ตอน ภาพลวงตา (บทที ๕ ภูติร้ายในป่ ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๖/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๑๖

ภาพลวงตา
โชคเขาขางพวกเด็กๆ บ ายแกๆ พวกเขาเดิ น
ทะลุปา ออกมาพบทุง โลง มองเห็ นทะเลสาบไกลๆ
ดา นหลัง ทะเลสาบ เป นภู เขาหินสลับซั บซ อน แซม
ดวยปาสน มองเห็นแสงจากดวงตะวั นที่ล อด
ออกมา ระหวางกลีบเมฆกับสั นเขา พวกเขาพา
กันเรงฝ เทา เดินไปใหถึง จุ ดหมายแรก ซึ่ งอยู ไม
ไกล
ไม นาน ก็ มาถึง บริเวณริมฝ งทะเลสาป เป น
เนินเตี้ยๆ จากจุดที่พวกเขายืนอยู หา งออกไปสัก
หาสิบก าว มองเห็นเงาสะท อนของทองฟาและ
กอนเมฆประปราย บนพื้นผิ วน้ํา จากเนินดิ นนีล่ ง
ไป เปนทางเดิ นเทา ที่มีแผ นหินทราย โผล จากพื้ น
หญาเขียว เป นระยะๆ เหมื อนมีค นมาสรางไว
สองขางทางเต็ มไปดวยดอกไมปา ที่คณะเดิ นทาง
ไมเคยเห็นมากอน ลําตนและใบ มีสีเขีย วเหมื อน
ตนไมปกติ แต ดอกของมันนั่นสิ ไมรู ทํา ดวยอะไร
กลีบดอกที่เ ห็น เป นสีสั นตางๆ ขาว ชมพู เหลือง
แดงสด มว ง แต ใสเหมื อนกระจก บางดอกก็ ใสขุ น
เหมื อนกระจกฝา และมีกลิ่นหอมมหัศจรรย พวก
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ตอน ภาพลวงตา (บทที ๕ ภูติร้ายในป่ ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๖/๑๐๕ น. ๒

เด็กๆ รูส ึกตื่นเต น ดี ใจ และพากั นชื่นชม หั วเราะ
หยอกลอเล นกั น พวกพี่เลี้ยงก็ พลอยตื่นเต นดี ใจไป
ดวย
คงมีแตจ าอู รูนิสัยและธรรมชาติของปา ดี มี
บางสิ่ง ที่มนุ ษยไมเข าใจ สั ญชาติญาณเขาบอกวา
อยาเชื่อในสิ่งที่ เห็น อยาเพิ่งตั ดสิ นในสิ่ง ที่ไดยิ น
สิ่งลี้ลับในป ามั นนากลัวพอๆ กับสิ่ งยั่วยวน จาอู
ยังคงไม ไววางใจในปา นี้ เขาสอดส ายสายตาไป
รอบๆ และคอยระวังหลัง ใหพวกเพื่ อนๆ และ
เด็กๆ
“จาอู มาดู อะไรนี่ ?” โสนนอย ตะโกนอยาง
ตื่นเตน
“มาเถอะนา เราออกจากปาแลวนะ จะกลัว
อะไรอีก ” สังข พู ดย้ํา
จาอู ลังเลครู หนึ่ง อาจจะจริง อยางที่สังขพู ด
ก็มันพนเขตปามรณะมาแลวนี่ และตลอดทาง
หลายชั่ว โมงที่ผานมา ก็ไมพ บสิ่งผิ ดปกติ คิ ดวา ที่นี่
นาจะปลอดภัยแล ว เขารูสึกสบายใจขึ้ น จึงปล อย
ใหพวกเด็ กๆ และพี่เลี้ยง เปนอิสระ พากันไปชื่น
ชมความงาม เป นการผ อนคลายอิริยาบถ ที่
เหนื่ อยกั นมาทั้ง วัน เอื้ อย รี บวิ่งไปที่ชะง อนหิน ริ ม
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ตอน ภาพลวงตา (บทที ๕ ภูติร้ายในป่ ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๖/๑๐๕ น. ๓

ฝงที่ม องเห็นอยูขา งหนา โสนนอยกั บสัง ข แวะชม
สวนดอกไม อัศจรรย
โสนน อย ยื่ นมื อไปแตะดอกไม ดอกที่สวยที่สุด
สิ่งมหัศ จรรยก็เกิ ดขึ้น ดอกไมที่ถู กมื อนอยๆ ของ
โสนนอยสัมผัส ก็สลายกลายเป นละอองเกสร
ปลิวหายไปในอากาศ ทิ้ งกลิ่น หอมล องลอยอยูชั่ว
ระยะหนึ่ง สัง ข โสนน อยรูสึกตื่นเตน เพราะไมเคย
พบสิ่ง มหัศ จรรยนี้ มาก อน
“ดูซิ ลอยไปอีก แลว ฮิ ฮิ ฮิ เขาคงไมใหเรา
เด็ ดนะ ” สังข กลาว
สังข ชวน โสนน อย ไปดู ทางอื่ นตอ คณะพี่
เลี้ยงพากั นกระโดดโลดเต น หัวเราะสนุกสนานไป
กับสิ่งสวยงามที่อยูเบื้องหนา
เอื้ อย แอบมานั่งที่ชะง อนหิ นซึ่งยื่ นไปในแอง
น้ํา ริ มฝงทะเลสาบ มองลงไปขางลา ง ดวยสี หน า
เศราเล็กน อย คิดในใจวา “ถาแมอยู ที่นี่ก็ดีซินะ
เอื้ อยจะดี ใจมาก ที่มีแ มอยู ใกลๆ เวลาเดิ นทาง”
ขณะที่ เอื้ อยคิดอะไรเพลิ นๆ สั งข โสนนอย ก็เ ขา
นั่งใกลๆ สั งข ทิ้งตั วลงนอน เอาอกแนบราบกับ
พื้นชะง อนหิน ปล อยมื อทั้งสองขาง สั มผัสกับผิ ว
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ตอน ภาพลวงตา (บทที ๕ ภูติร้ายในป่ ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๖/๑๐๕ น. ๔

น้ํา อยา งอิสระ เด็ก ทั้งสามคน มองเห็ นใบหนาที่
มอมแมมของตั วเอง
จาอู ยื นดู พวกเด็ กๆ ดวยความรูสึกผ อน
คลาย อัง กากา บั นตู และ มาลา เดิ น
สังเกตการณ อยูร อบๆ ซู ปลีกตัวอยู หางออกไป
เขารูสึกมี พลัง บางสิ่ง ดึง ดู ดใหเ ขา ไปที่บ อน้ํ าแห ง
หนึ่ ง ซึ่งอยูไ ม ไกลจากที่ นั่น เท าของเขา ขยั บเข า
ไปใกล โดยไมรูสึกตัว ซู ชะเง อมองลงไปในบอ เขา
รูสึกตื่นเตน และอยากรู วา สิ่ งที่กําลั งเคลื่ อนไหว
ชาๆ ใตผิวน้ํานั่น คื ออะไร
“น้ําใสจังเลย” โสนน อยพูด พลางค อยๆ ยื่ น
มือลงไปแตะที่ผิว น้ํา สัง ขเริ่ มรูสึกสนุกดวย จึง
หยอนมื อลงไปในน้ํา ใหลึกกวาเดิ ม
“ระวัง นะ!” เอื้ อย รองเตื อน
“อะไร?” สังข ถาม
“มันอาจมี อะไรในน้ําก็ ได ” เอื้ อย บอกอี ก
เพียงชั่วเวลาเข็มนาฬิกาวินาทีกระดิก สิ่ง ที่ไม
คาดฝ นก็เกิ ดขึ้นกั บ สั งข
“โอ ว! ชวยดวย! ๆ”
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ตอน ภาพลวงตา (บทที ๕ ภูติร้ายในป่ ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๖/๑๐๕ น. ๕

สังข ร องตะโกน ราวกั บวา มีสิ่ งหนึ่งใตผิว น้ํา
กําลังฉุ ดกระชากลากมื อของเขาลงไปในนั้น สัง ข
ออกแรงตอสู พยายามดึ งมื อขึ้น กอนที่ มั นจะลาก
เขาลงไปในน้ํ า โสนน อยกับเอื้อย ผงะลุก ขึ้นด วย
ความตกใจ เอื้ อยตะโกนสุ ดเสียง
“กรี๊ด! ชวยดวย! ชวยสัง ขดวย”
“ฮะ ฮะ ฮ ะ” สังข ดึงมือขึ้นมาจากน้ํา พลิก
ตัวหงาย ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่ น หันไป
มองหนาเอื้ อย พรอมกั บชู ขึ้น สลัด น้ํากระเด็น
กระดอนไปทั่ว จาอู วิ่งหนาตื่ นเขามา
“มีอะไรที่ไหนเลา ตกใจไปได ”
“สังข อยาเล นบาๆ แบบนี้ซิ” เอื้ อย โกรธและ
งอน ผลักสั งขจนเอนหลังไป โสนนอยหัวเราะ
เอื้ อย รูตัววาถูก หลอก ก็ หัว เราะตามขึ้นมาอีกคน
อัง กากา และ บันตู ที่ยืนอยู ใกลๆ พากั นหั วเราะ
ไปดวย จาอู ก็ อดยิ้ มขําๆ กั บพวกเด็กๆ ไมได
เสียงหัวเราะ ละลายความเหน็ดเหนื่อยลงไป
ได ไมนาน มาลา ก็วิ่งกระหื ดกระหอบมาบอกจาอู
พวกเด็กๆ ตกใจ เมื่ อรูวา ซูต กลงไปในบ อน้ําขาง
ทาง ทุกคนจึงรีบ พากั นวิ่งตามมาลาไป
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ตอน ภาพลวงตา (บทที ๕ ภูติร้ายในป่ ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๖/๑๐๕ น. ๖

เสียงเรียกของซู อยู ในบ อน้ํ านั่น ดู ไกลๆ ดวย
ตาเปลา มันก็แคบอน้ําเล็กๆ ที่อยูติดกับ ทางเดิ น
แตมีชะง อนหินยื่ นเขา ไป เกื อบถึง ใจกลางบ อ บ อ
น้ําประหลาดนั่น ปากบ อไมก วางมากนัก ขนาด
ชางเชือกยอ มๆ หลนลงไปไดสบาย แตขา งในเปน
โพลงขนาดใหญ ลึกลงไปราวสามช วงตัวคน เปน
แองน้ํา หมุ นวน พรอมที่ จะดู ดทุ กสิ่งที่ตกลงไปใน
นั้น ซูพยายามลอยคอผลุบๆ โผลๆ ในบ อ
ทุกคนพยายามหาทางชวยซู ก อนจะจมน้ํา ซู
ควาแขนงรากไม ที่ยื่นออกมาจากผนัง ขอบบอไว
ได ลากตัวเองขึ้ นจากน้ําไดแลว อีกมื อควารากไม
ที่อยูสูง ขึ้นมา ยิ่ง ขึ้นสูง มันก็ยิ่งเว าเขาไป จาอู
หยอนเชือกลงไป แตเขาอยูลึก เกินไป มือควา
เชือกไมถึง แม วา จาอู จะเหวี่ยงเชื อกให เขาไปใกล
ที่สุดแลว ก็ยัง ไมถึง อยู ดี เพราะเชือกมันไปติ ดกั บ
รากกิ่ง ที่ขวางหน าอยูร ะเกะระกะ ซูตัดสิ นใจ
เหวี่ยงตั วเอื้อมมื อไปควาเชือก แต ซูควา พลาด ตก
ลงไปในบ อนั้น อีกครั้ง คราวนี้ เขาถูกน้ําวนดูด
หายไป ทุกคนถึงกั บตกตะลึ ง อัง กับมาลา วิ่งไป
รอบๆ ขอบบ อ ร องเอะอะ รูสึกเสียใจที่ ไมสามารถ
ชวยซูไว ได
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ตอน ภาพลวงตา (บทที ๕ ภูติร้ายในป่ ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๖/๑๐๕ น. ๗

บรรยากาศความสู ญเสียเพื่ อนรวมทาง หยุด
เข็มนาฬิกาไว นานเปนชั่วโมง พวกเขาพากันนั่ง
ลงที่บริเ วณขอบบอ ด วยอาการหมดแรง ไมคิ ดวา
เรื่องนี้ มั นจะเกิ ดขึ้นอยางกะทันหันเชนนี้ เมื่ อหมด
หวังที่จะช วยซู จาอู จึงบอกใหสมาชิกทุกคน รีบ
เก็บขาวของเพื่ อเดิ นทางตอไป แตสังข ไม เห็นดวย
“นี่ก็เกื อบจะมื ดแลว พวกเราหาที่พั กกัน
บริเวณนี้ก อนดี ไหม ? เผื่อซู จะกลั บมา”
จาอู นิ่ง ไปครู หนึ่ ง แล วพยักหนา เห็นด วยกับ
สังข เขาอาจตัดสิ นใจเร็ วไป ก็ดีเหมือนกัน จาอู
เองก็ยังมี ขอกังขา ต อการสู ญเสียลูกทีมไป ทํ าให
เขาเริ่ มมีความหวัง วา ซูอาจจะยั งไมตายก็ได การ
ตั้งคายพักที่นี่ อาจมีโอกาสหาซูเจอในวั นรุงขึ้น
ทุกคนเห็นพ องกัน และตา งรูห นาที่ กันดี ใน
การตั้งคายพักแรม โดยไมต องมีการออกคําสั่ง
ตั้งแตหาฟน ก อกองไฟ จัดทํ าอาหาร ทํา เขต
ปองกันภัย ใครว างก็ ไปอาบน้ํ า ... ภารกิจ ทุก อยาง
เสร็จสิ้นก อนตะวั นหยุดส องแสง ระหวางล อมวง
กินอาหารค่ํา รอบกองไฟ จาอู สังเกตเห็นสิ่งหนึ่ง
เคลื่อนไหวอยู ใกลริมทะเลสาบ สั ญชาติ ญาณระวัง
ภัย ทํ าใหเ ขาหยุ ดชะงั กเล็กนอย สายตาจั บจองไป
ที่นั่น มันจะเป นสัตวหรื อปศาจกันแน เขาต องรู ให
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ตอน ภาพลวงตา (บทที ๕ ภูติร้ายในป่ ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๖/๑๐๕ น. ๘

ได จาอู ค อยๆ คลานไปตามพื้นหญ าอยา งเงีย บๆ
พรอมอาวุธ ในมื อ
“ซู ซู ยัง ไมตาย” เสียง จาอู ตะโกนเรียก
สังขกับ มาลา ถื อคบไฟวิ่ง พรวดพราดออกไป
สักครู เห็ นจาอูประคองซูเดินมา พาลงนั่งข างกอง
ไฟ ถอดเปลี่ย นเสื้ อผาที่เ ปยกชุมดวยน้ํา ออกผึ่ง
ไฟ เอื้อยสังเกตซู เห็นวาเขามีอาการผิดปกติ แวว
ตาของซู ดูแ ข็งทื่ อ
“ซู มาได ไงเนี่ย ?” สังข เอยถามขึ้ น นั่นเป น
คําถามที่จาอูเคยถามมาแลว แตซูยังตอบอะไร
ไม ไดตอนนี้
“เขาอาจจะหนาวก็ ได ดูซิ ตัวสั่ นไปหมด” โสน
นอย บอกเอื้อย
“แตดูตาของซูซิ” เอื้อย กระซิบ
“ก็คนตกน้ํ าใหมๆ เพิ่งฟน อี กหน อยก็คง
หาย” โสนนอย กระซิบตอบ
มาลากับ บั นตู ทํ าหนาที่ ดูแลซู บันตูรี บเอาปน
ขาวยางไฟใหมๆ ยั ดใส ปากเขา ซูเคี้ยวตุยๆ ดวย
ความหิว เอื้ อยเอามือแตะที่ หนาผาก ซูมีไข เอื้ อย
จึงเอายาใหกินกอนนอน เมื่ อเห็นวาทุก อยางนา จะ
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ปกติดีแลว จาอู สั่ง ใหทุกคนเขานอน สวนตนจะ
นั่งเฝายามแรก
คืนนี้ ท องฟ าแจ มใสมาก เมฆบางๆ เมื่ อตอน
บายแกๆ หายไปหมดสิ้ น ทุกคนเขานอน
ทามกลางหมู ดวงดาวบนท องฟา ส องแสง
ระยิบระยั บ เวลาผา นไปนานเทาไรไมรู กองไฟ
เหลื อแตถา นไฟสีแ ดง
สังขรูสึกตัว เพราะไดยิ้นเสียงเหมือนกลุ มคน
คุยกัน ดังแววมาแตไกล แต ฟงไม ไดศัพ ท เขาจึง
ลุกขึ้นมองดูไปที่เสียงนั่ น อะไรกันนี!่ มีสิ่ง
มหัศจรรยเกิ ดขึ้ นอีกแลว บนเกาะเล็กๆ กลาง
ทะเลสาบ ซึ่งอยูไ มหางจากพวกเขา ปรากฏ
ละอองหมอก สีเขีย ว สี ฟา สี ขาว สีมว ง สีเ หลื อง
ปลิวโปรยปรายมาจากท องฟา เป นระลอกสลั บสี
กันคลายมานใส ที่ถูกแรงลมกระพื อพั ดเบาๆ แสง
สีตางๆ ของละอองหมอก ส องสวางไปทั่วบริเวณ
เกาะ มองเห็นสิ่งมหัศจรรย ที่อยู บนลานหินและ
ผิวน้ํารอบๆ เกาะ แตก็ยังหางไกลไป สังข จึง
คลานไปปลุ กโสนน อยกั บเอื้ อย ใหตื่ นขึ้นมาดู เด็ก
ทั้งสามตะลึงกั บภาพที่เ ห็น จึงตกลงพากั นคลาน
เขาไปดู ให ใกลกวานี้
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อัง กากา บั นตู มาลา และ ซู ยังหลั บสนิ ท
จาอูรูสึกตัว มองไมเห็ นเด็ กๆ บนที่นอน เขาสอด
สายสายตา ไปในความสลัว ของบรรยากาศรอบ
ขาง และแลว จาอูก็พลอยตื่นตะลึ ง กั บ
ปรากฏการณ นั่นดวยอีกคน แตพวกเด็ กๆ พากัน
คลานออกไปแลว จาอูพยายามจะหามพวกเขา
แตก็หามไมทัน เขาจึง จําเป นต องตามไป มนุษย ทั้ง
สี่คน หยุดนิ่งอยู หลังโขดหิน เหมื อนถูกสาป พวก
เขาแอบซุม ดู ภาพมหัศ จรรยนั่ น พวกนั้น เป น
มนุ ษยหรื อสัตวกั นแน หรื อวาเป นเทวดา รางกาย
สวนหัวและลําตั วเปนมนุษย จมูกและปาก รวมทั้ ง
ชวงขาเหมื อนนก มีปกงอกที่หลั ง พากั นบิ นมา
จากฟ าตัวแลวตัว เลา บางพวกก็ มีผิวสีค อนขางใส
ขุน บางพวกก็ขาวขุ น สีชมพูก็ มี ดูชางสวยงาม
อะไรเชนนี้ พวกเขาพากั นมาชุมนุม กัน บา งก็เ อา
มือไซร ขน บางก็ เอาหัวซบกัน บา งก็ลงเล นน้ํา
เปนกลุม เปนคู
จาอู และเด็ กๆ เพลิ ดเพลิ นได ไมนาน ก็ไดยิน
เสียงตะโกนของมาลา ดังมาจากที่ พักแรม “ซู ซู
จาปุ จาปุ ” เสียงเรียกของมาลา ดัง ไปถึ งเกาะ
กลางทะเลสาป ทํา ใหอมนุษยเ หลา นัน้ ตกใจ พา
กันบิ นหนี หายไปในท องฟา จนไมเหลื อแมแตผู
เดียว โสนนอย บ นเสีย ดาย ที่ยัง ดู ไมเต็ มอิ่ม
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จาอู สัง ข โสนน อย เอื้ อย พากั นกลั บมายั งที่
พัก รูสึก ประหลาดใจ เห็นมาลากับ บันตู กําลัง
ประคองซูใหลุกขึ้นนั่ง มีเหงื่ อผุ ดขึ้นเต็ มใบหนา
ของซู เขาเพ อดวยภาษาที่ ฟง ไมรูเรื่ อง บั นตู รูสึ ก
ตื่นกลัวและเปนกัง วล เมื่อเห็นอาการเพ อของ
เพื่อน ราวกั บวาเขามองเห็นความกลั ว ที่ เป นภาพ
หลอน อยู ในหัวของซู
ซูดิ้นขลุ กขลัก นัย นตากลอกกลิ้ งไปมา ทั้งๆ
ที่เปลื อกตายัง ป ดอยู เขาพยายามจะอธิบายบาง
สิ่งบางอยางที่เขารูสึก แตก็ฟง ไมไดความหมาย
อะไร สั กครู ซูหลั บไปอีกครั้ง ด วยความอ อนเพลีย
สรางปมปริศ นาใหม ใหแ กเพื่ อนรวมทาง วา
อาการแปลกประหลาดของซู เกิ ดจากถู กปศาจเขา
สิง หรื อว าเพราะพิษไขกันแน
ในวังน้ําวน ซูถูกกระแสน้ํ าดู ดจมลงไปนาน
เทาไรไมรู เขาหายใจไม ออก สําลักน้ําไปสองที
รูสึกกําลังจะตาย แตก็ปรากฏสิ่ง หนึ่ ง รู ปรางคลาย
ศีรษะหินแกะสลัก รูปใบหนาคนปา บนผนังหนาผา
ติดกับ ทางเดิ น ที่เ ขาเห็นเมื่ อวั นก อน พู ดกั บเขาวา
“ขาใหชี วิตเจ า เจาจงเอาสิ่ง นั้นมาใหขา ”
บันตูกั บกากา อยูเวรยามถั ดไปจนกระทั่งเชา
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อานตอนตอไป ตอนที่ ๑๗ กลลวงปศาจ
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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