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ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๑๘

หุบผาหมอก
คณะเดินทางทองปา ผานมาถึงหุบเขาแหง
หนึ่ง ดานซายและขวาเปนหินผาสูงเสียดฟา มอง
ไมเห็นตะวัน บรรยากาศบนทางเดิน ที่อยูดานหลัง
และดานหนา มีทัศนวิสัยที่ไมดี มองเห็นไดไมไกล
นัก เหมือนมีหมอกควันปกคลุมอยู แตมันไมใช
หมอกควัน อากาศก็มใี หหายใจ ไมอึดอัด แมมัน
จะเย็นไปหนอย พวกเขาเดินทางทามกลาง
บรรยากาศมืดๆ สลัวมานาน ไมมีใครในคณะ
เดินทางจะบอกไดวา นี่เปนเวลากลางวันหรือ
กลางคืน สัตวปาและผักปา ก็มีชุกชุม สามารถ
เก็บสะสมเปนเสบียงไดเรื่อยๆ แตความเหน็ด
เหนื่อย มันเรียกรองใหพวกเขาตองหยุดพัก แมวา
มันจะยังไมมืด
มาลา มองเห็นซอกเขาแหงหนึ่งอยูขางทาง
คลายทางเขาถ้ํา ขางในเปนโพลงลึกเขาไป เขา
หยุดและชี้ใหพวกเด็กๆ ดู จาอู เห็นวา นาจะพัก
ที่นี่กันกอน จึงสั่งใหทุกคน จัดเตรียมที่พัก หาฟน
กอไฟ ทําอาหาร ทําเขตปองกันสัตวราย
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ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๒

เวลาผานไปนานเทาไรไมรู ไมมีวี่แวววาจะมืด
สนิท แตกองไฟ ก็ถูกกอขึ้น เพื่อขับไลความหนาว
ตลอดเวลาที่เดินทางมา พวกเด็กๆ และพี่เลี้ยง
รูสึกออนเพลียกวาทุกวัน พอมาเจอสภาพอากาศ
ขมุกขมัว แบบนี้ พวกเขาอยากพักใหนานกวาทุก
ครั้ง จาอู สํารวจโพลงหินอยางละเอียด เห็นวา
เหมาะที่สุด เพราะเปนโพลงตันทึบ มีทางเขาทาง
เดียว ระวังภัยไดงาย รวมทั้งอาหารที่หาไดวันนี้ ก็
มากพอ ที่จะหยุดพักไดนานเทาที่พอใจ
มาลากับซู อาสาอยูยามชวงแรก ซึ่งไมรูวา
เปนยามแรกหรือไม
เสียงสัตวปา ฟาแลบ ปรากฏขึ้นเปนระยะ แต
พวกเด็กๆ และพี่เลี้ยงที่เหลือยังคงหลับไหล
ความเงียบของปา มักมีความชั่วรายซอนอยู มัน
คอยๆ แอบแฝงคืบคลานเขามา ทุกคนนอนหลับ
สนิท ฝากความปลอดภัยไวแกผูอยูเวรยาม แตที่นี่
มันไมเหมือนกับที่อื่นๆ ที่พวกเขาเคยผานมา
เมื่อความเงียบ กับความออนเพลีย มัน
สามัคคีกัน มาลาและซู ก็เผลอหลับไป ปลอยให
อสรพิษรายรูปรางประหลาด คืบคลานเขามา
ลําตัวของมันกลมรี ขนาดเทาลําตัวคน ยาวราว
สามชวงตัวคนตอกัน มีเกล็ดสีน้ําเงินเรืองแสง หัว
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ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๓

และขาเหมือนตะขาบยักษ มันคือตะขาบยักษดีๆ
นั่นเอง เพียงแตวา ขาคูหนาและคูหลัง ยาวกวา
ทุกขา มันเลื้อยคลานขามเชือกกั้นระวังภัย ที่มา
ลาทําไวตอนกอนนอน ไรสัญญาณเตือนภัย ไร
การเฝาระวัง มันคอยๆ เคลื่อนเขามาใกลๆ
พรอมที่จะมอบความตายใหแกใครบางคนในที่นี้
ดวยพิษราย ซึ่งไมอาจคาดเดาไดวา มันซอนพิษ
อะไรไวที่ตรงไหน
สังขลืมตาขึ้น เพราะรูสึกมีสิ่งผิดปกติคืบคลาน
เขามาใกลตวั
“ตัวอะไรเนี่ย!” สังข ตะโกน ทุกคนตกใจตื่น
ตางคนตางควาอาวุธที่อยูใกลที่สุด
สังข เอื้อย บันตู อยูซีกซาย ซู อัง และโสน
นอย อยูซีกขวา หลังพิงผนังโพลงถ้ํา
เตรียมพรอมเผชิญหนากับมัน โชคดีที่ยังมีแสงให
มองเห็นมันไดถนัด มาลากับจาอู อยูดานหลังของ
เจาสัตวราย มันตกอยูภายใตวงลอม แตดู
เหมือนวา มันเองก็มั่นใจในพิษของมันเชนกัน
หางของมันตะวัดใสศัตรู จาอู หลบทัน แตพลาด
ไปโดนเสาสําหรับผูกเชือกระวังภัย จนหักขาดไป
ตอนนี้เขตระวังภัยไมมีประโยชนอีกตอไปแลว
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ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๔

จาอู พุงหอกใสที่บริเวณหาง มันสงเสียงรอง
เบนหัวเขาใสจาอู จังหวะนั้น สังข ปลอยลูกดอก
จากหนาไม เสียบที่บริเวณลําตัว ขณะที่เอื้อย
เหวี่ยงมีดพกเขาใสตรงซอกขา มันตวัดหางไปโดน
สังข กระเด็นออกไปดานหนาหลืบถ้ํา กระแทกกับ
โคนตนไมใหญ จาอูไดจังหวะ ความีด กระโดดเขา
ใสแทงบริเวณแผลเกาที่เคยโดนหอก มันรองเสียง
ดังขึ้น เหมือนหมูถูกน้ํารอนลวก เอี้ยวตัวเขาหา
จาอู อีกครั้ง พรอมกับตวัดหางไปโดนกองไฟ ถาน
ไฟกระเด็นไปถูกสังข ซึ่งยังนอนเจ็บอยู โสนนอย
ถลาจะเขาไปฉุดใหสังขลุกขึ้น แตชาไป สัตวราย
มันกระโดดครอม สังขไว
ยามฉุกเฉินเชนนี้ สังขนึกถึงคําสอนของเคน
ตั้งสติ และใชเวทกล สังขควาทอนฟนที่ โสนนอย
โยนสงไปให ยันสวนไปที่บริเวณใบหนาของมัน
จนไมสามารถฝงคมเขี้ยวไปที่เหยื่อไดถนัด เสี้ยว
เวลาความเปนความตาย สายตาของสังข
มองเห็นมีดพกของตน กับซองหนังที่ใสวัตถุนํา
ทาง หลนอยูไมไกล ซูก็เห็นเชนกัน แตกลับเปน
ฝายตกตะลึง เหมือนถูกมนตสะกดใหอยูนิ่งๆ กับ
ที่ แตสายตากลับสอดสายหาของบางอยาง
มากกวาสัตวประหลาดนั่น
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ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๕

“ซู” สังข ตะโกน
ซูไดสติ จึงกระโดดไปความีดพกของสังข ที่
หลนตรงนั้น แตก็ยังลังเลเหมือนถูกสะกดจิต เมื่อ
สิ่งที่อยูในซองนั่น อยูใกลแคเอื้อม
“แทงมันที่หัวใจ” สังข ตะโกนซ้ํา
สติของซูกลับคืนมาอีกครั้ง กํามีดไวในมือ
แนน กระโดดเขาใสสัตวราย ปลายมีดทิ่มเขาที่
ซอกคอ แตแรงมันมีมากกวา จึงสะบัดซูหลุด
กระเด็นไป สัตวรายเห็นวา เหยื่อของมันไมใชหมู
หรือแมลง จึงตะเกียกตะกายลาถอยไป แตก็ไปได
ไมไกล มันก็สงบแนนิ่ง ไมไหวติง สังขเดินไปเอา
มีดที่ยังปกคาอยูที่ซอกคอของมัน ซูเดินไปหยิบ
กระเปาหนังสีดํา คอยๆ หยิบสิ่งที่อยูในนั้นออกมา
ดู พลัน! แววตาของเขาก็คอยๆ เปลี่ยนไป มาน
ตาเปดกวาง เปลี่ยนสีจากดําเปนสีแดงอมเหลือง
มโนภาพศีรษะหินแกะสลักรูปใบหนาคนปา
ผานวูบเขามาในสมอง ตอนที่จมลงไปในกระแส
น้ําวน “เจาจงเอาสิ่งนั้นมาใหขา” เสียงนั้นมันมี
อํานาจ สะกดซูใหทําตามที่มันตองการ
“ซู” สังข ยื่นมือไปขอกระเปานั่น แตซูยังลังเล
“ซู สงมันมา!” สังข ตะโกนซ้ํา
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ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๖

มานตาสีแดงอมเหลืองของซู เริ่มกลับคืนปกติ
เขาถอนหายใจ พรอมกับยื่นวัตถุนําทาง สงใหผู
ครอบครอง สังขรีบความันมา เก็บไวในซองหนัง
เหมือนเดิม ตอไปนี้ สังขเริ่มไมไวใจซูมากขึ้น
เอื้อย โสนนอย สบตากัน เขาใจสถานการณนี้ดี
การตอสูยกนี้ผานไป ดวยความหวาดเสียว
กวาทุกครั้ง เพราะถูกโจมตีจากศัตรูโดยไมรูตัวมา
กอน สรางความเหน็ดเหนื่อยใหไมนอย ทุกคนยัง
ไมหายตื่นตระหนกกันดี
สังข

“จะอยู หรือ ไปตอ?” จาอู ขอความเห็นจาก

“รอใหทุกคนหายเหนื่อยกอนจะดีกวา ถาไป
ตอ เกิดไปเจอมันอีก จะเอาแรงที่ไหนไปสูมัน อีก
อยางนะ ถาไปตอนนี้ ไปเจอฝนเราจะทํายังไง”
กองไฟ ถูกกอขึ้นใหม เพื่อใหพวกเด็กๆ ได
นอนตอ แตการพักผอนคราวนี้ ไมเหมือนครั้งกอน
พวกเด็กๆ นอนหลับไมสนิทนัก จาอูกับบันตูอยู
เวรยาม ซูหลับกอนเพื่อน
ขณะนั่งเวรยาม ดานหลังของจาอู หาง
ออกไปเปนผนังถ้ําทึบ มีเงาของสมาชิกคนหนึ่ง
ปรากฏที่ผนัง คอยๆ คลานไป เพื่อหยิบเอาของ
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ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๗

บางอยาง ของคนที่นอนอยู แตเงานั่นทําไมสําเร็จ
เมื่อเสียงหนึ่งดังแววๆ มาจากขางนอก
“จาอู … จาอู”
จาอู ที่กําลังนั่งสัปหงกอยู ก็สะดุงตื่น มองหา
ตําแหนงของแหลงเสียง ซึ่งอยูดานนอกตรงขาม
กับทางเขาที่พัก จาอูคอยๆ ลุกขึ้น ปลอยใหบันตู
นั่งหลับไปกอน เขาเดินออกไปดูที่ปากโพลงถ้ํา วา
เสียงเรียกมันอยูทิศใดกันแน มันอยูใกลนี่เอง
สักครู เขาก็ไดยินเสียงคนเหยียบกิ่งไม บันตูลืมตา
ตื่นขึ้น มองตามหลังจาอูไป
ภาพที่อยูเบื้องหนาของจาอู สรางความ
ประหลาดใจใหกับเขาเปนอันมาก เขาแทบไมเชื่อ
สายตาตัวเอง ไมเสียแรง ไมเสียเวลาเปลา ใน
ที่สุดเขาก็เจอ
“ซาเจะ … ซาเจะ” จาอู เรียกชื่อเมียรัก
รางผูหญิงชาวปา หนาตาดี มายืนเรียกจาอูผู
เปนสามี อยูใตโคนตนไมใหญที่อยูหางออกไป
ดวยความดีใจ จาอูรีบเดินไปหา แตแลว ราง
ผูหญิงนั้นก็หายไป ตอนเธอเดินผานตนไมใหญตน
หนึ่ง จาอู เดินตามไปอีก บันตูไมไวใจใน
สถานการณ เกรงวาอาจเกิดอันตรายกับจาอู
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ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๘

“จาอู” บันตูเรียก แตเขาไมไดยิน จาอูเดิน
หางออกไป บันตูสะกดรอยตามไปอีกทางหนึ่ง เขา
รูสึกประหลาดใจ ที่เห็นจาอู เรียกชื่อเมียของเขา
ทั้งๆ ที่ขางหนาเขาไมเห็นมีใคร หรือมีอะไร แตจา
อู กลับรูสึกแปลกใจที่ ซาเจะ เมียของตน เดิน
ถอยหางออกไป ขนทุกเสนของบันตู พรอมใจกัน
ลุกชูตั้งขึ้น ปากคอสั่นสะทานดวยความกลัว เมื่อ
เขาเห็นเสือดําตัวใหญ กําลังแอบซุมอยู มันกําลัง
จับจองไปที่เหยื่อของมัน หางเริ่มสายไปมา จาอู
กําลังเดินเขาไปหาเสือดําโดยไมรูตัว
“จะ จะ จา จาอู” บันตู พูดเสียงต่ําๆ ใน
ลําคอ พรอมกับถอยหลัง ไปเหยียบกิ่งไมแหง
“แครก!”
จาอู หันไปมองตามเสียงนั้น เห็นเมียรัก วิ่ง
ผานตนไมใหญไปอีกดาน พอโพลจากตนไมใหญ
มันกลายเปนเสือดําตัวใหญ เสี้ยวนาทีแหงความ
เปนความตาย สติของจาอูกลับเขาราง เขาตกใจ
สุดขีด เมื่อเผชิญหนากับอสูรราย กําลังตะครุบ
เหยื่อ ซึ่งไมใชตน
“โฮก! อาก! ก ก กร้ําๆ ๆ” เสียงนั้น มันดัง
ขึ้น สลับกับ สายฟาแลบแปลบๆ
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ตอน หุบผาหมอก (บทที ๕ ภูตริ ้ ายในป่ ามรณะ)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๙

จาอู เห็นดังนั้น คิดอะไรไมออก คงปลอยให
เปนหนาที่ของสัญชาตญาณ เทามันเร็วกวา
ความคิดเสียอีก มารูตัวอีกที ก็กลับไปถึงปาก
โพลงถ้ําแลว ทิ้งปริศนาสัตวรายไวขางหลัง เขามี
เวลาทบทวน เมื่อสติสัมปชัญญะ มาบรรจบกัน
ครบถวนสมบูรณ เขาระเบิดเสียงรองไหออกมา
เหมือนเด็ก ปลุกทุกคนตื่นขึ้น ลุกมาฟงเสียงร่ําให
ของเขา สลับกับเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้น จาอูตองมา
สูญเสียเมียรักไป และเสียเพื่อนรวมทางไปอีกคน
“หา! บันตูถูกเสือกิน” โสนนอย ตกใจแทบ
หมดสติ
“เสือพวกนี้ มันจะสวมวิญญาณของคนที่มัน
ฆา แลวแปลงรางเปนคนคนนั้น” สังข พูด
ความโศกเศราครั้งนี้ หนักหนามากกวาทุก
คราว ทุกคนยอมสูญเสียเวลา นั่งปลอบใจจาอูอยู
พักใหญ จนรูสึกวา เขาคลายใจลงไปบาง โสน
นอย เริ่มรูสึกทอแทและเปนกังวล จึงถามจาอูไป
วา
“เมียของจาอูก็ตายแลว จาอูยังจะไปกับพวก
เราอยูรึเปลา?”
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ตอน หุบผาหมอก (บทที ๕ ภูตริ ้ ายในป่ ามรณะ)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๑๐

จาอู ไมตอบ ความเศราโศกยังรุมเราเขาอยู
พาใหความสํานึกตอภารกิจ พลอยหลับใหลไป
ดวย นั่นสงผลไมดีตอเพื่อนๆ ของเขาดวยอยาง
มาก พวกเขาเปนเพื่อนรักกัน เสี่ยงเปนเสี่ยงตาย
มาดวยกัน อัง ซู และ มาลา เชื่อมั่น ในฝมือและ
ความสามารถของจาอูอยู ยังไมกลาที่จะตัดสินใจ
อะไรลงไป ... บรรยากาศเงียบๆ มันชางยาวนาน
สังขมองหนาพวกพี่เลี้ยง กึ่งออนวอน กึ่งขอรอง
อัง มาลา สายหัว ซูก็ยังไมตัดสินใจ และจาอู คือ
กุญแจสําคัญ
“เมียของจาอูก็ตายไปแลว จาอู ยังจะไปกับ
พวกเราตอไหม?” สังข ถามซ้ํา
จาอู กมหนานิ่ง ครุนคิด ชั่งน้ําหนักวา เขาถูก
สถานการณบังคับ หรือ เพราะสํานึกในคํามั่น
สัญญา ที่ใหไวกับเคน เอื้อย โสนนอย นั่งลง
ขางๆ จาอู อยางชาๆ
“จาอู สัญญากับเคนไวแลววา จะไปสงพวก
เราใหถึงที่ เรายังตองพึ่งจาอูอยูนะ”
และแลว ความสํานึกก็ชนะความกลัว จาอู
ถอนหายใจ เงยหนาขึ้นมองเด็กๆ รวบรวมสมาธิ
อีกครั้ง เรียกเอาความกลาหาญกลับคืนมา เมีย
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ตอน หุบผาหมอก (บทที ๕ ภูตริ ้ ายในป่ ามรณะ)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๑๑

รักก็ตายไปแลว ภารกิจของเขาจบลงแลวขอหนึ่ง
ถาเขากลับบานตอนนี้ ไปพบเคน ถาเคนถามถึง
เด็ก เขาจะตอบเคนอยางไร เคนเปนผูมีบุญคุณกับ
เขามาก เคยชวยเหลือเขาทุกอยาง ถาเขาไมทํา
ตามที่เคนขอรอง ก็เทากับเขาผิดสัญญากัน วิถี
ชีวิตคนปา คํามั่นสัญญา สําคัญยิ่งกวาชีวิต คนที่
ผิดสัญญาก็คือคนไมมีสัจจะ ผีปาจะไมใหอภัย
จาอู มองหนาพวกเด็กๆ อีกครั้ง แลวพยัก
หนา เพียงเทานี้ บรรยากาศซึมเศราก็ถูกขับไล
ออกไป สังข เอื้อย และ โสนนอย จึงยิ้มออกมาได
ซูก็มีทาทางมั่นใจขึ้นดวยอีกคน
คณะเดินทางที่เหลือ เด็ก ๓ คน กับพี่เลี้ยง
๔ คน เดินทางตอไปไดไมนาน ก็พนเขตหุบผา
หมอก ทองฟามืดครึ้มขึ้นมาทันที ไมนาน พายุฝน
ฟาคะนองก็ตามมา การผจญภัยคราวนี้ เปนชวงที่
ลําบากที่สุด ของพวกเด็กๆ ดูเหมือนวา พายุฝน
ฟาคะนอง จะไมหยุดลงงายๆ เหตุการณรายๆ
แทบเอาชีวิตไมรอด ก็ผานมาแลว มันเปนภูมิ
ตานทานไดเปนอยางดี ทําใหพวกเขาสูทน ยอมฝา
ลมหนาวตอไปไดเรื่อยๆ เผื่อจะไดที่พักที่ไหนสัก
แหง แสงจากฟาแลบ มองเห็นแนวตนไมใหญขาง
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ตอน หุบผาหมอก (บทที ๕ ภูตริ ้ ายในป่ ามรณะ)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๑๒

ทางเดิน การเดินทางฝาสายฝน เปนไปดวยความ
ลาชา
จาอู พาพวกเด็กๆ เขาพักที่ใตตอไมใหญ
ชั่วคราว เพื่อหลบฝนที่กําลังตกหนักมาไดพักใหญ
เขาสงสารพวกเด็กๆ มาก ที่ตองมาเผชิญกับ
ความหนาวเย็น โสนนอย สั่นเครือดวยความ
หนาว เธอพูดเปรยกับเพื่อน อยางหมดหวัง
“เราจะตายไหม เอื้อย? เราหนาวเหลือเกิน”
สังข เขยิบเขามาใกลๆ โอบกอดเพื่อนๆ ไว
“เราจะตองรอด พอกับแมของพวกเรารออยูนะ
เราจะตองไปตอ อดทนไวโสนนอย เราตองไม
ตาย”
ธรรมชาติ สงบททดสอบบทแรกมาใหพวกเด็ก
เพื่อพิสูจนความอดทน ความมุงมั่น ความตั้งใจ
จริง และแลวพวกเขาก็สอบผาน สักครู ฝนก็เริ่ม
ซาลง แตประกายไฟจากฟาแลบ ยังมีอยูเปนระยะ
มาลา สะกิดแขนจาอู แลวชี้ไปขางหนา พวกเขา
เริ่มมองเห็นทางรอดแลว เพราะขางหนามีบาน
หลังหนึ่ง เมื่อเขาไปใกลๆ มันเหมือนปราสาท
โบราณ ยืนทะมึนอยูบนเนินเตี้ยๆ จาอูจึงพาพวก
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ตอน หุบผาหมอก (บทที ๕ ภูตริ ้ ายในป่ ามรณะ)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๑๓

เด็กๆ ฝาเม็ดฝนที่เริ่มซาลงทุกขณะ ตรงไปยัง
ปราสาทลึกลับนั่น
มันเปนอาคารตึกเกาสามชั้นที่ดูเหมือนราง
วางเปลา ไมมีเจาของ หรือไมก็เจาของอาจตายไป
แตจะดวยเหตุผลอะไรก็ชางเถอะ แตตอนนี้ พวก
เขาตองการที่หลบฝนกอนเปนลําดับแรก ทุกคนรีบ
ยายตัวเอง และสัมภาระ เขาไปที่บริเวณระเบียง
หนาประตูทางเขา จาอูเคาะประตูทั้งๆ ที่มืดๆ
รับ

“มีใครอยูไหม?” สังข ตะโกน ไมมีเสียงตอบ
“สงสัยจะเปนบานรางมั๊ง?” เอื้อย พูด

มาลาคอยๆ เอามือผลักบานประตู “เอี๊ยดๆ”
มันก็เปดออกไดไมยาก เหมือนเชื้อเชิญแขกอยาง
สุภาพ ในยามคับขันเชนนี้ จะเปนบานใครก็ชาง
เถอะ ถามีเจาของก็จะขอพักสักหนึ่งคืน แตสภาพ
บานแบบนี้ เจาของคงไมอยูแลวละ พวกเขาพากัน
เขาไปขางใน นับวาเปนคราวโชคดีสําหรับเด็กๆ ที่
บังเอิญมีที่พักคางแรม แตพวกเขาไมรูหรอกวา
โชครายอาจตามมาก็ได

Hopeful with Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน หุบผาหมอก (บทที ๕ ภูตริ ้ ายในป่ ามรณะ)

ฝ่ าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์

ตอนที ๑๘/๑๐๕ น. ๑๔

อานตอนตอไป ตอนที่ ๑๙ การมาเยือน ของ
มนุษยนอกจักรวาล (บทที่ ๗ ประตูเวลาที่เรือน
ปศาจ) ... กลับไปที่ เว็บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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