ตอน ประตูมา ยาแ ห่งป่ า (บทที ๕ ภูติร้ายใ นป่ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๕/๑๐๕ น. ๑

บทที ๕ ภูตริ ้ ายในป่ ามรณะ
ตอนที ๑๕

ประตูมายาแห่งป่ า
หลังออกจากเขตหมูบา น ไดสักระยะ ก็เ ขาสู
ปาที่ค ณะเดิ นทาง เริ่ มไมคุนเคย ทุกคนต องเดิ น
อยางระมั ดระวัง สองขา งเต็ม ไปดวยสัตว ปา และ
ปศาจรายที่แฝงตัว มา แผนการเดินทาง ในชวงที่
คิดวา อั นตราย จาอู จะเดินนํ าหนา ใหพวกเด็กๆ
อยูกลาง ซู อัง กากา บั นตู มาลา รั้ งทาย ทุกคน
จะรัก ษาตําแหนงของตน จะมีเผลอไปบางก็ต อน
เหนื่ อยลา หรื อเวลาหยอกล อกัน แตจาอูจะเปนผู
คอยเตื อนสติลูก ทีม ตลอดการเดิ นทาง
ปาก็คือปา มั นยังคงรัก ษาความสงบเงียบ ไว
ใหเหลาสรรพสัตว ไดมาชุม นุมกัน และให
วิญญาณของเหลา ภูติปศาจ มาเริ งระบํ า รายรํา
อวดอิทธิฤทธิ์ซึ่งกันและกั น ตลอดจน ใหบรรดา
ทวยเทพ และผีทุกระดับ ชั้น มาชุม นุมผอนคลาย
อิริยาบท ความเป นปา มี อาณาเขตไมแ นนอน
ขึ้นอยูกั บเหลาสรรพสัตว วิญญาณ ปวงเทพ และ
ผีทั้งหลาย ที่จะตกลงจัดสรรอาณาเขตซึ่งกั นและ
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ตอน ประตูมา ยาแ ห่งป่ า (บทที ๕ ภูติร้ายใ นป่ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๕/๑๐๕ น. ๒

กัน ภายใตมิติเวลาและพื้ นที่ ที่มนุษย ไม อาจเขา ไป
ยุงเกี่ยวดวยได
ปาจึงเปนสถานที่ ที่พิเศษสุ ด สํา หรั บชีวิตและ
วิญญาณ เป นทั้งบาน เปนทั้งโรงเรียน เปนทั้ ง
สนามต อสู แยงชิงความเป นเลิศ และเปน
แมกระทั่งหลุมฝงศพ มันก็ไมตางจากสังคมมนุษย
ปราชญ นิรนาม ทา นหนึ่ง กลาวไว เป นบทกวี พู ด
ถึงปา ไว วา
น้ํา เปนบานของ ปลา
ฟา เปนบา นของ นก
บก เป นบา นของ ปา
สภา เปนบา นของ มนุ ษย
พวกมนุษย มักรวมหั วกันบุรุกแยงชิงพื้นที่
ของพวกมั น จนปลา นก และสัตว บก ทั้ง ที่ อยูบน
ดินและใตดิน ไมมีบานจะอยู สัตวปา ทั้ง หลายแยง
ชิงพื้ นที่ กัน ก็เพราะต องการครอบครอง พื้ นที่ ที่
เปนหวงโซอาหารของพวกมัน มั นฆาเพราะ
ตองการอาหาร หรื อไมก็ ขับ ไลศัตรู พวกมนุษย
กลับคิดดวยเหตุผลอื่ น วามั นดุราย นาสยดสยอง
ไรสมอง นั่นคื อสิ่งที่ มนุษยคิ ดเอาเอง เมื่อต อง
เผชิ ญหนากั บมั น ก็เดาใจมั นไม ออก คาดเดานิสัย
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ตอน ประตูมา ยาแ ห่งป่ า (บทที ๕ ภูติร้ายใ นป่ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๕/๑๐๕ น. ๓

ของพวกมั นไม ได มันต องการอะไรกั นแน มนุษย
จึงอาศัยป ญญา เทคโนโลยี เครื่ องจักรกลและป น
เพื่อเอาเปรีย บพวกมั น
เสียงจักรกลและเสียงปน ที่ มนุ ษยพ ามั นมา
ปลุกใหป าตื่น จากหลับ ใหล ปลุกใหวิญญาณฟ น
ขึ้นมา และ ยั่วยุ ใหเ หลาสรรพสัตว มาชุมนุม
ชวยกั นรักษาสิทธิ์ จากผู บุกรุก จากพวกมนุ ษย ใจ
ราย ขี้โลภ ยอมแลกแมกระทั่งชีวิต เพื่ อเขาไป
เผชิ ญโชคในปา ซึ่งพวกเขาไมรูหรอกว า สิ่ง ที่พวก
เขาแสวงหา และยึ ดครองเอาไปเปนเจาของนั้น
มันเปนสมบัติ ของปา หาใชสมบัติข องมนุษย ไม
ไม มีสิ่ง ใดจะชั่วชาเลวทรามเ ทากับ กิเลส
มนุษย อีกแลว ซึ่งไมเพีย งพวกเขาจะทํารายพวก
เดียวกั นเอง ยังคอยเบียดเบีย นความสงบสุ ขของ
ปา กลิ่ นอายความโลภของมนุษย ลอยโชยไปทั่ ว
ปา ปลุกใหเหลาวิ ญญาณตื่น ขึ้นจากความหลับ
ซึ่งแนละ วิญญาณเหลา นั้น มีทั้ง ดีและเลวปะปน
กัน เชนเดียวกั บหมูมนุษย
ไม มีผูใดหยั่งรู ไดวา เหลา วิ ญญาณเหลา นั้น
คิดอยางไรกับ มนุษย ที่เหยียบยา งบุกรุ กเข าไปใน
ปา และความไมเชื่ อใจมนุษย เปนภัยที่ อาจจะ
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ตอน ประตูมา ยาแ ห่งป่ า (บทที ๕ ภูติร้ายใ นป่ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๕/๑๐๕ น. ๔

เกิดขึ้นทุกเมื่อ กั บทุกคน โดยไมเลื อกคนเลว คนดี
คนบริสุ ทธิ์
“เห็นอะไรนั่นไหม ?” โสนน อย เอยกั บ เอื้ อย
และชี้ไปที่สิ่ง นั้น
“อุย!!! ตัวอะไรง ะ ?” เอื้อย ก็ตกใจไมนอย
เมื่อเห็นสิ่ง นั้น
“งูอะไร ตัวใหญ จัง”
สัตวคลายงู ลําตัว ใหญเทาตั วคน นอนตายอยู
ที่ขางท อนไมใหญ ที่นอนลมพาดหิ นก อนใหญกอน
หนึ่ ง สว นหัว หายไป คงเหลือแตสว นลําตัวและ
หาง
“นั่นมันงูที่ไหนกั นเลา” สังข บอก “นั่นนะ
กิ้งกาตัว ใหญ มั นคงถูกสัตวอื่นกั นกินสมอง ดูนั่น
ซิ เธอไมเห็ นขาของมั นเหรอ ต นไม นั่นบังอยู ”
จาอู พาพวกเด็กๆ และคณะ เดินลัดเลาะผาน
ตนไมใหญ นอย ผา นลําธาร เนินหินที่ลาดชั น โดย
ไม มีเหตุรายใดๆ ราวกั บวา นี่คือขอตกลง
สันติภาพ ที่ตางคนตางไมเ บีย ดเบีย นกั น
จนกระทั่งมาถึ งตรงทางแยกหน าผาแหงหนึ่ ง ทุ ก
คนหยุ ดเมื่อพบทางแยก
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ตอน ประตูมา ยาแ ห่งป่ า (บทที ๕ ภูติร้ายใ นป่ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๕/๑๐๕ น. ๕

ตรงทางแยก ทั้งฝงตะวัน ออกและฝงตะวันตก
เปนทางเดิ นเลาะหนาผา ที่ต องเดิ นเรียงแถว ผ าน
ไปทีละคน หน าผาไมสูง มากนัก แต ก็หวาดเสียว
นาดู สํา หรับเด็กๆ
“สังข จะไปทางไหนกั นดี ?” เอื้ อย ถาม
สังขลวงมื อเขาไปในกระเป า หยิบวัต ถุที่เ ปน
วัตถุนําทางออกมาดู ดวงไฟยั งกระพริบ เปนปกติ
“ไปทางนี้” สังข บอกใหทุ กคน เลื อกไปทาง
ทิศตะวันออก ตามตําแหนง ที่วัตถุ นําทางบอก
พวกเขาเดิ นไปสักครู เมื่ อพ นโคงแคบๆ พบ
ศีรษะหินแกะสลักเปนรูป ใบหนาคนปา ที่ผ นัง หนา
ผาติดกั บทางเดิน มันมี ขนาดใหญ เปนสองเทา
ของหัวคน ดวงตาดุดัน จาอู กั บ ซู เดิ นนํ า สัง ข
เอื้ อย และโสนนอย เดินตาม อัง กับ กากา เดิ น
เบียดกันผา นรู ปใบหนาหิน ดวยอาการตกใจกลัว
เล็กนอย มาลา เปนคนสุ ดท ายเดินผานไป โดยไม
ทันสัง เกตวา ลึกเขาไปภายในดวงตาของใบหนา
หิน มีสิ่งลึกลับเคลื่ อนไหวอยู
คณะเดินทาง หลุด ออกมาจากปา ถึงปากถ้ํา
แหงหนึ่ง ก็ เปนเวลาพลบค่ําพอดี จาอู เห็นวา
พวกเด็กๆ เดินทางกั นมาทั้งวัน คงจะอ อนเพลีย
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ตอน ประตูมา ยาแ ห่งป่ า (บทที ๕ ภูติร้ายใ นป่ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๕/๑๐๕ น. ๖

กันแลว และเปนการเดินปาวั นแรกเสีย ดวย และ
เห็นวาที่ นี่นาจะปลอดภัย ที่สุด ที่ จะพักแรม
ทุกคนไดรับการแบ งหนาที่ อยา งเทา เทียม
มาลา พวกเด็กๆ หาฟ นก องกองไฟ จาอู กั บ ซู
ออกลาสัตวทํ าอาหาร กากา กั บ บันตู ทําเขต
ปองกันสัต วราย หลังกิ นอาหารเสร็จ ซู อาสาอยู
เวรยามคนแรก
คืนแรกผานไปดวยดี ไม มีเ หตุรายใดๆ
นอกจากมีสัตว ปามาปวนเปยนดูเ ชิง เชาตรู ทุก
คนรีบเก็บขาวของ ออกเดิ นทางตอ ไม นานก็มาถึ ง
ทางแยกหนาผาแหงหนึ่ง จาอู ใหค ณะหยุ ดเดิน
หันไปพู ดกับ ซู ดวยภาษาของพวกเขา ดู
เหมื อนวาเขาสองคน รูสึกสั บสน ลังเลอะไร
บางอยาง ยืน โตเถียงกันครู หนึ่ง มาลา รูสึก
รําคาญ จึ งพูดออกไปบ าง จาอู ตะคอกใส มาลา
ดวยภาษาที่ สังขและเพื่อนๆ ฟง ไมรู เรื่อง
“พวกเราหลงทางกั นเหรอ?” เอื้ อยถาม
“เราเดิ นกลับ มาที่ เดิ ม” สังข ตอบด วยสีห นา
เปนกังวล พร อมกั บหยิบวัตถุ นําทางออกมาจาก
ซองหนังสี ดํา วางนอนราบบนฝา มื อถื อสายไปมา
ดวงไฟนั่นก็ยังกระพริ บเปนปกติ
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ตอน ประตูมา ยาแ ห่งป่ า (บทที ๕ ภูติร้ายใ นป่ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๕/๑๐๕ น. ๗

“เคนบอกว า ให เราเดินไปทิศตรงขา มกับ ไฟ
กระพริ บ เราก็มาถู กทางแลว นี่ ทํ าไม กลับมาที่
เดิมอีกล ะ”
สังขรูสึกเปนกังวล และแปลกใจ วาเหตุการณ
นี้มันเกิ ดขึ้ นไดอยา งไร จาอู ซู มาลา ก็ยั งเถียงกัน
ไมเสร็ จ ยั งโชคดี ที่พี่เลี้ย งอีกสามคนที่เ หลื อ ไม
รวมวงโตเถีย งไปดวย มาลา มีอาการเหนื่อย
ทอแท อยากกลับบ าน แตซูหา มไว
“หรือว าเคนโกหก” เอื้อย พู ดขึ้นดวยความไม
แนใจ
แยง

“ไม หรอกมั๊ง เคนจะโกหกเราไปทํ าไม” สังข

โสนน อย เสนอทางออก “ถางั้น เราลองเสี่ยง
เดิ นไปอีกทางไหม ?”
สังขเห็นดวย จึ งเดินไปหา จาอู ซู กั บ มาลา
ซึ่งตอนนี้พ วกเขาหยุ ดเถียงกั นแลว ยื นหันหลัง ให
กัน เหมือนโกรธกั น
“เราวา เราจะไปทางทิศตะวันตก จาอูจะวา
ยังไง?
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ตอน ประตูมา ยาแ ห่งป่ า (บทที ๕ ภูติร้ายใ นป่ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๕/๑๐๕ น. ๘

จาอูเงียบไปไมตอบ สังขเห็ นวาบรรยากาศเริ่ม
เครียดขึ้น จึงพู ดเตื อนสติ จาอูวา
“จาอู สั ญญากับเคนแล วนะวา จะไปสง พวก
เราใหถึง ที่ จาอูจะตองไปตามหาเมียของจาอู อีก
เราจะมาเถีย งกันทําไม เราก็ล องไปอีกทางหนึ่งก็
ได นี่”
จาอูไดสติ จึงค อยๆ หั นมามองสัง ข แล วพยัก
หนา พร อมกับเอามือไปแตะหลังเพื่ อน เบาๆ เชิง
ขอโทษที่ตนเองพู ดรุนแรงไป บรรยากาศอารมณ
ขุนมัว ก็แจมใสขึ้ น สัง ขไม ไดถือโทษโกรธพวกเขา
ที่ตองมาทะเลาะกั นในตอนนี้ เพราะทุกคนก็เ หนื่อย
มาทั้ง วัน แต อีกใจหนึ่ ง สังขเริ่ มรูสึกวาเหมื อนมีสิ่ง
หนึ่ ง ที่มองไม เห็นตัว แอบแฝงเขา มาในกลุ มของ
พวกเขา ทั้งๆ ที่ ชาวปา พี่เลี้ยงพวกนี้ ไมเคยมี
เหตุขัดแยง กันมาก อนเลย
ตอนนี้ ไมมีเ วลาจะกลาวโทษใคร หรื ออะไร
เพราะมันมิ ใชความผิ ดพลาดของใคร แต ทุกคน
จําเป นต องทําใจ ตัดความอาลัย อาวรณ กับเวลา
ที่สูญเปลา ไปทั้งวั นทิ้ ง ไปเสีย คณะเดินทาง จึง
เริ่มตนกั นใหม อีกครั้ง
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ตอน ประตูมา ยาแ ห่งป่ า (บทที ๕ ภูติร้ายใ นป่ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๕/๑๐๕ น. ๙

อานตอนตอไป ตอนที่ ๑๖ ภาพลวงตา
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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