสายตาจับแสงออร่า และใชูใจก�าหนด
ประมาณความกวูางของฐานแห่งสมาธิจิตไปดูวย จากนัน้ก็รอดูเฉยๆ
อย่างมีอุเบกขา ว่าจะเกิดนิมิตใดในหูวงมโนทวารตน

เกือบครึ่งนาทีต่อมาก็ไดูเห็นจริงๆ เหมือนในร่างหยาบของอิก๊มี
ร่างละเอียดซูอนอยู่ กายทิพย์ของฝ่ายนัน้ปรากฏเป็นแม่ชีในชุดขาว
บริสุทธิ ์ มีความผุดผ่องสว่างไสว สวยใสยิ่งกว่าความน่ารักน่าเอ็นดูที่
เห็นไดูทางประสาทตาหลายเท่านัก

ดูวยความเขูาใจที่ลึกซึ้ง มะแมทราบดีว่าไม่ไดูมี ‘แม่ชี’ ซูอนอยู่
ขูางใน หรือกระทัง่มีตัวตนจริงๆอยู่ที่ไหนทัง้นัน้ นิมิตแม่ชีเป็นร่องรอย
กรรมเก่าที่สะสมมาแบบชี และจะคงอยู่ตราบเท่าที่กรรมแบบชียังใหู
ผลอยู่ไม่เสื่อม แต่เมื่อใดผลกรรมแม่ชีในอดีตหมดก�าลัง ถูาส่องดูเขูาไป
อีกทีก็จะไม่เห็นเป็นชีอย่างน้ีแลูว

ผลของกรรมจากการเคยเป็นแม่ชีดีๆคืออะไร? ก็คือสภาพ
ทัง้หมดที่หล่อนก�าลังเห็นดูวยตาเปล่า ตัง้แต่รูปร่างหนูาตาไปจนกระทัง่
ชะตาชีวิต

กรรมของผููมีความประพฤติอันงาม บันดาลรูปงาม และคุมรูปใหู

น่ารักน่าเอ็นดูตัง้แต่ยังตัวนูอย
กรรมของการเป็นผููใหูความช่วยเหลือผููอื่นไวูมาก ส่งผลใหูไดูผูู

เต็มใจอุปการะในคราวล�าบาก 
กรรมที่เคยบ�าเพ็ญภาวนาไวูแบบทุ่มเทชีวิตเขูาแลก ส่งผลใหูมี

จิตหนักแน่น เก่งสมาธิ บันดาลก�าลังค�้าชูสมาธิใหูตัง้มัน่ไดูเร็ว แทบไม่
ตูองลงทุนออกแรงพยายามใดๆ

ไม่มีคุณสมบัติใดที่ไดูมาโดยบังเอิญ!
แต่แลูวมะแมก็นึกสงสัยขึ้นมาว่า ถูาเคยผุดผ่องปานนัน้ เหตุไฉน

จึงก�าพรูาพ่อแม่ตัง้แต่เล็ก แถมมาเจอญาติลวนลามเขูาใหูอีก?
ความสงสัยมีผลใหูจิตหวัน่ไหว สายตาเคลื่อนจากโฟกัสเดิม ใจ

ถอนจากสัมผัสทางจิต มโนทัศน์ทัง้หมดเสียไป จึงเป็นอีกครัง้ที่มะแม
ไดูทราบว่าจิตของตนยังขาดก�าลังเพียงพอจะไปส่องดู ส่องรููไดูทุกเรื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูาปล่อยใหูความสงสัยเขูาเคลือบจิตแมูแต่นิดเดียว

หวนกลับมาตัง้สติก�าหนดใจอีกฝ่ายดูวยใจตนใหม่ คราวน้ีระวัง
ไม่ใหูวอกแวก เพื่อติดตามอาการทางใจของอิก๊อย่างต่อเน่ือง

จิตของอิก๊ทรงน่ิงไม่หวัน่ไหวอยู่เกือบ ๕ นาที ดูวยแรงตรึงของ
นิมิตวงกลมอันปราศจากมลทินรบกวน แต่แลูวตรงหนูาอิก๊ก็เกิดการ
ก่อตัวของภาวะอะไรอย่างหน่ึง อธิบายเป็นค�าพูดยาก เหมือนคลื่นไรูตน 
มูวนตัวในลักษณะอุโมงค์ดึงดูด มะแมทราบไดูเดี๋ยวนัน้ว่านิมิตวงกลม
อันเป็นเครื่องตรึงจิตของอิก๊แปรสภาพไปแลูว และถูกแทนที่ดูวยอะไร
บางอย่างที่หล่อนไม่เคยเห็น กับทัง้ไม่รููว่าคืออะไร

ถามใจอันวางเฉยว่ารููสึกเกี่ยวกับ ‘สิ่งนัน้’ ในแวบแรกอย่างไร ก็
ตอบตนเองว่าเหมือนสัญญาณเรียก หรือเหมือนกริ่งนาฬิกาปลุกที่ถูกตัง้
ไวู และเมื่อมะแมส่งใจเขูาไปสัมผัสชัดขึ้น ก็ค่อยๆกระจ่างทีละนูอย

ที่เห็นอยู่ต่อหนูาต่อตาขณะน้ี คือสัญญาณเรียกจากอดีตชาติ แม่ชี
อะไรท่านหน่ึงเป็นคนสรูางมันขึ้น และชีวิตในชาติต่อมาของท่านก็เป็น
ทายาท เป็นผููถูกปลุกใหูตื่นขึ้นมาดูวยสัญญาณเรียกนัน้!

พอประจักษว์่านิมิตของอิก๊เป็นของจริง ไม่ใช่ภาพปรุงแต่ง
ลมแลูง มะแมก็กะพริบตาทีหน่ึงอย่างจะตัง้หลัก ก่อนเปล่งเสียงนุ่ม
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เย็นแผ่วชัด อย่างระวังไม่รบกวนใหูอิก๊เขว แต่ก็แน่ใจว่าเสียงจะถึงหูไดู
ถนัด

“เอาล่ะ... อิก๊เริ่มเห็นอะไรบางอย่างแลูวใช่ไหม?”
จิตของอิก๊รอการน�าทางจากมะแมอยู่ก่อน จึงไม่ตกใจ และตอบ

รับอย่างเป็นธรรมชาติ
“ค่ะ”
“บอกซิว่าเห็นอะไรบูาง”
พอปรับตัวคูุนกับภาพนิมิตภายใน ประกอบเสียงของมะแมจาก

ภายนอก ทุกอย่างก็ดูธรรมดาๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอีกต่อไป
“ขูางหนูาเป็นภูเขาค่ะ อิก๊นัง่อยู่บนภูเขาฝ่ังตรงขูาม อยู่ในถ�้า”
“ตอนน้ีอิก๊อยู่ในอีกร่างหน่ึงนะ ไม่ใช่เด็กหญิงอิก๊ตัวนูอย ฉะนัน้ 

การเคลื่อนไหวทัง้หมดจะไม่เกี่ยวกับร่างกายเดิมแลูว ลองนะ... ถูากูม
ลงมองเสื้อผูาของตัวเอง จะเห็นเป็นชุดขาว เห็นไหม?”

ถูอยค�าน�าทางของมะแม กลายเป็นเครื่องปลดพันธนาการ ใจอิก๊
หลุดจากการยึดติดกับร่างเดิม เขูาไปรวมกับอีกร่างเต็มสภาพ เหมือน
ฝันทัง้รููสึกตื่นเต็มตัว หรือเหมือนตื่นอย่างทราบว่ามาอยู่อีกโลกหน่ึง

กูมลงมองเครื่องนุ่งห่มของตนตามค�าสัง่ แลูวก็เห็นกระจะว่าเป็น
ชุดชีสีขาวหม่นจริงๆ จึงตอบว่า

“เห็นค่ะ”
“สิ่งที่อิก๊เห็นทัง้หมดคือภาพความทรงจ�า เพราะฉะนัน้เราจะใชู

ความทรงจ�าหลักน้ี ระลึกยูอนไปถึงรายละเอียดความทรงจ�าอื่นๆ... เงย
หนูาขึ้นดูภูเขาตรงหนูาใหม่นะ ยังเห็นชัดอยู่ไหม?”

“ชัดค่ะ”
“คราวน้ีลองลุกขึ้นยืน ยืนไดูไหม?”
“ไดูค่ะ”
“หันมองรอบๆซิ เห็นอะไรบูาง?”
อิก๊น่ิงไปครู่หน่ึง จนมะแมตูองลูุนรอผลว่าจะออกหัวออกกูอยท่า

ไหน หรือภาพนิมิตทัง้หมดจะสลายตัวไป ซึ่งถูาสลายไดูก็ดี เพราะทัง้
หล่อนและอิก๊จะไดูเลิกสนใจ เห็นเป็นแค่ภาพความฝันไรูความหมาย

แต่ในที่สุดผลก็ออกมา
“อิก๊อยู่ในถ�้าตื้นๆค่ะ มีมูุงขาวกางอยู่ ขูางในเป็นเสื่อและ

หมอน...” ค�าแรกๆออกเฉ่ือย แต่เมื่อทุกอย่างชัดขึ้น อิก๊ก็บอกเล่าดูวย
ความเร็วปกติ “มีกระติกน�้ าสีเขียว มีถุงขูาวสาร มีกระป๋องอาหารแหูง”

“อิก๊มาคูางกี่คืนเน่ีย?”
“สามคืนค่ะ แม่ใหญ่อนุญาตใหูมาไดูไม่เกินสามคืน แลูวตูองลง

ไปรายงานตัว ไปสวดมนต์ ไปช่วยกันดูแลสถานที่ร่วมกับเพื่อนๆ”
เหมือนบังเกิดอีกส�านึกหน่ึง เต็มตื่นกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆ อิก๊ตอบ

ค�าถามเร็วขึ้น เป็นตัวของตัวเองในอีกแบบหน่ึงมากขึ้น
“แม่ใหญ่กับเพื่อนๆเรียกอิก๊ว่ายังไง?”
“พิรมล!” อิก๊ตอบเสียงดังทันควัน เหมือนคนจ�าเพื่อนเก่าไดู และ

อุทานลัน่ขานชื่อออกมาดูวยความยินดีปรีดา “พิรมล วิเศษสุทัศน์!”
แกูวเสียงแจ่มชัดที่ประกาศความระลึกไดูจริงนัน้ มีผลใหูมะแม

ขนลุกหน่อยๆ ก็หล่อนเองยังไม่รููเลยว่าตัวเองเคยเป็นอะไรมา แต่ก�าลัง
มาช่วยใหูคนอื่นระลึกไดูอยู่น่ี

กลืนน�้ าลายและกระแอมเบาๆทีหน่ึง ก่อนถามต่อ ระวังไม่ใหู
ส�าเนียงส่อว่าพลอยตื่นเตูน

“แม่ชีพิรมลอายุเท่าไหร่จ๊ะ?”
คราวน้ีหนูอิก๊ไม่ตอบทันที เหมือนตูองเคูนนึก ซึ่งพอมะแมเห็น

อาการย่นคิว้เคร่งหน่อยๆ ก็รีบเบี่ยงค�าถามเป็นการช่วยใหูตอบง่ายขึ้น
“แม่ชีพิรมลแก่หรือยัง?”
“แก่แลูว สุขภาพไม่ค่อยดีดูวย”
หญิงสาวขนลุกอีกระลอก เพราะคราวน้ีน�้ าเสียงของอิก๊ไม่เหมือน

เด็กนูอยคนเดิม แต่เปลี่ยนไปเป็นแหบพร่า และใบหนูาเคร่งก็ง�้าลงแบบ
หญิงมีอายุ มะแมถึงกับตูองยกมือเสยผมตนเองเป็นการแกูระทึก

“แม่ชีพิรมลก�าลังจะตายหรือ?”
ดูวยค�าถามสุดทูาย ปฏิกิริยาทัง้หมดแตกต่างไป ร่างที่เห็นว่า

เป็นเด็กหญิงน่ิงไปนาน ก่อนจะค่อยๆกูมลงสะอึกสะอื้นน�้ าตาไหลพราก 
มะแมหนูาตื่น ไม่แน่ใจว่าขณะน้ีส�านึกคิดอ่านของอีกฝ่ายอยู่ในร่างของ
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แม่ชีหรือเด็กหญิงอิก๊กันแน่ จึงรีบเอ่ยเป็นกลางๆอย่างคนรููหลักถอน
การสะกดจิต

“เอาล่ะ! ทุกอย่างที่เห็นคือความฝัน และฝันก็จบไปแลูว คราวน้ี
ฟังเสียงนับหน่ึงถึงสาม แลูวค่อยๆลืมตาขึ้นดูวยความสบายใจ ไม่ต่าง
กับตอนโล่งใจที่ไดูตื่นจากฝันรูายนะ หน่ึง...” หล่อนใชูเสียงหนักแน่น 
แต่ทอดอ่อน และเวูนระยะห่างพอควร “สอง... สาม... ลืมตาจูะ!”

บทที่ ๑๖
 
การขับรถผ่านเขูามาในแหล่งรวมคนรวยอันดับตูนๆของ

ประเทศไทยคราวน้ี มะแมรููสึกแตกต่างไปจริงๆ ถึงแมูรถยังเล็ก แต่
ความรููสึกไม่เล็กแลูว

เงินรูอยลูานในธนาคารมีผลจริงๆ เหลียวมองคฤหาสน์รอบดูาน
แลูวอดคิดเล่นๆไม่ไดูว่าคงมีไม่กี่หลังในหมู่บูานน้ี ที่หล่อนซื้อไม่ไหว

เมื่อมานัง่ตรงหนูาคุณหญิงรักสุรีย์ ก็เห็นความแตกต่างอีกครัง้ 
รูอยลูานที่หนุนหลังอยู่ช่วยใหูรููสึกทัดหนูาเทียมตา หล่อนไม่ไดูมาที่
น่ีดูวยความหวังสินจูาง ไม่ไดูมาเพื่อเปลี่ยนคนบูาอ�านาจใหูเป็นคน
อ่อนนูอมถ่อมตน ไม่ไดูมาเพื่อช่วยเปลี่ยนคนหลงทางใหูเป็นคนพบทาง

แต่มาเพราะหล่อนร่วมขบวนการเปลี่ยนโลกกับอัคระ!
เขาท�าใหูหล่อนคิดการใหญ่ขึ้น และเริ่มมองชีวิตตนเองแบบขัน้

บันได การช่วยทีละคนที่ผ่านมา คือการสะสมบารมี คือการค่อยๆยก
ระดับวิสัยทัศน์ใหูเห็นลู่ทางช่วยทีละกลุ่ม กวูางขึ้นเรื่อยๆ แมูบูานหลัง
น้ีก็อาจเป็นแค่กูาวแรกๆบนเสูนทางยาวไกล ยังมีอะไรน่าตื่นเตูนรออยู่
อีกมากนัก

ถึงอัคระจะไม่ไดูนัง่อยู่ที่น่ี มะแมก็รููสึกราวกับก�าลังนัง่ท�างาน
ร่วมกับเขา ซึ่งหมายความว่าทรัพย์สิน ชื่อเสียง ตลอดจนผลตอบแทน
ทางตรงและทางอูอมใดๆ ลูวนไรูความหมาย ในเมื่อจิตคิดถึงงานอัน
เป็นที่สุดเท่าที่มนุษย์จะท�าไดูแลูว

“เมื่อคืนดีขึ้นไหมคะ?”
“ก็ดีขึ้น”
รักสุรีย์พยักหนูาตอบเรียบๆ อาการไวูตัวหวนกลับมาอีก แต่เลิก

มองหล่อนเป็นเด็กเมื่อวานซืนเสียไดู
มะแมน่ิงพินิจดูวยจิตสัมผัส ก่อนซัก
“เมื่อคืนคุณหญิงเห็นว่าเขามา มีกระแสรุกรานหนักๆ รูอนๆ มืดๆ 

ตามเคย แต่เหมือนฝ่ังเรามีเกราะแกูวเย็นๆ สว่างเรืองจากภายใน แยก
เด่นเป็นต่างหาก และเขาเขูาถึงตัวไม่ไดูใช่ไหมคะ?”
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ภรรยาท่านรัฐมนตรีพยักหนูาก่อนเสเมินไปทางอื่น ไม่พูดไม่จา
“ความสว่างเย็นแบบนัน้แหละค่ะ เป็นตูนก�าเนิดน�้ าใจคิดใหูอภัย

ไดูจริง ไม่ใช่ตูองแกลูงกัน และคุณหญิงก็คงเห็นไดูว่าความสว่างเย็น
แบบนัน้จะเกิดขึ้นไม่ไดู ตราบเท่าที่เรายังคิดท�าลายเขา หรือเสียเวลา
สวดมนต์ไล่ผีอยู่”

“อือ... สวดอิติปิโสดูวยความเลื่อมใสอย่างเดียวน่ีศักดิส์ิทธิจ์ริงๆ
แหละ ครูบาอาจารย์ของเธอสอนมาใชูไดูนะ”

“ค่ะ!” รับยิม้ๆ แลูวเวูนวรรคครู่หน่ึงก่อนเอ่ยต่อ “คุณหญิงคง
เห็นแลูวว่าตอนเราไม่รููจะปูองกันตัวอย่างไร เช่นขณะหลับ แก่นแทู
ของใจที่มีเมตตา คือเครื่องตูานภยันตรายจากฝันรูายไดูดีที่สุด... พูด
ง่ายๆคือถูาเมตตาดี ก็เหมือนมีผููช่วยอยู่ในฝัน”

“จูะ... เห็นดูวยนะ”
มะแมเห็นไดูจังหวะส�าคัญ ก็เปล่งเสียงแบบหน่ึงออกมาจากน�้ าใจ

ใสสะอาด เปิดจิตคนฟังใหูกวูาง พรูอมรับความจริงโดยง่าย
“ท�านองเดียวกันนะคะ ขณะตื่น ตอนก�าลังคิดไดูอยู่อย่างน้ี เกราะ

คูุมครองตัวที่ดีที่สุดคือการคิดอโหสิ เลิกแลูวต่อกันเสีย!”
หลากหลายความรููสึกประดังขึ้นพรูอมกัน รักสุรีย์หันมาท�าตา

เขียว แต่แลูวเมื่อปะทะกับสายตาคมกริบอันเกิดจากจิตตานุภาพที่แรง
กว่า ก็ชะงักอาการอวดศักดา อารมณ์กระดูางลดฮวบ ส่งเสียงไดูแค่อ่อน
อ่อย

“ขยายความใหูชัดขึ้นอีกหน่อยไดูไหม เลิกแลูวต่อกัน
หมายความว่ายังไง ฉันเคยไปมีเวรมีกรรมกับนังผีน่ีตัง้แต่เมื่อชาติปาง
ไหน?”

มะแมทอดตามองอีกฝ่ายอย่างชัง่ใจ ก่อนหนูาน้ีหล่อนกลัวๆ
เหมือนกันว่าถูาพูดทุกอย่างที่รูู ก็อาจเกิดผลกระทบกับความปลอดภัย
ในชีวิต แต่ยามรููสึกว่าเป็นคนของอัคระ ไดูรับการสนับสนุนจากเขาเต็ม
ตัว ก็สัมผัสคลูายมีกองก�าลังรายลูอม คอยพิทักษด์ูแลสวัสดิภาพใหูอยู่
ตลอด ๒๔ ชัว่โมงฉะนัน้

อย่าว่าแต่คุณหญิงจอมบงการฆ่าตรงหนูาน้ีเลย ต่อใหูเป็นมาเฟีย

ใหญ่ในวงการเมืองการปกครอง หล่อนก็ชักไม่นึกกลัวแลูว!
“คุณหญิงคะ ขอใหูเชื่อใจกันก่อน มะแมไม่ใช่ต�ารวจที่มีหนูาที่จับ

ฆาตกรเขูาคุก แลูวมะแมก็ไม่ใช่ผููหญิงปากสว่างที่จะเอาความผิดของ
ใครไปแฉ”

“งัน้เหรอ?” ฝ่ายนัน้ท�าหนูาเครียด แต่ใจเริ่มสับสนดูวยหลาก
ความรููสึกคละกัน ทัง้ระวังตัว ทัง้ถือดี และทัง้ตูองการความช่วยเหลือ 
“ว่าแต่น่ีมาประกาศใหูฉันรููว่าเธอไม่ใช่อะไรบูางไปเพื่ออะไร?”

มะแมไม่สนใจค�าพูดอันเป็นก�าแพงชัน้สุดทูายของคุณหญิงโหด 
แต่เอ่ยสืบเน่ืองราวน�้ าริน

“มะแมสัญญาว่าจะท�าหนูาที่เดียว คือเป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ
ใหูชีวิตของคุณหญิงดีขึ้น รอดพูนจากการครอบง�าของศัตรูภายใน
เช่นความอาฆาตมาดรูาย ตลอดจนรอดพูนจากการคุกคามของศัตรู
ภายนอก ซึ่งไดูแก่เธอที่มาท�าใหูคุณหญิงเจ็บใจขณะมีชีวิต แลูวยัง
มีหนูายูอนมาหลอกหลอนหลังจากเสียชีวิตไปแลูวอีก!”

ค�าพูดที่อาบพลังเมตตา ปรารถนาเพียงไดูอนุเคราะห์ผููอื่น 
ปลดเปลื้องปมวิตกแบบวัวสันหลังหวะไดูหมดเกลีย้ง รักสุรีย์ยกมือปิด
หนูา สะอื้นออกมาอย่างผููหญิงธรรมดาที่อ่อนแอเป็น แต่ดูวยความเป็น
คนใจแข็ง และไม่อยากแสดงความปวกเปียกใหูสาวรุ่นลูกเห็น แค่ไม่กี่
พริบตาก็ข่มสะอื้น ปาดน�้ าตาระลอกแรกที่ลูนเบูาออกมา แลูวลดมือลง
วางตัก เชิดหนูาเป็นปกติ

“จะเอายังไงก็ว่ามา ใหูฉันท�ายังไง”
มะแมทอดมองมหาเศรษฐีนีคนบาปดูวยอารมณ์อุเบกขา แมูกาย

ของฝ่ายนัน้จะยังลอยนวลอยู่ในวิมานรูอยลูาน แต่ใจกลับเหมือนถูกคุม
ขังอยู่ในคุกแคบ ตูองสูดดมกลิ่นขีก้ลิ่นเยี่ยวที่ตัวเองทิง้เรี่ยราดไวู

ส�ำหรับคนบำป สิ่งที่น่ำกลัวกว่ำควำมตำย คือสิ่งที่ท�ำไว้
ก่อนตำย!

หากหล่อนเป็นขูาราชการรักษากฎหมาย สิ่งที่สมควรท�าคง
เป็นการคิดหาพยานหลักฐานเอารักสุรีย์เขูาคุก แต่น่ีหล่อนเป็นอาสา
สมัครเปลี่ยนโลก สิ่งที่สมควรท�าน่าจะเป็นการเอาคนออกจากคุก
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มากกว่า!
“เราตูองช่วยกันท�าเรื่องน้ีใหูจบ”
“นัน่สิ! เธอจะใหูฉันท�ายังไงล่ะ?”
“หนูไล่ผีใหูคุณหญิงไหว แต่ไล่ความโกรธแคูนใหูคุณหญิงไม่ไดู 

และถูาไล่ไม่ไดู คุณหญิงก็มีสิทธิส์รูางผีตัวอื่นขึ้นมารังควานอีก ในเมื่อ
โลกน้ียังมีสาวสวยอีกมาก ที่ตูองการทางลัดไปสู่การมีบูาน มีรถ จาก
สามีของคุณหญิง”

รักสุรีย์แค่นหัวเราะ เปิดอกพูดเป็นครัง้แรก
“รููไหมมันคิดไดูขนาดไหน อายุยังไม่ถึงยี่สิบ แต่วางแผนเป็น

ชัน้ๆ จะขึ้นมาแทนที่ฉันเต็มตัว ไม่ใช่แค่ยอมเป็นบูานเล็ก” เพลิงพิโรธ
ก่อตัวขึ้นในดวงตาระหว่างรื้อฝอยหาตะเข็บ “จะใหูเลิกโกรธ เลิกผูกใจ
เจ็บผููหญิงที่พยายามฮุบทุกอย่างไปจากฉัน เธอนึกว่าง่ายใช่ไหม?”

“รููว่าไม่ง่ายหรอกค่ะ แต่ถูาคุณหญิงรับคาถาไล่โทสะไวูท่องสัก
บท ความอาฆาตพยาบาทก็ตัง้อยู่ไม่ไดู แลูวผีตัวอื่นจะไม่มีทางแจูงเกิด
ตามมาแน่ๆ”

คุณหญิงตราตัง้ย่นคิว้
“มีเหรอคาถาไล่โทสะ? เกิดมาเพิ่งเคยไดูยิน”
“ค�าธรรมดาสัน้ๆที่จ�าไดู และเอามาใชูงานจริงไดูเรื่อยๆ เรียกว่า

คาถาไดูหมดแหละค่ะ เช่น... ยกโทษให้เขำ คือเอำโทษออกจำกเรำ”
หญิงอาวุโสฟังตามแลูวคลายหัวคิว้ออก ซึ่งก็เป็นเครื่องหมาย

ของการคลายใจออกจากปมขุ่นแคูนดูวย ความเหน่ือยอ่อนที่ผ่านมา มี
ส่วนผลักดันใหูรักสุรีย์ลดก�าแพงทิฐิ เปิดรับแสงสว่างไดูเร็ว อย่างนูอยก็
ชัว่ขณะสัน้ๆน้ี

มะแมยิม้ละไมเมื่อเห็นรักสุรีย์ยอมท�าใจตามคาถา
“ที่ผ่านมาเราไม่ไดูคุยกันเรื่องความเชื่อ แลูวก็ไม่ไดูตัง้หนูาหา

ปรัชญาชีวิต ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร แต่เราก�าลังช่วยกันแกูปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงกับตัวคุณหญิงเอง ตอนน้ีคุณหญิงประจักษก์ับตัวว่าบาปคือ
อะไร ผลของบาปคืออะไร ฉะนัน้ก็ควรมองออกเช่นกันว่าจะแกูบาปกัน
ดูวยวิธีไหน”

ไม่รููตัวว่าเผลอเลือกค�าผิด มาตระหนักก็เมื่อเห็นคนที่สงบเยือก
เย็นลงกลับหุนหันพลันแล่น เดือดดาลพาลแหวขึ้นมาอีก

“บาปหรือ? ที่ฉันเจอมาคือความอยุติธรรม มันก็ตูองลูางกันดูวย
ความอยุติธรรมใหูสมน�้ าสมเน้ือต่างหากล่ะ!” ยกมือชีห้นูามะแมดูวย
นัยน์ตากรูาว “เธอยังสาว ยังสวย พูดเรื่องบาปเรื่องบุญไดูง่ายๆ รอใหู
มีอย่างที่ฉันมี เหี่ยวอย่างที่ฉันเหี่ยว ถูกกระท�าอย่างที่ฉันถูกกระท�า ถึง
วันนัน้ฉันอยากดูเหมือนกันว่าเธอยังมีหนูามาตัดสินว่าอะไรดี อะไรชัว่ 
อะไรบุญ อะไรบาปไดูง่ายๆเหมือนวันน้ีไหม”

ท่างอแขนยกมือชี้หนูาของคุณหญิงรักสุรีย์ใหูอารมณ์ประมาณ
แม่มดร่ายมนต์สาปแช่งอันชัว่ชูา เล่นเอาล�าคอมะแมตีบตันไปชัว่ขณะ

รูอนวูบและคันคะยิกขึ้นมาในอก เกือบสวนบางค�าออกไปอย่างมี
อารมณ์ตาม แต่เสีย้ววินาทีก่อนจะหลุดอะไรแรงๆ ก็เกิดสติยับยัง้เสียไดู

และดูวยสติยับยัง้ไดูนัน้เอง จึงมองเห็นอย่างที่ไม่เคยมองเห็น
มาก่อน วิญญาณหล่อนเกือบถูกเผาดูวยไฟโทสะ และถูาโดนไฟโทสะ
เผาไดู มันจะต่างอะไรกับวิญญาณอาฆาตที่ก�าลังเป็นปัญหาแกูไม่ตกอยู่
เดี๋ยวน้ี?

วูบแห่งโทสะหายไป กลายเป็นความว่างอันเยือกเย็นอย่างลึกซึ้ง 
และดูวยความเยือกเย็นในตนนัน้เอง ก่อใหูเกิดสัมผัสรููสึกถึงกระแส
รูอนแรง ที่ก�าลังพลุ่งพล่านอยู่รอบตัวขึ้นมาไดูชัว่ขณะ

แหล่งก�าเนิดความรูอนแรงที่รููง่ายก็ไม่ใช่ที่ไหนอื่น คุณหญิงรัก
สุรีย์น่ีแหละ แต่มะแมยังรููสึกถึงคลื่นความรูอนอีกกระแสหน่ึง ที่เคลื่อน
อยู่รอบๆหูอง...

เริ่มจ�าแนกไดูแลูว นัน่ไม่ใช่กระแสความรูอนแบบมนุษย์!
ดูวยใจที่สงบประณีตยามน้ี หล่อนสัมผัสชัดดูวยใจราวกับจับตูอง

ดูวยมือทีเดียว ไม่ผิดแน่ เธอคนนัน้ที่ตายไปแลูว ก�าลังวนเวียนจูองหา
จังหวะอยู่ โดยไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนไหนล่วงรููไดู

หล่อนเป็นคนเดียวในหูองน้ี ที่ท�าตัวเป็นนักดับเพลิงไดู หากเสีย
ความเย็นใหูโทสะไปอีกคน จะเหลือใครไวูดับเพลิงอีก?

เพื่อจะดับคลื่นพลังความรูอนถึงสองกระแส หล่อนตูองเย็น และ



236       dungtrin.com    237

ดวงจิตตูองใหญ่กว่าจิตอีกสองดวงรวมกัน แต่เมื่อก�าหนดดูแลูว มะแม
ก็เห็นว่าเป็นไปไม่ไดู จิตของหล่อนยังไม่ทรงฌาน จึงยังไม่เป็นมหัคค
ตะยิ่งใหญ่ขนาดครอบจิตที่ก�าลังลุกเป็นไฟถึงสองดวงพรูอมกันไหว

นัน่เป็นความรููใหม่ทางจิตที่เกิดขึ้นสดๆรูอนๆ ส�าหรับวิญญาณ
อาฆาตนัน้ ไม่ตูองคิดเจรจาเสียใหูยาก เพราะพูนภาวะคิดนึกแบบมี
เหตุผลเยี่ยงมนุษย์ไปแลูว จะปักใจท�าอะไรตามอารมณ์รูายที่ฝังแน่นท่า
เดียว

แต่ส�าหรับมนุษย์ที่มีจิตอาฆาต การเจรจายังคงเป็นไปไดู เพราะ
วิธีคิดยังตัง้มัน่อยู่บนฐานของเหตุผล ซึ่งนัน่ก็หมายความว่าหล่อน
สมควรทุ่มแรงกับคุณหญิงรักสุรีย์เต็มที่ตามเดิม

“มีเรื่องส�าคัญที่มะแมตูองเรียนใหูคุณหญิงทราบ”
เสียงใสของหล่อนรินออกมาจากจิตที่ปลอดโปร่ง เยือกเย็น เนิบ

น่ิง คงเสูนคงวาเป็นธรรมชาติ
“อะไร?”
เสียงขุ่นของคุณหญิงกระแทกออกมาจากจิตที่ทึบแน่น รุ่มรูอน 

งุ่นง่าน พลุ่งพล่านพรูอมอาละวาดไดูทุกเมื่อ
“คุณหญิงเขูาใจว่าโดนเธอเล่นงานเฉพาะตอนนอน แต่ความจริง

ไม่ใช่...”
ทิง้ทูายใหูฉุกใจไดูผล ล่อรักสุรีย์ออกมาจากหลุมด�าแห่งความ

ขัดเคืองไดูชัว่ขณะ สัมผัสอาการคลายตัว เปิดจิตสว่างขึ้นนิดหน่ึง
“หมายความว่ายังไง?”
“หมายความว่าตอนน้ีเราไม่ไดูอยู่กันตามล�าพัง และคุณหญิงก็

ก�าลังโดนเล่นงานโดยไม่รููตัว”
รักสุรีย์ฟังแลูวถึงกับหนูาซีด ลืมอารมณ์ขุ่นมัวที่เพิ่งเกิดขึ้นไป

เกือบสิน้
“จริงเหรอะ?”
“ธรรมชาติของคู่แคูนที่กลายเป็นวิญญาณอาฆาต ไม่หวนกลับมา

บีบคอศัตรูเหมือนที่เราเห็นๆกันในหนังหรอกค่ะ เขาใชูวิธีกระแทกใหู
ขุ่น กระตูุนใหูโกรธ”

“เป็นไปไดูเหรอ?”
“คุณหญิงเคยไหมคะ ไปยืนค�้าหัวใครแลูวตัง้ใจเคูนเสียงพูดใหู

เขาเจ็บใจ หรือแค่ใชูสายตาส่งกระแสหาเรื่องใหูเขาบันดาลโทสะ อยาก
เอาเรื่องกลับดูวยอารมณ์วู่วาม นัน่แหละค่ะ วิญญาณอาฆาตท�าไดู
เนียนกว่านัน้ เพราะสามารถอัดแรงโทสะในตนออกมากระแทกคู่แคูน
เป็นระลอก มีผลใหูเราเหมือนโดนรมควันไฟเป็นระยะ อยู่ไม่เป็นสุข 
หงุดหงิดพรูอมระเบิดไดูตลอดเวลา แมูกระทัง่เรื่องเล็กๆนูอยๆ ก็บาน
ปลายเป็นเรื่องใหญ่โตเอาง่ายๆ”

รักสุรีย์เริ่มโนูมเอียงจะคลูอยตาม เพราะตัง้แต่สัง่ฆ่านังหนูาดูาน
อย่างโหดเหีย้มผิดมนุษย์ หล่อนก็ไม่เคยจิตใจสงบสุขแมูแต่วินาทีเดียว 
แต่นึกว่าเป็นธรรมดาของคนสะใจแรง ระบายโทสะออกไปแรง ยังเคย
มาเสียดาย นึกอยากทรมานอีชัว่ใหูนานกว่านัน้ดูวยซ�้า!

“ฉันจะพิสูจน์ไดูยังไงว่าที่เธอพูดเป็นเรื่องจริง?”
“มะแมไม่มีวิธีพิสูจน์ แต่คุณหญิงถามใจตัวเองไดูว่าน่าจะจริง

ไหม”
“ฉันวูาวุ่นขนาดน้ี ไม่มีแก่ใจตัดสินใจหรอกว่าจริงหรือไม่จริง”
“นัน่ก็ส่วนหน่ึงไงคะ คุณหญิงก�าจัดตัวรบกวนชีวิตไป แต่ไดูคลื่น

รบกวนจิตใจกลับมาแทน ถามตัวเองว่าความเร่ารูอนระส�่าระสายที่เกิด
ขึ้น มันไดูน�้ าหนักสมน�้ าสมเน้ือกับวิธีก�าจัดเธอคนนัน้ไปหรือเปล่า”

รักสุรีย์น่ิงไม่พูด
“มะแมจะใหูขูอสังเกตอย่างหน่ึงก็ไดู ทุกวันน้ีอาจมีใครต่อใคร

มองคุณหญิงดูวยสายตาย�าเกรง หรือกระทัง่หวาดกลัว แต่คุณหญิงลอง
กวาดมองสายตารูอยคู่ จะพบสักกี่คู่ที่มองตอบกลับมาดูวยความเป็น
มิตร ดูวยความน่าใหูไวูใจจริงๆ”

“หมายความว่าเขาพยายามครอบง�าทุกคนรอบตัวฉันหรือ?”
“เขาไม่มีก�าลังท�าไดูขนาดนัน้หรอกค่ะ ขอบเขตการใชูก�าลังมัน

กวูางเกินไป ถูาจะตูองครอบง�าทุกคนที่คุณหญิงรููจัก”
“แลูวมันท�ายังไง?”
“ง่ายๆค่ะ เขาเป็นคลื่นรบกวนใหูคุณหญิงไม่สบายใจไดู ขุ่นเคือง



238       dungtrin.com    239

ไดู คุณหญิงก็เป็นคลื่นรบกวนใหูคนอื่นไม่สบายใจไดูอีกทอดหน่ึง คน
เราพอขุ่นเคืองอย่างไม่สมเหตุสมผลอยู่ตลอดเวลา ก็ตูองมีใครสักคน
ล่ะที่คับแคูน แอบคิดรูายไดู พอนึกออกไหมคะ? เธอที่ตายไปแลูว หยิบ
ปืนมายิงคุณหญิงไม่ไดู แต่รููวิธีกระตูุนใหูคุณหญิงบีบคนอื่นใหูหยิบปืน
มายิงแทนเธอไดู!”

เหมือนรักสุรีย์เริ่มเขูาใจขึ้นมารางๆ จึงมองที่ปรึกษาทางวิญญาณ
แบบเปิดใจรับมากขึ้น

“เอาล่ะ... บอกอีกทีซิว่าเธอจะใหูฉันท�ายังไงบูาง”
“ทบทวนตัง้แต่ตูนนะคะ กูาวแรกของคุณหญิงไม่ใช่ไล่ผีขูางนอก 

แต่เป็นไล่ผีขูางใน ซึ่งเมื่อคืนก็เริ่มไปบูางแลูว โดยการสรูางศรัทธา 
สรูางใจที่ดีงามผ่านการสวดมนต์ พอใจสว่างก็มีแก่ใจต่อยอดเป็นกูาวที่
สอง ซึ่งมะแมบอกในวันน้ี นัน่คือยกโทษใหูเขา ใหูอภัยเขา เลิกฝังใจ
เกลียดเขา”

“แค่น้ีเขาก็จะไม่มารบกวนฉันอีกหรือ?”
“มันไม่ง่ายแค่นัน้หรอกค่ะ สิ่งที่คุณหญิงท�ากับนูองเขา คือการ

ท�าใหูตายทรมาน ตายไปพรูอมกับความเจ็บแคูนสาหัส แลูวบุญเก่านูอง
เขาก็ยังไม่หมด ถึงมีฤทธิต์ามมาราวีไดูอีกนาน”

รักสุรีย์ฟังแลูวใจฝ่อ แต่รัศมีสว่างเย็นอาภาที่ฉายชัดออกมาจาก
ร่างของมะแม ก็เหมือนหลักประกันใหูอุ่นใจขึ้น

“แลูวฉันควรท�ายังไงอีก?”
“นูองเขาชื่ออะไรคะ?”
คุณหญิงนายเพชฌฆาตหนูาตึง ตอบเสียงหูวนแบบไม่เต็มใจเอ่ย

ชื่อใหูเป็นเสนียดแก่ปาก
“ถูาเธอจะเอาไปท�าพิธีถ่วงน�้ า ฉันจะหาชื่อพรูอมนามสกุลใหูเดี๋ยว

น้ีเลย!”
“มะแมไม่ท�าพิธีอะไรหรอกค่ะ แค่อยากลองคุยกับนูองเขาดู”
เป็นความอยากลองขึ้นมาอย่างนัน้เอง จู่ๆมะแมก็รููสึกว่าน่า

จะท�าไดู เหมือนกับทุกครัง้ที่ไวูใจสัญชาตญาณทางจิตของตน แลูวก็
ประสบผลส�าเร็จเรื่อยมา

คุณหญิงมาเฟียกลัน้ใจอยู่ครู่ ก่อนหลับหูหลับตาเอ่ยนามหนาม
หัวใจ

“ใจมาตา!”
มะแมฟังแลูวยิม้ๆ มองน่ิงไปครู่ก่อนเผย
“ดีนะคะที่คุณหญิงไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อนูองใจมาตาเท่าไหร่นัก 

ขืนเอ่ยบ่อยๆคงไดูเดือดรูอนกว่าน้ี... รููไหมว่าเมื่อกีม๊ะแมเห็นอะไร?”
รักสุรีย์ผวาหน่อยๆ
“เห็นอะไร?”
“ลองทบทวนดู ตอนคุณหญิงเอ่ยชื่อนูองเขา เหมือนมีคลื่นโทสะ

กระแทกออกมาจากคุณหญิง กระจายออกไปรอบตัว จริงไหมคะ?”
“ประมาณนัน้ ก็มันเกลียดน่ีหว่า!”
“ชื่อที่ขับจากปากดูวยรากเหงูาของความคุมแคูน มันกระตูุน

เจูาของชื่อใหูเกิดอารมณ์พาลไดูนะคะ สมมุติว่านูองใจมาตาแอบซุ่ม
มองเราอยู่แถวๆน้ี เขาคงรููสึกเหมือนคุณหญิงจิกหัวเรียกเขามาพบดูวย
อารมณ์ไม่พอใจ คุณหญิงว่าไหม?”

รักสุรีย์ถึงกับตัวชา สะบัดรูอนสะบัดหนาว จูองมะแมบึ้งตึง
“เอ๊ะ! รููอย่างน้ียังใชูใหูฉันพูดชื่อมันท�าไม จะแกลูงกันหรือ?”
“เปล่า! มะแมจะแกลูงไปท�าไม บอกแลูวไงคะว่าอยากคุยกับนูอง

เขา คุณหญิงจะคุยกับใครดีๆก็ตูองเรียกชื่อเขาถูกใช่ไหมคะ? น่ีมะแม
เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็อุตส่าห์เตือนดูวยความหวังดี ช่วยแนะว่า
ทีหลังอย่าขานชื่อนูองเขาดูวยโทสะ มันเหมือนเรียกมาหาเรื่องกัน 
มะแมจะไปรููหรือว่าปกติคุณหญิงเอ่ยชื่อเขาเหมือนเรียกคนใชูอย่างน้ี”

อีกฝ่ายรับฟังแลูวยอมน่ิงแบบจ�านนดูวยอารมณ์ขุ่นมัว เพราะคิด
ว่าอยู่ดีไม่ว่าดี ยายหนูาสวยน่ีจะพาความซวยมาสู่ตน

“คุณหญิงลองฟังมะแมขานชื่อนูองเขานะคะ... นูองใจมาตา” 
มะแมทอดเสียงอ่อน รินเมตตาออกมาจากใจจริง “เห็นไหมคะ รููสึก
ไหมว่าอากาศรอบๆตัวมะแมขณะเรียกชื่อเขา มันชวนใหูเขูามาคุยกัน
ขึ้นเยอะเลย”

รักสุรีย์ใจหายวาบ ขนลุกเกรียวจากตูนคอไล่ไปถึงหนังหัว แมู
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เคยอยู่ในพิธีไสยศาสตร์เขูาเจูาเขูาทรงมาก่อน ยังไม่รููสึกเหมือนสัมผัส
มิติลีล้ับไดูเป็นจริงเป็นจังขนาดน้ีเลย

“น่ี! เธอจะท�าอะไรของเธอก็ท�าไปเถอะ จะตูองมาบอกฉันท�าซาก
อะไร”

พึมพ�ากระชากๆอย่างหัวเสีย แต่มะแมก็ตอบดูวยความเยือกเย็น
เสมอตูนเสมอปลาย

“ถูาไม่บอกคุณหญิงจะเขูาใจหรือคะ มะแมจะจบความสัมพันธ์ที่
เลวรูายระหว่างคุณหญิงกับนูองใจมาตา ก็ตูองขอความร่วมมือจากทัง้
สองฝ่าย เหมือนคนกลางไกล่เกลี่ยน่ะ”

คนวางท่าเป็นนางพญาเขม่นมองที่ปรึกษาสาวอย่างไม่ทราบจะ
รููสึกอย่างไรดี ยอมรับว่าในภาพที่ดูเด็ก กลูาต่อลูอต่อเถียง แลูวก็สวย
อย่างน่าหมัน่ไสูนัน้ มะแมมีดีจริง แน่จริง แถมกิริยาวาจาน่ิมนวลฉลาด
เฉลียว แฝงความอ่อนนูอมอยู่ในที นึกไม่ออกว่าจะติตรงไหน จึงเลิก
อูอมคูอม

“เอาอย่างน้ี! ฉันขอรูองใหูเธอท�าพิธีไปโดยไม่ตูองดึงฉันเขูาไป
เกี่ยวขูองจะไดูไหม?”

มะแมยิม้น่ิงเป็นครู่ ก่อนรับว่า
“ก็ไดูค่ะ”
เลิกใส่ใจคนตรงหนูา ปิดตาพริม้ นัง่ตัวตรง ทรงจิตอยู่กับกสิณ

วงกลมขาวอันเป็นของถนัด ครู่หน่ึงหลังจากเขูาที่เขูาทาง ก็รููสึกถึงพลัง
สัมผัสแจ่มชัดกวูางใหญ่ จึงเพิกนิมิตกสิณ แลูวจ่อใจเขูาไปที่กระแส
อาฆาตของวิญญาณเมียนูอยผููเป็นคู่กรณีคุณหญิง

น่ีเป็นครัง้แรกที่หล่อนตัง้ใจคุยกับผี แต่ก็ไม่เชิงไม่รููอะไรเลย 
มะแมเขูาใจหลักขัน้พื้นฐานในการสื่อจิตประการหน่ึง นัน่คือถูาฝ่ายหน่ึง
รุ่มรูอนทรมาน แลูวอีกฝ่ายหน่ึงเยือกเย็นสบาย ถูามีการเปลี่ยนแปลง
ตามฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แปลว่ามีการสื่อสารจากจิตถึงจิตเกิดขึ้นแลูว

คลูายคนใจรูอนกับคนใจเย็นเจรจากัน ค�าพูดไม่ส�าคัญนัก แต่
ตัดสินกันง่ายๆคือถูาลงเอยเป็นรูอนใจทัง้คู่ ก็แปลว่าสื่อสารกัน ‘ไม่ไดู
เรื่อง’ ส่วนถูาลงเอยเป็นเย็นใจทัง้สองฝ่าย ก็หมายถึงสื่อสารกัน ‘รููเรื่อง’

จริงๆระหว่างสนทนากับคุณหญิงรักสุรีย์ มะแมก็ส่งจิตสัมผัส
ใจมาตาเป็นระยะ หล่อนจับจุดไดูอย่างหน่ึง คือ การรับรููของวิญญาณ
อาฆาตคลูายไฟรูอนที่ดับๆติดๆ ไม่ใช่รูอนตลอด บางทีเลื่อนลอยแบบ
ฝันวกวนอยู่นาน ก่อนตื่นขึ้นมาดูวยอาการฉุนกึก แลูวตัง้หนูาตัง้ตาจอง
เวรต่อเป็นครู่ จากนัน้ก็พร่าเลือนไปอีก

มนุษย์มักงงว่าตัวเองเกิดมาท�าอะไร แต่วิญญาณอาฆาตจะไม่งง 
พอรููตัวว่ามีตน ก็ทราบชัดเดี๋ยวนัน้ว่าเกิดมามีจุดหมายเดียว คือเพื่อ
ตามราวีศัตรูคู่อาฆาตทัง้วันทัง้คืน จนกว่าจะลูางแคูนส�าเร็จ หรือจนกว่า
จะขาดใจกันไปขูาง

การที่คุณหญิงรักสุรีย์ส่งใจมาตาไปอยู่ในปรโลก ก็เหมือนเปิด
โอกาสใหูใจมาตาไดูเปรียบเต็มประตู กล่าวคือคุณหญิงยืนอยู่ในที่โล่ง
แจูงกว่ากลางสนาม ส่วนใจมาตาแฝงอยู่ในเงามืดที่เรูนลับยิ่งกว่ากูนถ�้า 
ไดูเวลาเมื่อไรก็ออกมาเป็นฝ่ายกระท�าเอาขูางเดียว

ใจมาตายังมีบุญเก่าอุดหนุนอยู่มาก แลูวบาปที่รักสุรีย์ก่อไวูกับ
เธอก็หนาแน่นเหลือเกิน ใจมาตาจึงมีศักยภาพในการเอาคืนสูง กับทัง้มี
ความเขูมแข็งยิ่ง ต่อใหูหมอผีจอมขมังเวทย์ระดับประเทศ ก็ใช่จะปราบ
ส�าเร็จโดยง่าย

ยามน้ี เมื่อมะแมเอาใจไปพัวพันกับกระแสเขูมขูนรุนแรงของ
วิญญาณอาฆาต จนกระแสจิตเชื่อมถึงกันติด ก็เจอแรงปะทะที่เคยคูุน 
คลูายร่างแหหนักๆรูอนๆเหวี่ยงเขูามาครอบ ความรููสึกเกลียดชัง ความ
คิดมุ่งรูายหมายขวัญ พุ่งไปที่คุณหญิงรักสุรีย์ ใหูความรููสึกราวกับหล่อน
เป็นคนคิดเอง เกลียดเอง

แต่เพราะเตรียมตูานทานไวูล่วงหนูา ดูวยฐานพลังความเย็นที่
หนักแน่น ดุจก�าแพงที่ก่อขึ้นดูวยฉนวนใยแกูวกันความรูอน มะแมก็ไม่
หลงตาม กับทัง้ทรงจิตอยู่ในอาการรวบรวมพละก�าลังครู่หน่ึง แลูวส่ง
แรงผลักออกไปเบาๆ

ส�าเหนียกรููสึกไดูถึงอาการแตกกระจายของกลุ่มความรูอน แต่ก็
ไม่ถึงกับสลายกลายเป็นเย็น ถึงตรงนัน้จิตของมะแมแปรสภาพไป หนูา
ผากปรากฏคลูายหนูาต่างที่ใหูความรููสึกว่าเปิดไดู หล่อนจึงทดลองใชูใจ
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เปิดผลัวะออกไป แลูวก็เหมือนลืมตาขึ้นอีกแบบเพื่อพบกับอะไรอย่าง
หน่ึง ซึ่งหากเห็นขณะอยู่นอกสมาธิคงขวัญหนีดีฝ่อตายกันตรงนัน้

ตรงหนูาคือภาพกระจะตาของปีศาจแสยะเขีย้ว เคูาโครงรูปร่าง
หนูาคลูายผููหญิง ตาแดงเรียวยาว จมูกโด่ง หูแหลม ปากกวูาง ผิวด�า 
นุ่งห่มชุดนักศึกษาหญิงขาดวิ่น

ภาวะแห่งปีศาจนัน้ใหูเปรียบคงคลูายหมาบูา นางปีศาจยืนยงโย่
ยงหยกพรูอมกระโจนเขูาขย�้าหล่อน เพียงแต่รีรอหาช่องโหว่อยู่

ดูวยอ�านาจปีติสุขอันฉ�่าเย็นของสมาธิ ท�าใหูมะแมไม่สยองขนไป
กับรังสีอ�ามหิตชนิดนัน้ แต่ขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าเพียงดูวยความ
สว่างและฉ�่าเย็นแห่งจิตตน อย่างไรก็ ‘เปลี่ยนใจ’ นางปีศาจไม่ไหว

ปรับสติใหูเขูาที่ ค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นอย่างรููตัว พอจิตกลับมา
รับรููผ่านแกูวตา เห็นคนมีเน้ือมีหนังนัง่อยู่ ก็ถอนใจเฮือกหน่ึง

ตระหนักแลูวว่าสถานการณ์เลวรูายกว่าที่คิด ตอนแรกกะคุยกัน
ดีๆกับวิญญาณใจมาตา แต่พอเห็นนิมิตปีศาจเต็มขัน้เขูาใหูทีเดียว ก็รูู
เลยว่าเจรจากับหมาบูาที่ก�าลังกระหายเลือดน่าจะง่ายกว่า

ระหว่างท�าอาชีพที่ปรึกษา หล่อนดูนสด เชื่อความสามารถของ
ตนมาตลอด ว่าจะรููทางแกูปัญหาเฉพาะหนูาไดูเองเมื่อถึงเวลา แต่ครัง้
น้ี พอเห็นว่าอะไรเป็นอะไร และเขูาใจสถานการณ์จริงดีขึ้น ก็ชักใจฝ่อ
ระย่อทูอ จวนเจียนจะยกธงขาว ขอตัวกลับไปตัง้หลักอีกที

ใจมาตาเล่นไม่มีส�านึกเป็นเหตุเป็นผลหลงเหลืออยู่เลยแบบน้ี จะ
ใหูเจรจาต่อรองอย่างไรไหว

มองหนูาคุณหญิงรักสุรีย์ เห็นตาคมเหมือนเหยี่ยว สัมผัสความ
ทึบของจิตที่ด�ามืด มีแต่เอาเขูาตัว แลูวก็กลัวถูกท�ารูาย ฉับพลัน มะแม
ก็เห็นความคลูายคลึงกันระหว่างมนุษย์ใจด�ากับเปรตอาฆาต รวมทัง้
ความเป็นขัว้ต่อระหว่างคุณหญิงกับนางปีศาจ

มีผีใจรูายเพราะมีคนใจรูาย!
นางปีศาจถือก�าเนิดขึ้นจากความมีใจทมิฬหินชาติของคุณหญิง 

และด�ารงอยู่เพื่อท�าลายลูางคุณหญิง หากความมีใจทมิฬหินชาติของคุณ
หญิงเปลี่ยนไปล่ะ สภาพปีศาจรูายจะสลายสูญไดูไหม?

หากขูอสันนิษฐานของหล่อนถูกตูอง ขอเพียงท�าลายความเป็น
คนใจทมิฬของคุณหญิงไดู ความเป็นปีศาจของใจมาตาก็น่าจะสิน้สุด 
หรือแปรไปในทางที่ดีขึ้น

โจทย์คือความมีใจทมิฬของคุณหญิงมันตัง้อยู่ตรงไหน และจะ
ถูกท�าลายไดูอย่างไร?

วัดดูวยจิต ณ บัดนัน้แลูว มะแมก็ตอบตัวเองไดูทันที คุณหญิงรัก
สุรีย์มีใจทมิฬหินชาติไดูดูวยความเห็นแก่ตัว คิดท�าอันตรายผููอื่นไดูโดย
ขาดส�านึกผิดชอบชัว่ดี

เพื่อท�าลายความมีใจทมิฬหินชาติ ก็ตูองปลุกมนุษยธรรมในตัว
คุณหญิงใหูกลับมาท�างานใหม่!

“เอูา! ว่าไง” รักสุรีย์ทัก สีหนูาบ่งบอกว่ายังเคลือบแคลงความ
สามารถของมะแมในการปราบปีศาจ “เจรจาส�าเร็จหรือเปล่า?”

มะแมไม่เสียเวลาตอบ แต่เดินหนูาไปตามที่เห็นว่าเป็นทางสว่าง
ทันที

“สมัยคุณหญิงเป็นนักศึกษา เคยตูองนัง่แท็กซี่ หรือซูอน
มอเตอร์ไซค์เขูาซอยบูานตอนกลางคืนบ่อยๆใช่ไหมคะ?”

“อือ...”
รักสุรีย์รับงงๆ ไม่ไดูประหลาดใจที่มะแมรูู แต่ไม่เขูาใจว่ามัน

เกี่ยวอะไรกับนังผีใจมาตา
“จ�าช่วงที่คุณหญิงตูองมองคนขับแท็กซี่อย่างระแวง ไม่กลูานอน

หลับทัง้ที่เหน่ือย แลูวก็นึกออกใช่ไหมคะว่าตอนพวกวินมอเตอร์ไซค์
แกลูงเบรกกะทันหัน เหมือนมีเจตนาจะใหูหนูาอกเราไปโดนหลังเขา 
มันน่าโมโห แลูวก็ชวนใหูขยะแขยงขนาดไหน”

“จ�าไดู... เธอน่ีรููละเอียดดีจริงๆ กระทัง่อดีตผ่านมานานจนฉันลืม
ไปแลูว ยังอุตส่าห์ไปขุดมาใหูนึกถึงอีก”

“เงาอารมณ์มันไม่มีอายุหรอกค่ะ ถูาเกิดขึ้นจริง ก็ถูกรููไดูว่าเคย
เกิดขึ้นแลูว”

ภรรยาท่านรัฐมนตรีใหญ่หัวเราะหึหึ แกลูงชมแบบติดใบมีดไวูที่
ปาก
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“เก่งขนาดเธอน่ีน่าจะไปท�าอาชีพแฉความลับ ขู่กรรโชกทรัพย์
ชาวบูานนะ ท่าทางคงรวยขาด”

มะแมอมยิม้ แอบคิดว่าคุณหญิงคนน้ีนอกจากใจไม่ดีแลูวยังปาก
ไม่ดีอีก

“ส�าหรับคุณหญิง น่าจะบุญเก่าคูุมครองตัวดี เพราะไม่เคยเจอคน
ขับหื่น แมูแต่พวกโรคจิตมาอวดอะไรใหูตกใจเล่นก็ไม่มี”

พอสาวพลังจิตบอกว่าเป็นคนมีบุญเก่าดี รักสุรีย์ก็ยิม้ออก แต่ยิม้
ไม่นานอีกฝ่ายก็พูดใหูกระตุก

“แต่คุณหญิงก็เคยหวาดกลัวเรื่องพวกน้ีเขูากระดูก เรียกว่า
เป็นเอามากนะคะ ถูามะแมเดาไม่ผิด คงเหมือนผููหญิงอีกหลายคนที่
เกรงจะโดนพวกป่าเถื่อนบุกหูองนอน คืนไหนตูองนอนมืดๆคนเดียวก็
จินตนาการเขย่าขวัญสัน่ประสาท ขนาดเก็บเอาไปฝันรูายเป็นตุเป็นตะ”

รักสุรีย์ชักใจไม่ดี มองมะแมดูวยหางตา
“แม่คุณจ๊ะ เชื่อแลูวว่าเก่ง แต่ไม่ทราบจะพูดไปท�าไมหือ ชอบขุด

คูุยเรื่องน่าอายของชาวบูานมาตอกหนูากันเล่นหรือไง?”
“คุณหญิงเคยฝันว่าถูกบุกหูอง ตูองตกเป็นเหยื่อพวกหนูามืดบน

เตียงของตัวเอง ตูองต่อสููเตะถีบหยิกข่วนดูวยความทุกข์ทรมานอยู่
ภายใตูความสนุกสนานของเดนคน แต่ตื่นขึ้นมาไดูก็โล่งอกที่มันไม่ไดู
เกิดขึ้นจริง ใช่ไหมคะ?”

“เธอรููเขูาไปถึงความฝันไดูเลยเหรอ?”
“บางฝันน่ีฝันครัง้เดียวก็จ�าติดใจไปตลอดชีวิต เหตุผลเพราะมัน

ประทับแรงจนเกิดอารมณ์ตกคูาง เหมือนแผลเป็นที่ไม่มีทางหาย แต่ก็
ไม่เจ็บปวดไปกับมัน”

“อือม์... ก็จริงนะ แลูวถูาเป็นเรื่องจริงล่ะเหมือนแผลแบบไหน?”
“ส�าหรับผููหญิง ถูาถูกรุมช�าเราจริง จะเหมือนแผลสดขนาดใหญ่ที่

รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายค่ะ เพราะมันบาดลึกจนปวดแสบปวดรูอนทุกครัง้
เมื่อเจอเรื่องกระตูุนใหูนึกถึง”

รักสุรีย์ยิม้แหย กลืนน�้ าลายลงคอฝืดๆ แมูเคยฝันว่าถูกรุมโทรม
ครัง้เดียว ก็ยังอุตส่าห์จดจ�ามาไดูหลายสิบปีจริงๆ นึกถึงทีไรยังแจ่มชัด

ว่ามันขมขื่น มืดมนป่ันป่วน ชวนใหูคลูุมคลัง่วิกลจริตเพียงใด
ภาวนาดูวยความเกร็งเน้ือเกร็งตัวมาตลอด วอนสิ่งศักดิส์ิทธิข์อ

อย่าใหูเหตุการณ์เช่นนัน้เกิดขึ้นกับชีวิตตนจริงๆเลย
“เก่งนะ ที่เธอเห็นแลูวแยกแยะถูกอีก”
คุณหญิงพูดอ่อยๆ และมะแมก็รับช่วงต่อดูวยการพูดเสียงอ่อน
“ผููหญิงเราเป็นเพศน่าสงสารทุกครัง้ที่ถูกกระท�าย�่ายี รูองขอ

ความสงสารโดยไม่ไดูรับความสงสาร แต่เมื่อไหร่ที่โกรธจัดและไดูที
เป็นฝ่ายกระท�า หลายครัง้เราก็ลืมตัว...”

รักสุรีย์หลบตา เมินมองไปห่างไกล สองมือแมูวางอยู่บนตักก็เริ่ม
สัน่อย่างไม่อาจระงับ

มะแมเวูนระยะเล็กนูอย ก่อนค่อยๆพูดต่อ
“ตอนอยากสัง่สอนใหูศัตรูที่เป็นผููหญิงดูวยกันรููส�านึก เราก็ขาด

ส�านึกไดูขนาดผลักจินตนาการที่ตัวเองหวาดกลัวที่สุด ไปใส่ชีวิตจริง
ของเขา อย่างที่นึกไม่ถึงว่าวันหน่ึง ตัวเองจะท�าเรื่องอ�ามหิตขนาดนัน้
ไดูลงคอ”

เมียหลวงผููเคยแสนเจ็บช�้ากัดริมฝีปากอย่างแรง เกร็งไหล่คลูาย
ท�าท่าจะยกมืออุดหู

“มะแมนึกไม่ออก แลูวก็ไม่อยากจะนึกเลย ว่าถูาตูองดิน้รน
กระเสือกกระสนเอาตัวรอดเหมือนสัตว์เล็กที่ถูกฝูงสัตว์ใหญ่รุมขย�้า ซ�้า
ยังถูกลากคอขึ้นไปแขวนใหูดิน้ตายอย่างทรมาน จะเป็นประสบการณ์ที่
ตูองรอนานแค่ไหนถึงจะหายเจ็บ!”

น�้ าเสียงตัดพูอแทนคนตาย มีพลังทุบท�าลายท�านบพยาบาทที่
กลบทับความรููสึกผิดของรักสุรีย์มาไดูพักหน่ึง และแลูวบัดนัน้ก็ไม่รูู
ความเสียใจทะลักทลายมาจากทิศใด รักสุรีย์น�้ าตาไหลอาบแกูม เบน
ร่างไปกูมหนูาปล่อยโฮเต็มเสียง มือขวาปิดหนูา มือซูายกุมหนูาอกดูวย
ความรููสึกเหมือนจะขาดใจ

มะแมปล่อยใหูฝ่ายนัน้รูองไหูยืดยาว สงสารทัง้คนตาย เห็นใจ
ทัง้คนเป็น

ฤำโลกนีจ้ะไม่มีคนชั่ว มีแต่คนไม่ร้้ตัวว่ำท�ำอะไรลงไป!?!
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“ใจมาตา... ฉันขอโทษ...”
เสียงโหยหวนนัน้เปล่งดูวยความรันทดจากกูนบึ้งวิญญาณ แลูว

ตามมาดูวยการพนมมือไหวูอากาศเยี่ยงทาสแห่งความส�านึกผิด ที่
พรูอมจะติดตามกราบแทบเทูาขอขมาไปทุกภพทุกชาติ

ภาพและเสียงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นไปเอง ไม่มีใครบังคับฝืนใจนัน้ 
มีความสะเทือนแรงราวกับแผ่นดินไหว และคลูายโซ่ตรวนบางชนิดขาด
สะบัน้ลงหลายเสูน ลดความอึดอัดไดูเกินครึ่ง

ก�าลังใจมาเป็นกอง มะแมเชื่อมัน่ว่าผลสะเทือนนัน้ตูองมีไปถึงใจ
มาตาแน่นอน และเพื่อดูใหูรูู หล่อนค่อยๆปิดตาลง จับกระแสพิโรธของ
เปรตสาว แลูว ‘เปิดหนูาผาก’ พรวดเดียวออกไปดูโดยไม่ตูองตัง้กสิณ
น�าเสียก่อน เพราะจิตยังมัน่คงต่อเน่ืองอยู่

ใช่จริงๆ! นิมิตนางปีศาจปฏิรูปไป กลายเป็นหญิงหนูาตาสะสวย 
แต่ยังมีแววกริว้ในตากรูาว เขีย้วยังโงูงออกมานอกริมฝีปาก สีผิวยังช�้า
เลือดช�้าหนอง ชุดนักศึกษายังขาดวิ่น เจูาหล่อนก�าลังเล็งแลรักสุรีย์ดูวย
ความฉงนครามครัน ลักษณะเหมือนเกิดอาการใจอ่อนขึ้นมาชัว่ขณะ

แน่แลูว! รูปรูายของนางปีศาจหล่อเลีย้งไวูดูวยสองขัว้อาฆาต 
ทัง้ขัว้ของเธอเอง และทัง้ขัว้ของคนบงการฆ่า ฝ่ายหน่ึงตูองท�าหนูาที่
หลอกหลอน ส่วนอีกฝ่ายตูองถูกหลอกหลอน เป็นวัฏจักรจองเวรกันไม่
สิน้สุด

แต่ยามน้ี เมื่อขัว้อาฆาตหน่ึงเสื่อมสภาพลง ความเป็นปีศาจก็ลด
ลงครึ่งหน่ึงเช่นกัน และเมื่อเห็นเช่นนัน้ จิตของมะแมจึงบังเกิดปีติใหญ่
ซาบซ่าน เพราะเมื่อเปรตกลายสภาพจากปีศาจเจูาอารมณ์ใหูเห็นเป็น
นิมิตมนุษย์ไดู ก็แปลว่าพอเจรจากันรููเรื่องแลูว

“อภัยไดู เป็นสุขไดู”
มะแมยิงภาษาจิตสัน้ๆผ่านข่ายคลื่นเมตตา กระทบใจนางปีศาจ

ดูวยความนุ่มนวล อิ่มพลัง และมีความเสถียร
แมูมนุษย์ในร่างหยาบ ใบหนูาก็สว่างขึ้นไดูทันตาเห็นถูาจิตรับ

ธรรมะจริง จะป่วยกล่าวไปไยส�าหรับเปรตที่ปราศจากร่างหยาบห่อหูุม 
เพียงใจเปิดรับภาษาจิตและรัศมีเมตตาจากมนุษย์ผููมีคุณธรรมชัว่ขณะ

หน่ึง ตากรูาวและเขีย้วโงูงก็ค่อยๆเลือนหายไป เหลือแค่สาวนูอยหนูา
ตาช�้าๆ ผิวหยาบ ส่งกลิ่นเหม็นเยี่ยงสตรีผููมักโกรธ ซึ่งมะแมรับรููไดูดูวย 
‘จมูกทางจิต’

เธอเหลียวมองมะแมในลักษณาการของคนฟ้ืนสติ รับรูู ตลอด
จนนูอมใจเลื่อมใสในผลของการใหูอภัย มะแมบังเกิดปีติแรงขึ้น บอก
ตนเองว่าเพิ่งท�าสิ่งที่เป็นไปไม่ไดูใหูเป็นไปไดู แลูวก็ง่ายดายเหลือเชื่อ
เสียดูวย

เรื่องเป็นไปไม่ไดู เพราะไม่รููเหตุที่จะใหูเป็นไป แต่เมื่อรููเหตุใหู
เป็นไป บางทีก็แค่พลิกฝ่ามือใหูถูกจังหวะเท่านัน้

ในภาวะที่นึกอะไรอย่างอื่นไม่ออก นอกจากคิดแกูแคูน แกูแคูน 
และแกูแคูน จิตวิญญาณก็เหมือนหมาบูาที่จูองเล่นงานเหยื่อแบบไม่คิด
ชีวิต ต่อเมื่อมีอะไรสักอย่างชะลอพิษความแคูนลงไดู หมาบูาก็อาจเกิด
ส�านึกยับยัง้ชัง่ใจ ไม่หุนหันจะพุ่งกระโจนพรวดพราดท่าเดียวดังเคย

และยิ่งสุดทูายเมื่อเลื่อมใสในการใหูอภัย ใจก็เย็นลง ก็ยกระดับ
ส�านึกเป็นคิดอ่านมีเหตุมีผลขึ้นเท่ามนุษย์!

มะแมเคยทราบว่าภาวะแห่งเปรตกลับไปกลับมา แปรปรวนไดู
เร็ว และบัดน้ีก็ไดูประจักษก์ับจิตแลูวว่าเป็นจริงไดูอย่างไร

และเพราะตระหนักว่าเปรตกลับไปกลับมา แปรปรวนง่ายนัน่เอง 
มะแมจึงยังไม่ไวูใจ และอาศัยจิตสัมผัสควานหาทางช่วยใหูเปรตสาว
พอใจอย่างถาวร

ไม่ตูองใชูความพยายามนานนัก แค่ระลึกถึงชื่อ ‘ใจมาตา’ ก็รููสึก
แลูวว่าเหมือนแกูวตาดวงใจแม่ เธอสมชื่อใจมาตาจริงๆ เพราะคุณแม่
ทัง้รัก ทัง้หวง ทัง้อยากใหูไดูดีสุดใจ มะแมเห็นถนัดจากรังสีความอบอุ่น
ที่แม่แผ่มาปกเกลูาก่อนตาย และแมูตายแลูวก็ยังฉายอยู่ไม่จาง

ส่องดูความโยงใยผูกพันระหว่างสองแม่ลูก แมูใจมาตาจะร�าคาญ
และกะบึงกะบอนใส่แม่บ่อยๆ แต่ใจจริงก็รักและห่วงใยแม่ไม่แพูกัน 
เห็นไดูจากส่วนหน่ึงของจิตระดับใตูส�านึก ที่ยังโยงไปขูางหลัง มะแม
ตามนิมิตสายใยนัน้ ก็พบว่าโยงไปสุดทางที่หญิงวัยกลางคนผููเป็น
มารดา
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แม่ของใจมาตายังพออยู่ไดูตามอัตภาพ เพราะเงินทองที่ใจมา
ตาไดูมานัน้ นอกจากซื้อของฟุ่มเฟือยใหูตัวเองแลูว ที่เหลือก็เพื่อแม่
นัน่เอง

มะแมมัน่ใจว่าน่ีแหละ ช่องทางช�าระหน้ีสุดทูายใหูหายกัน 
ระหว่างคุณหญิงกับเมียนูอย

มองเปรตสาวอย่างบังคับใหูเกิดกระแสการสบตาตรง เชื่อมใจถึง
ใจ แลูวมะแมพูดกับฝ่ายนัน้ดูวยอาการนึก

“แม่เธอรักเธอเสมอ แม่เธออยู่ขูางหลัง”
จิตของเปรตสาวเกิดอาการประหวัดไปถึงมารดา นึกถึงฝ่ายนัน้

ขึ้นมาไดูเป็นครัง้แรกหลังจากตายดับ ฉับพลันก็บังเกิดความเศรูาหมอง 
ท�าท่าเหมือนจะรูองไหู

“เลิกเป็นห่วงแม่ไดู คุณหญิงจะส่งเสีย ต่อไปพวกเธอไม่ใช่ศัตรู
กันอีกแลูว”

ใจมาตาค่อยๆเบนหนูาไปเล็งแลรักสุรีย์ซึ่งยังสะอึกสะอื้นไม่หยุด 
เห็นไดูชัดว่าน�้ าตาที่นองหนูา มาพรูอมกับน�้ าใจที่ยอมท�าอะไรใหูไดูทุก
อย่าง ขอเพียงจะไดูชดใชูความผิดอุกฉกรรจ์ใหูขาด

และเพราะสัมผัสรููดูวยสัญชาตญาณ เปรตสาวจึงเชื่อค�าของมะแม
อย่างหัวอ่อนและว่าง่าย

รัศมีความสบายใจฉายเรืองเป็นแสงสวย ริมฝีปากระบายยิม้พึงใจ 
สายธารแห่งการอภัยและความรููสึกหายห่วง ช่วยตกแต่งจิตวิญญาณ
ใจมาตาใหูงามขึ้นอย่างรวดเร็ว

มะแมทราบว่าภาวะเปรตของใจมาตาจะไม่หมดลงเร็วนัก จ�าตูอง
บ่มเพาะความสุกสว่างใหูอิ่มตัวอีกนาน กว่าจะจุติ เคลื่อนจากความเป็น
เช่นน้ีไดู แต่อย่างไรก็ไม่น่าห่วง เพราะคงไม่ทุกข์ทรมาน ไม่ถูกเผา
ผลาญดูวยเพลิงโทสะอีกแลูว

“ใจมาตา...” มะแมเปล่งเสียงออกปาก เรียกเปรตสาวอย่างนุ่ม
นวลเพื่อใหูรักสุรีย์พลอยไดูยินไปดูวย “คุณหญิงจะใหูเงินกูอนหน่ึงกับ
คุณแม่ไวูเลีย้งตัว และจะท�าบุญส่งไปใหูเธอทุกวันพระนะ”

“ไม่ใช่อย่างนัน้!” รักสุรีย์เงยหนูาขึ้นประกาศดูวยแววรูาวใน

ดวงตา เยี่ยงคนที่เจ็บปวดกับความส�านึกผิดขัน้รุนแรงที่สุด “ใจมาตา! 
ฉันสาบาน! นอกจากฉันจะเลีย้งดูคุณแม่ของเธอใหูดีที่สุดแลูว ตัง้แต่
พรุ่งน้ีเป็นตูนไป ฉันจะไปที่วัด ท�าบุญกับมือของฉันเองเพื่ออุทิศใหูเธอ
ทุกวันจนกว่าชีวิตจะหาไม่!”
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บทที่ ๑๗
 
คืนน้ีประตูหูองนอนของอิก๊แงูมอูาไวู แทนเสียงเรียกรูองใหู

เขูาไปหาตามเคย ในการเรียกรูองบ่อยๆแบบน้ี มะแมรููว่าผสมอยู่ดูวย
อารมณ์หลากหลาย ทัง้อยากไดูความรักความอบอุ่น ทัง้อยากลองว่า
หล่อนจะใหูความสนใจแค่ไหนดูวย

ไม่อยากตามใจมากจนสรูางความเคยชินผิดๆใหูกับเด็ก แต่ช่วง
แรกที่เพิ่งมาอยู่ดูวยกันน้ี ยิ่งหล่อนใส่ใจมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งเป็นหลัก
ประกัน เพิ่มความรููสึกมัน่คงใหูกับเด็กมากขึ้นเท่านัน้

อิก๊จะไม่มีทางลืมว่าตัวเองเป็นเด็กก�าพรูา แต่จะลืมอย่างสนิทว่า
เธอไม่เหลือใครแลูวในโลกน้ี

ความจริงมะแมเหน่ือยอ่อนเอาเรื่อง ไหนจะงานปรึกษาระหว่าง
วัน ไหนจะธุระหนักอึ้งเกี่ยวกับคุณหญิงรักสุรีย์ เล่นเอาเมื่อ ๑๐ นาที
ก่อนอ่อนเพลียจนแทบอยากหลับระหว่างทางดูวยซ�้า

ใจแข็งสูดลมหายใจลึก เหลือบดูเวลาบนขูอมือ เห็นเลยสี่ทุ่มมา
ไดูนิดหน่อย จึงลองผลักประตูเยี่ยมมองเผื่อแม่หนูนูอยหลับแลูว ตัง้ใจ
ว่าถูาไม่มีปฏิกิริยาเคลื่อนไหวใดๆก็จะงับปิด เป็นเครื่องหมายใหูอิก๊รูู
ตอนเชูาว่าเมื่อคืนหล่อนแวะมาหาแลูว ไม่ใช่ไม่มา

ประตูอูานิดเดียว ผูาห่มที่คลุมร่างนูอยก็ไหวตัวทันที แสดง
ว่านอกจากจะยังไม่หลับ แม่หนูนูอยยังไดูยินเสียงหล่อนเดินขึ้นบันได
มา และใจจ่อรออยู่ว่าจะเขูามาหาตนไหม

ความดีใจส่งมาใหูสัมผัสชัด กระตูุนมะแมใหูพลอยเป็นสุขไปดูวย
หน่อยๆ น่ีถูาไม่ติดว่าเพลียเต็มแก่ คงร่วมปรีดาที่จะไดูจ๊ะจ๋ากับหนูนูอย
ผููน่ารักมากกว่าน้ี

กูาวเนิบมาเปิดไฟอ่อนบนโต๊ะขูางเตียง นัง่บนขอบฟูก ใชูมือเสย
หนูาผากเด็กนูอยอย่างอ่อนโยน

“เป็นไงมัง่...”
ตอนทูายของการทักเกือบหลุดค�าว่า ‘ลูก’ ออกไป แต่ยัง้ไวู ขืน

เผลอพูดบ่อยเกินไป อาจเป็นการสนับสนุนทางอูอมใหูอิก๊ยึดหล่อนเป็น

แม่เขูาใหูจริงๆสักวัน
“วันน้ีคิดมากค่ะ”
“เรื่องไหน... แม่ชีพิรมล?”
เด็กหญิงอิก๊พยักหนูารับ
“อ๋อ... อือม์... เอางี ้พี่มะแมถามแลูวนูองอิก๊ตอบเป็นขูอๆนะ”
“ค่ะ”
“จ�าไดูไหมเมื่อคืนฝันอะไรบูาง?”
อิก๊ท�าหนูาตรึกนึกทบทวนอยู่นานก่อนตอบ
“พี่มะแมพาอิก๊ไปเที่ยวค่ะ”
“เที่ยวไหน?”
“ต่างจังหวัด มีภูเขาเยอะ...” พอจับฉากหลักเป็นตัวตัง้ไดู ฉาก

ย่อยก็เริ่มทยอยตามมา “พี่มะแมชีใ้หูดูนกบินเรียงกันเป็นตัววี แลูวก็
ถามอิก๊ดูวยว่าสวยไหม อิก๊ตอบว่าสวยค่ะ”

“เหรอ...”
หญิงสาวง่วงขึ้นมาวูบหน่ึง เลยงงๆ ฟังอิก๊เล่าไม่ครบดีนัก
“อิก๊มีความสุขจริงๆเลยตอนอยู่กับพี่มะแม แมูแต่ในความฝัน”
เด็กหญิงสรุปเป็นเสียงบอกซื่อๆ ท�าใหูมะแมหัวเราะเบาๆ
“อือม์... จูะ พี่ก็เหมือนกันนะ” แลูวหล่อนก็ตัดสินใจเอนกายลง

นอนชันศอกค�้าศีรษะตะแคงขูางๆอิก๊ ซึ่งก็ช่วยคลายความเมื่อยลูาไดูดี
ทีเดียว “เอาล่ะ... ไหนบอกซิ อิก๊รููไดูยังไงว่าที่พี่มะแมพาไปเที่ยวเมื่อ
คืนเน่ีย มันเป็นแค่ความฝัน?”

หนูนูอยฟังแลูวชะงักงงว่าท�าไมคุณพี่ของเธอถึงถามเช่นนัน้ แต่
ก็ตอบไปตามแกน เพราะทราบว่ามะแมมีเหตุผลอยู่ในทุกค�าถามเสมอ

“เพราะอิก๊ตื่นขึ้นมา แลูวมันก็หายไป”
“แค่ตื่นขึ้นมา ยังไม่พอจะพิสูจน์หรอกนะว่ามันเป็นความฝัน 

เพราะบางทีคนเราก็ฝันซูอนฝันไดู ฝันว่าตื่นขึ้นมาจากอีกฝันหน่ึงไดู อิก๊
เคยไหม? นึกว่าตื่นขึ้นมาแลูว ที่ไหนไดู ยังมีการตื่นของจริงอีกที”

อิก๊มองเพดานตาแป๋ว ก่อนพึมพ�าตอบ
“ดูเหมือนจะเคยนะคะ”
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“นัน่แหละ... เห็นไหม แสดงว่าแค่รููสึกเหมือนตื่นขึ้นมา ยังไม่
แปลว่าเจอของจริงแลูวเสมอไป”

“ค่ะ”
“เวลาอยู่ในสมาธิน่ิงๆ มันเหมือนตื่นยิ่งกว่าตอนลืมตาเสียอีก ทุก

สิ่งที่เกิดขึ้นจะดูเป็นจริงเป็นจังไปหมด ถูกไหม?”
“ค่ะ”
“นั่นเพราะขณะอยู่ในสมาธิที่สะอาดจากคลื่นความฟูุงซ่านวกวน 

จิตรับรููอะไรไดูชัดเจนแจ่มแจูง ไม่วอกแวกเปลี่ยนไปคิดเรื่องโนูนที
เรื่องน้ีทีเหมือนตอนตื่น”

“ค่ะ จริงดูวย”
“ความชัดอาจท�าใหูเราเผลอนึกไป ว่านัน่คือการตื่นที่แทูจริง ทัง้

ที่มันไม่มีอะไรจริงเลย”
“แลูวจะรููไดูยังไงคะ ว่าอันไหนจริง อันไหนไม่จริง?”
“อิก๊จ�าคนชื่อหยิมไดูไหม?”
แม่หนูนูอยหัวเราะเบาๆ
“จ�าไดูสิคะ วันน้ีพี่หยิมดูหัวโตกว่าทุกวันดูวย”
“ท�าไมอย่างนัน้ล่ะ?”
“ไปท�าผมทรงกระบุงอะไรมาก็ไม่ทราบค่ะ”
คราวน้ีมะแมเป็นฝ่ายหัวเราะบูาง สติค่อยกลับมาเต็มตื่นกว่าเมื่อ

ครู่ เวูนวรรคเงียบเสียงไปอึดใจก่อนเอ่ยต่อ
“รููจักพี่หยิมตัง้แต่เมื่อไหร่?”
“ตัง้แต่มาอยู่บูานหลังน้ีค่ะ”
“พรุ่งน้ีจะยังจ�าพี่หยิมไดูอยู่ไหม?”
“จ�าไดูแน่นอนค่ะ! วันน้ีแค่เห็นเงาพี่หยิมเดินมายังจ�าไดูเลย”
“นัน่แหละ! ตัวช่วยพิสูจน์ความจริง เราจะแน่ใจว่าไม่ไดูฝันไปก็

ต่อเมื่อมีตัวช่วยเช็คความจริงมาสนับสนุน... ท�านองเดียวกัน ถูาหาก
แม่ชีพิรมลเคยมีตัวตนอยู่จริง เราก็ตูองหาใครที่จ�าแม่ชีพิรมลไดูมาช่วย
ยืนยัน”

“ท�าไมพี่มะแมไม่สะกดจิตอิก๊อีกล่ะคะ? เผื่ออิก๊จะไดูรููมากกว่า

นัน้”
มะแมโคลงศีรษะปฏิเสธ ก่อนพลิกร่างนอนหงาย ค่อยสบายขึ้น

อีกนิด
“สารภาพว่ากรณีของอิก๊ พี่เจอเขูากับอะไรที่เกินความสามารถ พี่

ไม่อยากเสี่ยง สะกดไปแลูวไม่รููว่าจะเกิดอะไรขึ้น แลูวอีกอย่างหน่ึง...” 
เวูนวรรคก่อนตัดสินใจบอก “พี่คูนหาจากทะเบียนราษฎร ไม่เคยมี
นามสกุล ‘วิเศษสุทัศน์’ อยู่ในประเทศไทยมาก่อนเลย”

อิก๊ใจแปูว ในความทรงจ�าชัดๆก่อนมโนนิมิตทัง้หมดจะเลือนหาย 
เธอจ�าทัง้ชื่อและนามสกุลตัวเองไดูอย่างแม่นย�า มันแน่นอนเท่ากับที่จ�า
ชื่อและนามสกุลปัจจุบันไดูเดี๋ยวน้ี

น่าขัดใจตรงที่ลืมตาแลูวลืมหมด เหมือนขาดการติดต่อกับตัวตน
ในอดีตอย่างสิน้เชิง แมูพยายามระลึกถึงที่อยู่เดิม ญาติเชื้อ เพื่อนสนิท
มิตรสหาย นึกอย่างไรก็นึกไม่ออก แบบเดียวกับตื่นนอนแลูวลืมฝัน
นัน่เอง

มะแมเห็นอาการย�้าคิดไม่เลิกของอิก๊แลูวชักกลูุม ถูายังตกคูาง
อยู่ก็อาจสับสนเกี่ยวกับตัวตน เหมือนตูองรููใหูไดูว่าตัวเองเป็นใครกัน
แน่ และในที่สุดตอนโตก็อาจมีบุคลิกภาพแปรปรวน พยายามพิสูจน์
ตัวเองแบบผิดๆ ไม่ยอมรับความจริงตรงหนูา จะเอาแต่ความจริงที่ตน
ทึกทักว่าใช่

เหลือกตามองเพดานอย่างจนปัญญา การช่วยสะกดจิตใหูอิก๊
ยูอนความทรงจ�านับเป็นประสบการณ์พิเศษ หล่อนไดูเฝูาสังเกต
ปรากฏการณ์ทางจิตเหนือธรรมดา ไดูเห็นหลายสิ่งที่ไม่เคยเห็น แต่ก็
อธิบายอะไรไม่ไดูชัดสักเรื่อง

และเมื่อใดประสบเขูากับสิ่งที่อธิบายไม่ไดู มะแมก็จะปิดจิต
สัมผัส แลูวเปิดความคิดแบบวิทยาศาสตร์ทันที นัน่คือมีจุดยืนที่จะเชื่อ
หลักฐานและการพิสูจน์แบบจับตูองไดู ไม่ดันทุรังเชื่ออะไรที่ดูเหมือน 
‘ตูองใช่แน่ๆ’ ท่าเดียว

“อิก๊จ๊ะ...” มะแมขานชื่ออีกฝ่ายดูวยเสียงง่วงงุน “ต่อใหูท่าน
แม่ชีพิรมล วิเศษสุทัศน์ เคยมีตัวตนอยู่จริง ก็สูญสลายหายเป็นเถูาธุลี
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ปลิวลมไปแลูว แลูวจะเอาแม่ชีพิรมลมาใชูประโยชน์อะไรไดูอีก อย่าใหู
ความส�าคัญกับแม่ชีที่ตายไปแลูว มากกว่านูองอิก๊ เด็กหญิงอนิทรา ที่
ก�าลังมีเลือดเน้ืออยู่เดี๋ยวน้ีเลย...”

แลูววูบนัน้ จู่ๆความสามารถในการพูดคุยของมะแมก็ขาดหาย
ไป นัน่อาจนับเป็นการเผลอหลับทัง้ยังทรงชุดท�างานเป็นครัง้แรกของ
หล่อนก็ว่าไดู มันท�าใหูอิก๊อมยิม้ที่ไดูนอนกอดผููหญิงที่อบอุ่นที่สุดใน
โลกทัง้คืน ไม่ต่างจากตอนนอนกอดแม่เลยแมูแต่นิดเดียว

มะแมเพิ่งรููเดี๋ยวน้ีเหมือนกัน ว่าการยืนรอคนรักก็เป็นความ
สุขอย่างหน่ึง ยืนคนเดียว คิดถึงใครอีกคน อย่างรููว่าเดี๋ยวเขาจะปรากฏ
กายใหูเห็น เป็นความเปลี่ยวที่ปราศจากความเหงา ท่ามกลางความ
พลุกพล่านที่ไม่มีใคร แต่มีเขาอยู่ในใจเพียงคนเดียว

หลังจากรอแลูวไดูเห็นหนูาที่อยากเห็น ความสุขยิ่งเบ่งบานจน
กลัน้ยิม้ไม่อยู่ ยิม้ที่มีใหูเขาจึงไม่ใช่ยิม้ทักทาย แต่เป็นยิม้ปีติออกมา
จากภายใน

อัคระเดินมาตามทางออกผููโดยสารขาเขูา ใส่เสื้อยืดแขนสัน้สีขาว
กับกางเกงยีนส์ฟอกและรองเทูาผูาใบเท่ๆ อวดสัดส่วนสมชายตัง้แต่
แผงอกกวูางไปจนถึงมัดเน้ือที่น่ามอง ช่างเป็นคนที่น่ามองจริงๆ ไม่ว่า
ระยะใกลูหรือระยะไกล ไม่ว่าหยุดยืนหรือเดินเหิน

เขาแสดงความเป็นเศรษฐีใหญ่โดยการไม่มีกระเป๋าใหญ่ติดตัวมา
เลยสักใบ แมูจะเดินทางขูามน�้ าขูามทะเลมาตัง้ไกล ก็จะแบกท�าไมใหู
เมื่อยในเมื่อมีบูานหรือหูองพักส่วนตัวอยู่เกือบทุกประเทศ!

ประสานตากันน่ิง ตัง้แต่ไกลมาจนใกลูแค่เอื้อม และที่สุดมะแมก็
กูมหนูาพนมมือไหวูอย่างอ่อนนูอม

“สวัสดีค่ะพี่อัค”
ชายหนุ่มรับไหวู
“รอนานไหม?”
มะแมอมยิม้ สัน่ศีรษะนิดๆอย่างรููว่าน่ารัก
“เครื่องลงตรงเวลาน่ีคะ”

“ขอบใจนะที่มารับ รููไหม ลงจากเครื่องมาเจอหนูามะแมแลูวรููสึก
ยังไง?”

หญิงสาวกูมหนูาเขินๆ
“รููสึกยังไงคะ?”
“รููสึกอยากแต่งเพลง”
“เพราะอะไร?”
“เพราะแต่งเพลงมันง่ายและท�าไดูเลย ไม่เหมือนแต่งงาน อันนัน้

ตูองเตรียมกันนานกว่า”
คนฟังค�าตอบหัวเราะพรืดดูวยความคาดไม่ถึง
“โห... มุขอะไรเน่ีย!”
“มุขแกลูงใหูคนหนูาแดงกลางสนามบินไง”
มะแมเมูมปากหันไปทางอื่นเพื่อซ่อนหนูา อัคระยิม้มองอาการ

เอียงอายอย่างเป็นสุขครู่หน่ึง ก่อนเลิกคิว้สูงยกขูอมือดูนาฬิกา ขณะนัน้
เป็นเวลา ๑๘.๐๕

“งัน้เราไปกันเลยไหม คุณพ่อคุณแม่พี่กินขูาวเย็นกันทุ่มตรง พอ
ไปถึงคงเหลือเวลานัง่คุยกันไดูนิดหน่ึง”

“ค่ะ”
สิน้ค�าหล่อน อัคระก็ควูามือนูอยมากุมและจูงออกเดินหนูาตาเฉย 

มะแมท�าปากยื่นและเกือบขืนอย่างไม่คูุน แต่พอถูกลากใหูเดินตามสอง
สามกูาวก็ยิม้ๆ หัวเราะหึหึและยอมโอนอ่อนผ่อนตามโดยดี

แมูไม่อุ่นซ่านไปถึงหัวใจเหมือนครัง้แรกที่เขากุมมือในรถ แต่ก็
คูุนเร็วราวกับเคยเดินจูงกันมานาน เหมือนเป็นคนรักของเขาเต็มตัวก็
ตอนเดินเคียงกันท่ามกลางผููคนมากมายเดี๋ยวน้ีเอง พยายามวางหนูา
เฉย แต่ริมฝีปากเจูากรรมดันระบายยิม้อยู่ตลอดเวลา นึกอายเหมือน
กันที่แสดงความสุขโจ่งแจูงไปหน่อย

มาถึงจุดหน่ึงที่ผููคนเบาบาง อัคระชะลอลงและเบี่ยงเทูาจากเสูน
ตรงเคลื่อนมาหยุดใกลูแผงเหล็กกัน้ มะแมก�าลังกูมหนูากูมตาเดินตูอง
หยุดตามและเงยขึ้นมองงงๆ

เขาก�าลังจูองพินิจเด็กผิวด�าคนหน่ึง อายุไม่ถึงวัยรุ่น ทรงหนูา



256       dungtrin.com    257

เรียว นัยน์ตาโต ผมหยิก ร่างผอมเกร็ง นัง่ขัดสมาธิขูางกองกระเป๋าเดิน
ทาง กูมหนูากูมตามองพื้นอย่างไม่มีอะไรท�าระหว่างรอผููใหญ่

หญิงสาวแปรสายตามองตาม ไม่เห็นอะไรมากไปกว่าเด็กผููชาย
อารมณ์หงอยคนหน่ึง แต่สงสัยคนรักของตนคงเห็นบางสิ่งที่พิเศษ 
เพราะหลังจากน่ิงพินิจอยู่อึดใจ อัคระก็ปล่อยมือหล่อนเขูาไปนัง่ขัด
สมาธิกับพื้นเป็นเพื่อนกับเด็ก

“ฮาย!”
เขายิม้กวูางทัก และเด็กชายผิวด�าก็เงยหนูาขึ้นขมวดคิว้มองมา

งงๆ
“เยส?”
พอเด็กตอบโตูดูวย อัคระก็ใชูภาษากลางพูดราวคูุนเคยกับเด็ก

คนนัน้มานาน
“รููไหมท�าไมคนแพูถึงหมดแรง?”
เด็กผิวสีจูองชายหนุ่มอย่างพิศวงงงงวย แต่ที่สุดก็สัน่หนูาเป็น

เชิงปฏิเสธว่าไม่รูู
“เพราะตูองเสียก�าลังส่วนหน่ึงในชีวิต แบ่งไปเสริมพลังของผูู

ชนะไง... แลูวรููไหม ท�าไมคนไดูที่โหล่ถึงหมดแรงมากกว่าเพื่อน?”
เด็กคนนัน้สัน่หนูาอีก นัยน์ตาโชนแววสงสัยจูา
“เพราะคนไดูที่โหล่ตูองแบ่งสรรปันส่วนพลังในชีวิตใหูกับทุกคน

ที่เขูาร่วมแข่งไง... แลูวรููไหม ท�ายังไงถึงจะไดูที่โหล่แบบไม่ตูองหมด
แรง?”

เด็กชะงักคูาง สัน่หนูานิดเดียว แต่ตาด�าโตทอแววตัง้ใจฟังน่ิง
“ค�าตอบคือ อย่าเก็บค�าว่า ‘ขีแ้พู’ ไวูในใจ!” อัคระตอบหนักๆ 

“ความพ่ายแพูไม่ไดูท�าใหูเราอ่อนแอ การถอดใจยอมแพูต่างหากที่ท�าใหู
เราหมดรูป และท�าใหูคนอื่นรููสึกอยากลูอเลียนเราดูวยค�านัน้ซ�้าไปซ�้า
มา... ไอูขีแ้พู!”

เด็กกูมหนูาสลด แต่อัคระก็ไม่หยุด
“เกมแพูเป็นเรื่องของเกม แต่ใจไม่แพูเป็นเรื่องของเรา ถ้ำไม่

เสียใจอย่ำงเดียว ก็เท่ำกับไม่เสียอะไรไปเลย แมูแต่พลังก็อยู่กับ

เราครบ เราจะไม่รููสึกเหมือนแพู ดังนัน้ค�าว่าขีแ้พูก็ไม่มีทางมาอยู่ในหัว
ของเราไดู”

สีหนูาของเด็กคลายจากความสลด เปลี่ยนเป็นสดชื่นขึ้นเล็กนูอย
“รููไหม นักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเขาคิดกันยังไง?”
ถึงจุดน้ี มะแมเริ่มสัมผัสถึงพลังบางอย่างที่แผ่กวูางออกมาจาก

ชายหนุ่ม กระจายรัศมีเป็นวงครอบทัว่ทัง้บริเวณ สัญชาตญาณทางจิต
บอกว่าอัคระก�าลัง ‘ท�างานใหญ่’ ที่หล่อนไม่เขูาใจ

“ผมไม่รูู”
เด็กเอ่ยปากตอบเป็นค�าแรกออกมาไดู ทัง้ยังท�าหนูางงไม่เลิก
“โอเค!” อัคระท�าเสียงอาสาว่าจะช่วยไขใหู “คืองีน้ะ ก่อนนักกีฬา

ระดับโลกเขูาสนามแข่งครัง้ส�าคัญ ประเภทโอลิมปิกหรืออะไรเทือก
นัน้ เขามัน่ใจว่าตัวเองแน่พอจะชนะคนไดูทัง้โลก ไม่ใช่เฉพาะเหล่าคู่
แข่งขันในสนามหรอก เขูาใจไหม เขาเชื่อว่าเขาชนะโลกไดูเลย!”

คนฟังจูองคนพูดตาคูาง และเหมือนไม่อาจอูาปากเอ่ยค�าใด
ขัดจังหวะ

“แลูวรููไหม ก่อนเขาจะเป็นนักกีฬาระดับโลกไดู เขาคิดยังไง?”
“ผะ... ผมไม่รููอีกเหมือนกันฮะ”
“เขาไม่อายที่จะแพูคนไดูทัง้โลก! ขอขูอแมูแค่อย่างเดียว แพ้

แต่ละครัง้แล้วได้เรียนร้้ว่ำจะเล่นให้ดีขึน้กว่ำเดิมก็แล้วกัน!”
เด็กผมหยิกขยับริมฝีปาก แต่ก็เหมือนจุกที่คอหอย ปล่อยใหู

หนุ่มไทยถ่ายเทถูอยค�าเขูาไปประดิษฐานในหัวตนอยู่ฝ่ายเดียว
“แพูบ่อยไม่ไดูช่วยใหูรููจักแพู แต่การหัดยอมรับรสชาติของความ

พ่ายแพูบ่อยๆ จะท�าใหูเรียนรููว่าขมมากไดู เดี๋ยวก็ขมนูอยลงไดู แลูวพอ
รููสึกขมนูอยลงนะ เราจะเริ่มลิม้รสความหวานของการเรียนรููเพิ่มขึ้น
ทุกที”

“ฮะ...”
“เคยไดูยินไหม?” อัคระเอ่ยต่อ “ไม่มีใครจ�าผููชนะคนที่สองไดู 

ใครๆก็จ�าแต่ผููชนะเลิศไดูแค่คนเดียว”
“เคยไดูยินฮะ”



258       dungtrin.com    259

“แต่รููอะไรไหม? ความจริงก็คือโลกจ�าไม่ไดูอยู่ดีว่าหมายเลข
หน่ึงมีใครบูาง และหมายเลขหน่ึงถูกยันไปเป็นหมายเลขสองเมื่อไหร่ 
หรือกระทัง่ถูกถีบตกกระป๋องไปเป็นที่โหล่กี่ครัง้กี่หนในเวลาต่อมา”

เด็กผิวด�าค่อยๆเมูมปาก หรี่ตาตัง้ใจฟังอย่างเขูาอกเขูาใจ และดู
เหมือนมีความหมายกับชีวิตตนเป็นที่สุด

“เบอร์หน่ึงมันก็แค่สมบัติผลัดกันชม ไม่มีที่ไหนครองมันไวูไดู
ตลอดไปหรอก แลูวใครจะไปจ�าไหวว่าก่อนเป็นหมายเลขหน่ึง เราแพู
หมดรูปมากี่หน เขาจะจ�ากันแต่ว่าเราเป็นหน่ึงในคนกลูา กลูาแพูพันครัง้ 
เพื่อเป็นแชมป์โลกใหูไดูสักครัง้หน่ึง!”

แลูวอัคระก็ตบบ่าของเด็ก
“จ�าไวู! คนจะกูาวไปเป็นหมายเลขหน่ึงเขาไม่วอกแวกเรื่องแพู

ใครอื่น แต่มุ่งเอาชนะตัวเองก่อน เพราะอะไรรููไหม? เพรำะชนะคน
อื่นวันนี ้ เรำอย่้ตรงไหนก็ไม่ร้้ แต่ถ้ำชนะตัวเอง เรำดีขึน้กว่ำเมื่อ
วำนแน่นอน!”

ในสายตาของเด็กชาย อากาศรอบกายของชายไทยตรงหนูา
คลูายสุกสว่างเรืองรองอย่างประหลาด

“ฮะ...”
ชายหนุ่มหรี่ตาเล็งแลอีกฝ่ายดูวยกระแสคาดคัน้
“ใหูเพื่อนมันดูถูกหรือหัวเราะเยาะจนหูชา หรือจนกว่าใจจะลืม

เรื่องแพู เพื่อมีสมองไวูจ�าเรื่องเดียว คือทุ่มเทเพื่อความเป็นหน่ึง!”
พลังโนูมนูาวที่ยิ่งใหญ่ ดูเหมือนจะใหูผลหนักแน่นเฉียบพลัน เด็ก

ผิวด�าคนนัน้เบะปากน�้ าตาไหล แมูไม่เขูาใจว่าเหตุใดอยู่ดีๆจึงมีชายต่าง
เชื้อชาติเขูามาคุยกับตน แต่ก็แจ่มแจูงจับใจไปถึงกูนบึ้งของจิตวิญญาณ

“ขอบคุณนะฮะ”
เจูาหนูยกมือปาดน�้ าตา อัคระยิงฟันยิม้ อูาสองแขนเปิดอกรอ 

และแลูวเด็กที่เขาจัดการเปลี่ยนชีวิตใหูก็โผเขูากอดคอเต็มอูอม
พ่อแม่ของเด็กยังไม่มา คนรอบดูานก็ไม่มีทีท่าสนใจนักว่าอัคระ

คุยอะไรกับเด็ก แต่ภาพที่เด็กผมหยิกโผเขูากอดคออัคระแน่นทัง้น�้ าตา 
มีบางสิ่งที่เรียกความสนใจจากสายตาหลายคู่ใหูเหลียวดูไดู

มะแมกะพริบตาปริบๆ ตอนน้ีหายงง นิมิตค่อยปรากฏเป็นฉากๆ 
ท�าใหูเขูาใจที่มาที่ไปของอารมณ์หงอยของเด็กคนนัน้ หล่อนคีบทิชชู
จากกระเป๋าถือแลูวโนูมร่างลงซับน�้ าตาใหู พลางเอ่ยปลอบเสริมดูวยค�า
อังกฤษที่ฟังไพเราะและอบอุ่น

“ก่อนมาทัวร์กับพ่อแม่ หนูออกจากประเทศอย่างคนที่แพูคนอื่น 
แต่ขากลับประเทศ ขอใหูกลับไปอย่างคนที่ชนะตัวเอง เพื่อจะไม่เสียใจ
ถูาตูองแพูใครอีก!”

น่ีจะเป็นวันที่ชวนฉงนที่สุด และกระจ่างที่สุดพรูอมกันส�าหรับ
เด็กคนหน่ึง คู่หนุ่มสาวเดินจากมา ทิง้เด็กคนนัน้ไวูกับเสูนทางชีวิตใหม่
ของตนเองต่อไป

เขาจูงมือหล่อนต่อ และคราวน้ีมะแมก็กระชับอูุงมือตอบดูวย
ความปรีดาร่วมกัน

“พี่อัคเพิ่งเปลี่ยนโลกไปอีกส่วนหน่ึงหรือคะ?”
“อือ... เขาจะเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ แทนที่จะเป็นตัวตลกสกปรก

หรืออาชญากรรูาย แต่นัน่ไม่ส�าคัญนัก ค�าที่เราช่วยกันเพาะไวูในหัว
ของเขา จะแตกกิ่งกูานสาขา ผลิดอกออกผล คือหลังจากประสบความ
ส�าเร็จระดับโลก เขาจะเป็นนักพูดสรูางแรงบันดาลใจใหูกับผููคนจ�านวน
มหาศาล อยากท�าเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เหมือนกับที่เขาไดู
รับก�าลังใจจากคนแปลกหนูา ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนในวันน้ี!”

หญิงสาวเล็งแลดูวยจิตแลูวตาสว่างแพรว หัวเราะใสอย่าง
สามารถเห็นนิมิตตาม น่ีคือการเปลี่ยนแปลงโลกดูวยปฏิบัติการฝืน
ธรรมชาติ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในแผนของชะตากรรมที่จะใหูอัคระ
และเด็กผิวด�าไดูโคจรมาเกื้อกูลกัน อีกทัง้เด็กก็ไม่ไดูอยู่ในลิสต์ ‘บุคคล
ส�าคัญ’ ที่อัคระวางแผนจะเปลี่ยนแปลงดูวย

“พี่อัคเห็นศักยภาพใหญ่ของเขาไดูตัง้แต่แวบแรกเลยหรือคะ? 
ครึ่งนาทีแรกมะแมมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเด็กมีปัญหาคนหน่ึง”

“พอตูองพัวพันกับพวกมีอิทธิพลต่อโลกสูงๆ มันก็สัมผัสไดูขึ้นมา
เองแหละ ไอูหนูน่ีตอนเศรูามันเก็บกดแรง มะแมลองทบทวนดูสิ รัศมี
ความนูอยใจ คลื่นความเกลียดเสียงลูอเลียน กับไฟทะเยอทะยานอยาก
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เป็นหน่ึงน่ะ มันครอบพื้นที่กวูาง เหมือนเชื้อเพลิงปริมาณมากพอจะเผา
เมืองไดู”

มะแมทบทวนดู นึกถึงวาระแรกที่สายตาปะทะภาพเด็กผิวสีคน
นัน้ มันมีความอัดอัน้มโหฬารอยู่จริงๆ แต่หล่อนไม่เห็นขนาดที่จะครอบ
เมืองหรือเผาเมืองไดูอย่างไร

นัน่สะทูอนว่าเห็นเหมือนกัน แต่ระดับการเห็นต่างกันไดูขนาด
ไหน

“ไวูมะแมจะลองเรียนรููและหัดสังเกตดูบูางนะคะ”
เอ่ยปากอย่างหมายมัน่ ชีวิตจะมีค่าขึ้นขนาดไหน หากรููชัดว่าจะ

สละเวลาสัก ๕ นาทีใหูกับใครเพื่อเปลี่ยนชีวิตที่เหลือของคนๆนัน้ ตลอด
จนผููคนที่จะไดูรับผลกระทบต่อเป็นทอดๆอีกไม่รููเท่าไร!

ถูาท�าไดู ก็แปลว่านาทีใดนาทีหน่ึงในชีวิตหล่อน อาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหน่ึงของโลก ถูาไม่เดี๋ยวน้ีก็ในอนาคตอันใกลู!

เดินขูามสะพานมาถึงอาคารจอดรถ พอใกลูแจ๊ซของหล่อนเขูาไป 
มะแมก็เปรยลอยๆ

“ตอนเขูาไปนัง่ในรถมะแม พี่อัคจะรููสึกแปลกๆขนาดไหนก็ไม่รูู
นะคะ ปกติเคยแต่ขี่ราชรถคันละเป็นรูอยลูาน”

“พี่เคยขี่อูฐไปช่วยคนนะ อันนัน้ตัวละไม่กี่หมื่นเอง”
มะแมยิม้เบะหน่อยๆ แต่แอบนึกอยากซูอนหลังอูฐไปกับอัคระดู

เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง
พอกดปุ่มรีโมทคอนโทรลเปิดล็อกใหู อัคระก็อาสาว่า
“พี่ขับใหูเอาไหม?”
“ใหูมะแมบริการดีกว่าค่ะ”
“ไม่ไวูใจกลัวขับรถใหม่ไปเฉ่ียวเหรอ?”
เขาแกลูงถามข�าๆ
“เปล่า... มะแมมารับพี่อัค ก็อยากใหูพี่อัคนัง่สบายๆสิคะ”
พอเขูามานัง่ประจ�าที่ทัง้สองคนในอาณาเขตแคบ ไหล่ห่างกัน

นิดเดียว มะแมก็บิดกุญแจสตาร์ทเครื่อง แลูวคาดเข็มขัดนิรภัยแบบ
เกูๆกังๆ จู่ๆก็เงอะงะขึ้นมาเฉยๆ อาจเพราะประหม่ากับการมีผููโดยสาร

กิตติมศักดิม์านัง่ขูางๆในพาหนะคันจิ๋วของตนกระมัง
คาดเข็มขัดเสร็จก็ตัง้สติทบทวนนิดหน่ึงว่าตูองท�าอะไรต่อ คลูาย

เด็กหัดขับรถที่ยังไม่คล่องดี ไม่ขึ้นใจว่าเกียร์กับคันเร่งอยู่ตรงไหน แลูว
มะแมก็ลอบถอนใจ อยู่กับเขาบางทีก็เหมือนเป็นตัวของตัวเองที่สุด 
ทว่าบางขณะทุกอย่างรอบตัวก็ดูแปลกและแตกต่างไปหมด

อัคระลากสายเข็มขัดนิรภัยมาคาดสบายๆ ชวนมะแมคุยอย่างจะ
ใหูหล่อนผ่อนคลายลง

“ตอนท�าสมาธิใหม่ๆ พี่อยากเห็นสวรรค์ก่อนเลย”
“แลูวไดูเห็นไหม?”
“มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนัก”
“มะแมก็เคยอยากรููจักความรููสึกตอนอยู่บนสวรรค์นะคะ ว่ามัน

เพริดแพรูวพรรณรายซักขนาดไหน”
“อือม์...” เขาทอดสายตาในลักษณาการมองไกลกลับไปในอดีต 

“เชื่อไหมพี่รููดูวยว่าจูบนางฟูาเขารููสึกกันยังไง”
“จริงเหรอ? รููสึกยังไงคะ?”
ถามพาซื่อ แต่ไม่ทันขาดค�า อัคระก็โนูมกายอันแฝงอ�านาจแห่ง

ชายผููทรงพลัง ยื่นหนูามาประทับจุมพิตลงบนเรียวปากอิ่มชัว่อึดใจ 
ก่อนเอียงหนูากระซิบขูางใบหูหล่อน

“ดูเอาเองสิว่าพี่รููสึกยังไง”
มะแมตะลึงงันราวถูกสาปใหูเป็นหุ่น มีแรงดึงดูดอ่อนหวาน

ระหว่างสองฝ่ังริมฝีปากที่ชวนพิสมัย ตรึงตราจนชาไปทัง้ร่างชัว่ขณะ 
แต่พอรููสึกตัวในวินาทีต่อมาก็เบนหนูาหนี ใหูคลูายกับเมื่อครู่หลบ
ไม่ทัน ไม่ใช่เพราะยอม

พวงแกูมขึ้นสีชมพูจัด แต่ที่สุดก็หัวเราะสะดุดๆ ดันอกเขาออก
ห่าง ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะกูมหนูาหรือเงยหนูาดี

“กลางที่จอดรถเลยนะพี่อัค”
“เรียกใหูหรูหน่อยสิ น่ีมันกลางท่าอากาศยานนานาชาติต่างหาก”
“โอ๋ย! พี่อัคอูะ...” หญิงสาวไดูแต่หัวเราะแปร่งๆ ข�าก็ข�า เขินก็

เขิน สติสตังไม่อยู่กับเน้ือกับตัวอีกต่อไป จึงกดปุ่มปลดเข็มขัดนิรภัยมือ
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ไมูสัน่ เปิดประตูกูาวออกมายืนนอกรถ “มะแมเปลี่ยนใจแลูวค่ะ พี่มา
ขับดีกว่า!”

บทที่ ๑๘
 
คฤหาสน์ที่อัคระปลูกไวูใหูพ่อแม่ ตัง้ตระหง่านในรัว้รอบ

ขอบสูงริมถนนกาญจนาภิเษก ใชูเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 
๒๐ นาทีก็ถึง

ในตัวอาคารอันโอ่โถงโปร่งสบาย สไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล มีการ
ตกแต่งที่สง่างามตามแบบของอัคระ เขาพามะแมมาที่หูองรับแขก ซึ่งผูู
เป็นบุพการีทัง้สองนัง่อ่านหนังสือคอยอยู่เงียบๆ

“พ่อครับ แม่ครับ น่ีมะแม”
หญิงสาวคุมตนเองใหูดูดี ไม่ตื่นสถานที่ และไม่เคอะเขินเมื่อตูอง

พนมมือไหวูผููใหญ่ทัง้สองท่าน
“สวัสดีค่ะคุณพ่อ สวัสดีค่ะคุณแม่”
นายอัษฎา บิดาของอัคระ เป็นชายวัยใกลูชราร่างทูวม นัยน์ตา

ฉายแววลึก คลูายเห็นมาหมด เขูาใจไปหมด และพูดนูอยกว่าที่คิดมาก
ส่วนนางอรุณี มารดาของอัคระนัน้ เหมือนแม่บูานธรรมดาที่ไม่

เจูายศเจูาอย่าง ดวงหนูากลมดูสดใส ยิม้ง่ายคลูายพรูอมจะท�าความรููจัก
มักคูุนกับคนแปลกหนูาไดูทุกคน

“นัง่สิจ๊ะหนูมะแม”
“ขอบพระคุณค่ะ”
สาวนูอยหนูาใหม่กูาวมาลงนั่งบนโซฟาเดี่ยวตัวหน่ึงตามค�าเชื้อ

เชิญของเจูาบูาน ขณะนัน้เด็กรับใชูน�าน�้ าทับทิมมาวางใหูสองแกูวแลูว
จากไป ถือเป็นช่วงสัน้ๆที่มะแมไดูปรับตัว นัง่ชิดเข่าประสานมือใหูเขูาที่
เรียบรูอยพอดี

อัษฎาพินิจร่างระหง คอตัง้หลังตรง ดูสง่างามของหญิงสาวดูวย
รอยยิม้พึงใจ

“หนูาตาหนูเด่นมากนะ พ่อจ�าไดูติดตาตัง้แต่เห็นครัง้แรกช่วงที่
เป็นข่าวท�านายแผ่นดินไหว”

มะแมยิม้หวาน มือประสานน่ิง รููสึกน่ิม อุ่น ไม่เกร็ง ไม่ชื้นเหงื่อ
แห่งความประหม่า จึงทราบว่าตนใจสบายเป็นปกติ ท�าตัวกลมกลืนกับ
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บรรยากาศในบูานไดูดีกว่าที่คิด
“นายอัคบอกแม่ว่าหนูจบจิตวิทยาใช่ไหม?”
“ค่ะคุณแม่”
“พี่เอาเรื่องของมะแมมาขายหมดแลูวล่ะ”
อัคระพูดพลางหย่อนตัวลงนัง่เอนหลังบนโซฟาเดี่ยวอีกตัว หลัง

จากไถลเดินรอบหูองเป็นครู่ มะแมแวบส่งใจไปทางเขา แต่สายตายังอยู่
กับคุณแม่อรุณี ที่ท�าท่าเหมือนอยากคุยกับหล่อนมากมาย

“นายอัคพูดถึงหนูใหูแม่ฟังมาเป็นปีๆแลูว”
ประโยคสัน้ๆนัน้สรูางความรููสึกประหลาดใจใหูมะแม ขนาดหัน

ไปส่งสายตาทอประกายเป็นเครื่องหมายปรัศนีใหูอัคระ ซึ่งเขาก็ยักคิว้
ขูางเดียวตอบหน่อยๆแลูวเมินไปทางอื่น

มะแมค่อยๆลากลมหายใจยาว แค่นัน้ก็บอกแลูวว่าอัคระคงไม่มี
เรื่องปิดบังกับพ่อแม่ และหล่อนก็ตกอยู่ในสายตาของทุกคนในหูองน้ีมา
นานโดยไม่รููตัว

อัษฎาเอ่ยเสียงทูุม
“หนูเป็นคนแรกนะที่นายอัคพามาหาพ่อ น่ีเป็นคืนที่แปลกดี”
มะแมใชูสัมผัสกวาดดู พบว่าภายนอกที่ดูขรึม คุณพ่ออัษฎาเป็น

ผููใหญ่ใจดี และกระแสจิตก็เป็นคนธรรมดา คิดนึกปกติ ไม่ใช่ผููวิเศษ
ล่วงรููอะไรไดูเกินสามัญมนุษย์

“มะแมก็รููสึกอบอุ่น และปลื้มใจที่มีโอกาสมาพบกับคุณพ่อคุณแม่
มากค่ะ”

เลือกตอบดูวยค�ากลางๆตามธรรมเนียม ตัง้ใจจะไม่เผลอหลุด
ออกมาว่าปลื้มลูกชายของท่านทัง้สองปานใด

“แม่เห็นหนูาหนูนาทีเดียวก็นึกรักเสียแลูวสิ ไม่สงสัยเลยว่าท�าไม
นายอัคถึงแอบหลงเงียบๆมาไดูนานขนาดน้ี คุยกับแม่นะ ค�าก็นางใน
ฝัน สองค�าก็นางในฝัน”

อรุณีเล่าซื่อๆแบบคนไม่มีชัน้เชิงซ่อนเบื้องหนูาเบื้องหลัง และนัน่
ก็เป็นอีกครัง้ที่มะแมเผลอย่นคิว้ เหลียวมองอัคระอย่างสุดสนเท่ห์ ตอน
น้ีเขาก�าลังยกมือขูางหน่ึงปิดหนูา ในท่ากลูุมใจ กับทัง้ปลงตกแลูวว่า

อย่างไรคืนน้ีคงถูกเปิดโปงหมดโดยฝีมือแม่เป็นแน่แทู
มะแมเหลียวกลับมาพูดยิม้ๆกับมารดาของคนรัก
“คุณแม่แน่ใจว่าพี่อัคพูดถึงมะแมนะคะ?”
“แน่สิ! ผููหญิงชื่อมะแมในประเทศน้ีจะมีสักกี่คนล่ะ”
“ไม่ตูองสงสัยหรอก หนูเป็นคนเดียวที่นายอัคมาคุยใหูพ่อแม่

ฟัง พ่อแม่ก็ไดูแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะพามาหา ถูาแน่ใจว่าใช่” อัษฎา
เสริม “แต่เขาเป็นคนวางแผนนาน พ่อกับแม่ก็รออย่างไม่ค่อยเขูาใจนัก
หรอก”

“แม่ก็ถามนะจ๊ะ ว่าไม่กลัวใครมาควูาไปก่อนหรือ เขาบอกว่าไงรูู
ไหม...?”

มะแมท�าหนูาตัง้ใจฟัง แต่พอคุณแม่อรุณีนึกขึ้นไดูว่าค�าเฉลยอาจ
ไม่เหมาะก็ยกมือขึ้นทาบอกแลูวเงียบไปดื้อๆ จนมะแมตูองเร่ง

“บอกว่ายังไงคะ?”
อรุณีหัวเราะขัดๆ ลดมือลงจากอก ปรายตามองลูกรักอย่างจะ

ถามว่าใหูพูดไหม พอเห็นฝ่ายนัน้เอาแต่นัง่ปิดหนูา อรุณีก็หันมาบอก
อุบอิบ

“นายอัคอยากใหูบอกหรือเปล่าก็ไม่รูู เดี๋ยวหนูกลับไปจะมาต่อว่า
ว่าแม่ปากโปูง”

นัน่ยิ่งกลายเป็นตัวเร่งใหูมะแมอยากรููเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า จึง
เสริมสรูางก�าลังใจใหูฝ่ายนัน้ดูวยการพยักหนูายิม้กวูาง

“บอกเถอะค่ะ!”
“อูา... ก็ไดู” คุณแม่เผยเนิบๆ “นายอัคบอกว่านอกจากเขาแลูว 

หนูมะแมชอบผููชายอื่นไดูไม่เกินสองวันหรอก เดี๋ยวก็เบื่อเอง”
รอยยิม้ของมะแมหดลงหน่อยหน่ึง เพราะแต่แรกนึกว่าจะเป็นค�า

ตอบเช่น อัคระไม่มีวันยอมเสียหล่อนไป ตูองทวงผููหญิงของเขากลับ
คืนมาจนไดู ไม่คาดฝันว่าที่แทูเห็นหล่อนเป็นของตายในมือน่ีเอง

แต่พอรููสึกตัวว่าอยู่ต่อหนูาผููใหญ่ ก็จ�าตูองเอียงคอฉีกยิม้ พูดจา
เสียงอ่อนเสียงหวานกลัว้หัวเราะ ราวกับเจอเรื่องน่าข�าเต็มประดา

“พี่อัคน่ีนอกจากเสน่ห์แรงแลูว ยังเชื่ออะไรแปลกๆที่คนอื่นนึกไม่
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ถึงดูวยนะคะคุณแม่”
อัษฎาไดูยินแลูวหัวเราะร่วน นึกชอบใจว่าที่ลูกสะใภูขึ้นมาติด

หมัด ส่วนอรุณีพอรููตัวว่าพลาดเผยค�าที่คนรักของลูกฟังแลูวอาจผิดหู ก็
เสท�าเป็นหัวเราะกลบเกลื่อน

“ไวูไปตกลงกันเองก็แลูวกัน... มาเถอะ! จะทุ่มหน่ึงละ เรายูายไป
หูองอาหารกันทีดีไหม?”

มื้อเย็นกับการเขูามาอยู่ในโลกส่วนตัวของอัคระ คือความ
ครื้นเครงอย่างเป็นไปเอง ตัวตนของอัคระในขณะอยู่บูานไม่ไดูต่างจาก
หนุ่มวัยสามสิบทัว่ไปที่ตรงไหน เหมือนจะเผยต่อหล่อนตรงๆดูวยซ�้าว่า
น่ีต่างหากคือตัวจริงของเขา หาใช่บุรุษลึกลับบนยอดเขาหิมพานต์แต่
อย่างใด

อรุณีดูท่ารักลูกชายสุดสวาทมาก แลูวก็คงเอ็นดูมะแมไม่นูอยเช่น
กัน อัคระมีเรื่องน่าขายหนูาเท่าไรในวัยเด็ก คุณแม่ขนเอามาเปิดโปง
หมด ยิ่งเห็นลูกชายยิม้ๆไม่ว่าอะไร ก็ยิ่งมัน่ใจว่ามาถูกทาง ผูกขาด
หัวขูอสนทนาบนโต๊ะอาหารอยู่คนเดียว

มะแมเผลอนึกว่าสนิทกับที่บูานของอัคระมานาน หัวเราะเต็ม
เสียงเป็นครัง้คราว

“ตอนหกเจ็ดขวบเน่ียรูายมากนะ เย็นวันหน่ึงเขาคิดถึงคุณพ่อ 
โทร.ไปเร่งใหูกลับบูาน จะอวดผลงานประดิษฐ์อะไรของเขาสักอย่าง...”

อรุณีท�าหนูานึกทบทวน มะแมตัง้ใจฟังตาแป๋ว ส่วนคนอื่นกูม
หนูาตักกับขูาวใส่ปากอย่างไม่สนใจนัก

“ทีน้ีคุณพ่อก็วุ่นๆอยู่ที่ท�างาน เลยรับปากส่งๆว่าไม่เกินหกโมง
เย็นถึงบูานแน่นอน เขาก็จูองนาฬิการอเลย... แต่ปรากฏว่าคุณพ่อมา
เสียเกือบทุ่มครึ่ง เขาก็ท�าหนูาปกติ ออกไปตูอนรับถึงโรงรถ จูงมือเขูา
มานัง่โต๊ะกินขูาว คุณพ่อมาถึงเหน่ือยๆเห็นลูกตูอนรับดีก็ท�าตัวผ่อน
คลาย ที่ไหนไดู พอหย่อนตัวลงเท่านัน้ นายอัคกระชากเกูาอีห้ลบวืด 
ปล่อยใหูนัง่ลงไปบนอากาศ หงายหลังกูนกระแทกพื้นซะอย่างนัน้”

คราวน้ีมะแมกลัน้ไวูไม่กลูาหัวเราะดัง เพราะเป็นรายการตลก
เจ็บตัวของผููใหญ่ที่นัง่อยู่ใกลูๆ

“แลูวคุณพ่อท�ายังไงคะ?”
“ก็หวดกูนตามระเบียบน่ะสิ นายอัคก็แน่นะ ยืนกอดอกน่ิงใหู

หวดไม่รูองซักแอะ จนคุณพ่อละเหี่ย ตูองเป็นฝ่ายปรับความเขูาใจ และ
ยอมขอโทษที่มาชูา ผิดสัญญาเดิม”

“อือ...” อัษฎาเพิ่มเติมใหูครบ “มันมีวิธีลงโทษพ่อของมันไดูหนูา
ตายมาก บอกว่าน่ีแหละความรููสึกตอนโดนหลอกใหูดีใจ มันวืดอย่างน้ี”

ฟังดังนัน้ มะแมค่อยกลูาหัวเราะรื่นขึ้น
“เขาถึงว่าเด็กเก่งมักกลูาท�าเรื่องแผลงๆใช่ไหมคะ?”
เป็นอีกที่มาที่ไปหน่ึง ที่ท�าใหูอัคระดูมีตัวตนจับตูองไดู เขาเคย

เป็นเด็กดื้อ เคยเล่นซนไม่รููภาษา เคยเอาแต่ใจไรูเหตุผล ไม่ใช่จู่ๆก็โผล่
มาปรากฏตัวในโลกเหมือนเทวดาอย่างที่หล่อนรููจักแต่แรก

พอของหวานผ่านไป อัษฎาก็ชวนทุกคนออกไปเดินเล่นเป็นการ
ย่อยอาหาร พูนเขตรัว้ดูานหลังออกไป เป็นบึงใหญ่ขนาด ๖ ไร่ เห็นร�าไร
จากระดับพื้นอาคาร ที่ยกสูงกว่าระดับน�้ าราว ๓ เมตร แสงบนทางเดิน
ส่องใหูเห็นทัศนียภาพรอบดูาน ราวกับรีสอร์ทงามตามจังหวัดท่องเที่ยว
ไกลๆ

อัษฎาถามถึงงานของมะแม เป็นการแสดงความสนใจในเรื่อง
ของหล่อนบูาง ทัง้อัษฎาและอรุณีเป็นคนธรรมดาที่รููว่าสัมผัสพิเศษมี
จริง แต่ไม่รููว่ามีไดูอย่างไร มะแมถ่อมตัวว่าเทียบกับอัคระแลูว หล่อน
ยังรููวิธีใชูสัมผัสแค่หางอึ่งเท่านัน้

ร่วมเดินกินลมชมวิวเกือบ ๒๐ นาที คุณแม่อรุณีก็ขอตัวเขูาบูาน 
คุณพ่ออัษฎาเห็นเช่นนัน้จึงขอตัวตาม อย่างจะเปิดโอกาสใหูหนุ่มสาวไดู
อยู่ดูวยกันตามล�าพังบูาง

“งัน้พ่อแม่ขึ้นขูางบนเลยนะ คืนน้ีลากันตรงน้ีแหละ”
“กราบสวัสดีค่ะคุณพ่อ กราบสวัสดีค่ะคุณแม่”
“จูะ” อรุณีรับไหวู “หนักนิดเบาหน่อยค่อยๆพูดกันนะ อย่าผลักพี่

เขาตกน�้ าล่ะ”
ค�าฝากฝังสุดทูายนัน้ คงเผื่อไวูว่ามะแมอาจยังติดใจ ที่อัคระเคย

บอกแม่ว่ามะแมเป็นของตาย จะควูาเมื่อไรก็ไดู ไม่ตูองกลัวใครมาแย่ง
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ชายหนุ่มกับหญิงสาวปักหลักยืนอยู่ที่เดิม สายตามองผููใหญ่ทัง้
สองท่านเดินห่างออกไปเรื่อยๆจนลับตา

อัคระเหลียวมาจูองเสีย้วหนูาหวาน ที่เหมือนอาบมนต์ดึงดูด
สายตาใหูเพลินมองไม่รููเบื่อ และยิ่งมองก็เหมือนของตูองหูามที่ยากจะ
หูามใจยิ่งขึ้นทุกที

“ไปพายเรือเล่นกันไหม?”
“ตามใจพี่อัคสิคะ”
อยู่กับเขา ความมืดของบึงใหญ่ไม่น่ากลัวสักนิด ชัว่เวลาไม่กี่นาที

ต่อมา สองหนุ่มสาวก็ลงมาลอยในเรือกลางน�้ าเวิง้วูาง ชมเสีย้วจันทร์สี
เงินยวงบนฟูามืดดูวยอารมณ์กระจ่างใส

มะแมสูดอากาศยามราตรี อันอวลกลิ่นหอมของธรรมชาติทูอง
ทุ่งรอบนอก เสีย้วจันทร์ที่มีอัคระนัง่อยู่ดูวย ช่างเป็นเสีย้วจันทร์ที่แตก
ต่างจากทุกหนแห่ง ราวฉากฝันกับความจริงจับตูองไดู มารวมอยู่ในที่
เดียวกันเป็นครัง้แรก

“พี่อัคอยู่เมืองไทยปีละกี่วันคะ?”
“เอาอดีตหรืออนาคต?”
“อดีตก่อน”
“ปีละไม่เกินหกสิบวัน”
“แลูวอนาคตล่ะ?”
“เท่าจ�านวนวันที่อยากอยู่กับมะแม!”
หญิงสาวยิม้ซึมในเงามืด ก�้ากึ่งระหว่างความรููสึกภูมิใจในตนเอง 

กับความรููสึกหนักใจที่กลายเป็นตัวถ่วงงานของเขา
ความเป็นคู่กันระหว่างหล่อนกับเขาเหมือนถูกเตรียมไวูพรูอม

แบบส�าเร็จรูป แค่เจอกันก็พอ อะไรๆจะถูกขับดันใหูเดินไปขูางหนูาบน
ทางโรยกลีบกุหลาบไดูเอง

ดูวยความเป็นเขากับหล่อน คงไม่ตูองเสียเวลาโอูโลมปฏิโลม
หรือเล่นบทพ่อแง่แม่งอนกันมาก แค่พบครัง้แรกมะแมก็รับแลูวว่า
หล่อนยอมเป็นผููหญิงของเขาไดูทุกเมื่อ

ทว่านึกถึงภาพที่มีหล่อนติดตามเขาไปทุกหนทุกแห่งไม่ออก อยู่

แยกเป็นต่างหากที่ตรงน้ี หล่อนมีงานของตัวเอง มีผลงานอันน่าภูมิใจ
เป็นตัวเป็นตน มันจะต่างกันขนาดไหนก็ไม่ทราบ กับการตะลอนๆ
ตามอัคระเป็นเงา เพื่อท�างานที่เกินตัว หรือไม่ก็เพื่อเป็นเพียงเครื่อง
ประดับบารมีใหูเขา

สายลมวูบหน่ึงพัดกลุ่มผมยาวปลิวตามแรง มะแมหรี่ตาเงยหนูา
มองดาวอันปรากฏประดุจจินตนาการสวรรค์ บางดวงดูเด่นหลอกตาจน
ไม่รููว่าอยู่ใกลูหรือไกลกันแน่ แค่เขย่งเอื้อม หรือตูองทะยานไกลไปใน
การเดินทางชัว่นิรันดร์ กว่าจะถึงซึ่งเปูาล่อตานัน้ไดูส�าเร็จ

“งานของพี่อัคมีเปูาหมายแน่ชัดไหมคะ ว่าเมื่อไหร่ หรือแค่ไหน
ถึงจะเสร็จสิน้ บรรลุผลสมบูรณ์?”

อัคระส่ายหนูานูอยๆก่อนสารภาพ
“ถูาไม่ไดูความร่วมมือจากเซธ ก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอก แต่ละ

งานอาจส�าเร็จเร็วกว่าที่คิด หรืออาจบานปลายไปเรื่อยๆจนตูองตัดใจ”
“แลูวอะไรเป็นเครื่องชีค้วามส�าเร็จในแต่ละแห่ง?”
“พอคนมีอิทธิพลสูงเปลี่ยนไป เหตุการณ์เลวรูายที่เหมือนก�าหนด

ไวูแลูวว่าตูองเกิดดูวยน�้ ามือเขา จะเลือนหายไป อาชญากรรมลด งาน
กุศลเพิ่ม รวมทัง้เกณฑ์วัดอื่นๆอีกหลายแบบ ซึ่งพิสูจน์เทียบเคียงกับ
ขูอมูลของซีอุสแลูวว่าเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเสูนทางชะตาเดิม
จริงๆ!”

“มะแมเขูาใจถูกไหม? การเปลี่ยนโลก คือการจงใจออกนอกเสูน
ทางของชะตาเก่า”

“ท�านองนัน้ การสรูางชะตาใหม่ อาศัยความช่วยเหลือจากซีอุสไดู
เพียงบางส่วน ที่เหลือตูองใชูสามัญส�านึก มันสมอง สองมือ และก�าลังใจ
แบบว่ายน�้ าขูามมหาสมุทร”

“อย่างเด็กผิวสีวันน้ี พี่อัคก็ใชูสัมผัสเอาลูวนๆตอนเจอหนูา ไม่ไดู
รับการแนะจากคอมพิวเตอร์ตาทิพย์ของพี่เลย?”

“ใช่! ซีอุสเปรียบเหมือนแผนที่จากดาวเทียม ถึงละเอียดแค่ไหน
ก็ไม่เท่าตอนลงมาเดินเทูาใหูเห็นกับตา และความจริงก็คือเสูนทาง
ชะตากรรมถูกซ่อนอยู่ในเงามืด จะเห็นไดูก็เท่าที่แสงไฟฉายในมือช่วย
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ส่องไปถึง ไม่เกินไปกว่านัน้”
มะแมนึกภาพหนทางในความมืดตามค�าอุปมาอุปไมยของอัคระ 

สิ่งที่หล่อนเห็นในหูวงมโนทวารคือความรกชัฏ เต็มไปดูวยขวากหนาม
น่าพรัน่พรึง แต่เขาก็ดูนดัน้ฟันฝ่าไปเยี่ยงคนที่กลัวเป็นอย่างเดียว คือ
จะไม่ไดูถึงจุดหมายที่ตูองการ!

กูมหนูามองพื้นเรือ ก่อนพึมพ�าถามคลูายใหูโอกาสอัคระว่าจะ
แกลูงท�าเป็นไม่ไดูยินก็ไดู

“ตอนที่พี่อัคส่งจดหมายมาเตือนใหูระวังเรื่องความรัก พี่อัค
หมายความว่ายังไงหรือคะ?”

“ก็...” อัคระละมือขูางหน่ึงจากดูามพาย ปล่อยเรือใหูลอยเฉ่ือย 
เอาน้ิวเขี่ยปลายจมูก “ก่อนหนูาวันนัดที่พี่จะไปเจอมะแม อยู่ๆก็นึก
อยากใชูซีอุสค�านวณเรื่องหัวจิตหัวใจของมะแมดูเล่นๆ เห็นมีเกณฑ์จะ
เกิดไปป๊ิง ไปพิศวาสวาบหวามกับใครบางคน ซึ่งพอเล็งดูดูวยจิตก็สัมผัส
ว่าหมอนัน่มีแรงดึงดูดมหาศาล เลย... ไม่อยากใหูมะแมเขวเสียก่อน”

สารภาพหมดเปลือก ซึ่งพอมะแมฟังจบก็ยิม้ชื่นมื่น เพราะทราบ
ว่าเขาตูองกัดฟันสููกับความเขินไม่นูอยกว่าจะพูดจบ

ในเงามืดเกือบไม่เห็นกัน มะแมเงยหนูาเชิดคางใส่เขานิดหน่ึง
ก่อนประชดเรียบๆ

“จะกลัวอะไร ยังไงมะแมก็ของตาย ถึงไม่ตูองแย่งก็กลับมาอยู่
ในมือเอง!”

ประโยคสุดทูายเนูนเสียงชูาชัด อัคระยิม้เฝ่ือนพูดอููอี้
“ก็ไม่ถึงขนาดนูาน...”
“มะแมเจอหนุ่มคนหน่ึงจริงๆแหละค่ะ หล่ออย่าบอกใคร” ใชู

ส�าเนียงยัว่หน่อยๆ เวูนวรรคครู่หน่ึงก่อนเอ่ยต่อ “ถูาไม่โดนจดหมาย
จากพี่อัคเบรกเสียก่อน พอเจอเขาก็อาจไม่เกร็ง ไม่ระแวง และไม่ตัง้
ก�าแพงตูานเสน่ห์ เผลอๆอาจแบ่งรับแบ่งสูู ไม่ปฏิเสธแบบไรูเยื่อใยอย่าง
ที่ท�าไปก็ไดู น่ีคือการเปลี่ยนโลกเพื่อตัวเองใช่ไหมคะ?”

อัคระยังคงท�าหนูาไม่ถูกที่ตูองคุยกันเรื่องน้ี
“บางทีพี่ก็รููสึกไม่ดีเหมือนกันแหละ ที่เอาอาวุธเหนือโลกมาใชู

งานส่วนตัว แต่... พี่ก็ไม่รููสึกผิดนะ!”
มะแมเอียงคอยิม้หวาน คิดว่าไหนๆเขาเปิดอก ไม่เต๊ะท่ากับ

หล่อนเลย หล่อนก็ควรเผยความในใจใหูเขารับรููอย่างตรงไปตรงมาบูาง
“คิดอีกทีก็จริงของพี่อัคค่ะ ถึงมะแมจะลุ่มหลงความหล่อ

อย่างรูายกาจของคุณปาย สักพักคงเบื่อไปเอง เพราะชีวิตของเขายัง
อีนุงตุงนังดูวยปัญหา เป็นคนธรรมดาที่อยากหายทุกข์โดยไม่อยากเลิก
สรูางเหตุแห่งทุกข์ พอเป็นทุกข์ที ก็คงตูองหันมาพึ่งพามะแมที ในที่สุด
คงเห็นเขาเป็นลูกแหง่มากกว่าคนรัก”

โดยอารมณ์พาไป มะแมเกิดความรููสึกเหมือนผููหญิงธรรมดาคน
หน่ึง ที่อยากถามถึงอดีตของอัคระ อยากรููเรื่องผููหญิงที่ผ่านมาของเขา
บูาง

“พี่อัคเอาเปรียบมากเลย รููเรื่องมะแมหมด แลูวของตัวเองล่ะ จะ
เปิดเผยบูางไดูไหมว่ามีใครมากี่คนแลูว?”

“ดวงพี่ไม่ใช่จะแวดลูอมดูวยผููหญิงมากมายนักหรอกนะ ตูอง
ผ่านความผูกพันเป็นพิเศษกันมา ค่อยเขูาถึงตัวกันไดู”

เล่าแบบพยายามตัดบท แต่นัน่ก็เพียงพอแลูวที่มะแมจะอาศัย
เป็นพาหะใหูสัมผัสรูู

อัคระผ่านการคบหากับเพศตรงขูามในแบบผูกพันหลายดูาน เป็น
เพื่อนร่วมเรียน เป็นเพื่อนร่วมเที่ยว เป็นเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่มีสักคนที่
พรูอมจะเป็นเพื่อนร่วมชีวิต...

แลูวหล่อนล่ะ?
จู่ๆก็ตัง้ค�าถามที่รููแก่ใจว่าตอบยากส�าหรับเขา
“มะแมมีค่ากับพี่อัคแค่ไหนคะ?”
อัคระน่ิงงันเป็นครู่ ก่อนจะค่อยๆเบนสายตามาสบกับคนรักใน

เงามืด
“จนถึงเดี๋ยวน้ียังไม่รููอีกหรือ?”
มะแมตอบสวนทันควัน
“ค่ะ! ถึงเดี๋ยวน้ีก็ยังไม่รูู” กระแสจากตาจริงจังขณะตัดสินใจถาม

แบบเสี่ยงที่จะตูองเสียเขาไป “พี่อัคคะ... ถูาเพื่อแลกกับมะแมมา พี่อัค
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ไม่ไปเป็นจักรพรรดิจะไดูไหม?” บทที่ ๑๙
 
ตสีี่ครึ่ง
มะแมตื่นนอนดูวยความเคยชินเหมือนทุกเชูา แต่สิ่งที่เชูาน้ีไม่

เคยชินคือความรููสึกเหมือนอยากรูองไหู...
นอนแช่อยู่กับเตียงในอาการซึมน่ิง นานเท่าไรไม่ทราบ ในที่สุดก็

ยกมือขึ้นปิดหนูารูองกระซิก
แต่ก่อนเห็นจากจิตคนอื่น เดี๋ยวน้ีรููดูวยตัวเองแลูว รักที่สุดคือ

อำกำรยึดที่สุด ยึดที่สุดคือต้นทำงทุกข์ที่สุด!
ดูเหมือนหล่อนจะเสียเขาไปง่ายๆดูวยค�าเพียงไม่กี่ค�า ที่พูดออก

ไปโดยไม่ทันคิดใหูดีเสียก่อน
อัคระคงไม่รููหรอกว่าก่อนจะขอเขาอย่างนัน้ หล่อนคิดมากี่ชัน้ 

รููสึกถึงอนาคตมากี่หน
นึกภาพวันสมรสระหว่างหล่อนกับเขาออก แต่มองไม่เห็นเลยว่า

บัลลังก์จักรพรรดิจะมีเขาอยู่ หรือจะมีหล่อนเคียงไดูอย่างไร
ถูาไม่ใช่บัลลังก์จักรพรรดิ ก็เสูนทางสู่ความเป็นจักรพรรดินัน่เอง 

ที่พรากหล่อนกับเขาออกจากกัน!
อัคระมีคุณสมบัติทุกอย่างของพระเจูาจักรพรรดิ ไม่ว่าจะเป็น

ฤกษเ์กิด รูปลักษณะ ความรููความสามารถ ตลอดจนศักยภาพในการ
ปกครองคน

แต่คุณสมบัติขูอเดียวของจักรพรรดิที่ขาดไป ก็คือความอยาก
เป็นจักรพรรดิ!

เขาแค่ติดใจการเปลี่ยนโลกเขูาขัน้เสพติด อยากพิสูจน์ว่าตัวเอง
เปลี่ยนโลกใหูดีขึ้นไดูกับมือ ไม่ปล่อยใหูโลกเสื่อมเองตามกาลอย่างเซธ

เขาอยากเอาชนะเซธ ปักใจว่าพระเจูาจักรพรรดิที่แทู ควรมี
จิตเมตตาประดุจฝนตกทัว่ฟูา ไม่ใช่เลือกตกเฉพาะอาณาจักรของตน 
และวิธีเป็นจักรพรรดิของเขาก็คือการเปลี่ยนโลกทั้งใบใหูกลายเป็น
อาณาจักรแห่งความดีงาม ไม่ใช่รอโลกพังแลูวค่อยครอบครองในจังหวะ
ที่งามพรูอม
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ในภาพมุ่งมัน่เหมือนเต็มไปดูวยพละก�าลังมหาศาล หล่อนสัมผัส
ไดูถึงความอัดอัน้ อ่อนลูา เหลือความหวังเพียงเลือนราง ช่างต่างจาก
เซธที่ปลอดโปร่ง หนักแน่น รููจริงเป็นขัน้ๆ ว่าอยากไดูอะไร เพื่ออะไร 
จะตูองท�าอะไรกับกูาวน้ีและกูาวต่อๆไป ทุกความคิดในหัวของเซธแจ่ม
ชัด ประหน่ึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแลูวไปหมด

อัคระเดินปะปนไปกับคนธรรมดาไดู แต่เซธจะบินเหนือเมฆดูวย
เครื่องเจ็ตส่วนตัวเท่านัน้

อัคระอยู่กับฝันที่เสมือนเป็นไปไดูจริงส�าหรับตัวเอง ส่วนเซธอยู่
กับความจริงที่เสมือนฝันเกินเอื้อมส�าหรับคนอื่น

อัคระอยากช่วยคนทัง้โลก ขณะที่เซธอยากปกครองโลกทัง้ใบ
สรุปใหูสัน้ที่สุด คือ ลายเซ็นมหาอ�านาจแห่งพระเจูาจักรพรรดิมี

อยู่ในเซธชัดกว่าอัคระมากนัก!
แต่กระนัน้ เพียงค�าไม่กี่ค�าที่หล่อนอาจหาญใชูไปท�าลายความฝัน

ของอัคระ เหมือนไม่ค�านึงถึงความเหน่ือยยากที่ผ่านมา และเหมือน
ไม่รููว่าเขาหวังใหูหล่อนเป็นก�าลังใจขนาดไหน ก็ประดุจมนต์สาปอัคระ
ใหูแน่น่ิงเป็นหุ่นป้ันไรูวิญญาณไปครู่ใหญ่

สัมผัสไดูว่าเขาเสียใจอย่างใหญ่หลวง มะแมอยากถอนค�าพูด 
อยากแกูทุกค�าที่หลุดจากปาก อยากบอกว่าแค่สัง่ค�าเดียว จะใหูท�า
อย่างไร ตามใจเขาท่าไหน หล่อนจะไม่อิดเอื้อนเลยสักนิด

หลังการรูองขอแบบโง่ๆของหล่อน ก็ไม่มีค�าพูดใดต่อกันอีก
แมูแต่ค�าเดียว กระทัง่เขาเคลื่อนไหวไดู ก็พายเรือเขูาฝ่ังเดินพามาส่ง
ขึ้นรถ หล่อนยกมือไหวูลา อัคระท�าเหมือนไม่เห็น ไม่ยอมรับไหวูเลย
ดูวยซ�้า คลูายหล่อนกลายเป็นอากาศธาตุไปแลูว

ยูอนทบทวนไปถึงวันแรกที่เขามาหา และถามอย่างคนอยากรููผล
แพูชนะ เขารููอยู่แลูวว่าหล่อนไม่รูู ก็แค่อยากดูว่าส่วนลึกของหล่อนจะ
เชื่อเขาไหม

แค่อยากรููว่าโลกทัง้ใบ ยังเหลือใครเชื่อเขาอยู่บูาง!
ฝ่ายหล่อน เพียงเพราะกลัวเสียเขาใหูกับอะไรก็ไม่รูู กลับกลาย

เป็นว่าหล่อนอาจเสียเขา สังเวยความไม่รูู ไม่ทันคิดของตัวเองไปแลูว

กระมัง!
ค�าพูดแต่ละค�าหลุดจากปากไปแลูว ต่อใหูเสียใจแค่ไหนก็เอาคืน

ไม่ไดู ขูอน้ีทุกคนทราบดี แต่ไม่ทราบเท่านัน้ว่าค�าไหนบูาง ที่หลุดออก
ไปแลูวจะตูองเสียใจ

ส�าหรับหล่อน ใหูเลิกท�าอะไรก็ไดู ไม่ตูองมานัง่เหน่ือยช่วยใครต่อ
ใครอีกแลูวก็ไดู เป็นคนธรรมดานัง่ตามแผงลอยขายของก็ไดู แค่เขาขอ
ค�าเดียว และหล่อนขอแค่มีเขาคนเดียว

คงจะดีพอ ถูาตื่นเชูาขึ้นมาตอนอายุ ๗๐ แลูวยังเห็นเขาอยู่ขูางๆ 
โดยไม่ตูองเปลี่ยนโลก ไม่ตูองท�าใหูโลกแตกต่างไป แมูว่าโลกตอนนัน้
จะเน่าเหม็นสักขนาดไหนก็ตาม...

เสียงเคาะประตูดังขึ้น ตามดูวยเสียงเล็กๆน่ารักน่าฟังของนูอง
อิก๊

“พี่มะแมคะ”
หญิงสาวชะงักน่ิง ระงับเสียงสะอื้น แม่หนูผููท�าตัวเหมือนลูกสาว

ขึ้นทุกวันคงมาเรียกใหูไปนัง่สมาธิ เพราะเห็นหล่อนไม่ยอมออกจาก
หูองเสียที

พอเคาะแลูวหล่อนไม่ตอบ เดี๋ยวน้ีอิก๊กลูาถือวิสาสะหมุนลูกบิด
ประตูบุกเขูามาเอง ปกติมะแมจะกดปุ่มล็อกไวูทุกคืน แต่เมื่อคืนผิด
ปกติจนลืมกิจวัตรปกติทัง้หลาย จึงปล่อยใหูอิก๊เขูามาไดูอย่างง่ายดาย 
ทัง้ที่ยามน้ีหล่อนไม่พรูอมจะตูอนรับใครทัง้นัน้

เมื่อประตูเปิดอูา แสงไฟจากนอกหูองก็กระจายเขูามา แต่มะแม
รีบปาดแกูมทัน ก่อนอิก๊จะรููว่ามีคราบน�้ าตาบนใบหนูาหล่อน 

ร่างนูอยเคลื่อนด๊อกแด๊กมาที่เตียงอย่างรวดเร็ว มีชีวิตชีวาราว
ตัวการ์ตูนที่ถูกสรูางขึ้นมาใหูร่าเริงเป็นอย่างเดียว และพลังความเบิก
บานนัน้ ก็เสมือนแสงตะวันช่วยขับไล่ความหม่นหมองในใจหล่อนไดู
แบบฉับพลันทันใด

หญิงสาวลุกขึ้นนัง่พิงพนักเตียง ทันรับร่างนูอยที่พุ่งดิ่งหัวซุก
หัวซุนเขูามากอด

“พี่มะแมลืมตื่นมานัง่สมาธิเหรอคะ”
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เด็กหญิงส่งเสียงถามมาจากอูอมอกหล่อน
“ไม่ไดูลืม เมื่อกีลุ๊กไม่ขึ้นน่ะจูะ หมดพลัง แต่ตอนน้ีไดูเติมพลัง

จากอิก๊แลูว ลุกไหวแลูว”
หมายความตามนัน้ มะแมดันไหล่เด็กหญิงออกจากอูอมกอด กูม

หนูาไปหอมซูายหอมขวาหลายฟอด ก่อนจูองดวงหนูาใสซื่อในเงาสลัว
รางแน่น่ิง แฝงนัยลึกซึ้งที่แม่ตัวนูอยไม่มีทางเขูาใจ

อัคระส่งเด็กคนน้ีมาใหูหล่อน ถึงเขาจะทิง้หล่อนแลูว หล่อนก็จะ
ไม่มีทางทิง้เด็กคนน้ีของเขาอย่างเด็ดขาด!

ลูกคูารายแรกของเชูานัน้ เป็นเด็กสาวคนหน่ึง เอวองค์
สมส่วนราวกับนางแบบอินเตอร์ คาดหมายไดูว่าน�้ าลายผููชายหกราด
ถนนตูอนรับมาแลูวทัว่ประเทศ

เธอคนนัน้มานัง่กระแทกตัวโครมบนเกูาอีห้นูาโต๊ะท�างาน เล่น
เอามะแมซึ่งก�าลังอยู่ในอารมณ์หม่นจางๆ ถึงกับไม่อยากรับปรึกษาขึ้น
มาดื้อๆ สัมผัสไดูโดยไม่ตูองเงยหนูามอง โทสะกับอารมณ์ฉุนเฉียวไม่รูู
จักคิดของฝ่ายนัน้ พรูอมจะก่อตัวขึ้นตลอดเวลา โดยไม่จ�าเป็นตูองมี
เหตุผลอันสมควร

ภาวนาขออย่าเพิ่งถามเรื่องความรัก หรือขอวิธีตัดใจจากคนรักที่
เพิ่งเลิกกันเลย นาทีน้ีหล่อนไม่พรูอมจะใหูค�าตอบจริงๆ...

มะแมกูมอ่านแผ่นรายชื่อลูกคูาประจ�าวันที่หยิมพิมพ์ส่งมาใหู ฝืน
ข่มใจใหูราบคาบก่อนเอ่ยถามโดยไม่มีการเงยหนูาสบตา

“วันน้ีมีอะไรใหูช่วยคะคุณไก”๋
“พี่... เมื่อเดือนก่อนตอนจองคิว หนูมีปัญหาเรื่องหน่ึง แต่เรื่อง

นัน้รููผลไปแลูวว่าแฮปป้ี ตอนน้ีดันมีปัญหาใหม่ละ กลูุมชิบหาย”
จิตรูอนๆกับค�าหยาบๆที่ยิงมาจากอีกฝ่าย กระแทกจิตมะแมใหู

ตกร่วงลงไปอีก และตูองอาศัยก�าลังใจตัง้ล�ากันใหม่ หล่อนเจอมานักต่อ
นัก แค่วัยรุ่นไม่รููคิดคนเดียวท�าไมจะรับไม่ไหวเล่า

เงยหนูาขึ้นนัง่คอตัง้หลังตรง ลากลมหายใจยาวประจุพลัง 
ก�าหนดรัศมีเมตตาใหูกวูางครอบทัว่บริเวณ เพื่อใหูเด็กสาวรููสึกดีและมี

ความเกรงใจหล่อนกว่าเดิม
“ปัญหาอะไรหรือคะ?”
“มีไอูเวรตะไลตัวหน่ึงมันขู่จะฆ่าหนู! คืนก่อนหนูาเสือกฝันเห็น

ตัวเองนอนในโลงศพอีก อื๋ย! รับมุขกันดีเหลือเกิน”
สาวเซ็กซี่ส่งเสียงแปร๋นๆแบบไม่เกรงใจ มะแมมองปลงๆ ท่าทาง

ตอนน้ีหล่อนคงกะปลกกะเปลีย้ไปหน่อย รัศมีเมตตาจึงจืดจาง ไม่ช่วย
ใหูสาวนูอยตรงหนูาน่ิมนวลลงเลยสักนิด

จิตที่ชุ่มไปดูวยกามาและโกธะนัน้ดูง่าย แต่คุยยาก สัมผัสแวบ
เดียวก็รููแลูวว่าแม่คนน้ีเผื่อเน้ือแผ่หนังใหูชายมากหนูาหลายตา ความ
รููสึกบอกว่าไม่ใช่ผููหญิงขายตัว ไม่ถึงขนาดเป็นนักล่าแตูม แต่ประมาณ
ว่าชอบตามใจตัวเองอย่างแรง เห็นใครหล่อ ขอใหูพอใจเถอะ ยอมหมด!

หรือถูาพูดสัน้ๆใหูตรงกว่านัน้คือ ‘อยากไปหมด!’
ผููหญิงที่พัวพันทางเพศเปรอะนัน้ เหมือนมีข่ายใยขะมุกขะมอม

เลอะเทอะพันเน้ือพันตัวอยู่ ไม่ชวนใหูรููสึกว่ามีค่าเป็นสาวนูอยรูอยชัง่ 
ควรจับจองดูวยสินสอดราคาแพงสักเท่าใด

ตาเปล่าของคนเราช่างไม่รูู เซ็กส์ในสิ่งมีชีวิตชัน้สูงระดับมนุษย์
นัน้ ไม่ใช่แค่การเอาสนุกจากรสเสียดสี แต่มันคือการแสดงความผูกมัด
เป็นเจูาขูาวเจูาของ

ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นกระบวนการที่จริงจัง ไม่ใช่แค่สัมผัส
อ่อนไหวที่ฉาบฉวย ส�าหรับผููหญิงแลูว มันคือการยอมใหูใครบางคน
เขูามากระทบจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่หลังปราการแห่งยางอาย แต่ถูาโดนมาก
หนูาหลายตานัก ปราการปูองกันก็ค่อยๆลด กระทัง่กลายเป็นคนไรู
ยางอายไปจนไดู

แต่ละครัง้ที่มีเพศสัมพันธ์ จะมีการถ่ายเทรัศมีชีวิตเขูาหากัน ยิ่ง
ต่างฝ่ายต่างร่วมกันสนุกเมามันเพียงใด ความป่ันป่วนของการถ่ายเท
แลกเปลี่ยนก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเพียงนัน้ นัน่เป็นสิ่งที่รููดูวยตาเปล่าถูาใคร
สามารถโฟกัสเห็นรัศมีมนุษย์ไดู

หากจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียว มีคู่นอนคนเดียว คุยกันรููเรื่อง 
รักใคร่กลมเกลียวดี ไปไหนมาไหนคนจะทักว่าหนูาตาคลูายกัน ทัง้ที่
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เคูาโครงไม่ไดูมีส่วนเหมือนเลยสักนิด นัน่เพราะออร่าของทัง้สองฝ่าย
ถ่ายเทเขูาหากันจนกลมกลืนเป็นหน่ึง จึงดูละมูายคลูายคลึงราวกับเป็น
พี่นูองคลานตามกันมา

ส่วนพวกนิยมเปลี่ยนคู่นอน ถึงจับคู่เดินกับ ‘แฟน’ ที่หนูาคลูาย
กัน ใครเห็นก็ไม่อยากทักว่าเหมือน นัน่เพราะรัศมีที่ฉายออกมากระทบ
ตากระทบใจไม่กลมกลืน ก็จะกลมกลืนอย่างไรในเมื่อใจพันอยู่กับคน
โนูนคนน้ี ยุ่งเหยิงจับฉ่ายมัว่ไปหมด หาภาวะเขูาคู่ที่แน่ชัดไม่ไดู

เท่าที่มะแมดูยายนูองไกต๋รงหนูา ก็คงตูองท�าไกส๋มชื่อ แค่ช่วง
สัปดาห์น้ี คุณเธอน่าจะโรมรันพันตู เป็นแหล่งรวมออร่าของผููชายสัก ๓ 
คนเป็นอย่างต�่า ซึ่งแบบนัน้จะไม่ใหูไกอ๋ย่างไรไหว คงตูองสับรางรถไฟ
ดูวยวิธีโกหกตอแหลตลอดศกนัน่เอง

แลูวจะแปลกอะไร หากคลื่นความคิดจะโกลาหล ฟูุงซ่านหาความ
เป็นตัวของตัวเองไม่เจอ ผููหญิงหากินที่ถูกตราหนูาว่าต�่าตม เน้ือตัว
เป็นสาธารณะ บางทียังอาจจะน่ิงเสียกว่า รูอนใจนูอยกว่า เพราะไม่ตูอง
โกหก ไม่ตูองหลอกใครใหูซับซูอนว่าไปท�าอะไรที่ไหนมา อีกทัง้ไม่ตูอง
มานัง่วูาวุ่นทัง้วันว่าจะเอาใครไวูหรือเขี่ยใครทิง้ดี!

“นูองไกอ๋ยากใหูพี่แนะน�าใช่ไหมคะ ว่าจะเอายังไงกับผููชายคน
นัน้ดี และคงอยากใหูดูดูวยว่าเขาจะพยายามฆ่าเราจริงหรือเปล่า”

“น่านแหละค่ะ!”
ไกย๋ิม้ร่าอย่างรับรองว่าตรงจุด แต่แมูยิม้อยู่ ก็ดูเหีย้มๆ หนูาด�าๆ

พิกล มะแมไม่อยากสัมผัส ไม่อยากรับรููอะไรเกี่ยวกับผููหญิงคนน้ีเลย 
มันช่างเหมือนมีความคิดของหลายคนเขูามาแย่งกันพูดอยู่ในหัวคุณ
เธอ อันเป็นสภาพทางใจของคนที่พรูอมจะทะเลาะกับตัวเอง ไม่รููจะท�า
อย่างไร ไม่ทราบจะเลีย้วซูายหรือบ่ายขวากันแน่

เฮูอ! วันน้ีไม่อยากท�างานเลูย...
นัน่เป็นเสียงร�่ารูองอยู่ในหัว แต่งานแบบหล่อนจะหยุดอย่างไรไดู 

ในเมื่อนัดแลูว ลูกคูาเรียงคิวมาจ่อรอกันเป็นทิวแถวทัง้วันแลูว
จู่ๆก็ผุดนิมิตของแม่คนน้ีโดนแทงตายขึ้นมา แต่มะแมปัดนิมิต

นัน้ทิง้ไปเสีย เพราะเขูาใจว่าน่าจะเป็นนิมิตที่ก่อขึ้นจากอคติส่วนตัว

ผสมค�าบอกเล่าของยายไกเ๋อง
“ขอดูบัตรประชาชนหน่อยไดูไหมคะ พี่จะจับพลังในรหัสชีวิต

ของนูองดูก็แลูวกัน”
“ไดูเลยค่ะ!”
ตอบตกลงเสียงหูาวพลางลูวงกระเป๋าซวบๆ ครู่เดียวก็หยิบบัตร

ประชาชนมาวางบนโต๊ะใหูแม่หมอรับไป
มะแมเหลือบตาดูเนือยๆ แต่แลูวในบัดดลนัน้เอง ความมัวมน

ทัง้หลายก็สลายไป เมื่อชื่อพรูอมนามสกุลของลูกคูากระทบคลองจักษุ 
คลูายเกิดฟูาผ่า สว่างเปรีย้งตรงหนูา

ระนงค์ พิเศษสุทัศน์!
ไม่ไดูตาฝาด และอ่านไม่ผิดแน่ นามสกุลพิเศษสุทัศน์มีอยู่ใน

ประเทศไทยจริงๆ แปลว่าสิ่งที่นูองอิก๊พูดออกมา หาใช่ฝันเพูอเจูอแต่
อย่างใดไม่!

แต่เอ... อะไรมันขาดๆหายๆไปหนอ สมองหมุนจี๋ทบทวนด่วน 
ก่อนจะไดูค�าตอบอย่างรวดเร็ว อ๋อ! ที่นูองอิก๊บอกคือ ‘วิเศษสุทัศน์’ 
ไม่ใช่ ‘พิเศษสุทัศน์’

มิน่าล่ะ หาเท่าไรก็หาไม่เจอ!
มันช่างใกลูเคียงกันจนชวนใหูจ�าไขวูเขว มะแมเองเคยมี

ประสบการณ์ฝันชัด เหมือนตื่นเต็มอยู่ตามปกติ แต่กลับไดูยินคนเรียก 
‘กระแต’ ดูวยความรููสึกว่ามันคือชื่อหล่อน เป็นชื่อติดตัวหล่อนมาแต่
อูอนแต่ออก

จะแปลกอะไร หากขูามชาติแลูวนูองอิก๊จดจ�านามสกุลเพีย้นไป
นิดหน่ึง จาก ‘วิเศษ’ เป็น ‘พิเศษ’

มะแมท�าหนูาเฉย ข่มความตื่นเตูนตูมตามที่ภายในลง น่ีอาจเป็น
อีกความบังเอิญหน่ึง และหล่อนก็ตูองการรููเดี๋ยวน้ีว่าบังเอิญหรือเปล่า 
ดูวยการชูอนตาขึ้นถามนูองไกเ๋รียบๆ เหมือนชวนคุยธรรมดาแบบที่
ใครๆก็ท�า

“นามสกุลพิเศษสุทัศน์น่ีพี่เคยรููจักอยู่คนหน่ึงนะคะ ดูเหมือนจะ
ชื่อพิรมล ไม่ทราบเคยไดูยินไหม?”
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คนนามสกุลเดียวกัน ไม่รููจัก ไม่เคยเจอกันเลยใหูเกลื่อน แต่
ส�าหรับไก ๋เธอรีบตอบทันที

“อ๋อ! คุณย่าค่ะ แต่เสียไปนานแลูวนะ พี่รููจักดูวยเหรอ?”
ค�าตอบธรรมดาส�าหรับไก ๋ แต่มีความหมายไม่ธรรมดาส�าหรับ

มะแม มันท�าใหูใจกลับเตูนแรงขึ้นมาอีก และตูองแอบหลบตาอีกฝ่าย
เพื่อซ่อนความตื่นเตูนเหลือจะกล่าวเอาไวู

มะแมข่มอารมณ์อยู่อึดใจ กว่าจะเอ่ยไดูคลูายโตูตอบสนทนาต่อ
เป็นปกติ

“ค่ะ... พี่เคยไดูยินเรื่องดีๆของท่านจากนูองคนหน่ึงน่ะ... มาว่า
กันเรื่องของไกต๋่อดีกว่านะ”

พูดไดูเนียน แต่หัวใจยังคงสูบฉีดผิดจังหวะ ทว่านัน่ก็กลายเป็น
ยากระตูุนใหูหายเฉ่ือยชาไดูชะงัดทีเดียว มะแมลืมความหม่นหมอง
เกี่ยวกับอัคระสนิท

พอเครื่องรูอนแลูวตื่นตัวตาใส หลังจากตัง้ใจอ่านรายละเอียดตาม
บัตรประชาชนของนางสาวระนงค์ พิเศษสุทัศน์ และน�ามาโยงกับชาย
มากหนูาหลายตาของเจูาหล่อน นิมิตเจูาหล่อนถูกแทงตายก็ปรากฏขึ้น
อีกครัง้

นิมิตคราวน้ีมีรายละเอียดชัดขึ้น เห็นนูองไกใ๋นชุดนักศึกษานอน
ตายบนเตียง เลือดแดงนองไปตลอดเสื้อขาว ซึ่งก็คงเกิดจากการแทง
หลายแผลดูวยความแคูนจัด

เป็นอันว่านิมิตก่อนหนูามีน�้ าหนักขึ้นมาร�าไร ไม่ใช่ว่าจิตไพล่เห็น
ไปเองตามค�าบอกเล่าโตูงๆของนูองไก ๋ เพราะขณะน้ีจิตหล่อนอยู่ใน
สภาพใชูงานไดูจริงตามปกติ ไม่ปรุงไปตามเสียงเล่าจากลูกคูาอีกแลูว

การที่เจูาตัวบอกว่ามี ‘ไอูเวรตะไล’ ขู่ฆ่า สัมผัสบอกมะแมว่า
ไม่ใช่คนนัน้หรอกที่จะมาแทง เพราะเขาคนนัน้ขุ่นเคือง แต่ไม่ถึงขัน้
คับแคูนอยากลงมือฆ่าจริง ยังมีแก่ใจห่วงสวัสดิภาพของตน กลัวเสีย
อนาคต กลัวกลายเป็นไอูขีคุ้ก ไม่ไดูหนูามืดไปกับความคับแคูนจนหมด
ความยับยัง้ชัง่ใจแต่อย่างใด

แลูวตกลงฝีมือใคร?

มะแมหรี่ตาเล็กนูอย จับหลักตัง้ตูนจากนิมิตเสื้อแดงฉานดูวย
เลือดหลายหย่อม เป็นร่องรอยของจิตที่คับแคูนสุดขีด ความคับแคูน
นัน้เกิดขึ้นจากการรููสึกว่าตกเป็นเหยื่อ เป็นไอูหนูาโง่ที่ถูกเขี่ยทิง้เมื่อใด
ก็ไดู

ถัดจากนัน้อึดใจหน่ึง นิมิตหนุ่มหนูาตี๋ ท่าทางจ๋องๆ ก็ปรากฏขึ้น
รองรับความเป็น ‘ไอูหนูาโง่’ ของนูองไก๋

“นูองไกค๋ะ”
มะแมขานชื่อลูกคูาดูวยสีหนูาเป็นงานเป็นการ
“คะพี่?”
“เรามาคุยตรงๆกันนะ น่ีเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย พี่เห็นหนุ่มสูง 

ผอม ผิวขาว หนูาตาลูกจีน ใส่แว่น ดูซื่อๆเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยอยู่คน
หน่ึง เขามีแฟนอยู่แลูว หนูาตาหมวย ตัวเตีย้ปูอม แบบที่นูองไกช๋อบ
แอบหัวเราะกับเพื่อนอยู่เรื่อย ตอนเห็นคู่น้ีเดินมาดูวยกัน”

ลูกคูาแต่ละคนมีท่าตกตะลึงจังงังต่างๆกันไป ส�าหรับยายไกรู๋อง 
“เฮูย!” ออกมาดังๆ คลูายถูกผีหลอกกลางวันแสกๆ หนูาถอดสี

“พี่รููขนาดน้ี?”
มะแมขีเ้กียจเสียเวลากับฉากจังงังอันน่าจ�าเจส�าหรับหล่อน จึงรีบ

ตัดบท
“รููสิคะ... ในอารมณ์แอบหัวเราะ พี่เห็นภาพการพนันขันต่อ

ระหว่างนูองไกก๋ับเพื่อน ประมาณว่าคู่ตี๋หมวยน้ีดูรักกันมาก ไปไหนมา
ไหนดูวยกันตลอดอย่างน่าหมัน่ไสู อยากรููว่าเสน่ห์นูองไกจ๋ะท�าใหูนายตี๋
ทิง้แฟนไดูภายในสามวันไหม”

เด็กสาวลมแทบจับ ถูาแก่กว่าน้ีคงตูองหายาดม แต่เพราะยังแข็ง
แรงดีเลยเอาแต่ขมวดคิว้จูองหนูามะแม

“พี่รููจักพวกหนูหรือเปล่าคะน่ี ใครแอบมาบอกพี่ใช่ไหม?”
“เปล่าค่ะ พี่เพิ่งเห็นจากเงาอารมณ์ในอดีตของนูองไกเ๋ดี๋ยวน้ี

แหละ”
“แลูวพี่บอกถูกเป๊ะๆไดูยังไง อย่างพนันก�าหนดเวลาสามวันน่ะ?”
“ประมาณจากอารมณ์พนันขันต่อที่เห็นน่ะ อธิบายยากค่ะ เรามา
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คุยกันเรื่องส�าคัญกว่านัน้กันดีกว่านะ”
“ก็ไดูค่ะ แต่พี่ไม่ไดูรููเรื่องของหนูจากใครมาก่อนแน่นะ?”
มะแมพยายามตัดความร�าคาญและมีสมาธิกับทิศทางสู่เปูาหมาย
“นูองไก ๋ ฟังพี่ดีๆนะ... คนที่ขู่ฆ่านูองน่ะ เขาไม่ท�าหรอก เขาแค่

เจ็บใจที่นูองไกพู๋ดไม่ดีเลย ตอนจะสลัดเขาทิง้ ซึ่งการที่นูองไกเ๋ขี่ย
ผููชายทิง้บ่อยๆ ท�าใหูย่ามใจเกินไป แต่ละครัง้ใชูค�าหนักขึ้นทุกที นึกว่า
ทุกคนจะหนูาเศรูา ยอมผละไปโดยดีเหมือนๆกัน”

ไกอ๋ึ้ง
“ก็... มันไม่ยอมไป เลยตูองเหวี่ยงทิง้กันแรงๆสิคะ”
“นูองไก๋สะสมความแรงในการทิ่มแทงใหูผููชายเจ็บใจมากขึ้น

เรื่อยๆโดยไม่รููตัว จนถึงวันน้ีขอใหูรููไวู แค่สีหนูาสีตาบวกค�าด่าเล็กๆ 
บางทีมันมีพลังกระทูุงใหูเขาเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนผููชายดูวยกันเอาเทูา
ลูบหนูาเสียอีก”

“เหรอ...”
เด็กสาวท�าเสียงอ่อยอย่างคนไม่อาจปฏิเสธความจริง เพราะเห็น

ภาพของตนเองตามค�าของสาวสวยในสูทขาวแจ่มชัด หลายครัง้ตูอง
ยอมรับว่าหล่อนไม่รููตัวเอาเลยว่าพูดอะไรไปบูาง กระทัง่มารููสึกทีหลัง
ด่าแรงเกินกว่าจะเป็นหล่อน แต่หล่อนก็พ่นพิษออกไปดูวยค�าแรงเหล่า
นัน้จริงๆ หลักฐานคือคนโดนไดูหวนมาย�้าถามว่าพูดแบบนัน้ไดูอย่างไร 
ท�าไมช่างป่าเถื่อนไรูความเป็นคนกับเขาถึงขนาดนัน้

อย่างเช่นช่วงหลัง ไกส๋นุกกับการวิจารณ์อวัยวะเพศดูวยค�าที่สุด
จะน่าเกลียด กะทิ่มแทงใจใหูอาย จ�าไม่ไดูว่าเริ่มมาตัง้แต่เมื่อใด รููตัว
อีกทีก็ใชูไมูน้ีกับผููชายทุกคนที่อยากเหวี่ยงทิง้แลูว

“นูองไกค๋ะ หนุ่มหนูาตี๋ที่พี่พูดถึง เขาไม่ใช่อย่างที่เห็นขูางนอก 
ตอนคัง่แคูนสุดขีดขึ้นมา เขาท�าไดูทุกอย่างที่เราไม่นึกว่าจะท�าไดู”

“เจาะจงใหูชัดๆไดูไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น?”
“ใหูพี่เดาใจนูองไกน๋ะ ที่ผ่านมา ตอนแรกกะหว่านเสน่ห์เล่น แต่

ท�าไปท�ามานูองไกเ๋กิดอยากลองเสียหน่อย ว่าตาคนน้ีจะมีลีลาบนเตียง
ยังไง เสร็จแลูวก็รููสึกว่า เออ... แปลกดีเหมือนกัน”

“อ๊าย!” ไกย๋กสองมือปิดหนูา รูองเหมือนโดนมะแมโยน
แมลงสาบใส่ แต่ออกแนวแกลูงๆดัดจริตข�าๆมากกว่าอย่างอื่น “ไม่ตูอง
พูดตรงมากก็ไดูพี่ หนูอาย หนูกลัวแลูว!”

“อย่าอายเลยค่ะ นูองไกคุ๋ยกับเพื่อนถึงลูกถึงคนกว่าน้ีเยอะ!”
ไกเ๋ริ่มปรับสติใหูคูุนกับฤทธิข์องมะแมไดู จึงหัวเราะร่วน
“ค่ะ! งัน้หนูคุยกับพี่หนูาตาเฉยๆแบบน้ีแหละ แลูวไงต่อคะ?”
“อีกครัง้สองครัง้นูองไกจ๋ะเบื่อ แลูวก็อยากเขี่ยทิง้ตามเคย คราว

น้ีหนักกว่าทุกครัง้ตรงที่มีใจอยากเยาะเยูยอยู่แลูว เห็นเขาเป็นตัวตลก
อยู่แลูว แถมยังไดูเงินพนันจากเพื่อนมาใหูกระหยิ่มใจอีก... ประมาณ
อารมณ์ตัวเองถูกไหมว่าจะนึกเหยียดหยาม ชิงชัง เห็นเขาเป็นไอูหนูา
โง่ยังไง”

ไกย๋ิม้เย็น
“ประมาณถูกค่ะ สรุปคือมันจะฆ่าหนูหรือคะ? ไม่น่าเป็นไปไดูเลย 

ผอมแหูงแรงนูอยอย่างนัน้ หนูว่าหนูตบผัวะเดียวก็กลิง้โคล่”
มะแมเบือนหนูาไปทางหน่ึงอย่างเริ่มระอา ร�าพึงในใจว่าโลกน้ี

ช่างเปลี่ยนยากจริงหนอ...
เด็กสาวเห็นอีกฝ่ายท�าหนูาเซ็งก็หัวเราะปลอบ
“เอาล่ะค่ะ สรุปคือหนูมาถามพี่ดูวยความหวัน่คนหน่ึง แต่กลับ

ไดูค�าเตือนใหูเกรงๆอีกคนหน่ึงไวู หนูจะเชื่อพี่ก็แลูวกัน สรุปคือไม่ใหู
โอกาสอยู่กับนายหนูาตี๋ที่พี่ว่าแบบสองต่อสองอีกแลูว”

มะแมหันกลับมา สีหนูาดีขึ้น
“แค่นัน้ไม่พอนะ พี่ใหูคาถากันภัยกับนูองไกไ๋วูบทหน่ึงจะเอา

ไหม?”
“เอาสิคะ”
“แฟนคนอื่นมีไว้ห้ำมใจ ส่วนแฟนตัวเองมีไว้ท�ำใจ! อย่า

ตามใจตัวเองใหูมากนัก ใจจะไดูสบายกว่าน้ี”
“สาธุ! ไวูว่างๆหนูจะพยายามท่องใหูขึ้นใจ” ท�าเป็นพนมมือท่วม

หัวเพื่อกูมหนูาหลบตา ซ่อนแววลิงหลอกเจูา แต่ก็เงยหนูาขึ้นท�าตาใส
ออกมาจากใจจริงเมื่อจะพูดอีกประโยค “ขอบคุณนะคะ หนูสบายใจขึ้น
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เยอะเลยที่รููว่าไม่ตูองตาย เสียงขู่ของมันน่ากลัวมาก”
“ค่ะ ไม่เป็นไร”
“บนอินเตอร์เน็ตมีคนโฆษณาว่าท�าไดูแบบพี่กันเยอะนะ แต่หนู

เพิ่งเจอของจริงวันน้ีแหละ ไปมาหลายเจูาแลูว ถูกตูมตลอด”
“บนอินเตอร์เน็ตก็มีอะไรดีๆที่เป็นของจริงอยู่เยอะแหละค่ะ”
เกือบแนะใหูเขูาเว็บดีๆ หาความสว่างใส่ตัวบูาง แต่ก็จุกที่คอหอย 

เห็นหนูาสาวไกแ๋ลูวไม่ค่อยมีก�าลังใจจะพูดเอาเลย
“หนูไม่รููเป็นไงนะพี่ ถามอะไรจากเน็ตชอบถูกหลอก ถูกตุ๋น จน

เห็นอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวมค�าลวงโลกไปแลูว”
มะแมมองคนพูดคูาง คุณเธอคงไม่เขูาใจเอาจริงๆว่าตัวเองลวง

โลก ก็ตูองอยู่กับโลกลวงเป็นธรรมดา น่ีเหมือนเขูาใจว่าตัวเองท�า
อย่างไรก็ไดู แต่ไม่ควรไดูรับการสนองกลับแบบเดียวกันเลย

“มันขึ้นอยู่กับที่ที่เราไปดูวยน่ะค่ะ” หล่อนเลือกพูดแบบ
ไม่กระทบกระทัง่ “จริงๆแลูว เรำมีทุกค�ำตอบที่ดีที่สุดอย่้บน
อินเตอร์เน็ต ปัญหำคือเรำไม่ค่อยมีค�ำถำมที่ดีที่สุดอย่้ในใจ”

ไกห๋ัวเราะหึหึ
“ค�าถามที่ดีที่สุดคืออะไรคะ?”
“มันเปลี่ยนไปเป็นวันๆ เหมาะกับตัวเราในวันหน่ึงๆน่ะค่ะ อย่าง

ส�าหรับของนูองไกว๋ันน้ี ค�าถามที่ดีที่สุด คือ ท�ายังไงจะเลิกอยากพูดใหู
คนเจ็บใจ เห็นไหม ถูามีค�าถามน้ีอยู่ในใจแลูวเอาไปหาบนเน็ต นูองไก๋
อาจพบความเห็นดีๆทัง้ไทยและเทศเอาไปใชูไดูจริงทันที”

“หนูว่าถามเอาจากพี่น่ีแหละ เร็วดี”
“อยากไดูค�าตอบหรือคะ?”
ไกย๋ักไหล่
“ความจริงมันก็รููๆอยู่น่ะพี่ แต่หนูเป็นของหนูหยัง่งีจ้ะใหูท�าไง

ล่ะ... ยังไงหนูก็ตัง้ใจนะ จะไม่ยุ่งกะไอูตี๋นัน่อีกแลูว ไม่ไปว่าอะไรมัน
ดูวย พี่ไม่เสียแรงใหูค�าแนะน�าเปล่าหรอก”

“ดีค่ะ”
“แหม! พี่อย่าท�าหนูาอ่อนอกอ่อนใจขนาดนัน้ไดูไหม ไวูวันหน่ึง

หนูเจอหล่อๆ ล�่าๆ รวยๆ ก็เลิกนิสัยเสียๆไปเองแหละ เห็นมัว่ๆอย่างน้ี 
อันที่จริงหนูก็อยากหยุดกับใครสักคนหน่ึงเหมือนกันนะ”

“รููค่ะ ลูกผููหญิงยังไงก็อยากใชูชีวิตเป็นฝ่ังเป็นฝากันทัง้นัน้ โดย
เฉพาะพอผ่านวัยเอาแต่สนุก จะรููสึกเควูงควูางมากหากหาหลักเกาะไม่
เจอ”

“แลูวหนูจะเจอเมื่อไหร่พี่?”
“เมื่อนูองไกแ๋ยกออก ว่าแฟนกับความรักต่างกันยังไง”
ไกย๋ิม้มุมปาก
“ต่างกันยังไงคะ?”
มะแมเบนสายตาไปทางประตู ใจยูอนนึกถึงวาระแรกที่อัคระเดิน

เขูามา ยังติดตา ประทับตรึงอยู่ในใจจนกระทัง่บัดน้ี
“แฟนเป็นแค่ต�าแหน่งอุปโลกน์ ริบคืนเมื่อไหร่ก็ไดู อาจแค่โทร.

บอกเลิกก็จบ แต่ความรักเป็นของจริงในใจเรา แกลูงท�าใหูเกิดไม่ไดู สัง่
ใหูหายไปก็ไม่ไดู”

“แฟนพี่น่ีตูองหล่อโคตรๆชัวร์”
มะแมกูมหนูา ก่อนเงยขึ้นถามอีกทาง
“เอูอ... นูองไกค๋ะ รบกวนถามนิดหน่ึง คุณย่าพิรมลของนูองไกน่ี๋ 

ก่อนเสียท่านบวชชีใช่หรือเปล่า?”
“ค่ะ”
“รููไหมบวชที่ไหน?”
“โอ๊ย! ตัง้เป็นสิบปีแลูว ตอนนัน้หนูยังแค่เด็กตัวกะเป๊ียกอยู่เลย 

จะไปจ�าไดูยังไง”
“งัน้พี่ขอรบกวนหน่อยเถอะ ขอเบอร์โทร.ของคุณพ่อนูองไก ๋หรือ

ของใครที่พอจะใหูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณย่าพิรมลไดูไหม คือมีอะไร
อยากสอบถามเกี่ยวกับคุณย่าพิรมลนิดเดียว อย่างมากคุยกันไม่เกินหูา
นาทีน่ะค่ะ”

ไกเ๋ห็นไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรงก็ใหูง่ายๆ
“เอาสิคะ เบอร์โทร.พ่อหนูก็ไดู อูอ! แลูวพี่อย่าใหูเขารููว่าพี่สวย

ขนาดน้ีล่ะ ไม่งัน้จะเสียใจ โดนตามมาดูหนูาถึงบูานไม่รููดูวย!”
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บทที่ ๒๐
 
หลังเลิกงาน มะแมนัง่มองเบอร์มือถือคุณพ่อของนูองไกอ๋ย่าง

ชัง่ใจว่าจะเริ่มตูนพูดอย่างไรดี
กรรมเก่าจัดสรรใหูเจูาของกรรมไดูรับสิ่งที่ควรไดูเสมอ บางที

ก็มาในรูปของความประจวบเหมาะ ซึ่งหมู่มนุษย์ขนานนามใหูมันว่า 
‘ความบังเอิญ’

มะแมรููชัดว่าน่ีไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างเด็ดขาด เสูนทางชีวิตของ
นูองอิก๊มีล�าดับขัน้ตอนที่ชัดเจน แบบการวางหมากเป็นชัน้ๆจากมหิทธิ
อ�านาจ ที่สามารถลากจูงเอาบุคคลมากมายเขูามาเกี่ยวขูอง

มองจากสายตามนุษย์อาจยุ่งยากซับซูอน ไม่น่าเป็นไปไดู แต่
พลังธรรมชาติแห่งกรรมวิบากจะบอกว่าน่ีก็แค่อีกหน่ึงในเรื่องขีผ้ง เป็น
ของธรรมดาที่จะท�าใหูลงตัวไดู สบายๆ

อิก๊เป็นพวกไดูชีวิตมาอย่างมีจุดประสงค์ชัด ทิศทางชีวิตของเธอ
ตรงดิ่งไปสู่จุดประสงค์ดังกล่าวราวกับมีใครตัดทางลัดไวูใหู

หน่ึง เป็นก�าพรูา สูญเสียบุพการีไปตัง้แต่ยังเอาตัวรอดดูวยตนเอง
ไม่ไดู

สอง ประสบทุกข์ทัง้ทางกายทางใจ เห็นชีวิตเป็นทุกข์ อยากทิง้
ชีวิตตัง้แต่ตัวยังนูอย

สาม พบกับคนอุปการะเลีย้งดู สอนท�าสมาธิ และเก่งสมาธิอย่าง
รวดเร็ว

สี่ ในสมาธิมีพลังดึงดูดใหูกลับไปหาอดีต
หูา วันน้ีเอง มีคนมาช่วยยืนยันว่าอดีตของอิก๊เป็นเรื่องจริง!
จุดประสงค์แห่งก�าเนิดน้ี อาจเปิดเผยกระจ่างแจูงขึ้น ณ ที่ที่เคย

ตาย...
กระทัง่มะแมยังสงสัยว่ามีเหตุผลอะไร ในเมื่อเพิ่งเกิดมาแทูๆ 

ท�าไมจะตูองรีบรูอนกลับไปหาจุดที่เคยตายดูวยเล่า?
ความรัก ความผูกพัน ท�าใหูลังเลและขัดแยูง ตอนน้ีแมูไม่รููอะไร

เลย นูองอิก๊ก็อยู่ดีมีสุขกับหล่อนที่น่ี แต่ถูา ‘รููอะไร’ แลูวตูองเสียนูองอิก๊

ไปล่ะ หล่อนเองจะรับไดูไหม?
นึกถึงพวงแกูมยูุยที่หอมกี่ฟอดก็ไม่เบื่อ นึกถึงร่างนูอยที่กอด

แลูวรููสึกเหมือนลูก นึกถึงดวงตากลมแป๋วที่เฝูาจูองมองหล่อนเสมอ 
อย่างรอว่าเมื่อไหร่พี่มะแมจะว่างเสียที จะไดูเดินเขูามาหา

สุดทูายนึกถึงการไม่ไดูอยู่ดูวยกันอีก นึกถึงบูานที่ไม่มีนูองอิก๊วิ่ง
เล่น ใจก็จะขาดเดี๋ยวน้ีแลูว...

สลัดศีรษะขับไล่ความคิดที่่เริ่มเตลิดไกล ใครจะมาเอานูองอิก๊ไป
ไดู ในเมื่อหล่อนเป็นผููปกครองอยู่แทูๆ นามสกุลก็ใชูนามสกุลหล่อน 
เตียงนอนกับอาหารการกินก็เงินของหล่อน นาทีน้ีมีอะไรในตัวอิก๊บูางที่
ไม่ใช่ของหล่อน?

ใครจะมาเอาตัวอิก๊ไปจากหล่อนไดู?
ตัง้ใจไวูแลูวว่าถูาอัคระหมดเยื่อใย ทิง้หล่อนไปตามหาความฝัน

ของเขา นูองอิก๊จะเป็นสมบัติที่ระลึกอันทรงชีวิตชีวา จดจ�าไดูเสมอว่า
นูองอิก๊มาจากไหน หล่อนตูองเดินทางไกลไปในคืนนัน้เพราะจดหมาย
จากใคร...

หลังจากคิดออกว่าจะเริ่มตูนพูดอย่างไรกับพ่อนูองไก ๋ มะแมก็
กดเบอร์ที่ไดูรับมา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น น่ีคือหนูาที่ที่หล่อนตูองท�าใน
ฐานะองค์ประกอบหน่ึง ที่ถูกวางตัวไวูบนเสูนทางวิบากกรรมของนูอง
อิก๊ อย่างไรก็ตูองท�าหนูาที่ไปก่อน ท�าแลูวเกิดผลท่าไหนค่อยว่ากันอีกที

สัญญาณเรียกดังขึ้นเป็นหูวง แต่ละหูวงคลูายเสียงรูองถามว่า
แน่ใจแลูวหรือ? คิดดีแลูวหรือ? อยากใหูมีคนรับสายหรือ?

มาแน่ใจว่าไม่อยากใหูมีใครรับสายเลย ก็เมื่อสัญญาณเรียกดังซ�้า
แลูวซ�้าเล่า เน่ินนานเกินระยะเวลาที่ก�าหนด กระทัง่ผููใหูบริการส่งเสียง
แจูงว่าไม่มีผููรับสาย โปรดติดต่อกลับมาใหม่อีกครัง้

โล่งใจอย่างประหลาด แอบบอกตัวเองว่าหล่อนท�าหนูาที่เสร็จแลูว 
ไม่จ�าเป็นตูองท�าซ�้า แลูวก็ไม่ตูองรููสึกผิดดูวย!

เดินลงมาชัน้ล่าง อันที่จริงไม่อยากรบกวนสมาธิของนูองอิก๊ซึ่ง
ก�าลังเรียนพิเศษอยู่ แต่ทนคิดถึงไม่ไหว อยากเห็นหนูาสักนิด และคิด
จะเดินเลยไปหลังจากเห็นสมใจแลูว
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ไดูยินเสียงคุณครูก�าลังเอื้อนเอ่ยสาธยายเกี่ยวกับการตีโจทย์
คณิตศาสตร์ รููสึกถึงบรรยากาศของการศึกษาเล่าเรียนในวัยเด็ก วูบ
หน่ึงก็ตีบตื้นขึ้นมาเฉยๆ ชีวิตช่างเป็นเรื่องน่าเหน่ือย ตอนเด็กไม่มีใครรูู
อะไรเลย ตูองรับขูอมูลใส่หัวท่าเดียว ซึ่งก็ไม่มีใครประกันไดูว่าขูอมูลที่
ใส่เขูามา จะพาลงเหวหรือเปล่า

บางคนเรียนๆยังไม่ทันใชูงาน ไม่ทันมีโอกาสตอบแทนผููมี
พระคุณ ก็ด่วนตายไปเสียก่อน โดยไม่มีใครแจูงใหูเตรียมตัว และ
ธรรมชาติก็ไม่ส่งนิมิตหมายมาใหูเตรียมใจ หากมีวาสนาเกิดใหม่ไดูเป็น
มนุษย์อีก ก็ตูองเริ่มเรียนกันใหม่อีก วนไปเวียนมาอยู่อย่างน้ี

เทูาแตะพื้นชัน้ล่าง คุณครูผููหญิงวัยเกิน ๓๐ ซึ่งนัง่หันมาทาง
บันไดก็เงยหนูายิม้ใหูหล่อน มีผลใหูหนูอิก๊เหลียวตาม มะแมเห็นดวง
หนูาที่สวยหวานขึ้นทุกวันนัน้แลูวนึกอยากเดินเขูาไปจุ๊บสักที แต่ก็
ตัดใจ โบกมือบ๊ายบายเป็นเครื่องหมายว่าหล่อนแค่เดินผ่านมา ใหูนูอง
อิก๊สนใจเรียนต่อไป

โล่งหัวอกเมื่อคิดออก บอกย�้ากับตนเองหนักแน่น อย่างไรหล่อน
ก็จะไม่ยอมเสียนูองอิก๊ใหูใครเด็ดขาด

ท�าไมถึงตูองคิดอย่างน้ีก็ไม่รูู รููแต่จะคิดอย่างน้ีแหละ!
ออกมาหนูาบูาน มะแมเปิดประตูเล็กกูาวเทูาออกมาหงอยๆ 

อยากสูดอากาศใหูโล่งหัวหลังอุดอููอยู่ในบูานทัง้วัน แต่บริเวณนัน้ก็ไม่มี
ที่เดินเล่น ใจหน่ึงอยากไปนัง่ริมคลองที่วัด แต่อีกใจก็ขีเ้กียจขับรถไป
แลูวตูองรีบขับกลับใหูทันเวลามื้อเย็นร่วมกับสมาชิกอีกสองคนในบูาน

จังหวะนัน้เอง รถโตโยตูา อัลติส สีขาวคันหน่ึงก็คลานเอื่อยเขูา
มาจอดเทียบหนูาประตูบูานพอดี และความพอดิบพอดีชนิดนัน้ก็ชวนใหู
คิดในแวบแรกว่าคนขับอาจจอดเพื่อถามทาง แต่แลูวเมื่อเห็นว่าใครลง
มาจากรถ มะแมก็ถึงกับอูาปากคูาง ร่างแข็งทื่อราวถูกสาปใหูเป็นหุ่นใบู
เบื้อ

ยิม้ละไมที่ใหูความเย็นใจเสมอมา กับเงาร่างสูงที่ก่อแรงปีติจน
ผลักดันใหูอยากถลันเขูาไปกอดอย่างลืมอาย ใบหนูาที่ไม่นึกว่าจะไดู
เห็นในเร็ววัน กลับไดูเห็นในวันน้ีโดยไม่คาดฝัน!

บันดาลแรงอัดขึ้นที่กลางอก อยากเปล่งอุทานขานชื่อเขา ทว่า
ความตกตะลึงพรึงเพริดกดไวู มิใหูเสียงเล็ดลอดออกมาไดูสักแอะเดียว

จนอัคระทอดเทูาเอื่อยเนือยเขูามายืนตรงหนูานัน่แหละ สติจึง
ค่อยกลับมาอยู่กับเน้ือกับตัวไดู มะแมพนมมือไหวูเขาและทักทาย
ตะกุกตะกัก

“เอ่อ... สะ... สวัสดีค่ะพี่อัค”
กะพริบตาถี่ๆอย่างรููว่าน�้ าตาก�าลังจะไหลออกมา ตอนน้ีหล่อน

อยากมองเขาใหูเต็มตามากกว่า
“ลูกคูากลับไปหมดแลูวใช่ไหม?”
ชายหนุ่มทักทายเบาๆดูวยอารมณ์ผ่องใส
“ค่ะ”
ความปลอดโปร่งฉ�่าชื่นกระจายไปทัว่บริเวณ เพียงเพราะรับความ

กระจ่างใสจากรัศมีอารมณ์ของเขาคนเดียว มันเป็นอากาศยามเย็นที่ใหู
ความรููสึกแสนสบายหายเหน่ือย แค่อัคระเดินมา ทุกอย่างก็ต่างไป

“ก�าลังจะเดินเล่นเหรอ?”
“กะไปนัง่ศาลาท่าน�้ าที่วัดใกลูๆน่ะค่ะ”
มะแมรีบบอก
“โอเค... ไปกัน!”
อัคระช่วยเปิดประตูรถตอนหนูาใหู ซึ่งมะแมก็ยิม้แหยดูวยความ

เกรงใจ ยอบกายตัวลีบกูาวเขูาไปนัง่
ดูวยเวลาไม่นานนัก สองหนุ่มสาวก็ล่วงถึงศาลาท่าน�้ า ซึ่งครัง้หลัง

มะแมมาอาศัยที่น่ีนัง่ฝันถึงอัคระ แต่คราวน้ีมากับเขา ก็คงตูองเรียกว่า
ฝันที่เป็นจริงกระมัง...

ต่างเงียบมาตลอดทาง กระทัง่หย่อนกายเคียงกันบนกระดานนัง่
ในศาลา หันหนูามองน�้ า มะแมใจเตูนไม่เป็นส�่า และคิดหาสักเรื่องมา
ท�าลายความเงียบบูาง

“ขับรถที่เอาไวูซื้อกับขูาวออกมา คุณพ่อคุณแม่ไม่ถามหรือคะว่า
จะไปไหน?”

อัคระหัวเราะเบาๆ
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“บางทีพี่ก็เอาคันน้ีออกมาท�าธุระง่ายๆบ่อยไป”
“คงเป็นคันเดียวในบูานพี่อัคที่เหมาะกับสภาพแวดลูอมแถวบูาน

มะแมนะคะ”
คุยกับเขาค�าไหนก็ไดู เหมือนอวลไอสุข ชวนใหูอารมณ์ดีไปหมด
แต่พอหล่อนเงียบ เขาก็เงียบอย่างไม่มีทีท่าจะเอ่ยค�าใดต่อ จน

กระทัง่มะแมคิดว่าสมควรแก่กาลเอ่ยค�าที่คาใจ
“พี่อัคคะ มะแมกราบขอโทษ” ขณะเอ่ยก็ยกมือไหวูเขาอย่างสวย

ที่สุด “มะแมโง่มากที่ขอพี่อัคไปอย่างนัน้ ขอถอนค�านะคะ และต่อไปจะ
เป็นก�าลังใหูพี่อัคทุกประการ พี่อัคสัง่ใหูมะแมท�าอะไรก็จะท�า แมูแต่ใหู
หายไปจากชีวิตพี่อัค เพื่อไม่ตูองมาเกะกะขวางตากันอีก”

อัคระหัวเราะเฉ่ือย ก่อนจะหันมาจับศีรษะคนรักโยกไปมาดูวย
ความเอ็นดู

“ท�าเป็นพูดดีนะเรา เมื่อเชูามืดนอนรูองไหูตัง้นานใช่ไหมล่ะ?”
มะแมยิม้นิดๆ แต่ก็ท�าตาแดงๆ ฝ่ามือที่สัมผัสศีรษะหล่อนอบอุ่น

ประดุจแสงตะวันปกเกลูา
ชายหนุ่มลดแขนลง หันกลับมาทอดตามองน�้ าต่อ
“มาถึงตรงน้ี พี่เรียนรููอย่างหน่ึง... ความเชื่อมีอิทธิพลยิ่งกว่า

ความคิด เพราะเมื่อถึงที่สุดของความเชื่อ มันท�าใหูเรารููสึกว่าไดูปักหลัก
มัน่คง ต่างจากความคิดที่กลับไปกลับมาไดูตลอด”

“และส�าหรับพี่อัค ก็เชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโลกไดูใช่
ไหมคะ?”

“โง่ดีไหมล่ะ?”
มะแมสัน่หนูาอย่างแข็งแรง
“เป็นความเชื่อที่บังคับใหูคนเราตูองฉลาดอย่างที่สุดต่างหาก!”
อัคระหรี่ตายิม้แบบอ่านนัยยาก เงียบเฉยเป็นครู่ก่อนเอ่ย
“แต่ละคนมีจุดอ่อน และจุดอ่อนของพี่ก็คือมะแม” น�้ าเสียงของ

เขานุ่มเย็น กลมกลืนกับสายน�้ าตรงหนูา “แต่จุดอ่อนนัน่เองที่บันดาลใหู
ท�าไดูทุกอย่าง หรือไม่ก็ทิง้ไดูทุกอย่าง รููสึกเหมือนมะแมขอค�าเดียว พี่
ท�าใหูไดูหมด”

“ต่อไปน้ี มะแมจะขอใหูพี่อัคเป็นตัวของตัวเองค่ะ...”
หางเสียงสัน่พร่า แต่น�้ าหนักค�ามัน่คง ชายหนุ่มฟังแลูวถอนใจ

ยาว
“พอคนเราไดูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากไดู ถึงเพิ่งรููตัวว่ามีส่วนเกิน

อยู่เกูา แต่มีสิ่งน่าพอใจจริงแค่หน่ึง”
“มันยากที่ใครจะเจอสิ่งน่าพอใจจริงใหูไดูสักชิน้น่ีคะ...”
“พี่เหมือนท�างานหนักมาตัง้แต่เด็ก เหน่ือยนะ แต่ไม่เคยอยาก

หยุด”
“เป็นมะแมก็คงไม่อยากหยุด เพราะแค่ลูกคูาที่เป็นคนธรรมดา 

มะแมช่วยเปลี่ยนชีวิตใหูพวกเขาไดูยังสนุกอยู่ทุกวัน แลูวพี่อัคเปลี่ยน
คนที่มีอิทธิพลสูงๆกับโลกไดูขนาดน้ี จะรื่นเริงถึงใจสักขนาดไหน”

“ใครบอก?” เขาขัดขรึมๆ “คนมีอิทธิพลสูงๆน่ะ มะแมน่าจะรููอยู่
แลูวว่าเขีย้วลากดินกันแค่ไหน”

“ค่ะ... พอรูู”
“เอาที่คิดว่ามะแมพอรูู คูณรูอยเขูาไป นัน่แหละของจริงที่พี่เจอ

มา”
หญิงสาวเงียบงัน จูองอีกฝ่ายน่ิงอย่างเดาใจไม่ถูก ปล่อยใหูเขา

ระบายออกมาเองดีกว่า
“ตอนเจอขูอความลึกลับจากพี่ พวกน้ีจะส่งคนตามสืบแบบกัดไม่

ปล่อยว่าพี่เป็นใคร มาจากไหน เพราะถูาเป็นผููน�าประเทศ ก็เขูาใจว่า
เป็นกลลวงของผููก่อการรูายหรือฝ่ายตรงขูาม ถูาเป็นพวกมาเฟียใหญ่ 
ก็จะเขูาใจว่าเป็นแผนล่อของทางการ ส่วนถูาเป็นผููน�าศาสนา ก็จะเขูาใจ
ว่าเป็นฝีมือของจอมซาตานออกโรงเอง เพื่อเริ่มแผนปกครองโลกตาม
ค�าท�านาย”

มะแมสยายยิ้มและหยอดเสียงหัวเราะน่ารักเพื่ อท�าตนเป็น
ตัวประกอบ เพราะประโยคสุดทูายของเขาถือว่าตลกไดู แต่เมื่อส่งเสียง
สัน้ๆเสร็จก็หุบยิม้ นิลเนตรจับจูองอัคระเฉยดูวยแววจดจ่อรอฟังน่ิง

ชายหนุ่มเหลือบตาแลคนรัก แต่พอสบดวงหนูางามสมส่วนใน
ยามตะวันยอแสง และรููสึกถึงรัศมีเสน่ห์ที่ฉายแรงเป็นวงกวูางเพียง
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แวบเดียว ก็ชะงัก รีบเบือนหลบไปอีกทาง เยี่ยงคนไม่อยากตกอยู่ใตู
อ�านาจแห่งมนต์สะกดใดๆ

“บนเสูนทางของพวกมีอิทธิพลกับโลก แต่ละคนเหมือนมีพลัง
หนุนลึกลับที่คอยรักษาไวู ไม่ใหูเปลี่ยนแปลงเสูนทางง่ายๆ และเมื่อ
รวมกันหลายรูอย หลายพัน หลายหมื่นคนเขูา ก็ผลักดันใหูโลกหมุน
ตามทิศทางผิดๆอย่างที่เห็นและเป็นไป ยากที่ใครจะฝืนตูาน”

“ก็ตูองรอสักยุคไงคะ ที่จะมีคนใจดี มีอ�านาจพอ เขูามาช่วย
ปฏิรูป”

อัคระหัวเราะขื่นๆ
“พี่คิดมาระยะหน่ึง แต่ไม่กลูายอมรับกับตัวเอง ว่าน่าจะถูกของ

เซธ เราหวังช่วยโลกไดู แต่ใหูคิดเปลี่ยนโลกน่ะ มันเกินไป”
“มะแมก็เพิ่งคิดอย่างน้ีเมื่อเชูาค่ะ สรูางคนง่ายกว่าเปลี่ยนคน 

สรูางโลกใหม่ง่ายกว่าเปลี่ยนโลกเก่า”
ชายหนุ่มพยักหนูาหน่อยๆ
“เซธเห็นอย่างนัน้ตัง้แต่แรก และมาถูกทางตัง้แต่ตูน คือสรูาง

คนในเวลาที่ยังเป็นไมูอ่อนดัดง่าย ดีกว่าพยายามฝืนเปลี่ยนตอนเป็นไมู
แก่ดัดยากไปแลูว”

“แลูวบอสก็มีเครื่องทุ่นแรงที่ยิ่งใหญ่เสียดูวยนะคะ รวมคนฤกษ์
เกิดดีๆไวูในปกครองไดูมหาศาล คนเราขึ้นตูนมาถูาดวงดี รายละเอียด
ดีๆก็ตามมาเอง ไม่ตูองออกแรงมาก”

“ความหยัง่รููของเซธ พอบวกเขูากับเครือข่ายซีอุสที่พี่สรูางใหูเขา
น่ะ ไม่ใช่แค่รููโดยประมาณว่าดวงดีแลูวจะมีอะไรดีๆตามคนๆหน่ึงมา 
แต่รููลึกลงไปกระทัง่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถูาจับเอากลุ่มคนดวงดีมาท�างาน
ดูวยกัน โดยวางต�าแหน่งไวูถูกที่ ถูกเวลา”

“เคยพลาดไหมคะ? มะแมเคยไดูยินว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ดีที่สุดในโลกก็ตูองมีขูอบกพร่องไม่ใช่หรือ?”

“ซีอุสถูกออกแบบมาใหูไม่พลาด พี่ทดสอบอยู่หูาปีกว่าจะเอามา
ใชูงานจริง และต่อใหูซีอุสพลาด ก็มีญาณของเซธคอยกรองอยู่อีกชัน้ 
เวลาตูองตัดสินใจครัง้ส�าคัญ”

“เรื่องยากถูกท�าใหูง่ายหมดแลูว แค่รอเวลาอย่างเดียว พี่อัคเท่
มากเลยนะคะที่อยากเหน่ือยต่อ กลูาฉีกทางออกมาลุยกับพวกไมูแก่ดัด
ยาก เริ่มตูนนับหน่ึงกับสิ่งที่ไม่อาจพยากรณ์กันใหม่”

อัคระยิม้ปลง
“ไม่หรอก... ทบทวนภาพรวมดีๆแลูว ในที่สุดพี่ก็พบว่าตัวเอง

ตระเวนรอบโลก เพียงเพื่อเดินตามรอยเทูาเซธมากกว่าจะสรูางรอย
เทูาใหม่ทัง้หมด หลังๆพี่ก็เนูนสรูางขุมก�าลังที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ แทนการ
พยายามเปลี่ยนคนแก่รุ่นเก่าท่าเดียวเหมือนช่วงแรก”

“คนธรรมดาอยากเปลี่ยนโลกดูวยค�าด่า แต่พี่อัคอยากเปลี่ยน
โลกดูวยการสรูางบารมี ยังไงก็ไม่เหมือนใครอยู่แลูวค่ะ มะแมก็ฝันใหู
บูานเมืองมีคนใจดีจริงๆมาปกครอง ทวงศีลธรรมกลับคืนจากก�ามือของ
นรกมาตัง้นานแลูว”

ชายหนุ่มตะแคงหนูามองหญิงสาวยิม้ๆ
“วันน้ีใหูก�าลังใจดีจังนะ จะชดเชยที่คืนก่อนตัดก�าลังใจกันหรือ?”
“ค่ะ!”
มะแมยิม้และยอมรับหนูาตาเฉย
“อือม์...” เขาเหลือบตามองฟูาสูง “ถูาไม่ใช่เพราะเกิดมาพรูอม

ฤทธิร์ะดับเทวดา อย่างที่เรียกกันว่าพระเจูาจักรพรรดิในต�านาน โลก
น้ีก็ตูองปกครองกันดูวยความโหดเหีย้ม ไม่ใช่ดูวยความใจดี... ต่อใหู
มีอ�านาจขนาดไหน ก็ใชูความใจดีไดูแค่ในอาณาจักรเล็กๆ แต่ไม่ใช่จะ
ขยายอาณาจักรใหูครอบโลกไดู”

“ยังไงพี่อัคก็ตูองพักบูางนะคะ เดินทางไกลตูองหาศาลาร่มๆไวู
นัง่เล่นบูาง”

อัคระส่ายหนูาแช่มชูา เป็นการส่ายหนูาที่ยืดยาวทีเดียว
“ไม่มีศาลาพักบนเสูนทางน้ีหรอก... มีทางเดียวคือตูองหยุดเดิน

แลูวหันหลังกลับบูานไปเสีย”
มะแมหูผึ่ง
“น่ีพี่อัคหมายความว่ายังไงคะ?”
“พอเจอมะแม... พี่อยากหยุดเสียที”
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เขาเปิดใจสารภาพ หญิงสาวไม่อยากเชื่อหู ถามเสียงสูงอย่างสุด
ปีติ

“จริงเหรอคะ?”
“ที่พี่รีรอ ไม่ออกมาเจอมะแมเสียนาน ก็เพราะรููอยู่แลูวว่าตูอง

เป็นอย่างน้ี”
หญิงสาวเมูมปากกลัน้ยิม้ ก่อนยกมือลูบตูนแขนเขาในท่าประจบ
“ไม่หลอกใหูดีใจเล่นนะ?”
“เมื่อคืนพี่ไม่ไดูโกรธมะแมหรอกนะ แต่หลายอารมณ์มันประดัง

กันเขูามาจนทึบๆตันๆ คิดอะไรไม่ออก ไม่รููจะตอบยังไง หรือควรแสดง
ท่าไหน แทบหาทางกลับหูองนอนไม่ถูกดูวยซ�้า”

“มะแมไม่ดีเอง ไม่น่าท�าใหูพี่อัคเสียความรููสึกอย่างนัน้เลย”
“พี่จะเดินทางไปสางเรื่องใหญ่ที่คูางไวูใหูเสร็จ จากนัน้จะไม่มีการ

เดินทางลงพื้นที่จริงรอบโลกอีก อย่างมากก็พยายามเปลี่ยนโลกออกมา
จากหูองนอน ไดูแค่ไหนเอาแค่นัน้”

“แลูวกว่าจะอยู่กับที่ ไม่เดินทางอีกน่ี... นานไหมคะ?”
หญิงสาวลากเสียงสุดทูายใหูละหูอยหน่อยๆ
“ก็หวังว่าจะเร็วๆน้ี” เขาตอบแบบเริ่มพะวักพะวนเล็กๆ “พี่ไม่

อยากโยนอะไรที่สะสมมานานทิง้น�้ าไปง่ายๆหรอกนะ”
มะแมกูมหนูา แกลูงแต่งจิตใหูสลดซึมก่อนรับอ่อยๆ
“ค่ะ...”
“จวนมืดแลูว กินขูาวกันแถวน้ีไหม?”
“กลับไปกินที่บูานไดูไหมคะ บอกใหูหยิมท�าไวู”
“ตกลง!”
มะแมขอแวะซ้ือกับขูาวเพิ่มอีกสองสามอย่างจากตลาดใกลูวัด 

อัคระตามลงไปช่วยเลือกดูวย และนัน่ก็เป็นโอกาสใหูมะแมจดจ�าเป็น
ครัง้แรกว่าเขาชอบผัดเผ็ด ชอบปลาดุกย่าง ชอบน�้ าพริกปลาทู

อยากสะกดจิตใหูเขารููสึกเหมือนหล่อนเหลือเกิน ชีวิตคนธรรมดา
เดินดินกินขูาวแกง มีเวลาอยู่กับดวงหนูาอันเป็นที่รัก ออกจะแสนสุข
แสนสบายขนาดน้ี ไยตูองดิน้รนเหน่ือยยาก เสียเวลาในชีวิตไปกับการ

เข็นครกขึ้นภูเขาเพื่อความสูญเปล่าดูวยเล่า?

หยิมถึงกับอูาปากหวอเมื่อพบว่าใครเดินตามมะแมเขูาบูานมา
ดูวย

“คุณอัคระ! สวัสดีค่ะ”
“สวัสดีจูะนูองหยิม”
เด็กสาวผมสัน้ถึงกับดีใจเน้ือเตูนที่เขาเรียกชื่อตนถูก
“อุ๊ย! รููจักชื่อหยิมดูวยเหรอคะ?”
“พี่มะแมของหยิมเขาเรียกใหูฟังบ่อยๆ”
มะแมยื่นถุงกับขูาวใหูเด็กสาว
“เอาไปใส่จานซะนะ”
“ค่ะพี่!”
หยิมลนลานรับอย่างตื่นเตูนไม่หาย ก่อนเดินเขูาครัวไป ขณะนัน้

เด็กหญิงอิก๊เดินลงมาจากชัน้บน เปลี่ยนชุดเป็นเสื้อกางเกงนอน แสดง
ว่าไปอาบน�้ ามาเรียบรูอย

“นูองอิก๊ มาน่ีมาลูก”
เรียกเสร็จก็สะอึกนิดหน่ึง เผลอเรียกอย่างน้ีอีกแลูว แต่ก็คิดว่า

ช่างเถอะ นานๆทีไม่เป็นไร
แม่หนูนูอยแกูมยูุยจูองมองบุรุษร่างสูงดูวยตาด�าแจ๋วแหววมาแต่

ไกล กระทัง่เดินมายืนตรงหนูาจึงยกมือไหวูโดยไม่ตูองใหูมะแมบอก
“สวัสดีค่ะ”
“สวัสดีจูะลูก” อัคระทรุดกายลงนัง่ชันเข่าขูางหน่ึงและฉีกยิม้

กวูาง ทักทายดูวยเสียงอบอุ่นสดใสแบบคนรักเด็ก “ชื่ออะไรคะ?”
“ชื่ออิก๊ค่ะ”
“เป็นลูกสาวของแม่มะแมเนอะ”
“ค่ะ!”
ฟังเสียงรับซื่อๆนัน้แลูวอัคระก็หัวเราะอย่างส�าราญใจ ตรงขูาม

กับมะแมที่หนูาชาเพราะทราบว่าถูกแหย่
“ไม่เอา! เป็นนูองสาวของพี่มะแมต่างหาก”
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“เอ๊า!” อัคระรูองเบาๆและแกลูงท�าหนูางง “เมื่อกีไ๊ดูยินกับหู เพิ่ง
เรียกลูกอยู่หยกๆ”

มะแมท�าปากดังจุ๊
“เขาเรียกเด็กอย่างน้ีกันทัง้นัน้แหละ พี่อัคอย่าท�าใหูนูองอิก๊

สับสนสิคะ”
“งัน้ใหูนูองอิก๊ตัดสิน อยากเรียกแม่หรืออยากเรียกพี่หือ?”
“อยากเรียกแม่ค่ะ!”
“พี่อัคอูะ!”
หญิงสาวหัวเราะถอนฉิว ก่อนเลี่ยงไปนัง่โซฟางอนๆ
อัคระยังคงหัวเราะเรื่อยๆอย่างนึกสนุก แต่ครู่หน่ึงก็จับไหล่สอง

ขูางของเด็กนูอยแลูวอธิบาย
“คืออย่างน้ีนะ พี่มะแมเขากลัวว่า ถูาตูองเดินไปไหนมาไหนกับ

นูองอิก๊แลูวโดนนูองอิก๊เรียกแม่ เดี๋ยวใครต่อใครหันมามอง แลูวนึกว่า
พี่มะแมไม่ใช่สาวนูอยแลูว เขาจะอาย เขูาใจไหม?”

หนูอิก๊ขมวดคิว้หน่อยๆอย่างไม่เขูาใจว่าท�าไมตูองอาย
“เอางี!้” อัคระต่อรอง “ไวูพี่มะแมเขามีลูก แลูวค่อยเรียกแม่ดี

ไหม? ถึงตอนนัน้เขาก็ไม่ว่าแลูวล่ะ”
“อีกนานไหมคะ?”
“ไม่นานเกินรอ รับรอง!” แลูวก็ยกมือเอาหัวแม่โปูงชีอ้กตัวเอง 

“แต่คนน้ีไม่ว่านะถูาอิก๊อยากเรียกอะไร อนุญาตใหูเรียกไดูตัง้แต่ตอนน้ี
เลย... ป๊ะป๋าเอาไหม?”

เด็กหญิงจูองหนูาชายหนุ่มที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อน ก่อนฉีกยิม้
หัวเราะคิก เพราะไม่ไรูเดียงสาขนาดไม่เขูาใจความนัยที่สื่อมา คือจะใหู
หล่อนเป็นลูกของเขากับมะแม

“ตกลงค่ะ!”
อิก๊รับค�าอย่างง่ายดายและหัวเราะพอใจ ดูเขูากันกับอัคระไดู

อย่างรวดเร็วยิ่ง ทีแรกมะแมมองมาดูวยสายตาขุ่นๆ แต่พอไดูยินสอง
คนประสานหัวเราะเริงรื่นราวกับเป็นพ่อลูก สายตาก็อ่อนโยนลง หัวใจ
สงบสุข ริมฝีปากระบายยิม้ออกมาในที่สุด

นูองอิก๊ชักชวนอัคระมาดูรูปที่เธอวาด มันเป็นรูปภูเขาสีเขียว 
ทูองฟูาสีคราม และที่พิเศษคือมีพระปฏิมาองค์โตนัง่ขัดสมาธิบนยอด
เขา โดยดวงตะวันฉายรัศมีอยู่เบื้องหลังองค์พระนัน่เอง

อัคระชมว่าเป็นภาพที่มีจินตนาการดี แลูวก็ไดูพลังความสว่าง
ดูวย เหมือนพระพุทธเจูานัง่อยู่บนหลังคาโลก สาดส่องแสงธรรมแทน
แสงอาทิตย์ อย่างน้ีถูาหนูอิก๊วาดแลูวปลื้มมาก เป็นสุขมาก ก็แปลว่าไดู
บุญมากมหาศาลเลย

อิก๊ถามว่าวาดรูปแค่น้ีบุญมากไดูอย่างไร อัคระก็อธิบายว่าความ
สุขความโสมนัสนัน่แหละมาตรวัดบุญที่ส�าคัญ ท�าอะไรดีๆแลูวมีความ
สุขมาก มีความสุขนาน แปลว่าขีดของบุญพุ่งจู๊ด

ส�าคัญคือพระพุทธเจูาเหมือนเครื่องขยายบุญขนาดใหญ่ ท�าอะไร
ใหูใจเป็นบุญเกี่ยวกับพระพุทธเจูาไดู ก็คลูายตะโกนใส่โทรโข่งยักษ ์
เสียงเดิมดังอยู่แลูว ยิ่งดังไปแปดบูาน ไดูยินกันทัว่

ฝ่ายมะแมเอาแต่นัง่พินิจภาพแห่งความสุขเบื้องหนูา ที่เปิด
ประสาทหล่อนใหูตื่นเต็มดูวยความเต็มตื้น ตาดู หูฟัง และใจสัมผัสทุก
รายละเอียด ดูวยความปรารถนาจะบันทึกลงไปในความทรงจ�าไม่ใหู
ตกหล่นเลยสักนิด

แต่แลูวสัมผัสที่ละเอียดอ่อนเกินมนุษย์นัน่เอง ก็รวมเอาทุกสิ่งที่
ก�าลังปรากฏมาประมวลลงเป็นหน่ึงเดียว แลูวก่อความตะครัน่ตะครอ
เน้ือตัวขึ้นมาอย่างประหลาด

สายใยผูกพันระหว่างอัคระกับนูองอิ๊กไม่เหมือนคนเพิ่งพบกัน 
คลูายเป็นพ่อลูกมาตัง้แต่ตูน แลูวนูองอิก๊ยามอยู่ใกลูอัคระก็แปลกไป 
ไม่เหมือนเด็กในอุปการะคนเดิมของหล่อน

ประดุจใครเอาผูาห่มแห่งความกลัวมาคลี่คลุม ค่อยๆไล่ตัง้แต่
ตูนคอเรื่อยมาจนถึงปลายแขน มะแมกะพริบตาปริบๆอย่างไม่เขูาใจ ยิ่ง
เพ่งภาพตรงหนูาก็ยิ่งเห็นคลูายเกิดนิมิตซูอนหลายชัน้ใหูงงงวย แยก
ไม่ออกว่าตาฝาดหรือเห็นจริงกันแน่

อิก๊เหมือนร่างสูงขึ้น สูงมาก มีพลังมาก
ส่วนอัคระเหมือนไม่ใช่มนุษย์ เป็นอะไรที่มะแมตัดสินไม่ถูกว่าแค่
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ไหน เพียงใด
ขยับตัวนัง่หลังตรง ปิดตาลงลากลมหายใจเขูายาวแลูวระบาย

ออกยาว เพื่อถอนการรับรููภาพและเสียงดูวยหูตาออกใหูทัง้หมด แต่แมู
ท�าเช่นนัน้ สุดทูายสัมผัสทางจิตเกี่ยวกับอิก๊ก็ยังแจ่มชัดอยู่ดี เด็กคนนัน้
ไม่ใช่แค่ ‘ไม่ธรรมดา’ แต่ยังเป็น... ยังเป็นอะไรกันนะ?

กระแสขมวดมุ่นสงสัยของมะแมแรงจนเรียกอัคระใหูเหลียวมา
ไดู แลูวจังหวะนัน้หล่อนก็บังเอิญเปิดเปลือกตาขึ้นพอดี

สบตากันอย่างจัง แรงปะทะทางตานัน้จุดประกายใหูถูอยค�าหน่ึง
ผุดชัดขึ้นในหัว

นูองอิก๊คือแผนสองของอัคระ!
ความกลัวแบบไม่รููเหนือรููใตูบันดาลซ�้าอีกระลอก จิตส่วนลึก

คลูายเห็นเคูาลางทะมึนมืดของอะไรบางอย่างขูางหนูา ที่พลิกหลายสิ่ง
ที่ผ่านมาใหูกลับตาลปัตรไปหมด!

ตาประสานกัน มะแมจูองลึกอย่างขุดคูน ขณะที่อัคระเปิดความ
ว่างเปล่าใหูคูนไดูตามสบาย หญิงสาวไม่อยากรููสึกเลยว่าแววว่างชนิด
นัน้ คือแววตาจักรพรรดิที่พรูอมจะเห็นทุกคนบนโลกเป็นตัวหมาก เอา
ไวูเล่นเกมใหูส�าเร็จลุล่วงตามเปูาหมายของตนประการเดียว!

บทที่ ๒๑
 
“ตอนเดินๆตามคนแปลกหนูาอยู่ แกเคยนึกสนุกอยากเตะตูด

เขาเล่นบูางไหมล่ะ?”
คณินทร์ถามชัน้หน่ึง ลูกชายวัยยี่สิบกลางๆซึ่งนัง่มาดูวยกันที่

ตอนหลังของรถคันยาว ฝ่ายนัน้ฟังค�าถามแลูวหัวเราะงงๆ
“ไม่เคยมัง้พ่อ ไม่ไดูมีเรื่องกันจะไปเตะท�าไมล่ะ?”
“มาสมมุติว่าเคยก็แลูวกัน เขาเดินน�าแกอยู่ดีๆ ไม่ทันระวังเน้ือ

ระวังตัว แกหวดเทูาใส่กูนเขาเปรีย้งหน่ึงแรงๆ... คราวน้ีแกว่ามันเป็น
ไปไดูไหม ที่จะพูดใหูเขาใจอ่อน หายโกรธแกไดู?”

หัวคิว้ของชายหนุ่มขมวด แววตาสับสนหน่อยๆ หากพ่อของ
เขาเป็นคนธรรมดา ชัน้หน่ึงคงนึกว่าน่ีเป็นแค่ค�าถามเล่นๆยามว่าง แต่
เพราะพ่อของเขาเป็นกูรูนักสรูางแบรนด์ระดับประเทศ อีกทัง้เป็น
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบัน แลูวก็ก�าลังสอนวิชาสรูางแบรนด์
แบบลัดสัน้ใหูกับเขา ชัน้หน่ึงเลยคิดหนักก่อนสารภาพ

“คิดไม่ออกอูะ”
“ถูาแกเตะตูดคนจริงๆ สมองแกจะท�างานจริงจังกว่าน้ี และอาจ

คิดออกก็ไดู!”
ชายหนุ่มหัวเราะปลงสังเวช
“สมองจะตูองท�างานอะไรล่ะพ่อ เตรียมวิ่งดีกว่า หรือพ่อเคยเจอ

ใครในโลกน้ีวาทศิลป์ดี เตะกันกลางถนนแลูวกล่อมใหูไม่เอาเรื่องไดู?”
“ไม่เคยมี ก็พยายามท�าใหูมันมีขึ้นมาเป็นครัง้แรกสิ... ลองนึกถึง

ตัวแกเองนะ เดินอยู่ดีๆถูกเตะปูาบเจ็บเน้ือเจ็บตัว ปฏิกิริยาแรกที่จะ
เกิดขึ้นคืออะไร?”

ชัน้หน่ึงขมวดคิว้คิด
“ถูาแวบแรกก็คงนึกว่าเป็นเพื่อนมาลูอเล่นมากกว่าอย่างอื่น”
“จากนัน้ล่ะ?”
“หันมามองหนูาว่าเป็นใคร”
“แลูวท�าไงต่อ พอพบว่าไม่ใช่คนรููจัก อย่าว่าแต่จะเป็นเพื่อนกัน
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มาก่อน?”
“ก็คงโมโหมาก”
“น่าสนใจล่ะทีน้ี! โมโหแลูวไง คนเตะแกยืนอยู่ตรงหนูา?”
ชายหนุ่มลังเล
“ก็คงถามใหูรููเรื่องว่าอะไรกัน อยู่ดีๆมาเตะท�าไม”
“ไม่เตะตอบทันทีหรอกเหรอ?”
“อือม์... คงไม่... น่าจะระแวงดูวยซ�้าว่ามันมีอาวุธอะไรหรือเปล่า 

ถึงกลูามาท�าเราไดู... บางทีอาจจะมาปลูน”
“เห็นไหมล่ะ? มันต่างจากที่แกคิดครัง้แรกง่ายๆว่าแกไปเตะใคร 

เขาตูองหันมาเตะตอบทันที”
ชัน้หน่ึงยิม้ออกมาหน่อยๆ
“ก็จริงนะ”
“ถูาแกคิดเปิดตัวสินคูา หรือจะสรูางแบรนด์ขึ้นมาใหูเป็นที่จดจ�า 

ก็ตูองคิดใหูออกอย่างน้ีแหละ ท�ายังไงจะเรียกรูองความสนใจจากลูกคูา
ไดูเหมือนอยู่ดีๆเขูาไปเตะตูดเขา แบบไม่ใหูตัง้ตัว ไม่ทันไดูคาดฝัน จาก
นัน้ตูองเดาใหูออกว่าเขาจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ หรือความรููสึกนึกคิด
ยังไงตามมา”

“พ่อจะบอกว่าตูองสมมุติตัวเองเป็นลูกคูาใหูไดูก่อน มุมมองถึง
จะเกิดขึ้นใช่ไหม?”

“แม่นแลูว!”
“เรื่องที่พ่อสมมุติล่ะ... พ่อจะพูดยังไงใหูคนถูกพ่อเตะหาย

โกรธ?”
ชัน้หน่ึงยังขูองใจ คณินทร์หัวเราะเอื่อยๆในล�าคอ
“ถูาหนูาตาเหมือนคนใกลูตกงาน แค่พูดว่า ‘ไม่เอาเรื่องใหูหมื่น

หน่ึง’ เชื่อพ่อเถอะ สีหนูาบึ้งตึงจะเปลี่ยนเป็นยิม้แยูม แถมยกมือไหวู
แกปะหลกๆดูวย”

ชัน้หน่ึงท�าหนูาเมื่อยอย่างนึกไม่ถึงว่าพ่อจะเล่นมุขตื้น
“โธ่พ่อ! แค่น้ีใครก็คิดไดู”
“แลูวเมื่อกีแ๊กคิดหรือเปล่า?”

คนเป็นลูกถึงกับอึ้ง
“ก็... พ่อบอกใหูผมนึกว่าจะพูดยังไง”
“แลูวพ่อไปจ�ากัดซะเมื่อไหร่ล่ะว่าแกตูองพูดแบบไหน... มุข

เอาเงินล่อดูเหมือนตื้น แต่มันก็ใชูไดูผลจริงเกินกว่าเกูาสิบจากรูอย 
ประเด็นมันอยู่ตรงน้ี มันใชูไดูจริง! ถูาแกมัวสรรหาค�าพูดมาจ�านรรจา
นะ ต่อใหูไดูค�าที่ดีที่สุด ก็ลดความเป็นไปไดูจริงลงฮวบใหญ่ อาจเหลือ
แค่หน่ึงในรูอยเท่านัน้”

ชายหนุ่มอดหัวเราะไม่ไดู
“โอเคเลยพ่อ เอาก็เอา ตกลงจะขายของตูองท�าใหูลูกคูาโมโห

ก่อนแลูวค่อยตกรางวัล แบบตบหัวแลูวลูบหลังเหรอ?”
“มันเป็นอุปมาอุปไมย เตะแบบนักขายคือเตะใหูโลภ ไม่ใช่เตะใหู

โกรธ”
“อ๋อ...”
“แกจะขายอะไรก็ตาม ท�าไวูในใจแค่น้ีแหละ ตอนลูกคูาหันหลัง

ใหู เขาเสียเปรียบเราอยู่ คิดใหูออกว่าท�าไงสินคูาจะเตะลูกคูาสะดูุง
โหยงไดู ท�าไงจะเปลี่ยนลูกคูาที่หันหลังใหูเรากลับมาจูองมองเราเขม็ง 
และตัง้ค�าถามว่าเราแน่ยังไง กลูาดียังไงถึงมาเตะกัน... ตรงนัน้แหละ
ส�าคัญสุดยอด หลังเตะเสร็จ สินคูาตูองท�าใหูลูกคูารููสึกเหมือนไดูรางวัล 
ไม่ใช่เจ็บตัวฟรี”

ชัน้หน่ึงพยักหนูาอย่างแสดงความยอมรับ
“ผมพอเขูาใจล่ะ”
“ถูาแกรููวิธีเตะคนใหูสนแก และท�าใหูเขาติดใจที่จะถูกแกเตะไดู

บ่อยๆ นัน่แหละ รููตัวไวูเถอะ แกเป็นนักสรูางแบรนด์ระดับประเทศหรือ
ระดับโลกไดูเลย!”

“ผมอยากเป็นอย่างพ่อมัง่”
“อะไร... เป็นนักการเมืองน่ะเหรอะ?”
“เปล่า... ผมแค่อยาก... คิดไดูจริง ท�าไดูจริงอย่างพ่อบูาง”
“แกว่าแกท�าแบบพ่อไม่ไดู?”
“ฮะ...”
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“รููไหม ความแตกต่างระหว่างพ่อกับแกคืออะไร?”
“ผมเป็นลูกเถูาแก่ใหญ่ ส่วนพ่อเป็นลูกเถูาแก่นูอย!”
ชัน้หน่ึงตอบ และนัน่ก็เป็นค�าพูดของคณินทร์เอง ครัง้ที่ร�าพึงเมื่อ

เห็นเขาขีเ้กียจสันหลังยาว
“นัน่ก็ส่วนหน่ึง เป็นส่วนที่ท�าใหูแกประมาท ขาดความ

กระตือรือรูน แต่สิ่งที่ท�าใหูแกกับพ่อต่างกันจริงๆ คือแกเป็นพวกชอบ
นูอยใจวาสนาตัวเอง แลูวก็เป็นโรคเรียกรูองจะเอาความส�าเร็จเดี๋ยวน้ี 
โดยไม่ตูองผ่านความลูมเหลว ไม่ตูองกลูาคิดต่าง ไม่ตูองเพียรพยายาม 
ไม่ตูองอดทนรอคอย ขณะที่พ่อเป็นตรงขูามหมด”

ชัน้หน่ึงท�าท่าสลดละหูอย
“ก็จริงนะ ไดูเป็นลูกพ่อ ขูอดีคือไม่ตูองคิดว่าชีวิตน้ีจะมีกินมีใชู

หรือเปล่า แต่ขูอเสียคือตูองคิดไปทัง้ชีวิต ว่าท�ายังไงจะมีความภูมิใจใน
ตัวเองสมเป็นลูกพ่อบูาง”

คณินทร์ชักยัวะที่ลูกท�าเสียงตัดพูอเหมือนเขามีส่วนผิดและตูอง
ร่วมกันรับผิดชอบ จึงหมดความอดทนที่จะปลอบ

“ขีห้มาเอ๊ย! แกก็ไดูแต่คิดหยัง่งี ้ คิดแค่น้ีก็ไดูแค่น้ีแหละ โลกน้ี
ไม่มีหรอกโวูย มูลนิธิบริจาคชื่อเสียง โรงทานบริจาคความส�าเร็จ อยาก
ไดูตูองหาเอง! ตอนเด็กๆแกรบเรูาใหูพ่อซื้อของใหู พ่อก็ใชูเงินซื้อใหู
มากเท่าที่แกตูองการแลูว เดี๋ยวน้ีแกโตเป็นผููใหญ่ จะมารบเรูาเอาความ
ยิ่งใหญ่จากพ่ออีกหรือ พ่อจะเอาอะไรไปซื้อมาใหูแกวะ?”

เมื่อถูกดุ ชัน้หน่ึงก็ตัวเกร็ง และอยากกลับไปเป็นเด็กงอแงคน
เก่าเมื่อยี่สิบปีก่อน

“เฮูอ! บางทีผมก็อยากหลบไปไกลๆใหูรููแลูวรููรอด”
คณินทร์ท�าหนูาหมดอารมณ์เช่นกัน
“ลูกเอ๊ย... ฟังหลักการชีวิตแลูวจ�าไวูนะ หลบโจทย์เลขจะโง่แค่

เลข แต่หลบปัญหำชีวิตจะโง่ไปทุกเรื่อง!”
ปัญหาของชีวิตชัน้หน่ึง คืออยู่ดีๆก็สรูางปัญหา ทัง้ที่ไม่จ�าเป็นตูอง

มีปัญหา เขาย�้าพูดซ�้าแลูวซ�้าอีกจนครัง้น้ีขีเ้กียจพูดอีก
ว่าแลูวท่านรัฐมนตรีก็กางหนังสือพิมพ์อ่าน ใจคิดว่าเปลืองสมอง

ใหูกับลูกแหง่ไม่ยอมโตมากพอแลูว สมควรหาอาหารสมองใหูตนเอง
เสียบูาง ไอูลูกคนน้ีเหมือนฟูาแกลูงส่งมายัว่โมโหโดยเฉพาะ

เขาประสบความส�าเร็จมาทัง้ชีวิต แต่มารููสึกลูมเหลวก็ตอนมีลูก
น่ีเอง ดันแค่ไหนก็เข็นไม่ขึ้นสักที

คณินทร์เห็นตนเองเป็นผููใหญ่เต็มตัวมาตัง้แต่อายุ ๑๔ เมื่อ
สามารถคะยัน้คะยอพ่อของตน ซึ่งเป็นลูกจูางรูานขายของช�า ใหูกููเงิน
มาต่อเติมบูานเป็นรูานขายของเล็กๆไดูส�าเร็จ

ปีแรกเขาเป็นพ่อคูาฝึกหัด ช่วยพ่อบริหารจัดการสินคูาสามัญ ปีที่
สองเขาเริ่มสังเกตว่ายิ่งคุยกับลูกคูามากขึ้นเท่าไร ก็ท�าใหูเขายิ่งหัวการ
คูาไดูมากขึ้นเท่านัน้ เพราะเมื่อคุยก็ไดูทราบความตูองการของคนใน
หมู่บูานโดยรวม รููดูวยตนเองโดยตรงว่าก�าลังขายของใหูใคร พวกเขา
มีสิ่งใดเป็นความตูองการร่วมกัน

ปีที่สามเขากลายเป็นนักสรูางแบรนด์ จากจุดเริ่มตูนง่ายๆคือ
ลูกคูาสองคน เผอิญบ่นใหูฟังในวันเดียวกันว่าแยมทาขนมปังของรูาน
เขาไม่ไดูเรื่องเลย เอายี่หูอดีๆมาขายบูางไดูไหม

คณินทร์เชื่อเรื่องปูายบอกทางชีวิต และเสียงเรียกรูองของลูกคูา
ก็คือปูายบอกทางส�าหรับพ่อคูาอย่างเขา

ก่อนหนูานัน้เขาไม่ค่อยชอบกินขนมปังทาแยม เลยไม่รููว่าแยม
ยี่หูอไหนรสดีหรือไม่ดี รููแต่ยี่หูอไหนราคาถูกและพอขายไดู แต่พอฟัง
ลูกคูาบ่น เขาก็ปฏิวัติตัวเอง แยมมีกี่ยี่หูอในตลาด เขากวาดเอามาลอง
ชิมหมด จนกลายเป็นช่วงที่ง่วนอยู่กับขนมปังทาแยมวันละเกือบ ๓ มื้อ 
กับทัง้ต่อยอดจากประสบการณ์ตรง นึกสนุกอยากรููเรื่องการท�าแยมเอง
ขึ้นมาบูาง

สวรรค์ประทานหรืออย่างไรไม่ทราบ เขาไปเจอต�าราท�าอาหารเก่า
แก่คร�่าคร่าเล่มหน่ึงในรูานหนังสือเช่า ซึ่งในนัน้มีวิธีท�าแยมผลไมูต่างๆ 
ท�าใหูรููว่าการผลิตแยมไม่ยากอย่างที่คิด

คณินทร์ลองท�าตามสูตร และพบว่ามันอร่อยอย่างเหลือเชื่อ  ลอง
ใหูใครชิมทุกคนก็ติดใจเหมือนกันหมด แมูแต่แม่ของเขาซึ่งเป็นคน
เกลียดแยม ยังลืมความหลัง หันมาตัง้หนูาตัง้ตากิน และลงมือช่วยเขา
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เคี่ยวแยมดูวยความเต็มใจ เหตุผลง่ายๆคือพอหมดแลูวไม่รููจะไปซื้อ
จากไหน อยากกินอีกก็ตูองท�าเอง

ความเปลี่ยนแปลงของแม่เป็นใบรับประกันชัน้อ๋อง อุตสาหกรรม
ในครัวเรือนเกิดขึ้น เขาทดลองท�าขาย เริ่มจากการหาซื้อแกูวหนาๆมา
บรรจุแยม ปิดฝาพลาสติก และแปะสติกเกอร์ประทับตรา ‘โคตรแยม’ 
กับทัง้บรรจงเขียนปูายโฆษณาใหญ่สุดสวยไวูหนูารูาน อธิบายว่าโคตร
แยมคือตูนตระกูลแยม ซึ่งทางรูานพลิกแพลงจากแยมสูตรโบราณที่
หายไปจากโลกน้ีมานาน เพิ่งกลับมาเริ่มใหูลิม้ลองใหม่ที่น่ีที่เดียว รับ
ประกันว่าถูาไปเจอจากที่อื่นใหูกลับมาเตะคนเขียนโฆษณาไดู

เขากับพ่อแม่ช่วยกันท�าโคตรแยม ๕๐ ขวด ผลปรากฏว่าครึ่งวัน
แรกหมดเกลีย้ง!

โคตรแยมท�าใหูรููว่าชื่อสินคูามีผลใหูเกิดความอยากซื้อไดูขนาด
ไหน แทบทุกคนที่อ่านปูายโฆษณาต่างควูาขวดแยมหมับมาจ่ายเงิน
ทันที

ยิ่งไปกว่านัน้ โคตรแยมที่โคตรอร่อยก็มีผลใหูลูกคูาที่ซื้อตอนเชูา 
วกกลับมาขอซื้ออีกทีในตอนเย็นถึง ๖ ราย แต่เขาก็ไม่มีของจะใหู ไดู
แต่ผลัดว่ารุ่งเชูาเจอกัน รับรองไดูของแน่

ลูกคูาที่รููจักโคตรแยมต่างพากันบอกต่อถึงความโคตรอร่อย แค่
คนในหมู่บูานแห่มาซื้อก็ตูองผลิตกันวันละเป็นรูอยๆกระปุก และนัน่
ท�าใหูเขาตัดสินใจลงทุนสัง่ซื้อเครื่องจักรส�าหรับเคี่ยวแยมทีละเยอะๆ

พอมีเครื่องจักร เขาก็เกิดความคิดทดลองจับโน่นผสมน่ี กับทัง้
เรียนรููเรื่องแยมเพิ่มเติม จนเกิดกระบวนท่าในการผลิตที่พลิกแพลง
พิสดาร กระทัง่ไดูสูตรเฉพาะ อร่อยและมีรสเปรีย้วหวานมันเค็มหลาก
หลายกว่าตูนต�ารับเขูาไปอีก

ถึงเวลานัน้ ปริมาณสินคูาเริ่มไม่พอกับความตูองการเอาจริงๆ 
ตูองมีการสัง่จองล่วงหนูา และแมูลองเพิ่มราคาใหูสูงขึ้นเกือบสามเท่า
ตัว อูางว่าตูนทุนผลิตสูงขึ้น ความตูองการของลูกคูาก็ไม่ลดลงเลย

ถึงเวลานัน้เขามัน่ใจเกินรูอย เขูาหาธนาคาร น�าโคตรแยมไปใหู
ชิม และบอกถึงเจตจ�านงจะสรูางยี่หูอระดับประเทศ

ผลคือเขาไดูรับอนุมัติเงินกููเกือบสิบลูาน กับทัง้ไดูรับค�าแนะน�า
ทางการตลาด เช่น ถูาขึ้นชัน้ระดับประเทศตูองเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ 
นอกจากนัน้ยังเป็นการชีช้่องทางในการผลิตหลักๆ เช่น การสัง่ผลิต
เครื่องจักร การเช่าโรงงาน การจูางวานคน ตลอดจนการหาช่องทาง
กระจายสินคูาใหูกวูางไกล

แยมของคณินทร์กลายเป็นที่รููจักระดับประเทศในเวลาเพียง ๒ ปี 
ก่อนที่อายุของเขาจะขึ้นเลข ๒!

ความส�าเร็จไม่ไดูท�าใหูคิดเลิกเรียนกลางคัน คณินทร์มองไกล
กว่าการเป็นพ่อคูาขายแยม เขาท�างานหนักดูวย ตัง้อกตัง้ใจเรียนดูวย 
กระทัง่จบเศรษฐศาสตร์และการบริหารระดับปริญญาโท

เมื่อเรียนจบ กิจการอยู่ตัว ความรููและความร�่ารวยท�าใหูมีทาง
เลือกใหม่ๆเยอะ เล่นสนุกกับการท�าสินคูาง่ายๆ ทัง้ตามกระแสนิยม 
และทัง้สรูางกระแสนิยมขึ้นมาใหม่ ดูวยหัวคิดของตนเอง

อาหารและของขบเคีย้วเป็นเพียงจุดเริ่มตูน นอกจากมีแบรนด์
ของตัวเอง คณินทร์ยังเป็นที่ปรึกษาสรูางแบรนด์และดูแลแบรนด์ใหูคน
อื่น ครอบคลุมตัง้แต่โทรศัพท์มือถือยันรถหรู

เขาไม่ไดูรููแค่วิธีสรูางวัตถุใหูเป็นสินคูา แต่ยังเขูาใจจุดขายของ
ภาพลักษณ์ตนเอง สรูางแบรนด์บุคคลขึ้นมาเป็นที่สนใจและจดจ�าของ
คนทัง้ประเทศไดูในเวลาอันสัน้

ที่ท�าไดูเพราะคณินทร์รููจักจุดเด่นของตนเอง คือ มีรูปร่างหนูาตา
ดุดัน บุคลิกเขูม ตาเขูม ค�าเขูม แต่แฝงแววขีเ้ล่นข�าๆ อ�าเก่ง ลีลาและ
น�้ าเสียงฟังสนุก มีเสน่ห์น่าอบอุ่น แต่ลงทูายก็สามารถเอาไปใชูไดูจริง 
คือมีพลังและน�้ าหนักค�าพูดกระตุูนคนใหูเกิดแรงบันดาลใจอยากสรูาง
เน้ือสรูางตัวไดู ฉลาดดึงคนเขูามามีอารมณ์ร่วมกันแกูปัญหาไดู ใชูค�าที่
กระชับในการใหูความรููคนในเวลาอันสัน้ไดู

ดูวยการทราบจุดขายดังกล่าวของตนเอง คณินทร์ลงทุนท�า
รายการโทรทัศน์ขึ้นมารายการหน่ึง ชื่อ ‘หัวเราะเยาะเคราะห์รูาย’ ออก
อากาศสัปดาห์ละหน่ึงครัง้ โดยเขาตระเวนสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆ 
เปิดใหูประชาชนเขูาฟังอบรมวิธีเริ่มตูนท�าธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
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กลางฟรี ไม่เสียค่าอบรมสักบาทเดียว
แนวคิดในการน�าเสนอ คือ เรียกเสียงหัวเราะก่อน แลูวสรูางแรง

บันดาลใจ เพื่อปิดทูายดูวยวิธีที่เป็นไปไดูจริงทุกครัง้
การอบรมของเขาฟังเขูาใจง่ายมาก และเกิดผลคือแทบทุกคนมี

แก่ใจยูอนเขูามาส�ารวจตนเองจริงจัง ว่ามีอะไรเป็นตูนทุนชีวิต หากคิด
จะรวยกว่าน้ี

สโลแกนของรายการคือ ‘เอาฮาก็มี เอาดีก็ไดู’ และบทพิสูจน์ว่า
รายการของเขาบรรลุผล คือการเอาอดีตผููเขูาฟังที่ประสบความส�าเร็จ 
ขยันขึ้น เก่งขึ้น รวยขึ้น มาสัมภาษณ์ใน ๕ นาทีสุดทูายของทุกสัปดาห์

คณินทร์ท�างานสรูางแรงบันดาลใจไปทัว่ประเทศอย่างสม�่าเสมอ
เป็นเวลากว่า ๓ ปี ผลคือเมื่อสมัครเป็นผููแทนราษฎรสมัยแรก เขา
ยึดครองพื้นที่ที่ชนะยากที่สุด ดูวยคะแนนถล่มทลายท่วมทูนเป็น
ประวัติการณ์อย่างที่สุด!

ชื่อเสียงและหนูาตา บวกกับความเป็นยอดนักขาย อัจฉริยะนัก
สรูางแบรนด์ของเขา ท�าใหูคณินทร์วนเวียนอยู่กับงานดูแลเศรษฐกิจ
และการส่งออก แลูวนัง่เกูาอีร้ัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แบบนอนมา กับ
ทัง้เป็นที่ปรึกษาตัวจริงไม่อิงต�าแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีอีกดูวย

ในวัยหูาสิบเศษ คณินทร์ยังรููสึกคูางคา เหมือนไม่ถึงจุดยอดของ
ชีวิต ก็ตรงเลีย้งลูกชายใหูโตไม่ส�าเร็จน่ีเอง ไปที่ไหนอายที่นัน่ ช่วยคน
ส�าเร็จมาค่อนประเทศ แต่ช่วยลูกคนเดียวใหูเอาตัวรอดไม่ไดู...

ผลการเรียนของชัน้หน่ึงร่อแร่ จบแบบผ่านเกณฑ์แค่ฉิวเฉียด 
ยิ่งชีวิตการท�างานยิ่งแลูวใหญ่ ใหูช่วยงานบริษทัก็เหยาะแหยะ ใหูไป
ล�าบากท�างานกับคนอื่นไม่ทันไรก็ลาออก ใหูเงินลงทุนท�ากิจการเล็กๆ
เองก็เจ๊งอย่างเปิดเผยดูวยความรวดเร็ว

ผลงานอันเกิดจากการสรูางคนของเขา นับว่าเขูาตากรรมการไป
ทัง้เมือง แต่ผลงานอันเกิดจากการมีลูกไม่เอาถ่านของเขา ยังขัดใจตัว
เองอยู่ทุกวัน กรรมพันธ์ุคงเป็นเรื่องแหกตากระมัง ต่างคนต่างเกิดและ
โตมาดูวยความบังเอิญมากกว่าอย่างอื่น

ครู่ใหญ่ผ่านไป หลังจากอ่านหนังสือพิมพ์เกือบหมด กระทัง่

อารมณ์ขุ่นมัวจางลง ท่านรัฐมนตรีก็เหลียวไปทางขวา เห็นลูกชาย
หลับตาอูาปากหวอคอพับคออ่อน ก็ส่ายหนูานิดหน่ึง ก่อนเบนสายตาไป
ทางดูานหนูา

“เฮูย! เชิด... ท�าไมวันน้ีมึงขับชูานักวะ กว่าจะถึงสุพรรณฯเขูาไป
กี่โมงล่ะเน่ีย”

เหมือนคนขับรููสึกตัว ยืดกายขึ้นในท่าทีกระตือรือรูนกว่าเดิม
“ครับนาย”
ชายร่างด�าวัยกลางคนตอบสัน้ๆแลูวกดคันเร่ง เพิ่มความเร็วขึ้น

จาก ๑๐๐ เป็น ๑๔๐ อันเป็นที่รููกันว่าเจูานายชอบใหูท�าสปีดไม่มากไม่
นูอยไปกว่าน้ี

คณินทร์มองทะแยงมาจากตอนหลังดูานซูาย เห็นเสีย้วหนูา
คนขับแลูวสัมผัสถึงความเครียดแปลกๆ เหมือนคิดมากผิดปกติ และ
อันเน่ืองจากคูุนกันนานร่วมสิบปี จึงทราบว่าคนของตนคงมีเรื่องไม่
สบายใจติดคูางคาอยู่เป็นแน่

และอันเน่ืองจากไม่อยากนั่งอยู่ในรถที่คนขับก�าลังคิดมาก 
นักการเมืองใหญ่จึงซัก

“มึงเป็นอะไรวะเชิด? ท�าหนูาเหมือนมีจุกก๊อกอุดตูด”
เชิดหัวเราะออกมาเบาๆ
“ไม่มีอะไรมากหรอกครับนาย” แต่หลังจากเวูนวรรคพักหน่ึงก็

ถามขึ้นมาลอยๆ “ผมจะรบกวนขอค�าปรึกษาจากนายสักเรื่องไดูไหม?”
“ไดูสิ”
“ถูาผมตูองท�าเรื่องที่มันจ�าเป็นมากๆ แต่รููสึกผิด ผมจะแกูความ

รููสึกผิดใหูหายไปไดูยังไง?”
“มึงท�าไปแลูวเหรอ?”
“ครับ!”
“แลูวที่ว่าจ�าเป็น มันจ�าเป็นจริงๆหรือเปล่าล่ะ?”
“โคตรจ�าเป็นเลยนาย!”
“งัน้ก็หาขูออูางสักค�ามาท่องย�้าใหูขึ้นใจ เช่นค�านัน้แหละ ‘โคตร

จ�าเป็น’ พอหมัน่นึกบ่อยๆจนรููสึกว่ามีเหตุผลชัดเจน ใจจะเขูมแข็งขึ้น 
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แลูวพอเวลาผ่านไป จากที่ตูองแข็งใจท�า จะกลายเป็นใจแข็งจริงไดูเอง”
“แปลว่าใจแข็งแลูวจะไม่คิดมากใช่ไหมนาย?”
“ก็งัน้สิ”
ความเครียดของเชิดคลายตัว จนสัมผัสไดูว่าอากาศลดแรงกดดัน

ลง
“ขอบคุณครับนาย”
คณินทร์หัวเราะโล่งอกที่ช่วยคลายปมใหูสารถีคนสนิทไดูง่ายดาย

ในเวลาอันสัน้ เขาเรียนรููมานานว่าถูาหาค�าพูดมาลบความรููสึกผิดไดู คน
เราก็ท�าเรื่องที่ ‘จ�าเป็นตูองท�า’ ไดูอย่างองอาจขึ้น

ปัญหาของเชิดมันจะอะไร ก็คงไม่พูนมีอีหนู ซึ่งนับเป็นเรื่อง 
‘โคตรจ�าเป็น’ ไดู เน่ืองจากเมียของเชิดตูองไปดูแลญาติผููใหญ่ที่ป่วย
กระเสาะกระแสะถึงเชียงราย ไดูเจอหนูากันแค่เดือนละครัง้มาร่วมปี
หน่ึงแลูว

ดูวยความเห็นอกเห็นใจคนของตนเช่นนัน้ คณินทร์จึงเสริมข�าๆ
ว่า

“ตอนมึงยังไม่ตกลงใจ ก็มีสิทธิล์ังเลไดูว่าถูกหรือผิด แต่พอ
ตัดสินใจเลือกว่าจะท�าแลูว ก็ตูองยืนกรานกับตัวเองว่ามึงท�าถูกลูกเดียว 
ถึงจะมีหนูาใชูชีวิตต่อไดูตามปกติ”

“ครับนาย”
“ไวูมึงสบายใจแลูวเล่าใหูกูฟังละกันว่าเรื่องอะไร เผื่อกูจะช่วยไดู

มากกว่าน้ี”
“ขอบคุณครับ แค่น้ีนายก็ช่วยผมไดูสุดๆแลูว”
“อือม์...”
คณินทร์ยิม้แยูม เพราะนึกถึงเรื่องอีหนูแลูวจิตใจเบิกบาน แต่

แลูวก็หุบยิม้ เมื่อนึกถึงหวานใจคนล่าสุด
ใจมาตาหรือ ‘นูองไจ๋’ คนสวย ที่ปรนเปรอทิพยสุขแห่งเน้ือหนัง

ใหูเขาลูนเหลือ จนเขายอมทุ่มสุดตัว อยากไดูบูานใหูบูาน อยากไดูรถใหู
รถ อยากไดูเงินใหูเงิน ไม่เคยปฏิเสธกันสักที

เขาไปอยู่กับหล่อนอาทิตย์ละไม่ต�่ากว่า ๓ วัน บางอาทิตย์ก็ไม่

กลับบูานใหญ่เลย นอกจากความรููสึกอยากมีเซ็กส์แทบทนไม่ไหวอยู่
เกือบตลอด เขายังมีความรููสึกผูกพันทางใจกับหล่อนอย่างลึกซึ้ง จนคิด
จริงจังขึ้นทุกที ล่าสุดถึงขนาดพาไปออกหนูาออกตาหลายงานที่ไม่เป็น
ทางการนัก

ทว่าช่วงเดือนที่ผ่านมา ใจมาตาก็ออกลายผีนรก เมื่อเขาไปหาที่
บูานแลูวไดูพบกับสิ่งที่ท�าใหูธาตุไฟแตกซ่าน ขูาวของในบูานถูกขนออก
ไปจนเกลีย้ง เหลือทิง้ไวูแต่แผ่นกระดาษเขียนดูวยลายมือตัวโตๆแปะ
ไวูบนเสาเด่น ความว่า

“ไปล่ะนะไอูแก่ ขอบใจมากที่ใหูชีวิตใหม่กับฉันและผัว!”
ไม่เคยมีผููหญิงคนไหนแสบกับเขาเท่าน้ีมาก่อน เสียเหลี่ยมและ

อับอายขายหนูาตัวเองจนแทบไม่อยากมองเงาในกระจก เกือบกัดลิน้
เพื่อกลืนเลือดโง่ใหูหายคลัง่ เสียใจที่มืดบอดตามัว ดูคนผิด ที่แทูหล่อน
เป็นแค่ผููหญิงหิวเงินคนหน่ึง หาใช่นางผููภักดีที่ควรค่าแก่การทุ่มเททุก
สิ่งใหูแต่อย่างใดเลย

เพียรพลิกแผ่นดินล่า แต่น่าเสียดายที่ไม่เคยรููก�าพืด ไม่เคยใส่ใจ
ว่านังตัวดีเป็นใครมาจากไหน เน่ืองจากมัวแต่ลุ่มหลงโนมเน้ือ สนใจหา
รายละเอียดจากทุกกระเบียดหนังของหล่อนท่าเดียว

จริงๆถือว่าเขาเป็นคนดีแลูว เพราะคบทีละคน... หมายถึงมีเมีย
นูอยคราวละไม่เกินหน่ึงคน ต่างจากเพื่อนๆที่มีกันเป็นฮาเร็ม

เมื่อเขาเบื่อใคร ก็จะใหูเงินไปตัง้เน้ือตัง้ตัวเป็นที่จุใจ แต่น่ีเป็น
ครัง้แรกที่ถูกทิง้ก่อน มิหน�าซ�้ายังฝากขูอความหยามน�้ าหนูากันถึง
ขนาดน้ีอีก

คอยดูเถอะ หนีไดูหนีไป เขาก�าลังพยายามใชูเสูนสายทุกทาง 
ลากตัวนังสารเลวกับแมงดาประจ�าตัวมากระทืบจนกว่าจะกระอักเลือด
คาตีนใหูจงไดู!

แลูวคณินทร์ก็หลุดจากหูวงคิดหมกมุ่น เมื่อเห็นหัวรถเบนเขูา
ทางเล็ก

“เฮูย! มึงจะเลีย้วท�าไมวะเชิด ไม่ตรงไปล่ะ?”
คณินทร์ทัก ฝ่ายคนขับรีบตอบทันที
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“วิ่งทะลุเสูนน้ีไป มีทางตัดใหม่ครับ เมื่อกีผ๊มเห็นปูายบอก”
“อ๋อ...”
ท่านรัฐมนตรีครางรับรูู แลูวหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับที่สองมากาง

อ่าน แต่ครู่หน่ึงก็ท�าหนูาไม่พอใจ เมื่อรููสึกถึงความเป็นคลื่นเป็นลอน
ของทาง จึงเอ่ยทัง้กูมหนูา

“วันหลังไปทางตรงนะ มึงก็รููว่ากูไม่ชอบทางแบบน้ี”
“ครับนาย ผมก็ไม่นึกว่าจะตูองโตูคลื่นเหมือนกัน”
แต่อีกครู่ทางก็เรียบกว่าเดิม คณินทร์เลยไม่สนใจอีก ไม่แมู

กระทัง่สังเกตว่าสองขูางทางเริ่มรกทึบดูวยแมกไมูใบบัง แตกต่างจาก
ทางสัญจรทัว่ไปมากขึ้นทุกที

หากคณินทร์จะเหลือบขึ้นมองกระจกส่องหลังกลางรถ ก็อาจเย็น
ยะเยือกจากหนังหัวไปถึงปลายตีน เพราะกระจกก�าลังสะทูอนนัยน์ตา
มุ่งรูายที่เหลือบแลมาทางเขาแน่วน่ิง ประดุจสัตว์มีพิษจดจูองเตรียมฉก
เหยื่อดูวยเขีย้วแหลมคมก็ไม่ปาน!

กล่ินอายของบางสิ่งที่น่าสยดสยองโชยมากับการชะลอความเร็ว
รถลง และเมื่อรถจอดสนิท คณินทร์ก็รููสึกว่าสายเกินไปส�าหรับการไหว
ตัวเสียแลูว

สารถีคนสนิทที่เขาชุบเลีย้งมานาน เอีย้วกายกลับมาใหูดูใบหนูา
อันเหีย้มเกรียม ในมือถือปืนด�ามะเมื่อม และโดยไม่พูดพร�่าท�าเพลงใดๆ 
เชิดเบนสายตากับกระบอกปืนเล็งไปยังศีรษะของผููเป็นลูก ก่อนกดสอง
นัดฟุตๆ หนังตาขยิบนิดเดียวเยี่ยงเพชฌฆาตที่ตัดชีวิตเหยื่อไดูโดยไม่
ลังเลสงสาร

คณินทร์ตัวแข็งทื่ออย่างคนช็อคสุดขีด สะบัดหนูาไปทางลูกชาย
คนเดียวที่อยู่ในอาการแน่น่ิงชัว่นิรันดร์ เห็นสองรูเลือดบริเวณขมับและ
หนูาผาก กับหย่อมเลือดที่เปรอะเบาะดูานหลัง ก็ตระหนักว่าน่ีเรื่องจริง 
ไม่ใช่ฝันรูายลูอเล่นกัน

“ตายแบบน้ีสบายที่สุดแลูว ส�าหรับชีวิตที่เจูาตัวไม่อยากมี แลูว
พ่อของเขาก็ไม่อยากเอา” เชิดพูดเนือยๆ สีหนูาสลดนิดหน่อย “งาน
เก่าของผมก่อนมาใหูนายชุบเลีย้งเป็นอย่างน้ีแหละ... ผมระลึกถึงบุญ

คุณของนายเสมอ แต่นายใหม่มีบุญคุณมากกว่า เพราะเขาใหูเยอะกว่า
หลายรูอยเท่า... ผมเลยจ�าใจตูองท�า และกราบขออโหสิ”

ท่านรัฐมนตรีหันมาจูองยมทูตในร่างมนุษย์ดูวยความตื่นกลัว 
เหงื่อกาฬแตก ใบหนูาซีดเผือด แผดเสียงระรัวแทบไม่เป็นภาษา

“มึงท�าอะไรวะเชิด?”
จอมอ�ามหิตโคลงศีรษะชูาๆ
“ท�าเรื่อง ‘โคตรจ�าเป็น’ เลยนาย”
แลูวบ่าวก็เบนสิ่งที่อยู่ในมือไปทางนายชูาๆ นัน่เป็นวินาทีมรณะที่

คณินทร์ไดูเห็นการเขูาคู่กันระหว่างแววตาเลือดเย็นกับรูกระบอกปืนไรู
วิญญาณ ที่ทรงพลังสะกด ตรึงร่างใหูน่ิงทื่อไดูยิ่งกว่าจงอาง

ท่านรัฐมนตรีรููสึกว่าใบหนูาของตนหดเล็กเหลือนิดเดียว กระถด
ตัวอย่างพยายามดันร่างใหูแทรกหายเขูาไปในเบาะ เขูาใจว่าตะเบ็ง
เสียงขอชีวิตสุดแรงเกิด แต่สุดทูายกลับเป็นเพียงกระซิบอ่อย เพราะ
กรามแข็งคูางแบบตะคริวขึ้นกะทันหัน

“อย่าท�ากู...”
แต่แลูวก่อนที่จอมเนรคุณจะลัน่ไกสังหารเพียงพริบตาเดียว เรื่อง

ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เชิดปล่อยปืนร่วง แลูวตามมาดูวยการแหกปากรูอง
สุดเสียงเมื่อรููตัวว่ามือของตนถูกยิง

ดวงตาปูดโปนดูวยพิษความหวาดกลัวของคณินทร์เหลือบไป
เบื้องหนูา เห็นกระจกบานใหญ่ของรถเป็นรูและรูาวเป็นใยแมงมุม ก็
ทราบทันทีว่ามีคนมาช่วย จึงตะเกียกตะกายเปิดประตู ผลุนผลันลงจาก
รถอย่างไม่คิดชีวิต

คณินทร์ยังมีสติดีพอจะวิ่งแข่งกับมฤตยูเขูาไปแอบหลังตูนไมูที่
ขูางทางดูานซูายมือ และขณะนัน้เอง ชายในชุดสูทขาว ๓ คนก็ปรากฏ
ร่างอย่างใจเย็น เขูาลูอมรถบีเอ็มดับบลิวซีรีส์ ๗ จากดูานหนูา ดูานซูาย 
และดูานขวา ทุกคนเล็งปืนพกจูองไปยังคนขับที่นัง่ท�าหนูาเจ็บปวด
เจียนคลัง่อยู่ขูางใน

คณินทร์ถลึงตาเบิกโพลง จดจูองภาพที่เห็นดูวยความงงงันจับ
ตูนชนปลายไม่ติด ราวกับเจอฝันดีเกิดซูอนฝันรูายในขณะหลับ ไม่น่า
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จะเป็นเรื่องจริงขณะตื่น
“ท่านโดนจูางวานฆ่า แต่ไม่เป็นไร ชะตายังไม่ขาด”
เสียงลึกลับดังขึ้นจากเบื้องหลัง ซึ่งก็มีผลใหูคณินทร์สะดูุงสุดตัว 

หันขวับกลับไปมองตูนเสียงทันใด
ฝ่ายนัน้เป็นชายในสูทขาวอีกคน รัฐมนตรีมองไม่เห็นใบหนูา

ทัง้หมดเพราะอีกฝ่ายสวมแว่นตาด�าอ�าพรางไวู
“เดี๋ยวคนของท่านจะคิดสัน้ชัว่วูบ...”
ไม่ทันขาดค�า เสียงปืนก็ลัน่ขึ้นอีกนัดหน่ึง คณินทร์เหลียวกลับไป

มองทางรถ ตกตะลึงพรึงเพริดเมื่อมองลอดช่องประตูหลังซูายที่เปิดอูา 
เห็นว่าเชิดระเบิดหัวตัวเอง คอพับคออ่อนแน่น่ิงคาเบาะไปเสียแลูว

“ส่วนท่าน...” บุรุษลึกลับเอ่ยสืบต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น “แจูง
ต�ารวจเอาเอง เล่าใหูต�ารวจฟังอย่างที่เห็นทุกอย่างก็ไดู หลักฐานมัน
ชัดเจนเกินกว่าที่ใครจะสงสัยท่าน”

“แลูวคุณเป็นใคร?”
คณินทร์ถามเสียงพร่า
“คนที่รับค�าสัง่จากเบื้องบน” ตอบเสร็จก็ยักไหล่ “หมดหนูาที่

พวกผมแลูว”
สิน้ค�า รถฮอนดูาแอคคอร์ดสีทองปราศจากปูายทะเบียนคันหน่ึงก็

วิ่งตรงมาจอดที่เบื้องหลังรถสีด�าคันยาวของท่านรัฐมนตรี
คณินทร์ยังไม่อยากอยู่คนเดียว เพราะไม่รููชัดว่าเกิดอะไรขึ้น 

และตนปลอดภัยแน่แลูวหรือยัง จึงวิงวอนละล�่าละลัก
“ต�ารวจตูองไม่เชื่อแน่ พวกคุณอยู่กับผมก่อนไดูไหม?”
ชายผููอยู่ในทีมช่วยชีวิตหัวเราะ
“ท่านเป็นถึงรัฐมนตรี ต�ารวจเชื่อหรือไม่เชื่อจะแปลกอะไร เอา

เป็นว่าอธิบายใหูต�ารวจฟังไปเถอะว่าท่านไม่รููอะไรเลย จู่ๆคนขับรถก็
หันหลังมายิงลูกชาย แลูวก็จะยิงท่าน แต่แลูวมีไอูเบื๊อกที่ไหนไม่รูู ส่ง
กระสุนมาเจาะมือคนขับ คนขับคิดสัน้ระเบิดขมองตัวเอง ท่านเลยรอด
ตาย โดยไม่เขูาใจอะไรเลย ที่เหลือก็เป็นหนูาที่ของต�ารวจไปสืบกันเอา
เอง ว่าใครเป็นคนจูางวานใหูฆ่าท่าน... ผมไปล่ะ”

“โปรดเถอะ! ผมยังไม่อยากอยู่คนเดียว”
ผููฟังค�าวิงวอนส่ายหนูา
“ทุกคนตูองเผชิญกับชะตากรรมตามล�าพังเสมอ ต่อใหูอยู่กับ

เพื่อน กับลูกเมีย กับพ่อแม่พี่นูองสักกี่คนก็ตาม ดูลูกชายท่านเป็น
ตัวอย่างสิ อยู่กับท่านแลูวช่วยอะไรไดู?”

จบค�า บุรุษลึกลับในชุดขาวก็เดินตรงไปขึ้นรถที่เพื่อนเปิดประตู
ตอนหลังรอไวูใหู แต่พอปิดประตูก็เลื่อนกระจกลงมาสัง่เสียทิง้ทวน

“การรอดตายเหมือนปาฏิหาริย์ของท่าน อาจตามมาดูวยการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดถึง ชื่นชมกับชีวิตที่เหลือ และใชูมันใหูคูุม
กว่าที่เคย อย่าเกลือกกลัว้กับพวกมือเป้ือนบาป แลูวท่านจะตายดี ไม่
ตูองเสี่ยงกับการเป็นผีตายโหงอย่างน้ีอีก”
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บทที่ ๒๒
 
แปดโมงครึ่ง
หนูาจอโทรศัพท์มือถือสว่างวาบขึ้นน�าเสียงเรียก มะแมเขมูน

มองเลขที่คูุนๆแบบจ�าไม่ไดูว่าเป็นของใครนัน้ครู่หน่ึง ก่อนกดปุ่มรับ
สาย

“สวัสดีค่ะ”
“อูา! น่ีผมสัมฤทธิพ์ูดนะ”
“คะ?”
“ที่คุณโทร.เขูาเครื่องผมเมื่อวานน่ะ”
“คุณ... อ๋อ!” ใจเตูนระทึกขึ้นมาปุบปับเมื่อนึกไดูว่าเป็นใคร “คุณ

แอ๊ด คุณพ่อของนูองไกใ๋ช่ไหมคะ?”
“ใช่!”
“เอูอ...”
หญิงสาวอึกอักอย่างลืมว่าเมื่อวานเตรียมค�าพูดเริ่มตูนไวูอย่างไร 

ตูองคิดใหม่เอาสดๆ
“มีอะไรหรือหนู?”
ท่าทางฝ่ายนัน้ไม่อยากเสียเวลามาก มะแมจึงตูองรีบพูดเท่าที่จะ

นึกออก
“ขอประทานโทษที่รบกวน หนูไดูเบอร์มาจากนูองไก ๋ ขอถาม

เรื่องเกี่ยวกับแม่ชีพิรมลนิดเดียวค่ะ จะสละเวลาสักสองนาทีไดูไหม
คะ?”

กระแสความงุนงงโชยออกมาทางโทรศัพท์ แน่นอนเป็นใครก็
ตูองแปลกใจเมื่อมีคนถามถึงมารดาที่เสียชีวิตไปนานแลูว แต่แมูแปลก
ใจอย่างไร เมื่อเป็นเรื่องของแม่ก็ตูองใหูความร่วมมือไวูก่อน

“ไดู... ว่ามาเลย”
“หนูอยากเรียนถามค่ะว่าแม่ชีพิรมลบวชที่ไหน อยู่จังหวัดอะไร 

ก่อนท่านจะเสีย?”
“อ๋อ... ส�านักชีเชิงตะกอน อยู่แถวปากช่อง โคราชโน่นแหละ”

“ส�านักชีเชิงตะกอน...”
มะแมทวนค�าอย่างแปลกใจที่มีชื่อสถานที่แบบน้ีอยู่ในโลกดูวย
“หนูเคยรููจักกับแม่ชีพิรมลหรือ?”
“ไม่รููจักค่ะ” ตอบทันทีอย่างเตรียมไวูก่อน “แต่มีนูองที่เขารููจัก

และอยากไปส�านักชีของท่าน เผอิญหนูไดูทราบว่าแม่ชีพิรมลเป็นคุณย่า
ของนูองไก ๋เลยขออนุญาตไถ่ถาม ตูองขอบพระคุณจริงๆค่ะ”

“ไม่เป็นไร... แผนที่หาเอาจากอินเตอร์เน็ตก็น่าจะไดูมัง้”
“ค่ะ หนูจะลองหาดูจากอินเตอร์เน็ตนะคะ”
“ถูาไม่เจอก็บอกแลูวกัน เดี๋ยวจะวาดคร่าวๆแลูวส่งแฟกซ์ไปใหู 

ถามชาวบูานแถวนัน้ใครๆก็รููจัก”
“ขอบพระคุณอีกครัง้ค่ะ”
มะแมวางสายแลูวมองออกไปนอกหนูาต่าง มโนภาพเกี่ยวกับอิก๊

ที่หวาดกลัวความตายแวบเขูามาในหัว แมูจะยังไม่รููชัดนักว่าเกี่ยวพัน
กันท่าไหน แต่ก็คิดว่าไดูเคูาของค�าตอบขึ้นมารางๆ

เดินกลับไปกลับมา รููสึกถึงสัมผัสระหว่างเทูากับพื้นจนใจน่ิง จึง
ค่อยนึกถึงส�านักชีเชิงตะกอนใหม่อีกครัง้ มโนภาพหน่ึงผุดขึ้น คลูาย
กลุ่มแม่ชีผููส�ารวมก�าลังพิจารณารูปศพ ดูวยอาการไรูความไยดีในชีวิต 
เหมือนพลอยกลายเป็นศพไปดูวย

ส�านักชีน้ีเนูนฝึกระลึกถึงความตาย!
ดูวยความไวสัมผัสอย่างเป็นธรรมชาติ มะแมรููสึกถึงกลิ่นอาย

ความตายที่กระจายไปทัว่ส�านักชี ประดุจคลื่นมรณะหูุมห่อเหล่าแม่ชีไวู
อย่างหนาแน่น

เมื่อค่อยๆละเลียดความรููสึกเขูาไปในกล่ินอายแห่งความตาย 
มะแมก็จ�าแนกไดูว่าแทูจริงแลูว เป็นคลื่นจิตของเหล่าแม่ชีที่มีความ
ตายเป็นเครื่องระลึกลูวนๆ หาใช่ว่ามีคนในส�านักชีตกตายตามกันบ่อยๆ
ไม่

ในกระแสคลื่นมรณสตินัน้ บางคลื่นก็เจือปนอยู่ดูวยความ
สยดสยองพรัน่พรึง บางคลื่นก็แทรกอยู่ดูวยความครึ่งกลูาครึ่งกลัว 
ขณะที่บางคลื่นก็ปรากฏพรูอมกับกระแสความวางเฉย ทรงอุเบกขาเป็น
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ดุษณีภาพล�้าลึก
จะต่างกันอย่างไรก็ตาม คงมีพิธีกรรมบางอย่างเป็นการประชุม

เพื่อร่วมระลึกถึงความตายโดยพรูอมเพรียงเสมอๆ คลื่นมรณะจึงแผ่
ออกมาจากจิตของเหล่าแม่ชีไดูถูวนหนูาเช่นนัน้

การระลึกถึงความตาย ตามความรููความเขูาใจของหล่อน คือวิธี
ฝึกจิตอย่างหน่ึงของพุทธศาสนา ที่ต่อยอดขึ้นมาจากการเห็นความเกิด
ดับของลมหายใจและอิริยาบถ

กล่าวคือเมื่อทราบว่าขณะน้ีลมหายใจก�าลังแสดงความไม่เท่ียง
อยู่ชัดๆ จิตทรงตัวน่ิงดีแลูว ก็เลื่อนไปฝึกเห็นว่าในที่สุดทัว่ทัง้กายจะ
ตูองมลายสิน้เป็นธรรมดา เมื่อรููแจูงแทงตลอดในความจริงเกี่ยวกับกาย 
จิตย่อมคลายจากการหลงยึดยินดี หรือมัวเมาเพูอเจูอไปว่ากายเป็นของ
ตน หลงส�าคัญไปว่าความกระสับกระส่ายชัว่ครู่ทางกาย จะตูองเป็น
ความวุ่นวายตลอดไปของตน

การที่กายแตกดับเป็นขีเ้ถูา มีความหมายใหูคนทัว่ไปรับรููว่าคนๆ
หน่ึงตายไป แต่ในความรับรููของนักฝึกจิตแนวพุทธ จะเห็นเพียงสภาพ
แห่งรูปธรรมชิน้หน่ึงท�าลายตัวเองลง สมกับที่ถูกออกแบบไวูแลูวดูวย
กฎแห่งความไม่เที่ยง ไม่อาจคงทน เพราะไม่ใช่ของของใคร

ดังเช่นแม่ชีพิรมล พิเศษสุทัศน์ คือคนเก่าที่หายไปบนเชิงตะกอน 
และมาปรากฏเป็นคนใหม่ในบูานหล่อน ในร่างเด็กหญิงอิก๊ ตามหลักฝึก
มองแบบมรณสติ น่ีก็คือตัวอย่างกระบวนการดับท�าลายลงของกายหน่ึง 
เพื่อใหูอีกกายปรากฏแทน ใครต่อใครหลงคิดกันไปเองว่ามีใครคนหน่ึง
ตาย มีใครคนหน่ึงเกิด

หนาวใจวูบหน่ึง หมู่สัตว์ทัง้หลายตายอย่างไม่รููว่าก�าลังจะเกิด
อะไรขึ้น และหมู่สัตว์ทัง้หลายก็เกิดอย่างไม่รููว่าเคยตายจากความเป็น
อะไรมาก่อน

และหล่อนก็เป็นหน่ึงในนัน้!
ไม่เคยนึกอยากรููอดีตชาติ แลูวก็ไม่ถวิลหาอนาคตชาติ เพราะ

หล่อนภาคภูมิในความเป็นชาติน้ี รููสึกดีกับตัวเองพอจะอยากเป็นเช่น
เดิมไปทุกภพทุกชาติอยู่แลูว

แต่มโนภาพการเคยเป็นใครคนหน่ึง ที่แปรร่างมาเป็นใครอีกคน
ของนูองอิก๊ มีผลใหูมะแมรููสึกขึ้นมาวูบๆวาบๆว่าความตายเป็นเรื่องน่า
กลัว เป็นอะไรที่เกินความคาดหมาย และเป็นอะไรที่จะไม่ซ�้าของเก่า 
ไม่ว่าจะอยากกลับไปเป็นตนเองหรือเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างสิ้น
เชิงก็ตาม

ไม่นานมาน้ี อิก๊เคยปรากฏสภาพทางกายเป็นหญิงชราผููรููคิดรูู
อ่าน ผ่านรูอนผ่านหนาวยาวยืด กับทัง้เห็นภาพรวมชีวิตตนเองถนัดว่า
ขึ้นตูนอย่างไร ใกลูจะสรุปลงเอยท่าไหน

และแลูวความเป็นแม่ชีพิรมลก็จบสิน้ลง มาปรากฏเป็นสภาพ
เด็กหญิงผููยังสับสน ไม่รููว่าจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตคืออะไร ไม่รููว่า
อนาคตจะท�าสิ่งใดไดู ตูองพึ่งพาผููใหญ่ ตูองไปโรงเรียน ตูองเขูาแถว
ยืนหนูาเสาธง ตูองใหูคุณครูสัง่สอน ตูองตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรเพื่อ
ท�างานอะไร ตูองคบคู่ดูใจ ตูองเสี่ยงใชูชีวิตคู่ ตูองเหน่ือยยากหาบูานหา
ช่องและดูแลรักษาใหูตลอดรอดฝ่ัง...

ทุกอย่างเริ่มตูนใหม่ เพื่อรอคอยการจบสิน้อีกครัง้ แลูวๆเล่าๆ
สุดทูายเพื่ออะไร?
หญิงสาวปิดตาลง ส�าหรับหล่อนยามน้ี ค�าตอบมีอยู่เต็มลูน

ท่วมทูนหัวใจ หล่อนจะเกิดตายเพื่อขอไดูพบอัคระไปทุกชาติ!
และในทางปฏิบัติจริงๆ ที่ผ่านมาหล่อนไม่ค่อยคิดถึงความตายใน

แง่อื่นใดมากนัก คนตายทัว่โลกตายล่วงหนูาหล่อนไป เพื่อสอนหล่อน
แค่สองขูอ

ขูอแรก หล่อนตูองตายในวันใดวันหน่ึง 
ขูอสอง อย่ำตำยอย่ำงเสียใจที่เคยมีชีวิต!

หลังเลิกงาน ๕ โมงเย็น มะแมหยิบโทรศัพท์มือถือเช็คสายเขูา
ที่ไม่ไดูรับสายตามความเคยชิน

คุณหญิงรักสุรีย์โทร.มาถึง ๓ ครัง้ ทิง้ช่วงห่างครัง้ละ ๒ ชัว่โมง 
สาวพลังจิตไดูแต่ทอดถอนใจ คุณหญิงไม่รููหรอกว่าหล่อนตูองคุยกับ
ลูกคูาต่อเน่ืองอย่างไร จะล่าตัวใชูงานใหูไดูท่าเดียว
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ความเปลี่ยนแปลงของรักสุรีย์ คือแนวโนูมในการเปลี่ยนแปลง
โลกรอบตัวของเธอ และอาจเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ขยายวง
กวูางขึ้น ใจมะแมจึงใหูความส�าคัญค่อนขูางมาก แต่ก็ไม่ขนาดที่รููสึก
เหน่ือยๆอย่างน้ีแลูวจะตูองรีบโทร.กลับด่วนเพื่อเอาอกเอาใจกัน

เลือกที่จะลงไปคุยเล่นกับนูองอิก๊ก่อน จากนัน้ก็อาบน�้ า แลูวลงมา
รับประทานมื้อเย็นจนอิ่ม พักผ่อนสบายใจเต็มที่เสร็จจึงติดต่อกลับ

“สวัสดีค่ะคุณหญิง”
ทักเรียบๆเนือยๆแบบประกาศว่าอีกฝ่ายไม่ไดูมีความหมายทาง

ใจกับหล่อนสักเท่าใด
“มะแมเหรอ...”
ปลายเสียงพร่าที่ส่งกลิ่นน�้ าตาไดูนัน้ ชวนใหูหญิงสาวใส่ใจมาก

ขึ้น
“ค่ะ... ขอโทษที่มะแมเพิ่งสะดวกคุยนะคะ คุณหญิงมีเรื่องด่วน

หรือเปล่า?”
“ด่วน... คืนน้ีฉันขอรบกวนเวลาเธอจะไดูไหม?”
“ถูาหมายถึงจะใหูไปพบที่บูาน มะแมเหน่ือยแลูวค่ะ วันน้ีงาน

หนักจริงๆ กว่าจะขับไปถึงบูานคุณหญิงคงหลับเสียก่อน แต่ถูาจะคุยกัน
ทางน้ีเดี๋ยวน้ี ก็ยินดีค่ะ”

แลูวหญิงสาวก็นึกในใจว่าไม่น่าฉีกกฎของตัวเองเลย ถูารักสุรีย์
ไม่มีเบอร์หล่อน ก็คงไม่ตูองปฏิเสธใหูเสียน�้ าใจกัน

“ตอนน้ีฉันอยู่ในวัด” รักสุรีย์เอ่ยแผ่ว “จะใหูฉันกับสามีไปพบเธอ
ที่บูานสักชัว่โมงหน่ึงไดูไหม ขอรูองล่ะ รอถึงพรุ่งน้ีไม่ไหวจริงๆ”

ถูอยค�าแสดงความวิงวอน สะทูอนใหูเห็นความเปลี่ยนแปลงใน
ตัวคุณหญิงไปในทางที่มะแมพอใจ อีกทัง้เมื่อทราบว่า ‘สามี’ ของคุณ
หญิงจะมาดูวย ยิ่งท�าใหูไม่อยากปฏิเสธ

ค�าพยากรณ์ของอัคระท่าทางจะเป็นจริงอีกครัง้ และหล่อนก็ตื่น
เตูนเอาการ น่ีถูารักสุรีย์บอกแต่แรก หล่อนอาจจะอาสาไปถึงบูานก็ไดู!

“งัน้เหรอคะ...” ท�าเสียงชัง่ใจครู่หน่ึงก่อนยินยอม “บูานมะแมอยู่
ตรงบางนา เดี๋ยวจะส่งเมสเสจบอกรายละเอียดใหูนะคะ”

เปลี่ยนเสื้อผูาเป็นเชิต้แขนสัน้กับกระโปรงยาว ไม่ดูเป็นชุด
ท�างาน แต่ก็ไม่ล�าลองเกินกว่าจะตูอนรับแขกผููใหญ่ยามค�่าคืน

สี่สิบนาทีต่อมาเมื่อไดูรับโทรศัพท์เรียก มะแมก็ลงไปตูอนรับขับสูู
คุณหญิงรักสุรีย์ผููยอมถอดหัวโขนมาหาหล่อนถึงที่

“สวัสดีค่ะ”
พนมมือไหวูฝ่ายนัน้อย่างนอบนูอม และเมื่อเห็นว่าใครกูาวตาม

ลงมาจากประตูดูานคนขับ ก็ถึงกับตกตะลึงจนลืมไหวู
“คุณ... เอ่อ... ท่านคณินทร์!”
ที่ผ่านมาทราบแต่ว่าสามีของคุณหญิงเป็นรัฐมนตรี แต่ไม่รููเลยว่า

คือใคร แลูวก็ไม่เคยใส่ใจสืบหาเสียดูวย อย่างมากแค่คิดว่าพอถึงเวลาก็
รููเอง

ตอนน้ีถึงเวลาที่ว่าแลูว และก็ท�าใหูมะแมคิดว่ามิน่าล่ะ หล่อน
ถึงคูุนชื่อคุณหญิงรักสุรีย์มาตลอด คูุนแบบนึกไม่ออกและขีเ้กียจนึกว่า
ไดูยินมาจากไหนเมื่อใด ที่แทูก็เคยทราบว่าเป็นภริยาของท่านคณินทร์
น่ีเอง

บุรุษวัยกว่า ๕๐ ผููยังดูหนุ่มแน่นยิม้ใหูแบบเซียวๆ
“คุณหญิงเขาอยากถามหนูเรื่องส�าคัญ พวกเราขอรบกวนเวลา

พักผ่อนของหนูหน่อยนะ”
“ดูวยความเต็มใจและรููสึกเป็นเกียรติยิ่ง เรียนเชิญค่ะท่าน”
น�าผููยิ่งใหญ่ทัง้สองเดินผ่านชัน้ล่างขึ้นไปบนหูองท�างาน ดูวย

ความรููสึกว่าน่าจะสมเกียรติกว่าหูองอื่น
ทัง้หมดมานัง่ที่โซฟาชุด ซึ่งมะแมเตรียมน�้ าสูมสองแกูวไวูบนโต๊ะ

ล่วงหนูา
“เธอรููจักท่านคณินทร์อยู่แลูวใช่ไหม?”
รักสุรีย์ถามในเชิงเชื่อมสัมพันธ์ใหูทัง้สองฝ่าย มะแมยิม้ตอบ

อย่างเปิดเผย
“ดูวยความประทับใจและนับถือทีเดียวค่ะ ถึงจะผ่านมานาน 

รายการ ‘หัวเราะเยาะเคราะห์รูาย’ ก็ยังอยู่ในความทรงจ�าของมะแม
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เสมอ”
“ขอบใจ! บางทีผมก็นึกอยากกลับไปท�ารายการตามค�าเรียกรูอง

ของแฟนเก่าๆอยู่เหมือนกัน”
คณินทร์เอ่ยแลูวหัวเราะตาเป็นมัน เปลี่ยนจากท่าทีซึมๆเซียวๆ

เป็นคึกคักอย่างรวดเร็ว เมื่อครู่ในเงาสลัวเขาไม่แน่ใจว่าตาฝาดหรือ
เปล่า แต่พอมาอยู่กลางแสงไฟ เห็นรูปร่างหนูาตากันชัดๆอย่างน้ีแลูว
ค่อยมัน่ใจหน่อย

คืนน้ี อยู่ไม่อยู่ก็ไดูพบนางฟูาอย่างไม่คาดฝันเขูาจริงๆ!
“สนับสนุนเลยค่ะท่าน บังเอิญจริงๆ เมื่อบ่ายน้ีมะแมยังขโมย

ค�าคมของท่านมาใชูพูดกับลูกคูาเลย”
“เหรอ... ค�าไหนล่ะ?”
หญิงสาวตอบทันทีโดยไม่ตูองพักนึก
“ลูกคูาจะเอาแต่รวยน่ะค่ะ เสร็จแลูวก็บ่นเบื่อ บอกว่าเหมือนตัว

เองไม่มีค่า มะแมเลยบอกว่า เงินอำจท�ำให้มีหน้ำ แต่ช่วยให้มีค่ำไม่
ได้ เหมือนที่ท่านคณินทร์เคยพูดกับผููเขูาร่วมรายการเป๊ะ”

นิลเนตรสาดประกายนิยมชมชื่นระยิบระยับนัน้ มีผลใหูคณินทร์
ระงับอาการตาเป็นมันลงบูาง กลับมารักษากิริยาสงบน่ิงเป็นผููใหญ่ ไม่
ปล่อยตัวใหูออกอาการตื่นคนสวยโจ่งแจูงนัก

“ขอบใจนะที่ช่วยจ�าใหู พอไม่ค่อยไดูคิด ไม่ค่อยไดูใชูหัวทางน้ี
นานเขูา บางทีผมก็ชักลืมๆเหมือนกัน”

รักสุรีย์มองมะแมแลูวถามน่ิมๆ
“แปลว่าเธอพูดเก่งตามท่านคณินทร์เขาหรอกหรือน่ี?”
มะแมเบนหนูาไปทางคุณหญิง ก่อนรับว่า
“มะแมใหูสัมภาษณ์มาตลอดค่ะ ว่าแรงบันดาลใจหน่ึงของมะแม 

ที่ชวนใหูอยากส่งทอดแรงบันดาลใจต่อถึงคนอื่น ก็คือท่านคณินทร์แห่ง
รายการหัวเราะเยาะเคราะห์รูาย”

“ก็ดีนะ ดูเหมือนเธอจะไดูอยู่กับอาชีพที่ตัง้ใจแลูว... ตอนท่านท�า
รายการเธอน่าจะอายุยังนูอยมาก มีเด็กไม่กี่คนหรอกที่เป็นในสิ่งที่ตัว
เองฝัน”

คณินทร์เองก็นึกทึ่ง พินิจมะแมดูวยสายตาอีกแบบ เหมือน
เห็นเงาของตัวเองในกระจก เพียงแต่เป็นกระจกที่สะทูอนอดีต ไม่ใช่
ปัจจุบัน...

กระแอมนิดหน่ึงอย่างสะดุดกูอนอะไรบางอย่างในล�าคอ
“แต่ละช่วงชีวิต ผมสนุกกับงานไปคนละแบบ อย่างเช่นตอนน้ี

ผมหายใจเป็นการส่งออก คิดแต่แผนล่อใจนักลงทุน ติดตามสงคราม
อัตราแลกเปลี่ยน ไหนจะนัง่คิดแกูปัญหาสารพัดใหูท่านนายกฯ ไม่ค่อย
มีใครฟังผมพูดอะไรคมๆเหมือนสมัยโนูนหรอก จะฟังแต่ขูอมูลหนักๆ
กัน... หนูมาท�าใหูผมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆไดูแฮะ”

“ตอนน้ีท่านมาถึงจุดที่ท�าใหูเกิดความเปลี่ยนแปลงไดูยิ่งกว่าแต่
ก่อนไงคะ แค่คิดออก โลกก็พรูอมจะแตกต่างไปในทันทีแลูว”

คณินทร์หลบสายตาอีกฝ่ายที่จับจูองตนดูวยประกายศรัทธา คิด
ในใจว่าสาวนูอยตรงหนูายังไฟแรง ส่วนเขาลุยไฟมาจนแรงใกลูหมด 
น่ีเองความแตกต่างของช่วงวัย

เขาเห็นมาหมดแลูว ผ่านมาหมดแลูว ท�ามาหมดแลูว เบื้องตูน
ชีวิตจะแกลูงใหูเห็นเหมือนมีไฟกองเล็กอยู่ตรงหนูา ดับง่ายๆไม่ตูองใชู
ความพยายาม พอดับไดูก็ฮึกเหิม เพื่อเห็นว่ายังมีไฟกองโตรออยู่ และ
ทูาทายใหูแสดงฝีมือดับอีก และอีก และอีก

กูาวมาเรื่อย ดับไฟมาเรื่อย หรือบางทีก็เผลอก่อไฟขึ้นบูาง กระทัง่
ถึงช่วงกลางค่อนปลายชีวิต จึงค่อยมายืนแหงนคอตัง้บ่า อูาปากคูาง กับ
ก�าแพงไฟมหึมาสูงเทียมหลังคาโลก ที่คราวน้ีไม่ไดูทูาทาย แต่หัวเราะ
เยูยอย่างพรูอมจะแผดเผามนุษย์ตัวกระจูอยร่อยไม่เลือกหนูา ขอแค่ใหู
หาญกลูาคิดเฉียดใกลูก�าแพงไฟเขูาไปเถอะ!

เมื่อครัง้ตระเวนสัญจรทัว่ประเทศ เพื่อท�ารายการ ‘หัวเราะเยาะ
เคราะห์รูาย’ การตูอนรับจากทัว่ทุกสารทิศท�าใหูเขารููสึกเหมือนประเทศ
น้ีเป็นของเขา และก็มีสิทธิเ์ปลี่ยนประเทศใหูเป็นไปตามเขาไดูจริงๆ

แต่เกือบ ๒๐ ปีที่ดัน้ดูนเดินทางสู่ดวงดาว พยายามเป็นเบอร์หน่ึง
ของประเทศ เพื่อใหูอ�านาจการเปลี่ยนแปลงตกมาอยู่ในมือของเขาเต็ม
ก�า ความรููสึกของคณินทร์ถูกพลิกเปลี่ยนเสียเอง แทบจะจากหนูามือ
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เป็นหลังมือ
ส่วนประเทศไม่เคยเปลี่ยนไปเลย... ไม่เคย!
ประเทศน้ีไม่ใช่ของเขาคนเดียว แต่ทัง้ประเทศมีนายกฯไดูคน

เดียว ทุกวันน้ีมีแค่ความสงสัยแบบอยากจะวูากดังๆว่า “เมื่อไหร่กูจะไดู
เป็นนายกฯเสียที?”

เหตุผลแวดลูอมหรือแรงผลักดันดั้งเดิมตกหล่นสูญหายไปใน
ระหว่างทางหมดแลูว ลืมแลูวว่าอยากเป็นนายกฯไปท�าไม รููแต่ตูองเป็น
ใหูไดู มิฉะนัน้จะตายตาไม่หลับ

เกูาอีน้ายกฯมีแรงสะกดบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาไดู 
จากครัง้หน่ึงที่เคยท�างานใหูคนอื่นอิจฉา เดี๋ยวน้ีเขาอิจฉาคนที่ท�างาน
เหนือกว่าตนเป็นแลูว

ครัง้หน่ึงเคยเหน็บแนมออกสื่อ ด่าพวกมาท�ารูายเขาว่า คนบำง
คนไปไม่ถึงไหน เลยท�ำชีวิตตัวเองให้ดีที่สุด ด้วยกำรท�ำชีวิตคน
อื่นให้แย่ที่สุด!

ถูาใครเอาค�าคมนัน้มาพูดใหม่วันน้ี ก็อาจเป็นเขาเองที่ตูองหนูา
มูาน เพราะรููแก่ใจว่าตนก�าลังตกที่นัง่จอมริษยา คิดเลื่อยขาเกูาอีใ้คร
บางคนเขูาใหูบูางเหมือนกัน!

ค�าคมในวันวานส�าหรับความรููสึกในวันน้ี จึงเหมือนความช่างคิด
ช่างฝันของหนุ่มนูอยที่ยังไม่เจอรสชาติอันเป็นที่สุดของชีวิต ยังไม่เจอ
ตอของชีวิตเขูาจังๆ

แต่สาวนูอยที่อยู่ตรงหนูาเป็นความจริง มีตัวตนอยู่จริง และส่วน
หน่ึงของหล่อนก็มาจากประกายแห่งไฟฝันในอดีตของเขา มันปลุก
ความฝันแบบเก่าๆใหูกลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครัง้

“ดีแลูว... คนส่วนใหญ่โตมากับการเอาดีในทางด่าโลกใบเก่า 
อย่างหนูน่ีแหละถึงจะเป็นคนส่วนนูอย ที่แก่ลงกับการเอาดีในทางสรูาง
โลกใบใหม่”

ปลายเสียงอ่อนลูาของชายวัยกลางคน สะกิดใหูมะแมเริ่มรููสึกตัว 
จิตสัมผัสเริ่มท�างาน...

ท่านรัฐมนตรี หน่ึงในคณะผููบริหารประเทศที่นัง่อยู่ตรงหนูา หา

ใช่คุณคณินทร์คนเดิมเมื่อสิบกว่าปีก่อน ผููเคยเป็นแรงบันดาลใจใหู
หล่อนอีกต่อไปแลูว

ชัว่ชีวิตมนุษย์ สวยงามที่สุดก็ตอนยังคิดไดูว่า ‘เราจะท�าโลกน้ีใหู
ดีขึ้น’ น่าเสียดายที่ช่วงเวลาสวยงามนัน้จะคงอยู่ไม่นานนัก...

บังเกิดความสลดหดหู่ขึ้นมาวูบหน่ึง แต่เน่ืองจากหล่อนไม่ใช่พวก
แสวงหายอดมนุษย์ผููสามารถรักษาพลังวิเศษไวูไดูชัว่กาลนาน จึงเรียก
สติกลับคืนไดูเร็ว

“ขอบพระคุณท่านคณินทร์ไวู ณ ที่น้ีก็แลูวกันนะคะ ส�าหรับ
การเป็นแรงบันดาลใจแรกใหูมะแม... คืนน้ีท่านคงมีธุระรูอน ตูองขอ
ประทานโทษที่มะแมมัวแต่ชวนเสียเวลาคุยสัพเพเหระยาวไปหน่อย”

ว่าแลูวก็ระบายยิม้อ่อน เหลือบซูายแลขวา ตัง้ตารอฟังคนใดคน
หน่ึงในสองสามีภรรยาพูดถึงกิจธุระอันเป็นเรื่องรูอน

คณินทร์กับรักสุรีย์หันมาสบตากัน เหมือนจะเกี่ยงใหูอีกฝ่ายเริ่ม
ก่อนอยู่ในที

“มะแม...” ในที่สุดรักสุรีย์ก็เป็นฝ่ายพูดเสียงแหบพร่า “ลูกชาย
คนเดียวของฉันเพิ่งตายไป”

สาวพลังจิตใจหายวาบ นึกต�าหนิตัวเองที่มัวแต่ออกอาการปลื้ม
ท่านรัฐมนตรี จนลืมว่าคนระดับปกครองบูานเมืองถ่อสังขารมาถึงที่
ท�างานหล่อนยามดึก ย่อมไม่ธรรมดา ตูองเกิดเรื่องใหญ่ขัน้คอขาดบาด
ตายเป็นแน่แทู

“มะแมกราบขอประทานโทษนะคะที่ไม่ถามถึงธุระเสียแต่แรก” 
หล่อนพนมมือไหวูทัง้สองดูวยความรููสึกผิด “และเสียใจดูวยค่ะกับการ
จากไปก่อนวัยอันควรของลูกชาย”

พอพูดถึงลูก สองสามีภรรยาก็กลับไปมีอาการห่อเหี่ยว หมดอาลัย
ตายอยากเหมือนนาทีแรกที่มาถึงอีกครัง้ โดยเฉพาะฝ่ายหญิงถึงกับ
น�้ าตาคลอเบูา

“มะแม... ฉันขอถามตรงๆนะ น่ีคือเวรกรรมที่ฉันท�าไวูแลูวมาตก
กับลูกหรือเปล่า?”

เป็นค�าถามแบบ ‘รููกัน’ ซึ่งรักสุรีย์ไวูใจสาวพลังจิตว่าจะไม่ปูด
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ความลับรูอนๆอะไรออกมา
“ไม่หรอกค่ะคุณหญิง ทุกคนเป็นทายาทรับกรรมที่ตัวเองเคยท�า

ไวู ไม่ใช่ทายาทรับกรรมที่พ่อแม่เคยก่อ ถูาคนเราตูองมารับกรรมแทน
พ่อแม่ ก็ขอใหูพ่อแม่จัดการท�าบุญใหู แลูวตัวเองงอมืองอเทูาเฉยๆก็
สบายแลูว”

แต่เมื่อเขูาเรื่องไดูติด รักสุรีย์ก็สะกดอารมณ์โศก ยิงค�าถามแบบ
ไม่อูอมคูอม

“ลูกฉันไปอยู่ไหน ตอนน้ีเป็นยังไง เธอช่วยดูใหูหน่อยเถอะนะ”
มะแมลอบช�าเลืองมาทางรัฐมนตรีคณินทร์ เห็นฝ่ายนัน้ก�าลังเบะ

ปากนิดหน่ึง ก็เขูาใจโดยตลอดว่าคุณหญิงรักสุรีย์คงชักชวนสามีมาหา
คนที่นัง่ทางในเห็นโลกวิญญาณไดู และแมูคณินทร์จะไม่เลื่อมใสเรื่อง
พรรค์น้ี แต่ก็ยินยอมตามใจภรรยา เพื่อใหูอีกฝ่ายสบายใจมากกว่าอย่าง
อื่น

แทูจริงหล่อนยังไม่เก่งขนาดมีตาทิพย์ รููเห็นเรื่องราวในมิติอื่นไดู
ตามใจชอบไปหมด ขณะที่ความคาดหวังของรักสุรีย์ ยืนพื้นอยู่บนความ
เขูาใจว่าหล่อนมีตาทิพย์หูทิพย์ชนิดกดปุ่มสัง่ไดูทุกเวลาตามปรารถนา

ครัง้น้ีพลาดไม่ไดูเสียดูวย เพราะถูาพลาดเพียงครัง้เดียว คนแบบ
คณินทร์ก็จะหลุดมือไป แลูวเรียกคืนกลับมาไม่ไดูอีกเลย

อาศัยความเชื่อมัน่ในค�าพยากรณ์ของอัคระ ที่บอกว่าหล่อนจะ
เขูาถึงตัวรัฐมนตรีผููมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ ดังนัน้จึง
ควรไวูใจชะตา เห็นว่าธุระน้ีตูองอยู่ในขอบเขตความสามารถของตน
เป็นแน่

คิดเช่นนัน้แลูวจึงค่อยอุ่นใจขึ้น ยืดตัวตรง สูดลมหายใจเขูา
สบายๆแลูวผ่อนออกจนหมด คลื่นรบกวนในหัวหายไปสิน้

หน่วงจิตจับเอาร่างของสองสามีภรรยาเป็นตัวตัง้ จนแน่ใจว่าเกิด
ภาวะรููเห็นกระแสชีวิตที่ขัดแยูงไม่ลงรอยกันของทัง้สอง แลูวขูามไป
ตรึกนึกถามหาตัวตนของลูกชาย อันเกิดแต่การใชูชีวิตร่วมกันบนความ
ขัดแยูงระหว่างท่านรัฐมนตรีกับคุณหญิง

สัมผัสถึงจิตดวงหน่ึงที่อ่อนแอ พรูอมจะแปรปรวน เต็มไปดูวย

ความอลวน เยี่ยงคนที่เหม่อลอยและฟูุงซ่านมาทัง้ชีวิต
มะแมพุ่งสัมผัสรููเขูาไปที่จิตนัน้ครู่หน่ึง ก่อนจะปิดตาลง ลากลม

หายใจยาวลึกเพื่อลูางทุกสิ่งออกจากใจใหูหมด กระทัง่รููสึกถึงความว่าง
วาย แลูวจึงลืมตานับหน่ึงใหม่อีกครัง้ สัมผัสคณินทร์และรักสุรีย์ ถาม
จิตถึงตัวตนลูกชายที่เกิดจากสองสามีภรรยา

แลูวดวงจิตที่อ่อนแอ วูบไหวง่าย ก็ปรากฏขึ้นในมโนทวารของ
หล่อนอีกครัง้ คราวน้ีจึงค่อยแน่ใจว่าถูกตัวแน่ ไม่ใช่การคิดไปเองหรือ
เห็นวิญญาณอื่นใด

“ลูกชายของคุณหญิงชื่ออะไรคะ?”
มะแมเปิดตาถาม
“แต๊ก”
รักสุรีย์บอกชื่อเล่นซึ่งหล่อนเป็นคนตัง้ใหูลูก และเรียกลูกเช่นนัน้

มาตลอด
คลื่นจิตของคุณหญิงขณะเอ่ยชื่อลูก เพิ่มสัญญาณความเป็น 

‘แต๊ก’ ใหูปรากฏต่อใจมะแมเขูมขูนขึ้น คราวน้ีสาวพลังจิตเห็นราย
ละเอียดพรัง่พรูออกมาเป็นฉากๆตลอดสาย นับแต่ที่มาจนถึงที่ไปที
เดียว

นายแต๊กเกิดมาดูวยดวงจิตที่มีก�าลังอ่อน และใชูชีวิตเสวยสุข
แบบลูกเทวดา ไม่เป็นโลูเป็นพาย แต่ใจก็ตะเกียกตะกายหาความภาค
ภูมิอยู่ตลอด ความคิดเป็นไปในแบบสงสารตัวเอง อยากฟูองฟูา นูอยใจ
วาสนา เพียรพยายามนิดหน่อยก็นึกว่าเพียรพยายามมากแลูว ชีวิต
ปรากฏเหมือนเต็มไปดูวยอุปสรรคขัดขวางไม่ใหูถึงครึ่งทางสู่ดาวเลย
สักดวง

“เท่าที่มะแมจับความรููสึกไดู ระหว่างมีชีวิต คุณแต๊กเห็นพ่อเป็น
ฮีโร่ และพยายามเป็นฮีโร่ใหูไดูอย่างพ่อ”

รักสุรีย์ยิม้ออกเมื่อมะแมทักถูก จึงเกิดความหวังว่าจะรููเรื่องใน
ปรโลกของลูกแน่นอน

“ใช่! เขาเป็นอย่างนัน้”
ฝ่ายคณินทร์ย่นคิว้เล็กนูอย คิดในใจว่าไม่แปลกถูาแฟนพันธ์ุแทู
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ของเขาจะรููซอกแซกเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในชีวิตตน
มะแมสัมผัสกระแสความคลางแคลงในตัวหล่อนท่ีลอยมาจาก

คณินทร์ ถือเป็นคลื่นรบกวนที่ท�าใหูจิตหล่อนขุ่น เน่ืองจากกระแสจิต
ของเขามีความแรงเกินคนธรรมดาทัว่ไป

สาวพลังจิตจึงคิดขจัดคลื่นรบกวนนัน้ทิง้เสียแต่เน่ินๆ โดยหันมา
พูดกับคณินทร์ตรงๆ

“คุณแต๊กตายโดยไม่รููตัว ต่อหนูาท่านคณินทร์ใช่ไหมคะ?”
 สายตาคมปลาบท�าเอาท่านรัฐมนตรีใหญ่ผวาหน่อยๆ
“เหอ?”
คลื่นรบกวนอันเกิดจากความคลางแคลงหายวับ แลูวกลับแทนที่

ดูวยกระแสความรููสึกทึ่ง อึ้ง งงงัน งานน้ีไม่มีทางเล่นกลแหกตาหรือใชู
จิตวิทยาอ่านสีหนูา เพราะเหตุสลดที่เกิดขึ้นปิดเป็นความลับสุดยอด แมู
งานศพในช่วงเย็นก็บอกแค่ญาติคนสนิทใหูไปร่วมรับรููเพียงไม่กี่คน

สีหนูาของมะแมผ่อนคลายลง ดูวยความเชื่อมัน่ในตนเองหนัก
แน่นขึ้น หล่อนท�าความรููสึกเขูาไปในอาการหลงตายแบบไม่รููตัวของ
นายแต๊ก ครู่หน่ึงก็เห็นนิมิตรูปศีรษะมีบาดแผลอันเกิดจากการทะลุผ่าน

แมูเห็นไม่ชัดนัก แต่มะแมก็ค่อนขูางแน่ใจว่าจะแทงหวยไม่ผิด
“ถูกยิงเขูาสมองส่วนหนูาใช่ไหมคะ? เพราะความรููสึกนึกคิดดับ

วูบฉับพลัน”
คณินทร์หายใจขัด เอนหลังพิงพนัก คุมสีหนูาไม่ใหูแสดงอาการ

อัศจรรย์ใจออกมา อันที่จริงเขาทราบหรอกว่าศรีภรรยาชอบไปหาคน
เล่นทางในบ่อยๆ แต่ก็ปล่อยตามสบาย ไม่เคยตามไปพิสูจน์ความจริง
สักที เพิ่งครัง้น้ีพอเจอกับตัว ท�าเอาถึงกับอึ้งงันพูดไม่ออก

“หนูเห็นไดูจริงๆหรือน่ี?”
“มะแมก็ตูองสอบถามเอาความแน่ใจเหมือนกันค่ะ ยังไม่ถึงขัน้

เห็นแจ่มชัดเป็นผููวิเศษหรอก... พอจะมีรูปคุณแต๊กไหมคะ? มะแม
ตูองการเช็คว่านิมิตที่เห็นตรงกันกับคุณแต๊กหรือเปล่า”

รักสุรีย์เตรียมมาอยู่แลูว จึงหยิบอัลบัม้รูปจากกระเป๋าสะพายมา
ยื่นใหูมะแมทันที

สาวพลังจิตเปิดดูผ่านๆ นายแต๊กเป็นชายวัยไล่เลี่ยกับหล่อน 
ใบหนูาเรียวยาว รูปร่างสูงโปร่ง บางภาพดูดี บางภาพดูผอมเกูงกูาง 
บางภาพโคลสแววตาชัดจนเห็นแววสับสน แบบคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอ 
และวนเวียนอยู่กับการคูนหาไม่เลิก

มะแมใชูเวลาครู่เดียว รวบรวมค�าพูดที่ตรงความจริง และเป็น
ความจริงที่ฟังแลูวสบายใจที่สุด

“คุณแต๊กเป็นหน่ึงในตัวอย่างใหูเห็นว่า คนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รูู 
รููแต่ว่าก่อนตายใจรูายหรือใจดี... ลูกคุณหญิงไม่ใช่คนใจรูายแน่นอน
ค่ะ ถูาเดาไม่ผิด ตัง้แต่เด็กๆ เขาเดินไปเห็นขอทานที่ไหน ก็ขอตังค์คุณ
หญิงยื่นใหูที่นัน่ ใช่ไหมคะ?”

รักสุรีย์ฉีกยิม้กวูาง
“จริงดูวย!”
มะแมเบนสายตามาหาคณินทร์ ซึ่งเมื่อสบตากัน คณินทร์ก็ขยับ

ตัวหน่อยๆ และบอกตนเองว่าชักไม่อยากใหูผููหญิงคนน้ีมองมาทางตน
เสียแลูว

“ส่วนลึกของคุณแต๊กอยากท�าใหูไดูอย่างท่านนะคะ ช่วยคนใหูมี
งานท�า ช่วยท�าใหูรููสึกมีค่า”

“เหรอ?”
คณินทร์ลดเปลือกตาลงเมื่อนึกถึงลูกชาย เขารููแต่ว่าชัน้หน่ึง

อยากเป็นใหูไดูอย่างเขา และแมูชัน้หน่ึงเคยพูดเรื่องโครงการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ เขาก็ไม่เคยรููสึกว่าฝ่ายนัน้อยากท�าจริงจังดูวยใจเลย มอง
ไปว่าลูกคิดเล่นๆ อยากท�าประเดี๋ยวประดา๋วประสาคนไม่มีอะไรท�า
มากกว่าอย่างอื่น

“สรุปว่าคุณแต๊กตายดูวยใจที่อยากเอาดีนะคะ ไม่ใช่ตายตอน
ใจรูาย คราวน้ีท่านคณินทร์กับคุณหญิงคงทราบว่าควรจะห่วงเขาหรือ
สบายใจ”

รักสุรีย์อยากยิม้ แต่ท�าไมขัดๆอยู่ในอกก็ไม่ทราบ
“เอูอ... มะแมจ๊ะ”
“คะ?”
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“นายแต๊กเขา...” พูดอูอมแอูมไม่เต็มปากนัก แต่ในที่สุดก็หลุด
ออกไปจนไดู “เขาเป็นเกย์นะ ฉันเคยไดูยินว่าพวกน้ีเป็นคนบาป ตาย
แลูวไปไม่ดี เรื่องน้ีมันยังไง เป็นความจริงหรือเปล่า?”

มะแมสะดุดนิดหน่ึง เพราะเมื่อครู่ไม่ไดูดูว่าจิตนายแต๊กบิดเบีย้ว
สักแค่ไหน แต่เมื่อทราบขูอมูลเช่นนัน้ก็แกูความเขูาใจใหูผููอยู่ขูางหลัง

“บาปคือคิดรูายกับคนอื่น ค�าถามคือ เกย์น่ีจ�าเป็นตูองคิดรูายกับ
คนอื่นไหม? มันไม่จ�าเป็นค่ะ และมะแมก็คิดว่าจิตแบบคุณแต๊กไม่ใช่
คนบาปหรอก”

“คิดผิดๆ บิดๆเบีย้วๆทางเพศก็ไม่เป็นไรหรือ?”
“เป็นชายรักหญิง แต่ดักข่มขืนผููหญิงไดู ก็ควรไดูชื่อว่าคิดท�า

เรื่องบิดเบีย้วกว่าเกย์เยอะ... เกย์ท�าดี มีบุญติดตัวไปมากกว่าชายท�าชัว่
แน่ๆ!”

รักสุรีย์กะพริบตาสองสามที อย่างไรใจก็ยังคลายไม่หมด
“ไหนบอกชัดๆไดูไหม ตอนน้ีนายแต๊กเขาไปอยู่ไหน สบายหรือ

ล�าบาก ฉันรููสึกว่าเธอปลอบใหูสบายใจมากกว่าพยายามตอบค�าถามตาม
ตรง... บอกความจริงมาเถอะ ฉันจะไดูท�าบุญอุทิศส่วนกุศลไปใหูเขา”

มะแมผ่อนลมหายใจยาวก่อนตอบซื่อๆ
“คุณแต๊กก�าลังฝันอยู่ค่ะ ไม่รููตัวว่าตาย ไม่รููตัวว่าเป็นใคร เหมือน

กับที่พวกเราเป็นกันทุกคืนขณะหลับ... กรรมเก่าสัง่ใหูเขาตายแบบตัง้
จิตเตรียมใจไม่ไดูเลย”

“หมายความว่าเขายังไม่ไปเกิดหรือ?”
“จิตดวงใหม่ที่แตกต่างจากจิตในภพมนุษย์อุบัติขึ้นแลูวล่ะค่ะ 

เพียงแต่จิตเดิมของคุณแต๊กซัดส่าย มีก�าลังอ่อน จิตที่อุบัติใหม่เลย
โซเซอยู่ เท่าที่มะแมเห็น ก็คงกินเวลาระยะหน่ึงกว่าจะรููสึกตัวแบบ
สะลึมสะลือ”

“ที่เขาว่าสามวันเจ็ดวัน วิญญาณจะกลับมาหาญาติ ก็เพราะเพิ่ง
ฟ้ืนตัว ฟ้ืนส�านึกและความทรงจ�างัน้หรือ?”

“มะแมยังเห็นมาไม่มากพอจะยืนยัน แต่บอกไดูตามคัมภีร์อย่าง
หน่ึง คือพวกที่กลับมาหาญาติไดูน่ี ถูาไม่เป็นพรหมก็เทวดา หรือเปรต... 

หากเกิดใหม่เป็นมนุษย์ หรือเป็นสัตว์ หรือตกไปอยู่ในนรก ก็คงหมด
สิทธิก์ลับมา”

“แปลว่าถูาจะขอใหูเธอพูดคุยกับลูกชายฉันเดี๋ยวน้ี ก็คงไม่ไดู?”
“ค่ะ ไม่ไดู”
“เธอปลุกเขา หรือช่วยใหูเขารููสึกตัวไม่ไดูหรือ?”
“มะแมไม่ทราบวิธีค่ะ แต่รููอย่างหน่ึงว่าถึงมีวิธีอยู่จริง ก็ตูอง

อาศัยก�าลังมากกว่ามะแมเยอะ”
“ถูาฉันท�าบุญอุทิศใหูเขาตอนน้ี จะช่วยบูางไหม?”
“อุทิศใหูเขาบ่อยๆก็เหมือนเอาความสว่างจากเราไปท�าใหูความ

รับรููของเขาสว่างไสวขึ้นไดูค่ะ แมูในขณะที่เขายังงัวเงียสะลึมสะลืออยู่
ก็ตาม อย่างนูอยก็อาจช่วยใหูเขาตื่นเร็วขึ้น”

“ดี... ฉันจะไดูเร่งท�าใหูเขาสบาย”
“เขาจะไดูสบายหรือเปล่าไม่รูู รููแต่เราสบายที่ไดูท�านัน่แหละค่ะ”
คณินทร์ขมวดคิว้ ใจหน่ึงชักเลื่อมใสสาวนูอยตรงหนูา แต่อีกใจก็

ระแวงประสาคนที่อยู่ในดงเสือสิงห์กระทิงแรดมาทัง้ชีวิต
“แลูวใครเป็นคนสัง่ฆ่าผม?”
โพล่งถามอย่างเขูาใจว่าถูามะแมรููดี ก็ตูองตอบไดูทุกขูอ
สาวพลังจิตฟังแลูวก็ทราบทันทีโดยไม่ตูองอาศัยสัมผัสพิเศษ 

เรื่องถึงเลือดถึงเน้ือครัง้น้ีคือการจูางวานสังหารกัน เปูาหมายที่แทูจริง
คือคณินทร์ แต่ลูกชายที่นัง่อยู่ดูวยรับเคราะห์ไปแทน

“ขออนุญาตไม่ดูใหูไดูไหมคะ เพราะขัดกับกฎการท�างานของ
มะแม”

“ขัดยังไงหรือ?”
สีหนูาสีตาของคณินทร์ยังเป็นปกติ แต่เสียงเริ่มขุ่นแบบคนไม่ไดู

อย่างใจ
“ถูาค�าบอกของมะแมกลายเป็นเบาะแสใหูท่านคณินทร์ทราบว่า

ใครอยู่เบื้องหลัง ก็คงเกิดการตามลูางจองเวรกัน มะแมไม่อยากใหูค�า
พูดของตัวเองกลายเป็นตูนเหตุใหูมีคนตายเพิ่ม”

“แลูวถูาหนูไม่บอกผม ผมจะระวังหนูาระวังหลังไดูอย่างไร?”
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“บอกหรือไม่บอก อย่างไรช่วงน้ีท่านก็ตูองระวังตัวเต็มอัตราศึก
อยู่แลูว เพราะฉะนัน้มะแมเลือกที่จะไม่บอก เพื่อช่วยไม่ใหูท่านตูอง
เพิ่มความเสี่ยงจากการคิดเล่นงานใครอีก”

“หนูคิดปล่อยใหูคนชัว่ลอยนวลหรือ?”
“ไม่มีใครลอยนวลจากเมล็ดพันธุ์ความชั่วท่ีตัวเองเพาะไวูไดู

หรอกค่ะท่าน การคิดฆ่ามนุษย์เป็นบาปใหญ่ ไม่ต่างจากเพาะเมล็ดพันธ์ฺุ
ของตูนหนามไวูในชีวิต เมื่อไหร่ถึงเวลาโต เมื่อนัน้ เมล็ดพันธ์ุย่อมงอก
ออกมาเป็นหนามทิ่มแทงใหูเกิดบาดแผลทางวิญญาณ แลูวมีของแถม
เป็นบาดแผลตามเน้ือตัวในภายหลังอยู่แลูว”

คณินทร์แค่นยิม้
“หนูจะใหูผมรอวิบากกรรมลงโทษวายรูายไปเอง?”
“ถึงมะแมเห็นว่าใครบงการ ค�าพูดของมะแมก็ไรูหลักฐาน การ

เอาค�าพูดที่ไรูหลักฐานไปจับตัวใครมาลงโทษนับเป็นอัปมงคล สิ่งที่ตาม
มาตูองรูายมากกว่าดีแน่ๆ คิดดูสิคะ ถูามะแมพูดผิด หรือท่านตีความค�า
พูดของมะแมผิด ไปคิดจองเวรกับคนที่ไรูความผิด บาปใหญ่จะตกอยู่
กับใคร? เรื่องน้ีขอใหูพึ่งต�ารวจซึ่งมีวิธีการพิสูจน์หลักฐานเถิดค่ะท่าน”

“อย่าโยกโยูเลย หนูบอกผมมาเถอะ เรื่องค่าตอบแทนรับรองว่า
ไม่อัน้ แลูวก็รับประกันความปลอดภัยรูอยเปอร์เซ็นต์ ผมสัญญาว่าจะ
ไม่มีใครรููว่าหนูคือกุญแจอย่างเด็ดขาด!”

“เห็นใจเถอะนะคะ มะแมดูใหูไม่ไดูจริงๆ ไม่เกี่ยวกับค่าตอบแทน
หรือเหตุผลอื่นใดทัง้นัน้!”

น�้ าเสียงหล่อนเรียบ เย็น นุ่มนวล แต่หนักแน่น สอดคลูองกันกับ
สายตาน่ิงๆที่ประกาศเจตจ�านงชัดแจูง

คณินทร์ท�าหนูาเครียด เยี่ยงผููมีอ�านาจลูนฟูาที่ถูกขัดใจ ยิ่งทราบ
ว่ามะแมใหูความนับถือตนอยู่ก่อน แต่ไม่ยอมตามใจอย่างน้ี ก็ยิ่งเคือง
เขูาไปใหญ่

ทว่าหลังจากจูองตากันครู่หน่ึง ความงามกระจ่างที่ปราศจาก
ความกลัว น่ิงอยู่กับจุดยืนอันเป็นตัวของตัวเองแบบมะแม ก็กลายเป็น
สิ่งเรูาใจใหม่ ท�าใหูคณินทร์คลี่ยิม้มุมปากไปแทน

ดื้อๆแบบน้ีเขาชอบนัก!
“เอาล่ะ... ผมไม่บังคับใจหนูก็ไดู”
“ขอบพระคุณค่ะ!”
ยิ่งมอง ยิ่งฟัง คณินทร์ยิ่งนึกพิศวาสความคมคายของมะแมมาก

ขึ้นทุกที ความอยากช�าระแคูนลดลง เปลี่ยนเป็นอยากปลดกระดุมเสื้อ
หล่อนขึ้นมาแทน

แลูวเขาก็เผลอส�ารวจสัดส่วนของหล่อนชัว่ขณะหน่ึง ดูวยความ
อยากเห็นว่าใตูร่มผูาจะบาดตาบาดใจเหมือนค�าพูดหรือไม่

ถูาใหูตีราคาความอยากไดูเป็นเงิน เขาเคยหมดไปมากที่สุด ๒๐ 
ลูานกับการซื้อผููหญิงสวยระดับใจมาตามาเป็นสมบัติส่วนตัว แต่บอกไดู
เลยว่าเขายอมเซ็นเช็คจ่ายทันที ๒๐ ลูานเพียงส�าหรับคืนแรกกับหล่อน
คนน้ี!

พอจุดชนวนดูวยความคิดทุ่มเงิน ไฟราคะก็ลุกโชนเป็นจริงเป็น
จัง ประสาเพลย์บอยที่อยากไดูตูองเอาใหูไดู กะแค่ผููหญิงเจูาของโฮม
ออฟฟิศเล็กๆจะปฏิเสธเงินหลักสิบลูานไดูสักกี่น�้ ากัน?

“เอาล่ะ...” คุณหญิงรักสุรีย์เป็นคนเอ่ย เมื่อเห็นบรรยากาศชักไม่
ค่อยดี “คืนน้ีฉันขอบใจเธอมาก แต่หวังว่าโอกาสหนูาจะไดูรับความช่วย
เหลือจากเธอเกี่ยวกับนายแต๊กอีก”

สูุมเสียงใหูเกียรตินัน้ ชวนใหูมะแมหันไปแยูมยิม้เต็มใจ
“ดูวยความยินดีค่ะคุณหญิง”
รักสุรีย์เอ่ยชวนสามี
“เรากลับกันทีรึ? รบกวนหนูมะแมนานแลูว”
“เดี๋ยว... ผมขอเวลาอีกสักสิบนาที ผมชักสนใจอยากศึกษาเรื่อง

จิตวิญญาณขึ้นมาแลูวสิ”
มะแมประสานตากับคณินทร์อย่างรููทันเขูาไปถึงกูนบึ้ งจิตใจ 

อยากศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหรือ? เห็นๆอยู่ว่าฝ่ายนัน้ก�าลังอยาก
กระโจนเขูามาขย�้าหล่อนมากกว่า!

แต่จะเป็นไรไปเล่า ที่หล่อนอุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปกับคุณหญิงรัก
สุรีย์มาขนาดน้ี เปูาหมายสุดทูายก็เพื่อเขูาถึงตัวท่านรัฐมนตรีตรงหนูา
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มิใช่หรือ?
ในกรณีที่ค�าพยากรณ์ของอัคระเป็นจริง ก็อยากรููเหมือนกันว่า

หล่อนจะสามารถเปลี่ยนแปลงผููชายคนน้ีไดูแค่ไหน และผลของการ
เปลี่ยนแปลงจะแผ่รัศมีกวูางขวางออกไปสักเพียงใด

ฝ่ายคณินทร์นัน้ มองความน่ิง กลูาสานตาไม่หลบของมะแมว่า
นัน่คือการประกาศทูาความสามารถของเขา!

“หนูช่วยบอกผมทีไดูไหมว่าเริ่มมีสัมผัสทางจิตตัง้แต่เมื่อไหร่”
มะแมยิม้บางๆ การเห็นทัง้เปลือกนอกและแก่นในของมนุษย์ 

ท�าใหูรููสึกเหมือนคณินทร์ก�าลังเล่นละครตลก ราคะของเขาเหมือนลาวา
เดือดปุด พรูอมจะไหลเป็นน�้ าลายออกมาทางมุมปากอยู่รอมร่อ แต่ยัง
อุตส่าห์วางมาดสุภาพเคร่งขรึมเป็นผููใหญ่ที่น่านับถือไดูอย่างเนียน

แต่หล่อนก็ไม่ถือสา และความเป็นคนไม่ถือสาก็ช่วยใหูหล่อน
แยกชัน้ความรููสึกไดู ระหว่างความเคารพดัง้เดิม กับความสังเวชใจที่
เพิ่งเกิดขึ้นสดๆรูอนๆ

“เริ่มตูนมีจิตสัมผัส? อือม์... ก็จากประสบการณ์ทางใจในชีวิต
ประจ�าวันธรรมดาๆน่ีแหละค่ะ สัมผัสแรกที่เกิดขึ้นแจ่มชัด มะแมจ�าไดู
สนิท ตอนนัน้ยังไม่เคยเรียนรููจากที่ไหนมาก่อน”

คณินทร์ท�าหนูาสนใจฟัง
“ยังไง”
“ขอเล่าตรงๆเลยนะคะ”
“ตูองงัน้สิ”
“สมัยยังเรียนหนังสือ มะแมมีแฟนคนหน่ึง ปกติจะใจเย็น อยู่

ใกลูแลูวสบายใจ อากาศรอบตัวเหมือนปลอดโปร่ง ท่านคณินทร์คงพอ
จะนึกออกนะคะ คนแบบนัน้”

“นึกออก”
“วันหน่ึง มะแมก�าลังนัง่อ่านหนังสืออยู่ แลูวแฟนย่องมาขูางหลัง

เงียบๆ ตอนนัน้มะแมรููไดูโดยไม่ตูองหันหลังไปมอง”
“เพราะกระแสความปลอดโปร่งของแฟนหนูลอยมาใหูสัมผัสและ

จ�าไดู?”

คณินทร์เดา แต่มะแมสัน่ศีรษะปฏิเสธ
“มิไดูค่ะ ตรงกันขูามเลย”
“อูาว!”
“มันมีความเขูมขูนบางอย่างก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างชัด ถูาเรียกกัน

เป็นภาษาชาวบูานก็คงประมาณว่า... ตัวหื่น!”
ท่านรัฐมนตรีใหญ่สะดูุงหน่อยๆ แมูเสียงเล่าของหญิงสาวจะราบ

เรียบ แต่เขาก็รููสึกไดูถึงหางเสียงที่ส่งแรงกระทูุงมาถึงเขา
“เอ๋อ” คณินทร์ท�าเป็นหัวเราะ “ยังไงเอ่ย?”
“จริงๆผููหญิงทุกคนน่าจะสัมผัสไดู เวลาโดนหนุ่มๆจดจูองดูวย

ความรููสึกอัดอัน้แบบเพศผูู เพียงแค่ครัง้นัน้ไม่ธรรมดาตรงที่มะแม
ก�าลังนัง่หันหลังใหู และตาก็จดจ่ออยู่กับหนังสือ แต่ไหงกลับรููสึกถึงเงา
ทะมึนของแฟนที่อยู่เบื้องหลังไดู”

คณินทร์ชักนัง่ไม่เป็นสุข ขยับมือขึ้นลูบลูกคางเกร็งๆ เพราะรููสึก
ว่าก�าลังฟังเรื่องเขูาตัว เพียงแต่ส�าเนียงของหญิงสาวราบเรียบสนิท ไม่
เหมือนแกลูงตีวัวกระทบคราดเท่าใดนัก

“เหรอ... อือม์... แลูวหนูหันกลับไปก็เจอแฟนก�าลังแอบจูองมอง
อยู่จริงๆใช่ไหมล่ะ?”

“ค่ะ! ก�าลังยืนท�าสายตาน่ารังเกียจอยู่ทีเดียว”
หญิงสาวยิม้รื่นเล่าข�าๆ และชายวัยพ่อก็ช่วยหัวเราะแปร่งๆ
“แลูวไงต่อ หนูต่อยอดมาเป็นการรููจักพัฒนาจิตสัมผัสไดูยังไง?”
“มะแมเริ่มสังเกตความแตกต่างในดวงจิตของมนุษย์เราค่ะ ปกติ

ตอนคิดฟูุงๆหรือเหม่อๆตามเรื่องตามราว ดวงจิตจะอยู่ในสภาพแตก
ซ่านรวมไม่ติด สัมผัสเขูาไปจะไม่รููสึกเหมือนมีรูปร่างทางจิต”

“อือม์...”
คณินทร์ผงกศีรษะนูอยๆอย่างพอจะนึกตามไดู นึกถึงความ

ฟูุงซ่านเหม่อลอยเป็นปกติของลูกชายทีไร รููสึกเหมือนแหวกว่ายอยู่ใน
หมอกควันน่าร�าคาญที่จับตูองไม่ไดูทุกที

“แต่ถูาคนๆหน่ึงเกิดราคะจัด หรือบันดาลโทสะรุนแรง ดวงจิตจะ
รวมกระแสเป็นหน่ึงเดียว ก่อใหูเกิดความชัดเจนขึ้นมาแบบหน่ึง”
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รักสุรีย์ฟังมะแมพูดเช่นนัน้แลูวชักสนใจ เพราะคูุนกับ
ประสบการณ์สัมผัสท�านองนัน้มาบูางเหมือนกัน เพียงแต่ไม่เคยคุยกับ
ใครจริงจัง อย่างมากก็บ่นๆหรือนินทากับเพื่อนท�านองว่าตาน่ีท่าทาง
หื่นๆ ตานัน่หัวคลูายหมูอไหที่มีงูชูคอโผล่ขึ้นมา ก็เท่านัน้

“อย่างที่เธอเห็นราคะของแฟนเป็นรูปเป็นร่างน่ีเหมือนอะไร?”
“เขาย่องมาขูางหลัง มะแมจ�ากระแสความเป็นเขาไดู คือยังมี

รูปร่างหนูาตาอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นเขาอยู่ แต่เพีย้นไป เหมือน
แปลงร่างจากเทพบุตรผููน่ารักเป็นปีศาจราคะ มืดทะมึน สูงใหญ่ขึ้น แลูว
ก็มีความอัดอัน้กระวนกระวาย ผิดไปจากความสดใสปลอดโปร่งแบบ
เดิมๆ”

คณินทร์และรักสุรีย์ท�าหนูาเขูาใจ แสดงว่าเป็นประสบการณ์
สามัญที่ทุกคนเคยคูุนมาก่อน ยามสัมผัสคนที่มีความก�าหนัดแรง

“ช่วงนัน้เผอิญมะแมเขูาอินเตอร์เน็ต เจอคนโพสต์ขูอความเกี่ยว
กับการท�าวิปัสสนาตามพระพุทธเจูา ก็เกิดความประหลาดใจค่ะว่าท่านก็
ใหูเห็นอะไรท�านองน้ีเหมือนกัน”

“งัน้เรอะ?” บุรุษอาวุโสท�าหนูาฉงน “เห็นอย่างน้ีเป็นวิปัสสนา
ดูวยเหรอ?”

“คือท่านใหูดูใจตัวเอง เห็นจิตโดยความเป็นภาวะที่ไม่เหมือน
เดิม แตกต่างไปเรื่อยๆ เมื่อไหร่มีรำคะให้ร้้ว่ำมีรำคะ เมื่อไหร่รำคะ
หำยไปก็ให้ร้้ว่ำรำคะหำยไป เมื่อรููว่าลักษณะราคะในตนเป็นอย่างไร 
ก็จะพบว่าราคะเป็นธรรมชาติที่เหมือนๆกัน ตอนมีราคะ จิตคนเราไม่
ต่างกันโดยมูล เราเห็นของตัวเองไดู ก็เห็นของคนอื่นไดู”

ท่านรัฐมนตรีฟังจบถึงกับหมดอารมณ์ เพราะไม่อยากมีราคะใหู
มะแมเห็น ไปๆมาๆจึงไดูแต่หัวเราะแกูเกูอ

“ประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวัน ก็คือประสบการณ์ทางจิตสินะ 
ใครจะสังเกตเห็นหรือเปล่าเท่านัน้”

“ค่ะ... เรื่องพวกน้ีเราไม่ค่อยคุยกัน เพราะปกติจะไม่สังเกต ถูา
เป็นราคะของเราเอง เราจะหนูามืดเหมือนถูกแม่เหล็กดูดใหูวิ่งเขูาใส่ 
แต่ถูาเป็นกลิ่นอายราคะของคนอื่น เราจะรังเกียจ หรือไม่ก็เกิดอารมณ์

คลูอยตาม ขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจหรือไม่พอใจคนๆนัน้”
“สรุปคือหนูเริ่มเห็นจิตคนตอนมีสภาพเป็นราคะและโทสะ

แรงๆ?”
“นัน่เป็นช่วงเริ่มตูนค่ะ พอแน่ใจว่าเห็น ก็เห็นแยกย่อยต่อไปอีก

ว่าวิธีที่แต่ละคนเกิดราคะและโทสะนัน้ต่างกัน แรงอัดของราคะและ
โทสะก็หนักเบาผิดกัน เลยเชื่อมโยงไปใหูเห็นว่าที่มาที่ไปของแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน ตามใจตัวเองมากก็รูอนแรง ข่มใจตัวเองเกินก็อึดอัด”

“หมายถึงการควบคุมอารมณ์ เป็นตัวจ�าแนกใหูเกิดความแตก
ต่างกันน่ะเหรอ?”

“ค่ะ! มะแมเล็งเห็นว่ากรรมของแต่ละคนต่างกันจากจุดใหญ่จุด
น้ีแหละ ทุกคนมีกิเลส แต่จะอดกลัน้หรือคลูอยตามกิเลสไม่เท่ากัน ถูา
ใครลอยตัวอยู่เหนือกิเลสผิดๆไดูเป็นปกติ ก็จะเป็นคนมีจิตใจปลอด
โปร่ง เยี่ยงคนถือศีล ๕ สบายๆเพราะใจไม่เอาบาปอยู่เอง”

“อย่างผมรููสึกถึงใจที่ปลอดโปร่งสบายของหนูในตอนน้ี น่ีก็คือผล
รวมของการที่ใจไม่เอาบาป?”

“รูปจิตในวินาทีน้ี คือผลรวมของกรรมทัง้หมดที่ผ่านมา ทัง้ฝ่าย
บุญและฝ่ายบาป และกรรมทัง้หมดที่ผ่านมา ก็ยืนอยู่บนการตามกิเลส
หรือฝืนกิเลส”

“ค�าว่า ‘รูปจิต’ ที่หนูใชูน่ีเหมือนกายทิพย์ หรือร่างที่จะเกิดขึ้น
หลังความตายหรือเปล่า?”

“เอาเป็นว่ารูปจิตพอจะส่อไดูค่ะว่าถูาตายเดี๋ยวน้ี ใครจะไปดีหรือ
ไปรูาย หล่อสวยหรือน่าเกลียดประมาณไหน”

“รูปจิตน่ีไม่จ�าเป็นตูองเสมอกันกับรูปกายที่เป็นหนูาตาภายนอก
ใช่ไหม?”

“ค่ะ! บางคนรูปหล่อ รูปสวย เพราะสัง่สมกรรมอันน่าเจริญหูเจริญ
ตาไวูในปางก่อน แต่กรรมในปัจจุบันตกแต่งใหูรูปจิตภายในขีเ้หร่มาก”

“ถูายังไม่ตาย ก็มีโอกาสกลับไปกลับมา พัฒนาหรือเสื่อมลงไดู
ตลอดเวลา แลูวแต่ช่วงไหนจะสัง่สมนิสัยอย่างไรใช่ไหม?”

มะแมมองคณินทร์ยิม้ๆ ค�าถามของเขาสะทูอนว่าสังเกตเห็น
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อะไรอย่างน้ีดูวยตนเองมาก่อนอยู่แลูว
“ค่ะท่าน รูปกายหลอกว่ามีตัวเราอยู่ตัวหน่ึง แต่จิตเปลี่ยนไป

เรื่อยๆทัง้วันทัง้คืน สว่างบูาง มืดบูางตามกรรม กรรมทำงควำม
คิดอำจถ้กปกปิดไปทัง้ชำติ แต่จะถ้กเปิดโปงล่อนจ้อนที่ร้ปร่ำง
หน้ำตำในชำติถัดไป หรือไม่ก็ส�ำหรับคนที่สำมำรถเห็นร้ปจิตอย่้
เดี๋ยวนี”้

รักสุรีย์ถามดูวยสีหนูาอยากรููเต็มที่
“อย่างจิตฉันตอนน้ี มันเป็นรูปร่างยังไง?”
มะแมปรายตามองคุณหญิง เห็นอยู่ว่ารูปจิตโดยรวมยังสกปรก 

ถูาขาดใจตายปัจจุบันทันด่วน ก็คงไม่พูนวิสัยเปรตหรือวิสัยเดรัจฉาน
แต่จะใหูบอกแบบเปิดเผยตามตรง คุณหญิงคงเสียก�าลังใจ ไม่

อยากท�าบุญต่อ ทัง้ที่อุตส่าห์เริ่มบากบัน่มาบูางแลูว จึงเบี่ยงเบนใหูสนใจ
ภาวะในปัจจุบันเดี๋ยวนัน้แทน

“จิตของคุณหญิง ก็เป็นจิตที่เกิดความอยากรููไงคะ”
“นัน่สิ แลูวเธอเห็นเป็นรูปจิตยังไง?”
“คุณหญิงเห็นเองก็ไดูค่ะ เริ่มจากรับรููว่าตัวเองอยู่ในอิริยาบถ

แบบไหน ตัง้ท่าอยู่ยังไงก็ใหูรููสึกแบบนัน้ หลังตรงหรือหลังงอ แขนขา
งอหรือเหยียดอยู่ เอาเท่าที่รููสึกไดูตามจริงเป็นพอ”

รักสุรีย์รููสึกถึงหลังที่งอเล็กนูอยตามสบาย คอเอียง ศีรษะเอน
หน่อยๆ เปลี่ยนเป็นตัง้ตรง ขึ้นมา

“แลูวไง?”
มะแมสัมผัสถึงอาการเกร็ง เจืออยู่ดูวยความอยากรููอยากเห็นไม่

เลิกของฝ่ายนัน้ จึงบอกว่า
“ในอาการทางกายที่ก�าลังเป็นอยู่ เท่าที่คุณหญิงรููสึก ก็คือ

มโนภาพว่ามีตัวคุณหญิงนัง่อยู่ ใหูความรููสึกว่าเป็นสตรีรูปร่างหนูาตา
และท่าทางอย่างน้ี ผมยาวประบ่า ประมาณน้ี ถูกไหมคะ?”

“อือ... รููสึกอย่างนัน้”
ตอบรับอย่างเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆตามปกติ
“นัน่แหละค่ะ เรียกว่านิมิตของผููหญิงคนหน่ึงก�าลังนัง่สงสัยอยู่ 

ถูารููสึกไดู ก็คือเห็นจิตของตัวเองว่าก�าลังเป็นอย่างไร”
ชัว่ขณะหน่ึงที่รักสุรีย์รููสึกถึงรูปจิตในท่านัง่ของตน ก็เห็นความ

พรูอมจะคิดไม่ดี เป็นไปเพื่อความมืดหม่น หาความสว่างสดใสเต็มดวง
มิไดู จึงอูอมแอูม

“ถูาดูตามเธอว่า รูปจิตฉันตอนน้ีคงมัวซัว กะด�ากะด่าง เลอะๆ
เทอะๆชอบกลนะ ฉันเห็นตรงกับความจริงหรือเปล่าน่ี?”

มะแมหัวเราะใหูฟังออกเป็นเรื่องข�ามากกว่าจริงจัง
“เห็นไปเรื่อยๆก็จะไม่ประมาท ไม่อยากท�าแมูแต่บาปเพียงเล็ก

นูอย วันต่อวันก็จะพบว่าภายในของเราสว่างจนเต็มดวงไปเองแหละ
ค่ะ”

“ถูาตายไปในวันที่รููสึกสว่าง ถึงจะไดูไปดีใช่ไหม?”
“ก็ประมาณนัน้ค่ะ แต่ตูองสบายใจเป็นปกติดูวยนะคะ ไม่ใช่ชัว่

ประเดี๋ยวประดา๋ว ความสบายใจเป็นปกติคือเครื่องยืนยันว่ารูปจิตของ
เรามีความชัดเจนคงเสูนคงวา ไม่ใช่ภาพลูมลุก กลับไปกลับมาง่าย”

ตอบแลูวมะแมเองก็ไดูคิด จริงๆมีการเฉลยคร่าวๆอยู่แลูว ว่า
กรรมที่ท�าๆกันอยู่จะบังเกิดผลในคติเบื้องหนูาท่าไหน ถูาปกติอึดอัดใจ
มากก็มีแนวโนูมจะหนูาตาไม่น่าดู แต่ถูาปกติสบายใจมากก็มีแนวโนูม
จะหนูาตาชวนชม

และเมื่อมองอย่างคนเห็นวิญญาณ นาทีน้ีมะแมจึงรููซึ้งว่า “ตาย
แลูวเกิดใหม่” มีไดูจริงตัง้แต่กายยังทรงสภาพเดิมอยู่ ดังเช่นคุณหญิง
รักสุรีย์ที่เคยเป็นพวกบอดสนิท ฆ่าคนยังไม่ยอมรับว่าเป็นบาป มาบัดน้ี
ไดูเกิดใหม่เป็นพวกสว่างสลัว มีแก่ใจท�าบุญอุทิศใหูเปรตทุกวัน รูปจิตดู
ดีกว่าเดิมมาก

รักสุรีย์ยังอยากรููอีก
“เมื่อสามารถเห็นจิตคนที่ยังมีชีวิตเป็นๆ ก็สามารถเห็นจิตคน

ตายไดู?”
“ใช่ค่ะคุณหญิง เพราะธรรมชาติของจิต ยังไงก็ตูองเป็นรูปนิมิต

อะไรอย่างหน่ึง”
“แลูวที่เธอบอกว่าตาแต๊กเหมือนยังฝันวกวนอยู่ จิตของเขามีรูป
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ยังไง?”
“ไม่มีรูปที่แน่นอนไงคะ เป็นดวงจิตที่ซัดส่าย ยังคุมเป็นรูป รวม

เป็นร่างไม่ไดู เหมือนกับที่เมื่อครู่เราคุยเรื่องคนจิตฟุูงซ่านเหม่อลอย
กัน”

“แลูวจิตของผมล่ะเป็นยังไง?”
คณินทร์พลอยอยากรููขึ้นมาอีกคน
“วิธีคิดที่เป็นระเบียบชัดเจนของท่านคณินทร์ ท�าใหูจิตมีรูปคม

ชัด มีความคงที่แบบเป็นตัวของตัวเอง แลูวความเป็นใหญ่แบบคณะผูู
ปกครอง ความเป็นคนส�าคัญของประเทศ ก็ปรุงป้ันใหูจิตมีรัศมีอ�านาจ
กวูางขวางดูวย”

ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รููสึกถึงอัตตาที่พองโต ในท่านัง่
ภูมิฐานเป็นสง่าของตน แลูวก็เริ่มเขูาใจว่าขณะนัน้จิตของตนที่ปรากฏ
ในการรับรููของมะแมเป็นอย่างไร

“ผมเคยสังเกตเหมือนกันว่าแต่ละคนมีความเขูมขูนทางจิต
วิญญาณไม่เท่ากัน เหมือนเอาร่างกายมานัง่ใหูเราดูดูวยตา แต่ใจไม่ไดู
อยู่ตรงนัน้ หรืออ่อนเหลวจนกระทัง่ใจเราไม่อาจรับรููความเป็นเขา น่ีก็
คือส่วนหน่ึงในการสัมผัสถึงจิตเขาดูวยใช่ไหม?”

“ค่ะ คนจิตอ่อนจะไม่ค่อยเป็นที่จดจ�า ถึงแมูรูปร่างหนูาตาดีแค่
ไหน ก็ขาดพลังประทับลงไปในความรููสึกของคนเห็น แต่อย่างของท่าน
คณินทร์ กายกับจิตเป็นไปในทางเดียวกัน คือพรูอมท�างานใหญ่ พรูอม
ออกตัวแรง พรูอมริเริ่มแปลกใหม่ คนเห็นท่านถึงไดูจดจ�าและนึกถึง
ท่านว่ามีอิทธิพลในทางเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัว”

คณินทร์รููสึกเหมือนไฟแห่งความเป็นนักเปลี่ยนแปลงกลับคุโชน
ขึ้นใหม่ หลังจากดับมอดมาหลายปี

และชัว่ขณะที่ไฟแห่งความเป็นนักเปลี่ยนแปลงโชติช่วงขึ้นมา
จากคณินทร์นัน่เอง ฝ่ายมะแมก็สัมผัสไดูถึงความเป็น ‘เรื่องใหญ่’ เรื่อง
หน่ึง ที่ปรากฏอยู่ต่อหนูาต่อตา

ตัดรูปร่างหนูาตาออกไป มนุษย์แต่ละคนคือแนวโนูมของ
เหตุการณ์ใหญ่นูอยที่จะเกิดขึ้นในโลก และคณินทร์ก็คือแนวโนูมของ 

“เหตุการณ์ใหญ่” ขอเพียงมีไฟพอ
พลังใหญ่อย่างคณินทร์ ถูกมองเป็นคติไดูสองแง่...
หากมองในแง่ความสามารถคิดสรูางสรรค์ ก็อาจกล่าวว่า ควำม

คิดในหัวของคนดีนำทีเดียว อำจกระเพื่อมออกไปเป็นควำมเจริญ
ของโลกได้นำนนับศตวรรษ!

แต่ในคนๆเดียวกัน หากมองในแง่ความสามารถที่จะโลภ ก็อาจ
กล่าวไดูเช่นกันว่า โจรหิวโซ ยังเป็นภัยได้แคบจ�ำกัดกว่ำเศรษฐีที่
อิ่มไม่พอเสียอีก!

เมื่อถืออ�านาจการเปลี่ยนแปลงไวูในมือ เขาจะเป็นคนดีหรือคน
โลภ อะไรคือตัวก�าหนด?

อันที่จริงงานเปลี่ยนใจนักการเมืองใหูอยากเป็นคุณต่อโลก หาใช่
ปฏิบัติการฝืนธรรมชาติไม่ เพราะนักการเมืองตูองสัง่สมบารมี ตูองเคย
ใหูอะไรกับคนหมู่มากมาบูาง

ส�าหรับคณินทร์ แค่ท�าใหูกลับไปมีแก่ใจเหมือนเดิมก็พอ!
“รูปจิตของท่านคณินทร์ มีแนวโนูมพอที่จะไดูเป็นนายกรัฐมนตรี

ในอนาคตทีเดียวนะคะ”
ค�าน้ีโดนใจคณินทร์มากที่สุดนับแต่นัง่ฟังมาเป็นชัว่โมง เขาโนูม

ตัวมาขูางหนูาทันที เผลอตัวถามแบบหมดมาดสุขุม
“แลูวเมื่อไหร่จะไดูเป็น?”
แทนที่จะตอบค�าถาม มะแมกลับท�าเป็นไม่ไดูยิน แต่พูดอย่างที่

อยากพูด
“สมัยท่านคณินทร์ท�ารายการหัวเราะเยาะเคราะห์รูาย มีอยู่ครัง้

หน่ึงที่มะแมคิดในใจว่าพูดไดูอย่างน้ี สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆ”
“พูดว่ายังไง?”
คุณหญิงรักสุรีย์เป็นคนถาม เพราะใจก็อยากใหูสามีด�ารงต�าแหน่ง

ผููน�าสูงสุดของประเทศเช่นกัน
“ท่านว่า... ถ้ำยิ่งใหญ่ไม่พอจะท�ำให้ล้กเมียมีควำมสุข แล้ว

จะมียศ มีต�ำแหน่ง มีเงิน ไปท�ำไม?”
คณินทร์สะอึก ไม่กลูาช�าเลืองภรรยาว่าก�าลังเกิดปฏิกิริยาเช่นไร 
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แต่ครู่หน่ึงก็ยิม้เจื่อนๆเอ่ยกับมะแม
“คูุนๆนะ บางทีผมก็จ�าไม่ค่อยไดูว่าปล่อยมุขเด็ดอะไรไวูบูาง 

บ่อยครัง้พอคนเอามาฉายซ�้าใหูฟัง ยังนึกไม่ออกเลยว่าเป็นค�าของตัว
เอง”

“ตอนนัน้ท่านขยายความไวูดูวยค่ะว่า ถ้ำจะมีชีวิตเพื่อเอำ
ควำมสุขใส่ตัว แค่เป็นคนธรรมดำสักคนก็พอ อย่ำตะเกียกตะกำย
ยิ่งใหญ่ให้มำก แต่ถ้ำอยำกยิ่งใหญ่จริง ก็ต้องคิดท�ำชีวิตคนอื่น
ให้เป็นสุขยิ่งกว่ำเรำได้! มะแมฟังแลูวปลื้มท่านจับใจ ถูาระบอบ
ประชาธิปไตยโหวตเลือกนายกไดู ตอนนัน้มะแมโหวตเลือกท่านทันที!”

คุณหญิงรักสุรีย์หัวเราะหึหึอย่างเมียรููไสูรููพุงผัวดี
“ท่านคณินทร์ท่านเป็นนักคิด นักพูด”
เนูนค�าสุดทูายหนักๆแลูวคูางไวูแค่นัน้ มะแมรีบสานต่ออย่าง

เกรงเสียบรรยากาศ
“ความคิดของนักพูดอย่างท่านคณินทร์ สรูาง ‘นักท�า’ ขึ้น

มากมาย อย่างนูอยก็มีมะแมรวมอยู่ดูวยคนหน่ึง... และเมื่อใดท่าน
สัง่สมบารมี ท�าดีเพื่อใหูคนอื่นเป็นสุขกว่าตัวท่านเองไดูมากพอ ก็คง
เป็นบทพิสูจน์ว่าพูดไดูแบบน้ี ท�าไดูแบบน้ี สมควรครองต�าแหน่งนายก
รัฐมนตรีเป็นที่สุด!”

รักสุรีย์ชักหมัน่ไสูสามีตนเอง ถูาพูดเรื่องใหูเขาเป็นนายกฯน่ี
หล่อนจะออกแรงเชียร์ เพราะไดูดีมาถึงตนดูวย แต่ถูาพูดว่าเขาเป็นคน
ดี อยากใหูคนอื่นไดูดีมีสุขกว่าตน อันน้ีขออนุญาตคันมือคันไมูหน่อย

“กี่ปีผ่านไป ฉันก็เห็นท่านคณินทร์พูดเก่งอยู่อย่างนัน้”
ถูอยค�าคลุมเครือก�ากวมของคุณหญิงเกือบท�าใหูบรรยากาศ

เปลี่ยนเป็นอึมครึม คณินทร์กลืนน�้ าลายลงคอฝืดๆ ท�าเป็นยกขูอมือดู
เวลา

“เอาล่ะ... น่ีก็เกินสิบนาทีที่ผมขอต่อเวลาหนูมานานแลูว ขอบใจ
มากนะส�าหรับคืนน้ี”

เป็นฝ่ายขอลาเองดื้อๆ เขาควักกระเป๋าเงินออกมาหนีบธนบัตรใบ
ละพันออกมาทัง้หมด นับไดูสิบกว่าใบ วางบนโต๊ะใหูแบบไม่ตูองเรียก

ขอ กับทัง้ไม่ใหูโอกาสปฏิเสธ
พอวางแลูวก็เหลือบดูปฏิกิริยาของมะแมแวบหน่ึงดูวย เห็น

สีหนูาเรียบเฉย ไม่ดีใจ ไม่ตาลุก ไม่มีอาการกระตือรือรูนกับเงินค่าแรง
เกินอัตราเลยสักนิดเดียว

“มะแมขออนุญาตเรียนใหูท่านคณินทร์ทราบถึงอุปสรรคส�าคัญ
บนเสูนทางสู่ดวงดาวของท่านสักขูอไดูไหมคะ?”

คณินทร์เลิกคิว้สูง
“หือ? ไดูสิ! ท�าไมจะไม่ไดู ค�าแนะน�าของหนูมีประโยชน์กับผม

มาก”
“มะแมอยากบอกว่า... ไม่ใช่ก�าจัดศัตรูแลูวอุปสรรคจะนูอยลง 

ตรงขูาม เสูนทางจะล�าบากขึ้น”
พูดสัน้ที่สุด อย่างจะใหูคณินทร์รููว่าหล่อนรูู ว่าเขาคิดตามเช็คบิล

คนสัง่เก็บตนเองแน่ๆ
“หมายความว่ายังไง?”
คณินทร์ถามตรงๆ
“ดูวยอ�านาจและบารมีของท่าน จะก�าจัดชีวิตใครสักคนทิง้นัน้

ง่ายมาก แต่ใหูรับมือกับสิ่งที่ตามมานัน้แสนยาก”
ผููอาวุโสกว่าแค่นยิม้
“หนูอยากใหูผมลืมเรื่ องท่ีเกิดขึ้นกับลูกชายตัวเองในวันน้ีใช่

ไหม?”
“มะแมไม่ไดูอยากใหูท่านท�าเป็นลืม แต่อยากบอกว่าความแคูน

จะเป็นอุปสรรคบนเสูนทางสู่จุดหมายสูงสุด... จุดหมายสูงสุดกับความ
แคูนสูงสุด อันไหนน่าเลือกกว่ากันล่ะคะ?”

เหมือนไม่ไดูยินมะแมพูด คณินทร์ประกาศกรูาว
“มันสมควรไดูรับการลงโทษ!”
“ไฟโกรธ เป็นบทลงโทษขัน้ต้น ไฟแค้น เป็นบทลงโทษขัน้

กลำง ไฟนรก เป็นบทลงโทษขัน้สุดท้ำย... ท่ำนคิดว่ำจะมีไฟแบบ
ไหนลงโทษคนบงกำรฆ่ำท่ำนได้นำนไปกว่ำไฟเหล่ำนัน้อีก?”

“ก่อนไปเจอไฟนรก มันตูองเจอไฟพิโรธจากฉันก่อน จะไดูเห็น
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กันว่ามันรููจักฉันนูอยไป!”
มะแมกูมหนูาถอนใจ ทัง้ตัวของคณินทร์เหมือนกลายเป็นก�าแพง

ขนาดยักษ์ที่หล่อนไม่คิดว่าตนมีก�าลังพอจะปีนขูามหรือเจาะใหูทะลุไดู
ไหว

แต่แลูวก็ลอบคลี่มุมปากยิม้นิดหน่ึง เมื่อนึกขึ้นมาไดูว่า วันแรก
มีไว้เริ่มต้น ไม่ใช่มีไว้ส�ำเร็จ!

บทที่ ๒๓
 
เสูนทางที่มะแมแล่นรถไป หันมองทางไหนก็เจอแต่ความ

กวูางไกลสุดลูกหูลูกตา ลิบๆคือทิวเขาเหยียดยาว เห็นแลูวลืมภาพตึก
รามบูานช่องรกระเกะระกะในเมืองใหญ่เสียไดู คลูายหลุดมาอยู่อีกมิติ
ก่อนยุค ๒๐๐๐

พื้นที่กวูางใหญ่นัน้เป็นบริเวณตอนเหนือของต�าบลหนองสาหร่าย 
อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขูางทางซูายขวาเห็นชาวบูานท�า
ไร่ขูาวโพด ไร่อูอย และสวนนูอยหน่ากันมาก เวลาคลูายหมุนชูาลง รอ
การเจริญเติบโตอย่างเป็นไปเองของพืชพันธ์ุธัญญาหาร ไม่มีใครออกมา
ยืนเร่งรัดธรรมชาติดูวยความกระวนกระวายใดๆ ผิดกับในเมืองหลวงที่
เกิดการเร่งรัดงานใหูเสร็จทันเสูนตายอยู่ทุกวัน

เอานูองอิก๊มาดูวย บอกแค่จะพามาเปิดหูเปิดตา ซึ่งเด็กหญิงก็
เชื่อตามนัน้ ตอนแรกก็ดีด๊๊ากับการไดูออกต่างจังหวัดกับพี่มะแม แต่ยิ่ง
ไกลออกมา ทัศนียภาพรอบดูานยิ่งโล่ง เห็นแต่ผืนดิน เห็นแต่แปลงพืช
ไร่ไม่มีที่สิน้สุด จนชักงงว่าพี่มะแมจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหน 
ท�าไมถึงไม่มีขบวนรถนักท่องเที่ยววิ่งใหูเห็นบูาง

ใกลูเทือกเขาเขูาไปทุกที นูองอิก๊ยืดคอท�าตาโต เหลียวซูายแล
ขวาสองสามขวับ เหมือนจะหาเครื่องหมายบอกแหล่งท่องเที่ยวบูาง แต่
เมื่อหาไม่เจอก็หดคอกลับมานัง่ท�าหนูาเบื่อตามเดิม

มะแมยิม้เฉย ขูางหล่อนคือสิ่งมีชีวิตตัวนูอยที่หล่อนแสนรัก รููสึก
เป็นสุขกับการเดินทางไกลร่วมกัน เหมือนหอบหิว้มาชูานาน และยินดี
จะไปไหนไปกันตราบภพชาติสิน้สลาย

คิดในใจว่าเร็วๆน้ีอาจใจอ่อน ยอมใหูนูองอิก๊เรียกหล่อนว่าแม่ก็ไดู 
จะแปลกอะไร ในเมื่อมีหนุ่มอาสาเป็นพ่อของเด็กอยู่ทัง้คน!

“พี่มะแมคะ”
“หือม์?”
“ใกลูถึงที่เที่ยวหรือยัง?”
“ภูเขาขูางหนูาน้ีไง ไม่เห็นหรือ?”
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“มีน�้ าตกเหรอคะ?”
“ไม่รููสิ แต่ถึงที่แลูวอิก๊อาจจะอยากขึ้นไปชมวิวเล่นก็ไดูนะ”
เด็กหญิงอิก๊ท�าหนูาพิศวง ไม่เขูาใจพี่มะแมว่าถูาจะดูวิว ท�าไม

ตูองถ่อมาไกลขนาดน้ี ทิวเขาตรงหนูาเห็นแลูวดาดๆ หาที่ไหนก็ไดู
“เชื่อเถอะ แบบน้ีไม่ใช่จะหาจากไหนก็ไดูหรอก”
อิก๊กระตุกนิดๆ ก่อนหัวเราะดูวยความจักจี ้ เดี๋ยวน้ีเฉยๆแลูวกับ

การโดนดักความคิด เพราะเริ่มรููดูวยตนเองว่าความคิดก็แค่คลื่นชนิด
หน่ึง ขอเพียงมีใจใหญ่ ใจว่างพอ คลื่นความคิดของใครลอยมาก็ดักรูู
กันไดู

อารมณ์เบื่อแบบเด็กๆหายไป กลายเป็นความใส่ใจจิตของตน
แทน อิก๊ก�าหนดสรูางวงกลมขึ้นตรงหนูาโดยไม่หลับตา เป็นกีฬาทาง
จิตที่เธอเริ่มหัดเล่นตัง้แต่หลายวันที่ผ่านมา เดี๋ยวน้ีเธอเห็นวงกลมขาว
แจ่มชัดไดูทัง้ลืมตา แสดงถึงความสามารถหน่วงนึก ระดับที่มโนวิถี
ชนะจักษุวิถี ซึ่งไม่ใช่จะหาใครท�าอย่างน้ีไดูง่ายๆ

สนุกกับการเห็นวงกลมบดบังทุกสิ่งตรงหนูา คลูายรูปทรงและ
สีสันทัง้หลายหายไปหมด แต่พอจิตอ่อนก�าลัง วงกลมเริ่มเลือน สรรพ
สิ่งรอบตัวก็ปรากฏกับตาใหม่

จังหวะที่มะแมจะเลีย้วรถเขูาทางดิน อิก๊ก�าลังเห็นแต่วงกลม
ที่ทอแสงสว่างนวลปานดวงจันทร์อยู่ดูวยความเพลิดเพลิน มะแมจึง
ชะลอแลูวจอดรถ หันมาส่งเสียงเรียกเบาๆ

“อิก๊”
ชื่อของแต่ละคนเป็นคลื่นเสียงที่ปลุกใหูถอนจากสมาธิไดูง่าย

ที่สุด แม่หนูนูอยตัดกระแสการรับรููจากภายในกลับมาสู่โลกภายนอก 
แลูวขานรับ

“คะ?”
แทนค�าตอบ หญิงสาวบูุยปากใหูมองปูายไมูขูางทาง ขนาดไม่

ใหญ่ไม่เล็ก
ส�านักชีเชิงตะกอน!
ชื่อนัน้จู่โจมจับใจ กระแทกใหูผุดความรููสึกคูุนเคยอย่างแรง มีผล

ใหูลมหายใจของนูองอิก๊หยุดชะงักไปชัว่ขณะ ก่อนเกิดอาการสัน่เทิม้
ทางกายระลอกหน่ึง

มะแมซึ่งจับสังเกตอยู่ตลอดเวลา เห็นเช่นนัน้ก็ทักถาม
“จ�าไดูไหม?”
น�้ าตาหยดแหมะที่พวงแกูมยูุยของเด็กหญิง
“ค่ะ... จ�าไดู!”
เสียงเล็กๆตอบกลับมา หางเสียงสัน่พร่าดูวยแรงสะอื้นสะเทือน

อก
มะแมพยักหนูานูอยๆ คลูายเป็นอาการที่มีใหูกับตนเองมากกว่า

จะมีใหูใครอื่น สายตาจับจูองไปเบื้องหนูาอย่างโล่งอกกับการไดูท�า
หนูาที่ของตนเองโดยบริบูรณ์แลูว ตามการวางหมากบนเสูนทางกรรม
ของนูองอิก๊

แตะเทูากดคันเร่ง พารถวิ่งตรงไปตามทางดินเป็นระยะเกือบสอง
กิโลเมตร จึงล่วงเขูาเขตส�านักชีซึ่งตัง้อยู่ ณ เชิงเขาลูกหน่ึง

บรรยากาศรอบลานดินกวูางหลังก�าแพง คือความ ‘ไม่มีอะไร’ 
แบบสถานปฏิบัติธรรมภูธร มองทางไหนมีแต่กอไผ่ และที่แทรกอยู่
ระหว่างกอไผ่ประปรายตรงโนูนตรงน้ี คือกุฏิของแม่ชี ทัง้ใหม่บูาง เก่า
ซอมซ่อบูาง

มะแมท�าการบูาน ศึกษาหาอ่านความเป็นมาของส�านักชีเชิง
ตะกอนไวูพอสมควร ซึ่งก็เป็นไปโดยสะดวก เน่ืองจากที่น่ีขึ้นทะเบียน
เป็นหน่ึงในสมาชิกสถาบันแม่ชีไทย จึงมีประวัติพรูอมแผนที่หาง่ายจาก
อินเตอร์เน็ต

เดิมที ‘แม่ใหญ่’ เป็นชีอยู่ในวัด ‘ไกลโศก’ ซึ่งตัง้อยู่ห่างออกไป
ราว ๑๐ กิโลเมตร เป็นที่นับถือ ชื่อเสียงขจรขจาย หญิงชายทัง้ในต�าบล
และต่างต�าบลพากันมาเป็นลูกศิษย์ลูกหามากหนูาหลายตา

ถึงจุดหน่ึง ยิ่งวันสาวแก่แม่ม่ายก็ยิ่งแสดงความจ�านงขอบวชชีถือ
นิสัยอยู่กับแม่ใหญ่เพิ่มขึ้นทุกที ท่านเจูาอาวาสจึงเห็นควรใหูแยกออก
มาตัง้ส�านักต่างหากเสีย มิฉะนัน้วัดของท่านอาจกลายเป็นวัดส�าหรับชี
มากกว่าเป็นวัดส�าหรับพระไป
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แม่ใหญ่มีปฏิปทาหลักคือเจริญมรณสติเป็นบาทฐาน และ
เชี่ยวชาญการเทศน์เกี่ยวกับเรื่องความตายไดูจับจิต หลายคนสลดใจ 
ระงับความฟุูงซ่าน อยากถือบวชตลอดชีวิตเพียงเพราะฟังแม่ใหญ่เทศน์
ขณะเป็นประธานการเผาศพครัง้เดียวเท่านัน้

เมื่อแยกตัวออกมาจากวัด หลวงพ่อเจูาอาวาสจึงมีด�าริใหูตัง้ชื่อ
ส�านักชีที่มีความหมายในทางมรณสติ กับทัง้ใหูคนเฒ่าคนแก่ที่อยาก
อุทิศศพเป็นธรรมะเตือนสติแก่คนในต�าบล ไดูบอกลูกหลานใหูน�าร่างไรู
วิญญาณมาวางบนเชิงตะกอนทูายส�านักชีแห่งน้ี แม่ชีเจูาส�านักจะไดูใชู
เป็นอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมอันยิ่งใหญ่

ความต่อเน่ืองร่วม ๓๐ ปี ท�าใหูกลายเป็นประเพณีประจ�าต�าบล
ไปเสียแลูว กล่าวคือใครตายก็จะเอาศพมาใหูแม่ใหญ่เผา ผููเฒ่าผููแก่เมื่อ
อยากไดูบุญครัง้สุดทูาย ต่างก�าชับลูกหลานใหูน�าศพตนมาสาธิตสัจจะ
ความจริงที่ส�านักชีเชิงตะกอนแห่งน้ีเท่านัน้

บางรายลูกหลานนิมนต์พระมาสวดที่วัดอื่นก่อน แต่บางรายก็
เอาศพมาเผาที่น่ีโดยตรง แบบไม่ตูองเปลืองเงินเปลืองเวลาเลยทีเดียว 
เพราะถือว่าการไดูใหูแม่ใหญ่เป็นผููจุดไฟเผา นับเป็นเกียรติ มีความ
ศักดิส์ิทธิเ์หนือพิธีการอื่นใดอยู่แลูว

ร�่าลือกันว่าผููตายที่ถูกเผา ณ วัดเชิงตะกอน มักมาเขูาฝันลูก
หลานดูวยหนูาตาเอิบอิ่ม ยิม้แยูมแจ่มใส ยังความปลาบปลื้มโสมนัส 
เล่าสู่กันฟังอยู่เนืองๆ กลายเป็นความฝังใจเชื่อในระดับต�าบลว่าอุทิศ
ศพเป็นธรรมทานในสถานธรรมของแม่ใหญ่แลูว มีสิทธิไ์ปแต่สวรรค์
เท่านัน้ ที่อื่นหมดสิทธิ ์

มะแมลองหาดูวิดีโอในยูทูปเล่นๆ แต่ปรากฏว่ามีคนเคยใชูมือ
ถือบันทึกงานประชุมเพลิงที่เชิงตะกอนของส�านักชีไวูจริงๆ หล่อนจึงมี
โอกาสเห็นปาฏิหาริย์ในทางเทศนาของแม่ใหญ่มาแลูว

คลิปนัน้เริ่มตูนดูวยการน�าโลงศพลงจากรถกระบะ มีพระเดิน
น�า ตามดูวยขบวนญาติแบกโลงน�ามาวางบนขอนไมูที่ซูอนกันเป็นฟืน
ฌาปนกิจ ญาติๆร่วมกันน�าดอกไมูจันทน์มาวาง จากนัน้แม่ชีผููสูงวัยก็
มาเป็นผููจุด ‘เพลิงมงคล’ แลูวหลีกไปนัง่เทศนาประกอบการเผาผ่าน

ล�าโพง ไดูยินกูองกังวานไปทัว่บริเวณ
หล่อนจ�าไดูสนิทและติดใจกับสูุมเสียงอันทรงพลังธรรมะของแม่

ใหญ่ ขณะฝาโลงถูกพระเพลิงผลาญจนเผยศพที่เริ่มด�าเป็นตอตะโก
“ใครคิดว่าศพน้ีคือมนุษย์ ใหูหยุดคิดไดูแลูว มันเป็นแค่ฟืนท่อน

หน่ึง ที่วางอยู่บนท่อนฟืนอื่นๆเท่านัน้... ใครคิดว่าตัวเองจะรอดจากการ
เป็นศพ คนนัน้ยังไม่รููความจริงของร่างกายตัวเอง ที่เหมือนระเบิดเวลา
ถูกจุดชนวนใหูนับถอยหลังมาตัง้แต่เกิด... ใครคิดว่าจะไดูหายใจไป
เรื่อยๆ วันหน่ึงจะพบว่าตูองหยุดหายใจ และกลายเป็นเพื่อนกับศพตรง
หนูาน้ี... เชิงตะกอนคือที่ที่ไฟจะใหูความยุติธรรมกับทุกคนเท่าเทียม
กัน ทุกคนจะแสดงความจริงสุดทูายเท่ากันที่น่ี”

เผาใหูเห็น เทศน์ใหูฟัง นับเป็นพิธีทรงเกียรติตามพุทธประเพณี
โดยแทู แม่ใหญ่ยังสอดแทรกธรรมะอันเป็นอานิสงส์แห่งอานาปานสติ
กรรมฐาน ประเทืองปัญญาขัน้สูงเขูาไวูดูวย เช่น

“คนที่เฝูารููลมหายใจตัวเองจนช�านาญ ในที่สุดจะรููว่าตัวเองมี
สิทธิห์ายใจไดูอีกนานแค่ไหน”

คลิปสัน้ๆแค่ ๖-๗ นาที มีผลใหูมะแมเห็นอะไรต่างไปมากมาย ที่
นึกว่ารููเรื่องความตาย เหมือนแทูจริงหล่อนไม่เคยรููอะไรเลย

แค่เขูาเขตส�านักชี ก็ส�าเหนียกสัมผัสถึงความเป็นของจริง สถาน
ที่อันดูกระจอกงอกง่อยดูวยไอดินกลิ่นไร่แห่งน้ี ยังความผาสุกทางใจ
ใหูบังเกิดไพศาล ราวเขูาสู่ปราสาทยิ่งใหญ่แห่งพระมหาจักรพรรดิทาง
วิญญาณก็ไม่ปาน

บริเวณที่กันไวูใหูจอดรถ มีรถกระบะเก่าและใหม่อยู่สองสามคัน
ก่อนหนูา มะแมจอดรถไวูใตูกอไผ่กอหน่ึง แลูวพานูองอิก๊ลงเดินตัดลาน
ดินมาดูวยกัน

ย่างกูาวอันเงียบเชียบ กับจิตสงบที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกับ
ธรรมชาติรอบดูาน น�าหล่อนกับเด็กในปกครองมาถึงเขตที่มีแม่ชี
หนูาตาอ่อนเยาว์คนหน่ึงก�าลังใชูไมูกวาดทางมะพรูาวกวาดเศษใบไมูอยู่
ตามล�าพัง

แม่ชีรููสึกถึงการปรากฏตัวของคนแปลกหนูา จึงชะงักมือและหัน
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มา พอสบตากัน มะแมก็ทราบว่าวัยของท่านไม่อ่อนเยาว์เหมือนใบหนูา
แลูว

“กราบสวัสดีเจูาค่ะ”
พนมมือไหวูอย่างอ่อนชูอย ดูวยก�าลังใจไม่ต่างจากกราบพระผููน่า

เลื่อมใส
“มาหาญาติหรือจ๊ะ?”
แม่ชีวัยไม่ต�่ากว่า ๔๐ ยิม้ทักตอบอย่างมีไมตรี ไม่แปลกใจกับการ

เห็นคนต่างถิ่นที่มาเยือน ในความเหมือนคนสิน้ไรูไมูตอกของผููสถิตอยู่ 
ณ แดนน้ี แทูจริงเป็นคนอิ่มเอิบดูวยอริยทรัพย์ภายใน มองดูวยตาเปล่า
ไม่เห็น แต่สัมผัสดูวยใจอันเปิดโล่งไรูมลทินไดู

“เปล่าเจูาค่ะ หนูอยากมากราบแม่ใหญ่”
มะแมเรียนท่านอย่างนอบนูอม
“ท่าทางจะมาไกลนะน่ี”
“มาจากกรุงเทพฯเจูาค่ะ”
“กุฏิของแม่ใหญ่อยู่ดูานโนูน ตัง้อยู่เดี่ยวๆ” พูดแลูวชีไ้ปทางทิศ

หน่ึง “หนูเดินตรงไปเรื่อยๆ มีชาวบูานก�าลังนัง่สนทนาธรรมกับท่านอยู่
หลายคน พอเจอก็รููเอง”

“ที่น่ีสงบน่าอยู่จังนะเจูาคะ”
“ก็ช่วยกันสงบจนน่าอยู่นัน่แหละจูะ แลูวหนูรููจักแม่ใหญ่จากไหน

ล่ะ?”
“บนอินเตอร์เน็ตมีคนเอาคลิปแม่ใหญ่ไปเผยแพร่แลูวเจูาค่ะ แม่

ใหญ่ไม่ใช่แค่คนของต�าบลหนองสาหร่ายที่เดียวแลูว”
แม่ชีหัวเราะเบาๆ
“รููอยู่เหมือนกันแหละ คนกรุงเทพฯพากันมามากขึ้นเรื่อยๆนะ 

บางเสาร์อาทิตย์น่ีรถเกง๋จอดขูางหนูาหลายคัน ลูนออกไปถึงทางเขูา
บ่อยๆ”

“แม่ชีเป็นคนที่น่ีหรือเจูาคะ?”
“ไม่หรอก แม่ชีมาจากทางใตูโน่นแน่ะ”
“แลูวท�าไมมาอยู่ถึงน่ีไดูเจูาคะ?”

“พี่สาวมาแต่งงานกับคนแถวน้ี แม่ชีมาเยี่ยมเขาแลูวตามมา
ฟังแม่ใหญ่เทศน์ในวันเผาศพชาวบูาน ก็ติดใจกลับมาฟังอีก เพราะไม่
เหมือนอะไรที่เคยเจอมาก่อนในชีวิต สองสามปีก็ขอบวชเลย พอดีช่วง
นัน้เป็นทุกข์ทางโลกมากดูวย”

“ท่ีน่ีคงเหมือนเกาะใหญ่ส�าหรับคนลอยคอในทะเลมานานนะเจูา
คะ”

แม่ชีหนูาอ่อนยิม้กวูางขวาง
“คนแถวน้ีก็คิดกันท�านองนัน้แหละ... แต่แบบหนูน่ี แม่ชีไม่ค่อย

ไดูเห็นนะ ขอโทษเถอะ เป็นนางแบบหรือเปล่าจ๊ะ ดูเด่นเหลือเกิน”
“ไม่ใช่เจูาค่ะ ขออนุญาตแนะน�าตัวนะเจูาคะ มะแมเป็นนัก

จิตวิทยาการปรึกษา”
“แลูวน่ีลูกสาวเหรอ?”
แม่ชีหันมายิม้ใส ทักทายหนูอิก๊ แต่แลูวพอสบตากันก็ชะงักนิด

หน่ึง เพราะฝ่ายนัน้จดจูองเธอแน่วน่ิงผิดปกติ
“สวัสดีจูะ หนูชื่ออะไร?”
แทนค�าตอบ อิก๊รูองดังๆหลังท�าหนูาเคูนคิดมานาน
“ละไม!”
ทัง้แม่ชีและมะแมต่างก็สะดูุงโหยงพรูอมกัน
“หา?” แม่ชีท�าหนูาตื่น “หนูรููชื่อแม่ชีดูวยหรือน่ี?”
มองเด็กที่ยังคงจูองหนูาตนน่ิงแลูวขนลุกซู่ นอกจากแปลกใจ

ที่รููจัก ยังประหลาดใจที่อีกฝ่ายเรียกตนราวกับผููใหญ่ทักเด็กนูอยก็ไม่
ปาน

มะแมยิม้เจื่อน ท�าหนูาไม่ถูก รีบทอดแขนโอบไหล่นูองอิก๊หนีบๆ
ไวูอย่างจะเตือนใหูระงับอาการหน่อย

“ไม่มีอะไรเจูาค่ะ” เอ่ยพลางหัวเราะแหะๆไปดูวย “บางทีนูอง
สาวของมะแมก็ชอบโพล่งขึ้นมาแบบไม่ค่อยมีมารยาท กราบขอขมา
ดูวยนะเจูาคะ”

พูดจบก็ยกมือไหวู และกูมลงท�าหนูาดุๆสัง่ใหูเด็กในปกครองไหวู
ขอโทษแม่ชีตามตน
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นูองอิก๊ขมวดคิว้หน่อยๆ ก่อนยกมือไหวูอย่างเสียไม่ไดู มะแม
เห็นท่าไม่ดีก็รีบขอตัว

“งัน้หนูไปกราบแม่ใหญ่ก่อนนะเจูาคะ”
แม่ชีละไมจูองเด็กหญิงดูวยแววสนเท่ห์ ท�าท่าเหมือนจะเหน่ียว

รัง้ไวูเพื่อถามใหูหายขูองใจ แต่มะแมไม่รอชูา ฉวยมือนูอยไดูก็ออกเดิน
อูาว

พอห่างจนพูนระยะไดูยิน หญิงสาวก็ปรามเบาๆ
“นูองอิก๊! คนอื่นเขาไม่ไดูจ�าไดูเหมือนหนูนะ ทักทายแบบนัน้จะ

เหมือนทะลึ่งไม่รููจักเด็กไม่รููจักผููใหญ่เกินไปหน่อย”
การพบคนที่ ‘เคย’ อ่อนอาวุโสกว่า ท�าใหูส�านึกของนูองอิก๊กลับ

เป็นคนแก่ไปชัว่ขณะ แต่เมื่อถูกเตือนใหูรููสึกตัวก็กูมหนูา
“ค่ะ”
หางเสียงยังแฝงอยู่ดูวยกระแสความคิดคูาน จะว่าดื้อก็ไดู จน

มะแมตูองเตือนดูวยส�าเนียงเขูมขึ้น
“จ�าไวู! หนูไม่ใช่คนเดิมแลูว แม่ชีพิรมลตายไปแลูว ตอนน้ีหนูคือ

เด็กหญิงอนิทรา และทัง้ชีวิตที่เหลือก็จะเป็นผููหญิงชื่ออนิทรา ไม่กลับ
ไปเป็นแม่ชีพิรมลไดูอีก หัดมีสัมมาคารวะใหูถูกกาลเทศะดูวย”

อิก๊ท�าหนูาจ๋อยกูมมองพื้น มะแมหยุดเดิน ใชูมือจับไหล่ทัง้สอง
ของอีกฝ่าย

“แลูวรููไวูอีกเรื่องหน่ึง...” พูดเสียงแข็งพลางจูองลึกลงไปในดวง
ตาอิก๊เยี่ยงผููใหญ่ที่มีอ�านาจเหนือกว่า “หนูอาจเคยเป็นตัวของตัวเองมา
ก่อน แต่ตอนน้ีหนูเป็นเด็ก ตัดสินใจเองไม่ไดู และเป็นกรรมสิทธิข์องพี่
มะแมคนเดียว!”

เด็กหญิงเงยหนูาขึ้นสานตาตอบดูวยความกริ่งเกรงในท่าทีขึงขัง
ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากมะแม

พอเห็นแววหวาดในดวงตาลอกแลกของนูองอิก๊ มะแมก็น�้ าตา
คลอเบูา ทรุดร่างลงคุกเข่า ดึงร่างนูอยเขูามาสวมกอดเต็มอูอม ดูวย
ความรููสึกแสนรักแสนหวง

“ยังอยากเรียกแม่อยู่ไหม?”

“ค่ะ... อยาก”
“งัน้เรียกสิ”
“คุณแม่ขา...”
หญิงสาวปิดตาลง เสียงเล็กๆนัน้ช่างไพเราะเพราะพริง้เหลือเกิน 

ราวกังวานไกลมาจากอดีตกาลอันแสนสุข เกินค�าอธิบายว่ามากมาย
ปานไหน นับภพนับชาติมากี่ครัง้ มะแมไดูแต่ปล่อยใหูน�้ าตาไหลเป็น
สาย ซึมซับสัมผัสละมุนของร่างแบบบางในอูอมกอด โดยไม่มีค�าใดผ่าน
พูนริมฝีปากออกมาเลย

ไม่รููท�าไมถึงรักและอยากครอบครองเด็กคนน้ีไวูกับตัวขนาดนั้น 
รููแต่ย�้ากับตนเองอีกครัง้ว่าจะไม่มีวันยกใหูใครเป็นอันขาด!

กุฏไิมูของแม่ใหญ่มีชานเรือนกวูางดูานหนูา เพียงพอที่จะ
รองรับญาติโยมไดูหลายสิบคน ขณะนัน้แม่ใหญ่นัง่เด่นเป็นประธานอยู่
บนเกูาอีห้วาย แมูวัยล่วง ๘๐ กลางๆจะท�าใหูหลังงองูุมลงบูาง ก็ยังคง
เห็นสง่าดูวยรัศมีเฉิดฉายงดงามจับตา

บนพื้นกุฏิขณะนัน้ มีชาวบูาน ๗ คนนัง่พับเพียบบูาง ขัดสมาธิบูาง 
ฟังแม่ใหญ่สอนกันอยู่ โดยมากเป็นหญิงชายมีอายุ ดังนัน้ เมื่อหญิงสาว
กับเด็กหญิงรูปงามเดินย่องขึ้นเรือนมานัง่กราบกรานแม่ใหญ่ จึงกลาย
เป็นจุดรวมสายตาของหลายคนที่นัง่อยู่ใกลูบันไดไปในทันที

แม่ใหญ่ยังคงมีสมาธิอยู่กับการสอนหญิงวัยกลางคนที่นัง่เอียงคอ
พนมมือแตูตรงหนูา ไม่ใส่ใจการมาของอาคันตุกะใหม่

“อย่ามัวแต่กลัวเขาจะส่งปีศาจมาหาเรา กลัวตัวเราเองเถอะ
นะลูกนะ แค่สั่งสมนิสัยช่ำงก่นด่ำและสำปแช่งให้มำก พลังของ
ค�ำร้ำยๆก็จะเหมือนมนต์เรียกปีศำจมำเป็นนำยทำงควำมคิดได ้
โดยที่ลูกไม่ทันรููเน้ือรููตัวอยู่แลูว”

“มันยัว่ใหูหนูโกรธ แลูวก็ท�าตัวสมควรถูกแช่งน่ีเจูาคะ”
“ลูกเอุย เขำท�ำตัวอย่ำงไรถือเป็นเรื่องธรรมดำของเขำ แต่ที่

ล้กท�ำให้เขำดีขึน้หรือเลวหนักกว่ำเดิม ถือเป็นกรรมที่ไม่ธรรมดำ
ของเรำ ลูกว่าลูกสาปแช่งแลูวเขาจะดีขึ้นไหม? ลูกก่นด่าแลูวเขาจะ
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อยากกลับตัวกลับใจหรือเปล่า?”
“ไม่เลยเจูาค่ะ”
“นัน่แหละ... ทางที่ดีลูกสรูางนางฟูาขึ้นมาในตัวลูกเองก่อน เพื่อ

เอามารบกับมารในตัวเขาในภายหลัง อย่าเอามารในลูกเดี๋ยวน้ีไปรบกับ
มารในเขาเดี๋ยวน้ี เพราะที่สุดแลูว มารเท่านัน้จะด�ารงอยู่ โดยไม่มีใคร
ไดูเป็นสุข”

จากสัมผัสของมะแม เหมือน ‘นางฟูา’ จะถูกปลุกใหูตื่นขึ้น
ในหญิงคนนัน้ไดูบูาง นับเป็นปาฏิหาริย์อันน่าประทับใจ ซึ่งหญิงชรา
แสดงออกมาใหูเห็นตัง้แต่นาทีแรกที่หล่อนพบ

สูุมเสียงของแม่ใหญ่ยังคงแจ่มชัด สอนยาวไดูโดยไม่เหน่ือยอ่อน 
คงนับเป็นผููมีวาสนาบารมีมาทางเทศนาตลอดชีวิตนัน่เอง คือเมื่อใด
เทศน์ เมื่อนัน้ร่างกายและจิตใจจะประสานงานอย่างทนทานเกินปกติ 
แมูอายุจะล่วงเลย เขยิบใกลูหลักรูอยเขูาไปทุกที

ขณะส่งตาเลื่อมใสเล็งแลท่านอยู่นัน่เอง แม่ใหญ่ก็หันมาทาง
มะแมอย่างสะดุดจิต ไม่ใช่เพราะรูปร่างหนูาตากระจ่างใสแปลกกว่าคน
ทูองถิ่น แต่เพราะรัศมีชีวิตที่เจิดจูาผิดธรรมดาไปมาก

นัยน์ตาของท่านมีอ�านาจพอจะท�าใหูมะแมระย่อไดู หล่อนหลบตา
ยกมือไหวูท่านอย่างอ่อนนูอม ซึ่งแม่ใหญ่ก็ทักอย่างน่ิมนวล

“หนูมาจากไหนน่ี?”
“กรุงเทพฯเจูาค่ะ”
“มาไกลนะ”
น�้ าเสียงอ่อนโยนนัน้ กลายเป็นกระแสความปรานีที่แผ่วงกวูาง 

ท�าใหูมะแมยิม้ปลื้ม ลืมเหน่ือยในฉับพลัน ราวกับไดูดื่มกินน�้ าเย็นชุ่ม
ชื่นจนอิ่มหน�า

นัน่เป็นประสบการณ์ครัง้แรกของมะแม กับการไดูพบใครคน
หน่ึงที่มีรัศมีชีวิตสว่าง ว่าง คงเสูนคงวา ใหูความรููสึกเหมือนกายกับจิต
ของท่านแยกจากกันเป็นต่างหาก คือจะเกิดอะไรขึ้นทางกาย จิตที่เป็น
อิสระก็ไม่พลอยสะเทือนไหวไปดูวยเลย บริสุทธิอ์ยู่อย่างไร ก็ไรูมลทิน
อยู่อย่างนัน้

แค่สัมผัสจิตของท่าน จิตของหล่อนพลอยว่าง กวูางขวาง แสน
สบาย เหมือนรููจักสุขไรูขีดจ�ากัดไปดูวย ไม่เคยไดูเจออะไรอย่างน้ีเลย

ท่านแม่ชีผููทรงคุณละสายตาจากมะแม เบนมาดูานขูาง เมื่อพบ
กับเด็กหญิงแกูมยูุยน่ารักก็ทักทาย

“สนใจธรรมะแต่เด็กนะลูกนะ ดีแลูว”
ยังไม่ทันทักเสร็จแม่ใหญ่ก็เอะใจ เพราะเห็นยายหนูน�้ าตาไหล

พราก จับจูองท่านแน่น่ิงดูวยแววโสมนัสอันแรงกลูาผิดเด็กธรรมดา
ดูวยจิตพิสุทธิ ์ พรูอมรููไม่ติดขัด แม่ใหญ่เปลี่ยนจากการมองดูวย

ตาเปล่า พลิกไปสัมผัสเบื้องหลังมหาปีติกองใหญ่ในเด็กหญิงคนนัน้ 
อย่างตูองการดูดูวยตนเองมากกว่าเอ่ยปากถามต่อหนูาญาติโยมอื่นบน
ชานเรือน

ท่านพบว่าแรงขับใหูเกิดโสมนัสของเด็ก คืออาการจดจ�าไดู ตลอด
จนอาการรููตัวว่าเดินทางมาถึงที่หมายตามแรงอธิษฐานขูามชาติ แม่ชีผูู
ชราหรี่ตาพินิจ จับภาพร่างเด็กหญิงตรงหนูา แลูวหน่วงนึก ยกขึ้นเป็น
นิมิตทางจิต บดบังการเห็นดูวยตาเปล่า

เมื่อนิมิตของเด็กหญิงปรากฏเต็มอยู่ในหูวงมโนทวาร แม่ใหญ่ก็
ก�าหนดดูความเป็นมาในอัตภาพก่อน และดูวยอ�านาจญาณอันบริสุทธิ ์ก็
เห็นนิมิตรูปเด็กหญิงแปรเป็นนิมิตแม่ชีแทน

หลังจากรููและเขูาใจ ท่านก็เพิกนิมิต เบนการรับรููมาอยู่กับสิ่งที่
เห็นดูวยตาเปล่า ริมฝีปากระบายยิม้ใหูเด็กนูอย

“ฉันจ�าชื่อหนูไม่ไดู”
“พิรมลเจูาค่ะ!”
อิก๊พนมมือรายงานตัวดูวยเสียงสัน่เครืออย่างคนรูองไหู ญาติโยม

ทัง้ชานเรือนไม่เขูาใจความนัย นึกว่าเด็กหญิงพิรมลคนน้ีเคยพบแม่
ใหญ่มาก่อน จะสงสัยบูางก็แค่ท�าไมตูองตื้นตันกับการกลับมาพบกัน
ใหม่ขนาดน้ี

“อือ... จ�าไดูล่ะ ไม่เจอกันนานนะ ไม่เหลือเคูาเดิมเลย”
“เจูาค่ะ”
เด็กสะอึกสะอื้น ยกมือเช็ดน�้ าตาปูอย
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“เคยจากกันเป็นธรรมดา พบกันอีกก็เป็นเรื่องธรรมดา”
ค�าว่า “ธรรมดา” ที่ออกมาจากปากท่านแม่ชี ประโลมจิตใหูอิก๊อิ่ม

ใจ และเกิดอุเบกขา บรรเทาอาการสัน่เทาไปทัง้ตัวไดูบูาง
“หนูแตกต่าง แต่แม่ใหญ่ยังเหมือนเดิมเจูาค่ะ”
“ไม่มีใครเหมือนเดิมไดูหรอก ยังไงก็ตูองแก่ลง”
“เจูาค่ะ”
“พวกเรำเป็นจิตวิญญำณที่หลับๆตื่นๆ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน

หน้ำ เปลี่ยนกรรม แต่ไม่เปลี่ยนอุปำทำนว่ำมีตัวเรำ จนกว่ำจะ
อ่ำนขำด ร้้ควำมไม่เที่ยงในกำยใจได้แจ่มแจ้ง”

“เจูาค่ะ”
หลายคนเหลียวมามองหนูาแม่หนูนูอยซ�้า อย่างชักจะพิศวงขึ้น

มาตงิดๆกับบทสนทนาที่คลูาย ‘รููกัน’ แถมธรรมะจากปากแม่ใหญ่ที่มี
ใหูหนูนูอย ก็ดูจะไม่ธรรมดา ไม่ค่อยสอนชาวบูานทัว่ไปเสียดูวย

เมื่อเริ่มเกิดกระแสความผิดสังเกตเช่นนัน้ แม่ใหญ่จึงเบี่ยงเบน
ความสนใจ หันไปคุยกับคนอื่น ไม่หันกลับมาที่มะแมกับอิก๊อีก

ส�าหรับอิก๊ เมื่ออยู่ต่อหนูาบุคคลอันเป็นแกนอูางอิงอดีตชาติ ก็
เกิดแรงเหน่ียวน�า ดูดเอาความจ�าเก่าๆกลับมา ส�านึกคิดอ่านและความ
รููสึกก่อนตายแบบแม่ชีพิรมลปรากฏแทนที่ความเป็นเด็กหญิงอิก๊ ตลอด
ระยะเวลาบนชานกุฏิของแม่ใหญ่

และชัว่ขณะของความจ�าอันชัดแจูงนัน้เอง อิก๊ระลึกไดูเองว่า
ความตัง้ใจสุดทูายก่อนใกลูขาดใจคืออะไร เธอเลือกที่จะไม่ไปสวรรค์ 
ไม่ยินดีในทิพยสุข ทัง้ที่นิมิตเทวดา นางฟูา พรูอมพิมานมณฑลปรากฏ
พรูอม แต่กลับก�าหนดจิตใหูยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์บนโลก
มนุษย์แทน

เมื่อจิตดับจากความเป็นมนุษย์ อย่างไรกุศลผลบุญก็ส่งไปครอง
วิมานสวรรค์อยู่ดี เป็นการพักรอฤกษเ์กิดที่เหมาะสม พอฤกษเ์กิดที่
เหมาะกับแรงอธิษฐานมาถึง นิมิตแห่งการเสื่อมจากกายทิพย์ก็ปรากฏ
เป็นความผิวแหูง ปราศจากน�้ านวลชุ่มชื่นแห่งทิพยสภาพ จิตเขูาสู่
ภวังค์ขาว แลูวถูกดูดมาเขูาทูองมนุษย์อันควรแก่ชะตากรรม

ดูวยก�าลังทางจิตอันเหลือเฟือในวันน้ี อิก๊สามารถหน่วงนึกถึงราย
ละเอียดไดูตามปรารถนา ปีที่เธอตายในชาติก่อนคือ พ.ศ. ๒๕๔๒ ช่วง
ปลาย พอค�านวณจากปีที่เกิดใหม่คือ พ.ศ. ๒๕๔๔ ช่วงกลาง ก็ช่วยใหูรูู
ว่าเธอขึ้นไปพักรอฤกษเ์กิดอยู่เป็นปี

ชีวิตก่อนเธอถือบวชชูาไป สังขารทางกายโรยราแลูว เมื่อครอง
ผูาขาวจึงมีแต่ความกลูุมใจ กลัวไม่ทันไดูดีทางธรรม น่าจะตูองตายเสีย
ก่อน

แลูวก็ไม่ทันจริงๆ เธอตายดับพรูอมกับความนูอยใจตัวเองที่ไม่
สรูางวาสนาไวูในอดีต นัน่จึงเป็นเหตุใหูมีแก่ใจอธิษฐานขอกลับมาเป็น
มนุษย์อีก กับทัง้ขอใหูทันไดูพบแม่ใหญ่อีกสักครัง้ เพื่อจะไดูใฝ่ใจอยาก
ประพฤติพรหมจรรย์ทันทีที่รููความ

ความกลัวตายคือจุดนัดพบกันระหว่างตัวตนในสองชาติ เธอ
เคยกลัวตายอย่างมีเหตุผลในอดีต และแมูปัจจุบันจะกลัวตายเหมือน
ไรูเหตุผล แต่ที่แทูความกลัวตายก็มีแก่นความรููสึกเป็นเน้ือเดียวกัน
นัน่เอง

น่ีคือนาทีที่อดีตและปัจจุบันมาบรรจบกัน ราวกับตื่นขึ้นจากการ
สลบที่ยืดยาว ช่วงฟ้ืนใหม่ๆเหมือนสมองบกพร่อง ความจ�าเสื่อม งุนงง
พร่าเลือน เพิ่งมาจ�าอะไรต่ออะไรไดูเป็นเรื่องเป็นราวก็คราวน้ีเอง

ชีวิตช่างเป็นเรื่องไม่เขูาท่า ตายเพื่อลืมหมด เกิดเพื่อจ�าใหม่ รับ
กรรมที่ท�าไวู แลูวถูกบีบใหูก่อกรรมเพื่อตูองไปรับต่ออีก ไม่มีอะไรเป็น
ชิน้เป็นอัน หาที่จบสิน้มิไดู

สัญญากับตนเองเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าน่ีจะเป็นการเกิดครั้ง
สุดทูาย ไม่มีการไปสู่ความเป็นอื่นอีก!

แม่ใหญ่คุยกับญาติธรรมจนกระทัง่คนเหล่านัน้ลากลับกันไปทีละ
คนสองคน กระทัง่ชุดสุดทูายลงจากกุฏิ ก็เหลือเพียงแม่ใหญ่และสอง
นางจากเมืองหลวงตามล�าพัง

ผููอาวุโสในชุดขาวทอดตามองนูองอิก๊เงียบๆอยู่ครู่หน่ึง ซึ่งแม่หนู
ในส�านึกแบบแม่ชีพิรมลก็เอาแต่น่ิงเงียบ พนมมือรออย่างเดียวว่าท่าน
จะพูดอะไร ดูวยความระลึกไดูว่าน่ีคือกิริยาที่สานุศิษย์แม่ใหญ่ทุกคนพึง
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กระท�า ยามแม่ใหญ่ส่งตาพินิจมาเงียบๆ
ในที่สุดท่านก็เอ่ยแบบครูสอนศิษย์ ราวกับแม่ชีพิรมลยังไม่ตาย 

และเพิ่งกลับจากธุดงค์ต่างแดนมาเยือนถิ่น
“ถูาก่อนจิตดับจากความเป็นมนุษย์ เธอพิจารณาใหูเห็นขาดว่า

กายใจไม่เที่ยง ไม่ใช่สิ่งที่เธอจะบังคับไดู ก็มีสิทธิไ์ดูมรรคผลขัน้ตูนไป
แลูว แต่เวลานัน้เธอเอาแต่ส�ารวมจิตน่ิง เนูนอธิษฐานแน่วแน่ ขอเกิด
ใหม่มาปฏิบัติต่อ ขอมาเรียนกับฉันอีก จิตก็ยึดการเกิดเป็นหลัก พอยึด
การเกิดเป็นหลักก็เท่ากับส�าคัญว่ามีตัวตนอยู่ไม่เลิก มรรคผลไม่มีทาง
ถูกจุดชนวนขึ้นมาไดู”

“เจูาค่ะ”
น�้ าตาของแม่ชีพิรมลในคราบหนูอิ๊กพรัง่พรูเมื่อรููตัวว่าก่อนตาย

พลาดตรงไหน
พอตายไม่เป็น ก็กลับมาเป็นตัวเป็นตนอีก!
“หลายชาติก่อนเธอเกิดเป็นชาย เคยลวนลามลูกในไสู ชาติที่เป็น

พิรมลกับชาติน้ีถึงมีตูนชีวิตไม่ค่อยดีนัก ถูกคนที่เลีย้งดูรังแกเอา... แต่
เรื่องรูายก็กลายเป็นดีไดู เมื่อเกิดภายใตูร่มเงาพระพุทธศาสนา คือพอ
ถูกกดดันใหูอยากทิง้ชีวิต บุญเก่าก็ผลักใหูมาพบวิธี ‘ทิง้’ อย่างถูกตูอง
ของพระพุทธเจูา”

“เจูาค่ะ”
“ตอนน้ีเธอชื่ออะไร?”
“อิก๊เจูาค่ะ ชื่อจริง อนิทรา”
แม่ใหญ่แปรสายตามาสบกับผููปกครองของเด็ก
“หนูล่ะชื่ออะไร?”
“มะแมเจูาค่ะ”
รีบพนมมือตอบอย่างดีใจที่แม่ใหญ่หันมาคุยดูวย
“ไม่มีใครมาแย่งเด็กคนน้ีไปจากอูอมอกของหนูไดูหรอก ไม่ตูอง

กลัวนะ”
นัน่คือการเริ่มตูนดูวยการแทงใจตรงจุด มะแมยิม้จางๆ ไม่รููจะ

อายหรือโล่งอกดี ไดูแต่รับว่า

“เจูาค่ะ”
“แต่ถึงหน้จะไม่ยอมยกให้ใคร ท้ำยสุดก็ต้องยกล้กสำวให้

กับควำมตำยอย่้ดี ฉะนัน้ ระหว่างเลีย้งเขาเพื่อรอยกใหูพญามัจจุราช 
หนูก็ควรตัง้ค�าถามไวูดูวยว่าในมือเรามีเสบียงอะไร ที่มอบใหูเขาแลูว
จะไดูไม่ตูองห่วงกันอีก”

มะแมชะงัก
“แม่ใหญ่หมายถึงหนทางไปนิพพานหรือเจูาคะ?”
“นิพพานเป็นที่เดียว ที่เราส่งคนรักไปถึงแลูวหมดห่วงไดูถาวร 

ใช่จูะ! แม่หมายถึงนิพพาน!”
“มะแมจะเอาอะไรไปใหูนูองอิก๊เจูาคะ? ในเมื่อตัวเองก็ยังไม่รูู

ทางกระจ่างแจูง”
“ความรููเกี่ยวกับเสูนทางทัง้หมดอยู่ในหัวของหนูแลูว”
“มะแมทราบอย่างเดียวเจูาค่ะว่าบนเสูนทางน้ี ต่อใหูรููมากขนาด

ไหน หรือดูเหมือนเดินทางกูาวหนูาเกินใครมาเพียงใด ขอแค่ไม่รููว่า
อุปสรรคขวางความเจริญของตัวเองคืออะไร ก็ไม่มีทางไปไดูถึง”

ตลอดเวลาที่พูด มะแมพนมมือคูางไวู เหลือบตาลงมองพื้น และ
ส่งกระแสใจขอนูอมรับค�าสัง่สอนชีท้าง หาใช่คิดคูานอวดดีเถียงแม่ใหญ่
แต่อย่างใด

แม่ใหญ่เขูาใจเจตนา และเห็นว่ามะแมจะเป็นที่พึ่งทางธรรมใหู
กับนูองอิก๊ไดูต่อไป จึงเล็งพิจารณาอุปสรรคขวางทางเจริญของมะแมใหู 
ดูวยความรููอย่างถ่องแทูออกมาจากฝ่ังของความเจริญถึงขีดสุดแลูว

เกือบครึ่งนาทีที่แม่ใหญ่น่ิงไป ในที่สุดก็เอื้อนเอ่ย
“ถูาทิง้ความรักไม่ไดู ก็ทิง้ความยึดไม่ไดู เมื่อทิง้ความยึดไม่ไดู ก็

ทิง้ตูนเหตุแห่งการเกิดมาไม่ไดู... และเมื่อตูองเกิดอีก หนูก็ตูองพบกับ
ความตายและการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักวันยังค�่า ไม่ว่าจะ
หวงแหนพวกเขา เหมือนอยากกอดไวูไม่ปล่อยสักขนาดไหนก็ตาม”

มะแมกูมหนูาน่ิง อยากรููใจตัวเองเหมือนกันว่าถูาพบแม่ใหญ่ก่อน
หนูาน้ีสักสองเดือน อะไรๆจะแตกต่างไปเพียงใด

จะท�าอย่างไรไดูเล่า ในเมื่อชีวิตหล่อนถูกออกแบบใหูเจอคนที่
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เป็นแรงบันดาลใจใหูอยากเวียนว่ายตายเกิดชัว่นิรันดร์ ก่อนจะไดูพบ
กับแรงบันดาลใจใหูอยากตายเป็นครัง้สุดทูายในชาติน้ี!

สายไปแลูวที่จะถอนใจจากความหลงรักใครบางคน...
“ในเมื่อมะแมถอนใจจากรักไม่ไดู...” หล่อนถามทัง้ไม่เงยขึ้นสบ

หนูาแม่ใหญ่ “ชีวิตที่เหลือควรท�าอย่างไรใหูดีที่สุด ทัง้เพื่อตัวเองและ
นูองอิก๊เจูาคะ?”

“หนูเห็นจิตของตัวเองและคนอื่น โดยความเป็นภาวะต่างๆนัน้
ดีแลูว แต่ขอใหูหนูพิจารณาว่า ‘เห็น’ นัน้มีอยู่สองแบบ คือ เห็นแลูวยึด 
กับเห็นแลูววาง สิ่งที่หนูเห็นมาทัง้หมด เป็นไปเพื่อการยึด ไม่ใช่เพื่อการ
วาง”

“มะแมก็รููตัวอย่างนัน้ แลูวท�าอย่างไรจะใหูเห็นแลูวไม่ยึดเจูา
คะ?”

“ถามความรููสึกตัวเองตอนน้ีดูซิ หนูว่าพอแก่ตัวลง จะยังคงมี 
‘ตัวเอง’ ตัวน้ีอยู่ไหม?”

“ยังจะมี และรููสึกว่าจะเหมือนเดิมเจูาค่ะ”
“ตัวรููสึกว่าจะเหมือนเดิมนัน่แหละ คือความยึดมัน่ส�าคัญผิดว่า

มีเราอยู่จริงตลอดไป... แต่ละช่วงเวลา ธรรมชาติจะส่งภาวะอย่างหน่ึง
มาล่อใจใหูยึดไวูเหมือนเดิม อย่างตอนน้ีหนูก็ถูกล่อใจดูวยภาวะคนสาว 
คนสวย แลูวเกิดความส�าคัญไปว่าหนูเป็นตัวน้ี จะไม่เปลี่ยนไปจากน้ี”

เสียงจากผููมีจิตที่ว่าง จิตที่รููอย่างไรูการยึด เตือนใหูมะแมรููสึก
ถึงความเป็นหญิงผมยาวของตน และพบว่าใจส�าคัญมัน่หมายว่ากายน้ี
แหละคือตัวหล่อนจริงๆ

“เจูาค่ะ แลูวท�าอย่างไรจะใหูอาการยึดมัน่ส�าคัญผิดหายไปเจูา
คะ?”

“รููสึกว่าลมหายใจน้ีเป็นของหนูไหม?”
“รููสึกเจูาค่ะ”
“ที่รููสึกเพราะมีตัวหนูน�าขึ้นมาก่อน แลูวจึงมีการเห็นลมหายใจ 

คราวน้ีลองใหูกลับกัน เห็นลมหายใจขึ้นมาก่อน สังเกตซิว่าครัง้น้ีกับ
ครัง้ก่อนมันยาวเท่ากันไหม?”

“ไม่เท่าเจูาค่ะ”
“ไม่เท่าแปลว่าไม่เหมือนเดิมแลูว เป็นคนละลมหายใจกันแลูว 

ลมหายใจแสดงความไม่เที่ยงต่อจิตแลูว”
“เจูาค่ะ”
“ความรููสึกว่ามีตัวของหนูเป็นเจูาของลมหายใจ พลอยหายไป

ดูวยไหม?”
“หายไปเจูาค่ะ”
“ถูาเห็นแต่ลมหายใจต่างไปเรื่อยๆ เจูาของลมหายใจก็จะหายไป

เรื่อยๆดูวยเช่นกัน”
“เขูาใจแลูวเจูาค่ะ”
“จ�าไวูนะ ขณะของการเห็นว่า ‘ต่างไป’ และ ‘ไม่เหมือนเดิม’ 

นัน่แหละ คือชัว่ขณะของการกะเทาะอุปาทานออกไปเปลาะหน่ึง 
พระพุทธเจูาท่านใหูเริ่มดูจากอะไรหยาบๆ เห็นง่ายๆไดูตลอดเวลาอย่าง
ลมหายใจ ถูาเห็นไดู ก็ต่อยอดไปเห็นอะไรที่ละเอียดกว่าไดู ไม่ว่าจะ
เป็นความอึดอัดหรือความสบาย ไม่ว่าจะเป็นภาวะจิตสงบหรือฟุูงซ่าน 
พวกมันจะปรากฏต่างไปเรื่อยๆเช่นกัน พอเห็นทัง้หมด ก็จะหมดที่ยืน
ใหูตัวตนไปจนสิน้”

ระหว่างฟัง มะแมก็ปิดตาระลึกตามค�าพูดของแม่ใหญ่ไปดูวย จึง
เห็นว่า ‘ความส�าคัญผิด’ หลุดล่อนไปเป็นขณะๆไดู แต่ความหลงส�าคัญ
ผิดก็เสมือนร่างแหท่ีเหวี่ยงตัวกลับมาปกคลุมจิตใหม่ไดูอีกเรื่อยๆเช่น
กัน

แม่ใหญ่เห็นสภาพระลึกรููของมะแมเช่นนัน้ จึงส�าทับใหูเกิดการ
ต่อยอดความเขูาใจว่า

“เราตูองท�าเรื่อยๆ ค่อยๆกะเทาะทีละเปลาะ นาทีแลูวนาทีเล่า วัน
แลูววันเล่า ปีแลูวปีเล่า จนกว่าเปลือกแข็งๆหนาๆของความส�าคัญผิดจะ
หลุดร่วงออกไปจนหมดนะ อย่าเร่งรัดพรวดพราด”

จิตของมะแมเป็นไปตามทิศทางของการชีน้�า คือ ‘ท�าเรื่อยๆ’ ไม่
หยุด ไม่ชะงักคิด และไม่คาดหวังว่าจะเห็นผลเร็ว

ครู่หน่ึง นิมิตรูปร่างหนูาของแบบผููหญิงคนหน่ึงก็หายไป เหลือ
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แต่ใจที่ว่างอย่างรูู เป็นอยู่อย่างไม่มีตัวฉัน ไม่มีเพศ ไม่มีเราเขา
แมูเป็นชัว่เวลาอันสัน้ของการ ‘ไม่มีตัวตน’ อยู่ในกายใจ ก็ทันไดู

ตระหนักว่าตอนอะไรหายไป ถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่ควำมสำมำรถ
เห็นได้ว่ำอะไรๆหำยไปน่ีสิ นับว่ำน่ำอัศจรรย์ยิ่ง เพรำะสิ่งที่เหลือ
คือจิตผ้้มีพุทธิปัญญำสว่ำงไสว ให้รสอันเกินกว่ำจะพรรณนำเป็น
ภำษำมนุษย์

ในสมาธิอันไรูตัวตน เหมือนเหลือแต่จิตโล่งๆแบรับความว่าง รส
แห่งวิเวกสุขในสมาธิที่ท�ามาตลอดเทียบไม่ไดูเลยกับรสแห่งความว่าง
จากอุปาทาน

พุทธิปัญญาระดับหล่อนไม่อาจทรงสมาธิอันไรูตัวตนไวูไดูนาน 
ครู่เดียวก็กลับมารููสึกถึงอัตภาพหญิง รููสึกถึงความมีฝ่ังของตนและฝ่ัง
ของท่านอีก

เปิดตาขึ้น ปีติมากพอจะกูมลงกราบแม่ใหญ่หนูาผากจดพื้นเรือน
น่ิงนาน ดูวยใจปรารถนาจะแสดงความคารวะขัน้สูงสุด

“ขอบพระคุณเจูาค่ะ มะแมทราบแลูวว่าจะตูองดูอย่างไร”
“ดีแลูว... หันหนูามองไปทางไหน เราก็เริ่มเป็นคนในทิศนัน้ และ

เมื่อไดูเดินไปทางไหน ในที่สุดเราก็จะไดูเป็นประตูสู่ทางนัน้ใหูคนอื่น
ดูวยนะลูกนะ”

บทที่ ๒๔
 
หลายวันมาน้ี คณินทร์ท�างานไม่เป็นสุขเอาเลย
นอกจากตูองระวังตัวเพิ่ม ดูวยการเสริมบอดีก้าร์ด ไปไหนมา

ไหนไม่คล่องตัวตามความชอบใจแลูว ในหัวเขายังบรรจุแน่นอยู่ดูวย
ใบหนูาผููหญิงคนหน่ึง

กลายเป็นคนสมาธิสัน้ ลงนัง่ท�างานเดี๋ยวเดียวก็อยากลุกเดิน
กระวนกระวาย พูดคุยกับใครก็คลูายอยากจบการสนทนาเร็วๆ เพราะ
เสียเวลาจินตนาการถึงผููหญิงคนนัน้

ผููหญิงบูาอะไร แสนดี ดูดี และมีดี ครบสูตรนางฟูาเดินดินขนาด
น้ี?

และที่วนเวียนคิดถึงไม่เลิก นอกจากจะเพราะอยากไดูเรือนกาย
หล่อนมาชิมแลูว ยังเกิดความระแวงสงสัยที่ระอุขึ้นเรื่อยๆ เป็นเงาตาม
ความคิดทบทวนตูนปลายไปมา

หล่อนรููว่าชัน้หน่ึงตายโดยไม่รููตัว และก�าลังอยู่กับเขา...
หากอูางว่าเป็นญาณวิเศษเหนือมนุษย์ก็แลูวไปเถอะ แต่ความ

สามารถขูอน้ี ดันไปท�าใหูเขานึกถึงชายในสูทขาวที่จู่ๆมาปรากฏตัวช่วย
เขาใหูรอดไดูอย่างน่ากังขา

ต�ารวจไม่สงสัยเขา แต่สงสัยเกี่ยวกับบุรุษลึกลับ ซึ่งเขาก็ใหูการ
ว่าตนเองก็สงสัยไม่แพูกัน กับทัง้ยังอยากสืบหาตัวบุรุษลึกลับดังกล่าว
มาสอบสวน ไม่แพูอยากไดูตัวคนบงการฆ่ามาลงโทษสักเท่าใดดูวย

ขั้นตูนมีการตั้งขูอสันนิษฐานว่าเหล่าชายในชุดขาวน่าจะรููจัก 
หรือกระทัง่มีเอี่ยวอยู่กับคนจูางวานสังหาร แต่คงเกิดผิดใจ หรือขัดผล
ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึงกะทันหัน จึงมาช่วยชีวิตเขาไวู

เทวดาที่ไหนจะมารููว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นัน่ในเวลานัน้?
ไม่แค่รููเฉยๆ ยังอุตส่าห์ไปดักช่วยชีวิต ณ จุดเกิดเหตุโดย

ปราศจากแรงจูงใจใดๆอย่างน้ีอีก
พอเรื่องผ่านไปหลายวัน หายช็อค สติกลับมาอยู่กับเน้ือกับตัวดี

แลูว คณินทร์ก็ทบทวนอย่างละเอียด คิดว่าถูาอยากไดูค�าตอบทัง้หมด
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โดยเร็ว ก็ควรเริ่มตูนจากมะแมน่ีเอง เพราะมีตัวตน มีที่อยู่ใหูเขูาถึง ถูา
หล่อนโยงใยกับใครจริง ในที่สุดก็ตูองเจอ

เชูานัน้ คณินทร์นัง่รับประทานขูาวผัดอเมริกันกับคุณหญิง โดย
ต่างอยู่ในชุดด�า และต่างคนต่างเงียบเชียบ ดูวยความรููสึกว่าเมฆหมอก
มืดครึ้มยังไม่จางไปจากชีวิต

ก่อนอาหารจะหมดจาน คณินทร์ก็เอ่ยเนือยๆ
“เย็นน้ีผมอาจจะไปถึงชูานิดหน่ึงนะ แต่ยังไงก็คงทันพระสวด”
รักสุรีย์พยักหนูาหงึกหน่ึง ไม่ตอบอะไร คณินทร์เหลือบมองคู่

ชีวิตของตน เห็นฝ่ายนัน้กูมหนูากูมตากินไม่พูดไม่จา ก็ตัดสินใจถาม
เลียบเคียง

“ยายหมอดูที่มีญาณคนนัน้ ที่คุณพาผมไปหาเมื่อหลายวันก่อน 
ชื่ออะไรนะ?”

“คุณจ�าไดู อย่าท�าเป็นไก”๋
รักสุรีย์ตอบดูวยเสียงเฉ่ือยเฉยแบบ ‘คนรููใจ’ ที่อยู่ใตูชายคา

เดียวกันมานาน คณินทร์คอแข็ง แต่ขีเ้กียจท�าเป็นไกต๋่อ จึงขูามเรื่อง
ชื่อเสียงเรียงนามไปถามเรื่องที่คาใจตรงๆ

“คุณรููจักแม่คนน้ีนานหรือยัง?”
“ก็ไม่นานนัก”
“ท�าไมถึงรููจักกันไดู?”
“ฉันมีปัญหาเครียดๆ พอดีตากฤษฎาแนะน�าใหู”
“กฤษฎา...” คณินทร์เลิกคิว้สูง ถามใหูแน่ใจ “ต�ารวจ?”
“นัน่แหละ”
รัฐมนตรีหนุ่มใหญ่พยักหนูายิม้อย่างสมหวัง เพราะมีสิทธิท์ี่จะ

ไดูรายละเอียดผ่านทางนัน้อีกมาก แค่สืบใหูรููว่ากฤษฎาอยู่ฝ่ายเขาหรือ
ฟากศัตรู เคูาลางก็อาจเริ่มปรากฏ!

“พูดก็พูดเถอะ บอกว่าแม่น่ีมีญาณ นัง่ทางใน ผมว่าหุ่นไม่ใหูเลย 
เหมือนมีการศึกษา จบสูงๆ แบบที่เห็นตามออฟฟิศมากกว่า”

“ฉันก็เพิ่งรููทีหลังว่าเขาจบจิตวิทยานะ”
“อูาว! แลูวคืนนัน้คุณไม่เห็นบอกว่าแม่คนน้ีเป็นนักจิตวิทยา เห็น

บอกแต่มีญาณ ติดต่อกับวิญญาณไดูไปโน่น”
“ก็แลูวติดต่อไดูจริงไหมล่ะ?”
“ผมว่าระแวงไวูบูางก็ดีนะ ทุกอย่างที่เห็น อาจเป็นแค่การจัด

ฉากอย่างแยบยล พวกเราตัวใหญ่ ชีวิตเหมือนเปูาเคลื่อนที่ไปมาอยู่
กลางสนามโล่ง ปกปิดขูอมูลส่วนตัวล�าบาก ถูาหากเอานักแสดงเก่งๆมา
หลอกใหูเนียนหน่อย ก็อาจเสร็จมันง่ายๆ”

“แลูวถูารููความฝันไดูล่ะ? ความฝันของคน มีหมาตัวไหนมันรููไดู
ไหม? มะแมส่องเขูาไปดูฝันของฉันไดู จะใหูคิดว่าไปลูวงขูอมูลมาจาก
ใครคะ?”

คณินทร์ขมวดคิว้สงสัย ยามระแวงเช่นน้ี ดูเหมือนไม่มีใครใน
โลกชวนใหูเขาเชื่อไดูสักคน พวกเล่นมายากลยังมีวิธีใหม่ๆมาแหกตา
คนดูทุกวัน ก็ไม่เห็นใครจับไดูไล่ทันเหมือนกันนัน่แหละ 

ถูาถูกบังคับใหูเชื่อ เขาก็เต็มใจเชื่ออย่างเดียวว่าโลกน้ีมีมายากล
อยู่จริง แต่อย่ามาบังคับใหูเชื่อว่ามายากลเป็นของจริงก็แลูวกัน!

ถูอยค�าแสดงความปักใจเชื่อมัน่ของรักสุรีย์ ท�าใหูคณินทร์ครูาน
ที่จะสืบสาวหาร่องรอยอะไรจากผููเป็นภริยาต่อ เขาเดินออกมาจากหูอง
อาหารดูวยสีหนูาเคร่งขรึม เพราะรููว่างานน้ีคงตูองครุ่นคิดคนเดียว 
ปรึกษาใครที่ไวูใจไดูยาก

ผููตูองสงสัยที่เป็นตัวการใหญ่ในใจของเขา ตอนน้ีเฉพาะที่เด่นๆ
ก็ ๓ รายเขูาไปแลูว ทัง้เพื่อนนักการเมืองซึ่งอาจอยากตัดตอนเขาในคดี
ทุจริตที่เริ่มอื้อฉาว ทัง้มาเฟียที่เขาท�าลายหนทางหากินเพื่อสรูางผลงาน 
ใหูตนเอง ตลอดจนไอูโม่งที่จองเวรกับเขามาแต่ไหนไม่รูู ส่งจดหมาย
สนเท่ห์มาขู่จะเอาชีวิตหลายหน จับมือใครดมไม่ถูก

ช่วงสายเขามีนัดประชุมใหูค�าปรึกษากับท่านนายกฯ แต่ขณะน้ี
ยังมีเวลาเหลืออยู่บูาง คณินทร์จึงเดินเขูาหูองหนังสือเพื่อใชูความคิด
เงียบๆตามล�าพัง

เดินกลับไปกลับมาในหูองที่มีความยาวประมาณ ๑๐ เมตร สอง
ฝ่ังเป็นตููหนังสือติดผนังสูงจรดเพดาน สมองไล่ล�าดับทบทวนอย่าง
รวดเร็ว ในหัวเต็มไปดูวยบุคคลและเหตุการณ์มากมาย แต่สุดทูายก็มา
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สะดุดหยุดลงที่มะแม หญิงสาวผููแสดงความสามารถพิเศษใหูเขาทึ่ง อูา
ปากคูางจนมานัง่นึกอายทีหลัง

ในหูวงเวลาแห่งการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอิทธิพล
ลูนเหลือ ดึงดูดผููคนนับรูอยนับพัน พากันวิ่งขาขวิดเขูาหา ตูองถามตัว
เองเสมอว่าคนที่อยู่ตรงหนูาตูองการอะไรจากเขา และเมื่อคุยไปสักพัก 
ก็ตูองถามตัวเองซ�้าไปซ�้ามาว่าก�าลังถูกหลอกอยู่หรือเปล่า!

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ไม่มีอะไรน่าสนุกเท่าไดูเป็นฝ่ายหลอก 
แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรน่าเจ็บใจเท่าเป็นฝ่ายถูกหลอก

ถูาทัง้หมดนับแต่จุดฆาตกรรมจนถึงหูองท�างานของมะแม ลูวน
แลูวแต่เป็นการจัดฉาก ก็แปลว่าเขาถูกตูมเสียสุก

ชาติเชื้อเน้ือชายอย่างเขาฆ่าไดู แต่หูามตูม!
นึกถึงแววตาแจ่มใส สาดประกายชื่นชมพราวแพรว เขาไม่คิด

ว่ามะแมจะแสดงละครเก่งระดับฮอลลีวููดเรียกแม่ไดูขนาดนัน้ น่าจะมี
ความจริงอยู่ที่นัน่บูาง

เอ... หรือว่านัน่ก็คือจิตวิทยาที่หลอกผููชายหนูาโง่ไดูทัง้โลก?
ถูาก�าลังอยากลองลิม้ชิมรสผููหญิงคนไหน การจับโกหกผููหญิงคน

นัน้ก็จะยากขึ้นกว่าปกติหลายสิบเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูาเชื่อว่าฝ่าย
หญิงชื่นชมตน ปลาบปลื้มในตน ก็ยิ่งบวกความทะนงตัว กลายเป็นก�า
แพงหนาๆบดบังขูอเท็จจริงอื่นหนักเขูาไปอีก

แววตาน่าพิสมัยที่จับจูองเหมือนเห็นเขาเป็นวีรบุรุษ ยังฝังแน่น
ในความทรงจ�าไม่เลือน อยากรููเหลือเกินว่าหล่อนเห็นเขาเป็นเทพเจูา
หรือหมูหันกันแน่

คณินทร์เดินไปที่ตููหน่ึง หยิบหนังสือขายดีของตนเองออกมา มัน
คือ ‘หัวเราะเยาะเคราะห์รูาย’ เล่ม ๗ ซึ่งเป็นการรวบรวมค�าคมและ
เน้ือหาที่เขาตระเวนบรรยายไปทัว่ประเทศ

หลายปีที่ผ่านมา เขาไม่กลับไปอ่านหนังสือ ไม่กลับไปดูวิดีโอของ
ตนเองจนเลือนๆ จ�าไม่ค่อยไดูว่าเคยคิด เคยพูดไวูอย่างไรบูาง

พลิกมัว่ๆ เจอกรอบระบายพื้นเทาไวูว่า ชีวิตดีๆต้องกำรแค่ให้
คุณดีพอ ไม่ใช่ต้องกำรให้คุณพยำยำมสร้ำงภำพที่ดีพร้อม

ยิม้นิดๆอย่างพอใจ ค�านัน้มันกลัน่ออกมาจากใจจริง เขาไม่เคย 
และจะไม่มีวันสรูางความรููสึกว่าตัวเองดีพรูอม ในเมื่อคนทัง้ประเทศ
ตัดสินว่าเขาดีพอจะไดูเป็นผููแทนราษฎรสามสมัยซูอน ดูวยคะแนน
ถล่มทลาย เกินหนูาเกินตาเพื่อนร่วมพรรคอยู่แลูว

เป็นนักการเมือง ท�าใหูรููจักการเมืองอย่างถึงแก่น การเมืองคือ
เกมชิงอ�านาจ และในเกมชิงอ�านาจไม่เคยมีคนดี มีแต่คนเอาความดี
บางส่วนมาสรูางภาพใหูตนดูดีเกินจริง ทัง้หมดก็เพื่อเรียกคะแนนเสียง
เท่านัน้

แต่ในคืนก่อน ภาพของมะแมท�าใหูภาพของเขาดูดูอยค่าลงอย่าง
บอกไม่ถูก ราวกับคนที่ ‘ดีพรูอม’ จะมีตัวตนขึ้นมาไดูจริงๆ รัศมีสว่าง
อาภาอันเกิดจากวิธีคิดที่ไรูมลทิน ขับข่มใหูรููสึกว่าชาติน้ีเขาไม่มีทางดี
เท่าหล่อนไดูแน่

ยืนกูมหนูาพลิกๆอ่านๆงานเก่าของตน เหมือนไดูยูอนกลับไปสู่
ตัวตนในวันวาน กระทัง่รููสึกว่าติดลมกว่าที่คิด จึงลงนัง่เกูาอีใ้กลูตัว

ในการสัญจรครัง้หน่ึง ภายใตูหัวขูอ “โกงไม่ดี เพราะคนดีไม่
โกง” เขาขึ้นตูนไวูว่า เงินที่เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึน้ได้อย่ำงปุบปับ มัก
จะสำมำรถเปลี่ยนควำมคิดให้แย่ลงได้ในฉับพลัน 

นอกจากนัน้ ยังส�าทับทิง้ทูายหนักแน่น อย่ำภ้มิใจว่ำได้วิ่งน�ำ
หน้ำใคร ถ้ำก�ำลังอย่้บนทำงลงเหว!

สีหนูาของคณินทร์ผ่อนคลายลง แต่นัยน์ตาส่องแววคิดลึก ถึงวัน
น้ี เงินและอ�านาจบิดความคิดของเขาใหูเบีย้วกว่าเดิมไปถึงไหนแลูว?

พอชีวิตผ่านไป เขาก็ชักตอบไม่ถูกเหมือนกันว่า ‘ทางลงเหว’ มัน
อยู่ตรงไหนบูาง หลายเสูนทางบางทีเหมือนบันไดสวรรค์ ตูองเดินขึ้น
ไปหลายกูาว กว่าจะไหวตัวว่ามีบันไดผุๆรออยู่ แถมมาผุเอาในจังหวะที่
หล่นไม่ไดู เน่ืองจากขึ้นมาสูงจนท�าใหูภาคพื้นกลายเป็นเหวนรกไปเสีย
แลูว!

ตอนเลือกตัง้ เขาไม่เคยโกง ไม่เคยแจกเงินแมูแต่บาทเดียว 
เพราะเชื่อมัน่มากว่าประชาชนเอาเขาแน่ ซึ่งในที่สุดก็เอาจริงๆ ครัง้นัน้
คณินทร์ประกาศดูวยความผยองว่าถูาใครจับไดูว่าเขาโกงหรือซื้อเสียง
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แมูแต่คะแนนเดียว ใหูจับตัวไปยิงเปูาไดูเลย เขาจะใชูเสียงสวรรค์ที่รับ
มาจากพ่อแม่พี่นูอง ไปสรูางสวรรค์บนดินใหูพ่อแม่พี่นูองอย่างแน่นอน

หลังจากนัน้ไม่นาน เขาก็เริ่มรับเงินใตูโต๊ะ...
อ่านต่อมาถึงการสัญจรภายใตูหัวขูอ ‘ท�าอย่างไรใหูถูกเลือก’ ซึ่ง

เห็นแลูวคณินทร์ก็หัวเราะเบาๆ คูุนๆว่าหัวขูอนัน้เอาไวูสอนเด็กจบใหม่
ที่มักเครียดเรื่องหาแหล่งงานดีๆ

เมื่ออยู่ในช่วงตอบค�าถามทูายรายการ เขาเอ่ยกับผููหญิงที่ขาด
ความมัน่ใจในตนเอง และบ่นออกอากาศว่ารูปร่างหนูาตาท�าใหูหล่อน
เสียเปรียบมาตลอดชีวิต ไปท�างานที่ไหนใครเขาก็เลือกคนสวยกว่า 
ครัน้จะเป็นแม่คูา ลองใส่เสื้อผูาโชว์วับๆแวมๆ ก็หาไดูดึงดูดใครใหูหยุด
ซื้อไม่

คณินทร์คิดค�าพูดสดๆตอบหล่อนไปว่า ผ้้คนจะลืมว่ำคุณหล่อ
หรือสวยขนำดไหน แต่จะจ�ำว่ำคุณท�ำให้โลกใบนีง้ดงำมขึน้หรือ
น่ำเกลียดลง

จากนัน้จึงสาธยายว่าผลงานดีๆที่ต่อเน่ือง จะช่วยใหูคนเราเป็นที่
สะดุดตาสะดุดใจในระยะยาว ขอใหูเริ่มสะสมผลงานสวยๆไวูแบบหยอด
กระปุกวันต่อวันเถอะ วันหน่ึงพอมันเต็ม ก็จะไดูน�้ าหนักกว่าความสวย
ของคนอื่นไปเอง

จ�าไดูว่าหลังจากนัน้นานนับปี เขาเจอผููหญิงคนดังกล่าวอีกหน 
เธอเขูามาไหวูขอบคุณ และบอกว่าค�าพูดของเขามีความหมายกับเธอ
มาก มันท�าใหูเลิกหนูาหงิก ยิม้แยูมแจ่มใสเป็น เห็นค่าของผลงานและ
การกระท�ามากขึ้น แลูวก็แปลกที่ใครต่อใครชมว่าสวยกว่าเดิมอย่าง
ผิดหูผิดตา

คณินทร์กะพริบตาถี่ๆ อดถามตัวเองไม่ไดูว่าทุกวันน้ีเขาท�าใหู
โลกสวยงามขึ้นหรือว่าน่าเกลียดลงมากกว่ากัน หลังจากเอาขีไ้ปปูาย
ท่านนายกฯที่เคารพมาพักใหญ่

ยิ่งมาสะอึกเมื่อเจอวาทะเด็ดในหนูาต่อมา...
อย่ำเลือกงำนที่บังคับให้คุณต้องโกหกเรื่อยๆ เพรำะหลัง

จำกเวลำผ่ำนไป อำจไม่มีควำมชั่วร้ำยใดเลยที่คุณท�ำไม่ได้!

เอ... น่ีเขาคิดเองหรือ ท�าไมไม่ค่อยคูุน?
ทบทวนไปทบทวนมา ก็นึกไดูว่าเขาเอาเคูาโครงมาจากค�าที่

พระพุทธเจูาตรัส นัน่คือ ‘ใครก็ตาม พูดโกหกทัง้รููว่าเป็นเรื่องไม่จริงไดู
เป็นนิตย์ จะไม่มีความชัว่อันใดเลยที่เขาลงมือท�าไม่ไดู!’

อ่านเจอพุทธพจน์น้ีมาจากที่ไหนสักแห่ง แลูวไดูจังหวะน�าไป
ประยุกต์เมื่อมีผููเขูาร่วมรายการเล่าใหูฟัง เกี่ยวกับอาชีพการงานที่
จ�าเป็นตูองโกหกอยู่เรื่อยๆ กับทัง้เล่าว่ามันน�าไปสู่การเป็นผููสมรููร่วมคิด
ในงานทุจริตมากขึ้นทุกที

อันเน่ืองมาจากผููเขูาร่วมรายการคนนั้นพูดไดูเป็นเหตุเป็นผล
น่าฟังมาก เขาจึงรวบรัดสรุปใหูในตอนทูาย สอดคลูองกับพุทธพจน์ที่
เผอิญไดูอ่านมาก่อน

สรุปคือครัง้นัน้เขาพูดใหูฟังดี แต่ไม่เคยน�าไปเป็นคติประจ�าใจ
เพื่อใชูจริงเอาเลย

เป็นสิบปี เขาจึงค่อยเห็นความจริงตามพุทธพจน์ ดูวยความเขูาใจ
ชัดแจูงกระจ่างใจ

ถึงปัจจุบัน แทบไม่มีวันไหนไดูพูดแต่ความจริง แค่เริ่มเป็นนัก
สรูางแบรนด์ก็ตูองฝึกโมูเก่งๆ ฝึกพูดใหูคนเห็นแต่แง่ที่เป็นผลดีกับภาพ
ลักษณ์สินคูา กับทัง้บิดเบือนความจริงที่ไม่มีใครควรรููใหูเบูเบีย้วไปเป็น
อื่น

พอเป็นนักการเมืองระดับปกครอง ก็ตูองโมูเพื่อชาติ ตูอง
ปลิน้ปลูอนเพื่อพรรค และตูองตอแหลเพื่อตัวเอง นับไม่ไหวว่ากี่ครัง้ต่อ
กี่ครัง้

ที่แย่คือพอมีเหตุใหูตูองโปูปดมดเท็จ โกหกหลอกลวงประชาชน 
ทุกสายตาจะเล็งมา แลูวไหวูวาน หรือไม่ก็สัง่ใชูเขา โดยบอกว่าเขาน่ี
แหละโกหกไดูน่าเชื่อถือกว่าใครเพื่อน

ค�าโกหกหลายต่อหลายค�า มีผลใหูเขาตูองท�าเรื่องน่าฝืนใจ หรือ
ไม่ก็พาเขาไปมีเอี่ยวกับคนระย�ามากหนูาหลายตา พอโกหกไปแลูว จะ
อยากท�าหรือไม่อยากท�า ในที่สุดก็บอกตัวเองว่าตูองท�าอยู่ดี

ถอนใจเฮือกหน่ึง ถูาชีวิตคนเราเป็นไปตามค�าพูดสวยๆไดูตลอด
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เวลาก็คงดีหรอก...
อ่านเพลินจนนึกไดู พลิกขูอมือดูเวลา เห็นว่าสมควรไปท�างาน

เสียที จึงกระโดดขูามไปที่หนูาสุดทูาย ตอนแรกกะอ่านผ่านๆ แต่แลูวก็
สะดุดกึก

เมื่อใจงำม คุณจะร้้สึกถึงควำมงำมแม้ในสิ่งเลวร้ำย แต่หำก
ใจร้ำย คุณจะเห็นแค่แง่ร้ำยแม้ในสิ่งดีงำม!

ความจริงขูอความนัน้ เกี่ยวเน่ืองกับการเปลี่ยนมุมมอง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจรูายๆ ใหูกลายเป็นโอกาสหาความกูาวหนูาดีๆ 
โดยมีการเสริมทูายว่า ถ้ำมองโลกในแง่ร้ำย คุณอำจเพิ่มควำมร้ำย
ให้กับโลกด้วยควำมคิดร้ำยๆของตัวเอง

ช่างบังเอิญที่มาพูองกับเรื่องของมะแม ส่วนลึกบอกเขาว่ามะแม
เป็นคนดี และเขาอาจหวาดระแวง มองโลกในแง่รูายไปเอง แต่ช่วยไม่
ไดูที่ดีแบบหล่อนเป็นดีอย่างลึกลับ และอะไรที่ลึกลับก็มักถูกตีความ
เป็นดูานรูายไดูง่ายมาก

คณินทร์ปิดหนังสือและเอากลับไปเสียบคืนที่ ความรููสึกคลูายเก็บ
ตัวตนในวันวานเขูากรุตามเดิม ไม่มีอะไรเกี่ยวขูองกัน หรือเอามาใชูไดู
จริงในวันน้ีอีกแลูว

ก่อนมาเป็นนักการเมือง เขาเห็นโลกดูานดีมากกว่าดูานรูาย จึงมี
แก่ใจปรุงแต่งค�าพูดสวยๆมากกว่าส่งค�าด่ากากๆ

แต่ถึงวันน้ี ก�าลังใจในการปรุงแต่งค�าสวยๆลดลงฮวบฮาบ เพราะ
ยิ่งขึ้นสูง ก็ยิ่งเห็นความสกปรกของโลกถนัดชัดขึ้นเรื่อยๆ

อีกประการหน่ึง ยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งดึงดูดคนมาพยายามลากลงต�่า แมู
ตัง้ใจดี อยากใหูเกิดผลดี แลูวผลดีก็เกิดขึ้น แต่บทคนเราจะหมัน่ไสูกัน
เสียอย่าง มันก็ไม่พยายามท�าความเขูาใจใดๆทัง้สิน้ จะกระชากลงมา
เหยียบย�่าท่าเดียว

ธรรมดาของมนุษย์ เมื่อเป็นอย่างคนที่ตนริษยาไม่ไดู วิธีสรูาง
ความส�าคัญไดูเทียบเท่า ก็คือท�าลายคนๆนัน้ทิง้เสีย

ไม่แน่ คนที่คิดจะฆ่าเขา อาจเป็นคนที่เขาช่วยใหูไดูดิบไดูดี
ทางการเมือง แต่ยังไม่พอใจ อยากเอาใหูเท่าเขาหรือเกินเขา และทาง

ลัดก็คือก�าจัดเขาทิง้ไปเสีย
แลูวเขาจะดีไปเพื่อใคร ท�าดีไปท�าซากอะไร?
กว่าจะเกิดก�าลังใจท�าดี ตูองใหูใครต่อใครมาปลุกใจกันดูวย

ค�าขวัญต่างๆนานา แต่จะท�าชัว่ไม่ตูองรอใครยุเลย แค่อยากดูวยตัวเอง
หน่อยเดียวก็พอ

ชีวิตที่ผ่านมาของคณินทร์ สอนเขาว่าค�าพูดนัน้ยาวเกินไป คนเรา
จ�าไดูแค่ความรููสึกจริงๆที่อยู่ติดตัวตอนน้ีเท่านัน้

ความรููสึกติดตัวที่สุดในตอนน้ีของเขา คืออยากรููความจริง
ทัง้หมด อยากใหูทุกความลับแบออกมา ว่ามีใครบูางที่เกี่ยวพันกับการ
ลอบสังหารเขา

แลูวเขาจะเอาอุดมคติหรือความถูกตูองขูอไหนมาช่วยใหูไดูรูู
เล่า? ไม่มีหรอก!

เพื่อดับความอยากรููในเรื่องที่มีลับลมคมใน เขาคงตูองใชูวิธีที่ไม่
ตรงไปตรงมาเท่านัน้...

เขายึดเป็นคติน�าใจมานาน เชื่อตามหลัก อย่าเชื่อตามแหลก จง
หาหลักอะไรสักอย่างที่รููจริงไดูดูวยตนเองมายึดไวู แลูวในที่สุดหลักที่
ยึดนัน้จะพาไปหาค�าตอบบางอย่างเสมอ

และหลักที่จะไดูรููเรื่องของคนๆหน่ึงอย่างถ่องแทู ก็คือไม่ฟังสิ่ง
ที่คนๆนัน้พูดกับใครอื่นนอกบูาน แต่ใหูฟังเฉพาะที่เขาหรือเธอพูดกับ
คนในบูานทุกวัน!
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บทที่ ๒๕
 
มะแมตื่นนอนตรงเวลา แต่ยังไม่ทันลืมตาดูวยซ�้า เสียง

โทรศัพท์ก็ดังขึ้นที่โต๊ะขูางหัวเตียง หญิงสาวยิม้บางๆอย่างเดาถูกว่า
เป็นโทรศัพท์จากใคร และโทร.มาดูวยธุระอะไร จึงเอีย้วตัวไปควูามือ
ถือมากดปุ่มรับ

“สวัสดีค่ะพี่อัค”
“สุขสันต์วันเกิด”
“ขอบคุณค่ะ”
“ขอบใจนะที่เกิดมาใหูพี่รัก”
ค�าหยอดนัน้เรียกรอยยิม้หวานไดู มะแมเสยผมเชื่องชูา รวบรวม

ความกลูาที่จะพูด
“มะแมก็รักพี่อัคนะคะ หลายครัง้รููสึกเหมือนพี่อัคเป็นรางวัลของ

การไดูเกิดมา”
พูดจบก็หนูาแดงหน่อยๆ ต่างฝ่ายต่างน่ิง ลิม้รสละไมอันเกิดจาก

สายใยแห่งความไม่เป็นอื่น
“อากาศหนาวไหม?”
“คืนน้ียังตูองนอนเปิดแอร์อยู่เลยค่ะ... พี่อัคอยู่ถึงไหนน่ี?”
“ก็ไม่ไกลหรอก บอกแลูวไงว่าวันเกิดจะกลับมาพาไปเลีย้ง”
“มาถึงกี่โมง?”
“ถึงไทยราวๆบ่ายสองครึ่ง แลูวพี่จะแวะไปรับตอนมะแมเลิกงาน

ละกัน... จะพานูองอิก๊ไปฉลองดูวยหรือปล่อยใหูอยู่บูานดี?”
“พาไปดูวยสิคะ”
“โอเค งัน้ตอนเย็นเจอกัน แลูวพรุ่งน้ีเราไปไหวูพ่อแม่มะแมตาม

นัดนะ”
“เดี๋ยวค่ะพี่อัค...” เกิดความรููสึกอูอยอิ่งจนอยากรัง้ไวู “อยากคุย

กับพี่อัคค่ะ ไดูแต่ฝากขูอความกันไปฝากขูอความกันมาเสียหลายวัน... 
ตอนน้ีพอว่างอยู่หรือเปล่า?”

“น่ีเวลาออกก�าลังกายของมะแมไม่ใช่เหรอ?”

ระหว่างนัน้ หญิงสาวก็ลุกเดินไปที่หูองนูองอิก๊ ซึ่งแม่หนูนูอย
ก�าลังเดินสวนออกมาพอดี

“วันน้ีนัง่สมาธิไปคนเดียวก่อนนะลูกนะ ขอแม่คุยกับคุณพ่อ
หน่อย”

สัง่ความเสร็จก็กูมลงหอมหนูาผากลูกสาวอย่างอ่อนโยน
“ค่ะ... สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่”
แลูวเด็กหญิงตาแป๋วก็โอบกอดรอบคอและหอมแกูม ‘คุณแม่’ ผูู

ไม่ไดูใหูก�าเนิดตนในชาติน้ี
มะแมย่อตัวกอดตอบ ตบหลังอีกฝ่ายเบาๆแลูวเดินแยกกลับมา

ที่หูองนอน เปิดไฟกลาง หยิบสายแฮนด์ฟรีจากโต๊ะเครื่องแปูงมาเสียบ
เขูากับมือถือ เพราะรููสึกว่าอาจไดูคุยยาว

“คิดถึงพี่มากเหรอ?”
อัคระถามเยูา
“ค่ะ... คิดถึง” หล่อนรับซื่อๆ “แลูวก็มีเรื่องจะเล่าใหูฟังดูวย”
“ท่าทางจะส�าคัญ”
“ก็น่าจะอย่างนัน้มัง้... มะแมเขูาถึงตัวรัฐมนตรีที่พี่อัคเคยบอกไวู

ตัง้แต่หลายวันก่อนแลูวนะคะ”
“มาหามะแมเองเลยใช่ไหม?”
“เฮูอ! รููหมดอย่างน้ีไม่สนุกเลย แลูวมะแมจะเอาอะไรมาเล่าใหูพี่

อัคฟังเหมือนเรื่องส�าคัญที่ตูองชวนคุยกันต่อล่ะ”
“อะไรก็ไดูที่เกี่ยวกับมะแม เรื่องงานน่ีพี่เบื่อเต็มแก่ รููๆอยู่ว่ายัง

ไงอีตาคณินทร์ก็ตูองมาเขูาทางมะแมวันยังค�่า”
“อือม์... ไม่คุยเรื่องงาน จะคุยเรื่องมะแม ถูาบอกว่าเมื่อวานไป

กินปูอัดมา ฟังแลูวจะสนุกหรือเปล่า?”
“ก็ใส่สีตีไข่เสียหน่อยสิ นินทาหนูาตาคนขายปูอัดใหูพี่ฟังก็ไดู”
มะแมหัวเราะข�าแลูวน่ิงไป เอนกายลงนอนตะแคงบนเตียง ส่ง

จิตคลอเคลียกับพลังยิ่งใหญ่ของอัคระ แลูวรููสึกราวกับตนเป็นนกนูอยที่
โบยบินอยู่ในอูอมกอดของขุนเขาตระหง่านก็ไม่ปาน

“ช่วงน้ีมะแมรููสึกเหมือนผููหญิงโง่ๆวันละหลายรอบ”
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เปรยแบบไม่มีตูนมีปลาย ปล่อยใหูเขาคิดเองว่าหล่อนหมายถึง
อะไร

“จะใหูเดาไหมล่ะว่าท�าไมถึงรููสึกอย่างนัน้?”
“เอาสิคะ”
ท�าเสียงขึ้นจมูกอย่างทูาทายนิดๆ
“เดี๋ยวนะ ขอจูนคลื่นนิดหน่ึง อือม์... อารมณ์โง่ในที่น้ีน่าจะหมาย

ถึงอาการโหยหาแบบควูาอากาศเปล่า... ตอนน้ีภาพที่เกิดในใจพี่นะ 
มะแมเคยเห็นลูกคูาผููหญิงพร�่าเพูอละเมอหาคนรัก แลูวก็คิดว่าจะเพูอ
ไปท�าไมนักหนา โง่ชัดๆ... แต่แลูวใครจะนึกว่าช่วงน้ีมาเป็นซะเอง”

หนูารูอนผ่าว เลือดสาวฉีดซ่านไปทัง้แกูม เดูงตัวลุกพรวดจาก
ท่านอนตะแคงขึ้นนัง่ตรง ความจริงหล่อนไม่รููใจตนเองชัดดูวยซ�้า 
เน่ืองจากอารมณ์ก�าลังฝันๆ มัวๆมนๆ แต่สติของอัคระก�าลังเขูาฝัก จึง
รููชัดทะลุปรุโปร่งไดูแบบเจาะลึกเป็นค�าๆ ราวกับมานัง่อยู่ในสมองหล่อน
เพื่อดักฟังเสียงความคิดกันทีเดียว

บางทีแกูผูาใหูดูยังจะดีกว่าโดนเปิดโปงความคิดเสียอีก ในที่สุด
มะแมก็แกูอายดูวยการหัวเราะหึหึถอนฉิว

“ตกลงดีหรือไม่ดีก็ไม่รููนะคะ ที่มี ‘คนรููใจ’ ของจริงเน่ีย”
“ที่แน่ๆคือระหว่างเรา จะไม่มีใครโกหกใคร”
“ก็ไม่แน่นะคะ คุยกับพี่อัคแลูวสมองไม่ค่อยท�างาน ถูาพี่อัคหลอก

อะไรมะแม มะแมคงเชื่อหมด”
“แลูวพี่จะไปหลอกท�าไม?”
หญิงสาวอึ้ง ค�ายูอนถามง่ายๆของเขากระตุกใหูคิดในใจว่าก็จริง

แหละ ระดับที่สรูางคอมพิวเตอร์ตาทิพย์เพื่อท�านายโลกและจักรวาลไดู
อย่างอัคระ จะตูองมาเอาอะไรกับ... เด็กระดับสี่อย่างหล่อน

ช่วยไม่ไดูที่บางครัง้บางคราวจะเกิดความสับสนใจ นึกถึงนูองอิก๊ 
นึกถึงเงินรูอยลูานในธนาคาร นึกถึงรัฐมนตรีคณินทร์ แลูววนเวียนถาม
ตัวเองว่าชีวิตหล่อนเปลี่ยนแปลงจากไม่มีอะไร มามีอะไรทัง้หมดน้ีไดู
อย่างไร ถูาไม่ใช่เพราะเขาคนเดียว

อัคระใหูอะไรต่ออะไรหล่อนมากมาย ก็แลูวเขาล่ะ ตูองการอะไร

จากหล่อนบูาง?
มะแมสลัดหนูา ขับไล่คลื่นความสับสนออกจากสมอง บอกตัวเอง

ว่าที่ระแวงเขาขึ้นมาเป็นวูบๆ ก็อาจเป็นแค่ความโง่ไปอีกแบบ
ระแวง... เพียงเพราะรููสึกว่าไม่สามารถรููใจเขาทะลุปรุโปร่ง
ระแวง... เพียงเพราะรููสึกราวกับหล่อนเป็นลูกไก่ในก�ามือ
หรืออาจจะระแวง... เพียงเพราะรููสึกเอาเองว่าหล่อนเป็นฝ่ายเท

ความรักใหูเขามากกว่า
นึกถึงการฆ่าตัวตายของแจ๊บ นึกถึงค�าพร�่าเพูอสุดทูายของเจูา

หล่อน ที่ไม่เขูาใจว่าท�าไมตูองรักผููชายมากมายขนาดนัน้ ตอนน้ีชัก
เห็นใจ ภาวะหลงรักแบบหนูามืดตามัวไม่เขูาใครออกใคร บทจะโง่ก็โง่
ไดูพอๆกันหมดนัน่แหละ!

แค่คิดว่าเขาจะทิง้หล่อนไป ก็เห็นภาพตัวเองซมซานเท่ากับหรือ
อาจจะยิ่งกว่าแจ๊บแลูว...

ขณะนัน้ สัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ่อนดังขึ้น มะแมท�าหนูางง ยื่น
โทรศัพท์ออกมาดูก็พบสัญลักษณ์แบตเตอรี่แดง แสดงว่าไฟใกลูหมด
จริง จึงบอกกับคนรักว่า

“แบตฯใกลูหมดค่ะพี่อัค สายชาร์จอยู่ขูางล่าง แค่น้ีก่อนก็ไดูนะ 
แลูวเดี๋ยวเย็นค่อยคุยกัน”

“ไม่เป็นไร พี่โทร.เขูาอีกเครื่องก็ไดู”
“อีกเครื่อง... เครื่องไหน?”
“ก็ที่มะแมเก็บไวูเป็นเครื่องประดับในกระเป๋าถือน่ะ”
“เครื่องของบอส?” หญิงสาวถามเสียงสูง “แลูวพี่จะโทร.เขูาไดู

เหรอคะ?”
“ก็ลองดู”
เสียงเรียกแบบโทรศัพท์โบราณดังขึ้นจากกระเป๋าถือบนโต๊ะ

เครื่องแปูง มะแมยิม้นิดๆ คิดในใจว่ามีอะไรบูางที่หวานใจของหล่อนท�า
ไม่ไดู

ปลดเอียร์โฟนออกจากหู กดปุ่มวางสาย ‘มือถือธรรมดา’ ลง แลูว
กูาวไปเปิดกระเป๋า หยิบ ‘มือถือพิเศษ’ มากดปุ่มรับ
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“เมื่อคืนดูข่าวค่ะ...” ท�าหนูาปกติพูดต่อเน่ือง เอ่ยพลางกูาวกลับ
ขึ้นนัง่ขัดสมาธิบนเตียง “ช่วงน้ีน�้ าท่วมใหญ่ สึนามิก็ออกโรงอีก แถม
แผ่นดินถล่มเป็นวงกวูางไม่เวูนแต่ละวัน รููสึกถึงการลูมตายเป็นเบือไป
ทัว่โลก แลูวมะแมก็นึกนะคะว่าประสบการณ์ของคนที่เจอวิบัติภัยเหล่า
นัน้ คงรููสึกว่าโลกาวินาศมาถึงแลูว ไม่ใช่ตูองรออีกกี่เดือนกี่ปี”

“ระยะน้ีจะมีแค่ภาพน่ากลัว แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงจัง
หรอก ต่อใหูมีคนตายพรูอมกันเป็นหลักแสน ส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะไม่รูู
สึกถึงความเปลี่ยนแปลง เพราะแต่ละวันมีคนตายเกือบสองแสนอยู่
แลูว แต่เมื่อไหร่คนในละแวกใกลูเคียงหายไปเป็นหลักรูอยลูานพรูอม
กัน นัน่แหละถึงรููสึกว่าอะไรๆมันไม่เหมือนเดิม ทัง้สภาพภูมิประเทศ 
และความเป็นอยู่โดยรวม”

“พี่อัคพูดซะหนาวสันหลังเหมือนกันนะคะน่ี แต่ท�าอย่างกับคน
อ่านรายงานอากาศ พรุ่งน้ีฝนจะตก มะรืนน้ีฟูาจะรูองงัน้แหละ เสียง
ธรรมดาจัง”

“ก็อ่านค่า อ่านกราฟที่ซีอุสค�านวณมาหลายปี เห็นการแตกพัง
ของโลกตามการค�านวณมาเป็นขัน้ๆ เลยไม่มีอะไรน่าตื่นเตูนอีกแลูว 
แค่รอเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมีอันเป็นไปตามที่ธรรมชาติตูองการ ไม่มีใคร
แกลูง ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังสัง่ใหูเป็นอย่างน้ี ถึงเราเป็นทุกข์แทนใคร ก็
ไม่ช่วยใหูใครอยู่หรือตายเพิ่มขึ้นไดู”

“ท�าไมพี่อัคไม่ป่าวประกาศคะ ว่าที่ไหนจะน�้ าท่วม ดินถล่ม มีใคร
ตูองตายบูาง เขาจะไดูอพยพกัน”

พรูอมๆกับที่พูดนัน่เอง มะแมรููสึกว่าขูอเรียกรูองของตนช่างไม่
ประสีประสาเอาเสียเลย

“ไหนลองช่วยพี่คิดซิ เริ่มตูนขึ้นมาเราจะประกาศยังไงก่อน”
“ก็... เปิดตัวซีอุส ประกาศใหูทุกคนทราบโดยทัว่กันว่าเทคโนโลยี

พยากรณ์ของพี่อัคไปไกลถึงไหนแลูว อาจจะแปะปูายว่ามันคือเครื่องมือ
พยากรณ์อากาศใหม่ล่าสุด”

“ลงประกาศที่ไหน?”
“ส�านักข่าวใหญ่ๆ เอพี รอยเตอร์ ซีเอ็นเอ็น”

“หลังการประกาศ คือการขอพิสูจน์ และหลังการพิสูจน์ว่าซีอุส
เป็นเรื่องจริง ทายซิ รัฐบาลต่างๆจะห่วงเรื่องภัยพิบัติขูางหนูา หรือเร่ง
หาทางครอบครองแผ่นดินที่ซีอุสบอกว่าจะปลอดภัย?”

มะแมอึกอัก นึกออกทันทีว่าสงครามใหญ่คงตามมา อาจมีการฆ่า
ลูางเผ่าพันธ์ุกันก่อนถึงวันโลกาวินาศก็ไดู!

“ก็จริงนะคะ”
“ผลขูางเคียงยังมีอีก สมมุติว่ามนุษย์ลูานคนถึงฆาต อยู่ๆเราไป

ช่วยใหูรอด มะแมนึกออกไหมว่าโลกตูองท�ายังไงกับพลังใหญ่ที่อุตส่าห์
เตรียมไวูท�าลายลูางมนุษย์ลูานคนแลูวไม่ไดูใชู ทายซิมันจะหายไป
ไหน?”

นิมิตปรากฏทันที ไม่เคยมีพลังใดสูญหายไปเฉยๆ มันตูอง
แปรรูปเป็นอื่นเสมอ พลังมัจจุราชพุ่งมาจะคร่าชีวิตมนุษย์ลูานคน แต่
แลูวกลับวืดเปล่า ก็ตูองผันตัวไปท�าลายลูางอย่างอื่น ในระดับที่ใหูความ
สยดสยองไม่แพูกัน!

ที่จับตูองไดูอย่างเป็นรูปธรรมคือคนนับลูานจะตูองอพยพหาที่อยู่
ใหม่ จะเอาที่อยู่ใหม่ดีๆที่ไหนมาใหูทัน? แน่นอนว่าตูองเบียดเบียนผููอยู่
อาศัยเก่ากันอย่างโกลาหล

อีกประการ เมื่อเขูาสู่ช่วงเวลาของการลูางโลกจริง จะตูองอพยพ
กันกี่ครัง้ กี่กองทัพ จึงจะหลบภัยธรรมชาติครัง้ใหญ่ไดูหมด?

“น่าห่อเหี่ยวจัง”
“ตอนน้ีมันสายเกินกว่าที่จะคิดป่าวประกาศว่าก�าลังจะเกิดอะไร

ขึ้น ถูาคิดจะช่วยกันจริง ก็ควรท�าใหูผููคนเปลี่ยนความคิดพรูอมกันเป็น
จ�านวนมากๆไปเลย เพื่อสรูางภาวะใหม่ทางธรรมชาติมารองรับชีวิตดีๆ
ครัง้มโหฬารในคราวเดียว”

“อย่างที่พี่อัคพยายามท�า...”
หญิงสาวต่อใหูแลูวเหลือบตามองเพดาน ค่อยๆเหยียดเทูา เอน

หลังลงนอนหงาย เห็นชัดขึ้นว่าความตัง้ใจของอัคระยากเย็นและมี
ความเป็นไปไดูต�่าเพียงใด

เปลี่ยนควำมคิดมนุษย์ได้ ก็เปลี่ยนโลกได้ทัง้ใบ ควำมคิด
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มนุษย์ถึงเปลี่ยนยำกที่สุดในโลก!
“ถูามีพระเจูาจักรพรรดิที่รููเหตุรููผล รวบอ�านาจสัง่เป็นสัง่ตายไวู

ในมือเพียงคนเดียว โลกคงถูกปฏิรูปไดูง่ายขึ้น”
“ก็งัน้”
“ชักชื่นชมแลูวสิ... บอสกับพี่อัคสรูางบารมีเพื่อรวมอ�านาจใหญ่ใน

การครองอย่างน้ีมาทุกชาติเลยหรือเปล่าคะ?”
“ถูาหมายถึงการครองโลก ก็ตูองบ�าเพ็ญบารมีเป็นแสนชาตินัน่

แหละ ถึงจะมีสิทธิส์ถาปนาอาณาจักรไดูสักชาติหน่ึง ไม่ใช่แค่รอบารมี
เต็มอย่างเดียวแลูวจะไดูเลยนะ ตูองรอใหูสถานการณ์โลกเอื้อดูวย”

“มิน่าล่ะ พี่อัคถึงเสียดาย ตัง้หนูาตัง้ตาประลองกับบอสใหูถึงที่สุด 
เพราะพลาดเที่ยวน้ีก็ตูองรออีกเป็นแสนชาติน่ีเอง”

อัคระเงียบ
“แลูวบ�าเพ็ญบารมีเป็นจักรพรรดิน่ี เขาบ�าเพ็ญกันยังไงคะ?”
“ก็ตูองใจใหญ่ อยากช่วยคนไม่มีประมาณ ใชูความรููความฉลาด

ของตัวเองไปท�าเรื่องน่าท�าที่สุด คือช่วยใหูคนอื่นดีขึ้น การใหูชีวิตใหม่
กับคนอื่น ถูาสะสมไดูจ�านวนมากพอ ก็อาจหมายถึงโลกใหม่ที่ก�าหนด
ไดูเองว่าจะใหูเป็นอย่างไร”

“ในยุคไอทีอย่างน้ี อาวุธที่มีอานุภาพรุนแรงที่สุดของพระเจูา
จักรพรรดิ ก็คือความรููใช่ไหมคะ? ขอแค่รููว่าจะท�าอะไร ที่ไหน เมื่อ
ไหร่ กับใคร เพื่อใหูเกิดผลที่ตูองการ ก็จะครองโลกไดูแบบเบ็ดเสร็จเด็ด
ขาด”

“นอกจากความรูู ก็ตูองอาศัยสัญชาตญาณดูวย ถูาขาด
สัญชาตญาณที่แม่นย�าแบบจักรพรรดิ บางทีรููทุกอย่างก็ตัดสินใจผิด
ทุกอย่างไดู... สิ่งที่ส�าคัญไม่แพูกันคือบารมีตูองถึง ถูาบารมีไม่แน่นพอ 
เดี๋ยวก็เกิดเรื่องท�าลายลูางอาณาจักรแตกกระสานซ่านเซ็นอยู่ดี ไม่ว่า
ความรููและสัญชาตญาณจะเลิศเลอขนาดไหน”

“พี่อัคบินไปทัว่โลกเพื่อท�าธุระซับซูอน แลูวบอสล่ะคะ นัง่อยู่กับที่
หรือเปล่า ทุกวันน้ีงานของบอสคืออะไร?”

“เซธก็เดินทางบูาง แลูวก็ท�าสารพัดอย่างไม่ไดูหยุดเหมือนๆพี่

นัน่แหละ คิดเปรียบเทียบกับนักลงทุนขูามชาติก็แลูวกัน เหตุการณ์
ส�าคัญและน่าสนใจเกิดขึ้นทุกวันบนโลกใบน้ี นักลงทุนจะติดตามความ
เคลื่อนไหวต่างๆจากรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์และทีวี แลูวตัดสินใจ
ระดมเงินไปลงทุน ณ จุดเหมาะ เพื่อใหูเกิดก�าไรสูงสุด”

“ค่ะ”
“ส่วนเซธใชูซีอุสสรูางหนังสือพิมพ์ส่วนตัวขึ้นมา เหตุการณ์ใหญ่

ที่ซีอุสรายงาน คือการเกิดมาของเด็กฤกษเ์ด่น ซีอุสจะช่วยวิเคราะห์ใหู
ว่าถูาเด็กโตขึ้นในอาณาจักรของเซธ สมควรถูกบรรจุไวูตรงไหน ด�ารง
ต�าแหน่งใด แลูวจะมีผลใหญ่สืบเน่ืองตามมากี่ซับกี่ซูอน ส่วนเซธจะ
อาศัยญาณทัศนะของตัวเองประกอบ ว่าจะช่วยตัดทางตรง หรือส่งเสริม
เด็กไปสู่จุดที่ดีที่สุดไดูแค่ไหน... จุดใหญ่ใจความส�าคัญคือถูาเคยเกื้อกูล
กันมา เซธก็จะวางหมาก ดึงเขูามาเป็นคนของตัวเองอย่างเป็นทางการ”

“ต่างจากพี่อัค ที่ไม่เก็บเด็กใหม่ แต่จะตรวจหาดูบุคคลส�าคัญที่มี
อิทธิพลกับโลก แลูวพยายามเปลี่ยนใจพวกเขา... โอูย! ฟังดูเหน่ือยกว่า
กันเยอะเลย”

“ตอนน้ีเลิกแลูวไง ลูาแลูว อยากเป็นคนธรรมดาแลูว ไม่แข่งกับ
เซธแลูว”

มะแมเมูมปากยิม้ดีใจ แต่เปลี่ยนเรื่องอย่างไม่อยากตอกย�้า
“แลูวบอสท�าอะไรอีกถูาไม่นัง่วางแผนชีวิตใหูชาวโลก?”
“ก็โทร.คุยกับคนโนูนคนน้ีอย่างมีจุดประสงค์ เหมือนอย่างที่เคย

ท�ากับมะแมนัน่แหละ!”
หญิงสาวยิม้พราย เมื่อทราบว่าตนเคยมีเกียรติพอจะไดูรับเวลา

หลายนาทีอันมีค่ามหาศาลของบอสมา
“ถูาซีอุสของพี่อัคบอกไดูหมด แถมบอสวางแผนไวูหมดแลูว 

อย่างน้ีก็รููทะลุไปอีกพันปีขูางหนูาเลยใช่ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
บูาง?”

“งานหลักของซีอุสไม่ใช่การรายงานดื้อๆว่า ‘ก�าลังจะเกิดอะไร
ขึ้น’ แต่เป็นการใหูค�าแนะน�าว่า ‘จะเกิดอะไรขึ้นถูาวางตัวใครไวูใน
ต�าแหน่งเหมาะที่สุด’ แก่นของซีอุสคือโลกจ�าลองโลกหน่ึง ที่พรูอมจะใหู
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ใส่ตัวแปรใหม่ๆเขูาไปทุกวัน อย่างถูาใส่เด็กฤกษเ์ด่นที่เพิ่งเกิดใหม่วันน้ี
เขูาไป ก็เห็นเดี๋ยวนัน้เลยว่าจะมีอิทธิพลกระเพื่อมไปถึงจุดอื่นๆของโลก
อย่างไร เป็นวงกวูางประมาณไหน ยาวนานเพียงใด”

“นึกภาพไม่ออกค่ะ”
“นึกถึงลูกโลกนะ สมมุติว่านาทีน้ีซีอุสไดูรับรายงานจากโรง

พยาบาลแห่งใดแห่งหน่ึง ว่าเด็กบุญญาธิการใหญ่เพิ่งเกิดมา ซีอุสจะ
บอกพิกัดต�าแหน่งเกิดของเด็ก ในกรณีที่การเกิดของเขาเป็นคุณ เราจะ
เห็นจากหนูาจอเลยว่าพิกัดนัน้ ปรากฏรัศมีความสว่างกินพื้นที่ของโลก
ประมาณใด แต่กรณีที่การเกิดของเขาเป็นโทษ เราก็จะเห็นพิกัดนัน้แผ่
รัศมีความมืดออกมาเป็นวงกวูางเท่าใดดูวย”

มะแมตรึกนึกอย่างเขูาใจ คนมีบุญญาธิการสูงก็เหมือนคนที่บ�ารุง
ร่างกายมาจนแข็งแกร่ง ขูอล�าหนักแน่น แต่จะเอาความล�่าสันบึกบึนไป
ใชูปกปูองหรือรังแกคน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาพอใจเลือกรูปชีวิตที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษ

“ค่ะ แลูวบอสบริหารความสว่างกับความมืดยังไง?”
“เซธจะวางต�าแหน่งการปกครองไวูเป็นวงๆ เอากลุ่มคนสว่าง

ที่สุดไปครองอ�านาจสูงสุด คืออยู่วงในใกลูเซธที่สุด แลูวค่อยลดหลัน่
เป็นชัน้รองๆลงมา ตามตัวแปรคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความมีแก่ใจอยาก
สงเคราะห์ ความรูู ความสามารถ ไอคิว ตลอดจนจิตสัมผัส ส่วนกลุ่มคน
มืดที่สุดก็เนูนใส่ตัวแปรความสว่างเขูาไปในชีวิตพวกเขา คือพยายาม
จัดที่ใหูรับแสงสว่างไดูมากๆหน่อย... ระบบใหญ่แบบน้ีจะลงเอยเป็นการ
เพิ่มความสว่างขัน้สูงสุดใหูกับโลกอย่างต่อเน่ือง”

“แลูวพี่อัครููทุกอย่างจากซีอุสเหมือนๆกับบอสหรือเปล่า?”
“ค�าตอบขึ้นอยู่กับวิธีตัง้ค�าถาม และวิธีตัง้ค�าถามระหว่างพี่กับ

เซธก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนักหรอก”
“เอาตัวอย่างเป็นเหตุการณ์จริงที่ท�าใหูมะแมคาใจสักเรื่องหน่ึงไดู

ไหมคะ? วันแรกที่ไดูคุยกับบอส บอสเตือนว่าจะมีลูกคูาบูากามมาเยือน 
แลูวสัง่ใหูมะแมพามาคุยขูางล่าง แลูวตานัน่ก็มาจริงๆ... ท�าไมพี่อัคไม่
เห็นเตือนมะแมแบบบอสบูางล่ะ?”

“มีเรื่องแบบนัน้ดูวยเหรอ? อือม์... พี่ไม่ไดูตรวจละเอียดขนาดนัน้
หรอก รููแค่ว่าจะไม่มีอะไรรูายแรงเกิดขึ้นกับมะแมในช่วงนัน้แน่นอน... 
ซึ่งตกลงก็เซธนัน่เองเป็นตัวแปรที่ท�าใหูไม่เกิดอะไรขึ้นเลย พี่ว่าเซธแค่
จะหาเรื่องโชว์พลังใหูมะแมยอมรับ ซึ่งถูาอยากท�าแบบนัน้พี่ก็ท�าไดู”

“อูอ...”
“วันนัน้ถึงไม่มีเซธ ก็เชื่อเถอะว่ามะแมจะไดูรับความคูุมครอง

จากกรรมเก่าของตัวเองอยู่ดี ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง อาจจะทุลักทุเลหรือ
เสียขวัญบูางนิดหน่อย”

“แลูวตอนมะแมโดนโจรอูุม พี่อัคก็ปล่อยใหูดวงของมะแม
คูุมครองตัวเองดูวยใช่ไหมคะ?”

สูุมเสียงตัดพูอหน่อยๆนัน้ จีอ้ัคระใหูข�าดูวยความเอ็นดู
“คืนนัน้เป็นโอกาสสรูางบารมีของมะแม พี่ไม่เขูาไปขัดขวาง

หรอก แต่ก็ส่งคนตามประกบอยู่ห่างๆนะ ถูามะแมกลับใจโจรไม่ไดูตาม
ที่ซีอุสท�านายไวู พี่ก็จะใชูก�าลังเหมือนกัน!”

ค�าอธิบายของชายคนรักถึงกับท�าใหูมะแมอบอุ่นยูอนหลัง แลูว
ยิม้ออกมาไดู

“ยิ่งฟัง ยิ่งรููสึกเหมือนทุกเรื่องถูกก�าหนดไวูหมดแลูวจริงๆ”
“เป็นแค่แนวโนูมอย่างสูงหรืออย่างต�่า ไม่ใช่ตูองเกิดขึ้นตายตัว”
“แลูวที่คอมพ์ของพี่อัคท�านายว่ามะแมจะเปลี่ยนใจโจรไดูน่ี 

ถือว่าเป็นแนวโนูมอย่างสูงหรืออย่างต�่าคะ?”
“อย่างสูง... คือซีอุสจะค�านวณแบบเอามะแมเป็นตัวตัง้ของวัน

เดือนปีที่พี่อยากรูู เสร็จแลูวรายงานว่ามะแมจะเขูาไปเกี่ยวขูองกับโจร 
ปัจจัยหนุนที่มีอยู่จะท�าใหูซีอุสวิเคราะห์สรุปว่า ‘เจอโจรเพื่อกลับใจโจร’ 
ฉะนัน้ ที่ถูกส่งใหูมาเจอ ตูองเป็นโจรที่ยอมมะแมไดู เพราะเคยมีกรรม
สัมพันธ์ในทางเกื้อกูลกันมาก่อน”

“ซีอุสบอกไดูดูวยว่าเคยท�ากรรมเก่าร่วมกันมายังไง?”
“ไม่ถึงขนาดบอกไดูเป็นรายละเอียด แต่อ่านออกว่ามะแมเคย

ใหูค�าแนะน�า พลิกความเห็นผิดของพวกเขาใหูกลับเป็นความเห็นชอบ
ส�าเร็จมาก่อน ผลของบุญนัน้ก็เป็นก�าลังหนุนใหูชาติใหม่เกลีย้กล่อม
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ส�าเร็จอีก”
“แลูวมะแมเคยกล่อมพวกนั้นส�าเร็จนานมาแลูวประมาณกี่ชาติ

บอกไดูไหม?”
“ไม่ไดูหรอก... ที่ส�าคัญนะ ตามธรรมชาติของกรรมวิบาก ไม่มีค�า

ว่ากี่ชาติ กี่กัปกี่กัลป์แลูวก�าลังจะตก ไม่เหมือนเชื้อเพลิงหยาบๆ คลูาย
เงาที่ตามตัว จะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็เห็นเหมือนเดิม จนกว่าจะถึงเวลา
ใหูผล จึงค่อยหมดก�าลังลง”

“แลูวถูาชาติน้ีมะแมไม่มีญาณสัมผัส ไม่มีฝีปากดีพอ แลูวก็ไม่มี
คนของพี่อัคคอยระวังหลังล่ะคะ คืนนัน้จะเกิดอะไรขึ้น?”

“ก็อาจมีเหตุอื่นผ่อนหนักเป็นเบา หรือแค่มะแมรูองไหูขอความ
สงสาร บุญเก่าก็อาจบันดาลใหูคิดค�าขอรูองไดูโดนใจโจร มีผลใหูพวก
นัน้ใจอ่อน ยอมปล่อยตัว ไม่ท�าอันตรายไดู”

“แต่แค่นัน้ก็ไม่เปลี่ยนใจพวกเขาใหูเป็นสุจริตชนตามดวงน่ะสิ?”
“ถึงไดูบอกไง ถูาอยากสมมุติ ก็ตูองสมมุติบนฐานที่มะแมมีความ

สามารถอย่างน้ีอยู่ ไม่ใช่สมมุติอะไรก็ไดูตามใจชอบ เพราะพอเปลี่ยน
ตัวแปรหน่ึง ทุกอย่างที่เกี่ยวขูองก็ผันแปรตามไปหมด”

“แลูวอย่างเด็กผิวด�าที่สนามบินล่ะคะ แทนการเป็นโจรรูาย ก็
กลายเป็นนักกีฬาและนักพูดระดับโลกในอนาคตไปเลย อะไรเป็นปัจจัย
ตัดสินใหูเขาไดูรับความช่วยเหลือจากพี่อัค?”

“เขาเคยเป็นลูกศิษย์ของพี่มาก่อน พี่เคยสอนใหูไดูดีมา ก็เป็น
เหตุปัจจัยใหูมาชีน้�ากันอีก”

“ถูา ณ วันนัน้พี่อัคไม่มีความสามารถอย่างน้ี เด็กก็โตขึ้นเป็นโจร
โดยไม่มีใครช่วยอะไรไดู?”

“พื้นกรรมในชาติน้ีของเขาถูกก�าหนดมาอย่างนัน้ ถูาไม่เจอพี่ก็
เป็นมหาวายรูาย แต่ถูาเจอพี่และพี่มีแก่ใจพอ ก็กลายเป็นแชมป์โลก”

“ไม่มีใครดีหรือเลวเองดูวยตัวเองโดดๆเลยใช่ไหมคะ? ช่วยกันดี 
พากันเลวทัง้นัน้”

“ปมของการเวียนว่ายตายเกิดถึงซับซูอนไง พระพุทธเจูาก็ตรัส
ว่า ชาติไหนเจอกัลยาณมิตร ไดูเป็นหลักยึดก็ดีไป แต่ชาติไหนพบพาล 

ติดใจหลุมด�าของพาล ก็ถึงเวลาโดนลากลงต�่า”
“ว่ากันถึงอาณาจักรของบอส ทรัพยากรในโลกแทบไม่เหลืออย่าง

น้ี อีกหน่อยจะตูองยูอนยุคกลับไปอยู่ในสมัยที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มี
ไฟฟูา ไม่มีรถราใชูกันหรือเปล่าคะ?”

แทนค�าตอบ อัคระถามมาอีกทาง
“โทรศัพท์ที่มะแมก�าลังใชูอยู่เน่ีย เคยชาร์จแบตฯบูางหรือยัง?”
“ไม่เคยเลยค่ะ ยังงงๆอยู่ว่าถูาแบตฯหมดจะใหูท�าไง แลูวไม่เห็น

มีใหูดูที่ตรงไหนว่าแบตฯเหลือเท่าไหร่แลูว แต่ก็เดาว่าคงเป็นแบตฯอายุ
ยืนใช่ไหมคะ?”

“ที่มะแมก�าลังถืออยู่ในมือ คือตัวอย่างนวัตกรรมดูานพลังงาน
ของเซธ แบตเตอรี่เล็กๆกูอนเดียว ใหูพลังงานมากพอจะคุยโทรศัพท์
ต่อเน่ืองไม่พักเลยไดูเกือบพันปี!”

“โอ๊! แลูวท�าไมบอสไม่เอาพลังงานดีๆมาแจกจ่ายชาวโลกเสีย
ตัง้แต่ตอนน้ีเลยคะ?”

“ความรููทางพลังงานของเซธเป็นความลับเหนือสิ่งอื่นใด ถูาโลก
ยังเหมือนไรูขื่อแป อ�านาจกระจายไปอยู่ในมือใครต่อใครจนควบคุม
ยากเหมือนทุกวันน้ี สิ่งแรกที่นานาประเทศจะเอาเทคโนโลยีพลังงาน
ของเซธไปประยุกต์ คือสรูางอาวุธใหม่ไวูต่อรองอ�านาจแทนหัวรบ
นิวเคลียร์เท่านัน้เอง”

มะแมท�าหนูาละเหี่ยใจ
“ปิดประตูเจริญเลยนะคะ โลกวันน้ี ติดโน่นติดน่ี ช่วยอะไรไม่ไดู

สักอย่าง”
“ถึงตูองรอกระบวนการชะลูางสิ่งโสโครกออกไปก่อน ทุกอย่าง

ค่อยเริ่มตูนใหม่ไดู เมื่อไหร่ที่ทุกอย่างกระจัดกระจาย ขาดอ�านาจรัฐ 
แทบไม่ปรากฏพรมแดนความเป็นประเทศไหนๆ สิ่งที่เซธเตรียมไวูจะ
ปรากฏ และเขูาครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่โดยสันติ ทุกฝ่ายจะพรูอม
ออกมาสวามิภักดิโ์ดยไม่มีเงื่อนไข เพราะตูองการสิ่งที่เซธจะหยิบยื่น
ใหูอยู่แลูว ทัง้อาหารสังเคราะห์ ทัง้น�้ าดื่มที่มาจากมหาสมุทร ทัง้ระบบ
สื่อสารไรูสายทัว่โลก”
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“เหมือนแสงฟูามาโปรดเลยนะคะ ฟังแลูวยุคของบอสเหมือนทุก
คนจะบินไดูงัน้แหละ อือม์... ถูาคนเราบินไดู ก็คงเห็นทุกหนทุกแห่งใน
โลกน้ีสวยขึ้นหมด”

“อยากฝากเน้ือฝากตัวอยู่ในอาณาจักรของเซธแลูวใช่ไหมล่ะ?”
น�้ าเสียงเนือยๆนัน้ปลุกใหูมะแมออกจากฝันหวาน เปลี่ยนเป็นพูด

หนักแน่น
“อยากอยู่ในกระต๊อบของพี่อัคมากกว่าค่ะ!”
อัคระหัวเราะซึมๆ
“สิ่งที่พี่อยากไดูยิ่งกว่าอาณาจักร ก็คือมะแมเหมือนกัน”
“แลูวช่วงน้ีงานของพี่อัคไปถึงไหนแลูวคะ ใกลูจะสะสางเสร็จ

อย่างที่สัญญากับมะแมไวูหรือยัง?”
พูดคุยเรื่องงาน อัคระก็ถอนใจคลูายเหน่ือยอ่อนเต็มประดา
“น่าจะใกลู... หวังว่านะ... อยากหยุดเต็มที แต่ถูาทิง้ไปกลางคัน

ก็น่าเสียดายเหมือนกัน หลายแห่งเหมือนจะมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ที่ชัดเจน”

“มะแมก็ไม่ไดูเร่งหรอกค่ะ เห็นค่าและเป็นก�าลังใจใหูเสมอนะ
คะ  อยากใหูช่วยอะไรก็จะช่วยทุกอย่าง แมูแต่บินตามไปปรนนิบัติรับ
ใชูเดี๋ยวน้ี”

“อยากใหูเป็นอย่างนัน้เหมือนกัน ถูาไม่เสียดายที่อีกหลายคนจะ
ตูองเสียโอกาสเจอมะแม”

“แลูวโลกตูองเปลี่ยนแค่ไหนพี่อัคถึงจะพอใจและวางมือไดูคะ?”
ชายหนุ่มอึกอักอยู่ครู่ ก่อนตัดสินใจพูดเปิดอก
“บางทีรููสึกว่าใจมันพอ แลูวมือก็วางแลูวนะ หลายครัง้พี่ตื่นขึ้น

มาตอนเชูาพรูอมกับความคิดว่าจะเปลี่ยนโลกไปท�าไม ในเมื่อโลกตูอง
เปลี่ยนไปอยู่แลูว แต่บางทีก็รููสึกว่าพี่เกิดมาเพื่อสิ่งน้ี และไม่มีทางพอใจ
จะวางมือไดู”

มะแมน่ิงงัน เยี่ยงคนเริ่มขาดความมัน่ใจว่าจะไดูสิ่งที่อยากไดู
หรือเปล่า และอัคระก็สัมผัสถึงความรููสึกนัน้ดูวยความเห็นใจ จึงเอ่ย
แผ่ว

“สัญญาตูองเป็นสัญญา พี่จะหยุดเดินทาง รับรองไม่ผิดค�าพูด
หรอก แลูวพี่ก็รููดูวยว่าเมื่ออยู่กับมะแม ทุกอย่างจะต่างไป วางใจเถอะ
นะ”
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บทที่ ๒๖
 
เชูาวันรุ่งขึ้น
เบนท์ลีย์สองประตูเพรียวงาม สีเงินขึ้นเงาเป็นมันปลาบตลอด

ทัง้คัน คลานเอื่อยมาจอดเทียบรัว้โฮมออฟฟิศของนักจิตวิทยาพลังจิต 
ซึ่งทันทีนัน้ หญิงสาวในเสื้อชายยาวสีแสดฉูดฉาด หูอยสรูอยคอประดับ
หินหลากสีหลายเสูน ท่อนล่างสวมกางเกงแนบเน้ือสีฟูาสด กับรองเทูา
สูนสูงพริบพราวสีเงิน ก็เดินฉับๆมาเปิดประตูขูางคนขับ กูาวเขูาไปนัง่
ประจ�าที่ไดูว่องไวเนียนตา

อัคระเหลียวมามองดูวยรอยยิม้สนเท่ห์ แม่โฉมงามของเขามา
พรูอมกับกลิ่นน�้ าหอมแหลมคมเรูาใจ ผิดบุคลิกหวานละมุนเดิมมิใช่
นูอย แต่ชายหนุ่มก็ทราบว่านัน่เพราะหล่อนอยากมีสีสันแตกต่างไปใหู
เขาทึ่งเล่นบูาง จึงแซวว่า

“อายุเท่าไหร่น่ี?”
“พี่อัคว่าเหมือนเท่าไหร่ล่ะ?”
มะแมหยิบแว่นกันแดดกรอบขาวมาสวม เชิดหนูาอวดล�าคอ

ระหง ดูสวยเฉ่ียวราวกับนางแบบวัยรุ่น
ชายหนุ่มหัวเราะพลางส่ายหนูาชูาๆ
“เอาหมากฝรัง่ขึ้นมาลอยหนูาเคีย้วไปดูวยสิ จะไดูจ๊าบครบวงจร”
“ก็ไดูค่ะ เดี๋ยวพี่อัคแวะขูางทางซื้อใหูทีสิ”
อัคระกูมลงพิจารณาตัวเองแลูวนึกปลง
“น่ีพี่ใส่เชิต้แขนยาวเป็นตาแก่ เดินควงจะเขูากันไหมเน่ีย?”
“เขูา”
เจูาของรถมาดภูมิฐานอดช�าเลืองปลีขาคู่งามดูวยแววพิสมัยไม่

ไดู
“วันน้ีพี่เอ่ยปากขอมะแมดูวยตัวเองเลยดีไหม?”
หญิงสาวเบนหนูามามองคนรักผ่านแว่นด�าน่ิงๆ ดูทรงพลังลึกลับ

สะกดใจ คลูายภาพอาบมนต์ฝันตูองหูาม ที่เอื้อมกันสุดแขนก็ไม่แน่ว่า
จะไดูมา

“อย่าเพิ่งเลยค่ะ เดี๋ยวคุณพ่อดีใจจนลืมตัว ล็อกคอพี่อัคเซ็น
สัญญาหูามเปลี่ยนใจ”

มะแมขยับเรียวปากแดงตอบแบบทีเล่นทีจริงตามเขา อัคระหัว
เราะนุ่มๆอย่างมีความสุขก่อนเอ่ยเป็นจริงเป็นจังขึ้น

“กลับมาเที่ยวหนูาพี่ใหูพ่อแม่ไปสู่ขอ มะแมเกริ่นกับฝ่ังตัวเองไวู
เลยก็แลูวกัน บอกว่าลูกเขยคนน้ีใจรูอน มาใหูเจอหนูาทีเดียว อีกทีแห่
ขันหมากเลย!”

บนทางลอยฟูายาวเหยียด ที่เบื้องหนูาคือฟูากวูางสดใส มะแม
ทอดสายตามองไกลดูวยความโล่งอกโล่งใจไม่มีอะไรเกิน ยกมือถอด
แว่นกันแดดออกดูวยความอยากดูทัศนียภาพเบื้องหนูาดูวยตาเปล่า 
และพบว่าฟิล์มกันแดดของกระจกหนูากรองแสงจูาใหูสบายตาอยู่แลูว 
จึงมองฟูากวูางเต็มตาโดยไม่เคืองแมูแต่นูอย

เมื่อคืนเขาใหูช่อกุหลาบโต พรูอมชุดเครื่องเพชรระดับโลกยี่หูอ 
แฮรี่ วินสตัน ราคาหลายสิบลูานเป็นของขวัญวันเกิด และพาหล่อนกับ
นูองอิก๊ไปเลีย้งมื้อค�่าริมเจูาพระยา ความสนุกและเสียงสรวลเสเฮฮา
ประสาสามคนพ่อแม่ลูก ประทับอยู่ในความทรงจ�าแจ่มชัดราวกับเพิ่ง
เกิดขึ้นเมื่อหูานาทีก่อน

แปรสายตาไปขูางตัว เห็นเรือกสวนไร่นาที่แผ่กวูางอยู่เบื้อง
ล่างดูานไกล ถามใจว่าถูาถึงเวลาโลกเปลี่ยน อัคระไม่เหลืออะไรเลย
นอกจากความเป็นคนตัวเปล่า ไรูทรัพย์และอ�านาจวาสนาใดๆ หล่อนจะ
ยังรักเขาเท่าน้ีอยู่ไดูไหม?

ค�าตอบคือยิ่งกว่าไดู! กระท่อมกลางนาก็ดูน่าอยู่ ถูารููว่าจะมีเขา
ไปใชูชีวิตดูวยกัน...

ค่อยๆหันหนูามาทางชายผููทรงอิทธิพลต่อจิตใจ อากาศรอบตัว
เขาช่างใหูความรููสึกวิเวกล�้าลึก ราวแยกตัวออกมาอยู่เย็น เป็นเอกเทศ
จากภูมิศาสตร์รอบดูาน ใกลูเขาแลูวรููสึกถึงความเป็นเสาหลักยิ่งใหญ่ 
สยบหัวใจใหูอ่อนแอ แพูแรงดึงดูดทางกายที่ชวนใหูอยากเอนไปอิง เพื่อ
ขอความเป็นแหล่งพักพิงอันร่มเย็นชัว่ชีวิต

ตามใจตนเอง มะแมค่อยๆเลื่อนตัวมานัง่ริมเบาะ เอนศีรษะลง
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แนบแกูมเขูากับไหล่เขา คลูายลูกแมวประจบขอความรักความอบอุ่น
จากเจูาของ

แอบสูดกลิ่นหอมจากแขนเสื้อดูวยความรููสึกแสนดี ยิม้ละไม
อย่างคนมีความสุข นัยน์ตากระจ่างทอดน่ิงไปเบื้องหนูา เยี่ยงคนที่รููว่า
จะไม่มีฝันหวานใดตามทันความจริงในบัดน้ีไดูเลย

จากบางนาถึงอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อัคระขับมาเรื่อยๆ
ใชูเวลาไม่ถึงสามชัว่โมง

พ่อแม่ของมะแมอาศัยอยู่ในหมู่บูานขนาดกลาง แยกจากถนน
สุขุมวิทมาประมาณสิบกิโลเมตรเศษ เป็นบูานเดี่ยวชัน้เดียวในพื้นที่ ๗๐ 
ตารางวา รอบนอกคือบรรยากาศทุ่งนาโล่ง เงียบเชียบอย่างไรเมื่อสิบปี
ก่อน ก็คงความเงียบไวูอยู่อย่างนัน้จนกระทัง่วันน้ี

สองหนุ่มสาวมองหนูากันยิม้ๆ มะแมหวังจะเห็นอาการประหม่า
เคอะเขินจากอีกฝ่ายบูาง ใหูเสมอกันกับที่หล่อนไปพบพ่อแม่เขาแลูวท�า
หนูาไม่ค่อยถูก

แต่อัคระยังคงเป็นอัคระ ไม่เสียความเป็นตัวของตัวเองไปเลย 
เขาเดินลงจากรถดูวยท่าทีปกติ ซึ่งปกติของเขานัน้ราวกับเป็นเจูาของ
หมู่บูานแวะมาทักทายถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของลูกบูานก็ไม่ปาน

มะแมหยิบกุญแจจากกระเป๋าถือมาจะไขประตูรัว้ แต่พบว่ามันไม่
ไดูล็อกไวู จึงพาคนรักกูาวสู่ร่มเงาชายคาดูวยท่วงทีของเจูาถิ่น

“พ่อขา แม่ขา”
หญิงสาวส่งเสียงเรียกน�า รออัคระถอดรองเทูาก่อนจะผลักประตู

มูุงลวดน�าเขูาบูาน
บูานที่เคยอบอุ่น วันน้ีเยือกหนาวอย่างประหลาด หางตาเหลือบ

ไปเห็นเงาร่างพ่อแม่นัง่ตัวแข็ง น่ิงทื่อราวกับท่อนฟืนไรูวิญญาณที่โซฟา
รับแขกดูานซูายมือ 

ทีแรกแปลกใจที่พ่อแม่ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับกับการมาของหล่อน 
แต่แลูวก็ยิ่งตกใจกว่านัน้ เมื่อเห็นถนัดว่าพ่อนัง่หนูาซีด ขณะที่แม่นัง่
น�้ าตาไหล

“พ่อ! แม่! เป็นอะไรไปคะ?”
จะเดินปราดเขูาหาผููบังเกิดเกลูา ทัง้ที่ความกลัวแล่นจับหัวใจ แต่

อัคระควูาแขนไวู ท�าท่าเหมือนจะรัง้ใหูถอยกลับ ทว่าสังหรณ์รูายของ
ทัง้สองท�างานชูาเกินไปเสียแลูว

ร่างสูงใหญ่ที่หลบอยู่หลังจุดบังตาใกลูตัว โผล่ออกมาพรูอมปืน
สัน้ในมือ

“อย่าขยับ แลูวก็อย่าเอะอะ”
ผููยึดครองพื้นที่ไวูก่อนสัง่ดูวยเสียงธรรมดา แต่นัยน์ตา

เพชฌฆาตประกอบกับปืนที่ชีห้นูาอยู่ ประกาศความหฤโหดแบบไม่
ธรรมดาเลย เล่นเอามะแมเข่าอ่อน มือไมูเย็นเฉียบไปชัว่ขณะ

ส�าหรับอัคระ เขาแค่หรี่ตาลงดูวยสีหนูาเรียบเฉยเป็นปกติ แลูว
เหลือบมองไปทางขวาเมื่อส�าเหนียกถึงความเคลื่อนไหวจากเงาร่างของ
ผููชายอีกสองสามคน ที่ทยอยโผล่กันออกมาจากหูองดูานใน

แต่ละคนถืออาวุธครบมือ แถมมีกระแสทมิฬบอกความเอาจริง 
ลงมือใชูอาวุธไดูจริง ไม่ใช่แค่ถือปืนขู่ตามธรรมเนียมโจรกระจอกแต่
อย่างใด

มะแมถอยเทูามากอดเขาตัวสัน่ อัคระจึงเอ่ยถามกับคนตรง
หนูาที่ดูท่าว่าน่าจะเป็นหัวโจก

“ตูองการอะไร?”
“คุณทัง้สองไปกับเรา”
ค�าตอบบอกชัดว่าน่ีไม่ใช่การปลูน
“ไดู... แต่ช่วยบอกสักนิดไดูไหมว่าน่ีมันเรื่องอะไรกัน เผื่อเขูาใจ

ผิดจะไดูแกูที่ตรงน้ีก่อน”
ชายหนูาเหลี่ยมร่างใหญ่แค่นยิม้ 
“เรามารอคุณถูกที่ถูกเวลา ยังจะคิดว่าเขูาใจผิดอีกหรือ?”
“ผมชื่ออะไรคุณรููหรือเปล่า?”
“อ๋อ! รููซี่ ชื่ออรรถไง แลูวแฟนคุณก็ชื่อมะแม มัน่ใจไดูหรือยัง?”
ทัง้อัคระและมะแมทราบทันทีว่าคนรูายตัง้ใจอูุมถูกคน แมูจะ

เรียกชื่อของอัคระผิดก็ตาม การเรียกชื่อผิดแค่เป็นขูอมูลเบื้องตูนชีว้่า
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คนบงการอูุมหาไดูรููจักเขาจริงไม่
“โอเค ผมจะตามพวกคุณไปโดยไม่ขัดขืน แต่ขอใหูปล่อยผููใหญ่

ทัง้สองท่านไวูที่น่ีเถอะนะ พวกท่านคงไม่เกี่ยว ไม่รููเห็นอะไรดูวยแน่ๆ”
“พวกเขาจะอยู่ที่น่ี โดยมีพวกเราอีกสามคนอยู่ดูวย เพื่อเป็น

ประกันว่าคุณอรรถกับคุณมะแมจะไม่ดื้อกับเรา”
“ถูาอย่างนัน้ก็ใหูเป็นไปตามที่คุณตูองการ แค่คุยกันดีๆไดู ผมก็

เบาใจว่าคงไม่ใช่เรื่องที่เจรจากันยาก” แลูวอัคระก็หันไปยกมือไหวูบิดา
มารดาของคนรัก “สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ ไม่ตูองห่วงนะครับ พวก
เขาคงไม่ท�าอันตรายพวกเราหลังจากไดูสิ่งที่ตูองการแลูว เดี๋ยวผมกับ
มะแมจะรีบกลับมานะครับ”

น่าเสียดายที่ฤกษ์พบปะครั้งแรกตูองกลายเป็นการปลอบโยน
กันในบรรยากาศหนูาสิ่วหนูาขวาน ผููใหูก�าเนิดมะแมทัง้สองมีเรี่ยวแรง
ไดูแค่พยักหนูารับเพียงเท่านัน้ เพราะงงไปหมด และไม่มีใครเขูาใจว่า
ท�าไมถึงเกิดอะไรขึ้นอย่างน้ี

คนหัวหนูายัดปืนเสียบไวูกับพุงชัว่คราว
“เอาขูาวของออกจากตัวใหูหมด มือถือ นาฬิกา รวมทัง้กระเป๋า

สตางค์ ผมใหูเกียรติพวกคุณโดยไม่คูนตัว พวกคุณก็กรุณาใหูเกียรติ
ดูวยการน�าออกมาเองทัง้หมดเสียดีๆ”

“ตกลง”
อัคระถอดนาฬิกา ลูวงกระเป๋ากางเกงหยิบมือถือและกระเป๋า

สตางค์ออกมายื่นใหูคนที่อยู่ตรงหนูา น�ามะแมใหูปฏิบัติตาม
เมื่อทรัพย์สินส่วนตัวมาอยู่ในมือหัวหนูาโจรครบ ฝ่ายนัน้ก็บูุย

ปากใหูอัคระมองหนูาบูาน ซึ่งห่างออกไปไม่กี่เมตร
“เอาล่ะ! กลับหลังหันเดินออกจากบูานใหูเป็นปกติ เดินไปขึ้นปา

เจโร่ที่เห็นน่ีแหละ”
มิตซูบิชิเกง๋กึ่งบรรทุกสีด�าเพิ่งเคลื่อนมาจอดเทียบรัว้บูาน กระจก

รถทุกดูานติดฟิล์มด�าสนิท เพ่งใหูตายก็ไม่รููว่ามีใครท�าอะไร หรือเป็น
ตายรูายดีอยู่ในนัน้

อัคระหันมาพยักหนูาใหูมะแมปฏิบัติตามค�าสัง่โดยดี ซึ่งหญิงสาว

ก็ตัวสัน่ เกาะแขนเขาแน่นขณะจ�าใจเดินตามกันไปขึ้นรถ
ฝ่ายคนรูายมีเพียงตัวหัวหนูาที่ตามหลังมาดูวย หากถูาใครใน

หมู่บูานจะเผอิญเห็นเขูา ก็คงคิดว่าพวกน้ีรููจักกันมากกว่าอย่างอื่น
“ซีอุสไม่ไดูเตือนไวูหรือคะ?”
มะแมยื่นหนูากระซิบถามอัคระ คะเนแลูวว่าต่อใหูคนเดินตาม

หลังไดูยินก็ไม่เขูาใจ
อัคระกูมลงกระซิบตอบแบบจ่อริมฝีปากประชิดใบหูมะแม
“น่ีไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น มันอยู่นอกแผนของชะตาเดิม!”
มะแมขนลุกซู่ แต่แลูวอัคระก็รีบกระซิบเสริม
“อย่าห่วง พี่จะไม่ใหูใครเป็นอะไรหรอก”
หญิงสาวค่อยใจชื้น สีหนูาสดชื่นขึ้นบูาง เพราะค�าพูดของชายผูู

มีสิทธิค์รองโลกย่อมเป็นหลักประกันน่าอุ่นใจ ยิ่งเสียกว่าเห็นต�ารวจมา
ยืนลูอมบริเวณเพื่อช่วยเหลือเสียอีก

คนเดินตามเห็นกิริยาโตูตอบทัง้หมดของคู่รักจากเบื้องหลัง แต่
ก็ไม่ว่าอะไร เพราะเป็นธรรมดาที่ชายจะตูองปลอบประโลมหญิงบูางใน
สถานการณ์คอขาดบาดตายน่าตกตื่นขนาดน้ี แลูวก็เห็นว่าทุกอย่างอยู่
ในความควบคุมของตนเต็มรูอย ไม่มีทางดิน้ไปไหนรอดดูวยวิธีปรึกษา
พูดคุยกันอย่างแน่นอน

ผููคุมเปิดประตูรถตอนหนูา จูองมะแมเป็นความหมายว่าน่ีคือที่
นัง่ของหล่อน หญิงสาวเกูๆกังๆเล็กนูอยเมื่อรููตัวว่าจะตูองแยกกับคนรัก 
แต่ความที่เคยผ่านเรื่องรูายท�านองเดียวกันมาก่อน จึงสะกดอารมณ์ไดู
เร็ว และกูาวขึ้นไปนัง่ตามล�าพังโดยไม่อิดเอื้อนนาน

ฝ่ายอัคระถูกตูอนใหูขึ้นไปนัง่ตอนหลัง โดยมีผููคุมตามขึ้นมา
ประกบ และชักปืนจากพุงมาถือไวูในมือตามเดิม

“เจูานายก�าชับใหูบอกพวกคุณว่า คุณทัง้สองมีสิทธิท์ี่จะไม่พูด 
เมื่อขึ้นรถแลูวหูามชวนเจรจา ส่วนผมมีสิทธิย์ิงทิง้อย่างเดียวถูาไม่เชื่อ
กัน”

หมอนั่นแจูงสิทธิแ์ละขอบเขตอ�านาจราวกับเป็นต�ารวจอเมริกัน 
น�้ าเสียงฟังยากว่าพูดเล่นหรือพูดจริง แต่อัคระหยัง่ดูแลูว ฝ่ายนัน้ไม่มี
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เหตุใหูลังเลแมูแต่นูอยที่จะเป่าเขากับคนรักทิง้
พวกน้ีของจริงและจะเอาจริง!
ชายหนุ่มพยายามหยัง่สถานการณ์และแนวโนูมของสิ่งท่ีจะเกิด

ขึ้นขูางหนูา แต่แปลกที่ไม่เห็นอะไรเลย เหมือนพยายามฝืนมองใหูทะลุ
ม่านหมอกหนาทึบ ทัง้ที่แน่ใจว่าสติมีก�าลังคมชัด และจิตใจก็แจ่มใส
เป็นพิเศษดูวยซ�้า

ตระหนักมานานว่าจิตสัมผัสเป็นของไม่เที่ยง ใช่จะสามารถเห็น
ตลอดเวลาตามปรารถนา ทว่าม่านหมอกหนาทึบที่ปิดกัน้ไม่ใหูเกิดการ
รับรููใดๆเลยชนิดน้ีนับว่าแปลก เหมือนใครจงใจบันดาลมันขึ้นมา

ธรรมชาติคงจัดเกมกรรมฉากน้ีมาใหู ดูวยความตัง้ใจใหูเขาเป็น
มนุษย์ธรรมดา ไม่มีเครื่องช่วยใดๆมากไปกว่าหน่ึงสมองและสองมือ 
เท่าเทียมกับตัวละครอื่นที่ก�าลังจะปรากฏ!

ครึ่งชัว่โมงต่อมา ปาเจโร่สีด�าก็แล่นเขูามาในบริเวณท่าเทียบ
เรือยอชแห่งหน่ึงของแหลมสิงห์ ที่นัน่จอดเรียงรายอยู่ดูวยเรือยอชใหญ่
เล็ก ทัง้แบบมีเจูาของและแบบเช่าเหมาล�า

บรรยากาศแบบเปิดๆ มองทะเลไดูไกลสุดตา จะว่าไปนัน่คือ
แผนการที่อัคระเตรียมพาคนรักมาทอดทัศนาอยู่แลูว แต่ไม่นึกเลยว่า
จะเจอของแถม ไดูลงเรือยอชหรูล�าสีขาวแดงของใครก็ไม่ทราบเช่นน้ี

ผููคุมสัง่ใหูอัคระกับมะแมลงบันไดซึ่งพาดอยู่กับส่วนทูายเรือ ดูวย
สายตาของนักเล่นคนหน่ึง อัคระทราบดีตัง้แต่เห็นเพียงบางส่วน ว่ามัน
คือเรือประเภทสปอร์ตครุยเซอร์เพรียวลม ยี่หูออาซิมุธ ความยาว ๒๗ 
เมตร เครื่อง ๒,๐๐๐ แรงมูาคู่แฝด เร่งใหูเรือแล่นไดูเร็วถึง ๘๕ กิโลเมตร
ต่อชัว่โมงภายใน ๕๐ วินาที ซึ่งก็แปลว่ามันพาผููโดยสารจากท่าสู่ทะเล
ลึกไดูในเวลาอันสัน้ ชัว่โมงเดียวก็ห่างจากฝ่ังไดูเกือบรูอยกิโลแลูว

ดูสภาพเรือ อัคระตัดสินว่าเป็นเรือส�าราญที่เจูาของใชูเอง ไม่ใช่
ผ่านหลายมือโชกโชนแน่นอน นัน่ก็แปลว่าเจูาของเรือตูองมีเศษเงิน
กว่ารูอยลูานไวูน�าเขูาของเล่นระดับน้ี ซึ่งทัง้ไทยคงนับหัวไดู

อีกประการหน่ึง จุดประสงค์ปกติของการเอาเรือล�าน้ีออกทะเล 

น่าจะเป็นพาสาวไปรับลมย่านปากอ่าวไทยมากกว่าอย่างอื่น การน�าตัว
เขาขึ้นเรือจึงไม่น่าเกี่ยวขูองกับขบวนการก่อการรูายใดๆ

จากทูายเรือกูาวผ่านประตูกระจกเขูาสู่หูองบังคับการเรือ ซึ่ง
ออกแบบไวูเป็นหูองนัง่เล่นกลางในตัว คือมีพื้นที่พอจะติดตัง้โซฟาสอง
ที่นัง่สีขาว ๔ ตัว แนบผนังฝ่ังซูายสองตัวเคียงกัน และหันเขูาหากันจาก
ทิศเหนือและทิศใตูอีกสอง โดยไม่มีโต๊ะกลาง เปิดช่องว่างเป็นทางเดิน
กวูาง ส่วนดูานขวาเป็นเคาน์เตอร์บาร์ไม่กินที่เท่าใดนัก สภาพหูองโดย
รวมจึงโอ่โถงพอควร

ไม่ตูองเสียเวลาคาดเดาว่าเจูาของเรือเป็นใคร เพราะเขานัง่เด่น
เป็นประธานบนโซฟาดูานที่หันหนูามาหาอัคระกับมะแมอยู่แลูวในบัดน้ี

ไม่ใช่ใครอื่น เขาคือ ฯพณฯ คณินทร์ ร่มโพธิ ์ รัฐมนตรีกระทรวง
พาณิชย์คนปัจจุบัน!

มะแมขยับมือเหมือนจะไหวูดูวยความที่นับถือกัน แต่การมาพบ
ดูวยวิธีน้ีคงมิใช่วิสัยที่จะไหวูไดูลง เพราะหล่อนไม่ใช่แขกที่เขาเชิญมา 
แต่เป็นนักโทษที่ถูกเขาคุมตัว!

“เชิญนัง่”
คณินทร์ผายมือไปทางขวาของตนยิม้ๆ ท่าทางไม่อยากไดูรับการ

เคารพนบไหวูจากอีกฝ่ายเช่นกัน
ท่วงทีของอัคระที่กูาวเนิบเขูามานัง่บนโซฟาติดผนัง ห่างกันแค่

เอื้อมถึงกับคณินทร์นัน้ บีบใหูท่านรัฐมนตรีประหวัน่ใจไดูวูบหน่ึง บอก
ตนเองว่าตรงหนูาคือพญาราชสีห์ใหญ่ ไม่ใช่ลูกหนูตัวเล็กจูอย เขาจะ
ประมาทไม่ไดูแมูแต่พริบตาเดียว

ลูบหมอนผูาไหมม่วงที่ติดอยู่กับตักขวาเบาๆ ใตูหมอนคือปืนที่
ปลดล็อกไวูพรูอมยิงทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อใหูเป็นสิงโตตัวจริง 
เจอลูกปืนเขูากลางแสกหนูาก็คงค�ารามไม่ออกเหมือนกัน!

“หนูมะแมนัง่สิ ยืนขวางอย่างนัน้ คนของผมเลยไม่ไดูนัง่ไป
ดูวย”

คณินทร์เอ่ยแบบคนอารมณ์ดี มะแมยืนขบฟันอยู่อีกอึดใจหน่ึง 
จึงยอมกูาวมานัง่บนโซฟาอีกตัวถัดจากอัคระ โดยไม่ถามอย่างที่อยาก
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ถามว่า “ท�าไมถึงท�าแบบน้ี?”
“เอูา! มึงก็นัง่ดูวยสิยักษ ์ วางๆปืนใหูพูนหูพูนตากูดูวย เห็นแลูว

ไม่เหมาะกับบรรยากาศล่องทะเลเอาเลย พับผ่าเถอะ”
ยักษล์งนัง่บนโซฟาที่หันหนูาเขูาหาเจูานาย วางปืนแอบไวูขูางตัว

แลูวเอาหมอนบังใหูพูนสายตาตามค�าสัง่
“เปู... ออกเรือไดู”
คณินทร์เอีย้วกายไปสัง่คนถือพวงมาลัย ซึ่งนัง่หันหลังใหูตนห่าง

ไปแค่กูาวเดียว
เรือค่อยๆเคลื่อนออกจากท่า เบนหัวไปตัง้ล�า จากนัน้จึงเดิน

เครื่องไต่ระดับความเร็ว แลูวเมื่อเดินเครื่องเต็มก�าลัง ใบพัดคู่ทูายเรือ
ที่ส่งแรงขับมหาศาลก็พ่นน�้ าออกมาเป็นหางใหญ่รูปสะพานโคูงขาวฟ่อง 
ถีบล�าเรือใหูพุ่งลิ่วแหวกน�้ าแหวกอากาศ ทิง้แผ่นดินห่างออกมาเรื่อยๆ 
จนกระทัง่เห็นฝ่ังอยู่เบื้องหลังลิบๆในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจใหญ่

เรือแล่นตรงดิ่งดูวยความนุ่มนวล ทรงตัวน่ิง เครื่องเดินค่อนขูาง
เงียบดูวยระบบเก็บเสียงชัน้ดี เปลวแดดจากภายนอกไม่อาจรบกวน
ความฉ�่าเย็นในหูองโดยสารไดูแมูแต่นูอย มันเหมือนตัดแบ่งเอาหูอง
รับแขกหรูมาท่องทะเลอย่างไรอย่างนัน้

คณินทร์มองออกนอกหนูาต่างขูางที่ไม่มีใบหนูาบาดตาบาดใจ
ของสองหนุ่มสาว ดูวยความรููสึกผ่อนพักชัว่ขณะหน่ึง ปกติถูามาเที่ยว
ดูวยเรือล�าน้ี เขาจะเปิดเลื่อนหลังคาออกรับสายลมและทูองฟูากวูาง 
แต่น่ีมาดูวย ‘ธุระเครียด’ เลยปิดหลังคาเปิดแอร์เพื่อเก็บเสียงภายนอก 
เพื่อเอื้อกับการพูดคุยใหูไดูยินกันถนัดๆหน่อย

๕ นาทีผ่านไป ไม่มีใครในหูองเอ่ยค�าใด แต่แลูวในที่สุดเจูาของ
เรือก็หันมายิม้ใหูอัคระ

“หน่ึงในรางวัลของการไดูเป็นเศรษฐี คือเติมเต็มฝันของมนุษย์
คนหน่ึงไดูทุกเรื่อง โดยเฉพาะการเที่ยวไปตามใจชอบ คุณอรรถว่า
ไหม?”

อัคระยิม้ตอบเงียบๆ ปล่อยใหูคณินทร์อารัมภบทไปคนเดียวก่อน
“ว่ากันว่าหลายคนอยากเป็นเศรษฐี ก็เพื่อจะไดูเป็นเจูาของเรือ

ยอชหรูๆ พาอีหนูสักสองสามคนขึ้นมานอนผึ่งแดดอุ่นๆกลางทะเล ผม
ว่าก็จริงของเขานะ เรือยอชกับอีหนูท�าใหูรููว่ามีเงินมากมันดียังไง”

หนุ่มผููอ่อนวัยกว่า เออออไปดูวยบูาง เป็นการไม่ใหูอีกฝ่ายพูดอยู่
คนเดียวนานไปนัก

“เรือยอชคือสัญลักษณ์ของการออกไปพบกับความฝัน”
“ช่าย... ผมเคยไดูยินมาจากไหนนะ ยอชแปลว่า ‘ล่า’ ค�าน้ีติดใจ

ผมมากเลย พอขึ้นเรือทีไร จะนึกถึงการตามล่าความฝันไปสุดโลก
ทุกที”

อัคระกะพริบตายิม้ละไมก่อนเอ่ยอย่างนุ่มนวล
“ยอชมาจากค�าในภาษาดัทช์ แปลว่า ‘ล่า’ แต่สมัยแรกราชนาวี

ชาวดัทช์มุ่งใชูค�าน้ีกับเรือใบที่มีน�้ าหนักเบา แล่นเร็ว ซึ่งเอาไวูไล่กวด
โจรสลัดหรือพวกหนีกฎหมาย เพิ่งมาตูนศตวรรษที่ ๑๗ น่ีเองที่ใชูเพิ่ม
ในอีกความหมายคือกวดไล่แข่งเอาสนุกกัน”

“อูาว! งัน้หรือน่ี ฮ่ะๆ... แต่ก็คงไม่ว่ากันนะ สมัยน้ีมันหมายถึงเรือ
ส�าราญ ถูาจะคิดว่าออกล่าหาความส�าราญก็คงไม่ผิดหรอกมัง้”

อัคระพยักหนูาและหัวเราะตาม
“ผมเดานะ” คณินทร์ชีน้ิ้วมาทางคู่สนทนา “คุณอรรถคงไม่ไดูรูู

แค่ที่มาที่ไปของศัพท์ แต่น่าจะสนใจการเที่ยวไปในทะเลดูวยเรือของ
ตัวเองเหมือนกัน”

“ก็นิดหน่อย แต่ผมชอบยอชเรือใบมากกว่ายอชมอเตอร์”
“เหรอ... ผมก็เคยอยากหัดเหมือนกันนะ เห็นเพื่อนคนหน่ึงบอก

ว่าไดูอะไรหลายอย่าง ไม่ใช่แค่หัดบังคับเรือใบ ตูองศึกษาธรรมชาติลม
และน�้ าใหูดีๆ ใครล่องเรือใบเก่งๆจะช่วยใหูเกิดสัญชาตญาณการควบคุม
หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัว เหมือนรููหลักว่าตูองใหูอะไรๆมันไหลรื่น
สัมพันธ์กัน ธุรกิจถึงจะไปตามทิศที่เราตูองการอย่างถูกตูอง”

“น่าจะอย่างนัน้”
“แต่ที่ผมไม่หัดเล่นเรือใบ ส่วนหน่ึงเพราะชอบความสบาย ชอบ

ใหูคอมพิวเตอร์ช่วย น่ีถูามาคนเดียวผมก็ขับเองนะ ไม่ไดูตูองมีคนขับ
หรอก เครื่องไฮเทคมันช่วยหมด”



394       dungtrin.com    395

“ถูาชอบอย่างนัน้ ต่อไปคงมีของเล่นมาใหูท่านสนุกกว่าน้ี อย่างที่
ซีเทคสรูางยอชด�าน�้ ามาล่อใจ ท่านอาจเคยไดูยินมาบูาง”

“เรือยอชด�าน�้ าไดู!” คณินทร์ท�าตาโต “เหอะๆ ผมไม่เอาดูวย
หรอก กลัวด�าแลูวไม่โผล่ ของพวกน้ีพลาดนิดเดียวตายโหงเลย... น่ี
ผมก็เพิ่งมีเจูาน่ีเป็นล�าแรกนะ ซื้อมาสัก ๓-๔ ปีมัง้ ใชูยังไม่ค่อยคูุมเลย 
ก่อนหนูาน้ีเช่าเอา... แลูวตอนน้ีคุณอรรถเล่นเรือยี่หูออะไรอยู่ล่ะ?”

“ของ ‘เพอริน่ี นาวี’ น่ะครับ ชื่อรุ่น ‘มอลตีส ฟัลคอน’ ”
อัคระตอบเสียงเบาแต่เต็มปากเต็มค�า ดูวยนัยน์ตาน่ิงและรอยยิม้

ของคนรููตัวว่าพูดเรื่องจริง
คณินทร์ขยิบตา ขมวดคิว้จูองตาชายหนุ่มเขม็ง แทบทุกคนที่บูา

เรือยอชรููจัก ‘มอลตีส ฟัลคอน’ กันดี เพราะมันคืออภิมหาเรือยอชสุด
ยอดของความแพง คิดเป็นเงินยูโรคือ ๗๐ ลูาน แต่ถูาคิดเป็นเงินไทย
ตามค่าเงินปัจจุบันจะหนาว

‘มอลตีส ฟัลคอน’ เป็นยอชคลาสใหม่ ยาวร่วม ๓๐๐ ฟุต นูองๆ
ความยาวสนามฟุตบอล ไม่เขูาประเภทยอชอื่นๆตรงที่มีทัง้ใบเรือสาม
เสาและเครื่องยนต์ไฮเทค จะสลับไปใชูสมองคนหรือคอมพิวเตอร์
บังคับการขับเคลื่อนก็ไดู ตามแต่ว่าก�าลังอยู่ในอารมณ์ไหน

ความคิดแวบแรกที่ผ่านเขูามาในหัวของคณินทร์คือไม่อยากเชื่อ 
จะมีคนไทยรวยขนาดนัน้อยู่ในโลกโดยที่เขาไม่รููจักไดูอย่างไร

แต่แลูวบางสิ่งที่ลึกลับและเป็นของจริงในอัคระ ก็ท�าใหูเขาลังเล 
เจูาหนุ่มลูกคางใสคนน้ีน่าครัน่ครูามผิดมนุษย์ ขนาดเขามีทุกอย่างและ
อยู่มาหูาสิบกว่าปี เขูาหนูาแลูวยังรููสึกตัวเล็กลงกว่าเดิมชอบกล

“รวยขนาดนัน้ คุณจะมีเวลาอยู่กับยอชแพงๆคูุมกับที่จ่ายค่าตัว
มันเหรอ?”

“มันก็ไม่ไดูท�าใหูผมเสียเวลาท�างานน่ี บางช่วงผมก็มีความสุขที่
จะยึดเรือยอชเป็นออฟฟิศอยู่แลูว อยากไปประเทศไหนผมก็ไปไดูไม่ชูา
นัก”

“เห็นเขาว่า มอลตีส ฟัลคอน น่ีขูามแอตแลนติกใชูเวลาแค่ครึ่ง
เดือนใช่ไหม?”

“สิบวัน!”
อัคระตอบตัง้แต่คณินทร์ยังถามไม่จบ ท่านรัฐมนตรีขยับตัวนิด

หน่ึง อูาปากคลูายจะพูดอะไรกับอัคระต่อ แต่แลูวก็เปลี่ยนใจ หันไปมอง
มะแมแทน

“เรือล�าน้ีผมซื้อใหม่ ถึงจะตูองจ่ายหนักก็ยอม เพราะผมไม่ชอบ
ของมือสอง”

จู่ๆก็พูดเช่นนัน้ ซึ่งมีผลใหูมะแมหนูาตึง แต่ไม่โตูตอบ เพราะไม่
เขูาใจชัดว่าคณินทร์หันมาพูดกับหล่อนอย่างน้ีเพื่ออะไร แต่แลูวก็เริ่ม
กระจ่างเมื่อมีการขยายความ

“ปัญหาคืออีหนูส่วนใหญ่เป็นของมือสอง น่ีคือเรื่องที่ผมนึกขัดใจ
มาตลอด ผมน่ะหามานานแลูว แต่ไม่เคยเจอนะ ผููหญิงพรหมจรรย์ที่
ยอมเป็นเมียนูอย”

มะแมชักไม่ชอบสายตาของอีกฝ่ายมากขึ้นทุกที แต่ก็ตอบเยี่ยง
คนมีความอดกลัน้เป็นเลิศ

“ไดูผลค่ะท่าน... ใชูวิธีพูดตามความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นสดๆ ไม่
คิดน�าไวูก่อน แลูวก็ยิงค�าพูดที่กวนโมโห เป็นการสับขาหลอกใหูสับสน
งุนงง ตัดความสามารถไม่ใหูมะแมรููใจท่าน”

คณินทร์หงายหนูาหัวเราะดังๆดูวยอารมณ์สนุกเต็มที่ แต่แลูวก็
ค่อยๆลดใบหนูาลง เสียงหัวเราะหายไป ก่อนจะถูกแทนที่ดูวยดวงตา
วาวโรจน์น่ากลัว

“ฉันเกลียดอะไรที่สุดอย่างหน่ึงรููไหม? เวลาใครอยากใหูฉันเป็น
ไอูหนูาโง่แลูวเอาผููหญิงสวยๆมาล่อ ฉันรููสึกโคตรแย่เลยตอนมารููตัว
ทีหลังว่าถูกผููหญิงหลอก!”

มะแมหรี่ตา ส่ายหนูานูอยๆอย่างคนอัดอัน้ตันใจ
“น่ีมันอะไรกันคะ มะแมว่าท่านคณินทร์ตูองเขูาใจผิดพวกเราอยู่

แน่ๆ โปรดบอกมาเถอะว่าท่านตูองการอะไร”
คณินทร์ขบฟันแน่นจนเห็นเสูนเลือดที่ขมับปูด ใบหนูาสวยบาดใจ

ตรงหนูาเหน่ียวใจใหูประหวัดไปนึกถึงเมียนูอยคนล่าสุด ที่ทิง้เขาไป
พรูอมค�าหยามเหยียดกัน ใหูแคูนจุกเสียดจนอกแทบระเบิด
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“ฉันจะใหูเธอฟังเสียงผัวเมียที่ก�าลังสมรููร่วมคิด วางแผนตูมตุ๋น
ไอูแก่คนหน่ึง ฟังแลูวเธอน่าจะรููว่าผัวเมียคู่น้ีเป็นใคร บูานอยู่แถวไหน”

คณินทร์ควูารีโมตคอนโทรลจากเบาะขูางตัก กดปุ่มเดียว เสียง
จากล�าโพงรอบทิศในเคบินก็ดังขึ้นอย่างแจ่มชัด

“คิดถึงพี่มากเหรอ?”
“ค่ะ... คิดถึง แล้วก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วย”
“ท่าทางจะส�าคัญ”
“ก็น่าจะอย่างนัน้มัง้... มะแมเข้าถึงตัวรัฐมนตรีที่พี่อัคเคยบอกไว้

ตัง้แต่หลายวันก่อนแล้วนะคะ”
“มาหามะแมเองเลยใช่ไหม?”
“เฮ้อ! ร้่หมดอย่างน้ีไม่สน่กเลย แล้วมะแมจะเอาอะไรมาเล่าให้พี่

อัคฟังเหมือนเรื่องส�าคัญที่ต้องชวนค่ยกันต่อล่ะ”
“อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับมะแม เรื่องงานน่ีพี่เบื่อเต็มแก่ ร้่ๆอย่่ว่ายัง

ไงอีตาคณินทร์ก็ต้องมาเข้าทางมะแมวันยังค�่า”

คณินทร์รีบกดปุ่มปิดผิดๆถูกๆเพราะมือสัน่ระริก หนูาแดงก�่าและ
ยับย่น ไอรูอนกระจายพล่านไปทัว่หูอง สะทูอนความคัง่แคูนเหลือจะ
กล่าว

“เสียดายที่แบตฯจัญไรในเครื่องนังตัวเมียมันหมด ไม่งัน้ฉันคง
ไดูฟังอะไรเด็ดๆต่อจากนัน้อีก!”

อัคระยังน่ิงเป็นหุ่นป้ัน แต่มะแมท�าท่าคลูายหมดเรี่ยวหมดแรง 
ยกมือกุมหนูาผาก

“ท่านคะ... จะใจเย็นฟังพวกเราอธิบายไดูไหม?”
คณินทร์ยิม้สุดเครียดเหมือนไม่อยากพูดอะไรอีก แต่ก็เคูนเสียง

ออกมาในที่สุด
“เขาว่ากลางทะเลแถวน้ีนะ ปล่อยใครลงไปเป็นจมน�้ าตายกันทุก

คน... เชื่อไหม?”
มะแมกลืนน�้ าลายลงคอฝืดๆ ผืนทะเลกวูางใหญ่รอบดูานท�าใหู

ไม่รููสึกว่านัน่เป็นเรื่องลูอเล่นเสียดูวย
ตายไม่กลัว แต่กลัวทรมานจนตายน่ีแหละ ไม่อาจลากลมหายใจ

เขูาไดูจนกระทัง่ดับดิน้สิน้ชีพน่ีคงตัง้จิตใหูดีๆไดูล�าบากหน่อย
“ท่านเล่นดักฟังคนอื่นคุยโทรศัพท์กัน ไดูยินแต่ตรงกลาง ไม่มี

ตูนไม่มีปลายอย่างน้ี อาจเท่ากับว่าท่านยังไม่ไดูยินอะไรเลยก็ไดูนะคะ”
“น่ี! จะบอกใหูรููตัวไวู ตอนน้ีเธอมันคือนังตัวแสบในสายตาของ

ฉัน ถูาเล่าชูาไม่ทันใจ หรือท�าใหูฉันจับไดูว่าโกหก ก็จะยิ่งท�าใหูฉัน
เจ็บใจหนักขึ้น และความเจ็บใจของฉันอาจกลายเป็นความเจ็บตัวของ
เธอก่อนลงไปอยู่กูนทะเล! ฉะนัน้ ถูาอยากแกูตัวก็อย่าพล่าม อย่าโยกโยู 
เอาแต่เน้ือๆ”

หญิงสาวแทบไม่มีแก่ใจพูดต่อ ดูท่าคณินทร์จะหมายมัน่ป้ันมือจับ
หล่อนกับอัคระถ่วงน�้ าแน่ แค่อยากดูเล่นเท่านัน้ว่าจะโกหกเอาตัวรอด
ท่าไหน และนัน่ก็ท�าใหูรููสึกเหมือนมีอะไรไปอุดปากอุดจมูก คิดไม่ออก 
พูดไม่เป็นเสียแลูว

“ท่านคณินทร์...” อัคระเอ่ยหลังจากประเมินแลูวว่าควรเริ่มเขูา
จุดจากตรงไหน “คนที่วางแผนฆ่าท่าน คือคนที่ท่านนึกไม่ถึง”

“ใคร?”
“จะเอาคนติดต่อเกลีย้กล่อมคนขับรถของท่าน หรือจะเอาผูู

บงการใหญ่?”
คลูายกูอนเครียดในอกของคณินทร์จะคลายลง เริ่มกลับมาเป็น

คนใจเย็น รับฟังอะไรไดูอีกครัง้
“ตัวบงการใหญ่เลยก็แลูวกัน”
“ท่านเติม!”
คณินทร์เบิกตาผงะไปนิดหน่ึง แต่ก็ตัง้สติรับฟัง เพราะตลอดชีวิต

ที่ผ่านมาเจอเรื่องเหนือความคาดหมายมาเยอะ จนไม่มีเรื่องไหนเกิน
คาดไดูอีกแลูว

“แลูวท่านมีเหตุผลอะไร ในทางปฏิบัติผมเป็นที่ปรึกษาของท่าน
แทูๆ”

“ท่านคณินทร์รููอยู่แก่ใจ ว่าข่าวเหม็นโฉ่ที่เกิดขึ้นกับท่านเติมทุก
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วันน้ี มีใครเอาขีไ้ปปูายท่าน”
คณินทร์หายใจขัด คอถูกกดลงต�่าโดยไม่รููตัว ปิดปากสนิทเพราะ

สมองชะงักชัว่คราว
“ท่านเติมรููตัวว่าก�าลังโดนท่านคณินทร์เลื่อยขาเกูาอีอ้ยู่ ทัง้ที่

ท่านรัก ไวูใจ และเคยช่วยส่งเสริมกันมามาก เดาถูกไหมว่าท่านเติมจะ
เจ็บใจขนาดไหน?”

ใบหนูาของคณินทร์หมองคล�้า เหลือบตาลงต�่าในอาการคิดหนัก
ถูอยค�าของอัคระไม่มีที่ติ!
คณินทร์ไม่รููสึกผิดที่คิดเลื่อยขาเกูาอีน้ายกรัฐมนตรี ในเมื่อเขา

และทุกคนที่ ‘มีสิทธิ’์ ย่อมคิดกันไดู ก็รููๆกันอยู่ว่าการเมืองคือเกมแย่ง
เกูาอีท้ี่เหนือกว่าขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อแย่งไม่ส�าเร็จก็ตูองท�าอย่างน้ีแหละ!

เขาสนิทกับท่านนายกฯมากพอจะหยิบจับจุดโนูนมาโยงจุดน้ี 
ขยายผิดนูอยใหูเป็นผิดมาก หรือท�าเรื่องส่วนตัวใหูดูน่ารังเกียจ ไม่สม
กับเป็นผููน�า ตลอดจนเอาขูอมูลที่ลับมาขยายในที่แจูง เพียงคณินทร์ใชู
คนไปปล่อยขูอมูลกับนักข่าวอย่างต่อเน่ืองหน่อย นักข่าวสืบไปสืบมา ตี
ไข่คนละทีสองที ก็ชวนใหูเกิดกระแสความเชื่อว่าท่านนายกฯเป็นพวก
ร่วมเพศไดูทัง้ชายหญิง แถมสัง่เด็กชาวเขามากินไม่เวูนแต่ละเดือน

เวลาถูกใส่รูาย และคนในสังคมเริ่มเอนเอียงที่จะเชื่อไปแลูว การ
ใหูแกูกลับเป็นดีๆมีกลิ่นหอมใสอย่างเก่านัน้ยาก เพราะค�าใหูรูายย่อม
เหมือนปมสกปรกเน่าเหม็น ที่เขูาไปผุดฟองฟอดอยู่ในความทรงจ�าของ
คน ต่อใหูคนกุเรื่องคิดกลับใจ ออกมาคุกเข่าพนมมือยอมรับผิดต่อหนูา
สื่อมวลชน ก็ไม่แน่ว่าคนจะเชื่อหรือเปล่า อาจคิดว่ามีการใหูสินจูางกัน
ก็ไดู

งานน้ีท�าใหูคณินทร์รููซึ้งว่าคนเลวเขาเล่นกันอย่างไร
กฎของการใส่รูายขูอแรก คือ โจมตีก่อนไดูเปรียบ ยิ่งถูาเหยื่อ

ไม่รููตัว ไม่ระวังหลัง ก็ยิ่งเล่นไดูถนัด
กฎของการใส่รูายขูอสอง คือ โจมตีใหูเป็น อย่าโกหกดูวยวิธี

ยกเมฆ แต่ใหูโกหกกันดูวยความจริง คือเอาชิน้ส่วนความจริงต่างๆของ
เหยื่อ มาตัดต่อ ประกบประกอบใหูเหยื่อกลายเป็นปีศาจ

กฎของการใส่รูายขูอสาม คือ โจมตีใหูต่อเน่ือง ความต่อเน่ือง
เท่านัน้ที่ก่อใหูเกิดส�่าเสียงนินทาไม่ขาดสาย แลูวเรื่องใส่รูายจะกลาย
เป็นความจริงขึ้นมาในใจนักเสพเสียงนินทาไปเอง

ถูามีแรงจูงใจมากพอ มนุษย์ท�าครบสามขูอน้ีไดูไม่ยากเลย
บางวันเขาก็ถามตัวเองเหมือนกัน ว่าท�าเรื่องชัว่ชูาสามานย์ไปไดู

อย่างไร แต่ไม่เป็นไรหรอก เพราะทุกวัน หรือทุกสองชัว่โมง เขาจะย�้า
บอกตนเองเสมอว่า ‘ดูานไดู อายอด’

ค�าโบราณว่าไวูอย่างน้ี เขารููสึกดีที่จะจ�า เพราะนึกไดูทีไร สบายใจ
ขึ้นทุกครา

อย่างไรก็ตาม กรณีสัง่ฆ่าเขา หากเป็นท่านเติมอยู่เบื้องหลังจริง
ก็คงไดูเห็นดีกัน แต่น่ีเขาเพิ่งฟังจากปากใครก็ไม่รูู ใหูปักใจเชื่อทันทีคง
ง่ายไปหน่อย

ที่สุดก็เหลือบตาขึ้นจูองอัคระดูวยประกายกรูาว
“มีหลักฐานอะไรใหูผมเชื่อ?”
“เราอยู่กันกลางทะเล ผมไม่มีเครื่องมือสื่อสารสักชิน้ ท่านจะใหู

ผมแสดงหลักฐานอะไรล่ะ?”
ท่านรัฐมนตรีขมวดคิว้มุ่น
“หลังเกิดเรื่อง ผมกินขูาวกับท่านเติมสองครัง้ ไม่จะเห็นมีพิรุธ

อะไรเลย คนเราสัง่ฆ่ากันแลูวสบตาไม่กะพริบไดูขนาดนัน้เชียวหรือ?”
“พรรคพวกของท่าน มีใครเล่นละครไม่เก่งบูาง?”
คณินทร์สะอึกก่อนแยูงอีก
“ยังไงก็ไม่น่าเชื่ออยู่ดี ถึงท่านเติมจะแคูนผมขนาดไหน ก็คงไม่

เสี่ยงท�าเรื่องวิบัติกับตัวเองขนาดน้ีหรอก อย่างนูอยก็ในเวลาที่ท่านนัง่
เกูาอีน้ายกฯ ถูาเรื่องแดงทีหลังก็ฉิบหายน่ะซี”

“ท�าตอนคนทัง้ประเทศนึกว่าไม่มีทางใช่ น่าจะเป็นเวลาเหมาะ
ที่สุดต่างหาก”

“คนเล่นงานท่านกันหนักกว่าผมรูอยเท่า ยังไม่เห็นท่าน
เคียดแคูนอะไรนักหนาเลย”

“เพราะคนเหล่านัน้ประกาศตนเป็นศัตรูชัดๆ มันคาดหมายไดูอยู่
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แลูวว่าตูองเล่นงานกัน แต่ท่านคณินทร์ล่ะ? งานน้ีตัวแปรมันอยู่ที่ความ
เจ็บใจอย่างเดียว! อีกอย่างนะ ถูาท่านคณินทร์ตายไป ใครจะเป็นคน
ซวยรููไหม? ก็ศัตรูของท่านเติมนัน่แหละที่จะเป็นผููตูองสงสัยรายแรก 
คูุมหรือไม่คูุมก็ตรองดู”

“เอาล่ะ...” คณินทร์ท�าเสียงต�่า “ผมจะไปสืบความจริงเรื่องท่าน
เติมทีหลัง มาว่ากันเรื่องของคุณดีกว่า คุณท�ามาหากินอะไร ถึงซื้อเรือ
ล�าละสามพันลูานไดู?”

“หลายอย่าง แต่ที่ท�าเงินใหูมากที่สุด คือเขียนโปรแกรมใหู
องค์กรลับ มันช่วยใหูท�าเงินไดูเท่าที่ตูองการ”

“ผมไม่เคยเห็นหนูา ไม่เคยไดูยินชื่อคุณเลย”
“ก็เหมือนคนกระเป๋าหนักอีกหลายคนในโลก ที่มีเงิน แต่ไม่มี

หนูา ไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์ของฟอบส์”
คณินทร์เหยียดยิม้หยัน เรื่องซื้อของแพงอย่างลับๆไม่ใหูใครรููนัน้

ง่าย เพราะบริษทัระดับโลกยินดีใหูความร่วมมือปกปิดอยู่แลูว แต่เรื่อง
ปกปิดชื่อไม่ใหูอยู่ในความรููจัก ทัง้ที่รวยระดับโลกน่ีเห็นทีจะยาก ต่อใหู
คูายาอยู่ในถ�้าลึกก็เถอะ

“แปลว่าคุณไม่เคยมีชื่ออยู่ในสารบบของคนเดินดินใหูตามกลิ่น
เจอเลยงัน้ใช่ไหม?”

“ก่อนอื่นคุณตูองรููชื่อผมใหูถูก ผมไม่ไดูชื่ออรรถ แต่ชื่ออัคระ 
เวลาคุณดักฟังโทรศัพท์อาจไดูยินไม่ถนัด”

“โอเค แลูวผมจะดูขูอมูลของคุณไดูจากไหนบูาง?”
“บนอินเตอร์เน็ตเยอะแยะ คุณสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูก”
“ไดู...” คณินทร์ลูวงมือถือมาเปิดบราวเซอร์ “สะกดมาเลย”
“A-K-K-A-R-A เวูนวรรค M-A-Y-T-H-A-N-A-R-U-B-A-N”
ดูวยอุปกรณ์ประจ�าเรือที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 

คณินทร์สามารถเห็นลิงก์จากกูเกิล้ที่เกี่ยวขูองกับอัคระจริงๆ แมูไม่
มากมายนัก แต่ก็เจอโปรไฟล์เด่นสัน้ๆ คือจบดอกเตอร์ขณะอายุยังนูอย 
ปราดเปรื่องเรื่องไอทีอย่างหาตัวจับยาก สอดคลูองกับที่คุยว่าเขียน
โปรแกรมใหูองค์กรลับจนรวยไรูขอบเขต

ท่านรัฐมนตรีวางกระดานอิเล็กทรอนิกส์ลงกับเบาะ ก่อนเงยหนูา
มองอัคระดูวยสายตาแปลกไป

“คุณอยู่เมืองนอกมาตลอดหรือ?”
“ไปๆมาๆ แต่ถูาถามหาคนรููจักในไทยที่สนิทๆ บอกไดูเลย

ว่ายาก”
“แลูวเจอแฟนคุณยังไง?”
“ผมเห็นเขาในนิตยสารซึ่งคุณแม่รับประจ�า แค่เห็นรูปประกอบ

ค�าสัมภาษณ์ก็หลงแลูว เลยหาทางติดต่อ”
“ตามนางในฝัน?”
คณินทร์ถามข�าๆ
“ท่านว่าน่าตามไหมล่ะ?”
เจูาของเรือหัวเราะลัน่
“ส�าหรับผม หุ่นแบบน้ีน่าซื้อมานอนโชว์ตัวบนเรือยอชมากกว่า

อย่างอื่น... ขอโทษที ผมฝันไม่เป็น เป็นแต่ฟัน!”
อัคระยิม้ๆไม่ถือสากับอารมณ์ปากสกปรกของฝ่ายตรงขูาม ไม่

ตูองเหลียวไปมองก็รููว่ามะแมก�าลังขบฟันเบาๆเพื่อระงับโทสะอยู่
“งัน้ก็น่าเสียดาย ผมว่าผููหญิงคนน้ีช่วยใหูคนทัว่ไปมีแก่ใจมอง

โลกดีขึ้นกว่าเดิมนะ”
“ฮื้อ!” คณินทร์ท�าเสียงในล�าคอเบาๆแบบขอคูานหน่อยเถอะ “ถูา

เกิดมาเพื่อช่วยใหูคนมองโลกดีขึ้น คงไม่เซ็กซี่เกินเหตุขนาดน้ีมัง้ ถาม
ผููชายส่วนใหญ่ดูสิ เจอเธอเดินผ่านหนูาแลูวอยากคิดดี หรือว่าอยากคิด
มิดีมิรูาย”

แลูวท่านเจูาของเรือยอชหรูก็หันไปทางคนของตนแลูวพยักหนูา
พูดหนักๆ

“แต่งตัวแอ๊บเด็กน่าหม�่าอย่างน้ีกูชอบ ใหูไดูเลยแสนหน่ึงไม่ต่อ
สักค�า!”

“ต่อครัง้เหรอนาย?”
“เฮ่ย! ขอเหมาทัง้เดือนสิวะ!”
ยักษก์ับเปูฟังค�าตอบเจูานายแลูวหัวเราะดังๆ และเสียงประสาน
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ส�าเนียงเยาะของชายสารเลวก็ระคายโสตจนหญิงผููตกเป็นเปูาหมาย
ขมวดคิว้น่ิวหนูาดูวยความไม่พอใจอย่างแรง

มะแมยังมีส่วนของความเป็นผููหญิงธรรมดาคนหน่ึง ที่อายไดู 
รังเกียจการรุมดูถูกและลูอเลียนทางเพศไดู แต่พอโมโหถึงขีดหน่ึงก็
เกิดสติขึ้นมาเอง จึงท�าเอาหูทวนลม สะกดใจน่ิงฟังราวค�าสนทนาไม่
เกี่ยวกับตน

“เอาล่ะ! มาเขูาเรื่องที่ผมยังขูองใจกันต่อดีกว่า คุณอัคระ... ถูา
ท่านเติมจะฆ่าผมจริง ท�าไมคุณถึงส่งคนไปช่วย?” 

“ชีวิตผมอยู่เพื่อท�าอะไรอย่างน้ี... ที่ผมช่วยท่าน เพราะดวงของ
ท่านเป็นแบบรอดตายเหมือนปาฏิหาริย์ไดู จากกรรมเก่าที่ท่านเคยไถ่
ชีวิตมนุษย์และสัตว์ไวูจากแดนประหารบ่อยครัง้”

คณินทร์หัวเราะงงๆ
“เอิก๊! ผมเหวอเลยนะเน่ีย น่ีอยู่ๆคุณซีซ้ัว้ยกเอาเรื่องกรรมวิบาก

มาอูางเลยเหรอ?”
“ผมจ�าเป็นตูองพยายามเขูาจุดใหูเร็วที่สุด ถูาเต็มใจฟังก็จะค่อยๆ

รููสึกว่าตลกนูอยลงไปเอง”
“ก็ไดู ผมจะพยายามไม่ข�า... แลูวที่คุณบอกว่าอยู่เพื่อท�าอะไร

อย่างน้ี หมายความว่าไง? ฟังอย่างกับเป็นเทวดาอารักษพ์ิทักษช์าวโลก
งัน้แหละ”

“ผมท�างานใหญ่ การปกปูองชีวิตใครบางคนเป็นงานย่อยที่รวม
อยู่ในงานใหญ่”

“เดี๋ยวจะสับสน ยังไม่ตูองเจาะลึกเรื่องงานใหญ่ของคุณก็ไดู ผม
ขอถามว่าคุณรููจุดเกิดเหตุไดูอย่างไร ถูาไม่นัดกันไวูกับคนที่จะลงมือฆ่า
ผม?”

“มันเกี่ยวกับโปรแกรมที่ผมพูดถึงเมื่อครู่ ผมรููดูวยวิธีค�านวณ
ตามหลักความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง ทุกชีวิตของมนุษย์มีที่ที่เหมาะกับ
การเกิดและการตายตามกรรม”

“แต่ผมว่าทางเปลี่ยวเสูนนัน้มันไม่เหมาะใหูผมตายตามใจไอูเชิด 
คนขับของผมเลยนะ”

“ดูวยความไม่รููแบบมนุษย์ คนขับรถของท่านเลีย้วเขูาซอยตาม
ความรููสึกว่าถึงที่เหมาะ แต่ที่แทูเขาเลีย้วตามแรงบังคับจากสิ่งที่มอง
ไม่เห็น คือวิบากของท่านเอง”

“วิบากของผมกับลูก บีบใหูสมควรตายอย่างหมาขูางถนนงัน้สิ?”
“เอาอะไรไปตัดสินว่าคนยศศักดิใ์ดควรตายที่ไหน อย่างไร 

นักการเมืองระดับโลกหลายต่อหลายคนก็ไม่ไดูศพสวย ‘อับราฮัม 
ลินคอล์น’ กับ ‘จอห์น เอฟ เคเนดี’้ โดนยิงหัว ‘ราจิฟ คานธี’ โดนระเบิด
เละทัง้ตัว แต่ผ้้คนก็ไม่ได้จดจ�ำว่ำท่ำนเหล่ำนีต้ำยอย่ำงไร้เกียรติ
ท่ำไหน เขำจ�ำกันว่ำพวกท่ำนด�ำรงชีวิตอย่้อย่ำงมีเกียรติเพียงใด
ต่ำงหำก”

“ช่างคิดนะ เอาระดับโลกมาปลอบใจปนหลอกด่า!”
“ความจริงนะท่านคณินทร์ จุดนัน้เป็นที่ที่วิบากของลูกชายท่าน

ก�าหนดไวูเป็นจุดตาย แต่วิบากของท่านก�าหนดไวูเป็นจุดลอบสังหาร 
หมายความว่าอาจเสร็จเขา หรืออาจรอดมา อย่างใดอย่างหน่ึง”

“เครื่องค�านวณของคุณมันบอกต�าแหน่ง หรือบอกว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นไดูยิ่งกว่าพ่อมดหมอดูอีกหรือ?”

“ถึงบอกไงว่าพอสรูางเครื่องน้ีส�าเร็จ ผมก็มีเงินไดูไม่จ�ากัด มัน
บอกถูกหมดว่าลงทุนท�าอะไรเมื่อไหร่แลูวจะคูาขึ้น ระบุไดูละเอียด
กระทัง่ว่าเมื่อไหร่หูุนตัวไหนจะรุ่ง ตัวไหนจะร่วง ขอเพียงผูกรหัสของ
สิ่งที่อยากรููเขูากับโปรแกรมไดู... ถูาไม่เชื่อผมจะสาธิตใหูดูเมื่อกลับขึ้น
ฝ่ัง”

คณินทร์ท�าหนูาสงสัย
“หลักการท�างานของมันเป็นยังไง เขียนโปรแกรมขึ้นตามต�ารา

ไหน?”
“มันรวมทุกศาสตร์เกี่ยวกับการท�านาย ตลอดจนความรููใหม่

เกี่ยวกับจักรวาลที่เต็มไปดูวยความขัดแยูงในตัวเอง เอามาโขลกรวม
กันในที่เดียว เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวของดวงดาว 
กับทุกจุด ทุกต�าแหน่งบนโลก จากนัน้มองสิ่งมีชีวิตเป็นเหตุการณ์ 
แต่ละเหตุการณ์จะมีรหัสประจ�าตัวสัมพันธ์กับดาวและต�าแหน่งบนโลก
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อีกที”
“ตอนฟังอะไรที่นึกภาพตามไม่ออกน่ีงงดีแทูเนาะ... แลูวหลัก

การค�านวณใหูรููเรื่องของคนๆหน่ึงเป็นยังไง?”
“ถูายกเอาใครสักคนเป็นตัวตัง้ เราจะบอกไดูว่าเขาตูองผ่านพิกัด

ที่จะเกิดเหตุการณ์ส�าคัญในชีวิตเขาตรงไหนบูาง หรือในทางกลับกัน 
เราอาจก�าหนดพิกัดต�าแหน่งใดๆในโลกขึ้นมา แลูวถามว่าบุคคลที่อยู่ใน
ความสนใจจะผ่านมาตรงนัน้ เพื่อเจอกับเรื่องส�าคัญในชีวิตบูางไหม”

“ถูาบอกถูกขนาดนัน้ อย่างน้ีมันท�านายไดูหรือเปล่าว่าอย่างผม
จะมีหวังนัง่เกูาอีน้ายกฯกับเขาไหม?”

“นัน่แหละคือส่วนหน่ึงของเหตุผลที่ผมช่วยท่าน ถูาท่านไดูเป็น
นายกรัฐมนตรี ก็จะเป็นผููน�าประเทศที่ดีที่สุดนับแต่เปลี่ยนระบอบการ
ปกครองเป็นตูนมา!”

สีหนูาของ ‘ว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุด’ สดชื่นขึ้นทันตาเห็น เขา
มองอัคระน่ิงๆแลูวหัวเราะเบาๆในล�าคอไม่หยุด ก่อนหุบยิม้ เปลี่ยนเป็น
จูองหนูาดูวยรังสีอ�ามหิต

“สรูางเรื่องเป็นตุเป็นตะ ครบสูตรตูมหมูเชียวนะมึง ที่แทูมึงมันก็
พวกสิบแปดมงกุฎอีกตัว ลงทุนสรูางฉาก สรูางเรื่องอ�ากันเป็นขบวนการ 
ไอูระย�า!”

อัคระสานตาน่ิงไม่หลบ ไม่สะทกสะทูานกับเสียงค�ารามดุรูายของ
เสือลายพาดกลอนเจูาของถ�้า

“ถูาผมอูางอิงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ท่านคงตัง้ขูอหาว่าใชูคน
ตามสืบเอาทุกเม็ด และถูาผมบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นขูางหนูา ท่านก็ตูอง
เขูาใจว่าผมยกเมฆอีก... กลางทะเลอย่างน้ี ยังไงท่านก็มองค�าอธิบาย
ของผมเป็นลูกไมูไปหมด กลับขึ้นฝ่ังสิแลูวจะใหูดูว่าผมท�าอะไรไดูจริง
บูาง”

คณินทร์หัวเราะหึหึ นัยน์ตาฉายแววพญายมจูา
“มาถึงตรงน้ียังนึกว่าจะไดูกลับอีกหรือ?”
“ท่านคณินทร์ ที่เราท�ากันไป ไม่มีเจตนาอื่นนอกจากจะช่วย

ท่าน”

“กูก็ช่วยคนมาเยอะว่ะเฮูย! แต่เกิดมาไม่เคยมีเหตุผลตลกๆแบบ
ไอูมดแดงกููโลกอย่างมึงเลย มึงน่ะ บอกมาเถอะ มาเฟียระดับโลกใช่
ไหมล่ะ กูเห็นแต่แรกแลูวว่าโหงวเฮูงอย่างมึงเน่ีย ยึดไดูทีละประเทศ
จนหมดโลก โดยใชูวิธีคลูายกับที่ท�ากับกูไปหลอกผููน�าหนูาโง่!”

“เอาเถอะ! แลูวผมจะท�าใหูท่านเชื่อว่าไม่ใช่อย่างนัน้”
“วันน้ีคือวันที่มึงจะเชื่อเรื่องชาติหนูาไดูดูวยตัวเองแลูว ยังคิดจะ

มาท�าใหูกูเชื่ออะไรมึงอีก”
คณินทร์ค่อยๆลุกขึ้นยืนทะมึน ถอยออกไปสองกูาว เมูมปากยก

ปืนในมือขึ้นเล็งศีรษะของอัคระอย่างส่งสัญญาณมุ่งเอาชีวิตกัน
“กูจะฝากกระสุนไวูในกะโหลกเหมือนที่มึงท�ากับลูกชายกู เสร็จ

แลูวค่อยขยีเ้มียมึงก่อนส่งลงไปอยู่ใตูทะเลดูวยกัน!”
อัคระระบายลมหายใจยาว แววตาเริ่มทดทูอ
“วางปืนลงเถอะ ท่านไม่ไดูมีอ�านาจเหนือผมหรอก ไม่เชื่อลอง

มองออกไปนอกหนูาต่างสิ”
คณินทร์หัวเราะก๊ากเหมือนคนคลูุมคลัง่
“น่ีมึงมามุขตื้นแบบเด็กๆขนาดน้ีเลยเหรอวะ พอกูหันปุ๊บก็แย่ง

ปืนป๊ับ ปัดโธ่! รููไหมกูเป็นใคร?”
“ก็คนที่ไม่รููชะตากรรมของตัวเองคนหน่ึง”
ยังไม่ทันขาดค�าของอัคระดี คณินทร์ก็ตาเหลือก หันซูายแล

ขวามองออกไปนอกหนูาต่างใหญ่ เมื่อไดูยินเสียงใบพัดตัดอากาศกับ
เครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์กระหึ่มใกลูเขูามาเรื่อยๆ กระทัง่รููสึกถึงคลื่น
ความสะเทือนจากดูานบนที่ส่งลงมากระแทกหลังคาเรือเต็มแรงอัด

น�้ าลายเหนียวหนับดูวยความรููสึกคลูายตกอยู่ในหูวงฝันรูาย
กะทันหัน เรือของเขาถูกตามประกบดูวยแบล็กฮอว์กจากกองทัพบก! 
มันเป็นไปไดูอย่างไรกัน?

สถานการณ์พลิกผัน รัฐมนตรีหนุ่มใหญ่หันกลับมามองเชลยของ
ตนดูวยใบหนูาซีดเผือด ตระหนักแลูวว่าอิทธิฤทธิข์องหนุ่มผููถูกคุมตัว
คนน้ีไม่ธรรมดาอย่างไร

นักบินบังคับคอปเตอร์ใหูแล่นเหนือเรือดูวยอัตราเร็วเดียวกัน ใน
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ระยะห่างตามแนวดิ่งเพียงไม่ถึง ๒๐ เมตร ความสะเทือนสะทูานบน
หลังคาจึงคงเสูนคงวา คุกคามขวัญอย่างต่อเน่ือง ราวกับเกิดแผ่นดิน
ไหวในอากาศ

ความระทึกที่จู่โจมจับจิต ราวกับมีมือบีบคอใหูหายใจขัด พูดไม่
ออก คณินทร์ไดูแต่กลอกตาคิดฟูุงซ่าน กระทัง่มีการหย่อนกระเชูาชัก
รอกลงมาเยื้องไปทางขวาใกลูหัวเรือ ดึงสายตาของทุกคนใหูจับจูอง 

คนในเครื่องแบบทหารในกระเชูาถือโทรโข่งสัง่คนขับว่า
“ในนามของกองทัพบกไทย เราขอสัง่ใหูท่านหยุดเรือ ดับเครื่อง

เดี๋ยวน้ี!”
ทหารในเครื่องแบบนายนัน้สัง่ค�าเดิมซ�้าๆสามรอบ จนกระทัง่

กัปตันเรือสัน่กลัว ไม่อยากขัดขืน จึงโยกคันบังคับเพื่อชะลอความเร็ว
ลง ท�าท่าจะจอดโดยดี

คณินทร์เห็นเหตุการณ์โดยตลอด จึงตะโกนสัง่แข่งกับเสียงคอป
เตอร์

“ไอูเปู! มึงไม่ตูองกลัว มันไม่กลูาท�าอะไรหรอก เร่งสปีดเต็มที่ ถูา
มึงหยุด มันจะหย่อนตัวลงทูายเรือแลูวบุกเขูามายิงพวกเรากันหมด มัน
เป็นทหารปลอมโวูย!”

เพียงไม่กี่ค�าที่เจูานายพูด นายเปูก็เห็นภาพและเชื่อตามทันที จึง
โยกคันบังคับเพิ่มความเร็วขึ้นใหม่ แถมจังหวะออกตัวยังเบี่ยงทิศเพื่อ
ตีจากการคุมเชิงแบล็กฮอว์ก

อัคระส่งเสียงถามคณินทร์
“แลูวท่านจะท�ายังไง ออกทะเลลึกไปเรื่อยๆจนน�้ ามันหมดหรือ?”
เจูาของเรือหันมาเคูนเสียงตอบ
“กูไม่ตูองท�า มึงนัน่แหละท�า” แลูวก็หันไปเรียกสมุน “เฮูย! ยักษ ์

เอามือถือของมึงมาใหูมัน เร็ว!”
เรียกใชูมือถือลูกนูองเป็นการปูองกันเบอร์ของตัวเอง ยักษล์ุกขึ้น 

ควักมือถือจากกางเกงเดินมายื่นส่งใหูอัคระแลูวถอยไปยืนจูองปืนคุม
เชิงในระยะเกินเอื้อม

“โทร.สัง่คนของมึงใหูถอนก�าลังเดี๋ยวน้ี ไม่งัน้กูจะยิงเมียมึงทีละ

นัด ไม่เลือกว่าเขูาที่ไหนก่อนที่ไหนหลัง!”
คณินทร์เบนปากกระบอกปืนไปที่มะแม สายตาประกาศว่าจะเอา

จริง ซึ่งก็ท�าใหูมะแมใจหวิว กระถดตัวหนีเหมือนอยากช�าแรกล�าเรือ
ล่องหนหายไป

อัคระแบมือที่ถือโทรศัพท์เป็นความหมายว่าเขาท�าไม่ไดู
“ท่านคณินทร์ ผมไม่ไดูติดต่อกับคนของผมแบบน้ี พวกเราใชู

โทรศัพท์ที่ออกแบบมาสื่อสารกันโดยเฉพาะ ผมไม่เคยมีเบอร์เรียกแบบ
ธรรมดาของพวกเขาหรอก”

“อย่ามาหลอกกู! ทีกับเมียมึงท�าไมโทร.เครื่องธรรมดาไดู?”
“เพราะกับเธอ ผมอยากเป็นคนธรรมดา...” ตอบทันทีดูวยเสียง

ราบเรียบ “ท่านคณินทร์ ท่านเล็งปืนอยู่ที่เธอ ถูาผมท�าตามค�าสัง่ท่านไดู
ผมท�าแน่ อย่าเอาชีวิตเธอมาบังคับใหูท�าในสิ่งที่ผมท�าไม่ไดู”

คณินทร์ขบเขีย้วเคีย้วฟัน
“แลูวที่มันตามมาถูกน่ีล่ะ มึงใชูอะไรเรียก?”
“ตอนคนของท่านคณินทร์ยึดมือถือของผมที่บูานพ่อแม่มะแม 

ผมแอบกดรหัสขอความช่วยเหลือ ซึ่งจะมีก�าลังมาตามต�าแหน่ง
โทรศัพท์ นัน่หมายความว่าป่านน้ีพ่อแม่ของมะแมคงปลอดภัยแลูว 
และรููว่าเกิดอะไรขึ้นกับผม จึงเร่งตามมา”

“มึงมีคนอยู่ในกองทัพดูวยเหรอวะ?”
“ก็อย่างที่ท่านเห็น ยังจะถามไปท�าไม” แลูวอัคระก็ใชูความ

พยายามในการกล่อมต่อ “ท่านคณินทร์ ผมใหูสัญญาว่าเรื่องน้ีจะเงียบ 
เรายังเป็นมิตรต่อกันไดู ปล่อยพวกผมไปเถอะ”

“กูไม่ปล่อย!” คณินทร์ตะคอกสวนทันควัน “ขืนใหูมึงรอดวันน้ี 
ชีวิตที่เหลือของกูก็อยู่ในมือมึงเท่านัน้”

“แต่ถูาผมตาย ท่านจะเอาแผ่นดินที่ไหนอยู่ เป็นรัฐมนตรีแต่พา
คนมาฆ่าแกงกลางทะเลอย่างน้ี”

คณินทร์เริ่มงุ่นง่านกระสับกระส่าย แต่แลูวดูวยความที่เผชิญ
หนูาและจัดการเรื่องฉุกเฉินมาค่อนชีวิต จึงคิดออก

“ออกไปที่ทูายเรือ ส่งสัญญาณใหูคนโรยตัวลงมาคุยแลูวสัง่ถอย 
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ตุกติกนิดเดียวเมียมึงตาย!” แลูวก็หันมาสัง่ยักษ ์ “คุมตัวไป ระวังอย่า
เขูาใกลูรัศมีมือมันล่ะ”

ก�าชับเช่นนั้นเพราะคณินทร์เองคบหากับพวกช�านาญการต่อสูู
ประชิดตัวและฆ่าคนดูวยมือเปล่ามามาก เมื่อดูหน่วยกูานอัคระแลูวตัง้
ขูอสงสัยว่ามีสิทธิ ์‘เป็นงาน’ จึงคิดว่าไม่ประมาทไวูก่อนน่าจะดี

“ลุก!”
ผููถือแตูมเหนือกว่ากระชากเสียงสัง่เฉียบขาด ซึ่งอัคระก็ผงก

ศีรษะง่ายๆตามเคย
แต่คราวน้ีนอกจากลุกยืนแลูว อัคระยังแถมการปฏิบัตินอกเหนือ

ค�าสัง่ ดูวยการสะบัดมือเหวี่ยงหมอนบนโซฟาเขูาหนูายักษ ์ ซึ่งยืนทาง
ขวาของตนอย่างแม่นย�า จากนัน้สืบตัวอาศัยช่วงขาที่ยาว ดีดเทูาซูาย
งัดเปรีย้งเขูาขูอมือขวาของคณินทร์อย่างแม่นย�า ส่งผลใหูปืนในมือ
หลุดกระเด็นไปทางหัวเรือ

ดูวยความฉับไวจนดูแทบไม่ทัน อัคระกระโจนเขูาใส่ยักษ ์จังหวะ
เดียวกับที่หมอนหล่นจากใบหนูา แลูวสับสันมือเขูาลูกกระเดือกดังฉึก 
ส่งผลใหูลูกสมุนตัวใหญ่ตาเหลือกมืออ่อนตีนอ่อน ปล่อยปืนร่วงลงพื้น 
ยกมือขึ้นกุมคอไอโขลก เซแซ่ดๆทันที

โดยไมป่ลอ่ยจงัหวะใหูขาดตอน อคัระรวบขูอศอกของยกัษเ์ตม็ก�า 
แลูวเหวี่ยงร่างสูง ๖ ฟุตหนักร่วม ๘๐ กิโลกรัมสุดแรงเกิดเขูาใส่ร่างของ
คณินทร์ เพื่อใหูเกิดการปะทะลงไปกองรวมกัน

ทัง้สองรูองโอ๊กอ๊าก ลูมลุกคลุกคลานทุลักทุเลในมุมแคบ โวยวาย
เรียกชื่อสัตว์เลื้อยคลานกันพล่าน อัคระไม่รอชูา ควูาคอเสื้อของยักษ์
กระชากใหูโงเงขึ้นมาครึ่งตัว แลูวโขกสันศีรษะหนูาของตนเขูาเปูากลาง
หนูาผากของฝ่ายนัน้เต็มเหน่ียว จนเจูายักษห์นูาหงายอูาปากหวอ โลก
ตรงหนูาว่างหายไปชัว่ขณะ

แลูวโดยไม่พักหายใจหายคอ อัคระก็ยืดตัวตรง ใชูตีนหนักๆ
กระทืบปังเขูาช่วงทูองของคณินทร์ แมูเห็นฝ่ายนัน้มือเทูาชีฟู้าก็ไม่
ใจอ่อน กระทืบหนักๆซ�้าแลูวซ�้าอีกดูวยตีนเดิม ๖-๗ รอบ แลูวจึงกูม
ลงกระชากคอเสื้อขึ้น พอใหูคางเขูาต�าแหน่งเหมาะ จากนัน้ก็ยิงหมัด

สอยดาวกรูวม ส่งรัฐมนตรีเขูานอน เป็นประกันว่าท่านจะไม่ลุกขึ้นมา
สัง่การใดๆไปอีกพักใหญ่

แต่เจูายักษห์ัวแข็งใชูไดู แมูโดนสันศีรษะโขกเขูาหนูาผากจังๆ ก็
ยังอุตส่าห์รวบรวมสติสัมปชัญญะและก�าลังเท่าที่มี โซเซลุกขึ้นหวดเทูา
ใส่เปูาหมาย ทัง้ที่ยังมึนๆไม่หาย จึงไม่รููชัดดูวยซ�้าว่าเขูาดูานหนูาหรือ
ดูานหลังของอัคระ

เผอิญจังหวะดังกล่าวอัคระก�าลังงัดหมัดสอยคางคณินทร์ จึงเปิด
ล�าตัวรับหนูาแขูงที่ส่งมาจากยักษอ์ย่างเหมาะเจาะ จับเปูาเขูาเต็มทูอง
พอดี ถึงกับจุกแอูด ถอยแบบสาละวันเตีย้ลงตามแรงอัดมาทางมะแม 
ซึ่งหญิงสาวไดูแต่รูองวีด้วูายกับการเห็นเขาเสียที แลูวใชูมือและร่าง
ของตนชูอนรับไวู เพื่อไม่ใหูเขากระแทกผนังเรือเจ็บตัวเพิ่ม

ยักษส์ะบัดหนูา สูดลมหายใจลึกขับไล่ความมึนงง แข็งใจเดิน
เขูาหาฝ่ายตรงขูามที่ก�าลังเพลี่ยงพล�้า จิกหัวอัคระใหูลุกยืน รููตัวว่า
ขณะก�าลังมึนงง ไม่มีอะไรดีไปกว่าก�ามือทัง้สองแน่นๆแลูวแจกหมัดชุด 
กระหน�่ าเหวี่ยงซูายขวากระแทกหนูา เอาใหูเห็นดาวพราวพร่างเสมอ
กับตน หรือยิ่งกว่าตน

หมัดของยักษห์นักเอาเรื่อง อัคระโดนเขูาเต็มๆ หนูาสะบัดซูาย
ทีขวาที แลูวตะกายอากาศหงายหลังผลึ่งลงไปทับมะแมอีกรอบ หญิง
สาวกอดเขาไวูดูวยอาการลนลานอยากปกปูอง แต่ก็ไม่รููจะหาอะไร
มาปกปูองนอกจากสองแขนของผููหญิง

พอไดูยืดเสูนยืดสาย เจ็บไมูเจ็บมือแกูมึน ประกอบกับเห็นคู่ต่อสูู
ลงไปนอนหงายไม่เป็นท่า ยักษก์็แสยะยิม้ตาคมวาว ก�าลังใจกลับมา
เป็นกอง กูมลงใชูสองมือรวบศีรษะของอัคระ กระชากขึ้นมาจากอูอม
กอดของมะแมอย่างง่ายดาย แลูวเหวี่ยงเป็นตอปิโด กะใหูกระหม่อม
พุ่งไปโหม่งกระจกฝ่ังตรงขูามตูมใหญ่

แต่อัคระยังไม่สิน้ลาย เขาขืนตัวไวู สลัดหัวออกจากมือปาม แลูว
อาศัยจังหวะที่อยู่ใตูวงแขนของยักษนั์น่เอง หมุนตัวกระแทกหมัดสัน้
เขูาลิน้ป่ีจังเบอร์ เสียงดังตับ้เหมือนทุบมะพรูาว

“โอ๊ะ!”
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เจูายักษต์ัวงอคลูายส�านึกผิดอย่างรุนแรง อยากหลบหนูาหลบตา
กัน อัคระไม่ปล่อยโอกาสทองใหูหลุดมือ งัดหมัดขวาตรงเขูาคางที
หน่ึงดูวยท่าสอยสุดสวย และเมื่อเห็นจังหวะดี ลูกคางยังเปิดลอยอยู่ใน
อากาศ ก็สวิงซ�้าดูวยลูกสอยคางซ�้าจากหมัดซูาย กลายเป็นหมัดน็อกคู่
บันลือโลก ร่างใหญ่หงายตึง ร่วงโครมหมดรูป ยากจะลุกขึ้นมาอีกเร็วๆ
น้ี

อัคระสะบัดมือเปล่าๆทัง้สองขูาง ที่ชกเขูากรามแข็งๆอย่างดุ
เดือดจนซูน ท�าท่าจะใชูการไม่ไดูไปชัว่ขณะ และขณะนัน้เอง นายเปู
คนขับเรือซึ่งหันมาดูสถานการณ์เป็นระยะเห็นท่าไม่ดี ก็กดปุ่มใหูเรือวิ่ง
ดูวยระบบออโตู แลูวกูมลงควูาปืนของคณินทร์ที่ตกอยู่ใกลูตน กูาวพา
ร่างอูวนพีมายืนจังกูา

“พี่อัค ระวัง!!”
มะแมรูองสุดเสียง อัคระพุ่งตัวไปลงหมอบหลังเคาน์เตอร์บาร์

ดูานซูายมือทันที อย่างรููโดยไม่ตูองหันหลังว่าตนก�าลังจะถูกยิง
ฟุต!
กระสุนจากปืนเก็บเสียงแล่นผ่านอากาศ พูนร่างชายหนุ่มไปอย่าง

เฉียดฉิว ปล่อยใหูประตูกระจกที่ห่างออกไปหลายกูาวรับแทนเต็มๆรู
ลุกขึ้นนัง่หลังก�าบัง สายตาแลเห็นปืนของยักษท์ี่ตกอยู่กลางหูอง 

แต่แลูวก็ตระหนกเมื่อหางตาเห็นจากเงาเลือนรางของประตูกระจกที่อยู่
ดูานซูาย ว่านายเปูก�าลังเล็งปืนไปทางมะแมเป็นเปูาต่อไป และอัคระก็
หันไปเห็นสาวคนรักเอาแต่นัง่เบี่ยงหนูา หลับตาป๋ี ยกสองมือบังตัวท่า
เดียว

วินาทีกะทันหันนัน้ อัคระไดูแต่ภาวนาใหูทันการณ์ กระโจนควูา
ปืนบนพื้นแลูวพรวดพราดพุ่งเขูาหามะแม ใชูร่างตนบังอย่างไม่คิดชีวิต

ความจริงเปูเป็นนายเรือที่ฝึกยิงปืนมาบูาง ไม่ใช่นักฆ่า ไม่ใช่คน
ใจคอเหีย้มหาญโหดรูาย การเหน่ียวไกสังหารมนุษย์ยังเป็นเรื่องยากอยู่ 
เมื่อครู่ที่ยิงอัคระไปนัดแรกก็หูตาพร่ามัว ไม่ทราบดูวยซ�้าว่าโดนหรือ
เปล่า ความประหม่าต่อสถานการณ์ถึงเลือดถึงเน้ือบีบใหูคิดยิงมะแมทิง้
อีกคน แต่เมื่อเห็นผููหญิงไรูทางสูู นัง่ตัวงอยกแขนปิดปูอง ก็ท�าใหูเกิด

ความละลูาละลัง สมองหยุดสัง่การใดๆไปชัว่ขณะ
กระทัง่อัคระเอาร่างใหญ่ๆมาบัง แถมพยายามยกปืนชีม้าที่เขา 

สติแบบคนจวนตัวจึงกลับเขูาที่ กลัน้ใจเหน่ียวไกในระยะเกือบเผาขน
ดูวยความกลัวโดนยิงก่อน

ฟุต! ฟุต! ฟุต!
นัดแรกเขูาที่ทูอง นัดสองเขูาที่กลางอก ส่วนนัดที่สามเฉ่ียวหัว

ทะลุกระจกดูานขูางไปดูวยความลนลานของคนยิง เน่ืองจากศีรษะเป็น
เปูาที่น่าเสียวไสู ตูองใชูก�าลังใจเหน่ียวไกยิงใส่มากกว่าอวัยวะส่วนอื่น

แต่นัดที่สี่ไม่มี เพราะปืนในมือเปูร่วงหล่นลงพื้นพรูอมกับการ
ปรากฏตัวของบุรุษในสูทขาวสองคน

“โอ๊ย!”
รูองลัน่อย่างตกใจที่เห็นมือตนเลือดอาบ เมื่อพยายามขยับมือ ก็

เห็นมือไม่ท�างานเพราะกระดูกแตก เปูจึงแหกปากครวญคราง ร่างเซไป
นัง่บนโซฟาทิศเหนือ ดูวยความเจ็บที่ไม่เคยรููจักมาก่อน

มะแมไดูยินเสียงโอ๊ยจากคนขับเรือก็ลืมตาขึ้น ดูวยความเขูาใจ
ว่าอัคระยิงฝ่ายนัน้ แต่เมื่อเห็นบุรุษในสูทขาวสองคนที่กลางหูอง ก็
ตกใจระคนยินดี อย่างรููว่าตนกับคนรักไดูรับความช่วยเหลือแลูว

หน่ึงในสองคนนัน้เขูาไปยืนจีปื้นคุมเชิงเปูใหูนัง่กับที่ ส่วนอีกคน
ปราดไปดูานหนูา ซึ่งอึดใจต่อมาเสียงเครื่องก็เบาลงจนเงียบ ความเร็ว
ลดลงสู่ความหยุด จากนัน้คนที่หยุดเรือก็รีบรุดกลับมาทางหล่อนดูวย
อาการรูอนใจ

“คุณไม่เป็นไรนะ?”
มะแมสัน่ศีรษะ แต่ขณะนัน้เอง อัคระก็คว�่าหนูาฟุบลงใหูบุรุษใน

สูทขาวถลันไปชูอนรับ
“นาย!”
“พี่อัค!”
สองเสียงรูองประสานกันราวกับโดนมีดกรีดที่กลางหัวใจพรูอม

กัน
ที่เมื่อครู่อัคระยังทรงตัวอยู่ไดู ก็เพราะตูองการใชูร่างเป็นก�าแพง
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บังกระสุนใหูมะแม ต่อเมื่อเห็นนาทีวิกฤตผ่านไปแลูว จึงคลายใจลง มี
ผลใหูกายทรุดตาม

“เร็ว! ช่วยกันพานายขึ้นเครื่อง นายถูกยิง!”
คนที่อยู่ตรงนัน้หันไปบอกเพื่อน แต่พอนายคนนัน้ถลันมาช่วยหิว้

ปีกคนละขูาง อัคระก็รููสึกตัว ฟ้ืนคืนจากอาการหนูามืด พยายามสูดลม
หายใจอย่างขัดขูอง แลูวสัง่ลูกนูองทัง้สองดูวยเสียงเกือบปกติ

“วางฉันลงก่อน”
“แต่นายตูองเขูาหูองผ่าตัดด่วนเดี๋ยวน้ี!”
“ช่างเถอะ... ขอฉันนัง่ก่อนนะ”
หางเสียงแผ่วลง เจืออยู่ดูวยความเขูมแข็งและกระแสการวิงวอน 

เมื่อบริวารของเขายังละลูาละลัง อัคระจึงจ�าเป็นตูองบอกตามตรง
“กระสุนเขูาที่ส�าคัญ ยังไงก็ไม่ทัน ฉันเหลือเวลาไม่มาก ช่วยบอก

คอปเตอร์บินไปห่างๆใหูเสียงเบาลงหน่อยเถอะ ฉันอยากคุยกับเธอเป็น
ครัง้สุดทูาย...”

สองบุรุษในสูทขาวถึงกับน่ิงคูาง ดวงตาเบิกโพลงฟูองความรููสึก
ว่าก�าลังเผชิญหนูากับเรื่องที่เป็นไปไม่ไดู และไม่มีทางเกิดขึ้น

“ขอรูอง...”
ค�าที่เหมือนสัง่ซ�้าอีกครัง้ท�าใหูทัง้สองรููสึกตัว และค่อยๆหย่อน

ร่างของนายลงนัง่อย่างน่ิมนวล
คนอยู่ทางซูายถูกอัคระดึงตัวใหูกูมลงฟังเสียงกระซิบสัง่การของ

เขา เสียงคอปเตอร์เหนือหัวยังกระหึ่มจนตูองเอาใบหูมาจ่อปาก จึงรับ
ฟังเสียงระโหยของเจูานายไดูรููความ

ส่วนบุรุษชุดขาวอีกคนลุแก่โทสะ เมื่อส�าเหนียกถึงความ
เคลื่อนไหวที่ดูานหลัง ก็รููว่านายร่างอูวนพยายามก่อการอะไรอีก จึง
หมุนตัวกลับไปเงื้อง่า แลูวส่งหมัดลุ่นๆกระแทกเขูากลางปากครึ่งจมูก
ของฝ่ายนัน้แบบไม่ปรานีปราศรัย

พอหมอนัน่ถูกตอกใหูทรุดลงไปนัง่แผ่ แทนที่บุรุษในชุดขาวจะ
หยุด ก็กลับตามไปกระหน�่ าซ�้าแบบไม่นับว่ามาจากหมัดซูายหรือหมัด
ขวาขูางละกี่ครัง้ เสียงพล็อก! พล็อก! พล็อก! ดังขึ้นพรูอมกับเสียงโอ๊ย! 

โอ๊ย! โอ๊ย! ราวกับฉากการซูอมนักโทษในคุกเถื่อน
ถูาไม่ติดกฎเหล็กหูามฆ่าของอัคระ เขาจะใชูปืนยิงกรอกปากมัน

เดี๋ยวน้ี!
กระทัง่ฝ่ายถูกชกแน่น่ิงไป บุรุษในสูทขาวจึงหยุดมือลงดูวย

อาการเหน่ือยหอบ ยืนกูมหนูาจูองร่างทูวมอย่างจะกินเลือดกินเน้ือ โดย
ไม่ทราบจะมีขูออูางในการท�ารูายร่างกายต่ออย่างไรดี ในเมื่อฝ่ายนัน้
หมดสภาพจะลุกขึ้นมาต่อกรใดๆอีก

ระหว่างนัน้ อีกคนก็รับค�าสัง่เสียของอัคระจนจบ แลูวยืดตัวขึ้น
ยืนตรง ติดต่อกับพรรคพวกที่อยู่บนคอปเตอร์ดูวยโทรศัพท์พิเศษ

“บินห่างออกไปก่อนเหอะ... ใช่! รีบไปเดี๋ยวน้ีเลย” แมูจะ
พยายามสะกดเสียงสัง่ใหูเขูมแข็งเป็นปกติ แต่ในที่สุดประโยคต่อมา ก็
อธิบายเหตุผลดูวยเสียงสัน่พร่าเยี่ยงคนที่ก�าลังจะรูองไหู “นายก�าลัง
อยากไดูความสงบว่ะ”

เสียงใบพัดตัดอากาศของแบล็กฮอว์กค่อยๆห่างไปตามล�าดับ 
บุรุษในสูทขาวทัง้สองช่วยกันลากสามร่างท่ีแน่น่ิงออกไปทางทูายเรือ
โดยไม่ตูองนัดแนะ เป็นการปัดกวาดหูองใหูเงียบเชียบไรูสิ่งรกตาแก่
อัคระในวาระสุดทูาย

เมื่อองค์ประกอบของฝันรูายหายไปหมด ก็เหลือแต่ความนุ่มนวล 
อบอุ่น และสว่างไสว อันเกิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างเขา
กับหล่อนในเรือกลางทะเลกวูาง

ใบหนูาของอัคระซีดขาว ลมหายใจรวยริน แต่ประกายตาส่อง
แววเขูมแข็งกว่าที่เคยเห็นทุกครัง้ มะแมยกมือเขาขึ้นกุม มองน่ิงดูวย
นัยน์ตารื้นน�้ าเป็นครู่ ก่อนส่ายหนูานูอยๆอย่างไม่เขูาใจ และไม่อยาก
เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น

“ท�าไมเป็นอย่างน้ีล่ะ?”
เสียงอ่อนอ่อยน่าสงสารนัน้ กลายเป็นค�าถามที่จุดยิม้ละไมปลอบ

ขึ้นบนใบหนูาของชายหนุ่ม
“จะไดูแน่ใจว่าเราจากกันทัง้ยังรักมากไง”
เหมือนมะแมไม่ไดูยิน หล่อนถามอีกดูวยปลายเสียงเครือสัน่
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“พี่อัคบอกว่าเราจะอยู่ดูวยกันในโลกใหม่ไม่ใช่เหรอ?”
อัคระมองคนรักดูวยแววลึก
“พี่เคยบอกมะแมเมื่อไหร่หรือ? มะแมนัน่แหละเคยเห็นเอง ว่า

ไม่มีภาพเราอยู่ดูวยกันขูางหนูา... ตอนพายเรือคืนนัน้ จ�าไดูไหม?”
น�้ าตาที่เอ่อจนชุ่ม เริ่มหยาดไหลลงมาเป็นสาย ตัดพูอต่อว่าเขา

ดูวยถูอยเสียงกระท่อนกระแท่น
“ท�าไมพี่อัคไม่บอกมะแมว่าจะเป็นอย่างน้ี... ปล่อยใหูมะแมช่วย

คนเลวๆอย่างนัน้ เพื่อเป็นสะพานใหูมาฆ่าพี่อัคท�าไม?”
“พี่ก็ไม่รููหรอกว่าจะเป็นอย่างน้ี ที่ผ่านมาพี่อาจจะล�้าเสูนเกินไป 

พยายามใหูทุกสิ่งดีผิดธรรมชาติ ธรรมชาติเลยโตูตอบผ่านวิธีที่คนเรา
จะเขูาใจผิดกันอย่างน้ีแหละ”

มะแมยกมือปิดหนูา รูองไหูโฮอย่างเกินทนกับสิ่งที่ก�าลังจะเกิด
ขึ้นในไม่กี่อึดใจ อัคระรอจนอาการสะอื้นฮักเบาบางลงจึงปลอบต่อ

“มะแมฟังพี่นะ... ชัว่ขณะที่ไม่รููและหลงยึดทางผิด คนเราเลว
แค่ไหนก็ไดู พี่เห็นความเลวกว่าน้ีมามาก และมีชีวิตอยู่ก็เพื่อเปลี่ยน
คนพวกน้ีใหูกลายเป็นพวกเดียวกับเรา ไม่ใช่เพื่อเอาเขามาลงโทษใหู
สาสม... มะแมจะอภัยเขาเพื่อพี่ไดูไหม?”

หญิงสาวกล�้ากลืนรสขมลงคอ เป็นครัง้แรกในชีวิตที่รููสึกยากเย็น
แสนเข็ญเมื่อคิดว่าจะตูองใหูอภัยใครสักคน จึงไม่รับปากทันที

แต่ลมหายใจที่สะดุดและอาการกัดฟันแน่นของอัคระ ท�าใหูมะแม
รููสึกเหมือนจะขาดใจตาม รูองขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ไดูอย่างลืมตัว

“พี่อัค... อย่าไปไดูไหม?”
“ไดู... เชื่อเถอะ พี่ไม่ไปไหนหรอก...”
ความเจ็บเสียดรวดรูาวเกิดขึ้นอย่างรุนแรง รับรููถึงสัญญาณชีวิต

ที่ใกลูขาดลงของตนเอง แต่สะกดไวูดูวยความสุขจากการเห็นดวงหนูา
อันเป็นที่รัก แมูพร่าเลือนลงทุกที

“พี่อัค... พี่อัคจูบมะแมหน่อยสิ”
ขออย่างรููว่านัน่จะเป็นการขอครัง้สุดทูาย มะแมยื่นหนูาเขูาไป

จุมพิตชายที่ตนบูชาดูวยใจทัง้ดวง และอัคระก็สนองดูวยการรวบรวม

ก�าลังในเฮือกสุดทูายจูบตอบ แสนสุขกับกลีบปากอุ่นที่ใหูสัมผัสอันเป็น
ทิพย์นัน้ น่ิงนาน

แรงประกบจากริมฝีปากของอัคระขาดหายไป และมะแมก็จูบต่อ
อย่างอาวรณ์อีกครู่เดียว ถัดจากนัน้น�้ าตาของหล่อนก็แหูงลง เมื่อความ
เศรูาโศกในใจถูกแทนที่ดูวยน�้ าพุแห่งความปรีดามหาศาล

วูบใหญ่ที่ส่วนหน่ึงของวิญญาณมะแมไดูรับรููถึงความมีอยู่ของ
ทิพยสภาพอันอ่อนละมุน สว่างงาม และยิ่งใหญ่ไรูขอบเขต รวมลงเป็น
ความสุขเยือกเย็น บอกตนเองว่าที่นัน่เหมาะแลูวกับอัคระ ที่นัน่ควร
แลูวกับการเป็นรางวัลของคนดี

แลูวควรอยู่หรอกหรือ ที่หล่อนจะรูองไหูฉลองการไดูเสวยรสสุข
อันเหนือมนุษย์ของอัคระ?
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บทที่ ๒๗
 
“เราฆ่าคุณไดูง่ายพอๆกับบีม้ด...”
บุรุษในชุดสูทสีขาว คนเดียวกับที่เคยไปช่วยชีวิตเขาไวู เอ่ย

พลางเดินวนไปเวียนมารอบๆเขา ภายในหูองลับซึ่งไม่รููว่าเป็นที่ไหน
วันก่อนชายคนเดียวกันน้ี พูดกับเขายิม้ๆ หนูาเฉยๆ เหมือนมอง

โลกลงมาจากยอดเขา แต่วันน้ีเปลี่ยนไปเป็นคนละคน หนูาแดง หูแดง 
และเคูนเสียงทีละค�าดูวยอาการของคนฝืนข่มใจอดกลัน้ พยายามระงับ
อารมณ์ถึงที่สุด เหมือนจมอยู่ใตูโคลนตมแห่งความพยาบาท ไม่ต่างจาก
เขาและคนอีกทัง้โลก

“แลูวท�าไมถึงไม่ฆ่า?”
คณินทร์ถามเนือยๆ แบบไม่รููสึกว่าเป็นบุญคุณที่ไดูรับการไวูชีวิต

สักเท่าไร เพราะเดี๋ยวคงมีการคายเหตุผลออกมา ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าพอ
ทราบเหตุผลแลูวเขาจะรููสึกดีกับการมีชีวิตต่อหรือไม่

“ผมไม่ฆ่า แลูวก็ไม่มัดมือมัดเทูาท่านอย่างนักโทษดูวย”
“นัน่สิ เพราะอะไรล่ะ ไม่มัดแบบนักโทษ แต่มีบทลงโทษโหดๆรอ

อยู่ใช่ไหมล่ะ? ผมรููน่า”
บุรุษชุดขาวขบกรามกรอด จูองตากับอีกฝ่ายเครียดๆ
“ตัวคุณคือบทลงโทษที่ดีที่สุด สำสมกับสิ่งที่คุณเคยก่อไว้

อย่้แล้ว”
“อย่ามาพูดส�านวนกรรมวิบากหน่อยเลย คนถือปืนนัน่แหละที่ก�า

อ�านาจลงโทษไวูในมือ ใหูผมเดาดีกว่า เดี๋ยวผมคงโดนซูอมวันละสาม
เวลาก่อนอาหารใช่ไหม? พอปากปลิน้เป็นครุฑก็เอาแกงเผ็ดปลาดุกมา
ล่อใหูอยากกิน”

“ถูกซูอมน่ะ เจ็บปวดนูอยไป... ส�าหรับคุณ ไม่มีอะไรทรมานไป
กว่าการค่อยๆแก่ตายไปทีละวัน!”

คณินทร์หัวเราะหึหึ เบนสายตาไปทางอื่นอย่างเกรงจะโดนขูอหา
ท�าหนูากวนตีน

“ดี... คุยกันสไตล์น้ีผมชอบ หัดมีอารมณ์ขันเสียบูาง อย่าซีเรียส

มาก เดี๋ยวแม่ยายบ่นว่าเหี่ยวแซงหนูาท่าน”
ชายในสูทขาวหัวเราะหึหึกลับ และคณินทร์ก็รููสึกว่าเสียงหัวเราะ

นัน้เหนือกว่าเขา
“เดี๋ยวคุณหมดอารมณ์ขันแน่ๆ คุณคณินทร์!”
“แหม! เสียงคุณน่ีน่ากลัวชิบหาย สมเป็นทายาทอัง้ยี่จริงๆ บอกๆ

มาเถอะ ชักอยากรููแลูว จะเลียนแบบนรกขุมไหนผมก็ไม่แปลกใจหรอก 
ในเมื่อผมท�าเจูาเหนือหัวของคุณตายห่าไปทัง้คน”

“ไดู! คุณจะไดูรููเดี๋ยวน้ี”
“หนาย... ท�ายังงาย? บอกมาหน่อยเรูว”
เขาเร่งเรูาเยูาๆยัว่ๆ ใจรููสึกเป็นมิตรกับคนในชุดขาวน่ีอย่าง

ประหลาด อย่างนูอยก็ไม่รููสึกขัดกันเป็นคนละขัว้เหมือนอย่างที่รููสึกกับ
อัคระ

“บทลงโทษสาหัสที่สุดส�าหรับคุณ ก็ที่ผมบอกว่าจะใหูแก่ตายไปที
ละวันนัน่แหละ แต่ไม่ใช่ทีละวันตามปกตินะ...” เวูนวรรคหรี่ตาครู่หน่ึง
ก่อนเคูนเสียงเอ่ยเยียบเย็น “เป็นทีละวันที่คุณตูองรููสึกผิดอยู่ทุกลม
หายใจ!”

พูดเสร็จก็กลับหลังหันไปซ่อนหนูา เพราะน�้ าตาจะไหลเมื่อนึกถึง
ค�าสัง่เสียสุดทูายของอัคระ...

“ฤกษเ์กิดแบบคณินทร์ ถูาตายหรือติดคุกก็เสียของเปล่า เอามา
เปลี่ยนโลกดีกว่า เปิดเผยใหูรููทุกอย่าง ยกทุกสิ่งที่ฉันมีใหูเขาไป ใชู
ความส�านึกผิดและเสียใจที่สุด บีบใหูเขาพยายามดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คน
หน่ึงจะดีไดู!”

งานศพของอัคระจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเหมือนงานศพทั่วไป 
แขกในงานส่วนใหญ่เป็นญาติฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ไม่ถึงครึ่ งรูอย 
ประกอบกับหญิงชายที่เป็นคนของอัคระมาร่วมอยู่ดูวยเพียงสิบคน โดย
ต่างก็นัง่สงบเสงี่ยมเหมือนๆกัน สีหนูาเรียบเฉยเหมือนๆกัน แสดงออก
ถึงความเศรูาสรูอยอาลัยอาวรณ์เจูานายเพียงดูวยดวงตาคู่โศกเหมือนๆ
กัน
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แลูวก็ใส่สูทขาวอันเป็นชุดท�างานเหมือนๆกัน...
ชาวโลกแต่งด�าไวูทุกข์ใหูคนตาย แต่เป็นประเพณีของลูกนูอง

อัคระ ที่จะแต่งขาวอวยสุขไปกับเทวดา!
สูทขาวเครื่องแบบท�างานของมะแม กลายเป็นชุดเขูากันไดูกับ

บริวารของอัคระ หล่อนจงใจไม่แต่งด�าเพราะคาดเดาไวูล่วงหนูาว่าคง
เจอกับคนของเขาในชุดขาว แลูวก็ไดูเจอจริงๆ

ก็แค่อยากรููสึกอีกครัง้ ว่าหล่อนเป็นคนของเขาเหมือนกัน...
วันน้ีทัง้วัน มะแมท�างานตามปกติ ไม่ขอยกเลิกนัดลูกคูา ดูวย

ความคิดว่าส�าหรับเทพผููเป็นสัมมาทิฏฐิ งานที่หล่อนท�านับว่าใชูเป็น
เครื่องสังเวยเทวาไดูดีที่สุดแลูว

ตัง้แต่เชูาจรดเย็น มะแมท�างานอย่างมีพลัง แกูวตาสวยใส น�้ า
เสียงไพเราะ ดูวยแรงจ�านงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกคูาทุกคนใหู
เป็นไปในทางที่ดีขึ้นใหูจงไดู

เพิ่งมารูองไหูก็เมื่อพบหนูาพ่อแม่ของอัคระ เพราะทัง้สองก�าลัง
ยืนหนูาเศรูารับไหวูจากแขกเหรื่อที่ทยอยเขูาศาลาอยู่ พอเห็นมะแม
เดินมาคนเดียว คุณแม่ก็เบะปากน�้ าตาคลอ กูาวขาออกมาอูาแขนอย่าง
จะเรียกหล่อนไปกอด มะแมจึงตรงเขูาไปกอดและรูองไหูตาม

“ถึงนายอัคไม่อยู่แลูว ยังไงก็มาเป็นลูกแม่นะลูกนะ แม่จะไดูมี
ลูกอยู่อีกคนไวูดูต่างหนูาเขา”

“ค่ะคุณแม่”
กลิ่นธูปลอยมาตามลม อุปาทานหรือเปล่าไม่ทราบ ที่ท�าใหูรููสึก

เหมือนกลิ่นหอมจากสรวงสวรรค์
“นายอัคบอกใหูแม่เตรียมใจไวูนานแลูว ว่าอาจเกิดเรื่องขึ้น”
มะแมยกมือปาดน�้ าตา ดึงตัวออกห่างและท�าหนูาฉงน
“พี่อัคบอกคุณแม่เกี่ยวกับการตายก่อนก�าหนดของเขา?”
“บอก...” แลูวอรุณีก็หันไปเรียกคนของตนซึ่งยืนอยู่ไม่ไกล 

“อิว้... เอาของที่ฉันฝากไวูมาใหูหน่อยนะ”
“ค่ะ”
หญิงวัย ๓๐ ท่าทางเป็นเลขาฯส่วนตัวรับค�า และเดินจากไปเพื่อ

เอา “ของ” ตามที่นายค�าสัง่
“ไปรดน�้ าแลูวมานัง่คุยกันเถอะ วันน้ีแม่อยากคุยกับหนูอยู่คน

เดียวเลย”
ว่าแลูวก็เดินน�ามะแมเขูาไปในศาลา หญิงสาวยิม้ใหูอัษฎาคุณพ่อ

ของอัคระเศรูาๆและคูอมกายเดินผ่านท่าน ตามอรุณีเขูาศาลาไป
อัคระนอนยื่นแขนรับน�้ าดูวยสีหนูาสงบราวกับคนนอนหลับ แมู

ร่างจะแข็งทื่อเหมือนท่อนไมูแลูว แต่ทุกคนที่เห็นก็ยังรููสึกถึงอ�านาจใน
ตัวอันน่าย�าเกรง ราวกับเขายังมีชีวิต

มะแมรับขันน�้ ารดมือผููที่ตนรููสึกอยู่เสมอว่าเป็นสามี ศพของเขา
ใหูความอบอุ่นเป็นสุข เตือนใหูสัมผัสถึงการมีอยู่จริงของความดีอันยิ่ง
ใหญ่ หล่อนจึงหลัง่แต่น�้ าในขัน โดยไม่หลัง่น�้ าตาแมูแต่หยดเดียว

จากนัน้หญิงต่างวัยก็หาเกูาอีว้่างในมุมปลอดคนคุยกัน
“ถึงเราจะเคยพบกันแค่ครัง้เดียว แต่แม่ก็รักหนูมานานนะ นาน

เท่าที่นายอัคพูดถึงหนู”
“มะแมก็เคารพรักคุณแม่ตัง้แต่วันแรกที่เจอกัน และเพื่อพิสูจน์

ว่าไม่ไดูแกลูงพูด ก็ขอใหูมะแมมีโอกาสปรนนิบัติรับใชูคุณแม่บูางเถอะ
นะคะ”

“งัน้เรากินขูาวกันสักเดือนหรือสองเดือนครัง้นะ แม่อยากเห็น
หนูาหนูเป็นเครื่องเตือนใหูระลึกถึงนายอัคจริงๆ”

“ดูวยความยินดียิ่งค่ะคุณแม่ ถือโอกาสกราบขอโทษดูวยนะคะ 
มะแมอยากมาช่วยดูงานแต่วันเหมือนกัน แต่ยกเลิกนัดลูกคูาไม่ไดู”

“ไม่เป็นไร ถูาลูกเสียงานใหญ่มาท�างานเล็กต่างหาก แม่ถึงจะ
ดุ แลูวก็เชื่อว่านายอัคคงไม่ปลื้มแน่กับการที่คนจะเสียประโยชน์เพราะ
เขา”

“ค่ะ”
นางอรุณีทอดตามองไปยังตัง่ปูผูาเบื้องหนูา ที่มีศพของอัคระนอน

ยื่นมือรับน�้ าแลูวถอนใจ
“ก่อนใหูก�าเนิดเด็กสักคน เราไม่มีสิทธิร์ููว่าจะเขาจะโตขึ้นมา

ท�าใหูเราเสียใจหรือภาคภูมิขนาดไหน... ส�าหรับแม่รููแลูว ถูาลูกของเรา
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น่าภูมิใจมากพอ เราจะภาคภูมิในการเกิดมาของตัวเองดูวย!”
หญิงสาวยิม้อย่างเขูาใจซึ้ง
“มะแมก็ภูมิใจที่เป็นคนรักของพี่อัคค่ะ รููสึกว่าการเกิดของตัวเอง

มีเกียรติพอ!”
อรุณีน�้ าตาคลอ หางเสียงสัน่เครือ
“แม่นึกว่าเขายังอยู่กับแม่นะ มองไปตรงไหนในบูาน ก็รููสึกว่า

เดี๋ยวเขาจะมานัง่ มานอน มาเดินไปเดินมาเหมือนเดิม”
มะแมยิม้อย่างเขูมแข็ง และพยายามเปลี่ยนภาพในใจคุณแม่ไป

อีกทาง
“สิ่งที่พี่อัคท�าไวูใหูดูต่างหนูา มันมากมายเกินกว่าจะรููสึกว่าเขา

หายไปไหนอยู่แลูวค่ะคุณแม่”
“อือ... ก็จริง สมัยแม่ท�างาน มีคนชวนไปท�างานกุศล ช่วยเด็ก

อนาถา ระดมทุนสรูางโรงเรียนเยอะนะ แม่ก็อิ่มใจ แต่ท�าๆนานไปแลูว
รููสึกแหูงๆ ไม่รููว่าเพราะอะไร... กระทัง่นายอัคพาไปดูโรงเรียนส�าหรับ
เด็กอนาถาที่เขาสรูางมากับมือในหลายประเทศ ถึงเขูาใจซึ้งว่าความ
อิ่มใจที่มีอายุยืน ตูองมาจากพลังและความน่าสนใจมากพอ”

“เช่นอย่างไรคะ?”
“เขาอธิบายรายละเอียดว่าแต่ละที่ มีโจทย์ทูาทายกี่ขูอ เช่น ท�า

อย่างไรจะใหูเด็กรุ่นก่อนมีแก่ใจกลับมาสอนเด็กรุ่นหลัง ท�าอย่างไร
โรงเรียนแห่งน้ีจะช่วยใหูเศรษฐกิจของทั้งเมืองรุ่งเรืองขึ้นไดูทันใจ
ภายใน ๑๐ ปี นายอัคไม่เคยแค่โยนเศษอาหารใหูใคร แต่จะสรูางโลก
ใหม่ขึ้นทุกที่ที่เขาผ่านไปเสมอ”

“มะแมเคยเห็นกับตามาแลูวค่ะ แค่ระหว่างทางเดินมาขึ้นรถ พี่
อัคก็เปลี่ยนโลกอนาคตส่วนหน่ึง จากรูายใหูกลายเป็นดีไดู!”

ขณะนัน้ เลขาฯของอรุณีน�าซองจดหมายกับกล่องหนังแทูมาใหู
อรุณีอย่างนอบนูอม แลูวเดินจากไป

“น่ีคือสิ่งที่นายอัคฝากไวูใหูหนู”
“กราบขอบพระคุณค่ะคุณแม่”
มะแมพนมมือไหวูแลูวรับของมาถืออย่างนอบนูอม ใจนึกอยาก

แกะซองจดหมายอ่าน อยากแกะกล่องหนังเดี๋ยวน้ีเลย เพื่อดูใหูรููว่าเป็น
อะไร แต่ในเมื่อคุยอยู่กับนางอรุณี สิ่งเดียวที่ท�าไดูคืออดใจรอไวูก่อน

“ตอนนายอัคบอกว่าก�าลังท�าอะไร และมีความเสี่ยงอย่างไร แม่
ตกใจเหมือนกัน”

“พี่อัคพูดถึงความเสี่ยงยังไงคะ?”
“นายอัคคงใชูค�าใหูแม่สบายใจน่ะนะ เขาว่า... การสรูางสวรรค์ใหู

พวกที่ควรอยู่ในนรก นับว่าเป็นบุญใหญ่ผิดธรรมชาติ เมื่อไหร่ธรรมชาติ
ทนไม่ไหว ก็อาจจัดที่จัดทางบนสวรรค์ใหูเขาเสวยบุญก่อนวัยอันควร”

“แปลว่าพี่อัคเสี่ยงทัง้รููมาตลอดหรือคะน่ี?”
“เขาบอกว่าแผนเดิมของธรรมชาติมีอยู่ และธรรมชาติก็มีอ�านาจ

ต่อตูานการเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมใหูเกิดการเปลี่ยนออกนอกแผนเดิม
ง่ายๆ และนัน่อาจหมายถึงมีวิธีก�าจัดอุปสรรคอย่างเป็นธรรมชาติ เหนือ
ความคาดหมายไดูเสมอ”

“มะแมพอเขูาใจนะคะ ถึงรููว่าเสี่ยง แต่ก็ไดูท�า และชีวิตตาม
นิยามส�าหรับคนแบบพี่อัคนัน้ กำรได้ท�ำน่ันแหละคือกำรเคยมีชีวิต!”

พูดเองก็สะทูอนใจเอง ถูาอัคระท�าสิ่งที่อยากท�าอยู่บนเสูนทาง
แห่งความไม่รููของมนุษย์ธรรมดา ธรรมชาติก็คงไม่ว่าอะไร เพราะความ
ไม่รููจะเป็นช่องทางใหูถูกบูางผิดบูาง ธรรมชาติบีบใหูเกิดผลตามแผน
เดิมไดูไม่ยาก แต่น่ีเขาเล่นนอกกติกา รููไปหมดว่าท�าอะไรจะเกิดอะไร 
เพื่อใหูแผนรูายของธรรมชาติผิดเพีย้น

“แม่ไม่เขูาใจเลย... รููทัง้รูู ท�าไมถึงยังดันทุรังสรูาง แลูวก็ใชู
เครื่องพยากรณ์ทูาทายธรรมชาติที่มองไม่เห็นอย่างนัน้”

“พี่อัคเคยพูดกับมะแมค่ะ ท�านองว่าซีอุสไม่ใช่เทวดา และไม่ใช่
สิ่งที่เทวดาใหูมา แต่เป็นอะไรที่เขาสรูางเองกับมือขณะเป็นมนุษย์ และ
เมื่อธรรมชาติไม่หูาม ไม่ขัดขวาง จนเขาสรูางมันไดูส�าเร็จ ก็ตูองมีสิทธิ ์
ใชูมันไดูเช่นกัน”

“อือม์... แม่ก็มองในมุมของเขาไม่เป็นหรอกนะ รวมทัง้ไม่รููดูวย
ว่าธรรมชาติอะไรในเขา เอื้อใหูสรูางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผิดธรรมชาติไดูขนาด
นัน้”
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“พี่อัคบอกมะแมว่า เป็นผลจากกรรมที่สัง่สมมาหลายภพหลาย
ชาติ คือเป็นพวกอยากเปลี่ยนแปลงโลกใหูดีขึ้น ดูวยการเคูนสมอง 
ลองคิดทุกแบบ โดยเฉพาะในแง่ของนักปกครอง ที่ปรารถนาจะวางคน
ดีที่สุดใหูอยู่ในต�าแหน่งเหมาะที่สุด บุญเหล่านัน้ส่งผลใหูมีก�าลังสมอง
มากพอจะสรูางซีอุสไดูในชาติน้ีค่ะ”

อรุณีพยักหนูาอย่างเริ่มเห็นภาพที่ใหญ่เกินชีวิตเดียว ไดูคิดจน
สดใสหายซึม

“อย่างน้ีมัง้นะ ที่พระท่านว่าถึงภายนอกจะดูเหมือนเราสรูางท�า
อะไรเพื่อคนอื่นแค่ไหน ทูายสุดก็ตูองไดูกับตัวเอง เป็นภพ เป็นภาวะ 
เป็นสภาพที่สมกรรมนัน่เอง นายอัคใหูอะไรกับโลกจนสุดความสามารถ 
ชาติใดชาติหน่ึงเขาก็สมควรมีความสามารถเป็นที่สุดของโลกเหมือน
กัน”

ขณะนัน้ ใครคนหน่ึงปรากฏตัว กลายเป็นจุดรวมสายตาตัง้แต่
เดินมาจะเขูาศาลา

ฯพณฯ คณินทร์ ร่มโพธิ ์บุรุษผููยิ่งใหญ่แห่งกระทรวงพาณิชย์!
มีการตูอนรับแบบเอิกเกริกเล็กนูอย ใครต่อใครพากันไปไหวูและ

ทักทาย ดูวยความคาดไม่ถึงของฝ่ายญาติผููตาย เพราะไม่มีการแจูงล่วง
หนูาว่าคนส�าคัญของประเทศจะมาที่น่ีในค�่าคืนน้ี

“อุ๊ย! ท่านคณินทร์น่ี” อรุณีอุทาน “คงรููจักกับนายอัค แม่ไป
ตูอนรับท่านก่อนนะ”

พูดจบก็ลุกพรวดพราดในอาการตื่นเตูน ทิง้มะแมไวูตามล�าพัง 
ท่าทางไม่รููเรื่องรููราวใดๆทัง้สิน้ว่าสาเหตุการตายของลูกชายตน ที่แทู
มาจากรัฐมนตรีคนดังน่ีเอง

หญิงสาวหนูาเขูมขึ้น เขมูนมองคณินทร์อย่างไม่อยากเชื่อสายตา 
ว่ายังมีหนูามางานศพอัคระแบบน้ีไดู น่ีเขาไม่อายบูางหรืออย่างไร?

แต่พอเลิกมองหนูาดูวยแกูวตา หันมาสัมผัสใจดูวยใจ ก็ไดูค�า
ตอบว่าเพราะอายน่ะสิถึงไดูมา...

อายใจจะขาดทีเดียวล่ะ!
คณินทร์คงไดูรับค�าอธิบายประกอบหลักฐานจากคนของอัคระ

อย่างกระจ่างแลูวกระมัง คงเชื่อแลูวสิว่าที่ตนรอดตายจากการถูกลอบ
สังหาร ก็ดูวยบุญคุณของอัคระแทูๆ

การดักฟังโทรศัพท์อันน�าไปสู่ความเขูาใจผิด น�ามาซึ่งความผิด
อันใหญ่หลวง ในแบบที่คนอย่างคณินทร์เกิดสิบชาติก็ชดใชูไม่หมด!

ระงับโทสะที่แล่นขึ้นมาเป็นริว้ๆ อารมณ์แบบหน่ึงพลุ่งพล่าน
อย่างไม่เคยเกิดมาก่อนในชีวิต ประมาณว่าอยากตรงเขูาไปชีห้นูาด่า
ประจานใครบางคนต่อหนูาธารก�านัลเดี๋ยวน้ี!

เผอิญในวันเกิดเหตุ พ่อแม่ของอัคระไปคูางคืนที่ต่างจังหวัด จึง
ไม่มีใครทราบดูวยซ�้าว่าอัคระมาหาหล่อน แลูวก็ไม่มีใครเอะใจซักถาม
หล่อนดูวย

ก่อนขึ้นฝ่ัง คนของอัคระบอกหล่อนว่าจ�าเป็นเก็บเรื่องทัง้หมด
ไวูเป็นความลับ ตูองจัดฉาก สรูางหลักฐานใหูเหมือนอัคระถูกท�ารูาย
ร่างกายโดยคู่อริดูวยความอาฆาตแคูนส่วนตัว แลูวน�าศพไปทิง้ไวูในรถ 
ทรัพย์สมบัติอยู่ครบ มีชาวบูานมาพบและตามต�ารวจมากันเอง

ตอนแรกมะแมจะไม่ยอมใหูศพของชายที่ตนบูชาตูองตกอยู่ใน
สภาพไรูเกียรติ แต่เมื่อไดูรับการยืนยันว่าเป็นความประสงค์ของอัคระ 
หญิงสาวก็จนใจ เขามุ่งเพียงประโยชน์ของคนหมู่มาก และไม่ตูองการ
ฟังเสียงคัดคูานจากหล่อนยามใกลูตาย จึงแอบกระซิบสัง่คนของเขา
โดยไม่ใหูหล่อนไดูยิน

เหมือนมีแผลฉกรรจ์อยู่ในอก หล่อนจะตูองใชูเหตุผลทัง้โลกกี่ขูอ
ส�าหรับการท�าใจใหูอภัยคณินทร์?

อัคระคงฝึกคนของเขาดี จึงปล่อยคณินทร์มาเดินนวยนาดภายใน
วันเดียว ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถมก่อนเขูาศาลา คนชุดขาวทัง้หมด
ยังตรงไปตัง้แถวค�านับไหวูอย่างนอบนูอม ราวกับจะแสดงอาการ
สวามิภักดิเ์จูานายคนใหม่อีกดูวย

คณินทร์รับการท�าความเคารพจากทุกคนอย่างพยายามซ่อน
สีหนูาเจ็บปวด ประดุจมือที่ไหวูเขาเหล่านัน้เป็นหนามทิ่มแทงหัวใจ 
และอาการนอบนูอมเป็นน�้ ากรดที่สาดใส่หนูาก็ไม่ปาน

ท่านรัฐมนตรีใหญ่กูาวมาอยู่ขูางตัง่รดน�้ าโดยไม่กลูาแมูช�าเลือง



424       dungtrin.com    425

มองใบหนูาศพใหูเต็มตา เขาใชูขันรดน�้ าลงสู่หลังมือของอัคระอย่าง
บรรจง จากนัน้ก็คุกเข่าลงพนมมือไหวูศพอย่างนอบนูอม ตัวสัน่เทาอยู่
พักหน่ึง จนญาติๆของอัคระแปลกใจ แต่ก็ไม่คิดอะไรมากไปกว่าว่าทัง้
สองคงมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันมานาน และท่านรัฐมนตรีใหญ่ก็คงส่ง
จิตคิดพูดคุยกับอัคระเป็นการส่วนตัวนัน่เอง

มะแมสัมผัสไดูว่าคณินทร์ตัง้จิตอธิษฐาน ขอเป็นขูาทาสอัคระเพื่อ
ชดใชูความผิดที่ก่อขึ้น!

และสัมผัสนัน้เองก็ท�าใหูหล่อนชะงักคิด อัคระชนะใจคณินทร์ไดู
ดูวยความเป็นผููใหญ่ ผููมีน�้ าใจอภัยกับเด็กไม่รููคิดไดูทัง้โลก

ผ้้ใหญ่คือคนมีใจใหญ่ เกินอำรมณ์และควำมเห็นแก่ตัว!
หล่อนก�าลังเป็นผููนูอยดูวยความมีใจนูอย จึงถูกความมืดแห่ง

อารมณ์เกลียดครอบง�าไดูอยู่
ถูาจะยูอนอดีตกัน คณินทร์ก็เคยเป็นฮีโร่ เป็นแรงบันดาลใจ เป็น

ใครคนหน่ึงที่หล่อนอยากเป็น และมีส่วนส�าคัญที่ท�าใหูวันน้ีไดูเป็น
หล่อนอาจหลงลืมหลายถูอยค�าดีๆที่มีอยู่ในโลกน้ี แต่ไม่เคยลืม

แมูแต่วันเดียว กับถูอยค�าของคณินทร์ที่ท�าใหูหล่อนเป็นคนกลูา...
แค่ไม่มีควำมกลัวว่ำจะท�ำไม่ได้ เรำก็มีแนวโน้มจะท�ำได้ขึน้

มำแล้ว!
นับตัง้แต่ฟังวาทะลูางความกลัวของคณินทร์ มะแมไม่เคย

รููสึกว่ามีอะไรที่หล่อนท�าไม่ไดูอีกเลย การท�างานดูวยความเชื่อมัน่ใน
สัญชาตญาณและปฏิภาณเฉพาะหนูาของหล่อนทุกวันน้ี ก็มาจากราก
ของความ ‘กลูาดี’ เพราะหมดความกลัวจะท�าไม่ไดูโดยแทู

ท�าเรื่องยากส�าเร็จมาหมด แลูวกะแค่อภัยใหูคนที่ส่งอัคระไป
สวรรค์ ชาติน้ีหล่อนจะท�าไม่ไดูเชียวหรือ?

ความผิดหวังในตัวเขา ท�าใหูสายตาของหล่อนเห็นเขาเป็นคนเลว
ขึ้นมาชัว่คราว ไม่ไดูหมายความว่าเขาจะเลวจริงตลอดไป

อีกอย่าง คณินทร์อยากฆ่าอัคระเพราะความเขูาใจผิด ไม่ใช่
วางแผนไวูก่อนดูวยเจตนาชัว่รูายอันใด สิ่งที่หล่อนตูองหมัน่ท่องยูอน
ไปยูอนมาใหูขึ้นใจ คือ คณินทร์ไม่ไดูเลวจนน่าเกลียดชังเท่าที่หล่อน

ก�าลังรููสึก
เรื่องน่าเศรูาที่สุดในโลกน้ีมีอยู่แลูว คือการที่คนเกลียดกันอย่าง

ไม่สมเหตุสมผล หรือกระทัง่ฆ่ากันดูวยความเขูาใจผิด แต่ที่น่ำเศร้ำ
กว่ำเรื่องน่ำเศร้ำที่สุด คือเรื่องน่ำเศร้ำที่สุดเกิดขึน้ซ�ำ้แล้วซ�ำ้อีก
ได้ทุกวัน

คนอย่างหล่อนน่าจะมีส่วนช่วยใหูเกิดเรื่องน่าเศรูานูอยลง ไม่ใช่
มากขึ้น

พอสอนตนเองเช่นนัน้ มะแมก็วางใจเป็นอุเบกขาไดู ผุดค�าพูดขึ้น
ในหัวว่า เสียควำมร้้สึกดีๆ ไม่จ�ำเป็นต้องเสียจิตที่เป็นกุศล ถ้ำยัง
รักษำควำมคิดให้เข้ำข้ำงกุศลได้อย่้

หันกลับมาสนใจสิ่งที่อัคระฝากไวูใหูก่อนตาย ค่อยๆบรรจงแกะ
ซองปิดผนึกแบบไม่ใหูฉีกขาดเสียรูป ดูวยความตัง้ใจว่าจะเก็บไวูใน
สภาพคงเดิม เป็นที่ระลึกตลอดไป

และนัน่ก็คือจดหมายจากเทวดาตัวจริง เป็นจดหมายฉบับแรก
และฉบับเดียวที่อัคระเขียนถึงหล่อนดูวยลายมือตนเอง ไม่ใช่วานใหู
ใครช่วย

ลายมือของอัคระสวย หางอักษรยาวเป็นบางตัว อ่านง่ายสบายตา 
แต่ขณะเดียวกันก็ประจุแฝงอยู่ดูวยพลังกระทบใจ ชนิดที่ท�าใหูมะแม
อุ่นวูบขึ้นมาตัง้แต่อ่านค�าแรก

มะแมจ๊ะ...

ถ้ามะแมได้อ่านจดหมายฉบับนี้ ก็แปลว่าสิ่งที่อยู่นอกเหนือ
ความคาดหมายได้เกิดขึ้นแล้ว และพี่ก็คงกลับมาหามะแมไม่ได้อีก

แต่พี่สัญญาว่าจะอยู่กับมะแมเสมอ สิ่งที่อยู่ในกล่องหนังคือ
แผ่นแก้ว ถูกออกแบบไว้ให้มะแมใช้เพียงคนเดียว แค่ถือมันด้วยมือ
ข้างไหนก็ได้ จะมีข้อความจากพี่ให้อ่านทันที

ที่ใช้ว่า “ข้อความจากพี่” ก็เพราะพี่ท�าให้มันมีขึ้นมา ไม่ว่าจะ
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ส่วนที่เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ปรุงแต่งตามวิธีคิดของพี่ หรือ
ส่วนที่เป็นความสามารถในการพยากรณ์ของซีอุส

ด้วยการถือแผ่นแก้วไว้ในมือ ซีอุสจะรู้ว่าภาวะทางกายและ
สภาพอารมณ์ของมะแมเป็นอย่างไร มะแมอยู่ที่ไหน วันเดือนปีใด มี
แนวโน้มว่าจะเกิดเรื่องส�าคัญดีร้ายขึ้นหรือเปล่า แล้วจะทักทายหรือ
ให้ค�าแนะน�าที่เหมาะที่สุดออกมา

นับตั้งแต่มะแมแตะแผ่นแก้วด้วยมือเป็นครั้งแรก ซีอุสจะรับ
รู้ว่าไม่มีพี่อยู่ในโลกนี้แล้ว เพราะฉะนั้นการค�านวณทั้งหมดจะตัด
ตัวแปรส�าคัญในชีวิตมะแม คือตัวพี่ออกไป

อยากเล่นแล้วใช่ไหมล่ะ? ลองเลย! แล้วมะแมจะไม่รู้สึกว่าพี่
จากไปไหน ตลอดทั้งชีวิตที่เหลือ

อ้อ! ไม่ต้องทะนุถนอมหรือกลัวมันตกแตกมากหรอกนะ มัน
ดูเหมือนแก้วบอบบางก็จริง แต่ที่แท้เป็นแก้วสังเคราะห์ซึ่งแกร่งทน
เสียยิ่งกว่าเพชรส�าหรับท�าหัวเจาะน�้ามันเสียอีก

พี่ออกแบบให้เหมาะกับมะแมก็ตรงนี้แหละ ดูเป็นแก้วสวยมี
ราคา แต่แกร่งกล้าอย่างเพชรแท้ ถ้ารู้สึกรักมัน ก็อาจเพราะว่าเข้ากัน
ได้กับความเป็นมะแมนั่นเองนะ

สุดท้ายจากลายมือของพี่ขณะยังมีชีวิต รู้ไหมว่าพี่ต้องการ
อะไรเท่ากับความเป็นมหาจักรพรรดิ?

ความสุขของมะแมไง!
ถ้ามะแมมีความสุขตลอดไป พี่จะดีใจมาก

รักสุดรัก
พี่อัค

มะแมเมูมปากกลัน้สะอื้น แต่กลัน้อย่างไรก็กลัน้ไม่อยู่ น�้ าตา
ไหลพรากตลอดเวลาที่อ่าน ภายในสะเทือนแรง ราวกับความเศรูาเท่า
มหาสมุทรจะทะลักลูนออกมาจนหมด

หล่อนไม่อยากครอบครองของวิเศษไวูในมือ แต่อยากไดูชีวิต
ธรรมดาของเขาคืนมาแทน...

ศพนอนอยู่บนตัง่ แต่มะแมไม่เห็นจะอยากมอง นัน่เพราะอะไร? 
เพราะหล่อนรููว่าสิ่งนัน้ไม่ต่างกับท่อนฟืน มันไม่ใช่ตัวอัคระแลูว

เช่นกัน... ของวิเศษที่เสมือนตัวแทนของเขาไดูสมจริงขนาดไหน 
ก็ไม่เห็นน่าติดใจเท่าตัวเป็นๆไดู

แต่อย่างไรก็เป็นของขวัญชิน้สุดทูายจากเขา ไม่มีเหตุผลที่จะไม่
รีบแกะดู

กล่องใส่ของนัน้เป็นขนาดเฉพาะ ประมาณ ๘x๔x๒ น้ิว หรือพูด
ง่ายๆว่าใหญ่กว่ากระแบะมือนิดหน่อยเท่านัน้ ลักษณะฝากล่องเป็น
แบบพับปิดเปิดไดู มะแมกดปุ่มปลดล็อกแลูวเปิดฝาออกอย่างง่ายดาย 
ภายในบุนวมฝังอยู่ดูวยแผ่นแกูวอย่างที่อัคระเกริ่นไวูในจดหมาย แต่
เป็นแกูวสีด�าสนิทรูปสี่เหลี่ยมผืนผูา มุมมนทัง้สี่ดูาน ขนาด ๗x๓ และ
หนาประมาณ ๑/๘ น้ิว

ความบอบบางชวนใหูมะแมแกะออกมาจากผูาบุกล่องอย่าง
ทะนุถนอม ถึงแมูจะรููว่าเอาคูอนทุบไม่แตกดังที่อัคระรับประกันไวูก็
เถอะ

ทัว่ทัง้แผ่นแกูวอันบางเฉียบไม่มีปุ่ม ไม่มีช่องเสียบใดๆเลย แต่
เมื่อมาอยู่ในมือหล่อน แกูวด�าก็แปรสภาพเป็นจอแสดงผล ส่งแสงสว่าง
เท่ากระดาษสีขาว และปรากฏกลุ่มอักษรไทยคมชัดเทียบเท่าหมึกพิมพ์
บนกระดาษจริง อีกทัง้รูปแบบอักขระก็เลียนแบบลายมือของอัคระ สิ่งที่
ตาเห็นจึงไม่ต่างจากจดหมายเขียนดูวยลายมือของเขาเลย

ไม่เอา อย่าร้องไห้นาน พี่จะไม่มีความสุขถ้าได้เห็นลงมาจาก
บนโน้น



428       dungtrin.com    429

มะแมยกมือปิดปากลืมตากวูาง จากรูองไหูกลายเป็นหัวเราะออก
มาฮึหน่ึง ประทับใจตัง้แต่นาทีแรก แผ่นแกูววิเศษรููจักและรููใจหล่อน
จริงๆ แถมพูดแทนอัคระไดูเนียนสนิทเสียดูวย

เริ่มเปลี่ยนใจ ที่เมื่อครู่คิดว่าไม่มีอะไรมาแทนเขาไดู พออยู่กับ
แผ่นแกูวน้ีนานเขูา หล่อนอาจเผลอคิดว่าอัคระยังไม่ตายไปจริงๆ

ในมือหล่อนเหมือนเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวท่ีน่าขนลุก  
หรือไม่ก็เหมือนสมบัติสวรรค์ที่เทวดาใจดีแอบส่งมาใหูใชู เดาว่าถูา
จ�าเป็น ซีอุสก็อาจส่งภาพคมๆมาใหูดูไดูดูวย ไม่ใช่แสดงผลแค่ตัวอักษร
ไดูอย่างเดียว

แน่นอน ของขวัญมหัศจรรย์ชิน้น้ีจะอยู่ติดตัวหล่อนตลอดไป!

หลังจากเสร็จพิธีทัง้หมด แขกเหรื่อก็ทยอยกลับ มะแมเดินมา
จะลาพ่อแม่ของอัคระ แต่ทัง้อัษฎาและอรุณีต่างก็ก�าลังยืนคุยอยู่กับท่าน
รัฐมนตรีใหญ่ไม่เลิก โดยมากคณินทร์จะพร�่าพูดซ�้าไปซ�้ามาว่ามีอะไรขอ
ใหูบอก เขาจะดูแลอัษฎาและอรุณีไม่ต่างจากบิดามารดาบังเกิดเกลูา

จังหวะหน่ึง คณินทร์เหลือบมาเหมือนรููสึกถึงกระแสสายตาที่จับ
จูองตน เขาผงะนิดหน่ึง ก่อนผละจากวงสนทนาแบบไม่สนใจใครอีก 
เดินตรงดิ่งมาที่มะแมอย่างรีบรูอนในทันใด

“หนูมะแม...”
เขาเรียกทักก่อนถึงตัว และเมื่อมายืนตรงหนูา ก็สบตาหล่อนไม่

หลบ เผยแววส�านึกผิดและยอมรับโทษทัณฑ์จากหล่อนทุกประการ
มะแมถอยห่างกูาวหน่ึงอย่างนึกรังเกียจ แต่ก็ควบคุมตนเองไดู

ดี ไม่แสดงออกทางสีหนูา ทว่าถูาจะใหูฝืนใจยกมือไหวูตอนน้ีคงไม่ไหว
จริงๆ แมูทราบดีว่าก�าลังตกเป็นเปูาสายตาเพ่งเล็งจากรอบดูาน ว่าท�าตัว
ไม่รููจักเด็กไม่รููจักผููใหญ่ก็เถอะ

“ขอเวลาผมสักครึ่งชัว่โมงไดูไหม จะใหูไปที่บูานของหนูก็ไดู”
รููทัง้รููว่าจิตวิญญาณของคณินทร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแลูว 

แต่ก็ช่วยไม่ไดูที่ความทรงจ�าอันเลวรูายของหล่อนยังเปลี่ยนตามไม่ไดู

“มีธุระอะไร?”
ถามเสียงหูวน แมูออมอารมณ์เต็มที่แลูว
“ผม... ผม... ขอโอกาสสักครู่เดียวจริงๆ ไดูโปรดเถอะ”
เสียงนัน้ไม่ดัง แต่ก็ไม่เบาขนาดคนเดินผ่านไม่ไดูยิน มะแมเกรง

จะกลายเป็นที่สงสัยของพ่อแม่อัคระ จึงรับอย่างเสียไม่ไดู
“ไปเจอกันที่บูานก็แลูวกัน”
แลูวหล่อนก็ท�าหนูาปกติ แยกตัวเดินมาไหวูอัษฎากับอรุณี
“คุณพ่อคุณแม่ขา มะแมลากลับก่อนนะคะ แลูวพรุ่งน้ีจะมาใน

เวลาเดิม... เผอิญท่านคณินทร์มีเรื่องจะคุยกับมะแมค่ะ”
รีบอธิบายเสร็จสรรพโดยไม่รอใหูผููใหญ่ไถ่ถาม ซึ่งทัง้สองคนก็

เดาว่าคงเป็นเรื่องลึกลับตามอาชีพของหล่อน จึงพยักหนูาเขูาใจอย่าง
ง่ายดาย

“งัน้ไปเถอะ เดี๋ยวท่านจะรอ”

มะแมขับรถมาถึงก่อน และคณินทร์ก็จ�าซอยบูานไดูแม่นดี 
อุตส่าห์ตามมาถูก ซึ่งนัน่คงเพราะแต่แรกหมายตาหล่อนไวูเป็นพิเศษ 
จึงสังเกตสังการายละเอียดรอบดูานทัง้หมดไวู และบอกทางคนขับรถ
ไดูไม่ผิดพลาด

เปิดไฟและเปิดแอร์ที่ชัน้แรก แต่ไม่หาน�้ ามาใหู ไม่เชื้อเชิญใหูนัง่ 
เอาแต่จูองน่ิงดูวยแววเย็นชาสนิท

“ตูองการอะไร?”
ถามเสียงแข็งเมื่อเขาเปิดประตูเขูามายืนทื่อ และค�าพูดแบบ

มะนาวไม่มีน�้ าประกอบท่าทีไม่ยินดีตูอนรับของเจูาของบูาน ก็เล่นเอา
คณินทร์พูดไม่ออก จนมะแมตูองแนะ

“ถูาอยากพูดว่าขอโทษ ก็พูดเสีย แลูวกลับไปไดู!”
“เปล่า... ไม่ใช่”
คณินทร์กูมหนูาดูวยความหม่นหมอง
“งัน้เรื่องอะไร? พูดมาใหูจบๆ ดิฉันไม่ตูองการมองหนูาคุณนาน

กว่าน้ี!”
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หญิงสาวชมตัวเองที่รักษาความเป็นมะแมผููแสนดีไวูไดู ทัง้ที่ปาก
เกือบหลุดสรรพนามสมัยพ่อขุนรามค�าแหงออกมารอมร่อ

“ผมไม่ไดูมาเพื่อขอใหูหนูอภัย...”
แลูวท่านรัฐมนตรีวัยหูาสิบก็ท�าในสิ่งที่มะแมนึกไม่ถึง คือคุกเข่า

ลงคลานเขูามาหา และนูอมตัวกูมลงกราบ เอาหนูาผากแตะหลังเทูา
หล่อน

มะแมตัวเย็นเฉียบ นัง่แข็งทื่อท�าอะไรไม่ถูกไปชัว่ขณะ ก่อนรููสึก
ตัวหดเทูาหนี เพราะอย่างไรเขาก็รุ่นพ่อ หน�าซ�้ายังเคยเป็นขวัญใจในวัย
ที่ตูองการฮีโร่น�าทาง

“ท่านคณินทร์ น่ีท่านท�าอะไรของท่านคะ?”
ใจอ่อนยวบ คืนค�าเรียกผููสูงศักดิใ์หูเขาเรียบรูอย
คณินทร์ดึงร่างขึ้นนัง่คุกเข่า แต่ยังไม่ลุกไปไหน แสดงความตัง้

มัน่ในกิริยานัน้ หาใช่เป็นการเผลอท�าเพียงครู่
“ผมกราบขอขมาคุณอัคระไม่ไดู ก็ขอยืมเทูาของหนูเป็นบาท

เทวรูป แทนท่านที่ไปสถิตอยู่เบื้องบนโนูนเถิดนะ”
มะแมกะพริบตาถี่ๆ ก่อนมองคณินทร์ดูวยแววหวัน่ไหวเล็กนูอย 

เน่ืองจากอารมณ์ป้ันป่ึงแข็งกระดูางเมื่อครู่ของตนเอง มีผลสืบเน่ืองใหู
รููสึกไม่คู่ควรกับการเป็นตัวแทนของอัคระ ผููมีความนุ่มนวลพรูอมอภัย
ใหูทุกคนตราบจนวาระสุดทูาย

บุรุษตรงหนูายังคงนัง่น่ิง เผยนัยน์ตาเจ็บปวดสาหัสจากพิษแห่ง
ความรููสึกผิด เขาก�าลังแสดงใหูเห็นประจักษก์ระมัง ว่าทุกอย่างก�าลัง
เป็นไปตามปรารถนาของอัคระ คณินทร์คนเดิมถูกฆ่าตายไป แลูวกลาย
เป็นใครอีกคนที่เหมือนจะไม่อาจเลวไดูอีกแมูเพียงดูวยความคิด เพราะ
ความรููสึกผิดที่มีอยู่ใหญ่หลวงนัก ครุวนาดัง่ภูเขาหินทับอกใหูอึดอัด 
ยังไม่แน่ว่าต่อใหูเพียรท�าดีชดใชูไปจนตาย จะไดูยกภูเขาออกจากอก
ส�าเร็จไหม!

บทที่ ๒๘
 
คนรักที่หายไป คือส่วนหน่ึงของใจที่หายตาม
แต่สิ่งที่คนรักของมะแมฝากทิง้ไวู ช่วยตามดวงใจของหล่อน

กลับมาไดูเกือบเต็มดวง แผ่นแกูวมหัศจรรย์ประพฤติตนไดูเสมือนเป็น
ตัวแทนของอัคระจริงๆ ทว่าเป็นอัคระในรูปของเทวดาทางจดหมาย 
ไม่ใช่หลังจากปรากฏกายใหูเห็นแลูว

ยิ่งอยู่กับมัน ยิ่งประคองมันไวูในมือ ก็ยิ่งนึกพิศวาสความงาม
เฉียบ และยิ่งเห็นวิธีแสดงขูอความของมันมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งเขูาใจ ‘วิธี
ใชู’ อันน่าทึ่งมากขึ้นเท่านัน้

อุปกรณ์ชิ้นน้ีไปไกลเกินนาโนเทคโนโลยีดูานคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบันสักกี่สิบปีก็ไม่รูู รููแต่ว่าถูาลูกแกูววิเศษในเทพนิยายมีจริง 
เผลอๆก็อาจเทียบแผ่นแกูวอิเล็กทรอนิกส์ของอัคระไม่ไดู!

แผ่นแกูวจะใชูเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงของลายน้ิวมือหล่อนเป็นตัว
กระตูุนใหูท�างาน สายตาและคลื่นความคิดของหล่อนจะถูกสแกนทันที 
เพื่อส่งขูอมูลทางร่างกายและอารมณ์ไปใหูซีอุส จากนัน้ซีอุสจะประมวล
ผลเพื่อส่ง ‘ค�าทักทาย’ ที่เหมาะสมมาใหู

บางทีมะแมเล่นกับความคิดและอารมณ์ แกลูงรูองไหูส�าออย
เรียกความสงสาร แผ่นแกูวก็ตอกแทบหนูาหงายว่า

แกล้งร้องไห้เล่นๆเสร็จ อย่าลืมหัวเราะจริงๆด้วยล่ะ

ซึ่งนั่นก็มีผลใหูมะแมเปลี่ยนจากรูองไหูเป็นหัวเราะกลิ้งไปกลิ้ง
มาอยู่บนที่นอน และจูบแผ่นแกูวซ�้าแลูวซ�้าเล่า

แต่ถูาเมื่อใดหล่อนรูองไหูคิดถึงเขาขึ้นมาจริงๆ ซีอุสก็จะปลอบ
ดูวยถูอยค�าอันทรงพลังเทพแทน

ความรักมักตามหาตัวเราเจอก่อน เหมือนอยากยกเราลอยขึ้น
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ฟ้า เพื่อรอความตายตามมาเจอตัวในภายหลัง แต่อย่ายอมให้ความ
ตายของพี่ทุ่มมะแมลงกระแทกพื้นนะ รักษาใจไว้บนฟ้าอย่างเดิม
เถอะ เพื่อที่ความสุขของเราจะได้เสมอกันตลอดไป

อัคระคงคิดถูอยค�าเตรียมไวูหลากหลาย อย่างรููว่าตูองใชูบ่อยใน
ช่วงแรกๆที่เขาจากไป เพราะซีอุสปลอบแต่ละครัง้ไม่เคยมีซ�้ากันเลย ถูา
ไม่ช่วยใหูยิม้ บางทีก็ถึงขัน้จีเ้สูนใหูหัวเราะข�าไปเรื่อย

เพิ่งซึ้งว่าอัคระรักหล่อนขนาดไหน เขาใชูเวลาอันมีค่าในชีวิตไป
ไม่นูอย เพื่อช่วยใหูหล่อนหายเศรูาล่วงหนูา มะแมคัดลอกทุกค�าจาก
แผ่นแกูวใส่สมุดบันทึก เพราะหวังจะอ่านซ�้าไปซ�้ามาจนวันตาย

เมื่อไม่มีทางใดๆติดต่อกับเขา บางวันมะแมก็หาอะไรท�าเล่น 
เช่น ส่งเมสเสจมือถือไปที่เบอร์ของอัคระว่า “คิดถึงนะคะท่าน...” แลูว
ลงทูาย “จาก - ล่กไก่ในก�ามือ”

เมสเสจนั้นอาจสาบสูญไปกับเครื่องที่ปิดตายตลอดกาลก็ช่างเถิด 
อย่างนูอยหล่อนเป็นสุขแลูวกับการมีวิธีส่งขูอความถึงเขาบูาง

แผ่นแกูวจะปิดตัวเองเมื่อเห็นว่า ‘ไม่จ�าเป็นตูองพูดต่อ’ แต่ถูา
จ�าเป็น ไม่ว่าวันไหนหรือชัว่โมงใดมีเรื่องที่หล่อนควรตูองรูู แผ่นแกูวจะ
ปลุกตัวเองจากสภาพหลับ แลูวส่งเสียงกรุ๊งกริง๊ไพเราะจากล�าโพงบาง
จ๋อย กับทัง้แสดงขูอความสไตล์เทวดาทางจดหมายใหูหล่อนอ่าน

อัคระโปรแกรมใหูซีอุสช่วยดูแลหล่อนแบบเป็นเงื่อนไข กล่าวคือ
เมื่อมะแมยังท�าอาชีพน้ีอยู่ แต่ละวันจะเจอลูกคูาส�าคัญแบบใดบูาง โดย
ค่าความส�าคัญวัดจากศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลกรอบ
ตัว

แต่อันเน่ืองจากไม่มีการสืบขูอมูลลูกคูาเป็นคนๆเหมือนช่วงที่
อัคระสัง่การเอง ซีอุสจึงบอกไดูเพียงคร่าว เช่น วันน้ีจะมีลูกคูาที่ก�าลัง
ใกลูหมดตัวมาหา ใหูเงินเขาไปใชูหน้ีและสรูางเน้ือสรูางตัวใหม่ เขาดี
พอจะไดูรับความช่วยเหลือใหูเริ่มตูนชีวิตอีกครัง้

มะแมอึ้งสองชัน้ ชัน้แรก คือไดูพบกับคนที่มีลักษณะตรงตาม
ค�าท�านาย ชัน้ที่สอง คือเขูาใจแลูวว่าที่อัคระใหูมาแต่ละอย่างลูวนมี

ความหมาย เงินรูอยลูานในธนาคาร คือความสามารถที่หล่อนจะช่วยผูู
สมควรไดูรับการช่วยไม่จ�ากัด ไม่เฉพาะแค่ใหูค�าแนะน�าและแรงบันดาล
ใจเหมือนแต่ก่อน

หล่อนกลายเป็นช่องทาง เป็นเครื่องมือเปลี่ยนโลกอีกชิน้หน่ึง ที่
อัคระทิง้ไวูหลังจากหาชีวิตไม่

แผ่นแกูววิเศษน่าขัดใจอยู่อย่างเดียว คือไม่มีปุ่ม ไม่มีที่กดใหู
หล่อน ‘ขอ’ อะไรไดูเลย มันช่างไม่ต่างจากช่วงที่รับ ‘จดหมายจาก
เทวดา’ คือมีสิทธิแ์ค่รับสารจากเทวดา ตามแต่เทวดาจะเห็นควร

แมูจะไม่ทรมานใจเท่าเมื่อก่อน ตอนไดูรับการสื่อสารทางเดียว 
โดยไม่รููว่าใครเป็นตูนแหล่งส่งสาร แต่ตอนน้ีก็ทรมานใจไปอีกแบบ คือ
อาจเอื้อมไปแตะตูองคนส่งสารไม่ไดูแลูว...

สรุปคือหลังจากชายอันเป็นที่รักทิ้งหล่อนไวูในโลกน้ีตามล�าพัง 
หล่อนกลับมาเป็นคนเดิมเหมือนเมื่อหลายเดือนก่อน ที่ชีวิตไม่รููจัก และ
ไม่เคยมีอัคระอยู่ดูวย แต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็นคนใหม่ ที่ท�างานใหู
สิ่งศักดิส์ิทธิข์องจริงไปแลูว

และน่าจะตลอดชีวิตที่เหลือดูวย!

กลายเป็นความเคยชิน ที่พอสระผมแลูวมีน�้ าจากฝักบัวช่วย
พราง มะแมจะถือโอกาสหลัง่น�้ าตาออกมาดูวย มันช่วยใหูไม่รููสึกถึง
น�้ าตา และเหมือนไม่ไดูรูองไหู

โล่งกับการมีสักครัง้ในหน่ึงวัน ที่ไดูระบายความอัดอัน้สะสมออก
ไปเสียบูาง แต่เย็นวันนัน้เป็นครัง้แรกที่อาบน�้ าไดูโดยไม่มีน�้ าตา คลูาย
บ่อน�้ าตาเหือดแหูงแลูวจริงๆ แมูเชูามืดที่ผ่านมา ตอนนัง่สมาธิก็เลิก
อูอนวอนขออัคระใหูมาปรากฏในนิมิตแลูวดูวย หลังจากขอแลูวขออีก
มาเป็นเดือนก็เหลวเปล่า

เขาคงคิดว่าทิง้ที่ระลึกใหูดูต่างหนูาไวูเกินพออยู่แลูวกระมัง ช่าง
เถอะ หล่อนก็ควรเลิกคิดเรียกรูองในสิ่งที่เขาไม่เต็มใจจะใหูเสียที

ออกจากหูองน�้ า แต่งตัวเสร็จ เสียงโทรศัพท์สมัยสงครามโลกก็
ดังกรีดอากาศเงียบ คลูายฟูารูองโดยปราศจากเคูาเมฆฝน
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มะแมชะงักงัน ใจเตูนระทึก เกือบกูาวขาไม่ออก
บอส!
แลมองกระเป๋าอันเป็นที่อยู่ของ ‘มือถือพิเศษ’ ดูวยความรููสึกว่า

ความเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ก�าลังมาเคาะประตูชีวิตอีกครัง้หน่ึงแลูว...
บอสไม่ติดต่อเสียนานจนเริ่มรููสึกห่างเหิน ความประหม่าแบบเด็ก

กลัวผููใหญ่จึงโจมจับใจอีก เมื่อกูาวเดินชูาๆไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากด
ปุ่มรับสาย

“สวัสดีค่ะ”
พยายามคุมเสียงเป็นปกติ และหล่อนก็น่าจะท�าไดูดีพอใชู
“เธอมาเจอฉันไดูแลูว!”
เซธเอ่ยง่ายๆ ไม่มีป่ีมีขลุ่ยตามความเคยนิสัยจอมบงการ และนัน่

ก็บีบใหูมะแมอึกอัก หัวใจเตูนแรงขึ้นไปอีก
“หนูถึงระดับหูาตัง้แต่เมื่อไหร่คะ?”
“เอาเป็นว่าถึงแลูวก็แลูวกัน”
“แลูว... ตูองเดินทางเมื่อไหร่?”
“พรุ่งน้ีบ่ายโมงตรง!”
“หา!” หญิงสาวรูองเสียงหลง “จะตูองไปประเทศอะไร หนูจะเอา

วีซ่ามาจากไหนทัน?”
“ฉันจัดการใหูไดูน่า”
มะแมท�าหนูาฉงน แต่เมื่อนึกไดูว่าก�าลังคุยอยู่กับใครก็ท�าหนูา

ปกติ
“เอ่อ... แลูวตูองไปกี่วันคะบอส?”
“อย่างนูอยก็อาทิตย์นึงเต็มๆ”
“กระชัน้ขนาดน้ีหนูจะยกเลิกนัดหมายลูกคูาไปทัง้อาทิตย์ไดูยัง

ไง?”
“ฉันจะส่งคนของฉันที่พูดไทยไดูคล่องไปช่วยแทน”
“คนของบอส... เอ่อ... ท�าไดูอย่างหนูหรือ?”
เซธหัวเราะหึหึ
“ไม่น่าถามเลย ว่าแต่อิดเอื้อนอย่างน้ีตกลงอยากมาหรือเปล่า?”

มะแมตาโต รีบละล�่าละลักอย่างกลัวเขาเปลี่ยนใจ
“ถามไดู... อยากสิคะบอส! พอวางสายเสร็จหนูจะเก็บเสื้อผูาใส่

กระเป๋าเดี๋ยวน้ีแหละ!”

ขัน้ตอนทัง้หมดเกี่ยวกับการผ่านด่านออกนอกประเทศ รวบ
ยอดมาไวูที่หูองรับรองพิเศษแห่งเดียว มีเจูาหนูาที่ตรวจคนเขูาเมืองกับ
เจูาหนูาที่ศุลกากรมารอประทับตราพาสปอร์ตและตรวจกระเป๋าใหูที่นัน่
เสร็จสรรพ

เด็ดกว่านัน้คือมีคนจากแผนกกงศุล สถานเอกอัครราชทูต
นิวซีแลนด์ ถ่อมาถึงที่เพื่อจัดการเอกสารออกวีซ่าชนิดใชูด่วนชัว่คราว
ใหู มะแมแค่ถ่ายรูปกับเซ็นไม่กี่แห่งก็เรียบรูอย

หญิงสาวไม่รับของว่างที่การท่าฯจัดมาเสิร์ฟ แต่ขอตัวลงมาขึ้น
รถเพื่อพาไปสู่เครื่องทันที

เห็นแต่ไกลขณะอยู่ในบัสขนส่ง เครื่องบินเจ็ตหนูาแหลมทันสมัย 
กัลฟ์สตรีม จี๕๕๐ สองเครื่องยนต์ จอดเด่นเป็นสง่า รอคอยหล่อนใหู
กูาวขึ้นไปนัง่ น่ีคือประสบการณ์ที่แปลก แตกต่าง ใหูความรููสึกเป็นส่วน
ตัวไม่ปะปนกับชาวโลกอย่างยิ่ง

มีพนักงานของการท่าฯมาช่วยหล่อนขนกระเป๋าเมื่อรถบัสจอด 
มะแมเดินตัวเปล่าไปขึ้นบันไดเตีย้ ๙ ขัน้ ก็ไดูมาอยู่บนเครื่องแลูว

อากาศในนัน้ฉ�่าเย็น ปลอดโปร่ง และหอมรวยริน ท�าใหูรููสึก
ถึงการเดินทางยาวไกลท่ีจะไม่ก่อใหูเกิดอาการอ่อนเพลียเหมือนหูอง
โดยสารในเครื่องบินทัว่ไป ที่ระบบปรับอากาศใหูความสดชื่นไดูไม่มาก
เท่า

หนูาต่างรูปไข่ขูางละ ๗ บานใหูทัศนวิสัยภายนอกไดูกวูางขวาง 
รับแสงธรรมชาติไดูมากกว่าที่มะแมเห็นในเครื่องอื่น พื้นที่โอ่โถงส�าหรับ
หูองผููโดยสารตลอดความยาว ๑๕ เมตรเศษ จัดแบ่งเป็น ๔ โซน ซูาย
ขวาเป็นเกูาอีใ้หญ่ปรับเอนนอนไดู หันเขูาหากันขูางละคู่ บรรยากาศ
โดยทัว่ไปตกแต่งไวูแบบอเนกประสงค์ คือเป็นไดูทัง้ส�านักงานเคลื่อนที่ 
และทัง้อากาศยานส�าหรับการท่องเที่ยว
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พนักงานตูอนรับเป็นสาวผิวขาวผมทองเพียงคนเดียว เธอยิม้
ทักทายอรุณสวัสดิม์ะแมเป็นภาษาอังกฤษ และผายมือนูอยๆเป็นการ
เชื้อเชิญใหูเดินตามไป

บนเครื่องไม่ไดูมีหล่อนเป็นผููโดยสารคนเดียวอย่างที่คิด ตอน
กลางดูานขวาของล�ามีผููหญิงคนหน่ึงนั่งไขว่หูางอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ 
และมะแมก็ถูกพาตัวมานัง่เกูาอีฝ่ั้งตรงขูามกับหล่อนคนนัน้ โดยไม่มีค�า
แนะน�าใดๆทัง้สิน้

พนักงานตูอนรับเพียงถามมะแมตามธรรมเนียมว่า
“จะรับเครื่องดื่มเป็นอะไรดีคะ ชา กาแฟ หรือน�้ าผลไมู?”
“ยังไม่รับแลูวกันค่ะ”
“ไดูค่ะ” แลูวก็บอกกับทัง้สองคนโดยรวมว่า “กัปตันพรูอมอยู่

แลูว เมื่อหอบังคับการบินอนุญาต เราจะน�าเครื่องขึ้นเลยนะคะ กรุณา
รัดเข็มขัดดูวย”

เมื่อพนักงานเดินจากไป มะแมกับผููหญิงที่นัง่อยู่ก่อนหนูาก็สบตา
กันเต็มๆ ต่างฝ่ายต่างมองกันดูวยความแปลกใจ แลูวก็ยิม้ใหูอีกฝ่าย
พรูอมกัน

หล่อนคนนัน้พับหนังสือพิมพ์เก็บและทักก่อนเป็นภาษาอังกฤษ
“อรุณสวัสดิค์่ะ”
“ค่ะ อรุณสวัสดิ”์
จับมือทักทาย เพียงรอยยิม้และสัมผัสมือแรก ก็ใหูความรููสึกเป็น

มิตรราวกับคูุนเคยมานาน
“ชื่อมะแมค่ะ”
“ไอซิสนะคะ... เราตูองไปพบบอสดูวยกันหรือน่ี?”
คนมาทีหลังกะพริบตาปริบๆ
“อูาว! น่ีคุณก็ไม่รููล่วงหนูาหรือ?”
“ฉันมาท�าภารกิจที่สิงคโปร์ บอสเพิ่งสัง่เมื่อคืนใหูขึ้นเครื่องไปหา 

ไม่ทราบดูวยซ�้าว่าจะมาลงที่กรุงเทพฯก่อน”
“เหรอ...”
มะแมเดาทันทีว่าบอสคงตูองการใหูใชูเวลาระหว่างเดินทาง

ท�าความรููจักกัน แต่เพื่อจุดประสงค์ใดก็ไม่เป็นที่ทราบไดู
“บอสไม่เคยวางแผนนาน” ไอซิสเปรยอย่างคูุนกับความเป็นบอส 

“อยากเอาอะไรตูองไดูทันใจ ทันการ ฉันชินแลูว”
มะแมเห็นอีกฝ่ายน่าจะท�างานกับบอสมานานเลยถาม
“คุณรููหรือเปล่าว่าบอสอยู่นิวซีแลนด์?”
“ไม่รูู แลูวก็ไม่แน่ใจดูวยว่าบอสปักหลักใชูที่นัน่เป็นศูนย์

บัญชาการจริงหรือเปล่า เดี๋ยวตูองดูว่าบอสอยู่ยังไง”
“น่ีฉันยังงงไม่หายนะ เพิ่งรููตอนไดูวีซ่าเมื่อกีน้ี๊แหละ ว่าก�าลังจะ

ตูองเดินทางไปนิวซีแลนด์ ระหว่างมาสนามบินยังใจตุ๊มๆต่อมๆว่าวีซ่า
เขูาประเทศไหนยังไม่มีกับเขาเลย จะใหูเครื่องเอาไปหย่อนกลางทะเล
หรืออย่างไร”

ไอซิสหัวเราะคิก
“แค่เรื่องอนุญาตใหูเขูาประเทศไหนง่ายๆน่ะ เรื่องจิบ๊ๆส�าหรับ

บอส ฉันคูุนดี”
“แลูวเครื่องบินล�าเล็กแค่น้ี เดี๋ยวตูองแวะจอดเติมน�้ ามันที่ไหน

หรือเปล่า?”
เปรยกึ่งถาม จากความรููสึกว่าเจ็ตที่ก�าลังนัง่เพดานช่างเตีย้จนยืด

ตัวยืนตรงแลูวเหมือนเฉียดกระหม่อมหล่อนอยู่ร�าไร จิ๋วๆขนาดน้ีไม่น่า
จะพาไปไดูไกลเกินเชียงใหม่

“จี๕๕๐ ของกัลฟ์สตรีม ถูาเติมเต็มถังจากกรุงเทพฯแลูวบินดูวย
ความเร็วปกติ ก็เลยนิวซีแลนด์ไปไดูอีกเป็นพันกิโล”

“โห!” มะแมห่อปากรูองอย่างสุดทึ่ง เพราะเคยทราบว่าเมืองไทย
กับนิวซีแลนด์ห่างกันถึงหน่ึงหมื่นกิโลเมตร “ฉันนึกว่าบินไกลๆไดูแต่
เครื่องใหญ่เสียอีก”

“เร็วๆน้ีอาจมีคนสรูางแบตเตอรี่แบบรีชาร์จกูอนเท่าแจกัน ที่
สามารถพาเครื่องเจ็ตบินไปรอบโลกไดู”

“ยุคบอส อะไรๆก็น่าจะเป็นไปไดูทัง้นัน้... ว่าแต่ฉันเพิ่งรููนะว่า
บอสเลือกที่ที่ลือกันว่าสงบผาสุกที่สุดในโลกเป็นนิวาสสถาน”

“แต่ภาพผาสุกก็เปลี่ยนเป็นฉากเขย่าขวัญไดูเหมือนกันนะ บอส
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อาจเลือกไวูเป็นที่พักผ่อนชัว่คราวก็ไดู”
เพื่อนร่วมทางใหูความเห็นยิม้ๆ และนัน่ก็กระตุกมะแมใหูฉุกใจ

คิดถึงแผ่นดินไหวครัง้ล่าสุดที่ไครส์เชิร์ช ไหนจะภูเขาไฟที่ฮึ่มๆอีกหลาย
ลูก แถมหมู่เกาะก็ตัง้อยู่บนรอยต่อของเปลือกโลกสองแผ่นอีกต่างหาก 
จะพาจมหรือดุนดันแผ่นดินใหูเกิดภูเขาใหม่ขึ้นเมื่อใดก็ไม่รูู

ถูานับกันในสเกลเป็นลูานปี นิวซีแลนด์คือที่ที่ไม่เคยหยุดน่ิง 
เหมือนสิ่งมีชีวิตซึ่งพรูอมจะแปลงร่าง และคลูายสัญลักษณ์บอกใหูรููว่า
บนโลกน้ี ไม่เคยมีที่ไหนสงบสุขถาวร!

ไม่เป็นไร อย่างไรซีอุสคงไม่ปล่อยใหูบอสอยู่ในที่ที่ถึงกาลอวสาน
ในเร็วๆน้ีหรอกน่า

แลูวมะแมก็เปลี่ยนเรื่อง โดยพินิจใบหนูาอีกฝ่ายครู่หน่ึงก่อนทัก
ถาม

“ฉันดูไม่ออกนะว่าคุณเป็นคนชาติไหน”
“ลูกครึ่ง อเมริกัน-อียิปเชี่ยน”
สาวไทยมองลูกคร่ึงอเมริกันคอเคเชี่ยนดูวยความช่ืนชมในรูป

โฉม ผิวสีแทนอมขาวผุดผาด ทรงหนูารูปหัวใจ หนูาผากกวูางนูนเรียว
ลงสู่คางแหลม จมูกงูุมนิดๆไดูรูปเก ๋ผมยาวมีน�้ าหนักสลวยสีน�้ าตาลแดง
ตามธรรมชาติ

เครื่องประดับในดวงหนูานัน้ เห็นจะไม่มีอะไรเด่นเกินนัยน์ตา
กลมโต สาดประกายเจิดจูาสีเขียวดุจแกูวมรกต ที่สะกดใหูคนถูกจด
จูองใหลหลงงงงันไดูอย่างเฉียบพลัน

สิ่งที่ท�างานประสานกันกับตาสวย คือริมฝีปากหยักเป็นคันศร 
เวลาสยายยิม้สุดแลูวเหมือนโลกเปิด เป็นยิม้ที่สวยที่สุดยิม้หน่ึงเท่าที่
มนุษย์คนหน่ึงจะยิม้ไดู

ประกายอากาศรอบตัวไอซิสก็สดใส ใหูความรููสึกอบอุ่นมัน่คง บ่ง
บอกว่าสภาพจิตและนิสัยใจคอตูองเลอเลิศยิ่ง ทัง้หมดคือส่วนผสมของ
ความอ่อนหวานหยาดฟูา เขูากับความคมคายคลูายว่าดุ ก่อใหูเกิดความ
ตะลึงทึ่งตัง้แต่แรกแล ขนาดเป็นผููหญิงดูวยกัน มะแมยังยอมรับว่าตน
หลงเสน่ห์สาวงามนางน้ีแลูวเต็มๆ

“ใหูสิ่งศักดิส์ิทธิเ์ป็นพยาน เกิดมาฉันไม่เคยเห็นใครสวยเท่าคุณ
เลย”

มะแมชมตรงๆ ไอซิสหัวเราะเบาๆคลูายชาชินกับค�านัน้มาเน่ิน
นาน

“มันแค่จุดเริ่มตูนของเรื่องผิดปกติน่ะ”
สาวไทยเลิกคิว้นิดหน่ึงแบบอึ้งไปเล็กนูอย
“แต่ปลายทางของเรื่องผิดปกติ คุณก็เปลี่ยนใหูมันกลายเป็น

เรื่องพิเศษไปแลูวน่ี จริงไหม?”
สาวเลือดผสมยิม้ละไม
“เอาเป็นว่าบอสช่วยใหูชีวิตฉันสนุกขึ้นเยอะก็แลูวกัน”
สานตาดูวยความรููสึกถูกชะตาอย่างประหลาด เหมือนพรูอมจะ

เป็นเพื่อนรักทันที โดยไม่ตูองร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเสียก่อน
“คุณรููจักบอสมานานแค่ไหน?”
ไอซิสถาม
“ไม่กี่เดือนเอง คุณล่ะ?”
“หลายปีแลูว... น่านูอยใจจัง แสดงว่าคุณถึงระดับ ๕ เร็วมาก ฉัน

ก็เพิ่งมีโอกาสเขูาพบบอสวันน้ีเป็นครัง้แรกพรูอมคุณ”
“อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องน่านูอยใจมัง้... ว่าแต่ว่า

ระดับ ๕ น่ีมันคืออะไรน่ะ? ติดอยู่ในใจใหูอยากรููมาหลายเดือนแลูว”
สาวตาคมส่ายหนูา
“ของเธอหลายเดือน ของฉันหลายปี ทรมานใจกว่ากันเยอะ แต่

เอาเถอะ สิ่งที่เราไม่รูู ตอนน้ีมีอยู่ในเราแลูวก็แลูวกัน”
จากการหยัง่สัมผัสรููสึกถึงความเสมอกัน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

ท�าใหูมะแมพูดดูวยส�าเนียงเป็นกันเองมากขึ้น
“ฉันเคยพยายามดูเหมือนกันนะว่าระดับ ๕ มันคืออะไร แต่เหลว

ค่ะ ดูยังไงก็ดูไม่ออก เหมือนเป็นอะไรตื้นๆ เดาไดูอยู่แลูว แต่อีกทีก็
เหมือนมีเหตุผลที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ จนไม่อยากแน่ใจในทางใดทางหน่ึง”

“ไม่กี่ชัว่โมงขูางหนูาก็ไดูรููกันล่ะ”
ไอซิสท�าท่าถูมือรอดูวยความครึ้มใจ
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“นัน่สินะ แต่กลัวเห็นหนูาบอสแลูวช็อค โทร.มาแต่ละทีไม่ค่อย
กลูารับเลย เกิดมาไม่เคยรููสึกกลัวใครเท่าน้ีมาก่อน”

“เหมือนกัน! ฉันรับโทรศัพท์จากบอสมาหลายปีก็ยังไม่คูุนสักที 
บางคืนก็ฝันว่าบอสมายืนดุเสียงดัง ตื่นมายังผวาไม่หาย”

“อันนัน้ยังดี ฉันฝันว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็ก ก�าลังยืนตัวลีบต่อ
คิว แลูวก็เห็นบอสถือไมูเรียวตีกูนเด็กทีละคน”

สองสาวหัวเราะประสานกันดูวยความชื่นมื่นกลมกลืน แค่ไดูพูด
คุยนิดเดียว ก็เกิดอารมณ์สุนทรร่วมกันเพียงพอจะนึกอยากหัวร่อต่อ
กระซิกดุจญาติสนิทแลูว

มะแมจูองมองอีกฝ่ายเต็มตากว่าเดิม
“ที่เธอบอกว่าความสวยคือจุดเริ่มตูนของเรื่องผิดปกติ มันยังไง

เหรอ แลูวเกี่ยวโยงกับการไดูมาเป็นคนของบอสหรือเปล่า?”
ไอซิสยักคิว้หน่อยๆ
“ก็ประมาณนัน้แหละ จริงๆชีวิตฉันเริ่มตูนดูวยการเห็นหลาย

สายตามองมาที่ฉันแบบแปลกๆ อาจจะตัง้แต่จ�าความไดูทีเดียว”
“แปลกแบบน่าตื่ นตะลึงทึ่ งในความงามอย่างท่ีฉันรููสึกหรือ

เปล่า?”
“เปล่า... แปลกแบบแปลกปลอมอย่างลูกครึ่งน่ะ เธอพอนึกภาพ

ออกไหม?”
“ไม่รููสิ เคยไดูยินว่าอเมริกาคือเครื่องหมายของการรวมเผ่าพันธ์ุ 

บางคนบอกว่าอเมริกาคือสถานที่ลี้ภัยส�าหรับคนผิวสีและพวกขูามเชื้อ
ชาติดูวยซ�้า”

“อือ... ในอเมริกาน่ะพอไหว เพราะคนนิยมของแปลก แต่ที่
อียิปต์น่ะสิหนักหน่อย... เด็กทัว่โลกอยากไปดูพีระมิดในอียิปต์ แต่ไม่ใช่
ฉัน เพราะไปที่นัน่แต่ละครัง้ ไม่ค่อยไดูเจอสิ่งมหัศจรรย์ของโลก แต่เจอ
สายตาพิกลของบรรดาญาติรออยู่แทน”

“มนุษย์เอาชนะความรููสึกต่างพวกต่างพันธ์ุยากนะ เห็นรณรงค์
ช่วยพูดใหูคนในโลกรักกัน ก็ยังไม่ถึงไหนสักที”

“ก็คงไม่ถึงไหนตลอดไป เวลานัง่ลูอมวงคุยกันใหูดูดี ทุกที่ในโลก

น้ีก็เหมือนพยายามช่วยกันต่อตูานการเหยียดผิวทัง้นัน้แหละ แต่บน
ทูองถนนในชีวิตจริงที่ไม่ตูองมาแกลูงแสดงความเห็นใจกัน สายตาและ
ความรููสึกที่ประกาศชัด ก็ท�าใหูรููว่าเรื่องบูาๆเกี่ยวกับเชื้อชาติไม่มีวัน
หมดไปจากโลก... โดยเฉพาะโลกในวัยเด็ก!”

“ฉันเคยมีเพื่อนเป็นแขกตัวด�าที่ใจดีมากๆ และเขาก็ท�าใหูคนด�า
ดีๆ มีความขาวในใจของฉันมากกว่าคนขาวเลวๆเยอะ”

“ฉันก็เห็นอย่างนัน้แหละ ในหัวเลยมีแต่ความคิดว่าจะก�าจัดการ
แบ่งแยกเชื้อชาติใหูหมดไปไดูอย่างไร” ไอซิสเอาน้ิวชีเ้คาะขมับตนเอง
เบาๆใหูมะแมดู “เวลาคิดอย่างน้ี ฉันรููสึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเสมอ ว่า
สิ่งที่ถูกขังอยู่ในกะโหลก อาจหลุดออกไปเป็นคูอนทุบโลกใหูแตกเป็น
เสี่ยงๆ หรืออาจแผ่ออกไปเป็นยาสมานแผลใหูโลกกลับคืนสู่สภาพปกติ 
สุดแต่ใครจะถูกสอนมาใหูตัง้ใจอย่างไร”

ขณะนัน้เครื่องเริ่มเคลื่อนชูาๆ คลานเอื่อยไปเขูารันเวย์ เป็น
สัญญาณบอกว่ากัปตันก�าลังจะพาสองสาวต่างชาติต่างภาษาออกจาก
เมืองไทย

มะแมมองเพื่อนหนูาใหม่ดูวยความรููสึกไม่เป็นอื่น
“เธอคงท�าส�าเร็จมาไม่นูอยแน่ๆ”
“ช่วงที่ท�าอะไรเองคนเดียว คิดเองคนเดียว วางแผนคนเดียว ก็

ส�าเร็จบูาง ลูมเหลวบูาง... กูาวแรกที่ท�าใหูมีก�าลังใจ คือสมัยเรียนไฮ
สกูล มีเพื่อนลูกครึ่งอเมริกัน-เยอรมันคนหน่ึง ที่ไม่อยากใหูใครมองว่า
ตัวเองมีเลือดเยอรมันผสมอยู่ แลูวก็ไม่อยากไปเหยียบแผ่นดินเยอรมัน
ดูวย เพียงเพราะรููสึกว่าบรรพบุรุษของเยอรมันคือฮิตเลอร์!”

มะแมหัวเราะกร่อยๆแบบข�าไม่ออก
“แลูวเธอเปลี่ยนใจเขายังไง?”
“แนะน�าหนุ่มเยอรมันดีๆใหูรููจัก”
คราวน้ีมะแมหัวเราะเต็มเสียง ตบมือแปะหน่ึง
“รูายจริง! ทุกวันน้ีพวกเขาอยู่ดูวยกันหรือเปล่า?”
สาวลูกครึ่งผงกศีรษะ
“แปลกแต่จริงนะ มีลูก มีความสุข แลูวก็ภูมิใจในความเป็นครึ่ง
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เยอรมันของตัวเองเชียวล่ะ”
“ความรักท�าใหูการแบ่งแยกเผ่าพันธ์ุสิน้สุดลงไดูจริงๆ”
“แต่ชีวิตก็บอกฉันอีกว่า ต่อใหูร่างกายถูกหล่อหลอมเขูาดูวยกัน 

ไม่แบ่งผิวสีและเชื้อชาติ ก็ตูองเจอก�าแพงแบ่งแยกทางความคิดอยู่ดี 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา”

“ธรรมดาโลก แค่ศรัทธาต่างกัน ก็เพียงพอแลูวที่จะมองอีกฝ่าย
ว่าเป็นพวกโง่ บูา หรือหนักกว่านัน้คือสมควรตาย!”

ไอซิสหัวเราะน่ิมๆก่อนถอนใจ
“ฉันตูองสนิทชิดเชื้อกับพวกคลัง่ศาสนาพักหน่ึง ถึงเขูาใจว่า

ศรัทธาของพวกเขาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต ใครพยายามเสนอความ
เชื่ออื่นจึงตูองเป็นศัตรูกัน โทษฐานมาแย่งพลังวิเศษไปจากชีวิตเขา ใหู
หายไปวูบใหญ่”

“หรือไม่ก็ทัง้หมด!”
มะแมช่วยเสริม
“ขูอเท็จจริงน้ีท�าใหูฉันมองศาสนาในแง่ลบอยู่พักใหญ่ ถึงขนาด

คิดว่า ศาสนาท�าใหูคนเป็นปีศาจจ�านวนมากกว่าเทวดาดูวยซ�้า”
“แลูวท�าไงถึงเปลี่ยนทัศนคติไดู?”
“มีอยู่วันหน่ึงไดูอ่านข่าวฆาตกรรมโหด ที่มีนิโกรดักปลูนผููหญิง

ผิวขาวซึ่งขับรถมาคนเดียวกลางดึก โดยลากเธอลงไปรุมข่มขืนขูาง
ทาง จากนัน้จบชีวิตเธอดูวยการทิ่มปากกระบอกปืนกลใส่อวัยวะเพศ
แลูวกดไก”

มะแมปิดตากุมขมับ
“โอย...”
“พอสืบประวัติ ก็พบว่าพวกโจรเกิดมาในบูานที่สอนลูกหลานว่า

พระเจูาไม่มีจริง ทุกอย่างสรูางขึ้นจากความบังเอิญ และความบังเอิญก็
สรูางคนผิวขาวขึ้นมาดูถูกคนผิวด�า ถูาคนผิวด�าจะเคียดแคูนและเอาคืน 
ก็ใหูถือเป็นความผิดของคนที่ดันบังเอิญเกิดมาอยู่ขูางขาวก็แลูวกัน!”

“คิดไดูวิปริตดีจริงๆ”
“ประสบการณ์โฉดของพวกน้ี เริ่มจากการรุมรังแกคนผิวขาว

ตอนเป็นเด็ก ดักจีค้นผิวขาวตอนเป็นวัยรุ่น แลูวเหิมเกริมขึ้นเรื่อยๆ 
กระทัง่สนุกกับการฆ่าคนผิวขาวดูวยวิธีผิดมนุษย์ เห็นเป็นเรื่องสนุก 
โดยเฉพาะถูาเหยื่อเป็นสาวสวยผิวขาว โดยบอกว่าผููหญิงประเภทน้ีไม่
เคยมองว่าพวกตนเป็นมนุษย์กันอยู่แลูว”

“ไม่รููไปอยู่ไหนมานะ ผููหญิงผิวขาวสวยๆแต่งงานกับชายผิวด�า
ใหูเกลื่อน”

“พออ่านข่าวเสร็จฉันก็คิดใหม่... ถูาจิตวิญญาณมนุษย์ไม่มี
ศรัทธาทางศาสนาเป็นอาภรณ์ เน้ือแทูของพวกเขาก็คือปีศาจกันอยู่แลูว 
และปีศาจก็จะลุกขึ้นมาแผลงฤทธิแ์น่ๆ ไม่วันใดก็วันหน่ึง แตกต่างจาก
พวกมีศรัทธาทางศาสนา ไม่แน่ว่าจะบูากันเสมอไป แลูวบางคนก็อาศัย
ศาสนาก�าจัดปีศาจไปจากชีวิตตนไดูจริงๆ”

“ใช่เลย...”
“และวันที่ไดูคิดอย่างนัน้แหละ คือวันที่ฉันไดูรับอีเมลลึกลับ”
สาวไทยหูผึ่ง
“คนของบอสหรือ?”
สาวลูกครึ่งสัน่ศีรษะ
“ฉันมารููทีหลังว่าเป็นบอสเองเลยล่ะ! บอสรููผ่านซีอุสว่าฉันจะเป็น

ตัวเล่นส�าคัญในโลกใหม่ แลูวก็ถึงเวลาที่ฉันสมควรรููตัว”
“บอสเขียนมาในเมลว่าไง?”
“ก็บอกว่า... เธออำจจะก�ำลังอำศัยอย่้ในเมืองปีศำจ และไม่มี

ทำงออกจำกเมืองปีศำจ มีทำงเดียวคือเปลี่ยนเมืองปีศำจให้เป็น
เมืองมนุษย์!”

“โอู!”
“ใช่เลยใช่ไหมล่ะ? ฉันขนลุกนะ แต่ตอนแรกเขูาใจว่าเป็นอีเมล

ขยะหรือการเล่นตลกของใคร ที่บังเอิญโดนใจอย่างสุดๆ เลยแค่ชื่นชม
ค�าพูด แลูวลบทิง้ไปเฉยๆ”

ขณะนัน้ เสียงกัปตันทักทายตามธรรมเนียมดังขึ้นในหูองผูู
โดยสารหลังขึ้นจากภาคพื้นไดู ๒๐ นาที เป็นการบอกกล่าวว่าเครื่องไดู
ไต่ระดับขึ้นมาถึง ๔๑,๐๐๐ ฟิต บินดูวยความเร็ว ๘๕๐ กิโลเมตรต่อ
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ชัว่โมง คาดว่าน่าจะไปถึงสนามบินควีนส์ทาวน์ในเวลาประมาณหกโมง
เชูา ตามเวลาทูองถิ่นของนิวซีแลนด์

สองสาวเงี่ยหูฟังเวลาแลนดิง้แลูวหมดความสนใจ หันมาคุยกัน
ต่อ โดยมะแมถามพรูอมท�าตาวาววาบหน่ึง

“ชักสนุกแลูวสิ ตูองมีเมลฉบับที่สองตามมาแน่ๆ”
“อือ... ทิง้ระยะห่างไปหน่อยหน่ึง คนรอบตัวยุใหูฉันไปประกวด

นางงามจักรวาล โดยใหูเหตุผลว่าจะสวยใหูเสียของท�าไม มีบันไดไปสู่
ชื่อเสียงระดับโลกส�าหรับคนรูปร่างหนูาตาแบบน้ีอยู่แลูว”

“อูา! ก็จริงของเขา ท�าไมไม่ลองล่ะ จะไดูดัง”
มะแมแกลูงถามหนูาตาเฉย
“สุดที่รัก! พอใส่บิกิน่ีขึ้นเวทีเมื่อไหร่ เมื่อนัน้เธอก็กลายเป็นหน่ึง

ในบรรดาขาอ่อนอาหารตาชาวโลก รวมทัง้เป็นหน่ึงในสินคูาทางเพศใหู
เหล่าเศรษฐีหมายตาเลือกชิม ต่อใหูเธอมีสมองที่ฉลาดปราดเปรื่องจน
ชนะใจกรรมการไดูส�าเร็จ สมองของเธอก็จะเหมือนอวัยวะที่งอกออก
มาเติมนมใหูดูเรูาใจขึ้นเท่านัน้!”

หญิงเอเชี่ยนหัวเราะถูกใจ
“เห็นภาพเลยเธอ ความจริงก็คือ ผ้้หญิงเรำด้น่ำสนใจที่สุด

ตอนแต่งวำบหวิวแล้วท�ำหน้ำยั่วๆ แต่จะสวยอย่ำงน่ำมองที่สุด
ตอนแต่งมิดชิดแล้วยิม้เป็นมิตรดีๆ!”

“นัน่น่ะสิ ส�าคัญคือยิ่งยัว่ก็ยิ่งเครียด ยัว่แลูวไม่ดัง กลายเป็นคลัง่
จนฆ่าตัวตายส�าเร็จไปกันเยอะ!”

“แลูวเธอผ่านช่วงนัน้มายังไง”
“ช่วงนัน้ชีวิตยังไม่มีค�าอธิบายสักกี่ค�า มีแต่ค�ารบเรูาจากคนรอบ

ตัว ราวกับนัดกันไวู จนกลายเป็นคลื่นรบกวนจิตใจ ท�าใหูฉันตูองถาม
ตัวเองว่าตูองเอายังไงกับชีวิตกันแน่ บางเชูาตื่นมาดูวยความคิดว่าเอาก็
เอา โลกอยากใหูเป็นยังไง จะแปลกอะไรถูาตามใจโลกเสียหน่อย”

“เขูาใจจูะ คนส่วนใหญ่จะถือเอาเสียงคนรอบขูางเป็นปูายบอก
ทางชีวิต แลูวชีวิตนางงามก็ใช่จะเหลวแหลกกันทุกคน ถูาเจ๋งจริงก็ขึ้น
แท่นบูชาไดู”

“นูอยกว่าหน่ึงในรูอยหน่ึงในพันอีกเธอ ยุคน้ีมันพาไหลไปสู่ธุรกิจ
คูากามกันเกือบหมด... ช่วงที่วูาวุ่นตัดสินใจไม่ถูกนัน่เอง อีเมลลึกลับ
ฉบับที่สองก็เขูามา พรูอมกับการตัง้ค�าถามใหูคิดว่า ท�ายังไงจะมีชีวิตที่
ตัวเองร้่สึกว่าน่าสนใจจริงๆ ไม่ใช่ดีแต่มีชีวิตไว้ให้คนอื่นจับตามองด้วย
ความสนใจเล่นๆ?”

มะแมคิดตามอย่างละเมียดก่อนเอ่ย
“ถูาถูกคน ถูกเวลา โดนใจไดูจังๆ ก็เป็นค�าถามที่ตีกรอบวิธีคิด

เกี่ยวกับชีวิตที่เหลือไดูเลยนะ”
“ใช่! มันเป็นค�าถามที่วนเวียนอยู่ในหัวฉันตลอดเวลาทีเดียว... 

ฉันมีดีไปเพื่ออะไร ท�ายังไงจะมีชีวิตที่น่าสนใจไดูจริงๆเสียที? ตอนนัน้
ฉันเริ่มแน่ใจว่าอีเมลลึกลับไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และคนเขียนก็มีดีพอจะใหู
ถามอะไรไดู ฉันถามว่าคุณเป็นใคร...”

“แลูวบอสตอบว่า?”
“ก็ประมาณ... ไม่ส�าคัญว่าฉันเป็นใคร แต่ส�าคัญว่าฉันมีค�าตอบที่

ใช่ใหูกับชีวิตของเธอหรือเปล่า”
“โอ๊! อย่างกับโฆษณาเชิญชวนไปขายของแน่ะ”
“นัน่สิ แต่พูดแบบนัน้ในช่วงเวลานัน้ ฉันก็ลองหน่อยล่ะ ถึงจะ

เสี่ยงกับการถูกหลอกใหูเป็นตัวตลกก็เถอะ... พอถามว่าชีวิตฉันควรใหู
เป็นยังไง บอสก็ตอบว่า เป็นนักสรูางความแตกต่างไงล่ะ!”

“เขูาเปูานะ ถูาเป็นนักสรูางความแตกต่างใหูกับโลกน้ีไดู ชีวิตก็ดู
น่าสนใจขึ้นมาจริงๆล่ะ”

“ก่อนหนูานั้นฉันคิดว่าทุกชีวิตเป็นตัวแปรใหูโลกแตกต่างไป
เรื่อยๆอยู่แลูว แต่บอสบอกว่าไม่ใช่ คนส่วนใหญ่โดนอิทธิพลของโลก
ซัดพาใหูไหลตามกันต่างหาก ไม่ไดูท�าใหูเกิดความแตกต่างอะไรขึ้นมา
เลย”

“จริงของบอส...”
“บอสพูดถึงขูอยืนยันว่านูอยคนสรูางความแตกต่าง คือ ใครต่อ

ใครมักถามว่า คนดีท�าไมหายากนัก? โดยมีนูอยคนตอบถูกว่า เพรำะ
คนส่วนใหญ่พยำยำมหำ ไม่ได้พยำยำมเป็น!”



446       dungtrin.com    447

มะแมหัวเราะข�า
“เขูาใจพูด!”
“แลูวบอสก็ชีว้่า ที่ชีวิตของฉันถูกออกแบบมาใหูมีทุกอย่างพรูอม 

อาจหมายถึงความพรูอมที่จะออกแบบสรูางความแตกต่างใหูสิ่งที่อยู่
รอบๆชีวิต ขอแค่เกิดแรงบันดาลใจและลงมือท�าจริงมากพอ ในที่สุดจะ
รููว่าฉันไม่ไดูสวยเพื่อผิดแปลก แต่สวยเพื่อสรูางความแตกต่าง!”

“เธอเอ๊ย! แค่ลูกยอของบอสก็น่าจะพอเป็นแรงบันดาลใจอย่างลูน
เหลือแลูวล่ะ”

“บอสถามว่ารููตัวไหม ฉันเก่งพอจะท�าอะไรไดูบูาง ฉันก็คิดวน
เวียนอยู่แต่ในสิ่งที่เคยท�าไดู แต่บอสบอกมาค�าเดียว ฉันคลิกและมอง
ต่างไปเลย”

“บอกว่า?”
“ฉันเก่งพอจะท�ำทุกสิ่ง เท่ำที่เห็นอย่้ตรงหน้ำว่ำน่ำท�ำ!”
มะแมหรี่ตาคิดก่อนจะเขูาใจตาม คนเราถูารููสึกว่าอะไรน่าท�า ก็

แปลว่าส่วนลึกรููอยู่ก่อนว่ามีสิทธิท์�าไดู น่ีเป็นความจริงส�าหรับทุกคน 
ไม่ใช่เฉพาะใคร

“แลูวตอนนัน้เธอเห็นว่ามีอะไรตรงหนูาที่น่าท�า?”
“ก็เปลี่ยนเมืองปีศาจใหูเป็นเมืองมนุษย์ไง!”
“อ๋อ!”
สาวไทยลากเสียงยาว
“จากนัน้บอสก็ส่งพัสดุไปรษณีย์มาใหู”
“โทรศัพท์มือถือใช่ไหม?”
“ก็งัน้สิ เด็กบอสมีกันทุกคนแหละ”
“บอสสัง่งานเธอบ่อยแค่ไหน?”
“จ๊อบหน่ึงเสร็จ ค�าสัง่ใหม่ก็มาถึงเกือบทันที”
“จ๊อบของเธอคืออะไร?”
“บินไปรอบโลก เพื่อท�าตัวเป็นนางฟูาในนิทาน!”
ไอซิสพูดกลัว้หัวเราะ มะแมสยายยิม้ตาตื่นอย่างเริ่มเกิดนิมิต
“ช่วยเหลือบรรดาผููคนที่อยู่ในขอบข่ายความสามารถของเธองัน้

เหรอ?”
“ใช่แลูว! บอสใหูซีอุสเลือกครอบครัว หรือคนที่ก�าลังมีปัญหาหนัก

ในชีวิต หรือก�าลังจะเลือกตัดสินใจท�าอะไรผิดๆ ส่งมาใหูฉัน ไล่จากง่าย
ไปหายาก”

“เล่าแค่น้ีเห็นเป็นฉากๆเลยนะเน่ีย... เธอแฝงตัวเขูาไปตีสนิท
ใกลูชิดกับคนพวกนัน้แบบเนียนๆ อาศัยความสามารถต่างๆ แปลงร่าง
เป็นนักรูอง นักดนตรี นักกีฬา นักธุรกิจ ครูสอนไฮสกูล แลูวก็... โห! 
ท�าไมยาวเป็นหางว่าวอย่างน้ี?”

“นัน่ไง ถูาอยากรููว่าเราเก่งไดูแค่ไหน ก็ตูองมีแรงบันดาลใจใหู
เอาไปใชูท�าประโยชน์อะไรสักอย่าง หรือหวังผลอะไรสักเรื่อง”

“น่าสนุกอย่างกับ ‘เจมส์ บอนด์’ ปลอมตัวไปฆ่าคน ต่างแต่ว่าเธอ
แปลงร่างไปเปลี่ยนใจมนุษย์!”

“เงินและอ�านาจของบอสบันดาลใหูฉันเป็นอะไรก็ไดูโดยไม่ตูอง
ปลอมตัว ในบางประเทศฉันเป็นเศรษฐีนีที่เขูาไปเอาชนะการประมูล ไป
ว่าจูาง ไปใหูโอกาส ไปใหูงาน ไปใหูเงิน ตลอดจนไปใหูค�าแนะน�า ช่วย
คนดีๆกลุ่มหน่ึงที่ตกยากใหูสามารถตัง้เน้ือตัง้ตัว แต่ในบางประเทศ ฉัน
ก็เป็นคนธรรมดา เคียงบ่าเคียงไหล่กับวัยรุ่นสักคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย 
หรือคู่รักที่ใกลูจะสรูางโศกนาฏกรรมร่วมกัน หรืออีกทีก็เขูาไปมีอิทธิพล
กับพ่อแม่ที่ดูแลลูกผิดๆ... สารพัดที่ซีอุสจะสรรใหู”

“ส�าเร็จทุกจ๊อบ?”
“ซีอุสไม่เคยใหูฉันเหน่ือยเปล่า แลูวบอสก็สรูางบันไดใหูเป็นขัน้ๆ 

ช่วงแรกบอสเป็นคนวางแผนใหู ทุกอย่างลงเอยดีเสมอเมื่อฉันท�าตาม
ค�าสัง่ แต่เมื่อฉันเห็นว่าไดูผล และสนุกกับความสามารถของตัวเองมาก
พอ ฉันก็ขอคิดแผนเอง โดยอาศัยซีอุสสนับสนุนอยู่ห่างๆ”

“น่าสนุกจัง บอสสรูางนางฟูาในนิทานขึ้นมาจริงๆ อาจจะหน่ึง
เดียวในแบบของเธอเลยนะน่ี”

“หลายคนเป็นหน่ึงเดียวในแบบของตัวเอง ฉันแค่แฮปป้ีที่ไดู
ตระหนักว่าการเป็นหน่ึงเดียวไม่ใช่ความผิดพลาด!”

“ถึงวันน้ีเธอรับค�าสัง่จากบอส แลูวขอความช่วยเหลือจากซีอุสไดู
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โดยตรง?”
“ซีอุสเป็นการสื่อสารทางเดียว มันจะเลือกจ๊อบเหมาะใหู แลูวส่ง

เมสเสจมาใหูค�าแนะน�าเป็นครัง้ๆตามโอกาสเหมาะ”
“เธอไม่มีสิทธิข์อความช่วยเหลือหรือคูนหาอะไรดูวยตัวเองหรอก

หรือ?”
“คนที่ ‘มีสิทธิถ์าม’ ซีอุสไดู คือคนที่สมควรครองโลกเท่านัน้! เท่า

ที่รููมีบอสกับอีกคนที่ร่วมมือกันสรูางซีอุสขึ้นมา ส่วนลูกนูองของบอสที่
เหลือจะไดูรับความช่วยเหลือตามแต่ซีอุสจะเห็นควร หลังจากค�านวณ
แลูวว่าไม่ฝืนธรรมชาติ”

“อ๋อ...”
นึกถึงแผ่นแกูวมหัศจรรย์ที่อัคระมอบใหูมา ก็คิดว่าไอซิสน่าจะมี

อะไรแบบหล่อนน่ีเอง
“เอาแต่ถามเรื่องของฉัน เล่าเรื่องของเธอใหูฟังมัง่สิมะแม”
หลายชัว่โมงบนเครื่องบินผ่านไปอย่างรวดเร็ว ต่างฝ่ายต่างเล่า

เรื่องของกันและกันเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างไม่รููอิ่มรููเบื่อ ราวกับตาม
หาคู่แฝดของตนเองพบ

ปกติพอมนุษย์หันหนูาเขูาหากัน ก็จะหาขูอดีขูอดูอยของแต่ละ
ฝ่ายมาเปรียบเทียบเพื่อริษยากัน หรือไม่ก็เอาโต๊ะ เอากระดาน หรือ
เอาตาข่ายอะไรสักอย่างมากัน้ระหว่างกัน เพื่อประลองว่าใครฉลาดกว่า 
หรือมีฝีมือเหนือกว่า

แต่การนัง่หันหนูาเขูาหากันระหว่างมะแมกับไอซิส ดูเหมือนจะ
เป็นจุดเริ่มตูนของการเอาขูอดีของกันและกันมาร่วมกันท�าประโยชน์
มากกว่าอย่างอื่น ความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเบื้องหนูาย่อมไม่มีค�าว่าแพู
ชนะ จะมีก็เพียง ‘แตกต่างในทางดีขึ้น’ สถานเดียว!
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บทที่ ๒๙
 
นิวซีแลนด์ผุดเด่นเป็นแผ่นดินโดดเดี่ยวในมหาสมุทรแปซิฟิก

ตะวันตกเฉียงใตู เป็นต่างหากจากทุกประเทศในโลก ออสเตรเลียที่ใกลู
ที่สุดก็ห่างออกไปถึงสองพันกิโลเมตร

มันคือสองเกาะขนาดมหึมาที่มีมนุษย์มาจับจองเป็นเจูาของ และ
กลายเป็นประเทศที่มีภูมิภาพน่าตื่นตาที่สุดแห่งหน่ึงบนผืนพิภพน้ี

เวลาของที่น่ีเร็วกว่าเมืองไทย ๖ ชัว่โมง รุ่งเชูาของนิวซีแลนด์จึง
ยังเป็นเวลานอนตามปกติของคนไทย แต่มะแมและไอซิสงีบสัน้ๆกัน
แลูว ประกอบกับระบบปรับอากาศของเจ็ตส่วนตัวราคาแพง ที่ใหูความ
สดชื่นเหมือนยืนบนยอดเขา ช่วยใหูตาตื่นไม่ง่วงเหงา โดยเฉพาะเมื่อรูู
ว่าใกลูจะไดูพบ ‘บอส’ เสียที

สนามบินควีนส์ทาวน์ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาติปูท่ีกวูางไกล 
ท่ามกลางการโอบลูอมของเทือกเขาสลับซับซูอน ขณะเครื่องร่อนลง
เห็นเหมือนก�าแพงหิมะขาว สูงต�่ารายเรียงรอบดูาน ชวนใหูเผลอคิดว่า
ก�าลังด�าดิ่งลงสู่เมืองในฝันอันยิ่งใหญ่ฉะนัน้

จากควีนส์ทาวน์ มีคนมาพามะแมกับไอซิสขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขนาด 
๖ ที่นัง่ผููโดยสาร ซึ่งถูกออกแบบไวูบินชมภูเขาโดยเฉพาะ

“ท�าไมไม่ใหูไปดูวยเจ็ตต่อเนอะ เสียงคอปเตอร์หนวกหูจะตาย”
มะแมบ่นเมื่อมานัง่บนเครื่อง
“สุดที่รัก! ในนิวซีแลนด์มีสนามบินแยะก็จริง แต่ส่วนใหญ่เอาไวู

ส�าหรับเครื่องประเภทชมภูเขา ถูาเป็นเจ็ตที่เรามาน่ะ ลงไดูแต่ขึ้นไม่ไดู 
เพราะรันเวย์ยาวไม่พอจะใหูเทคออฟ”

ไอซิสเอียงหนูาพูดแข่งกับเสียงเครื่อง แต่มะแมยังบ่นอีก
“บูานบอสอยู่อีกไกลแค่ไหนก็ไม่รูู เมื่อยจะแย่”
“อย่างเก่งก็ไม่เกิน ๗๐๐ กิโล เครื่องยูโรเป้ียน เอเอส๓๕๕ น่ีพา

ไปไดูแค่นัน้”
สาวไทยเผยอปาก หันมามองเพื่อนสาวลูกครึ่งตาคูาง ดูวยความ

ทึ่งที่รููเรื่องการบินไปหมด

“เธอเป็นนักบินหรือเปล่าน่ี?”
“บอกแลูวไงว่าฉันแปลงร่างเป็นอะไรไดูทุกอย่าง ตามแต่บอสจะ

สัง่”
“ใหูไปรบในอิรักไดูไหม?”
ไอซิสยักไหล่หัวเราะนิดๆ
“ถูาบอสสัง่ก็จะไป”
“บอสเป็นเจูาชีวิตเธอเหรอ?”
“อือ...” เป็นค�าตอบง่ายๆ แต่ฟังดูจริงจังอย่างน่าขนลุก “พอฟัง

ค�าสัง่บอสมาเป็นปีๆเหมือนอย่างฉัน แลูวจะรููว่าวันไหนบอสสัง่ใหูไป
ตาย เธอก็คงไม่กลูาขัดขืน”

“อูุย!”
มะแมฟังแลูวชักฝ่อ ไม่แน่ใจว่าอยากมอบกายถวายชีวิตใหูใคร

ไดูขนาดนัน้ แต่พอใชูใจวัดใจไอซิส ก็ประเมินถูกว่าผลจากการที่ฝ่าย
นัน้ท�าตามค�าสัง่ของบอสมา ไดูสัง่สมความภาคภูมิไวูมากเกินความ
อยากรักษาชีวิตไปไกลโขแลูว

คอปเตอร์พาบินตัดอากาศผ่านภาคพื้นเขียวยาวไกล เสียงเครื่อง
ที่ดังท�าใหูไม่มีแก่ใจคุยกับเพื่อนใหม่ดังเคย มะแมจึงหลับๆตื่นๆ กระทัง่
ไอซิสสะกิดมือ

“นักบินพาเราบินวนชมวิวแน่ะ ลืมตาขึ้นดูหน่อยสิ”
ลืมตาอย่างงัวเงีย แต่แลูวเมื่อเหลือบแลผ่านหนูาต่างลงมองเบื้อง

ล่าง ก็ถึงกับลืมหายใจไปชัว่ขณะ เพราะมันคือผืนทะเลสาบกวูางใหญ่
ไพศาลสีฟูาสด สะทูอนแดดสว่างสวย เป็นทิวทัศน์งามกระจ่าง อย่างที่
ชัว่ชีวิตหล่อนไม่เคยเห็นอะไรอย่างน้ีมาก่อน

ชายหนวดเฟ้ิมที่พาสองสาวมาจากควีนส์แลนด์ อธิบายจากที่นัง่ผูู
โดยสารดูวยกัน

“น่ีคือทะเลสาบปูคากิ ที่มันมีสีฟูาอย่างประหลาด ก็ดูวยสาร
ตกตะกอนเป็นเม็ดละเอียดที่แตกตัวจากหินสีฟูา แลูวไหลมากับธาร
น�้ าแข็ง... เห็นจากทางอากาศว่าเหมือนสระว่ายน�้ าขนาดยักษ ์ รูป
ทรงเกือบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผูาอย่างน้ีเถอะ ถูาเราลงไปมองจากชายฝ่ัง 
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คุณอาจเผลอนึกว่ามันคือทะเลจริงๆ เพราะกินพื้นที่ถึง ๑๖๙ ตาราง
กิโลเมตร มองทางไหนก็แทบไม่เห็นฝ่ังไปหมด”

“วูาว!”
มะแมอุทานเบาๆดูวยความตะลึงตะลาน สีฟูาที่ลูอกันระหว่างน�้ า

กับฟูา ชวนใหูนึกว่าเป็นภาพบนผืนผูาใบของจิตรกรผููมีสิทธิแ์ตูมสีตาม
อ�าเภอใจ มากเสียกว่าจะเป็นงานรังสรรค์ของธรรมชาติโดยเดิม

ขณะนัน้ชายหนวดเฟ้ิมก็ยกมือชีใ้หูมองยอดเขาที่พุ่งลิ่วเสียดฟูา
“นัน่คือเมูาท์คุก เป็นยอดเขาสูงที่สุดในซีกใตู วัดไดู ๑๒,๐๐๐ ฟุต 

เดิมมันชื่อ ‘อาวราคี’ ตามที่เผ่าเมารีเรียกมาก่อน แต่พอกัปตัน ‘เจมส์ 
คุก’ แล่นเรือส�ารวจรอบประเทศนิวซีแลนด์ส�าเร็จเป็นคนแรก ชาวตะวัน
ตกเลยมีการตัง้ชื่อตามกัปตันคุกเป็นที่ระลึก”

ไอซิสเอียงหนูามากระซิบเสริม
“สิบกว่าปีที่ผ่านมาทางการพยายามใหูเรียกเป็น ‘อาวราคี-เมูาท์

คุก’ เพื่อเอาใจทุกฝ่าย แต่คนเรียกเมูาท์คุกกันติดปากไปแลูว เลยไม่มี
ใครอยากเรียกชื่อยาวๆกันหรอก”

มะแมเหลือบตามองคนขูางตัว แม่คนน้ีน่าจะอ่านหนังสือวันละ
เล่ม และมีความจ�าแบบภาพถ่าย ถามอะไรเกี่ยวกับประเทศไหนคง
รููหมด สมกับเป็นสาวลึกลับผููตระเวนสรูางความแตกต่างไปรอบโลก
จริงๆ

เมื่อพาชมความงามของธรรมชาติครู่ใหญ่ นักบินก็บังคับ
เครื่องร่อนลงทางตะวันตกของทะเลสาบ ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ทิวเขา และสองสาวในเฮลิคอปเตอร์ก็ตูองห่อปากพรูอมกัน เมื่อเห็น
ปราสาทใหญ่สรูางจากหินอ่อนสีขาว สูง ๗ ชัน้อยู่เบื้องล่าง หว่างเขาตอน
หน่ึง

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของปราสาทที่โดดเด่น คือโดมหรือ
หอคอยจ�านวนมากตามสไตล์ศิลปะแบบอิตาลี หนูาปราสาทปูลาดดูวย
สนามหญูาเขียวขจี ขนาดใหญ่กว่าสนามฟุตบอลสองสนามต่อกัน บน
ผืนหญูาเขียวประดับดูวยทุ่งหญูาดอกไมูหลากสีละลานตาแห่งช่วงฤดู
ใบไมูผลิ อันเป็นทัศนียภาพสวยที่สุดในแต่ละปีของนิวซีแลนด์

สุดเขตหญูาห่างจากถนนเลียบทะเลสาบประมาณ ๑๐๐ เมตร ถูา
นัง่มองออกมาจากหูองใดหูองหน่ึงของปราสาท คงเรูาอารมณ์ฝันใหูตื่น
เพริดน่าดู เพราะจะเห็นทัง้ทะเลสาบปูคากิและยอดเขาเมูาท์คุกอยู่ใน
คลองสายตาพรูอมกัน

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เป็นพื้นที่ส่วนหน่ึงของลานกวูางหนูา
ปราสาท ใกลูกับน�้ าพุทรงกลมขนาดใหญ่ ๗ ชัน้ ชัน้ยอดก�าลังส่งน�้ าพวย
พุ่งถะถัง่ขึ้นสูง ๓ เมตร ก่อนตกลงมาเป็นม่านน�้ าตามแต่ละขัน้

ชายหนวดเฟ้ิมน�าสองสาวลงจากคอปเตอร์ เดินตัดตรงสู่ประตู
ใหญ่ โดยมีคนงานผิวด�า หนูาตาเป็นชาวพื้นเมืองเผ่าเมารี มาช่วยขน
กระเป๋าเดินทางสองนาย

อากาศก�าลังสบาย อันที่จริงนิวซีแลนด์เย็นพอดีตลอดปี แมูฤดู
รูอนอากาศก็ยังเย็นอยู่ แต่ฤดูหนาวกลับไม่หนาวจัด ราวจะเลียนแบบ
บรรยากาศดาวดึงสเทวโลกก็ไม่ปาน

เขูาสู่ตัวปราสาท ภายในถูกออกแบบไวูคละกันระหว่างยุคเก่า
กับยุคใหม่ไดูลงตัว มีทัง้รูปป้ัน มีทัง้การแกะสลักลึกเขูาไปในผนังและ
เพดาน แต่ขณะเดียวกันก็มีโคมไฟและไฟระยูารูปลักษณะทันสมัย
ประดับตามจังหวะเหมาะ แลแพรวพราวไพจิตรยิ่งกว่าโรงแรมหรูหลาย
เท่า

แม่บูานในชุดกระโปรงขาวด�า ซึ่งเป็นพวกผิวขาววัยกลางคน ไดู
มารับช่วงต่อจากชายหนวดเฟ้ิม นางพาสองสาวขึ้นลิฟต์ไปชัน้ ๖ เพื่อ
เขูาหูองรับรอง

“พักผ่อนตามสบาย บอสจะกลับมาที่น่ีและเชิญพวกคุณร่วมรับ
ประทานอาหารกลางวันเวลาเที่ยงครึ่งนะคะ”

“ขอบคุณค่ะ”
ไอซิสเป็นคนเอ่ย จากนัน้แม่บูานก็รูดคีย์การ์ดเปิดประตูหูองติด

กันใหูสองสาวคนละหูอง คนงานวางกระเป๋าเดินทางไวูตรงนัน้แลูวแยก
ยูายจากกันไปโดยไม่สนใจทิปจากสองนาง

“อาบน�้ าสะสางแลูวนอนสักงีบเนอะ”
มะแมบอก ไอซิสพยักหนูารับ
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“โอเค... อืมม์... ชีวิตฉันใกลูถึงยอดแห่งความลูุนแลูว รอมา
หลายปี พอเห็นหนูาบอสก็ไม่รููจะลูุนอะไรต่อล่ะทีน้ี”

“ฉันก็จินตนาการไม่ถูกหรอกว่า ชายชราอายุเกือบรูอยในร่าง
หนุ่ม ๓๐-๔๐ จะเป็นยังไง คงเนียนกว่าพลาสติกเยอะแหละ”

“หือ! ใครอายุเกือบรูอย?”
“ก็บอสไง!” มะแมดีใจที่รููในสิ่งที่ไอซิสไม่รููเสียบูาง “จริงๆบอส

อายุกว่า ๙๐ แลูว แต่เสียงยังใส พลังความเป็นหนุ่มยังลูนเหลือใหูพวก
เรารููสึก ก็ดูวยสารพัดเทคโนโลยี ทัง้ปลูกถ่าย ทัง้ชะลอวัย ทัง้ใชูสมาธิ
ช่วย”

ไอซิสย่นคิว้สงสัย
“เธอไปรููมาจากไหน?”
“บอยเฟรนด์ของฉันที่เล่าใหูเธอฟังบนเครื่องบิน เคยท�างานใกลู

ชิดกับบอสมาก่อน”
“อูา! งัน้เหรอ?”
“รููไวูเถอะว่าคนที่เธอก�าลังจะเห็นในอีกไม่กี่ชั ่วโมงขูางหนูาน้ี 

เป็นพ่อของคุณปู่พวกเราไดูเลย!”

เนินสูงบริเวณนัน้ เห็นทิวทัศน์ไดูกวูางไกล ไม่มีสิ่งใดบดบัง 
เบื้องล่างลงไปในระยะกว่ารูอยเมตรคือผืนทะเลสาบสีฟูาสดกระจ่าง 
เบื้องไกลคือยอดเขาเมูาท์คุกห่มหิมะขาวสะอาด ไดูยลแค่น้ีก็คูุมแลูวกับ
การเดินทางอันยาวไกลนับหมื่นกิโล

ศาลาแปดเหลี่ยมขนาด ๒๐x๒๐ ฟุต เสาขาว หลังคาสีสูมสามชัน้
ยอดแหลม ถูกจัดใหูเป็นสถานที่เลีย้งมื้อกลางวันส�าหรับสองสาวจาก
แดนไกล

บนยกพื้นในศาลา คือโต๊ะปูผูาขาว ตรงกลางประดับดูวยแจกัน
ดอกไมูสีฟูา มีจาน ชูอนสูอม มีด แกูวเปล่า และผูากันเป้ือน จัดไวูอย่าง
เป็นระเบียบเรียบรูอย ๓ ชุด

แม่บูานน�าสองสาวมาถึงที่ และใหูนัง่หันหนูาออกชมวิวตระการ 
มะแมอยู่ในชุดสูทขาวตัวเก่ง ส่วนไอซิสอยู่ในเดรสเขียวเขูารูปเกไ๋ก๋

ภายนอกเหมือนสองสาวสงบน่ิงสง่างาม แต่ภายในมีแต่เจูาตัว
เท่านัน้ที่รููว่าก�าลังใจสัน่ ดูวยความตระหนักว่าบุคคลที่จะมาร่วมรับ
ประทานมื้อกลางวันดูวยกัน คือบุรุษผููก�าลังจะกูาวขึ้นครองบัลลังก์
จักรพรรดิ กุมสิทธิข์าด ถืออ�านาจเหนือโลกทัง้ใบดูวยการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในไม่ชูาน้ี!

บัดนัน้ เสียงย�่าหญูาดังใกลูเขูามาจากเบื้องหลัง สองสาวพรูอมกัน
ลุกขึ้นเพื่อเตรียมตูอนรับ ดูวยการยืนประสานมือกูมหนูา ต่างไม่กลูา
เงยขึ้นมองบอสโดยมิไดูนัดหมาย

รองเทูาเบอร์ใหญ่กระทบยกพื้นของศาลา แมูดังธรรมดา แต่สอง
สาวก็ผวาหน่อยๆ ไอซิสย่อเข่าถอนสายบัว มะแมคูอมศีรษะพนมมือ
ไหวู เป็นไปตามวัฒนธรรมดัง้เดิมของแต่ละคน ดูวยความรููสึกออกมา
จากภายใน ไม่ใช่ดูวยคิดว่าสมควรท�าตามธรรมเนียมใดๆ

“นัง่เถอะ”
เซธเชื้อเชิญเป็นภาษากลาง แลูวกูาวไปนัง่ฝ่ังตรงขูามสองสาว 

ซึ่งเป็นดูานหันหนูาเขูาหาปราสาท
มะแมนัง่ตามค�าสัง่ แต่ยังกูมหนูากูมตา ไม่กลูาเงยขึ้นมองบุรุษที่

ตนเคยอยากพบใจแทบขาด คลูายถูกมหิทธิพลังจากเบื้องบนกดคออยู่
อย่างไรอย่างนัน้

เพิ่งเขูาใจเด๋ียวน้ีเองว่าเหตุใดคนโบราณหลายหมู่เหล่าถึงไม่
กลูามองหนูากษตัริย์ นอกจากกฎมณเฑียรบาลบางยุคที่หูามสบพระ
พักตร์แห่งเจูาเหนือหัวแลูว รัศมีแห่งผููเป็นเจูาแผ่นดินเองอาจแรงกลูา
ประดุจแสงอาทิตย์ เกินกว่าจะเอาตาไปมองตรงๆไดู!

“เอูา! เอาแต่นัง่กูมหนูาทัง้คู่ ยังไงกันน่ี ไหนบอกว่าอยากเจอ
ไง?”

เซธทักทายอย่างอารมณ์ดีและเป็นกันเอง ลดพลังแกูวเสียงแบบ
เจูานายลง เหลือแต่ความทูุมนุ่มน่าฟัง คู่หูสาวทัง้สองจึงค่อยๆเงยหนูา
ขึ้น และแลูวก็ชะงักคูางดูวยแววประหลาดใจพรูอมกัน

บอสดูองอาจน่าเกรงขามตามคาด แต่หนูาตาใจดีกว่าที่คิด รูป
ศีรษะทุย ผมสีน�้ าตาลทองตัดสัน้ หนูาผากกวูางอย่างปราชญ์ ตาโตสี
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เหล็กที่ฉายประกายกลูาทอแววกรุณา จมูกโด่งปลายงูุม ริมฝีปากหยัก 
คางบุ๋มเล็กนูอย อกผายไหล่ผึ่ง ขูอล�าใหญ่ อยู่ในเสื้อผูาฝูายชายยาว
แบบล�าลอง เขูากันกับธรรมชาติรอบดูาน กระแสความเป็นเขาโดยรวม
มีเสน่ห์แบบนุ่มนวล ขัดกับน�้ าเสียงวางอ�านาจเป็นคนละเรื่อง

“ฉันไม่เหมือนคุณครูที่ถือไมูเรียวคอยตีกูนพวกเธอใช่ไหม
มะแม?”

มะแมผวา กูมหนูาคอหด เอาล่ะซี ตอนอยู่บนเครื่องเผลอนินทา
อะไรบอสไวูบูาง และที่ผ่านมาแอบคิดอะไรไวูแค่ไหน เดี๋ยวจะถูกขุดขึ้น
มาประจานสักกี่ชุดก็ไม่รูู

เมื่อใดบอสกลายเป็นศูนย์กลางการปกครอง เมื่อนัน้จะไม่มี
หน่วยงานตลอดจนราษฎรใดหลอกลวงหรือปกปิดผููปกครองสูงสุดไดู
แน่!

“ฉันยึดตรงน้ีเป็นที่พ�านัก ก็เพราะเป็นที่ที่ท�าใหูรููสึกไปว่า ทัง้โลก
ยังสวยอย่างน้ีอยู่ มันท�าใหูฉันมีพลังใจไม่ขาดสาย ในอันที่จะคงความ
เป็นเช่นน้ีไวู”

ขณะพูดก็มองมาทางไอซิส ซึ่งยังเงยหนูาใหูสบตาไดูอยู่ ฝ่าย
นัน้ฟังแลูวยิม้แหยๆ เพราะทราบว่านัน่เป็นค�าอธิบายต่อขูอสงสัยของ
หล่อนกับมะแม ที่อยากทราบว่าบอสมายึดที่น่ีเป็นที่พักผ่อนหรือที่
ท�างานกันแน่

สบตาไดูแค่ครู่เดียวสาวเลือดผสมก็รููสึกตะครัน่ตะครอ เหลือบ
หลบลงต�่า แต่ไม่ถึงกับกูมหนูางุดแบบมะแม

และพอตาเหลือบลงต�่า ไอซิสก็แอบส�ารวจแผงอกของบอส จากที่
ทราบว่าบุรุษตรงหนูาอายุเฉียดรูอย พอเห็นสภาพทางกายยังหนุ่มแน่น
เช่นน้ี อายุก็กลายเป็นเพียงส่วนเสริมความยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์
ของความสามารถอยู่รอด เอาชนะไดูแมูการตัดสินใจของธรรมชาติไป

เขาคนน้ีแหละ คู่ควรกับการพลิกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่
ไม่อาจเอาตัวรอดกัน!

ขณะนัน้ คนงานเผ่าเมารีชายหญิงเริ่มทยอยล�าเลียงอาหารมาวาง 
แจกันดอกไมูบนโต๊ะถูกแทนที่ดูวยจานไก่งวงอบ เน้ือสไลด์ย่าง สเต็ก

ปลา ซุปขูน สลัดผัก และเครื่องประกอบอื่นๆ จนเต็มโต๊ะ
“สิ่งที่ฉันเอามาตูอนรับพวกเธอในมื้อน้ี คืออาหารของคนในยุค

ต่อไป”
ทัง้ไอซิสและมะแมแลมองจานอาหารแลูวท�าหนูาพิศวง เพราะ

เห็นชัดๆว่ามันก็คือเน้ือสัตว์ชนิดต่างๆท่ีเจอะเจออยู่ทุกเมื่ อเช่ือวัน
นัน่เอง ไม่เห็นแตกต่างตรงไหน

“นึกว่าเหมือนๆที่พวกเธอเคยเห็น เคยไดูกลิ่น แลูวก็เคยลิม้รส
มาแลูวใช่ไหมล่ะ? แน่นอนมันเหมือนกันไม่มีผิด รวมทัง้คุณค่าทาง
อาหารดูวย สิ่งที่แตกต่างไป คือไม่มีสัตว์สักตัวที่ตูองตายสังเวยมื้อ
กลางวันของพวกเรา!”

“หมายความว่าบอสใชูนาโนเทค สังเคราะห์จุดเล็กที่สุดของเน้ือ
แต่ละแบบ ประกอบรวมขึ้นแทนของจริงหรือคะบอส?”

ไอซิสท�าใจกลูาแสดงความรูู เพื่อโตูตอบสนทนากับบอสบูาง
“ใช่แลูว!”
“หนูนึกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตูองรออีกนาน กว่าจะสมบูรณ์แบบ

ขนาดน้ี”
“มา! ลองดูซิ พวกเธอจะจับไดูไหมว่ารสชาติผิดแผกแตกต่างจาก

ของจริงยังไง”
ทัง้สามร่วมลงมือรับประทาน และความแตกต่างเดียวจากเน้ือ

สัตว์ของจริง เท่าที่ไอซิสกับมะแมสัมผัสผ่านลิน้ ก็คือความอร่อย รส
เน้ือสังเคราะห์น้ีอร่อยอย่างไม่เคยไดูลิม้ที่ไหนเท่า!

“อร่อยจริงๆค่ะบอส!” ไอซิสชมหลังกลืนเน้ือไก่งวงเทียม “บอส
ไม่เอามาแจกจ่ายชาวโลกล่ะคะ สัตว์จะไดูไม่ตูองตายตัง้แต่วันน้ี”

“อือ... สัตว์ไม่ตาย แต่ฉันจะตายแทนน่ะสิ” เซธเอ่ยพลางหัวเราะ
หึหึ “คิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสายโซ่ของธุรกิจผลิตอาหาร นับแต่โรง
ฆ่าสัตว์ไปจนถึงนายหนูาคูาเน้ือ”

ไอซิสมองเซธตาเป็นประกาย ก่อนหัวเราะออกมาไดู
“ลืมคิดไปค่ะ บอสคงไม่อยากเป็นศัตรูกับนักธุรกิจเน้ือสัตว์ทัง้

โลกแน่ๆ”
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มะแมช�าเลืองแลเพื่อนสาว เห็นฝ่ายนัน้เริ่มกลูาท�าเสียงเป็น
กันเองกับบอส จึงเอาบูาง

“บอสคงซ่อนเทคโนโลยีไวูอีกเยอะใช่ไหมคะ มะแมเพิ่งเกิด
ความรููสึกระหว่างนัง่เครื่องเจ็ตมาที่น่ี เหมือนเทคโนโลยีทางอากาศที่
ตูองใชูน�้ ามัน ก�าลังเป็นของโบราณที่หนาเทอะทะ บินชูา และน่าจะใกลู
สูญพันธ์ุเต็มที”

จิตของมนุษย์จูนเขูาหากันผ่านการสนทนา และมะแมก็รููสึกว่า
พอพูดจบไดูก็เป็นกันเองกับท่านผููยิ่งใหญ่มากขึ้น

“ถึงยุคของฉันเมื่อไหร่ จะไม่มีใครไดูเห็นพาหนะเคลื่อนที่ดูวย
น�้ ามันกันอีก และพวกเธอจะบินจากไทยมาหาฉันที่น่ีไดูภายในชัว่โมง
เดียว ไม่ใช่เป็นสิบชัว่โมงอย่างน้ี!”

“โอูโห!” ไอซิสหัวเราะ “ถูาขืนงัดเอาเทคโนโลยีทัง้หมดของบอส
ออกมาใชูตอนน้ี คงโดนตัง้ค่าหัวแพงกว่าพวกก่อการรูายเยอะเลยค่ะ... 
สรุปคือทางออกของพลังงานอยู่ที่บอสน่ีเอง หนูเคยคิดว่าจะท�ากันยัง
ไงไดูอีกกี่น�้ า ในเมื่อโลกวิ่งมาถึงจุดที่หยุดใชูน�้ ามันไม่ไดู แต่น�้ ามันก็หา
ยากขึ้นทุกที”

เซธพยักพเยิดนิดๆ
“ตัง้แต่มนุษย์มีรถ เครื่องบิน และไฟฟูาใชูกัน ก็นับถอยหลังสู่

หายนะของสิ่งแวดลูอมกันมาแต่นัน้แลูว รููทัง้รูู แต่ก็ยังตูองใชูกันต่อ 
เราไปหยุดเขา เขาก็หมายหัวเราเป็นเปูารับกระสุน”

“มีซีอุสช่วยอยู่ทัง้ที บอสยังกลัวใครตามล่าอีกหรือคะ?”
มะแมยื่นหนูาถาม
“ไม่ใช่ว่าซีอุสช่วยไดูทุกเรื่องนะ ถูาเราไปรบกวนวิถีโลกมากๆ

เขูา ซีอุสก็ชีใ้หูไม่ถูกหรอกว่าเราตูองซ่อนตัวตรงไหน ถึงจะไม่ไดูรับผล
อันเกิดจากการรบกวนโลกเอาไวู”

“อ๋อ... ค่ะ”
สาวไทยท�าหนูาละหูอย เพราะค�านัน้สะกิดเตือนใหูนึกถึงผล

สุดทูายที่อัคระไดูรับ หลังจากล�้าเสูน พยายามเบี่ยงเบนทางเดินของ
โลกดูวยวิธีที่ทูาทายธรรมชาติเกินงาม

เซธลอบสังเกตแวบหน่ึง ก่อนเอ่ยสืบต่อไปคนละเรื่องแบบท�าเป็น
ไม่เห็น

“ที่ฉันหลงใหลเป็นอันดับหน่ึงมาแต่ไหนแต่ไร คือเรื่องการท�า
ชีวิตใหูเป็นอมตะ แลูวก็เริ่มเห็นทางร�าไร เมื่อพบวัยรุ่นคนหน่ึงที่ผิด
ปกติแต่ก�าเนิด อายุเกือบ ๒๐ แลูว แต่ยังมีรูปร่างหนูาตาเท่าเด็กอายุ 
๑ ขวบอยู่ พูดง่ายๆว่าไม่มีการแก่เกิดขึ้นเลย ต่างจากมนุษย์ปกติที่
เริ่มกระบวนการแก่ชราตัง้แต่ลืมตาดูโลก... เด็กคนนัน้ท�าใหูฉันกับทีม
นักวิทยาศาสตร์เขูาใจเบื้องหลังความชราภาพ และต่อยอดไปพบวิธี
เอาชนะความแก่เฒ่าไดูส�าเร็จ... แต่เธอลองนึกภาพดูซิว่าถูาฉันปล่อย
เทคโนโลยีที่ว่าออกไปตอนน้ี จะเกิดอะไรขึ้น?”

“ผููคนที่ลูนโลกอยู่แลูว จะยิ่งทะลักลูนจนทรัพยากรหมดเกลีย้ง 
และเหลือแต่ทะเลทรายใหูอยู่อาศัย!”

“นัน่แหละ... ฉันจึงไม่ย�่าซ�้ารอยเทูาที่เดินผิดทางของพวกบุกเบิก
เทคโนโลยีทัง้หลาย คือไม่ใช่แค่คิดประดิษฐ์อะไรไดูก็เข็นออกมาขาย
กันทันที สิ่งที่ฉันตูองถามเป็นขูอแรกเสมอคือ ความสะดวกสบายของ
เรา ไปรบกวนโลกให้เดือดร้อนได้แค่ไหน? โลกพังเพรำะเรำตัง้ค�ำถำม
นีก้ันช้ำไป เสร็จแล้วก็หำตัวคนผิดไม่เจอ เพรำะทุกคนเหมือนมี
ส่วนร่วมโดยไม่ร้้ตัวกันหมด”

ไอซิสหรี่ตามอง ‘เจูานาย’ ของตนอย่างเริ่มไม่รููสึกแปลกหนูา 
หายประหม่า ดังนัน้จิตสัมผัสจึงกลับมาท�างาน แลูวเห็นว่าชีวิตของเซธ
เหมือนถูกก�าหนดใหูมีเวลามากพอจะปฏิรูปโครงสรูางโลกใหม่ทัง้หมด
ไดูทัน

“บอสคะ? ระบบการผลิตพลังงาน เสูนทางการคมนาคม ตึกราม
บูานช่อง คงเปลี่ยนโฉมไปอย่างสิน้เชิงเลยใช่ไหม? หนูเห็นเหมือนใน
ยุคของบอสน่ี ปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตกลายเป็นของฟรีหรือเกือบ
ฟรี ผููคนพากันท�างานที่เหมาะกับความสามารถของตัวเอง ประมาณตัง้
หนูาตัง้ตาช่วยกันสรูางโลกใหม่ โดยไม่จ�าเป็นตูองกังวลเรื่องการกินอยู่
กันเท่าไหร่”

“ก็ตูองอย่างนัน้”
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“บอสท�าใหูหนูนึกถึงนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอย่างเทสล่านะ
คะ ที่เคยคิดจะแจกจ่ายไฟฟูาใหูทุกคนฟรีๆ โดยการท�าโลกทัง้ใบเป็น
ไดนาโม แลูวก็ดูมีความเป็นไปไดูดูวย... แต่พอมาเจอค�าถามเดียวจาก
นายทุน คือแจกฟรีแลูวพวกเขาจะท�าก�าไรกันยังไง? และค�าถามแบบ
น้ีแหละที่ท�าใหูโปรเจกต์ของเทสล่าปิดตัวลงสนิท... ไม่มีใครในระบบ
ทุนนิยมอนุญาตใหูมีไฟใชูฟรี แต่ดูเหมือนยุคของบอสก�าลังจะมีใชูกัน... 
ระบบเศรษฐกิจในยุคของบอสตูองไม่ใช่แบบทุนนิยมแน่ๆ”

“อือ...” เซธรับ “ระบบเศรษฐกิจในยุคของฉัน จะเป็น ‘โลกนิยม’ 
คือ ไม่ใช่สังคมนิยมที่ฝันจะใหูทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ทุนนิยมที่เปิด
อูาใหูใครมือยาวสาวไดูสาวเอา แลูวก็ไม่ใช่พวกชาตินิยมที่แบ่งพรรค
แบ่งพวกไวูรบราชิงเขตแดนกัน”

“ไม่ใช่อะไรสักอย่างที่เคยๆนิยม แลูวงัน้ ‘โลกนิยม’ น่ีคือยังไงล่ะ
คะ?”

“คือโลกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน... จะไม่มีใครไดูกินถูาอีกหลาย
คนยังอด!”

“เท่จัง! หนูเห็นภาพความเคลื่อนไหวในโลกใหม่เป็นฉากๆเลย 
ไม่มีใครงอมืองอเทูา ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครแบมือขอกิน!”

มะแมมีเรื่องติดใจ จึงถามเมื่อเห็นสบโอกาส
“บอสคะ ถูาไม่พูดกันเรื่องบารมีเก่า เอาเฉพาะชาติน้ี บอสไดูแรง

ขับดันจากไหนมาท�าอะไรอย่างที่ท�าไปทัง้หมด?”
เซธปรายตามองมะแม
“ความโกรธ ความเกลียด ความอาฆาตมาดรูาย และความอยาก

เอาชนะปีศาจที่ปะปนมาอยู่กับหมู่มนุษย์ นัน่แหละแรงขับส�าคัญที่ท�าใหู
ฉันอยากเอาชนะความตาย เพื่อสรูางโลกใหม่ใหูเสร็จเสียก่อน!”

ค�าตอบนัน้เรียกความสนใจจากสองสาวใหูตาตื่นอีกครัง้
“ฟังดูเหมือน... บอสเคยเจออะไรที่มันแย่มากๆมางัน้แหละ”
“พ่อของฉันเป็นเยอรมัน ส่วนแม่เป็นยิว แบบว่ารักแรกพบน่ะ

นะ... ฉันเกิดในปี ๑๙๑๘ หลังจากอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมัน
ประมาณหน่ึงปี... พ่ออยู่ไหนไม่รูู รููแต่ว่าตอนอายุ ๑๕ ฉันตูองพาแม่หนี

หัวซุกหัวซุนจากการไล่ฆ่าลูางเผ่าพันธ์ุของนาซี”
สาวแสนสวยทัง้สองพากันอึ้งสนิท โดยเฉพาะส�าหรับไอซิส พอ

นึกตามค�าบอกเล่าของบอสที่ว่า ‘พาแม่หนีหัวซุกหัวซุนจากการไล่ฆ่า
ลูางเผ่าพันธ์ุ’ ก็ถึงกับรููสึกว่าเกิดมาตนไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับชาติพันธ์ุ
เลยสักนิดเดียว

“ฉันเกิดมาในยุคที่ใครอยากฆ่ายิวไม่เป็นไร แต่ถูาใครเป็นลูกยิว
จะมีโทษสมควรตาย! ฉันจึงรููดีกว่าใครว่าโลกน้ีไม่น่าอยู่ขนาดไหน ยิ่ง
โตฉันก็ยิ่งพบว่าไม่ใช่แค่พวกนาซีหรอก ที่อยากใหูเผ่าพันธ์ุยิวหมดไป
จากโลก ชนชาติอื่นๆก็คิดคลูายอย่างนัน้ คือไปพิพากษากันว่ายิวนัน้
หลงตัว เห็นแก่ตัว และชัว่รูายที่สุด!”

ไอซิสโคลงศีรษะ
“มนุษย์พรูอมจะเชื่ออะไรบูาๆตามกัน ไม่รููท�าไม”
“ฉันเคยเงยหนูามองฟูาแลูวปฏิญาณว่า คอยดู! วันหน่ึงฉันจะบีบ

ใหูทัง้โลกรููสึกเป็นหน้ีความรัก ความเมตตากรุณาจากคนยิวที่รังเกียจ
การแบ่งแยกใหูจงไดู!”

ปณิธานนั้นชวนใหูมะแมทอดสายตามองผููที่ตนนับถือเป็นนาย 
ก่อนออกความเห็นดูวยอาการสะทูอนใจ

“ที่ผ่านมา บุคคลผููยิ่งใหญ่อย่าง ‘จีซัส ไครสต์’ ก็เป็นชาวยิว 
‘อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์’ ก็เป็นเยอรมันเชื้อสายยิว เท่าน้ีน่าจะเพียงพอใหู
โลกยอมรับแลูวนะคะว่าชาวยิวพรูอมจะเผื่อแผ่ความรัก และกระท�าตน
เป็นผููเปลี่ยนโลกทัศน์แก่มนุษยชาติไดู”

“นัน่แหละ! หลายคนท�าเป็นลืมว่าจีซัสกับไอน์สไตน์เป็นยิว แต่
ดันแกลูงจ�าว่าไชล็อกพ่อคูาหนูาเลือดมีตัวตนอยู่จริง ทัง้ที่เป็นแค่ตัว
ละครของเชกสเปียร์ แถมยกใหูไชล็อกเป็นภาพแทนชาวยิวทัง้หมดเสีย
อีก คือขูดรีด เอารัดเอาเปรียบ ไรูความเป็นธรรม แลูวก็แกลูงเฉือนเน้ือ
ลูกหน้ีเล่นเพื่อความสะใจไดูลงคอ”

มะแมยิม้กร่อยๆ เมื่อนึกไดูว่าแมูแต่คนไทยก็ยังชอบด่าคนขีง้ก
ว่า ‘แกน่ีมันยิวจริงๆ’ ทัง้ที่อาจไม่รููที่มาที่ไปแมูแต่นูอยเลยดูวยซ�้า จึง
เริ่มเห็นภาพว่าชาวยิวส่วนใหญ่ตูองเจออะไรมาบูาง
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ไอซิสซึ่งมีประสบการณ์คบหาชาวยิวมาบูาง อดคิดไม่ไดูว่ายิวชัว่
มันก็ชัว่จริงๆ เห็นแก่ตัวและดูถูกคนอื่นไดูเหมือนเป็นโรคจิต ดูวยความ
ทะนงในความเป็นชาติพิเศษที่ฉลาดเกินเผ่าพันธ์ุอื่นๆ แต่ยิวดีก็ดีใจหาย 
ทุ่มเทตนเองใหูใครต่อใครโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆไดูเช่นกัน

“พอถึงเวลาที่โลกตูองการความช่วยเหลือ ตูองการการรวบ
อ�านาจเพื่อความเป็นปึกแผ่น และบอสก็เป็นคนเดียวที่เตรียมไวูเพื่อ
การนัน้... คราวน้ีคงบันทึกไวูในความทรงจ�าของมนุษยชาติอย่างถาวร
เลยค่ะ ว่ายิวใจดีขนาดไหน”

เซธหัวเราะเอื่อยๆในล�าคอ
“เดี๋ยวก็มีคนด่าอีกนัน่แหละว่าเห็นไหม นึกแลูว ยิวมันอยาก

ครองโลก และแลูวก็ไดูครองจริงๆ... ฟูาลิขิตซะดูวยนะ จับพลัดจับผลู 
ฉันเป็นคนหน่ึงที่รููล่วงหนูาเกี่ยวกับหายนภัยระดับโลกาวินาศ แต่เป็น
คนเดียวที่มีเวลาพอจะอุทิศชีวิตใหูกับการรับมือมันอย่างเป็นรูปธรรม”

ไอซิสจูองเซธเขม็ง ดวงตามรกตทัง้คู่ส่องแววอยากรููเจิดจูา
“บอส เห็ นมาตั้ ง แต่ เมื่ อ ไหร่ ค ะว่ า โลกจะหมุน เขู า สู่ ยุ ค

เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่?”
“เมื่อฉันคูนพบวิธีพยากรณ์อันเป็นตูนแบบของซีอุส”
“แลูวบอสไดูตูนแบบการพยากรณ์มาจากต�าราไหน?”
“มันมาจากฟิสิกส์ ก่อนที่จะมาผสมกับโหราศาสตร์... เล่าแบบ

รวบรัดคือเมื่อ ๖๐ ปีก่อน ฉันมีโอกาสอยู่กับพวกนักฟิสิกส์รูอนวิชากลุ่ม
หน่ึง ที่เห็นโลกและจักรวาลเป็นเครื่องจักร พวกเขาสันนิษฐานว่าถูา
หาชิน้ส่วนส�าคัญที่สุดของจักรวาลไดู ก็จะเขูาใจและพยากรณ์จักรวาล
ทัง้หมดไดู”

“แลูวชิน้ส่วนที่ว่านัน้คืออะไรคะ?”
“แรงดึงดูดไง!”
ขณะที่มะแมฟังงงๆ ไอซิสกลับเห็นภาพไดูทันที เน่ืองจากมีความ

รููทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์สมัยใหม่รองรับ
“อย่างที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าแรงดึงดูดมีมาก่อนกาลเวลาและ

อวกาศ กับทัง้เป็นตูนเคูาว่าท�าไมทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล จึงถูกสรูาง

ขึ้นอย่างเป็นไปเองโดยปราศจากผููอยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะบอส?”
“ใช่! ทุกคนงงกันหมดว่าก่อนมีกาลเวลาและอวกาศ แรงดึงดูด

มันมาจากไหน แลูวมันคืออะไรกันแน่... วันหน่ึงฉันอยู่ในสมาธิ และ
สัมผัสถึงแรงดึงดูด รููสึกว่ามันไม่ใช่พลังงาน แต่มันก็เป็นแรงเดียวที่ยึด
เหน่ียวเราไวูกับพื้นโลก แรงดึงด้ดเป็นธรรมชำติที่น่ำกลัว ชวนขน
หัวลุก เพรำะมันไม่มีตัวตน แต่เป็นนำมธรรมขัน้ปฐม ที่เป็นส่วน
ส�ำคัญให้นำมธรรมอื่นๆ ตลอดจนร้ปธรรมทัง้หลำย ปรำกฏมีขึน้
มำ และเกำะติดอย่้กับกันและกันได้”

ไอซิสพยักหนูา
“ดวงดาวและทุกสิ่งปรากฏอยู่ในจักรวาล ก็เพื่อความพอดีที่จะมี

ชีวิตไดู”
“นัน่แหละ เมื่อร้้เหตุผลของควำมมีชีวิตได้ ก็เท่ำกับท�ำควำม

ร้้จักต้นก�ำเนิดของจักรวำลได้เช่นกัน!”
สาวเลือดผสมย่นคิว้อย่างพยายามคิดตาม
“แปลว่าถูาเรารููเบื้องหลังการมีชีวิต เราก็รููจักตัวแปรส�าคัญที่สุด

ในการค�านวณเกี่ยวกับจักรวาล อย่างนัน้ใช่ไหมคะ?”
เซธผงกศีรษะ
“ความดึงดูดไม่ไดูมีผลกับวัตถุอย่างเดียว มันยังท�าใหูจิตหลงติด

ไดูดูวย เมื่อจิตหลงติดอยู่ ย่อมไม่รููว่าอะไรเป็นอะไร ส�าคัญมัน่หมายว่า
มีตัวมีตน... และความไม่รููนัน้เอง ไดูก่อภาวะแห่งรูปนามขึ้นดูวยกรรม
ขาวบูาง กรรมด�าบูาง ทัง้หมดทัง้ปวงในจักรวำล ล้วนเป็นสภำพ
แวดล้อมเพื่อตกรำงวัลและลงโทษสัตว์ผ้้ก่อกรรมเท่ำนัน้เอง”

“หนูพอจะเขูาใจรางๆแลูว” มะแมเอ่ย “พอบอสหันมาสนใจศึกษา 
จนเกิดสัมผัสเห็นแจูงในกรรมวิบาก บอสก็เริ่มคิดสูตรพยากรณ์จักรวาล
จากแรงขับดันของกรรมวิบาก เริ่มจากการจ�าแนกมนุษย์และสัตว์ออก
เป็นต่างๆ แลูวหาความเกี่ยวขูองสัมพันธ์กันกับจักรวาล เหมือนหลักขัน้
พื้นฐานของโหราศาสตร์ใช่ไหมคะ?”

เซธทอดตามองสาวไทยดูวยความระลึกถึงอัคระ ครัง้แรกที่คุย
กับอัคระเกี่ยวกับสูตรการพยากรณ์จักรวาล อัคระก็หัวไวและเขูาใจเขา
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ไดูเร็วเหมือนอย่างน้ี
“ใช่! ฉันเริ่มคล�าทางมะงุมมะงาหรามาจากจุดเริ่มตูนนัน้อย่างที่

เธอว่า มะแม”
“แลูวบอสจะยกพุทธศาสนาเป็นศาสนาของโลกใหม่หรือเปล่า

คะ?”
“เดิมทีศาสนาของฉันคือวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์คือศาสดา

ร่วมกัน แต่เมื่อพุทธศาสนาตอบค�าถามที่วิทยาศาสตร์ไม่มีวันตอบ
ไดู พระพุทธเจูาก็กลายเป็นศาสดาของฉันแทน... แต่โลกใหม่ตูองการ
ความสามัคคีกันเหนือสิ่งอื่นใด ฉันจะสรูางแรงยึดเหน่ียวพลโลกดูวย
แนวทางของลัทธิยูนิตาเรี่ยน คือ นับถือองค์จีซัสในฐานะมนุษย์ธรรมดา
ผููมีอ�านาจความรักที่ยิ่งใหญ่ ขณะเดียวกันก็เปิดใจรับพุทธศาสนาว่าเป็น
วิถีแห่งการไขความลับจักรวาล ดูวยวิธีที่ ‘ลองเองจะรููเอง’ ”

ไอซิสฟังแลูวทักยิม้ๆ
“ลัทธิยูนิตาเรี่ยนน่ี นักบวชยิวก็เป็นคนริเริ่มใช่ไหมคะบอส?”
เซธยักไหล่ตอบ
“ใครเริ่มไม่ส�าคัญเท่ากับใครไดูใชู ในยุคของฉัน ทุกคนจะมีสิทธิ ์

ไดูรับค�าพยากรณ์จากซีอุส เพื่อใหูรููตัวว่ามีสิทธิเ์กิดอะไรขึ้นกับชีวิตบูาง 
แต่ที่ส�ำคัญกว่ำนัน้ คือจะได้พิส้จน์ว่ำสัตว์โลกย่อมเป็นไปตำม
กรรม ทุกอย่ำงในชีวิตจะดีขึน้ เรื่องร้ำยจะบรรเทำลง เมื่อสำมำรถ
หักห้ำมใจ เอำชนะสิ่งยั่วยุให้ผิดศีล ๕ ได้ทุกข้อ เป็นเวลำต่อเน่ือง
นำนพอ”

มะแมยิม้สดชื่น นึกถึงยุคที่ผููคนพากันตัง้ความคิดไวูพรูอมๆกัน
ว่า ‘ยอมอดตายดีกว่าผิดศีล’ แลูวสัมผัสไดูชัดทีเดียวว่าทัง้โลกจะสว่าง
เรืองรองประดุจดาวฤกษ์

“บอสคะ” สาวผิวสีแทนลูกครึ่งอียิปต์ท�าหนูาจริงจังขึ้น “จนป่าน
น้ีพวกหนูยังไม่รููเสียที ว่าระดับ ๕ คืออะไร”

นัยน์ตาสีเหล็กของเซธทอดมองตอบอย่างอ่อนโยน
“นัง่อยู่ดูวยกันอย่างน้ี น่าจะสัมผัสรููไดูดูวยตัวเองแลูว”
ไอซิสท�าหนูาสงสัย ก่อนส�ารวมใจเป็นอุเบกขา แผ่จิตเปิดกวูางรับ

สัมผัสทุกสิ่งรอบตัวที่ปรากฏอยู่ ณ บัดนัน้ น่ิงครู่หน่ึงก่อนลืมตาโพลง 
แลูวโพล่งออกมาดังๆ

“เป็นเมียบอส?”
“ท�าไมตูองตะโกนดูวย” เซธดุขรึมๆ “ไม่อายบ่าวไพร่บูางหรือ

ไง?”
สาวเลือดผสมท�าหนูาเหรอหรา หันมาถามมะแม
“เมื่อกีฉั๊นพูดดังเหรอ?”
สาวไทยอดหัวเราะไม่ไดู แต่ก็เงียบๆไม่ตอบค�าหรือแสดงท่าที

ใดๆ เน่ืองจากก�าลังใจสัน่เมื่อทราบความจริงทัง้หมด
ขณะนัน้ เซธโบกมือเป็นสัญญาณใหูบรรดาคนงานซึ่งยืนคอย

ปรนนิบัติอยู่ในระยะ ๒๐ เมตรนอกศาลาแปดเปลี่ยม มาน�าของคาวออก
ไป แลูวยกของหวานเขูามาแทน

เรือพายล�าใหญ่ กัน้แดดดูวยหลังคาผูาใบโคูงสีขาว มีนายทูาย
คอยยืนพายใหูลอยล�าเอื่อยไปในทะเลสาบ รอบดูานเหมือนหยุดน่ิงใหู
ใจพลอยน่ิงตาม แผ่นฟูาและผืนน�้ าสุดลูกหูลูกตาพลอยเปิดใจใหูว่าง
โล่ง แต่ละขณะท่ามกลางความสงัดงาม คือการดื่มด�่าไปกับสีสันอันเป็น
อมตะแห่งธรรมชาติ สรรพสิ่งรอบรายดูจะคงอยู่แต่ในนาทีน้ี และท�าท่า
ว่าจะไม่มีนาทีสุดทูาย

บนเบาะแดงหนาหนุ่มตรงกลางเรือ หน่ึงบุรุษกับสองสตรีนัง่หัน
หนูาเขูาหากัน และเริ่มสนทนาเบาๆหลังออกจากฝ่ังมาเป็นครู่

“เมื่อถึงเวลาสถาปนาอาณาจักร และปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ 
ฉันจ�าเป็นตูองมีทุกองค์ประกอบของจักรพรรดิ และองค์ประกอบหน่ึง
ที่ส�าคัญอย่างขาดไม่ไดูคือมเหสี พิธีแต่งตัง้พรูอมงานอภิเษกสมรสจะมี
ขึ้นในวันเดียวกัน มีศักดิเ์ทียบเท่ากัน ไม่มีใครใหญ่หรือเล็กกว่า”

เซธเอ่ยเสียงเรียบ
“ควีนของบอสมีทัง้หมดกี่คนคะ?”
แน่นอน มีแต่ไอซิสที่กลูาถามเช่นนัน้
“เจ็ด!” ตอบแลูวเบือนหนูาไปเมียงมองยอดเมูาท์คุกน่ิง “แผ่น
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ดินของโลกจะเปลี่ยนไป จ�านวนประเทศจะนูอยลง แต่ฉันก็ไปนัง่คุม
ทัง้หมดไม่ไหวอยู่ดี ตูองส่งพวกที่ฉันไวูใจในระดับ ๕ ไปเป็นตัวแทนกัน
ทัว่ๆ”

“ว่าที่ควีนทัง้หลายมาพบบอสหมดแลูว?”
“ครบหมดแลูว... มเหสีแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม เธอสองคนเป็นกลุ่ม

สุดทูายที่มาท�าความรููจักกัน”
“แบ่งกลุ่มดูวยอะไรคะ?”
“ความเขูากัน และสายสัมพันธ์ที่จะมีต่อไปถึงลูกหลาน”
“ก็แปลว่าการแบ่งขูาง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จะไม่หมดไปอยู่ดี”
“กำรจัดแบ่งอย่ำงถ้กต้อง ดีกว่ำกำรรวมกันอย่ำงผิดพลำด”
“ถามหน่อยเถอะ จริงๆหนูไม่ไดูนูอยใจหรอกนะ แต่สงสัยว่า

ท�าไมมะแมถึงไดูระดับ ๕ ทัง้ที่ยังไม่เคยท�างานใหูบอสเลย? หนูอยู่กับ
บอสมาตัง้กี่ปีเพิ่งมีสิทธิเ์จอหนูาเดี๋ยวน้ีเอง”

“เธอถึงระดับ ๕ นานแลูว แต่ตูองรอมาพบฉันพรูอมมะแม ไม่งัน้
ถูามาก่อนนานๆ ก็อาจเขูากันยาก หรือรููสึกเสมอกันยากขึ้น”

มะแมเหลือบแลเพื่อนสาวดูวยความฝืนเกร็งหน่อยๆ และชิงถาม
เซธดูวยความอยากเบี่ยงเบนประเด็น

“ระดับ ๕ เป็นใครไดูบูางคะ?”
“มเหสี โอรส ธิดา แลูวก็มุขมนตรี พูดง่ายๆคือคนใกลูชิดสนิท 

ที่ฉันไวูใจใหูท�าหนูาที่ส�าคัญแทนไดู น�าผููคนแทนฉันไดู... แต่แน่นอน
ว่าเมียของฉันและสายเลือดของฉันเท่านัน้ ที่ภายภาคหนูามหาชนจะ
ใหูการยอมรับเป็นตัวแทนสืบราชวงศ์จริงๆ”

“หนูว่าไอซิสตูองเป็นคนโปรดของบอสยิ่งกว่าใคร”
เซธหันมายิม้ใหูมะแม
“ท�าไมถึงคิดอย่างนัน้?”
“หนูไม่เคยเห็นใครทัง้สวย ทัง้เก่ง แลูวก็มีออร่าเจิดจูาเท่าเขามา

ก่อน เมื่อครู่จะมาลงเรือ หนูเห็นสัดส่วนและความสูงของเขาตอนเดินคู่
กับบอสเหมาะกันยิ่งกว่าอะไร คนไทยเรียกกิ่งทองใบหยก”

ไอซิสเอียงคอหัวเราะอย่างรููทันว่ามะแมพยายามยกใหูตนเด่น

กว่า จึงเอนกายสวมกอดอีกฝ่ายดูวยสองแขนเรียว
“ยังไงเราก็จะเป็นเพื่อนที่มีความรููสึกเสมอกันตลอดไปนะจ๊ะ

ที่รัก”
ว่าแลูวก็ยื่นหนูาไปจุ๊บแกูมเพื่อนรักทีหน่ึง ก่อนคลายวงแขนหัน

มาถามเซธ
“ลูกๆของพวกหนูจะเป็นที่รักของมหาชนใช่ไหมคะบอส นิมิต

ของหนูเกิดจากความเขูาขูางตัวเองหรือเปล่า?”
“ทัง้ราชวงศ์ของฉัน จะเหนือสามัญชนขึ้นมาอย่างรููตัวว่าทุ่มเท

สรูางโลกใหม่มากกว่าคนอื่น ไม่ใช่เพราะส�าคัญว่ามีก�าเนิดสูงส่ง
กว่าคนอื่น ฉะนัน้ ก็ไม่น่าแปลกใจหากจะเป็นที่รัก เป็นขวัญใจของ
ประชาราษฎร์กันหมด”

“หนูเห็นนิมิตเหมือนมีหนุ่มหล่อสาวสวยเดินตามลูกๆของหนูกัน
เป็นพรวน บนเสูนทางสู่ภูเขาที่เต็มไปดูวยแสงสว่าง มันหมายความว่า
ยังไงคะ?”

“หมายความว่าในอนาคตไม่ใกลูไม่ไกล ลูกๆของพวกเธอจะ
รูปร่างหนูาตาดีไปเพื่อเป็นแรงบันดาลใจใหูประชาชนศรัทธาความดี
ที่สวยงาม ต่างจากปัจจุบัน ที่บรรดาเทวดานางฟูาตกสวรรค์ทัง้หลาย 
พากันแปลงร่างเป็นดาวโป๊บูาง เป็นพวกถือโอกาสขายตัวบูาง เป็น
มิจฉาชีพหนูาซื่อใจคดบูาง เลยชวนใหูผููคนยุคน้ีนึกถึงรูปงามคู่ความ
ใจด�า แลูวพากันเลิกเชื่อเรื่องเทวดานางฟูากันไปหมด”

มะแมฟังแลูวเห็นภาพเปรียบเทียบ โลกมนุษย์วันน้ีเหมือนสถานี
เปลี่ยนศิริใหูเป็นกาลกิณี ราวกับบรรดาคนมีบุญเก่าทัง้หลายจะนัดกัน
กระตูุนมวลชนใหูอยากไหลลงนรก เห็นคนดีเป็นตัวตลก เห็นคนท�า
เรื่องสกปรกเป็นเพื่อนกัน

ส่งตาแลยอดเขาที่ปกคลุมดูวยหิมะตามเซธ ความงดงามของ
เมูาท์คุกเหมือนลางสวรรค์ และนัน่ก็เตือนใหูนึกถึงอัคระขึ้นมา เขาไม่
เคยวาดแผนสรูางโลกใหม่ไดูชัดเจนเป็นฉากๆเท่าเซธเลย อย่างมาก
ก็พูดถึงความฝันอันแรงกลูา ที่จะเปลี่ยนโลกใบเก่าดูวยก�าลังใจเกิน
มนุษย์เท่านัน้
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เซธสัมผัสความคิดของมะแม จึงเอ่ยอย่างปรานี
“ควำมส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ บำงครัง้ก็ไม่น่ำภ้มิใจเท่ำควำมยิ่ง

ใหญ่ที่ได้พยำยำม”
มะแมสะดูุง หันขวับมาสบตาเซธ ก่อนเบือนหนูาไปมองชายฝ่ัง

แทนโดยไม่พูดอะไร ปล่อยใหูบุรุษผููจะไดูเป็นเจูาของโลกกล่าวต่อ
“ส�าหรับจักรพรรดิผููหลงโลก มักไดูอ�านาจมืดมาจากการรบรา

และเข่นฆ่าผููคน แต่จักรพรรดิผููเป็นธรรม ลูวนไดูอ�านาจสว่างมาจาก
การใหูทานกับสิ่งมีชีวิตไม่เลือกหนูา อัคระไม่ไดูตายเปล่า เสูนทางการ
เกิดตายของเขาแค่ทอดยาวไปบนวิถีแห่งพระเจูาจักรพรรดิผููมีธรรม
เป็นแสนยานุภาพอันเกรียงไกร และจะไม่มีใครเอาชนะไดู”

มะแมพยักหนูานูอยๆพลางพึมพ�า
“ยกเวูนบอส”
“ใครบอกเธอล่ะ”
“ก็บอสจะไดูเป็นจักรพรรดิ ไม่ใช่พี่อัค... บอสชนะแลูว!”
เซธหัวเราะกระหึ่ม มะแมแปลความหมายไม่ออก แลูวก็ครูาน

จะพยายามแปล เพราะอาจรููสึกไม่ดีถูาใหูนึกว่าเซธก�าลังหัวเราะแบบผูู
ส�าคัญตนเป็นพระเจูา

ถึงรููว่าอัคระเสวยสุขอยู่บนสวรรค์อย่างทรงเกียรติ  แต่เมื่อนึกถึง
ร่างไรูวิญญาณที่ถูกทิง้ไวูอย่างเดียวดายในรถ เพียงเพื่อใหูคนเลวคน
หน่ึงรอดไปเป็นคนดีไดู น�้ าตาก็รื้นขึ้นมาดูวยความสงสารจับใจ ศพของ
เขาเหมือนคนแพูหมดรูป ที่ไหนจะเหลือศักดิศ์รีไปเทียบกับเซธไดูเล่า?

ถูาอัคระไม่เอาตัวมาบัง ปล่อยใหูหล่อนถูกยิงตายตัง้แต่ตอนอยู่
ในเรือ มะแมอาจเป็นวิญญาณที่มองยูอนกลับมาแลูวภูมิใจในตัวเอง
มากกว่าน้ี ไม่น่าท�าใหูหล่อนตูองถามตัวเองไปจนชัว่ชีวิตที่เหลือ ว่ามีค่า
แค่ไหน ถึงเอาชีวิตเขามาแลกเพื่อใหูหล่อนไดูอยู่ต่อ?

ตัง้ปณิธาน หากพบกันอีก หล่อนจะเป็นฝ่ายพลีชีวิตใหูเขาบูาง!
“เศรูาไปท�าไม เดี๋ยวก็เจอกัน”
เซธเอ่ยมาเนือยๆ แต่น�้ าเสียงของคนรููล่วงหนูาไดูจริง ก่อใหูเกิด

ความอยากถามขึ้นมาทันใด

“เมื่อไหร่เหรอคะ?”
“อยากรููจริงๆหรือ?”
มะแมชักเอะใจ สายตาและรอยยิม้ชนิดนัน้เหมือนแฝงเลศบาง

อย่างอยู่ แต่จะกลัวอะไร ในเมื่ออยากรููรุนแรงเกินหูามใจขนาดน้ี
“อยากรููจริงๆสิคะบอส เมื่อไหร่หนูจะไดูเจอพี่อัคอีก?”
หางเสียงสัน่พลิว้ดูวยความระย่อกับสายตามีอ�านาจของเซธ
“เธออาจจะตูองเสียใจในภายหลังนะ”
หญิงสาวผููรอค�าตอบดูวยใจระทึกกัดริมฝีปาก หากการรููความ

จริงทัง้หมดจะตูองท�าใหูเสียใจ หล่อนควรจะยังยินดีที่ไดูรููอยู่หรือไม่?
“ค่ะบอส อย่างนูอยหนูไม่ตูองเสียใจที่รููความจริงเพียงครึ่งเดียว

ก็แลูวกัน!”
เซธหัวเราะเบาๆก่อนท�าหนูาน่ิง ระบายลมหายใจยืดยาวก่อนเผย

ความลับที่ส�าคัญบางประการ
“ถึงแมูคูนพบเทคโนโลยียืดอายุ แต่ฉันประจักษว์่าตราบเท่าที่

ยังคงจ�าตัวตนเดิมไดูอย่างต่อเน่ือง เราก็ไม่อาจปรับสภาพความรููสึกใหู
เป็นอีกคน การปรับสภาพร่างกายใหูสดใหม่ในแต่ละครัง้ อาจช่วยใหู
รููสึกเหมือนกลับเป็นหนุ่มก็จริง แต่ก็หลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายเยี่ยงคน
ดูโลกมานานแบบคนแก่ไม่ไดูอยู่ดี”

ไอซิสนึกออก และยิงค�าถามเขูาเปูา
“บอสวางแผนไวูว่าจะอยู่กี่ปีคะ?”
“ไม่เกิน ๑๔๐ คือนับจากน้ีอีก ๕๐ ปี เมื่อโลกใหม่ตัง้มัน่สมบูรณ์

แลูว ฉันจะเลิกต่ออายุ เพื่อเขูาสู่กระบวนการลืมเลือนตามธรรมชาติ ไดู
จากโลกน้ีไปเริ่มตูนชีวิตใหม่ตามทางของฉัน”

มะแมยังขูองใจ จู่ๆเซธเปลี่ยนเรื่องอัคระมาเป็นเรื่องอายุขัยของ
เขาไดูอย่างไร และกระแสความขูองใจนัน้ ก็ดึงสายตาของเซธมาสบ
ดูวยเต็มๆ

“หลังฉันตาย ก็ตูองมีลูกสืบทอดบัลลังก์... เธอทายซิว่าใคร?”
ดุจพื้นเรือทะลุหาย มะแมคลูายร่วงหล่นลงสู่ธารน�้ าแข็งยะเยียบ

เบื้องล่าง ตัวชาจากหัวจรดเทูา แทบหมดความรููสึกไปชัว่ขณะ
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อะไรๆที่นึกว่าเขูาใจมาทัง้สิน้ทัง้ปวง พลันหายวับไปกับตา สัมผัส
ทางใจบอกว่าเซธพูดความจริงทุกค�า!

บทที่ ๓๐
 
หลังกลับจากนิวซีแลนด์ ชีวิตยังคงด�าเนินตามปกติ ยกเวูน

อภิสิทธิท์ี่เพิ่งไดูรับมา นัน่คือสามารถเป็นฝ่ายโทร.หาเซธไดูตาม
ตูองการ

โทรศัพท์ไม่ไดูปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด หล่อนแค่รููวิธีโทร.ออก คือ
กดปุ่มรับสายแช่ไวูนานพอก็เท่านัน้

เคยลองใชูสิทธิพ์ิเศษของว่าที่ราชินีแห่งองค์จักรพรรดิไปสอง
หน ทว่าทัง้สองหนนัน้ก็ปรากฏขูอความขึ้นมาบนหนูาจอว่า “กรุณารอ

สัญญาณเรียกกลับ” ตัง้แต่นัน้มะแมเลยไม่โทร.อีกเลย
อย่างไรก็ตาม เซธโทร.มาสม�่าเสมอ ใหูเวลาหล่อนวันละ ๕ นาที

บูาง ๑๐ นาทีบูาง เพื่อเป็นการสรูางความผูกพันตามธรรมชาติของคน
ที่ก�าลังจะใชูชีวิตดูวยกัน หากวัดตามเกณฑ์ของการคบหาสานสัมพันธ์
รัก ก็อาจดูเหมือนเขาเจียดเวลาใหูหล่อนนูอยไป แต่หากมองว่าเซธเอา
เวลา ๑๐ นาทีไปท�างานใหญ่ วางแผนสรูางโลกใหม่ไดูเป็นอเนกอนันต์ 
ก็ตูองเรียกว่าเขาใจดี มอบอะไรใหูหล่อนยิ่งกว่าทองค�าแท่งวันละหลาย
หีบแลูว

น�้ าเสียงทูุมลึกของบุรุษผููทรงอ�านาจมากที่สุดในโลก เหมือน
หลอมหล่อนใหูละลายไดูทุกครัง้ ลืมตัวลืมตนไปหมดว่าเป็นใคร ควรจะ
มีค่าน่าต่อรองไดูแค่ไหน

แต่พอวางสาย มะแมก็ชอบมานัง่นึกเปรียบเทียบ ยามเมื่ออยู่
กับอัคระนัน้ แน่ใจว่าตนเป็นคนที่เขารักและยอมแลกทุกสิ่งเพื่อใหูไดู
หล่อนมา แต่กับเซธ หล่อนไม่รููดูวยซ�้าว่าตนอยู่ในฐานะอะไรกันแน่...

ตลอดเวลาที่อยู่ในปราสาทของเซธ มะแมไม่เคยเห็นเขามอง
เน้ือตัวหล่อนดูวยไฟปรารถนาเลยสักหน ซึ่งแง่ดีคือไม่รููสึกว่าตนเป็น
เพียงวัตถุทางเพศชัน้สูงที่เอาไวูประดับบัลลังก์จักรพรรดิ แต่แง่เสียคือ
ไดูเห็นว่าหล่อนมาอยู่ตรงน้ี เพียงเพราะมีดีพอจะช่วยงานสรูางโลกใหม่ 
ไม่ใช่เพราะมีเสน่ห์พอจะมัดใจเซธไวูไดู

จากการเสียความเชื่อมัน่ กลายเป็นชนวนใหูคิดมาก เช่น พอมา
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นัง่นับล�าดับการมีโอกาสติดต่อท�าความรููจักกับเซธแลูว ก็ตูองบอกว่า
หล่อนอยู่อันดับ ๗...

พูดง่ายๆคือมาที่โหล่!
แต่ความหมายทางใจกับเซธล่ะ หล่อนเป็นที่เท่าไหร่?
ดูวยความเป็นผููหญิงสวย หล่อนเคยชินกับการเป็นที่ปรารถนา

ของผููชายทุกคน และดูวยความเป็นผููหญิงเก่ง หล่อนเคยชินกับการ
เป็นหมายเลขหน่ึงมาตลอด

จู่ๆวันหน่ึงก็ตูองมาตัง้ค�าถามว่าน่ีหล่อนเป็นที่โหล่ในสายตาใคร
หรือเปล่า?

หรือหล่อนไม่ควรจะคิดมาก เมื่อโลกถึงกาลเปลี่ยนโฉม แผ่นดิน
ใหม่ปรากฏ อย่างไรก็ตูองอยู่ในความปกครองของเซธอยู่ดี ไม่ว่าจะอยู่
แห่งหนต�าบลใด หากไม่สมัครใจอยู่ในอาณาจักรของเซธ ก็เหลือทาง
เลือกที่เป็นไปไดู คือ ดวงจันทร์กับดาวอังคารเท่านัน้!

น่ีแบเบอร์ออกมาแลูว กรรมดีที่สรูางไวู ตอบแทนดูวยการใหู
หล่อนอยู่ในอาณาจักรแห่งองค์จักรพรรดิเยี่ยงนางพญา เป็นรองก็แต่
พระเจูาเซธมหาราช แค่น้ีไม่พอแลูวแค่ไหนถึงจะพอ?

เกือบๆจะปลงตกก็คิดขึ้นมาอีก ตลอดทัง้รัชสมัยของเซธซึ่งรููล่วง
หนูาว่ามีก�าหนดระยะเวลาประมาณ ๕๐ ปีนัน้ ถามว่าเซธจะมาอยู่กับ
หล่อนนานแค่ไหน เขาอาจแค่ ‘ท�าตามหนูาที่’ สรูางทายาทระดับ ๕ ทิง้
ไวูกับหล่อนสักคนสองคน ส่วนจะมาเมื่อใดก็คงตูองรอฟังฤกษส์มควร
จากท่านปุโรหิตซีอุสอีกที

เวลานอกเหนือจากนัน้ อาจต่างคนต่างอยู่ ไม่เจอหนูาแบบสอง
ต่อสองอีกเลย ถูาเจอก็ประเภทวันรวมญาติ ไดูทักทายพูดคุยไม่กี่ค�า 
หล่อนคงมีหนูาที่หลักในการฟูมฟักลูกในช่วง ๑๐ ปีแรก แลูวก็น�าลูกไป
เขูาเฝูาเสด็จพ่อบูางเป็นครัง้คราว ไม่บ่อยนัก

สรุปคือหล่อนจะเป็นความสุขใหูคนอื่นไดูแน่ แต่ไม่รููจะเป็นสุขอยู่
กับตนเองหรือเปล่า

นึกถึงค�าของอัคระตอนอยู่ในเรือที่ว่า กับหล่อน เขาอยากเป็นแค่
คนธรรมดาคนหน่ึง...

ค�านัน้แหละที่ผููหญิงอย่างหล่อนตูองการ ไม่ใช่บัลลังก์จักรพรรดิ!
เห็นภาพความเป็นมหาอ�านาจแห่งราชวงศ์ที่ตนก�าลังจะมีส่วน

ร่วม ส�าเหนียกว่าคนทัง้แผ่นดินตูองยอบกายพินอบพิเทาใหู ยอมรับ
ว่ารููสึกดีกับเงื้อมเงาความเป็นใหญ่ในวันหนูา ตื่นเชูามาก็อาจนัง่นึกว่า
จะออกไปแจกของย่านไหน หรือไม่ก็ถามซีอุสว่ามีใครควรไดูรับการ
อนุเคราะห์จากหล่อนบูาง เสร็จแลูวตกเย็นกลับมานัง่อิ่มใจ ลงบันทึกว่า
วันน้ีสรูางผลงานในโลกใหม่ไวูกี่ชิน้

เซธออกปากจะยกแว่นแควูนใหูปกครอง มะแมไม่สนหรอก
ว่าแว่นแควูนดังกล่าวใหญ่โตมโหฬารปานไหน แต่คงสนุกพิลึก หาก
ภายในสิบปีหล่อนเปลี่ยนทะเลทรายใหูกลายเป็นสวนนันทวันชั้น
ดาวดึงส์ขึ้นมา แข่งกับความเจริญหูเจริญตาในเขตที่ปกครองโดย
นางพญาอื่นไดู

เคยเล่นเกมสรูางเมืองในคอมพิวเตอร์ หล่อนว่าหล่อนมีไอเดีย
บรรเจิดอยู่ไม่นูอย กับทัง้เคยรููสึกวูบๆวาบๆ หมายมัน่ป้ันมืออยากลอง
ของจริงอยู่หลายครัง้...

ใครจะรููว่าวันน้ีมีโอกาสเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแลูว!
แค่นิมิตแห่งนางพญาในพัสตราภรณ์พิลาสปรากฏกับใจ มะแม

ก็ขนลุกเกรียว เพราะรููสึกถึงตัวตนอีกแบบ ที่อาจสัง่ใหูสรูางหรือไม่ก็
ท�าลายอะไรๆในแผ่นดินของตนไดูตามใจชอบ ถึงเวลานัน้ ค�าว่า ‘โลก
น้ีเป็นของฉัน’ จะต่างจากการอุปมาอุปไมยยามผููคนไดูครองสิ่งที่น่า
ปรารถนาเป็นคนละเรื่อง

แต่... เมื่อลองนึกถึงอีกภาพหน่ึง ภาพของหล่อนกับอัคระอยู่ดูวย
กันตามล�าพัง ไรูทรัพย์ ไรูอ�านาจวาสนา ไรูบารมีปกครองแผ่นดิน มะแม
กลับรููสึกถึงความสุขเรียบง่ายที่น่าปรารถนากว่ากันเยอะ

หากเลือกไดู... หล่อนจะขออยู่กับอัคระเงียบๆตลอดไป ไม่แยแส
การเถลิงอ�านาจเหนือโลกเลยจนนิดเดียว!

ส�าคัญคือเลือกไม่ไดูน่ีสิ เพียงดูวยค�าไม่กี่ค�าของเซธที่เผย ‘ความ
จริงทัง้หมด’ ออกมา อย่าว่าแต่จะหมดหวังเรื่องการครองคู่แบบมีเน้ือ
หนังมังสากอดกระหวัดรัดเกี่ยวกัน แมูหวังจะใหูอัคระมองดูหล่อนดูวย
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ดวงตาสวรรค์ ก็หมดสิทธิแ์ลูว
อัคระจะถูกกรรมอันสมบูรณ์แบบ ขับดันใหูมุ่งสู่ความเป็นพระเจูา

จักรพรรดิองค์ต่อไป และวิถีที่เหมาะสมคือมาเกิดในทูองของราชินี
องค์ใดองค์หน่ึง ซึ่งไม่ใช่หล่อน เขาจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ตามกฎ
มณเฑียรบาลพระองค์แรก ที่สมควรไดูรับการแต่งตัง้เป็นรัชทายาทผูู
สืบราชสันตติวงศ์ โดยปราศจากขูอขัดแยูงหรือเสียงคัดคูานใดๆ

นัน่แปลว่าอีกไม่นาน หลังราชพิธีแต่งตัง้พระมเหสีทัง้ ๗ อย่าง
เป็นทางการ จะมีเด็กทารกคนหน่ึงเกิดมา ไม่ใช่คนไทย อาจจะเอาเคูา
หนูามาจากเซธหรือมเหสีองค์ใดองค์หน่ึง

เมื่อไดูเห็นหนูาทารก สาวเจูาน�้ าตาคนหน่ึงจะหายไป กลายเป็น 
‘คุณนูา’ ที่ส่งสายตาเอ็นดู เฝูามองการโตวันโตคืน จากเด็กตีนเท่าฝา
หอยไปเป็นเด็กหนุ่ม ชายหนุ่ม และชายวัยกลางคน ผููสมควรสืบบัลลังก์
ต่อจากพระบิดา

ระหว่างอยู่ที่นิวซีแลนด์ เซธแกลูงถามกระทูุงใหูคิดเล่นว่า หาก
หล่อนเป็นผููหญิงของอัคระจริง ท�าไมถึงไม่ไดูอยู่ดูวยกัน ท�าไมอัคระถึง
ไม่ยอมแตะตูองทัง้ที่อยากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่ไหนก็ไดู และสุดทูายคือ
ท�าไมก�าลังจะตูองกลับมาเกิดร่วมสมัย ต�าตาต�าใจใหูเห็นว่าเป็นรุ่นลูก
กันอย่างนัน้?

ค�าตอบคือหล่อนไม่ใช่ผููหญิงของอัคระ แต่เป็นผููหญิงของเซธต่าง
หาก!

ความทรงจ�าเกี่ยวกับอูอมกอดอุ่นหายไป กลายเป็นความเห็นซึ้ง
ถึงความไม่แน่นอน ไม่มีใครเป็นเจูาของใครจริง แมูกับเซธ เดี๋ยวก็ตูอง
จากกันใน ๕๐ ปีอยู่ดี

เคยคิดว่าคูุมที่จะเกิดตาย คูุมที่จะทนทุกข์แบบมนุษย์ เพียงเพื่อ
ใหูไดูพบอัคระไปทุกชาติ ตอนน้ีความสมเหตุสมผลทัง้หลายดูเหมือน
หายไปสิน้

แต่หล่อนจะเอาความทรงจ�าอะไรเกี่ยวกับอัคระจากเด็กหนูาใหม่
ไดูเล่า? เขาจะมองตาแป๋วเรียกหล่อนว่าคุณนูา และจะไดูเห็นหล่อนอยู่
บนบัลลังก์เคียงขูางกับเซธมาแต่อูอนแต่ออก

นัน่แหละความจริงที่ก�าลังจะเกิดขึ้น!
เมื่อเหตุผลที่สมควรเกิดตายหายไป สิ่งที่เหลืออยู่ในใจคืออะไร

กัน?
แค่คิดว่าจะเกิดตายเพื่อติดตามเป็นบาทบริจาริกาของเซธ ไปเป็น

ราชินีของเซธทุกภพทุกชาติ ก็ชักเหน่ือยอ่อนขึ้นมารอนๆ
คิดดู บารมีของเซธลูนฟูาปานไหน ขนาดไอซิสที่เหนือกว่าหล่อน

ทุกประตูยังเป็นไดูแค่หมายเลข ๖!
หากอยากเพิ่มมูลค่าใหูตัวเอง สงสัยตูองบ�าเพ็ญบารมีอีกหลาย

ชาติ กว่าจะไดูเป็นหมายเลข ๑ กับเขาบูาง!
ลงเอยคือเมื่อไม่มีหล่อน เซธก็มีคนอื่นอยู่ดี ถูาหล่อนหายไป ใจ

เซธก็น่าจะยังเท่าเดิม ไม่แหว่งวิ่นแมูแต่นูอย เหมือนของเล่นชิน้เล็กๆ
ที่ใครท�าหายก็ไม่รูู ไม่ทันสังเกต

เริ่มโตขึ้นมาทุกคนจะเรียกรูองเอา ‘ของเล่น’ ส�าหรับตัวเองก่อน 
รอจนโตขึ้นอีกนิดจึงอาจเรียกหา ‘ของจริง’ ส�าหรับชีวิตกัน

ของจริงอาจไม่ใช่บุคคลหรือวัตถุ แต่อาจเป็นทิศทางที่ใช่ หรือเปูา
หมายที่ดีที่สุด และส�าหรับเซธนัน้ ทิศทางและเปูาหมายกลายเป็นของ
จริงจับตูองไดูที่สุดแลูว

หล่อนไม่ใช่เปูาหมายสุดทูายของเซธแน่นอน ก็แลูวส�าหรับหล่อน
ล่ะ เซธคือเปูาหมายสุดทูายหรือเปล่า?

เคยสนุกไปวันๆกับการเปลี่ยนชีวิตคนอื่นใหูดีขึ้น แต่เดี๋ยวน้ีชัก
รููสึกว่าการเปลี่ยนชีวิตคนอื่นนัน้ง่าย เพราะชีวิตใครๆตูองเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆอยู่แลูว แต่กำรหยุดควำมเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง
ให้หยุดน่ิง คงที่อย่้กับควำมสุขควำมสบำยใจต่ำงหำก ที่ยำก และ
เหมือนเป็นไปไม่ได้เลย!

หลับสนิทอย่างสุขสบายเน่ินนาน ก่อนปรากฏนิมิตฝันแจ่มชัด
อย่างรููสึกตัวว่าก�าลังฝัน

มะแมเห็นเด็กแรกเกิดมากมายที่ไม่ยอมลืมตา เอาแต่แหกปาก
รูองไหูจูาแข่งกันเป็นรูอยเป็นพันคน เน่ินนานจนมะแมรููสึกว่าเสียงเด็ก
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รูองไหูช่างหนวกหู ดุจข่ายคลื่นความทุกข์แห่งมหาจักรวาลที่ลัน่ระงม 
กระหน�่ าซัดแกูวหูไม่รููเลิก และในระหว่างนัน้เอง เด็กบางคนก็เหมือน
รูองสุดเสียงเกินก�าลัง จนกระทัง่ตาคูางในอาการขาดใจ สิน้ลมไปเป็น
รูอยอย่างน่าขนพองสยองเกลูา

ถัดจากนัน้ บรรดาเด็กอ่อนที่นอนรูองไหูก็หายไป กลายเป็นเด็ก
หญิงเด็กชายวัยประมาณ ๕ ขวบหลายรูอยคนก�าลังกระโดดโลดเตูน 
หัวเราะร่าอยู่ในสนามเด็กเล่น บางคนก็ลื่นลูมแสดงสีหนูาเจ็บปวด บาง
คนตกจากกระดานลื่น ยกมือลูบหัวมาดู พอเห็นเลือดก็แผดเสียงรูองไม่
เป็นภาษา แต่บางคนหนักกว่านัน้ ปีนตูนไมูสูงแลูวพลัดหล่นลงมา นอน
ตาเหลือกคอหักตายคาที่อยู่บนพื้นนัน่เอง

ถัดจากนัน้ บรรดาเด็ก ๕ ขวบหายไป กลายเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว
วัยประมาณ ๑๔ หลายรูอยคน กระจัดกระจายอยู่กลางพื้นที่เตูนร�ากวูาง
ใหญ่กว่าสนามฟุตบอล ส�่าเสียงดนตรีสาดคลื่นความเยูายวนใส่ราวจงใจ
กระตูุนอารมณ์เพศ บูางก็ชมูอยชมูายตาสนใจกัน บูางก็จับคู่เล็งตาทอด
แขนเหน่ียวคอกัน บูางก็จับคู่ทอดร่างนอนกระสับกระส่าย เปลือยกาย
ในอาการพยายามสมสู่ดูวยความล�าบาก บูางก็แสดงอาการหึงหวงวิวาท 
บูางก็มองหนูาแลูวฆ่ากันดูวยดวงตาขุ่นขวาง

ถัดจากนัน้ บรรดาวัยรุ่นหายไป กลายเป็นคนวัยท�างานและวัย
กลางคนนับรูอย ก�าลังนัง่สัมภาษณ์เขูางานบูาง วิ่งวุ่นหัวป่ันดูวยความ
รีบรูอนเหมือนจะไม่ทันนัดบูาง ก�าลังหนูาเศรูาคอตกหอบของออกจาก
ที่ท�างานบูาง ก�าลังยืนเทูาเอวเล็งแลทาวเฮาส์ที่ก�าลังสรูางบูาง ก�าลัง
เหน็ดเหน่ือยลองชุดเจูาบ่าวเจูาสาวบูาง ก�าลังตื่นกลางดึกมาปูอนนม
ลูกที่เรียกรูองลัน่บูานบูาง ก�าลังฟุบหนูากับโต๊ะดูวยอาการเครียดจัดจน
ร่างกายทนไม่ไหว ออกอาการพยศหยุดหายใจไปดื้อๆบูาง

ถัดจากนัน้ บรรดาหนุ่มสาวหายไป กลายเป็นหมู่คนผมหงอกไม่
ถึงรูอย ก�าลังเดินเขูาออกสวนกันในโรงพยาบาล บูางก็นัง่สนทนากันบน
มูายาวร�าลึกถึงความหลัง บูางก็หัวร่อร่าเมื่อทราบว่าลูกหลานมาเยี่ยม 
บูางก็รูองไหูระทมที่ไม่เหลือใครเลย บูางก็พยายามปีนก�าแพงบูานพัก
คนชราเพื่อหลบหนี บูางก็ใจแข็งพยายามปีนราวกัน้เหล็กของเตียง

คนไขู เพื่อใหูร่างอันผอมเหลือแต่กระดูกตกกระทบพื้น จะไดูตายดับ
พูนเวรพูนกรรมไปเสียที

ถัดจากนัน้ บรรดาคนแก่คนเฒ่าหายไป กลายเป็นภาพในศาลา
สวดศพที่เต็มไปดูวยผููคนแต่งชุดด�านัง่หนูาสลอน บูางก็รูองไหูตาบวม 
บูางก็ยิม้กริ่มอย่างคนไดูมรดก บูางก็ท�าหนูาเฉยชาอย่างไม่เขูาใจว่าคน
เรากลายเป็นศพไปนอนในโลงกันท�าไม

ถัดจากนัน้ ญาติโยมแต่งชุดด�าหายไป กลายเป็นศพในโลงแกูว
ใสนับไม่ถูวน ไม่ทราบว่ากี่รูอย กี่พัน หรือกี่หมื่นกันแน่ แต่ละศพมีผิว
พรรณต่างกัน บูางก็ขาวใสน่าชื่นใจ บูางก็ด�ามืดน่าเวทนา บูางก็กะด�ากะ
ด่างอย่างไม่รููจะเอาอย่างไรแน่

ถัดจากนัน้ โลงศพทัง้หลายหายไป เหลือแต่ศพเปล่าๆวางนอน
เรียงราย บางศพกลายเป็นรัศมีสุกสว่างเป็นวงกวูางแลูวปฏิรูปเป็น
เทวดานางฟูาสวมชฎาบูาง บางศพกระจายตัวแลูวจุดพลุความสว่างขึ้น
ในทูองมนุษย์ผููหญิงบูาง บางศพกลายเป็นกลุ่มหมอกควันด�ามืดหนา
ทึบ แลูวมูวนตัวก่อรูปอสูรรูายเขีย้วงอกเขาโงูงบูาง บางศพยุบตัวลง
ควบแน่นเป็นหลุมด�าในทูองส�่าสัตว์นานาชนิดบูาง

ถัดจากนัน้ การเวียนว่ายตายเกิดทัง้หลายหายไป กลายเป็นทิว
แถวคนรููจัก ค่อยๆทยอยเขูามาทักหล่อนทีละคน เริ่มจากพี่ปูานูาอาซึ่ง
เคยเห็น เคยรููจักกันมาตัง้แต่เมื่อหล่อนยังเล็ก บูางก็แยกไปสู่เบื้องหลัง
ดูานซูายของหล่อนซึ่งเป็นขูางมืด บูางก็แยกไปสู่เบื้องหลังดูานขวาของ
หล่อนซึ่งเป็นขูางสว่าง

มะแมยืนหนาวเหน็บ นับในใจว่าชีวิตน้ีคนรููจักของหล่อนตาย
ใหูดูแลูวเป็นจ�านวนเท่าไร เอาเฉพาะที่ปรากฏนิมิตใหูระลึกยามน้ี นับ
เรื่อยๆอยู่อึดใจใหญ่นาน ก็ปาเขูาไป ๒๖ คนแลูว

แถวสัน้ลงเหลือเพียง ๓-๔ คน ขนลุกซู่เมื่อเห็นแจ๊บยิม้เย็นชา
ใหู เดินเขูามาหาหล่อนไม่ต่างจากพี่ปูานูาอาอื่นๆ ก่อนแฉลบผ่านไปทาง
ดูานซูายอันเป็นขูางมืด

จากนัน้เป็นรัฐกร ยิม้สดใสและยกมือไหวูหล่อนทีหน่ึง ก่อนเดิน
ผ่านไปสู่เบื้องหลังดูานขวาอันเป็นขูางสว่าง
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ถัดจากนัน้มาแปลก ต�ารวจในเครื่องแบบคนหน่ึง ยิม้กลูา สีหนูา
สีตายอมพลีชีพต่อหนูาธงไตรรงค์ไดู เขาตรงมาหาเหมือนสายตาไม่เห็น
หล่อน แลูวผ่ากลาง ทะลุหายไปขูางหลังเฉยๆ ซึ่งสลัวราง ไม่สว่างแต่ก็
ไม่มืด เพิ่งนึกไดูหลังจากที่เขาลับหายไปแลูว ว่าเป็นนายต�ารวจที่หล่อน
ไม่เคยเห็นหนูา แต่ก็พยายามช่วยสุดฤทธิ ์ เสียดายที่ชีวิตดีๆของเขาคง
หมดเวลาอยู่ในโลกน้ีต่อ จึงตูองตายดับไป โดยไม่มีใครยื้อจากมือโจรผูู
กระท�าตนเป็นมัจจุราชมาไดู

คนสุดทูายในแถว ก�าลังยืนหันหลังใหู ร่างสูงที่โดดเด่นจับตานัน้ 
ตายกี่ชาติหล่อนก็จ�าไดู...

อัคระ!
นึกดีใจ บอกตนเองว่าฝันถึงเขาเป็นครัง้แรกเสียที น่ีคงมาเขูาฝัน

หล่อนตามค�าเรียกรูองแลูวกระมัง?
แต่ท�าไมเป็นอย่างนัน้ อัคระไม่หันกลับมาเลย เขาก�าลังเล็งแล

อะไรอยู่ ในระยะห่างเพียงไม่เกิน ๕ กูาวเช่นน้ี ก็น่าจะรููแลูวน่ีนาว่า
ก�าลังอยู่ใกลูแค่เอื้อมกับหล่อน

ไม่เป็นไร หล่อนเป็นฝ่ายทักเรียกเขาก่อนก็ไดู
“พี่อัค!”
แกูวเสียงของหล่อนสดใสแบบผููหญิงดีใจ แต่นัน่ไม่ไดูท�าใหูอัคระ

ขยับเขยื้อน เขายังคงแน่น่ิงอย่างเงียบเชียบ ไรูสัญญาณบอกว่ารับรููถึง
การทักทายจากคนขูางหลัง

“พี่อัคคะ หันมาทางน้ีสิ มะแมยืนอยู่น่ีไง”
แปลกที่ขาของหล่อนกูาวไม่ออก ไดูแต่ตะโกนเรียกท่าเดียว
“พี่อัค... พี่อัคไม่ไดูยินเสียงมะแมเหรอ?”
เน้ือตัวของอัคระคลูายหุ่นป้ัน แต่หล่อนทราบดีว่าเขามีชีวิต มี

วิญญาณ และน่าจะตอบรับเสียงเรียกไดู ขอเพียงเขาเต็มใจ
“พี่อัค...” เสียงของมะแมเริ่มอ่อยลง “พี่อัคแกลูงไม่ไดูยินมะแม

ใช่ไหมคะ?”
ร่างสูงสงบงันเย็นชาอยู่อย่างไร ก็เย็นชาในความสงบงันอยู่เช่น

นัน้ น่ีหรือคือค�าตอบสุดทูายจากความตายของบุคคลอันเป็นที่รัก ที่

หล่อนหวังจะเกิดตายร่วมกับเขาไปทุกภพทุกชาติ?
เมูมปากอย่างนูอยใจ น�้ าตาค่อยๆไหลลงมา
ไม่เอา! หล่อนจะไม่รูองไหู ถูาเขาหันหลังใหูหล่อนอย่างน้ี หล่อน

ก็จะไปอยู่กับเซธ ไม่เห็นตูองงูอเลย นึกว่าหล่อนไม่มีทางไปหรือ?
แค่คิดถึงเซธนิดเดียว ภาพแผ่นหลังของอัคระก็หายไป โลงแกูว

ใสเป็นรูปโคูงมนผุดขึ้นตรงหนูา ในนัน้คือศพของชายชรา ผมหงอก 
ผิวหนังเหี่ยวย่น อายุน่าจะเกินรูอยไปมาก จึงไม่มีความชวนดูเอาเลย

มะแมยกมือปิดปากอย่างผวาหน่อยๆ แต่แลูวยิ่งตกใจหนัก เมื่อ
รููสึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ฝ่ามือตน พอยื่นออกไปในระยะที่
สายตาเห็นไดู ก็พบท่อนแขนเหี่ยว หลังมือย่น เสูนเลือดและเสูนเอ็น
ปูดโปนแบบยายแก่เหนียงยานเต็มขัน้

ลูบแกูมก็พบรอยย่น ทึ้งเสูนผมออกมาดูก็พบว่าขาวโพลนทัง้
กระจุก น่ีหล่อนกลายเป็นนังหง่อมไปตัง้แต่เมื่อไหร่ คนเราหลงเพลิน
กับชีวิตจนไม่รููตัวว่าแก่เร็วไดูขนาดน้ีเลยหรือ?

ดูวยความอกสัน่ขวัญผวา เกลียดกลัวความชรา มะแมฝืนเกร็ง
และพยายามดิน้รน จนกระทัง่ส�านึกคิดอ่านแบบคนตื่นนอนกลับมา 
และในขณะนัน้ หล่อนยังพบว่าตนเองพยายามลูบคล�าเน้ือตัว กับทัง้
ลืมตาขึ้นดูหลังมืออยู่ไม่วาย

อึดใจใหญ่กว่าจะเปลี่ยนตระหนกกลับมาเป็นตระหนักเต็มรูอย 
ว่าเมื่อครู่ฝันไป และตนเองยังไม่ไดูเหี่ยวย่นลงจริงๆ หล่อนยังมีเน้ือ
หนังเต่งตึง นุ่มนวล ฝาดเลือดสาวโสภา ไม่ต่างจากนางฟูาเดินดินอยู่
เช่นเดิม

ถอนใจเฮือกใหญ่ดูวยความโล่งอก แต่แลูวก็ตูองผวาเยือก เมื่อ
เห็นว่าใครมายืนอยู่ขูางเตียงในความมืดเกือบสนิทนัน้

“อิก๊!”
“คุณแม่ฝันรูายเหรอคะ?”
เดี๋ยวน้ีหล่อนไม่ค่อยนอนล็อกประตู เพราะอิก๊ชอบมาหาชอบมา

เคาะเรียกบ่อยๆ พอขีเ้กียจเดินไปเปิดรับมากเขูา จึงปล่อยใหูเขูามาไดู
ตามสบายเสียเลย
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มะแมถอนใจซ�้า ดึงตัวขึ้นนัง่พิงพนักเตียง ลูบหนูาอย่างจะปัด
ความงัวเงียทิง้ เพียงเพื่อพบว่ามีหยาดน�้ าตาเป้ือนแกูมอยู่ดูวย ตอน
แรกว่าจะเอื้อมมือเปิดไฟหัวเตียงเลยเปลี่ยนใจ

“เมื่อกีแ๊ม่ละเมอรูองดังหรือ?”
“ค่ะ”
“แลูวแม่ละเมอว่าอะไร?”
“ละเมอเรียกชื่อคุณพ่อ”
มะแมสะอึก น่ิงอัน้ไปเป็นครู่ อย่างเพิ่งระลึกถึงความฝันก่อนหนูา

ฉากสุดทูายไดู
“อูอ! เหรอ... ไม่มีอะไรหรอกจูะ แม่ฝันเรื่อยเป่ือย นูองอิก๊กลับไป

นอนเถอะไป”
“คุณแม่คะ” หนูอิก๊ดึงมือคุณแม่ยังโสดไปกุม “มะรืนน้ีวันหยุด

ของคุณแม่ เราไปหาแม่ใหญ่กันไหมคะ?”
“ไดูซี... แม่ก็ตัง้ใจอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวคราวน้ีเราพาพี่หยิมไปดูวย

ดีไหม?”
“ดีค่ะ!”
เด็กนูอยท�าหนูาดีใจอยู่ในเงาสลัวราง
“งัน้คืนน้ีเราต่างคนต่างแยกยูายไปนอนต่อนะ อีกสองชัว่โมง

ค่อยตื่นมาท�าสมาธิกัน”
“ค่ะ”
เมื่อนูองอิก๊ออกจากหูอง มะแมก็ขบริมฝีปาก แลูวแอบสะอื้น

เบาๆ เปิดท�านบน�้ าตาระบายความอัดอัน้ที่ข่มไวูเมื่อครู่ออกมา ตามแรง
ขับดันท่วมอก

ความฝันมีอิทธิพลขนาดไหน วัดไดูจากความรููสึกที่ตกคูางอยู่
หลังจากตื่นมาน่ีเอง เคยนึกว่าสะเด็ดความอาลัยไดูขาดแลูว แต่แค่ฉาก
ฝันฉากเดียว กลายเป็นปฏักทิ่มแทงใหูเจ็บปวด ราวกับยูอนวันคืนกลับ
ไปสู่จุดที่ไม่เคยท�าใจไดูอีกครัง้

รอกระทัง่แรงขับใหูสะอื้นลดนูอยถอยลง น�้ าตาเหือดแหูงแลูว จึง
ลากลมหายใจยาวเพื่อตัง้สติ ยูอนระลึกแลูวทราบว่านิมิตอัคระเมื่อครู่ 

คือการปรุงแต่งแบบครึ่งฝัน ครึ่งสัมผัสจริง อัคระหันหลังใหู มิใช่เพราะ
หมดความไยดีหล่อนแลูว แต่ดวงจิตจริงๆของเขาถูกกรรมปรุงแต่งใหู
อยู่ในภาวะพักรอการเกิดใหม่ ไม่วอกแวก ไม่พะวงมองยูอนหลังกลับ
มาหาภพชาติที่ล่วงผ่านเหมือนปุถุชนธรรมดาทัว่ไป

ระลึกถึงวาระสุดทูายของเขา ช่วงอัคระจูบตอบหล่อน หากเป็น
คนปกติก็คงขาดใจไปดูวยอาการผูกติดอยู่กับความรักความอาลัย เป็น
เหตุจุดชนวนจิตดวงใหม่ที่ฝังใจอยู่กับคนรักในภพเก่าไม่เลิก

แต่ทัง้ชีวิตของอัคระสรูางกรรมอันควรแก่การมีจิตใหญ่เกินนั้น 
คือมุ่งประโยชน์ต่อโลกจนนาทีสุดทูาย โดยไม่มีความเห็นแก่ตัวอยู่เลย 
ความเมตตาไพศาลปานมหาสมุทรจึงทรงอานุภาพใหญ่ ตัดใจจากภาวะ
เดิมไดูเด็ดขาด กระแสจิตเขูารวมดวงเป็นหน่ึง เป็นฌาน เป็นสมาธิจิต
ระดับพรหมภูมิ ล่วงเลยสวรรค์ชัน้ฟูาที่ยังมีมายาแห่งกามคุณอันเป็น
ทิพย์ไป

ภาวะแห่งพรหมภูมิเป็นอย่างไรมะแมไม่อาจเห็นไดู สัมผัสแต่ว่า
สุขุมนุ่มนวล ละเอียดอ่อน และมีความไพจิตรเหลือประมาณ 

ก�าเนิดในพรหมภูมิของอัคระมิใช่เพื่อความไดูดีเฉพาะตน แต่
เป็นไปเพื่อรอฤกษเ์กิดขององค์พระเจูาจักรพรรดิราช อันสมควรแก่
กรรมเดิมที่ปรารถนาประโยชน์สุขต่อปวงชนอย่างไม่มีประมาณ

ความฝันของหล่อนยังบอกอะไรอีก? ก่อนนิมิตอัคระ คือนิมิต
หมายแบบจิตสอนจิต ว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ ไม่ควรลุ่มหลงยึด
ติด ไม่ควรส�าคัญว่ากระโดดลงแหวกว่ายในหูวงทะเลทุกข์เป็นของสนุก

แต่ถึงแมูเขูาใจลึกซึ้งถึงจิตเพียงไร ตราบใดที่ยังรัก ยังหลงเพศ
ตรงขูามไดู จิตก็ยังยึด ยังหวงแหนภาวะการเกิด แก่ เจ็บ ตายไวูไม่เลิก
อยู่ดี

ชักง่วงงุนขึ้นมาอีก มะแมจึงหลับตา ตัดใจจากอาลัยในฝันเก่า 
หวนกลับมาอยู่กับนิทราสวัสดิเ์ฉพาะหนูาแทน

พลังความปรุงแต่งแบบฝันชัดยังไม่สิน้ เมื่อกูาวล่วงลงสู่ความ
หลับใหลอีกครัง้ ฝันใหม่จึงปรากฏในเวลาไม่นาน ภาพ เสียง และสัมผัส
ทัง้หมด ดูเป็นจริงเป็นจัง มีตัวตนจับตูองไดูราวกับตื่นอยู่
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เวิง้ฟูามืด จุดดาวไกล สายลมหนาว และแผ่นอกอุ่น ทุกอย่าง
กระจ่างยิ่ง หล่อนก�าลังนัง่ซุกตัวแอบอิงอยู่กับชายที่ส�าเหนียกรููสึกว่า
เป็นอัคระ ปริมณฑลอันมีเพียงเขากับหล่อนอวลไอสุขเหลือจะกล่าว

โลกน้ีไม่มีใครใหูความอบอุ่นกับหล่อนท่ามกลางลมหนาวไดูเท่า
อัคระอีกแลูว

รอบตัวมืดมิด แต่กลางใจกลับสว่างไสว ไม่น่ากลัวแมูแต่นูอย 
มะแมค่อยๆเบนหนูาชูอนตาหวังมองชายผููเป็นที่รักใหูสมกับความ
คิดถึง

แสงจากจันทร์เสีย้วส่องแรง คลูายเจาะจงฉายใหูเห็นใบหนูาของ
เขาโดยเฉพาะ แต่แลูวมะแมก็ผงะ เมื่อพบว่านัน่ไม่ใช่ใบหนูาของอัคระ

เป็นเซธต่างหาก!
ใจหล่นวูบแบบเดียวกับความรููสึกตกหลุมรักครัง้แรก ความรัก

หน่ึงแปรเป็นอีกความรักหน่ึงอย่างง่ายดาย ขอเพียงแรงดึงดูดประมาณ
เดียวกัน

เซธค่อยๆแปรสายตาจากฟูามืดเบื้องบนมามองหล่อน ดูเป็นชาย
เหนือชาย ไรูจุดอ่อน ลูอมรอบดูวยสนามพลังแห่งความเป็นที่พึ่งแก่
มนุษย์และสัตว์ไม่เลือกหนูา เช่นเดียวกับแผ่นดินพรูอมจะใหูแหล่ง
อาศัยกับใครก็ตามที่มาถึง

เพิ่งรููสึกตัวว่าตนอาจเอื้อมไปหน่อย ที่ขึ้นมานัง่ตักของ  ‘ท่าน’ 
ผููเป็นเจูาเหนือหัว มะแมจึงถอยหลังไปนัง่พับเพียบกูมหนูากูมตา
เรียบรูอย ก่อนเงยขึ้นมองผููสมควรเป็นจักรพรรดิใหม่อีกครัง้ ดูวย
ความส�าเหนียกถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่ผิดปกติ

ตกใจจนตูองยกมือขึ้นปิดปาก ใบหนูาในแสงจันทร์ส่องที่เพิ่งดู
หนุ่มแน่นอยู่หยกๆ กลับกลายเป็นเหี่ยวย่นลงทีละนูอย กระทัง่ผิวหนัง
เหมือนเหือดแหูงไดูต่อหนูาต่อตา เหลือเพียงเน้ือบางๆที่ฉาบกะโหลก 
นัยน์ตาทรงอ�านาจกลับฝูาฟางไรูแวว แบบคนแก่ที่ทอดอาลัยตายอยาก 
รอคอยนาทีสุดทูายที่จะมาถึงในไม่ชูา

มะแมยังไม่ทันขยับปากหวีดรูอง ร่างนัน้ก็ถล่มครืนลงมา เสื้อผูา
ล่องหนหาย กลายเป็นกระดูกขาวที่หักไปหักมาหลายท่อน แลูวเปลี่ยน

เป็นผงกระดูกป่นเป็นกองใหญ่
จูองมองตะลึงตะไล สายลมแรงค่อยๆพัดพาผงกระดูกลอยตาม

ไป มากบูาง นูอยบูาง นานอึดใจหน่ึง ก็เหลือแต่พื้นหญูาว่างเปล่า อัน
แสงจันทร์เสีย้วสาดส่องเฉพาะที่ ไม่ต่างจากล�าแสงบนเวทีละครฉาก
สุดทูายฉะนัน้

มะแมชะงักคูางอยู่ท่ามกลางความเงียบงัน ทุกอย่างตกอยู่ใน
ภาวะว่างเปล่าไรูความหมาย เหมือนจะไม่ใหูรููดูวยซ�้าว่าความมีชีวิตกับ
การสิน้ชีวิตแตกต่างกันอย่างไร

โหวงลึกก่อนรููสึกตัวตื่น ราวกับเพิ่งผ่านการเห็นกายมนุษย์แตก
สลายกลายเป็นผงมาสดๆรูอนๆ ไม่ใช่เพิ่งผ่านฝันชัว่ครู่ชัว่ยามแต่อย่าง
ใด

ชีวิตเป็นสิ่งโหดร้ำย เพรำะในที่สุดมันจะฆ่ำทุกคนตำยหมด!
เซธกับอัคระเก่งแค่ไหนก็ไม่เกินความตาย อัคระตายไปแลูว และ

อีกไม่กี่สิบปีเซธก็วางแผนจะตายตามไป ถึงแมูว่ากายจะถูกต่ออายุไดู 
แต่ใจก็ทนเอือมชีวิตอมตะไม่ไหวอยู่ดี

แมูพระเจูาจักรพรรดิยังเป็นหลักประกันใหูตนเองไม่ไดู แลูว
หล่อนจะไปยึดไวูเป็นสรณะอย่างไรเล่า?

ความเขูมแข็งที่สุดในโลกเป็นแค่ของชัว่คราวอย่างหน่ึง ไม่ใช่
หลัก ไม่ใช่ที่พึ่งถาวรใหูใครไดูเลย

ถูาชีวิตเป็นสุข เด็กคงไม่รูองไหูเป็นลางตอนเกิด แลูวญาติๆก็คง
ไม่รูองไหูส่งทูายตอนตาย!

รุ่งขึ้น ลูกคูาสิบเอ็ดโมงครึ่งผิดนัด มะแมรออยู่เกือบสิบหูานาที 
เห็นว่ารอเกูอแน่ก็เปิดประตูลงบันไดมาชัน้ล่าง

หยิมก�าลังดูโทรทัศน์ พอเห็นมะแมลงมาก็เงยหนูาทัก
“พี่มะแม สงสัยรอบสิบเอ็ดครึ่งเบีย้วค่ะ”
“จูะ ถึงมาก็คงตูองใหูจองใหม่แลูว”
ปลายเสียงหายไป ท�าไมหมู่น้ีชักนึกบ่อยขึ้นทุกทีว่าอย่าเปิดรับ

นัดเลย พอดีกว่า หล่อนน่าจะพักรูอนยาวๆเหมือนชาวบูานชาวเมืองบูาง 
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สองปีที่ผ่านมามีแต่วันหยุดปกติ ไม่เคยมีวันหยุดยาวกับใครเขาเลย
“พี่มะแมจะกินขูาวเลยไหมคะ? เดี๋ยวหยิมจัดใหู”
“รอเที่ยงตามเวลาก็ไดู... น่ีดูอะไรอยู่ล่ะ?”
“ข่าวด่วนน่ะค่ะ ภูเขาไฟเมราปีที่อินโดนีเซียระเบิด ตายกัน

อื้อเลย เห็นว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูวย โอ๊ย! โลกจะแตกหรือไงคะพี่มะแม 
ช่วงน้ีเริ่มมีสกู๊ปโลกาวินาศถี่ขึ้นทุกที เดี๋ยวช่องนัน้เอามาออก เดี๋ยว
ผููเชี่ยวชาญดูานไหนออกมาแสดงความเห็น บางคนบอกใหูเตรียมตัว 
บางคนบอกว่าอย่าไปเชื่อ เฮูอ! แต่หยิมรููสึกอย่างกะว่ามันจะเกิดแน่ๆ
ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์น้ีงัน้แหละ”

มะแมมาลงนั่งทอดตามองภาพภูเขาไฟพ่นเถูาถ่านสีเทาจากปาก
ปล่อง พวยพุ่งขึ้นสูงร่วมหกพันเมตร ดูวยความรููสึกเฉยเมย โลกาวินาศ
ส�าหรับหล่อนเกิดขึ้นไปแลูวตัง้แต่วันที่อัคระตาย ถูาแผ่นดินตรงหนูาจะ
ยุบลงไปเดี๋ยวน้ี  หล่อนก็อาจทอดตามองอย่างเฉยเมยไม่ต่างจากดูภัย
พิบัติทางธรรมชาติในจอแกูวนัน่เอง

ชีวิตเป็นของเปราะบาง แต่ความคงรูปคงร่างทางกายหลอกความ
รููสึกเราเหมือนชีวิตจะคงอยู่อย่างน้ีตลอดไป...

รอบตัวคือแผ่นดินน่ิง ชวนใหูรููสึกมัน่คงเหมือนฝากชีวิตไวูบน
ฐานอมตะ ต่อเมื่อแผ่นดินสัน่ไหวขึ้นมา จึงค่อยแกูความเขูาใจใหม่ ไดู
รููสึกตัวว่าชีวิตบนโลกน้ีแขวนอยู่บนเสูนดูายดูวยกันทัง้นัน้

ไม่มียุคไหนที่มนุษย์เห็นเหตุผลว่าควรเตรียมตัวตายเท่ายุค
ปัจจุบัน เพราะไม่มีกาลใดที่โลกพังตัวเองใหูดูทีละส่วน ทีละภาคถึง
ขนาดน้ีมาก่อน แถมยุคไอทียังมีกลูองไวูถ่ายทอดความภินท์พังไดูทุก
วันจากทัว่ทุกมุมโลกอีกต่างหาก

ว่ากันโดยเจตนา มะแมไม่เคยตัง้ใจเตรียมตัวตาย แต่ว่ากันโดย
พฤติกรรม หล่อนเตรียมตัวตายมาเป็นสิบปีแลูว

คนเรากลัวตายเพราะห่วงขูางหลัง หรือหวังขูางหนูา อยากโน่น
อยากน่ีจนหาความสบายใจไม่ไดู ความไม่สบายใจนัน่แหละท�าใหูกลัว
ตาย ความไม่สบายใจนัน่แหละคือความไม่พรูอมจะตาย และไม่คู่ควร
กับการไปดี

แต่หล่อนสรูางความสบายใจใหูคนอื่น หวังใหูคนอื่นพบชีวิตใหม่
ที่ดีกว่า หล่อนเองจึงสบายใจกว่าใคร และถึงแมูไม่หวัง ก็รููอยู่เต็มอกว่า
ชีวิตใหม่ของตนตูองดีกว่าที่เป็นอยู่แน่ๆ จะเป็นสวรรค์ชัน้ไหนหรือกลับ
มาเป็นมนุษย์ใหม่อีก ไม่ส�าคัญเลย

เมื่อวันคลูายวันเกิดที่ผ่านมา อัคระโทร.มาแต่เชูามืด เพื่อเตือน
ใหูระลึกถึงวันเกิดอย่างเป็นสุข นาทีนัน้หล่อนรููสึกเหมือนอัคระนัน่เอง 
คือของขวัญใหูกับการเกิดมา ตลอดจนเป็นรางวัลปลอบใจใหูกับการยัง
มีชีวิตอยู่

แต่แค่เพียงขูามวันไม่ทันไร ความตายของเขาก็กลายเป็นบท
ลงโทษอย่างอุกฤษฏ์ใหูกับการมีลมหายใจของหล่อน ถูารููว่าเกิดมาแลูว
จะมีเรื่องเศรูาสาหัสขนาดนัน้รออยู่ ก็ขอเลือกไม่เกิดมาเสียดีกว่า

แต่วันน้ี มีรางวัลใหม่มาล่อใจอีก...
โลกที่ก�าลังแตกเป็นเสี่ยงๆทีละนูอย ก�าลังจะสงบเรียบรูอยในไม่

นาน เพื่อมาอยู่ในอูุงมือของหล่อน ในฐานะสตรีผููประทับอยู่เคียงขูาง
สมเด็จพระเจูาจักรพรรดิราช!

นึกถึงพระวัจนะของพระพุทธองค์ แลูวเริ่มเขูาใจผ่าน
ประสบการณ์ตรงขึ้นมาร�าไร รักหน่ึง ทุกข์หน่ึง รักรูอย ทุกข์รูอย

ความรักครัง้ก่อนใชูเวลาไม่กี่เดือน ผูกใจหล่อนใหูยึดแน่น จน
ทุกข์ปางตายเมื่อถึงกาลตูองพลัดพรากจากกัน น่ีหล่อนก�าลังจะผูกพัน
กับเซธไปอีก ๕๐ ปี บุรุษผููมีความเหนือกว่าคนรักเดิมทุกดูาน หาก
ระหว่าง ๕๐ ปีมีแต่ดีกับดี มีกาย วาจา ใจอันสว่างใหูแก่กันไปเรื่อย วัน
ไหนไดูเวลาเขาจากโลกน้ีไป อะไรจะเกิดขึ้น?

ตรอมใจตายตามเป็นอย่างไร อาจไดูรููก็วันนัน้แหละ!
หยิมลุกขึ้นเขูาครัวเพื่อเตรียมอาหารกลางวันใหู มะแมจึงกด

รีโมตเปลี่ยนช่องดูวยความเอือมข่าวภัยพิบัติ
แต่ช่องใหม่ก็เจอข่าวใหม่ คราวน้ีในไทย ภาพที่เห็นเป็นรถ

โดยสารประจ�าทางที่มีต�ารวจขึ้นลงส�ารวจความเสียหาย โดยผููสื่อข่าว
ใหูเสียงรายงานประกอบภาพ ว่าวัยรุ่นเขวีย้งระเบิดใส่คู่อริบนรถเมล์ มี
การบาดเจ็บระนาว ทัง้ผููเกี่ยวขูองและคนไม่รููอีโหน่อีเหน่
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ส่ายหนูานูอยๆ เกิดเป็นมนุษย์สักกี่ครัง้ก็คงไดูเห็นอย่างน้ีร�่าไป 
อะไรดีๆตูองพยายามท�าใหูมีขึ้นมา แต่อะไรเลวๆไม่ตูองขวนขวายเลย 
เดี๋ยวมีไดูเอง

พูดง่ายๆ ถ้ำไม่พยำยำมดี ก็พร้อมจะเลวแล้ว!
แต่ในเมื่อตูองเกิดใหม่กับความลืมตัวลืมตนเดิม ไม่รููว่าเขูาทูอง

พ่อทูองแม่คู่ไหนดูวยเหตุผลกลใด แลูวจะมีก�าลังใจพยายามดีไปเรื่อยๆ
ทุกภพทุกชาติไดูอย่างไร? มันตูองพลาดบูางล่ะ จะเป็นหล่อน หรือต่อ
ใหูแสนดีขนาดเซธกับอัคระก็ตาม

จากข่าวในประเทศ ตัดไปสู่ข่าวต่างประเทศ สงครามยังส่งเสียง
ตูมตามขึ้นที่นัน่ที่น่ีไม่จบสิน้ ดูวยเหตุผลที่ชาวบูานฟังแลูวไม่เขูาใจว่า
จะเอาอะไรกันไปท�าไมแน่

ไม่มีผููปกครองประเทศมหาอ�านาจหนูาไหนหรอก จะออกมายืด
อกพูดกับประชาชนว่าขูาพเจูามีความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ที่จ�าเป็นตูองหา
เรื่องท�าสงครามไปเรื่อยๆ เน่ืองจากสงครามเป็นรากฐานส�าคัญส�าหรับ
เศรษฐกิจประเทศเรา ยิ่งเราก่อสงครามไดูมากเท่าไร เงินทุนก็จะไหล
เขูาประเทศมากขึ้นเท่านัน้ เป็นหนทางฟ้ืนเสถียรภาพค่าเงินไดูทันใจดี 
ส่วนเหตุผลอื่นๆเพื่อใชูก่อสงคราม ขูาพเจูาพูดตามที่ควรพูดไปอย่างนัน้
เอง คิดเสียว่าเป็นนิทานปลุกขวัญและก�าลังใจเพื่อชาติก็พอ

มะแมสลดใจ แผ่นดินแผ่กวูาง ถูาเทียบขนาดกัน มนุษย์เราก็เล็ก
แค่เศษฝุ่น แต่ทว่าเป็นเศษฝุ่นที่ส�าคัญผิด นึกว่าตนเองคือเจูาของแผ่น
ดินทัง้หมดไปไดู!

อ�านาจของผููน�าประเทศทุกยุคทุกสมัย ดีแต่เปลี่ยนคนอิสระใหู
กลายเป็นขูาทาสของตน จะไปยิ่งใหญ่น่านับถือสักเท่าใดกัน?

อ�านาจของผููยิ่งใหญ่ในธรรม ที่ปลดแอกขูาทาสของกิเลสใหู
กลายเป็นไทต่างหาก จึงสมควรเรียกว่าเป็นยอดแห่งอ�านาจ เพราะไม่
ตูองมีใครมาเป็นขูาทาสใครดูวยความจ�าใจชัว่คราว มีแต่คนหลุดพูน
จากความเป็นทาสมาใหูความนับถือกันดูวยหัวใจเต็มดวงตลอดไป

คนในโลกอยากเป็นหมายเลขหน่ึง หรือไม่ก็เป็นหน่ึงเดียว แต่
มะแมชักโหยหาการไม่ตูองเป็นอะไรสักอย่างหน่ึง เพื่อจะไดูไม่ตูองทน

ทุกข์กับอะไรสักหน่ึงเดียว!

ความรููสึกยามมาถึงส�านักชีเชิงตะกอนคราวน้ี เหมือนไดู
กลับบูาน อาจเพราะนึกถึงจิตที่เป็นอิสระของแม่ใหญ่แลูวพลอยใจว่าง 
หรืออาจเพราะนึกถึงความ ‘ไม่มีอะไร’ ของสถานที่แลูวใจวาง เหมือน
ตัดขาดจากความผูกพันใดๆในโลกเบื้องนอกลงไดูอย่างสิน้เชิง

อยู่ในอาณาจักรของเซธ มีแต่ของดี ของวิเศษ ชวนใหูหลงนึกไป
ว่าชีวิตเป็นของดี ของวิเศษ

แต่อยู่ในส�านักชีของแม่ใหญ่ มีแต่ของธรรมดา ของพอใชูยังชีพ
ใหูอยู่รอด จึงพาใหูเห็นว่าชีวิตเป็นของธรรมดา อยู่รอดเอาไวูเพียรเพื่อ
พูนจากความหลงผิดเท่านัน้พอ

วันหน่ึง ของวิเศษจะเป็นผุยผงไป และวันหน่ึง ของธรรมดาก็ไม่
รอดจากความเป็นผุยผงเช่นกัน ยึดจับไวูไดูชัว่คราวเท่าๆกัน โจทย์จึง
ไม่ใช่อยู่ที่ไหนดี แต่อยู่ที่ตูองการอะไรจากที่ไหนก่อน

เมื่อมะแมพาอิก๊กับหยิมขึ้นมานัง่กราบแม่ใหญ่บนชานเรือน ชาย
คนหน่ึงพรูอมดูวยภรรยา ก�าลังสนทนาอยู่กับท่าน

“ผมไปนึกถึงความตายตามที่แม่ใหญ่สอน จิตใจมันหดหู่ แลูว
ตอบตัวเองไม่ถูกว่าท�าไมเราตูองมานึกถึงเรื่องน่าหดหู่อย่างน้ีดูวย”

“ถูานายพงศ์นึกถึงความตายที่จะท�าใหูสูญเสียความสุข ตูองจาก
ลาเมียหนูาตาจิม้ลิม้ขูางๆน่ีไป ความตายก็ดูน่าหดหู่เป็นธรรมดา แต่ถูา
นายพงศ์นึกถึงความตายที่จะท�าใหูไดูทิง้ความทุกข์ ไดูหนีเจูาหน้ีหนูา
เลือดไป ก็ชวนใหูสบายใจไม่นูอยเลยใช่ไหมล่ะ?”

นายพงศ์หัวเราะแหะๆ ยิม้อายๆ พนมมือรับ
“ครับ... ตูองอย่างนัน้ครับแม่ใหญ่ หลายปีก่อนผมเคยแทบจะฆ่า

ตัวตายก็เพราะอยากหนีเจูาหน้ีนัน่แหละ”
“นัน่ไง! แต่ไหนแต่ไรคนเรามีปัญหารุมเรูา กดดันใหูหนักอกมา

ตลอด เธอจึงรููสึกว่าทุกข์เป็นของติดตัว และจะแกะไม่ออกตลอดไป... 
การมีค�าว่า ‘ตลอดไป’ อยู่ในหัวนัน่แหละ คือความหลงยึดมัน่ส�าคัญผิด
ว่าความทุกข์โทมนัสนัน้เที่ยง อย่างไรเธอก็ไม่มีทางหายทุกข์... แต่หาก
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ฝึกระลึกถึงความตาย เจริญมรณสติใหูมาก ก็จะเกิดความรููสึกขึ้นมา
อีกแบบ เหมือนนับถอยหลังว่าเราจะอยู่กับทุกข์ทางกาย ทางใจ อีกไม่
นาน”

“แปลว่านึกถึงความตาย จะไดูรููสึกว่าไม่ตูองเจอเรื่องรูายๆอีกต่อ
ไปใช่ไหมครับแม่ใหญ่?”

“นึกแบบนัน้ถึงท�าใหูคนอยากตายเร็วไง เรื่องจะไดูจบๆ”
นายพงศ์หัวเราะ
“งัน้จะตูองนึกถึงความตายใหูถูกตูองตรงทางอย่างไรครับ?”
“การเห็นความตายว่าเป็นประตูหนีทุกข์ คือการนึกถึงความ

ตายแบบโลกๆ พระพุทธเจูาท่านสอนใหูนึกถึงความตายโดยความเป็น
ธรรมะ คือ เห็นว่ำควำมตำยเป็นเครื่องหมำยของกำรส้ญเสียสิ่งที่
นึกว่ำเรำเคยมี เรำเคยเป็น เรำเคยครอง เมื่อตรองดูวยมุมมองน้ี
แลูว ใจก็จะเกิดปัญญา รููสึกถึงความไม่ไดูเคยมีอะไร แลูวก็ไม่เคยเป็น
ใครจริง ที่ผ่านมาสักแต่หลงยึดในสมมุติว่าเราชื่อนัน้นามสกุลน้ี มีบูานมี
รถ มีลูกมีเมียกันชัว่คราวเท่านัน้”

แมูนายพงศ์ไม่เขูาใจ แต่ก็รููสึกสบายใจที่ไดูฟัง
คนที่ไดูไปเต็มๆ กลับเป็นผููมาทีหลัง มะแมมองแม่ใหญ่ดูวย

ความเขูาใจภาวะของท่านมากขึ้น แม่ใหญ่เป็นคนหน่ึงที่จะไม่มีโลก
ใหม่ จึงไม่มีความหวังใหม่ และสอนใหูเตรียมรับมือกับมรณะเฉพาะตน
ดูวยใจที่ว่างจากอาการยึดเท่านัน้

อยู่บนกุฏิน้ีทีไร ตาสว่างขึ้นทุกที คนธรรมดาเอาตัวตนมาข่มกัน 
แต่ใจท่านแม่ใหญ่เอาความรููสึกไม่มีตัวตนมาสอนแทน แค่เห็นหนูาท่าน
ก็พลอยเบาตามแลูว

ชัว่ขณะหน่ึง มะแมรููสึกถึงความเป็นตนที่นัง่อยู่แบบโง่ๆใน
กรงขังแห่งรูปสวย ทึบแน่นดูวยเมฆหมอกอุปาทาน

แลูวพรูอมกันนัน้ ก็สัมผัสรููสึกถึงแม่ใหญ่ที่นัง่สบายอยู่ดูวย
ปัญญาอันเป็นอิสระไรูประมาณ แมูกายท่านจะเต็มไปดูวยรอยย่นแห่ง
ชราภาพ แต่ดวงจิตอันแผ่รัศมีอุเบกขาเท่าฟูา ก็หารอยยับมิไดูเลย จะมี
ก็แต่ความสดชื่นตื่นเต็มสถานเดียว

นัน่คือวาระแรกที่ปรารถนาจะเป็นอย่างแม่ใหญ่ ท่านพูดอะไรก็
พูดดูวยเมตตาจากจิตที่ว่างจากความคิดเบียดเบียน ท่านสอนอะไรก็
สอนดูวยความรููแจูงจากจิตที่ว่างวายอุปาทานในตัวตน ท่านดูใครก็ดู
อุปสรรคที่ขวางเขาไม่ใหูเขูาถึงจิตที่ว่างจากความทุกข์รูอน

อย่างน้ีเองที่แม่ใหญ่เคยบอกหล่อน ตัวเรำเป็นอย่ำงไร ก็เป็น
ประต้ส่้ควำมเป็นเช่นนัน้ให้คนอื่น!

ส�าหรับเพศหญิง ไม่มีแรงบันดาลใจใดดีไปกว่าเห็นผููหญิงดูวยกัน
ประสบความส�าเร็จบนเสูนทางธรรม แม่ใหญ่น้ีแหละที่จะช่วยใหูหล่อน
เกิดศรัทธา อยากเอาดีถึงที่สุด ดูวยการมีแก่ใจดูความไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัว
ตนของกายใจใหูต่อเน่ือง

แค่เพียงนัง่ใกลูและฟังธรรมจากท่านผููบริสุทธิค์รู่ใหญ่ ใจก็
เหมือนจะรับกระแสวิเวกสงบเย็นเขูาสู่ตนเต็มเป่ียม เหมือนจิตปฏิรูป
การรูู เป็นรููที่ใส รููที่เบา รููที่ไม่มีฉัน รููที่ไม่มีการแบกไวู เลียนแบบแม่
ใหญ่ไดูร�าไร

เห็นอยู่ต่อหนูาต่อตา ว่าผลสุดทูายของการปฏิบัติแบบพุทธ
แทู เป็นอะไรที่ไม่มีใครคิดไปไดูถึง เพราะจะเขูาถึงไดูตูองใจเด็ด สลัด
เปลือกหนักที่ห่อหูุมเป็นอุปสรรคขัดขวางออกไปใหูหมดเสียก่อน

นายพงศ์และภรรยาพูดคุยสอบถามธรรมะแบบชาวบูานอีกพัก
หน่ึง ก็หันมายิม้และหลีกทางใหูกลุ่มของมะแม

แม่ใหญ่ยิม้ทักมะแม แต่หันไปเอ่ยค�าแรกกับอิก๊ก่อน
“เป็นไง... พิรมล... ฉันจ�าชื่อใหม่ของเธอไม่ไดู เรียกอย่างเดิม

ก่อนแลูวกันนะ”
“เจูาค่ะ”
หนูอิก๊พนมมือรับดูวยปีติ เพราะใจก็อยากใหูแม่ใหญ่จ�าตนโดย

ความเป็นคนเดิมเช่นกัน
“แลูวหนูหนูาใหม่น่ีตามเขามาดูวยความสนใจอีกคนหรือ?”
แม่ใหญ่หันมาทางหยิม ซึ่งก�าลังกระสับกระส่ายอยากเสนอหนูา

อยู่ก่อน
“หนูชื่อหยิมเป็นลูกจูางของพี่มะแมเจูาค่ะ... นูองอิก๊เล่าเกี่ยวกับ
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แม่ใหญ่ใหูหยิมฟังแลูวอยากมากราบมาก วันน้ีเป็นบุญจริงๆที่ไดูมา”
“มาหาธรรม ก็คือมาหาความชื่นใจนัน่เอง ลูกเอ๋ย”
ทัง้ที่ถูอยค�าธรรมดา แต่กระแสที่ออกมาจากค�าของแม่ใหญ่

เหน่ียวน�าใหูหยิมตื้นตันจนตาเปียกชื้น
ในเวลาดังกล่าว มะแมสัมผัสถึงความเกาะเกี่ยว ความผูกพันกับ

สองนางที่ขนาบขูางตนในฐานะบริวาร กับทัง้ส�าเหนียกไดูว่าเงาร่างทัง้
สองเบ่งบานอยู่ดูวยความลิงโลดที่แม่ใหญ่เอ่ยปากทักทายเจรจาดูวย

ส่วนร่างหล่อนที่นัง่อยู่ตรงกลาง มีความว่างอย่างรูู รููว่าตนมีสอง
หูเป็นเครื่องรับเสียง มีสองตาเป็นเครื่องรับภาพ กับใจดวงหน่ึงที่สันโดษ 
ปรารถนาเพียงสัมผัสรสธรรมตรงหนูาอันว่างจากทุกข์ ไม่มีความถือมัน่
ว่าน่ีหนูาตาเรา นัน่หนูาตาเขา จึงไม่มีอาการรอค�าทักทายใหูความส�าคัญ
กับตนเลย

ขณะนัน้เอง แม่ใหญ่ค่อยๆเบนสายตามาทางมะแม แยูมยิม้
งดงาม ก่อนเทศนาน่ิมนวล ตรงกับภาวะที่หล่อนก�าลังประสบ

“กายแบบน้ี กับใจแบบน้ีของพวกเรา กระตูุนใหูเกิดจินตนาการ
ขึ้นมาแบบหน่ึง แบบที่ท�าใหูนึกว่ามีเราจริงๆขึ้นมาคนหน่ึง และจะเป็น
คนๆนัน้ตลอดไป ต่อเมื่อสักแต่เห็นว่ามันเป็นแค่เครื่องรับภาพ เครื่อง
รับเสียง เครื่องรับสัมผัส ร่างกายก็ไม่ต่างจากโพรงไมูกลวงๆ ที่ไม่มี
บุคคลอาศัยอยู่ มีแต่ธาตุจิตอาศัยรููไปต่างๆนานา”

มะแมกะพริบตายกมือไหวูรับธรรมอย่างอ่อนนูอม เมื่อครู่ตอน
เห็นว่าตนเป็นแค่กายเปล่าๆกับใจเปล่าๆ ก็เหมือนไม่มีค่าอะไร แต่พอใจ
โดนปรุงแต่งจากความใส่ใจของแม่ใหญ่ ก็เกิดความรููสึกว่ามีหนูามีตา 
กายใจเหมือนมีความส�าคัญเกินจริงขึ้นมาทันที

สภาพทางกายเหมือนเดิม แต่สีสันปรุงแต่งทางใจต่างไป นัน่นับ
เป็นวาระแรกที่รููสึกถึงอาการปรุงแต่งทางใจชัดๆ

เมื่อรููชัดว่าสักแต่เป็นอาการปรุงแต่ง อาการปรุงแต่งก็เลือนหาย
ไปใหูดูเหมือนพยับแดด เหลือแต่ความว่างใสอย่างรููว่าน่ีแค่สภาวะ
ชัว่คราวหน่ึงของจิต

“ตูองเกิดตายกันหลายครัง้นะ กว่าจะสัง่สมบุญ สะสมปัญญามาก

พอกับการเห็นไดูขนาดน้ี... นับแต่กายบนดินไปจนสิน้ดาวบนฟูา ไม่
เคยมีไวูใหูใครยึดครอง มีแต่ใหูทอดทิง้ไวูกับความว่างทัง้หมด ถึงใจ
เราจะทุกข์เพราะไม่รูู หรือเป็นสุขเพราะเห็นแจูง ทุกสิ่งและทุกคนก็จะ
ล่องหนหายไป เท่าๆกับจ�านวนที่ปรากฏขึ้นมานัน่เอง!”

มะแมใชูเวลาระหว่างขับกลับจากส�านักชีมาถึงบูาน ถามใจ
ตัวเองจนเกิดความหนักแน่น รููชัดว่าตนตูองการอะไรจากชีวิตที่เหลือ

ปล่อยใหูลูกสาวขึ้นไปอาบน�้ า แต่รัง้หยิมไวูไม่ใหูแยกไปไหน
“หยิม”
“ขา”
“ลูกคูาคนล่าสุดอยู่เดือนไหน?”
“ปลายมกราฯค่ะพี่”
“โอเค... งัน้เราท�างานกันอีกสามเดือน ตัง้แต่พรุ่งน้ีไม่ตูองรับนัด

แลูวนะ”
หยิมอูาปากคูาง
“พี่มะแมจะ...”
“พี่จะไปอยู่กับแม่ใหญ่!”
หยิมเงียบงันดูวยความใจหาย รููว่าการตัดสินใจของนายสาวมิใช่

เกิดจากอารมณ์ชัว่แล่นแต่อย่างใด ทว่าก็ถามแบบติดปาก
“แน่ใจหรือคะพี่?”
“เธอเอาญาติจากต่างจังหวัดมาอยู่ที่น่ีไดู พี่จะโอนบูานใหูเป็น

กรรมสิทธิข์องเธอ รถน่ีก็จะใหูเธอ พรูอมทัง้ทุนกูอนใหญ่พอตัง้เน้ือตัง้
ตัว ท�ารูานท�าอะไรที่เธอตูองการ”

สาวลูกจูางอึกอักแบบเกรงใจ แต่ก็ปีติกับชีวิตใหม่แค่เอื้อมเป็น
ระลอก

“ขอบคุณค่ะ” ยกมือไหวูท่วมหัว “แลูวพี่มะแมมีเงิน...”
“อย่าห่วง พี่ไดูเงินจากเทวดามาเยอะ และตอนน้ีรููชัดแลูวว่าท่าน

ตูองการใหูใชูท�าอะไรบูาง”
พูดจบก็เดินขึ้นชัน้บน เขูาหูองท�างาน หยิบโทรศัพท์พิเศษขึ้น
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มากดปุ่มคูางไวู ภาวนาใหูเซธรับสาย และเขาก็รับเป็นครัง้แรก โดยไม่
ตูองมีขูอความรอเรียกกลับเหมือนเช่นที่ผ่านมา

“สวัสดีค่ะบอส”
“อือ... สวัสดี”
เขาตอบเนือยๆเป็นภาษาไทย ไม่ตูองเดาก็รููว่าเขารูู ในเมื่อ

เจตจ�านงของหล่อนตรงแน่วและเขูมขูนเสียขนาดน้ี
“หนูรักบอส!”
ขึ้นตูนมาก็สารภาพดื้อๆ ค�าที่เขาไม่เคยเอ่ยกับหล่อน  แต่มะแมก็

ไม่นึกอายที่จะเป็นฝ่ายพูดก่อน
“ฉันรูู”
เสียงของเซธซึมลง มะแมเชิดคางนิดหน่ึง
“ตอนน้ีหนูรักแบบลูกนูองที่ย�าเกรงพระเดชพระคุณเจูานาย

มากกว่าอย่างอื่น เกิดมาหนูไม่เคยกลัวใครขนาดน้ีมาก่อนเลย”
เซธแค่หัวเราะหึหึ มะแมกะพริบตาทีหน่ึง
“แต่หนูก็รููนะว่าถูาไดูใกลูชิดกันอีกนิดหน่ึง คงหลงเสน่ห์บอส

แบบเดียวกับไอซิส แลูวก็ว่าที่ราชินีองค์อื่นๆ”
นึกถึงภาพเพื่ อนสาวที่ชอบท�าตาเชื่ อมใส่เซธระหว่างอยู่ใน

ปราสาท รายนัน้พอรููตัวว่าถูกเลือกใหูเป็นหน่ึงในราชินีแห่งจอม
จักรพรรดิ ก็ไม่ค่อยสงวนท่าทีอะไร ความรููสึกของมะแมคือแม่นัน่จูอง
รอทีเดียว ว่าเมื่อไรบอสจะกระดิกน้ิวเรียกเสียที

มะแมพึมพ�าต่อเหมือนโทร.มาพูดกับตัวเองอยู่คนเดียว
“นาทีแรกที่ไดูยินเสียงบอส ยอมรับว่าหนูโมโห แลูวก็คิดไปต่างๆ

นานา ใจสงสัยว่ากลูาดียังไง ถึงมาบงการใหูเราท�านู่นน่ีนัน่ สัง่กันราวกับ
เห็นเป็นคนใชู ทัง้ที่ไม่เคยรููจักมักจี่ซะหน่อย”

ว่าที่พระเจูาจักรพรรดิหัวเราะเอื่อยเฉ่ือยในล�าคอ
“ฉันชินของฉันอย่างนัน้ ถูาท�าใหูเธอไม่พอใจก็ขอโทษ”
“ไม่ตูองขอโทษหรอกค่ะ เพราะหนูก�าลังจะบอกว่าแปลกดี ตัง้แต่

ครัง้แรกนัน้เอง หนูก็อยากไดูยินเสียงสัง่ของบอสอีก เสียงบอสมีเสน่ห์
ติดหูและเหมือนมากูองในหัวใหูคิดถึงอยู่ตลอดเวลา... คงเพราะบุญญา

บารมีที่บอสสัง่การใหูใครต่อใครท�าแต่เรื่องดีๆมาเกือบรูอยปีกระมัง”
“ตอนหนุ่มๆฉันก็เคยสัง่ใหูคนท�าชัว่เหมือนกันแหละ เด็กที่โตมา

กับสงครามโลกควรเป็นยังไง เธอน่าจะเดาถูก”
“ค่ะ... จิตของบอสก็ยังมีความเป็นนักรบอยู่นะคะ เพียงแต่ตอน

น้ีเอามาใชูในทางสรูาง ไม่ใช่ท�าลาย”
“อือม์...”
“ถามหน่อยเถอะ เบอร์หน่ึงในใจบอสสวยกว่าหนูมากไหม?”
“อย่าถามอย่างนัน้เลยน่า... เธอก็รููว่าฉันมีราชินีหลายองค์ไม่ใช่

ดูวยความมักมาก ต่อไปพรมแดนประเทศต่างๆจะถูกท�าลายลง ตูองมี
การแบ่งเขตการปกครองกันใหม่ ทางลัดที่สุดที่จะรวมศูนย์อ�านาจไวูที่
ฉัน ก็คือตูองใชูนางพญาหรือสายเลือดที่เป็นระดับ ๕ ของฉันไปดูแล”

“หนูถามเรื่องสวย บอสเลี่ยงไปพูดเรื่องระดับ ๕ ท�าไมเน่ีย?”
“เธอยังอยากฟังค�าตอบแบบชาวโลกอยู่อีกหรือ? คนแบบพวก

เราน่าจะคิดถึงการเอาความสวยท่ีมีไปสรูางความแตกต่างไดูแค่ไหน 
มากกว่าจะถามว่าใครสวยต่างกันเพียงใด”

มะแมลดเปลือกตายิม้นิดๆก่อนเอ่ย
“ไม่มีผููหญิงคนไหนคิดแบบบอสหรอกค่ะ... ตอนนึกว่าตัวเองเป็น

ผููหญิงที่ดีที่สุดในโลก มะแมก็ไม่เคยสนใจเปรียบเทียบกับใครหรอก 
แต่พอรููว่ามีผููหญิงที่ดีที่สุดในโลกอยู่อีก ๖ คน แถมทัง้หมดน่าจะเหนือ
กว่ามะแมเสียดูวย ขอบตาก็ชักรูอนๆขึ้นมาบูางแลูว!”

“เชื่อเถอะ ค่าของพวกเธอในใจฉันเสมอกันหมด ไม่มีใครยิ่ง
หย่อนไปกว่าใครเลย”

“มันจะเป็นไปไดูยังไงคะ? ขนาดหนูนัง่อยู่กับไอซิสสองคน ถึง
บอสจะท�าเป็นแจกจ่ายสายตาเฉลี่ยมาครึ่งๆ แต่หนูก็รููว่าเสน่ห์ของแม่
นัน่แรงกว่า ดึงดูดใจใหูบอสวูบไปทางนัน้ไดูบ่อยกว่า... บอสจะปฏิเสธ
ไหม?”

“นัน่อาจจะเป็นเพราะไอซิสมีใจฝักใฝ่กับฉันมานาน เลยกลูาเล่น
กลูาเยูามากกว่าเธอ ใจเธอเกินครึ่งยังผูกพันกับอัคระ... และอีกอย่าง
เธอคงไม่อยากเห็นฉันแสดงกิริยากูอร่อกูอติกแมูดูวยใจไม่ใช่หรือ?”
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มะแมอึ้ง แต่พอเถียงไม่ออกก็รีบตัดบทแบบไม่ยอมจนแตูม
“หนูรููน่า บอสไม่ตูองพูดหรอก!” กลอกตาคิดแวบหน่ึงก่อนตัดสิน

ใจเอ่ย “แลูวที่บอกว่าหนูกับไอซิสน่าจะเขูากันไดูดี หนูว่าใช่นะ แต่ก็รููใจ
ตัวเองค่ะว่าเจอผููหญิงคนแรกในชีวิตที่ท�าใหูอิจฉาไดูเขูาแลูว... ผููหญิง
อิจฉากันน่ีจะรักกันยืดหรือคะบอส?”

“ยืดสิ! ถูาสนใจผลของงานที่เกิดจากการร่วมมือกัน มากกว่า
สนใจว่าวันไหนใครดูเด่นกว่าใคร”

“หนูชอบฉายเดี่ยวเสียดูวยสิคะ... ระหว่างบินไปหาบอส ไอซิสพูด
กับหนูว่าไงรููไหม? บอกว่าถูาบอสสัง่ใหูไปตาย เขาจะไป! หนูก็คิดว่าบูา
หรือเปล่า เป็นเจูาชีวิตเหรอถึงจะยอมกันง่ายๆ... แต่หลังจากไดูใกลูชิด
บอสมากขึ้น หนูก็ชักเขูาใจนะ ไม่เกินปีเดียวหนูคงรููสึกแบบเดียวกับ
ยายลูกครึ่งอียิปต์นัน่แน่ๆ!”

“อย่างมากตอนหนุ่มๆฉันก็สัง่ใหูคนเสี่ยงตาย แต่เกิดมาไม่เคยสัง่
ใหูใครไปตายเลย สาบาน”

เซธตอบอย่างอารมณ์ดี และมะแมก็เปลี่ยนอารมณ์เร็ว ถามมาอีก
ทาง

“บอสรักหนูบูางหรือเปล่า หรือคิดจะเอาไวูใชูงานอย่างเดียว?”
บุรุษผููก�าลังจะไดูชื่อว่าเป็นเจูาของโลกมนุษย์ทัง้ใบ กระแอม

ขลุกขลักก่อนตอบเบาๆไม่ค่อยเต็มค�า เน่ืองจากประดักประเดิดที่โดน
รีดไถค�าสารภาพกันดื้อๆ

“รักสิ... เธอกับฉันผ่านภพผ่านชาติมาดูวยกันไม่นูอยหรอก”
“ส่วนใหญ่ในฐานะอีหนูของบอสใช่ไหม?”
“ครองคู่ผัวเดียวเมียเดียวก็บ่อยน่า”
ว่าที่ราชินีเมูมปากครู่ใหญ่ อย่างไรหล่อนก็รููสึกเหมือนเป็นแค่

หน่ึงในสมบัติล�้าค่าของเซธ ช่างแตกต่างอย่างเหลือเกินกับการเป็นสิ่งมี
ค่าสูงสุดของอัคระ

“มะแมรููค่ะว่า อนาคตเป็นมิตรกับเราไดูไม่ยากนักหรอก ชีวิต
ใหม่เริ่มตูนไดูเสมอเมื่อเราเลิกยึดมัน่ว่ามีแต่อดีตใหูคบ แต่คืนสุดทูาย
ที่อยู่ดูวยกัน... ตอนบอสมองความมืดบนทูองฟูา แลูวบอกกับพวกเรา

สองคนว่าอนาคตวางอยู่ตรงหนูา รููไดูดูวยใจ สว่างกว่าความมืดที่เห็น
ดูวยตาเปล่า... มะแมแอบคิดว่ายังไงบอสรููไหม?”

“บอกฉันมาเถอะ”
ชายผููหยัง่รููดินฟูาถามเยี่ยงคนธรรมดา
“มะแมคิดว่าเราอาจเห็นต่างกัน เพราะชีวิตที่แทูจริงของบอสเริ่ม

ตูนขึ้นที่อนาคต ส่วนชีวิตที่แทูจริงของมะแมหายไปแลูวในอดีต!”
“เป็นความรููสึกที่เกิดขึ้นไดู...”
“ความรููสึกที่มีใหูบอส หนูไม่เคยมีใหูใครเท่า บางทีก็สงสารพี่อัค 

พอนึกเทียบดูแลูวว่าหลังจากอยู่กับบอสนานๆ หนูอาจรักบอสมากกว่าพี่
อัคเสียอีก ทัง้ๆที่พี่อัคใหูค่าหนูยิ่งกว่าบอสไม่รููกี่เท่า... หนูรููสึกผิด หนูน่า
จะหาค�าอื่นที่มาแทนค�าว่ารักไดูเจอ จะไดูเอามาใชูกับบอสอย่างสนิทใจ
หน่อย”

“ก็รักนัน่แหละ อย่าคิดมาก”
“โอเค! สรุปว่าหนูรัก... แต่หนูไม่อยากรูองไหูอีก... หนูว่าหนูเลิก

สรูางอนาคตที่จะกลายเป็นอดีตเสียทีดีกว่า...”
“ฉันเขูาใจ และจะไม่ขัดขวางการตัดสินใจของเธอ”
เซธเอ่ยดูวยน�้ าเสียงปรานีประดุจพ่อ
“หนูขออนุญาตทิง้โทรศัพท์บอสนะคะ”
“ไดู... ฉันจะส่งรหัสท�าลายตัวเองไปจัดการมันเสีย เธอวางไวู

เฉยๆหรือเอาไปหย่อนถังขยะที่ไหนก็จะมีค่าเท่ากัน”
ต่างฝ่ายต่างเงียบ มะแมไม่อยากรููสึกอาลัยอาวรณ์ไปกว่านัน้ 

เดี๋ยวใจอ่อนโลเลเปล่าๆ
“บอสขา... หนูกราบลา”
“ขอใหูเธอไปถึงที่สุดทุกข์ตามปรารถนานะมะแม”
ต่างฝ่ายต่างกดปุ่มวางสายดูวยความนุ่มนวล และไม่มีสิ่งใดติด

คูางคาใจต่อกันอีก
มาถึงแผ่นแกูวสีนิลในกระเป๋าถือบูาง บังเกิดอารมณ์รักละเอียด

อ่อนลึกซึ้งขึ้นมาชัว่ขณะหน่ึงเมื่อหยิบมันมาถือดูวยสองมือ เงยหนูา
กะพริบตาสองสามทีก่อนกูมลงมอง ‘ตัวแทน’ ของชายอันเป็นที่รัก 
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อย่างจะดูซิว่าคราวน้ีมีค�าทักทายเช่นไร

สวัสดีมะแม

อนุโมทนาด้วยนะกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
ไม่ต้องแปลกใจ แผ่นแก้วไม่วิเศษขนาดอ่านความคิดมะแม

ออกขนาดนั้นหรอก และนี่ก็ไม่ใช่การประดิษฐ์เรียบเรียงค�าโดยระบบ
ของซีอุส แต่เป็นพี่เขียนไว้เองกับมือ ข้อความนี้จะปรากฏต่อเมื่อ
แผ่นแก้วรายงานว่ามะแมไปถึงจุดนัดพบความสว่างขั้นสูงสุด ในวัน 
เดือน ปี ที่ทางเปิด

ถ้าวันนี้มะแมไม่ไปที่นั่น พี่ก็เขียนข้อความนี้เปล่าๆ แต่หาก
สัมผัสล่วงหน้าของพี่ไม่มีผิดพลาด พี่ว่ามะแมไป และคงตัดสินใจ
สละเครื่องรุงรังทั้งหลายแล้ว

สบายใจเถอะ มะแมไม่ใช่ผู้หญิงของเซธหรอก เพราะเป็นคน
เดียวที่ไม่เกิดในโรงพยาบาลให้เซธพบเอง พี่ต้องเป็นคนจูงมือมาให้
เซธคิดแย่งในภายหลังต่างหาก และมะแมก็ไม่ใช่ผู้หญิงของพี่ด้วย 
เพราะพี่อยู่ไม่นานพอจะให้มะแมรู้สึกอย่างนั้นได้

ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมะแมในส�านักชี ถ้าเทียบปริมาณก็
น้อยกว่าเมื่อมะแมอยู่ในอาณาจักรของเซธมาก แต่หากเทียบเป็น
คุณค่าที่แท้ ก็ต้องบอกว่าคนในส�านักชีได้ประโยชน์ถาวร ไม่กลับ
ไม่เปลี่ยนอีก ต่างจากคนในอาณาจักรของเซธ แม้รับประโยชน์จาก
มะแมไปชั่วคราวในชาตินี้ ก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าต้องระหกระเหินขึ้นฟ้า
หรือลงเหวกันอีกนานแค่ไหน

เส้นทางในสังสารวัฏคงเหงาน่าดูเมื่อขาดมะแมไป แต่นี่ก็จะ

เป็นการยืนยันว่าพี่ไม่ได้ดีแต่พูด หากมะแมมีความสุขตลอดไป พี่นี่
แหละจะดีใจเป็นที่สุด

ลาชั่วนิรันดร์
พี่อัค

มะแมสะอึกอัน้ ตีบตันคอหอย แต่ไม่รูองไหู เพราะเมื่อนึกถึง
เด็กอ่อนที่ก�าลังจะมาเกิดในไม่ชูา ก็เห็นว่าเจูาของขูอความไม่ไดูมีชีวิต
จิตใจแบบมนุษย์หรือแบบเทพยดาไหนๆอีกแลูว จึงไม่ทราบจะส่งใจไป
อาลัยอาวรณ์ใครคนไหนดี

เดินกลับไปกลับมา ทบทวนทุกสิ่งที่พลิกชีวิตหล่อนหลายตลบ 
แลูวฉุกคิดขึ้นไดูว่านูองอิก๊เป็น ‘แผนสอง’ ของอัคระอย่างไร ถูาไม่มีหนู
อิก๊ หล่อนคงไม่ไดูพบแม่ใหญ่ และถูาไม่พบแม่ใหญ่ หล่อนคงไม่ปลง
สังเวชกับความตาย ไดูสว่างในธรรมจนอยากสละโลกขนาดน้ี

ยิม้นิดๆอย่างรููใจคนรักเก่า เขาทนไม่ไดูที่จะยกหล่อนใหูเซธ... 
เมื่อเขาไม่ไดู เซธก็ตูองไม่ไดู!

อัคระคงเดาทางถูก ว่าเซธจะบอกความลับสุดทูายเรื่องการเกิด
ใหม่ของเขา โดยหวังว่านัน่จะปลดล็อกใหูใจหล่อนตัดเยื่อใยจาก ‘เด็ก
แบเบาะ’ เสียไดู แต่ดูวยการเผยความลับเช่นนัน้เอง กลับกลายเป็นเขูา
ทางอัคระแทน เพราะเมื่อสลดอย่างรุนแรงจากการเห็นธรรมชาติการ
เวียนว่ายตายเกิด ซึ้งใจว่าไม่มีใครเป็นที่มัน่ใหูใครไดู หล่อนก็จะเลือก
ทางอื่นที่ดีกว่าอาณาจักรของเซธ

สรุปคืออัคระไม่ใช่แค่ท�าตัวหวงแหนคนรักเก่าเฉยๆ เขายังมุ่ง
หวังใหูหล่อนไดูดีที่สุดตามทางอีกดูวย

ชาติก่อนๆหล่อนอาจเป็นสมบัติผลัดกันชมของเหล่าจักรพรรดิ
หรืออย่างไรไม่รูู รููแต่ว่าชาติน้ีขอเลือกที่จะไม่เป็นสมบัติของใครเลยดี
กว่า เมื่อตัดสินใจหันหลังใหูโลก มะแมเกิดความรููสึกเป็นตัวของตัวเอง 
หล่อนไม่ใช่ผููหญิงของใครเลยจริงๆ
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ตอนน้ีหล่อน ‘ไม่มีอะไร’ ไม่มีความรัก ไม่มีแมูกระทัง่ความ
มุ่งมาดคาดหวังที่จะไดูรักใหม่ หัวอกจึงโปร่งโล่ง ดวงจิตถูกปลดปล่อย
เป็นอิสระ สะอาดหมดจดจากตูนเหตุแห่งทุกข์หนักในวัฏสงสาร

โลกในความหมายที่พระพุทธเจูาบัญญัติไวู คือกายอันยาววาหนา
คืบกูอนน้ี กับใจอันไรูรูปดวงน้ี

โลกาวินาศที่แทู จึงเป็นของเฉพาะตน เมื่อกายแตกครัง้หน่ึง ก็
คือโลกาวินาศครัง้หน่ึง ไม่ว่าผููครองโลกอยู่จะเป็นจิตของคนธรรมดา 
หรือเป็นจิตของพระเจูาจักรพรรดิก็ตาม

ต่อเมื่อสามารถพาตนไปไดูถึงนิพพาน อันเป็นมหาสมุทรแห่ง
ความว่าง ไรูรูป ไรูโลก ไรูเครื่องอาศัย จึงไดูชื่อว่าถึงซึ่งความยุติ
โลกาวินาศไปจนชัว่กัลปาวสาน

มะแมเดินออกจากหูองท�างาน ตรงไปสู่หูองพระ เพื่อสวดมนต์
หลายๆรอบเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ที่ไรูตูนเหตุทุกข์ หล่อนสัญญา
กับตนเองว่าจะไม่หันหลังกลับมามองสะพานสู่ชีวิตเก่าที่ตนเผาทิ้งกับ
มืออีกเลย

จบ

ไดอารี่สีขาว
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วันแรก...

ฉันติดเขียน ‘ไดอารี่สีชมพู’ มาหลายเดือนตั้งแต่รู้จักพี่อัค 

จนกลายเป็นความเคยชินที่จะระบายความรู้สึกออกมาวันละนิดวันละ

หน่อย แม้จะตัดใจเผาไดอารี่เล่มนั้นทิ้งไปแล้ว เพราะไม่อยากเหลือ

ร่องรอยความทรงจ�าแบบโลกๆไว้อีก แต่นิสัยช่างจดช่างเขียนท่าทาง

จะไม่หายตามไปด้วย ก่อนนอนอย่างคืนนี้ เหมือนอะไรหายไปถ้าไม่

ได้จดไม่ได้เขียนเสียหน่อย

ฉันเลยตัดสินใจซ้ือสมุดปกสีขาวมาอุปโลกน์เป็นไดอารี่เล่ม

ใหม่ ก็คงไม่เป็นไรมั้ง เพราะตั้งใจจะบันทึกประสบการณ์บนเส้นทาง

ที่ปูลาดด้วยผ้าสีขาวของแม่ชีนี่นา ไม่ใช่เรื่องโลกๆเสียหน่อย ว่าแล้ว

ก็ถือเอาวันแรกที่มาอยู่นี้ เป็นปฐมฤกษ์เปิดหน้าหนึ่ง รู้สึกมีความสุข

ที่ได้เขียน อีกปีข้างหน้าถ้ากลับมาอ่าน ฉันอาจมองเห็นว่าตัวเองเริ่ม

ต้นอย่างไร พัฒนาไปแค่ไหนแล้ว ที่แน่ๆคือขอให้สัญญากับตัวเองไว้ 

ณ บรรทัดนี้ว่า ฉันจะไม่ย�่าอยู่กับที่เป็นอันขาด!

มาอยู่นี่ฉันตั้งใจจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์ มันเสี่ยงเกินไปกับความ

รู้สึกว่ายังสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์

ทุกเครื่องที่มีก็ยกให้หยิมไปหมดแล้ว ซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คิด มันช่วย

ปรุงแต่งจิตให้เกิดความรู้สึกว่ามาอยู่ในโลกใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับโลก

เก่าอีก นี่ถ้าไม่จ�าเป็นต้องติดต่อกับพ่อแม่ ฉันก็คงทิ้งมือถือไปด้วย 

จะได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงไปเลยจริงๆ

อือม์... ฉันชอบอ่านลายมือของตัวเองนะ ดูสวยดี... อาจจะ

เป็นรูปแบบหนึ่งของความหลงตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะ แต่ย้อนกลับมา

อ่านอะไรที่ตัวเองเขียนแล้วมีความสุข รู้สึกว่าแบบนี้เป็นลายมือที่สื่อ

อารมณ์อ่อนโยน ลายมือของแต่ละคนท�าให้กระดาษแผ่นหนึ่งกลาย

เป็นสื่อบันทึกกระแสจากใจในขณะเขียนเอาไว้ และมีอ�านาจดึงดูด

ให้ย้อนกลับไปสู่กระแสเดิมขณะนั้นๆได้อีก

ฉันไม่ได้มีความรู้เรื่องอ่านคนจากลายมือ แต่ใช้ใจวัดเอา 

ลายมือของฉันสื่อให้รู้สึกถึงชีวิตโดยรวมที่ผาสุก เริ่มต้นจากการยิ้มได้

แบบเด็กมีพ่อมีแม่ ลงท้ายก็ยังยิ้มได้แบบคนมีที่พึ่ง ไม่เคยต้องร้องไห้

สงสารตัวเองอยู่คนเดียวเลย

การเทียวไปเทียวมาเข้าออกส�านักชีเชิงตะกอนอยู่หลายเดือน 

ท�าให้วันแรกไม่ใช่วันที่ ‘แปลกและแตกต่าง’ แต่ด้วยความที่ชีวิตเริ่ม

หยั่งรากลงในส�านักชีจริงๆเสียที ท�าให้นาทีนี้รู้สึก ‘ปกติและมั่นคง’ 

อย่างแท้จริง

วันที่สอง...

ฉันรู้สึกคล้ายคนอนาถามาพึ่งพาท่านเศรษฐี ทุกครั้งที่อยู่ต่อ

หน้าแม่ใหญ่ ชอบเกิดความรู้สึกเหมือนเรายังขี้เหร่ ยังไม่มีเสื้อผ้า

อาภรณ์ดีๆใส่ แล้วท้องก็หิวข้าวหิวน�้าอยู่ร�่าไป

ย้อนกลับไปส�ารวจตัวเอง วาระแรกที่อยากมาอยู่ที่นี่ ไม่มีอะไร

เป็นแรงบันดาลใจมากไปกว่ากระแสจิตที่สุกสว่าง และร�่ารวยความสุข

ล้นดินล้นฟ้าของแม่ใหญ่นั่นเอง

เห็นท่านท�าได้ ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากท�าได้บ้าง จิตที่

ผ่องใสไร้ความฟุ้งซ่านของท่าน คือความงดงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น

มาในชีวิต ความว่างอย่างไม่มีประมาณจากกลางใจท่าน เปล่งประกาย

บริสุทธิ์เกินผ้าขาว จนผ้าขาวทัั้งโลกดูหม่นหมองเหมือนของเปื้อนไป

เลย

ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ที่สุดของความบริสุทธิ์คือการไม่มีร่องรอย

ความอยากได้ ไม่มีวี่แววของความกระสับกระส่ายให้รู้สึกแม้น้อยเท่า

น้อย นี่แหละหลักฐานความอิ่มแบบคนที่มี คนที่เต็ม ชนิดไม่มีทางกลับ

ไปโหยหิวทุรนทุรายได้อีก สมัยพุทธกาลคงมีหลักฐานอย่างนี้ให้เห็น

กันมาก คนเลยเกิดก�าลังใจอยากเข้าให้ถึงความพิสุทธิ์กัน แต่สมัยนี้

หลักฐานมีน้อยเหมือนไม่มี ก�าลังใจเลยถดถอยไปด้วย

ช่วงบ่ายน้องอิ๊กขอขึ้นไปนั่งสมาธิในถ�้าที่เคยบ�าเพ็ญเพียรเมื่อ

ชาติก่อน ซึ่งแม่ใหญ่ก็อนุญาตและเตือนสั้นๆว่าให้ขึ้นไปเพื่อเอา

ความวิเวกในการเจริญสติแบบเดิม แต่อย่าเผลอไปเอาความรู้สึกใน

ตัวตนแบบเดิมพกติดกลับมาด้วย

ฉันขึ้นไปส่ง แล้วก็ตั้งใจจะเดินจงกรมเป็นเพื่อน แต่น้องอิ๊กขอ

ให้กลับลงมาก่อน บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง ดูแลตัวเองได้ และลงจาก

เขาเองได้

ใจหนึ่งฉันก็ห่วงจริงๆแหละ แต่อีกใจรู้ว่าเขาจะปลอดภัยและไม่

เป็นอะไร จึงลงจากเขาและปล่อยให้อิ๊กได้อยู่คนเดียวตามที่ต้องการ 

ฉันเห็นเลยว่าใจไม่เป็นสุข ปรุงแต่งภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่บน

ยอดเขาโดยไม่มีใครเป็นเพื่อน ระยะทางจากบนดินถึงบนโน้นก็ไม่ใช่
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ใกล้ๆ ต้องใช้เวลาเดินกันเป็นชั่วโมงๆ แต่ตกเย็นภาพปรุงแต่งก็หาย

ไป เมื่อตัวจริงของน้องอิ๊กกลับมาโดยสวัสดิภาพ แถมน�าเอากระแส

ความนิ่งเย็นอย่างน่าทึ่งติดตัวกลับมาให้ฉันพลอยอนุโมทนาตามเสีย

อีก

ก่อนหน้านี้ กระแสจิตของน้องอิ๊กเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา พลอย

ให้ฉันรู้สึกกับเขาไม่คงเส้นคงวาไปด้วย บางทีก็เห็นเหมือนเป็นเด็ก 

บางทีก็เห็นเหมือนอิ๊กแก่กว่าฉันเสียอีก แต่ช่วงเย็นที่ผ่านมามีความ

เปลี่ยนแปลงที่ลงตัวบางอย่าง เหมือนใจอิ๊กปรุงแต่งไปอีกแบบ ไม่ใช่

เด็กที่สับสนกับการค้นหาตัวเอง แล้วก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่เกินตัวขนาดไม่

เหลืออะไรในชีวิตให้คิดจะท�าอีก แต่เป็นจิตวิญญาณที่เงียบเชียบ 

สงบสุข และมีเป้าหมายชัดเจน อาจจะชัดกว่าฉันด้วยซ�้า...

อือม์... ในโลกนี้มีกรณีตัวอย่างของกรรมเก่า ที่ท�าให้ทุกอย่าง

ในชาติใหม่ง่ายไปหมดจริงๆ ฉันมาคิดดู แม้แต่ความยากล�าบากและ

ความทุกข์โศกในช่วงต้นของน้องอิ๊ก ก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงดันให้

อยากออกจากโลกอันเป็นทุกข์ บุญเก่าของน้องอิ๊กพาฉันไปช่วยชีวิต

เขาจากการฆ่าตัวตาย เพียงเพื่อให้เขาได้ ‘ฆ่าตัวตน’ อย่างถูกต้อง

ในภายหลังนั่นเอง

วันที่สาม...

ฉันตื่นตีสองและมาเขียนบันทึกทันที เพื่อให้ความทรงจ�ายังสด

ใหม่ ถ่ายทอดออกมาได้ละเอียดไม่ตกหล่น

จริงๆตั้งใจจะไม่เขียนอะไรที่เกี่ยวกับพี่อัค เพราะกลัวจะ

ปรุงแต่งเตลิด แต่คิดอีกทีคงไม่เป็นไร ในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับ

ปรากฏการณ์ทางจิตที่น่าสนใจมากกว่าจะเกี่ยวกับพี่อัคโดยตรง (แต่

อือม์... ขนาดเขียนแค่ค�าว่า ‘พี่อัค’ ใจก็ปรุงแต่งให้รู้สึกวาบหวาม

ขึ้นมาได้แฮะ จิตมนุษย์แล่นไปในอารมณ์พิศวาสง่ายจริงๆ ชื่อคนซึ่ง

เป็นแค่ค�าค�าเดียว ก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางใจได้ราวกับเจอตัวเขากับ

ตาเราเองเลย เฮ้อ! ยังยึดมั่น ยังอุปาทานว่าเขามีตัวตนอยู่ไม่เลิกนะ

มะแม!)

เรื่องคือ ก่อนเข้านอนฉันเดินจงกรมอยู่เกือบสองชั่วโมงจน

เมื่อยขา ยิ่งเพิ่งขึ้นเขาปวดๆน่องอยู่ก่อน พอออกจากทางจงกรมเข้า

กุฏิก็นั่งสมาธิแบบไม่ค่อยมีก�าลังเท่าไหร่ ที่จริงจิตยังตั้งนิ่งและมีสติ

รู้อยู่หรอกนะ แต่รู้แบบสว่างทึบ ไม่ใช่สว่างใส แล้วกายก็ไม่เอาด้วย

เลย ท�าท่าเหมือนจะพับมิพับแหล่ ฉันจึงเข้านอนด้วยความตั้งใจว่า

ตื่นเมื่อไหร่จะมาบ�าเพ็ญเพียรต่อเมื่อนั้น

ตอนวางตัวนอนราบ ฉันก�าหนดลมหายใจให้ลากยาว เพื่อ

จะได้รู้สึกตัวสักนิดหนึ่งก่อนหลับ พอหลับก็เหมือนยังตื่นแบบรางๆ 

สบายกาย สบายใจ คล้ายท�าสมาธิขณะหลับ พักใหญ่ทุกอย่างก็เงียบ

หายไปหมด เหลือแต่ความสว่างสลัวของจิตที่ยังรู้สึกตัวเหมือนไม่ได้

ฝัน

ครู่หนึ่ง ฉันรู้สึกเหมือนมีกระแสพลังสว่างของดวงจิตขนาดใหญ่

จากเบื้องบนเหนือโลกขึ้นไปมาปรากฏ และท�าให้ห้องแคบกลายเป็น

มิติกว้างโล่งราบเรียบสุดลูกหูลูกตา สัมผัสทางใจบอกว่าเป็นจิตของ

พี่อัค เกิดความคร้ามเกรง เห็นตัวเองต�่าต้อย คล้ายอาการของคน

ก�าลังคุกเข่าก้มหน้าพนมมือ รอรับบัญชาจากเจ้าเหนือหัว ไม่ใช่ความ

รู้สึกเชิงชู้สาว ไม่ใช่ความรู้สึกวาบหวามพิศวาส แล้วก็ไม่ใช่แม้แต่

ความรู้สึกว่าเราจะไปเทียบระดับตีเสมอ หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆกับ 

‘ท่าน’ ได้

เกิดประสบการณ์สื่อสารจากจิตถึงจิตที่ฉันไม่เคยพบเจอ โดย

น�าหน้าด้วยความรู้สึกละเอียดอ่อน ประณีตงดงาม แล้วตามมาด้วย

ความเข้าใจว่าดวงจิตที่ยิ่งใหญ่จากเบื้องบน ได้ส่งกระแสบอกสาธุ

อนุโมทนามิกับชีวิตใหม่บนเส้นทางพรหมจรรย์ของฉัน ไม่มีภาษาพูด

หรือถ้อยค�าใดๆในหัว มีแต่ความเข้าใจว่า ‘ท่าน’ ส่งกระแสปลื้มใจ

ไพศาลมาให้

ฉันยกมือไหว้ด้วยมหาปีติล้นเกล้า ขณะนั้นรู้สึกว่ามือเปล่าไม่

เป็นการสมพระเกียรติ จึงนึกถึงพวงมาลัยและดอกบัวงาม ฉับพลัน

ก็รู้สึกว่ารอบด้านสว่างโพลงและสดใสด้วยเครื่องของบูชาสารพัดชนิด 

ทั้งผ้าขาว ทั้งพานทองค�า ทั้งดอกไม้หลากสี ทั้งแก้วเจ็ดประการ และ

อื่นๆที่รู้ได้ด้วยจิตว่าล้วนเป็นเครื่องของที่เนรมิตขึ้น อาศัยก�าลังใจ

ปรารถนาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เอง

นี่เป็นประสบการณ์ทางจิตท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องโลก

วิญญาณมากขึ้น ฉันพยายามเงยหน้าเพื่อเปิดเปลือกตามองท่าน แต่

ไม่ไหว กะแค่ก�าลังที่จะเงยหน้าก็ไม่มีแล้ว เหมือนถูกกดไว้ด้วยมหิทธิ

พลังที่ไม่เคยรู้จัก บอกอยู่ในทีว่าไม่บังควรเลยที่จะอยากรู้อยากเห็น

พระลักษณะแห่งทิพยสภาพชั้นสูงแห่งพระพรหม ที่เหนือกว่าเทพยดา
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ขึ้นไปอีก

ครู่หนึ่งกับการอยู่ใต้พลังอ�านาจแห่งความสว่างอบอุ่น ที่เป็น

แรงบันดาลใจเกินบรรยาย ก็เหมือนพลังเหนือโลกนั้นจางหายไป ทุก

อย่างกลับคืนสู่สภาพปกติ และฉันก็ตื่นขึ้นเมื่อเขียนบันทึกอยู่เดี๋ยวนี้ 

นี่น่าจะเป็นก�าลังใจดีๆให้อยากพากเพียรเพื่อความก้าวหน้าต่อไป

ขอบพระคุณนะคะท่าน _/\_ ^^

วันที่สาม... (ต่อ)

กุศลอาจเป็นเหตุให้เกิดอกุศลได้จริงๆ พอได้ก�าลังใจจาก 

‘ท่าน’ ฉันก็เร่งความเพียรใหญ่ แต่ไหงยิ่งเพียร ใจถึงยิ่งคิดถึงแต่พี่

อัค พี่อัค พี่อัคไม่เลิก

ใจปรุงแต่งมั่วขึ้นทุกที กระแสความเมตตายิ่งใหญ่นั้น ท�าให้ใจ

ค่อยๆถักทอความเป็นพี่อัคชัดขึ้นเรื่อยๆ จนต้องหยุดนั่งร้องไห้บนทาง

จงกรมนั่นเอง

รุ่งเช้าฉันเหมือนนกปีกหักท่ียังพอเหลือแรงไปขอการเยียวยา

จากแม่ใหญ่ได้ ฉันตั้งใจจะไม่ร้องไห้ให้ใครเห็น แต่ช่วยไม่ได้ที่

สบตากับแม่ใหญ่แล้วน�้าตาเจ้ากรรมก็ทะลักพรั่งพรูออกมาไม่เหลือ 

กระแสของแม่ใหญ่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนหยาดฝนที่ฉ�่าเย็น ขณะที่

กระแสของฉันเหมือนน�้าร้อนมีมลทิน ช่างเป็นความแตกต่างที่ชัดเจน

ชวนให้สมเพชตัวเองเหลือเกิน

ฉันอายที่หยุดร้องไห้ไม่ได้ แต่แม่ใหญ่ก็ไม่ว่า และปล่อยให้

ร้องไป แม่ชีอื่นๆก็เงียบมองฉันด้วยกระแสเมตตาเอาใจช่วยกันอย่าง

เดียว ไม่มีใครพยายามปลอบหรือแม้แต่ถามถึงที่มาที่ไปสักคน

สุดท้าย ฉันก็พยายามพูดกับแม่ใหญ่โดยไม่เงยหน้าขึ้นสบตา 

เพราะกลัวจะกลั้นไม่อยู่อีก พูดสองสามค�า อะไรไม่รู้ลืมแล้ว และท่าน

คงเห็นฉันพูดตะกุกตะกักไม่รู้เรื่อง เลยตัดบทสอนโดยไม่ฟังค�าถาม

ให้จบ

แม่ใหญ่บอกว่า ‘ท่าน’ ไม่ได้มา แต่แค่รับรู้จากเบื้องบนว่าฉัน

เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเห็นว่าฉันปฏิบัติอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์ มี

ทิศทางไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นโศก ก็หายห่วงและมีปีติ

เพียงด้วย ‘อาการหายห่วงของท่าน’ ก็ทรงพลังใหญ่หลวงพอ

จะกระทบให้ฉันเกิดการรับรู้ แล้วจิตตีความว่านั่นเป็นการอนุโมทนา

อย่างล้นเหลือ เมื่อบวกกับที่ฉันยังย้อมติดด้วยกิเลสในทางพิศวาสง่าย 

ก็กลายเป็นความปรุงแต่งอลหม่าน คิดโน่นคิดนี่ไม่เลิก ทั้งย้อนไปใน

อดีต ทั้งพุ่งลิ่วไปหวังในอนาคต ชนิดห้ามไม่หยุด ฉุดไม่อยู่

ฉันทบทวนพิจารณาตามแม่ใหญ่ และกล�้ากลืนรสแห่งความ

โทมนัสลงอกอย่างยากเย็น ที่แท้ ‘ท่าน’ ไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะไยดี

หรือมีราคีอะไรกับฉันเลย จิตที่ยังโง่แบบมนุษย์ของฉันสรรสร้างยาง

เหนียวมายึดตัวเองไว้กับอดีตและอนาคตที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงไปเอง

ทั้งเพ

ฉันต้องท่องไว้ช่วยให้ตัวเองส�านึก พี่อัคกลายเป็น ‘ท่าน’ ที่ทรง

จิตเป็นฌานสว่างใหญ่ ปราศจากการย้อมติดในโลกียวิสัย รอฤกษ์

เกิดเพื่อสืบทอดความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ในพรหมภูมิท่าเดียว 

นั่นคือความจริง แม้ว่าในฝันคือพี่อัคยังไยดีในฉัน ยังอยากอยู่กับฉัน 

และไม่เลิกรักฉัน ก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นเรื่องเหลวไหล

อยากหลับไม่สนิทเอง จิตเลยแสดงความเหลวไหลอย่างนี้

แหละ...

เอาเถอะ! อย่างน้อยก็รู้ตัว จิตของฉันยืนอยู่ข้างความฝัน ส่วน

ลึกของฉันยังรับไม่ได้กับการตายของพี่อัคแม้แต่นิดเดียว

ทั้งวันที่เหลือคือการเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ท�าอย่างอื่น เอาแต่รู้สึก

ถึงลมหายใจไม่เลิก แม่ใหญ่สั่งให้อยู่กับความไม่เที่ยงของลมหายใจ 

ท่านอธิบายว่า ความสามารถในการรู้ลมหายใจตามจริง จะน�าไปสู่

ความสามารถในการยอมรับตามจริง

ยอมรับได้แม้สิ่งที่ไม่น่ายอมรับที่สุดในชีวิต...

วันที่สี่...

เป็นการตื่นนอนตามเวลา แต่หมดเรี่ยวหมดแรง มีความคิดเลิก

ล้มการบวชชีแล้วซมซานกลับไปเป็นผู้หญิงของเซธ

เมื่อคืนตอนนั่งสมาธิ รู้ลมหายใจเข้าออก เห็นมันไม่เที่ยง จิตก็

เริ่มปรับเข้าสู่สภาพยอมรับตามจริงได้หมด เห็นอะไรๆไม่เที่ยง ไม่ใช่

ของเรา ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาได้หมด

แต่พอตื่นนอนก็เอาอีก เศร้าอีก น้อยใจพี่อัคอีก ท�าไมเขาต้อง

ตาย? ท�าไมเขาถึงทิ้งฉัน? ท�าไมเขาถึงไม่ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางของ

คนปกติ? ท�าไมเขาจะต้องอยากเสียสละแบบไม่มีมนุษย์หน้าไหนเขา
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เสียสละกัน?

ฉันเหนื่อยและไม่อยากหลอกตัวเอง ตลอดช่วงเช้าคิดว่า

อย่างไรก็คงเอาดีบนเส้นทางปล่อยวางไม่ได้หรอก แค่มีอะไรมากระ

ทบให้คิดถึงพี่อัคนิดเดียว ก็กลายเป็นผู้หญิงธรรมดา ร้องไห้ขี้มูกโป่ง

น่าอายได้อย่างนี้

ถ้าไม่มีแม่ใหญ่ ก็เหมือนไม่มีจุดหมายปลายทางแท้จริงอยู่ที่นี่

เลย ฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่สูญเสียพลังความเข้มแข็งใน

ชีวิต อ่อนแอและต้องการหลักที่พึ่งอันเป็นอมตะก็เท่านั้น

รู้อยู่ว่าความปล่อยวางคือพลังขับเคลื่อนให้ได้ถึงนิพพาน หลาย

เดือนที่ผ่านมานึกว่าตัวเองเก่ง ปล่อยวางทิ้งขว้างทุกสิ่งที่มีได้หมด แต่

สุดท้ายก็เหมือนบุคคลล้มละลายภายในชั่วข้ามคืน สัมผัสเป็นจริงเป็น

จังของ ‘ท่าน’ ครั้งเดียวพิสูจน์ให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไร ธาตุแท้ของ

ใจยังยึดมั่นและปรุงแต่งรุนแรงได้ขนาดไหน

พอดีช่วงบ่ายมีการเผาศพ ฉันได้เห็นกับตา ได้กลิ่นกับจมูก 

บรรยากาศเผาศพแบบสมัยพุทธกาลที่มีแม่ใหญ่เป็นประธานน�ามรณ

สติมาสู่ใจผู้เข้าร่วมชุมนุมเพลิง

อาจจะเพราะฉันตั้งจิตปลงใจตามค�าแม่ใหญ่เกินไปหรือ

อย่างไรก็ไม่ทราบ ท�าไมของจริงไม่ยักให้ความรู้สึกสะเทือนแรง

เหมือนตอนดูวิดีโอครั้งแรก พิษไข้ทางวิญญาณมันรบกวนไม่ให้ใจ

หยั่งถึงมรณสติได้กระมัง

ซึ้งแล้วว่าจิตมนุษย์เป็นไปได้ขนาดไหน อาการยึดมั่นถือมั่น

อยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยากได้นั้น มันบิดเบือนความจริงได้เพียงใด ความ

จริงคือเขาจะไม่กลับมา แต่ความฝันคืออยากให้เขากลับ ความจริงคือ

เขาตายแล้ว แต่ความฝันคือเขายังอยู่ ใจที่เข้าข้างความฝัน ยึดมั่นอยู่

กับสิ่งที่มันไม่จริง มีผลให้ความคิดพยายามยอมรับความจริงกลายเป็น

โมฆะทั้งหมด

รู้ทั้งรู้ แล้วก็เคยปลง เคยถอดถอนความอาลัยในตัวพี่อัคได้

เหมือนปลดเปลื้องห่วงโซ่ลงมากองทั้งยวง ก็กลับเอาปลอกคอมาสวม

ใหม่ในพริบตา ขอเพียงเจอจังหวะโดนกระทบจังๆเถอะ บางทีก็สงสาร

ตัวเอง แต่อีกทีก็นึกสมน�้าหน้า เหมือนคนเกลียดตัวเอง น้อยใจตัว

เองที่ไม่แน่จริง แพ้ภัยแบบปลาตายน�้าตื้นโง่ๆได้แค่นี้

พยายามพิจารณาว่าคลื่นจิตที่ส่งมากระทบฉันนั้น ถือเป็นเรื่อง

ธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน คนในโลกสับสนมึนงงกับความ

รู้สึกที่กลับไปกลับมายอกย้อนของตัวเอง เดี๋ยวนึกรัก เดี๋ยวนึกเกลียด 

เดี๋ยวรู้สึกเฉยๆ ก็เพราะใครอีกคนเค้นความรู้สึกได้แรงขนาดเป็นคลื่น

รบกวนบ้าง เป็นน�้าใสชะโลมใจบ้าง

ฉันอาจอาการหนักหน่อยตรงท่ีไม่ได้เจอแค่คลื่นรบกวนจาก

จิตที่สับสนของมนุษย์ แต่ถึงขั้นเจอพลังจากจิตที่ยิ่งใหญ่ของพระ

พรหม เลยเกิดการปรุงแต่งแรง ถวิลหาตัวตนของพระคุณท่านรุนแรง

เหลือจะระงับ

ถึงขณะที่เขียนอยู่นี้ พอมองเป็นภาพรวมได้ ก็ทุกข์น้อยลงได้ 

อาจจะเพราะมองออกว่าในอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ ความทรงจ�าเกี่ยว

กับสัมผัสในฝันจะเบาบางลงเรื่อยๆ อาการจะเป็นจะตายก็คงไม่เข้ม

ข้นเหมือนอย่างนี้ และในที่สุดก็หายไปเอง อะไรๆก็ไม่เที่ยงทั้งนั้น 

เมื่อไหร่ใจจะถึงความจริงนี้ให้ได้เท่านั้นแหละ

วันที่ห้า...

ฉันตื่นขึ้นมาตีสองเพื่อบันทึกความฝันอีกครั้ง ครั้งนี้ใจชื้นขึ้น

นิดหน่อย ดูเหมือนจิตขณะหลับจะปรุงแต่งเรื่องเข้าท่าขึ้นมาเป็น

ก�าลังหนุนบ้าง

อาจจะเพราะมรณสติช่วงงานเผาศพตอนกลางวันเริ่มออกฤทธิ์ 

เมื่อหลับลงเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น รู้บ้างหลงบ้าง พักหนึ่งก็คล้ายได้

กลิ่นควันธูปตลบอบอวลไปทั้งห้อง จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นกลิ่นควัน

ไฟเชิงตะกอน แล้วเลยกลายเป็นกลิ่นเนื้อไหม้ในที่สุด ทุกอย่างชัด

เหมือนเกิดขึ้นในห้องจริงๆ แต่ฉันก็ไม่กลัว เพราะมีสติรู้ว่าเป็นความ

ปรุงแต่งของจิตในฝัน และอีกใจก็คิดว่าถ้าจริงน่ะดีเลย งานฌาปนกิจ

ตัวฉันเอง ฉันจะได้ตายในขณะที่ก�าลังปลงได้ หมดความยึดมั่นถือมั่น

ในกายใจได้แบบลัดๆกันทันที

แต่ไม่นานนิมิตชนิดที่เป็นกลิ่นก็หายไป กลายเป็นความมืดที่

วังเวงน่ากลัว คล้ายไปยืนกลางป่าช้าใหญ่ มองทางไหนก็มีแต่ราวป่ายะ

เยือกกับท้องฟ้าไร้ดาวห่างไกลออกไป

ฉันรู้สึกว่านั่นคือดินแดนแห่งความตายที่ทุกคนกลัว และจิตปรุง

แต่งขึ้นด้วยอาการไม่รู้จักความตายที่แท้จริง แต่ใจของฉันยังคงเยือก

เย็นอยู่ในบรรยากาศที่เยียบเย็น ไม่สะทกสะท้าน พร้อมจะไปไหนไป

กัน ความสว่างที่กลางใจช่วยให้รู้ว่าตัวเองจะไม่ติดอยู่ในที่มืดแบบนี้



508       ไดอารี่สีขาว 
 dungtrin.com    509

แน่

นานต่อมา มีการคั่นฉากด้วยภวังค์ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ใจอยากสั่ง

ให้ตัวเองลุกขึ้นมานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเป็นเรื่องเป็นราว แต่ก็

เหมือนเกิดแรงดึงดูดที่เกินฝืนต้าน กระชากฉันกลับเข้าไปในมิติแห่ง

ฝันลึกอีกครั้ง

ฉันเห็นรูปตัวเองในกรอบใหญ่ ขนลุกนิดหนึ่งเมื่อพินิจดูแล้ว

รู้ว่าเป็นรูปที่ตั้งไว้ใกล้โลงศพ ความรู้สึกที่ชัดเจนขณะนั้นเหมือนถาม

ตัวเองว่าฉันตายแล้วหรือนี่ กล้าๆกลัวๆเมื่อปลอบตัวเองว่าช่างปะไร 

ตายก็ตาย ทั้งชีวิตมีแต่ช่วยคน ไม่มีชนักปักหลัง ไม่เคยตั้งใจท�าร้าย

ร่างกายหรือจิตใจใคร ท�าไมต้องไปกลัว

ใครคนหนึ่งพาฉันไปเปิดฝาโลง และดันหลังฉันนิดหนึ่งให้ยื่น

หน้าไปดู ฉันเห็นศพหน้าซีดของตัวเองนอนอยู่ในนั้น จ�าได้ถนัดว่า

วินาทีที่เห็น ฉันผงะด้วยความตกใจ เพราะไม่นึกมาก่อนว่าจะได้เป็น

วิญญาณที่ถูกพามาดูศพตัวเองจริงๆ

พอเริ่มเชื่อว่านั่นเป็นศพตัวเอง ใจก็เหมือนเจอแรงดึงดูด

หนักๆอีกครั้ง คราวนี้โดนดึงฮวบเข้าไปในร่างศพ และกลายเป็นความ

รู้สึกธรรมดาในขณะก�าลังทอดร่างนอน สิ่งที่แตกต่างไปคือใจเห็นว่า

ร่างนอนนั้นของตัวเองเป็นศพ ไม่ใช่มนุษย์ที่คิดอ่านกระท�าการอะไร

ได้อย่างนี้

ทีแรกก็เป็นร่างนอนที่ปราศจากไออุ่น ปราศจากลมหายใจ 

ผ่านไปอึดใจใหญ่จนฉันนึกว่าไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลย แต่ยังไม่ทัน

ขาดสายความคิด ฉันก็เริ่มรู้สึกถึงอาการเปื่อยยุ่ยของเนื้อหนัง เหมือน

ไอศกรีมที่ละลายอย่างรวดเร็วเพราะถูกลนด้วยความร้อน ฉันพลิก

หน้าดูด้านข้างก็เห็นกระดูกหัวไหล่โผล่ กลิ่นคาวเลือดเริ่มโชย พอก้ม

ลงมองส่วนล่างก็เจอกระดูกซี่โครงที่หุ้มตับไตไส้พุงเอาไว้เข้าให้อีก

กระบวนการแตกดับของร่างกายด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว ฉัน

ชักใจสั่น  แต่ก็สะกดตัวเองไว้ไม่ให้กลัวด้วยการขบฟันนิดหนึ่ง ทว่า

กลับยิ่งต้องตกใจเมื่อพบว่าฟันที่ขบนั้น กลายเป็นของเปราะบาง ฉัน

รับทราบว่ามันเสียดสีกันกรอดๆแล้วป่นเป็นผง ละเอียด ความรู้สึกชา

ตามใบหน้าเกิดขึ้น แล้วตามด้วยการรับทราบว่ากะโหลกร้าวและปริ

แยกจากกันเป็นหลายเสี่ยง

กลิ่นน�้าเลือดน�้าเหลืองเริ่มแหลมคมบาดจมูก และเหมือนจมูก

แหว่งหายไปแล้วกว่าครึ่ง เหลือแต่เยื่อบางๆรับรู้กลิ่นท้ายๆของชีวิต 

ใจเหมือนอยากเปล่งเสียงพุทโธๆอีกสักครั้ง แต่เจ้ากรรม รู้สึกเหมือน

หลอดคอมีแต่ลมพ่นฟู่ๆออกมา เสียงไม่น่าฟังเอาเลย

ความรู้สึกก่อนจะดับไปพร้อมร่างที่เน่าเปื่อยผุพัง คือ ฉันยัง

กลัวตายอยู่นี่ ฉันยังไม่แน่จริงนะ ฉันยังต้องฝึกกับแม่ใหญ่อีกมาก

แวบนั้นฉันนึกถึงความตายของพี่อัค ยังจ�าได้สนิทว่าพี่อัคตาย

อย่างสง่างามและเป็นแรงบันดาลใจได้ดีเหลือเกิน ฉันเข้าใจว่าถ้า

ตาย ฉันก็จะปิดตาพริ้มแบบคนตายตาหลับให้ได้อย่างพี่อัคนี่แหละ 

แต่เอาเข้าจริงไม่เลย ฉันยังเหลือความกลัวอันเกิดจากความไม่พร้อม

ตายเยี่ยงปุถุชนคนธรรมดา หาได้มีความพิเศษแต่อย่างไรไม่

เมื่อตื่นขึ้นจริงและลุกมาเขียนบันทึก ฉันได้แต่ปลงสังเวช ชีวิต

ที่ส�านักชีเชิงตะกอนสอนว่าจริงๆฉันยังอาจยึดอะไรได้บ้าง มันไม่ใช่

แบบอยู่บ้านสบายๆ แล้วนึกๆคิดๆเอาเองว่าทิ้งอะไรไปได้แค่ไหน 

พัฒนาจิตได้ไกลเพียงใด

ก็ดีนะ บางคืนเหมือนอย่างนี้ ที่หลับที่นอนก็เป็นแท่นตัดสินว่า

จิตของฉันเดินมาถึงไหน ฉันเริ่มกลับมีความเชื่อมั่นขึ้นมาอีกครั้งว่า

ตัวเองมาถูกทาง และมรรคผลนิพพานก็ไม่ไกลเกินเอื้อมด้วย เพราะ

แม้แต่ขณะหลับ จิตก็สู้กับกิเลสด้วยการปรุงแต่งนิมิตชวนทิ้งกาย

ใจมาให้ดู เหมือนจะสะท้อนว่าของมันอยู่ตรงนี้แหละ ตรงที่จะรบกับ

กิเลส เห็นกายเห็นใจตัวเองจนกว่าจะแตกดับกันไปข้างหนึ่ง!

วันที่ห้า... (ต่อ)

ฉันไปหาแม่ใหญ่ ด้วยความรู้สึกว่ามีดี มีหน้าตาผ่องใสไปอวด 

อยากได้ค�าชมจากแม่ใหญ่ว่าผ่านไปวันเดียวก็ผ่านศึกหนักได้ด้วยดี

แต่แปลก แม่ใหญ่มองผ่านหน้าฉันไปเฉยๆ ไม่ค่อยสนใจ หรือ

เหมือนไม่ค่อยอยากคุยด้วย ถามค�าก็ตอบค�า จนฉันนึกหวั่นว่าตัวเอง

ท�าผิดลู่ผิดทาง หรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนอันใดของท่านหรือเปล่า

ฉันพยายามอ่านใจท่าน แต่ก็อ่านไม่ออก ใจท่านนิ่ง ว่าง และ

กว้างใหญ่ ประมาณไม่ถูกว่าขอบเขตอยู่ตรงไหน

แต่หลังจากกระวนกระวาย คิดปรุงแต่งจนเกือบเครียดได้ครึ่ง

วัน ในที่สุดฉันก็หัวเราะออกมาเบาๆ ท่านนิ่ง ท่านว่าง ท่านไม่มีอะไร 

ใจฉันเองต่างหากที่คิดมากเรื่อยเปื่อย นี่คงเป็นวิธีที่ท่านสอนให้ฉัน

เห็นความปรุงแต่ง ที่จู่ๆก็ฟุ้งตลบขึ้นมาเป็นวรรคเป็นเวร ทั้งที่ไม่มี
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อะไรเลยนอกจากความว่างเปล่า

ทั้งซาบซึ้งบุญคุณ ทั้งเกิดความย�าเกรงในองค์ท่านแม่ใหญ่เพิ่ม

ขึ้นทุกวัน ปีติเหลือเกิน ฉันก�าลังฝากชีวิตไว้ในมือใครคนหนึ่งที่พาฉัน

ไปถึงนิพพานได้จริง!

วันที่หก...

วันบวช วันที่ชีวิตใหม่เริ่มต้นเต็มสภาพ

ที่ต้องเป็นวันนี้เพราะพ่อแม่มาได้วันนี้ ไม่มีฤกษ์ยามอะไร

เป็นพิเศษ ทุกอย่างจัดเตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว พ่อแม่มาถึงก็ผลัด

กันลงกรรไกร พอพวกท่านตัดจนสั้นแล้ว แม่ชีสะอางก็ช่วยลงมีดโกน

ปลงผมให้เกลี้ยงเกลาด้วยความช�านาญ มือท่านนิ่มและนิ่งมาก ไม่ฝาก

แผลไว้เลยสักรอย

ได้ยินว่าแม่ชีหลายคนซาบซึ้งนักหนากับพิธีโกนผม อาจจะ

เพราะเส้นผมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ผู้หญิงหวงแหน พอสละได้ก็

เหมือนสละตัวตนสวยๆงามๆที่เคยยึดนักยึดหนาเสียได้ ใจเลยตื้นตัน

ว่าเราก็เบากับเขาเป็น ซาบซึ้งรสชาติของความปล่อยวางกับท่านได้ 

แต่ฉันไม่เห็นจะรู้สึกอะไรกับพิธีโกน คงเป็นเพราะมีการปรุงแต่งจิต

จนได้ที่ เป็นชีมาก่อนหน้าวันนี้ระยะหนึ่งแล้วกระมัง

แต่มาน�้าตาร่วงโดยไม่ทันได้เคยเตรียมใจก็ตอนท�าพิธีขอ

อโหสิกรรมกับพ่อแม่ นี่แหละ ศีรษะที่เบาโล่งไร้ผม กับชุดแม่ชีสีขาว

ที่สวมใส่ ปรุงแต่งจิตให้รู้สึกถึงความสูงส่งเหมือนอยู่อีกมิติหนึ่ง แตก

ต่างเป็นคนละโลกกับพ่อแม่แล้ว

ขณะท�าพิธี ฉันก็รู้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ได้กอดพ่ออีกแล้ว ทั้งที่เคย

กอดได้มาตลอดชีวิต นั่นเป็นเยื่อใยที่ยังคงมีอยู่กับโลก ต้องสารภาพ

ตามจริงว่าเสียดาย แต่ก็ไม่เสียใจถ้าจะต้องเสียสละสิทธิ์ของลูกสาว

นั้น

ฉันจะไม่สึก... ไม่!

นอกจากพ่อแม่ ก็มีน้าปุ๊ ลุงเผย พร้อมทั้งหยิมกับครอบครัวมา

ร่วมงานบวชเล็กๆของฉันด้วย ฉันจงใจท�าให้มันเล็ก มีพิธีรีตองไม่

มาก และรบกวนแม่ใหญ่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อดนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของพี่อัคไม่ได้ เท่าที่ท�าคือไปกราบลา

ท่านเมื่อเดือนก่อน เพราะเคยสัญญาไว้ว่าจะท�าตัวเป็นลูกสาว ถ้าแวะ

เวียนไปเยี่ยมสองสามครั้งแล้วหายไปเฉยๆท่านอาจคิดว่าผิดสัญญา 

เลยต้องเข้าไปกราบลาให้ทราบเป็นกิจจะลักษณะ แต่การจะเรียน

เชิญให้ท่านเดินทางไกลๆมางานบวชก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการรบกวนกัน

เกินไปหรือเปล่า กระทั่งวันบวชจึงนึกเสียดาย ใจจริงเรารู้สึกเคารพ

รักและนับถือใครแค่ไหนก็ดูได้ตอนอยากให้มาเห็นเรามีชีวิตใหม่

หรือเปล่านี่แหละ

แต่ช่างเถอะ พ่อแม่ตัวจริงของเรามาก็พอ พ่อแม่ตกลงกับฉัน

ไว้แล้ว พอพ่อเกษียณ พวกท่านจะย้ายมาอยู่ใกล้ๆ ซึ่งก็น่าจะเป็น

โคราช ฉันให้เงินพ่อแม่ไว้มากพอจะซื้อบ้านโครงการไหนก็ได้ที่พวก

ท่านพอใจ ฉะนั้น ทั้งพ่อและแม่จึงไม่มีสีหน้าเศร้าโศกให้เห็นใน

งานมงคล พ่อแค่ท�าหน้าวิตกนิดหน่อยก่อนปลงผม ตอนคุยกันในกุฏิ

เหมือนไม่อยากให้ฉันด่วนตัดสินใจเพียงเพราะเชื่อว่าจะหาใครที่ใจ

รักเท่าอัคระไม่ได้อีก ซึ่งฉันต้องอธิบายซ�้าอีกเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่

ทราบว่าบวชก็เพราะอยากสบาย อยากเป็นอิสระ อยากถึงที่สุดทุกข์ 

และแน่ใจจริงๆว่านี่คือทางที่ต้องการ

พ่อแม่อ้อยอิ่งพอสมควร มานั่งคุยและจัดโน่นดูนี่ให้ฉันถึงเกือบ

เย็น แต่หลังจากพ่อแม่กลับ ฉันก็ถือเป็นฤกษ์ต้อนรับชีวิตใหม่ ด้วย

การเดินจงกรมโดยไม่สนใจอะไรอื่น

ครึ่งชั่วโมงแรกฉันรู้แต่เท้ากระทบ จนกระทั่งจิตเริ่มทรงตัว รู้

เป็นอัตโนมัติเองไปทุกกระดิก กายปรากฏเหมือนหุ่นที่เดินให้ดูเอง 

ฉันมีหน้าที่แค่รู้อยู่ข้างในว่าสภาพเดินมันไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน

ถัดจากนั้นฉันก็ดูตามที่แม่ใหญ่สอน คือ ระลึกรู้ว่าแต่ละรอบ

ของจงกรมนั้น  จิตเห็นตัวเองเป็นอย่างไร รอบไหนตัวตนเข้มข้น 

รอบไหนตัวตนเบาบาง ยอมรับตามจริงเป็นรอบๆ เพื่อจะได้เห็น

ความส�าคัญผิดและอาการยึดมั่นที่แตกต่างไปเรื่อยๆ

มีหลายรอบที่ไม่รู้สึกว่าจิตเป็นฉัน ความตั้งมั่นรู้เป็นเพียง

ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่กลับกลอก เดี๋ยวก็ถูกปรุงแต่งให้ยึดว่ามีฉันชัดๆ 

แต่อีกเดี๋ยว ‘ฉัน’ ตัวเดิมก็หายไป กลายเป็นอีกฉันหนึ่งที่ไม่มีตัวมี

ตนชัดเท่าเดิม

พอเข้าชั่วโมงที่สี่ กายเริ่มล้า และปรุงแต่งจิตให้ฟุ้งซ่าน ฉันก็

พักลงนั่งสมาธิราวครึ่งชั่วโมงเศษ กระทั่งความชุ่มชื่นเกิดขึ้นเต็ม ได้

ความวิเวกกายวิเวกใจ และสามารถก�าหนดแผ่ความเบาที่เย็นซ่านขึ้น

มานั้น เป็นกระแสพลังช�าแรกแทรกความเมื่อยขบไปทั่วตัวได้ แล้ว
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ฉันก็ลุกขึ้นเดินใหม่ กี่ชั่วโมงไม่ได้ดู กระทั่งเพลียและมาเขียนบันทึกนี้

วันที่เจ็ด...

เห็นสติคมขึ้นมากก็ตอนรู้สึกตัวขณะเห็นเงาในกระจก ตอน

นั้นอดคิดไม่ได้ว่าขนาดโกนผม โกนคิ้วไปแล้ว กระจกก็ยังฟ้องว่าเป็น

ผู้หญิงสวยอยู่ดี พอผมเผ้าหายไป ราศีผ่องแผ้วของแม่ชีก็ฉายเด่นขึ้น

มาถนัดตา

เมื่อก่อนตอนหลงเงาตัวเองในกระจก ฉันปล่อยเลยตามเลย 

แต่ตอนนี้พอนึกได้ว่า ‘นี่แม่ชีนะ มาอยู่นี่เพื่อเลิกหลงยึดนะ’ ใจก็

หลุดออกมาจากอาการลุ่มหลงทันที แม้จะมีเยื่อใยอยู่บ้างนิดหน่อย ก็

ไม่ขนาดให้รู้สึกผิดฐานะ

ฉันลองเล่นแบบที่แม่ใหญ่สอนตั้งแต่หลายเดือนก่อน คือ ใช้

ความสามารถทางกสิณที่มีเป็นทุน ปรับสายตามองเงาในกระจกใหม่ 

อย่างจะเล็งลึกเข้าไปใต้ผิวหนัง ท�าความรู้สึกว่าเป็นหนังแดงๆ หนัง

แดงๆก็ปรากฏแทนผิว ฉันแค่รอดูว่าจะเกิดนิมิตใดต่อ ซึ่งก็ได้ผล 

เหมือนน�้าเลือดน�้าเหลืองไหลเยิ้มออกมาในเวลาไม่นานนัก

ฉันทราบดีว่านั่นไม่ใช่ของจริง แต่เป็นอ�านาจการปรุงแต่งของ

คนมีสมาธิกสิณเป็นบาทฐาน จิตแค่ปรุงแต่งภาพนิมิตขึ้นมาตามมโน

นึก แต่ถึงไม่ใช่น�้าเลือดน�้าหนองจริง อย่างไรความหลงรูปก็หายไป

จริงๆแล้วกัน

แม้มีความสามารถในการเห็นกายโดยความเป็นอสุภะ แต่ลึกๆก็

รู้ตัวว่ายังติดสวยอยู่มาก แล้วก็แอบรู้ด้วยว่ายิ่งพิจารณากายเป็นอสุภะ 

จิตก็ยิ่งผ่องแผ้วขึ้น จิตยิ่งผ่องแผ้วเท่าไหร่ กายก็ถูกปรุงแต่งให้สวยใส

ชวนมองยิ่งขึ้นเท่านั้น

ยิ่งไม่ไยดีกาย กายก็ยิ่งบาดตาบาดใจชวนให้หลงมากขึ้นทุกที!

นี่คือความขัดแย้งบนเส้นทางของนักเจริญสติ ฉันทราบดีว่าต้อง

เอาชนะแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยอุบายหลายหลาก หลายครั้ง คนเรา

หลับฝันกันมายาวนาน  เป็นฝันที่ฝังรากลึก ไม่ใช่ตบหน้าตัวเองเผียะ

หนึ่งแรงๆแล้วจะตื่นขึ้นได้ทันที

แม่ใหญ่เคยอธิบายว่าแม้แต่อสุภกรรมฐานก็ไม่ใช่ฝึกแล้วได้ผล

เลย เราต้องยอมเปลี่ยนความรู้สึกเดิมเป็นอีกความรู้สึกหนึ่ง แหนง

หน่ายคลายความยินดีอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่น่ายึดว่าสวย น่าเอาไว้

เป็นเรา ซึ่งจะหน่ายได้ต้องใช้เวลา ไม่ใช่จะมีใครก�าหนดห้ามความ

ชอบใจในรูปลักษณ์ของตัวเองกันได้ตามปรารถนา อย่าไปมัวคิดหา

ทางลัด เอาแค่ท�าตรงๆต่อไปเรื่อยๆก็จะได้ผลเองเมื่อจิตถูกย้อมด้วย

อสุภสัญญาเต็มดวง

ความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์มีส่วนส�าคัญต่อความก้าวหน้า แม่

ใหญ่สั่งอะไรมาฉันเชื่อหมด ท�าตามหมด ด้วยใจศรัทธาว่าท�าตามของ

จริงย่อมได้ของจริง เดินตามผู้ยืนอยู่ที่จุดหมายย่อมได้ถึงจุดหมาย

ช่วงสายฉันนั่งท�ากสิณขาว ด้วยความเห็นประโยชน์ และเห็น

ความแตกต่างระหว่างการท�ากสิณท่ีบ้านเพื่อส่งเสริมการดูชีวิตลูกค้า 

กับการท�ากสิณที่ส�านักชีเพื่อส่งเสริมการดูชีวิตตัวเอง

ดูลูกค้าเพื่อเรียกคนอื่นให้ศรัทธา แต่ได้ปัญญาก็เมื่อดูกายตน 

กสิณที่เอาไปใช้งานทางโลกนั้น สงบแล้วกระจาย เพราะต้องใช้งาน

ส่งออกนอก ส่วนกสิณที่เอามาใช้งานทางธรรม สงบแล้วรวมตัวเป็น

ปึกแผ่น เพราะได้อยู่กับความจริงภายในอันมีค่า

ตับไตไส้พุงและกลิ่นคาวเลือดไม่แบ่งกายชายกายหญิง ส่วนของ

กายที่ซ่อนอยู่ข้างใน ท�าให้รู้เรื่องจริงอันไม่น่าติดใจมากกว่าส่วนของ

กายที่เผยอยู่ข้างนอกมากนัก และเพราะอย่างนี้เอง นักเจริญสติที่มีใจ

จดจ่ออยู่กับความจริงอันไม่น่าติดใจ จึงเลิกติดใจได้ในที่สุด

คนเราติดใจอยู่กับของหลอกภายนอก ก็เพราะใช้ชีวิตด้วย

อาการ ‘คิดไปเอง’ มาตลอด หลายเดือนที่ผ่านมา บวกกับเจ็ดวัน

ในส�านักชีเชิงตะกอน คือการที่ฉันต่างจากตัวตนเดิม ต่างจากใคร

ต่อใคร ตรงที่พยายามใช้ชีวิตด้วยอาการ ‘รู้ตามจริง’ มากขึ้นเรื่อยๆ

นั่นเอง

รู้ตามจริง คือเลิกคิดหลอกตัวเอง เลิกจมอยู่กับทุกข์ที่คิดสร้าง

ขึ้นมาเอง!

ช่วงบ่ายฉันช่วยงานจิปาถะในส�านักชี งานแบกของคล้าย

กรรมกรท�าให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองต่างไป เห็นตัวเองเป็น

เครื่องจักรที่ปราศจากอัตตามานะเมื่อถูกใช้งาน

บางวูบที่เหนื่อย เพลีย แล้วยังโดนตามจิกใช้งานต่อ อัตตา

ก็กลับมาบ้าง ยอมรับว่าเกิดน�้าโหหน่อยๆเหมือนกัน แต่ใจฮึดจะ

เอาชนะอัตตา เลยช่วยให้ถือว่าเสียงเรียกใช้ของคนโน้นคนนี้เป็น 

‘เสียงเรียกใช้จากนิพพาน’ ไม่ใช่จากใคร

ตอนอุทิศกายเป็นกรรมกร ปรุงแต่งจิตให้รู้สึกเหมือนไม่มี
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อะไรเหลือ ทั้งความเป็นสาวสวย ทั้งความเป็นคุณหนู ทั้งความเป็นคน

เก่ง ทั้งความเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์นั่งแท่นนางพญาของจริง ได้เห็นว่าใจ

ที่เหมือนสละได้ทุกสิ่งอันเป็นไปในตัวตน คือจุดเริ่มต้นของความสงบ

จากอัตตามานะ จิตแบบนี้พร้อมจะเห็นตามจริงเข้ามาในกายใจว่า

เป็นของไม่เที่ยง ไม่น่าเอา น่าวางเฉยเป็นอุเบกขา และน่าสละ น่า

สลัดคืนให้ความว่างกันจริงๆ

ตะวันใกล้ตกดิน เหมือนแม่ชีคนหนึ่งใกล้สิ้นใจ เกิดมาไม่เคย

โดนใช้งานหนักขนาดนี้ เรี่ยวแรงทางกายหมดเกลี้ยงไม่เหลือ แต่ก�าลัง

ใจยังอยู่ ฉันได้รู้ว่าตัวเองเข้มแข็งขนาดไหนก็ตอนจิตตั้งดวงเด่น 

บอกตัวเองว่าจะพักผ่อนด้วยการนั่งสมาธิ หายใจโดยไม่มีมโนภาพตัว

ฉันหายใจ เมื่อเกิดปีติชุ่มฉ�่าก็ไม่มีมโนภาพตัวฉันที่ก�าลังเสวยปีติชุ่ม

ฉ�่า เหมือนมีแต่ธรรมอันว่างรับรู้ความไร้ตัวตนของกายและดวงจิต 

แม้แต่ขณะที่เขียนบันทึกอยู่นี้ ค�าว่า ‘ฉัน’ ก็ถูกเห็นด้วยใจว่าเป็น

ภาวะปรุงแต่งขึ้นมาสมมุติเรียก ‘อะไรอย่างหนึ่ง’ ที่ไม่มีความเป็นหญิง 

ไม่มีความเป็นบุคคล ไม่มีความเป็นมนุษย์ ไม่มีความเป็นสัตว์ ไม่มี

ความเป็นอะไรๆมากไปกว่าสภาพอันปรากฏตามจริงของรูปนาม เกิด

แล้วเดี๋ยวก็ดับ ไม่ต่างจากเปลวเทียนเมื่อถึงเวลาหมดไส้

ก่อนนอนฉันจะสวดมนต์ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ผู้ไม่

ทรงไปดีตามล�าพังเพียงพระองค์เดียว แต่ยังได้ถางทางไว้ให้สาวกเช่น

ฉัน และฉันก็จะไม่ท�าให้ทางของพระองค์ว่างเปล่าจากผู้ด�าเนินตาม

อย่างแน่นอน

ฯลฯ


