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ตอนที ๑๗

กลลวงปี ศาจ
ความมหัศจรรยที่ทะเลสาป ไดถูกบั นทึกไวใน
ความทรงจํา ของคณะเดิ นทาง อยา งไมรูลืม ดู
เหมื อนเป นความงดงาม ที่มีร าคาแพงไปหน อย
มันไมคุ มเลย กั บการเดินทางผานมาที่ท ะเลสาบ
แหงนี้ เพราะพวกเขาเกื อบจะสูญเสียซูไป
ผานไปครึ่งวัน จาอู พาคณะท องป า ไตขึ้นเขา
มาถึง ทางตั น ตรงหนาผาแหงหนึ่ง พวกเขาสัง เกต
ตรงซอกผา มีทางเดินแคบๆ พอจะแทรกตัวลอด
ผานก อนหิ น ที่ขวางทางอยู ไปไดทีละคน ดาน
หนึ่ งติดผา อีกดานเป นเหว มั นนา หวาดเสียว เมื่ อ
มองลงไปขางลา ง แตคณะเดินทางไมมี ทางเลื อก
อื่น จึงจําตอ งไตล อดไปทางชองแคบๆ นี้
ทุกอย างผา นไปได ดวยดี จาอู พาเด็ กๆ และพี่
เลี้ยง เดินไตเ ขาต อไปอีกสักครู ก็พ บทางแยกอีก
แลว จาอู หยุ ดเดิน ทํา หนาเครงเครียด หั นไปพู ด
กับลูกที มคนอื่ นๆ พวกเขาเดิ นวนเวียน
กระสับกระสายไปมา ไมแนใจวาจะเลื อกทางไหน
ซูมีอาการรุกรนมากกว าเพื่ อน พวกเด็กๆ รูสึก
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ตอนที ๑๗/๑๐๕ น. ๒

เปนกังวลเพิ่มขึ้น เกี่ย วกับอาการผิดปกติของซู
และสีห นาของจาอู
“ทางเดิม อีกแลวใชไหม ?” สังข ถามจาอู จาอู
พยักหนา พวกเด็กๆ ทรุดตั วลงนั่ง ดวยความ
เหนื่ อยอ อน ทอแท รูสึกสิ้ นหวัง หาทางออกไม ได
ภาระที่จะตอ งพาเด็กๆ ออกไปจากปามรณะแหงนี้
มันเริ่ มกดดั นจิตใจจาอู หนักขึ้ น และก็ยิ่ง กดดั น
หนักขึ้ นไปอีก เมื่อเขานึก ถึงเมียรัก ถ าเขายังติ ด
อยูในสั นเขาวงกตนี่ ก็ไมมีวันจะตามหาเมียเจอ
จะต องไปจากที่นี่ใหได แตก็ยัง มองไมเ ห็นทาง
“สองวั น เราไม ได ออกไปไหนเลย” เอื้อย บ น
“หรือว า พวกเราจะกลับ ไปหาเคน” โสนนอย
ก็บนเหมือนกัน
“แตจะไปยัง ไง ทางเกา ก็ไปไมถูก ตกลง พวก
เราจะต องมาติ ดอยู ในปา นี้ นะเหรอ”
สังข หยิบวัตถุนําทางออกมาจากกระเปา
เพื่อใหมั นบอกเสน ทางใหม อีกครั้ง แตคราวนี้ ซู
มองวัตถุนั้นดวยสายตาแปลกๆ ซึ่ง ไมมีสมาชิกคน
ใดในคณะเดินทาง ทั นสังเกต
“โธ! เราก็เลื อกถูก ทางแลวนี่ ทําไมกลับมาที่
เดิมอีก ” สังข บ นดวยความเหน็ดเหนื่ อย เอามือ
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ตอนที ๑๗/๑๐๕ น. ๓

เคาะวัตถุ นั้นดู “จะวา มันเสียก็ ไมใช มันก็ยัง ดีๆ
อยูเลย” หลอดไฟเทา หัวไม ขีด ก็ยั งกระพริบ
เหมื อนปกติ สังข เก็ บมันไว ในกระเปาเหมื อนเดิม
“เคน นะ เคน ไม นาหลอกเราใหมาที่ นี่เลย”
เอื้ อย ต อวา เคนทั้งเหนื่อยๆ
“อยาไปวาเคนเขาอยางนั้น เคน ไมไดหลอก
เรา” สังข แยง
“จะไม หลอกไดยัง ไง ปา นนี้ ยั งหาทางออก
จากป าบาๆ นี่ไมได ซักที เห็นไหม พวกเราจะต อง
มาตายกันหมดนี่ แลว อยางนี้ จะวาเคนไมทิ้ง เรา
อยางงั้นเหรอ เขาไม อยากใหพวกเราเปนภาระ
ตางหาก จึงขับเราออกมาติด อยูที่ นี่” เอื้ อย พ น
ความในใจออกมาไมยั้ง อยางที่ไมเคยทํามาก อน
“เอื้ อย หยุดวาเคนเดี๋ยวนี้”
“พวกเราตองมาตาย ก็ เพราะเชื่ อไอเครื่ อง
บาๆ นั่น เขานั่ นแหละ นาจะมาสง เราให พนๆ ไป
กอน แตเขาก็ ไม มา ฮื อ ๆ ๆ ทํา ไมจะต องใหพวก
พี่ๆ ต องมาตายกับ พวกเราดวยละ ”
“ถาเขาไมรัก เรา ปา นนี้เค าก็ปล อยใหเราตาย
ไปนานแลว เขาเลี้ยงเรามา เขาก็รัก เราเหมื อนกัน
เขาเหมื อนพ อของเรานะ”
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ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๗/๑๐๕ น. ๔

“พออะไรกั น ทําไมต องมาผลัก ไส ใหมาตาย
กันแบบนี้ พอของเราแทๆ ที่วาดุ ดาเรา ยังไม ทํา
กันแบบนี้เลย ฮือ ๆ ๆ” เอื้อย พู ดไปร องไหไป
“เอื้ อย หยุดนะ” สังข ขึ้นเสีย ง
“ออ! พอของเธอ ก็ยังทิ้ งเธอไป แลวยัง จะ
อยากมีพออีกเหรอ”
“มากไปแลวนะ เอื้อย” สังข ลุก ขึ้น กางมื อ
ทั้งสองออก เดิ นเข าหาเอื้ อย อยากจะเอามื ออุ ด
ปากพล อยๆ ของเอื้ อย เอื้ อยเอามือป ด ทั้งสองจึง
ยื้อยุดกัน โสนนอย เห็นวาเรื่ องมันชักจะยุงไปกัน
ใหญ จึ งรีบเขามาดึ งเอามื อของสัง ขออกไป
“สังข อยา … เธอ เป นบ าไปรึ ไง?”
เอื้ อย สลั ดพ นจากมื อของสัง ข
“เพี๊ยะ!”
โสนน อย ตบหนาสัง ข จนผงะไป สัง ข รูสึก
โกรธขึ้ นมาทั นที จึ งผลักโสนนอยออกไปเบาๆ จา
อู ถลาเขา มาจะหาม เพราะมันอั นตรายเกิ นไป กับ
การทะเลาะกั นริม หน าผา แต โสนนอย ก็ไวไม ใช
เลน เบี่ยงตัว หลบแขนของจาอู ที่กั้นหามศึก เข า
ไปผลัก อกสั งขบางทีหนึ่ง คราวนี้ สั งขโกรธจริงๆ
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ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๗/๑๐๕ น. ๕

กอนที่ โสนนอย จะเขาถึ งตัวครั้งที่สอง สัง ข ใชมือ
สองขางผลัก ไหลข องโสนน อย สวนออกไปเต็ มแรง
โสนนอย ผงะถอยหลั งไปสะดุ ดกั บทอนไมแหง
ใกลกั บผาหิน จนเซถลาไป โชคดี ที่ ไมตกหน าผา
แตก็ใชวาจะพนอันตราย เพราะโสนน อยเซไปทาง
ฝงผาหิน ถาหั วไม ไปโดนหิน ก็นับ วาโชคยังดี ...
ทุกคนแทบไมเชื่ อสายตาของตัวเอง เมื่ อเห็ นโสน
นอยเซถลา หลุ ดหายเขา ไปในแผนหิน จาอู และ
เหลาพี่ เลี้ยง ตา งตกตะลึง วา มันเกิ ดเหตุ การณ
ประหลาดนี้ไดอยา งไร สัง ขไดสติ ขยั บเทา มาหยุด
ที่หนาผาหิน จุ ดที่โสนนอยหายเขา ไป
“เราอยูนี่ เราอยู ในนี้” เสียงโสนนอย ตะโกน
มาจากขางใน
สังขตกตะลึง ความโกรธเมื่ อสักครู หายไป
ราวกับเอาฟนที่ติ ดไฟไปจุมน้ํา เขาค อยๆ ยื่ นนิ้วชี้
ไปแตะที่แผ นหิน เขายิ่งประหลาดใจหนัก ขึ้น เมื่ อ
นิ้วมื อของเขาหายแทรกเขา ไปในแผนหิ น ราวกับ
วาแผน หินคืออากาศที่ว างเปลา มันเป นภาพลวง
ตา เขาเกื อบสติแตก เหมื อนมีแรงลมจากท อขนาด
ใหญ ดูดเขาหายเขาไปในนั้ น เอื้ อย สลั ดความมึ น
งงออกไป เรียกสติกลั บคื นมาโดยเร็ว “จงอยาเชื่ อ
สายตาที่เห็น มั นอาจเปนภาพลวงตา” เสียงของ
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ตอนที ๑๗/๑๐๕ น. ๖

เคน ผุ ดเขา มาในความทรงจํ า นี่คงเปนประตู
ปริศนา ลวงตาคนเอาไว ใหม องไม เห็น ไมตองรอ
ใหเสียเวลาอีกต อไป เอื้ อย บอกพวกพี่ เลี้ยงใหรี บ
เขาไปในนั้ น
“เร็ว นั่ นเปนทางลั บ เขาไปในนั้น”
มาลากับ ซู รี บเดิ นผานแผ นหินเขา ไป ตาม
ดวยบันตู คงเหลือ อังกับกากา ที่ยังยื นลังเลอยู
จาอู คอยยืนระวัง หลัง รออยูแล ว เขาผลักหลัง
ของอั ง หลุ ดเข าไปในนั้น แตกากา รูสึกกลัวขึ้นมา
ทันที เขาคิ ดวาทุกคนหายไปในก อนหิ นแลวจะ
ไม ไดกลับออกมา กากาเชื่อสายตาตั วเอง มั นเป น
ผาปศาจ เขาจะไมเขา ไปในนั้นเด็ ดขาด กากาสติ
แตกไปแลว วิ่งหนีไปอีก ทางหนึ่ง
“จาอู เอื้ อย ทํ าอะไรกันอยู นะ รีบเขามาเร็วๆ
ซี่” สังข ตะโกนมาจากขางใน
จาอู อยากจะทําในสิ่งที่สัง ขขอร อง แตตอนนี้
เขาต องไปจั ดการกั บป ญหาใหมใหเสร็จก อน จาอู
วิ่งไปตามกากา เอื้อยวิ่งตามไปอี กคน กาก ารอ ง
เสียงหลงดวยความหวาดกลั ว เหมื อนผีเ ขาสิง
เสียงจาอูตะโกนบอก อยาไป อยา ไป กลั บมา แตก็
ไรผล กากาวิ่ งหายเขา ไปในปา ขางทาง จาอู กับ
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ตอนที ๑๗/๑๐๕ น. ๗

เอื้ อยรีบ ไปตามเอาตัวกากาคื นมา ก อนที่จะไดรั บ
อันตราย
เสียงขลุก ขลัก ๆ เหมื อนน้ํากระฉอกในขวด
ดัง อยู ไม ไกล กากาวิ่ งหายเขาไปในบริ เวณนั้น อาจ
ไดรับ อันตรายก็ได จาอูกั บเอื้ อยตามเสียงนั้ นไป
คอยๆ แหวกใบไม ใหญ กวา จะผ านไปไดทีละใบๆ
ก็ยากนา ดู เอื้อยยั งคิดเลยวา กากาผา นมั นไปได
อยางไร เมื่ อไปถึ ง จาอูถึงกั บตกตะลึ ง ที่เห็ น
ดอกไมข นาดใหญ รูปกรวย กํ าลัง ดูดอะไร
บางอยางกระดึบเขาไปในนั้ น แตเอื้ อยรูแลว วามัน
คืออะไร จึง ชักมี ดพกออกจากเอว แล วฟ นฉั บ ไป
ที่กานดอกไมยัก ษนั่น สองสามครั้ง จนเปนรอย
แผล แลวหยิ บขวดน้ํา เล็กๆ ที่พกติ ดตัว มา เปดฝา
ออกหยดน้ําใสๆ ลงไป สักครู ก็เ ห็นฟองไอน้ํา
พวยพุ งมาจากรอยแผล ดอกไมสีเ ขียวเริ่ ม
เปลี่ยนเป นสีเทา สักพั กมันก็ค อยๆ คายสิ่งที่มัน
กลืนเขาไป ออกมา
รางของกากา ออนปวกเปยก หลุ ดออกจาก
กรวย หลนลงมา นอนคว่ํา หนากองกับ พื้ น พรอม
ดวยเมือกสีขาวขุนๆ กลิ่ นเหม็ นมาก จาอูรีบเขาไป
ประคอง พลิกตัวของกากา หงายหนาขึ้ น โอว!
จาอูถึงกั บผงะ เพราะใบหนาซีกหนึ่ง ถูกต นไมพิษ
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ตอนที ๑๗/๑๐๕ น. ๘

นั่น แทะไปครึ่งหนาจนเห็นกระดูก ซี่ฟนและ
กระโหลก เขาคงหมดลมหายใจไปแล ว
“ตนไมนั่น มันเหนียวมาก เคนใหน้ํานี่ไว มัน
แกพิษได ” เอื้ อย อธิ บายสั้นๆ ไมควรอยู ที่นี่นาน
กวานี้ และไม มีเวลาไวอาลัยผูตาย เธอรีบเดิ นจ้ํ า
นําหนาจาอู ย อนกลับ ไปทางเกา “เราไปกั นเถอะ
กากาตายแลว ”
จาอูกับเอื้ อย พากั นวิ่ งกลับมาที่แยกหนาผา
เหมื อนเดิม แลวรีบ เดิ นหลุดหายเขา ไปในแผน หิน
สังขกับ โสนนอย นั่งรอยู ที่โขดหินขางทางที่ จะ
มุงหนาตอไป ซู อั ง มาลา และ บั นตู ยื นรวมกั น
อยูฟากหนึ่ง จาอูเ ห็นทุกคนอยูกันพร อมหน า ก็
รูสึกอุนใจ เอื้ อยหันไปมองขางหลัง รูสึ กประหลาด
ใจ เมื่ อเขา มายืน ณ ที่ตรงนี้แลว กลับ มองเห็นทุก
สิ่งทุก อยางที่อยู ดา นนอกนั้ น เหมือนไม มีอะไรมา
กั้นบั ง ... เมื่ อเหตุการณทุก อยางเขาสู ภาวะปกติ
จาอูบ อกให ทุกคน สํารวจขาวของ แลวออก
เดิ นทางตอ คราวนี้ จาอูจะคอยระวั งหลั งใหพ วก
เด็กๆ สวน มาลา บันตู และ ซู เดินนํา หน าไป
ระหว างเดินทาง สัง ข กลาวขอโทษ เพื่ อนๆ
“โสนนอย เปนไรมากมั๊ย ? ขอโทษนะ”
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ตอน กลลวงปี ศาจ (บทที ๕ภูติร้ายใ นป่ ามรณะ)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๗/๑๐๕ น. ๙

“สังข เธอเปนอะไรไป เราไมเคยเห็นเธอ เป น
อยางนี้มากอนเลย” โสนน อย ยัง ไม หายสงสัย
“ตอนนั้นไมรู แตต อนนี้รูแลว มันมี อะไร
บางอยาง คอยบังคั บใหเราคิดอยา งนั้ น ทําอยาง
นี้”
“เราก็เสียใจ ที่พูดรุน แรงกั บเธอ” เอื้ อย พูด
ขึ้นบาง ด วยแววตาเศรา แบบคนสํา นึกผิ ด “และ
อยากขอโทษเคนดวย”
“ไมมีใครโทษเธอหรอก มันอาจจะเป น
วิญญาณพวกปศาจก็ ได ที่มาคอยหลอกใหพ วก
เราทะเลาะกั นเอง” สังข อธิ บายให เอื้ อยคลายใจ
“ที่เราเขามาในนี้ ได เคนเปนคนบอกเอื้ อยเอง
แหละ”
“เคนมาบอกเธอตอนไหน เมื่ อไหร ”
“ในความรูสึก นะ ... ที่จริ ง เครื่องบอกทางนั่น
มันก็ บ อกถูกแลว แตเรามองไมเห็ นเอง สั งข เธอ
ตองรัก ษามันไว ใหดีๆ นะ เก็บไว อยาใหหางตัว ”
คําพูดของเอื้ อย ถูกแปลเป นคลื่น
สัญญาณเสีย ง สง เขา ไปในประสาทหู ของซู เขาชํา
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เรืองสายตามองสัง ข โดยที่สัง ข ไมทั นสังเกต อาจ
เปนเพราะบรรยากาศขมุกขมัวเหมื อนใกลค่ํา
พวกเขาเดิ นไปทา มกลางกลุมเมฆหมอกนาน
เปนชั่วโมง ไมเห็นเดื อน ไมเ ห็นตะวัน บรรยากาศ
มันอึมครึ มเชนนั้นตลอดเส นทาง พวกเขาจึ ง ไม
อาจคาดเดาเวลาได รูเ พียงแตวา ถา เหนื่อยก็หยุ ด
ถาหิวก็ กิน
อานตอนตอไป ตอนที่ ๑๘ หุ บผาหมอก
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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