ตอน อวสานเกาะร้ าง (บทที ๑๑ ปาฏิห าริ ย์ ของเทพแห่งลิ ง)

ฝ่ าอุ ปสรรค ตามหารั กนิรัน ดร์

ตอนที ๓๙/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๓๙

อวสานเกาะร้ าง
พวกเด็กๆ เชื่อในคําทํานาย ที่เทพแหงลิง
สรางนิมิตไวให วาเกาะนี้จะถูกลางดวย
แผนดินไหวและน้ําทวม พวกเขาไมมีเวลาจะลอกัน
เลนอีกตอไปแลว ... คืนนี้ สังข เรียกพวกเพื่อนๆ
มาประชุมกันอยางเปนทางการ ที่หนากองไฟ
ใกลๆ ยานของพวกเขา เตรียมแผนรับกับ
สถานการณ ซึ่งไมรูวาจะเกิดขึ้นเมือ่ ใด อาจจะ
เร็วๆ นี้ก็ได เพื่อรักษาชีวิตใหรอด และออกจาก
เกาะนี่ไปใหได พวกเขามีภารกิจสําคัญรออยู
“ขอที่หนึ่ง พวกเราจะยังรักษาตําแหนงเดิม
คือ สินสมุทรกับเรา เปนคนบังคับเครื่องนี่ แผนก
จัดอาหารและน้ํา เปนหนาที่ของเอื้อยกับโสนนอย
ออ! ลืมไป เอื้อยเปนหมอประจําเครื่องดวย สวน
สาครดูแลอาวุธและอํานวยความสะดวกทั่วไป”
“ขอที่สอง เราจะตองสะสมน้ําจืด อาวุธ ยา
สมุนไพร และสิ่งของที่จําเปน พอที่จะอยูในทะเล
ไดนานมากกวาหนึ่งเดือน เพราะเราไมรูวา
ขางหนาจะมีแผนดินใหเราไปถึงหรือไม หรือนาน
แคไหน”
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ตอน อวสานเกาะร้ าง (บทที ๑๑ ปาฏิห าริ ย์ ของเทพแห่งลิ ง)

ฝ่ าอุ ปสรรค ตามหารั กนิรัน ดร์

ตอนที ๓๙/๑๐๕ น. ๒

“ตกลง เราจะใชจานบิน แทนเรือใชไหม?”
โสนนอย ถาม
“ก็อยางที่บอก เรือดําน้ํา ยังทําดวยเหล็ก ไอ
นี่ก็นาจะลอยได แตถาลอยไมได เราก็ตายพรอม
กันที่นี่ เพราะเราไมมีทางจะไปกูเรือของเราได ”
สังข ใหคําตอบแบบไมเกรงใจ
“ถาเกิดมันลอยน้ําไดจริงๆ แตไมมีแรงหมุน
ใบพัด พวกเราจะทํายังไง ไมติดอยูกลางทะเลเปน
เดือนเลยหรือ?” สุดสาคร ยังเปนกังวล
“นั่นสิ ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไป” สินสมุทร พูด
“ถางั้น เราตองสรางใบเรือรับลมทะเลแทน”
“หมายความวา เราจะกลับไปที่เรือสําเภา
แลวขนทุกอยางที่ใชได เอามาทําใบเรือ”
“ฉลาดเหมือนกันนี่ นองเรา”
“ขอใหเรายายที่นอน จากริมหาดมาบนนี้”
เอื้อย เสนอ
“ก็ดีเหมือนกัน จะไดจัดเวรยามนั่งเฝาบนนั้น
เพื่อดูน้ําทะเลดวย” สุดสาคร ชี้ขึ้นไปขางบนภูผา
“สรุปนะ ปฏิบัติการทั้งหมด ใครมีตําแหนง
งานอะไร รับผิดชอบงานของตัวเอง แตใหเพื่อนๆ
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ตอน อวสานเกาะร้ าง (บทที ๑๑ ปาฏิห าริ ย์ ของเทพแห่งลิ ง)

ฝ่ าอุ ปสรรค ตามหารั กนิรัน ดร์

ตอนที ๓๙/๑๐๕ น. ๓

เปนลูกมือ และเพื่อนๆ ที่ไปชวยงานในฐานะ
ลูกมือ เสนอความคิดเห็นได แตอยาตัดสินใจหรือ
ออกคําสั่ง ในตําแหนงงานที่ตัวเองไมไดรับผิดชอบ
ตองใหเจาของตําแหนงเปนคนสั่ง เขาใจกันดีแลว
นะ ใครมีคําถามอะไรอีกไหม?”
“แตถาหัวหนาตําแหนงไมสบาย หรือนั่งหลับ
หรือกําลังนั่งอึจะใหทํายังไง?” สุดสาครถาม แต
เพื่อนๆ กลับฮากันทั้งวง
วันรุงขึ้น พวกเด็กๆ ชวยกันทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย และสําคัญกอนหลัง เริ่มจาก
ชวยกันไปหาอาหารสด ปลา พืชสมุนไพร สงตอ
ใหเอื้อยกับโสนนอยจัดการตอ อีกพวกชวยกันตัด
ไมไผ สงหนาที่ใหสุดสาคร ทําลูกดอก
สวนการกูเรือ ทุกคนจะพากันลงเรือเล็กไปขน
เอาถังสําหรับใสน้ําจืด ผาใบสําหรับทําใบเรือ และ
เชือก รวมทั้งอุปกรณเครื่องมือตางๆ งานนี้
คอนขางหนัก งานเดียวเสียเวลาไป ๓ วัน
เสากระโดงเรือถูกทําขึ้นอยางงายๆ บนตัว
จานบิน ถังน้ําจืดที่มีคงไมพอ พวกเขาจึงใชชุด
เสื้อผาของมนุษยตางดาว ใสน้ําลงไปแทน มีน้ําจืด
กินไปอีกนาน งานสุดทายของพวกเขา คือชวยกัน
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ตอน อวสานเกาะร้ าง (บทที ๑๑ ปาฏิห าริ ย์ ของเทพแห่งลิ ง)

ฝ่ าอุ ปสรรค ตามหารั กนิรัน ดร์

ตอนที ๓๙/๑๐๕ น. ๔

ทําบันไดลิงจากพื้นขางลางขึ้นไปบนยอดภูเขา
และการเคี่ยวน้ํามันมะพราวและน้ํามันปลา เพื่อให
ความอบอุนและแสงไฟในยามจําเปน
หลังจากพักงาน สังขกับสินสมุทร เรียนรูวิธีที่
จะบังคับยาน เมื่ออยูบนผิวน้ําหรือในน้ํา มันยาก
กวาควบคุมเรือสําเภายนตหลายเทา เพราะเขาไม
มีความรูอะไรเลย ทุกอยางทําไปตามความรูสึก
และการคาดเดาทั้งสิ้น มันจะสําเร็จหรือลมเหลว
ขึ้นอยูกับโชควาเดาผิดหรือถูก
หลังจากเตรียมการมาหลายวัน ก็ยังไมมี
เหตุการณใดๆ เกิดขึ้นตามคําทํานาย คืนนี้
พระจันทรขึ้นชา พวกเด็กๆ พากันไตเชือก
บันไดลิงขึ้นมานั่งกันขางบน พวกเขากอกองไฟนั่ง
ชมดาวและทิวทัศน ทองฟาค่ําคืนนี้ดูสวยงามมาก
ตอนหัวค่ํามองเห็นดาวเต็มทองฟา ราวกับมีการ
ชุมนุมอวดความงามกันของพวกเหลาเทพ แตใน
อีกไมกี่ชั่วโมงตอจากนี้ ดวงจันทรเสี้ยวก็จะโผล
ตามมา คงเปนเทพอีกองคหนึ่งที่ชอบริษยาพวก
เทพทั้งหลาย โดยคิดวาแสงจันทรเสี้ยวอันนอยนิด
จะบดบังความงามของหมูดาวได ซึ่งเหลาเทพ
ทั้งหลายก็ไมถือสาเทพผูริษยา เพราะเหลาเทพ
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ตอน อวสานเกาะร้ าง (บทที ๑๑ ปาฏิห าริ ย์ ของเทพแห่งลิ ง)

ฝ่ าอุ ปสรรค ตามหารั กนิรัน ดร์

ตอนที ๓๙/๑๐๕ น. ๕

ทั้งหลายก็คงอิ่มหนํากันพอแลว กับการอวดโฉม
โชวรัศมีความงามกันมาตั้งแตหัวค่ํา
พวกเด็กๆ นอนมองดูดาวบนทองฟา เอื้อย
นอนขางๆ สังข และหันไปมองสังขบอยๆ คิด
อะไรเพลินๆ เกี่ยวกับตัวเขา หลายวันมานี้ สังขดู
แข็งขันและเอาใจใสพวกเพื่อนๆ มาตลอด และคืน
นี้ ก็เขาอีกนั่นแหละที่มีความคิดประหลาด ชวนกัน
ขึ้นมาบนนี้ คืนนี้ เปนคืนที่เธอมีความสุขมาก และ
เปนความรูสึกสุขที่ซอนลึกอยูในใจ บอกไมถูก
เหมือนกันวามันเปนอยางไร แตอยากใหคืนนี้มัน
ยาวนานกวาคืนกอนๆ
“สังข ชวยเลานิทานใหฟงหนอยซิ” เอื้อย
ขอรอง “เรื่องอะไรก็ได”
“พวกเราก็โตๆ กันแลว ยังจะชอบฟงนิทาน
กันอีกเหรอ?”
“ใครบอก เรายังเปนเด็กกันอยูนะ” เอื้อย ยิ้ม
อายๆ พรอมกับเอามือผลักสังขเบาๆ
“เอาเรื่องที่เกี่ยวกับดาวกับเดือน … เออ!
เรื่องกบกินเดือน ก็ได”
“ไมมีหรอก กบกินเดือน มีแตราหูอมจันทร”
สุดสาคร แยงอีก
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ตอน อวสานเกาะร้ าง (บทที ๑๑ ปาฏิห าริ ย์ ของเทพแห่งลิ ง)

ฝ่ าอุ ปสรรค ตามหารั กนิรัน ดร์

ตอนที ๓๙/๑๐๕ น. ๖

“มันก็เรื่องเดียวกันแหละนา” สังขตัดบท แลว
ชี้ไปที่กลุมดาวลูกไก ที่อยูทางทิศตะวันออก
“เห็นดาวลูกไกนั่นไหม เมื่อกอนมันก็เปนไก
แตมันถูกลูกเขยเจาเมือง เกณฑใหไปรบกับเดือน
ซึ่งมาลักเอายาวิเศษไปใหพระอินทร แตไกรบแพ
ตายไปก็เลยไปเกิดเปนดาวลูกไก
“สังข มั่วรึเปลาเนี่ย” โสนนอย แยง คิดวา
สังขเลาผิด “ดาวลูกไก ก็มาจากลูกไกเจ็ดตัว ที่
กระโดดเขากองไฟตาย เพราะเสียใจ ที่แมของมัน
ถูกตากับยาย จับไปแกงใสบาตรพระ”
“เอาเหอะนา ฟงตอ นั่นมันลูกไกคนละคอก
กับไกตัวที่กําลังเลา …” สังขแกตัวอีกตามเคย
“นั่นดาวหมี เมื่อกอนมันก็เปนหมี แตถูก
ลูกเขยเจาเมืองเกณฑใหไปรบกับเดือน แลวก็แพ
ตายไปเกิดเปนดาวหมี นั่นดาวชาง ตรงทิศเหนือ
นั่น เมื่อกอนมันก็เปนชาง แตถูกลูกเขยเจาเมือง
เกณฑใหไปรบกับเดือน แลวก็แพอีกไปเกิดเปน
ดาวชาง นั่นดาวเตา –”
“เมื่อกอนก็เปนเตา” เอื้อยพูดสอดขึ้น
ลอเลียน สังข “ถูกเกณฑใหไปรบกับเดือน แลว
แพเดือนอีก มันมีสัตวเกือบทุกชนิดเลยนะ ที่ถูก
Hopeful with Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน อวสานเกาะร้ าง (บทที ๑๑ ปาฏิห าริ ย์ ของเทพแห่งลิ ง)
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ตอนที ๓๙/๑๐๕ น. ๗

เกณฑไปรบ ประเดี๋ยวก็ยั้วเยี้ยเต็มทองฟาหรอก
ไมเอานา สังข เลาใหเปนเรื่องซิ”
“อาว! ก็ได … ลูกเขยเจาเมืองใชใครไปรบก็
แพเดือน ทีนี้ใชกบไปรบมั่ง แตกบถูกสัตวนักรบ
อื่นๆ รังเกียจ ไมใหเกิดไปเปนดาวบนฟารวมกับ
พวกเขา เพราะรูปรางนาเกลียดและเสียงไมนาฟง
ก็เลยยุและชวยใหกบรบกับเดือน โดยเอาปากขอ
งกบอมเดือนไว ชนะบางแพบาง แตไมตาย จึงไม
ตองไปเกิดเปนดาวกบไง ตั้งแตนั้นมา คนก็เลย
เรียกกบกินเดือน และก็ไมมีดาวกบ”
สองพี่นอง สินสมุทร สุดสาคร รูสึกงวงนอน
จึงขอลงไปนอนขางลาง คงเหลือสังข เอื้อย และ
โสนนอย ที่ขอนอนขางบนนี่
ฟาสางแลว แตบรรยากาศกลับขมุกขมัวไป
ดวยเมฆ เสียงฟารองคํารามมาแตไกล สังข เอื้อย
กับ โสนนอย ยังคงนอนหลับสบายภายใตผาหม
จนกระทั่งเม็ดฝนเริ่มหลนลงมา ปลุกใหพวกเขา
ตื่นขึ้น สังข รูสึกแปลกใจ ทําไมบรรยากาศ
เปลี่ยนแปลงเร็ว เมื่อคืนทองฟายังสดใสไมมีเมฆ
แตผานไปแคครึ่งคืน เมฆมันมาจากไหนกันนี่ ฝน
ยังคงตกเปาะแปะไมแรง แตลมพัดแรงขึ้น
Hopeful with Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน อวสานเกาะร้ าง (บทที ๑๑ ปาฏิห าริ ย์ ของเทพแห่งลิ ง)

ฝ่ าอุ ปสรรค ตามหารั กนิรัน ดร์

ตอนที ๓๙/๑๐๕ น. ๘

“พวกเธอสองคน รีบลงไปขางลางกอน” สังข
บอก แตเอื้อยก็อดเปนหวงไมได
“แลวเธอละ”
“เราจะเฝาดูทะเลอยูบนนี้”
เอื้อย โสนนอย เริ่มเขาใจสถานการณ รีบลง
ไปขางลาง ฝนที่ตกลงมาสักครูก็หยุด ลมที่พัดก็
เกือบหยุดสงบนิ่ง สังขรูสึกวาบรรยากาศรอบตัว
ตอนนี้ คลายๆ กับภาพปริศนาของลิงเผือก เมื่อ
หลายวันกอน เขาใชกลองสองลงไปที่ทะเล น้ํา
ทะเลก็ยังดูปกติ ไมไดลดลงเหมือนวันนั้น แตรูสึก
ไดวามีแรงสั่นสะเทือนนอยๆ ที่พื้นหิน
“สังข ขางบนเปนไงบาง” เสียง สินสมุทร
ตะโกน “ขางลาง พื้นดินมันสั่นๆ”
สังข สองกลองไปที่อีกดานหนึ่งของเกาะ
มองเห็นตนไมสั่นไหวเปนทาง นกบินวอน เสียงลิง
รองเจี๊ยกจากมาแตไกล
“งู! งู! มันมาจากไหนเนี่ย” เสียงของโสนนอย
ตะโกนมาจากขางลาง
งูทั้งเล็กและใหญ กําลังเลี้อยออกมาจากที่
ตางๆ จากรูถ้ํา “พวกเรา รีบเขาไปในยานกอน
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เร็ว!” สินสมุทรตะโกนสั่ง แผนดินยังสั่นไหวอยู
สุดสาคร เอาหูแนบกับพื้นถ้ํา ไดยินเสียง แควก!ๆ
ๆ คลายมีคนเอาผามาฉีกเลน สลับกับเสียง คึ่ด!
ๆ เหมือนรถไฟกําลังวิ่ง คิดวานี่เปนเหตุรายแนๆ
จึงตะโกนขึ้นไป
“สังข รีบลงมาเถอะ”
สังขยังรีรอ มองขึ้นไปบนทองฟา เมฆกอตัว
ดําหนาเปนรูปกะโหลกศีรษะของปศาจ มีประกาย
ฟาแลบที่ดวงตาของมัน เมื่อดูจากกลอง มองเห็น
น้ําทะเลฝงหนึ่ง คอยๆ ลดระดับต่ําลงไป จนเปน
น้ําตก มันเกิดขึ้นและไลระดับใกลเขามาที่เกาะนี้
คําทํานายเปนจริงแลว!
ที่ชายฝงตรงขาม น้ําทะเลหดหายไปไมมีแมแต
หยดเดียว เห็นแตแผนดินทองทะเลเวิ้งวางวาง
เปลา สวนอีกดานหนึ่งของเกาะ ทะเลน้ําตกก็ใกล
เขามาจนมองเห็นไดดวยตาเปลา เสียงครืนๆ ของ
น้ํากลับมาอีกครั้ง พายุฝนเทกระหน่ําลงมาอยาง
หนัก สังขรีบไปที่บันไดลิง ลงไปขางลาง ภาพ
สุดทายที่เห็นก็คือ มวลน้ําทะเลกอนยักษกําลังพุง
ตรงมาที่เกาะนี้
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สินสมุทร ยืนรอเขาอยูขางลาง “สังข เร็วๆ
หนอยซิ”
สังขไตบันลงมาไดเพียงครึ่งทาง เชือกบันได
โยกโอนเอนไปมา เพราะแรงสั่นสะเทือน จนเกาะ
ไมอยู สังขรวงลงมา สินสมุทรตกใจมาก ตะโกน
เรียก แตโชคดีที่เขาเกาะเชือกไวไดทัน กนกระแทก
กับกองหินเหมือนหลนจากเกาอี้ แตไมเปนอะไร
สังขหันไปมองขางบน มวลน้ําจากทุกทิศ กําลัง
ทุมโถมลงมา พรอมๆ กับแรงสั่นสะเทือนของ
ภูเขา ทําใหลุกยืนลําบาก โชคดีที่ถ้ํามันแกรง
พอที่จะไมแตกเปนเสี่ยงๆ ในตอนนี้
สังขกับสินสมุทรเปดประตูไดทันเวลา หลังเขา
ไปในยาน รอดพนจากมวลน้ําไดอยางหวุดหวิด
ยานเหล็กเอียงไปมาตามแรงกระแทกของน้ํา
ทะเล ที่ถาโถมเขามาจากขางบน ตอนนี้ มัน
กลายเปนเรือดําน้ําไปแลว พวกเด็กๆ พยายามยึด
วัตถุที่ตรึงอยูกับที่ไวใหมั่น เพื่อรับแรงกระแทก ชั่ว
แคไมกี่อึดใจ พวกเขามองอะไรไมเห็นแลว
นอกจากน้ําที่ไหลปนปวนและผนังหินที่ยานเหล็ก
เซไปกระแทก
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รอบๆ ตัวยานตอนนี้ มีแตน้ําทะเล แรง
กระแทกเบาลง ยานยังสายไปมาไมหยุด มันกําลัง
ลอยขึ้นไปขางบน จนหลุดพนจากปากถ้ํา
พวกเขาไมรูหรอกวา เหตุการณขางนอกนั่น
มันเปนอยางไร ถาไดออกมาเห็นภาพในตอนนี้
พวกเขาคงจะช็อกตาคางแนๆ เพราะยานของ
พวกเขา บัดนี้ไดกลายเปนเรือเหล็ก ลอยเควง
ควางหางจากเกาะรางออกไป ทิ้งรองรอยของ
แผนดินบนเกาะยุบหายไปในทะเล คงเห็นแตผิวน้ํา
ทะเลหมุนวนอยูบริเวณนั้น พรอมดวยพายุฝนและ
ฟาแลบเปนระยะ
เมื่อทุกอยางสงบลง เรือเหล็กของพวกเด็กๆ
หรืออดีตก็คือจานบินของมนุษยตางดาว ก็โผลพน
น้ํา มันจมอยูในน้ําสามสวน อีกสวนหนึ่ง โผล
ขึ้นมาเหนือน้ํา แตคลื่นทะเลยังสูงอยู พวกเขามอง
ทะลุผานกระจกหนาปทม เห็นระดับผิวน้ําทะเลไม
ถนัดนัก เหมือนดูจากกลองของเรือดําน้ํา ที่กําลัง
ลาดตระเวนบนผิวน้ํา
พวกเพื่อนๆ พากันหัวเราะดีใจ ที่รอดพนจาก
มหันตภัยครั้งนี้ออกมาได

Hopeful with Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน อวสานเกาะร้ าง (บทที ๑๑ ปาฏิห าริ ย์ ของเทพแห่งลิ ง)
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ทุกคนเขาประจําที่ สินสมุทรกับสังข นั่งที่
เกาอี้บริเวณแผงควบคุมเครื่อง หลอดไฟกลมที่บน
แผงควบคุมยังคงกระพริบอยู สินสมุทรรูสึกแปลก
ใจ ที่ปุมขับเคลื่อนมันทํางานเองอัตโนมัติ ทั้งๆ ที่
กอนหนานั้น มันแทบไมตอบสนองอะไรเลย สังข
คาดเดาเอาวา
“มันยังไมโดนน้ํา มันก็เลยไมทํางาน พวกเรา
โชคดีนะ ที่มีไฟสํารองไวใชงาน เราคงไมตองพึ่งใบ
เรือแลวละ ปานนี้ ทั้งเสากระโดงเรือทั้งใบเรือ มัน
พังลอยไปกับน้ําหมดแลว”
“รูยังงี้ ไมตองเสียเวลาทํากระโดงเรือให
เมื่อย” สินสมุทร บนและสายหนา
“แตถา ไฟสํารองหมดละ เราจะทํายังไง?”
โสนนอย ยังเปนกังวล
“ไมตองหวงหรอกนา โนน!” สุดสาคร ชี้ไปที่
หองเก็บของดานหลังของเรือเหล็ก “เราเตรียมไว
แลว เผื่อมันขี้เกียจทํางาน”
“ฉลาดจริงนะ นองเรา” สินสมุทร ยิ้มแลวพูด
พึมพําในใจ สังข ยิ้มและพยักหนาเห็นดวย
“เราจะไปทางไหนกันดี?” สังขถาม ตนหนเรือ
สําเภายนต
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“ไปทิศตะวันตก”
“แนใจนะ”
“เดาเอา”
การเดินทางครั้งนี้ ยังไมจบ อุปสรรคที่พวก
เขาจะตองฟนฝาตอไป ยังมีอีกมากมาย ขอบคุณ
ที่พวกเขายังไมทอถอย เพราะไมเชนนั้น เรื่องราว
ตอจากนี้ไป ก็จะไมมีบันทึกไวใหอาน พวกเขายัง
จะตองเติบโตเปนผูใหญ พบกับคนรัก เผชิญกับ
ศัตรู ตอสูกับความผิดหวัง เรื่องราวชีวิตของเด็ก
ทั้ง ๕ คน ยังรอการบันทึกสูบรรณพิภพของ
อักษร แนนอน พวกเขาคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งหมด
อาจจะยังไมตาย หรือบางคนจะตองตายจากกันไป
ไมมีใครรูได เพราะนั่นคือลิขิตสวรรค
อานตอนตอไป ตอนที่ ๔๐ เชลย
(บทที่ ๑๒ นครพันธุรัฐ เมืองคนทาส
ภาคที่ ๒ ฝาอุปสรรค เพื่อรักและอิสรภาพ)
กลับไปที่ เว็บชุมชน คนคิดดี

http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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