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เร่ืองสั้น  
“ความรัก ที่หายไป” (Lost Love) 

ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา)  โทร. 08 9644 1048  
วัน เดือน ป: 18 มีนาคม 2557 

ปราชยเอกกลาวไววา ท่ีใดมีรัก ท่ีน่ันมีทุกข น่ันเปนเพราะ ความรักเชนน้ัน มันเจือดวยความเห็นแก
ตัว แตถาท่ีใด มีความรัก ท่ีมาจากการให การเสียสละ ท่ีน่ันก็มีความสุข และเปนการให ท่ีไมสามารถประเมิน
มูลคาแลกเปลี่ยนได ความรัก เปนพลังงานของนามธรรม มนุษยผูปรารถนาถือครองความรัก พยายามจะตี
มูลคา ใหสามารถแลกเปลี่ยนกับเงิน หรือวัตถุสิ่งอ่ืนได การประเมินคุณคา ของความรัก เปนแควัตถุสิ่งของ 
ท่ีซื้อขายกันไดดวยเงิน น่ันเปนความคิดท่ีตื้นเขิน สรางกับดักใหแกตัวเอง เพราะความรัก ทรงสภาพอยูใน
หลายมิติ มีความออนไหว ออนโยน และมีคาสูงสงยิ่งกวา ปญญาอันนอยนิดของมนุษย จะเขาถึงได 

คราวใด ท่ีมนุษยปลอยให จิตวิญญาณหยาบกราน เขาครอบงํา มักจะประดิษฐอารมณอยางหนึ่ง 
ขึ้นมาเสพ เรียกมันวา “ริษยา” และแรงริษยา จะหลอหลอมพฤติกรรมอยางหนึ่ง ท่ีคอยกัดกรอน ทําลาย 
ความรัก ใหสูญสลายไป เรียกพฤติกรรมนั้นวา “โกง” ปราชญนิรนามทานหน่ึง ไดนิยาม อารมณริษยา กับ 
พฤติกรรมโกง ไววา “ใครก็ตาม ท่ีเห็นคนอ่ืนดีกวาตน แลวไมสบายใจ คือ คนสันดา ริษยา” และ “ใครก็ตาม 
ท่ีรูสึกไดเปรียบคนอื่น แลวสบายใจ คือ คนสันดานโกง” 

(๑)  
จากดินแดนอันลี้ลับ แตเอ้ือมถึงไดดวยมิติสัมผัส แมไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตก็เขาถึง

ดวยจิตสัมผัส มันอยูไมไกล แตจะไปใหถึง ก็ไมใชเรื่องงาย แนนอน มันเปนดินแดนในฝน ท่ีเต็มไปดวยความ
รัก ความดีงาม และการเสียสละ ปราชญบางคนกลาววา มันเปนดินแดนที่พระเจาสรางข้ึน เพ่ือใหเปนท่ีอยู
อาศัยของมนุษยและเหลาเทพ ท่ีทําความดี แตความรัก ความดีงาม ก็มีจุดออน มักจะมองขามการตรวจสอบ 
กลายเปนชองทางให ซาตานบางพวก แฝงตัวเขามายึดครองถิ่นอาศัย ปะปนอยูรวมกับมนุษย และแผขยาย
เชื้อชั่ว ไปยังมนุษยผูออนแอ 

เมืองรักนิรันดร แหงอาณาจักรนิรันดร (FOREVERLAND KINGDOM) ตั้งซอนทับอยูในดินแดน เน
เวอรแลนด (NEVERLAND) อันเปนถิ่นกําเนิดของ ปเตอร แพน แตอยูคนละมิติสัมผัส ประชาชนในเมืองรัก
นิรันดร มีผิวพรรณ หนาตา ท่ีไมแตกตางกันมากนัก ท้ังหญิงและชาย ราวกับวา ในเมืองนี้มีมนุษยเพียงเพศ
เดียวเผาพันธุเดียว สวมเสื้อผาสีโทนขาวและเทา เปนหลัก การแยกแยะความแตกตาง ทางอัตลักษณบุคคล 
สังเกตไดจาก หมายเลขไอดีประจําตัวของแตละคน  

ชาวเมืองรักนิรันดร มีชีวิตความเปนอยู ดวยการบริโภค พลังงานจากความรัก ความรักในเมืองนี้ มี
อยูท่ัวไป ประชาชนสามารถบริโภคความรัก ผานทอใยสีขาวขุน ท่ีเชื่อมตอระหวางปลายทอดานหน่ึง กับชอง
ตอท่ีอยูดานหลังศีรษะ บริเวณทายทอย กับปลายทออีกดานหน่ึง ท่ีเชื่อมตอกับถังแคปซูล รูปขนมโดนัท ท่ีติด
แนบอยูกับหนาอกของแตละคน ความรักท่ีบรรจุอยูภายในนั้น จะดูโปรงใส ราวกับวาภายในนั้นวางเปลา 
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เม่ือพลังงานความรัก เริ่มเจือจางลง จนถึงระดับหน่ึง ก็สามารถเติมเขาไปใหมได การเจือจางของ
พลังงาน ดูไดจากความโปรงใสของถังแคปซูล หากมีสีขาวขุนอยูในสัดสวนมาก น่ันหมายถึงวา ถึงเวลาตอง
เติมพลังงานไดแลว  

มิฉะน้ัน บุคคลผูน้ัน ก็จะมีอาการเหมือนชายผูหน่ึง ท่ีดูซีดเซียว ไรเรี่ยวแรง เหมือนคนขาดอากาศ
หายใจ หรือไมก็จะมีอารมณฉุนเฉียว โหดราย ดูนากลัว ชกตอยและทุบทําลายขาวของไปทั่ว แตไมมีอะไร
เสียหาย เพราะการกระทํา ท่ีเกิดจากการขาดพลังงานความรัก เปนเพียงภาพลวงตา ไมมีกําลังเพียงพอ ท่ีจะ
ทําใหสิ่งของตางๆ พังลงได แมแตเปลือกของไขไก 

ยานยนต ท่ีขับเคลื่อนดวยพลังไฟฟาสถิต กลายเปนพาหนะหลัก พาผูคนในเมืองนี้ไปยังจุดหมาย
ปลายทางท่ีหางไกล ไดอยางปลอดภัย ดวยสภาพเกือบไรนํ้าหนัก สวนการสัญจรในระยะใกล บางก็เดิน บาง
ก็ใชจักรยาน บางก็ยืนบนลอเลื่อน ขับเคลื่อนไปดวยพลังงานไฟฟาเพียงนอยนิด เมืองนี้ ไมมีรถยนตสวนตัว
ใหเห็นบอยนัก มันเปนยานพาหนะสําหรับคนร่ํารวย ซึ่งในความรูสึกของ คนในเมืองรักนิรันดรแลว ไมคอย
พึงพอใจเทาใดนัก 

หนุมสาวคูหน่ึง พากันเดินเขาไป ในศูนยรับฝากซื้อขายแลกเปลี่ยนความรัก พรอมดวย แคปซูลโดนัท 
โปรงใสสะอาด สังเกตไดจาก หนาปทมวัดคุณภาพและปริมาณ ของพลังงาน อยูในระดับดีเยี่ยม เพียงไมกี่
นาที พวกเขาก็เดินออกมา ดวยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม อยางมีความสุข สวนทางกับ กลุมวัยรุนชายหญิง
อีกพวกหนึ่ง พากันเดินเขาไปดวยความเรงรีบ แคปซูลของพวกเขา ดูขาวขุนมัว 

ขณะท่ี เด็กหนุมคนหน่ึง กําลังถอดปลั๊กทอท่ีดานหลังศีรษะ เสียบเขากับ ทอตอท่ีชองบริการ เด็กสาว
อีกผูหน่ึง ถือการดบรรจุเงินอิเล็กทรอนิกสใบหนึ่งในมือ แตะการด เขาท่ีหนาสัมผัสของชองบริการ ท่ีอยูถัด
จาก ชองเสียบทอถายเทพลังงานความรัก หลังจากเติมพลังงานในแคปซูลโดนัท เรียบรอยแลว 

เด็กชายผูหน่ึง กําลังจับตามอง การซื้อขายพลังงานความรัก ของนักธุรกิจสองคน ในท่ีสาธารณะแหง
หน่ึง พวกเขาแลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน ดวยการตอทอพลังงานของกันและกัน และใชการดแตะสัมผัสกัน 
เพ่ือยืนยันการทําธุรกรรม ทุกอยางดูเปนธรรมชาติ และเปนภาพชาชินไปแลว สําหรับคนในเมืองรักนิรันดร ท่ี
สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน พลังงานความรักไดอยางเสรี และกระทํากันไดทุกๆ หนแหง 

เด็กชายผูน้ี รูดีวา พลังงานความรัก มีแหลงท่ีมาจากท่ีไหนไดบาง น่ันคือเหตุผล ท่ีเขาตองออกมาจาก
บาน เพื่อมาแสวงหาความรัก เชนเดียวกับคนอ่ืนๆ 

พลังงานความรัก ท่ีคนในเมืองนี้ใชบริโภค สวนหนึ่ง ไดมาจากความประพฤติทางวัฒนธรรม ของแต
ละคน อีกสวนหน่ึง ไดมาจากการแลกเปลี่ยนซื้อขาย การแลกเปลี่ยนซื้อขายความรักกัน ของคนในเมืองรักนิ
รันดร มิไดมีจุดประสงค เหมือนธุรกิจบนโลกมนุษย หากแตเปนไปเพื่อความเอื้ออาทร ความปรารถนาดีซึ่งกัน
และกัน ดุจเดียวกับโคนมที่มีนํ้านมเต็มเตาแลว จําเปนตองรีดนมนั้นออกจากเตาเสีย  

คนสวนใหญ จะสงยิ้มทักทายกัน กลาวทักทายกัน แตะมือสัมผัสกัน บางก็เขาสวมกอดกัน น่ันเปนวิถี
ชีวิตปกติ ท่ีกอใหเกิดพลังงานความรัก พลังงานเหลาน้ัน จะคอยๆ ไหลไปสะสมอยูในแคปซูลของแตละคน  

น่ันเปนพลังงานเพียงเล็กนอย ความรัก จะเพิ่มพลังสูงขึ้น เม่ือบุคคลผูน้ัน ประพฤติตนเปนผูเสียสละ
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เพ่ือผูอ่ืน หรือจิตอาสาเพื่อสวนรวม สิ่งท่ีกระทําน้ัน ยิ่งถาเสี่ยงอันตราย และเปนประโยชนตอสวนรวมมาก
เทาใด พลังความรักก็จะเพิ่มสูงขึ้น ตามสัดสวน และนั่นคือ มูลคาแหงพลังงานความรัก ท่ีสามารถนําไป
แลกเปลี่ยนซื้อขาย ใหแกคนท่ีขาดแคลน ไมวาจะผานศูนยกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือติดตอแลกเปลี่ยน
ดวยตัวเอง ก็ตาม พลังงานความรัก ถือเปนทรัพยสินสาธารณะของคนในเมืองนี้ 

(๒) 
เอเวอลีน เปนลูกสาวคนเดียวของครอบครัวหน่ึง และเปนเด็กเจาอารมณ ท่ีเอาแตใจตัว เพราะถูก

อบรมเลี้ยงดูมาอยางผิดๆ จากครอบครัว ของนักธุรกิจผูร่ํารวย จากการทําธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนความรัก 
เขามุงสะสมเงินมากกวาคุณคาของความรัก เพราะคิดวา ความรัก เปนสิ่งของท่ีซื้อหามาเมื่อใดก็ได ถามีเงิน 
เม่ือโตเปนสาว เอเวอลีน จึงไดรับมรดกทางความคิดจากคนรุนพอรุนแม อันเปนหายนะกรรมของเธอ ในเวลา
ตอมา 

“มีอะไร ไมสบายใจรึ ลูกรัก” 
“เปลาคะ” 
“เปลาอะไรกัน พอเห็นลูก ทําหนาอยางน้ีมาหลายวันแลว มีอะไร ก็บอกพอมาเถอะ” 
“ก็ เคา ชอบทําอะไร เกินหนาลูก” 
“ไซมอน นะเหรอ เคาทําในสิ่งท่ีลูกทําไมได จะไปคิดมากทําไม มันก็ดีแลวน่ี เคาเปนผูชาย ท่ีมีสเนห 

เหมาะสมกับลูกแลว” 
ตอมา เอเวอลีน แตงงานกับ ไซมอน นักธุรกิจหนุม ท่ีพอกับแมหม้ันหมายให และอยูกินดวยกัน สราง

ฐานะร่ํารวยตอยอดจากคนรุนพอ ความร่ํารวยของเธอนั้น กลับเปนปญหาทางสังคมในเวลาตอมา เพราะเปน
ความร่ํารวย ท่ีเกิดจากการเอาเปรียบคนอื่นมาท้ังสิ้น จนผูคนในเมืองนี้ รังเกียจพฤติกรรมความเห็นแกตัว 
ของคนในตระกูลน้ี 

ในความดี มักมีความช่ัวซอนอยู และในหมูความช่ัว ก็มีความดีซุกซอนอยู เชนกัน เอเวอลีน ยังไมท้ิง
นิสัยเดิม กลับเพ่ิมความเห็นแกตัวมากขึ้น และนั่นหมายถึงวา เธอยอมบริโภคพลังงานความรัก อยาง
สิ้นเปลือง และเพราะความร่ํารวยของเธอ ทําใหเธอคิดวา ความรัก เปนสิ่งท่ีเธอหาซื้อมาไดอยางงายดาย แต
สามีของเธอไมคิดเชนน้ัน  

“คุณผูหญิงคะ” นีนา หญิงรับใช พูดเตือน “คุณรูตัวบางไหม? สัปดาหน้ี คุณใชพลังงานเกินไปมาก
แลวนะคะ” 

“ทําไม ฉันมีเงิน ฉันจะซื้อมาเทาไหรก็ได เงินน่ี มันก็สมบัติของพอฉัน”  
คําพูดคาน ของเอเวอลีน ทําใหไซมอนผูเปนสามี รูสึกเปนหวงในความคิดเห็นท่ีผิดๆ ของ ภรรยา เขา

จึงเตือนภรรยาซ้ําไปอีกวา 
“แตพลังงาน ไมใชของคุณคนเดียวนะ” 
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“แตฉันมีสิทธ์ิจะซื้อมัน ไมใชเหรอ?” เธอ ยังเถียงไมเลิก 
... 
เอเวอลีน ใหกําเนิดลูกชายคนหนึ่ง ชื่อพาย เธอตั้งใจจะเลี้ยงดู ใหเขาเปนแบบท่ีเธอเปน แตเม่ือเด็กโต

ขึ้น เขากลับเปน ในสิ่งท่ีตรงกันขามกับท่ีเธอหวัง 
ชีวิตของเอเวอลีน เริ่มหักเห ตอนลูกชายของเธอ อายุได 8 ขวบ สามีทนนิสัยเลวๆ ของเธอไมได จึง

ท้ิงเธอไป พอกับแมก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตท้ังคู ปลอยใหเธอดูแลธุรกิจเพียงลําพัง คนรับใชใกลชิด ตาง
ทยอยพากันลาออกไป เพราะทนนิสัยของเธอไมได ธุรกิจก็เริ่มซบเซา คนท้ังเมือง รังเกียจพฤติกรรมท่ีเห็นแก
ตัวของเอเวอลีนมากขึ้น แตเธอก็ยังตกอยูในความประมาท เพราะคิดวาทรัพยสมบัติ ท่ีพอแมเก็บไวให ยังมี
อยูเยอะ มันมากพอที่จะหาซื้อความรัก ไดตลอดชาติ 

เอเวอลีน กลายเปนสาเหตุแหงความวุนวาย ของคนในเมืองนี้ อยางท่ีไมเคยมีมากอน 
“คนน้ีใชไหม” หญิงคนหน่ึง พูดกับเพ่ือนบาน “ท่ีใชพลังงานความรักของพวกเราไปจนหมด” 
“ใช ดูซิ! ฉันเพิ่งขายความรัก ใหศูนยพลังงาน เม่ือวันกอน วันน้ีมันก็ซื้อไปจนหมด จนไมเหลือเผื่อให

คนอ่ืน พวกเขาคิดวา ความรักในเมืองนี้ เปนของพวกเขาคนเดียวหรืออยางไรนะ” 
“เอเวอลีน ออกไป ๆ ๆ”  
เสียงตะโกนขับไล เริ่มดังขึ้น เพื่อนบานคนอ่ืนๆ รูเขา ก็ทยอยเดินออกมารวมชุมนุมดวย โดยที่พวก

เขาไมรูตัวดวยซ้ําไปวา ทุกครั้งท่ีคํากนดา ถูกปลดปลอยออกไป ควันขาวก็เริ่มปรากฏใหเห็นในแคปซูลโดนัท
ของพวกเขา มากขึ้น ๆ 

ความเกลียดชังของผูคน เพ่ิมทวีสูงขึ้น เม่ือเอเวอลีนออกจากบานเวลาใด และพบเห็นเธอที่ใด ก็จะถูก
คนรังเกียจ บางคนท่ีทนไมได ก็สงเสียงดาทอ ขับไล ยิ่งนานวัน ผูคนก็บริโภคพลังงานความรัก สูงมากขึ้นไป
โดยไมรูตัว เพราะเหตุแหงความเกลียดชัง ซึ่งเปนอารมณ ท่ีดูดกลืนพลังงานความรัก อยางสูญเปลา และ
เปนเหตุให พลังงานความรัก ท่ีเก็บไวในคลังบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขาย ลดลงอยางรวดเร็ว 

“วันน้ี คุณผูหญิง ไมออกไปขางนอกหรือคะ?” นีนา หญิงรับใช ถาม 
“จะใหฉันออกไปไดยังไง” เอเวอลีน พูด “เธอไมเห็นรึวา ฉันถูกคุกคาม ฉันอยูแตในบาน ก็อึดอัดจะ

แยอยูแลว เธออยามาทําใหฉันอึดอัดมากขึ้นไปกวาน้ีเลย”  
“แตพลังงานของคุณผูหญิง ใกลจะหมดอีกแลวนะ” นีนา สังเกตควันสีขาว ในแคปซูลโดนัท ของนาย

หญิง 
“เธอก็ออกไปซื้อมาซิ!” 
“แต ฉันเพิ่งออกไป เม่ือสองชั่วโมงท่ีแลวนะ” 
“มันเปนหนาท่ีของเธอ ไมใชรึ? ถาขี้เกียจนัก ก็ห้ิวถังน้ันไปดวย” เอเวอลีน ชี้ไปท่ี ถังแคปซูลใบใหญ 

“น่ีเงินของฉัน ไป ออกไปไดแลว” 
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เอเวอลีน สงการดใหนีนา นีนา จึงออกไปตามหนาท่ี เธอทําเชนน้ันทุกวัน จนเงินท่ีเก็บสะสมไวรอย
หรอลงไปเรื่อยๆ 

สถานการณขาดแคลนพลังงานความรัก ของเมืองรักนิรันดร ก็กลับสูภาวะปกติ เม่ือเอเวอลีนหายไป
จากท่ีสาธารณะ แตเอเวอลีน กลับบริโภคพลังงานหนักขึ้น ราวกับติดยาเสพติด เพียงไมกี่วัน เธอก็บริโภค
พลังงาน จนหมดเกลี้ยง และไมสามารถหาพลังงานความรัก มาเติมไดอีกตอไป นีนา คนรับใชคนสุดทาย ก็
เพ่ิงท้ิงเธอและลูกไป 

(๓) 
ในท่ีสุด ครอบครัวของเอเวอลีน ก็ไมเหลือใครเลย นอกจาก พาย ลูกชายเพียงคนเดียว และเงินท่ีเก็บ

สะสมไวเปนกอนสุดทาย ก็ใกลจะหมด บานก็ดูเศราหมองลง และรกรุงรัง เพราะไรคนดูแล ตนไมท่ีเคยสดใส 
เปดดอกรับอรุณในยามเชา มาบัดนี้ก็ดูซีดเหลือง เห่ียวแหง ใบรวง ไรดอก ถนนหนาบานก็ดูเงียบเหงา ไมมี
ผูคนเดินผาน มีเพียงลมพัดกรรโชกผานมา นานๆ ก็วูบหน่ึง กวาดลากใบไมแหง ใหเคลื่อนไปกองรวมกันท่ี
ริมถนน 

เชาวันหน่ึง หลังจากเอเวอลีนตื่นนอน เธอรูสึกออนเพลียอยางหนัก ภายในแคปซูลโดนัทของเธอ เต็ม
ไปดวยควันสีขาว แตเธอกระหายความรักขนาดหนัก จึงตอทอพลังงานกับถังเก็บพลังงานใบใหญ ท่ีเธอซื้อ
มันไวเม่ือหลายวันกอน แตไรผล  

“โอย! อะไรกันเน่ีย หมดอีกแลวเหรอ? ... นีนา เธอไปมุดหัวอยูท่ีไหน?” 
เอเวอลีน มีอาการเคลื่อนไหว เชื่องชาลง เหมือนคนเมา มือไมปดปาย ไขวควาไปท่ัว โดนขาวของท่ี

อยูใกลและขวางทางมือของเธอ รวงหลนลงมา เสียงดังออกไปนอกหอง พาย ตกใจ จึงวิ่งเขามาดูแม 
“แม แมครับ! นีนา เขาไมอยูแลว แมจะเรียกเขาทําไม?” 
“มันหายไปไหน? มันมีหนาท่ีตองไปซื้อความรักมาใหฉัน นีนา แกไปมุดหัวอยูท่ีไหน? ฉันหิวจะตายอยู

แลว อีนังสารเลว” 
พาย รูสึกเวทนาแมมากเหลือเกิน เขาคงตองพึ่งตัวเองในยามนี้ ถึงคราวท่ีเขาตองโตไดแลว มีเพียง

เขาคนเดียว ท่ีจะดูแลชวยเหลือแมไดในตอนนี้ ความเปนเด็กไมใชอุปสรรค แตความกตัญูตางหาก สําคัญ
กวา แมใหกําเนิดชีวิตรางกายมาเกินแปดปแลว มันคงถึงเวลาท่ีเขาจะตองตอบแทนแม นี่คงเปนบทเริ่มตน
ของลูกกตัญู พาย ปาดน้ําตาท่ีไหลออกมา แลวเขาไปประคองแม 

“แมครับ รอสักประเดี๋ยวนะ ผมจะออกไปซื้อความรักมาใหแมเอง” 
“แตลูกยังเปนเด็กอยูนะ ใครเขาจะขายใหเด็กละ?” 
“ก็ตองลองดูครับ ผมจะพยายาม” 
ผานไปไมนาน พายก็กลับมา พรอมดวยแคปซูลท่ีใสสะอาด บนหนาอกของเขา พายรีบตอทอพลังงาน

ของแม เขากับทอพลังงานของตน เพ่ือถายเทความรักใหแม เธอรีบเสพความรักนั้นอยางมูมมาม ชั่วครู เธอ
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จึงรูสึกดีขึ้น  
เอเวอลีนดูดดื่มพลังงานความรัก ทามกลางหยาดน้ําตาของลูกชาย ไมนาน เธอก็เสพความรัก จน

หมดแคปซูล เอเวอลีน จึงเอาการดบรรจุเงินของตน สงใหลูกชาย  
“ลูกทําไดดี เอา เอานี่ไป ออกไปซื้อใหแมอีก” 
พาย มองการดบรรจุเงินของแม ดวยความเสียดาย  
“ออกไปซิ ออกไปไดแลว เร็วๆ”  
พาย ออกไปเรซื้อความรัก มาใหแม เขาทําเชนน้ันอยูหลายวัน ในท่ีสุด เพ่ือนบานก็รูความจริง  
“น่ีเธอ เด็กคนนั้น มาอีกแลว” เพ่ือนสาวคนหนึ่ง พูดกับเพ่ือน “เม่ือวานฉันเพิ่งขายความรัก ท่ี

บริสุทธ์ิท่ีสุดของฉัน ใหเขาไป วันน้ีมาอีกแลว ทําไมใชพลังงานสิ้นเปลืองจัง เด็กตัวเล็กๆ แคน้ี” 
“ฉันจําไดแลว ลูกของ เอเวอลีน” เพ่ือนอีกคน บอก 
“เอเวอลีน!” 
พาย ไมมีเวลาจะไปสนใจใคร เขาเพียรพยายามดูแลแม อยางใกลชิด เม่ือถึงเวลา พายก็ออกไปซื้อ

ความรักในที่ชุมนุมชน เหมือนเชนทุกคราว แตคราวน้ี ไมมีใครขายให ดวยสาเหตุท่ี แมของเขา เปนคนไมดี 
วันน้ัน เขากลับบาน ดวยความรูสึกหอเหี่ยว แคปซูลบนหนาอกของเขา ยังมีควันขาวขุนกระจายอยูท่ัวไป 

เม่ือพายเขาไปหาแม  
“ไดแคน้ีเองรึ ... น่ีลูกมัวไปเลนกับเพ่ือนๆ อีกแลวละซิ จึงไมมีเวลาไปซื้อความรักมาใหแม แคน้ีจะพอ

อะไร” เอเวอลีน ดุลูกชาย พายกมหนาน่ิง นํ้าตาซึม ไมปริปากพูดใดๆ แตเอเวอลีนไมทันสังเกต เพราะมัวแต
ยุงอยูกับความหิวกระหายของตัวเอง เธอจึงควาการดบรรจุเงินอีกใบ สงใหลูกชาย ออกไปซื้อความรักมาให
อีก 

“แตแมครับ น่ีมันเงินใบสุดทาย แมเก็บไวดีกวา ถาใชหมดตอนนี้ ตอไปเราจะเอาที่ไหนใชครับ” 
“น่ี ไมตองมาสอนแม แมใหออกไป ก็ไปซื้อมาซิ อยาเถียงแมนะ”  
นํ้าตาของพายเริ่มไหลออกมา ท้ังสงสารแม ท้ังเสียดายเงิน ถาเงินหมดคราวน้ี พวกเขาจะไมมีเงิน

เหลืออยูเลย พายลังเล จึงทําใหแมโกรธ และยิ่งโกรธ ใบหนาของแมก็ยิ่งซีดเซียว 
“แนะ ยังจะมายืนเกะกะอยูอีก คิดจะเปนลูกอกตัญูรึไง หา?” 
คราวน้ี พายรองไหออกมาเบาๆ เขารูสึกสับสนในสิ่งท่ีแมพูด แตความรูสึกสงสารแมมากมีมากกวา 

ทําใหความสงสัยลังเล และความสันสนหยุดลงชั่วขณะ พายเชื่อแมอีกครั้ง  
“ออ! อีกอยางนะ บอกกับคนพวกนั้นไปวา แมเปนคนดี” เอเวอลีน บอกกับลูก 
“เขาจะเชื่อหรือครับ แม?” พาย แยงแม 
“เชื่อสิ! เพราะลูกเปนเด็ก เด็กพูดอะไรแลว ผูใหญจะเชื่อเสมอ อีกอยางนะ ถาคนใกลๆ บานเรา ไม
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ขายให ลูกก็ออกไปหาซื้อ ท่ีอ่ืนซิ ยิ่งไกลยิ่งดี อยาลืมไปมัววิ่งเลนอีกละ รีบไป” 
พายออกไป และทําตามท่ีแมสั่ง บอกกับคนท่ัวไปวา แมของเขาเปนคนดี แมของเขาเปนคนดี และถา

ไมมีใครเชื่อ เขาก็ไปในที่หางไกลออกไป ท่ีคนยังไมรูจักเบื้องหลังของแม แตความช่ัวรายของเธอ ได
แพรกระจายไปสูธารณะ อยางรวดเร็ว  

“แมผมกําลังจะตาย แมผมเปนคนดี ชวยผมดวยนะครับ” 
ทุกคนสายหนา แสดงความรังเกียจ ไมขายความรักให แมวา พายจะพยายามเพิ่มราคาความรัก ให

สูงขึ้น แตก็ไมมีใครขายให พายจึงเดินกลับบาน ดวยความผิดหวัง โดยไมมีใครขายความรักใหเลย แมแตคน
เดียว 

“มาแลวเหรอ ... อะไรกัน แมหิวจะแยอยูแลว แกไปมัวทําอะไรอยู จึงไมไดไปซื้อความรักมาใหแม” 
“แตแมครับ ผมพยายามแลว ผมทําทุกอยางท่ีแมบอก” 
“ไมจริง ถาทําตามท่ีแมบอก ทําไมซื้อไมไดเลยละ?” 
พายไมยอมปริปากพูด คํากนดาตอวาแมของเขา มันเจ็บราวลึกไปถึงขั้วหัวใจ จนแทบฟงไมได ... คน

สารเลว เห็นแกตัว ไมมีนํ้าใจ ร่ํารวยเพราะเอาเปรียบคนอื่นท้ังเมือง แบงแยกชนชั้น รังเกียจคนท่ีมีฐานะดอย
กวา หลีกเลี่ยงภาษี ใชรถสวนตัว โดยไมเกรงใจวาจะกอความเดือดรอน ใหแกคนอ่ืน 

พายไมอยากใหแมไดยินคําดาทอเหลาน้ัน แมของใคร ใครก็รัก ลูกเองยังรับไมไดเลย แมก็คงรับไมได
เชนกัน แตถาจะอธิบายใหแมฟงตอนนี้ แมคงไมยอมรับฟงแนๆ พายจึงน่ิงไวจะดีกวา 

“แก คงมัวไปเหลวไหลที่อ่ืนมากกวา ไมรูเลยรึวา แมกําลังรออยู แกมันลูกอกตัญู ไมรูบุญคุณของ
พอแม ท่ีเลี้ยงดูมา ใชสิ ตอนนี้เหลือฉันคนเดียว ท่ีไมมีใครอยูบานน้ี แกก็อีกคน ไปเลยนะ ถาหาซ้ือความรัก
มาใหแมไมได ก็อยากลับมาใหแมเห็นหนาอีก ไป!” 

(๔) 
พายเสียใจมาก เสียใจที่ ทําไมคนพวกนั้น จึงมาดุดาวาแมของตน แมจะชั่วจะเลว ตามท่ีเขาดาหรือไม 

เขาไมรู เขารับรูเพียงวา แมออกจากบานไปไหนไมได และแมก็ใชพลังงานสิ้นเปลืองมากขึ้นทุกวัน พายรูสึก
เห็นใจ น่ีนา ขึ้นมาทันที เธอออกไปซื้อความรักมาใหแม ก็คงจะถูกแรงกระทบ เชนเดียวกับท่ีตนไดรับเชนกัน 

พายเคยถามนีนาวา ทําไมตองออกไป นีนาตอบวา แมของเขาเปนคนใจรายเกินไป ท่ีจะอยูรับใชตอไป
ได นีนา เปนสมาชิกในครอบครัวคนสุดทาย ท่ีอยูใหเขาเห็น และอยูใหเขาไดกลาวคําอําลา น่ันเขาเปนคนอ่ืน 
ไมตองรับผิดชอบครอบครัวของเขา แตเขาตางหาก ท่ียังมีแม ชีวิตของเขาเหลือแมเพียงคนเดียว ความหวังท่ี
จะใหพอกลับมาน้ัน เลือนรางเสียแลว พอจากไปโดยไมไดกลาวคําอําลาเลย พอคงไปดวยเหตุผลเดียวกับ ท่ีนี
นาจากไป  

“ฮือ ฮือ ฮือ” 
พาย รูสึกสับสน และเสียใจ เขาเดินรองไหออกจากบานไป อยางไรทิศทาง พายรูสึกวาเหวไรท่ีพ่ึง เขา
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เดินไปเรื่อยๆ จนถึงโคนตนไมศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีอยูริมสระนํ้าใหญ เขาคอยๆ คลานเขาไปนั่งท่ีรากไมแขนงหนึ่ง ท่ีมี
ปลายยื่นล้ําเขาไปบนผิวนํ้า พาย น่ังลงแลวก็รองไหคร่ําครวญ เพ่ือระบายความทุกขท่ีอัดแนนอยูในหัว ใหเบา
บางลง 

“น่ันใครกัน มาน่ังรองไห สงเสียงรบกวนขา?” 
เสียงกระซิบแผวเบา ดังออกมาจากตนไมศักดิ์สิทธ์ิ มันแผวเบามาก จนพายไมไดยิน แตเสียงคร่ํา

ครวญของพาย ไดถูกแปลเปนอีกภาษาหนึ่ง ใหสิ่งลี้ลับในตนไมศักดิ์สิทธ์ิ รับรูได สิ่งน้ันจึงรําพึงกับตัวเองวา 
“เด็กคนนี้เปนเด็กดี มีความกตัญู แตมีแมท่ีเลว แตเราจะตองพิสูจนกอนวา เขาเปนเด็กดีจริงหรือ

เปลา ถาดีจริง เราจําเปนตองชวย” 
ขณะท่ีพาย น่ังเหมอมองดูเงาของตัวเองในน้ํา ก็มีเห้ียตัวหน่ึง คอยๆ โผลขึ้นมาจากสระน้ํา ใกลๆ กับ

ท่ีเขาน่ังอยู แลวคลานขึ้นไปบนบก คอยๆ คืบคลานเขาไปหาเด็กชาย  
“อุบ! น่ันตัวอะไร?” พาย ขยับตัวลุกขึ้น และอุทานถาม ดวยความตกใจ 
เห้ียตัวน้ัน คอยๆ คลานเขาไปหาพาย แมวาพาย ยังตื่นตระหนกอยู แตก็ไมคิดจะหนีขึ้นไปบนฝง ดวย

ความประหลาดใจและความอยากรู เขาหยุดรอดูทาทีของมัน มันอาจจะมาดีก็ได ถาเปนสัตวราย คงจะลอบ
กัดทํารายไปนานแลว และอีกเหตุผลหน่ึง ท่ีทําใหเขายังรีรอดูมัน เพราะมันเปนสัตวท่ีประหลาดที่สุด เทาท่ีเขา
เคยเห็น 

“ตัวเปนสีทอง ใชทองคําหรือเปลา?” พาย พูดกับตัวเอง 
เม่ือไดยินคําพูดของเด็กชาย ทําใหเห้ียประหลาดตัวน้ัน สดุดหยุดนิ่งครูหน่ึง ชูหัวชะโงกใหสูงขึ้น และ

จองมองหนาเขา โครงหัวไปมา แทนคําตอบรับ ท่ีเด็กชายผูน้ี เห็นในสิ่งท่ีมันตองการใหเห็น ราวกับวา น่ีคือ
บทพิสูจนวา เขาเปนเด็กดีจริง 

“ฉันอาศัยอยูในตนไมศักดิ์สิทธ์ิน่ี” เสียงพูดจาก เห้ียทองคํา 
“พูดไดดวยเหรอ?” พาย ถาม 
“ไดซิ เธอตองการอะไร มีเรื่องทุกขรอนอะไรรึ?” เห้ีย ถามขึ้น 
พาย น่ังลงท่ีกิ่งไมกิ่งเดิม และกมหนาน่ิง ความสับสน ความทุกขเขาครอบงําเขาอีกครั้ง ... พายคิดวา 

จะมีใครมาชวยเขาไดเวลาน้ี แมแตตัวของเขาเอง ก็ยังหาทางออกไมพบเลย แลวน่ีเปนคนอ่ืน เปนเพียงสัตว
ตัวหน่ึง ท่ีไมรูเรื่องราวในครอบครัวของเขา จะมาชวยอะไรเขาได 

“ชวยไดซิ!” เห้ีย เอยขึ้น  
พาย รูสึกดีใจขึ้นมาทันที ความตกใจเมื่อครู หายไปสนิท ความอยากรูอยากเห็น เขามาแทนท่ี พาย 

เริ่มรูสึกคุนเคย ท่ีเห้ียพูดจาภาษามนุษยได เม่ือเหี้ยเห็นวา เด็กเริ่มไววางใจตนแลว พอจะสื่อสารกันรูเรื่อง 
มันจึงพูดขึ้นวา 

“เธอเปนเด็กดี ตองการหาซื้อความรักไปใหแม ใชไหม?” 
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“ใช ... เออ ใชครับ” พาย ตอบ 
“ฉันจะชวยเธอ ฉันมีความรักท่ีจะมอบใหแมของเธอ ไดมากเทาท่ีตองการ” 
“จริงเหรอ?” 
“จริงซิ” 
พายดีใจมาก จึงทําตามคําแนะนําของเหี้ย  
พายอุมเห้ียกลับไปบาน เพ่ือเอาไปใหแม เม่ือไปถึงบาน เขาวางเหี้ยไวนอกบาน กอนเปดประตูเขาบาน 

พายตะโกนเรียกแมดวยความดีใจ ทันทีท่ีแมเห็นลูกชาย  
“ออ! กลับมาแลวเรอะ ไหนละความรัก เอามาใหแมเร็วๆ” 
“แมตองดีใจแนๆ เลย รอเดี๋ยวนะครับ” 
พาย เปดประตูบานหายออกไป กลับมาพรอมดวยตัวเห้ียท่ีอุมอยูในออมกอด และบอกแมดวยความดี

ใจ แตเอเวอลีนไมไดดีใจดวย ท่ีเห็นลูกชาย อุมเห้ียเขาบาน 
“น่ีแก อุตริอะไรขึ้นมา อุมมันเขาบานทําไม?” 
“แตแมครับ เคามีความรัก จะใหแม” 
“ไอสัตวเดรัจฉานน่ีนะ จะมีความรักใหแม ตัวก็เหม็น มันนาดูซะท่ีไหนหา” 
“แมครับ เคาไมไดเปนอยางท่ีแมเห็นนะครับ” 
“แกยังจะเถียงอีกเหรอ มันเปนสัตวกาลีบาน กินของโสโครก ตัวก็ดําอยางงี้ แกยังอุมมันลงอีกเหรอ” 
“แตแมครับ แมกําลังจะตาย เขาชวยแมไดจริงๆ” พาย ยังยืนยัน จะใหแมเชื่อ 
“อยาเขามาใกลฉันนะ แกมันลูกเนรคุณจริงๆ พาตัวเสนียดมาใหแม เอาไปเลย เอามันออกไป เอา

ออกไปใหไกลๆ เลย ตอไปแกไมใชลูกฉัน ออกไป” 
ไมมีประโยชนอะไร ท่ีจะอธิบายเหตุผลใหแมฟงในตอนนี้ พายรูสึกเสียใจมาก แตเขาก็ไมโกรธแม เพื่อ

ไมใหแมตองสูญเสียพลังงานไปมากกวาน้ี พายจึงจําเปนตองออกไป รอใหแมหายโกรธกอน แลวคอยหาทาง
กลับมาชวยแมทีหลัง พายอุมสัตวท่ีแมรังเกียจออกไปแลว เอเวอลีน ก็ปดประตูโครมทันที โดยไมสนใจ
ความรูสึกของลูกชาย ตัวเธอเอง ก็กําลังหมดเรี่ยวแรงไปทุกขณะ เพราะขาดพลังงานความรักมาหลาย
ชั่วโมงแลว 

พาย อุมเห้ียทองคํา กลับไปท่ีเดิม และรองไหเสียใจหนักขึ้น คราวน้ีเขาหมดหนทางชวยแมจริงๆ แม
และเขา ไมเหลือใครอีกแลว เงินก็ไมมี ถาขาดเขาไปอีกคน แมคงตายแนๆ อีกประการหนึ่ง เขาก็แคเด็กคน
หน่ึง จะมีปญญาหาเลี้ยงแมไดอยางไร นอกจากวา เขาจะตองทําความดีใหมากๆ เขาไว เขาจะตองสราง
ความดีใหมากขึ้นกวาอีกเทาตัว เพื่อใหความดีน้ัน แปลงเปนพลังงาน ไวเลี้ยงตัวเขาเองและแมใหอยูรอด  

พญาเห้ียทองคํา รูสึกสงสารเด็กชายมาก หลังจากท่ีพาย วางเห้ียลงกับพ้ืน ใกลโคนตนไมศักดิ์สิทธ์ิ
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แลว มันจึงพูดกับเขาวา  
“อยาเสียใจไปเลย ฉันขออาสาเอาความรัก ไปใหแมของเธอ ดวยตัวฉันเอง ขอใหเธอรอฉันอยูท่ีน่ี 

อยาไปไหน ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ใหรอฉันกลับกอน ตกลงไหม?” 
“ครับ” 
พาย ไมคอยเชื่อในสิ่งท่ีเห้ียพูดมากนัก เพราะขณะท่ีเขาอยูดวย แมยังไมเชื่อเลย แตถาเห้ียจะไปพูดกับ

แมตามลําพัง แมจะรับฟงหรือ แตไมมีหนทางอ่ืนท่ีดีกวาน้ี พายจึงยอมจํานน เชื่อฟงเห้ียทองคําอีกครั้ง 
(๕) 
เห้ียทองคํา หายไปนาน ราวช่ัวโมงเศษ จนเด็กชาย รูสึกกระวนกระวายใจ ใจหนึ่งเปนหวงแม เพราะ

เขาท้ิงแมไวนานเกินไปแลว แตอีกใจหนึ่ง ก็นึกถึงคําสัญญา ของพญาเหี้ยทองคํา ใหรออยูท่ีน่ี แตเม่ือเวลา
ผานไป ความหวงใยแมก็รุมเราจิตใจหนักขึ้น และหนักขึ้น พายไมอยากรูเหตุผลหรอกวา ทําไมเขาตองรอเหี้ย
ทองคําอยูท่ีน่ีดวย มันนานเกินไปแลว 

ขณะท่ีพายกระวนกระวายใจ และจะขยับตัวลุกขึ้น เขาก็เห็นรางของแมเดินมาแตไกล เขาดีใจมาก 
และคิดวา แมคงใหอภัยเขาแลว จึงมาตามใหกลับบาน ดวยความดีใจ ทําใหเด็กชายลืมคําสัญญา ท่ีใหไวกับ
เห้ียทองคําไปชั่วขณะ 

“แม แมครับ รอดวย” เขา ตะโกน 
พายรีบวิ่งไปหาแม เพ่ือใหทันพบแม ผานขอนไมลม และโขดหิน ไปหลายกอน แตพอผานพนพุมไม

ใหญ รางของแมก็หายไป เขาเขาใจวา แมคงไปรออยูท่ีบาน พายจึงรีบมุงหนากลับบานทันที 
เม่ือพายกลับไปถึงบาน เขารีบเปดประตูเขาไป หวังวาจะพบแม ปานน้ีแมคงเคลื่อนไหวลําบากและหิว 

เพราะมันเลยเวลามานานมากแลว 
“แม แมอยูไหน?” เขา ตะโกน และเดินตรงไปหาแม 
แมไมอยูในหองนอน อาจจะอยูในหองทํางานก็ได หรือไมก็หองเก็บของ แตก็ไรวี่แวว เขาจึงออกมาที่

หองโถงใหญ แมหายไป แตมีเห้ียธรรมดาตัวหน่ึง คลานออกมาจากใตเตี่ยงนั่ง ท่ีมุมหน่ึงของหองโถง มัน
หยุดมองดูเด็กชาย  

“น่ันมัน...”  
พาย รําพึงกับตัวเอง เม่ือสบตากับเห้ียตัวน้ัน เขาเพิ่งระรึกขึ้นไดวา พญาเห้ียทองคํามาท่ีบาน เพ่ือเอา

ความรักมาใหแม เขาคิดวา แมอาจไดดูดดื่มความรักไปแลว แมคงยังไมตาย และซอนตัวอยูท่ีไหนสักแหง แต
พญาเห้ียก็หายไปดวย พายคิดวา มันอาจจะกลับไปในที่ของมันแลวก็ได ตอนที่เขากลับบาน มันไปแลวแต
กลับมีอีกตัวหน่ึงมาแทนที่ พาย ก็ยังไมเขาใจอยูดีวามันเกิดอะไรขึ้น 

พายไมคิดเรื่องอื่นใหเสียเวลา เขาหันเหความสนใจไปที่แมดีกวา  
“แม ผมกลับมาแลว แมอยูไหน?”  
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พายรองเรียกหาแมอยูนาน ก็ไมพบ เด็กชายเดินตามหาแม ทุกซอกมุมของบาน ทุกยางกาวของ
เด็กชาย เห้ียตัวน้ันจะเดินตามเขาไป ราวกับจะบอกอะไรบางอยางแกเขา นํ้าตาของมันไหลอาบแกม แตพาย
ไมทันสังเกตเห็น 

พาย เดินตามหาแมจนเหน่ือยออน มาจนถึง ทายสวนหลังบาน และนั่งลงท่ีมาน่ังสีขาวตัวหน่ึง เขา
เคยมาน่ังท่ีน่ีบอยๆ แมก็อยูท่ีน่ีดวย แตเวลาน้ี แมไมอยูแลว เขาเหน่ือยทั้งกาย เหน่ือยทั้งใจ สิ้นหวัง ท่ีจะได
พบแม พายคิดวา ถาแมยังอยูในบานจริง ก็นาจะพบแลว เขารูดีวา แมไมสามารถออกจากบานไปท่ีไหนได 
เพราะเรี่ยวแรงก็ไมมี และแมก็กลัวคนพวกนั้นมาก นํ้าตาไหลออกมา โดยไมรูตัว มันคงไหลออกมา เพ่ือ
ปลอบโยนหัวใจนอยๆ ของเด็กชาย ใหหายเศราโศกลงไดบาง ตอไปนี้เขาตองอยูคนเดียว ในบานอันใหญโต 
แตมันจะมีประโยชนอะไร ถาเขาขาดแม 

ขณะท่ีพายปลอยจิตใจ ลองลอยไปอยางสิ้นหวัง เห้ียตัวน้ัน ก็คอยๆ คลานเขาไปหาเขา และเกยคอที่
ตักของเขาเบาๆ สายตาของมัน จองมองใบหนาของพาย อยางไมลดละ มีหยดน้ําใสๆ ไหลยอยออกมาจาก
ดวงตาของมันอีกครั้ง หยดลงท่ีมือของพาย เขาจึงกมหนามามองเหี้ยตัวน้ัน สายตาของมันมีแววเศรา มัน
แลบลิ้นเปนจังหวะ ราวกับจะบอกบางสิ่งแกเขา  

“แกรองไหน่ี แกเปนอะไร จะมาอยูเปนเพื่อนเหรอ?” 
เห้ีย ผงกหัว ราวกับฟงคําถามของ พายรูเรื่อง 
“แตเราอยูคนเดียวนะ จะอยูดวยกันหรือเปลา” 
มันก็ผงกหัวอีก พายจึงเดินเขาบาน มันก็เดิมตามพายเขาไปในบาน พายยังไมหายคิดถึงแม เขาจึง

เดินเขาไปในหองของแม ลมตัวลงนอน มองดูแคปซูลสีขาวของแมบนโตะแตงตัว และควารูปถายของแมท่ีหัว
เตียง มาแนบกับอก ขณะท่ีพายคิดถึงแมอยูเพลินๆ เห้ียตัวน้ัน ก็คาบหนังสือนิทานมาใหเขา สรางความ
แปลกใจใหแกพาย พายลุกขึ้น ยื่นมือมารับหนังสือ วางบนเตียงขางตัว 

“แกก็อานหนังสือไดเหมือนกันเหรอ?” เขาถาม เชิงหยอกลอ 
เห้ียตัวน้ัน แลบลิ้นเปดหนังสือกางออก เปดหนานิทาน เรื่องท่ีเขาชอบมากท่ีสุด 
“เรื่องนี้ แมอานใหฟงบอย แตทําไมแกรูละ ... รึวา” 
มันแลบลิ้นเปนจังหวะ และจองมองหนาพายนิ่ง จนเขารูสึกวา คงมีเรื่องราวอะไร ซอนอยูในดวงตา

ของเหี้ยตัวน้ี พายจองมองเขาไปในดวงตาของมัน  
...  
ในชวงเวลาอันสั้นเพียงไมกี่วินาที พายก็เดาเหตุการณภายในนั้นไดท้ังหมด  
“แม น่ีแมจริงๆ เหรอ ทําไมแมเปนอยางน้ี” 
ท่ีจริงเปนความพลั้งเผลอของเขาเอง ท่ีไมรักษาคําสัญญาท่ีใหไวกับ พญาเห้ียทองคํา แตมันก็ไมใช

ความผิดของเขามิใชหรือ แมของใคร ใครก็รัก ใครก็หวง แตถาเขาไมไดรับการชวยเหลือจากเหี้ยทองคํา เขา
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อาจจะไมไดพบแมอีกเลยก็ได นับวาโชคยังเขาขางพาย ท่ียังมีโอกาสรูวา แมของเขายังมีชีวิตอยู เขาสูญเสีย
สิ่งหน่ึงไป แตเขาก็ยังไดอีกสิ่งหน่ึงมาแทน แมวาสิ่งน้ัน จะไมใชของท่ีตองใจ เพราะสิ่งทดแทนที่ไดมาน้ัน มา
จากการชดใชวิบากกรรม ซึ่งพายไมไดเปนคนทํา เขาตางหาก ท่ีควรจะขอบคุณพญาเหี้ยทองคําตัวน้ัน ท่ีทํา
ใหเขามีโอกาสนี้ 

ในท่ีสุด พายก็รูวา เห้ียตัวน้ัน คือแมของเขา มันตอบรับความรูสึกนั้น ดวยการซบคอที่ตักของพาย
อยางแผวเบา พายรูสึกเสียใจและสงสารแมมาก จึงยื่นมือเขาไปโอบกอดแม ท่ีอยูในรางของเหี้ย  

“แมจะเปนอะไรก็ชาง ผมก็ยังรักแมครับ แมไมตองไปหาซื้อความรักจากที่ไหนอีกแลวนะ ผมจะให
ความรักกับแมเอง ผมรักแมครับ” 

เอเวอลีน ในรางของเหี้ย รูสึกเสียใจในความชั่วชาของตน ท่ีทําผิดพลาดมาตลอด เธอไมสามารถบอก 
หรืออธิบายความรูสึกใดๆ ใหลูกชายรับรูไดเลย แมแตคําขอโทษ เธอไดแตรองไหเสียใจไมหยุด นํ้าตาไหล
พรากออกมาจากดวงตา ราวกับสายน้ําไหลในลําธาร 

และแลว ก็เกิดปรากฏการณประหลาดขึ้น ... นํ้าตาของเหี้ย ไดสลายกลายเปนพลังงานความรัก ไหล
เขาไปเก็บอยูในแคปซูลของพายจนเต็ม สรางความประหลาดใจใหแกพายไมนอย มันเปนพลังงานความรัก ท่ี
ใสสะอาดและเขมขนท่ีสุด ท่ีพายเคยพบ 

พาย รูแลววา แมวาแมจะทําสิ่งไมดีมาตลอดชีวิต แตแมก็สํานึกผิดแลว มันเปนความสํานึกดี ของ
ผูหญิงคนหน่ึง ท่ีทําชั่วเลวมาตลอดชีวิต เม่ือสํานึกไดก็สายไปเสียแลว แตมันก็เปนความสํานึกดี ท่ีตองแลก
มาดวยน้ําตา และเปนนํ้าตาท่ีมาจากความรักของแม ท่ีมีตอลูก  

ตั้งแตน้ันเปนตนมา ความเศราโศกเสียใจ ก็ครอบงําเอเวอลีน ในรางของเหี้ยอยูตลอดเวลา และทุก
ครั้งท่ีเธอเสียใจ น้ําตาก็จะหลั่งไหลออกมาไมขาดสาย และสลายกลายเปนพลังงานความรักใหลูกชาย 

รุงเชาของทุกวัน พายจะเอาความรัก ออกไปเรขาย มันเปนพลังงานความรัก ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและ
เขมขนท่ีสุด กวาทุกคนในเมืองนี้ ... พาย จึงไดอาศัยพลังงานความรัก ท่ีเกิดจากน้ําตาของเหี้ยผูเปนแม เปน
ทุนเลี้ยงชีพ ไปจนกระทั่งสิ้นอายุขัย 
 “ความรัก ไมใช ความถูกตอง  

ความรัก ไมกอใหเกิด ความเที่ยงธรรม (รักมักลําเอียง)  
ความรัก เปนอารมณ ท่ีทําใหมนุษย อยูรวมกันได อยางผาสุก  
และดวยเหตุน้ี ความรักจึงเปรียบเสมือน สายใยที่เชื่อมโยง เครือขายของสังคมมนุษย ใหคงอยูและ
ดําเนินตอไป ตั้งแตอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตราบนิรันดร.” 
จบ. 


