ตอน ส่งเ ด็กกลบบ้
ั าน (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๔/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๑๔

ส่ งเด็กกลับบ้ า น
วันนี้ เด็กๆ รูสึกแปลกใจ ที่เ ห็น เคน ตื่ นแต
เชา รี บลุกออกจากที่ นอน จัดเตรียมขาวของ
เหมื อนจะออกไปเดินปา
“เคนจะไปไหนแตเ ชา ?” โสนนอย ถาม ขณะที่
สังข ยื่ นมื อไปหยิบ กอนหิน ออกจากผนัง
มองเห็นรูเล็กๆ แลวแนบตาขา งขวา มองออกไป
ขางนอก
“ฉันจะไปธุระ กั บพวกขา งนอกนั่ นสักหน อย
ระหว างที่ ฉันไม อยู พวกเธอหาอะไรกินกันไดนะ
กวาฉั นจะกลับก็ค่ํ า ” เคน พู ดเสร็จ ก็รีบ ออกไป
รวมกับคนปาสองสามคน แลวพากันเดิ นเขาปา ไป
ตกเย็น เคนกลั บมา เลา ใหพวกเด็กๆ ฟงว า
เขาไดรั บแจงข าวรายจาก จาอู เมีย ของเขาหาย
ออกจากบา นไปสองวันแลว ยังไมกลับ จาอู บอก
วา เมียของเขา อาจถู กปศาจจับ ไปก็ ได และ
ขอร องใหเคนออกชวยตามหา ถา เคนปฏิเสธ เขา
กับเพื่ อนๆ จะออกไปตามหากันเอง แต ขอใหเคน
สอนเวทย มนต ให
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ตอน ส่งเ ด็กกลบบ้
ั าน (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๔/๑๐๕ น. ๒

คืนนี้ ทองฟาสวา งกวา ทุกวั น เสียงน้ําในลํา
ธารยังคงไหลเรื่ อยๆ เสียงสัตวปารองก็มีใหไดยิ น
เปนระยะ พวกเด็กๆ เขา นอนแต หัวค่ํา เคน
สังเกตเห็ นวา พวกเขารูสึกกระสับกระสาย นอน
ไม หลับ เหมื อนครุ นคิ ดอะไรบางอยาง เคนเองก็
เชนกัน เขาก็รูสึก ไมสบายใจ การปฏิเสธไม ออกไป
ชวยตามหาเมียของ จาอู มั นเหมื อนกับ วา เขาไม
มีน้ําใจ
“พวกเธอยัง ไม หลับกั นอีกรึ ?”
“ตั้งแตมาอยู ที่นี่ เคน ไมเคยเลา นิทานใหพวก
เราฟงเลย” สังข พู ดเชิงตั ดพ อ “ที่บานนะ หงอม
จะเลา ใหฟง เกื อบทุกคืน ”
“ก็ฉันไม ใช นักเล านี่”
“เลาอะไรก็ ได ที่จะหนู หายคิดถึงบ าน เรื่ อง
สมมุติก็ ได ” โสนนอย ออนวอนอี ก
เคนเงีย บเสียง แลวถอนหายใจ ราวกับวาเขา
ยอมจํา นนอะไรบางอยาง “ถาพวกเธอ อยากจะ
ไปจริงๆ ตอนนี้ ฉันก็ ไม หา มแลวละ”
“จริงๆ นะเคน”
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ตอน ส่งเ ด็กกลบบ้
ั าน (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๔/๑๐๕ น. ๓

เสียงเด็ กๆ พูดออกมาพร อมๆกัน จนเคนรูสึก
ตกใจและแปลกใจเล็ก นอย สัง ข แสดงอาการดี ใจ
เพื่อนๆ ก็ ดีใจตามไปด วย
“ฉันมีเ พื่ อนสนิทอยูคนหนึ่ง ที่ จะอุ ปการะพวก
เธอต อจากฉั น เขาอาจจะเปนแม ที่ ดีของพวกเธอ
ได ”
“ไมเ อา เอื้อย อยากไดแ มจริ งๆ”
“โสนนอย ก็เ หมื อนกัน ”
“ฉันหมายถึ งวา เขาอาจจะพาพวกเธอ ไปสง
ตอใหถึงบา นนะ ”
“เขาเปนใคร? อยูไ กลไหม?” สังข ถาม
“อยูอีก เมื องหนึ่ง เมื่ อเธอหลุ ดออกจากปา
บาๆ นี่ไปได ให ไปหาหัวหนาเผา ของอีก หมู บา น
หนึ่ ง ชื่อ พั นตู เขาจะรอเธออยู เขาจะชวยเหลื อ
ทุกอย างที่ เธอขอรอง”
“เคน จะไปกับพวกเราไหม ?” สังข ถามดวย
ความหวงใย “เคน ไมคิ ดถึงครอบครั วเหรอ?”
เคนไมต อบ เขาไม อยากใหพวกเด็กๆ รื้ อฟ น
ความหลังของเขา เพราะนั่นเทากั บตอกย้ําความ
หวาดกลัว ความนอยเนื้อต่ําใจ และปลุก
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ตอน ส่งเ ด็กกลบบ้
ั าน (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๔/๑๐๕ น. ๔

ความแค นเคื องขึ้นมาอีก พวกเด็ กๆ รูสึก ดี ใจ
มากกวา ที่ จะไปสนใจอดีตของเคน พวกเขาจึง
เลิกถามเซาซี้กวนใจ คืน นี้เ ด็กๆ คงนอนหลับฝ นดี
และมีความสุข
เคน สั งเกตเห็นวา ตั้ งแตเขาเลี้ยงอุปการะ
พวกเด็กๆ มา เขาไมเคยเห็นพวกเด็ กๆ มีรอยยิ้ ม
ที่สดใสเท าวั นนี้เลย เคนถอนหายใจ ไม ใชเพราะ
หนักใจ แตแสดงความยิ นดีกับ เด็ ก ๓ คน เพราะ
มันถึ งเวลาแล ว ที่พวกเขาจะไปจากที่ นี่เสียที
เปลาเลย เคน ไมคิ ดจะผลัก ไสพวกเขาหรอก แต
นึกถึง อนาคตของพวกเขา เห็นใจพวกเขา ที่
อยากจะกลั บไปหาครอบครัว ได พบพ อแม จริงๆ
กอนหนานั้น พวกเด็กๆ มัก จะรบเราให เขาพา
ออกไปจากที่ นี่ แตเขาก็ป ฏิเสธทุกครั้ ง เป น
เพราะวามั นยังไมถึ งเวลา
แตวันนี้ เขาประเมินแล ววา พวกเด็ กๆ พรอม
ที่จะออกไปเผชิ ญหน า กั บอุปสรรคได อยา งไมห วั่น
เกรง สิ่ง ที่เ ขาทุ มเทฝ กสอนให เขาก็ ได ถายทอดให
จนหมดสิ้ นแลว ไมวา จะเปนวิชาต อสู การป องกัน
การเอาชนะศัตรู โดยเฉพาะสังข เขาเป นเด็ก ที่
เฉลียวฉลาดกว าเพื่ อน รั บการฝกสอนไดทุก
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ตอน ส่งเ ด็กกลบบ้
ั าน (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)
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ตอนที ๑๔/๑๐๕ น. ๕

กระบวนยุทธ เรีย นรูทุก เวทยกล เอื้ อย เก งด าน
สมุนไพร สว นการหลบหลีกระวั งหลั ง โสนนอยก็
ไม นอยหนา ถาพวกเขายังอยูรวมเดิ นไปดวยกั น
เคนก็รูสึกเบาใจ
และอีก อยาง การเลี้ยงดูเ ด็ก มันไมใชวิถี ชีวิต
อิสระของเขา แตกลั บสรางภาระผูก พั น ความรัก
ความหวงใย ระหวางเขากั บเด็กๆ เคนรูสึกวา ถา
เขาไมสามารถปกป องพวกเด็กๆ ใหพนอั นตราย
จากสัตวรายและพวกภูติปศาจไดแลวละก็ เขาจะ
เสียใจมาก นี่แหละ คื อนิสัย ที่แท จริง ของเขา
เคน รวบรวมอาสาสมัครพี่เลี้ยง ที่ จะไปส ง
เด็ก รวมได ๖ คน มี จาอู เปนหัวหน า แลว ก็ ซู
อัง กากา บันตู และ มาลา เป นลูกสมุ นรวม
เดิ นทาง สํา หรับ จาอู และคนอื่นๆ ที่ อาสาไปครั้ง
นี้ เขาตั้งใจจะออกไปชวยตามหาเมียดวย ถา พบ
ระหว างทางเขาจะได พากลับ บาน อีกเหตุผลหนึ่ ง
คือ พวกเขาเชื่ อวา เคน มีเวทย มนต ที่ จะชวยให
พวกเขา หาทางออกจากหมูบานนี้ได
วันนี้ คงเป นวันสุด ทายแลวซินะ ที่เคนจะได
เห็นหนาเด็กๆ
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ตอน ส่งเ ด็กกลบบ้
ั าน (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)
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ตอนที ๑๔/๑๐๕ น. ๖

สังข เอื้ อย โสนนอย จัดเก็บขาวของ เสื้ อผา
อาหารแห ง น้ํา อาวุธ ยา พร อมที่ จะออกเดินทาง
ยังพอมีเ วลาเหลื อ พวกเขาหยอกล อเลน กัน อยาง
มีความสุข เคน นั่ งอยู ที่ โขดหินหนาบา น มองดู
พวกเขาอยางเอ็นดู ชื่นชมในความเกงกลา อดทน
เขมแข็ง ของพวกเขา แตก็อดใจหายไมได สามป
แลว ที่เด็ก ทั้งสาม ไดกลายเปนสว นหนึ่งในชีวิต
ของเขา เสียงหัว เราะเล็กๆ ใสๆ เสียงพูดจา
ฉอเลาะออนหวาน เคน มีความสุข อยางบอกไม
ถูก แตจากนี้ตอไป ทุก อยา งก็จะหวนกลับ ไปอยู ใน
สภาพเดิม เคนอดที่จะหวั่นใจไม ได
สังข จั ดของเสร็จแลว เดินมาหาเคน “แนใจ
นะว า จะไม ไปกับ พวกเรา?”
เคน ยื่ นมื อไปจับไหลของสังข “เธอโตขึ้นมาก
และก็ดูเป นผู ใหญ ขึ้น” แลวก็รั้งเขามาโอบกอด
“เคน ยัง ไมตอบเลย ทํา ไมไม ไปกับ พวกเรา?”
“ที่นี่ มันเป นบา นของฉั น และก็เปนบานของ
พวกเธอดวย แตพวกเธอมีพ อมีแม ที่รออยู แตฉัน
ไม มีและฉั นก็รักปาเขา ลําธาร เหมื อนเปนพ อแม
ของฉั นเหมื อนกัน ฉั นจึ งตองอยู ที่นี่ยังไงละ”
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ตอน ส่งเ ด็กกลบบ้
ั าน (บทที ๔ ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๔/๑๐๕ น. ๗

สังข ทํา หนา เศราๆ แล วเดินผละไป มี
ความลับหลายอยาง เกี่ยวกับ เคน ที่ พวกเด็ กๆ
ยังไมรู เหตุผลที่เ ขาบอกกับสัง ข ไป เป นเพียง
ขออา ง เพื่ อใหเ ด็กเขา ใจวา มันคื อเหตุผล ที่เ ขา
ตองอยูที่นี่ต อไป
…
มโนภาพ น องชายถูกจับทรมาน กอนถูก
ไฟฟาคลอกตาย ที่หองแล็บ ภาพผูคนที่ตกเปน
ทาส ถูก ใชงานในโรงงานทาส ราวกั บเปนหุ นยนต
ภาพคนป วยเพราะพิ ษเคมี มีใหเห็นเกลื่ อน
เบื้องหลั งของสตรี ที่ โอบกอดเขา แตเ บื้ องหนา
ของเธอคือโรงงานทาส มันเปนความสําเร็ จและ
ยิ่งใหญของเธอ แตมันเป นความเจ็บปวดราวลึก
ของเขา เพราะเขาเอง ก็มีสว นรวมในการสรางสิ่ ง
ตางๆ ที่ อยูเ บื้ องหนา ของสตรีผูเปนภรรยา
นาเคนทร มองวัต ถุทรงกระบอกสี ดํารู ป
สามเหลี่ยม ที่ภรรยาหอยติดตัวไวอันหนึ่ง กั บอี ก
อันหนึ่งที่ อยู ในมื อของเขา มั นเปนความสําเร็ จที่
นาภาคภูมิใจ ที่เขากับ ภรรยาผู นี้ รว มกั นสรางมั น
ขึ้นมา มันเปนสิ่งประดิษฐที่กาวหนาที่สุ ด ที่ ไมว า
นักวิ ทยาศาสตรคนใดในโลก ก็ไมสามารถสรางมัน
ขึ้นมาได แต ดูเหมื อนวา ความสําเร็ จอันยิ่ งใหญ นี้
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ตอน ส่งเ ด็กกลบบ้
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ตอนที ๑๔/๑๐๕ น. ๘

ก็ไม ไดทําใหเธอพอใจ เขาเริ่ม มองเห็นขุมนรก ที่
เกิดจากความรายกาจ ความบาคลั่ง อํา นาจ ของ
ภรรยา
นาเคนทร รูดีวา สิ่ งประดิ ษฐที่สรา งขึ้น มั น
อาจจะทําลายตัว เธอ และตัว เขาเอง ตลอดจนทุก
สิ่งทุก อยางในจักรวาลพิ ภพ หากมีผู นํามั นไปใช
ในทางที่ไมถูกต อง สนองกิเลสอัตตาอั นบ าคลั่ง
และนี่คื อสาเหตุที่เ ขาต องตั ดสินใจ ทําบางสิ่ง
บางอยางลงไป
เขารูสึก เหมื อนถู กผลักออกมาจาก ประตู
รูปทรงกลม ใหมายื นอยูตรงหนา ซุมประตูทางเขา
ของหมูบา นแหง หนึ่ ง ประตู นั่น สรางขึ้นจากแทง
หินสองก อนที่ เป นเสา ส วนอีกก อนหนึ่ง วาง
ซอนทั บ อยูขา งบน ที่เสาหินทั้งสองขาง ถูก
แกะสลักเป นรู ปใบหนาคนป า และเขาถือ
สิ่งประดิ ษฐนั้ นไว ในมื อ
…
จาอู ซู และอาสาสมัครพี่ เลี้ยงคนอื่นๆ มา
พรอมกั นแลว ทุกคนมีสัมภาระและอาวุธ พร อม
ออกเดินทาง เด็กทั้ งสามคน และคณะพี่เลี้ยง มา
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ยืนรวมกัน เพื่ อรอฟ งคําสั่งจากเคน เคน มอบของ
สําคัญสิ่งหนึ่งที่ อยู ในซองหนัง ไว ให สัง ขถือไว
“นี่เป นของสํ าคัญ มั นจะพาพวกเธอ ออกไป
จากหมู บานนี้”
สังข หยิบมันออกมาดู เปนโลหะสี ดํา
ทรงกระบอก ปลายดานหนึ่งเชื่อมติ ดกั น ปลายอี ก
ดา นหนึ่ง ยื่นเป นแฉกออกไป ด านละเทาๆ กั น
สามอั น แตละอัน มีขนาดเทา หัวนิ้ว โป งมือ ยาว
สามนิ้ว ที่ส วนปลายของแตละแท ง เป นรูปทรง
กรวยแหลม ที่สวนปลายจะมี หลอดไฟแอลอี ดีติ ด
ตั้งอยู แตหลอดจะกระพริบสว างเพียงหลอดใด
หลอดหนึ่ ง ดูคลายกุ ญแจสํา หรับเปดเครื่อ ง หรื อ
เปนอาวุธ หรือวา จะเปนของเล นเด็ก ก็ไมอาจคาด
เดาได แตเ มื่ อกํามั นไว ในอุ งมือ มันจะมีปลาย
แหลมโผลออกมานิดหนึ่ง มั นถูกบรรจุไว ใน
กระเปา หนังสี ดํา
“มันใชยัง ไง?” สังข สงสัย
เคน จับ มั นวางนอนราบบนฝา มื อ แลวหมุน
ตัวไปรอบๆ ไฟแอลอี ดีที่สว นปลายด านหนึ่ ง จะ
สวางและดับสลับกั นไป เมื่ อจับมั นเปลี่ยนทิศทาง
ไป
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“ใหพวกเธอ เดินไปตามทิศที่อยูตรงขาม กับ
ปลายแหลมไฟกระพริบ นี่” เคน บอก
“ใหพวกเราแลว เคนก็ ไมมีใช นะซิ ”
“ฉันไมมีไมเปนไรหรอก แตพ วกเธอจําเป น
กวา เพราะถา ไมมีมัน พวกเธอก็ จะหลงทิศออก
จากหมู บานนี้ไม ได ”
“แลวเราจะเรียกมั นวาอะไรล ะ ?” เอื้อย รําพึ ง
เบาๆ ดวยความฉงน
เคน มอบสิ่ง ของสําคัญใหกับ พวกเด็กๆ เขา
ตัดสินใจแนแลววา ที่ นี่นี่แหละที่เ หมาะสําหรั บเขา
ที่สุด และไม อยากเห็ นใคร ถูก ดู ดเขามาในหมูบาน
ผีสิงนี่อีกต อไป เจาสิ่ง นี้จะไรความหมายทั นที เมื่อ
มันไม ได อยูที่ นี่ หมู บานนี้ก็จะถู กป ดตายไปชั่วกาล
นาน
เคน สั่ งกําชับ
“เมื่อพบหัวหนาเผา พั นตู จาอูและคนอื่ นๆ ก็
หมดหนาที่ เขาจะพาพวกเธอ ไปหาเพื่ อนของฉั น
อีกต อหนึ่ง เขาไปใหถึ งตัวเขา แลวบอกว านี่เป น
ของ นาเคนทร เพื่ อขอรองใหเพื่อนเกาช วย ตามที่
เคยสัญญากั นไว ”
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จากนั้นก็ยื่นท อนไมกลมๆ ยาวจากพื้นถึง
หนาอก และถุงบรรจุลูก ดอก ใหแก จาอู
“ลูกดอกนาคา!” จาอู อุท าน เมื่ อรั บมั นไวใน
มือดวยสีหน าที่มุ งมั่น
“นี่คือตัว แทนขา พาเด็ กๆ ไปใหพนจากปา
ขอบใจมากนะ จาอู ขอใหเ ดิ นทางปลอดภัย”
เคน สวมกอด สั งข เอื้อย และ โสนนอย
พวกเด็กๆ ก็คอมหัวซบกั บไหลของเคน เพื่ อกลาว
อําลา กอดนี้คงเป นกอดครั้ งสุดทาย มั นสราง
ความอบอุ นมากที่สุ ด เทาที่ เคนเคยไดรับ อยากให
หวงเวลาที่ มีความสุขเชนนี้ ยาวออกไปอีก
“เคน พวกหนูตองไปจริ งๆ แลว นะ” สังข
เอยคําลา
“เอื้ อย จะไมลื มเคน ขอบคุณที่เลี้ยงหนู
ขอบคุณ มากนะเคน”
“หนูสัญญา หนูจะกลับ มาหาเคนอี ก แลว จะ
เอาเสื้ อผาใหมๆ มาให ” โสนนอย กลาวอําลาเป น
คนสุดทาย เคน รูสึกตื้นตัน เริ่มมีน้ําตาซึม เขาพู ด
เบาๆ ดวยเสียงต่ํา และจริ งจัง
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“ฟงฉั นใหดีนะ ที่นี่ไมเหมาะกับพวกเธอหรอก
ไปเถอะ พวกเธอต องไปใหถึง ที่ หมาย ตามหาพ อ
และแม ให เจอ ไมตองเปนหวงฉัน” เคน สั่งเสีย
ดวยน้ําเสียงที่เศรากวาทุกครั้ ง
แทจริง แลว การปล อยให พวกเด็กๆ
เผชิ ญหนากั บ โลกที่เปนจริงคราวนี้ แตเคนก็รูสึก
ไม มั่นใจเทา ใดนั ก แมวา พวกเขาจะมีอาวุธไว
ปองกันตั ว มีภูมิคุมกั นที่ ดีพอก็ตาม แตมีสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเขาไม อาจบอกแกเ ด็กๆ หรือ คณะพี่เลี้ยงได
เมื่อต องเผชิ ญกั บมันจริงๆ ไมมีผู ใดตานทานพลัง
ของมั นได แมวาจะมี อาวุธที่แ ข็งแกร ง หรือมี
เกราะคุมกันที่มั่นคงเพียงใดก็ตาม เขาไดแต
ภาวนาวา ขออยา ได เผชิ ญหน ากันมันก็แลวกั น
เคน มองตามหลัง พวกเด็ กๆ และคณะ เดินจากไป
จนลั บสายตา
อานตอนตอไป ตอนที่ ๑๕ ประตู มายาแห งปา
(บทที่ ๕ ภูติรายในป ามรณะ)
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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